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 )Z-I( فروش جهنمخینوشته |ی شکالتیرمان زندگ
 

telegram.me/caffetakroman 
  امتحانم تموم شدنی اشیییییاخ

  اومدنرونی و السا هم بی اومدم که همزمان با من ساقرونی دادمو بستی زری دبلی تحوامتحانو
 .... طرفشون ورفتم

 آخخخخخخخ
 شعوری بیزنیچرا م-

 منم شی ب رخونهی اونوقت خانوم نشسته رمان مجوامی من نشستم مث خر کتاب حسابانو مشبیحقته د-یساق
  خندهیم
  به من چه ی بخونی دوروز وقت داشتیخواستیم-

  گرز رستمه ستی که ندست
 .....یاله.ی نابود شيری بگرقانی یاله. آل ببرتتی بپوشم الهاهتوی ك سی الهيا

 ی مردم گشنگمی بخورزی چي می؟بریکنی منیبسه مامان بزرگ چقدر نفر-السا
 اد؟ی نمسایمگه آ-

  االنادی مرسوندی از بچه ها میکین داشت ب -السا
 اه اه اه  هم شد درس؟یاضی؟ری تجربنیومدی مشدی میچ-

 .... و السا رسما خفه شدم و الفراری با نگاه غضبناك ساقکه
  كخوردنی و اونام حرص مکردمی متلک بارشون مدمویخندی مدمیدوئی ك منطوریهم
 دی به دفتر مدرسه مراجعه کنعایخانوم شفق احتشام سر-

 يوااااااااااااا:السا،یساق،من
 سپرمتی به خاك ممزیبرو عز: بود گفت دهی ك تازه ازراه رسسایآ
  دفتري به سوشی خفه شو نسارش کردمو پهی

 
  مودب رفتم داخل و سالم کردمیلی دفتر در زدم و خدم
  گفتیعی خانم شفرمونی گرفته مدرقانی...ك
 داریبه به خانوم شفق احتشام مشتاق د-
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  چ عجبیعیبه به خانوم شف-من
 ؟ياری منو در ميادا-
 ن خانوم عرض ادب کردم فقط-
  دفتر مگه نه؟ي اوردییا دوشنبه چاشم-
 بله چطور؟-
 ؟یختی ها ریی تو چای دارن راستشو بگو چي رورون همکاران از اون روز بیٔ◌همه-
 ؟ی چیعنی ي رورونی خانون بدی ببخشیول.حیصح-
  اسهال گرفتنیعنی-
سرمو باال گرفتم  ی بخند وقتی خنده حاال نخند کری نتونستم خودمو کنترل کنمو پق زدم زگهی ك گقت دنویا
 فنوی زل زدن ب من خاك تومخت کنن شفق آخه دی خون آشامي با چشماریتا دب12 اوه اوهدمید

 بده م بخورم؟اه اه من بخوری چ عن؟حاالیی تو چایختی بود ریچ) خخخخخخي رورونیقرص ب(التیکس
 شنی مری سادهیبا عمه اش بخوره ز.... بخورهیعیشف

  ببندقهی دقهیباشه وجدان جان . کن خنگهشی زرتو بزن ماست مال بحث کردن با مني جان ب جاشفق
 کنم وشمام اگه هی نداشتم که بخوام تهیاجیاصال احت، یی جاختمی نري رورونیاهم اهم من که قزص ب-

  ب پدرمنی زنگ بزننی داریمشکل
  لبخند ژکوندکی نکی او
 ترسنی قربون بابام بشم ك همه از جزبه اش ميا

 . روز خوش دررفتمکی با الغوزیتا 12 نی شده از حرص ازی ري مقابل چشماودر
 

  کردم عشقم؟شی چ طور ماست ماليدی وجدان جان دخب
 نیاره جون تو آفر-
 یبرو افتخار کن وجدان من-
 ي کردم پررو شدفی برو گم شو بازازت تعرایب-
 خاك بر سرم با وجدانم ملت وجدان دارم منم دارم-
  کن ملت منتظرنیتو معرف خودای وري درنی ايب جا-
  ب چشميا
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 نی دونه داداش ب اسم شاههی شفق احتشام دختر خانواده احتشام بزرگ و من
 و کهی پدرم کارخونه صادرات و واردات چرم داره و برادرم مهندس مکاننی جون و بابامم بابا حسمی مرمامانمم
  کشورستی زادی و نفر برتر المپی کارخونه داره منم ك سال چهارم تجربکیخودش 

 مث گنی مشعوری دوستان بنی هستن و ارای ك درشت و گیی روشن چشمای با پوست گندمی دختر شرقي
 وخوش فرم ی گوشتییلبا)زنمی تو سرت مهی عملیبگ(ی و عروسککیدماغ کوچ)ك البته عمه شونه(چشم گاوه

 و از کمر هیالئ روشن ك دمش طیی کمرمه و خرمانی پرو بلند موهامم تا پائیی و مژه هایطونی شییو ابروها
 گهی اگه مشخصات دگهید54وزنمم168قدمم ) ها وا؟نه ازاون مرتب خوشکل درشتای فر هپلنین ازا(شهیفر م

 گهید)گنیراست م( خوشکل و جذابمگنی درکل می بهتون ولگمی مي خاستگارنیای فرداشب ك منیخوایم
 .... سه تا شاسکولنی به ادمی من بسه رسزیآنال
 

  شد؟یچ:یساق،سایآ،السا
  چلو شدمیآب شو گرفت-
 مسخره-سایآ

 مس گاوه-
  نه؟ای ینالیم- یساق

 نه-
 شفق جان-السا

 جان-
 نی پائاوردمیبگو تا فکتو ن-السا

 نی تا ماچم نکنگمینم-
  سرمختنی حضرت عباس رای که
  ساتورری دستتون بره زی الهي تا جا داشتم زدن تو سرم او

  بگومیماچتم ك کرد-یساق
  بودندهی قرصارو فهمهیقض، نکبتا نیری بميا-

 خب؟-السا
  خونهنی برنیپاش، دامداراناتیخب ك خب ماست و لبن-
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 ماهم قبول می برادهی پمیچونی اومده دنبالمون بپسی گفت بچه ها سروسای ك آرونی بمیرفتی ممی بچه ها داشتبا
 کوچه ك هی تو می و بعد رفترونی بمی زد ومی بود سرکردفمونی و چادرمونو ك واسه روز مبادا تو کمیکرد

  ك نشش تا پس شرتش شله میدی درو پسره هی می و برگشتمی چادرو گذاشتی ك وقتفی تو کمیچادرمونو بزار
 میدیی چاشتوی گفتم ببند نشدمی ك رد منطوریهم

 باز شد...... تاششی اونم انگار خوشش اومده نو
  بود؟ی چنی خدا هدفت از خلق ايا

  رفت تو دهنميزی چهیعه  دفهی که
  خندنی دارن هرهر مدمی چهارتا خر کردم دنی نگاه به اهی
  کنهنای توروحتون سگ آره و ايا

 تا پفک چلوندن تو حلق من 6
 دمیی هود خونه دنبالشون دوتا

 رنی ازرو ممگه
  نرفتننانی ای ازرو رفتشمااگه

  بوخوداواال
 درو باز کرد خونه داری خونه رو زدم که اصغر آقا سرازنگ
 سالم خانوم- آقااصغر

 
 ه؟یبه به سالم اصغر آقا خانوم ک-

  خونه؟ياری خانوم مبال
 ادی حرفارو خدا قهرش منی انیاستغفراهللا خانوم نگ-اصغرآقا

 ی نکنیکی منو با خانوم ی خوشکلنی ك شمام اسم به ای ب شرطی ولگمینم-
 ....اخه خانوم-
 ياخه نداره با-
 دمی کردمو به دم در خونه رسینو ط موی طوالنی سنگاطیح

 بود و ب لطف اصغر آقا اطیمترش ح1000مترش ساخت و 600 بو که يمتر1600 ییالی خونه وهی خونمون
  بودیی سرسبزو با صفااطیح
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 من اوووووووووووووومدممم-
 نیری نگلی تحونقدری خدا اتورو

 شمی ناراحت منیای عمتون اگه بتوروجون
 ؟ي باز اومديوا-مامان

 
  برم؟نیخوایم،اصن عشقه و محبت تو خونه ما مواجه-

  ناهارای اون جورابتو بوش خفه ام کرد زود باریخودتو لوس نکن اه اه درب-مامان
  ی گلیچشم مامان-

  ماچ ابدار گذاشتم رو لپشهی دمی پربعدم
  در اومدرفتم طبقه باال تو اتاقم غشی جکه

 ممممم دلتون آب شه ممهی بزار بگم اتاقم چ مدلخب
 و سادمی از خودم ك تو باد وای تابلونقاشهی اولشه ك کی راه رو کوچهی کهی کوچتی سوئي مث بای تقراتاقم

 زنمهی مالونیدارم و
  هی مشکدی رنگش سفبی ترکاتاقم

 ي کمد های مشکوتری و کامپی مشکدی سفوتری کامپزی می مشکدی سفي فرش فانتزهی پارکت و کفش
  ك گوشه اتاقهالونممی وی مشکدی سفي عروسک هايری شی با رو تختدی تخت دونفره سفیدمشکیسف

 و چند تا عکس از ی مشکدی سففلی برج اکهی قاب سه تي وارهمی رو دی مشکهی با پادی سفی تلفن سلطنتهی
 ك پراز یکتابخونه مشک.... هام چند تا بادوستام چند تا با خانواده وی مختلف چند تا از بچگيخودم تو حالت ها

 ........تاب بود وک
 ي ب سوشی روشو جمع کردم و پرهی گهی و موهامم بادمی پوشی تاپ شلوارك طوسي دوش گرفتم و هی رفتم
 ناهار

 
 و دیکشی و بابا کارخونه اقدس خانوم داشت ناهارو منی و شاهمی ك طبق معمول منو مامان تنها بودزی سرمرفتم

  ثی خبٔ◌هی روحنیامان ازا
 ز پشت اقدس خانوم در اومدم و  اروم رفتم و ااروم

 پپپپپپپپپپپپپخخخخخخخخ-
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  اقدس خانوم و مامان همزمان ك
 دنی فرا بنفش کشغییییییییییییییج
 

  شفق؟یشیتو ادم نم-مامان
 شنیفرشته ها ك آدم نم-
  لبخند ژکوندکی همزمان و

 لشی اما ازنوع عزرائيتو فرشته ا-مامان
 گهیفرشته فرشته است د-

  غذاتو بخورنی بشای ب خبیلیخ-مامان
 چشم-

  جواب دادمشدیروصفحه روشن خاموش م)elsa( زنگ خوردواسم می ك گوشمیخوردی غذا ممیداشت
  نچ نچشه؟نچی اشتهام کور میگی؟نمیکنیهاان سرناهارم ولم نم-

 نداره اقتی اصن گم شو لرونی بمیشو باو منو بگو زنگ زدم به عنتر خانوم بگم امتحانا تموم شده بر خفه-السا
 يبا
 خوشکل خانوم.......نفسم......زمممممیعز-

  منم عمتهیکنی ك فک میاون-السا
 ب خاطر من......گهیعمه ام هست اما تو هم بشو د.....یزمیعز-

  دنبالمونای دو در کن بنویماش3 خب دلم سوخت ساعتیلیخ-السا
 ن؟یمگه خودتون ندار-
 نستی خربشو نی گرامنی والدگهی اما دمیچرا دار-
  ماچم از طرف من بکن رو لپاشيباش سالم ب خاله برسون -
 سای هم بزن تو سر آیکی

 باش حتما قربونت بدرود-
 ي بایفدام ش-
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سالشه 21و آرشام 25 و السا خواهر دوقلو بودن و دوتا داداش داشتم ب اسم آرشام و آرتام ك آرتامسایآ
 ي لبای و دماغ گوشتی مشکي چشم و ابرودی هاشون ك پوست سفافهیخودشونم ك همسن منن و بگم از ق

 ی بلند تا وسط کمر ب رنگ طالئيموها60وزن170 قد ي عروسکا بود وقلوه اهیخوشکل ك شب
 و لب و دهن و دماغ ی مشکي و موهای چشم و ابرو مشکدوی خوشکل داداشاشونم قد بلنننننننننند سفدرکل

 جمع و جورو قشنگ 
  قشنگني خانواده اکال
 ی و بافندگیسندگیپدرش کارخونه ر)شششششششی عمه تونه ام؟زشتی ما زشتگمی منیفک کرد(ا مااااااامث

  وی و هم دوست خانوادگمیلی دارن  و ما هم فامي شرکت تجاريداره و برادر هاشونم باهم 
 شششششششففففقققققق-
 
 ده شي ای عجب زندگراستی ننه ماهم پدر مارو در اورده حنجره اش حنجره حمنی بابا ايا

 واال
 جانم-
 ؟ی عاشقزنمیسه ساعته دارم صدات م-

  آواز گفتنری ك زده بودم زیدرحال
 واسم فموی ب مدرسه کرمیصبا ك م.....ننه ننه ننه ننه....شنگهیدل من  واسش م......آره اسم پسره هوشنگه-
 زارهیسرب سرم م......ارهیم

  غش کرده بود ازخنده چارهی خانوم ك باقدس
  اخم کنه بخنده نستدوی نممامانمم
 ... الفرارشهی مثله همشهی شروع محتاشونی خنده هاشون تموم شه نصدمی منم دخالصه

 ی همه رو عالشهی ذره تست کنکورم زدمو مثل همهی زدم موی برداشتمو آهنگ جان مرالونموی تو اتاقم و ورفتم
 دوش کوچولو گرفتم و يرداشتمو حوله مو ب1/30 دمی نگاه ب ساعت کردم و دي... احتشامماه؟شفقیمگه الک
 شلوار زرد کتون دم ي سرکمد فتم و موهامو سشو کردم رشمی آرازی با همون حوله نشستم پشت مرونیاومدم ب
 داشتو دم یی طالي هادی با مرواری سنتي تا وسط شکم طرح هاقهی زانو ك از ي تا باالی مشکيپا مانتو

 و دور شال هم نوار یی طالي ك دمش طرحای شال مشکي با  طرح بته جقه زده بودیی با نخ طالناشمیآست
  بودییطال
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  ددري ب سوشی زدم و پي رژ قهوه اي خودش روشن بود پوستم
 

 ي سرخودیسانت5 پاشنهی مشکی ورني برداشتم و کفش هاچوی آروم ترسویلی و خنی اروم رفتم طبقه پائاروم
  خب اصغر آقام ك خوابه پس من رفتمگنیك از باال برداشته بودم پام کردمو رفتم سمت پارک

 داداش ي تک دختر بودو ی بود ساقسای تر از خونه السا و آکی چون خونشون نزدی دنبال ساقرفتمی مدی بااول
 ي دختر با پوست سبزه چشم و ابروي هم ك ی ساقخوندیساله و درس م24 نای ك ساریداشت ب اسم سام

 درکل لویک50وزنو160 لخت قدی بلند مشکي موهايقلوه ا بزرگ و ي و لبای و دماغ متوسط گوشتیمشک
 سا السا و آیٔ◌ عمهی کارخونه داشت و درواقع مادر ساقسای هم مثل پدر السا و آی پدر ساقشدیقشنگ حساب م
  دمی رسی کدمیاست اصال نفهم

 ... دم دراومدو ادی و گفتم بی زدم ب ساقزنگ
  نکبت؟يچطور-یساق

 و ببرهمردشور ادبو نزاکتو شعورت-
 قربون تو با ادب برم-یساق

  چ خبر؟یراست....فدامم بشو-
  بهم رفتو گفتی چپ چپهی

 ن؟ی برنیخوای کجا مستی نیخبر خاص-
  چطوره؟میای و بمی بخوررونی و سه پل و بعدشم شامو بی سمی برگمی من می واال ولدونمینم-
 گن؟ی می اون دوتا چمینیخوبه تا بب-
 )دونمهی است ك مخفف کلمه چمی  اصفهانيچوم واژه ا(چوم-
 

  کردم؟ی رانندگيدم؟چطوری رسی شد؟کی چدمی چرت و پرت سرهم کرد نفهمی ساقنی از بس اتوراه
 بره دی بایکی کننی فس فس میلی تو آماده شدن خنای ك حسش نبود برم دنبالشون اخه انای خونه السا امیدیرس

  کنهغی جغیباالسرشون ج
 رونی ازتو خونه بکش بارونی برو اای جان من بیساق-

  ان؟ی از خونه جدا شدننای بکنم؟اصن مگه ادی کار سختارو من باشهیهم-یساق
  برو جون عمه بزرگه صاحب خونه مامان جونتایب-
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 ششششییییا..... واسه توئهیفکر نکن...... بزنمامی هم ب دائي سري نکهیفقط ب خاطر ا-یساق
دوستان مارفته بودن ، عقل بودمی ك در حال تقسید بزرگ زمانخداون... پشت چشم نازك کردو رفتي بعدم
 .....واال...ددر
 گفت شهی مبا اصفهان تقریٔ◌ نقطهنی ساختمان بزرگ دوطبقه تو بهتري.... کردمسای نگاه ب خونه السا و آي

  بودنشی بود و فرقش دوسه تا کوچه ما بیکیمحله هامون 
 کنهی خونه رو دکور مقهیباسل)السا.سایمامان آ(ي خاله فرشهی دوست دارم چون همیلیساروخی السا و آخونه
 نی و امی کابلو از توداشپورت برداشتم وصل کردم ب گوشومدنی ك ننامیهووووووف چقدر حرف زدم ا.....

 دادمی آهنگو دوستش داشتم و اکثرا کوشش منیا...آهنگ و گذاشتم
 

  سواله توچشمات
  عالم سوالهی

 ل کاي پراز آرزوهانگاهت
 گذرهی مای تو ذهنت چدونمیم
  عاشق ترهی تو اما کینیبیم
  کنارت مونمیم

  تی مثل سادرست
 ازامروزتاهرروز

 تی نهای بتااون
 چکسی هرهیگینم
  خاك پاتويجا
  عششششق نی ارهیمینم

 ......خورمی مقسم
........... 

 انی بستی انگار قرار نریخ
 
 ....رو لمس کردم)saghi(ه بودو برداشتم و اسممو ك داداش گلم واسه تولدم برام گرفت6فونیآ
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  جواب داد ی بعد قرنباالخره
 بله؟؟-
 ؟ي خودت موندياری اونارو بیتو رفت....جفتِ پاهات نعله -
  کنم سر رنگ شال دعواشونهکاریخب چ-
 گهی دای کن بزسرهمی چي زود ؟یکنیپس تو اونجا قبر عمه خورزو خانو م-
  اومدمگهی دنیم2 تارونی بامی بنای اياگه زنده از دعوا-
 ....ایاومد-

 نکهی متفاوته و باایکمی هاشونم قهیسل، دعوا دارندنی و الساسرلباس پوشسای دارم آادی ی از وقتاوووووووففف
  داره هایدوقلو بودن هم عالم.... باز دعواشونهدنی سرلباس پوشی ولخرنی مثل هم ملشونوی لباساو وساشهیهم
 گفتنی بودن می با ساقی وقتای ن؟ی خواهرگفتنی بودم بهمون مسای من با السا و آی وقتمی بودکی کوچی وقتاز

 ك خودمون از درکش کردنی حس مهی بهم انگار بقکی نزدي ته چهره اي کل ن؟دری خواهریبا ساق
 .....میعاجز

 .....انی شدن بی با هزار نازو ادا راضسی انگلي باالخره ملکه هاو
 

 کال خوب شده نی وجی نفتی آبپی هم تی اسپرت زده بودنو ساقمهی نيرم قهوه ا کپی ك تسای و آالسا
 ی عالشهیمثل هم.....بودن

 رژ ي تهش مویکردی نمشی خاص آراي زمان هارازی ب غشهیهم.... نزده بودنيزی رژ چری اونام غادی مخوشم
 ن وسط ین ابرو هام از بچگ می ولمیابروهامونم دخترونه برداشته بود.. و خوبمی مالغی ك اونم ن ج بود

 نیحاال توجه کن.... شدنر داشت اوفففف بالخره سوایخودش فرم قشنگ)بال نسبت( بود يداشت ن پاچه بز
 ...کننی سالم میچ مدل

 ؟ي هنوز زنده ايفک کردم مرد....سالم خره-السا
 ....رمیمیمن تا تورو کفن نکنم نم-
  تلخ؟ای ي دوس دارنیریحلوا ش....خب...رف عشقمباخودم بح... ندارهتی تربنویولش کن ا-سایآ

 ؟ی تو بهتراز اونیعنی تو روحت نکبت يا-
 ؟يشک دار-سایآ

  و سه پلی سختهی حاال گشت ارشاد رنیوفتی راه بنی خفه شی الهیییییییوا-یساق
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 خدا گمیم.....هحاال باز سر مکان دعواشون.... ب جون همیختی رو رنای تو که ای بزنگری جز جی الهی ساقيواااااا
 تو قایحاال خفه هم بشم رف(وجدان جان خفه شو ) انقهی مث خودت عتقاتمیرف.....(جون منو بکش راحتم کن

 ....ب توچه اصن اه)... انی خاکریز.... كشنیسالم نم
 بعدم شام....دی خري پاساژ گردمیبر..... و سه پل؟یچرا س-سایآ

 زارمی من نمگهی ديجا.... فقطنمایس......میمگه خل-السا
 مگه نه شفق؟ ....ی خوبنی و سه پل ب ایس-یساق

  و سه پل ی سگمیواال منم م-
 شششفففففقققققق-سای آالساو

 اااههه اصن ب من چ -
 نمایس-السا

 دیخر-سایآ
  و سه پلیس-یساق

 ك نای ازمیشفق جان عز...( بساطهنی همشهیهم...ومدهی ب مانحیاصن تفر..... شده واي ای زندگعجب
 زمیفدات شم عز( خوبهنقدری برم ك ازمی قربون وجدان عزيا) تو هم برو هرجا دلت خواستستیسشون نحوا
 ك مدنظرشونه ییا بود که همه جنی قصدم انمای جا فکرش ب درد خورد رفتم طرف سيباالخره ) ندارهیقابل

 ك هنوز عزا نایاااا ا خدااايا....نمای ب سدمیباالخره رس.........کننی مکهی تکهیببرمشون وگرنه همو ت
  خوان دست بردارنی نمنکهی مث اریخ.....گرفتن

  زدمي داد اهللا اکبري
  ننننییییییییببببسسسسس ککککننننن-

 ك دکمه هاش باز شده بود از یساق.... جووووونم جذبهيا..... شون ساکت شدن و ب من نگاه کردنهمه
 و شالشم رونی بود بختهی ریموهاش هاشول......یچیصن ه ك اسایآ..... دراومده بودشیالسا ك روسر......دعوا

م فشردم تا خنده  لبامو به...... حالت فکر کن چشماشونم درشت کردن ب من زل زدننیحاال با ا.....کج شده بود
  و با جذبه گفتم رهیام نگ

  و سه پل ی سنماهمی هم سمیریهم پاساژ م-
 ولیییییااااا-ی و ساقسای و آالسا

 نی و بپرسن پائنی حجابو درست کنخب خواهرا-
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 رونی موهامون بچوقتی همی بودنطوری همشهیتا هم4ما.... در حال درست کردن سرو وضعشون بودناونام
 و یمعمول.... ترننی نزارن سنگي ك روسریینه مثل اونا.... شون تا دماغشونهي ك روسرییناین مثل ا....نبود

 رفت یساق.....نمای طرف سمی رفتو پارك کردمنویماش....شدی مدایم پ پارکي جابایچون ظهر بود تقر....با حجاب
 هاو از ی نگاه بهم انداختنو حمله کردن طرف خوراکهی و السا سایآ.... داخلمی برگشت رفتی وقترهی بگطیبل

 ی تااونا خوراکمیسادی گوشه واي متشخص ی اصفهانکی هم مثل یمنو ساق...دنی ك دستشون اومد خریهرچ
خدا شفاشون بده بلد صلباااااات بِلفِس .... بودندهی خری همه کوفتيخخخخ سر لج و لج باز....بخرن

 نمایس....می نشستفی ردهی و تو نمای طرف سالن سمیرفت.......)محمد ......یصل عل.......مممممممم..........اَالاااااااااااا(
 ی به طرف خروجمویدباروشن شدن چراغ ها از جا بلند ش.... طنز بودو بد نبودلمشیف.. ظهر بود شلوغ بودنکهیباا

 ....میراه افتاد
 

 بودکه یلی سي در اومدو پشت بندش صداسای آغی دفعه جي بودن بهم و ك دهی شلوغ بود همه چسبنمای سچون
ك ....ومدی نمیی صداتی تنفس جمعي آن همه ساکت شدن و جز صداهی...... زدشی تو گوش پسر پشت سرسایآ
 : اومد ك گفتي مردي يه صدا دفعهی

  کرده؟تیخانوم اذ- مرد
 دوخته شده سایفقط نگاه ملتمس پسر به آ....گفتنی نميزی شده بودن به همو چرهی و اون پسر خسایآ

 : و گفتنی و سرشو انداخت پائدی کشقی نفس عميچشماشو بستو ....سایآ.....بود
  من برمنیفقط راهو باز کن.....نه ممون آقا-
 ..... افتادهی اتفاقي دمی فهمسایکار آ نی ابا

 ....دهی و رنگش پری ك نشسته رو صندلمیدی رو دسای آموی رفترونی بتی جمعنی از بيزود
 ذره ك هی خورد یوقت... از کوله ام در آوردمو دادمشوهی آبمي يزد....ی که نصف وزنش آب شداز نگرانالسا

 ...حالش جا اومد
 .... شدهی گفتم چبهش
  و کامال خوب نشده گفتدهی هنوز معلوم بود ترس كیدرحال

 دمیم و منم ترس*ن*س*ا* بهمو دستشو گذاشت رو بدیاز پشت چسب.....اون پسره ك پشتم بود-
 

 .... شدسی همزمان چشمامون اندازه توپ تنی السا و ساقمنو
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  زود به خودش اومدو گفتالسا
  هان؟ی بهش نگفتیچی هيتوهم الل بود-
  بابا امروزو بچسبیخیب.... کرده بودریدش مث خر تو گل گ بگم؟خویچ-سایآ

 هاش گرفته ی به پسره داداز اون ناموسیاز همه نوع فوش.....کردی السا ول منی مگه ای ولمیدی کشی راحتنفس
 .... هاشیرلبیتا اون ز

 ... کالفه شدماه
 ....مخمون آسفالت شد....تو ببخش.... کردی غلطهی جان حاال اون یال-

  عوضیٔ◌پسره......ارهی که زورت ب ن تو که نزاشته*س*رو با-االس
 ن تو گذاشته؟*اس*اونوقت رو ب-سایآ

 و ی تا سمی برادهی پمویاری ننوی قرارشد ماشادی خنده مون گرفت وبعداز بحث کردن زسای حرف آنی مون با اهمه
 ....سه پل

 ... که دالمون درد گرفته بودمی و جک گفتمی راه اونقدر حرف زدتو
 رود قربونش برم آب ندهیاخه زا....میری سبز عکس بگي اون فضاي تا تومیسادی رود واندهی جا لب زاهی

 ....نداشت
 ی بلند بودولنکهی درخت خورد که با اي مختلف که چشمم به ي ومدل هامیگرفتی می تو سبزه ها سلفمیداشت

 ... داشت واسه باال رفتنی خوبي پايجا
 ...میری درخت که عکس بگي پاانیم به بچه ها و گفتم ب رو دادی و گوشنیدورب

 .... رو حس کردمی نگاههی ینی که سنگتمیگرفی عکس ممی مختلف داشتي رفتم باال و تو ژست هاازدرخت
 یلی خای بعضگهیراس م( بندازهکهی تخوادی پسره که از همون دور قشنگ معلومه مهی دمی نگاه کردم دبرگشتم

 ...زیبا تچکراز وجدان عز....) بندازنکهی تنخوای می وقتشنی معیضا
 : شد گفتکی منم محل ندادم تا نزدخالصه

  خوشمزه است؟؟حاالینیچی ملینارگ-
  تو شرتتهمونیاصن م... عمتهمونیم...مونی مگهی به من منکبت

 مونی مهین منتظربود....خورمی که خودم نمنهیا... دوس دارنلی نارگمونای نکه می ولنمیچی ملیآره دارم نارگ-
 ؟ي موخالی نارگمونکمیم.....اعالم وجود کنه

 ... رو دلم مونده بوداششششیاخ..... لبخند مسخره زدو رفتهی پسره هم دنی حرفم بچه ها هوووووو کشنی ابا
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 ي اکهی تچی از همی به پل برسمی که خواستي اکهی تهی نیتو ا..... و سه پل هم شلوغی بودو سچهارشنبه

 می پل نشستنی پائمیی تو پل و اومدمی ذره راه رفتهی میرفت....واال... درصحنهشهی هموری ملت غفروگذار نکردن
 آواز که به ریهمه زده بودن ز.....چهیپی آواز که انصافا هم صدا خوشکل مری ززننی ومننیشی که مییهمون جا

 ي هاهی از پایکیفاصله تو  نیتو ا...ارهی مورد نظررو بلهی تا وسنی و اونم رفت تو ماشمی چشمک زدیساق
کنارمون چند ... به خوردنمی و شروع کردمی هامونو در آورده بودی و پفک و خوردنپسیچ....می پل نشستيگنبد

 ....دادنی هم گوش مهیزدوبقی متاری گیکی خوندوی نفرشون مهیتا پسر بودن که 
 .... منم دادالونی برداشتو وتارخودشویگ....دی رسی ساقباالخره

 دفعه همه هی....می انتخابش اختالف نداري که توی تنها آهنگمی به زدن آهنگ جان مرمی شروع کردماهم
 شرو کردن به خوندن آهنگ یمی مالي و السا با صداسای آومدکهی می ساز منو ساقيساکت شدن و فقط صدا

 میجان مر
 
 

  چشماتو واکن می مرجان
 دی صدا کن در اومد خورشمنو
 دی هواسپشد

 دی رس اونوقت
  به صحرامی برکه

 می مرنی نازنيواااااا
 می مرنی نازنجاااااااان

  وقت درودی رسایب
  گندمارومی کندرو
  نروشمی از پی منمال
 می مرنی نازنیوااال

 می مرنی نازنجااااان
.... 
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 ....می نشستموی زدي دستو سوت بلند شد ماهم لبخندي که آهنگ تموم شد و صدامی حس غرق بودتو
 هم که کالس دف دای جدانووی پسای و السا و آتاری گیساق.... کار کردمتاروی و گالونی ویسالگ14 از سالسه

  که همون چند تا پسر اومدن و گفتن سالم خانومامیدیخندی وممیزدی گپ ممینشسته بود...رنیم
 نی هم همی و ساقاسیالسا و آ... ازطرف من سهم پسرا بودشهی نگاه پر غرور که همهی... نگاهشون کردمبرگشتم

  که کردنی نگاهشون ميجور
 دمی و من پرسمی سالمشونو سر دادجواب

 امرتون؟-
  گفتزدی متاری که گيپسر

 ی جور خاصهی ي انگارنی شما زدی وقتی ولي به صورت حرفه ازنمی متاریساله گ4اسم من ساالر و ...خب-
  که من محو نواختنتون شدمي جورنیزدیم
  کردم که ب زور جلود خنده شونو گرفته بودنسای نگاه به السا و آهی

 .... گرفته بودنی فاز مخ زنیلیتا پسر خ4 کال اخه
 تونیی خوش حال شدم از آشنانی لطف داریمرس-
 و به سای رو کردبه السا و آشونیکی نبودن ی که رفتننای ای برووووو ولای بییییی هرررریعنی نی من گفتم و انویا

  گفت شیپسر بقل
  بهت گفتم من عاشق دو قلوهام؟ادتهی احسان-

  بد تردوستشون دارمگهیخودم که د...ادمهی جون الدیآره م-احسان
 گفت  که تا حاال حرف نزده بودي پسرهی گرفته بود ی هاشون حالت مزحکافهی که قسای و آیال
  اموزشگاهتونو آدرسشو داشته باشم؟تونمیم....منم سروشم-

 گفتم
 ....ستیاالن خاطرم ن-
  واسم؟نی خاطتون اومد بفرستی شماره مو بدم تا وقتنی خوایم-
 زی پللنتیوجدان جان سا) انسانهی شبافتهی تکامل يموجود(ه؟ی کگهی دنیا

 رینه خ-
 می گفتموبه بچه ها گفتم برنویا

 ....سادنی که مغلوب شده بودن همونپجا وااونام
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 دی و خرمی ذره تو پاساژ ها تاب خوردهی میرفتذرت گ... بودی فروشیکی دکه ذرت مکزهی همون طرفا میرفت
 و کی رستوران شهی و رفتم دم می گذاشتنی هارو تو ماشلهی وسنوی طرف ماشمی غروب برو رفتکینزد.....میکرد

 ...نیای می شروع شد که کاازخونه غذا خوردن مون بود که تلفن هي آخراگهی دمی و غذا سفارش دادی سنتکیپ
  می رفتنیکردم و انعام گارسون رو هم گذاشتم و با بچه ها طرف ماش حساب زویبود م9 ساعت

  خونهي به سوشیپ
 

  منوال گذشتنی به همی ماهدوسه
 .... وحی کالس کنکورو تفرطنتوی تودرس و شسای و السا آی ساقمنو

 ...می شده بودغرق
 لیبچه ها مدرسه رو تعطکه با ...اسفند25 شدواالن لی سال شدو مدرسه ها تعطانی پامی چشم به هم زدتا

 ....نگهمون دارن29 تاخواستنی اخه ممیکرد
 که نمی تو خونه نشستم و تو فکر اکاری و االنم بدی خرمیدبری قرارشد با بچه ها خودمون شب خود عخالصه

 .... سرجاشادی کنم حوصله ام بکاریچ
  هووووف

خخخخ با همون فکر )ششششییییا(ی بمونشی تو خمارگمینم)؟يچه فکر(دی به ذهنم رسي فکرهی دفعه هی
  بشکن زدمهی ثیخب

 زدی که بهم چشمک مي واژه اتنها
  بودنیشاه

 هوووووراااا
 نی شاهي به سوشیپ

 
 سادمی وانی و پشت در اتاق شاهرونی اروم رفتم از اتاق باروم

 ... هو درو بازکردمهی و
  کاش باز نکرده بودمي اکه
 یییییییییه
 گشتیال شلوار م تو کمد دنبی شرتو رکاببا
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  روم و اون طرف کردمو گفتميزود
 یب... تی شخصیب....تی تربیب.... ادبیب.... شرمیب.... آبرویب....ای حیب... عفتیب..خاك تو مالجت کنم-

 ....یب....نجابت
 نهی و دست به سدهی شلوارکشو پوشدمی دست از فحش داپن برداشتمو برگشتم دن شاهیٔ◌ خندهي صدابا
 ...خندهیم

 ي خفه شدریخواهرگلم نفس بگ-نیهشا
 زمیشما نگران خفه شدن من نباش عز-

  فرما شدنفی خانوم از کدوم طرف تشردی؟خورشيچه خبر شده که طرف اتاق من اومد-نیشاه
 دی طرف تختش رفتو دراز کشدیخندی که می درحالو
  منو بخونه؟ددستی همه اش باتی تربی بیییییا

 
 منم لَفتم... دوشت ندالمدهید-

 شهیهم... منزیداداش عز... شد و تو آغوش داداشم فرو رفتمدهی حالت قهررو برگردوندم که بازوم کشوبه
 ... و تاقت قهرمو نداشتنطوربودیهم

 ؟یکنی م؟قهري کوچولو شدی نین-نیشاه
 خو من حوصله ام سررفته-

  ببرمتی هرجا گفتگهی ساعت دهی دمیاالن خسته ام اما قول م-نیشاه
  قانعروالبتهیسربه ز،بینج،خانوم، که خوب منم

  نه هاشتریب، ساعتهی یباوشه ول-
 گهیچشم امر د-نیشاه

 ستی نیعرض-
 می تو اتاقم و فکر کردم کجا بررفتم

 افتمی اهااااااااان
  ببرتم اسطبلگمیم

  داداشمو عموهامی خصوصاسطبل
 ... داشتی اسبهی اسطبل نی هرکس تواکه
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 ... بوددهیکل تربودو باباجونم برام خر که اسب من از همه شون خوشالبته
 .... به اسم ساالری اسب سرکش و مشکهی

  گرفتمادی رو از اون ي سوارکارشیسال پ7/8 بودم چون از عاشقش
 
  گرفتماادی که از اون نه
 ... اونجا اسب داشتنساهمی و السا و آیساق... داشتمیمرب،نه

 دنیخری مثل هم مکردنویم یکی واسه تولدمون مامان بابامون دست به شهیهم
 .. واسه تولدمون اسب گرفتنشمی سال پچند

  که البته از همه شون قشنگ تر بودی من مشکاسب
 دی اون سه تا هم سفاسب

 
 ...کشهی آماده شم طول مامیچقدر فکر کردم تا م...خب

 دهی که تنها حال نماسطبلم
  رو خاله برداشتیکه گوش)اسیمامان الساوآ( خاله فرئ◌ مو برداشتمو زنگ زدم خونهیگوش
 الو سالم-خاله

  هستنسای آن؟الساویسالم خاله خوب-
 خانواده خوبن؟.اره تو اتاقشونن. ممنونیلیخ-خاله

 سالم دارن خدمتتون-
 ..... تا صدا شون کنمیاز من خدا حافظ گوش.سالم برسون-خاله

 خداحافظ-
..... 

  خواب بودهنکهیاوه اوه ا...ی توگوشدیچی السا پي بعد صداقهیچنددق
 الوووو-السا

 ؟ي خواب بوديالو سالم چطور-
  اره چطور؟یمرس.سالم-یال
  شرمنده برو بخوابگهی دیچی هی خوابگهی اما االن ديای برم اسطبل گفتم بگم توهم بخواستمی میچیه-



              رمان زندگی شکالتی                                             اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 21 

 دهیدلم واسه اسبم تنگ....ياصن خوبم زنگ زد.... خوابموی چیچ-یال
 ن؟ی برنیخوای میک
 ....يکه خواب بودخخخخخخ تو-
  پنج اونجا باش ي طرفاگهید
 پنچ اونجام....زهر مار عمه تو مسخره کن-یال
 ...يبا....بوچ بوچ.....يقربونم بر....یفدام بش-

وجدان جان )؟يدیتازه فهم( با خودم کالرمی درگرهیخخخخ انگار ت.... قطع کردم که فوشاش نخوره بهمزودم
 فقط خودت يفک کرد(؟یکنی مي من بلبل دراز؟واسهيه عه راه افتادعه عه ع)go to hell( شات آپ زیپل

از ....(ینی تو سرت براكخ...ی نه خانوادگي دارتی ترب؟نهي باز کردیمغازه مسخره فروش) مرض؟کثافطهيبلد
 اه خفه باوووو )کمی کوچیلی من خای ي گشادیلی تو خای(چپه شو.....برو تو)جلو چشام خفه شو

 یییییییست؟هی کار خوبگرانی تو اعصاب ددنی مالاعنی وجدانه من دارم؟آپرسمیمن از شما م من دارم؟نه وجدانه
  منو دوش ندالهی کچیه
 کنهی می چه غلطنمی ببی زنگ بزنم به ساقهی

 منتظر هی وهفت صدم ثانهی ودوازده ثانقهی شونصدو پنجاهو شش دقشهیرو لمس کردمو مثل هم)saghi(اسم
 يداد اونم چه جور جواب یموندم که بعد قرن

 ههااااااااااااااااااان چته؟-یساق
 
 ....تولد بچمه خاك تو سرت بااون جواب دادنت-

 تو سرت کنم ست؟خاكی باباش معلوم نه؟نکنهی هوا؟باباش کی پدرسگ؟چه بهیعه؟خاله شدم؟اسمش چ-س
 بابات؟پدر ای بودم ین حرومم...یگربزنی که جز جیاله.... آبرویب.... چشم و روی ؟بي منو نکرديمن؟تو فکر آبرو

 .... یب....سوخته
 ؟يکردی می چه غلطی؟داشتیبافی چرتو پرت بهم میچ....ری نفس بگشعوریب....بسه بسه-

 ؟يتو تستاتو زد....زدمیخبرت داشتم تست م-س
  اسطبل؟يای ول کن منویحاال ا....آره صبح زدم-

 بچه هام هستن؟....امی ماریآره با سام-س
 یخدافظ...اونجا باش5...خب من برم....ناره اونام هست-
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 خدافظ....قربونت-س
 
 گرفتم و با همون حوله نشستم ي اقهیدق5 دوش هی....نی منم اماده شم و خراب شم سر شاهی از ساقنمیا

 کم شدو خمار شی ذره از درشتهی سرم که چشمام ی و اول موهامو سشو کردمو سفت بستم بالشی آرازی ميجلو
 ...دهیشدوکش

 ی درشتو مشکنکهیپدرم چشماش سبزبود ومادرو برادرم باا.... بودمدهی ندلی توفامشوی چشمام بودم و نظرشقعا
 تو گفتنی چون مستمی مادرم نای پدرم هی بود که چرا من شبنی سوالم اشهی بازهم مثل من نبود همیبود ول

امروز .... شدرمی توهم زدم دباباولم کن .... وقت عکسشو نشونم ندادنچی که فوت شده و هیشکل مادرپدرت
واووو چه خوشکل .... کردماهی کرم ضد آفتاب زدمو چشمامو با سورمه سهی...دوست داشتم خوشملتر باشم

 رژ هی دموی کشي خط لب قهوه اهی....گهی دنهی نداره همی دخترمنو کسي چشماگفتی مشهیبابام هم...شد
زدم مژه هام رفت تو آسمونو به خاطر پر بودنش چشمامو  م کنکهی زدم که باای کمهی ملموی هم روش ريقهوا

 ...قاب گرفت
 و موهامو تو کاله چرم قهوه ي چرم قهوه ازی شومهی بود با ي که مخصوص اسب سواري شلوار چرم قهوه اهی
 هی عروسکيکفشا... کاله مدل دار بستم چکمه هامم گذاشتم اونجا بپوشمری مو زي جمع کردم و روسريا

ساعتمو به همراه .... مو توش گذاشتمی پول و گوشفیک... کرمه ستشو هم برداشتمفی کدمویش مو پویکرم
 نیانگشترم بستم و رفتم طرف اتاق شاه

 
 ... دفعه در نزدم واسه پونزده جدو آبادم بسههیهمون ... زدمو وارد شدمدر
 دهی داداشم خوابیآخ
 

به ) کرمش گرفتنیباز ا( شدممونیه پش کنم که وسط رادارشی کنارشو اومدم نازش کنم و بنشستم
خب حاال فلش کم .. کردم میی درجه تنظنی گوشه اتاقو روشنش کردم و صداشو آخرکریرفتم سمت اسپ....توچه

 نی شاهشهی همدمیدی مکهتا فلش بود 6...می قربونت برم اوسا کريا..... کنار تختو بازکردمی عسليکشو...میدار
 هی چند ثانکروی همونوبرداشتمو گذاشتم تو اسپکردیلش قرمزه استفاده م ازفزاشتی که آهنگ شاد میموقع

 .... شروع شدي بلندتی نهای بيبعددددد آهنگ با صدا
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  دانههی دانه هی دان دان دان هله هله
  دانههی دانه هی نامهربون مال ابادانه هله
....... 

که چشمش به من ....کردیو نگاه م گشاد شده اطرافشي ازخواب باالو با چشمادی پرنی شاهخخخخخخخ
  دنبالمدی دويهمون جور....خورد

 
  گفتدیدوی همونجورکه دنبالم مو
 ....رونی من تورو بردم ب؟اگهی شفقيمگه آزار دار-

 .... گرفتو گفتنوی شاهي که بابام جلودمیدوی مدمویخندی ممنم
  بهم؟نیدیبازشما رس-بابا
 

  کردنه؟داری چه طرز بنیاخه نه ا-نیشاه
  کرم درونم فعالهیشرمنده داداش-

 کرم درونت غلط کرد-نیشاه
  گرفت طرفم که بابام گفتزی خنیشاه

  انگشتت به دخترم بخوره نه من نه تونیشاه-
 و با تعجب برگشت سمت بابا....ستادی در جا انیشاه
  به شفق بخورهستی قرار نیبابا انگشت کس-نیشاه
 نخوره...گشتت خواست بخوره وقت انهیحاال من از االن گفتم -بابا

 ن؟ی منو ازجوب گرفتنی آوردایشفقوخودتون به دن....دستت درد نکنه بابا-نیشاه
 ؟يزاریپدر سوخته حرف تو دهن من م-بابا

  گفتدوی با خنده اومد جفتمونو بوسبعدم
 نی ناقص العقل خودميهردوتا تون دخترپسرا-

 ....دنیمان به ما دوتا خند که بازم با مامی همزمان اسمشو صدا زدنی شاهمنو
 م؟ی پدر مادره مادارنه

 ... زد پس کله امیکی نی از پله ها باالو شاهمیرفت
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 ؟یزنیاخخخخخخ چرا م-
 م؟یخب حاال کجا بر...مردمی مگرفتمی مرقانی زدمینم.... مونده بود رو دلمنیا-نیشاه

  بهش رفتمو گفتمی چپ چپهی
 اسطبل-

  اسبم برم به بچه ها خبر بدمشیرم پ بخواستی خودمم دلم مولیا-نیشاه
  وآرتام گفتمساوآرشامیاروالساوآی وسامیمن به ساق-

  دست آره؟رنی که اونام افسار داداشاشونو مث تو بگی گفتقاتیالبد به رف-نیشاه
 ؟ي باهوش شدي توجه کرددای جدنیشاه-

 دیدختره چش سف....من برم لباس بپوشم.....زهر مار-نیشاه
 ادی بنی تا شاهاطیرف ح رفتم طدمویخند

 
 .... باغ بود هی دوست داشتم مثل یلی خاطمونویح

 قرار اطی عمارت وسط حدی رو دی قشنگي گلهاشدی باغ مي عالقه داشتم همه جااهی به گلو گیلی من خچون
 بلند وجود داشت که دور هی پاي راه چراغ هانی تا عمارت بودو دور ای راه سنگهیداشت و از دم در عمارت 

تا باغچه به 6... بلندوجدداشتهی پايتوکل باغ هم چراغ ها.... قاب گرفته بودچکی پيگل ها  چراغ هارؤ◌هیپا
 .....  ویخی...ولیگال..چکیپ...ی رز از همه رنگيصورت جداگونه وجودداشت که هرکدوم پراز گل ها

 کی کوچيرت چشمه ها وجودداشت که به صوی آبشار مصنوعه مادرم به آب یٔ◌ عمارت به خاطر عالقهپشت
 اما دونستمی اسمشونمی بود که من حتیی هااهیپشت باغ پراز چمن و درخت و گل گ...به باغچه ها راه داشت

 که وسط باغ بودبه یقیآالچ... قشنگ بودیلی اونجا در کل خومدمی مگرفتیم  که دلمیی وقتهادادویبهم آرامش م
 ...دادی منتیباغ ز

 
 ....ووووووووووووووووووووووق خودم بود که بووووووتوحال
 ..... مواجه شدمن خندون شاهیٔ◌ وبا چهرهدمی گردنمو به وضوح شني مهره هاي برگشتم که صداآنچنان

 .... توروحتيا.... بوق زده منو بترسونهتیتربی بنی شاهيا
 کنه محل ی آشت  کردی کردو سعی شوخی رومو اون ور کردمو محلش ندادم توراهم هرچنوی تو ماشنشستن رفتم
 کهی کوچی هام آرادو آراسب و پسر دائی پسردائدمی شدم و دادهی پنیازماش.... به اسطبلمیدیتاباالخره رس....ندادم
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 عادیالدومی ام مکهی کوچخاله ي و پسرانی و محمدامیرعلی ام امی خاله وسطي پسرهاارویام مه
 .... تو دهنت لقهگهیخبرکرده بعد م اووووفف همه رو.....هستن

 تا زلزله4سال بودنو دختراهم که ما30تا20ی پسرا همه تورج سنبایقرت
 نگاه به اطافم هی جمع پسرونه بود وا نستادم رفتم اون طرف تر گهی کردمو دی همه سالم و اهوال پرسبا

آهان داشتم .... بدمحیخفه بزار توض)اره ارواح شکمشون( مظلومیلیانداختم که چشمم به دوقلو هاخورد که خ
اره ارواح ( هستی چطنتی شرو شدوننی نمگفتی مدیدی مناروی ای گوشه که هرکهی سادنیمظلوم وا....تمگفیم

 راه افتادم سمتشون)عمه شون
 

 .... سمت رخت کنمی راه افتادموی بهشون سالم کرددمی رسیوقت
 ....هنی که همراهم آورده بودمو ست کردمو چکمه و کالهمو هم سرم کردم رفتم سمت آیی که لباسامن

  مث اسب سواراقایدق.... مردونه و سارافون چرم و چکمه و کاله و شلوارچرم خببب خوب بودمدی سفراهنی پهی
 سمت می باهم راه افتاددهی بودن که هم بلند بود هم پوشدهی پوشی قرمز مشکی دست لباس راحتهی دوقلوهاهم

 اسطبل
 ... زودتررفتن و سوارطوفانو طرحان شدنسای آالساو
 ... قسمت نیرفتم سمت آخر منم
 دمیچشم تو کورشه که از کجا فهم)؟يدیاونوقت از کجا فهم( گوشههی ام غمبرك زده چارهی ساالر بیآخ
 دیدوس دارم رفتم سمت ساالر که تا منو د)تی تربیب(ندازهی وسط احساسات من جفتک ناشتا مشهیهم

 دیکشی مههیخوشحال شده بودو ش
 دنیسوارش شدمو رفتم طرف بچه ها و شروع به دو... فداش شمیاله....ش کردم  خنده افسارشو گرفتمو آرومبا

 چون اسب اونا ماده و مال من شدی هم اسب من برنده مشهیهم....می با اسبا کورس گذاشته بودی به قولمویکرد
 ....برو گم شو تا نزدمت...)کم نه(ه؟یمگه الک....نر بود

 
 نداشتم ی کارخاصیچیه)؟ي به من دارکاریعه عه عه چ(وجدانم در اومد تا جون می با پسرا کورث گذاشتنقدریا

 خب یلیخ)دمی قول مدازمی نمتی پارازهیخو د( هات خوردهتیفقط اعصابم ازدست پاراز
 ....ی کنی بامن آشتینیقربونت فداووووت بوس بوس ستاره بچ)یسیم(دمتیبخش
 .... خونهمیدو رفت تاغروب شمیدی خندمویموگفتی خوردی ذره خوراکهی هابابچه
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 ... شدمهوشی اونقدرخسته بودم که لباسامو عوض کردمو بمیدی رسیوقت
 دی گذشت و باالخره ععی سریلی دوسه روز خنیا.می بازارو جارو کرددویدعی خرمی روز بعد بابچه ها رفتدوسه

 ....دیرس
 و حرف می نشسته بودنیه کنار باباو مامان و شاییرایتو پذ....صبح اعالم کردن8/30لوی سال تحؤ◌لحظه

 که اگه امشب زود نخوابم دونستمی ام که از خودم داشتم می کرد از شناختیی هو دلم هوس تنهاهی که میزدیم
 ... باشمداری بلیفردا امکان نداره واسه سال تحو

 و قرار شد فردا عصربهشت زهرا زدمی دوقلو هام از غروب تا حاال داشتم تو تلگرام حرف موی ساقبا
 مث من قای و اوناهم دقرفتمی ممی من سرخاك پدربزرگ و مادربزرگ پدردیچون هرسال عصرروز ع...نمشونیبب

شدن پدربزرگ و ی دوقلو ها مي فوت شده پدر بزرگ و مادربزرگ پدرشونیپدر بزرگ و مادر بزرگ پدر
 بفهمنم دی که بایی اونادمیمن فهم) شد؟ی چيدیخودت فهم....  پدرت در اومدیعنی(ی ساقيمادربزرگ مادر

 .... دهن منو وانکنيدیوجدان جان شب ع)ومدهی بهت نیخوب( تورو سنَنَه؟دنیفهم
 بود درو باز میسرم تو گوش.... رفتم طرف اتاقمدموی هم بوسنو مامان و باباو شاهیٔ◌ گفتمو گونهری شب بخهی

 ....کنهیاهم م نگیکی بود درو بستم که حس کردم میکردمورفتم تو اتاق همونجورکه سرم توگوش
  شدی چدمی نفمگهی ددموی کشغیییییی آوردمو باالو جسرمو

 
 ....دمی سرم ديجفت چشم نگرانو باال5 تو دهنم چشمامو باز کردم و  ینیری شعی مابااحساس

 ی نگاه به سرو وضعم کردم خب خداروشکر بلوز شلوارتنم بود ولهیاصغر آقاواقدس خانوم ،مامان،بابا،نیشاه
  گفتدی اصغرآقاخودش انگار فهمنی نگاه به موهام کردمو سرمو انداختم پائهیود  سرم نبيزیچ
 خداروشکر که خانوم به هوش اومدن با اجازه آقا-

 ي بریتونیم-بابا
 ممنون-نیشاه

  رفتن نشستمو گفتم ی شد وقتی اصغر آقا اقدس خانوم هم به نبالش راهبارفتن
  شدم؟ينجوری من اشد؟چرایچ-

 م؟یکل ماهت برم ماکه نصف جون شدقربونت ش-مامان
 ؟یخدانکنه واسه چ-

 ... پرقدرت..واال ماخوب و خوش و خندانو شاداب و بانشاطو سرحالو-نیشاه
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 ارهی درنميحاال هم دست از مسخره باز....گهید بگو د-بابا
 میگفتی گل ممی داشتمینشسته بود...فرمودمیداشتم م....اهان....کجا بودم...گهیخب پدر من بزار بگم د-نیشاه

 عر عر ي صداهی میدی هو دهیخالصه ...گذشتیداشت بهمون خوش م....ي تو نبودنکهیاخه نه ا....میشنفتیگل م
 شفق خره غی جي نه صدادمی توجه نُمادم دگهی ذره دهی..... اسبهههی نه شدمیخوب که دقت نمودم د....خر اومد

نه ...لهی طرف طومیاومد....میدیوندگان دو ماراتون سمت پله دو مثل دموی نگاه به هم کردهی.....ادیور بپره م....
 که از باال افتادن تو نای مث امیدی دمیاهان اتاقت درو باز کرد.... نبودنمینه ا...نه...نه....اسطبل..آهان....زیچ

 زیه چن...اومدم طرف سم هات....يدی کپ همونا دراز به دراز مث خود نعش.... جونشون در اومده هابفاضال
 آخخخخخخخخ....دســ

 
 ؟ی بر نداشتاتیوقت زنته هنوزم دست از خل باز-بابا

 به سر ی چه پشکلاد؟اونوقتی شفق خل دربنی مث ارمی بگویکیبرم .... بابا؟زن کجا بودیزنیخو چرا م-نیشاه
 .... هم شدهیتازه غش....کنم

  حرفش مامان گفتنیباا
 ...ه غش کردی بچه ام واسه چنمی بزار ببنیشاه-

  به منو گفتروکرد
  هو؟؟؟هی چت شد زمیعز-

پس ....ومدیبه نظرم مسخره م..... هی چهی بگم اصل قضدی که افتاده ناخداآگاه حس کردم نبای آوردن اتفاقادی بابه
 ... داستان سرهم کردنهمونهی که میتنها راه

 .... رفتو افتادمجی شدو سرم گی چدمی اومدم تو اتاق که نفهمیچیه-
از بسکه واسه .....؟ي شدضینکنه مر.... پوستو استخوني شديخوری خدا مرگم بده بسکه غذا نمیاله-مامان

از ....خدا مرگم بده.....وتری پا لپ تابو کامپنیکم بش.....تهیاصن از بس سرت تو گوش.....ي کنکور درس خوندنیا
 ...بســ

  خانون باالخره به خاطر کدومش غش کرده؟يوااااا-بابا
  گفتاوردی در مرزادوی خانوم شي که ادایحالندزیشاه
  موارد؟؟؟ٔ◌همه.... سه؟ٔ◌نهیگز... دو؟نهیگز....ک؟ی ٔ◌نهیگز-نیشاه

  که مامان رفت گفتی چپ چپبا
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 چکدامیه.....دمیاهان فهم-
 چشم غره رفتو اومد سمتم کمکم و رو تخت درازم کردو گفت بخواب دنیخندی مکه نی به باباو شاهمامان

بعداز رفتنشون ....ررفتنی و بابا بعدازگفتن شب بخنیبرقو خاموش کردنو با شاه.... دکتربرمتی حتما مزمیعز
  .... تواتاقمنم بمودمیترسی مدمی که ديزیبعداز اون چ....دمی برقو روشن کردمو خوابعیسر
 
هم  داره نگايزی چهی اومدم تواتاق حس کردم یوقت...دمی آن لرزهی دمی که ديزی آوردن چادی به با
 مثل روح بود نمیبی مکنمی که االن که دقت می آدمهی.... آدم روبه رو شدمهیبا ...... سرمو که باال آوردم با...کنهیم

 اندازه ی که شباهت بنهی بود ابی که عجيزیچ....ای چشم ای وحشتناك سر نداشته باشه ي هالمی مثل فنکهینه ا
 از ياون نسخه ا....نه...نه...اما..... مثل منقایدق....ح خودم باشه بود که رونیمثل ا.....کنهی مرمیاش به خودم متح

واسه .... در چشمي فاخروغروريبا لباس ها.....خوردیساله ها م50 سنش به دی کوتاه تر وشاکمی يمن بود با قد
 پوووووووففففففففف ... تو ذهنم حک شدهرشی اما تصودمشی د کوتاهیٔ◌ لحظهنکهی که با ابهیجخودمم ع

 ....بس فکرکردم مخم آرور داد از
اخه شب تو کوفت .... خفه شوگمی که واست قائلم میبا تمام احترام( خوردم توهم زدمادی کنم شب شام زفکر

اصن ....(شهی کف پا شترظاهرملیگی دادن من به خودم مث زیوسط دلگرم......می کم داشتنویهم....ایب)؟يخورد
 جدال باوجدان ازبعد..... سر بگذارمابانی بنیممن از دست تو به کدا)ریبرو از توهم بم

 ....دمیگرفتم خواب)دوسم داره....نینیبب....نینیبب(زمیعز
 هی اومدم رفتم طرف کمد لباسامو رونیاز حمام ب.... دوش گرفتمهیازخواب پاشدم نماز خوندم 5 ساعت صبح

 و رون پا و پشت نهی سيداشت و رو کوتاهو تنگ که مدل اسپرت ی لي مانتوهی کمرنگ و ی دمپا آبنیشلوار ج
 داشت و ی با رنگ مانتو هماهنگیلی که خدی و سفی کمربند آبهی مدل اسپرت داشت يبهای باسنش جيرو

 که دی پررنگو وکمردنگو قرمزو زدو سفی آبيپشت مانتو هم طرها....خوردی کمر مینی باسن و قسمت پائيباال
 بود هم سرم دی کمرنگو پررنگو سفی آبي  که توش رنگ هایب آی شال پلنگهی گل دراومده بود کیبه صورت 

 زدمو رفتم ي رژ قهوه اهی دموی پوش  کردمدای تا پگشتم ی که کلی  طرح لیسانت10 جفت کفش پاشنه هیکردم 
 نیپائ
 

 ....ستی نی اقدس خانوم که کسرازی غاهههههه
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 شفق   سرکار خانمٔ◌ به عهدهری خطی بستی مسئولنیو ا.... شنداری برهی مادشونی دی صبح روز عشهی هممثل
 لیسالو تحو... خونه پدربزرگممی و مامان بابام رفتنی کردمو با شاهدارشونرفتم طرف اتاق مامان باباو بی خانومه

 ي گرفتم که صداهی هدی تو انزلی نقليالی وهیاز پدر بزرگو مادربزرگم سند .....همه اونجا جمع بودن....میکرد
 .... حرفا بدهکار نبودنی مامانجونو آقاجونم گوششون به ای وليزاریا فرق مهمه دراومد که چر

 شمردمو رفتم تو اتاقو زنگ زدم به بچه ها و متیمنم فرصتو غن.... ناهار همه دور هم جمع بودنظهربعداز
 نی شاهنی سوار ماشرونوی رفتم بی و دزدکی و آسکیمکیقا...  باغ رضوانمی برمی فنگ شمیهماهنگ کردم ج

 ...» روش بودچیخخخ سوئ«شدم
  بودنومدهی هنوز بچه ها ندمی رسیوقت

رفتم و بعد از خوندن فاتحه باهاشون دردو .... منههی من  شبگفتنی که می سمت قبرپدربزرگ و مادر بزرگرفتم
دم منتظربو،نشسته بودم تو حال خودم بودم....و....پاك بمونم...دل کردمو گفتم واسم دعا کنن که موفق باشم

 هو هی که دمیکشی منی زمي قبر روکنار ی فرضي چوب برداشته بودمو داشتم شکل هاکهی تهی انیکه بچه ها ب
 .... افتاددادی ملی قبرو تشکي هاوارهی که کنار قبربودو دیسنگ

 هی که سنگ روش قرار داشته یی هامانی تو سدمی که دنمیخم شدم تا بهتر بب...ارمی تعجب مونده بود شاخ درباز
 ...دمی که چندتا آلبوم و عکسو نامه توش درونی بدمیصندق مثل کشو قرار دادنو دسته گذاشتن کشو رو کش

 
 .... بودومیعکسا مال قد....کردمی هارو برداشتم و داشتم عکسارو نگاه منامه

 بچه ها  کهفمی عکس هاو نامه ها رو گذاشتم تو کيزو.... شدداشونی که بچه ها از دور پکردمی نگاه مداشتم
سنگ کنار .... درست نبود بدونندیدرهرحال مربوط به خانواده من بودو شا.. بدونندی نباکردمیحس م...ننینب

 ...دنیقبرو گذاشتم سر جاش که بچه ها رس
  تو خاك هایخاك تو مالجت کنم که ولو نش-سایآ

 ... خالهنیآور.... کني بازدمی می خونمون گِل بهداشتایب... خالهایب....زنهی هم ميزیتازه دم از تم-السا
 .... خاك به خاك برهخوادی ممیحاالآبج...میری به خاك ممیمااز خاک.... بچه هانینگ-یساق

  مبارکه ؟دتیعوض ع....تای تربیب.....نی گم شنیبر-
 زدم؟یصبح با خر عمه ام داشتم حرف م-السا

 ... فرستادمکی تبرامی واسه گاو حسن پلیدم سال تحو-سایآ
 دم؟یچتی من با تو مزنهیسوسک تو تلگرام پر م....صبح8اعتس-یساق
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 ....دونه دونه...نیریبسه بابا نفس بگ-
 
 بارم مامان زنگ زد که هی و می و تا عصر تو باغ رضوان سر مزار آشناها گشت زدمیدی خندموی بچه ها گفتبا
گاو ،نیمک زد محل ندخر حسن چش،نیاری در نيجلف باز،نیبلند نخند،نی کردکه خانوم باشحتی نصیکل

 .... ونی نخ داد خانوم باشنیحس
 ... رفتادمی ی عکس ها به کلهی خسته بودم که قضنقدریا.... خونهمی و رفتمی شب بابچه ها گشتتا

 دیزمان کنکور رس....نکهی منوال گذشت تا انی ماه به همدوسه
 
 ي دانشکده افسري دنبال کارهاسایآ کنکور و الساو ي برامیخوندی درس می که گذشت من و ساقی مدتنی اتو

 ....شون بودن
 روز هی.... بودیکی ماهم که از خدا خواسته هرروز نوبت می درس نخونیچی هفته قبل از کنکور ههی از قرارشد

 نکهی قرارشدبااسایالسا و آ.... هفته گذشتهی نیتاا....ٔ◌ روز خونههی...نای ا ساقیٔ◌ روز خونههیخونه ما 
 شی کما برفتی می که ساقیی هاکالستو .... شانسشونو امتحان کنن و کنکور بدنی ولير برن افسخواستنیم

 ي از قبل ترهم براشهیهم... هفته اصال استرس نداشتمنیازخودم بگم که ا.... نه کاملی ولکردنیشرکت م
شمام (اما خب میالیخی بای اعتماد به نفسم بود ي برادونمی استرس نداشتم نمزای چنیا....امتحانو و آزمونو

  اومدنیبازا...)نی بهم بگنیدیفهم
 نی انی فکر کننی منونیمد....(خورمی قهوه مری نشسته ام توتراس اتاقم شلکسی که فردا کنکور دارم و راالنم

 .... به توچه اصن)کنکور داره
 ....دنیهمه جوره بهم رس... چند وقت کوالك کردننی که اخانوادم

 هی حاال نیا.....جابه جاست ها( بودن فردایاضیفردا کنکور بدم و بچه ها که ر بودم قراربود ی من تجربچون
 بسوزه نه کباب با تچکر خی که نه سنی تجسم کني جورهی شما شهیگناه داره رمانش خراب م...گهی ميزیچ

قدس خانوم  و ای خوراکینی سهیومده با یتا مامان ن....بعداز ظهره6ساعتو نگاه کردم اوووووففففف ساعت)فراوان 
  احضرت نوووووحححح من رفتم بخوابماااااایو 

 دمی خاموش کردمو خوابمویگوش
 

 .... شدمداری از خواب بمی زنگ گوشيباصدا
 ه؟یصبحه اما خب چاره چ5 تازه ساعت اووووووف
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 کرم مرطوب کننده هی نهی آي باحوله نشستم جلوشهی گرفتم و به عادت همي اقهی دقهی دوش هی شدمو بلند
 زانو که ری بلند تا زي مانتو سورمه اهی نداشتم رفتم طرف کمدمو شیامروز اصال وقت آرا.... چرب لبهیمو زد

 سورمه ی شلوار غواصهی داشت به همراه بی هم دوتا جنهی قسمت سي و روخوردی مکی باریکمربند چرم مشک
 شدی جلو و کرابات بسته مومدیم پشت و رفتی دوتا بند میشونی پي مدل دار که از روهی و مغنعه سورمه ايا

 ....دمیپوش
 ممیگوش.... برداشتمفمی که الزم بودو به همراه کیی هالهی وسدموی استارمو پوشلٱ ي سورمه اي هایکتون

 شده داریانتظار داشتم تازه ب....نی بستمو رفتم پائممیگذاشتم خونه که حواسم پرت نشه ساعت اسپرت مشک
 هیحاال اونو (ی مرگ باشرحال اگه دی واجبه حتيز ما سحرخیٔ◌اخه توخونه... باشنزیباشنو خواب آلود سرم

 ی واقعي به معنادمی به آشپزخونه هنگولدمیتارس)  رو من به شخصه شاهدمگهی موارد دی ولکننیکارش م
 ....کلمه
  بودنزی آماده بالب خندون سرمرونی و بابا با لباس بمامان

 ی تست بزنی صبحونه بخور جون داشته باشنیبش ایب....ریسالم دختر گلم صب بخ-بابا
 و عسل و گردو اخامهیب....ایب.... برگشتمي شدداری بدمی فهمادی آب مي صدادمی کنم ددارتیاومدم ب-مامان
 گردو پسته بادوم لی با خرما نارگي مقویی غذاهی(گداخته ....هی هم مقورهیارده وش....مربا هم هست....بخور

 ریپن...اقدس پخته)  و البته خوشمزه نگ ررهی و تنهیریش... باشهي که کال مقويزیهرچ و جات مغزیٔ◌همه....و
 ....خامــ

  مامان افتاد رو دورنیباز ا-
 
  گفترهنش پیٔ◌ در حال بستن دکمهنیشاه.. پشت سرم نگاه کردمبه
  نابغه؟ي چه طورریسالم صبح به خ-
 ؟ي چه عجب زود پاشدریصب بخ...سالم-
  حرفونی بخوابم؟نچ نچ نچ نچ نزن ارمی بگنجای و من ایباشتو کنکور داشته -

 ...میای و مامانت منیمن و شاه-بابا
 ن؟یکنی مکاریمگه بچه ام؟شرکتو چ!!!!واااااا-

 ...سپردم دخترم خوندلش نباش-بابا
 قمیمنم دادم دست رف-نیشاه
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 ...مگـ،ستی نازی بابا نيا-
 .... لقمه کرده تو دهنم هی تیب تری بنی شاهییییییا.... رفت تو دهنميزی چهی

 ي و من با فرارنی سمت حوزه شاهمی که برمی رفتموی بود صبحونه رو خوردي و خنده ای باهرشوخخالصه
 ي باباقوریلی خنای ماشنی باامی تراز حوزه نگه داشتنی کم پائهی و مامان بابام بااصغر آقا می اومدنیشاه

 دم نی که شاهرهی نمادمی لحظه رو ونا.... کردنتی موفقي و برام آرزودنمی بوسنیبابا و مامان و شاه......شدیم
 گوشم گفت

 ....کنمی آرزو منمی بهتري برانهارویبهتر.... هاستنی بهتراقتشی من لهیآج-
 درب حوضه که باز دوباره کال ي دستشه رفتم جلوتر روبه روحی و مفاتحی تسبهی که مامانم دمی آخر دٔ◌لحظه

 و پفک و پسی انداز و جلوشون پر از چری زهی حوزه نشسته بودن روي رو به روسایالسا و آ و یساق....دمیهنگ
  اول متوجه من شد و گفت؟یساق،گهی دزی عالمه چهیترشک و لواشکو 

  دخترم؟ی؟خوبیاحوال آبوج-
 نجا؟یا....شما؟...سالم-

 پس کجا؟-السا
 ؟يدیحوزه رو خر-سایآ

 ن؟یزنیچرا م....میباباتسل-
 کردن و نشستن به تی موفقيع وقتش بود که من کم کم برم بچه ها هرکدوم بغلم کردنو آرزو موقهمون

 ...خوردن
 یییییییه....اوردنی در مي جور مسخره بازهیهرکدوم .... تو دهنشزاشتی پفک مهی و ی الهم ارزقنگفتی میساق

  خودت شفا بدهگهید..... خودتینیبی متشونویخدا وضع
 ....با توکل به خدا شروع کردم.... مخصوص نشسته ام برگه هارو پخش کردنهیدل سر جلسه و رو صنرفتم

 
 انی مونده به پاقهیدق20 که بلد بودم رو هم زدم همون موقع ی تستنی آخرگهی چقدر گذشته بود که ددونمینم

مو روش فکر   که جاانداخته بودیی دوسه  تااز تستاهی خوب زده بودم رفتم نکهیجلسه رو اعالم کردن منم باا
 .... نا نداشتمگهیکردموزدم د

جوون بودو سنش .... از مراقب ها زل زده به منیکی دمیکه  د..... مو خوردمی ام خوراکنشسته
 و ی خوش دوخت طوسي شلوار پارچه اهی.... فوق جذابیقد بلندو چهارشونه و در کل صورت....خوردیم28/29به
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 از رو ری خدمی ددم ذره نگاهش کرهی.... طرف باال ژل زده بود بود و موهاشم بهدهی پوشي نوك مدادرهنیپ
 دی که ترکنیاوووووووو ا.... نداشترادی نه اونم ای داشته باشه ولرادی انی ادی نگاه به حجابم کردم شاهی....رهینم

ز  ایکی هامو جمع کردم که لهیجلسه تموم شد و برگه هارو جمع کردن منم وس.... کن بزغالهشیچشماتو درو
 پشت سر صدام زد

 خانوم احتشام؟-
 

  و گفتمبرگشتم
 بله؟-

 از من نداشتو یهمون مراقب بود اون هم دست کم....   با بله گفتن من از فرط تعجب چشمام آلوچه شدهمزمان
 گفتم.....تعجب کرده بود

 د؟ی داشتيبا من کار-
 د؟یشما واقعا خانوم احتشام-مراقب

 ...گهیستم دخب ه.... خودمو لوس کردمینه الک-
 دی پرسي شو گرفتو جدی مغرور قبلٔ◌افهی بار خودشو جمع کردو قنی امراقبه

 خانوم مشکان احتشام؟-
 ... من شفق احتشامم روزتون خوشرینخ-

 نشسته بودن براشون دست تکون دادمو رفتم طرف نیبچه ها تو ماش.... پشت چشم ازش دور شدمکیوبا
  شد؟خوبدبود؟یزجا پاشدن و گفتن چ هرسه ادنمی دی وقتنای انی شاهنیماش

 هینی و مامان غرق بودم که سنگنیتو قربون صدقه هاو سواالت شاه....شهی می چجهی نتمینیآره خوب بود تا بب-
 هی رنگ تک مشکیٔ◌ پورشهکی که به دمی رو حس کردم برگشتم به روبه روم نگاه کردم که مراقبو دینگاه

 .... بلند گفتبایر رد نگاهمو گرفتو تقنیشاه....ه ام به خانوادیزده و زل زده به منو گاه
 ؟ي شدرهی هست خیداداش نکته قابل توجه-

  جا خوردو گفتمراقبه
 خوامیبازم معذرت م.. نگاهم نبودمٔ◌نه شرمنده تو فکر بودم متوجه-

 .... تو فکررهی میشی مرهی به بعد توجه کن به کجا خنی از ای ولکنمیخواهش م-نیشاه
 روز خوش....شرمنده امبازم -مراقب
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 به سالمت...یاعلی-نیشاه
 ....کردی که بازداشت نگاه مدم آخر دیٔ◌لحظه...می شدنی هم اون هم ما سوار ماشبعدم

 و اتوب یاستغفر الّله رب( بودگریچه ج. مایهوووووففف خودمون....باز رفته البد تو فکر.... خداااااا مردمو شفا بدهيا
فدات شم ) جا بودمنیقربونت هم...( وجدان جان دلم برات تنگ شده بودییعه کجا) کن شرم کنای حهیال

 رستورانو من تا جا داشتم می رفتزمیزخالصه بعداز قربون صدقه رفتن منو وجدان ع)قربونت برم(زمیعز
 ....دمای ترکیعنی....خوردم

 
 زنگ زد نیشاه....می بگردنیه بابا به شرکت برگشتو مامان هم باراننده برگشت و قرارشد من و شابعدازرستوران

 که ناخداآگاه فکرم نی توماشمینشسته بود،مینیهمو بب(....)به سه چهارتااز دوستاش و قرارگذاشتن که رستوران
 کرده رمی بزارم و االن واقعا درگی اسمشوچدونمینم، بودمدهی که چند شب قبل تو اتاقم ديزیرفت طرف اون چ

 یلی که شکل منه خینی نترسم اما انکهینه ا.....خوادی می چمینیترسمو بب نکنمی می برگرده سعگهی اگه ددیشا
 ی مکی تحرمویخب واقعاکنجکاو  من باشههی که شبدمی رو ندی من تاحاال کسنکهیذهنمو آشفته کرده و ا

 .... دماغم از جا دراومدردمتوفکربودم که حس ک.....کنه
 ییییییییییآ-
  استوانهی پسر دنیا....دمیشن نو شاهیٔ◌ خندهي شد؟باصدای بود؟چیک

 ؟یمنی درای یبامن-نیشاه
  شد؟ی دماغم چنی ببيزی چیلیخ-

 بامجون بم آفت نداره.... خوندلش نباششهی نميطور-نیشاه
  که بهش رفتم گفتی چپباچپ

  خب بادمجون اصفهانیلیخ-
 نییییییشاااااااااهه-
 جونم؟-
 کوفت-
 نوش جوووونت-
 توروحت-
 يمحبت دار-
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 نی بنی اشغال کردن و درازبزرگوی مهی اف هاشون ی با جنی شاهيقای به رستوران که بعله رفمیدی رسخالصه
 .... مونده بوددی مابدون زچارهی بنی شاهنی مثل انی شاهقی شفقی فرهود رفشهیمثل هم

 بادوست دخترش یرعلیام، با دوس دخترش پگاهيمهد،رای بود با دوس دخترش سمی دوستاش علاز
 مثل همه نی البته حسنی حس  بود با دوس پسرشحانهی که حال همه رو به هم زده بود رياخر نیوا،نینسر

 گهی دیحرف4 بود و فوق العاده ی دخترا آدم نچسبهی برخالف بقحانهی رنی ای بود ولییپسر شوخ و بذله گو
 چرا دوست دختر دمی پرسنی باراز شاههی ادمهی تنهابودن شهی هم همنیفرهودو شاه....دیخودتون مستحضرباش

 نی که قراره مادر بچه هام باشه پاك باشه پس اونم همي که من دوست دارم دختريگفت همونجور....نداره
 باشم که اون یکی باحی من دوس ندارم واسه تفربندنیانتظارو از من داره و بعدشم گفته بود که دخترا زود دل م

 کاش الل ي که ادمی ازش پرسی بار به شوخهی که فرهودم..... لطمه بخورهییعاشقم باشه و بعد از جدا
 چشی منم خر پاپیکنی قلبت فقط اونو حس ممی از صمی رو دوس داشته باشیکی یچون گفت وقت....شدمیم

 .....گهی می اون موقع روش باز شده و هاز یی و اونم گفت توهیشدم که بگو ک
 از ي نازهی اه اه اه باحانهی به ردمی رسيواااااا و موی کردی با همه سالم واحوال پرسزی طرف ممی رفتخالصه

 سم؟ی عسی جووووون خوبیسالم شف-جاش پاشدو گفت 
  باال باال کجاس من بخرم؟انتی تو فن بدمی راوووووووق

 ی ازش دل خوشیکال کس( چوله شده بود به خاطر حرف زدنش ی مدلهی هاشون افهی همه تو جمع قحاال
 منم گفتم)نداره

  قوفولت برن؟ی جوووووون خوفحونیالم رواااااااش ش-
 حانهیر.....زی مری که ولو شده بود زنیحس.... خندهری ادا کرم که همه بلند بلند زدن زي طرز مسخره اهی با نارویا
 ... به من کردو گفتی نگاه چپکهی

 دیهمتون امل-
 ... با پشت چشم نازك کردن نشستبعدم
  اشک چشماشو پاك کردو گفتنیشاه

 مال شما فرق دارع؟....زدمای حرف می مدلنی سه سالم بوده ای وقتادمهی من تا یول..... شما آدم به روزقربون-
 جووووووووون حححوووووونننیییییی بزار رسی نتی حاليزیشمااز مد چ....گهیالبد فرق داره داداش د-فرهود

 ....بگن
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 رفت دوی بلوندش کشي به موهایود دست هم که سرخ شده بحانهیر.... شدننی حرف فرهود همه پخش زمنیباا
 .... آب بخورمرمی و گفت من مییطرف دستشو

  با خنده گفتنیحس
 ....ي از شلنگ آب نخوری حواست باشه اشتباهحانیر-
 

 ... خونه اتمیری خان مامنی گفت حسضی با غحانهی که ردنی خندبازهمه
 ... دعوتمنای اینه من امشب خونه عل:نیحس
 ... به حال خودت بکني فکرهی.... خونهبرمی شب مرارویمن سمقربون داداش :یعل

 دکارهاتونویحداقل داد نزن.... کنماتونی حیخاك بر سر ب:نیشاه
 و کنهی که کارشو ماکنهی حدی بایاون.....ازهی نهی نکهیتازه ا.....هی به چی چمیگی ممی جان ماکه دارنیشاه:یرعلیام
 ...رشی ززنهیم

 مگه نه پگاه؟.... اش کردمهغیص....منکه حالله-يمهد
 ...خجالت بکش.....سی بد نی کنای ذره حهی-پگاه
 .... آخهادیکشم نم- يمهد

  نبود؟؟؟؟؟نیاه بحث بهتراز ا-
 ی خوبنیبه ا-نیحس

 یمرس....دی خوب نکني بحثانیازا-
 بعله دمیمو د شلوارم بود درآوردبی تو جمیعه گوش....دی که حس کردم رون پام لرززدمی حرف منی با حسداشتم
 ... لفتش ندادمو جواب دادمنیشترازایب...سانیپس حتما الساو آ»khaleh feri«نوشته

 جانم؟-
 .....جانت خونه تونه-یساق
 زنه؟ی زنگ می ساقنای ای الخالق از خونه الجل

 ؟یکنیکارمیزهرمار اونجاچ-
 ؟ییتوکجا... به توچهمهیخونه دائ-یساق

 ...داشونی و زقاشی و رفنیباشاه...رستوران-
 اه اه اه اون انتر خانومم هست؟-یساق



              رمان زندگی شکالتی                                             اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 37 

 کدوم؟-
 حونیر-
 .....آره-

 ...زدی که دادمومدی مسای آيصدا
  روشنیبر.... روشنیبر

  رو گرفتو گفتی گوشالسا
 ه؟یمرکز مرکز سوژه قهوه ا-
 ...بله قربان-
 يریگی معی ترفنیآفر-یال
 خخخخخخ -
 ی نگی توهم ببند ولمیچمدونامونو بست.... شمالمی بریمکیکورقا بعدکنی قراره همگمیشفق فردا کنکور دار-یال

 ... بهشونمیدی و بعد توراه خبر ممیری میدزدک....بهشونا
 ؟ی کنیباماش-
  رو گرفت و گفت ی گوشسایآ

 م؟ی توهم دارکارترازی هان؟بمی بری کنیباماش-
 ...دی اقامت کندیخوایاونوقت کجا م.... از خودتونهی خوبنیبعله محبت دار-

  ازاون طرف داد زدیساق
 ؟ی تو چشما من نگاه کنشهی ما؟اصن روت ميالی ومیبر....یی گرفته توالی ويدی که عیواال تنهاکس-یساق

 فقط نرخ سنگ پا چنده؟،نه واال-
 يواال شماواردتر-سایا

 ...ام؟ی بیاونوقت من صبح ک-
 .... دنبال مايایهمون موقع که م-یسیا

 .. من استرس دارم بخورمری بگمی حليای ميصبح دار-یساق
 ... حرصم دراومدگهید
  وقتهی نیخجالت نکش-
 ....میخوندلش نباش راحت-یال
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 ....دمیترکی مزدمی حرف مگهی ذره دهی گهید
 ..فعال ....نمتونیبیم-

 ...    مای اصفهانیناسالمت.... چه رو داراوووووف
 

 خساست یبگ... مگه نه؟معلومه که آرههی خسلت خوبیلی بودن و حسابگر بودن خی اصفهانهووووووف
 پسرهاو دخترا و عشوه هاو چشم غره ي شام با بگو بخندهازوی سرمه؟رفتمیمگه کم الک..... دهنتخوابونمیم

 گرفتم بخوابم و میصم خونه جون تو تنم نبود تدمی رسیوقت.... می و عزم رفتن کردمی شامم خوردحونی ريها
 المی مگه چند روزه؟وبرمی کوله مفیبرو بابا ک.... حال داره چمدون ببندهی کییییااااووووااااااا.....صبح زودتر پاشم

 .... دهو انشاءاهللاریخداوند آقاجون را عجرکب  ..خداروشکر که مبله اس
 .... هوش شدمی شد بی چدمی عوض کردمو نفهملباس

 
 هی....تازه ساعت سه بود....ن کردم و چراغ خوابو روشدارشدمیب.... ساعت چند بود که حس کردم گرممهدونمینم
نا خداآگاه خودمو جمع ..... تو گلومدی آب پردمی که ديزی کنار تخت برداشتم خوردم که با چهی آب از عسلوانیل

 ذره که نفسم جا اومد هی...  کنهکاری چخوادی ممینی ببنمی گرفتم بشمیاماتصم....   بازهمون روح بود....کردم
رفتم ... کردیاونم داشت با لبخند نگاهم م، برقو روشنش کردمدیود رفتم طرف کل که چشمم بهش بنطوریهم

 ی بود ولدهی و نو پوشدی سفيلباس ها.... از نور بودي حاله اهیمثل .....نشستم روتخت و منتظر نگاهش کردم
  اومدکه گفتصداشناگهان ....یمیمدل قد

 .. منیٔ◌تو نوه-
 .... به من زل زده بودقی عمیدا تبسم.... تعجب نگاهش کردمبا

 گفتم
 ؟ینی شما مامان بابا حسیعنی-
 .... باخانوادت ندارمی نسبتچی هینه من مادربزرگ توام ول-
 ؟ی چیعنی-
 قتیبرو دنبال حق-
 قتیکدوم حق-
 ... بهت نگفتنقتویحق-
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 ؟یقتیچه حق...کجا برم دنبالش-
 ...قتیبرو دنبال حق.....برو سراغ عکس ها و نامه ها-
 
 ..گفتی که با تبسم مدمیشنی و نجواشو مشدی صداش هم دور مشدی دور مطورکهنی همو
 .... رو بهت نگفتنقتیحق....قتیبرو دنبال حق..... رو بهت نگفتنقتیحق.....قتیبرو دنبال حق-

 .... محو شدوبعدکامال
س فکر کردم مخم ارور ازب.....   یقتیچه حق....؟ی کينامه ها کجاست؟عکس ها....قت؟یکدوم حق....ربودی درگفکرم

 .ختمی داشتم تو کوله ام رازی نی دوش گرفتمو هرچهیرفتم ...داد
 

 رفتم طرف عیسر.... افتادمداکردمی که تو باغ رضوان پیی عکساادیناگهان ....کردی ونامه ها ولم نمفکرعکسا
 نقدری که انمی مخم برخاك تو.....داکردمی برداشته بودمو عکساو نامه هارو از توش پدی که روز عیفیکمدمو ک

 ادمی باشه صدباربه خودم لعنت فرستادم که فته رادمی وی مهمنی به ازی که چهی گنجیتو باورمم نم....حواس پرتم
 واال...کنهیحافظه ام واسه چرت و پرتا خوب کار م..... رفته

 ی کيسالم خواهر«ود  ام داده بی پیساق، اومدمی گوشيصدا... تختم و تا اومدم دست بزنم بهشونکنار نشستم
جواب ، کهکننی خدا ول نميا» خاك تو سرتیاگه خواب،ری صب بخيداری ب؟اگهيداری دنبالمون؟اصن بيایم

 تاساعت هشت امیالبته م.... دنبالتونامی بتونمی نمی شرمنده اتم آبجی جونیساق...ریصب بخ.سالم«دادم
 يزینه چ«جواب دادم» شده نگران شدم یچ« هم جواب دادیساق»بازم شرمنده...تونمی االن نمیول....ها
گوه نخور «جواب داد» از درکتیمرس.....نیآفر.... بزار کنار قبل کنکورتمیگوش....گمی بعد کنکور مامیم...سین

 »...ي بانمتی بیه؟می چیدرك چ....بابا
 گذاشتم تو مویگوش....میزهرهالهل دار....میآل دار....میمرگ دار..... می دارن ماهم کوفت دارقی ملت رفاووووف

تا نامه 4،5....دبزرگی سررسهی.... خاك گرفته بودی آلبوم بود که کلهی.....کوله امو نگاه کردم به عکسا و نامه ها
شناسنامه رو برداشتم نوشته بود مشکان .... و چندتا برگه مثل سندی کارت ملیدوسه تاکپ.... شناسنامههیو

خخخخخ خواهر دوقلوم نباشه؟اما نه ....هیکی تولدش که با من خی تارعه.... و بهزاد نیاحتشام فرزند مهرآفر
 داشت ی خواهرمفت و مجانهی شد ی چيدیعه عه عه د....ستنی نمی و مامان مرنیمامان باباش که بابا حس

 نجانبی ایبسمه تعال....نوشته بود.... از سند هایکیگذاشتم کنار و رفتم سراغ   روناسنامهش....ومدای مرمونیگ
ساکن تهران فرزند خود مشکان احتشام را به شروط ذکر شده (.....) بهزاداحتشام فرزند محمد به شماره شناسنامه
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 طی فرزندم را با شرایرپرستساکن اصفهان واگذار کرده و س(...)ٔ◌ به شماره شناسنامه  احتشامنی حسيبه آقا
 کنمی واگذار مشانی به اریز
 

 رفتم طرف عیسر.... افتادمداکردمی که تو باغ رضوان پیی عکساادیناگهان ....کردی ونامه ها ولم نمفکرعکسا
 نقدری که انمیخاك تو مخم بر.....داکردمی برداشته بودمو عکساو نامه هارو از توش پدی که روز عیفیکمدمو ک

 ادمیادم که  باشه صدباربه خودم لعنت فرستفته رادمی وی مهمنی به ازی که چهی گنجیتو باورمم نم....حواس پرتم
 واال...کنهیحافظه ام واسه چرت و پرتا خوب کار م..... رفته

 ی کيسالم خواهر« ام داده بود ی پیساق، اومدمی گوشيصدا... تختم و تا اومدم دست بزنم بهشونکنار نشستم
جواب ، کهکننی خدا ول نميا» خاك تو سرتیاگه خواب،ری صب بخيداری ب؟اگهيداری دنبالمون؟اصن بيایم
 تاساعت هشت امیالبته م.... دنبالتونامی بتونمی نمی شرمنده اتم آبجی جونیساق...ریصب بخ.سالم«دمدا
 يزینه چ«جواب دادم» شده نگران شدم یچ« هم جواب دادیساق»بازم شرمنده...تونمی االن نمیول....ها
گوه نخور «جواب داد»ز درکت ایمرس.....نیآفر.... بزار کنار قبل کنکورتمیگوش....گمی بعد کنکور مامیم...سین

 »...ي بانمتی بیه؟می چیدرك چ....بابا
 گذاشتم تو مویگوش....میزهرهالهل دار....میآل دار....میمرگ دار..... می دارن ماهم کوفت دارقی ملت رفاووووف

تا نامه 4،5....دبزرگی سررسهی.... خاك گرفته بودی آلبوم بود که کلهی.....کوله امو نگاه کردم به عکسا و نامه ها
شناسنامه رو برداشتم نوشته بود مشکان .... و چندتا برگه مثل سندی کارت ملیدوسه تاکپ.... شناسنامههیو

خخخخخ خواهر دوقلوم نباشه؟اما نه ....هیکی تولدش که با من خیعه تار.... و بهزاد نیاحتشام فرزند مهرآفر
 داشت ی خواهرمفت و مجانهی شد ی چيدی عه عه دعه....ستنی نمی و مامان مرنیمامان باباش که بابا حس

 نجانبی ایبسمه تعال....نوشته بود.... از سند هایکیگذاشتم کنار و رفتم سراغ   روناسنامهش....ومدای مرمونیگ
ساکن تهران فرزند خود مشکان احتشام را به شروط ذکر شده (.....) بهزاداحتشام فرزند محمد به شماره شناسنامه

 طی فرزندم را با شرایرپرستساکن اصفهان واگذار کرده و س(...)ٔ◌ به شماره شناسنامه  احتشامنی حسيبه آقا
 کنمی واگذار مشانی به اریز
 
 تولدشم با من خی قبول کردن؟که تاري بابامامانم دختربه فرزندیعنی شدم؟جی واقعا گگهی؟دی چیعنی
 ستم؟نههههی من بچه مامان بابام نیعنی....ی خودتکینزداالن تنها مورد .... شفق مختو به کار بندازيوا.....هیکی
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اولش سه تا ....دست بردم طرف آلبوم.... خدا نهيوا.....دیجوشی ته دلم ميزی چهی....شهیمگه م.... ممکنهری غنیا
 ..... ساعت بعداز تولدکی نوشته بود مشکان من رشیز.... بودادی مای بچه کوچولوتازه به دنهی که یعکس از زمان

 نوشته بود مشکان کوچولو قبل از سپرده شدن دست خانواده رشی ام از همون بچه بود زگهی عکس دهی
 ...دشیجد

 و نی اسم مادر بابا حسرشی جوان زي دخترهی بود و یمی قدي بعد چندتا عکس از تازه عروس دامادعکس
 یعنی.....دوبوری و سفی هام چشم رنگ عمههیکامال شب، اصال شکل من نبودنیا.....نیا...یول.....پدرشو نوشته بود

 فرق نجاستی که اییزهای چا بدونمی که من میی هازی همه چنیچرا ا.....ختی ذهنم به هم ر؟تمومیچ
پشت عکس نوشته ... منههی آن حس کردم چقدر مرده شبهی بود که ي از زن و مرد بعد عکسیٔ◌داره؟صفحه

 پرت ي بلندهی از کردمیواقعا حالم خوب نبود حس م.....ودنو امضا زده ب» مادر پدر تو می و مرنیمهرآفر«بود
 يبود برا7 فکرکردن نداشتم ساعتي برایوقت....ی کنک خودت شتی که به هوهی بدیلیحس خ....نیشدم پائ

 دوستتون دارم دینگران نش. منيالیو. شمالمیریمن با بچه هام.سالم مامان«... برگه نوشتمهی يمامان رو
تا اقدس خانوم حواسش نبود نامه رو رو .... دارم و نوشتم اشک تو چشمام جمع شد دوستتونیوقت» شفق

 از تو داشپرت برداشتمو ی آهنگيدیمامانو برداشتم و راه افتادم س3 مزدانگیک گذاشتم و رفتم پاریجاکفش
 ...نی پائختیریاشکام همزمان با آهنگ م....بشهplayگذاشتم 

 
 فهممیم...ياز بغض پر ...يدلخور

 ....فهممی مي غصه داریراحتنا
 .....ی با من بودني فردادلواپس

 ...ی منریاما درگ... از منيریدلگ
 ... تو کم کمیکنیدل م...یزنی دل ميدار
 فهممی من حالتو مدمی بهت حق ممن

 ستی تو فالت خوش نرهی من ختی دفعه ننیا...ستی حالت خوش نرمویگی احساستو منبض
 

قبل کنکور نزنم تو ....رمی مو بگ بشاش قبلیٔ◌ کردم چهرهیك کردمو سع به حوزه اشکامو پادنیبارس
 ي بچه هارو رد کردم سر جلسه و براشون آرزوهی ظاهردونستمی که فقط خودم مي و خنده ایبا شوخ.....فازشون



              رمان زندگی شکالتی                                             اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 42 

وگرفتم 11/30 کوك کردم رو ساعت مویگوش.... رو خوابوندمی صندلنی کردم خودمم رفتم تو ماشتیموفق
 .... داشتم خواب بودو بساجی ك االن بهش احتيزی تنها چدمیخواب

 همون نکهیا .....اد؟عهی داره مهی کن سرخ ایٔ◌ اللهي دشت سرسبز با گالهی.... کجاست؟چقدر خوشکلهنجایا
 ..... چهیعنی ادبم روح یخاك تو سر ب،روحه است

نه «گفتم...مشکان من.... منیٔ◌تو نوه....ی هستی جلو اومد وگفت تو دختر باهوششیشگی همون لبخند همبا
 از هوشت یتونیتو م« لبخند جواب دادبا»ممی مامان مرنویمن دختر بابا حس..... حقه استهی نیامکان نداره ا

و اون .... من هستندي بچه ها و نوه هاها بودند وگفت اون ستادهی که دورترایتیاشاره کرد به جمع...یاستفاده کن
 »....قتیبرو دنبال حق...قتیبرو دنبال حق،مشکان..... پدر بزرگ توئهیعنی که عصا دستشه همسر من يمرد

 ...دمی از خواب پرناگهان
 ..... بودن؟چرا صورتشون واضح نبودی بود؟اونا کی چه خوابنیا.... صورتمو پوشونده بودٔ◌ همهعرق

 یعنی....مهی آالرم گوشنکهیا....کردمی اطرافمو نگاه مجایمث گ...ننننگگگیییییییییییی درننننگگگییییییییییییدر
 نگاه چه زشت ییییی روحم نگاه کردم ا بیٔ◌ به چهرهم گوشیٔ◌تو صفحه....دم؟بترکمیساعت خواب3/5
 با سورمه زدم يرژ قهوه ا.....زی عزدانبا تچکراز وج)بعله..... خوشکلهمیلی روح شده خیب.....زشت عمه تونه(شدم

دراون ... بعد شروع کردن از جلسه اومدنقهیدق15 هی که نی  پائنیهووووم؟؟؟رفتم از ماش...چه خوسمل شدم  عه
  دستشو گرفته؟؟؟؟ی واسه چنیا.... واسه اش دست تکون دادم ورفتم سمتشدمی رو دی ساقنیب

 
  گفتمبابهت

  شده؟ی دستت چیساق-
 ....بسکه تست زدم....قلم شده:  گفتیشی نمأ◌هی حالت گربا
 ....رترك شدمزه .....اتیخاك برسرت با خل باز-

  کنمکاریخخخخخخخ چ-یساق
 ؟يچطور زد... بکوب تو فرق سر منایب-

 ..ی اسهاليقهوه ا..... کردميبرگه رو قهوه ا-یساق
 ياری درمي مسخره بازای يواقعا بدزد....ياه حالمو بهم زد-

 ...خاك توسرم بود.زدمیبااون همه کالس رفتن بد م-یساق
  کجان؟یسی و آیال....یشی موفق مشاهللایا-
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 .... اومدنناهایا.....پردازنی دم در به بحث و مجادله میچیه-یساق
 

 ن؟ی مدلنی ای واسه چنایا.....ومدی مدویشلی هم میسیآ.....ومدی که دستش به کمرش بود میتاشد ال4 چشمام
  تراومدن گفتمکینزد

  شده؟ی چیسی چته؟آیال
 ...داغون شدم..... های صندلنیو ا تکنن؟؟؟عنی نمیدگی چرا رسنیمسئول.....کمرم شکست-یال
 ... پاشو گذاشت رو پامو لگد کردي خبری کدوم از خدا بدونمیمن نم-سایآ

 می همزمان گفتی و ساقمن
 .....خدا شفاتون بده-
 

 ....میخوندی بلند مي و آهنگو با صدامی نشسته بودنی ها تو ماشبابچه
 

 ...... پلنگ پلنگ پلنگ من عاشق پلنگمپلنگ
  لشکرن نباشن که ملنگنهی  برمدورو

 ...ی چش رنگنیالی موها های چه پلنگي وايوا
 ..... آرهیم ن... به چي وايوا

 مویزدیما داد م.....ومدی بدش مزدی مزی که توش حرف جي ضدبازي بود کهاز آهنگای وسط فقط النی اخخخخخ
 يچه ها موضوع روح ننه غزساعت راهه قصدداشتم به ب17/18 یتا انزل....رفتی اون چشم غره ممیخوندیم
 بعد تِر ادی ذره نفسشون بهی بزاراما االن خسته بودن و از کنکور اومده بودن ....رو بگم) گهیهمون روحه رو م(

 شمال و مورد اصابت میری ممیبچه ها همه زنگ زدن به خونه و گفتن که مادار.....بزنم تو روح و روانشون
 نفس شدیاووووفففف اصن نم....می که من داشتم قم بودیعد با سرعتدوساعت ب.... قرار گرفتنحتیفحش و نص

 در صحنه مارو با شهی هموریبماند که پسران غ،میمو غذارو اونجا خوردی کرددای رستوران پهی.... گرمادازیکش
بچه ها .....میعصر حرکت کرد5 حرم و ساعت می سر هم رفتهی... ها و شماره هاشون مورد لطف قراردادنکهیت

 که مثل نامی تهران امیدیرس10 شب ساعت گهی کردم که دیساعت رانندگ5حدوداً...  دنیته بودن و خوابخس
اه اه اه  ... خاك تو سرا مثال همراه منن کنکور دادن کوه نکندن کهکشنی خرناس مدنی کپخرسشخص 

 گفتنی مشهیچون هم....ومدی از تهران خوشم نمچوقتی هیازبچگ، تهران واقعا اعصاب خورد کن بودکیتراف.....
 هی، هم هم هستیب  عصبته دارم که الدی شدگرنیم..... لنت سوخته خفه ام کردهياالنم بو ....کیشلوغه وتراف
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 و رهیگی سرم درد مخورهی می به توقی هم حساسمو تا تقیلیخ، موقع سردرد طرفم اومدشهی که اصال نميجور
 .... وجهیحالت تحوع و سرگ

  خورهی تکون میسونی اپلنامی ماشنیا....نهکی هم سرم درد ماالن
  چنده؟م؟ساعتیسالم کجائ-
 دیپرسی منوی بود که تازه از خواب پاشده بودو ای ساقنیا

 ...ساعت خواب،10ساعت .میتهران.سالم-
 .... جا نگه دار من برونمهیخسته بودم ...شرمنده-یساق

 ....میوفتی صبح راه بمی هتل بمونهی امشبو میدی رسگهینه د-
عجب ....میدی شنحتی و نصمی خونه باز و گزارش کار دادمی شدن و زنگ زدداری هم بیسی و آی فاصله النی اتو

مال ما بود بعداز گذاشتن ساك ها از خدمتکار هتل تشکر 86 اتاقمی هتل و اتاق گرفتمیرفت.... شدهي ایزندگ
 ...می طرف افتادهیهرکدوم ، تو اتاقمی رفتمویکرد

 
 ای عاشقانه يتو کانال ها.... کجاسزنمی بود قشنگ حدس میالسا که سرش تو گوش....وقتش بود کنم االن فک

 رو چک ی مهندسيداره دانشگاه ها، هم پا لب تاپ نشسته بودیساق.....خونهی میسی رمان پلای و آهنگ لمیف
 یسیآ.....یقمند به دوست متاهلم عالهسالم61 ي تو فرقون که آره من صغرزارهی دربه درو مهی داره مخ ای،کنهیم

 .....زنهیهم تو تلگرام چرخ م
  نسبتا بلند گفتمي باصدا

 ... باهاتون حرف بزنمدیبچه ها با-
  باهم گفتنیسی و آیال
 درمورد؟-
 نی زمدنی تند تند پاشونو کوبو

 ....هگی خلن دشهی شوهرش قشنگ ترمنی زودتر با پابزنه زمی هرکگنی رو باهم ميزی چی دارن وقتدهی عقاخه
 ....شهی مسئله مهم که به من و خانواده ام مربوط مهیدرمورد -

 يچه مسئله ا-یساق
 ... تا بگمنینی بشنیای کنار بدی دم دستتونه رو بزاری و لب تاب و تبلتو هرچیگوش-

 .... حرف نگاهشون کردمی هاشونو گذاشتم کنارو اومدن نشستن منم مدارك و گذاشتم و بلهی و وسیگوش
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 ....هه ماتشون برده....رنیگی سرشونو باال نمدمی که خوندن دیت مدبعداز
  گفتمآروم

 بچه ها-
 که تو دی نکشی منم دراومد طولٔ◌هیاز اشک اونا گر، آوردن باال اشک تو چشماشون جمع شده بودسرشونو

 مشکان  باورکنم کهیعنی باورکنم؟دی بایعنی.....زدنیآغوش هرسه تاشون فرو رفتم و اونا از ته دل زجه م
  باور کنم؟ونو دروغاشٔ◌ همه سال بهم دروغ گفتن؟همهنیستم؟ا پدر مادرم نیٔ◌ من بچهیعنیمنم؟
  سبک تر شدم از بچه ها جدا شدم و گفتم کردمی که حس می مدتبعداز

 ....می شام بخوررونی بمی بردیبچه ها حاضرش-
 ی و بدون چون و چرا حاضر شدن حتستندونی اخالقمو منیا،رونی برفتمی مدی اعصابم خورد بود بای وقتشهیهم

 ....شب هم توجه نکردن11به ساعت
 و همبرگر سفارش تزای و پینی زمبیبچه ها س،می بود رفتکی که اون نزدي و به فست فودمی بچه ها سوار شدبا

 آورد ي مرغ سخارهی و دوتا همبرو ینی زمبی و سه تا ستزایگارسون سه تاپ، يدادن منم مرغ سخار
 نکهی خب بدون ای ولخورهی نمکلمی به هگفتنیهمه م،خوردمی میلی فکرم مشغول بود خی وقتشهیهم،زیسرم

االنم فکرم ، بخورمتونستمی نمیعنی...خوردمی نميزی هم اعصابم خورد بود اصال چیوقت،خوردمی مادیبدونم ز
 ی ساقي هاینی زمبی به خودم اومدم که سیفقط زمان، کردم رو مرغ و شروع کردمیمشغول بود سس و خال

 ...خاك توسرم.... کاملٔ◌ نوشابهایبا ....روهم خورده بودم
 

  همبرگرو گرفت طرفمو گفتسایا.... نخوردم نخوردم امشب جبران کردمیهرچ
 يری بخور جون بگایب-
 که مگه تاآخر عمر رمی حال دوستامو بگدینبا.... من اونام به خنده افتادنٔ◌ حرفش بخ خنده افتادم از خندهاز
 جانداشتن همه که مث من گهیبچه ها د ....هامهی واسه تنهائتونمی که میی غصه بخورم؟غصه هام تاجادیبا

 خودمون ي ذره بچرخم تو حال و هواهی و گفتم میحساب کرد..... که دوراز جونم که واالکه خورنی نميگاو
 رهی هم به جلو خی ساقکردیه م نگارونوی گذاشته بودو بسا آیٔ◌ السا سرشو رو شونهمی آهنگ گذاشته بودمیبود

  گفتی سانتافه از کنارمون در اومدو به ساقهیشده بود که 
  که بدهیی خونمون اخه تنهامی بريایم.... وقت شب خطر ناکه هانی ایخانوم-

  گفتی حوصلگی با بیساق
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 نه اعصاب دارم نه حس و حالشو مزاحم نشو -
 ... باالدی رو کششهی شوبعدم
 که بغل دست راننده بود يپسر...تا بودن4 اونام مثل ما دیبود از طرف چپ ظاهرشدو من و د دست بردار نپسره
 گفت

 ....می بزن کنار آشنا شیخانوم..... چه نازههی ورنیشهرام ا-
 .... به چاكنی بزنمیهمه مون متاهل...من متاهلم.....مزاحم نشو آقا-گفتم

 ...نمی ببنی حلقه تونو نشون بدنیاگه متاهل-
 دهی با خرمی مبنداختمی حلقه مثل هم داشتهی ما شهیتامون ظاهر شد اخه هم4 رو لب ي خندشی حرفش ننیباا

 دای داشت و زرده وسط سفدی زردو دوتا سفهی بود که ک باریٔ◌سه تاحلقه.. رفع مزاحمتي طال بودو برامیبود
ارم بچه هام دست چپشونو ن کیدستمو گرفتم باال باا....ساختی رو میکی شفو ظریٔ◌ و حلقهگرفتیقرار م

 ....گرفتن باال
 ...می کارتون ندارمیشیبزن کنار آشنا م،ي نازي جوووووون چه دستایییییا-پسره

 ... متاهلم؟گمشو تا پالکتو برنداشتمگمی می فهمینم-
 ....ي که نداردزی ای متاهلیخانوم-پسره

 ول کن یهمون کارو کردم ول..ری رو بکش باال و سرعت بگشهی است شفق شدهی فای بنایبحث باا-یال
 ...شفق بزن کنار: گفتسایآ....نبودن

 ؟یگی میچ-
  بزن کنارگمیم-
  دردسر ندارما؟حوصلهيخل شد-
  بزن کناردونمیم-

  شدن گاز بده ادهی پنی از ماشی گفت وقتسای زدم کنار آیوقت
 به میدیو گاز دادم تا رس1،2٫3 می گفتگهی باهم ددنی که رسنی ماشکینزد، شدنادهی و پدنی پسرا رسیوقت

 ....هتل
 
  که جلب توجه نکنهياوردی مینی ماشهی دیبا-یال
  آوردمنمونوی مدل ماشنی ترنیواال منم گشتم پائ،می جوانان نداشتکانیشرمنده پ-
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 .... همه جا هستننجورآدمای امی باشی نداره ما در هرحالتنی به ماشيکار-یساق
و جمع ،صبح بعداز خوردن صبحونه...دمی کردمو خوابمیصبح تنظ5اعت سموروی گوشمیدی خوابادی زی خستگبا

 نشست پشت رل و وسط راه قرار شداگه ی دفعه ساقنیا،میراه افتاد6کردن وسائل و زنگ زدن به خونه ساعت
  از ماهایکیخسته شد بده به 

 .....می خودمون خسته شدمی درآوردي از بس مسخره بازتوراه
 السا آروم و ی و تتلو و تهي ضدبازی ساقخواستمی و می و مهسترای حميآهنگ ها آهنگ انتخاب کردن من سر

 ....یسی و انگلي و هندی ترکسای آیی پاشایعاشقانه و مرتض
 ...می گذاشتراروی همون حمآخرشم
شده 4 ساعت الی به ومیدی عوض کردمو تا رسیمن جامو با ساق.... جاده چالوس میدیبعداز ظهر رس2 ساعت

 میدی خوابمی تا جا داشتموی رفتمی به خواب داشتاجی فقط احتمی بودری سمیوراه از بس هله هوله خوردت.....بود
 

  گفتدارشدی تا بیساق.... کردمداریپاشدم و بچه هارو هم ب7 ساعت
  خداااااا یییی ادهی طال مسیبابابزرگ ماهم سرو....دنی می مبله با صاحل خصوصالیبابا بزرگ ملت بهشون و-

  دارن به دوستاشونم ببخشنالی ویوقت، ملت شعور ندارن-السا
 ....کردمی مقامی رو دو دنگ دو دنگ به اسم رفالی ملت بودم ويمن جا-سایآ

 .... شنامیری با ملت منی برداروی ملت مايقایرف-
 گنی منکهی بودم و با اای عاشق درای و منم نشستم لب دردیکشی طول مانی بعدم رفتم طرف ساحل تا بچه ها بو

 که کدر تراز نی همدی آروم تره و شایی جوراهی....دمی محی شمالو ترجيای من دری جنوب قشنگ تره وليایدر
 و بپرسم چرا با من نمی مو ببی اصله خانوادخواستیواقعادلم م.... جنوب مثله حال منه که مکدر شدهيایدر

کارخونه رو توبرگه به همراه اسناد  عمارت و کی باشه چون آدرس ي از ندارکنمیفکر نم، کردننکارویا
 تو يمتر1000نی زمکی نکهیمثال ا... سپرده که پشتم گرم باشهنی من رو به بابا حسیتو برگه با شروط....نوشته

 که بابا تو باغ یدو دنگ از باغ، باباي از کارخونه هایکی،يمتر200 خونه هی،به اسممه)اصفهان(باغ بهادران 
 نبود برام دست و پا اجی هاروهم احتزی چنیاگه واسشون مهم نبودم ا،دونستمیارو نم هنیبهادران داره که من ا

 ام دارمو واده که االن تو خانیآرامش.....نمشونی ببخواستی چرا دلم نمدونمی نمي همه کنجکاونیاما باا...کنند
 یاه رفتن تو شهرخودم راض کردن با دوستام با مسافرت رفتن با خانواده ام به دانشگحیبه تفر،من ....دوست دارم

 می با خانواده واقعخوادی من االن دلم نمی ها مسخره باشه ولیلی به نظرخدیشا،خواستمی نمنی اشترازیبودم و ب
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 نیتوا.... منو نخواستنی چي براستی نه همونطور که مهلوم نای رنی منو بپذستی معلوم نیازطرف...روبه رو بشن
 شناسمی اما خودمو مجمیواقعا گ.... ولدزنا باشمدی شانکهی اشیکیراغم  سادی میلی ناجور خيچند روز فکرا

 ند چنیبا تضم... که از بدو تولد منو فروختنيخانواده ا....کنمی اقدام مدمی شناختن خانواده جدي براازودیرید
 رو يار که شما به بچه هات دی عشقتونمی من نمگفتمی به مامانم مشهیهم...واقعا مسخره است....نیقطعه زم

 حس تو نی اگفتی مممی و اون موقع بود که مامان مرکنمیبه بچه هام داشته باشم چون تو وجودم حسش نم
 شهی بطن خودت که بزرگ ماز رو ي بچه اهی یوقت،ی تا حسش کنی واقعا مادر بشدیوجود جنس زن هستوبا

 منو دوست نقدری که اهی چطوری ولوردهای منو به دنبا نده؛مامانی رخ منتونی بزرگ بی ناخوآگاه عشقرونی بارنیم
 به عقب یی پايبا صدا..... دوستم داره؟نقدری که منو به وجود آورده هم همیکس، مادرم یعنیداره؟

نگاه ) افق هنگام غروبیسرخ( به به هنگام شفق گهی همدبا....اومد نشست کنارم.... بودیساق...برگشتم
 میکردیم
 

 شفق؟-یساق
 هوم؟-
 ت؟یبال خانوادواق دني بريخواینم-
 نه فعال-
 ه؟ی چقتی حقی از خانوادت بپرسيخواینم-
 ست؟ی معلوم نقتیحق-
 ؟ي که تالشتو نکردیستی خودت شرمنده نشی حداقل پیچرا ول-
 شه؟ی می اگه قبولم نکنن چيفکر کرد-
 ياری رو بدست می واقعقتیتازه حق،ي ازدست بديزی چستیقرار ن،يتو خانوادتو دار-
 شه؟ی میغرورم چ-
 .... باشندنتی درصد فکر کن اون هاهم مشتاق دکی، بشهيزی غرورت چستیقرار ن-
 گشتنیاگه مشتاق بودن دنبالم م-
 ؟ی کندای جواب تمام مجهوالتتو پيخواینم،شفق-
 ...خوامی قلب شکسته بمونه نه نمهی ی نمونه ولیاگه قراربشه مجهول-
 ؟ی چشهی که غرورت حفظ ممی بدنیاگه مابهت تضم-
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 ؟يبرگشتم و گفتم چطور...دی السا پرسنویا
  تهرانمیری شو مهی و بقمیمونی میروز و نصف1 شمال اما میمونیروز م10 می ما به خانواده امون گفتیعنی-
 ... گفتسای آنپیا

 
 که مربوط به منه ي اهی قضنی به ای کسي من اصال دوست ندارم پای ولدی کمکم کننیخوای مدونمیبچه ها م-

 تو خوامی کنار من نمدی بره اون فقط و فقط منم لطفا خودتونو بکشقتی دنبال حقیاگه قرار باشه کس...بازبشه
 .... ماجرا سرتاسر دردسرهنی که ادونمی و منیوفتیدردسر ب

 خورهی روزا منی به درد همقیخو نکبت رف، خورهی بخور بهش برمبی گوه نخور جاش سگمی میوقت-یساق
 گهید
 میقی رفی با کمی بدونمینجکاوازاون گذشته ماک-یال
 ن؟ی قبولم نداریقی خانواده در به در و خاك تو سر باشم به رفهی اگه از یعنی-
 خورهی باز داره گوه منی کجاست؟ابای سی آجیساق-یسیآ

 نیوفتی تو دردسر بخوامیمن نم.یبچه ها خارج از شوخ-
 ..... تهرانمیریفردا صبح م....حرف نباشه-یال
 آخه-

 ... آخهیبآخه -یساق
 ..... بابت خوشحال بودم چون تنها نبودمنیمنم از ا.... فرصت ندادن صحبت کنمگهید
آهنگ آدم کش مرحوم « رو زمزمه کردم که بچه هام باهام هم نوا شدن ی آهنگهی مدت که گذشت هی

 »ییپاشا
 ای تو کاباره ي بردی بای ساقدنی اما واسه دمینیبی گفت هرروز غروب شفقو میسیآ.... زمزمه کردن آهنگ بعداز

 نی که پاشمیشانس ندار....ی باز کنزروی در فردی هم که باسی آدنیواسه د...کننی که مواد پخش میی جايبر
  می شدال ویٔ◌ روانهابا خنده همراه بچه ه .. شنامی که شفق کورمون کرد مثال اومدمیبر
 

 که بود يدفتر....می کنکاری قراره چمیقل بدون که حدامی کنی برسی مدارکو به خوبدی گفت که مابای ساقاونشب
 بودن و گفته بودن دهی طلبتیبود و دوتا نامه از پدر و مادرم که ازم حالل)مشکان(شجره نامه خانواده احتشام 

 عکس از خانواده مشکان که هی..... کنلمون حالگنی تهشم مکننیهه کاراشونو م....می کارو بکننی امیمجبور
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 سه تا پسر هی نشسته بودن و ی صندلي رونی عکس بهزاد و مهرآفريتو.....امله بوده گرفتن حنیمادرم مهرآفر
 دکهی فهمشدی من مهرآفریٔ◌ بودن و از شکم برامدهسادهیساله باشن کنارشون وا6و8و10خوردیکه بهشون م

تو دهنم ..... بهزاد ونی مهرآفرگمی ذره مهی مامان بابام گمی ذره مهی باخودم دم کردای پيریدرگ.....حامله است
 بزرگم کردن که ي جورهی کجاواونا کجا؟نمی باباحسموی مر؟مامانيآخه چه پدر و مادر، بگم مامان باباچرخهینم

 .... غم تو دلم کاشتنیلی خومدهیاما اونا ن.... به دلم نمونهزی چچیحسرت ه
 
همه اش عکس و ....کمون کنه نشد که بخواد کمرمونی دستگنای از کل اون عکس و متن ونامه و ازی چیلیخ

 عمارت تو تهران به اسم عمارت محمد خان وآدرس چندتا هی که به دردم خورد آدرس يزیچرت و پرت تنهاچ
 .... شماره تلفن از عمارت بودهیکارخونه و 

  به عمارت؟می بزنگنیبچه ها موافق-
 .... بود که منو به خودم آوردی ساقي صدانیا
 .... شدرمونی دستگیی هازی چهی دیشا....  ستای هم نيبد فکر-یال
 ارتونی در اختنیخوای می چه اطالعاتنی بفرمائنی به به سالم قدم رنجه فرمودگنی مانیآهان اونام م-سایآ

 بزارم؟
 داره؟، نداره يحاال زنگ زدنش که ضرر-یساق

 شفق تو؟-یسیآ
 ؟یمن چ-
 کنم؟ی ساعته دارم شعر تالوت م؟سهيصدامو دار-
 ... ندارمینظر خاص.....ز جون شعردورا.. آهان-
 ...میزنیپس رنگ م-یال
 ؟یباخط ک-

 ...با خط من.... مشکل خطهمی که نداریواال ما تنها مشکل-یساق
 ...شبه ها12 ساعت یول...باش-
 .... ترهیجانی هی ساقاریخو برو ب...ولیا-یال
 دی به ذهنم رسيزین چ رفتم و ناگهادیدوئی که حاال داشت می و ساقیسی و آی با الی چپ چپهی

 .... مشکانم مثل من احتشامهلی فاميکرد بچه ها توجه-
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  هست؟رانی احتشام تو کل اهیخوب مگه -یال
 .... هستنمیا-

 .... اومد قطع کنه کهیساق...برنداشتن. ..گهیدوسه تا د......دوسه تا بوق خورد....می خطو آوردو زنگ زدیساق
 د؟یعمارت محمد خان احتشام بفرمائ-
 شما؟...سالم-
 شما ؟...رمیگیمن از اصفهان تماس م-
خانوم بهزاد خانو خانواده شون همراه مهراد  خان .....   دی شما از اصفهاندونستمی شرمنده خانوم من نميوااااا-

  رو بدم بهشون؟یگوش.... دارنفیاالن فقط تو عمارت خود آقا تشر.رفتن اصفهان  دنبال مشکان خانوم
 ....رو قطع کرد ی زود گوشیساق
  باهم گفتنسای و آالسا

 رفتن اصفهان؟-
 دنبال مشکان خانوم؟-یساق

 .....تا شده بود4 فرط تعجب چشمامون از
  زدن ؟شی موشونو آتم؟مگهی دارشه؟مگهیمگه م-السا

 ؟ي نکردي ؟شفق توکه کاردنی فهميچه جور-سایآ
 ....دیانی کردم شما در جريمن هرکار-

 . ..  . ندارهدهی و تهران فانجایا.... چه خبرهمینیفهان تا بب اصمی بردیبکس با-یساق
 ... دارنگهی کار دهی اصفهان دی شاگمیمن م-
 ... دنبال مشکان خانومرنیخنگه گفت م-یال
 مینی ببمی صبرکندی خونه شون و مام بارنیبه نظرم اگه واقعا رفتن دنبال شفق پس م.... شدمجیمن واقعا گ-سایآ

 ....شهی میچ
  اصفهان؟انی اونام پاشن بمیفهمی که ما می همون وقتشه؟درستیآخه مگه م.....ترکهی داره ممخم-
 ... امشبنی همم؟هوووم؟الاقلی بهش فکر نکننیایبچه ها ب-

 .... افکارم در همهیلیخ.... واقعا اعصاب ندارممن
 

 ...می دست حکم بزنهی میاری پاسورو بمی برگهیراست م-یساق
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 که می کرديبلف باز....هیبعله مگه الک.... کردن گروه ما برديدست باز7 بعداز یسی و آیو ال می شداری ی ساقمنو
 .... باختمونیکیدست هر دفعه به نوبت 4تو 

 .....میدی و خوابمی و پهن کردییرای تو پذمی بالشتو تشک و پتو آوردمی تو اتاقا و چون تنها بودمی رفتي بازبعداز
 .... دمی خواب پر ازی ساقهی گوشي با صداصبح

 ... صاحابوی خفه کن اون بیساق-
 هووووووم؟-یساق

 تو؟ی خفه کن گوشگمیدرد م-
 ...ادیولم کن خوابم م-یساق

 .... من راحت شميریبم-
 ...حلواتو نخوردم هنوز-یساق

 .... نکنزی وزی بکپ وریبگ-
  از زنگ خوردن افتادی که گوشمی بحث کرداونقدر

 
 .....لرزهی بود که حس کردم رون پام داره م نگذشتهشتری  بقهی دقچند

 دمیبرداشتم د..... استبرهیخدارو شکر رو و.... گرمکنمهبی تو جمیاهههه گوش.... کذاشتم رو پام کهدست
بعدا باشما تماس « مضموننی رو فرستادم به ای گوشي آماده هاامی از پیکیچشم بسته رد دادم و .....نهیشاه

 »رمیگیم
واقعا حسش نبود ..... زنگ خورد الیهنوز چشمام گرم نشده بود که تلفن و...دمی خواببموی رو گذاشتم جیگوش

 .... بود با پازدمو گفتمدهی که دم پام خوابیبه ال....بلند شم
 .. پاشو تلفنو خفه کنیال-
 ...ولم کن....ادیخوابم م....به منچه-یال
 ...جون عمت پاشو....یپاشو ال-
 محکم اومد يزی چهی.... کهبردیمنم راحت چشمامو بستم داشت خوابم م....ت تلفن دلش رحم اومد رفت پشیال

 گردو قلمبه ي پايبااون انگشتا... روبه رو شدمی ساقي که با ساق پاهی چنمیدست گذاشتم بب.....پشت گردنم
 ...   اش
 دمی بود بهش توپدمی برداشتمو خوابم که حاال پرپاشو
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 دیگردنم ترک.....سم خرو جمع کن-
 ...يخوریکه جونشو قسم م....ننه منه، یعمه ال..... حقته-یساق

 ..انگار حکم قتل ننه شو امضا کردم.....گهی مونیهز.... جا بخوابهی برو ایب-
 ری زبونتو گاز بگيهووووووو-
   ...یپاشو جمع کن که خوابو از مام گرفت....پاشو-
 داشت بالشتو پتو هارو ی برگشتم ساقیوقت.. ..تم به غرغرهاش نکردمو رفتم دست و صورتمو شسی توجهگهید
 خخخخخخ. .. که هنوز خوابهسایآ  ... تو اتاقبردیم
 بودم و دهی خربی عجانی که از سرزمیرفتم از تو کوله ام چند تا سوسک مصنوع.... به سرم زدیطانی فکر شهی

 زدم تا چشماشو باز کرد سوسکارو  وصداشسایرفتم باال سرآ.... وحشتناك بود در آوردمیلی عنکبوت که خهیبا 
 هم یساق....دی کشغی تلفو قبض روح شدو جي که از ترس از همون دور پایال.....با عنکبوته انداختم رو صورتش

 عنکبوت و سوسکارو برداشت نگاهشون یسیدر کمال تعجب آ..... هی که الکدی و بعد فهمدی کشفی خفغی جهی
 يا......دی طرف و انکبوتو بغل کرد خوابهی سوسکارو گذاشت مبعد»؟يدی خربی عجانیسرزم«کرد و گفت

 خدااااااااااااا
 .....سسسسسسستتتتتتتتتییییییی دخترررررر ننیا

  و گفتم ی طرف البرگشتم
  بود پشت تلفن؟یک...نیخا ك تو سرت مثال خواهر-
 ....ازخونتون بود-یال
  داشت؟کاری بود؟چیک-

 من گفت دست پاچه شده با من ی کرپم الحس
 نیشاه....شا....زبودیچ-
  داشت؟کاریچ-
 ...انهی یبپرسه خوب...خواستی میچ..یه-
 
  شک گفتمبا
 ....راستشو بگو-
 ه؟یدروغم چ-
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  مطمئن باشم؟یال-
 آره...آره...آر-
  شده آخرشی چفهممیمنکه م-
 يبرو بابا توهم زد-

 کاکائو شدم که پچ ریدرست کردن ش کاکائو خواست بند شدم مشغول ری دلم ششهی صبحونه به عادت همسر
اگه ....گنی به من نمی که چیعنیآخه ...راستش هم اعصابم داغون شد هم ناراحت شدم....پچاشون شروع شد

 نشستم تا من زوی سر مم کاکائو بردری شوانیتا ل4 نگفتم و یچیبازم ه....رونی بگن حداقل برم بخوانینم
 هو سرمو هیبازم خودمو آروم کردم .....خوردی داشت بهم بر میلی خگهید.... نگفتنيزینشستم ساکت شدنو چ

 ....زننی دارن باچشم و ابرو اشاره حرف مدمیآوردم باال د
 گفتم

  بهم بر نخورهنی کني کارهیحداقل .... بفهممنیخوایبه درك که نم-
مو به کارم ادامه اعتنا نکرد.... که صدام کرددمی رو شنی ساقيصدا،و رفتم طرف اتاقم  پاشدم زی سر ماز

م تو ....يواسه خودم متاسفم که ر، شمالمی امروزو بمونتای آخه نهاکردمی هامو جمع ملهیداشتم وس...دادم
 ....مسافرت دوستام

 دمی از راه رفتنش فهمیبرنگشتم نگاش کنم ول... اومد و نشست پشتم یساق،   چشونهسی که معلوم ناالنم
 ... کنهسی منو راست و ر اومده اخالق سگشهیمث هم....هیساق
 دنشی بهتراز نفهمدنشی فهم؟بخدایکنی شده که قهر می بگم؟مگه چی چوونهی دهیآخه من به تو-یساق

 .. واسه خودت بودی بفهممیمااگه نزاشت....ستین
  بهم نگنخوانیکه اونقدر افتضاحه که م.... افتادهی اتفاقهی که دمی قشنگ فهمگهی داالن

 تنشو بهتر بخوام من دونسدیبهم بگو شا-
 ؟ی محکم باششهی مث هميدیقول م-یساق

 .... شده نصف جون شدمیچ-
  اومد سمتم بغلم کردو گفتیساق

 دتیخانوادت جد، اصفهانمی زود برگرددیامروز با.... هم نکنهی قربونت برم گریاله....ایشفق جونم نترس-
 ... اونجاي امروز زنگ زد که برنیتونن و شاهتا برادرتو پسر عموت خون3االن مادرتو پدرتو ....اومدن دنبالت
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 رفتو یاهیکه چشمام س... رفت دستمو گرفتم به گلوم تا نفس بکشمادمی آن هی دنی نفس کشی حرف ساقنیباا
 زدی بودکه بچه هارو صدا می ممتد ساقغیفقط ج....دمی نفهمیچی هگهید
 
 ...مدی سوزش دستم چشمامو باز و سه جفت چشم نگرانو باال سرم دبا

 .... اومدادمی زیهمه چ.... به دستم انداختم که حاال پرستار درحال درآوردن سرمش بودینگاه
  کردنمقهر
 یساق

  دی جدخانواده
  حال رفتنماز

 درست ی نکن همه چهی گري زود بغلم کردم گفت خواهریساق...د چشمم چکیٔ◌ از گوشهی اشکقطره
 اشکامو پاك کردمو گفتم....شهیم
 فهان؟ اصمیری میک-
 ...يری می با ساقي دارمای هواپطی بلي عصري توهم برامیری تو منی باهم با ماشمیمن و آج-یال

چون ... که خوبهضتونمیحال مر،دی بردیتونی در هم گفت مي بزنم پرستار اومد تو اتاق و با اخم های حرفتااومدم
 ...ت که توش سرم بود ورم کرده و قرمزشده بود به سمت دستم اومد وگفیدست

  وصل کرد؟ی شده؟کیدستت چ-
 .... خب پرستار خودتون بودهی ولدونمی نملشویواال من فام-یساق

  شدهينطوریالبد دستشو تکون داده که ا- پرستار
 .... نداشتیحرکت... بودهوشیاصن ب-یساق

  بادقت به دستم نگاه کردوگفتناری اپرستار
 ؟ی حلقه انداختينامزد دار-
 ...نه واسه رفع مزاحمته-

 ... گفتو رفتیشیبعدم ا.... بزار بد تر نشهخی نازك کردو گفت رو دستت ی پشت چشمپرستار
  دارد؟ی حکم شرعای است زی زدن در گوش پرستار مملکت جاایآ-یساق

 .... به همراه داردزی ني ثواب اخروی است وحتزیاز نظر من جا-سایآ
 .... فداوتیمرس...ن باشينجوریشفاهم نده هم....رینگ  رو از مننای اایخدا



              رمان زندگی شکالتی                                             اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 56 

 و دوقلوهام باهم با ی با ساقمی رفتمای اصفهان با هواپرفتمی زود مدی و چون من باالی ومی روز با بچه ها رفتاون
 .... مننیماش
 هم ی حرف بزنم هرچخواستی چرادلم نمدونمینم.....  سال گذشتهی مث می بودمای که تو هواپي اقهیدق45
 مواجه نی با شاهمی رفتی و به طرف خروجمی شدادهی پمای از هواپیوقت....دادمی با سر جوابشو مدیپرسی میساق

 .... حرکت محکم بغلم کردهیبه سرعت به سمتم اومدو تو ....شدم
  گوشم گفتدم
 افتاد ی هراتفاقکنه؟شفقمی دق منی شاهیگی؟نميری میبدون خدا حافظ..... معرفتیدلم برات تنگ شده بود ب-

 .... هست که همه جوره هواتو دارهیکی شد بدون يرهرطو....خودم پشتتم
 بغلم نیشاه.... کردن و تو آغوش برادرم هق هقمو سر دادمدای اشکام راهشونو روگونه ام پنی شاهي حرفابا

 کدون دل و دماغشو چیهرچند ه.... حال واحوال کنهی آروم شدم تازه وقت کرد با ساقیکردو وقت
 که ادی همراهم بکردی اسرار می رو رسوند خونشون که ساقی اول ساقمویشد شی مشکيسوار پاجرو....مینداشت

بعداز پارك کردن .... سمت خونهمیبعدم رفت...ادی خب خسته بودو انصاف نبود بزارم باهام بیحالم بد نشه ول
 ....ومدی مییرای صحبت کردن از پذي صدامی درو باز کردی وقتمی سمت عمارت رفتنیماش

 دیزن چون من پشت ستون بودم اونا به من د...تا پسر جوون 4 و انسالی مرد مهی زن و هی ییرای طرف پذرفتم
 نداشتن

 گفتی داشت با عجر مزن
توروخدا  ....مونمیاالن پش.....اشتباه کردم که دادمش به شما...نمی مشکانمو ببگهی بار دهیمن آرزومه فقط -

 ....دیمشکانمو نشونم بد
 گفتم، که به صدام داده بودمیبا غرور جلو رفتمو با تن محکم پشت ستون در اومدم و از
 من مشکانم-
 

 انسالیو مرد م....نی رو شناختم مهرآفرکردی مهی که داشت عجزو مویهمون زن... سرها به سمتم برگشتٔ◌همه
 که  شونمگهی دیکی... نداشتنيادی بودن و تفاوت زگهی همدهی دوتا از پسرها شبیکلیبهزاد پسرها همه قدو ه

 چقدر نیا.... شونم کهگهی دیکیو ... باشهخوردی منی به دلم نشسته بودو هم سن و سال شاهیلیخ
  باحالت بهت زده گفتنیمهرآفر.... همون مراقب کنکوره است که مث بز زل زده بود به من....آشناس

 ؟یمن....مشکان...مش.....تو....ت-
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دختر همون ... احتشام نه بهزاد احتشامنیتشام دختر حسشفق اح،آره مشکانم البته مشکان که نه من شفقم -
 حاضربه یمتی قچیبه ه... خودش بزرگ کردٔ◌مث بچه....منو طرد نکرد.... ام که منو قبول کرديخانواده ا

 ..منـ....میکنی متی مالکي ادعاو شده داتونی از کجا پستی که بعداز چند سال معلوم نیینه شما...فروشم نشد
 ست؟ی طور ننیادب بزرگ کردم امن دخترمو با -
 .... مهربونمنیبابا حس.... پدرم بودي صدانیا

  آروم گفتمنوی حرف بابا سرمو انداختم پائنیباا
  و آروم به طرف اتاقم روان شدمدی منو ببخشی ادبیب....نیخوش اومد-
 

 گرفتمو ینیم30بگرم  دوش آهیرفتم حمام و ...ومدنی به آرامش داشتم و ممنونشون بودم که سراغم ناجیاحت
 بود که یی که پراز گل هایتراس.... دست به تراس اتاقم رفتمتاربهی خاموش کردمو گموی گوشدمیلباسامو پوش

 ی ولکردمی با خودم زمرمه مزدمی آهنگو منی اشهیهم... چشمامو بستمو آهنگ مادرو زدم.....من دوست داشتم
  که بلند بخونم خواستی مدیامروز دلم شد

 روان شده بودن شروع به   که تازهیی که با بغض همراه بود و بااشکاي بلنديه زدن کردمو با صدا بشروع
 ....خوندن کردم

 
 

  بهت بگم چقدر صداتو دوست دارمشدی میکاشک
 

  هاتو دوست دارمیی هام الالی مث بچگچقدر
  هاتو دوست دارمیسادگ

 
  هاتو دوست دارمیخستگ

 
 وست دارم لب خدا خداتو دری تاسحر زشب

 
  الالااااااااااااااایی الالییییییالال

  باتو دوست دارمارویدن
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  بخونمیی دشت گل برات الالهی شدی میکاشک

 
  تو باغ دستهات بشونماسی آسمون نرگس و هی

  الالااااااااییالال. یییییالال
  ال ال الااااااایی الالییییییالال

 
 ...شدیم کباب م خوندم که خودمم از صداو لحن خودم دليجور
 ....دمی دست شني صداکه

 کنه؟ی مکاری چنجای انیا.... از تعجب گشاد شدچشمام
   شال سرمهخوبه

 کنهی مکاری چاطی مراقبه است تو حهمون
  تعجب بهش زل زده بودم که گفتبا
  . دارمي هنرمنديدختر عمو-

  که حاال اشکام خشک شده بودو اعصابم خراب گفتممنم
  مراقب داشته باشمي عمو پسرادی نمادمی-

 گفت..... بشهیی من حاال نوبت اون بود که چشماش آلبالوباحرف
  مراقب؟یگیتو به من م-
 نی جز مراقب بودن ندارمی تو زندگی نقشچیواال ه-
  اخم وحشتناك ازاونجا دور شدهی اش سرخ شد و با افهیق

 ....چه بهتر) اصن رفتمشششیا( اومدنیبازا)ی ذره؟خودتهی....(دمی ذره ترسهی بگم راستشو
 رفتم تو اتاقم....الی خیب

 
 تی استرس و دلهره و عصبانرازی چراغدونمی نمیزدولی من بود االن زار مي جای پسر عمومه؟هه هرکنی ایعنی
 تشی از موقعی درکی شهر بزرگ گم شده ولي هستم که توي مث بچه اقایاالن دق... ندارمي اگهی حس دچیه

 ...نداره 
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 نکهیازاون مهم ترا، بشناسمشونخوادیدلم م.... کشف کنمدموی خانواده جدخواستی دلم میچرا ول دونمینم
اآلن حس انتقام بدجور وجودمو ....رمی اگه حق با منه ازشون انتقام بگخوادیدلم م....بفهمم چرا منو طرد کردن

 نی که بابا حسهین خوب بودن همواهشمو تنها ر...  کنم که حسرت داشتنمو بخورني کارخوادیدلم م....گرفته
 کرد اونقدر خوب باش ي درحقت بدای تورو نخواست و ی کسهی اگه گفتنی مامان بابام مادمهی...گهی مشهیهم

 و عذاب وجدان کل یمونی کنم پشي که کارنهیآره تنها راهش هم.... بشنمونیکه حسرت داشتنتو بخورنو پش
 داده ادی بهش ی که غرور از بچگيمن دختر....دهیفان انتقام بعدم م از توبرظاهر آروم االنم خ...رهیوجودشونو بگ

 .... داشتن من غبطه بخورني که به پدر مادرم براکنمی ميکار، آغشته با ادب و نجابتيغرور،شده
 دم پا که پارچه اش ول يری شهی شلوار پارچه اهی... بپوشمییبای گرفتم لباس زمی گرفتم و تصمي فکرانرژنیباا

 حلقه نی تاپ آستهی رشی و زشدی کت کامل بسته نمي باشن بوداز جنس شلوار وجلونی کت که تا پائهیبود و 
 نی که در عخوردی مینی نگٔ◌نهی سنجاق سهی کت يجلو....دم کت بود پوشیٔ◌ که قدش اندازهيری شهیا

 که لبه يریال ش شهی ومدی بهم میلی مامانم برام گرفته بودو خنویا، کرده بودشتری کت رو بتی جذابیسادگ
 که دمی و چشمامو سورمه کشدمی هم پوشيری شهیسانت10 جفت صندل پاشنه هی بود سرم کردم یهاش طالئ

 ...سادمی وانهیآ يجلو،یلی برق لب اکرهی دوچندان کرد و تشویجذاب
 .... خوب شدماوووومممم

 مویتوراه گوش... حرکت کردمنیئ برداشتمو به سمت پاممی زدمو گوشي فکر لبخندنیباا.... شدمی که نه عالخوب
  کردن؟ی چه گناهقامیواال رف....روشن کردم

 من ي هاتی درحال خوش و بش کردن هستن و پدر مادرم دارن از خصوصدمی رفتم که دییرای سمت پذبه
سرمو که باال آوردم نگاه ...سالم کردمو نشستم، همه سالو اومدن حاال جبران کنننیهه ا.... براشونگنیم

 ...دمی همه رو روخودم دنی و پراز تحسمشتاق
 ری بخدنی؟زسیدختر بابا روبه راه-نی حسبابا
 بله بابا ممنون-

 دوستات کجان؟موندن شمال؟-می مرمامان
 نی هم توراهن دارن با ماشسایالساوآ.... که با من اومدیساق.... ها واسه خاطر من مجبورشدن برگردنچارهینه ب-

 انیمن م
 وگفت به حرف اومد بهزاد
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 به کردمی من بزرگش مداگهیشا..... کردن دخترم تشکر کنمتی شما بابت تربدازی باي چه جوردونمیواقعا نم من-
 ومدی بار نمی خوبنیا

  پوزخندمو گرفتم و بابا هم گفتي جلویبه سخت.. در اومدممی حرف بهزاد اشک مامان مرنیباا
 تونستمی منهم نمادی بد باربخواستیمطمئنا اگه م، من ندارهتی به تربيخود شفق خوبه کار،دی داراریاخت-

  بودنی مودب و سنگیشفق من از بچگ....رمیجلوشو بگ
  روکرد به منو گفتنیشاه

 ؟ی با برادرات آشنا بشيخوایشفق جان نم-
  گفتمی تصنعيتا پسر و اون مراقبه انداختم و با لبخند3 به ینگاه

 باعث افتخاره-
  رو نشون دادو گفتی هم بودن و اولهی که شبيوتا پسر زدو رو کرد به دي لبخدنیشاه

 سالشه30 ارکهی برادر بزرگترت مازشونیا-
  اشاره کردو گفتی دومبه
 سالشه 28 که اری برادر دومت مهرشونیا-
  اومد زدرو کمرشو گفتی که از اول به نظرم دوست داشتني رو کردبه پسرو
 ساله25 خان اریمه، اتهکهی گلم داداش کوچي آقانیا-

  بهم زدی چشمکهی اریمه
به .... برم طرفشونکنهی اشاره مدمیبه بابا نگاه کردم که د.... با لبخندرو به هرسه شون گفتن خوشبختممنم

 دوی رفتم وباهاش دست دادم که دستمو کشیآروم آروم سمت اول...باالخره برادرام بودن،حرفش گوش دادم
 انداختم تو بغلش 

  حال گفتدرهمون
 ... بودم مشکاندارتیدمشتاق -

  ازش جداشدم و لبخندزدمنی همي نداشتم که بهش بدم برایجواب
 ...دی بوسقی مو عمیشونی زدم و باهاش دست دادم که بلند شدو پارهی اسمش مهردونستمی که حاال می دومبه

  از ابراز عالقه شون خوشحال شدم راستش
  نشوندم رو پاش و گفتدمویه کش نگاه کردم که نشسته بودباهاش دست دادم کاری مهبه
 ....؟يدی لنیدیم. ر حقیٔ◌ بندهنی رو به اياحوال سرکار؟افتخار برادر-



              رمان زندگی شکالتی                                             اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 61 

 ...خواستمی اجازه میاز کس.... هاش نگاه کردمي خنده به مسخره بازبا
  بازوبسته کرد که با لبخند گفتمد تأییٔ◌ نگاه کردم که چشماشو به نشونهنی شاهبه
 البته-
  سر داد بلندئ◌ حرفم خندهنیباا

  از رو پاش بلند شم که نزاشتو گفت جات بده مگه؟اومدم
  گفتی معذبم بالحن شوخ والتدونستی که منیشاه

 ؟يدستتو بکش داداش مگه خودت خوارمادر ندار-
 بوس کردم نو شاهیٔ◌ گونهرفتمی که سمت مبل می خنده و منم بلند شدم و درحالری حرفش همه زدن زنیباا

 ا که دادش رفت هو
 .... بهمختی هردوطرفو بوس کن تعادل بدنم رگفتی و منی طرف بدنشوانداخته بود پائهی

  نشستم  اون سمت صورتشم بوس کردمباخنده
 

  بوتو حس کنم؟ي بزارخوابی بغلم؟نميای بيخواینم-نیمهرآفر
ام پاشدم و رفتم  آروم از جیلی خنیواسه هم....راستش دلم سوخت.... افتادهی حرف به گرنی بعدازاوبالفاصله

 .. نگاه کردمختیریطرفش و بااون که حاال دستاشو روصورتش گذاشته بودو اشک م
 ... صورتش کنارزدمي پاش زانوزدمو دستاشو از رويجلو

 .... نتونستم تحمل کنمو بغلش کردمدمی اشکبارشودي چشمای وقتو
 دادی می خوبیلی خيراستش بغلش بو، منو محکم بقل کردقهی اونم بعداز چنددقو
  حسش کردممی که تاحاال فقط تو بغل مامان مرییبو

 ....ترهی بو قونی ااماانگار
 ....کردمی ميادیتوآغوشش احساس آرامش ز....هرچقدرهم که از من دوربوده باشه...دهی مادرو مهی ياون بو...آره
 .... نمناك مامان و باباوبهزاد روبه رو شدمي ازش جدا شدم باچشمایوقت

  سمتش رفتم دیتاشو باز کردتا برم بغلش با ترد دسبهزاد
  لحظه بودنی منتظرهمیی اون گوو

  بغلم کردو شروع به حرف زدن کردمحکم
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 رو با پدرش ي دختری وقتیدونیدم؟نمی کشی چندسال چن تنم توایٔ◌ بدون پارهیدونی مشکانم؟ميکجابود-
 وریمن مج...دمی کشی در نبودت چیدونینم....اون لحظه وقت مرگم بود.... داشتمی اون لحظه چه حالدمیدیم

 مشکانم منو ببخش....بودم
  شدری حرفها منم دلم به درد اومدو اشکم سرازنیباا
 

  اومد کنارمو گفت نی ازبهزادجدا شدم باباحسنکهی ابعداز
 تشتردوستی بدمیاشا مایٔ◌ خانواده که اندازههی....ي هم دارگه دیٔ◌ خانوادههی به بعدنی ازازمیشفق عز-

 شهی دختر من همی که سخته ولدونمیم،ی بااونهاهم رفتار کنیکنی که باما رفتار مي همونطورخوامیازت م،دارن
 ...ي نشون بدنجای ادی منو باتیدخترم ترب....تونهی منبارمیتونسته پس ا

 گهید....نکردم هی گریول....بلند اسم بابارو صدازدمو رفتم بغلش.... بهم دست دادی حس خاصهی بابا ي حرفانیباا
  آروم ترشدم گفتیبابا وقت..... کنمهی گرخواستیدلم نم

 ...ی رفت بهش خوش آمد بگادتی از مهمون هاتو یکیدختر بابا -
  به مراقبه اشاره کردو گفتبعدم

  تو به خانوادت شدهدنی که باعث رسی همون کستو يمهرادپسرعمو-
 یمن داشتم زندگ.....واال... شو به بزرگترش کردهی چوقول رفتهدهی که روز کنکور که منو ددمی حرف فهمنیباا

 به زی نری که ثواب کثدی آیندا م( داردی شرعاعذری است زی در دهان مزاحم جادنی کوبای چه؟آنی به اکردمیمو م
 باتشکراز نداخانوم)همراه دارد

  رو بهش گفتمبالبخند
  تو اصفهان بهتون خوش بگذرهدوارمیام،دیخوش اومد-

  گفتي بالبخند حرص درار هماون
 گذرهی باوجود شما منیمطمئن باش.....ممنون-

 ؟یینداجان کجا.... دهنش اآلن؟نداااابزنم
 

 ... زدي درجوابم پوزخنداوردوی زدم که از چشمش دور نموند و اون هم کم نيپوزخند
 شرکت نی شاهلارمثی مهنکهیا... آشنا شدمشتری بدمی جدي فرصت بابرادرانی کم وقت ناهار شدو تواکم

 و ي هسته اکیزی رشته اش فارکهیوماز....ستی مهندس سدسازه واکثراوقات خونه نارکهی داره و مهریمهندس
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 کنهی مسی و تدرعصابه متوجه شدم که مهرادپزشک متخصص مغزو اختهی جسته گرنی بنیاستاد دانشگاهه درا
 .... تهراني از دانشگاه هایکیتو
 تو حلق و سشی شاسکول؟وتدرنی دکتره؟چرا من دوس دارم بشم مث انی حرص منودراوردکه چراانیوا

 سی که توتدری دراوندانشگاهرنیگل بگ.....خاك توسرا....دهی درسشون منی که اییدربه در اونا.....پاچم
حاال خوبه ...کانادابوده يها)دانشگاه....خخخخ( از اَکابهیکی خر نفهم درس خونده نی که اییاونجا.....یکنیم

 البد داره دونمی داره؟چمزمی مگه از پسرا سایراست....گفتمی مرشمی لباس ززی وگرنه سادمی فهمختهیه گرجست
  مهرادگمی داروطرفی طرفم مههی.... نبودگهی ديچون جا.... و من کنار مهراد نشستمزی سرممیبا هم رفت....گهید

 بادمجونو جوجه و انواع مهیق،جونفسن،ياقدس خانومم که کم نذاشته مرغ سخار.... شانس دارم منواقعا
 ....دسرهاو ساالد ها

 دنی سفيقربون اون لپا....کنمی مدای دوس پسمل دلف واست پهیوقت کردم ،ی خانومی اقدسنیافر
 و اومد فسنجون روش ختی منو برداشتو داخلش برنج ري بشقاب جلواریباتعارف بابا همه شروع کردن مه....برم
  که مامانم گفتزهیبر
 شفق دوست نداره، پسرمزینر-
  حرف مامان همه به طرفم برگشتننیباا

 دیکشی بود مخصوصا مهرادکه توحلقم نفس مي بدیلی خجو
 چرا؟-اریمه

 ادی مشی نداره و کم پی خوبٔ◌ونهیقرمزه م  که توش گوشتییشفق اصال باگوشت قرمز و غذاها-مامان
 ....بخوره
 خوره؟ی مگوی و می مرغ و ماهیعنی-نیمهرآفر

  با خنده گفتنیهشا
 که هوس کنه فقط کباب اونم چنجه ی شفق خانوم مرغو فقط کباب دوست داره گوشت قرمزم درصورتنینه ا-
 که کنهی بار هوس مهیسال 4 شده هري هم سخاریماه.... که حرفشو نزنگویم....دهی کوبارهی فشاربیلی خگهید

 خورهی پنجمشو به زورمکی کی کوچی ماههیاونم از 
  همه به طرفم برگشتننیحرف شاه بااتمام
 .... با خنده و مهراد باپوزخنداری مهاربابهتی مازارویمهر... و بهزادبا لبخندنیمهرآفر

  غذا بخورني منو جاخوانی اگه حرف نرنم منه
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 گناه که نکردم ....گهیخب دوست ندارم د-
 بهش با حسرت نگاه دیرسینم چون دستم به ظرف جوجه.... به خوردن مشغول شدندنوی حرفم همه خندنیباا
  جوجه افتاد تو بشقابم و کنار گوشم مهراد گفتکهی چندتاتدمی که دکردمیم
 یراست... بخوراهی فقط گی مرغم نخور به جاش مث ببعيخوایم....هه....ي ای مث گرسنگان سومالنهیواسه هم-

  ها چاقن؟یچرا ببع
  ادامه داد چشمک زدو به خوردنشهی ي حرف بالبخند حرص درارنیباا
 

 خودموآروم قی کردم بانفس عمیسع.... بگم مهمونن زشتهيزیچ هیخرفت عن پس کَلت اآلن .... کودنزهرمار
 .... نمونداردوریکنم که از چشم مه

  کنار گوشم گفتآروم
 ؟ي شده خواهریچ-
 ستی نيزیچ-
 مطمئن؟-
 )هی دمیاصفهان....خخخخ(آره دادا-

 دی لپمو کشدویخند
 فرصت منم رفتم کوله مو که توش مدارك بود نی توامینی بشییتا جا» خونهاطیح« تو باغمیرفت نهار همه بعداز

 من دوس نداشتم اونجا یول.... نشسته بودنقیهمه تو آالچ.... داشتم آوردممی از بچگيادگاری آلبوم و یو هرچ
 .... کردماه رفتم و به همه که مشغول حرف زدن بودن نگقیبه طرف آالچ..نمیبش
  گفتمي نسبتاًبلنديصدا با
 ن؟ی نشستنجایچراا-

  به طرفم برگشتن که گفتمهمه
  مینی بشقیمن دوست دارم توآالچ-

 عه شفق بابا زشته-نیباباحس
  لبخند گفتبهزادبا

 منکه حاضرم.... دخترم بگهیهرچ-
  از اون همه بلند شدن تیبه تبع.... حرف بلند شدنی اوبعداز
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 ... گفتمنی شاهروبه
  پشت باغ؟یکنی مشونییاهنما ریداداش-

 زمیالبته عز-نیشاه
 کشونینزد....رنی کناره گیی جوراهی،انی عقب تراز همه دارن ماری مهراروی مازدمی جلو رفتن که دهی و بقنیشاه

 شدم وگفتم
 ن؟یستی ازبودن با من خوشحال نای من بده هیمهمون نواز-
 : با تعجب گفتاریماز..... حرفم برگشتن سمتمنیباا
 ؟ی بکني فکرنی باعث شده همچیچ-

  شده؟ي طرز فکرنی که باعث همچمی کرديرفتار-اریمهر
  گفتمیالیخی ببا
 مدت نی که من شما رو باهمياونجور....نی مالقات من خوشحال باشای بودن درکنارمن وادازی به نظرنمینه ول-

 کم دوست دارم
  اومد جلو بغلم کردو گفتاریماز
 ی ولمی خواهرگمشدمون خوشحالدنی از دی اونچه که فکرشو بکنشترازیما ب....ت نشو از رفتار ماناراحزمیعز-
 ری به دل نگيزی چمونیریپس لطف کن وازگوشه گ...می نشون بدمی نتوناری مههی به خوبای و گهی مث افرادددیشا

 ارو مازیٔ◌ خندهي شدمو تو هوا معلق بودم همون موقع صدادهی کشرونی باری موقع از بغل مازهمون
  روبه رو شدماری که گذاشته بودم رو شونه اش نگاه کردم و با مهریبه کس....اربلندشدیمهر

 
  داره؟یاشکال...گهی باز شده دخمیاالن -اریمهر
  گفتمطنتیباش
 ه؟ینیپ چرا همچ.... شومانی داری چه اخالقي واي واي وايوا-

 ..ی اصفهانيا-اریمهر
 انداز منم رینشسته بودن رو ز..نی منو گذاشت زماری مهرمی که شدکینزد....می که همه بودن رفتیی به جاباخنده

 کنارشون نشستم و آلبوم هارو گذاشتم وسط و گفتم
 ...م منه از بچگیٔ◌ تمام اندوختهنیا-
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 ٔ◌ هم خندهی و گاهکردنی ازآلبوم هارو برداشتن و باذوق نگاهشون میکی وبهزادو برادرهام هرکدوم نیمهرآفر
 شدی پراز شوقشون ميها نگاه چاشنی

  ایب...ایشفق ب-اریمه
  گفتی عکسو مهی ي کنارش دستشو گذاشته بود رورفتم

  چند وقتت بوده؟نجای ا-
 درآورده بودم و نموی بود نشسته بودم که تازه دوتا دندون پائمیماهگ7مال... کردمکردنگاهی که اشاره می عکسبه

  باحال شده بودیلی که به خاطر دوتا دندونم خکردمیاه م نگنی به دوربدمویخندی گوشتالوم ميبااون لپا
 می گرفتای عکسم کنار درنی هفت ماهه ام و انجایا-

 چه تپلو ام بوده-اریماز
 گوشالوبوده.... اشهقهی دهیتپل مال -اریمهر

  باخنده گفتنیمهرآفر
 د بود اندازه گاو بوکی که کوچی موقعارمیمه ....اررفتهیماشاهللا ماشاهللا به مه-
 

  خنده دار گفتیلی خٔ◌افهی قهی بااریمه
 نقطه... که مرا مورد لطف قراردادندیبا تشکراز مادر گرام-

 شکمت نی دکمه پائیسالگ8/9 الغر شدن تو تا ی داداشاتم تپل بودن ولگهی مامانت راست مزمیخب عز- بهزاد
 شدیبسته نم

 زنهیعالقه موج ماصن مهرو  ....نی منو از تو کدوم جوب گرفتنیراستشو بگ-اریمه
 آره داداش گلم....اُالغه است....ستی عالقه نمی که مابه تو داریاون-اریمهر
 نیفهمی اونوقت منی کردهی گرفتم مردم گردزیمعتاد شدم ا...حاال که رفتم افسرده شدم-اریمه

  به حالت قهرروشو برگردوندبعدم
 
 ا خوردم جنی که با سوال مهرآفردمیخندی ماری مهي هاي مسخره بازبه
 ؟یبخشیدخترم مارو م-

 کردنی ساکت بودن و به من نگاه مهمه
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 بودرو ی که دلم راضيزیهمون چ.... بودقتی حرف حقنیاما بهتر.... بگمی چدونستمی بود نمي بدطی شراواقعا
 گفتم

 رمی بگیمی تصمتونمی نمدی طردم کردی چي که نفهمم برایمن تا زمان-
 د اشکش جوشیٔ◌ باز چشمهنیمهرآفر

  گفتهزادب
 امانت ی مدتيمافقط تورو برا....ما....می کار نداشتنی اي برایلی دلیعنی...میباور کن ما طردت نکرد دخترم-

 میگذاشت
  من شئ بودم؟ن؟مگهی که امانت گذاشتی چیعنی-

 ....ي موقع حق رو به ما بدداونیشا.... بدمحی رو از اول برات توضزیمشکان بزار همه چ- بهزاد
پسر دومش )و به مهراد اشاره کرد(پسربزرگش مهرزاد پدر مهراده ....دختر داره1تاپسر و 4د خان پدر من محم-

 منم 
 .... داره به اسم بهارهگهی فرزند دهی سومش بهراد و پسر آخرش شهراده والبته قبل از شهراد پسر
 باب نبود اآلن زهای چنی ااون زمان اصال... گذاشتی دوستي بناي که مادرت تورو حامله بود بهاره با پسریسال

 پسر در نی که اگفتی بهاره اومد و محمد خان مهی پسر خواستگاردکهی نکشیطول.....  ست مانیٔ◌هم تو خانواده
 کردو تا دوماه از اتاقش هی رفت که بهاره روتنبشی پییپدرم تاجا....زدی اما بهاره حرف خودشو مستیشان مان

 و کاشف به عمل اومد که با ستی که بهاره ندی روز صبح خبر رسهی نکهی رفتن رو بهش نداد تا ارونیحق ب
 هم شدی پدرم بااون آروم مشهی که مادرمم که همیی شد تاجای عصبیلیهمون پسر فرار کرده اون زمان پدرم خ

 شب که دورهم هی مادرت تورو حامله بود می فقط من و عمومهرزادت بچه داشتقعاون مو.. بکنه ينتونست کار
 پدرم گفت...    زد که سرنوشت تورو عوض کردی محمد خان حرفمی که پدرمو آروم کنمیده بودجمع ش

 به حالت اگه بچه ات دختر يبه مادرت اشاره کرد و گفت وا....رهی خونه پا بگنی ازاي دخترگهی دخوامینم-
 ...کنمی هم تورو سه طالقه مکشمیهم بچه تو م ...باشه

 ي گرفته بودو مشخص شد تو دخترشی هفته قبل جواب آزماکیون  همون موقع از حال رفت چمادرت
 

 .... کهیشروط
  هق هق حرفاشونو قطع کردمو گفتمبا
  دمی رو دنی که برام گذاشتیی هايادگار عکس ها و یٔ◌همه.....دونمیهمه شو م-
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  رفته گفتملی تحلیی با صدارونی بختمی کوله ام رو باز کردم و مدارکو ردرب
 .... تنهاباشمنیبزار....وجه شدم رو متیهمه چ-
 درو قفل کردمو به حال خودم زار زدم.. بهت زده اشون به اتاقم پناه بردمي چشماي بعدم از جلوو
 
 ي در دلداری که بچه ما دختره و سعدونستنی آقاجونم مرازیهمه به غ..... که خونه شده بود ماتمکده رهی نمادمی

 ي سرُم ماه هاری بود و زمارستانیده رو مادرت از ترس پدرم همش تو ب مونیماه باق4 نیا....دادنمون داشتن
 تا تورو می کندای پی تاراهمی بودریهمه درگ....کشمی خودمو باهاش مای مونهی بچه ام زنده مایآخرمادرت گفت 

 دی که از بهاره داشت هم مذي انهی بزنه روحرفش هست و کی که خان بابا اگه حرفمیدونستی ممینجات بد
 نتونسته بچه دار بشه و گهی پسر داره و دهیپدرت گفت .... آخر من با پدرت آشنا شدميماه ها....برعلت شده بود

 زا شده منم از مشکلم گفتم و باباتم اون موقع کهی که چرا کنهی نداره و زنش خودشو سرزنش میخودش مشکل
 ادی بای زنده به دنستی که دکترا گفتن معلوم نهاری بای دختر به دنهیزن منهم اآلن تو اتاق عمله و قراره :گفت 

 می به مامان مری نگاهمین( که مادرت ومی بودگهی چندروز مرحم درد همدنی امارستانیمن و پدرت تو ب....انهی
 ٔ◌ بچهدی که خبررسرونی ساعت باهم از اتاق عمل اومدن بکیمادرت باهم رفتن اتاق عمل بعداز) کردو گفت

 بود و هوشی که داشت تا دوروز بی به خاطر عمل سختمتیمامان مر.خدا تورو به ما دادهمامان بابات مرده و 
 روز که باهم تو محوطه هی.... اش خراب نشههی روحمادرت کنه که دای پي چاره ازدتای ميبابات به هردر

  بابات گفتمی بودمارستانیب
 نهی نبیبیکنم تا آس من حاضرم بچه اتو بزرگ-

 تونمیمن م...گهی نمراهمی بدمی که فکر کردم دی بعداز مدتی ولمی شدزیا پدرت گل آو و بدشدمی عصباولش
 شرط تورو به بابات واگذار ي سرهی با نی همي بسپارمت برای به کسشدی نمیبازم دلم راض،جونتو نجات بدم

 کردم
 

 یساق
 روال خودشو شیاه داشت زندگ گنیتفلک.... از فرودگاه برگشتم آروم و قرار ندارم همه اش تو فکر شفقمیازوقت

 ساعت کیاونام تا...سای زنگ زدم به السا و آدمی کردم ترکالی وسط؟ ازبس فکرو خنی بود ای چنیا...داشت
 ي آخرنیا.... به شفق خاموشهزنمی مگ زنیهرچ....یسی وآی الهی کله خرهیبااون رانندگ، اصفهانرسنی مگهید

 دهی جواب نمی شو روشن کرده ولیگوش



              رمان زندگی شکالتی                                             اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 69 

 ....شمی که شفق داره من دارم ازاسترس نابود میگرنیم بااون
 گرنشی باال و مادی که نفسش به زور مي طوررهیگی می نفس تنگشهی بهش وارد می فشار عصبای شک هی یوقت

  .....کنهیعود م
  چه خبره اما زشته نمی تاببنی برم خونه عمو حسخوادی مدلم

 ه  اونا نباش واقعیٔ◌ شفق بچهشهی باورم نمهنوزم
  شدنموونهی درحال دالی خازفکرو
  بهش گفتم تا مشخص بشهي سرسرییزای چهی کامل نگفتم ی ولهی چهی چنددفعه اومد و گفت قضمامانم
 دمویبرگشتم لباسامو پوش..... اونجا بودم ی ساعتکیحوله مو برداشتمو رفتم حمام ....وفتهی بی چه اتفاققراره

 موهامو از دوطرف بافتم 
 زدی روش چشمک میسی و آیردو عکس ال زنگ خومیگوش

  دادمجواب
 ن؟یدی رسنیسالم کجائ-
  شفقشی پمی برنی پائای باوردیدلمون تاقت ن،میاره دم خونتون-یال
 اومدم اومدم بصبر لباس بپوشم-
 يلفتش ند....زووووودا-یال
 مگه من مث شمام؟-

 کتون و ی مشکي و شلوار راستادمیپوش اش قهی رو ی سنتي با طرح هارهی تی مانتو آبهی عی کردم و سرقطع
 دمی دوئنی برداشتمو تا پائفموی و کدمی موهم پوشی عروسکی مشکي کفش هایشال مشک

  هم کردم و رفتم ي سرسرهی خداحافظهی دموی مامانو بوسٔ◌گونه
 نی تو ماشدمی پریجنگ...زننی و واسم راهنما مابوننی اونطرف خدمی گردوندم دچشم

 
  خواب بودیال
  هم پشت رلیسیآ

  شده؟یچه خبر چ...سالم-
 می اومدي چه جورمیدینفهم....می بودنی پشت ماشکسرهیماهم از اونجا ...واال خبرا دست توئه-سایآ
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 زنگ زدم یبعدم هرچ.... اومد دنبالش منو گذاشت خونه و خودش رفتنیشاه... فرودگاه میدیمنو شفق رس-
 دو گفت چشماشو باز کری الدادی جواب نمایخاموش بود

 نا؟ی خونه شفق انی برنیخوایاالن م-
 می گفتم دورهم باشيزی چهینه پ -یسیآ
  اونجامیخو نمک پاش زشته االن بر-یال
 م؟ی چه کنمیخب نگران... بپوشهی شلوار لرزنهیزشت پ-
 ؟ي اومدی تو کیعه ساق-یال
 یوقت گل ن-

 می به شفق بزني سرمی برنی قرار شد به بهونه ماشی و الیسیزدن با آ  حرفبعداز
 میوفتی تا لباس عوض کنن و راه بمی اول خونه دائمیرفت
 
 

 شفق
 و اقدس خانوم اومدن پشت در اتاق و دمی خانواده جدی و حتنی چند ساعته تو اتاقم مامان و بابا و شاهاالن
 رونی بارنمی کردن بیسع
 »نیتنهام بزار« بود که نی جواب همشون هماما

 داشتم که ی بشم؟مگه چه نقصينجوری ادی همه من بانی انی بیعنی بود؟نی ای سهم من از زندگواقعا
 اما االن که فروخته بودنم به مال و کردی مدای پنی کم  دردم تسکهی بودنم به پدر مادرم دهینخواستنم؟اگه بخش

 .... باور کنمتونمی نمه بوده که من دخترم؟ننی اي ها برانیهمه ا....ثروت واقعا برام زجر آوره
 نی هزارميدر اتاقم برا....شهی کرده ام چشمام باز نمهیاز بس گر...نمی رو ببی کستونستمی مشغول بود و نمفکرم

 بار به صدا دراومد
 ن؟ی تنهام بزارگمی مگه نمنیولم کن-

  باز کن درویمنم آج-السا
  با خودت؟یکنی مينجوریمگه من مردم که ا-یساق

  درونیباز کن ا- سایآ
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درو آروم باز .....نه نه بهتر بگم خواهرام جون گرفتم و به طرف در اتاق پرواز کردم....دوستام ي صدادنی شنبا
 اومدم و رونیاز آغوششون ب...  شدمی ذره که خالهی.... شديکردم و خودمو انداختم تو بعلشونو اشکام باز جار

 اومدم ببرمشون تو اتاق که چشمم بهشون افتاد
  اومده بودن طبقه باالهمه

 کنمی شت و پتت مزنمیم خفه شو اعصاب ندارم) دارنتی دوتا با هم سنخنیچقدر ا(اری تا مهری بگاقدس زا
داخل اتاق همه .... ازشون رو گرفتم و بچه هارو آوردم تو اتاق و درو بستمنی همي برانمشونی ببخواستی نمدلم

 ....درآوردزجه هام اشک دوستامو ... کردمو گفته هیگر... بچه ها گفتم ي برازویچ
 

دستمو گرفتم به سرم و .... باز گرفتی لعنتگرنی منیا....احساس سردرد اومد سراغم... شدمی خالنکهی ابعداز
 دادمیچشمامو محکم فشار م

  به خودشون اومدن و بلندم کردن و روتخت خوابوندنم يزود.... حالتم آشنا بودننی ها باابچه
 .... بستمیشونی دور چشما و پ از شال هامو آوردویکی از تو کمدم السا

 ... ذره شو داد بخورمهی آورد و ي آبقندسایآ
 دوننی مزوی برم که همه چقربونشون

 .... بهتراز خانوادمیحت
 انهی شهی خوب منهی ساعت بخوابه ببمی نهی بچه ها تا رونی بمی گفت بریساق
  خوابم ببرهادی مشی کم پرهیگی مگرنمی میتمعموال وق... .   کردم خوابم نبردي هرکاری ها از اتاق رفتن ولبچه

  گرفتمنویدستمو دراز کردم سمت تلفن و طبقه پائ، از رو چشمام برداشتم دستمالو
 بله؟- اقدس

 گهیفقط بچه ها نه کس د....ارنی قرص مسکن بده بچه ها بهی-
 چشم خانوم-
  بالیچشمت ب-

 ....  رو قطع کردمیگوش
 ...دمی دراز کشيری تاپ و شلوار شهیز کردم کتمم در آوردم با  مو در آوردمو کش موهامو بايروسر

  گفتسای اتاقم زده شدو آدر
 ...ری حجاب بگیآج-
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 می نامحرم نداري تو خواهرایب-
 ...آخه-

  قطع کردی کسحرفشو
 ؟یکنی ام می نگران؟ادعایکنی میحالش بده محرم نامحرم-

  روبه رو شدم به عالوه اون مراقبهی و ساقی و السایا آشالو از صورتم کنارزدمو ب... مردههی ي صدانکهی اعه
 ..یکنیلطف م.... حرف نزنیشناسیتوکه شفقو نم-سایآ

  با پوزخند گفتمراقبه
 ؟یشناسیاالن مثال تو م-
 بهتراز تو-سایآ

 ي درس اخالق بدخوادی برو نمایطبابتتو بکن و ب-یساق
 من پزشکم.... مال عهد قاجارهبیاخه طب- مراقب

 ي تو چنته داریرو کن هرچ.....تهی حالزی چهی میدی خب فهمیلیخ-یال
  گفتمتی عصبانبا
 ....دمی خوابی من با چه وضعنیدونی نمنجا؟مگهی راه داده انوی ایک-

  نشست کنارم رو تختو گفتمراقبه
  رو ببر درو دهات اطراف دالغوز آبادای امل بازنیا.... محرمضیمن پزشکم و به مر-
  گفتی بدم ساق اومدم جوابشوتا
 رهیگی مگرنتی باز میشی میعصب ....ي نگو خواهریچی ه-

 ... کنمرونشی کشش نداشتم بواقعا
  نه ای کنهی چند جا از سرمو با دست دست گذاشتو گفت درد مهی نگفتم یچی هدی دی وقتاونم
  چند تا از عالئمم دنی پرسبعداز
 قرص هیاونا بهتراز بق...رهی بگنی شاهگمیم قرص ي سرهی.... و استرس واست سمههی عصبگرنتیم-گفت

 ..هاست
 ناروی ایاضی رپلمیمن با د.... بگهنارویتا آدمو اسکل خودش کرده که ا4سه ساعته - با پوزخند گفتسایآ

 ...ملت دکترن...هه...بلدم
  خندهری زدن زی و الی خودشو ساقبعدم
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  که معلوم بود از حرصه گفتيپاشد و با لبخند)مراقبه(مهراد
سالت شد 40/50 ی وقتدوارمیالبته ام..ی در حد من بدونپلمی با دیتونیمعلومه نم....من دکترا دارم خانوم کوچولو-
 بعدم گفت .....خانوم کوچولو...ی بکندی تالشتو بایول....ی پنجم من بدونکی

  مادمازل هابدرود
  سرتاسر حرص تنهاگذاشتي هاافهی بچه هارو با قو
 
 سایآ

 ي کنم که نخواداتی توسرند؟خاكي دکتری بگيخوای گفت؟مثال می چيدید...تیره قزم عه عه عه پسعه
 ....ی کنگرانیمدرکتو تو چش د

 از یبچه هام دست کم....تا شفق استراحت کنه...نی پائمیرفتی به بچه ها مکردمی که با خودم غرغر منجوریهم
 .... کننی تالفخواستنیمن نداشتنو هرجور شده م

 یپشت چشم.... به قول شفق مراقبه روبه رو شدماروی شفق و اون ي با مثال برادرادی رسي آخر که به پلهپام
 ...می کنی از خاله خداحافظمی و رفتمی برداشتفامونوی کمیواسه مراقبه نازك کردمو با بچه ها رفت

 ... خاله رو صدا زدکهیساق
 میخالهههه خاااالههه مر-یساق

  شده؟يزیچ...جونم خاله جون-می مرخاله
 می خاله زحمتو کم کنگهینه د-

 نی زنگ زدم مامانت اجازه جفتتونو گرفتم که شب بمونن؟منیکجابر...سایعه وا آ-می مرخاله
 میدی زحمتتون نمگهینه د-یال

  گفتگرفتی مفامونوی که کی درحالخاله
 من شفقو نیشما بر...ن؟ی گفته شما مزاحمیاخه ک...بزنم توسرتون؟.....کننیواسه من تعارف م....خبه خبه-
 نیمونیمث خواهراش م....نی فقط شمائزنهی حرف می نه با کسخورهی ميزی کنم؟بچه ام نه چکاریچ
 ...رهی بگشی پوزخند با افتخار به مهراد زدم که تا فالن جاش آتهی حرفو زد برگشتم و نی خاله اتا

 رمی مگهی من دموننیخب بچه ها م-یساق
 ) مادرشفق ي دختر عمویساق(

  و گفتی زد پس کله ساقیکی خاله
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 خونشو ي کمک دختر عموت کارهانجای ايای هرروز هفته بنکهیجاا...ییخاك توسرت کنم مثال دختر عمو-
  عموم بگم نصفت کنه؟؟بهیکنیتعارفم م.... يغذاشو بپز....یگاو هاشو بدوش...يانجام بد

  گفتدیمالی که سرشو می در حالچارهی بیساق
 مونمیغلط کردم بابا م..... رستمهامرزی که گرز خدا بتسیماشاهللا دست ن-

 .... روده بر شده بودنی ساقموی خاله مري هاي شفق که از مسخره بازيداداشا
 ام ووونهی بد جور دی فکر تالفزیسرم ...می نکرددارشی و واسه ناهارم شفق خواب بود بمی اون روز نشستخالصه

 می بکني کارهی موافقت کردن که  گفتم اونامی و ساقیبه ال....کرده بود
 به خاله گفتم... به سرم زدي فکرهی که میخوردی غذا ممیداشت

 ن؟ی ندارکای کوچنیخاله نوشابه از ا-
  نوشابه که سرسفره هستزمیعز-خاله
 رم؟ی به سربگی آدم دروغگو خب االن چه گلياونجا

 اااااااافتمی
 هی مشکنایا... دوس دارم خالهیمن نارنج-
 ....گهی روباه مکار نمگمی من دروغ مهنقدرکیا

 رفتی نقشه ام به باد مي اومد اقدسو صدا بزنه که نزاشتم اونجورخاله
 بعد درشو بستمو تا جا ختمی نوشابه برداشتم و درشو باز کردم و توش فلفل رهی رفتم تو اشپزخونه و پاشدم

 کی نزدیچون ساق....جاشو با من عوض کنه دادم امی پی در آوردمو به ساقبمی از جمویداشت تکونش دادم گوش
 ...مهراد بود

 هوووراااا....فرستادok هی اونم
 زورررر زدم با ی دوتا قاشق خوردم که شک نکنن بعدم نوشابه رو گرفتم دستمو الکهی نشستم و زی سرمبانوشابه

  گفتمي بلنديصدا
  سفتهنی نوشابه منو باز کنشهیآقا مهراد م-

  نوشابه رو از من گرفتو دی نگاه پراز تردهی با یستیبرگشت اونم تورو دربا نگاه ها به سمتش همه
 ... کردباز
 که
 ... تو چشمش و لباسو همه جارو گند زددی محض باز شدن در نوشابه پاشبه
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  صحنه شده بودننی مات اهمه
  دفعه مهراد گفتهی

 سسسووووووووخخخخخختتتممممم-
نکه . ..ختیریو اشکاش م.... چشماش سرخه سرخ بوديواااااا ....رونیمد ب اوقهیدق10 تو آشپز خونه وبعداز دیدو
 ...پاشدم و گفتم....  حد بد بشهنی تااخواستمیواقعا نم.... بودي کنه آب از جفت چشماش جارهیگر
  بشهينجوری اخواستمیمن واقعا نم.... شرمنده ام ي وااااايا-

  که شدههیکار....اشکال نداره -مهراد
اون ناهار و با .....   سوزهی تهش دلم مکنمی خاك تو گور من کنم که کاذامو ميا..  ارش واقا شرمنده شدم رفتنیباا

 ...می چشم مهراد تموم کردزشیآبر... ومی مامان شفقو خاله مريقربون صدقه ها
 

 شفق
 

  بودن نجای خانوادم اهمه
 ...می دره بودهی لب

  بودمشدهیتاحاال ند با کت و شلوارو عصا هم بود که رمردی پهی
 ومدی چشمم آشنا مبه

 ...کردنی بودن و محزون به من نگاه مسادهی اون طرف واهمه
  بهم زل زده بودنی اشکي بودن و با چشمادوستامم

 .. بردمی برمو اون با زور مخواستمینم.... اومدو منو به سمت دره کشوندرمردی اون پناگهان
 ...ومدی بزنم صدام در نمغی جکردمی می سعیهرچ
 ... پرت کردنی تا لب دره بردو ناگهان از دره به پائمنو
 ...دمی که کشي بلندغغغغغغیباج
 دمی خواب پراز

 هی کگهی دنیا....نی تو اتاق و ادنی پریسی و آی و الیساق
 .. زدمغی بستمو باز از ته دلم جچشمامو

 گفتم...  بردم طرفشودستمو
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-ه....ه....وویه....والیه.... 
 رونینگاه غضبناك بهم کردو رفت ب هی

 انیفقط دوستامو گذاشتم داخل ب...ومدنی پشت در بودن و داخل نهمه
 .... آب گرفت جلوم خوردموانی لهی یساق

 .... اما من مات بودم دنیپرسی دو طرفم نشسته بودن و سوال میسی و آیال
 ... تکلم نداشتمییتوانا

  زحمت گفتمبه
  دمي..س د..کابو....کا....من....من-
 
 نکهیو بدترا....کردی ولم نمی قلب دردلعنتنی و اومدی نفسم باال نمی داشتن آرومم کنن ولی سعیسی و آیال

 .... فراموش کنمتونستمی نمشدوی جلوم تکرارمی خواب هيصحنه ها
 .... شده بودنجی و همه گزدمی به ذره هوا دستو پا مي رو قلبم بودو برادستم
 کردنی نگام میبودن و با بهت و نگران اطرافمو گرفته همه
  دادمصی تشخنوی چشمام شاهریازز... زانوم رفتو بلندم کردری زیدست
  مهراد اومد که گفت؟يصدا...که
 ش؟یبریکجا م-

 مارستانیب-نیشاه
 من خودم فوق تخصص قلب دارم بزارش رو تخت-مهراد

  تخت فرود اومدميرو
  مهراد اومد که گفتي صدابا
 .....همه....رونی بیهمگ-
  شدی اتاق خالهی از ثاني در کسرو

 .. بهم دادی آبوانی اول لمهراد
  نشنوندمو شروع کرد به ماساژ دادن سمت چپ کمرم نفسم بهتر شده بود کهو

 ...قینفس عم...ی فکر نکنزی چچی کن به هیسع....باز دم....دم ... بکشقیینفس عم-  گفتمهراد
 ...کنم  رو که گفت بي کردم کاری من سعو
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 ... داشتمی نه کامال هنوزم احساس نفس تنگی شدم ولبهتر
 مشکان-مهراد

  نگاهش کردم که گفتی حالی ببا
 ؟ي داریمشکل قلب-
  گفتمی رفته و آروملی تحلي صدابا
 بهش ادی زای و   بشهی عصبدیدکترهم که رفتم گفت نبا....هیقلبم عصب..... گذاشتی مشکل قلبشهیاسمشو نم-
  وار شهنایارو استرس وا و فشجانیه
 ؟ی کدوم دکتر رفتشیپ-
 (.....)دکتر-
 ؟ok بکش قی فاصله چشماتو ببندو نفس عمنی توهم تواارمی بفمویک  تانی پائرمی مشکان من منیبب-
  بستمو اون رفتدیی چشمامو به نشونه تای حالیباب

 ... مهرادهدمی دراتاق بازو بسته شد فهمقهی چند دقبعداز
 رو دور دستم بست و يزی چهیحس کردم دستمو برداشت و .... نشمتیکردم چشم بند زدم تا اذ باز نچشمامو

  فشار سنجهدمیفهم.... سرد رو دستم قرار گرفتزی چهی چسب اومد و يصدا
 گفتی می اومد که با کالفگصداش

 نهی پائیلیفشارت خ-
 ...دمی از باال اومدن تخت فهمنوی تخت بلند شد اازرو
  صدا زد دم اتاقورفت

 نیای بتونیکی.....اریمهر.....اریماز ...نیشاه....ارررریمه-
تا 4... بهم دست دادنیری حس فوق شهی لحظه هی...دمیتاشونو شن4 هري که صدادی نکشهی به ثانو

 هیاومممم عال .... برادر
 ارهی برهی بگیتی و دوتا آمپول تقوي سرم قندهی بره تونیکی-مهراد

   باهم گفتنهرچهارتاشون
 رمیمن م-

 ازچهیگروه سرود پ- گفتی با لودگاریمه
 ..تا اسمشو صدا زدن4 اون نباریا
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 شناسمی من بهتر مرمیمن م-نیشاه
 اری بری بگی عمه اوندفعه گرفتي که برایی با خودت ببر بگو از همون هاارمی مهای اریمهر-مهراد
 نجامی اگهی دنیم15....باش- نیشاه

 
چشم بندو از رو چشمام برداشتم که .... رو تو دستم حس کردميزیسوزش چ گرم شدو خوابم برد که چشمام

 .... کنهدای تو دستم رگ پخواستی به دست موکتیبامهراد مواجه شدم که آنژ
 ... تختمي داد به باالری فرو کردو رگو گرفت و چسب زدو سرمو بهش وصل کرد و سرم و گسوزنو

 ... رو آماده کردو داخل سرم زدوآمپوال
 .....کردنی بودن و به من نگاه مسادهی اتاقم همه واطرفاون

 ... استراحت کنهنی کنیآرامبخش بهش زدم اتاقو خال-مهراد
 ... رفتنرون خودش بیٔ◌ همه به عالوهو
  که هزار ساله به خواب نرفتن خوابم بردی من مثل کسانو
 
  زبان سوم شخصاز
 

 دونستی ماجرا راحت نبود و شفق نمنیاز ا تو خواب هم ی بهش وارد شده بودو حتی شک بزرگشفق
 وفتهی قراره براش بنی ترازازی شک برانگيماجراها که
 

 خواستی بود و قاعدتا اگه منی غمگتی نهای خانواده سراغ شفق اومده بودن دنبالش بنی انکهی آقا از انیحس
  نشون اونها ندهیزند دلبندشو حت بکنه تا فري هرکارتونستی که داشت میبا ثروت...دادیشفق رو به اونها نده نم

  بکنه نکاروی نبود که ای آدم سنگدلنی همچیول
 
 کارکنهی چدی اگه اونو ازش دور کنن بادونستی دوست داشت و نمن شاهیٔ◌ خانوم شفق رو به اندازهمیمر
 

 ی از طرف حضم بود وری براش دشونی به زندگدی جدي شک زده بودو ورود آدم هایلی از اتفاقات افتاده خنیشاه
  به خواهرش عادت کرده بودو دوستش داشتیلیخ
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 اریماز
 شد که خواهرش بوده و خبر نداشته که سال ها قبل خبرمرگ اونو ي تو خونه اشون خبراز دختري دفعه اهی

 نی شد بابت داشتن اشی همه باعث خوشحالشترازی که بيزی چدی شفق رو دیوقت.....بهش دادن
  خودش بودهی شببای و تقرشدی مدهی تک تک حرکات ورفتارش د بود که تويغرور....خواهر

 
 اریمهر

تا اآلن که وجودش ... بود زی که از بدو تولدش جنجال برانگیمشکان....نهی کنجکاوبود که مشکان رو ببیلیخ
  خواهرهی شترازی بدیشا... نشستیلی مهرش به دلش خدشی دی حال وقتنی باایول...مسئله ساز شده

 
 اریمه
 هاشو براش طنتی اتاق شفقو نشونش دادو شنی که شاهیمخصوصا وقت... اش شدفتهی شدی مشکانو دیوقت

 شتری بگفتی ماتشی خانوم مادر شفق از اخالقمی مریوقت... خوشحال شد که خواهرش مثله خودشهیلیخ...گفت
  ومدیبه وجد م

 
 یساق
 يروزها. هاشطنتی شي برايلسوزد  . بوديش داشته باشه دلسوز  خواهري براتونستی که می حستنها

 ....خوششون و
 

 السا
 خب مگه چقدر ی ولهی دختر محکمنکهی که شفق باادونستیم.... دوستش بودهین روح  نگرازی همه چشترازیب
 ... داشته باشهشی گنجاتونهیم
 
 سایآ

 هی که مخصوصا....دهی بومهی فعال شدو با خودش گفت قضشیسی شد شم پلدای ها پلمی که عکس و فاولش
 آرامش از دست رفته دوستش ي مهراد رفته و خانواده شفق رو آورده برادیبعدم که فهم.... شدداشونی پيدفعه ا

 دشی جدیاالن فقط نگران شفق بود و زندگ.... کردی گرفتو تالفنهیاز مهراد ک
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 مهراد
 دونستیش شده بودو م به مادربزرگبشی بود متوجه شباهت عجدهی که مراقب کنکور بود و شفق رو ديازروز

 به تهران ی برعلت بود و وقتدی احتشامش مزیلیمخصوصا که فام...که ممکنه اون همون مشکان گمشده باشه
 .... ماجرای کرد و باقفی همه تعريبرگشت همه ماجرارو برا

 
  بودن و مشتاق جبران کردن واسه دخترشون بودنمونی که کرده بودن پشي و بهزاد هم از کارنیمهرآفر

  بار اومدهی چه دختر خوبدنیدی که ممخصوصا
 

 شفق
 .... آروم آروم باز کردمچشمامو

 که رو دستم بود ی ازچسب زخمنویسرممو جداکرده بودن ا... به اطرافتم انداختم هنوز رو تخت بودمینگاه
 ...دمیفهم

 که یزمان.... شدمنموینفره خانوادگ4 به عکس رهی بودم به پهلو شدم و خدهی که رو تخت دراز کشهمونجور
  بودمرهیهمونطور که به عکس خ....آزاد ورها...شاد بودم.... نداشتمی غمچیه
 

  کردمفکر
 
 

 فکرکردم
 
 

  کردمفکر
 
 ...ساعته که تو همون حالتم4 که به خودم اومدم متوجه شدم کهی زمانو
  من همون شفقم؟ایآ

  هاش راحت نبود؟طنتی از دست شای که دنی شفقهمون
 شد؟ی جا بند نمکی که ی شفقهمون
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  متولد شدگهی ديشفق مرد و دختر...ستمی من اون شفق ننه
  تفاوت دارهیلی که با شفق خيدختر
 ... که خردش کردن ندارهیی آدم هاي و غرور براي که جز سرديدختر
ه  که قراره با رفتارش تا عمق وجودشون رو بیکس... احتشام مرد و به جاش مشکان احتشام متولد شدشفق

 و غرورش ي باسردخورهی که قسم میو شفق.... تونستن شفق رو رها کننی که به راحتیکسان....آتش بکشه
  رو بدهش ورود به زندگیٔ◌ به خودش اجازهي ذره ایتمام دشمانشو بشکنه ونزاره کس

 
با لباس ....ام  گرفتم و افتادم رو تخت اما بدون توجه به اون رفتم داخل حمجهیسرگ.... فکر از جام پاشدمنیباا
 خوردیدندونام از سرما بهم م..... حمامٔ◌کم کم لباسامو کندمو پرت کردم گوشه،ستادمی دوش آب سرد اریز

وان رو پراز ....سوزوندی بودکه پوستو ماغ آب ديدوشوبستم و وانو پراز آب داغ کردم جور،کردیوسرم گز گز م
 رو اقدس واسم خشکونده بود و ي محمدياگل ه...دمی کردم و توش دراز کشيشامپو بدن و گل محمد

 ندادم و تی اهمی وقرمز شده بودولسوختیاونقدرآب داغ بود که پوستم م... واسه آرامش بدن خوبهگفتیم
 .... بشملکسیگذاشتم ر

 شده دیپوستم مثل برف سف....  شروع کردم به شستن خودمرونوی ساعت از وان اومدن بمی نبعداز
 از یکی بودم از تو کمد اوردهی حوله با خودم نرونی بامی دادم بتی تو حمام بودم رضاساعت که1/5بعداز....بود

 حوله هاروبرداشتمو گرفتم به خودم و خببببب  
 نی شلوار جهی بود با ی محو آبي که روش گالی نخدی سفزی شومهی.... چرب لب زدمهی سشوار کردم و موهامو

 و عطرمو دمی پوشممی انگشتی آبيصدال.... هم انداختم سرمدیشال سف هی و موهامو باال بستم و ی آبیلوله تفنگ
 نیرفتم پائ.... کردم رو خودمیخال
 
 دنیدی اونا منو نمدمویدی که من اونا رو میی پله ها نشستم جايرو

 ...نی شاهاروی دوستام و مهرازیهمه بودن به غ.... بودنییرای تو پذهمه
 رو بهش به زور ي اسرار داشت آبقنددویمالیده بودو بهزاد شونه هاشو م افتاحالی از مبل ها بیکی رونیمهرآفر

 ...بده
مامانم با استرس با بابام حرف ، دهنش گره کرده بودي آرنجشو رو زانوش گذاشته بودو دستاشو جلواریماز

 به رو به روش  شده بودرهی داده بود و خهی تکییرای به ستون وسط پذارمیمهر....زدیم
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 ...اب وجدان عذاوووومممم
  کمهنی نه ااما
 کنمی رفتارم از خجالت آبشون مبا

 اره
  نهیهم
 ...نی رو پله ها بلند شدمو رفتم پائاز

 ...ستادنی صاف کردم که همه توجهشون بهم جلب شدو صاف اصدامو
  از غم توش نبود گفتمي که اثریی صدابا
 دی منو ببخشدوارمیام...شرمنده ام که نگرانتون کردم...سالم-
 ...نی مامان وبابام سراسر تحسيو تو چشما...زدی و بهزاد تعجب موج منی مهرآفراروی مازاروی مهري چشماتو
 

  به سمتم اومدو بغلم کردو گفتعی سرنی تر که مهرآفرکی نزدرفتم
 ..مشکان من....منو ببخش مشکان-
ناخدا آگاه بغلش ....شدیش آب م که دل سنگم به حالکردیم هیگر اونقدر با سوز.... امونش ندادهی گرگهی دو

 ...و به خودم فشردمش...کردم
  حرکت من به وجد اومد و گفتاز
  منو؟آره دخترم؟ی بخشیم-

 ....ماه منو تو بطنش پرورش داده بود9 که بود یهرچ....اونقدر هم سنگدل نبودم... سوختدلم
 بخشمیم...آره-
 .ز اون نوبت داداشام بودو بغلم کرد و بعدا  حرفم بهزادهم به سمتم اومدنیباا
 ستن؟ی کجان پس چرا ننی شاهارویمه

  به زبون آوردم که  مامان گفتسوالمو
 ارنی بزیداداشات رفتن واست سوپرا-
 ؟يزیچه سوپرا-

 دونمی اونو منم نمگهید-مامان
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 مهراد مدیعه پس چرا نفهم.... گفتم و رفتم باالي نشستم و بااجازه ادمی خانواده جدنی بی دوساعتهی خالصه
 کو؟

عمتو هفت جدو .....کنهی بادوستامن بحث مسهیمی وادهینکبت خاك تو سر ر...ستی به درك بهتر که ناصن
عمه شم ....ییخو آخه شفق خانوم هفت جدو آبادش تو....یزنی چرا حرف میگی مزنمیحرفم م....(نیآبادت دهات

 هی خوب شد نیا....(ننشه.....شهیآج....خالشهاوممممممم ....خب... مخت کار کردنجایعه نه ا...)که عمه توئه
 قربون یاله) بهترهامیگفتم ن...ی چند روز اغصاب نداشتنیواال ا(؟ي نبودي وجدان جان کجا بودیراست)يزیچ

 شمرگمیخاك توسر پ...گمی ميزی چهیمن .... خفشه شو چلمن)یاله(درك و فهمت برم
 غغغغیییرر)ششششیا(شده
 .... بودنی پائفاشونیاخه ک....نیکدوم قبر )گهی مقاشویرف (ای گور به گورنی انمی ببدمی باال سرك کشرفتم

 
 هی....وتروی و کامپی صوتستمی سکرویچون توش اسپ....رفتم اتاق آخر راهرو... اتاق خودم که مسلما نبودنتو

 ....میدیخوابی همه باهم اونجا منجای اومدنیبود که هروقت م تخت دونفره بزرگ
 ...اقو باز کردم و در اترفتم

 قامی خاااااك عالم تو سر من با رفیعنی....تاشد4 چشمام
دستاشم ... گذاشته بودوتری کامپزی در آورده بود و پاشو رو مدهی خوابمهی به حالت نوتروی کامپی که صندلی ساقاوه

 ...یاز هردوطرف صندل
  ابولموالااااااااااااای که اصن سای و آالسا
  بودن دهیخواب ی افقی تخت بود ولرو

  که سرشو دستاش از تخت افتاده بودالسا
 نی پاهاشو از تخت پرت کرده پائیچی هم که هسایآ

 
 .... صحبتا که کردمنی ندارم ازای حرفگهی دمن

 وتری سر کامپی مدت طوالنهی میخوایخاك توسرمون جفتمون تا م.... درآوردمی ساقي پاری آورم موسو از زرفتم
 ....میدیتکون م موسو با پا مینیبش

 ادهههههی آهنگم که زي صداخبببب
 playو... راستتکیکل
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 هورااااااااااااا
 

 خخخخخ
  که تا چشماشو باز کردی مث برق گرفته ها بلند شدن ساقهمشون

 ...ی اونم چه رقصدنی شروع کرد رقصنوی پائدی پری از رو صندلهی فکر کرد عروسچارهیب
 ....شد نی که از همونجا با سر پخش زمالسا

 ی ذره به ساقهی بود سادهی وای هاشولي تو شلوارش با موهارهنشی پاچه هاش باالبود وپي هم شلوارش سایآ
 .... ذره به الساهی کردینگاه م

  اتاقٔ◌ از خنده غش کرده بودم گوشهمنم
 ... نگام کردنی برزخي ابوالفضللللللل با چشاای..... چشمشون به من افتادتا

  پارچ آبو برداشت السا بالشتو سای درآورد آسیک موسو از پشت یساق
  موسمی به خاطر سسوختی جام مهی ذره هی ومدی ذره بالش تو سرم مهی.... به جونمافتادن

  به خاطر آب هاکردمی مخی ذره هی
  شدن گورشونو گم کننی راضقهیدق15 بعداز

 کردمی منی گرفته بودم به سرمو نفردستمو
 پدر هی خونه نی رفتنیپس فردا که شوهر کرد.... ی نه خانوادگنی دارتینه ترب....ا هدهی ندری خي آي آي آيآ-

  تونو ببرنبیمردشور ترک....نیری آل بگیاله... دخترشون دست بزن دارهگهیسوخته م
 ....عن توســـ....بعدازظهرتون4 هی شبي هاافهی قبااون
 ایورد کتک خهی.....سرم رفتتتتتت....گهی بسه دي وااااايا- یساق

 میحالش بد بود راحت تر بود-سایآ
 ...اه اه اه بااون پسر عمو نچسبش.... کشتمونیخوندل....گهی طور دهیاونم -السا

 
 ...میدی و خندمی ظهر بابچه ها گفتتا

 يموندیاگه م....شونی ببخشدی کردن و تو بانکاروی حفظ جونت اي کردن که اره پدر مادرت براحتمی نصیوکل
  ي السانی آوردم الی هم من دلی و هرچی شکر گذارشون باشدی تو بانکهیو ا  شدیرابترم اوضاع خششونیپ
 اههههه.... بهانه آوردی هشرفیب
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کارتون ...نی پائنیای اومد دم اتاقو گفت بنی ظهر بود که درو زدنو ناهارآوردن بعداز ناهار شاهيکاینزد
  نگفتیچیه...هی چمیدی هم پرسیهرچ...دارم
 نی پائمی و رفتمیدرست کرد وضعمونو سرو

 
 دمیاقدسو د.... که نبودنییرای پذتو
  گفتعی سرکه
خانوم چرا از ... خونه صفا ندارهنی سالم خانوم خدارو صدهزار مرتبه شکر که حالتون خوب شد شما نباشيوااا-

 شده؟ يزی چاد؟خانومی دکتر بي نکنه حالتون بد شده؟بگم آقان؟خانومی داري کارن؟خانونیجاتون پاشد
 ....کنهیگامبو م)خانوم( ول کنم تا فردا صبح گامبونوی ايوا
 م؟ی صحبت بنمانیدیاجازه م....سالم اقدس خانوم گل گالب-
  خانوم چرا اجازه ندم؟يوا-
 ؟يدی مارو ندنیشاه...تی ازنگرانیمرس،من خوبم....خب بعله اجازه ام صادر شد-

  و گفتدی کششی به روسری دستاقدس
  توندهی با داداش جداطنیآقا تو ح-
 ده؟؟؟یداداش جد-
 گهی هموناکه تازه اومدن دگهیآره د-
 گرفتم   بوس از لپشهی...ی اقدس گلیمرس....آهان-

  گفتدوی لپ اقدسو کشالسا
 ....یییییبالشد-
 .... زدنهی تکنی که به ماشدمی داروی و مهنی که شاهاطی حمی بچه ها رفتبا

 کی جلب شدو اومد نزد بلند صدا زدم که توجهش بهمنیشاه
 ؟ی لباس راحتی واسه چنی بپوشرونی به؟؟؟لباسی چه وضعنیا-نیشاه
 ؟ي اخورونی لباس بیواسه چ-یساق
 رونی بمی برمیخوایخواهرم م-نیشاه
 میمن و شما نامحرم..ي داره اخویمشکل منکرات-یساق
 ...دهی خدا عجرشو ملی دعا کممیریخواهرم م-نیشاه
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 ...می بردی پس باندیمافری مي اخوگهیخب د-یساق
 اش و نهی که رو سی مانتو تا زانو مشکهیمنم ...بچه ها که زود آماده شدن.... برد باالدویتامونو کش4 دست بعدم

 چروك ی آل استارو شال مشکی مشکی کتوني و کفشاکتون ی شلوارمشکهی تور کارشده بود با نشیدم آست
 ... و تمامی رژ صورتهی شمیآرا...سرم کردم

 نیمن به ا...واال آخه... زرو پرانی و اي شداهی انداختن کالغ سکهی بماند که چقدر تنی پائمی بچه ها رفتبا
 چشاشون لوچه....يناز
 

 و مال ي فرارنی جلو پامون ترمز کرد مال شاهنی شاهاروی مهنیهمون موقع ماش...نی پائمیدی رسخالصه
 ....کردنخخخخ بامن ست ....ی مشکنامیماش  جفتارسانتافهیمه

 نی تو دوتا ماشنی شمیخب خانوما تقس-نیشاه
 ...می خوش بگذرونمی هم باششی پمیخواینههههه مام-یال

  ...ی داداش توام که قراره اونا رو سوار کننیشاه.... مننی تو ماشنیایخب ب-اریمه
  گفتمي کنجکاوبا
 وو؟؟یک-

  باخنده گفت دوی کشاردماغمویمه
  کوچولوزهیاسوپر....وینچیلئوناردو داو-

 یه....نشی رو دستش که به دماغم بودو قصد جدا شدن نداشت و با پشت چشم نازك کردن نشستم تو ماشزدم
 بعد بچه هام سوار قهیچند دق....شمی ناقص می از فوضولگهینم....اه...اه...اه.... واسه منکنهی مزی سوپرازیسوپرا
 ...شدن
 بهمون خوش یلیخ....دیخندی اون ممویاوردیم  دريبازگذاشته بودو ما مسخره TM Bax ي آهنگانیشاه

 سمت رهی داره مدمی دقت کردم درکهیبه مس... بودو باهامون همراه شده بودهی پاارمیگذشت مخصوصا که مه
 هوووووووورااااا ....يشهرباز

 
  زد کنار اری مهي به شهربازدهینرس
  کنار؟نیچرا زد-السا
 ...نی با دوسه نفر آشنا بشدیبا-اریمه
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 ؟.ایبا ک-سایآ
 زهی سوپرانمیا....نی پائنیای ب-اریمه

 می باال انداختي و شونه امی نگاه به هم کردهی
  جووووونم تفاهميا....ی جوووونم هماهنگیییا
 دی رسنیهمون موقع شاه...می شدادهیپ

 
 ...درو باز کردن و گفتن.... رفتننی باهم سمت در ماشیی دست دادو دوتااری مهبا
 ززززززیپپپپپپرررراااااااااااااسووووو-
عه دو قلو .... هم بودنی که کپرونیدرعقب باز شدو دوتا پسر ازش اومدن ب....رونی جلو باز شدو مهراد اومد بدر
  و گفترونی اومد بگهی پسر دهی باز شدو نی که دراونطرف ماشکردمی به دوقلو ها نگاه ماقیداشتم بااشت....ان
 ...سالم عرض شد-
  داره؟زی به سوپرای چه ربطنایاما ا....می سالم کردمویرفش به خودمون اومد حنیباا

  گفتاری به زبون آوردم که مهنویهم
 تمیرائ( مهراد خاني هم دوستایازطرف....ي دوست داردوی جديواال خواهر گرام داداشت گفت که کشف آدمها-
 از یکی بای که امشب رو هرکسمیگرفت و مهراد تصمبم نیهم اومدن اصفهان و منو شاه) چخ برسه خانسین
  پسرا بگذرونهنیا

  پس کله اش دی کوبنی حرفش شاهنیباا
  گفتعی سرکه
  از شماهانیکی پسرا هرکدوم مسئول خوشحال کردن نی که انهی منظورم ایعنی-

  به ماداره؟کاری خوشحال بشه چدیشفق با-یساق
 ...شهی دوستاش شاد مهیشفق با خوشحال-نیشاه
 ....نجای انیای بسایالسا و آ... سر اصل مطلبمیبر..... خب خبخب-اریمه

  از اونا اشاره کردو گفت یکی رفتن اون دوقلو هارو هم آورد به کی نزدسای و آالسا
  سامه ری داداش گلمون امنیا-
  اشاره کردو گفتیکی اون به
  پرهامهنمیا-
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  گفتاری مهکردنیا نگاه م به اونهجی گسایالسا و آ....دی حاال خوب به خاطر بسپارخب
 دیچشماتونو ببند-

 ... برگردوندشونی اصلي اونارو عوض کردو باز به جاي جاي زوداریمه... کارو کردننی هماونام
 ....نیحاال چشماتونو باز کن-اریمه
 ... کردند که باز
 .. بدهصیالسا خانوم تشخ-اریمه

  دی  با شک و تردگذاشتو ی دستشو رو پسر دومالسا
 هام؟پر-گف
 .... رو صورت پسره نشستي لبخند محوکه
 ... ومیخوندی مي و کرغی و جمی ام ذوق زده دست زدی ساقمنو
 .... مثل هم بودنیلی خصشونی بود تشخی کار سختآخه
 ساستی آشی رخی برساممیخب السا با پرهام و ام-اریمه

  به خودش گرفتو گفتي نزارافهی قهی سایآ
 م؟یشته باش حاال داکه می شانس داشتیک-

 .... اخمش پررنگ تر شدپسره
 ... زد تو حالشي اول کارخخخخخ

  گفتمي زودخوامی من مهرادو نمییییی با مهراد؟امونهی پسره منی ایعنی خب
 اری و مهنیپس منم با شاه-

 يشرمنده وجود پاك خواهر...می خوش بگذرونمیخوای مارینه منو مه-نیشاه
 )ه کردمو به پسره اشار( آقا؟نیپس من باا-

  درهم گفتي با اخمامهراد
 ن؟ی با رادوي داداشات که برری غي ندارلیمگه تو فام-
  تمام گفتمی درهم با سرتقي اخمابا
 نمیبی رو نمی دوستام و داداشام کسرازینه واال غ-

 ینیبه نفعته بب-مهراد
 ؟ی کنکاری چيخوای منمیمثال نب-
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 ....دخـــ-مهراد
  گفتدوی وسط حرفش پرنیشاه

 بهتره مهراد باشه که ي تو شهربازي مخصوصا بااون سروصداادی حاال حالت خوب نشده زروزتای ازديواهرخ-
  گرفت به دادت برسهگرنتیاگه م

  بکنم ی نتونستم اعتراضگهی پنی حرف شاهنیباا
  دارم آره؟فی فقره چغندر تشرکی نجایمنم ا-یساق

 میر کنم ماهم با هم وضعو دارم فکنی که منم همییازاونجا) نیرادو(پسره
 

 یساق
 و نهی اسمش رادودمی من موندم و اون پسره که حاال فهمهی چزشونی روکردن سوپرااری و مهنی شاهنکهی ابعداز

 ...نی شاهارویمه
  دارم آره؟فی فقره چغندر تشرکی نجایمنم ا-

 ....می وضعو دارم فک کنم ماهم با همنی که منم همییاز اونجا-نیرادو
  ادب شدیبزار تا ب..... مودبهيادی نه زیبزنمدتو ذوقش ول خواستی مدلم

 خخخخخ
  و رو کرد به پسرا و گفتنی با جفتش بره تو ماشی گفت که هرکساریمه
 ....نای کل بندازنمینب....نی خوشحال نگه دارناروی تا آخر امشب انیشما مسئول-

 ي چه جورنی ببابونی ول کن تو ب ماروم؟اصنی که خوش بگذرونمی خودمون چالقه؟مگهی چه کارنی اآخه
 اری مهنی ارسریز...کردی کارا نمنی ازانیشاه.... نداشتنیاریتا قل چماق ب4 نکهی به ايکار....میگذرونیخوش م

 ... شورهیب
 ...سهی ناکلشی و هافهی و قختینه خداروشکر ر.... پسره نگاه کردمبه

 دماغ مناسب با صورتش ی مشکي و چشم و ابرویمشک ي پوست برنزه موهادهی ورزیشونه بود با بدن4 و قدبلند
 ... ههارهیبزارم کنار لبا خودم کم م....کی کوچيو لبا
  خانوم؟ییکجا-نیرادو

 رمی حالشو بگخوادی منکهینه مث ا...خندهی داره مدمی کردم که دنگاهش
  داره؟ی ربطیبه کس،یهرجا که شما نباش-
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 قهقه اش رفت به آسمون و سرشو آورد کنارو گوشمو با یول.... حرفو زدم انتظار داشتم بهش بر بخورهنیتاا
  لحن ترسناك و چندش گفتهی با یهمون خنده ول

 ؟یعشق من... سرتقميمن عااااااشق دخترا-
 تو دمی بردم باال و کوبفمویک ..دیکشیم  کنار گوشم نفسنکهی حرفش مور مورم شد مخصوصا انیباا....یییییییا

  کنم؟کاری چنوی حاال ايوا....رف ما برگشتن آن همه به طهی....سرش
 ... گفتم نی رو به شاه تسنعیٔ◌ خندههی با
 م؟ینی کجا بشدی مابانیآقاشاه-

 نگام رغضبی ببرم؟مث مي چه جورنویحاال ا.... خودش گرفتنی همونجور منگ دستشو سمت ماشنیشاه
 بوداااااپدر ي تو سرهی بابا يا...بودناونام هنوز مات ....نی تو ماشدمشی گوفتم کششرتشو تیٔ◌گوشه...کردیم

  خودش کردو گفتکی بازومو گرفتو نزدنی تو ماشمیتانشست....ارنیآدمو در م
 که تا عمر رمیگی حالتو مي روزهی....امروز خوشحال باش...اما نه امروز...ارمیبد در م....ارمی کارتو درمنی ایتالف-

  نرهادتی يدار
 

 تکون هیبا .... مودبهنی پس کله مودب اگه ادمی همون مودبه است رنیا...ومدخونم به جوش ا.... غلط کردههه
  گفتميبازومو در آوردم از دستشو مث خودش البته با لحن لج درار

 ... لپ لپ خورد گه دانه دانهیگه.... پنبه دانهندی درخواب بویراااااد-
  چشماش کاسه خون شدو با حرص گفتااااااخدااااای حرفم نیباا
  ام؟من؟وی رادمن-
 ؟يدیازکجا فهم...اره-

 ... و مواد پخش کن باشه بدهی که خوبه آدم ساقویراد-نیرادو
بزاراز بچه ها کمک ....رمی فرصت بگنی در اولنویواجب شد من حال ا.... بعدم با پوزخند روشو اونطرف کردو

خفه )ي توکه خودت سبزه ازمیعز(اهتیبااون پوست س....چلغوز....ویراد.... مواد پخش کنهی کگمیبخوام بهت م
اونوقت ... براتا امی مشمیزر نزن پام)برنز تازه از سبزه هم قشنگ تره(ستمی که ناهیمن سبزه ام س....شو وجدان

 نی آفریآخ)....به خودت مسلط باش...من خفه شدم(ي عنترم کتک بخوروی رادنی جاادیبا
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 خواستی نشست جلو وشفق مارمینشست پشت فرمون ومهمهراد ... شفق و مهراد هم اومدناروی مهی مدتبعداز
 آروم اریمهرادو مه....به ناچار نشستم کنارش....وی رادنی چسب انمی بشدی من بایییییی واییا....نهی من بششیپ

 شی دفعه زندگهیکه   واسه دوستمرمی بميا...شهی زد به شهی و شفق هم چشماشو بست و سرشو تکزدنیحرف م
 سه نی آسترهنی پهی بهش نگاه کردم ی چشمریز...وی رادنی شفق بخوره تو سر ايردو بال دیاله...خراب شد

 نگاه به خودم کردم هی... سوختهي قهوه اهی جفت کفش ورنهیو ....ی شلوار کرمهی سوخته و يرب جذب قهوه ا
 قرمز منم هی عروسکي و قرمز و کفشای و شال مشکی مشکي راستار زانو وشلوايخوب منم مانتو قرمز باال

با ... تو چشم بودشی ورنيبرق کفشا... خل شدم رفتي وايا .. قربون خودم برم بااون شکل نازمیاله....خوبما
 جان درد يخخخخخخ ا.... رو پاشدمی زدمو پامو بردم باال و محکم کوبي که به ذهنم زد لبخندیسیفکر خب

 مینی تو ماشادیخوشم م.... کبود شدنکهی ايا ويا..... برگشت سمتم و لبشو از درد گاز گرفت يودز... بکش
 ...ادی دربتونهی نمکشمیج
 يوا... درآوردو رو کفششو پاك کردبشی دستمال از جخیو ... برگشتي به حالت عادقهیبعداز چند دق... ها هاها

 بخونه وگرنه کارم  ذهنتونهیخخخخخ خوبه نم....یبابا نظافتچ....زهیبابا پاک....زیبابا تم.... توی ناز بشنایمامانم ا
و ...رهیگی داره بشگون مدمینگاه کردم د.... پهلوم سوختماومدم باز بکوبم به پاش که حس کرد...زاااااار بود

ناخدا آگاه .... محکم گرفته بودیلیخ... حبس کرده بودمنمیاز درد نفسمو تو س....کنهی نگاه مرونی به بلکسیر
 دنیبرگشتو باد...د چشمم چکیٔ◌ از سر درد از گوشهیقطره اشک....دستمو رو دستش گذاشتم که بدتر فشار داد

 تو دیشا.... زل زده بود تو چشمامي اشکمو پاك کردم اونم همونطوريزود.... ام شدرهی برداشتو ختاشواشکم دس
 ...شهیمطمئنم کبود م...الغوزیبخوره تو سرش ....دمی رو دی ذره نگرانهیچشماش 

  دختر مردمويخورد-
 ... حرفش توجه شفقو مهرادم به ما جلب شدنی بود با ااری مهي صدانیا

 خفه بابا مگه همه مث توان؟-نیرادو
 ستی نییصدالبته که مث من خوب و آقا جا-اریمه

 ری سقفو بگنیرادو- مهراد
 ... داداش خراب شدی گفترید-نیرادو
 رو خودم حس وینی نگاه سنگیاهچشمامو بستم و تا آخر باز نکردم اما هرازگ...دنی حرفش خندنی همه بااکه
 کردمیم
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 السا
 دمی و اون دوتا پسرا که فهمیسیقرارشد من و آ....نکارای چه ایعنیآخه ...رونی شاخام زد بارکردی که مهي کاربا
 ی که ساقیفیبااون ک.... داغون با مهراد همراه شدیشفقم بااعصاب...می برنی ماشهی بانی پرهامن و شاهرسامویام

 پشت نیشاه.... بدهری گی به کسی نبود که الکیس کی گفته چون ساقی چنمی بپرسم ببدی بانیادوزد تو سر ر
 مثل ما ست کرده رساممیپرهام و ام.... کنارهم و پرهامم کنار منسای  جلو من و آی صندلرسامیرل نشست و ام

 ي خاکسترشرشی تهی و نی جی شلوار مشکهیپرهام ...می بوددهی اسپرت پوشي کرم قهوه اسایمن و آ.... بودن
 هم رو دستش بود و ی ساعت مشکهیدی جفت کفش اسپرت سفهی بود با یسی انگلياروشن که روش نوشته ه

 بچه ام دمیپرسیاگه نم،مردمی داشتم میاز فوضول.... کرده بودزونی آوشرتشی تقهی شم به ی آفتابنکیع
 وم برگشتم طرفشو گفتمآر...دی سفتیموقع.... پسشهی که سرش تو گوشسایآ...وفتادیم
 ن؟ی همساني هايشما دوقلو-

  گرفتو گفترونی نگاهشو از بپرهام
 ..میکنینه فرق م-
 نمیبی نمی من تفاوتیول-
 خال گردو قهوه هی...بازوشو آورد باال... ندارهرسامی راستم دارم که امي بازوي خال روهی من میچرا فرق دار-
 ...يا

 ؟نه...نیستیشمام که همسان ن-پرهام
 ..میستینه ماهم همسان ن-

 چند سالته؟-پرهام
 سالمه 18من؟خب من -

 ؟يریدانشگاه م-پرهام
 ...ي برم افسرخوامی مینه تازه کنکور دادم ول-
  نگام کردو گفتاقی اشتبا
 ي افسریجدا؟واسه چ-
  شمسی آرزو داشتم پلیبعدشم من از بچگ... دوست دارمطشویخب مح-

 ؟يخب چرا کنکور داد-پرهام
  شانسمو امتحان کنمخواستمیم-
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 گهی دلی خشکه و خشن و هزارتا دلطشیمح... دخترهی واسه ستی خوب نيبه نظر من دانشکده افسر-پرهام
 

با ...کنه؟حمالی چرا زر زر مسی نشی حاليزی چي از دانشکده افسرنکهی حرفا رو زد اخه انی که اومدی نخوشم
 حرص گفتم

 حرف يزیآخه چرا درمورد چ....ستی هم به نظر شما نیاجیاب کردم و احت رشته رو انتخنی تمام ایمن با آگاه-
 ن؟یدونی ازش نميزی که چنیزنیم

  پوزخند حرص درار گفتهی با پرهام
 دونم؟ی نميزی من چیمطمئن-
  گفتمنانی اطمبا
 ..ي زدی حرفو نمنی بود اتیاگه حال-

 دم؟ی؟مث منکه در موردتو پرس..ی در مورد من بدونيخوای بحثا نمنیخب حاال خارج از ا-پرهام
  گفتميروزی از پی حاکي لبخندبا
 ...نیبفرمائ...ارمی خودم نمي ام به روی که من آدم بزرگیی از اونجای سوت بزن وليکم آورد-

  با همون پوزخندش گفتپرهام
 ٔ◌ عمه و پسرسای خواهر بزرگتر به اسم پرهی داداش دو قلو دارم و هیسالمه و 27خب من پرهام فرهنگم -

 و در ضمن کنمی متی و تو بخش مواد مخدر فعالمی خودم و داداشمم تو نظامیپدرم سرهنگ اداره اگاه...مهرادم
 میهردو سرگرد

 
 سرگرده؟خاك تو گور منه خاك توگور نی ایعنی؟ی چیعنی....شدی گفتن بخش دوم حرفش دهنم بازو باز ترمبا

 ...با پوزخند زل زده بود به من....کنن
بهتره ( کنمکاریخوحاال چ)؟ی نشعی بااون حرفا ضايخوایم...کنمیبعله فکر م( شدم؟عی االن ضایعنی ییییوا

 .. وجدان به خودم اومدمو گفتمهی توصنیباا)یخودتو جمع کن
  فرهنگيخوشبختم آقا-
  تو حالشازنمیره؟می چرا نمادی از پوزخندش بدم ماه
  سوالهی دیببخش-

 ن؟یبفرمائ-پرهام
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 ن؟یشما سکته کرد-
  به بهت شدو گفت؟لی تمسخر تو صداش تبدنباریا

 ؟ی بگنوی باعث شده ایچ... نه-
  گفتمي لبخند گشادبا
 ی به کسدمی من قول منین؟بگیحاال واقعا سکته کرد....نی سکته کرددیگفتم شا...نکه پک و پوزتون کجه-

 ....نگم
  کبود گفتی صورتتوی با عصبانپرهام

 ... سرتقٔ◌ دخترهرمیگیحالتو م-
  همون لبخند گفتمبا
 ...ي جرم که نکرديخوسکته کرد....نی گفتم؟معلوم شد جنبه ام نداریوا مگه چ-

 شی عصبي متوجه نگاه های نگه وليزی چگهی شدم تا دیسی رومو اونطرف کردم و مشغول صحبت با آبعدم
له شده چرا بهت بر  پوزت چويواال ملت اعصاب ندارن خوسکته کرد..نگاه کنه تا باز سکته کنه ....بودم

 ملت داغووووونن...خوره؟یم
 ]14:37 29,05,16[, یشکالت یزندگ

 سایآ
 ام ی و وقتختمیآخرشم زهر خودمو ر....  زنهیغرور تو چشماشون موج م...ادی پسرا خوشم منی اه اه بسکه از ااه

 زدمی مدرسه چرخ ميتو گروه بچه ها....ي تلگرام گردمی نزاشتمو سرمو کردم توگوشی محل به کسمیسوار شد
 کشته يبه درك انگار....کنهی نگام متیصبان که با عدمی درساموی بقل امنهیدوسه بار سرمو آوردم باال که تو آ

 قشنگ معلومه شیاه اه بااون بازوها پفک....ری انگار اومده کوشی دودنکیبعداز ظهر بااون ع4پسره ....مرده اشم
 که ییاز اونجا) ورزش کردهدی شایدونیاز کحا م...(آمپول زده گنده شده جون داره ورزش کنه؟غی رنیباده اخه ا

 گور به اری مهنی اریهمه اش تقص.... برو گم شووووایب ) ششششییا( اعصاب  ندارمکن فرار یتا سالم
که  دلقکن؟واال مانای انان؟مثالی مااي چه مسئول شادیعنیآخه .... اخالقا ندارهنی از انی شاهدونمیمن م...هیگور

 ي دلرم از شادنینیبی مکننی مارو شاد میلی مثال من شادم ها ها ها ها هه هه هه هه خیحاال الک....میستیشاد ن
 .... داد بزنم خداااااا مصبتو شکرنی رو بکشم پائشهیجا داره ش....هی هی هی.رمیمیم
  بودمی دادم خانوم باشم پس تا آخرمقصدسرم تو گوشحی ترجیول
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 شفق
 و بچه ها نی زد شاهنی تو سر رادوی که ساقیفی راه انداخت و کاری که مهیشیو و مهراد و نما بحث منبعداز

به اصرار خودم عقب نشستم و ....دی کشنی منو گرفتو تا دم ماشي شدن و رفتن و مهرادم بازونیسوار ماش
 در ي جلودمیگاه کردم دن... شدمداری بی ماشيباتکون ها... و خوابم بردشهی زدم به شهیچشمامو بستمو سرمو تک

 ....می ایسفره خونه  سنت
 میبر  بعدمینی ذره بشهی تا نی پائنیایب- مهراد
 بپرسم که ی از ساقخواستمی دمغن؟مسای السا وآی عه واسه چدی رسنامی انی شاهنی که ماشمی شدادهی پیهمگ

لو رفتن و ماهم کنار هم راه  جم؟پسرای اينجوریتا ا4چرا ما ... دپرسش مواجه شدمافهیبه محض برگشتن با ق
 سکوتو شکستم و گفتم....میرفتیم
  شده؟یبچه ها چ-

 مفصله-یساق
 ي بازعیضا-السا

 يدر به در-سایآ
 .... تو حالشوندهی عنیکی معلومه که خب
 توچته؟به خاطر مهراد؟-السا

 .... کنمهی گرخوادی و دلم مشمی دپ میی هوهی نروزایا...نه-
 پسرا روش نشسته بودن که ی بگن که به تختيزی گرفته تر شد و اومدن چ هاشونافهی قی ها همگبچه
پسرا .... کردننکارویبچه هام هم... گرفته نشهی مو شاد نشون دادم تا حال کسافهی که قمینشست....میدیرس

البته ... دادنفارش سیی که چامی نخواستيزی که ماهم چنیخوری می دادن و به مام گفتن چونیسفارش قل
 ...همه دپرس بودن....نهی شاهارویاز پسرا مهمنظور

 نبود ی راهي تا شهر بازادی زمی و عزم رفتن کرددنی کشونی مهراد قلرازی  پسرام همه غمی رو آوردن خوردییچا
 اون همه رنگ به وجد اومدم و دنی با دي به شهر بازدنیبا رس....میدی بود رسکی و چون نزدمیزود سوار شد
 حظه فراموش کردم  لهی يغم هامو  برا

 مینیبی رو مگهی هم دي شاپ شهربازی تو کافگهی و دوساعت دمیشی از هم جدا منجایماا-اریمه
  خانوم با پرهامالسا

  سامری خانوم با امسایآ
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  خودم با مهراديخواهر
 نی خانومم با رادویساق
 ..... که امشب شب ماستدی خوش بگذرونی ها حساببچه
 ....اری مهنی داره ای دل مشنگچه
 میدیبماند که از حرکت باسنش چقدر خند...... رفت وبازوشو گرفتن مسخره زنونه سمت شاهیٔ◌ با عشوهاریمه
 کردی منی نگاه به شاهی و با عشوه خرکزدی تند پلک متند
 ... قوفولت بلم امشب شب منوتوئه فقط منو تویعشخم اواله-اریمه

 ...می برتیبجووووونم به لحنت عشقم - گفتی با لودگنمیشاه
 ....ي شهربازهی رفتن طرف ورودي مسخره بازی با لودگبعدم

 باهاش ی بعداز خداحافظی گفتو ساقی درگوش ساقيزی چنی هارو پارك کنن راونی رفتن ماشرسامی اممهرادو
 ...پرهامم با السا رفتن....رفت
 رسامی امرفتی جلو میساق....یچه رفتن.... سامم اومدوبا اخم و تخم و ادا اصول با هم رفتنری امقهی چند دقبعداز
 ...عقب
 حرص منو در خوادی مدونمیم...ومدی شد نقهیدق20...ومدی ربع شد نهی...ادی بابا چرا نميا.... تنها موندممنم

 گفتی ام برام نگه داشته بودو چرت و پرت مینی ماشهی بودم و تو نرفته بودم سادهی وايچون دم شهرباز...ارهیب
 ...کنمی بل مکنمیل مکه سوار شو ا

 ای يوا....اومد سمتم...ی پسر کامال معمولهی.... شدادهی پنی که از ماشسادمی خورد شد رفتم اونطرف تر وااعصابم
  کنم؟کاری چنویخدا من ا

  تو؟يبابا خوشکله چقدر ناز دار-پسره
 مزاحم نشو-

  تا برمریشماره رو بگ-پسره
  مزاحم نشوگمیم-
 ....چرا نــ-

 ....  شددهیعقب کش به پسره
 .... جوووووونم مهرادهيا

  گفتي با کمال خونسردمهراد
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  مزاحم نشو؟گهیمگه نم-
  با تته پته گفتدوی مهراد ترسدنی با دپسره

  با شماست داداش شرمندهدونستمینم-
 ي و هرررربتیاون شماره رو بزار ج-مهراد
 ... بره و فرار کردي چجوردی نفهمپسره

  گفتمضی غبا
  بشه؟ينجوری تا ايومدی؟نیخواستی منویهم-

 حاال که تموم شدو رفت-مهراد
 ی همراهم باشرتی غیواسه خودن متاسفم که قراره توئه ب-
  حرفم حرصش دراومدو بادادگفتنیباا
 ..... احمقٔ◌خفه شو دختره-
  گفتمی بدجنسبا
 یشی نمرتیخفه بشمم با غ-
 یبه نفعته خفه ش....کنمی متیحال-  خشم طرفم اومدو بازومو گرفتو گفتبا
 ....خودتــ-

 کار دستت ندادم  نگو تایچیه-مهراد
  له کردبازومو

 
 کشوندی مي شهربازي منو به سمت ورودنجوریزاشت؟همی مگه می ولارمی کردم بازومو از دستش دربیسع
 مگه کش تنبونه....د ول کن بازومو-

  رو حساب کردو ي شهربازيورود
 گفت

  برنخورهیونی به خاطرهما نباشم کهرتی غی بخوامیم-
 ...خورهیبرنم-

بزرگ .... سمت اژدهادمی گرفتمو کششوی مشکشرت تیٔ◌ دعوا گوشهالی خی به وجد اومدم بي شهربازدنیباد
 ...ي شهربازلهی وسنیتر
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  ذوق گفتمبا
 رم؟ی بگطشویمهراد نگاه چه باحاله برم بل...مهراد-

 غ؟ی جي اون همه صداسط؟وی سوار شنمی ايخوای مرهیگیتو سرت درد م-مهراد
 ) خرش کنهخوادیم( تمام تی مظلومبا

 گفتم
  مگه نه؟یمواظبم...گهی دیخب تو هست-

  ذره نگام کردو گفتهی مهراد
 ...امی تا بسایوا

 ...تی مظلومي من قربون قدو باالي اهوووراااااااااااا
 

 شده رهی من خاقی به اشتیوره خاص جهی و اونم سادمیباذوق تو صف وا.... اومدطی با دوتا بلقهیبعدازچنددق
 که سر اژدها قرار یی جای صندلنی توجه به مهراد رفتم آخری بمیخالصه نوبتمون شدو سوار شد....بود

 قهیچنددق....فته خود شیٔ◌ پسرهه کنکاری چخوادی منمی ببزارمی محلش نمگهی خرم از پل گذشته دگهید....داشت
 واا خاك يا.....ی و شلوار مشکی مشکشرتی تهی.. ..فتشهیودخود خودشخ...دمیبرگشتم د.... کنارم نشستیبعدکس

 م؟؟؟یتوسرم چرا ست
 شد شرتمی تده؟آخهی سبک لباس پوشنقدریس؟چراایمگه دکتر ن.....عهههههه.....گوه....اه....عن....غییییر

 يوا...خخخخخ) اژدها سوار شهادیفکر کن با کت شلوار ب...( چه مگه سنش کمهیعنی بهش بگم دیلباس؟با
 منو ی و مهرادم هسادمیمی و واباال دادمی رو ملهی میاژدها راه افتاد و من ه.... ندا بااون تز دادنتیکشته نش

 من نویالبته ا.... شدالیخی نداره بدهی غر غرهاش فادی که مهرادم دسادمیدفعه پاشدم وا5 حدوددیشا....نشوندیم
 شدم دهی که کشدمی و هورااا کشسادمی پاشدم واغیییی باجدادیم ی چه حاليوا.... نگفتیچی هگهی چون ددمیفهم

 ...... شدمیزندان ي حصارهی و تو نیو پائ 
 هی که ی هستي کدوم گوري گوربه گوريعه وا خاك توسرم مهراد.... دورمهیکی ي دستادمی کردم دنگاه

 که رهنشمیعه شلولر پ...نشسته  کنار مننکهیا....نمیکن بب صبر....هوااااااار..... دااااااديآ....نامحرم منو بغل کرده
 منو بغل کرده؟خاك نی ایعنی... روبه رو شدمراد مه اخموئ◌آروم آروم چشمامو بردم باال که با چهره....هیمشک

خخخخخخ )؟يدادی بود اجازه مگهی ديفک کن مثال جا(نجا؟ی ا؟آخهي تو شهربازی ناموسی بيتوسرت کارا
 ...غلط کرده پسره جوالق...ك توسر مناصن چرا خا....خاك توسرم نه
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  کردم که ازش جدا بشم که نزاشت و گفتتقال
 کنمیتکون نخور ولت نم-
 ...؟ی چیعنینکارای اي کردجایتو ب- حرص گفتمبا
 ياری در بي خل بازیولت کنم که باز پاش-
 ....خل عمته-
 ...عمه من عمه توام هست-
 ... ولم کنگمیعه م-
 ...کنمیب ولت نم صاحی بنی انسهیتا وا-
 نکرد  تقال کردم ولمیهرچ....يری مرض العالج بگيا....يری بگرقانی يا

 ...ستادیاژدها ا  باال خرهتا
  تمام گفتمی ولم کرد پاشدمو با سرتقیوقت
 نی ای مث چسب راضیخانوادگ-

 ... مني بابا بکن از بازويا... پشتمو بهش کردمو خواستم برم که باز بازومو گرفتبعدم
  نگاهش کردم که گفتی سوالگشتمبر
 ی لول بزني همه آدم توام برنی وسط اخوادینم...می ذره خلوت شه بعدبرهیکن  صبر-
  تعجب گفتمبا
 واااا-

  بالحن خودم گفتاونم
 واالااا-
  گذاشتمی امشب پشت دستمو داغنیهم...رمی بهشتم نمگهی دنیمن باا ....ارهی ادا منو درمشوریب

 
 یساق

  دم گوشم گفتیکی می شدادهی پ کهنی ماشاز
 ...اری درني بازعی داخل ضامی برایب-
 نحسشو ي قداخواستی باهاش راه افتادم نه حوصله بحث داشتم نه دلم مشوررفتموی بنی به رادوی چپ چپهی

 ...شورو بیٔ◌ باهاش حرف بزنم پسرهخواستیبشنوم دلمم نم
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 هارو امتحان کنم اما لهی تمام وسخواستیم  حتما دلممی داخل اگه با بچه ها بودمی رو حساب کرد و رفتيورود
 و قسمت ي شاپ شهربازی رفتم طرف کافکردیم  که صدامینی فکر بدون توجه به رادونیباا...نه اصال....االن

  نشستم گارسون مث فرفره اومد و گفتشیرونیب
 ارم؟ی براتون بنی دارلی میچ-
 ....ی شکالتکی ککهی تهی اسپرسو باهی-

 پامو انداختم رو پامو دست به ي بودم زوددهیمنم تا ند....گشتی با چشم دنبال من مدوی همون موقع رسنیرادو
 تو دمیمن ند(؟يدینه مگه تو د)يدیمگه ند(دمشیکه فک نکنه د... رو نگاه کردمگهی دي جاهی نشستمو نهیس
 ....کنهی ميدی نديدی دیشو ه اهبرو گم)يدی تو دیول....(يدی تو ددی گفتم شادمیمنم ند)يدید

 چرا نیعاقا ا.....دمی از عطرش فهمنوی انشست نی شدو رهدودهی روبه روم کشیکه صندل  هابودمالی خنیتوهم
 .....هی کننده اس؟معلومه چه لجنکیعطراش تحر

  انکرو الصواتش بلند شدي ندادم و نگاهشم نکردم که صدامحلش
 ؟ي شهربازنی تواکنمی گمت میگیتو نم-
 تحمل کنم خواستمی نمختتمی رگهی بگم چه بهتر دخواستیاهش کردم و رومو اونور کردم دلم م نگالی خیب

اوووومممم من .... با قهوه گذاشت جلومکمویهمون موقع گارسون اومد ک.... که محلش ندمدمی دزی جایول
 و کیو برداشتم و کقهوه م.... کردم که راحت تند تند بخورمکهی تکهی تکوی توجه بهش کیب.....  عاشق قهوه ام

 دلم خنک یییییییاخ. .. رو دستشدمی برداره که محکم کوبکی ککهی تهی که دستشو دراز کرد خوردمیقهوه م
 ....شد
  گفتي نسبتا بلندي بهم انداخت و با صدایحرص  نگاه پرنیرادو

 گااااااارسووووون-
شعور نداره .....یزنی بابات حرف م مگه با نوکر حلقه به گوشسی نشی توسرش کنم که آداب معاشرت حالخاك

 ... زنهی نداره؟انگار داره سگشو صدا متیگارسون شخص
 نکهی بدون اموی گوشگهی می گوش ندادم به گارسون چگهید...  زنگ خوردمی اومد و همون موقع گوشگارسون

  جواب دادمهینگاه کنم ک
 بله؟-
 ؟ی آجییسالم کجا-سایآ

  نشتمشرونی شاپ قسمت بی سالم من تو کاف-
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 فعال... همونجاامیخب منم م-سایآ
 فعال-

 شی تو خمارگمی بود؟بهت نمی کی بفهميخوایها ها ها م....کردی نگام مي داشت با کجکاونیرادو
 .... شاپ شدمی کافی دادم و مشغول برسهی تکی گذاشتم دهنمو به صندلکموی ککهی تنیآخر......بمون

 زونی سرسبز که به چراغ ها آوياهایدورتا دورش گ.... اخل بود  دباترازی شاپ به نظرم فضاش زی کافرونیب
 ها دور تا دور ی و صندلزی و مکردی مدی رو تولی آرامبخشي که وسط اونجا بود صدايطبقه ا3بودن و حوض 

 .....حوض بود
 نیئ کامل که روش با خامه تزهی شکالتکی ککی ما و زی بزرگ اومد سمت مینی سهی بعد گارسون باقهی دقچند

 حرص خوادی بخوره؟مخوادی منارویتا شدا4چشمام .....زی و آب پرتغال گذاشت رو می قهوه و بستنریشده بود و ش
 ....  حالتو صبر کنرمیگیم....   ی آقا منو نشناختاره؟ههیمنو در ب

 ي شهربازمیای که هردفعه باهم میی هازی دادم همون چامی پسای به خودم گرفتم به آی تفاوتی بٔ◌چهره
 ...اری بری بگمیریگیم

  دادجپاب
 یواسه چ-

 »یفهمی مریبگ«نوشت
 
 سایآ

 و محل سگم بهش ي شهربازي توجه بهش راه افتادم سمت ورودی پسره اومد بنی خبر مرگش انکهیبعدازا
پسره ...... بند کفشم خم شدمو نامحسوس پشت سرمو نگاه کردمٔ◌ رو دادمو رفتم داخل به بهونهيورود... ندادم
 ویگوش....دی شلوارم لرزبیم تو جی که گوشستادمیساف ا...... عقب من راه افتادهبشوی دستاشو کرده تو جچلغوز

 ده؟ی می مرغ به ما چیعل:معلم«نوشته بود...خخخخخخخ.... جوك اومده برامدمیدرآوردم د
 تخم مرغ-یعل

 ده؟ی میحاال گوسفند به ما چ،نیآفر-معلم
 پشم-یعل

 ده؟ی میا چ حاال گاو به منیآفر-معلم
 »مشق-یعل
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 دادم بهش امیپ....ی ساقمونهیم... داداش چلغوزه رفت نی هم باایال...رونهی که بکارکنم؟شفقی من االن چخببب
 ی واسه چدونمینم... ببرمرمی بگمیریگی که هردفعه مییزهایباز بهم گفت از همون چ.... شاپهی تو کافدمیکه فهم

 خدا يواااااا.... زل زده به منرسامهی امنیم بود ای که سرم تو گوشی مدتنیتو ا....شهی می چمینی ببمیری بگیول
 یبه نظرم تا خشم ساق( کنم کاری حاال چیییییوا..... جوونو بشکنمهی من طاقت ندارم دل ایخدا....عاشقم نشه؟

 ...رفتم طرف دکه....ایگیعه توهم راست م) که گفتوییزای برو بخر چيدیرو ند
 ... گفتشناختوید منو م که دکه دار بويمرد

  تون کو؟هی پس بقبیسالم بر خواهر غر-
 .... سامریام....خخخخخ چه پسر خاله شدم.....دی رسرساممی موقع امهمون

  لبخند گفتمبا
 کننیتا دواز جون خودمو خودتون خر که ولشون نم3 ریافتادن گ-

  خنده گفتمردبا
 ؟يخوای میحاال چ...امان از دست شما-

 .... چالقيری تا از فضولو بمگمینم..... بود باالدهی هم تو تمام مکالمات ما پراروی نی اي ابرو ها ها هه هاهه
  برامنیتا کاسه ترشک بزار4تا پفکو4 پسویتا چ4 هات و با یشگیتااز همون پشمک هم4عموجون لطفا -

  براتارمیاالن م.. شهیمثل هم-  دکه دارمرد
  .. پشمکارو داد دستمکویپالست گذاشت تو زهاروی همه چقهیدق5 بعداز

 شه؟یعموجون چقدر م-
 مهمون ما باش-
 ...نیبفذمائ....مینمک پرورده ا-
 تومن30/000قابلتو نداره -

  بوفه قرار گرفتزی رو میتومن10 که سه تا اسکناس بمی کردم تو جدست
  با ذوق گفتهی دکه اعمو

 ن؟ینامزد خانوم-
  گفتي بالبخند مرموزرسامیام
 یگ نی بگيا-
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خاك .... گفت؟ی االن چنیا....يواااااا...... تو مخت کنمخاك ي غلط کرد؟توی نامزد منیعنی؟ی نگی بگی چیعنی
 .....هیتو سرم آب شدم جلو عمو دکه ا

  گفتی با خوشحالعمو
 ....نی شری هم پيانشاءاهللا به پا... چقدر خوشحال شدمیدونی دخترم نميوا-
 ... باالارمی نشد سرمو برم
 ممنون-سام ریام

 .... راه افتادماروی نی جوجه اردکا عقب انی کردمو عی لبری زی کردو منم خدا حافظی خداحافظبعدم
حرصم گرفت که ..... خدااااااییییوااااا....من جلو عمو آبرو داشتم....شمی سرخ موفتمی مادحرفشی هنوزم يواااا

  از عقب تو باسنشدمیکوب ي ارادریغ یلیپامو بردم باال و خ....رهی راه ملکسیکاراشو کرده و ر
 مغزتو به کار سایآ(کارکنم؟ی چدی االن بایییییوا.... برگشت طرفمتی کردم؟؟؟؟بابهتو عصبانکاری مندچعععععیییییه

 کاری اون موقع چیراست....زدمی رو مهی هام افتادم که پسر همسای بچگادی)کشتتیبنداز االن م
چشم .... شاپی تو کافدمی رسدو شاپ بدو بیگذاشتم به فرار طرف کافپا .....وووولییی اکردم؟آهاننننننیم

 زشونونی نشستم سرمی رفتم فشنگعی کردم  زود تند سردای رو پیانداختم ساق
 

  السا
 ...می هم سوار شدلهی دوسه تا وسزدموی حرف مشی پرهام کما ببا
 سرگرد هیبه ...سی نیکه زدم پاك شدن يامابه هرحال گند....مبارك صاحبش باشه....ومدی می نظر پسر خوببه
 ي عالمه سوال در مورد دانشکده افسرهی.... تو مخمتیش.  ..سی نتی و نظام حالي از دانشگاه افسريزی چیبگ

 ي بادمسخره بازیاونم با حوصله و گاه.. . سن سرگرد شده ونی تواي چطورنکهیاز ا... هاشتیازمامور...دمیپرس
 رو می همون پرهام نشسته بودزی نه چيوا....يبا پر....دمی امشب فهمنوی ادویندخیالبته کم م...کردی مفیتعر
  ... شدمي در آوردمو مشغول تل گردفمی از کمویگوش....میخوردی می چرخ و فلک و بستني جلوکتینم
 

 شفق
نشستم ....رهی کجا مدمیمنم نپرس....ادی و رفت و بی صندلهی شدن از اژدها من و نشوند رو ادهی بعداز پمهراد
  به سرم زدي فکرهی ننی که انالقامیرف عه... درآوردمو رفتم تو تلگراممویگوش
  نوشتمينفره درست کردمو زود4 گروه هی عیسر
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 ن؟یسالم در چا حال-
 چه خبره؟؟؟....   شدنis typing همه که اوووووو

 فه شد به اطالعاتم اضادمی ازش پرسزی چیکل...ي پرنی اس اهیچه پا....سیبدن-السا
 غغغغغغغییییر... رو ببرهي پرنی مردشور داداش ای الهيا-سایآ

 سایمگه نه آ. گرفتمویکی حال نجای من ایول-یساق
 ....البته...البته-سایآ

 ؟یتو چ-السا
 ی گراميبا پسر عمو...گذرهی مسیمنم بدن-نوشتم

 خخخخخخخخخخ-یساق
 هاهاهاهاهاهاها-سایآ

 کره مار،زهرخر-
 ؟ییکجا -السا
 منوشت

 ی بهداشتسی سروکی نزدکتهیرونم-
 یی ماکینزد-السا
 فعال...بچه ها من برم-یساق

 فعال...منم رفتم-سایآ
 فعال-السا

 فعال-
 شتونی پامیمنم االن م-یال
 قدم رو چشم مهراد...ایب-
 ...اومدم....خخخخخخ اونکه البته-یال
 

 شفق
نشستم ....رهی کجا مدمیمنم نپرس....ادیرفت و ب و ی صندلهی شدن از اژدها من و نشوند رو ادهی بعداز پمهراد
  به سرم زدي فکرهی ننی که انالقامیرف عه... درآوردمو رفتم تو تلگراممویگوش
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  نوشتمينفره درست کردمو زود4 گروه هی عیسر
 ن؟یسالم در چا حال-

 چه خبره؟؟؟....   شدنis typing همه که اوووووو
  به اطالعاتم اضافه شددمی ازش پرسزی چیکل...ي پرنی اس اهیچه پا....سیبدن-السا

 غغغغغغغییییر... رو ببرهي پرنی مردشور داداش ای الهيا-سایآ
 سایمگه نه آ. گرفتمویکی حال نجای من ایول-یساق

 ....البته...البته-سایآ
 ؟یتو چ-السا

 ی گراميبا پسر عمو...گذرهی مسیمنم بدن-نوشتم
 خخخخخخخخخخ-یساق

 اهاهاهاهاهاهاه-سایآ
 کره مار،زهرخر-

 ؟ییکجا -السا
 نوشتم

 ی بهداشتسی سروکی نزدکتهیرونم-
 یی ماکینزد-السا
 فعال...بچه ها من برم-یساق

 فعال...منم رفتم-سایآ
 فعال-السا

 فعال-
 شتونی پامیمنم االن م-یال
 قدم رو چشم مهراد...ایب-
 ...اومدم....خخخخخخ اونکه البته-یال
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  کینزد... بزرگ بودوانیتودستش دوتا ل... شدداشیمون موقع مهراد از دور پ که هفمی گذاشتم تو کمویگوش
 ری گرفتمو زی بستنجی جاااااااااننننمممممم آب هویییییا... به طرفم گرفتواناروی لهی مکتوین تراومد و نشست رو

  شددای پم هي و پر الیٔ◌ گفتم و شروع کردم به خوردن که سرو گلهیلب مرس
 االن خوبه جلوش بگم شرفم بره؟؟؟.... گل زبون منی بود انداختی چي پرنی ا خاك توسرتيواااا

 ... احمقتيبااون موها....نهی توسرت برخاك
 تر اومدن و سالم و کینزد... همون پرهامعنبی....ي هم دست پري کاسه اهی دستش بودو یفی قی به بستنیال

 ....می کردیاحوال پرس
 منم خواستم باهاش هی بقشی شاپ  پی کافرهی گفت می ذره نشستنو الهی نایا یال...شدی مکی داشت هوا تارتازه

 برم که مهراد گفت
 ...میای و بعد ممیمونی ذره مهیمنو شفق -
 ... کردو رفتی بهم انداخت از اونا که معلوم بود قانع نشده وبعد خداحافظی نگاههی یال

  کامال دور شدن برگشتم سمتشو گفتمیوقت
 م؟ی کنرکایبمونم که چ-
  گفتیالیخیباب
 می ذره قدم بزنهیپاشو -

 سطل ي که حاال تموم شده بودو تویجی آب هووانی نکردم و لی دوست داشتم قدم زدنوپس مخالفتخودمم
 که سرشب تاحاال ذهنمو یسوال....رفتی راه مبشویدستاشو کرده بود تو ج.....و باهاش هم قدم شدم...انداختم

 ...دمی کرده بودرو پرسریدرگ
 ن؟؟؟ی کرسامی و پرهام و امنیرادو-
  بهم انداختو گفتی نگاهمین

 .... قرار داد اومده بود اصفهان که من دعوتش کردمهی ي دوستمه و برانیرادو-
 ن؟یپس دوقلو ها ک... نگفتيزی چگهید

  گفتاطی و احتنهی به زبون آوردم که با تمانسوالمو
 پسر عمه هات-
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 که معلومه نطوریا.... عمه داشتمهیخب منکه ....خواستی گرفتن نمافهی رختو قرنقدی اگهی پسر عمه هامن دخوب
 شده؟؟؟؟چطور ممکنه؟مگه طردش ای بدبختنی همون که باعث ایعنی يبهاره؟؟؟؟وااااا....گهیهمون بهاره است د

 نکردن؟
 
 د شدو بازوهامو گرفتو تکون دارهی شده بود که با بهت بهم خی شکل  ام چهافهی قدونمینم

 ؟؟؟؟ي شدیمشکان چ....مشکان-مهراد
  گفتمیجونی بي مهراد کم کم به خودم اومدمو هگبا صداي صدابا
 شه؟یمگه منو به خاطر عمه نخواستن؟منو رهاکردن و اون سرزندگ-

  گفتیمی لحن مالمهرادبا
 ایب....یکنی نمتی خودتو اذنقدری اگهی  دیمطمئنم اگه ماجرارو بفهم...یکنی که تو فکر مستی ني اونطورزمیعز-

 ایب....دختر خوب
 هی بعد باقهی رفت دودقمکتوی نهینشوندم رو ....  که خلوت تربودي از شهربازی قسمتهی برد دی دستمو کشبعدم
 ... اومدو گرفت سمتمی اب معدنيبطر
  رو صورتمختمی شو رهی رو گرفتو دوسه قلوپ آب خودمو بقيبطر

 
  آروم شدم گفتمنکهی ابعداز

  خوب بگویگی می نگفته؟مگهی چهیقض-
  گفتدوی کشیقی نفس عممهراد

عمه بهاره .... همون بابابزرگای...خواهر محمد خان.... عمه پدرتهنیا....ستی عمه که عمه بهاره ننیا....زمیعز-
 بود ازاون گذشته شوهرش کار کرده بودو مونی پشیعمه بهاره برگشت ول...دختر داره1هم برگشته و االن 

  خب االن برگشتهی ولدشونی تا بابابزرگ بخشدی کشی سختیلیخ.... براش فراهم کرده بودی خوبیزندگ
 

  گفتمي طرفش و باتندبرگشتم
به درك که ... و نوش خانومشی به خاطر عنی گناهو ول کردی بچه بهی نینگفت.. و برگشته دهی کشیآره سخت-

 ن؟؟؟یگرفتی به امان خدا منی که گذاشتي بچه انی سراغ از اهی دینبا...نی نداشتشیکار
 .... منونیخواستی همه بهانه است بگو نمنای نه آقا اهه
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 چند یدونیم،دی نبودی قبلي شما جایخانوادت اومدن دنبالت ول...میما تورو نخواست، مشکانیگی میچ-مهراد
  کردن؟داتی و االن پگردنیساله دنبالت م

 دامیاالن چطور پ، خودته شک نکنهیسا ینیبی من مي که تو چشاي خر؟اونیکنیهه بچه خر م-
 نیکردی مدای پنزوری هم همن؟اونموقعیکرد

 که تو با ي به خاطر شباهتت به مادر بزرگ دنبالت اومدم و تمام اون روزادته؟منیاون روز کنکورو -مهراد
رباره تون  هاتون دهی فرداش از تمام همسایدونیم... دنبالتون بودمهی به ساهی من سانیکردی محیداداشت تفر

 ....شدی مدی شد که از نظر تو نبارمی دستگییزهای و چدمیپرس
 که ارهی و برهان بلی نباشه دلی اعتراض کنم و کسخواستیدلم م...    و باهم نداشتمقتی همه حقنی اشیگنجا

  داد زدمیغی جغی جيبا صدا.... بودنجوریاونجور بودو ا
 احتشامه بهم یحالم از هرچ...نی متکبرهیمشت آدم از خودراض هیهمتون .... به دركنیبر...نیهمتون مثل هم-
حالم از تو هم ....خورهی بهم می کوفتی زندگنیحالم ازا...خورهیحالم از اون به اصطالح بابابزرگم بهم م....خورهیم

 ....ی آرامشمختنی که مسبب بهم رییآره تو...  خورهیبهم م
  ادامه دادمی حالیببا ....شدی جون تر می جون و بی کم کم بصدام

 یکاش همون بچگ.... مردهنیکاش نمگفت،موندی زنده می نه شفقشدی متولد می نه مشکانچوقتیکاش ه-
 لعنت بهتون...نیشما احساسمو کشت...... نمیکشتیم
 ...رهی حال شدم و به درخت ها خی واسم نمونده بود بی جونگهید

 ....رفتیفنا م وگرنه شرفم بر باد سی نی که کسیی جامی اومدخوبه
 به زور بهم دادو  آب بطرئ◌ پولش درآوردو با ته موندهفی قرص از تو کهی از بهت دراومد و با عجله مهراد

 گفتینشست کنارو شروع کرد کمرمو ماساژ دادن و م
 یبزار سبک بش...انیبزار اشکات ب... تو خودتزینر... کن دخترهیگر-

 .... کردندایم پ راهشونو رو گوناری اختی اشکام بباحرفاش
 ...  خوبهينطوریآره هم.... بکشقیینفس عم....شهی کن االن باز حالت بد مهی گرنیآفر-مهراد

  شده بود گفتمدهی بردهی که از بغض بری حالی بي با صدادادمی رو که گفت انجام مییکارا
-س...بخوابمخوامی مکنهیسرم درد م....(بم....خوام بخوا...یم....ه....کُن.....یم....م درد....ر ( 
 

 ... بخوابی تو ماشمیباشه پاشو بر-مهراد
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 درو ببنده دستشو گرفتمو خواست آخر که میٔ◌لحظه....دمی دراز کشنی تو ماشنگوی پارکمی کمک مهراد رفتبا
 گفتم

 یمرس...نزاربچه ها شبشون خراب شه... کنی ماست مالي جورهیمهراد نبودمو -
  لبخند محو گفتهی مهرادبا

  راحتلتایخ-
 یمرس-

 گردمیبرم-مهراد
  درو بست و رفت بعدم
  زل زدم تا خوابم بردنی چقدر به سقف ماشدمی نفهممنم

 
 یساق
 کاری خدا االن چيوااااا.... سمت منکنهی مث گرد باد داره حمله ميزی چهی دمی شاپ نشسته بودم که دی کافتو

 .... نشستی روصندلدوی رسزیه م بتی و درنهاشدی تر مکی و نزدکیگردباد داشت نزد...کنم 
 نه؟یشی جلل خالق مگه گرد باد مواااااا

 ...ساستی شکل آچقدر
  آورد باال و گفتسرشو

 ...دمی مرُدم از بس دوئیییوا-
  ذره که به من نگاه کرد گفتهی

 ؟يواااچرا چشاتو درشت کرد-
  کم از حالت تعجب در اومدمو گفتمکم
 ؟یدوئی میخدا شفات بده واسه چ-
  نزدیو حرف... شد به پشت سر منرهی اومد حرف بزنه که چشماش خسایآ
  سامریام،دمی شَک برگشتم پشت سرمو نگاه کردم دبا
 
 ... بااونهي که السا گفت پرنهی واسه ارسامهی امگمی منکهیا
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 به یخ برزی با چشتستادوی بعد صاف اقهی چند دقهی....زدی دستاشو گذاشته بود رو زانوشو نفس نفس مرسامیام
  اومدزی شدو به طرف مرهی خیسیآ
  خودمو گرفتمي جلویول...زی کردم که کم مونده بوداز خنده ولو شم رو منی نگاه به رادوهی

 .... دهنشم بازنی پائیکی باال یکی درشت کرده بود و ابروهاش چشاش
 .....خخخخخخخ

  دست دادنی با رادوزوی اومد سرمرسامیام
 ك دراومدو  از اون حالت اسفنانیرادو

 گفت
 ...نی داداش بشيچطور-
 قربونت ممنون-رسامیام

 ...خندهی مزی رزی رنوی سرشو انداخته پائدمی نگاه به السا انداختم دهی نشست بعدم
 ...  سوزوندهیشی آتهی گرمی که خواهر جکننی بعله از اتاق فرمان اشاره مبعله
 ) به خون داره؟کاری عمه چتر؟دخی باباشای؟یمگه ننش.....(  که خون من تو رگاتهحقا
اصن .... خون مامانش تو رگاش بودمویاومد(گهی اگه خون عمه اش تو رگاش باشه خون منم تو رگاشه دخب
 ....ي شاهرگوکوفت و زهر درآوردرگویاه اصن ولم کن رگ و خون و مو).... تو خون باباتو رگات بودمویاومد
  سراغ نقشه مونننمی براصن

 یییییاااف تالاااي به سوشیپ
 ینی برات رادودارم

 
 خاك تو گورتون کنن که شششششیییییا... در حال پچ پچ کردن بودننی سام که با رادوری خبببب امخب

 نی زشته رو ندارنکاری دو جمع انکهیشعورا
  رو صدا زدمسای آآروم

  باتوامایییهوووو....سای آیه-
  بود مث خودم آروم گفتنی همونطور که سرش پائسایآ

 زمیه مرگته عزچ-
 يری واسه حالگاری رو بيدی که خرییزایخوشگلم خبر مرگت اون چ-
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  خوبه؟؟حالتيری حال بگيخوای ميچه جور-سایآ
 میخوریفقط منو تو م... نگات کردن محل ندهنای هم ایبخور هرچ  باالاریب-
  اونا نگاه کننمی ما بخورهیشوری بنیع-سایآ

 نمی ببارباالی بیخاك توسرت که فکر آداب معاشرت نباش-
 هم سایاول پشمکو گرفتم و شروع کردم به خوردن آ...زی هارو آورد باال و گذاشت رومی آروم آروم خوراکسایآ

 سامم به ما ری و امنیبا شروع کردن ما حواس رادو، بعدش شروع به خوردن کردی اول مخالفت کرد ولنکهیباا
 ال رفته باي با ابروهارسامی باپوزخندو امنیجلب شد رادو

 گفتمی بود اصال نمنی اشیجالب،کردمی هم تعارف میسی و به آخوردمیم...پسای که تموم شد رفتم سراغ چپشمکا
  گل کرده بودشی وسط مسخره بازنی هم اسایآ.... نشستننجای انایا

 دا؟ی چه خوشمزه و ترش شده جدپسای چنی ایساق-
  بهتر بودشهی المصب از همرسهی پشمکا نمهی باشه به خوشمزگیهرچ-
 ...دهی آب دهنشو قورت می که ابروهاش باالتررفته و هرسامی امدمی به اون دوتا نگاه کردم دی چشمریز

 خانوم ی به ساقوووووللیا....ستی ني جااااان فکش صاف شده و از اون پوزخند مزخرفش خبریییی انمیرادو
 گلللللل

 اش توهم رفته بودو معلونپبود به زور داره افهی و قختی هم رسایآ...رفتمی از رو نمی ولدمیترکی داشتم مگهید
  که جابزنه؟هی کی ولخورهیم
 ااهم-
 کردی م مصلحتیٔ◌ بود که سرفهنی رادونیا

  نگاش کردم که گفتیسوال
 ؟ي رو فراموش کرديزی چهی یکنیحس نم-
  گفتمی سرکه نمکپسی خودمو زدم به اون راه و بادهن پراز چی ولدونستمی منکهیباا
  باشه؟ادمی يزی چدیههه مگه بان-
  به زبون  اومدو گفترسامی امنباریا

 نی انجام بدي کارهی االن شما کنهیادب حکم م... ادبي هاهی تومايزی چهی-
  به سرو گردنش دادو گفتي قرهی ي خنده داري ٔ◌افهی با قسای آنباریا
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بعدم روشو اونور کردو به حالت ...ی نکنجادی وسط تناول کردن دوتا خانوم محترم وقفه اکنهیادب حکم م-
 .... شدرهیچندش به اون دوتا خ

 ؟یستی فکر من نی کشته نشسای آيواااااا
  گفترسامی خطاب به امنیرادو

  که به هرکس ندهندستیشعور و معرفت در گران-
  داداشی گل گفتيا-نیرادو

 شورااای برمیگی هفت جدو آبادتون حالتونو مدوی معرفت خودتونیب
  رو سرودنیتی خان در وصف دوستشون خوب بنیادواره ر-
  نقل کردمگهینه خانوم در وصف دو نفر د-رسامیام
  با حرص گفتسایآ

  پرووؤ◌برو در وصف عمت و بچه هاش شعر بگو پسره-
  شدوسالم کردو پسرارو به حرف گرفتداشی از کجا پدونمی بزنه که مهراد نمی اومد حرفرسامیام

  انتر هاروگرفتمیونو م آوردن وگرنه حالششانس
 

 کل نی و من و رادویسی سامو آری که از بس امزی سر ممینشسته بود... هم اومدنی و الي که پردی نکشیطول
  کجان؟اری و مهنی پس شاهییییعععیییه... به جمع انداختمی نگاهی حوصلگیباب....دی فکم ترکمیانداخت

  به مهراد گفتمرو
 ؟ کجان آقا مهراداری و مهنیشاه-
  خند گفتشی نبا
 ....میایحاال حاال نم...می هارو سوار شدلهی که زنگ زدم گفت تازه نصف وسشی ساعت پمیواال ن-
 ... افتاد تنگشارمی کم بود آقا مهنیشاه-

  درجا زدهشیسالگ6 تو اریمه.... اسم آقافیآقا؟ح-مهراد
 ی که مث موش و گربه هسایرعکس آ بود بکی تو جکی جي چشم دوختم که از اول با پری زدمو به اليلبخند

 بود که تو بحثا کوتاه یتنها کس...ومدی همه کس کنار مزوی هم السا با همه چیاز بچگ...رسامی به امدیپریم
کال دختر ...ستی بد نی باکسشه نباونی درمزانشی عزي تا پاچوقتیه..گرفتی به دل نمنهی کیازکس...ومدیم
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البته ... السا گفتم برعکسي برايزیهرچ...شودیاژدها وارد م  ..سایبرعکس آ....هی الهی پلهی شیپاك و ب
 ... هم شفقسایخواهرام همه گلن هم السا هم آ...یرپاکیغ

 .... هـــشفق
  رفتتتادمیچرا من ... توسر مدم؟خاكی کو؟واااا؟چرا من نفهمشفق
  گفتمي نسبتا بلنديباصدا

 پس شفق کوووو؟؟؟؟؟؟؟-
 ... ان همه ساکت شدنهی که
  که تو حرکاتش مشخص بود با حول گفتی با دستپاچگهرادم
 ... اطراف بزنمنی اي دورهی خورده چون سوار اژدها شد حالش بد شد گفت هیشفق -

 د؟یترسیشفق که از ارتفاع نم-السا
  زنگ بزنمدی شده من باي طورهینه -سایآ

  درآورد که مهراد با عجله گفتشویگوش
 ادیالن م اه؟خوبی خانوم چه عجله اسایآ-
  گفتی حق به جانبافهی باقسایآ

 ؟ي نشده چرا حول شدشیاگه طور-
  گفتمی سرتقبا
  هان؟ي کردکارشیچ-

  کنم؟شی شما؟مگه قراربود کاردیگی میچ-مهراد
 ... هم بکني کارهی و اینه ب-السا

 می و زنگ زدمی رو برداشتی گوشیی حرف بزنه سه تاتااومد
 زنمیزنگ م913من به -سایآ

 زنگمیم921من به -
 دمی مامیمنم پ-السا
 ... شمارشو گرفتم که برنداشتيزود
  مدت گفتهی بعداز دمی نگاه کردم که دیسی آبه
 ؟یی کجای آجیسالااام خوب-
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  رو گذاشت رو بلندگویگوش
 جونی شفق اومد اما بي صداکه

  اطراف چطور؟نی آره خوبم همیسالم آج-شفق
 ه؟ینجوریحالت خوبه چرا صدات ا-السا

  زدمغیخوبم قربونت برم صدام گرفته از بس ج-شفق
 ؟ییشفق کجا-

 امی منم منیخوش باش.... اطرافم مهراد بلده کجام نیمن هم-شفق
  رو بده قطع کردي اگهی حرف دای ی مهلت خداحافظنکهی بدون ابعدم

  می دمغ بودموی آخر وقت به اجبار نشسته بودتا
 باز گرفته؟حالش بهم گرنشی صداش گرفته بود؟نکنه م؟چراستشیچرا ن.... بدونم شفق کجاستخواستی مدلم

 نخورده باشه
 .....می موقع شامم پسرا نزاشتن دنبال شفق بری حتمی مدت توهم بودتمام
 دونهی شده رو خدا می چشفق

 
 السا

 م  پاشدمو گفتزی از سرمکردنی مي پسرام به خاطر ما با غذاشون بازموی نخوردی چچی شام که ما سه تا هبعداز
 ... از همتونیمرس... بود خوش گذشتیشب خوب...می برگهیخب د-
  رو به پسرا گفتی حرفم بچه هام پاشدن و ساقنیباا
 ری شب بخنیموفق باش... کجاستنمی دنبال شفق ببرمیمن م-
  کج گفتٔ◌ با لب و لوچهسایآ

ش نگذشته باشه ها نکه خو.... نکنهيزی ما برنامه رهی واسه شادگهی دنی بگارتونیلطفا به آقا مه-
 میریمی مي از شادمی دارنینیبینم»به ما اشاره کردو گفت«...اصال...نه

 ... با پوزخند به ما زل زدننیو رادو  سامری ام مهرادو پرهام به هوا رفت ولیٔ◌قهقه..سای تموم شدن حرف آبعداز
 ره؟ی مث کش تنبون در مشاشونی چرا ننای شل؟اششی ننقدری اه اه آدم ااه

  گفتسا توش بود رو به آیٔ◌ که ته خندهیی خنده اش تموم شد با صدانکهی بعداز امهراد
  داشتن؟يرادی من اي؟دوستايدی باعث شده بهتون خوش نگذره لیچ-
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 دستاشو زد به کمرشو گفت...شد ما میٔ◌ و باعث خندهدادی که به سر گردنش میشیقم  با قروسایآ
 هی دکتر يفقط آقا.... سالم ترنیمارستانیت ضیواال از صدتا مر... دارنرادی انای اگهی میک... از ماسترادینه واال ا-

  داره؟رادیچنددرصد از مغزشون ا...سوال
  از منم سالم ترندونمی که من میی داره؟واال تااونجارادیمگه مغزشون ا-مهراد

 ی روانمارستانی تو ب سالهی کی سام به من گفتن نزدریخود آقا ام...نیگی دکتر چرا دروغ ميواااا آقا-سایآ
  بودنيبستر

  گفتي تندی بزنه که ساقی اومد حرفرسامیام
  دکتر؟ي آقانیکنیچرا انکار م... به من گفتنمیآقارادو-

  سالمهگنی رو میروان ضیمر... شده واقعا کهيواااا چه دوره زمونه ا-من
 می برایواقعا که ب-یساق

 .. خاله نی آفردی باشتگودراسیری بگادی... پسراسیدروغ گفتن خوب ن- سایآ
 .... بهت زده شون رفتمي چشماي بزنن از جلوی حرفمی اجازه بدنکهی بدون ابعدم

 ساعت نی اشهی چون خود شفقم همنگی سمت پارکمی و راه افتادمیدی خندری دل سهی و رونی بمی رستوران زداز
  خونهمی تا برنگی پارکمیری همه مدونهیم
 
  شفق کو؟چرا مهراد حول شد؟هیامشب شب مشکوک... بودری ذهنم درگیلی طول راه ختو
 که من ستی قرار نزی وجدان عزنیبب)سرو مر و گنده....ینیبی شفقم ميری تو گل کرد؟االن مهیسی شم پلنیبازا(

 یحاال خوددان...کنمی و شِت و پتت مزنمیم...ای من دخالت کنهیسی تو افکارپلزنمیباتو خوب حرف م
اه (؟ی دروغ نگگهی بزنمت که دامی؟بيزاریعه عه عه حرف تو دهن من م)؟یزنیم چرا م نگفتيزیخو من که چ(

 وجدانه من نیاه آخه ا....تا اومدم جوابشو بدم رفت..) دلت خواست بکنی هرغلطگمی نميزیاصن من چ
 ...می درون داري درونه ما کبراي منتها اونا ندامی درون ماهم داريدارم؟ملت ندا

 ت؟ شفق کجاسی جدنیول
  سوالمو تکرار کردم که بچه ها برگشتن طرفمبلندتر

 شفق و گم و گر نکرده باشه؟.... مهراد خاننی ازنهیامشب کال مشکوك م-سایآ
 ؟ییییییگییییی میییییگم و گور؟چ.... گرفتت هایسیجو پل-یساق
 ..  خندهری زمی همه زدی لحن ساقنیباا



              رمان زندگی شکالتی                                             اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 116 

 سادهی وانی که کنار ماشمیدی اونجا دارمی و مهنی شاهونگی پارکمیدی بود رسي و خنده ای باهر شوخخالصه
 رونی بود و داداشاش بنی البته شفق داخل ماشزدیبودنو شفقم نشسته بود و باهاشون حرف م

 دهی که رنگ و روش پرزدی دور دادمنی هماز
 بازو هاشو گرفتمو گفتم، عجله به سمتش رفتم با
 ؟ي شدينجوری ا؟چراي خواهریخوب-

  گفتي رفته الی تحلي با صداشفق
 مونی سر خونه زندگمی که برادی نمکنهی ول مرهیگی میه... گرفتگرنهی منیبازا...بادمجون بم آفت نداره که-

 ...که
 ؟يداری بر نمي حالم دست از لوده بازنی شفق تواییییوا-

 شنی کنم بچمه مگه مادرو بچه از هم جدا مکاریچ-شفق
 ....دنی بزنم که پسرا رسی حرفاومدن
  دست دادو گفتنی شاهاروی مهمهرادبا

 شده؟یچ-
 ... حالش نا فرمهنکهیا...داداش من خواهرمو دست تو سپردم -نیشاه

 سر نی شاهی شروع کرد به حرف زدن که گاهنگوی قسمت پارکنی گوشه تردی و کشنی بدون حرف شاهمهراد
 و اومدن گفت يزی چه مهرادو یٔ◌ لحظه ام دستشو زد رو شونهنی آخردادویتکون م

 ...رن خوشحال به خودشون بگیٔ◌ چهرهخوانی منی معلوم بودکه مهرادو شاهیلیخ... شدن کی نزدیوقت
 می بردی بود گفت سوار شعی که کامال ضای بالبخند تصنعنیشاه
 افسوس که خاك ی گفته ولنی به شاهی توفکر بودم که چي بدجورنیتو ماش ....می حرف سوار شدی بهمه

 شهیروم نم... اتوسرم واال به خد
 ...دنشی دمی همه رو دم خونه هامون پباده کردو شفق از همه مون قول گرفت فردا برمهراد
 می مغشوش به خونه هامون رفتي با افکاری بعداز خداحافظماهم

 
 

 شفق
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 صداش دمی ذره که دقت کردم دهی... کجاستمی گوشدونستمیمنگ بودم و نم....دمی از خواب پرمی گوشيباصدا
 ...ادی شلوارم مبیو جاز ت

 اگه جواب ندم حساس دونستمی میحال نداشتم جواب بدم ول... خودمههی جونقی رفنکهی عه ادمی دبرداشتمو
 ستی شدنشونم اصال ممکن نالیخی و بشنیم

 قطع کردم و عیسر...چوندنیاصال حال حرف زدن نداشتم چه برسه پ... کجام دونهی دادمو گفتم مهراد مجواب
 ... خوابم نبردگهی گذاشتمو چشمامو بستم اما دمیشونیدستمو رو پ... گذاشتمبمیج تو مویگوش

 فکر ی از بچگشه؟اوووومممممی می سرنوشت من چیعنی... رومهشی که پی نامعلومٔ◌ندهی به آفکرکردم
 ٔ◌دهی زائنای انگار ایول ...کننیخانوادم بهم افتخار م...کنمی به مردم خدمت مشمی دکتر مشمی بزرگ مکردمیم

آخه ... مشکالت من شدنریدرگ دوستامم رمیبم...ستی که تهش معلوم نيری مسهیافتادم تو ... ذهن منهالتیتخ
  دختر توسن منه؟هی حق نایخدا ا
آخه خدا منکه همه رو ... شدهست بودنم نیٔ◌ همهایخدا... احساسم شکستهٔ◌همه... شکسته؟روحمی هستایخدا

 روهم دارم؟بگم خداجونم خدا بزرگه؟د آخه ی تو کسرازی بترسونم؟مگه غیاالن تورو از ک...ترسوندمیاز خدام م
  کنم؟کاریمن چ

 ؟ی بغض کنينجوری مگه خدات مرده باشه که تو ای من بغض کنم؟تو بگشهی؟مي آغوشتو بهم بدشهیامیخدا
 ؟يای بشهیم...ایخدا
 ... فرشته هاتشیمنو ببر پ.. منو ببرایخدا...ای جونم نه تو نخدا
 لرزونه؟ی اشک دختر عرشتو مگنیگه نم مایخدا

 ...دی نفهمی شبها زجه زدمو کسیی تنهاچقدر
 ؟یستی من ني تو خدامگه
 ؟یستی مهربون نمگه
 ؟ي دوستم ندارچرا

 ....چرااااااا
 .... اشک رو گونم به خودم اومدمهیسی افکارم بودم که با ختو

  پاك کردمو بلند شدم نشستماشکمو
 ... شدمرهی خرونی به بنوی ماشٔ◌شهی دادم به شهی تکسرمو
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 شد سمت دهینگاهشون کش... دستشون بود چی ساندوهی یکی شدن که دای پنی و شاهاری دور مهاز
 ....نی سمت ماشدی انداختو دوچشوی شده بود که ساندوی ام چه شکلافهی قدونمی نمدی منو دی وقتنیشاه...نیماش
 ... و درو باز کردنی به ماشدیرس
 گفت ت و هامو گرفبازو

  کجان؟هیده؟بقی روت پر؟چرارنگویچته شفق؟خوب-
  گفتمي لبخندمحوبا
 اتفاقا تازه هم اومدم...نی ذره سرم درد گرفت اومدم تو ماشهی من یچیه... مهلت بدهنیوااااا شاه-
 ) ادم دروغگوياونجا(

  پر گفتي با لپانوی به ماشدی رساریمه
 )شده مشکان؟ چت یخوب(هِت هوده؟... مِهدانیهوب-

  جمع کردمو گفتمصورتمو
 ... کني دهنتو خاااری مهیییییا-
  زحمت لقمشو قورت دادو گفتبه
 خب؟-

 گفتم
 خب؟-

 گفت
  شده؟؟چتیخوب... خوب بگوگمیواااا خو م-
 ... قمپز در کردن ندارهنقدری که انی ذره نشستن توماشهی.. ستمیخوبم بد ن...آهان-

 گه؟ی می ات چدهی پريو رنگ و ریول.قمپز در کردن نداره-نیشاه
 ؟يدی مریچرا گ... هستی رنگنی من پوستم انی شاهيوااااا-

 .... بود اول دخترا اومدن و بعد پسراچوندنی پشتری که باری و مهنی رب حرف زدن باشاههی بعداز
اهم  بینی سه چهار مهی گوشه و هیگفت که مهراد بردش ... من چرا حالم بده ونکه ایٔ◌ به مهراد دربارهنیشاه

  داشتن خودشونو شاد نشون بدنی سعی دمغ برگشتن ولي هاافهیحرف زدنو و بعد جفتشون با ق
  نزدی حرفی کسری طول مستو
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اخه ... روم نشدی ولشمی بهشون بگم بمونن شب پخواستی دلم میلی برن خخواستنی که بچه ها میموقع
 واال به خودااااا... دارهي حدمیپروگ
  همه خواب بودن  خونهمیدی رسنکهی ابعداز
 دمی روشن کردن برق گرفتم خوابی گفتم و رفتم اتاقم بدون عوض کردن لباسو حتيری بخشب

 
 

 ... کردی درد میلیتمام بدنم به خصوص پام خ... و بدن درد از خواب پاشدمادی زی با خستگصبح
  سمت حمام رفتم و لباسامو درآوردمو تو سبد انداختمی حالی ببا

رفتم ...رونی رب خودمو شستمو اومدم بهی از تنم خارج شه بعداز ی کوفتگنی گرم تا بلکم ا دوش آبری زرفتم
 سرو صدا بود نیپائ...و اوووففففف حوصله ام سررفت.... ذره آهنگ و رمان دانلود کردمهیسراغ لب تابم و 
 شلوار هیلوارکمو باتاب ش...شدنی من باز نگرارفتمی نمنکهی خب هم زشت بود که نرم هم ایحوصله نداشتم ول

 ی مثلثي از رون هاش طرح هایکی ي داشت و روي فسفري هابی ها و کمر در جی اسپرت که مچیتوس
 پسی کلهیموهامم شونه زدمو با ... چهارخونه عوض کردمٔ◌ مدل مردونهرهنی پهی خوردوی مي فرسفریشبرنگ

 ... جمعشون کردمکیکوچ
 ... افتاد عه مهرادم هستادمی برم که اومدم

 ام ااااامادری...کردمی چک مممی گوشنی پائرفتمی برداشتم و همونطور که مممی انداختم سرم و گوشی شال توسهی
  ام داشتمیتا پ2800کلثوم
 تاش که مال گروه بچه هاست700 خب
 ... فرستادني ام و جک و مسخره بازیتا پ30/40 بچه هام هرکدومعه
  اشم که مال کاناالهیبق

 ...شناختمی که نميماره ا شهی خورد به چشمم
 »؟یسالم روبه راه« نوشته دمی کردم دباز
 ه؟ی کنی اوااا

 8 االنم که ساعت شهی ساعت پکی مال دمی دساعتشم
 تا عکس داره5 دمی باز کردم دلشوی؟پروفایعنی هی کایخدا... دادهامی هفت صبح پپس

 » قطعا بلهیول...فوراً نه....موفق خواهم شد« که نوشته بودشیکی
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  خودتویگرفتی ملی تحوگهی ذره دهی...فتهی واه چه خود شواه
 ماسک زده ی تو اتاق عمل؟ولیخاك توسرم آخه سلف... تو اتاق عملي انگاری ولی عکس بود سلفهی شیدوم

 ....نفر باهم گرفته بودن5/6بودو 
 ....رنی بگی تواتاق عمل سلفدنی که اجازه مرویمارستانی در اون برنی بگگل
  من باشمدی بامارستانی اون بسیرئ...اه اه اه.... انضباطی برنقدیواالا

 هیزیبعله مگه کم چ.... دکتر شفق احتشامخانوم
 يزی عزهی نوشته بود از اتاق فرمان خبر دادن تولد رشیز...ساله اشت17/18 پسرهی دمی رو باز کردم دیسوم
 ...کهینزد
 ه؟ی پس کيااواا...ستی خودش نیعنی نوشته رشی زنوی خوب اگه اوااا

 ... شدمق پسره دقیٔ◌ ذره تو چهرههی
 ...بارهی مي و شریساله که از چهرش تخس18 پسرهی
 ...زدی لبخند منی بود و به دوربدهی پوشی نفتی و شلوار آبی نفتی آبشرتی سوهی قرمز و شرتی تهی

 ...هی کنی خدا ايواااا
 کنمی م و عکس نگاهستادمی وسط پله ها ادمی نگاه به خودم کردم دهی

 برداشتم و روی گوشعی زود تند سرزیمی جنیع... افتاد عه پنج تا عکس بودادمی که بمی بزارم تو جروی گوشاومدم
 ...دمیتاباز شد کال هنگ... به عکس پنجمدمیعکس هارو تند تند زدم تا رس

 ... شده بودرهی خنی بودو به دوربدای اخم کرده بودو سه رخش پکهی عکس از مهراد درحالهی
 .... بودرونی بشی اسپرت مشکشرتی تٔ◌قهی از تو شمیهنسفر

 یییییگری جااااااااان چه جيا
 .....ي بخوره تورو مهرادموش
 ده؟واااای پرسنوی مهراد ایعنی نی اخب

  رو عشقهيری فعال حالگمیفهمی بعدا میخی از کجا آورده؟ب؟شمارموی چیعنی
  روپله ها و شروع به نوشتن کردمنشستم

 رساندی مشکان احتشام به استحضار مدونمی چمای شفق احتشام نجانبیا....یم خدمت مراقب گرام سالباعرض«
با کمال تچکر از شما ... من نبود  پسرعموئ◌ دهندهلیتشک،وانهی عدد خل دکیکه من اگه رو به راه بودم 

 »دوست مراقب
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 نی رفتم پائبموی گذاشتم تو جروی به خودم سند کردم و گوشولی اخخخخخخخ
 

 همون یعنینه نه  ...نی مامان و مهرآفريخبببب صدا... کردمیابی و سالن و ارزسادمی و دم پله ها وانی پائرفتم
 ... هم تو سالن نشسته بودننی شاهاروی مهراز مردا به غیٔ◌همه...ومدیمادر از تو آشپزخونه م

 دادی گوش م پدرو باباي که پاشو رو اون پاش انداخته بود و به حرف هاارمی مازداداش
  بودشی سرش تو گوشارمیمهر

 ي جلوس هیییٔ◌ بگه که دستمو به نشونهيزی اومد چدی منو داری که مازنداختمی بودم چشم مسادهی واهمونجور
 دهنم گرفتم

  منگ سرشو تکون داداونم
 کنهی مي بازامی داره پدمی داری آروم رفتم پشت سر مهرآرو

 ... ستکای مخاطبشم ناسم
  نوشتدختره

 شمی موونهی تو دی من بیگی زد؟نمبتی دفعه کجا غهیآخه ... دلم تنگ شده برات؟منیی آخه کجازمیزع-
  نوشتاریمهر

  که باهات هماهنگ کنم؟یکارمی چ؟مگهیی جاامی تو؟دوروز حق ندارم بیگی میکاچین-
  فرستاددختره

  جوووونننن از تو انتظار نداشتميمهر-
  نوشتاریمهر

  عمتهيمهر... دهنتا؟صددفعه گفتم اسم منو درست صدا بزن  توزنمی مامی مشمیپام-
 

  فرستاددختره
  ماههی تا ستنین... .ی دبرنی منامی شب بابا اشم؟جمعهی پيای می جونم کيمهر-

  نوشتاریمهر
 ؟یکنی زر زرارو منی ای کشتی اومدم پید آخه دهن منو وا نکن من ک-

  نوشتدختره
 ... نهای یارمنی تو همون مهرنمی بب زنگ بزنمدی من باياصن تو عوض شد-



              رمان زندگی شکالتی                                             اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 122 

  صدا کردو اروم زمرمه کردی بشوی گوشي زوداریمهر
 ...شیر سیٔ◌دختره..شدیکاش شرش کم م-
 
 )؟ی بسوزونیشی چه آتيخوایباز م...( برام بس بودنی همووولللللیا

 ...کنهی مکاری عشقت چنی نگوببیچی هعه
 دمی کردم داری نگاه به مازهی...داد مبلو جواب نمیٔ◌سته رو گذاشت رو دی گوشاری مهردیلرزی داشت مشیگوش

  شل من زل زدهشی به ني لبخندمچهی نهیبا
 ...اطی تو حدمی رو برداشتم و دوئی گوشيزود
  وصل کردمي و زوداطی تو حدمیرس
  جواب دادمزدمی که نفس نفس می حالدر
 بله؟-

 سکوت جلوش گرفتم که ٔ◌دستمو به نشونه... به مناطی تو حدی گشاد شده رسي با چشااری موقع مهرهمون
 با شک گفت،دمی از اون ور خط شنصدایی

 .. احتشامو گرفتميشما؟من آقا-
  گفتمیالیخی ببا
  منم خانوم احتشاممیخب درست گرفت-

  گفتغی جغی با جدختره
 ی که خانومشيتو غلط کرد... فقط عشق منهاریمهر.... عوضیٔ◌ دخترهیگی میتوچ....تو-

 بهتر....خخخخخخ.... برداشت کردهگهی دزی چهیاز خانوم احتشام  نی عه اعه
 ما عشق نی بی بکني کاریتونی کردم تو نمداشیتازه پ... عشق منهاریمهر، خودتو خسته نکنی الکزمی عزنیبب-

 کنهیحکم م
 

 نه هنوز جاداره)؟يدهنت پاره نشد حرف گنده زد(عشق؟... گفتمی چاوووووققققق
  آخهگمی دارم میحق داره من چ.... چشماش دهنشم باز شدهٔ◌ به عالوهدمیدم د کراری نگاه به مهرهی

  گفتي اهی گري با صدادختره
  حامله ام؟اری من از مهریدونیاصن م....اصن-
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  گفتمنانی رو خونده بودم با اطمامای پچون
ره مال کدوم ننه  بچه البته اگه وجود دانی انیبرو بب... اصن بهت دست نزدهاری؟مهریکنیبچه خر م...هه-

 ...هیقمر
  با عجز گفتدختره

  من دوستش دارمید آخه لعنت-
 واقعا زبونم قاصر بود... زجر بکشهدی بانقدریآخه چراا... سوختدلم

 دیشنی مارمی بلند بود مهری گوشي صداچون
  گرفت و گفترویگوش

 من دوستت ندارم حله؟؟-
  گفت که جواب دادی دختره چدونمینم
 تیبرو دنبال زندگ...یگی تو مباشه همونه که-

  زجه هاش حالمو بد کردی حرفاش واضح نبود وليصدا
  رو قطع کردی گوشاریمهر

 .... و نشستم روشاطی راه افتادم به طرف تاب داخل حی حرفچی هبدون
 
 

 ... روبه رو شدماریبرگشتم که با مهر، کنارم نشستی کسی مدتبعداز
اونقدر با عجز گفت ...واقعا دلم سوخت، شدمرهی داخل باغچه خهیت قرمزو صوري نگفتم و باز به گاليزیچ

خخخخ ...شدی بود االن از اشک چشماش باز نمدهی صدارو السا شننیمطمئنم اگه ا...دیدوستش دارم که تنم لرز
 به حظورتون عارضه که عرضم)؟یو تو چ...( تخس و لجبازیساق... تخس و کله شقسایآ...یتخس و احساسات

عه وسط )کمتیآره ارواح ش( عدد دختر خانووووممم با کماالت و مظلومو و محجوبمهی که من ستمیمن تخس ن
 گهیاحساساتم تر نزن د

 ...بردمی اهان داشت م از گل ها لذت مکردم؟اووووممممی مکاری چداشتم
 ) منو مرداتتیادب...(رونی پرتم کرد بیکی اری مهري که با صدابافتمیپرت م  خودم چرت وتوافکار

 بار گرفتارم هی باررفتم که همون هیاهل چت روم نبودم ....توچت روم، باهاش آشنا شدمشیسه سال پ-اریمهر
 شدو ي جدی شوخیشوخ... بودي حسابداريدانشجو...سالمه20 و کاستیگفت اسمم رون..باهاش آشنا شدم،کرد
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 پاك وچشم و گوش ادختری ستنش بگم بار اول به دلم نکهینه ا،اومد...نتمی ببادیآدرس شرکت و گرفت که ب
 شتری رفت و آمدها بنیا... نبوددهی آفتاب مهتاب ندیعنی پاك پاك گمی منکهیا،پاك پاك نبود... بودنهيبسته ا
 دمی به خودم اومدم که دی موقعهی،ومدی مدنمیهرروز تو چت روم بودم و آخرهفته ها به د... سالکیشدتا 

لحنشم ...    بودماریصداش ب...تم رفتم و دم خونشون بهش زنگ زدم که ازش داشیبا عجله به آدرس،منتظرشم
سر ...زدی توش موج مي صداش خش دار بود شادنکهیباا... شد که تا بهش گفتم دم درمی چدونمی نمیخسته ول

  بار خودشو انداخت تو بغلمو گفتنی واسه اولنوی پائدی رسنی مهی
 ...عاشقتم عشق من-

 ...د جمله اش کار دستم دانیهم
  اش روبه رو شدمده رنگ پریٔ◌ خودم که جداش کردم با چهرهاز

  کاراز کار گذشته ودوستش دارمدمیهمونجا بود که فهم... روشدرویازی دنانگار
 بار به هی ادمهی... اسمش بودکایرون...ستی االن عادت نی بود ولدیشا... نبودی عادته ولکردمی خر فکر ممنه

 ادی بدم ماکی بهش گفتم از اسم رونیشوخ
 ي رو به جاکایدرجعبه رو که باز کردم با شناسنامه اش رو به رو شدم که اسم ن....دنمی کادو اومد دهی بافرداش

 ... تو خودش جا داده بودکایرون
 ... دوستش دارمانتشمی بعداز خیمنه احمق حت، کردانتیخ....اما

دختر ...کاموی ني گوش نکردمو آخر عکسادمی کنار زجرت می بهم گفت اگه نکش لعنتیٔ◌ که اون پسرهياونروز
 ...دمی دی عوضهیکوچولومو برهنه تو آغوش 

 
 
  و گفتدی کشقی نفس عمهی

 انتی بار بهم خهی که ی زنده نمیٔ◌ غرورم اجازهیول....نطورمی همشخیهم،توام مث من حالت بده، چتهدونمیم-
 ...رمیکرده رو بپذ

 سبک شدم ... مشکانمیمرس.....یول... به تو بگمدی نباناروی ددی شااوووفففف
  رفتی حرفچی بعد بدون هو
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 دوستش نکهیآخه ا، همون داداش گلم بکنمای تی کمک به بشري برای چه غلطقای فکر بودم که االن دقتو
عه زر نزن وسط حل مشکالت ) تو؟یگی میچ..(گهی کرده دانتیحاال اشتباه کرده خ...اونم که دوستش داره،داره

 ...یخانوادگ
 حضرت نووووح ای يوااا(کنمی چه منیبصبر نداجان بب... حل کنمشهی مشکلو از رنی ادی من باشهی نمينجوری انه

 متلک بار یعوض کمک کردنت به منه ه، نزاکتی بتیتربیب...ي صغری خودتيکبر)... گرفتمی تصميباز کبر
 بافمای مزی جهیخخخخخخ ....ینای بر تو که از دوزخيوا، برتويوا،یستیتو از رستگاران ن...کنهیادم م

  طرف شدمشورمونی بی رفتم طرف در که با دوتا سگ وحشپاشدم
 زنگ خواستیمنم دلم نم... تو در بسته شدامی شب نصف شب رفتم تو کوچه و تا اومدم بهی،شورنی بیلی تآخه

 مجبور شدم برم واکسن  گازم گرفتندی بددی ندي خاك توسرانیا،نی باال تا اومدم پائدمیپر، شهداری بیبزنم کس
  بزنميهار
  پرووونقدریسگم ا... اه اهاه

 ... که زنگو زدنکردمی مي پرو بازي در نشسته بودمو با همون سگادم
  گفتدهی بردهی تووبردی نفس نفس پری درو باز کردم که ساقی منکه دم درم فشنگخخخخ

 رو.. د....بند....بِ-
 ششی بستمو رفتم پدرو

 ؟یزنیفس م شده؟چرا نفس نیچ-
 ومدی ذره بهتر شده بود و نفسش باال مهی
  لبخند گفتمچهی نهی با
 غلط اضافه کنه با لگد زدم وسط نیاومد پائ، نگه داشت  و شروع کرد زر زر کردننهی ماشهی-

 بعدم در رفتم...همونجااااااش
 دنی شروع کرد غش غش به خندبعدشم

 ؟ي کردنی همنشای مارو با کااااایخدا
 نهیری خاك توسرت مگرهی میگیت کنن نمخاك توسر-
  احمقشي موهابااون غغغغغ رررریٔ◌غلط کرده پسره-

 ... داد دستمو گفتفشیچادشو درآوردو با ک... باالای کردمو گفتم بیپوف
  توخونهمیدیاه پوس... حاالامیتو خونه نم...اطی تو حای بزارو بنارویا-
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  اشاره کردمو گفتمفشی چادرو کبه
  باشه؟يامر-
  گفتالیخیب

 ستی نیعرض-
  هاشو دادم اقدس خانوم و برگشتملهی کردمو رفتم دم خونه وسیپوف

 ...پس حتما رفته پشت ساختمون...ستی تو محوطه ندمی چشم انداختم دهی
  پاچه هاشو باال زده و نشسته لب آب پاشم تو آبهی ساقدمی اون پشت که درفتم
  کنارش نشستم که گفترفتم

 شفق-
 هووووم-
 ه شفقع-
 هااااان-
  جان دلم؟ی بگدی باسی نتیزهر مار خر نفهم هنوز حال-
  جان دلم ؟یگی به تو مزنمیمگه من زنگ م-
  بگو خبهیمن فرق دارم د-
 باش-

 شفق-یساق
 جونم-
 ه؟ی کنیرادو-
هام و دوقلوهام پر...کنهی و دعوتش مرهیگیمهراداز بابا اجازه م، اصفهان معامله داشته نیرادو..دوست مهراده-
 اتاق من بهشون شی باال پياالنم فکر کنم اتاقا...نجای اانی بگهی داشتن تو قم مهراد متی مامورسنی پل  سامریام

 اتاق داده باشه اقدس خانوم
 ... انکهی تیلیخ-یساق

  ندارمينظر-
 ....شورنی بیلیعوضش خ-یساق

 دیشا-
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 پرووووان-
 ی کمهی-
 ت نگفت برگشتم نگاش کردم که گفیچی هگهید
 دهی جواب می تله پاتیزهر خر کره مار ه-

 .... جمع کن خودتوپاشو
 دوگفتی کفشاشم پوشنیی شدو پاچه هاشو داد پابلدند

 ... تو خونه پهن کنایخبرت ب، جمع کننجایتن لشتو از ا-
 یلی هم نوش جونش کردم و خي توسرهی ادامه بده که انداختم دنبالش تا دم خونه دنبالش کرده ام و اومد

  تومی جفتمون رفتلکسیر
 
 

  عالمه آدم روبه رو شدم که باعث تعجبم شدهی با می که شدداخل
و ...اقدس خانوم... سامریام...پرهام...نیرادو...اریمه....اریماز....اریمهر....دیمادرجد....دیپدرجد....بابا....مامان...نیشاه

 ... خانوميهمون موقع زنگو زدن و اقدس گفت دوقلو هان دوستا
 .... هم اومدنسای و آالسا

  بود ي مشغول کاریهرکس
 ... هم بودنشی که طبق معمول پپدرماردرا

 نی اکردنیمن موندم منو ول نم...گفتنی ميزی و با خنده چی سرشونو کرده بودن توگوشارمی و مهنیشاه
 کردن؟ی مدای ازکجا همو پاری و مهنیشاه

ازاونا خل تر ،نی خل تر شاهاریاز مه،اری خل ترمهنی از شاهواال، جاذبه دارنيروی خل  وچل ها نگنی مهرچند
  واسه خودمونمی خل وضعمیتعارف که باهم ندار....قامیمنو رف

 حتی و نصضی  مشغول گوش کردن عراییرای تو پذمیتی نشی اومدن و بعداز سالم و احوال پرسسای و آالسا
  داشونی به چمدون پ هرکدوم بااری مازاروی که مهرمی پدر مادرم به ما بوديها

  اومدن همه نگاهشون کردن کهی وقتوااااا
 میکنی زحمت و کم ماری کم کم من و مهرگهید- گفتاریماز
 .. داشتهرادی ما اهی نکنه مهمون نوازهیپسرم چه عجله ا-نی حسبابا
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کردن که بهم  از تهران تلفن ی بهم خوش گذشت ولیلی چند روز خنیا، حرفونی انی نزندی دارارینه اخت-اریماز
  برگردمدی دارن و بااجیاحت

 پسرم؟شمام مث ی بکنشی کاریتونیحاال نم... من تازه بهتون عادت کردمشهی که نمينطوریآخه ا- می مرمامان
  خودميبچه ها

 گهی و کاره دهی مشغله زندگیول...نی خاله جون لطف داریمرس-
 شدمی واقعا ناراحت مییییوا

 کردنی نمی و دخالتدونستنیل م انگار از قبدممی مادر جدپدرو
  دست به کار شدمخودم

 ؟ي بري زودنی به ايخوای منیبعداز چند سالم که اومد...گهی خوبمون دیداداش-
  گفتومدی که به سمتم منطوری حرفم حواسش بهم جمع شدو همنی باااریماز
شمارتم که دارم حتما ...زمیز عنمتیبی تهران مي اومدیحاال وقت... گفتنت برم شرمنده امی قربون داداشیاله-

  خب؟زنمیهرروز بهت زنگ م
  گفتدوی بوسمویشونی شده بود پکی بهم نزدحاال

 ؟يهوووم؟خواهر-
  آروم گفتمی دمغ بودم ولمنم

 ...باشه خر شدم ...نی تو خر کردن ملت داریبیاستعداد عج-
  کردو گفتي خنده ااریماز
 از دست تو-

 پرهی ممای بره تهران و هواپعی سردی قبول نکردو گفت حتما بایاهار بمونه ول اسرار کردن که نیلی بابا خمامان
  گفتمي نسبتا بلندي که باصدارفتی هم داشت ماریمهر

 تو کجا؟؟-
  نگاش کردن که با لبخند گفتی سوالاروی برگشتن سمت مهرهمه

  شرکت موندهي کارانکهی هم امونهی تنها نماریشرمنده منم برم تهران هم ماز-
 
  با بغض گفتمومدی اشکم داشت درمگهید
  نه من نه توگهی دیاگه رفت-
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  بهمدمی به حالت قهر رفتم باال و در اتاقمو محکم کوببعدم
  شدمفی ضعدای جدنقدری توسرم که اخاك

 نشو آخر که بغض کردم نگاه غمگیٔ◌ لحظهی ولدمی نفهمشوی که معنکردی نگاهم می حالتهی داشت بامهرادم
 حس کردم

  کبوتر دوبوم و به هوا شدمکنمی اومده حس مدی خانواده جدنیاالن که ا... بموننشمی دوست دارم پهیچ خوب
 ... جفتشون ولم کنن و برنترسمیم
  ندارهیچی هي پوچم که جز اعصاب خورداالتی خنی از دست ااه

 دمی درآوردمو دراز کششالمو
  ندارمچکسوی ساعت اعصاب همی نهیا  فعال تدونستنیچون م، دنبالمومدنی کدوم از بچه ها نچیه
 .... توومدنی واسه اومدن تو اتاقم مث گاو مزدنیاخه کال بچه ها در نم...تعجب کردم، اتاقم زده شددر

 ينجوری ادی باگهیم ...کنهی ساعت اعالم وجود ممی نهی بعدنهیشی مادی مکنهی که قربونش برم صدام نممامانمم
  باال وااااادی بچوقتیبابام که حسشو نداره ه...هی در زدنش تنبکنمیشاه.....ارمیوارد شد که سراز کارت درب

 می اهللا الرحمن الرحبسم
  نباشه؟ی منیجن

  و گفتمای صدا اومد دلو زدم به دردوباره
 دیبفرمائ-

  اومد تواری شدو مهردرباز
 ....از رو تختم تکون نخوردم... اونور کردمو محل ندادمرومو
  تختو شروع کردناز کردن موهام نشست کنارم رواومد
  دستتونهیمشکان کوچولو با من قهره؟؟الوووووخانوم گوش-اریمهر

 ... دستمهي برياگه نخوا-
 ؟یاگه بخوام برم چ-
 شهی واگذار مي اگهی از شماگرفته شده و به شخص دازی امتیاونوقت به علت بده-

  کلفت کردو گفتصداشو
  ببافمشهی کگهی شخص دنمیبب مونمیم...فهی غلط کرده ضعگهیشخص د-
  ؟یمونی خنده برگشتم سمتشو گفتم مبا
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  لبخند خوشکل گفتهی
  خوشحال شه آرهمیاگه خواهر-
 ؟یپس شرکتت چ-
  کشنی هم می نفسهی سیدوروز بدون رئ... شرکتيگور بابا-
 ی همگمی و برگشتمی تا فرود گاه بدرقه کرداروی مازنوی پائمی رفتی خنده و شوخبا

  پارك سر کوچهمی و عصرشم رفتمی بابا نهارو تو رستوران خوردشنهادی پ بهتوراه
خالصه که .. افتاده بود گل ما و داد همه رو درآورده بودارمیمه...میدی خندموی درآوردي مسخره بازی بچه ها کلبا
  خونهمی و شب رفتمی سوزوندشی آتیکل
 
 
 هی ساعت می مهراد تلفنش زنگ خوردو بعداز نمیدی که رسی آخه موقعشمی اسرار من بچه ها موندن شب پبه
 باهات حرف بزنم و رو به بابا گفت با دیپدرم گفت فردا مشکان جان صبح زود با... دم گوش پدر گفتيزیچ

  آقانیاجازه شما حس
  متواضعانه گفتبابام

  دختر خودتونهدی داراریاخت-
 هم خودشون و ی در آروم کردن من دارن ولیسع کرده و تی به بچه هام سرانی همون موقع استرس دارم و ااز

مدام ...ستی قابل انکار ننی اتفاق بد تو راهه اای خبر بد هی یعنی بد بده ی دل من گواهی که وقتمیدونیهم من م
 که از دونمی خودم خوب می ولفهمه کس ندیشا، که حضمش برام سخت باشهوفتهی بی اتفاقای که ترسمیم

 ...ستمی نیراض اومده اصال شی پاناتیجر
 تو عالم ی ولستی ندای که صورتش پرمردی پهی که هردو خانوادم ولم کردن و نمیبی تا صبح کابووس مشبها

 جونم و ي کابووس شده بالنیهرشب و هرشب ا...دهی دره حل مهی که محمد خانه منو به ته دونمیخواب م
 که نمیبیم...نمی رو نبی کسی تا ناراحتگمیم نیبه کس...شهی و باعث تپش قلبم مبرهی خونمو باال منیآدرنال

 ... بشننی من شادو با غم من اندوهگينفر چشم دوختن به دهن من تا باشاد11/12
 من شنی مطمئن مگهی که دنیم40 بعداز زنمی بچه ها راحت بشه و بخوابن خودمو به خواب مالی خنکهی ايبرا

 ...خوابنی اونام مگذرهی قرن مهی من يخوابم و برا
 ....  رمی مطمئن شدم که خوابن سر کمدم میقتو
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 آرم هی رو ش حک شده و ی جالبي که طرح هایپیپ...دنی برام خرسای که السا وآخورهی میونی به قلچشمم
f4دهی برام خری ساقپوی پنیا... روش حک شدهیسفارش 
 يکم و استوارتوواقعا هم همون طور مح...میکردی تصورم هواییٔ◌ همون جنگندهایf4 خودمونو شهی همما

 همه منو مغرورو غدواز ادی مادمی که ییتاجا. .  برام موندننای که من دارم فقط همیبا اخالق...می بودمونیدوست
 دونستمی نبودن من نمنایکه اگه ا... سه تفنگ دار بودن که منو قبول داشتننیفقط ا...دونستنی میخود راض

  بود که مادرم هم ازش خبر نداشت؟یی هاهی و گر مهمون دردو دالیآغوش ک...کردمی مکاریاالن چ
 ٔ◌نگاهم به بسته...دمیخری مومدی که خوشم میاز هرمارک....     که داشتمی مختلفي هاگاری افتاد به سچشمم

 که ی کمد کمده ممنوعه ام بود وسائلنیا.. کردمی استفاده نمی داشتم ولنارو ایٔ◌همه...ذغال و تنباکو افتاد
 ...کردمیستفاده نم ایدوست داشتم ول

  گهی ممنوعه ديزهای چیلیوخ... فلفل ياسپر...پنجه بکس...چاقو ضامن دار...تنباکو...گاریس...پیپ...ونیقل
 و روش آرم دنی که بچه ها برام خري و فندك نقره ايگاری وسائل بودم مخصوصا جاسنی عاشق امن
f4خوش کلو نو رو يگارای سنی ازایکی  طلسمو بشکنمونی اخواستیامشب دلم م...برجسته حک شده بود 

 از گاری سهمو برداشتمو از تو دوتا جعبmp3... ازاسترسم کم بشهکمی بدم تا نیبکشم و دردمو باهاش تسک
 گ ونستون يکتوری ها مارك وگار سیٔ◌رو بدنه...ادی از کدوم خوشم مدونستمی برداشتم چون نمیکیهرکدوم 

 رو تو گوشم گذاشتم رو آهنگ مرگ مهراب يبستم و هنسفر با فندك رفتم تو بالکن درو زدیچشمک م
 رهیگی سرفه ام مگرنه هام ببرم وهی دودو تو ردی نبادونستمی اولو روشن کردم مگاریگذاشتمو س

 دنی شروع کردم به کشپس
 

 نمیبی بار دارم عکساتو منی واسه آخرامشب
 ....رمی می خدافظی بینی ببیستین

 
  زدم خفه کردمو با آهنگ خوندمو زجه زدم اما آروم گاریس که به ی حقمو با پک محکمحق
  متوجه نشه چقدر خرابمی خفه کنم که کسدی زجه هامم باهه
 

  رنگ عشقهی مشکای نپوشیمشک
  نپوش زشتهی نداشتی عشقتوکه

  کمهشی چهی ي انگاری باروني هوانیا
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 شکنه؟ی دلم گرفتا پس بغضم چرا نممن
 ی بش تا مردشدهی آدمو زجر مروزگار

  قلبت بشیٔ◌ روز شرمندههی درد داره یلیخ
 بارهی سنگ قبر من داره بارون ميرو
 ذارهی تو ردشو جا مي گونه هايرو

 يکارکردی چنی رفتنت مونده ببي پارده
 ي بادل من سر نکردی دلم کرد بود ولمن

  سنگ قبرمي انگشتاتو نکوب روحاال
  کردنوونمی حرفادنی گرفته اشی دلم آتمن
 
 اشکام و زجه هام نه... درد دلم نهیتموم شد ول گارمیس
  رو روشن کردمي بعدگاریس
  لب زدمو زجه هامو از سر گرفتممان زبون و دهنم توجا نکردمو با مهراب و ایٔ◌ گس و آزار دهندهی تلخبه

 .. شکه شدمی کسي که اشکام خشک شد پاشدم برم که با صدای ساعتکی بعداز
 دا برگشتم گرد شده به سمت صي با چشماو
 
  گرد شده به عقب برگشتم که با اون مواجه شدم ي چشمابا

 بگه سی نیکیآخه ... مچم و گرفتی کنی بارخواستم غلط اضافه بکنم هااا ببهیخوبه ... انتظارشو نداشتماصال
  خانوم بودی االن اسمت شمسیتو اگه شانس داشت

  جمله رو گفتنی الکسی ریلیبودو خ داده هی تکمونی بالکن اتاق کنارٔ◌وارهی که به ددنشیباد
 دختر عمو چند وقته؟-
 دفعه غصه هام تلنبارشد؟بگم به توچه؟بگم خاك توسر فضولت هی دم؟بگمی بگم؟بگم االن کشی چدونستمینم

  جواب بده شتری بای آخرکنمی پرو؟فکر منقدریکنم؟بگم پسرعمو ا
  گرفت وگفتواری شو از دهیتک... موجمع کنم افهی کردم قیسع
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 بزنم تو امیخواستم ب... معلومه که دفعه اولتهنتی و خس خس سي زدگاری که به سی مشکان از پک اولنیبب-
 دونمیم،يدی بردونمیم، فشار روتهدونمیم، سختتهدونمیم... هات مانع شدهی عجز تو صدات موقع گریدهنت و ل
 دونمی روهم مگهی دي هازیچ یلی و خنا ایٔ◌ درانتظارته همهی چیدونی نمدونمیم،ي خسته ایاز همه چ

 ...ی بکنی غلطنی همچای...نمی تو دستت ببيزی چنی همچگهی بار دکی،خوب گوش کن،گهی دکباری فقط یول
  وحشتناك گفتي با چشمادویغر
 کنمیاستخوناتو خورد م-
 

 به گردمی برمهمی نصفه نهی بترسم با روحدی که نبادمی مدیآره به خودم ام...دمی نترسدم؟نهینترس...دمی ترسواقعا
 گمیهمون شفق سرتق و لجباز و م

 ...شهی می چنمی به قول شما غلطا بکنم ببنی از اخوامیم-
 ... تراس اتاق من انداختي چست بلند خودشو از رو اون تراس روهی شد با ی چدنی نفهمناگهان

 شم؟ی من راحت مشهی سقط موفتهی مگهینم.... استوانهی بشر دنی خداااا ايوا
فاصله ام با صورتش ... کردکمی تراس چسبوندو صورتشو نزدواری شد که گلومو گرفتو به دی چدمینفهم
 سانت بود4/5

  گفتکردی مي جورهی حالمو شدوی که تو صورتم پخش می حرصي نفس هابا
  تو؟ای»به من اشاره کردو گفت« من؟کنهی ضررمی کنی بار امتحان کن ببهی-

 ... خودشو آروم کنهکردی میچشماشو بسته بودو انگار سع کرده بودو شتری بشتری دستشو بفشار
  که با لگرد زدن به ساق پاشرفتی نفسم داشت مگهید
 ... شدره سرخم که حاال به سرفه افتاده ام خیٔ◌ خودش اومدو با بهت به چهرهبا

  گفتدوی تو نگاهم بود که سرمو بوسی چدونمی گرفت و بلندم کرد نمبازومو
 تند رفتم-
 درد فندکو ي درهم و گلويباافکار... شددی رفتو ناپدگهی تراس به تراس دٔ◌وارهی از دهیاز ثان ي درکسرو

mp3برداشتمو به اتاق رفتمنیمواز رو زم ... 
 رو تو کمد گذاشتمmp3 فنکو تو کشو و ی حواس پرتبا

 دمیودم که نفهماونقدر خسته ب...دمی کردم و خوابمیصبح تا7 رو موی شدم وگوشالشیخی اومد بادمی آخر لحظه
  دادهی که الزم داشتم و آرامش رو بهم هدیخواب... خوابم بردیک
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 ...دی خواری و باز مخاروندمشی می هيوااااا... کردهدای خارش پدماغم

 خواب جیهنوز گ... جفت چشم تخس مواجه شدمهیچشمامو باز کردم که با ... تو خوابم پدرم دراومدساههههه
 ... سخت نبودطونشیستمال تو دستش و اون لبخند ش السا و دصی تشخیبودم ول

  ..پس دوباره چشمامو بستم...رهی در متونموی اگه پاشم بزنمش نمدونستمی حال منیباا
 هی آروووم از پشت سرش پامو آوردم باال و یلیخ... رو تو گوشم فرو کردیی حاال اون دستمال کذاهی چند ثانبعداز

 هم دیخندیهم م....تختو نشستم رو شکمشو شروع به قلقلک دادنش کردمدفعه قفلش کردم و خوابوندمش رو 
 تازه نگام می جفتمون خسته شدیوقت...می و از خنده سرخ شده بودمی بودیجفتمون قلقلک...دادیمنو قلقلک م

 ...هیافتاد به بق
 دونمیسر کمدو نم رفته بود ساهمیآ... رفته حمامی نبود پس حتما ساقیساق...ومدی شر شر آب از حمام ميصدا

 پرت کرد تو صورتمو دی ستش و رکاب سفشرتی با سودی گرمکن سفهی برگشت طرفمو گشتی میدنبال چ
 گفت

 ...می دور بدوئهی می تا با هم برری دوش بگهی برو ایاه اه اه ب...پاشو پاشو جمع کن-
  گفتمدمیکشی قد مکهی خواب آلود در حالي صدابا
  حمام؟رنیوال مگه قبل ورزش مآخه اوشک....سالم صب به فنا-

  از تو حموم داد زدیساق
  پچولٔ◌ و عمت دخترهیاوشکولم خودت-

  حرف بزنم که السا گفتاومدم
 ....ایتوام برو و ب... حمام میپاشو پاشو زر نزن ماهم رفت-
  گفت؟ی چشبی دنیدی بابام مگه ندشی برم پدید آخه من با-
 ...صبحه5اعت بابات حاال خوابه االن سنیشتیان-سایآ

 ...خرن...چلن... خلننایخدااااا ا....دی سوووت کشمخم
 پاشو نمازتو بزن به کمرت خبرت گم شو تو حموم- سایآ

 .... ممنون از اظهار لطفتونیلیخ-
 کنمیخواهش م-سایآ
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تو  حمام رونی پاشدم وضو گرفتم تند نمازو خوندم لباسارو با حوله برداشتم که برم بستنی ول کن ننای ادمید
لباسامو گذاشتم تو رختکن  ... چشمک به هم زدنو در حمومو باز کردن و منو حل دادن توهی و السا سایراهرو که ا

 ... نگاه کردمیحمام و به ساق
 بود آب زد به صورتش یچشماش کف... کرده بودو باهاشون رو سرش مدرل درست کرده بودی کف مالموهاشو

  با حرص گفتیساق... و السا در اومدسا آیٔ◌ و از اون ور خندهنیشت زم گذاغووووییی جدیو شستش و منو که د
 بعدم صداشو بلند کردو گفت ....سی پام نیچی من هیگینم-

 ...مگه دستم بهتون نرسه. .. هاستطهی کار اون سلدونمی مهرچند
 ای بابا حس دعوا داریخی دوش بری خب شلوغ نکن تو تو وان منم زیلیخ-

 ...اصن به درك-یساق
 ي اقهیدق15 دوش هی سه تا خل و لباسامو در آوردمو نی کردم از دست ایپوف.... مشغول شستن شدبعدم

 ... کمکم کنه بشورمخواستمی مرویکی واقعا گهیموهام بلند شده بودو د...گرفتم
 ست لباس هیبچه هارو صدا زدم و گفتم ... ندارمری افتاد لباس زادمی تو رختکن و اومدم لباسامو بپوشم که رفتم

 ...ارنیواسم ب
 ... نکني خدا کاش هوس مسخره بازيا

 ... ست قرمز بهن دادهی بعد در زده شدالسل نی مدو
  ي بپوشم که واااااااومدم
 ... نکنهلتی خدا زلياه ا... همه اش تور بودبای آورده بود که تقرری ست لباس زهی.... خوبه گفتماخدااااا

 گور به گورشده ثی از فکر خبنمیا... داشتمشهی همی ولدمیپوشینم...م دوست داشتي توري هاری لباس زمن
 ...خاك توسرت کنم من...دهیورپر...السا

 ...شناسمی خل و چل خودمو مقیرف....ارهی بد تر میکی ای ارهی نمای اری بگهی دیکی اگه بگم دونستمیم
 م روش و لباساردمیزود همونو پوش... تمومهبای تقری ساقدمی ددمی سرك کشهی

 ری زي توجه به خنده های برونیرفتم ب...رختنکن از حمام جداست... هااستی حی دختره چه پرو بنی نگاالن
 جمعشون پسی کلهی نمش گرفته شد با ی کمهی یوقت.... دوقلو ها شروع به سشو کردن موهام کردمیرکیز

 ....میکردم و گفتم خبببب بر
 که مث لباس من ی اومد لباسرونی هم آماده از حمام بیساق..م با شک گفت پس بصبر منم لباسمو بپوشالسا

  بسته بود یموهاشم دم اسب... بوددهی پوشرهی تی آبیبود ول
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 ی لي کاله کپ هایهمگ ...ي السا نوك مدادی مشکسای آدی من سفی نفتی آبیساق...میدی لباسارو باهم خرنیا
 داره؟ی بیصبح ک5/30آخه ساعت ...ضهیعر نبودن ی شالم واسه خالهی یکی سرمون و میمونو گذاشت

 برداشت و گذاشت کروی اسپسای و آیالسا هم با گوش...ي برداشت با هنسفرشوی گوشیموبرداشتم ساقmp3  من
 ...رو گوشش

 دنی به دوئمی و شروع کردنی پائمیرفت
 
 

 سیخ...انی و بعد بنی زمری بچه ها موندن تا برن استخرداخل زی اتاق شدم ولی راهدنی ساعت دوئمی نبعداز
 يصندل ها... عوض کردمی گلبهی و شال مشکی مشکی و شلوار دامنی گل بهکی تونهیلباسامو با .. عرق بودم

 ...ن پائیٔ◌ پام کردمو راه افتادم به طرف طبقهممیمشک
 کردم یسالم... اقدس خانوم درحال آماده کردن صبحانه استدمی به آشپزخونه که ددمی سرك کشهی نبود یکس

 دی جوابم رو دادو حالم رو پرسییکه با خوشرو
 ییییاقدس جون-

 بعله خانوم جان- اقدس
  کجان؟هیپس بق-

 کننی مداری بلند شدن گفتن همه رو بنی آقا شاهشی پقهی پنج دقنیخانوم هم- اقدس
 يریبخسالم و صبح .... وارد آشپز خونه شدننی اهللا شاهای تموم نشده بود که پسرا با ی بی حرف اقدس بهنوز

 ... بود نشستمدهی برام کشنی که شاهی صندليگفتم و رو
 ....دنی که مامان و بابا و مادر و پدر هم رسختیری میییداشت چا... گذاشت زی آب پرتغال و سر مروی شاقدس

 ....  مادرو پدرگمی که بوجودم آوردن میی مارو باش به اوناکار
 ...هووووفففف...میه شانس ندارماک.... که بزرگم کردن شدن مامانو باباییاونا
تو چشماشون .... جوابم رو دادني دادم که با لبخندو شادری احترام مادر پدرم بلند شدم و سالم و صبح بخبه

 .... جنس نگاهشونو دوست داشتمی نه ولای هی واقعدونمی نمزدیعشق و محبت موج م
 ي آخر جای همه جمع بودن ولنکهیباا...می رسوندانی صبحونه رو به پانی شاهاروی مهي های خنده و شوخبا

 به خاطر جو حاکم تو خونمون بود که دوست داشتم همه دورم باشن و تنها دی شادونمینم... بودی خالاریماز
 ...دمیترسی میی از تنهایی جوراهی....نباشم
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 ... باهات صحبت کنمدیمشکان جان من با-پدر
  بازو بسته کردد تائیٔ◌شو به نشونه نگاه کردم که چشمانی حرف پدر به بابا حسبا
 ...چشم حتما-
 ... مهرادي تو چشمای حتزدی استرس موج مای همشون ترس ي چشماتو

 بود تو درگاه آشپز سادهی آبقند واوانی لهی اقدس خانوم هم با یحت...می جمع شدییرای از صبحانه همه تو پذبعد
 خودمو آماده بای و تقره چیٔ◌ دربارهدونستمی ميود بده؟؟هرچند من تاحدیعنی نقدریا....خخخخخخخ....خونه

  افتادی اتفاق منیازودایرید...کرده بودم
 پدر گفت و گفت... چشمشون به باباهی چشمشون به من بودو هی شرو ع کرد به حرف زدن و همه پدر
همه دوست دارن  نکهی نوه شه از ادنی محمد خان خواهان دنکهیازا... باهاشون به تهران برمدی من بانکهی ااز

 شی پمی وقتم و زندگشتری برم و بششووی پدی بانکهیازا...هی کهی حد به مادر بزرگش شبنی که تا ایبدونن کس
 به عمارت محمد لی تو کل فاممی کنی زندگراره که قیی جانکهیاز ا... ها گفتزی چیلیاز خ... باشهدمیخانواد جد

 دخت اون نیخان وجود داره که بر اساس اون رسم من شرم محمد لی رسم تو فامهی نکهیازا....خان مشهوره
 ٔ◌ بعداز پدر بزرگ مهراد همه کارهبای پدر بزرگمه و تقرنی جانشیعنی اون خونه اخانی و مهراد شاشمیخونه م

 بعداز مهراد من من نکهیا... کار ها تحت نظر پدربزرگه و بعد تحت نظر مهرادهٔ◌ االن همهنکهیا...اون عمارته
 ها بر خوردار نی و برحسب بزرگتر بودن که مهراد ازاشهی داده ماقتی مقام ها بر حسب لنی انکهیم امقام دار

 گفت و گفت ...بوده
  اتمام سخنانش بعداز

  گفتم آرو
 .. رفتماطی به حیو بعدار عذر خواه... به افکارم سامان بدمنیاجازه بد... فکر کنمدیبا-
 
 

 نکهیاما فکر ا... آب غرق لذت شدم ياز سرد...داخل آب فرو کردم و نشستمو پامو اطی قسمت پشت حرفتم
 نیاز بس ا...هی اغهی چه صگهی دخت دنیآخه شرم... رسمنیو حاال ا... کردهوونمی دادی بی چمیقراره سر زندگ

 طرف و اون نی که روزگار به ای عروسک کوکهیشدم ....  دهی قد نمیی مغزم به جاگمیچند روز فکر کردم د
 گفتنی که میینای به اشهیهم، قسمت متنفرمٔ◌از واژه....قسمت...هه...نهی قسمتم ادیشا...کشتشیطرف م
 ی زندگدی بادونمی منوی به قسمت اعتقاد نداشتم و االنم ندارم فقط همممی زندگينجایتاا...دمیخندی منهیقسمت ا
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 که ییاز کسا...از قضاوت متنفرم...قضاوت...اه.... اش قضاوت کنهرباره نتونه دی بسازم که کسي جورهی دمویجد
 ...زارمی قضاوت کنن بيز هرچیٔ◌ دربارهدنیبه خودشون اجازه م

 .... قضاوت کنن و بکوبنشننی تا بشوفتهی براش بی اتفاقهی یکی سادنیوا ...شناسمی خودمونو مي هالیفام
 مو هیحداقل روح... اون طرف طرف دارم نه ازنینه از ا...خاك تو مخم کنن...ومدهی فکر کردنم به ما نیییییه

 که قراره از ی به راهکردمی بازم فکر مداشتمویبه سمت ساختمان قدم برم... نشمشیحفظ کنم پس فردا روان پر
از تو ...جانهی نوع ههی نمی ادیشا. .شه بایجانی همی دوست داشتم زندگشهیراستش هم... کنمی به بعد طنیا

 همه برگشتن طرف دمی رسییرای به پذیوقت... وارد ساختمان شدمو   گذاشتم پشت گوشمدموی گل چهیباغچه 
 با خنده گفتم. زدنی حرفم نمنهی اشیجالب...من و نگاهم کردن

 ن؟یکنی نگاه مينجوری چرااهیچ-
  باهم گفتنیی سه تای و ساقسای وآالسا

 ؟یخوووب-
  خنده گفتم با
 ...می خودمو لوس کردم دور هم باشرمیمینه دارم م-
 ...فم همه نفسشونو فوت کردن حرنیباا

  بوده؟می وختی وضعنقدریا...ناروی اخخخخخخ
 گفتم

  تهران؟می قراره بریک-
 هرچه زودتر بهتر-مهراد

 آقاجونم که منتظره...میچطوره فردا بر-اریمهر
  به حرف اومدو گفتممی مرمامان

 رمی بدرقه بگی واسش مهموندیبا... برهدمی نمينجوری دونه دخترمو همهیمن -
  راحت باشهالتیخ...رمیگی می جون من خودم براش تهران مهمونمیمر-نیمهرآفر
  کس و کاره؟ی و ببی جون اصن حرفشو نزن مگه بچه ام غرنیمهرآفر- مامان
 که قراره پس فردا ی بعداز مهمونگه دیٔ◌ شدو قرار شد هفتهدونی مروزی پممی بحث آخرش مامان مری کلبعداز

 البته بدون خانواده ...بشم تهران یشب گرفته بشه راه
  گفت نمی بابا حسچون



              رمان زندگی شکالتی                                             اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 139 

 ي ادهی اسرار کردن فانی مامان و شاهی و هرچادی از پس مشکالتش بر بدی بزرگ شده وخودش باگهیشفقم د-
 ...  پا داشتهیمرغش ...نداشت

 ....فتن راط آخر مهراد هم با دوستاش به حیٔ◌لحظه...می اون هارو تنها گذاشتموی بچه ها به اتاقم رفتبا
 
 السا بازوهامو گرفت برگردوندم گفت...میدی اتاق که رسبه
 ؟یخوب-

  گفتم
  بد باشم؟دیاالن مثال با-

 ... بقلهنی هممارستانی وقت تعارف نکن تهی یآج-یساق
  گفتیسی رو تخت که آمینشست.... پس کله اش اومد جاشو بزنه که دوقلو ها گرفتنشکوبوندم

 می بردی باشگاهمیاوووفففف آرا..می لباس بخرمی بردیا و بهی حساب مهموننیخب باا-
 کاری چخوامی همه لباس دارم لباس منیا-

دوم ... ی باشدی خوشکل و خوش پوش و جددی بانکهیاول ا...   کنهی ميخفه شو بابا واسه من بلبل دراز-یساق
 يای بی باز کسیمعلومدن...ای که تو اصفهانهی آخري روز هانکهیا

به خانوادم عادت ...واقعا سخته من به اصفهان عادت کردم... از اصفهان برم چهره ام توهم رفتدیا بنکهی فکرابا
  کنم برگردم؟ی دلمو راضيآخه چه جور... اصفهان عادت کرده اميبه هوا...کردم

 ... دوستا و خانوادمو تحمل ندارمي لحظه هم دورهی از اون من گذشته
 یییییه
 کردی مخی رو توبیبه السا نگاه کردم که داشت با چشماش ساق.... غصه شو بخورمی تاکیخیب

 نفر بهش هی ی که وقتشهی مشکل غرق مهی آدم اونقدر تو یگاه...ستی آوردنش نادی درد من به دونستینم
 یییییه....ستی مقصر نی که ساقدونستیالسا نم...مینطوری که عه آره منم اادی مادشیتلنگر بزنه 

  گفتمرهیگی از کجا منشاء مدونستمی نم که خودممي شادي صدابا
 د؟ی واسه خرمیبچه هاااا خب کجا بر-

 .. گفتی خاصالساباشوق
 ....افتخار و،انقالب،نظر-
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 یناسالمت...می از اول بخرزتوی همه چیی جوراهی...می بکنی درست حسابدی خرهی رونی بمیبه نظرم بر-سایآ
  رو از دست دادن يزی چنیبزار چشماشون کور شه که همچ... تهراني بريخوایم
  خودمو رو تخت ولو کردمو گفتمیالی خی ببا
 لباس نو یبعدشم کل...گهی دمی بازارو جارو کردمی رفتدیواسه ع...اووووو مگه چه خبره؟اکثرا لباسام نوعه-

 استفاده نشده دارم
  تو پامو گفتدی با لگد کوبیساق

 ... درادای چشم احتشامخوامی من ميخری نباشه م پس حرفي بخردی بامیگیما م...پاشو جمع کن خودتو-
  پس کلش و گفتمزدم

 نکبت منم احتشامما-
  جلوشو گرفتسای سراغم که آادی باومد

  گفتسای آبه
 ... پس کله منزنهیآخه نگا راه به راه م-
 ... خوردني پس کله اای آذريدیخو مگه نشن-سایآ

 ...خ و اوخ شون در اومد که آسای آي رو پادی با حرص پاشنه پاشو کوبیساق
 ... ولووونی گرفتن آخر خسته شدن و همونجا رو زمی کشتی کلبعداز
  لشکرای اندازه میخری که من گفتم لباس منیهم- یساق

  گفتمطنتی شبا
  بلبل دراز؟ٔ◌ دخترهیکنی ميواسه من بلبل دراز-

 صداتو واسه من داد نزن-یساق
 ؟ي باز کردیمغازه مسخره فروش-

 نمیوسرت برخاك ت-یساق
 ... گوه نخوریزنی با من حرف میوقت-

 ... تو دهنتانی بری با من حرف مزني اوياو-یساق
  احمقتيبااون موها-

 ...السا کمک...ارمیکم م....اه....نه...اهان...زیچ-یساق
  باال انداخت ي شونه االسا
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  با حرص گفتکه
 یتوله صلوات-

  گفتمي تندمنم
 ی نه خانوادگي دارتینه ترب-

 کثافطه مرض-یساق
  دهنتو ببندیزنی با من حرف میوقت-

  گفتسای اومد جواب بده که آیساق
 دی خفه شقهی دو دقهیاااااههههه -

 می باهم گفتی ساقمنو
 ی چپه شیتونیخب تو م-
 دنی به خندمی شروع کردزی رزی رنوی پائمی بهمون رفت که سرمونو انداختی چپ چپهی

 ...میسی و بنومی انجام بدخوامی که مییها از کار ستی لهی دیخب با-السا
  کاغذ وخودکار اوردهی سرکمد کتابخونه و رفت

  من اصن حسشو ندارم اونام قبول کردندیسی شو نداشتم گفتم شما بنوحوصله
 ... برداشتمو خودمو پرت کردم رو تختمویگوش
 عه مهراد جواب داده...ستام بودنخب دوسه تا دو... به مخاطبامدمیکاناال رو رد کردم و رس... تلگرام رفتم

  نوشتهدمی کردم دباز
 »ی خانوووم و محجوبادوی جمع که صدات در نم؟توي دراز شدکنه؟زبونی کار منطوری زبونتون همشهی همانایاح«

  امشم نوشتهی پنیتودوم
 »...هیگاری دخترشون سستنی البته اونا بلد ناوه«
  کردمپی حرص تابا
 مهراد ي آقاستی مربوط ني احدچی نبودنم به هایمحجوب بودن ،حجاب من،ر منرفتا، منيکارا، منیزندگ«

 حرف نجوری دارن باای مثل تو که سعییمتنفرم از ادما....دمی که همون شب کشیدونی خودت مگارمیس.....خان
ز رو...يمختار... من بگوبه راجع دی به ذهنت رسيزی هرچیبرو به هرکس.... کننری تحقای بترسونن ایزدن 
 »خوش
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اندازه بز ... درس خونده مملکتهرسرشیخ....که که....  فدا سرم..به درك ...خوبرو بگو ... کرددی اه مثال تحداه
  شعور ندارهیکوه
 ی ناموسی رو ولش حرکت بی ادبیب.... نکننی ادبی بي وقت کاراهی کننی مکاری چنمی باال سر بچه ها ببرفتم
 انه؟ی چونهی گوششنو بپیکی دیباالخره با...نکنن

 ی ولارهی حرص دربنکهی باامایخودمون....ي بگه خل بودسی وجدانه هم ننیا... خل شدم رفتخخخخخخ
 ...کنهیگناهو زهر آدم م....رهیعرضه نداره جلو گناهو بگ... دوستش دارم

 دی مخم سووووت کشسادمی سر بچه ها واباال
 
 

 دست7/8.    شلوارك اسپرتتاپ
 عدد10/11.   مانتو
 شتری بای  ست باهر مانتو .شال
 9/8 هرکدوم یساتن و نخ.  يروسر
  و دم پا و راستای لوله تفنگنی جشلوار
 ... و کتون به مقدار الزمپارچه

 
  قسمت از لباساش بودهی نی کرده بودن امی تازه دسته بنداووووو
 ..خورهی تو سرم میی دمپاگهی مخالفتم ندارم که دجرعت

 
 نشسته بودنو معلوم نبود غیچشمم خورد به مهراد و دوستاش که تو آالچ...م تو بالکن که مشغولن رفتنای ادمید
 ... نش هاشون شل بودنقدری که اگفتنی میچ

  نخندن من بخندم؟؟نای اگهی داره
 .... که به سرم زد به طرف بچه ها رفتمي فکربا
  چه شودد ولللللییا

  که اومدری خان بگمهراد
 
 ... با ارزشهءی شهیاوووو همچنم چنبره زدن روش انگار ...رونی بدمیاز وسطشون کش سرعت دفترو خودکارو با
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  در اومد که گفتمصداشون
  بگميزی چهی بهتون خوامیخاك تو گورا م-

  شروع شداشی باز خل وضع بازنی خدا ايوااا- یساق
  تو سرشو گفتم دمی کوسن رو مبل گوشه اتاق کوببا
 نی کنی تالفنیخواستیمگه نم-
  تاشون باهم گفتنهس
 ؟؟؟یییتتتللللالااااف-
  حرص نشستم رو مبلو گفتمبا
 گمیمهرادو دوستاشو م...گندتون بزنن-
  کنارم نشستنیی که چشماشون برق زدو اومدن سه تادی نکشهی ثانبه

 ؟ی که عشق منیدونیشفق جونم م-یساق
 بکش کنار شفق جونم واسه خودمه-السا

  السا با من بوده؟گهی می کمی بوداصن از بدو تولد ما باهم-سایآ
  پشت چشم واسه السا نازك کردهی بعدم

  خنده گفتمبا
 ... خب خر شدمیلیخ-

 ...هی نقشه ات چنمیخو بنال بب-یساق
 ... شدی مشتری کردم به گفتن که هرلحظه برق چشماشون بشروع

  گفتندنوی بعداز تموم شدن حرفم مشتاشونو بهم کوبسای و السا آیساق
 نهیا-

 گهی داریخب پاشو گوشت ب-السا
 اقدس خانوم تو آشپز خونه دمی ددمی سرك کشهی... خودمو به آشپز خونه رسوندمیمکی و قانی پائرفتم
  به سرم بمالم؟ی چه گلنویحاال ا...عه...است
  تو آشپز خونه و سالم دادمرفتم

  ماهتون خانوميسالم به رو-
 ... ندارمچی عه سندمی دخچالی سر رفتم
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 هوووورااااا... به سرم زدي فکرهی.  به سرم زديفکر هی
  داخل آشپزخونه  توهم نشستم رو صندلیٔ◌ چهرهبا

  گفتی برگشت سمتمو با نگراناقدس
  شد؟ی دفعه چهی خدا مرگم بده ییعه خانوم چتون شد؟وااا-
 ... تمام گفتمتی مظلومبا
 ...می ندارخوادی میی و آلبالوی پرتقالچیدلم سن-

 رمیگی براتون آب پرتغال مدی صبر کنخانوم- اقدس
  گفتمشدمی که پامیدرحال

 الیخی بمیحاال که ندار...ی شکالتکی با کمی از اونا بخورمی با بچه ها هوس کردگهینه د-
 که کمیک...ادی اصغر آقا بره بخره بگمیصبر کن م... و اماده نباشهی هوس کنویزیشما چ...وا خانوم جان- اقدس

 امروز صبح پختم
 
 الیخی بشهی زحمتتون مگهیه دن-

  گفترونی برفتی مکهی حالاقدسدر
 شهی آماده می صبرکنقهیدق5خانوم جان -
  بعدم رفتو
  جاااااانیییا

 ؟يری بگادی که از من یی هلمز کجاشرلوك
 ... جلو پا من لنگ بندازهدی گجت باکاراگاه

 کی آب گرم تا پالستریتم و گرفتم ز و سه بسته گوشت چرخ نشده برداشخچالی رفتم سر ی پاشدم فشنگيزود
 ... بهش باز بشهدهیچسب
 یییییا...دم راه تو کمد دم در اون پودرو هم برداشتم....رونی فنگ شدم از آشپزخونه بمی جي زودبعدم

 ..کنهی شفق خانوم چه منیبب....جاااانم
 که يو به گوشت ها از پودر دور هم می تو اتاق که بچه ها حمله کردن گوشتارو از دستم گرفتن و نشسترفتم

 ...میآورده بودم زد
 گفتی و چندش مهی و السا دم دماغشو گرفته بود مث سوسوالبا حالت گرمیزدی که ما سه تا مبماند
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 سایاه آ... من نخوابشی شب پسایآ...اه اه اه....نای به من نزننی دستاتونو تا نشستیییییا... دهی بو مفی پفی پفیپ
 دراومدو غشی رو صورت السا که جدی شدو کل دستاشو مالی حرفش حرصنی بااسایآ....امی طرفت نمگهیمن د

 فشونمی کل اتاقو برداشته بود حرهاشون غی جيصدا...کردنیرحم نم....زدنایم.... شروع دعواشون بودنیا
 ... و نقشه مون لو برهادی بیکی دمیترسی که وسط بود مییبااون گوشتا...میشدینم
 ...    دراومدو در باز شد ي ناگهان صداکه
 پشت چشم نازك سا السا توهم رفت و آیٔ◌ نباشه که باز چهرهدای گوشتا تا پيزانو نشست رو4 ي زودیساق
 ...کرد

 ... بکش راحت کننای خدااا منو از دست ايا
  خب حق داشتکردی خانوم با بهت به ما نگا ماقدس

 ...البته گوشتها معلوم نبود....رو گوشتا چهار زانو ی بودم ساقسادهی وازی خمی به حالت نمن
 ...می لبخند بزنمی داشتی نشسته بود رو شکم السا و هما مون سعسامیآ

 ..  همه ما مزخرف تر لبخند دوقلو ها بوداز
 ... بودایتی اصن وضعسایرآیالسا هم ز...  سرش آماده زدني دستش باالسایا

 وتروگفتی کامپزی رو گذاشت رومینی خانوم ساقدس
 بفرما خانوم نوش جان-

 ... متعجب رفتٔ◌ باهمون چهرهبعدم
  کرکره خنده بودافشیق
 .... از خندهنی رو زممی طرف ولو شدهی درو بست هرکدوم از تا

 ...می پاشد شلوارشو عوض کردو نشستی ساقمی هامونو که کردخنده
 برم شدی نمتی وضعنیچون باا.. میتو چاقو مو برداش  سرکمدمی باهم رفتی و من و ساقمی رو باهم مرور کردنقشه

  طرف در باغمی هم رفتی زوتر رفتن و منو ساقسایالسا و آ...کارد بردارم
 ...می انداختی وحشي سگاي جلوموی کردکهی دو تگوشتارو

 و بابامم رنیگی استشمام کنن گازش می داره که سگا از طرف هرکسیتی خاصهی می که به گوشتا زدي پودرنیا
 نی من از در اومدم پائی بود که اون سال وقتنی زده و به خاطر هماطی درب حیی باالي هالهیبه م پودرو نیو ا

 ...سگا گازم گرفتن
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بعدم ... گوشتازکردنی رزی به رمیبعدم شروع کرد....دنی مصی بوشو تشخمی سگا تا مطمئن شمی شو دادکهی تهی
 ....قی آالچيکای تا نزدنی زمي رمیخیر

 ... خب خدارو شکر گوشتا دستم نبودی ولدمیمهراد د آخر حس کردم لحظه
  انی تک به بچه ها زد تا بهی یساق

 ...  قی تو آالچزنی به دو قلو ها تا برمی ذره پودرارو هم دادهی
  هارو فرستادم تو خونه و خودم رفتم سر وقت سگ ها و بازشون کردمو زود از اونجا دوبچه

 
  شدمر
 

 f4 باد زنده
 که پنج نایعه ا....میتا پسر بود4 نی أ◌افهی قياوون با بچه ها تو بالکن منتظر تماشا فرهی خوشحالبا

 یییییواااا...ومدنی وجلو مخوردنیاز اون طرفم سگ ها داشتن کم کم گوشتارو م... خورداریچشمم به مهر....تان
  زنگ زدماری برداشتمو به مهرمویگوش.. نبوديچاره ا

 جانم ؟-
  عمارتای زودپاشو بی رو جلب کنیوجه کس تنکهی بدون ااریمهر-
 آخه چرا؟-
 ایترو خدا فقط ب.... نپرسيوااااا-
  اومدمیاک-
 ي االن بانیزوووود هم-

  به بچه ها گفت و راه افتاد به سمت عمارتيزی چهی اری مهردمی قطع کردم و دروی گوشبعدم
 شهی می چننی تا ببکردنی راحت شده بود و فقط نگاه مالشونیبچه هام خ...شیییآخ
 

 .... و شروع به پارس کردن کردنددنی رسقی و آخر به آال چشدنی تر مکی و نزدکی ها نزدسگ
 ....ستادنی شدن که پسرا شک زده پاشدن اقی آالچداخل

 نی دهن سگ بودو رادوتو نی رادويرون پا... از دو قلو هارو گرفتیکی، یکی و اون نی از سگا رادویکی ناگهان
 از داداش ها که ساق پاش تو دهن سگه بود یکیاز اون طرف ...داشت سگو از خودش دور کنه ی سعزدویدادم
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 یبعداز مدت... بود که شوك زده است م اش معلوافهیمهراد هم از ق... کبود شده بود از درددادویپاشو تکون م
 ....دن چون دور بود به خودشون اومهی کدونستمی که سگ نگرفته بودش و نمیمهرادو اون داداش

 ...ومدی دادشون ميصدا
  با عربده گفتنیرادو

 ...داغون شدم...آخ....یییییآ.... از من جدا کنهوی وحشنی ایکی-
  هم که سگ گرفته بودش گفتی داداشاون

  بجنبون پسر؟دستیکنیپرهام چرا مث بت منو نگاه م-
 .... داشتن جدا شون کننی پرهام طرف سگ ها رفتن و سعمهرادو

 سامو ول کردو برگشت ری امي که پرهام به گردنش وارد کرد پاي سامو گرفته بود با فشارری امي که پایسگ
 طرف پرهامو شروع کرد به پارس کردن

  رو به سگه گفتي با مسخره بازپرهام
  هست؟ي چه تحفه انیمگه ا...اه اه اه....مفت چنگتون... نزدمیمنکه حرف-

 ت سام رفتو گفری پشت چشم واسه امهی بعدم
  مرده شور برده بااون چشاتششششیییا-
 

 ...می رفته بودسهی پرهام ريهای تو بالکن از مسخره بازماکه
  رفتی افتاده بود رو صندلحالی که بنی رفت و به طرف رادورسامی به امی چپ چپپرهام
  و گرفته بودنی کل صورت رادوعرق

 به مهرادو دنین که سگ ها وسط راه پر سام و پرهام سگ و از پاش جداکردن و سگ هارو دور کردریام
 ... چنبره زدن روشبای و سگ هام تقرنیمهراد افتاد رو زم... خدايوا،گرفتنش

 دی که مهرادزد کل عمارت لرزيباداد
 آخخخخخخخ دااااغغغغووووون شددددمممم-مهراد
 دی نکشقهیبه دق....ن حال افتاده بود و فراموش کردی بي و که گوشه انی با حول به سمتش رفتن و رادوپسرا

 ... وبه طرف بچه ها رفتنرونی بختنی رنی شاهاروی و بهزاد و اصغر آقا و اقدس خانوم و مهنی حسارویکه مهر
 ...میرفتی نبود قطعا لو منجای ما اي جاگهید
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ه  کارو کردن البتنیاونام هم...ارنی خودشون ني بشنو به روستی داخل و به بچه ها گفتم مشغول نوشتن لرفتم
 ... بوددایاسترس از همه حرکاتشون پ

واسه خودش .... کاهر آبزیٔ◌دختره.... گرفتلمی در آورد و فشوی گوشی کیرساقی واگری تو اون هاگدونمینم
 ..هیشنقل
 ای شدمی ممی قازدمی مي گندهی که تا امیخخخخخ مث بچه گ..  و خودمو به خواب زدمدمی رو تخت دراز کشمنم

 ...زدمیخودمو به خواب م
  خوابم بردي و چطوری و کدونمینم

  قدم گذاشتمینیری شيای به دنی که بعداز مدتدونمی مفقط
 
 ... روبه رو شدماریکه با بچه ها و مهر... شدمداری حرف زدن چند نفر بي صدابا

 ... طرف اتاق بودن و حواسشون به من نبوداون
  گفتی حق به جانبافهی با قیساق

 ی دفعه چرا گل کرد وگرنه شمام نمهی شفق هی حس برادر دوستدونمیمن نم... بفهمهیاصن قرار نبود کس-
 يدیفهم

 
هرچند مهراد ...نایوفتی تو دردسر مي بعدي دفعه گذشت دفعه هانی اگمیم..ستی ننیآخه من حرفم ا-اریمهر

 دهی دتونویک آخر یٔ◌انگار لحظه
 ر تراز خودش عنتي کنه؟بااون دوستاکاری چخوادیبه درك مثال م...نهیبب-سایآ

  پت و متنهیاه اه گپ... گذشتشهی ازاون دوتا اصن نممی که بگذرشهیریاه اه اه از اون س-السا
  با خنده گفتاریمهر

 نیتب خواهر من خودتونم که دو قلوئ-
  شعور مگه دستم بهش نرسهی بنی اونا؟بااون رادوشی پيزاری منارویا-یساق
 

 هم سرشون ی کميو البته که بال...هی کار کدوننی چون فکر کنم م بگمامی ام دونستم بفهیخب من وظ-اریمهر
 ... حل بشهی با معذرت خواهدیگفتم شا...ومدهین

 
  چون حقشهکنمی نمی ادمم بکشم معذرت خواه؟منیهه معذرت خواه-یساق
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  خسروان دانندشیصالح مملکت خو-اریمهر
 دیریاز من خرده به دل نگ... بودهری ختمی ننی بدونیول... برممن
  ممنوندی احتشام لطف کردينه آقا-السا
 ...نیرو حرفام فکر کن... نکردميکار-اریمهر

  رفتو
  رفت بچه ها حواسشون به من جمع شدیوقت
  درهم گفتٔ◌افهی با قیساق

 دهیبخواب که بختت خواب...بخواب شفق خانوم-
  خواب آلود گفتمي صدابا
  شده؟ی چ-

  کردن کردفی شروع به تعراقیبا اشت حرفم اومد نشست کنارمو نی بااالسا
 
 و زنگ اطی تو حختنی کارشون همه ری سگا رفتن پنکهیبعداز ا.... شدي چه محشرینی ببي شفق نبوديواااا-

آمبوالنس ...  داغون شدننی مهراد و رادویدوقلو ها کمتر ول...رونی بزدیزدن آمبوالنس اخه از پاهاشون خون م
  شدی چیدونی نميوا... زدني سامم فقط هارریبه ام... سرم و رفتهی ي زدو نفرياومدو آمپول هار

مهرادم .... رون پاشو داغون کرده بودي جاهیهر دندون سگه .... خورد اونم نه پشت هم هیتا بخ12نی رادويپا
 سگ شکمشو گاز گرفته بودو خون همه جارو برداشته بود

 می وختشی وضعیلی مهراد خیبزنن شکمشو ول هیاونم مجبور شدن با کمک خودش بخ... داغون بود شکمش
االن ...ارهی بدی نفر اومد سگ هارو برد و گفت دوتا سگ جدهیباباتم زنگ زد به ...میدیبماند که چقدر ترس...بود

 زنهی سامم لنگ مری و امدنی حال خوابی بی تو اتاق بغلنیمهرادو رادو
 فهممیحاال م...ادی به بار بي فاجعه انی همچشهیباورم نم...شدی مشتری هرلحظه تعجبم بی ساقي حرف هابا

 نکهیا...شدی باعث استرسم منی نداشتم و اهی قضنی نسبت به ایحس خوب...زدی حرف م چیٔ◌ دربارهاریمهر
 نفرتونو هی گفت مهراد اریمهر نکهیخصوصا ا...ادی سرشون بیی تا هربالننی نبودن که ساکت بشییاونها پسرا

  نفر منمهی و من مطمئنم اون دهید
  استرس گفتمبا
 شه؟ی می حاال چيوااا-
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 یالی خی بابسایآ
 ... حرفاننینترس پپه تراز ا...وفتهی بی اتفاقستیقرار ن-

 مگه گفتنی و مکردنی بچه ها گوش نمی ولننیشی و ساکت نمکننی می اوردم که تالفلی من دلی روز هرچاون
 هیمون روز به من گفتن که تمام فکرمو معطوف زندگ وهارنی خواستن سرمون بیی تا اونا هر بالمینیشیما م
 دی خرمی تا برنبالم دانی ها توجه نکنم و قرار شد فردا صبح بچه ها بزی چنی کنم و به ادمیجد

 زوی امطنتی شي بوسه هالمی دو قسمت اخر فوتروی کامپي رفتن نداشتم نشستم پانی بچه ها حس پائبعدازرفتن
 ... و باز خوابم گرفتدمید

 »امضا ....ستمیگرسنه هم ن...دی نکندارمیمن خوابم و ب« مضموننی نوشتم به ااداشتی به
 نه حوصله داشتم نه یول.... غذا خوردن صدام کنهي تا براادی االن اقدس مدونمیم...دمی پشت دراتاقو خوابزدم

 .... هم به غذانداشتمیلیازاون گذشته م..کشش
 دوتا غزل خونده نخونده خوابم برد...دمی تخت دراز کشو روي کتاب ها برداشتم ٔ◌ شعرمو از قفسهکتاب

 
 قشنگ تو چشم و چار بنده دی که خورشنهی اتاق من اهیاه بد... پشت پلکام چشمامو باز کردمي احساس نوربا

 .... اون سه تفنگ دارٔ◌ ام لنگهي گشادهی شدم وگرنه زی که من سحرخنهیا...کنهیطلوع م
 تازه بازم خسته يدیاندازه گاو خواب...پاشو خرس گنده ....( تو بدنم بودیم خستگهنوز...دمی بدنمو کشپاشدمو

 رو با گ ی اصن خستگدمی رسجهی نتنی در صحنه به اشهی وجدان همي هابیبا نه)سو؟ی فسی فنقدری ا؟آدميا
ساعته 2 ی مشتهی حمام درست حسابهیبعداز .... حمامي به سوشی پس پستمیمنم که بلد ن...سنینویسه نقطه م

 9 ساعت دمی درونی اومدم بیوقت
  نی سرم کردمو رفتم پائي صدرییموی شلوار و شال لکی تونهی زود

 که چرا خواب بودم دنیازم پرس... سرها برگشت طرفمٔ◌ دفعه همههی... بودن با اومدن منزی سر مهمه
 بابا هارم دی خررنیرا م شصتم خبر دار شد که مادشدوی مزی که سرمیبا بحث...که گفتم خسته ام بود،شبید

 هم برن سراغ نی شاهارویمه... که بابا بهش گفتهیی سراغ کارهارهی مارمیمهر...مامانا رد کردن دنبال وسائل
 قضاوت دی عشقشون کشيز هرچیٔ◌ دربارهانی مشت آدمن که مهی...چه جالفتا.... هالی فاميکارت دعوت برا

 ... گرامهي اکثرشون جزء خانواده باباای بعضنیکه ا...وناشیالبته بعض...رنی و مارنی و حرف در مکننیم
 سراغ کار خودش ی هرکسستمی و تنها ندی خررمی راحت شد منم مالشونی خنکهی اتمام صبحونه بعداز ابعداز
 رفت
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 ای عذاب وجدان دونمینم... داشتمی حسهی.... شدنی چنمیدلم خواست برم بب... و مهراد افتادمنی رادوادی
همه پسرا به ، بد مهرادتیگفت به خاطر وضع.... براشون صبحونه برده باالگفتی اقدس میصبح...ترحم
 بوده کی مادر و پدر نزدروزی دگفتیاقدس خانوم م...گهی اتاق دهی اتاق و مهراد تو عی تو ن رادویٔ◌عالوه

  برسه خان چهسی نتمی جلبک رعنیا....خان ...هه ...از بس مهرادخان مهراد خان کردن...وفتنی بگسیپ
 کی از نزدتوی وضعادتی به بهونه عرمی مستنی سقط شده بچه هام که نکنمی وگفتم فکر مای دلو زدم به دریول
 اه همه اش بزن وسط حال ما)ي مثال تو مهندس ناظریحاال الک(نمیبیم

 ینی سيو تو ی دستشی اقدس خانومو برداشتم گذاشتم تو پهی زعفرونکی ککهی تهی آب پرتغال با وانی لهی رفتم
 نی تا ظهر پس بااستنی و خونه ندکننی خواهرشون خري دوقلو ها امروز رفتن براگفتهی ماریمهر...و رفتم باال

 يآروم در زدم که صدا... اتاق ها افتادهی به م چهل کردی سستیده ب.....نی اتاق رادوهی اتاق مهراده و هیحساب 
  مهراد اومددیبفرمائ
 و آهسته باز کردم و رفتم تو و گفتم در...نهی خدارو شکر همخب

 .. سالم-
  منم؟نی اای گفتم که شک کردم آری و سربه زنی محجوب و سرسنگي حدبه
 

 آفتاب ازکدوم طرف سر زده؟...سالم-مهراد
  آوردم باال و گفتمسرمو

 ه؟ی مشکلادتیاومدم ع-
  گفتی با تخسمهراد

 نه واال-
  نشستم لبه تخت و گفتمیی پروبا
 .... ي تو بخوروهی و آب مکی کن کینگو و سع یچیپس ه-
 یمونده منو بشناس....هههه.....    من دهنش باز مونده بودی همه پروئنی ااز
 یول... دادمصی جلدش تشخي روي از شکل هانوی بودای کتاب پزشکهی..... کتاب تو دستش نگاه کردمبه

 زبان پلمیخاك تو گورت کنم خبرت د....(دمیفهمی کلمه شو نمهی شدمی مزی ری بود هرچیاسمش خارج
 دماغم مونده بود گهی که دییاونجا  جلو تایرفتم ه....فهممی باز نمدمی جلو رفتم دیه....فهممیخب نم....)يدار

 به کتاب بخوره
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 واا خدا شفا بده چش شد؟؟.... سرمو بلند کردمو به مهراد نگاه کردمي خنده اي باصداکه
 جن زده بشه بزار بره همون خوادی منی جن زدش؟واااخداجون قشنگم اگه اایاخد ...می اهللا الرحمن الرحبسم

بعداز ...رونی بختی و دوتا دندونت ریببند فکو س....اه اه اه.... خونشو ننداز گردن مانجایا....دالغوز آباد دهاتشون
  خنده هاشو کرد گفتنکهیا

 ؟ي شدزی رينطوری ایبه چ-
   مخصوص و گفتمٔ◌دستمو گذاشتم رو کلمه... کنجکاوم بدونم یلی خدمی دمنم

 شوی معندونمی نمنویا-
  به دستم که رو کلمه بود انداخت و گفتی نگاهمین

 ...ی غدد مترشحه داخلهیبه معن»endocrine«شهی منیا-
  گفتمینی بزی ربا
 ست؟ی ترجمه شده اش ن؟مگهیخونی میاونوقت چرا کتابو به انگلس...آهان-

 ... استگهی دزی چهیبع نظرم اصل کتاب ...رجمه شده رو قبول ندارم  تيخب من کتاب ها-مهراد
 ...اهههه ...یعنی نمتی منوبگو اومدم ببيواااا.... خوبهنمیا-

  با لبخند گفتمهراد
  ؟ي دوست داريچه رشته ا...اشکال نداره -
 دگفتمی تردبا
  قلبیجراح-
  گفتنهی تمانبا
 ... منٔ◌ رشتهقایدق-
 ....   آره-
 ؟يرشته رو دوست دار نیچراا-
 گهیاوووومممم دوستش دارم د...خبب-

 ؟ي تا کجا ادامه بديخوایو م-مهراد
 ... که دستم باز باشهییتا جا-

 اوگفتمیدلو زدم به در....رفتی رو مخم رژه مي بد جوريزی چهی منم دوی نپرسيزی چگهی دمهراد
 نم؟یبب.... هاتوهی بخي جاشهیم......شهیم-
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 که گوشت تنش دمیسرمو بردم جلو و د..... شددددشششی زد باال که دلم ررهنشویتو آروم پ نگاه بهم انداخهی
 بودم که با حرف یمشغول نگاه کردن وبرس.... زدنهی باشه از هم باز شده بود که بخدهی که دريمث پارچه ا
  بستخیمهراد تنم 

 ..  و دوستاشهی گراميدست گل دختر عمو-
 م سرمو آوردم باال و گفتآروم

 ؟یگی میچ....یچ-
  آرامش گفتبا
 یفکر نکن نم-
 

 .... که به سگم دادمهی مشابهه پودرقای بود دقختهی که رو لباسم ري اون پودردونمیخوبم م...دونم
 

  نکرده بودمنجاشوی افکر
 نی پرهام نفهمن شما بودروی امنی دعا کنیول... بهتون ندارميمن کار-مهراد

 
 وجب چه صد وجب هی آب از سرم گذشته چه منکه
 گفتم

 ... بکنننخوانی مکاریبفهمن مثال چ-
 ... تو سالندیچی شفق شفق گفتن بچه ها پي ادامه بدم که صدااومدم

  گفتميزود
 یخوش حالم که خوب.... ك افتادهیمتاسفم بابت اتفاق...ریمنو دوستامو دست کم نگ-
  که لب زددمی لحظه لبخندشو حس کردم و شننیآهر... رفتمو
 یس،مر-
 

 و فکر کنم دوننی کردم که پسرا مفیتو راه واسشون تعر... لباس و خرت و پرتدی خرمی روز با بچه ها رفتاون
 اونام گفتن... کننیتالف

  که عوض دارع گله ندارهيزی که چدوننیچه بهتر که بدونن حداقل م-
 ... لباسدی خرمی رفتاول
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 خوشم ادی شاد زياز رنگ ها... سوختهٔ◌ قهوه وي سورمه اای دمیخری می مشکای مانتو رفتمی مهرجا
 حرص بچه ها در اومده بود....ومدینم

  مجلس ختم؟يری بگم مگه مید آخه ننه قمر من به تو چ-السا
 ...دارهی بر مرهیخانوم کفش و شالشم ت...الی خیاصن مانتو هارو ب-یساق
  گفتسای که آدمیخند

 ..ارو شاسکول خودش کرده بخنده؟دوساعته می کيتو نخند....بخند...بخند-
 
 ن؟یدیکمدمو مگه ند...پوشمی رنگ روشن نمادیآخه من ز-

 ...کنهی خوشکلت می که قرمز و آبیدونیتو خودت م...ادی بهت میلید آخه االاااااغ رنگ روشن خ-السا
  دوس دارمرهیخب من ت-

 ...  یگ ساق امروزو حرف نزن مرهی  .. دستت بپوشمی دادیتو فقط امروز برو پرو هرچ-یساق
 ....   بشمای مث خودتون کولنی کمونم نکننی رنگی خب باشه وللهیاووووو خ-
  تو سرمدنی کردم که سه تاشون کوب بدجنسیٔ◌ خندههی
 ...  شهی گنده تر مشهی بزرگتر م پرووووهرچیٔ◌دختره-سایآ

 ه رنگ روشن دوست ندارم؟ کشونهیحاال مگه حال...می که مثال رنگ روشن بخرمی برداشتو رفتی بانکمو ساقعابر
 و السا منو حل می دادیسالم... خوشکل بوديپراز مدل ها.... که چشماشون برق زدمی مغازه رفتنی سمت اولبه

 داد تو پرو
 ...دمشی پوشغییی قرمز جي مانتوعی... رو نگاه کردمیاول... بعد درو باز کردو دوتا مانتو داد بپوشمقهی چند دقو

 طرح هی سمت چپ نهی قسمن سيرو... داشتفی سه ربع و کمربند چرم ظرنیانو آست بودو قدش تا سر زبلند
قشنگ ... قسمت رون پام طرف راست همون طرح رو بزرگترشو درآورده بودي با چرم درآورده بودو رویفرض

 برعکس اون یدوم... شم رو بپویبود درو باز کردم که چشماشون برق زدو مانتو رو گرفتن بردن و گفتن دوم
 ي باز و دکمه هاپلماتی دقهی با يری شي مانتو هی.... رنگ بوديری شی مجلسي مانتوهی که اسپرت بود یکی

 بته جقه بانخ ي مانتو طرح هانی و پائنی دم آستيرو...ستادی ای زانو بودو پارچه اش خشک ميتا باال... دارنینگ
درو ...خوشکل شدم....گنای نمراهمی دخترام پر بنیا...ومدی میلی بهم خنمیاوووم ا.... کمرنگ زده شده بودییطال

  گفتسایباز کردم که آ
 ... دوهزار اومد روتيدی لباس روشن پوشي عمرهی ببرن بعداز ختتویمردشور ر-
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  واست طلب شفا کنمتونمی مه؟فقطی چتی تو مشکلت با من با خودت با جهان بشردونمیمن نم-
 دمی لب غرغرشو شنریز...ت رفدی نازك کردو مانتو رو کشی پشت چشمسایآ

 ...می دارن ماهم دارقیملت رف...دختره خر گنده-
 ياونقدر...میدی خرگهی دي و خرت و پرت هاورآالتی و زیشی آرالهی لباس و وسیروز کل  که اونخالصه

 ... خونهمی فرستادمیدربست گرفت... خودمون جا نشدنی که همه اش تو ماشمی کرده بوددیدستمون پر بود و خر
  خونهمی رستوران و خسته و کوفته برگشتمی شام هم رفتواسه
 .. خونمونانیقرار شد فردا صبح ب... هرکدوم رفتن خونه هاشون و قبول نکردن بمونناونام

 
 
 چند روز همه در تکاپو نیا...گذشت.... دلهره و استرسشٔ◌با همه.... چند روز گذشتنی ای به چه سرعتدونمینم

 ... تهران کننی راهفاتیشربودن تا مثال منو با ت
 من یول.... جهنمگهی می چه خبره واسه چدونهی نمی بگه وقتی هرکسدیشا...شمی جهنم می که راهدوننینم
 ي هاهیر....   دوراز دوستام بودن برام زجرآوره... که دوراز خانواده بودن برام سختهدونمی می بهتراز هرکسیلیخ

  بگم؟ین دردو به کی ایول...ارهی دوام بتونهی اصفهان سخت مي هوارازی غییمن تو هوا
همونطور که از ... متنفرمف ضعیٔ◌از واژه... بودفی تا نگن که ضعخرمی هارو به جون می سختنی أ◌همه

 هم سنگدل نقدریا... متنفر باشمتونمیمتنفرم؟نه من نم... احتشامه متنفرمیهمونطور که از هرچ...قضاوت متنفرم
 خانواده وابسته نیبه ا...م وابسته نشیبه هرکس... محتاط تر عمل کنمیم کم گرفتمیفقط تصم...ستمین

 هرچقدر هم که با حس شهینم.... نهیول... ها بودن که منو رها کردننی نره که همادمی کنمی میسع...نشم
 هرچقدر هم که... دارمفی توصرقابلی غی از جنسی آرامشنی که تو آغوش مادرم مهرآفردونمیدرونم بجنگم م

 تونمی رحم باشم نمیهرچقدر هم که ب...ندازنی قند راه مکارخونه برادر هام تو دلم تی که از حمادونمیبجنگم م
 یحت....یحت.... چشماشهی پدرم بهزادو دوست و دارم و دوست دارم گم بشم تو مهربونيکه انکار کنم چشما

 ...شمی هام از تعصبش خوشحال میتمام سرتق که با يمهراد...رهی جوب نمهی که آبم باهاش تو يمهراد....مهراد
 دوستام ي هایبا دلنگران... شدن من موقع بستن چمدون هامنی مامان و غمگهی زارهی روز ها با گرنی اتمام

 ... من گذشتي خفه شده تو بالشت نصف شب هايبا هق هق ها.... منيبرا
 
 ... شب آراسته باشمي نشسته ام تا براشگری دست آراری االن زو

 رن؟ی برن به عمق چاه هم آراسته مخوانی می مگه وقتیراست
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 ی و ساقشنی و السا تو خونه حاضر مسایآ.... هاش مخمو خوردی با چرب زبونشگریآرا...الشی خی بهووووففف
 .... خط چشم ساده و رژ براش بزنههی تا شگرهی دست آراری و زشگاهی تنها نباشم اومده آرانکهیهم به خاطر ا

 امیم  به خودمشگریآرا ي صدابا
 ن؟ی کوتاه نکردی موهاتونو از کدیمونیشفق خانوم ماشاهللا هزار ماشاهللا مثل قرص ماه م-
 شیخب از چهار پنج سال پ-
  گفتی با چرب زبونشگریآرا
 .... دست بکشه توش و نگاهش کنهخوادیآدم دلش م... هم پرپشته و مجعدیلی آخه خگمیم-
 ..ممنون-
  بزنم؟یتونو چه مدلخانوم موها-شگریآرا
 جمع یچیموهامم ه... باشهرهی تی مسي قهوه اي هاهیرژمم توما... و ساده و دخترونهحی ملیلی که خشمیآرا-
 يروسر ری زکنمیم

 ساده هم بدم بهش محشر یحت، مدلهیاگه ... دلرباستشینطوری موهاتون همفهیح... خانومفهیح-شگریآرا
  هاشهیم
 

 کنه منو خر خوادی تازه منی اهه
 ...کنهی متی کفای سشو بزنهیموهامو ...خوامینه نم-

  تموم شدشمی اعصابم داغون شد آراشگری آراي دستاری چند ساعت که زبعداز
    

 می که دنبالموم اومده بود به خونه رفتاری  با مهشگاهی حساب کردن پول آرابعداز
 
 
 تبسم کوتاه هی من به یلمو خوب کنه ول و خنده حای و شوخي مبخواست با مسخره بازاری مهری طول مستو

بودو االن 8 ساعتیمهمون... خونه میدیرس... سربه سرم بزارندی نباگهی  ددنی و اونام فهمکردمیبسنده م
 ...6ساعت
 ... کنمتی شکر دوساعت وقت داشتم که خودمو آپدخدارو

جلو رفتمو سالم ...زننیف م و حرخورنی رو مبل نشستن شربت منی مامانمو مهرآفردمی خونه که شدم دوارد
 هی سای السا و آدمیوارد که شدم د... اومدنو رفتن تو اتاق شی رب پهیکردمو سراغ بچه هارو گرفتم که گفتن 
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 کت ي رويطرح ها... داره و شلوارش دم پا و سادهزی ري که کتش طرح هادنی پوشنی جیکت شلوار آب
 ...ناز ست کرده بودن ی صورتیسانت10 جفت کفش پاشنه هی بودو با یصورت

 ی مشکدی کت سفهی بود و حالت ی زانو که مشکي بود تا باالدهی پوشی مشکدی لباس سفهی هم یساق
 اش دهی پوشی مشکهی ساق جورابکی لباس بود که با یول،چهارخونه روش اومده بودو مث کت و دامن بود

 خب ی بود ولختهی دورشون ریدنو شالقموهاشونو ساف کرده بو... بود ی مشکهیکفش هاشم عروسک...کرده بود
 ... تخت کرده بودنزونیشال هاشونم آو

 ... دادم که حواسشون جمع من شدی حالی بسالم
  در پنهان کردنش داشت گفتی سعی ولزدی توش موج می که نگرانی با لحنالسا

  ساخته؟ی چشگرهی؟آرايگریچه ج...به به به-
  گفتم بوددهیی گراي که به زور به شادی لحنبا
 ... من گشنمهنیاری بنی برسی حسش نيوا-

   که پشت سرم اومده بودتو اتاق گفتیساق
 ...ي بخورارمی بيزی چهی منم برم یپوشی تا لباستو ميخواهر-

 ... امشبو ندارمهی اصال حوصله مهمونهووووفففف
 
 

 ... رنگو گرفت سمتمی صورتهی لباس عروسکالسا
 ...لباس باز بپوشم... لباس باز بپوشمخواستیدلم نم.... زدمو رفتم سر کمدپسش
 رو ي با سگک نقره ای کمربند هام کمربند مشکي از تو کشورونی بدمی شلوارهام کشنی از بدوی سفنی  جشلوار

 ی دوستش داشتمو برداشتمو و از اون طرفم کت آبیلی هفت که خقهی دی هن سفریرفتم سر کمد پ...درآوردم
 دکمه هیکت بلند بودو جذب و ... ست بودمنیعاشق ا... برداشتمی مشکياك پهلو و چبی و در جقهیپررنگ با 

برگشتم طرف السا ... باسني بلند تا وسط هابای سه رب بود و تقرنیکت آست... بستمشیداشت که اکثرا ن نم
 که گفت

  بهتر نبود؟يدی پوشی خب اسپرت نمی ولی عالشهیمثل هم-
 ...الی خیب-
 ... تا بگمنیش بیمونیمث ماست م-سایآ
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 ..ی گرفت و نشوند رو صندلدستمو
 ؟يموهاتو کوتاه کرد-سایآ

 ...نه همون روشو دادم خورد هفت زدو جلوشم خوردِخورد کرد-
 س؟یتو دست وپات ن... بلنده يادی زیخوشکل شده ول-سایآ

  دوستشون دارمستی نشی به بلندينه کار-
 

 ... از قد کت بلند تر ذرههی... تا وسط باسنمبای بلند بودو تقرموهام
 ... طرفو تافت زدهی گرفته بود داد ی موهامو باال جمع کردو جلوشو که حاال حالت خوشکلسایآ

اومدم بدم ... ادامه اش تا وسط کمرم اومده بودی باال بسته شده بود ولنکهیموهام باا... شل انداخت سرمشالمم
 .... درو باز کردو اومدوگارد گرفتو گفتیداخل که ساق

 کنمی رو تو سرت خورد مینیدستت به اون موها بره س-
 تو دستش بعد کی شربتو کوانیتا ل4 با ینیفک کن س...می که همه به خنده افتادي بود طورهی پایلی خژستش

 ... هم گرفته چه شودیگارد رزم
 ...دمی از ته دا خندی دوسه روز به لطف ساقبعداز
تا جمدون بزرگ 4 کینزد... به سمت تهرانمی صبح پرواز داشت5ساعت... دوساعت با بچه ها حرف زدمکینزد

 بچه هاو ی نکردم ولیمن که اصال دخالت... برام برداشته بودنله بزرگ وسیٔ◌ کولهفی کهی و کیودوتا کوچ
 .. االنیول... رو نداشتمگهی دشهر هی رمی دارم منکهی ازای درکادی زدیاون اول شا...دنیمامان و اقدس خانوم چ

 ...شهی تنگ مزی همه چي االن دلم برانی ازهمگذرهیکه زمان م یهرچ
 ....شهی تر مختهی فکر کنم اعصاب خودم داغون ترو افکارم بهم ری که هرچدمی فهمگهید

 ... که بشهییالبته تااونجا...کنمی کمتر فکر مبهش
 ... به خودم اومدمیی افکار خودم غرق بودم که با تکون هاتو

 نا اومدن مهمومیپاشو بر-السا
 ما ي هالی از فامیسرو کله زدن با بعض...گمی جدال واقعا مگمی منکهیا...شهی جدال درپدنی حرف السا فهمنیباا

 واقعا سرسام آوره
 نی سهمگی جدالي به سوشی پپس
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 داد برمن کفش یییی ادمی نگاه به پام کردم دهی...امی برتری ذره دهی تر برن تا من نی بچه ها گفتم پائبه
 یرفتم تو اتاق و کفش مشک...شمی بزرگتر مشمی گنده تر می هرچیعنی...خاك تو مخم کنن...دمیشنپو

 ...دمیپوش،یسانت12 روش بودو پاشنه ی آبونی پاپهیجلو بازم که  مخمل
 ... شدمی عالاووومممم

 ...م اومد براامی پهی بااعتماد به نفس کامل شروع کردم به راه رفتن که دموی کشقی نفس عمهی پله ها دم
 الساست دمیباز کردم د»new message« نوشتهدمی شلوارم درآوردم که دبی به هزار زحمت از جمویگوش

 نوشته
 »...مث ادم راه برو... قر ندهنقدری جدت اون باسن مبارکو اسر«

هرچقدر ...هراه رفتنم ناز دار..خراممی بخوام منکهی کنم؟بدون اکاریخو چ...بمی رو گذاشتم تو جی کردمو گوشیپوف
 یهرکس...گنی بچه ها و خانوادم مکنمی خودم حس نمنویالبته ا... درست راه برمتونمی نمارمیهم به خودم فشار ب

 ..  .رهی به عمد با عشوه راه مگهی بار منیهم نشناستم واسه اول
 ... آخر پله هادمی رسی کدمینفهم
 ... آوردم باال که مغزم ارور دادسرمو

 ... بودننفر مهمون400کینزد
 ... بهم جمع شدیکی یکی حواسشون دنمی به محض رسکه
 ... که خانوادم نشسته بودن رفتميزی به سمت منهی تمانبا

 بچه زیرفتم سمت م... ودموی نپوشی عروسکرهنی چرا پنکهی چقدر خوشکل شدم و انکهی و اکی سالم و علبعداز
 ....ها

 ذره هی... تا راحت تر باشنزی مه یٔ◌نشسته بودن به فاصله جدا ی اومده بودن ولنای و السا ای ساقخانواده
  گفتشی تو دماغي پدرم اومدو با اون صداي نوه عموترای که مزی سر ممینشست

السا با ...شی سرشو کرد تو گوشسایآ... هم شربتشو برداشتیساق...اوردمیمنکه سرمو باال ن...نمیاجازه هست بش-
 شک گفت

 ...نی بشزمیآره عز-
 گفت و به من رترایم
  شفق جون چقدر دلم برات تنگ شده بودیییوا-
  خودشو جدا کرددی ندی حرکتچی از جانب من هیوقت... خودشو پرت کرد تو بغل منو
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 .... اه اه بااون عطر مزخرفشاه
 حالم بهم خورد.. ده بهش.... سگ چانگار
  گفتسای روبه آدهی محلش نمی کسدی دیوقت
 داداش آتامت هنوزم مجرده؟-

  گفتضی با غسای آی ولمی نگفتیچی چشمش دنبال آرتامه همیدونستی همه خوب مماکه
  چپ و چارت؟افهی مجرد باشه تورو سننه؟بااون قرمیگ-

السا با پوزخند به ... کنههی گرای بخنده دونستی تو گلوشو نمدی شربتش پری چپو چارت ساقافهی گفت قیوقت
 ..راحت بخندم زل زدو منم رومو اونطرف کردم که ترایم
  گفتی با حالت خاصترایم
 واقعا که-

 ... با قهر پاشد رفتبعدم
  خندهری زمی زدی و پقمی نگاه کردهی رفت همه به هم یوقت
  خند گفتشی با نالسا

  دختره  كِ سِ سِنیدیاعتماد به نفسشو د-
 
که به صورت ...یسمی کثافت سوسول سادیتا دوسته به معن4 نی اهی فحش اختراعهی» كِ سِ سِدوستان«

 ... بارش شدهی چه کلفتفهمهی نمی و کسدنی که اکثرا فحشو مکننی مانیمخفف ب
 
 

 ... خوشکله ینخور آبج حرص-یساق
 .. و السا باهم گفتنسایآ

 ..حتما-
  گفتزمونوی اومد سرماری مهی مدتبعداز

 رمی ازتون قرض بگموی آبجنیبا اجازتون من ا-
 نی داراریاخت-السا

 گتونمفت چن-سایآ
 ش؟یاری نگهیچقدر بدم د-یساق
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 زی طرف ممیرفتی ممیداشت... شدمی راهدی که مخنداری نازك کردمو با مهسای و آی پشت چشم واسه ساقهی
 ...پسرا

 ... دورش نشسته بودنلی فام پسرائ◌ سرهم کرده بودن و همهزوی تا مدوسه
 من بزنم یعنی.... داشتی مشکي هاي مغز کهی آبرهنی با پیکت شلوار مشک... چشمم به مهراد افتادنشستمو

 ... چلقوز ست نشمنیتو سرخودم که باا
 ... کم کم وقت شام بودگهی دمی ذره که با پسرا که گپ زدهی

 ... بودسی من سلف سروشنهادی به پشام
  از کنارم اومدیکی ي و اومدم سس بردارم که صداختمی ذره ساالد رهی زی سرمرفتم

 ..ي اندازه جوجه ام خوراك ندارکنمی نگاه می هرچ؟منيزنده ادختر تو با فتو سنتز -
 
  مهراد بود ي صدانیا

  طرفشو گفتمبرگشتم
 ...خورمی داشته باشم مشی که گنجاياندازه ا-
 نه؟ی توام همشیو گنجا-
  حالت خودش گفتمبه
 ...نهی من همشیبله گنجا-

  دهنش گفتزاشتی جوجه مکهی تهی که یدرحال
 ....ی ولیلیهرطور ما...ودت گفتمخب من به خاطر خ-
  گفتم ي کنجکاوبا
 ؟ی چیول-
 شهی دردسر مي کم خوری توکه خانمي براي برایول-
 يچه دردسر-
  کننمانی زایعی ندارن طبهی اکثرا بننکهیا...خب-
  گفتمی حق به جانبافهی قبا
 کنم؟یفته من شوهر م گی کرازاونی باشه؟حاال غیعی گفته طبی کنم؟اصن کمانی زاخوامی گفته من میک-

  لبخند حرص درار گفتمچهی نهی با مهراد



              رمان زندگی شکالتی                                             اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 162 

 اشی از مزایکی یعی طبنکهیدوم ا...دن زن ها چه بخوان چه نخوان انجام میٔ◌ همهبای تقریعنی که اکثرا یاول-
 ؟یمطمئن... بگمدی هم بايو راجع به آخر....شهی که تناسب اندام حفظ منهیا

  حرص گفتمبا
 ...صد درصد-

 ... پشت چشم ازش دور شدمهی  باوبعدم
 الغوزی اه اه پسره اه

  بستمششی به ری مبارکيچه لقب ها...ستای تو ذهنم نخوبه
 
 

 ... شب شدکه مهمونا پاشدن رفتنآخر
 ... و بعدشم پاشدن رفتن يالبته تا حدود...هی چهی بابام اعالم کرد که قضشی پدوساعت

 ...ه بشه بماند که پشت سرمون قراره زدیی هاثی حرف و حدحاال
 .. . ستی نزنن برام مهم نای بزنن
 ....منکه قراره برم... ندارهيری به حالم توفچون
 ....سادنی خواهش و التماس از خانواده هاشون وای ها با کلبچه
 ... زشتهگفتنی و مشدنی نمیراض

 ...پروازه5 صبح استراحت کنم که ،4 تا گفتن
 ...رو پله ها هارو فرستادم باال و خودم نشستم بچه

 ...گفتی من ماتی از عادت ها و اخالقهی داشت با بغض و گرمامانم
 
 

 شبا یبعض... تنها باشهنینزار...رهیگی جمعه بچه ام همه اش دلش ميغروب ها... جوننیآره مهرآفر-مامان
 دوست نداره  شبهانجوریا...کنهی مهی گرنی غمگي وبا آهنگاسهینوی دلنوشته مرهیگی دلش می تو اتاقو وقترهیم

بچه ام عادت داره ...ی به شوخیحت...نیدربارشون بد نگ... رهی دوستاش ميجونش برا... خلوتشو بهم بزنهیکس
 وقت داشته باشه نکهی وجه مگه اچی به هخورهیصبحانه نم... موز بخوره و بخوابهری شای کاکائو ری شبها شیبعض

از کله پاچه ... هایمراقبش باش...کم غذام هست... دارهی چون دخترم کم خوننیمهرآفر....و همه دور هم باشن
نور ،ادی زيدکتر گفته سرو صدا... دارهگرنیم... تحمل کنهتونهی نمادیببه شدت متنفره و بوشم که 
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 و عطرو ادکلن ازیروپی سيبو، دارنادی زهی سرخ شدن و ادویلی که خییغذاها،دی شديسرما،آفتاب
 که رو اون برگه نوشتم براش گهی دي هازی جیلی وعده غذا و خهی یحتنخوردن ،ی خوابیب،استرس،تنش،ادیز

 ...سمه
 ... رهی ام استخرو باشگاهشو حتما مبچه

 ... دوست ندارهي سبزقورمه
 ....ادی انبه بدش ماز

 ... لواشک داشته باشهدی باشهیهم... لواشکهعاشق
 ...یی نه تنهای کردنو دوست داره ولدیخر

 ...مونهی مادشی،نی بخريزی جهی براش ی چند گاههراز
 ...شهی صاف نمرهی به دل بگنهیک...دی بچه ام بد تا نکنبا

اگه خوابشم ببره استرس .. . بخوابهیی تنهاتونهی تا صبح نمگهیاون شبا د...نهیبی شب ها خواب بد میگاه
 ....رهیگیم

 ...نی دوست داره بغلش کنی ام گاهبچه
 ...داره دوست یلی رو خی و مشکي ارزوهی فرنگ

 ... دوست دارهیلی و اسبشم خهی اسب سوارعاشق
 ... نموندهی باقيزی چگهی است هرچند االن د  زندهطنتیبچه ام با ش...دی هاشو سرکوب نکنطنتیش

 ... کمک کنهگرانیدوست داره به د.... عاشق کمک کردنهدخترم
 ... عاشق بچه کوچولو هاستشفق

 ....کنهی مهی شون گرهی و با گرخندهی شون مباخنده
 ...رخوارگاهی شرنی با دوستاش می چندگاههراز

 ...نی باششیمراقب پاک... پاکهیلی خشفقم
 ....نی قلب کوچولوش باشمراقب
 ...شکنهیم... شکننده استدخترم
 ..... دوـیلی خشفق

 .... مادرموي گوش کنم زجه هاستادمی ناگهید
 ... تو اتاق و لباس هامو عوض کردمو گذاشتم تو کمدرفتم
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 و جوراب یپا و شال چروك مشک  دمی لی چرم و شلوار مشکدی با کمر بند سفونی ری خفاشی مشکي مانتوهی
 ...دمی پوشي که پاشنه سرخود بودو بندی ورنیسانت5 و کفش پاشنه یمیس

 .... خوب بود ادامه شو جمع کردمموهام
 ... بسنده کردمي رژ قهوه اهی کامل پاك کردم و به شمویآرا

 ...رونی مو برداشتمو رفتم بدی سفکی کوچی دستفیر کمدم و ک سرفتم
 ... طرف راه پله به طرف پشت بومرفتم
 ... باال آرامش داشتاون
 
 

 ... زنگ خوردمی که گوشکردمی نشده بود که اومده بودم باال و شهرو نگاه مقهیدق15 هنوز
  نگاه کردن به اسم شخص جواب دادمبدون

 بله؟-
 ... بابا کارت دارهییرایو پذ تای بيخواهر-نیشاه

 ... اومدمیاک-
 ... نشن زنگ زده بودداری بچه ها بنکهی فکر کرده تو اتاقم و واسه انیشاه
  من با بغض گفتدنیمامانم با د ...ییرای تو پذنی پائرفتم

 ؟ي که از اآلن آماده شدي از دستمون خسته شدنقدریشفقم ا-
 ... با نگاه بابا ساکت شدکه
  به سمت مامان رفتم و بغلش کردمو گفتمکردی از سرشب ولم نم کهی بغضبا
 دلم از االن تنگتون وفتموی خاطرات خوبم بادی تو اتاقم برم تا گهی دخوادیمن فقط دلم نم... جونم یمامان-

 ...بشه
 ...رونی از عمارت زد بدوی کشرونی بغضش شکستو از بغلم خودشو بمامانم
  برم دنبالش که بابا گفتاومدم

 ... دارهیی به تنهااجیمامانت احت... دخترمنیبش-
  که بابا گفتنشستم

 ...ی الزمه توهم بدونی دادم ولحی پدرت توضيخب دخترم من برا-
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  تکون دادم که ادامه دادسرمو
اون ... مادرتهٔ◌ پشت قبالهیکی و نی به اسم شاهیکی به اسم تو شیکی دارم که ي ارهیتا کارخونه زنج6من -

 ...رسهیال منه که بعداز من به شما مسه تا هم م
 خرج شرکتش و پروژه هاش و پس نمیاز شاه... مادرت دست خودشهٔ◌سود کارخونه...می بگذرنای از احاال

کارخونه رو برات ...رهی که به نامت زدم سودش به حسابت می از تو که من از همون وقتمونهیم ....شهیاندازش م
 ...يری بگمی براش تصميا که خودت بخوی تا وقتکنمیاداره م

 ... شمالت هم گذاشتميالی وسند
فکر کنم ....شهی سال پیلیاآل ن نه مال خ... دمی هم تو باغ بهادران به نامت خرنی زم اون تعدادئ◌ اضافهبه

 .... بشهبیجر10/000مساحتش حدود
 ....دم خری پدر مادرت هست به خواست مادرتٔ◌ که خونهی آپارتمان دوخوابه تو همون محلهی برات

 ... خودتمونهی مو
 ...یمونی تا آخر عمرم دخترم می دختر منتو

 ... کردمتشی کردم سربلندم کنه و نشون بده که خوب تربتی که من تربي دارم دختردوست
 ...ادتمی باشه که دوستت دارم و به ادتی شهی و همشهی همنکهی او

 ... تو داشتماتی دختر کوچولو با خصوصهی ي آرزوشهیهم
 ... باشهی خواستنتونهی انسان مهی با دادن تو به من ثابت کرد چقدر ی به خودم نداد ولخدا

 ... اهدافتيموفق باش و تالش کن برا... لهت کنهینگذار کس...مقتدر...شهی باش باباجون مثل همموفق
 .. به آرزوم برسون دخترممنو

 ... شوخوشبخت
 ....نمیشو نب رفت تا من اشکییرای بعدم بلند شد و از پذو

 ...کنمی نمهیگر.... نهی ولخواستی زار زدن مدلم
 ... مقتدر باشمخوامی که بابا گفت مهمونطور

  ... آخر بابا گذاشت رو پامٔ◌ که لحظهیفی بردم سمت کدست
 ...ی کارت بانکک  یٔ◌ که بابا گفت به عالوه اسنادئ◌ همهدمی داشتم دبرش

 ... رو همونجا گذاشتمفیک
 داد که کم کم وقت رفتنه اومد خبراقدس
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 ...يراو

 راه اطی خسته تراز اون به سمت حی خسته و روحيبا گام ها، اقدس اعالم کرد وقت رفتنه نکهی شفق  بعداز ا
 ...افتاد

 ... شدندی شفق نگران و دلواپس و دلتنگ حاضرو آماده راهدوستان
 دختر نکهی وناراحت از اگردهیهرش برم دخترشون به شدونهی  نکهی شفق خوشحال از اي مادر و برادراپدرو
 ... که تصور کرده بودنيشاد

 ... سنگ شدهنطوریا
 ... شدهیخی
 ... احساس شدهیب
 ...نی شاهو

 ... از وجودشو بردنکهی تهی بارفتن شفق انگار نیشاه
 ... سالهانی اتمام

 ....  خواهرشي هاطنتی شبا
 ... خواهرشي دردسرهابا
 ... کوچولوش اخت شده بودبجی آٔ◌ خواهرانهي های نگرانبا
 ... کنهی هاش چطور شاد زندگطنتی بدون شفق و شدونستینم

 ... شفق نباشهادی چطور
 ... شفق براش زجرآور بوديدور
 ... ترشده بودبای زشونی دختر کوچولو زندگنی با وجود امی ومرنیحس
 ... رو چطور بدون شفق تحمل کننی زندگدونستنینم

 ...اهاشونی تو روشهی آرزو شو داشتن و همين نامزد که از همون دورایشفق
 ...کردنی و تصور منی تپل و نمکي دختر کوچولوهی

 .... دختر سرتق و لجباز بزاره نی که از اول دوست داشت سر به سر ايومهراد
 ... دختر چقدر به دلش نشسته بودنی که مهرادونهی خدا مو

 ...کردیوصل م بود که شفق رو به مهراد ی به خاطر رسمدیشا
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 ... بودزی و تاسف برانگن وداع شفق در فرودگاه چقدر غمگیٔ◌ لحظهو
 
 

 ...      کردیبغض گلوشو گرفته بود و داشت خفه اش م...کردی نمهی گرشفق
 ... بشکنهگهی دکباری نداشت دوست

 . .نشی لحظه آخر خانوادش مقتدر ببي براخواستی هم می طرفاز
 بمونه ادشی رو ی زن مهربون و دوست داشتننی اي تا هم بودی کشقینفس عم تو بغل مادرش تا تونست شفق

 ...و هم بغضش رو سرکوب کنه
 ...شدی مشتری داخل گلوش ب لعنتیٔ◌ غدهنی حجم ادنی با هربار نفس کشیول
 ... شد و به آغوش پدرش فرورفتدهی کشرونی بغل مادرش باز

 ...نشی حسبابا
 ...د بوش زندگیٔ◌ که اسطورهینی حسبابا

 ...دونستشی می مرد بزرگشهی که همینیباباحس
 ...رهی منی تو آغوش شاهادوی مرونی بغل پدرش باز

 ...کنهی بغلش مسفت
 ... گاهش جدا بشههی از تکخوادی نمدلش
 ....ه خواهر و برادریٔ◌ فراتراز رابطهنی اش با شاهرابطه
  گفت تصنعیٔ◌ و با بغض وخندهدی رو بوسشیشونی برادرانه پنیشاه

 کرد بگو من ببافمش تشی اذیهرکس....ی کنتشیمبادا اذ... کوچولومو دست شما سپردمایآبج... خانوميآها-
 ...توهم

 ... بغض شفق پررنگ ترشدنی حرف شاهنی بااو
 ... نموندی به شکستنش باقيزی چگهی که دیی جاتا

 ي سرسریلش کردو خداحافظ کم بشه به طرف اقدس خانوم رفتو بغشی از التهاب درونی کمنکهی اي براشفق
 ... کردشیچاشن

 نگاهش ی اشکي مدت با صورت هانی کرد و به طرف دوستاش رفت که تمام ای هم خدا حافظازاصغرآقا
 ...کردنیم
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 از  اشک سمجیٔ◌نتونست تحمل کنه و قطره، دوستانشستنی تو آغوش هرسه فرو رفت و با گرشفق
 ...د چشمش چکیٔ◌گوشه

  بودنی که گفتن ايونستن باهاش حرف بزنن و تنها کلمه ا از زور هق هق نتدوستانش
 ...يمراقب خودت باش خواهر-
  که توشون اشک جمع شده بود گفتیی با چشمااری به خودش اومدکه مهی زمانو
 ...زمیوقت رفتنه عز-
 و محبت ها و خاطرات لذت بخش  آخر و در جواب چشمان اشکیٔ◌ لحظهي که تونست برای شفق تنها حرفو
  بودنی جمع بزنه انیا

 ...دوستتون دارم-
 ... همه رو به ارمغان آورد اشک هائ◌ دوبارهختنی نشد بلکه رنشونی حرف نه تنها باعث تسکنی او

  جلو اومد و به شفق گفتنیحس
 ...شکنهیثابت کن که من بزرگت کردم و دختر من هرگز نم... باشي قوشهیدخترم هم-
 ... که درحال انفجار بودی شفقو
 ... داخل گلوشي شدت بغض فروخورده زا

 ... که لحظات آخرهدی اعالم کردن شماره پرواز فهمبا
 ... شدی خانوادش بلند کرد و راهي برایودست

  که در لحظات آخر زمزمه کردیمی مرو
 »....رودی که جانم مدمی دشتنیمن به چشم خو«-
 ...  گذاشتي که تمام شفق بودنش رو درفرودگاه به جای شفقو
 .... تفاوت داشتیلی رو برد که با شفق خی مشکانو
  قبلش برگرده؟ٔ◌هی باز هم به روحتونهی مشکان مای آو
. 

 
 ...دی نشستن نفهممای داخل  هواپي چه طورنکهی از ايزی بهتر بگم مشکان چای شفق
 ... داغونهیلی که خدونستی منوی افقط

  کشته شده روحش
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 ...شکنهی مشکان من نمگفتیم افتاد که ی حرف پدرش مادی ی وقتیول
 ...ارهی درد رو دربی و بی معمولي آدم هاي حداقل ادای ولی جزم کردکه نه واقععزمشو

 ... بشه همون شفق قبلای و
 ...کردی نگاهش می کنارش نشسته بود و تمام مدت با لبخند محزوناریمه
 ... داشت مادرشو آرام کنهی که سعياری مهرو

 غم و اندوه ی مشکان و خانواده اش به وجد اومده بود وخودش رو باعث و باننیشق ب عدنی که از دینیمهرآفر
 ...دیدیدخترش و خانوادش م

 ... بهزادو
 ... سر خورده شدی واقعي که امروز به معنايمرد

 ... دخترشو نخواستنکهی از اسرخورده
 ...  پدرش نگذشته بودشی پهشگای داشتن شفق از جاي سرخورده بود که چرابرای نخواسته باشه ولنکهی انه
 ... بودشی مرحم ناراحتی کمدی اآلن  احساس شعف شاو

 ... دختر داشتني بعداز چند سال آرزونکهی شور از ااحساس
 ...  دار شده بوددختر

 
 شفق

 
م  بزنم تا آروغغغییی تااونقدر جابونی بهی تو کردنی ولم مدی بود که بایی کلمه از اون زمان های واقعي معنابه

 ...بشم
 ... دوروزهای دنی خب به قولیول

 ... کنمدشونی از من انتظار دارن که رو سفمی و مامان مرنی حسبابا
 ...زهیری که از اول پرواز داره اشک منمی غم مادرمو ببتونمی اون گذشته هرچقدر هم که سنگدل باشم نماز

 ...هی که شفق ککنمی به همه ثابت مپس
 ...کردی مفی رو تعریی هازی چهیو داشت آروم آروم براش  کنار پدر نشسته بودمهراد
 ... دور بودن یلی ما خی و دوقلو ها هم از صندلنیرادو

 ...می همون اول مارو تنها گذاشتن که راحت باشاز



              رمان زندگی شکالتی                                             اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 170 

 .... نای ان ادهی قدر فهمچه
 ...گفتی آخ مهی ومدی پله مهی مای هواپي که موقع باال اومدن از پله هانی رادویآخ
 ...گفتی آخ مهی ومدیپله م هی
 ...ی خدا نکشتت ساقيا

 ... زخمش بودي که دستش به جامهرادم
 خخخخ

 ...قامی به وجود خودمو رفکیال
  گفتمکردوی که از اول به من نگاه ماری کردم به مهرو
  آقاهه؟يدیخوشکل ند-
  زد و گفتی حرفم چشماش برقنیباا
 ...دمی ندزشت...نمیبی منهیاونو که صبح به صبح جلو آ-

 ... حواس همه به ما جمع شداری من و مهي و گوباگفت
 
  گفتمی حالت ناراحتبا
 ....ینیبیخوشکلو جا زشت م... ماتهکی چشماتم که آستییی واااايا-
 ... خوشکلهیکنی فکر مینیبی پسرِ خاله چون چندتا زشت منه
  حرفم گفتنی باااریمه
 ... از جا کندنمن زشتم؟من خاطر خواهام پاشنه در خونه رو-
 ...ی بخت بشدی سفی؟الهيعه خواستگار دار-

  با تعجباریمه
 خاستگار؟-
 ... خواستگارهکنهی که پاشنه در خونه رو از جا میخو اون...گهیآره د-

  رو به پدر گفتمبعدم
 ن؟یدیپدر براش جهاز خر-

  با خنده گفتپدر
 ...رنیهرش بگ که برن اونم با شوزیآره باباجون مونده چهار تا خورده ر-
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 ... کردمارنگاهی مهبه
 ...تعجب کنه... بود حرص بخورهمونده

  مهرادگفتمبه
 ه؟ی خوبن؟آدمیشناسیپسر عمو شما شوهرشو م-

  با خنده گفتمهراد
 ...رهی بگنوی اادیآدم خوب که نم.... ذره مخش تاب دارههی نیآخه ا...واال خوبِ خوب که نه-

 ...دیکشی خط و نشون مکردوینگاه م شده به مهراد زی ري با چشمااریمه
 ارگفتمی به مهررو
با دستم به حالت «... شدمونی پسره پشمویاومد...نی جور کننوی عقد اي تهران زود کار هامیدی تا رسیداداش-

 ...ره؟ ناقص العقل و از ما بگیٔ◌ دختر دست خوردههی ادی میاونوقت ک» زدمو ادامه دادماریچندش به مه
 ..اسف گفت به حالت تاریمهر

 ... ببرنشانی بکنمی جفت و جورش مدنی به محض رسیگیاره راست م-
  نگاه کردو گفتاری به مهبعدم

 ... درادگرتی به من نگاه نکن جيواه واه اونجور-
 ... کرکره خنده بوداری مهٔ◌افهیق

 ... کردندنیو بعدش همه شروع به خند... خندهری نفر مامان زد زنیاول
 ...ن دلم ضعف رفت مامأ◌ خندهدنی داز

 ... خنده به لبش اومدی طوالنٔ◌هی بودم که بعداز گرخوشحال
  به من نگاه کردو گفتاریمه
 ...می ننه بابا تو بگی به سوگولمیماهم حق ندار...فعال که دور دور توئه...باشه مشکان خانوم-
  خنده گفتمبا
 ...   چشم حسودا کور شه... که هستنهیهم-
 ...می رسوندانی به پااری منو مهي هايه باز کل پروازو با مسخرو
 ...کردنی ممونی همه همراهو

  بدل کننینیری چند لحظه قبل رو به شی قصد داشتن تلخانگار
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 مایانگار دوست نداشتم از هواپ... تو جونم نشستياسترس بد...می مهماندار اعالم کرد به تهران نشستنکهیبعدازا

 ... بشمادهیپ
 ... رو انجام بدن و من موندم و خودمي چه کاردونمیا رفت کمکش تا نم بابارباصدازدنیمه

 ...مسخ شده به روبه روم چشم دوختم... ازجام تکون بخورمخواستی نمدلم
 دی بگه که حرف تو دهنش ماسيزی اومد چشدی رد ممی از کنار صندلی وقتمهراد

 ......چرا نـ-
 ... نگاهم کرد و گفتی نگرانبا
  مشکان؟یخوب-
 ... آگاه سرمو به دوطرف تکون دادمخدانا
  گفتی آرامش خاصبا
 .. شده؟به من بگویچ-
 ... حرفش که شروع به گفتن کردمای صداش بود ری تأثدونمینم
 باز دوباره منو نخوان رونیاگه اون ب....اگه...نی پائامی بخوادیدلم نم.... تنهامکنمیحس م...ترسمیاز تهران م...از-
  بکشتم؟اگه من آواره بشم؟خوامش؟اگهی چون دختره نمنیه ا محمد خان بگ؟اگهیچ

 ... به مهراد نگاه کردمشدی مانی تموم شدن حرفام که با عجز ببعداز
 ... تونگاهش نشستی غم خاصهی

 ... گرفتشتری غم تو نگاهش بدنی با ددلم
 .. گفتشتری بدی شای آرامش قبلمهرادبا

 ... فرستاد دنبالتی آوارت کنه که نمخواستی م؟اگهی هستیآخه دختر خوب نگران چ-
 ؟ی که آواره بشی هستي اون گذشته مگه عهد قجره که بکشنت؟بعدشم مگه تو دخترهومم؟از

 مونی پرو پی حساب بانکهی هم ي دارنجایتوکه هم آپارتمان ا... کنهرونی بر فرض محال که تورو بمییریحاالگ
 ...کننی ساعت کمکت ممیز ن تو کمتر ای زنگ به اصفهان بزنهیکه اونم هروقت 

 مگه من مردم که تورو آواره کنن و بکشن؟؟» گفتي لحن مسخره ابا«بعدشم
 ... شهی ازت می باش استقبال خوبمطمئن

 ... عالمه تفاوت دارههی که با تصورات تو يزیچ



              رمان زندگی شکالتی                                             اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 173 

 
 ... دلم کم شدشی ذره آرم شدم و از تشوهی مهراد ي حرف هابا

 لندم کردو گفت بازومو بری دست انداخت زمهراد
  خانوم کوچولونیآفر ....یاعلیبگو -
 

 تمام گفتم. ی گرفته بودم برگشتم سمتشو با سرتقي قبلش انرژي با حرفاچون
 ... خانوم کوچولوئهتیآبج-

  گفتکردی منو گرفته بود هم حرکت مي که هم بازونطوری هممهراد
 .....ی که خودتمیریگی مجهیپس نت... ندارم کوچولویمن آبج-
  اش شدمو گفتمکهی تالیخیب

 ؟ي تک فرزندیعنی-
 ...رستانهی دارم که اآلن دوم دبطونی داداش تخس شهینه من -
  ذوووق گفتمبا
 ه؟یاسمش چ-
  عشق گفتبا
 ...ماهان-
 ...زنده باشه-
 ...یمرس-
  منو گرفته با حرص گفتمي هنوز بازونی به سالن فرودگاهو امیدی رسدمید
  صاحابوی بنی من؟خو ول کن اي به بازويدی چسب چرای بگقای دقشهیاآلن م-
 ...ی فرار کنترسمیم-
 فرار کنم برم سر قبر عمه ام؟-
 ...هیعمه آدم خوب...ي آي آيآ-
 ...کنهی ول نمدمید

  گفتدهی که دستشو گذاشت رو شکمشو بلند و کشدمی باضرت از دستش کشبازومو
 آخخخخخخخ-
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 ... همه به سمت ما برگشتنباصداش
 مد و گفت اواریمه
 ؟ی شده مهراد؟مشکان خوبيزیچ-

    با درد گفتمهراد
 ...آره خوبم مشکانو ببر-
 .... بهم زدي نگاهش کردم که لبخندی نگرانبا
 ... شده بودی کرمش خونرهنی پدم آخر دیٔ◌ لحظهیول
 

 ...خاك توسر چلمنم کنن...کنهی عذاب وجدان ولم نميواااا
 ؟what the faz گفت دی بانجایدرا

 ... ترسناك بودیلی عمارت محمد خان که تو تصوراتم خای آخه موندم نگران مهراد باشم واال
 ... بزننمی رو سرم هزنی برکنمی کن درو که باز مفکر

 ...آره آقا...مملکت قاااااانون داره... جمعشون کنهادی بسی پلزنمیزنگ م...اصن بشه....شهی نمنمی انه
 .... پام بترکه و بترکم همون دم درری زنی مهی مثال پامو که بزارم تو خونه ای

 .... مگه جنگهشهی نمنمی نه ایییوا
 ... بزنن لهم کنری مثال خدمتکاراش با مالقه و کفکای
 ...کنمی مانتی فکور خي و انسان هاتی  اخه دارم به عالم بشرس؟ی االن فکر نکنم بهتر نگمیم
 ...تره ساده گرفتم که فکر نکنم بهي دودوتا چهارتاهی با

 ....گهی دنی ماشهی هم تو هی و بقمی نشستنی ماشهی تو اری و مامان بابا و مهرمن
 ...دادمی سر تکون می مامان برام حرف زدو بابا دستمو گرفته بود و من الکری مستوکل

 ... که توجه بکنه؟هی کیول
 ... و تبار محمد خان بودلی عمارت محمد خان و خود محمد خان و اری فکرم درگهمه

 ....هرچه بادا باد... گرفتم خودمو به دست سرنوشت بسپارممی تصمیول
 
 
 ...  استرسم دوچندان شدنی توقف ماشبا
 ... نگران همه زوم من بودٔ◌چهره... نشون بدمي کردم خودمو خوب و عادی سعیول
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 .... نخورنمکنمیتا صلوات نظرت م1000....  نه....نه ...تا100 خدا يوا
 ...   ی کوفتنی از ارونی بامی زنده بزدنمم
 .... فتهوی تک به خانوادم بزنن جنازم دستشون نهی ی ولامی نرونی بزنمم زنده ام باصن
 ....شدی نمدمی عايزی جز اصوات نا مفهموم چزدنی باهام حرف میهرچ
 ... درو زدن زنگ
 ... بدون حرف باز شددرب
 ...می رفتداخل

 ... از اطرافم درك نمکردميزیچ
 ...می که وارد عمارت شدونمدی مفقط

 .... که رو به روم بود از حال رفتميزی چدنیباد
 
 ... صورتم چشمامو باز کردمي رويزی چی احساس خنکبا

 ...تا چشم روبه رو شدم30/40/50وبا
 ... چشم گشتمنی دنبال آشنا تردمویترس

 ...افتمی سبز رنگ مامانو يچشما
  دستهام دستشو گرفتمو گفتمبا
 ه؟ی کجاست؟اون کنجایمامان ا-

  و گفتدی به هوش اومدم با ذوق خندنکهی از اای بهش گفتم مامان نکهی از ذوق ادونمی نممادرم
 ...ي غش کردينجوری ايدی دوی کنمیپاشو تا بب... عمارت پدربزرگتهنجایا،عمر مامان،جون مامان-
 ...وارگشتمی دي بلند شدم و دنبال قاب عکس بزرگ روی جام با کرختاز
  کردمو به ترس گفتمداشیپ

 ه؟؟؟ی کنیا....نیا-
  اومد کنارمو گفتمهراد

 ... توئههی چقدر شبنیبب.....همسر پدربزرگ... مادر بزرگمونه مشکاننیا-
 ... شدمرهی خزدی که به روم لبخند ميری به تصوگهی دبار

 .. زمزمه کردمآروم
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 ...دمی تو اتاقم دنویمن ا-
  گفت نشنونهی که بقي آروم طورمهراد

 .. ساله که مردهیلی خ؟اونیگی میچ-
 ... انداختياون منو به کنجکاو... اون باعث شد من دنبال خانوادم بگردمیول-

 .. بهم انداخت و آروم گفتی با شک نگاهمهراد
 ... کنمتی تا به همه معرفایب... خبیلیخ-
  شکل پدرم بودن کردو گفتبای که تقری به سه تامرد خوش پوش و جذابرو
 ...اسمش مهرزاده... پسر محمد خاننیاول... پدر منهشونیا-
 مهراد لی که عکس پروفاهی همون پسردمی فکر کردن فهمی و بعداز کمومدی که به چشمم آشنا مي پسربه

 اشاره کردو گفت   بود
 ... من ماهانکتری برادر کوچنمیا-

 ... مهراد مواجه شدٔ◌ زد که با چشم غرهی چشمکماهان
 .. اشاره کرد و گفتيساله ا40بای زن تقربه
 ... مادر من هستنشونمیا

 ... زدي لبخند دلگرم کننده ازن
 ...   خورهیم29/30 جووون؟مهراد بهنقدری اخه چرا ایول

 ؟40مادرشبه
 ...دیی زاشهیساله نم10 قاعدتا

 ...کرده قهر نایثبات از ا...زی و کال همه چی و جسمانیثبات اخالق... درهمهزشونی همه چنایا...واال
  از مرد ها اشاره کرد و گفتیکی به
 ..عموبهراد... من و شمای دومي عموشونمیا-
 

 ...دادمی و من سر تکون مزدنی به نشونه احترم لبخند مهمه
  مرد نسبتا جوانتر به نسبت پدر و دوتا عمو ها اشاره کرد و گفتبه
 ... عمو شهرادکی کوچي عمونمیا-

 ... نکردیو معرف رهی بقگهی اتمام حرفش دبعداز
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 ی منم اظهار خوشبختخوانیآهااااان فک کنم م...عه....کردنیهمه ام به من نگاه م... هم نگفتيزیچ
 ...یاک...یاک...کنم
 ....شهی و شفق مودب ظاهر مشهی ممی شفق خل وضع قاخب

 ... که خودمم از خودم انتظار نداشتم گفتمیفی و ظرفی نازو خوشکل و لطيباصدا
 .... با شما باعث افتخار منهیی و آشنادیری منو بپذدی بتوندوارمیام...همتون خوشحالم ییاز آشنا-
 ...دهی جان چه لفظ قلم صحبت نمودن حال ميا

 کرده بود به ی که مهراد پدرش معرفي شدو همون مردداری همه پدي تو چشمانی اتمام حرفم برق تحسبا
 ...سمتم اومد و در آغوشم گرفت

 ان بغلم کردنو اظهار ی کدونستمی که نمیی شدن و هم زن و مرد های که معرفیسان بعداز اون هم کو
 ... کردنیخوشحال

 ...گمی و خب مسی از شمام پنهون ننیراستشو بخوا...سی از خودمم که پنهون نسی خدا که پنهون ناز
 ... رفتنی استرسم از بهی استقبال خوب و به قول خودمون پانی با ااالن

 دای مات و خپل و کچل پکی استي و چشمای با عصا و دندون مصنوعرمردی پهی گردوندم  چشمی هرچیول
 ...انهی محمد خان هست نمینکردم که بب

 اه اه اه....  استقباليومدی مردشور شعور و فرهنگتو ببرن خاك توسرت که نيا
 ... ادبی بنقدری اآدم

 ...ی دارن نه خانوادگتی نه تربملت
 ...واقعا که... صفرتری زی با روابط عموم تو جل پچولت کنمخاك

 
 

 ....گهی نشستن البته با تعارف ها و نون قرض دادن ها به همدیهمگ
  مهراد گفتقهی بعداز چند دقمی که نشستیموقع

 ... شبزی ذره استراحت کنه واسه سوپراهی بره دی مشکان بایخب باعرض شرمندگ-
 ...ال و وقت هست و اعتراض کردن که چرا و نره و بمونه و حاهمه

 ... شب سرحال باشهي برادی نه باگفتی هم ممهراد
 ...گفتمی نمیچی هکردموی بز نگاه مزمونی دوراز جون برادر عزمنم
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 ...خوردی که اونم به درد عمه ام مزدمی می لبخند تصنعهی شدی می فرجهی یلیحاالخ
 ... عمهگفتم
 ه؟ی خود گور به گورش کدوم گورستوناصن

 .... منو خاك تو مخ کردشی سر عشق و عاشقرشوی بکهیزن
 ....اه....اه ....اه.... عاشقنقدری اآدم

 ...ی بهار تو چله زمستونفیاصن ح....ي بهاري بهم زدحالمو
 ...يدی سفنی زمستون به ااصن

 ؟يتو بهار...ی لوتری کوي تابستوناتو
 ه؟یبهار ک ..ي تو بهاراگه

  می کرد رفتم باال که مهراد راهنمائیٔ◌مراه هم به طبقه شدو من و مهراد هروزی مهراد پباالخره
 ... افتاد بپرسمادمی راه پله تازه يتو

  سمتشو گفتمبرگشتم
 ه؟ی چزیسوپرا-
  گفتشخندی نبا
 ... رازههی نیا-
 محمد خان کو؟...یگیخو به درك که نم-
 ... رازههیاونم -
 رازت بخوره تو سرت عمه بهاره کو؟-
 ی مث قبلنمیا-
  گفتم حرصبا
 اصن اتاق من کو؟.... در پوزتازنمیم-
  رفت و گفتی خنده به سمت اتاقبا
 .... اولزی سوپرانیا...دیبفرمائ-

  نگاه کردن به اتاق گفتمبدون
 خوب که قهوه یکی ی وسط زندگنیزنی تر مدیایم....دیزیاصن خودتونم سوپرا...هزار اهللا اکبر...ماشاهللا...ماشاهللا-
 ...زیرا سوپنیگی شد تهش ميا
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 ...شهی نگاه بنداز نظرت عوض مهیحاال -مهراد
 ...گهی تونه دی خرکي هاي از مسخره بازیکی نمیا....  عوض نشهاهی صد سال سخوامیم-
 یکنی منی توهي دارگهی دي آي آيآ-
 ....هی مفتشم کنمی کنم ببنی توهکشهیاصن عشقم م-
  تاسف تکون دادو گفتٔ◌ به نشونهي ذره نگاهم کردو سرهی

 ... شبيدرهرحال آماده باش برا-
  گفتمی حوصلگی ببا
 ...ادیزد ز-

 ....نی ازرو رفتو رفت پائنکهی بهم رفت که منم کارشو تکرار کردم تا ای چپ چپهی برگشت
 ... درآوردممویگوش
 رو گذاشتم ی ام ها گوشی کال ها و پسی و مجی مسالیخیب... بود داخل اتاق شدممی که سرم تو گوشنطوریهم

 .... سرمو آوردم باال که متوجه اتاق شدمبمویو جت
 ....دی سوووت کشمخم
 .... واقعادمیهنگ
  گفتدی بانجایدرا

 اووووالال
 ...کردمی بودم و همونطور منگ به اطاف نگاه مرهی بهت به اتاق خبا

  محاااالهههی همه خوشبختنی امنو
 محاالههههه

 محاااالللههههه
 
 

 ...هیرائی که پذسین اتاق نیا... هنگ بودمواقعا
 ... شاهکارهگهی دنی ایول... داشتم و مرفه بودمزی و تو خانوادمم همه چستمی ني ادهی دختر ندنکهیباا
 ... سالن بزرگ بودهی نه دیاشای... اتاقهی
  ...دی کمد سفهیسمت راست ...ی مشکدی تخت بزرگ دونفره سفهی همون اول از
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 .....بای زي ها و قاب عکسوتری و کامپدی سفشی آرازیم
 ....اندهی ددم ي گفت وادی که بانجاستی ادر
 هاش کامال کتاب هی بود که پاينجوری مطالعه ازیکه م... مطالعه بودزی و موتری کامپهی از اتاق گهی قسمت دهی
 ... بودي ها مدل کتابخونه اهیچون پا.... شده بوددهیچ

 ه؟ی چنکارای ای به کسنی دخترتونو ندنیگیاگه راست م.... جالفتاچه
 ... خر کننخوانی می لیبا قاقال... با بچه پوساله طرفنانگار

 ...رونی اون قسمت هم اومدم باز
 کرم هی فرش فانتزهی بودن  دهی چرهی تي قهوه الی دست مبل استهیو   بود ییرای هم بود که پذگهی قسمت دهی

 ... پهن بودرشیرنگ ز
 کرم رنگ داخلش هی فانتزين کنار مبل ها قرار داشت که گل ها گلدوهی نصب بود و واریبزرگ رو دLED هی

 ...بود
 هی خودش ي کاذب جدا کرده بودن و هرقسمت براي هاواری دمی فضارو با نیعنی ي قسمت بندگمی که منیا

 ...ومدیاتاق به حساب م
 ...حی ملیلیخ یلی خی روشن و آبیرنگ اتاق مطالعه آب...ی مشکدی خواب سفسی رنگ اتاق خواب و سرومثال
 ...ي کرم قهوه انجامی ارنگ

 .... شدمي اروزهی وارد شدم متوجه رنگ في هم بود که وقاگهی قسمت دهی
  دوست دارم؟ي اروزهی من فدنی ازکجا فهمنای اییییییوا

 .... قرار داشتکی کوچٔ◌دآشپزخونهی شاهی و ی ورزشلهی وسي سرهی دراور و هی قسمت اون
 ...ا در هم روبه روم هست سه تدمی نگاه کردم دخوب

 ....  دوتا در باشه هادی باقاعدتا
  به شهر اُز؟ي بریکنی درها نباشه تا باز منی خاك توسرم مث ايوا
 ...یسی زدم تو سرمو گفتم اخه خنگه مگه تو آلیکی

 ... درو باز کردمنیاول
 وووللللیییا.... حمام بزرگ و خوبهی

 خخخخخخ ....ی شخصي انجام اعمال هاو. .هیمحل تخل... بودیی در دستشونیدوم
 ....دمی اندازه اتاق خودم ديمتر25 اتاق هی درو که باز کردم نیسوم
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 .... پراز لباستوش
 this LOVE.. گفتدی که بانجاستیدر ا.... مثل فروشگاه هاقایدق

 ...واال
  تو اتاق بود کهشتری بدمیتا رگال شا10/15

 ... مدل لباس داخلش بودهی هرکدوم
 تاسپر

 یمجلس
 کوتاه
 بلند

 یعروسک
 ....و
 ...برابر اون پراز کفش بود3 دی بزرگتر شایلی خی ولی کمد مثل جاکفشهی قسمت هم هی

 ... هیجلی به قول السا ناناس و جي کفش هاچه
 ... ها بودفی قسمت هم مخصوص صندل ها و کهی

  الزمه؟فاتی همه تشرنی ااوووفففففف
 ... تو سرتونبخوره

 ..  بهترهنیا
 .... حوصله رفتم خودمو پرت کردم رو تختیب

  در زده شدکه
 .... وارد شد سالم دادي نقره اي با لباس فرم سورمه ای گفتم که زندی بفرمائهی

  احترامش پاشدم نشستم و گفتمبه
 ن؟ی داشتيکار...سالم-

  و داخل آورد دی هامو از پشت در دونه دونه کشفی چمدونو کزن
  گفتکنمی م منتظر نگاهشدی دیوقت
 ... شمامیاز امروز خدمتکتر شخص...خانوم من اسمم راحله است-
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 .... هاشون شروع شدیحاتم بخش...   شهی خب خب موضوع داره جالب مخب
  زانو رو تخت نشستمو گفتمچهار

 ؟ی من باشهی بهت گفته خدمتکار شخصیک-
  گفتی حس احترام آغشته به ترسبا
 ... دستور آقاستنیا-
 تم  شک گفبا
 کدوم اقا؟-
  ترس گفتبا
 ...محمد خان بزرگ...گمی بزرگ رو ميآقا...نی نگينجوری خانوم ايوا-
 

 ... لبمٔ◌ اومد گوشهي آگاه پوز خندناخدا
 .... دنی ترسينجوری کرده که اکاری چسیمعلوم ن...هه
  گفتمیالی خی ببا
بهش بگو من ... که هنوز احتشام بودمخواستمی میخدمتکار وقت....خوامیبرو به آقات بگو من خدم و حشم نم-

 خودت و دخترت هیبگو خدمتکارات ارزون... که خدمتکار از عمارت تو داشته باشمستم عمارت تو نیٔ◌زاده شده
 طفل هی و سر دی به دختذت نرسورتبگو توکه ز  ..ي نوزاد شکل نگرفته تو شکم مادرش ندارهی رحم به یوقت
 ....شهی می تهش چنمی ببخوامیبگو م...دارمیتو برنماالنم من حرف... زورتویکنی میخال
 

  تو صورتشو گفت دی کوبی شارقراحله
 ...خانوم ترو خدا... حرفارونی انیخانوم به آقا نگ.... خانومکنهیخانوم آقا فلکتون م-
 ...ومدی داشت اشکش در مگهید
 ..نای کرده بااکاری چنیبب

 ...کشمی ثابت کنم که من عقب نمبزار
  گفتمی محکمي صدابا
 ... هارو به آقات بگونی همقایدق-
 ... آخهیول-
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 .... که گفتمنی بشنوم همخوامی نميزی چگهید-
 ..... در اومدي بعد صدایکم
 .... ته دلم بودای ترسهی....سبک شدم....دلم خنک شد....ششششیآخ
 ... بگم بت منم خوامینم
 ....کشمی خب من پس نمیول

 ... بادا بادهرچه
 
 

 ... اتاقو از داخلش لباس برداشتم و رفتم حمامٔ◌ گذاشتم گوشهيچمدون هارو با دربه در پاشدم
 همونطور با حوله رفتم داخل اتاق و ي اقهیدق30 حمام هی به حمام داشتم بعداز اجی واقعا احتکردوی درد مسرم

 ارم؟؟یوا حاال سشوار از کجا ب...شی آرازی مينشستم پا
 ... کردمداشی خرت و پرتا پنی و اسی و اتو مو و بابليدی از کشو ها کنار اپلیکی  ذره کشو هارو گشتم که توهی

 .... سرم محکم بستم که چشمام خمارشدي موهامو سشو کردم و باالبرداشتم
 .... جووووووون چه ناناز شدميا

 ... نبودم که به لطف خودم شدمزی توسرم هخاك
  گفتی مهراد که ميبندش صدا در اومد و پشت ي لباسامو بپوشم که صدااومدم

 ؟يداریمشکان ب-
 اتوی نیآره ول-
 ؟ي کرد؟مسخرهی چیعنی-
 ...ستی خوب نتمی وضعرمینخ-
  منو؟يمشکان مسخره کرد-
 ...کنهی اسرار میه... خو لختم از حمام اومدمکارمیمگه ب-
 ... خب زودتر بگولهیخ-
 ؟ی داشتکاریخب چ-
  گفتي جدي صدابا
  کرده و از دستت شکاره؟شیشیه رفته گذاشته کف دست آقا جون که آت به خدمتکار کی گفتیچ-
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 ... که رو دلم مونده بوديزیهرچ-
منم فرستاده دنبالت که ببرمت  ...رهی حالتو بدجور بگخوادی خدمتت عرض کنم که مدیخب خانوم خانوما با-
 ...ششیپ

 ...ی شوفر محمد خانیعه نگفت-
 من شوفرم؟من؟-
 .... هم آمپول زنیراقب هم ميبعله هم شوفر-
  که تو صداش مشهود بود گفتی حرصبا
 ... سرتقٔ◌ ندارم دخترهیمن با تو حرف...هیجواب ابلهان خاموش-
 ...چه بهتر-

 ...ی رسمهای ترجنی پائمی و آبرو مند بپوش تا باهم برنی لباس سنگهیفقط زودتر -مهراد
  بپوشم؟ي آبری من لباس سبک و بيدی دیک-
 ... نگویچی هم زد هی و هرحرفنی پائای بيبریدر زبون م مشکان چقيوا-
 مگه اللم؟-
 ...ی که اللستی ننی اشینه فقط احترام بزار معن-
 نگاه هی پس اگه از رفتارم ناراحت شد بگو کنمی االن بهت بگم من رفتارموباشعور طرفم ست منی از همنیبب-

 ...نهیبیاگه احترام گذاشت احترام م...به شعورش بندازه
 
 نه؟یبی احترام گذاشت احترام میگی تهشم می لنگه پا نگه داشتهی سه ساعته منو پشت در یییییوااا-

 ...میزنی حرف مرونی بای بپوش بزود
 ... بصبر اومدمیاک-

 ی محو آبي با گل هادی سفزی شومهی و ی آبنی شلوار جهی سر کمدمو از لج مهرادو اون محمد خان رفتم
 ... برق لب زدمو رفتم دم درهی کمرنگمم انداختم سرمو ی و آبدی شال سفدمویپوش
  که به خنده افتادم گفتی با ادا اصول خاصدی داده تا منو دهی تکواری مهراد به ددمی باز کردم که ددرو

  آبرو بپوشم؟ی من لباس سبک و بيدی دیتوک-
  ادامه دادبعدم

 ه؟ی رسمنیا-
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 اره شک نکن-
 ...  . آوردملی نگو من باز دليزیت چ مهراد حرف زد و گفی راه هرچتو

 ... خور باشم کهي اآلن وابدم و تو سرنی که از همشهی نملی دلواال
 ... حرفانی مهراد بازم گوشزد کرد و گفت خوب رفتار کنم و امی برسییرای به پذنکهی از اقبل
 .... به طرفم برگشتيادی زي سرهامی که شدییرای پذوارد

 ...دمیهمه شونو شن سالم کردم که جواب محکم
 ... عصا دستش بودهی نشسته بود و ی مبل سلطنتي که باالتراز همه روي خورد به مردچشمم

 ختی محمد خانه؟تمام معادالتم بهم رنی ایعنی
 ....رای جذاب و گی پرپشت و چشماندی دست سفهی يساله با موها55/60بای مرد تقرهی

 ...ه سن داشته باشيوخورده ا70 خوردی بهش نماصلن
 .... بودو خشکش زده بود به مندهی پوشي کت شلوار نوك مدادهی
 ....دمی از نگاه هاشون فهمنویا...دنی جاش پاشد که همه ترساز

  گفتدیرو به روم که رس.... طور مسخ شده به طرفم اومدهمون
  نیخداباز فرشته شو فرستاده زم-
 دی منو در آغوش کشو

  خودمی در بهت بودن حتهمه
 
 

 ... دست همه بلندشدي که صدادی مو بوسیشونی پدوی کشرونی منو از آغوشش بی مدتزبعدا
  چشونه؟نای اوا

 .... به من زل زده بودی با چشمان چراغونمرد
 ... زمزمه کردآروم

 ...نی کنارم بشایب-
 ... که حرف گوش کنمنم

 ... نشسته امشی رفتم و رو مبل کناردنبالش
 ....م دوخته بودن ساکت به دهن محمد خان چشهمه
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  محمد خان دستشو گذاشت رو شونمو گفتناگهان
 باهاش رفتار يدوست دارم همه جور....همسرمو حس کردم ٔ◌ وجود دوبارهمیمن با اومدن مشکان تو زندگ-

 ...پسندمیکنن که من م
 ...میریگی جشن مزمو عزیٔ◌ ورود دردونهامشب

 
 جانم؟

  منه؟با
 دردونه؟

 ز؟یعز
 جشن؟
  خدأ◌فرشته

 ... الخالقللج
  منن؟داری شده االن مشتاق دی که منو نخواستن چنایا
 .... انییییروااان.... انیییی همه جننایا

 ... ندارنی ثبات اخالقنایا... خونهوونهی دمیمااومد
 ...می اهللا الرحمن الرحبسم
  کرده بود کنارم نشست و گفتی که مهراد مادرش معرفی تو شک بودم که زنهنوز

 ..  ..یشناسیمنو که م....من مائده ام مادر مهراد ...زمیعز-
  لبخند گفتمبا
  رو فراموش کرد؟ییبای زن به ایٔ◌ چهرهشهیمگه م....البته-
 

 مامانش شی خب خدائی نبود ولادمی شتری آدما رو بنیمن کال نصف ا... زر زدمنیدونی شمام مدونمی مخودم
 ... قشنگ بود

 
  با خنده گفتمائده

 ی خواستی شب خودتو آماده کن واگه کمکی مهمونيبرا... رسمی تو که نميبه پا...زمی عزيلطف دار-
 ....ریرو بگ7یداخل
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 ... کمکت کنمشمی مخوشحال
 
 حتما... ممنونیمرس-
  

  رو صدا کرد ی نامسای اون آتربعداز
  گفتاومدو،بای جذاب که هم قدخودمم بود تقربای و تقری چشم و ابرو مشکي بعد دخترقهی چند دقکه
 ؟یجانم زن عمو کارم داشت-

 .... شب آماده بشهي جون به مشکان جون کمک کن براسایآتر-مائده
  خنده گفتبا
 ...بله حتما باعث افتخاره-
  باشوق برگشت طرفمو گفتسای که آترمی کردی مائده خدا حافظبا
  خوشکل تراز عکس هاتیحت.....ی مشکان چقد تو خشکلییییوااا-
  لبخند گفتمبا
 ؟يدی منو از کجا دي عکس های ولي لطف داریرسم-

 ننی عمو و خانواده اش با مهراد خان اومدن اصفهان همه دل تو دلشون نبود ببی که وقتیدونی نمییوااا-سایآتر
 ... عکس ازت فرستادتهرانییتا1000 هی مهراد نکهی تا اي ایتو چه شکل

 ....اتاق محمدخان هست عمو ها و عمه بهاره و ٔ◌ همهٔ◌ اون عکسا تو خونهاالنم
 
  کنمي دادم آبرو دارحی ترجیول. .. تعجب دهنم وا مونده بوداز
 ... درستشناسمتی من نمیکنی نمی جون خودتو معرفسایخب آتر-

  تو؟ي و دختر عمووترمی سال آخر کامپيسالمه دانشجو22 سامیخب من آتر... هایگی راست ميوا-سایآتر
 
  هی چه پاووووولیا

 
 ....خوشبختم-
 ...نیهمچن-

  بهش اعتماد کرد گفتمشدی اومد و می می به نظر دختر خوبسای آترچون
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 از خانواده ها و رسم و رسومشو شهیم...سمی آشنا نادی خانواده و زنیجو ا  جون من تازه اومدم توسایآتر-
 ؟ی برام بگزی خالصه همه چدشونویعقا
 ...گمی میشی تو اتاق تا تو اماده ممیالبته بر-سایآتر
 ...می بوددهی اتاق رسبه

  رو تخت و گفتمنشستم
 ...خب بگو-

  پرت کرد رو تختو گفتخودشو
 .... راحت ترمينجوریا-

  زدو گفت ی جشمکبعدم
 ...خب از اول اول بگم-

 ....تا بچه داره5 بزرگ بابا
 ...شیدی بزرگش عمو مهرزاد پدر مهراد خان و ماهانه و شوهر زن عمو مائده که دپسر
 ... ندارهحی به توضاجی احتیچیش پدرته که اونم ه دومپسر
مامانمم ....سای و منم که آترمی علریداداش ام.... که دوتا بچه داره... خوشکل وقند عسل خودمي سومش باباپسر

 ...مامان مرجان
 ... آخرشم عشق من عمو شهرادٔ◌و بچه... دختر ناناز داره محدثههی چهارمش عمه بهاره که ٔ◌بچه
 ....عمو ها عموشهراد بچه نداره که اونم زنش ترنم حامله است تو کل خب
 ... شهراد عشقهعمو
 ... رفت بگم منم عمه ام هاادمی یراست

 
  تعجب گفتمبا
  بچه داره؟یرعلیام-
  ذوق گفتبا
 ... فداش بشمیاله.... خودمينایآتر....آره عشق عمشه-
  تفکر گفتمبا
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 نی همای ی تر باشکی از من کوچدی االن تو بااده؟مثالی کم و ز خانوادهنی ها تو ای چرا فاصله سننمیبب-
 .... منياز داداش ها...داداشت

  خنده گفتبا
 خانواده مردا نی بگم تو ادی ها بای خب در باره فاصله سنی خودته ولاریخب داداش من که همسن داداش ماز-
 و ی خونه خالیی جوراهی ...دنیاص م خوش اشتهان و تاچند سال بعداز ازدواجشونو به الس زدن اختصیلیخ

 .... وی عاليفضا
 
 .... خنده اون ولحن شوخش منم به خنده افتادمبا
 ؟ی چگهیخب د-
 و یشی خونه منی دخت انی تو شرمنکهی اگهیود...شهی بعداز محمد خان مهراد خان عمارت منکهی اگهید-

 صدا گهی دزی چایحق نداره محمد خان و اقاجون  جز مهراد چکسی عمارت هنیتو ا.... جالبزی چهیآهاااااااااان 
 ....کنه

 .... تمام لج محمد خان و در آوردنی ماهان که با تخساروی از مهاریغ
 ي همه کت دامنو کت شلوارنمی پائیاگه توجه کرده باش.. بپوشنی لباس رسمدی تو عمارت همه بانکهی او

 ....بودن
 م نگاه کردمو گفتشی و نارنجی کت دامن مشکبه
 مگه مجلسه؟-
  مخمد خان بپرس که پدر مارو درآوردهنیازا-
 .... دوساعت گذشتسای آتري و خنده های شوخبا

 ی برادر زادشو نشونم داد که کلنای عکس آترسای و آترمی حرف زدنای خونه و اي دوساعت درمورد فضانی اوتو
 ....ضعف رفتم

  وبور و خواسدی سفي دختر کوچولوهی
 
 ...دمی پوشی لباس مثال رسمهی سای کمک آتربا
 ....پوشوندی رو می کل برهنگرشی زهی صورترهنی پی که مدل کت باز بود ولدمی کت شلوار زرد پوشهی

 ...می به حال موهامم بکني فکرهی تا ارمی گفت در بسایآتر... از اون موقع برنداشته بودممویروسر
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  تمام گفتی با هنگسای رو در آوردم آتري روسرتا
 .... خلقتتو شکر چه موهاش نازهایخدا....الاوال-
  خنده گفتمبا
 .... بسهي باززیبسه بسه ه-

 وسطش زدم و نی نگهی باهاش درست کردمو ونی پاپهی که موهامو روشو جمع کردم و پشت سرم خالصه
 .... برام فر کرد موهامم آترئ◌ادامه
 .... کمرم اومده بود و ناز شده بودي فر شده ام تا وسطايموها

 ... رفت توهمي اتري برادشتمو انداختم سرم که اخماحی ملی صورتری شال حرهی
  مشکان چرا شال؟يوااا-
البته من به نظر ...ی مدلنی بودن منم اي خودمونم همه عادیتو جمع خانوادگ. . من عادت دارمزمیخب عز-

 ...می عادیلیخودم خ
 ... بزن امشبظیمه غل نهی صورتتو شیآرا...زمی عزیباشه هرطورراحت-سایآتر

 .... جمعنلی چون همه فامبهتره
  چشمام درهشی فکر کردن به آرابا

 .... بودم واسه خودمي استاد بای گذرونده بودمو تقريشگر آرایٔ◌چون دوره ....دیخش
 ....زی درآوردمو نشستم پشت مشموی آرافی کمی دستفی از تو کرفتم

 ...روع کردم همرنگ پوستم برداشتمو کارمو شمی کرم گرهی
 ....دمی کشیی محو زدم و ادامه شو با زرد طالي دودٔ◌هی ساهیپشت چشممو ...  که کارش تموم شدصورتم

 ...  دمی هم کشکی خط بارهی چشمو برداشتمو خط
 .... کردميزی امشب نا پرهکردمی استفاده نمادی چشم زخط

 ٔ◌رژ گونه....    ومدی تو چشم میلید خ که چون مژه هام خودش بلند بودمی مو رو چشمام کشي سه بعدملیر
 ...دمی رو گونه هام کشحی مو برداشتمو ملیلی اکلمسی

 ...     که محشرشددمی هم رولبام کشرهی تي رژ قهوه اهی
 ..ای ننیمشکان پائ-سایآتر
 وااا چرا؟-
 ...شهی ما همه کساد می کارو کاسبيایخو تو ب-
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 ....میاغ گوش نثارش کردمو رفتم سري اوونهی دهی خنده با
 ....امی پجوی مساوووووچقد

  از خانوادههمه
 نیشاه
 .... هابچه
  باز کردمنوی شاهي هاجیمس
 منم ی گلم تو خوش باشی آبجره؟باشهیمی تو می بنی شاهیگی؟نميدی معرفت چرا جواب نمی بییکجا«

 »دوستت دارم...خوبم
  بشکنه؟ينجوریستم بهش دردامو بگم ا که تو ني باعث شد تنها مردی شکست؟چنمیچرا شاه... شکستقلبم

 ... رو اسم ناز داداشم گذاشتمو بهش زنگ زدمدستمو
  گرفته گفتیی چند تا بوق برداشت و با صدابعداز

 بله؟؟-
  عجز گفتمبا
 ....نیشاه-

  جون گرفت و گفتصداش
 ...  رهی برات بمنیشاه...نی شاه؟؟جونیییشفق تو-
  شد؟ينجوری چرا انمیشاه-
 ... درست بشهدمیتو غصه نخور من قول م...ایغصه نخور...کنمیدرستش م...ی آجشهیدرست م-
 ...منم دوستت دارم-
  حرفم داغ دلش تازه شدو گفتنیباا
 نی که تقاصش امی بد کردی کمون؟بهی بود که چشم زد به زندگینه؟کی ببمونوی چشم نداشت خوشبختیک-

 بود؟
 ...داره نی رفته بودو معلوم بود حال خوبلی تحلصداش

  اخه مگه چند ساعت گذشته؟یول
  چه خبر؟هی از بقنیشاه-

  گفتیباهول
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 ..خوبن...خو.. همه هستنیچیه-
 ... هستي خبرهی بود معلوم

  مرگ من بگو اونجا چه خبره؟نیشاه-
  بهش گفتمنی همي قسم حساسه و برانی روادونستمیم

  گفتآروم
 ....  و آرامبخش زدن بهش االن خواب بودمارستانیردش بمامان که اونقدرزجه زد حالش بهم خورد و بابا ب-

 لباساتو بو ای نهیبی عکساتو مای وسط اتاقتو ختهیهمه عکساتو ر.... و دم نزدختی لحظه اشک رنی هم تاآخربابا
 ... کنهیم

 ... دی که چادرتو بغل گرفت و خوابمامانم
 به ما ای کنن هی کنن گرکاری چدوننیصغر هم نماقدس و ا....صبر تو خونه موندن نداشتم....رونمی االن بمنم

 .... برسن
 
 ...بغض منم سر باز کرد.... دلم خون بود بدتر شدنی شاهي حرف هابا

 .... بدون اجازه رو گونم اومدناشکام
  گفتدی هق هقمو شني صدای وقتنیشاه

 گم و یی جاهی برمی مرمیگی دستتو مامی مشمی پامی کنهی گري اگه بخوایپرستی که میی به همون خدايخواهر-
 ؟؟يخورید اخه مگه من مردم تو غصه م...شمیگور م

 
 باشه؟...دنمی ديای کن بیسع...ی مامان بابارو داشته باشي که هوای به شرطخورمی من غصه نمینی شاهباشه

 ....يتوجون بخواه خواهر...زمیباشه عز-
 ...خب؟  . شفق حالش خوبهبگو...مامان بابارو ببوس نزار غصه بخورن... من برمنیشاه-
 .... دلم برات تنگ شده تولهیبرو ول... حتمايباشه خواهر-
 ... بغضو نگه دارمنی تحمل نداشتم اگهید

  گفتمزود
 ....زنمیخدا فظ بعدا بهت زنگ م...منم دلم برات تنگ شده-
 ... قطع کردمعی سرو
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 ...دمیکشی مقی عمي تحمل بغضم نفس هايبرا
 ...گهی دي هاامیم رفت سمت پ نگاهقهی چنددقبعداز
 مال
 .... ها بودبچه
  برداشتو گفتي که زودی زنگ زدم به ساقاول

توله سگ قد ... نگران شدمی مرگت کل؟خبري اون ماسماسکتو جواب بددی نبادهیرندی خد چشم سفیٔ◌دختره-
 ...ده پاچه ور مالیٔ◌دختره... ارهی درميخر شده هنوز مسخره باز

 ....رـــ ش؟تویکشی خجالت نمتو
 ؟یبچه ها کجان؟خودت خوب...میعه عه بسه خورد-

 تهران منطقه خونه شما نهی ببکنهی مي هم نت گردسایآ....دهی اون گوشه خبرش تمرگدهی السا کپنی ها که ابچه
 ...ه؟ویچه جور

 
 ...نیاهان خوبه پس خوش باش-
 

  تو صداش گفتی غمهی عوض شدو با صداش
 
 که وتری نشسته پشت کامپسایآ...دی سردرد گرفت خوابهی از زور گرشه؟السایم مگه شعور؟اخهی بمیخوش باش-

 ....زهیراحت تر اشک بر
خاك ...   تحمل ندارمگهیمن که د...می و عکسامونو باهم نگاه کردمی رو گذاشتی که دوست داشتی آهنگهمون

 ..... دارمقی دارن منم رفقیملت رف...قمیتوسرمن کنن بارف
 
  خب؟شمی پنیای بکنمی که تابستونه جور م االنی ساقنیبب-
 ی چقدر تو باهوشي واياره اره وا-

 ...وتام گفتن  دنی منو اي بابامامان
 ... توشنی بردهیتهران عن.... بچه هانیبپوئ

 ...ی ام خل وضعی خاك تو گور من کنن که موقع ناراحتیعنی-
 ... طرف من ببوسبچه هارو از....نی کردنشون با من شما فکر ساك بستن باشیراض
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 ...امی ام شده می کن فکر ساك نباش من با گونیتوراض-یساق
 ؟ی واسه کفقط

 .... جواب کنکورم تااون موقع اومدهیاک...گهیواسه دوسه روز د-
 .. .ونی برم سالم برگهیمن د....نی خب اماده باشی نبود ولادمیپوففففف کنکورو اصن -
 
 يبا...سونمریتومیبزرگ...یمواظب خودت باش آبوج-
 يفداوت با-
 

 ... درآوردم که اگه زنگ زدن حداقل بفهمم و جواب بدملنتی از ساموی قطع کردم گوشنکهی ابعداز
 ... چند ساعتنی تو ای ذره شده حتهی براشون دلم
  بگم گشنمه کهسای گرفتم دستم و برگشتم اومدم به آترمویگوش

 ....ـیآتر-
 ...رتشو پوشونده بود اتاق نشسته بود و اشک صؤ◌ گوشهيآتر
  طرفش رفتم و گفتمبه
 ؟یکنی مهی چته؟چرا گريآتر-
  جاش پاشد خودشو انداخت تو بغلمو گفتاز
ببخش که اول رهات کردن بعداز خانوادت ....ببخش عمو و زن عمو رو....ببخش بابا بزرگو...تروخدا ببخششون-

 ...تروخدا ببخششون.... زجرت دادنقدرنی که ارمییبم....همه رو ببخش...ترو خدا ببخش....جدا کردن
 
  بود گفتمدی که تو اون لحظه ازم بعی آرامشبا
 نکن هیگر.... نبودم کهنجای بودم ادهیاگه نبخش)...زنهیزر م(دمیمن همه رو بخش.... اشکارونی ازینر...زمیعز-

 ...زمیعز
 
  سرخ ازم جدا شد و با خنده گفتي چشمابا
 زر زرو ام نه؟-
  خنده گفتمبا
 ... نمههی-
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 برووووو-
 ... من گشنمهيآتر-
 ...رفت...ادمی ببر ی خوراکای به من گفتن بننننننیه-
 ....یاشکال نداره حاال جبران کن مردم گشنگ-

 .. شماره گرفتو گفتهی طرف تلفن و رفت
 ....ارنی بیخوراک

 
 

  قطع کرد گفتتلفنو
 ارنیاالن م-
 یمرس-
  نمه هم بهم نخوردهی خدا يمحض رضا...ختی نرملتیره ر ذهی یختی اشک رنقدریا... شفق یراست-
  هامم ضدآبلهیوس...هی استخرشمیخو آرا-
  بعد بگو من مارکشو بخرمیاک-
 باش-

 ...دی زدن که گفتم بفرمائدرو
 ... آوردینی سهی خرت و پرت داخل ی وارد شد کلی زنهی

 ...کردی بغض گلوم ولم نمیول... به خوردني با آترمی نشستخالصه
  کجاست؟نمی دوستام و خانواده ام در چه حالن؟شاهیعنی

 ..... وقت بغضم نشکنههی دهنم تا زاشتمی رو می شکالتي هاکی تند کتند
 .... پاشدم و به طرف تراس ته اتاق رفتمی شدم مرسری ذره که خوردم با گفتن من سهی بعداز
 ...   . بودیش عال و فضاشدی بود که پنجره اش رو به درب عمارت باز مي جوراتاقم

 .... ولم کنهی بغض لعنتنی خوب فکر کنم تا اي هازی کردم به چی ذره نشستم لب تراس و سعهی
 ...گفتی می که با آرومي آتري در تراس و اومد پشت بندش صدايصدا

 ...    شروع شدهی محمد خان فرستاده دنبالمون مهمونمیمشکان پاشو بر-
 ... گفتمی مصنوعي لبخندبا
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 ...میرژتم بزن تا بر... رژت رفتهمه-
 ...ایعه وا خاك به سرم خوب شد گفت-
 يآتر-

  گفتزدی که داشت رژقزمز روشن شو مهمونطور
 ...جانم-
  ؟چطور شد به دفعه بغلم کرد؟ارهی دخل منو بخواستی محمد خان تون مگه نمنی اگمیم-
 

  گفتی گذاشت و با حالت ترسرژو
راحله ام اومد تو جمع همه رو با لرز و ترس به محمد خان ...ی به راحله گفت تو اون حرفوی مشکان وقتیییوا-

 ...گفت
 ...ارنتی گفت به مهراد بگن بی خانم عصبمحمد

 ... شترینابی ای ولکردنای ام تالش مهیبق.... داداشات و عمو شهراد که خودشونو کشتن تا آرومش کننيوا
 .... فلک کردنت روشاخشهدونستنی همه مگهید
 ....   خونهنی از ارمی اگه فلکش کنن من مگفتی وسط ماهانم منیا

 .... چشمش به توهی خانجون بود واری رودي چشمش به تابلوهی ي تو وارد شدنکهیتاا.... بد بودیلی خییییوااا
 .... کپ کردادتونیز  شباهتاز

 .... رفتادشی شکر خدارو
  گفتمیالی خی ببا
  مگه؟شدی می چکردیخو فلک م-
  گشاد گفتيشما چبا
 کشتتیم...خدا نکشتت-
  خنده گفتم با
 .... بهش فکر نکنادی باو زمیبر-

  کهنی پائمیرفت
 ....هیی بل بشوهی همه جمعن ودمید

 ... و گفتي اتري به پادی چسبی تاتی ناز اومد تاتي دختر کوچولوهی پله ها که نی پائمیدیرس
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 عنه ...عنه-
 .... پاش و بغلش کرد و گذاشتش رو پاشيشست جلو ني آتردمی تعجب نگاهش کردم که دبا

  گفتي نشستم که آترمنم
 ....سالم دختر عمه مگه صددفعه نگفتم بگو عمه نه عنه-

 .... عنهگهیخخخخخخ چه بد به عمه اش م... تازه افتادمی دوزاراهانننننن
 ....واال.... به عمه ام بگم عنهدی من بافهی حيآتر

  گفتناستیاسمش آتر دونستمی کوچولو که مدختر
 ) عنهیگی عنه تو مگمیعمه جون من م...( عنهیجی عنه تو مجمیعنه دون من م-

 ... شدیکی جفتش نکهیخو ا-يآتر
 )ی ولم کن اعصابمو شکستسایاه عمه اتر(ی تون اصبابمو شِچست  ولمشایاه عنه اتل-

  با خنده گفيآتر
 ... جوجهي نه خورد کردیشکست-

  منو گفتٔ◌ونه دستشو گذاشت رو شبعد
 .... عمه مشکانهنیا.....ای هم دارگه دیٔ◌ عمههی به بعد نیاز ا-
 
 اوه نیبه قول السا از ا... ناز بودیلیخ....کردی نگاهم مي دستشو کرده بود تو دهنشو با کنجکاوي حالت با مزه ابا
 ...     گاز هاستيما

 ....دمی بغلش کردمو لپشو تندتندبوسيزود
 نه اش گفت خنده و لحن بچگوبا
 )؟ي ایشما عمه مشک (؟ي ایشما عنه مشت-

  گفتمبالبخند
 .... نه مشکانیمشک-

 ...آهان-نایآتر
 ي دشتم تو دشت اون باشه که با چشماخوامی دوش دالمو مشتلی گفت من عمه مشتانو بي جام پاشدم که آتراز

 ....گشاد آترسا مواجه شد
 می راه افتادییرای طرف پذبه
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  گفتنای آتردنی اومد سمت ما و به محض دیساله از اون دور م28بایتقر زن هی دمی  دکه
 ... دارهي چه دخترگمی منو شب به بابات مي کردوونهی تو دنایآتر-

  به سمت ما اومد و سالم کردهی به حالت گربعدم
 ...می جوابشو دادبالبخند

 ؟يخوری جونم چرا حرص مدای شده شیچ-سایآتر
  شده بود اشاره کرد و گفتمین قا که حاال پشت منای آتربه
 یطونی شگهیحاال فردا که نزاشتم ببرتش پارك د.... لوس کردهنویبسکه ا....هیرعلی امنی اریهمه اش تقص-
 ....کنهینم
 

 ... دستاشو به سمتم گرفت و با بغض نگاهم کرد که بغلش کنمنایآتر
  گفتسای کردم که آتربغلش

 .... ماي کوچولونای آترنی و مادر ای علریهمسر داداش ام.... ها زنداداش منهنی مشکان جونم ایراست-
  لبخند گفتمبا
 خوشبختم-
  گفتی با خونگرمدایش
 رهیگی کمرت درد منی رو بزار پائنای آتريخوایم... دلمزی عزنطوریمنم هم-
 ...راحتم... ندارهیوزن-
  و با خنده گفتکی اومد نزديساله ا30 اون دور پسراز
 ؟ي سوزونده که شما کبود شدیشی دختر خوشکل ما چه آتنیباز ا خانومم دایش-
  من نگاه کردو گفتبه
 ي فرمودنیمز....يسالم دختر عمو خوش اومد-
 ...یمرس....سالم از ماست- لبخند گفتمبا
  با حرص گفتدایش
 ... که پدر منو در آورده کهي لوس کردنویدِ اخه تو ا-

  دراز کردو گفتی علریود دستاشو به طرف ام باباش جون گرفته بي که با صدانایآتر
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 ی عللیبابا ام-
  گفتی علریام
 ... گل دخترمی علریجون بابا ام-

 ... بغلش کردوبعدم
 .. شدهی کرده که مامانش حرصکاری بابا چينایآتر-یرعلیام

  که از حظور باباش گرفته بود گفتی و شجاعتی با بلبل زبوننایآتر
 یطونی من اصن اصن شگهی دروغ می مامانییبابا....( نچلدمیطولیمن اشن اشن ش.... بگهوخی دی مامانییبابا-

 ..)نکردم
  تر شد و گفتی حرصدای حرفش شنیباا
 ....ری بگلی تحوایب-
  گفتی با سرخوشی علریام
 ...قربون دختر گلم برم-

  و گفتطنتی زنشو بغل کرد با شبعدم
 ...رمیشبم قربون تو م-
 فت و سرخ شد و گفت رتشی آن عصبانهی دایش
 رررریام-
  با خنده گفتي هم با لحن کشداریرعلیام
 جوووووووووووون-

 ....یرعلی هم امسای هم من به خنده افتادم هم آترکه
  گفتدای شکه
 ... مراعات کنهیحداقل جلو بق-
 ... از خودموننیخیب-یرعلیام

 ... نسار ماکردیوچشمک
 ...میما بر...چشم و گوش بسته....من و مشکانم که مجرد....شهی می داره منکراتهیقض....اهم اهم-سایآتر
 ...دمتونیخوشحال شدم د... به سالمتدیبر....تونی چشم و گوش بستگيقربون پهنا-یرعلیام

 ....می و راه افتادمی کردی حافظخدا
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 و در کل ي ا قهوهي و چشم هاي با موها و ابرو های گندمي دختردایش... هستنیخانواده خوب... دلم نشستنبه
 ... بودنبای سبز در کل زي و چشمایی خرماي و با موهادی هم سفی علریام....جذاب بود

 ....انی همه از تکاپو افتاده بودن و اماده بودن که مهمونا بگهید...ییرای به پذدمی رسی کدمینفهم
 ... داده بودنریی تغی روهم به خاطر مهمونییرای سالن پذي مبل هافرم
 ...دم سالم کردم که همه پاشدن و جواب دادن محض وروبه

 شی قدمهی و کشیرفتم تا نزد...دلم خواست برم بغلش....دلم براش تنگ شده بود.... افتاداری به مازچشمم
 ... تو بغلشدمیکه خودش کش...راستش روم نشد برم بغلش....سادمیوا

 .... بغلم کردناری و بابا و مهرنی اونم مامان مهرآفربعداز
 ...اری کنار مهیو مبل  سالم و کردمو نشستم رکردی مبل نشسته بود و نگاه منیمحمد خان که رو باالتر به

 ....ی و جواب دادو باز سرشو کرد تو گوشدی کردم که لپمو بوسسالم
 خاك تو گور من کنن يا»Melodi« صفحه چتم نوشته بوديباال....کنهی داره چت مدمی ددمی کشسرمو

 ... دارنقی رفیکی نه یکیداداشام 
 ...رن همم میٔ◌ اوه چه قربون صدقهاوه
 »م؟ی زندگي ملوديدی پوشیچ« نوشته بوداریمه

 ... از اون بدتر نوشتهدختره
 »دمی تنه و شرتک پوشمی هوا گرم بود نعشقولکم«
 ....واال... کردهی رو خورده آبرو رو قای حدهی ور پراری مهنی نگاه کنم اگهی ذره دهی دمید
  با شکم برا مده کنارم نشسته بودي دخترهی

  با لبخند گفت کنمی دارم نگاهش مدی دیوقت
 خوشبختم... تو هستمکی کوچيمن زن عمو...زمیسالم عز-
  لبخند گفتمبا
 نیهمچن-
 ....ی دختر جذاب و شرقهی
  لبخند گفتمبا
 چند وقتتونه؟-
 ...شمی میماهگ7 هفته واردنیآخر ا...ماهمه6-
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 ادی بای که سالم به دنانشاهللا...یبه سالمت-
 زمی عزیمرس-
 
 

 ٔ◌ نوهننی ببخوانیچون همه امشب م...نمی محمد خان بششیو منم قرار شد پ...ومدنی کم مهمونا مکم
 .... ه محمد خان کیٔ◌دردونه

 یلیخ...دونهی تا کدومش درسته خدا میول...ی کردن و اظهار خوشحالی اومدن و سالم و احوال پرسایلیخ
و باعث لبخند محمد ... که زدم خفه شون کردمی زبونم حرف بکشم که هربار با حرفری از زتنخواسیهاشونم م
 ...خان شدم

 ....دنی پرسمی دفعه ام عمو ها و زن عمو ها بهم سرزدن و از راحتچند
 ... نبودکردمی که فکر مي که به بدخالصه
  و با عجله گفتزی اومد سر ماری که مهرخوردمی بودم آلبالو منشسته

  من کارت دارممیمشکان بر-
 ؟يچه کار-
 عه...می براید ب-

  دستمو گرفت و رو به محمد خان گفتبعدم
 ...ییرای پذزی منی بردم سر آخردمیکش...با اجازه-
 ... محزون و نازٔ◌با چهره....یکیتو تار....زی نشسته بود سرمي دخترهی

  آروم دم گوشم گفتاریمهر
 ... اصفهانتو... که گفتم هی همون دخترنیا-
 ... رفتو

 ....نه دلنشیٔ◌ چهرهنی مربوط به انی دلنشي اومد اون صداادمی تازه
 ... از جاش پاشد و سالم کردآروم

 .. و گفتمزی سر منشستم
 ...نیسالم بش-

 ... سبزش سرخ شده بودي کرده و چشماهی که گردمی نشست و سرشو آورد باال و و من تازه اون موقع فهمآروم
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 ... بودبایز... و لب و دهن متناسبدی موزون و پوست سفی با اندام الغر ولی و خواستنفی العاده ظر دختر فوقهی
 ه؟یاسمت چ- گفتمآروم

 ...الیمه-
 ؟ي کردهیچرا گر-

 هم کار کردم هم درس یسالگ16از....جهنم تر شد... جهنم بودمیزندگ... استهیچند روزه که کارم گر- الیمه
 یول... شدماریتاعاشق مهر... خوار نشدمی کردم ولی زندگيبا در به در...ارمیهرمو در ب دونه خواهیخوندم تا خرج 

 .... بودن متنفزمریاز خوار و حق... عشق خوارم کردنیا
 ... باشهی تاقت ندارم با کسیول.... جواب سالمم ندهیحت... محلم بدهگمینم.... بامن باشهگمینم
  داد؟ که جواب تلفن شوهی بهش اون دختر کنیبگ
 خواهرش....اون دخترمن بودم-
  تعجب گفتبا
 ست؟ی نی من با کساریمهر...یعنی...عی...شما؟-
 ...نه- لبخند گفتمبا
 .... شد و جاش رو به شور و شعف داددی آن کل غم چهره اش نا پدهی
  ذوق گفتبا
 اد؟ی بدی زنگ بزنشهیم-
 ؟یزنیخب چرا خودت نم-

  گفت نوی انداخت پائسرشو
 ده؟ی نممنو جواب-
 ...ادی بعی گرفتم و گفتم سراروی شماره مهرعی خجالت نکشه سرشتری بنکهی ايبرا
  نگاه کردو گفتالی که اومد مشکوك به من و مهاریمه
  شده؟يزیچ-

  قاب گرفت و گفتاروی کمر مهرفشی ظري بغلشو با دستادی پرالیمه
 ...م دونستیم...ی کنی نمانتی به من خدونستمیم...عاشقم....عاشقم-
 

  اخم گفتاربایمهر



              رمان زندگی شکالتی                                             اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 203 

 ... مشخص کنمیکی با تو فموی امشب خونم تا تکلبرمتی؟میعه؟حاال عاشقم-
  با ترس گفتالیمه
 ...کنهی اشتباه می منکه گفتم اشتباه کردم خو هرکساریمهر-

  گفتیالی خی با باریمهر
 ی کننی بدون چون و چرا ازم تمکدی؟بایستی ام نغهیمگه ص....یهرچ-

  گفتي باور با ناالیمه
 ؟یگی میچ... نکن من هنوز دخترمی شوخاریمهر-

  محض گفتیالی خی با باریمهر
 ...یمونی که مال من مخوامی منیمن تضم...یکنی پشت سرتم نگاه نميری مای يای با من مای-

 ...دهی من شناسنامه ام سفاریمهر....زنمی نمکی جی بکني هرکارگهیبخدا غلط کردم د- الیمه
  ببرم؟نی تو از بی دخترونگخوامی گفته اصن میک... خونميای بدی قبلش بای ولشهیحل ماونم -اریمهر

 
  توخانوادمون به توچه؟ي چند روزه اومدگهی بگم اخه؟نمیچ....گفتمی نميزی و چنی انداخته بودم پائسرمو

 مولود تنهاست- الیمه
 ....اری اونم  بمونهیمث خواهرم م...مولود با من راحته-اریمهر
  گفتهی با اشک و بغض و گرالیمه
 ...ی تو بگیباشه عشق من هرچ-
 ... روان بودنطوری اشکاش همیول

  دست منو گرفت و گفتاریمهر
 ...ي به حالت از جات تکون بخوريوا... دنبالتامیتا اخر شب م...نی بشنجای همیمه-

 باشه-  الیمه
 می دستمو گرفت و از اونجا دور شداریمهر

 
 

  گفتممی دور شد کامل از اونجایوقت
 ..گناه داره... نکنی داداشاریمهر-

 ... سوختالی مظلوم گفتم که خودمم دلم به حال خودمو مهانچنان
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  باخنده گفتاریمهر
 ... ندارمشی کاراطی محض احتترسونمشی ذره مهی نکنم؟کاریچ-
 غته؟ی صی راستیارراستیمهر-
 .... اش کردمغهی منم صنای و استی رو دوست ندارم و پاك نينجوری من رابطه اگفتیم...اره-

  گرفتمو گفتمدستاشو
 ....هی دختر خوب؟بخدای کارش نداشته باشيدی قول ماریمهر-

پشه ....واالاعصاب نزاشته برام... نرهی بفهمه رو اعصاب من اسکدی بایول... کارش ندارميآره خواهر-اریمهر
 ...خورهی بهش بر مشهیماده از بغل گوشم رد م

 
 ...  ی خوشحالم باشدیتازه با... روش حساسهينجوری رو دوست داشته باشه ای که کسيخب هردختر-
 

  گفتطنتی با شاریمهر
 ؟ی حساسی رو کس؟نکنهیدونی تو ازکجا مطونیش-
  گفتمیالی خی ببا
 ...هی فصلتی که اونم حسم حساساههی که حساسم گل و گيزیمن رو تنها چ-
 

  خنده و گفتری زد زاریمهر
 ...ي اوونهی داری معلومه خواهر اون مهیده فرسخ از یعنی-
 
 ....ي اخوي اوونهیهوووو خودت د-
  که گفتمی برگشتییدوتا.... بوداری مهي صدانیا

 به زحمت ین؟راضی چرا فرش قرمز انداختیییییواااا....شمیبه خدا ناراحت م...نیری نگلی تحونقدریتروخدا ا-
 ...نبودم
 ؟ی خل وضعاخه چقدر تو...بسه بسه-اریمهر

 
  گفتي زنونه و مسخره بازي با صدااریمه
 د؟ی چش سفارهی پدرتو دربادی من خل وضعم؟شب به اصغر آقا بگم بنننننننییییه-اریمه
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  گفتی التي باصدااریمهر

 از من داره؟لگد به بخت خودت شتری بی با من اخه اون اصغر ننه مرده چایب...فهی ضعبرمتیخودم جااصغر م-
 طهینزن سل

 
 ...کنمی مشیخط خط...؟ییییچ... بپرهیکه هرک.... دم پر ناموسم بپرهیاصغر منم و خوش ندارم کس-
 ... اومدی ماهان گفت و از اون دور با ژست التنویا

 ... و تاب دادن بدنشچی انداخت بغلشو شروع کرد پیشی خودشو نمااری شد مهکی نزدتا
خل وضع خونه راه انداخته ....  بودای وضعهیاصن ....دیکشی اون که سرشو کرده بود تو گردنشو نفس مبدتراز

 ...میبود
 .... دوتانی اي از ادا اصول هامی شده بودنی پهن زمهمه
  از اون دور اومد و گفتاری مازکه
 ...نیخواهرمو از راه به در کرد... دور همنیتا خل جمع نش5/6خاك توسرتون که -
 

 ... کاراسنی اهیچهار پا خواهرش دونهی نمنیعه وا اصغر ا-اریمه
 .... کاراستنیآقا ماشاهللا خواهرت ختم ا-ماهان

  تعجب تکون دادو گفتٔ◌ سرشو به نشونهاریماز
 ... نکبتتهیآقا ماشاهللا دائ-

 اگه بهش نگفتم-ماهان
  گفتدیکشی مگرفتی طور که دست منو منی هماریماز
  روشن تریکی چشمم از اون نیبهش بگو ا-

 ... کنمتی ببرم به همکارام معرفامخوی ميخواهر-اریماز
  و کنس؟بسی البد همه استاد دانشگاه و يواااااا-
 توله من کنسم؟-
  اکثرشون هستنی ولیستینه خب تو ن-

 ....ستیجمعشون خوبه بد ن...می براینه حاال ب-اریماز
 ...می راه افتادکردی که اشاره ميزی به طرف ماری مازبا
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 ... نشسته بودنيت شلوار و کپیتا مرد خوشت4 زیسرم
 ... نهگهی کنس مگمی ماری من به مازایب

 ....دهی از دم شسته رفته و شق و رق و اتو کشهمه
 .... واال.... مای ؟عقبنیریگی امتحان می آقا اجازه؟پس کگنی ان که تو مدرسه سرکالس ها میینای همنای اه ااه

  گفتاری که مازمی بودزی مکینزد
 ... منٔ◌ گمشتهزویاهر عز خونمی اونیخب آقا-
 گهی دیکی و خوردیم40 به یکیاون ...36 حول و حوش یکی...زدی ماری همسن مازیکی...تا مرد نگاه کردم4 به

 ....زدیم60به ....  خودشي بود برايدی سفشیشونم ر
  لبخند سالم کردمبا

 ... و خودش هم نشستدی من کشي برای صندلاریماز... جوابمو با لبخند دادنکه
  گفتزدیم60 که گفتميردم
 ... هستنی محجوبٔ◌زهی که دوشداستیاز وجناتشون پ-
 

 شاهنامه تیآدم انگار داره با شخص ... نینجوری انای چرااایخدا... مادر کلثومایزه؟محجوب؟یوجنات؟دوش.... اوهاوه
 ...زنهیحرف م

 ... لبخند گفتمبا
 ...رسونهی لطف شمارو متی نهادی داراریاخت-

  گفتزدی مارین ماز که همسيمرد
 ... برام سوال بودهی مهموني با مادرتون؟از ابتدای تفاوت داره؟حتهیخب مادمازل چرا پوششتون با بق-
 

 ....لیش دسته ب... کردن توكلیاه اه اه فضول و بردن اردب.... پرؤ◌ بگم به توچه پسرهنجای اجاداره
  گفتمی حرصي لبخندبا
من ...از اون گذشته... مثل اونا باشهدمی عقاشهی نملین دختر مادرمم دل منکهیاکنهی هرکس فرق مدیخب عقا-

 ...خوابوننی رو تو قبر خودش می بگم هرکسدی هم باهیو در رابطه با بق...کنمی می احستس راحتشتریبا پوششم ب
 به پسره گفت...میدیشنی ممی که فقط پسره و من که کنارش نشسته بودي زدو آروم جوري لبخنداریماز
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 ... جان؟هسته شو تف کندی اميخورد-
 رتبه هام دنی که با شندنی پرسنای و امی کنس ها و درباره درسم و محل زندگنی ازی ذره نشستم سر مهی

 .... ها دهنشون باز مونده بودادیتوالمپ
 طونی شي ساعت و راه افتادم برم طرف محمد خان که با صدامی کردم باهاشون بعداز نی که خدا حافظخالصه

   سرمو آوردم باالیفیو ظر
 سالم-
  که زد اخمام توهم رفتی باال رفته جواب شو دادم که با حرفییبا ابروها...زدیساله م16/17 دختر هی

 
 ...دختر عمه بهارتون...من دختر عمه توم-
  توهم رفته ام حول شده گفتي اخمادنی دبا
 ي کاردمیقول م...تو با من خوب باش....میناراضمنم از کارش ... ندارميریبخدا من تقص.. نگویچیتروخدا ه-

 ... خب؟ادینکنم که ازت بدم ب
 ... تموم شدن حرفاش ملتمسانه نگاهم کردبا
 بود و ي اگه دختر بدی ندارم ولشی کارداستی پافشی بود که از قیاگه دختر خوب...گهی نمراهمی پر بدمید

 .... ارهی توسرش صدا چهار پا دربزنمی کنه ميخواست بلبل دراز
  و کم کردمو گفتماخمام

 ه؟یاسمت چ-
  کردن صورتم گفتیو درحال ماچ کردن و تف مال  بغلمدی پرباذووق

 محدثه-
 ...از خودم جداش کردمو گفتم....اووووف

 مامانت کو؟...میاوووو خورد-
  گفتنوی انداخت پائسرشو

 ... توشی پامیبابابا رضا منو فرستادن که ب...ادیروش نشد ب-
 ... محدثه هم دنبالم اومدذمی راه افتادم که دالیخیب

 ...میدی محمد خان که رسزیبه م...ومدی مظلوم به نظر میلیخ
  سالم کردباترس
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  کوچولو اخم جوابشو داد و گفتهی خان با محمد
 مادرت کجاست؟-
 ...ادیروش نشد ب... همنشیبابا رضا پ...با-

  خانمحمد
 ...شهی مشکان ناراحت میگی؟نميتوچرا اومد-

  آروم زمزمه کردمحدثه
 ...دیببخش-

 د چشمش چکیٔ◌ از گوشهی اشکٔ◌وقطره
 ییبااجازه دختر دا- محدثه

 ... بره که دستشو گرفتماومد
  محمد خان گفتمبه
 ...شمیادپیخودم بهش گفتم که ب.... منهشی خوشحالم که اون امشب پیلیمن خ-

 .... خودته اشکال ندارهلیاگه به م- خانمحمد
 محمد خان بود رفتم و نشستم  ومحدثه روهم کنار ی ها که به نسبت دورتراز صندلی از صندلیکیطرف  به آرم

 ....خودم نشوندم
 .. .دیباری اشکاش مهنوز

 ... نداره کههی گرزمیه؟عزیچرا گر...آروم دختر خوببب-
 ... شدسی ام خنهی حس کردم سقهی کردو بعداز چند دقی مخفنمی حرفم سرشو تو سنیباا-

 ...دهی فشارمنمی صداش بلند نشه خودشو تو سنکهی و از زوراکنهی مهی داره گردمی که کردم ددقت
 ... سوختدلم

 .... هم سوختیلیخ
  اخه؟چرا

  نداره؟ی که سننیا
 ...زنهی مشی باحرفاش رو قلبش نچرا
 وهی م رب آروم شدو شروع به پوست گرفتنهی دادن و آروم کردنش داشتم که بعداز ي در دلداریسع
 ...چشمام چهارتا شده بود...گرفتی دوتا پوست مومدی دستش ميزیهرچ....شد
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 ... بخورهنقدری اادیبه اندامشم نم...خورهی مگه چقدر ماخه
 تو دوتا بشقاب قهی هارو با سلوهیبعد دوتا بشقاب آورد و م... دم دستش اومد پوست گرفت ی هرچخالصه

 ... خوشکل شده بودیلیخ...دیچ
  محمد خان و با خنده گفتي از بشقاب هاروگذاشت جلویکی  پاشدبعد
 ادی من بدم بشهی نملیدل...ادیشما از من بدتون م... مخصوص محدثه خانومٔ◌وهی منمیا... محمد خاندیبفرمائ-

 ...   ناراحتتون کردمهنکهی اي برای معذرت خواهدی شانیا...که
  ها مشغول شدوهی بهش کردو سرشو تکون دادو با میمحمد خان با غرور نگاه...دی محمد خان رو بوسٔ◌وگونه

 
  دختر مهربون بود؟نیچقدرا... هنگ بودمکامال
  کرد؟ی که نکرده معذرت خواهي کاري بزرگوار که براچقدر

 .... محمد خان دوستش نداره اقرار به دوست داشتنش کرددونستی منکهی داشت باای قلب بزرگچه
 .... هادای درممی گرگهید...ای خدایییییوا

 ... شدنهزی لبري صبرم امشب درراستأ◌کاسه
 ... با لبخند کنارم نشست و گفتمحدثه

 ...که منو بابت زر زر کردنام ببخشن... خوشکلمیی دختر داي برانمیا-
 ... رو جلوم گذاشتوهی ظرف مو
 ... اش شدمرهی با لبخند خاری اختیب

  باخنده گفتکه
 ستای بخور محدثه خوش مزه نوهیم-
 
 
 ... و کال خوشمان آمدخونهی مک گرافیٔ◌ و رشتهرستانهی سال آخر دبدمی ذره که با محدثه گپ زدم فهمهی

 .. ..کردمی مزی انالکبار افرادو حداقل یٔ◌همه... بودمنطوری همشهیهم.... بودمزی بودم و مشغول آنالنشسته
 مهرادو کردنیشونو با رقص خفه م که داشتن خودیی دخترانیاز ب...ی وسط مهمونگردوندمی که چشم منجوریهم

 ... کردمدایپ
 ...زدی بودو باهاشون حرف مسادهی چند تا مرد واکنار
 ....رنگی بیلی خی صورترهنی و پي شلوار نوك مدادکت
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 .... توحلقم آقاههپتی تاوومممم
که ....و پست خار نقدریواال اخه ادم ا..... تا دخترم بسکه خودشونو با عشوه خفه کردن پدرشون در اومدچند

 که اشکال نداشته ی وقتا البته واسه کسیالبته بعض ..  عشوه اومدن بدهگمینم...خودشو مزحکه خاص و عام کنه
 .... شورشو در آوردنگهی دنای ایول...باشه خوبه

 ...واال...انی نمای انی به منچه که عشوه ماصن
 دی مخم سوت کشی جي دي بودم که با صدازی آنالغرق

 »..دی دمی عمارت رو خواهنی خان اانی دخت و شان شرمیٔ◌قص دونفرهو حاال ر«-
 ... برمکنهی با لبخند اشاره مدمی سرعت به محمد خان نگاه کردم که دبه
 دست و سوت ي شد صداکی نزدیوقت...ادی مزی به سمت می کامران با لبخند و ژست خاصدمی نگاه کردم دهی

 باال رفت
خواستم بکشم دستمو که ....مهراد اومد جلو و دستمو گرفت....دمی همه مرد رقصنی اي تاحاال جلوی من کاخه
 کار هابالبخند بود و ن ایٔ◌همه...دمیبعدم با ضرب کش... و انگشتانمو آنچنان فسار داد که اشکم در اومددیفهم
 ....هیشوری چه بشدی متوجه  نمیکس

  اخالق منو؟دونهی نممگه
 ...کنهی مينجوری چرا ااخه
 از لجم ی رقصو استاد بودم ولنی شروع به تکون خوردن کرد ایمی رقصو با آهنگ مالستی وسط پمدیکش

 تونستمی نمي کارچیواقعا ه....تقال کردم تا رهام کنه که سفت تر گرفتم....تکون نخوردم تا حرکتم بده
 ... بود دورمدهی تنیالمصب مث افع....بکنم

  آورد کنار گوشم و گفتسرشو
  نخور تموم شه بره وولنقدریا-
  گفتمي لجبازبا
 ...من مشکل دارم با تموم شدنش-
 ی خانومکنمیمن مشکلتو حل م....عه-
 ؟ی باشیسگ ک-
  گفتتی حرفم با پوزخند و عصباننیباا
 .... تا خفه ات نکردمیبهتره خفه ش-
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 ..... نمـــی غلطچیه-
 .... لب هاش رو لبام رسما خفه شدمی گرمبا
 ...  ما بودير فقط رو بودونوکی تارستیپ

 .... دست و سوت همه بلند شدي حرکتش صدانیباا
 .... کارش با تموم شدن آهنگ بودنی او

 ... خورد خورد بوداعصابم
 بهم بودن وارد شدم ه باال رفتم و تو اتاقیٔ◌ ازش بهم خورد به محض روشن شدن برقا به سمت طبقهحالم

  کردسیودرو قفل کردم واشک صورتمو خ
 
 

 ... مطمئن بشمشمی تا از خراب نشدن آرانهی آياشکامو پاك کردم و رفتم جلو زود
 ... چک کردن خودم رو تخت نشستمبعداز

  بکنه؟ي کارنی همچهی دلش اومد چطور
  غرورمو خورد کردی عوضاون

 ....ستی باشه که محرمم نی تجربه ام از بوسه از کسنی اون گذشته من دوست ندارم اولاز
 ...غلط ٔ◌ تجربهنیاول
 شونه؟ی هام حالزی چنیاخه مگه ا...هه
 ... مهرادي زده شد و پشت بندش صدادر

 ...مشکان باز کن دروو-مهراد
  اومداری مهي صدانباری کرد وباز صدا زد که انی رو باال پائرهیدستگ

 ...زمی درو باز کن عزيخواهر-اریمه
  اومداری مازي نگفتم که صدايزیچ
 ؟ی بود عوضي چه کارنیبه تو؟ا بگم ی من چکهید آخه مرت-

  زدو خورد بلند شدي صدااری که با داد مهرومدی از مهراد نییصدا
 ی عوضزارمیزنده ات نم-اریمهر
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 داشتن ی که سعاری و مازاری و مهومدی زدو خورد مي فکر کنم بعدش شروع به زدن مهراد کرد چون صداو
 .... جدا کننارویمهر
 ....م طرف درو آروم درو باز کردرفتم
  مهرادو ول کردو اومد طرفمو گفتٔ◌قهی اریمهر

 ؟ي خواهریخوب-
  گفتماروم

  زشتهنی پائمیاره داداش بر-
 

 ... و مهرادم دنبالمون اومدنی رفتم پائباداداشام
 ... جو رو عوض کنن حالم خوب نشدخواستنیهرچقدرم برادرهام م...اوردمی موقع شام سرمو باال نتا
 شهی گفتن محمد خان همی ولخواستی نميزی بود دلم چسیشام سلف سرو...الم کردن موقع شام و اعییییییه
 غذا برداره معذب خوادی که هرکس مستنی باشن و تا آخر بازی ها کل خانوادش سر می مهموني تودی باگهیم

 ....نشه
با همونا مشغول  گذاشتم و ضهی نبودن عری جوجه واسه خالکهی بشقاب برداشتم داخلش دوتا تهی و زی سر مرفتم
 ....شدم
 .... مشغول خوردن بودنهمه

 ...ادورفتی و مرهیگفت م... صداش زدی بود که کسسادهی واشمی پاریمه
 .... رو رو به روم حس کردمی کسٔ◌هی بود که سانی پائسرم

 ... بلند کردم که متوجه شدم مهرادهسرمو
 .... زل زده بود به مني ورهی پوزخند با

  انکر اصواتش بلند شدي که صدادی نکشیطول
 ...يخانوم احتشام زبونشون خوب کوتاه شده انگار-
 

 .. . ازگليکورخوند... مثال منو به حرف بکشهخوادیم... نگاه وی عه عه عوضعه
 ... تو ببرنتی مردشور تربيا

 . .. از تو باغچهيخوری با قاشق چالوی کلویخاك توسرت ک... هاينطوری توسرت اونم نه همخاك
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 نگفتم که باز گفت یچیه
 ...یشی مری گوشت سکهی خونه بابات غذا نبوده که با دوتا تکنهی ندونه فکر میهرک-

 ... رفتمزی که به سمت دهنم آوردمو تو بشقاب گذاشتمو از سر می گوشتکهیت... دراومدحرصم
  نشستم؟زی گفتم و سرمي محمد خان و با اجازه اشی پرفتم

 ؟يورد غذا خنجای ايچرا اومد-محمدخان
 ...اره خوردم...ي طورنیهم-
 

  ادم دروغگوياونجا
  گهیخانزاده اس د... براش گذاشته بودنی کلیی جدا نشسته بود و از هرغذازی خان سرممحند
 ي نخوردیول- خانمحمد

 کمی یول....چرا-
 االن با منم بخور- خانمحمد

 ...رمینه ممنون س-
 ؟یزنی من منهیدست رد به س-
  خبیول...نه...نه-

 ... رو پراز برنج کرد و روش پراز کباب و گرفت جلومی خان ظرفمحد
 ...نمیبخور تا من بب- گفت

 ... باهاش کردمي بشقابو گرفتم و شروع به بازيمجبور
 ...نمیبزار دهنت من بب-محمد خان-

  تو گلومدی مهراد پري در اومد قاشقو پر کردم گذاشتم دهنم که با صداحرصم
 ؟ي بخورنجای ايای بي دور زدزویبه به م-
  تو گلوم گفتدی پرتا
 همه اش مال توئه... یآروم آروم بخور خفه نش-
 ...ختی آب واسم روانی لهی که محمد خان ادی بو اشکم در بکی نزدگهید

 ..دمی نفس راحت کشهی و خوردم و آب
 ... بچهي تو گلوه؟جسی چه کارنیمهراد ا- خانمحمد
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 ... بلمبونهي چجوردونهی نمگهی دنجای اادی منهکی واسه من قهر مزیآخه سرم-مهراد
  نگفتميزی و چنی انداختم پائسرمو
  خان با حرص گفتمحمد

 بگو ؟منویکنی کوفتش منمی ايای لقمه رو برداشته بعد تو مهی نی نخورده با هزار زور ايزی بچه اونجا چنیا-
 ...یفکر کردم تپ به فکرش

 ...   . بدهتیبه مشکان اهم دور و برتو ول کن ي اون دخترهاقهیدودق
 

  گفتیمونی با پشمهراد
  کنم؟کاریاالن چ....چشم-
  حرف محمد خان چشمام چهار تا شدبا
 
 

 رونی بر طرف نشده بشی تا غذاشو بخوره وتا ناراحتياری تو اتاق از دلش در مشی بریاالن م- خانمحمد
 ياینم

  گفتمعی زد که سريشخندی نمهراد
 ...ستمیمن ناراحت ن-
  که گفتمنیهم...دمی دي اگهی دزیمن چ- خانحمدم
 ... به مهراد اشاره کردو

راستش ازش ... بهمد باال تو اتاقم و درو محکم کوبیٔ◌ و برد طبقهدی بشقا بمو برداشت دستمم کشمهراد
 ... باالدمیبا خشونت از پله ها کش... نبودي سالنم خبري توياز اون لبخند ها و پوزخند ها... دمیترسیم
 ...شی آرازی گذاشت رو مشقابوب

 ....  که درو قفل کردرونی برم باومدم
 ... خوردمواری که به دیی عقب تر تا جارفتمی تر من مکی نزدومدی میه...کمی نزداوند
 ... لباس هامون بودنمونی تنها مرز بهی طورسادی واکینزد

  گوشم و گفتکی آورد نزدسرشو
 ؟یکنی داداشات وآقاجون خراب مشی و من و پیکنی قهر مزی و سرمیکنیکه حاال واسه من ناز م-

 ....ختهی بوسه که حقم بوده؟من لب تر کنم به پام رهی خاطر واسه
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  حقت بوده؟یچ...یچ-
 ...گهی دي هازی چیلیهم اون بوسه هم خ-مهراد

 ...ي نداری حقچیتو ه-
  دی حرفم دست برد شالمو کشنی ابا
  اش شدم که گفترهی ترس خبا
 ...خوامیمحقمو -
  تقال  یهرچ.... کرددنی لبشو رو لبم گذاشتو با خشونت شروع به بوسو
 ...پامو گرفت باال... پاموریپامو بلند کردم که بکوبم وسط پاش که دستشو انداخت ز... بد تر بودکردمیم

 ...شدمی منی پخش زمدادمی پامم تکون ماون
 ...کم رو گونه اش چشماشو باز کردو نگاهم کرد اشیسیبا خ..... دراومد و اون دست بردار نبوداشکم

 ... عذابو تموم کردنی که ادی دی تونگاهم چدونمینم
 ....ختیری مهابا رو صورتم می و اشکام بنی ازم جدا شد سر خوردم رو زمیوقت

  گفتی رحمی با بمهراد
 ...میغذاتو بخورتا بر-
 ... احساس حقارت نکردمنقدری اچوقتیه... خانوادم افتادم که چقدر دوستم داشتنادی حرفش نیباا
 اومدم برم اونطرف اتاق که جلومو گرفت و با اخم گفت... زجه ازجام بلند شدمبا
 ستم؟یمگه با تو ن-
  گفتمهی گربا
 ...چوقتیه.... بخشمتی نمي که امشب بهم دادی به خاطر احساس حقارتچوقتیه-
  بهت گفتبا
 ...مشکان-
  زج گفتمبا
 ...ولم کن-

 طرفمو بازو هامو گرفت و گفت اومد
فک کردم به خاطر ...من فک کردم....يزیری به خاطر اون اشک مدونستمینم.... بوسه بودهیفقط ...مشکان-

 ...یکنی مهیشامه که گر
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 ...چوقتیه....یفهمی منو نمچوقتیتو ه-
  کردو گفتبغلم

 خوب نقدری تو اکردمین فکر نمخب؟مشکان م... ات کردمسهی دخترا مقاهیمشکان ببخش خب؟ببخش که با بق-
 ...یباش
 
 ...     ذره اروم گرفتهی تو صداش درد دلم یمونی حرفش و احساس پشبا

 ...حاال بخند قشنگم-مهراد
  کردم که گفتنگاش

 ...زمی عزنمیبخند من بب-
  تبسم کوتاه کردم که با ذوق گفتهی

اومدم قاشقو ... قاشق گرفت جلومهی هم آوردو بشقاب غذا رو... نشوند روتختدویدستمو کش... حاال شدآهانننن
 .. که گفترمیبگ
 .. .مینه و نو هم ندار....ی معذرت خواهي بهت به جادمینه من م-

 ... حالمو بهتر کردکردی که میی های کردم نزاشت خودم بخورمو با شوخيهرکار
 .... نخوردمگهی شدم و دری نخورده بودم که سشتری بشقابو ببشقابو¼

  ستمی بگم نکه توخونه بابام نخوردم بلد نگهی مطونهیش....هم اصرار کرد که بخور نخوردم هرچقدر
  هسدمی که من دختر خوب و گلنقدریا.....امی کوتاه ممونهی مث خر پشنی انمیبی که میی از اونجایول

 ن؟ی پائمیبر-مهراد
 میبر-

 ....د مو سرم کري برم که دستموگرفتو روبروش نگهم داشت و روسراومدم
 .... آقا نشستمي جلوي ساعته بدون روسرهی دمی فهمتازه

 .... منو ببخش خب؟قربونت برمای خدايوا..  شدميمری آلزادایچقدر من جد... عالم تو سرمخاك
 نی به سمت پائمی خجالت ازش تشکر کردمو راه افتادبا
 
 

 ... کم کم همه در حال رفتن بودنگهی دمیدی که رسنی پائطبقه
 ...شهی هم تموم می مهموننیودم که ا بخوشحال



              رمان زندگی شکالتی                                             اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 217 

 ...ومدی شون خوشم نی از جو مهموناصال
 ...    میکردی و بدرقه ممی بودستادهی و من و مهرادم کنار در ارفتنی و مکردنی می خداحافظومدنی مهمه
 ...   .  شدنی نفرات که عمو ها بودن و بچه هاشون هم با کسب اجازه از محمد خان راهنیآخر

 ٔ◌ که مهراد خم شدو گونهستادنی ما ايدم در جلو....رفتنی داشتن مدای رو بقل زده بود و باشنای آتریرعلیام
 ....  دی که خواب بود و بوسناآتری
  شدوگفتداری خواب آلود  از خواب بیی با چشمانایآتر
 ...هیبجو بهشون د...توننی منو خواب می هبلهی چه خوابم نمجمیعنو مهالد من م-

 نده گفت خمهرادبا
 ... بهشونگمی عنو می به من نگگهی که دیباشه خوشکل عمو بخواب من به شرط-

 .....دی و باز خوابیرعل امیٔ◌ راحت شده بود سرشو گذاشت روشونهالشی که انگار خنایآتر
 ... هم رفتن و عمو هام هرکدوم دعوتم کردن به خونه هاشونیرعلی و امدایش

  دم گوشم گفتمهراد
 .... های دلشو نشکنی واسه خداحافظادیاون دور معمه داره از -

 .... محمد خان نشستمشیدور زدمو پ نگاه کنميزی به چنکهی اسم عمه بدون ادنیباشن
 ... مشکان مشکان کردن مهرادم توجه نکردمبه

 ...نمشی ببخواستی دلم نمفعال
 .... نگفت و فقط نگاهم کرديزی بود چدهی رو از دور دهی خانم که قضمحمد
  اس دادهاری مهردمیباز کردم د. .. رو حس کردممی فکر ها بودم که لرزش گوشنیتوهم

 »--------  خونمٔ◌ شمارهنمیا..ی موقع نگران نشهی می رفتالی منو مهيخواهر«
  نوشتمواسش

 » ادرس بدهای دنبالم ای سر بزنم بالی خونت به مهامی مفردا«
  نوشتاریمهر

 » دنبالتامی فردا خودم مزمی به چشم عزقدمت«
 

 ... ندارهالی به مهي خداروشکر حداقل کارهووووفففف
 ... شدداشونی از اون دور پارمی مازاروی و بابام و مهمامان
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  گفتی شوخاربایمه
 می دخترمونو ببرنیخب بابا بزرگ بده ما ا-

 ...مونهی من مشیدخترتون پ- خانمحمد
  با خنده گفتبابا
  خونه خودمونادیخب حداقل امشب ب-

  خان محکم گفتمحمد
 زنه؟ی فکر کنم که پسرم رو حرفم حرف مينمبخوا-

 ...چشم...نه-بابا
  کرد سمت مادرمو گفترو
 زم؟ی عزمیبر-

  به دل من ننشسته بود گفتچوقتی هی ولزدی که تو چشماش موج می با نگرانمامان
 امیصبح زودم م... من هستمی داشتي خب؟هروقت کارریرو بگ5ی اومد داخلشی پیمشکان مامان مشکل-

 دنبالت خب؟
  گفتمالیخیب

 ...باشه ممنون-
 ... شدن که برنی و سفارش راضحتی و نصی ماچ و بوسه و نگرانی کلبعداز
  به محمد خان گفتم که گفتيریشب بخ... رفتننکهی ابعداز

 ....بدم حی ها برات توضزی چي سره یٔ◌ تا دربارهای بي و حتما امروز فردا وقت اضافه آوردریشبت بخ-
 

 .... باالٔ◌ گفتم و رفتم طبقهی باشه و خداحافظي کنجکاوي ذره ابدون
 پرهن و سمت چپ ي که رو بازوی و شلوار مشکی کوتاه مشکنی استشرتی تکی اتاق شدمو و لباسامو با وارد

 خواب به چشمم ی خسته بودم ولتی نهایب.... بودعوض کردمو خودمو پرت کردم روتختیران پا قلب مشک
 رو ی توجه بهشون گوشدوناهههه ب... ها رو به رو شدمجی ها و مسامی پلی چک کردم و با سمویگوش.. .ومدینم

  ...ادی خواب به چشمام بدی دنده اون دنده شدم تا شانی و ایگذاشتم رو پاتخت
 ....دادی بهم نمدنی خوابٔ◌ اجازهالی فکر و خی عادت ندارم و از طرفنجای به انکهی راه و ای خستگی طرفاز

 ...شدی مدهی به همه جا کشفکرم
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 ... مهرادو کارشبه
 ... هاشی مادرمو نگرانبه
 ....الی و مهاری مهربه
  مثال خوبمٔ◌ مثال عمهبه

 ... هام و همسرهاشونعمو
 .... بودمگانهی که توش بي فرهنگ خانواده ابه
 .... محمد خانبه
 ... داخل چشماشزی غرور نفرت انگبه
 ... خودمبه
 ... تنفرموزنهی تک تک حرکاتم داد می ندارم ولی از کسي انهی ککنمی تظاهر مکهنی ابه
 ...شنی چرا متوجه تنفر من نمنکهی ابه
 ... زدنی خودشون رو به نفهمنکهیاای

 ...نی وبابا حسمی مامان مربه
 ....زمی عزنی شاهبه
 .... به اقدس و اصغریحت
 .... ندارهدهینها فا بدون اوی ام که زندگوونهی خل و دي هاقی رفبه

 ... کردم و فکر کردمفکر
  خوابم بردی که متوجه نشدم کياونقدر

 
 ....يراو
 

 هل نشی خارجش کردو داخل ماشالی گرفت و با خشونت تمام ازوالروی جشن بود که دست مهي اخرهااریمهر
 ...زدی نمکی از ترسش جالیداد و مه

ماه تمام بهش محل نداده و 4 که عاشقش بود ییالی مهکهنیفکر ا...کردی داشت خودشو تحمل میلی خاریمهر
 ...کردی بهش زده داغونش مانتیانگ خ
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 هی بخواد با الی مهنکهی و ادادی زجرش مدیکشی تا صبح آه مالی خاطراتش با مهادی که بایی فکر به شب هابا
 ....شدی براش گرون تموم مارهی سرو تهشو هم بیمعذرت خواه

 ... کنهرکای چخوادی مدونستینم
 ... انجامش بود اصال مطمئن نبودی که درپي کاراز
 ... . مال خودش بشهالی کنه مهي کارخوادی که مدونستی منوی ایول
 ... راه افتادالی طرف خونه مهبه
 گهی بره و دنکهی با فکر ایول... خودش برهالیاول خواست بگه مه... شدادهی پنی و از ماشستادی خونه اي به رورو
  گفتي با طلبکارالی به مه روادین

 د؟یکل-
  گنگ نگاهش کرد که داد زد الیمه
  بدهدوی کلگمی ميمگه کر-

 .... گرفتاری به طرف مهردوی شد و کلری اشک هاش سرازاری با داد مهرالیمه
 ...    ها حقشهنی از اشتری بی بد کرده و حتیلی که خدونستیم
 ...شت وجه نداچی رو به هاری اخالق مهرنی تحمل ایول

 .... بوددهی تخت آروم گرفته و خوابي روالیمولود خواهر مه... داخل خونه شد و به اتاق مولود رفتاریمهر
 ری هفته لباس برداشت و بعداز چک کردن و شک یٔ◌ به اندازهالی مولود مهي ساك متوسط برداشت وبرراهی

 .... زدو رفت آب مولودو بغلٔ◌گازو بستن فلکه
 ... نشستهاری دختر کوچولو به دل مهرنیر ا که چقددونهی خدا مو
 ... رفتنی زدو به طرف ماشرونی ساختمان باز

 ... کرج رونديالی شد و به طرف ونی خوابوند و بعداز گذاشتن ساك کنار مولود سوار ماشنی و عقب ماشمولود
 ... کردنهی که نه جرعت اعتراض داشت نه جرئت گریی الی مهو

 ... گفتالی مولودو بغل زودو آمرانه به مهاری مهردنی رسالی به ویوقت
 ...نیبرو پائ-
 ... دوطبقهی بود ولی نقلالیو

 رو که الیدست مه... رفترونی گونه اش بي روي از اتاق ها خوابوند وبعداز نشوندن بوسه ایکی ي رو تومولود
 ... بودو گرفت و به طرف باال کشوندستادهی اییرای وسط پذفیبال تکل
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 ... رو دارهالیامشب فقط قصد چزوندن مه که دونستیم
 ....تازونمی مدت هم من مهی کی نیماخ اون تازوند ا4 خودش گفت با
 ..نه... خاموش؟ی فروکش کرد ولی خشمش کمشی آتالی مهي رنگ ترس تو چشمادنی دبا
 زدو يند خشی که توسرش اومد ني بود وفکردهی خرالی مهي داخل کمد اتاق که براي لباس خواب هادنی دبا

  گفتالی چزوندن مهيبرا
 و یکنی لباس خواب هارو انتخاب منی از ایکی کجاست توام نمی بزنم ببداری سر به سراهی نی پائرمیمن م-
 ...یپوشیم

  گفتهی با گرالیمه
 .....من نــ-

  با حرص گفتاریمهر
 ...کنمی خون ميدی نپوشدمیبه خدا احدو واحد اومدم د-

 ...  افتادهی باز به گرالیرسناك گفت که مه رو اونقدر تکنمشی مخون
 ... رفت و داخل آشپزخونه شدرونی از اتاق باریمهر
 پر خچالوی که زنگ زد بهش شی چون دوساعت پنجاستی همداری که سرادونستی بهانه بود چون مداریسرا

 ...کرده بود
 ... انگار نه انگاری کم بشه ولتشی عصباندی تا شادی رو برداشت و سرکشوهی آبمشهی عادت همبه
 به اری مهردی اخالق جدنی از ای بپوشه ولاری مهري رو جلوی لباسنی همچخواستی دلش نمالی اون طرف مهاز

 .... باهام نداشته باشهي تاکارکنمی اومد ازش خواهش می با خودش گفت وقتدیترسیشدت م
 ...شدی محرمش حساب ماری مهرنکهی کار نبود باانی به ای دلش راضواقعا

 تازه متوجه شد که دنشی از لباس خواب هارو برداشت و بعداز پوشیکی فکر ها دست برد و چشم بسته نی ابا
 ...هیچقدر لباس باز

 .... داخل شداری عوض کنه که در باز شدو مهري اگهی لباسو با لباس دخواستیم
 از اون همه حس پررنگ یول...د بودای پی خوشحالدی وشایفتگیش....حرص....  عشق... خشم...اری چشمان مهراز

 ...ترسوندی رو مالی مهنیتراز همه خشم بود وا
 ...    زود از ترسش جلوش زانو زدو به پاش افتادالی اومد که مهالی به طرف مهاریمهر

  گفتهی گربا
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اخه ....ادیآخه دلت م..... کنی و بزرگایتو ب... کردمیمن نادون....کنمی بهت شک نمگهید... غلط کردماریمهر-
 بدبختم يخوایچرا م..؟یکنی مينجوریچرا با من ا... سخته برامیتوکه بدون تو زندگ ....یتوکه همه نفسم

 ....به مولود رحم کن....کن نیپرستی میترو به هرک....دهی من شناسنامه ام سفارمیمهر.....؟یکن
 ...ه آروم کنه  بوسهی دلش نرم شدو قصد داشت اونو با الی مهي عجز در صدادنی با داریمهر

 ....دشی بلندش کرد و بوسنی برد از رو زمدست
 انی داخل لباس خواب افتاد و احساساتش به غلالی مهفی بهش نداره که چشمش به بدن ظري بگه که کاراومد
 ....افتاد
 .... رو تجربه کردی مهربوناری که اونشب بر خالف انتظارش مهرییالیومه

 .....و
 
 

 ....ما مو باز کردم چشمی گوشي با صداصبح
 ختی رشونی حرف زدم و اعصابم از ناراحتنی با اون وبابا وشاهی ساعتهی....مهی مامان مردمی دادم که دجواب

 ...کردی حالمو بد مگاهشونی گاه و بيآه ها...کردنیهرچند اونا تظاهر به شاد بودن م...بهم
 ... رفتم حمام صبح اول صبح اعصابم داغون نباشه لباس برداشتمونکهی ايبرا

 و با دمی پوشی مشککی تونهیو ...نی دم پا جی شلوار مشکهی زدم و رونی دوش رب ساعته از حمام بهی بعداز
 ... ستش کردمیشال قرمز مشک

 .... که چشمم به ساعت خوردرونی برق لب زدمو و اومدم از دربرم بهی
 ...بود6:15 تازه ساعت اوووفففففف

 ...شهی می چنمی حاال ببی ولستی حسش نییییه.....ختنیم ر واسه کردهی چه جون مخخخخخ
 .... در اومدفی کت شلوار و کهی مهراد با می از اتاق رو به روئرونی درکه اومدم باز

  و با تعجب گفتمآروم
 سالم-

  داد تو اوت دستشو گفتفشوی هول تراز من کاونم
 ... صبحونه تا منم زود برممیبدو بر-
 دمی پرسیجی گبا
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 ؟کجا-
  زد نوك دماغمو گفتدیخند

 ...ی خانوممارستانیب-
  با عجله؟نقدریخو چراا-
 12امروز تا عصر عمل دارم از اون به بعدشم مطبم تا -

 از گهی بود و با اومدن ما سالم کرد و با دوتا خدمتکار ددهی و چزی به آشپزخونه که راحله حاضر و آماده ممیدیرس
 ... رفتنزیسرم

 کی شیمهرادم داشت تند تند ول... برداشتمو شروع کردم به خوردنرموزوی شضهینبودن عر ی واسه خالنشستمو
 ...خوردیصبحونه م

 .... و اندازه هم بودکی کوچقامی منو رفي برعکس لقمه هاگرفتی که میی لقمه هایعنی کی شگمی منکهیا
 اجیواال تو احت..( .شدیط م ساقی از هستدیدی ندارم وگرنه االن خوردن منو ملی خوبه به صبحونه مخخخخخ

 ...)رونی بزنهی تو گلوت از دماغتو و دهنتو گوشات مجهی مي آبم بخوري غذا بخورستین
 تو گلوم و حاال سرفه دی موز پرریش.... بشمنی بودازخنده پخش زمکی مجسم کردم که نزدروی تصونی آن اهی

 .... سرفه کنیک...نکن
 ....رونی بپونده و از صد جام بزنه بقت وجدان خاك توسرم به حقیٔ◌ه بود که گفتنی اون وسط همه ترسم احاال

 ... پشتم که نفسم کم کم جا اومددی چند تاکه کوبمهراد
 ؟یخوب-مهراد

 اره ممنون-
 خوب حاال صبحونه بخور-
  ندارم لی مینه مرس-
 ؟یکنیبخور تعارف م-
 .... صبحونه بخورمادی مشینه کال صبح ها کم پ-
 ... باز نخوردمی اسرار کرد که بخورم ولیم که مهراد کل موندگهی کم دهی

 محمد خان کجاست که اونام گفتن شب دمیاز خدمتکارا پرس... راه افتاد ی بعدش بعداز خدا حافظقهیدق40 مهراد
 ....شهیپا م9 و ساعتخورهیها قرص خواب م

 ...اطی عمارت هرکدوم از عمو هارو گرفتم ازشون راه افتادم به سمت حآدرس
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 کی عمارت کوچهی و از همه بزرگ تر بود و هرکدوم از پسرا موندی عمارت محمد خان مثل عمارت مادر ماخه
 ...داشتن

 .... نبودنجای خانومم خداروشکر اعمه
  نکبت اونم من بخورم؟ختی حرص رواال

 ... که مال بابام بود و بدون در زدن آروم وارد شدمی طرف عمارترفتم
 دنبالت االن جزء صبح زود امی صبح زود مگهی منی مامان مهرآفرنکهیا... کردهرمیرگ دیلی خی سوالهی یول
 ...ست؟ین

 ... خوش خوابنقدری ادم اواال
 ....   بد قولنقدری اادم
 .... دادی افتاده بود تو ذهنمو قلقلکم میطونی شفکر

 .... خدمتکار داخل آشپزخونه بودهی که شدم داخل
 .... باالٔ◌تم طبقه که متوجه نشه رفي جورآروم
 ... باالستٔ◌ اکثرا اتاق ها طبقهاخه

 ... بود و دو تا دورش پراز اتاقمنی باال نشٔ◌طبقه
  حاال کدومو بگردم؟اووو

 ... اتاقو آروم باز کردمهی چهل کردم ودر ی سستی بده
 .... خاك تو سرمییییی وووااااااااکه

 ... هم هستنيو الونچ نچ نچ نچ چه الو ت....گهی بابا در بغل همدمامانو
10 که یی بستمو از اونجادروآروم 20 30  رو به رو اری رو باز کردم که با مهی در اتاق دومومدهیبه من ن40

 ....شدم
 .... ماتی اتاق کامال اسپرت با رنگ آبهی.... چه اتاقش خفنهووووولللللییییا

 ...  . بوددهی شکم خوابي رو تخت خواب بود روخودشم
ژل هارو برداشتمو با .... توالتش چشمام برق زدزی مي روي ژل هادنی کنم که با دکاریو فکر کردم چ تو اتاقرفتم

 ... موهاش مشغول شدميهاشون رو
  ..خخخخخ کرکره خنده بود.... موهارو با ژل چسبودم کف سرش و سه تا کوه بزرگ رو سرش دذست کردمکل

 ..... اومدم پاشم برم کهآروم
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 ییییییی واااااايا
 

 .... شدو افتادم تو بغلشدهی کشاری توسط مهدستم
  خواب آلود گفتي باز کردم که با خنده و صداچشمامو

  توله؟ي کردکاری من چزی عزيبا موها-
 ...دنی نتونستم خودمو کنترل کنم و شروع کردم به خندگهی موهاش از رو به رو ددنی دبا

 ....کنهی داره با ذوق به خنده هام نگاه مدمی کردم داری نگاه به مههی دمی خوب خندنکهی ابعداز
  گفتمآروم

 ه؟یچ-
  گفتبالبخند

 ...خندنیجوجه کوچولو ها چه ناز م-
  که گفتنی حرفش سرخ شدمو سرمو انداختم پائنیباا
 ...   من قربون خنده هات و خجالتت برميا-

  گفتمآروم
 گه؟یمن برم د-
 ...میصبر کن منم آماده بشم بعد باهم بر-
  و گفتمیوتخت بلند شد راز
 ؟يبه مامان بابا سر نزد-
  خنده گفتمبا
 رونیاومدم ب...ریسربه ز...بود منم که مظلوم18 +ي هوا باز کردم صحنه های بي طورنی اتاقو همهیواال در -
  شد و با قهقه گفتنی حرفم از خنده پخش زمنیباا
 ...یکنیعادت م-

  خنده اش تموم شد گفتمنکهی ابعداز
  کجاست؟اریاتاق ماز اریمه-
 ؟يزی سراونم کرم بريخواینکنه م...  بقل اتاق منهنیهم-
 ؟یگی می منو کرم؟ چننیییههه-
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 ...طونیبروووو ش-اریمه
 .. آدرس داد اری که مهی اومدم و به اتاقرونی کردمو از اتاق بی حافظخدا
 ... اومداری مادر مازدی بفرمائي زدم که صدادر

 ... فک کرده مامانشمخخخخخ
 ....حهی و با دقت در حال تصحی برگه مثل برگه امتحاني سرهی شده تو زی ردمی وارد شدم دآروم
  نزدم گفتی حرفدی دیوقت
 ....ــیجانم مادرچ-
 ... سرشو آورد باال با من رو به روشدی وقتو
  شو از چشماش برداشت و گفتی طبنکیع
 از کدوم طرف سر زده؟آفتاب ... خانوووومي اومدنجاست؟خوشی ای کنیبه به بب-
 ...سالم-
 ... خودشی صندلي برام گذاشت جلوی وصندلنی بفرما بشیسالم خانوم-

  گفتمنشستمو
 ...زهی خونه سحرخنی تو ایکیچه عجب -

  و گفتدیخند
 ...درست مثل من...ادی موضوع بدت منیتوام از ا-
 ؟یکنی مکاری چيدار....اهوم-
 ...کنمی محی بچه هارو صحيبرگه ها-
 ....ي انگشت نبود که بزارهیجا واسه ... برگه رو نوشتهپی تا کپی کدمی از برگه هارو برداشتم که دیکی

  جمع کردمو گفتمصورتمو
 اه ....خرخون-

  با خنده گفتاریماز
 ...ادی در مشیآدم خستگ...خوبه که-

 ... اکثرا  برگه هارو خوب نوشتندمی رو برداشتم که دگهی دي هابرگه
 ... اه اه اه حالم بد شد.....نی چه شاگردائنای ااریماز-
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 رنی بگادی که واسشون مهمه یی درسخون و اوناي اکثرا شاگرد هارمی سخت گیلی که من خییاوز اونجا-اریماز
 رنیگیبا من م

  باهاشون  نخواهم گرفتچوقتی که من هییاوه اوه از همونا-
 چقدر خوبه من واست انتخاب واحد کنم نه؟-اریماز
  گفتمی ساختگ ترسبا
 ... واسه منيندازی مرهی هاف هافو پاچه گری پی قربون دستت هرچینه مرس-
  خنده گفتبا
 . .موش بخوره تورو-

 ....نی پائمی برپاشو
 ... کردمزی فرصت اتاقشو آنالنیتو ا...می کارهاشون جفت و جور کنه تا براری تا مازستادمیا
تخت و کمدش هم ...    ز کتاب و باز هم سه تادر داخل اتاقش بود قفسه پراهی و ی و طوسدی اتاق با رنگ سفهی

 ....ی طوسي های بود با روتختدیسف
 ....ی و خوردنگری جي چند تا عکس تو حالت هاو
 .... خودمی به داداش خوردنولیا

 .... دوس دختر نداره انگارگهی دیکی نیا...کنمای محال
 ن پائیٔ◌ طبقهمیتو دست هم رفت کارهاشو انجام داد دست اری مازنکهی ابعداز

 
 

 ي راو
 

 بغض کرده و ناالن هم دی رو دراون حالت داری خودش و مهری چشم باز کردو وقتيدی صبح با دلدرد شدالیمه
 ...ختی پناه اشک ری بدشی که افتاده و هم به خاطر دلدرد شدیبا خاطر اتفاق

 برخالف انتظارش باهاش اری مهرشبیکه د دونستیم...ستهی ای که کرده مي کاري پااری که مهردونستیم
 ....خوب برخورد کرده

 ...کردی رهاش نمی بغض لعنتنی ایول
 ... دتشی بخشاری مهرنکهی شاد هم بوداز ای اون همه ناراحتنی در بالیمه
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 رو الی اش چشم باز کردو مهنهی با سالی مهي با تماس اشک هااری بود مهراری مهرٔ◌نهی سي سرش روچون
 ...تافی ونیگر
  رو بغل کردو گفتالی مهی نگرانبا
 کنه؟ی درد مال؟کجاتی مهیخوب-

 ...ختی نزد و فقط اشک ری حرفالیمه
  بود گفتالی مهي که حاصل از اشک هاي با درداریمهر

 ...کنهی بگو کجات درد مزمی عزالیمه-
  با اشک گفتالیمه
 ....کنهی درد میلیدلم خ...دلم-

 لباس هاش به سمت آشپزخونه رفت و مخلوط کن رو به دنی شد و بعدازپوش حرف از جاش بلندنی باااریمهر
 . .برق زد

 بهش اضافه کرد و بعداز مخلوط شدنش گردو وپسته ری شی و مقدا کمختی هاوشکر رو داخل مخلوط کن رموز
 .....   هاونگ شده رو بهش اضافه کرديها
 مسکن هی  و بعداز برداشتن ختی بزرگشو روانیل هی بهش اضافه کرد و گهی ديرها تخم مرغ و با شیٔ◌ زردهو

 .... تکه از وجودشو جدا کردندکی بود انگار که دهی تخت خوابي حال روی که بالی مهدنیباد...  داخل اتاق شد
 ... بلند کردالروی تخت نشست و مهي روآروم

 سرخ نی که چقدر استدونی ماریوفقط مهر.... نشستيادی و با خجالت زچوندی ملحفه رو دور خودش پالیمه
 ....هی خواستنالی مهيشدن ها

 .... رو به سمتش گرفترموزی داد و شالی و به مهقرص
  موز رو خورد و صورتشو جمع کرد و گفتری قلپ از شهی الیمه
 ....دهی بو زهم تخم مرغ میییییا-
  و گفتدی قنج رفت و خم شد گونه شو بوساری حرکتش دل مهرنیباا
 ی بشتی تقودیبا...بخورش برات خوبه-

 خوامینم... دوس ندارمنویمن ا- الیمه
 

 ... جون من بخورياگه منو دوست دار-اریمهر
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 اری رو به مهروانی و لدی دفعه سر کشهی رو ی به اون بزرگوانی حساس بود لیلی خاری جون مهري که روالیمه
 .... دادلیتحو
  گفتاریمهر

 ... خب؟امی بزنم ب سر به مولودهیاآلن دراز بکش برم ....نیآفر-
 خورده و ی و هرچدیوی دیی رو گلوش حس کرد و به سمت دستشوی بزرگعی اومد جواب بده که حجم ماالیمه

 .. . نخورده بود باال آورد
  گفتی صحنه با نگراننی ادنی باداریمهر

 بدووو....مارستانی بمیبپوش بر-
  گفتی حالی با بالیمه
 ...ترسهی مییاز تنها.. . به مولود سر بزنبرو....شمیبخوابم خوب م...من خوبم-

 ...میبپوش بر....زنمیبه اونم سر م-اریمهر
 ...اریبرو مولودو ب.... دراز بکشم نگران نباش خوبمخوادیدلم م.... اریخوبم مهر- الیمه
 .... دی گونه اش رو کوتاه بوساری مهرالی راحت شدن خي بعد براو

 الی مهشی اتاق مولود شد تا مولودو پی راهی نداشت ولی راحتالی خالی هنوز از بابت حال مهنکهی باااریمهر
 ...ارهیب

 ... نگه دارهيادگاری بود رو تا کرد تا دهی پوششبی که دی و لباس خوابدی لباس هاشو پوشالیمه
 ....دی تخت دراز کشي روی با خستگو

 .... راه افتادالی کرد و بغل زد و به طرف اتاق مهداری مولود رو باریمهر
 اومد و به سمت خواهرش پرواز کرد و خودش رو تو بغلش جا رونی باری وارد اتاق شد از بغل مهری وقتمولود

 ....داد
  با اون لحن کودکانش گفتمولود

 ؟ي شدضی مر؟مگهيدی چرا خوابی مهیآبج-
  گفتطنتی با شالیمه
  کرده؟ضی منو مرارتیعمو مهر... شدمضی مرزمیاره عز-

  گفتکردی نگاه مالی به مهشخندی که با نياری با شک به مهرشیم کودک با اون شمولود
 ؟يعمو مهر-
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  گفتالیمه
 اری ام نه و مهريمهر...زمیاره عز-

  نگاه کردوگفتاری با اخم به مهرمولود
  بدي دوستت ندارم عموگهید-

  با لبخند گفتاریمهر
 زم؟یچرا عز-

 مامانتونو امیخوبه من ب... مامان منم هستی مهی آبج کنم؟اصنضی داداش شما رو مرامیخوبه منم ب- مولود
  کنم؟ضیمر

  مولودو بغل زدو گفتاریمهر
  نکنم خب؟ضی مرتوی آبجگهی ددمیقول م.... قربونت برم منیاله-

  گرفت جلوش و گفتکشوی با لحن بچگونه اش انگشت کوچمولود
 قول-

  و گفت مولود قفل کردي در انگشت کوچولوی انگشتش رو به سختاریمهر
 ....قول-
 زنگ زد و اری مشکان به مهرنکهی به بحث و خنده گذشت و واقعا به همشون خوش گذشته بود تاای ساعتهی

 ... دنبالشادیگفت که ب
 صبحونه رو تو اتاق الی مولود و مهي سفارش کرد که از جاش تکون نخوره و براالی به مهنکهی بعداز ااریمهر
 ....آورد
 ارهی که شفق رو برفت

 
 
 

 ك نی کرد بعداز اداری ومادرو پدرش  باری رفت و متوجه شد مهنیی پاي ب طبقه ااری ب همراه مازشفق
  هرکدام رفتن  ارمی و مهای ك پدرش ب کارخانه رفت مازیمجبورشد دوباره صبحونه رو با اونها بخوره زمان

بعداز .  بودالی چون واقعا نگران مه دنبالشدیای زنگ زدو تا باری با مادرش گپ زد و ب مهریسرکارخودشون کم
 خواد بره ب سمت عمارت بزرگ راه افتاد واز خدمتکارها سراغ محمد خان رو ی ب مادرش خبر بده کجا منکهیا

 ي ك خداروشکر کرد بخاطر نبود محمد خان  به طرف اتاقش رفت و مانتونیگرفت کدگفتند رفتهاستخر بعداز ا



              رمان زندگی شکالتی                                             اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 231 

 ورداشت رای دست مشکفی وکدی پوشی وشال چروك مشکی مشکیفنگله ت ب همراه شلوار لوی بلند مشکيتور
 را دوبرابرکرددر شی برلب هاش زد که جلوه لب هاي ارهی تيگری وکف پولش رو گذاشت رژ جیداخلش گوش

 سای السابا ذوقجواب دادومشغول گپ و گفت با السا واي شماره دنی زنگ خورد بادلشی موبای گوشنی حنیهم
 ك نی شفق رو بهت زده کرده بود جالب تر از ان انی وهمزدی تو صداشون موج میبی عجيشاد سایشد السا وا
 اون شهی چون همامدی ی پوتا خوشش نمنی ايهوی زی رو دادن وشفق اصال از سوپرازی سوپراکی يبهشوعده ا

 شتری فکر برصت و فرونی در خونه بای داد که بامی پاری مهرسای بعداز قطع کردن الساوابردنیرو تا مرز سکته م
 که اگر اری راه شفق رسما مهريتو, شداری مهري نقره اسی رفتو سوار جنسرونیب شفق رو نداد شفق ب

 .....اری ن اون ن مهرگهی شده باشه دشیالطوریمه
 .... مبال اماده کنه تی وضعي داشت شفق رو برای سعاری راه مهروکل
 ...ی ك زده رو ماست مالي گندی قولوبه

 افتاده ی چه اتفاقدی فهماری حرف هاست وهمون اوالز لحن حرف زدن مهرنی تر از ازی ك شفق تنیز ا اغافل
... 
 

 شفق
 یول.. ن من ن اون گهی شده باشه دشی طورای ضی مرالی ك اگر مدمی خط ونشون کشاری با مهرنیتوماش

 اریمهر... افتاده تروخدای کری گچارهی بيالیاوف م... زدهي بود که گندعی کردن ضای از لحن ماست مالیلیخ
 ن ای خودش هست یشگل به خوالی خواهر مهنمی ببخواستیدلم م... هم اونجاستالی ملود خواهرمهگفتیم
 ی کدمی سهم من خل شدما  نفهمنمیواال اونو دادشم گرفته ا. واسه خودم میریك اگه خدا بخدا اونم بگ...

 دای حال رو تخت پی رو بالی باال رفتم ك مينان ب طبقه ا کالی مهالی و مهمی شدالی داخل ويزود ...دمیرس
 ك رفتم رو تخت کنارش دی دوباره دارز کشيدی ببخشابخواب راحت باش ب: کرد بلند شه ك گفتم یکردم سع

  سخت بود؟؟یلیخ:نشستم دسشو گرفتمو گفتم 
  سخت بودیلی خی خوب بود ولیلی خاریمهر: شد با خجالت گفت سرخ

 سالم خانوم : با شک ب من نگاه کردو گفترونی ساله ازش امد ب4,5 ي اتاق ما باز شد و دخترکناریی دستشودر
  زمیسالم عز: خدا چقد با ادب بود با لبخند گفتم يوا

 خواهرم ملود : با عشق ب ملود نگاه کردو گفت الیمه
 .خوشبختم : با ادب امد جلو دستشو ب طرفم دارز کردو گفت مولود
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 .... و توپلش گذاشتم دی تو بغلمو دوسه تا ماچ ابدار رو گونه سفدمی کشمووردی طاقت نگهید
 من محل نذاشتم و رفتم ی سالم کرد ولالیب مه.به به خانوما باهم خلوت کردن : امد تو اتاقو گفت اریمهر

خونه ك  امد تو اشپز اریمهر.. شدم ی کردن آرد وشکر مشغول پختن کاچدای اشپزخونه رو گشتم و بعداز پنییپا
 اضافه کردم و بعد از پختن رشوی پز شد زمی ك نیمحلش نزاشتم هرچقدر باهام حرف زد اصال حرف نزدم کاچ

 اتی محتودنی با دالی و زفتم طبقه باالمهینی رو گذاشتم تو سی کاچيکاملش شه تا بشقاب و قاشق وقابلمه 
 شما چرا؟؟خدا مرگم بده :داخل دستام لبشو گاز گرفت و گفت 

 . رو مبل نی بشنیچرا رو زم: امدو و گفت اری گفتم ونشستم کف اتاق  مهرينکنه ا خدا
  ؟؟ي من قهريخاله شما با عمو: ندادم ك ملود گفت محلش

 . کرده ي و کار بدهیعموت پسر بد: و گفتم الی رو دادم ب مهی لبخند بشفاب کاچبا
 نی مهربون ترخرهی مزیرا من همه چ بهیعموم پسر خوب. ببخششی مهیخب بخاطر من و ابج: گفت مولود
 استی دنيعمو

 اشهی شوهر دننی مهربون تردهیمن اگه عموت رو ببخشم قول م: دوم رو ب طرف ملود گرفتم و گفتم بشقاب
 ؟؟
خاله ونم تو :ملود گفت ..دانی داشتن ب بحث ما گوش ماقی نگاه کردم ك با لبخند و اشتاری و مهرالی مهب

 .اشهی شوهر دننی کنم بهترشی راضدمیببخش من قول م
 یاشت: ك گرفت و گفت اری رو پر کردم و گرفتم سمت مهريبشقاب بعد ... می خرفش همه ب خنده افتادنی ابا

 ؟؟
  .یاشت, :دگفتمیی ب نشونه تاالی تکون دادن مهری با کردنی ك با لبخند نگاه مکردمی نگاه مالی ملودو مهب

  شیاخ: با خنده گفت اریمهر
 ؟؟يخوریان پس خودت نممشک:الیمه
 . نداشتم تی فعالشبیخوشبختانه من د: خنده گفتم با
  خانوم می نداشتکهی تي ايا: خنده گفت ری زارزدی حرفم مهرنی ابا

بود 4 ساعت ي راحت شد طرفای از بابت مهالمیحداقل خ .دمی و خندمی گفتی کلمی بچه ها بودشی روز ك پاون
 .ونه برگردوند منو به خاریك با اسرار خودم مهر

... 
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محمد خان : از خدمتکارا گفتیکی ك رمیامدم برم باال دوش بگ. خونه وارد عمارت شدم دمی و کوفته رسخسته
 .کارتون دارن 

 ك خدمتکار ی لباس عوض کنم ب اتاقنکهی واسه من نذاشته بدون ای زندگهی محمد خان نی شه الی ذليا
 نشسته بود و کتاب ي گهواره ی صندلي وارد  شدمو سالم کردم رودیی بفرمايگفته بود رفتم و در زدم با صدا

 هی و امی باشه بادمی. شدداین خونه پی تو اادی من خوشم بکیزیاووووم بالخره چ.. اتاق نبود کتابخانه بودخوندیم
  نیبش: شو برداشت وجواب سالمو داد و گفت نکیمحمد خان ع... کتاب ببرم يسر

 گفتن حرفشون واکنش دوننازی ك نمیی ؟؟و مثا ادم هانی داريبا من کار:فتم  جلوش و گی صندلي رونشستم
اگه :با سوءظن گفتم  .ی بدونيزی چي درباره ادی مشکان جان تو بانیبب: کردو گفت ی من منهیطرف مقابل چ

در  ناقوس مرگ شدمیو اون شروع کرد به حرف زدن با هر کلمه از حرفاش ذره ذره اب م .شنومی مدیالزمه بگ
 ك از دهانش یبا هر حرف ...خوردمی خوشم حسرت مي و من بابا در روزهاگفتیاون م.. کرديسرم اکو دار صدا

 ب چهره یبعداز اتمام حرف هاش با نگران...کردی مری حس تنفر و انتقام وجودمو تسخشتری وبشتری بشدیخارج م
ب .من؟؟ با نغرت بهش چشم دوختم مشکان جان گوشت با : انداخت و گفت ی سنگم نگاهدی بهت زده و شاي

 . فکر کنمدیمن با: هام و گفتم ی بد بختیباعث و بان
 رسم ك واقعا ی مجهی نتنی ب اشتری بکردمی فکر مشتریهر چقد ب... ب اتاق خودم رفتم ی حرفچی بدون هو

ه بود و فقط  به  رنگ شدیمحبت هاشون برام ب .... زارمی از محمدخان پا گرفته بیحالن از پدر و مادرم و هرچ
وسر فصل تنفرم محمد  ..رهینده مو ازم بگی ك قراره ایرسم... رسم مسخره نی ب ادیو شا ....کردمیانتقام فکر م

 !!خان بود حاال مهرداد
 
 
 .... خونه رو داشتنی در جهنم ای که حکم پناهگاهیاتاق.... اتاقم رفتمبه

 .... موضوع رو نداشتمنی کردن به اکشش فکر... تخت انداختمي با همون لباس ها روخودمو
 ... دست خودم نبودحالم

 ....کردی باز رهام نمی لعنتگرنی منیا
 .... به شمالعنت
 .... مسکنمو برداشتمي و قرص هافمی سر کرفتم
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 هم ي و رودمی کشرونیبسته سه چهار قرص ب12ناخدا آگاه از هر.... نبودنیقصدمم ا...کنمی مکاری چدمیفهمینم
 ی آب معدنياومدم برم از دستشور بخورم که چشمم به بطر....    نبودیدنبال آب گشتم ول....تو مشتمجمع کردم 

 .... افتادفمیداخل ک
 ....دم قرص ها سرکشیٔ◌ و با همهبرداشتم

 ...کردنی مری بودن تو گلوم گادی ها از بس زقرص
 دست از ی لعنتگرنی منیا...لم کنه وی لعنتالی فکر و خنی اخواستیفقط دلم م.... ضرب و زور خوردمشونبا

 .... استراحت کنمیسرم برداره و کم
 ... کابوسبدون
 .... تنشبدون
 ....يزی فکر کردن به چبدون

  نفر دم گوشم گفتهی یحالی همون بيتو
 ...ي کردی خود کشتو
 یمن آدم خودکش...نه بابا.... کردی خود کششهی تعدادم منیمگه باا...گفتیدروغ م... نکردمیمن خودکش... نهیول

 ....رمیگی و انتقام ممونمیزنده م.....ستمیو جا زدن ن
 که با دمی رو شنی کسي نگذشته بود که صدايادی زي هم افتاد و لحظه هاي انتقام چشمام رونیری فکر شبا

 گفتیحول م
  آقاجون؟ي کردکاریچ.... کردهیمشکان خود کش....نی امام حسای-
 کردی که به من گوشزد مییزمه ها فررفتم و زمی بعد در آغوشو
 ....یستی نفیتوضع....يری بمدیتو نبا....زنده بمون-
 نثار صورتش ی محکمیلی و سرونی بامی از آغوشش بخواستیدلم م.... که مهرادهدی فهمشدی دقت می کمبا

 ....اما جون نداشتم پلک هامو تکون بدم...کنم
  متوجه نشدميزی چگهی حال رفتم و داز
 
 
 ....اومدم غلط بزنم که دستم سوخت....دمی از خواب پرییاس پرت شدن از جا احسبا

 .... سرم تو دستمهدمی نگاه کردم دبرگشتم
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 .... آروم شدنميسردردم و قرص خوردن برا.... اومدادمی یی هازی چهی
  کنم؟ی من خود کششهی مگه میول

 ... نه باباستمی غلطا ننی ادم امن
 .... به دستم خوردچشمم

 دیخوب پاش....دمی کت رو کشو آنژیٔ◌دستموبردم سمت سرمو لوله... خونندی خوشاهی آگاه با فکر قرمزخدانا
 که کل اتاقو خون برداشت احساس قهیبعداز پنج دق.... دیپاشی مرهی در بودم خون به دستگيچون روبه رو... .رنیب

 .... کردم و افتادم روتختجهیسرگ
 ... که داد زددمی رو شنی کسي موقع در باز شد و صداهمون

 ....دهیداره جون م....نیایترو خدا ب.....پرستاااارررر.....مهرادددد-
 ..ه؟ی مگه جون دادن الکوااا

  رو به دستم وصل کرد و گفتوکتی آنژی و لحظه اخر کسکردمی می خواب آلودگاحساس
 ای بعای سرگهی رو صدا کن بگو دکتر احتشام مییپرستار ثنا-
 ٔ◌ي خبری و باز بدمیهم نفيزی چگهید
 

 یساق
 

 و رفت رو اوردیالسا که اصن از زور استرس طاقت ن....ادی بجی لب تابو منتظر بودم نتاي نشسته بودم پابااسترس
 ایاالن بخندم ....نی بگم به ایمن چ...ایخدا....فرستهی گذاشته گوشش و چشماشو بسته صلوات ميتخت هنسفر

 نی باارمیمن برم بم... محمدآل محمد و یالهم صل عل....گ رپ استرس داشته باشم؟فک کن وسط آهن
 ....قامیرف
 .... هم نشسته بغل من از اسرس کل پوست لبشو کندسایآ

 عود گرنشی نظرم خوبه چون اگه بود از استرس باز منیاما از ا....هیجاش خال.... مشکان چقدر ذوق داشتییییآخ
 یعنی يواااا.... شفقشی تهران پمی برنی بزارمیاریانشگاه خوب بباباو مامانمون قول دادن اگه د....کردیم
 که میمنو شفق مهم..... شفقشی که برن پارنی دانشگاه بخوانی االن فقط مرنی مي که افسرسای و آشه؟السایم

 )دیچقدرم که درس خوند(میدیزحمت کش...میدرس خوند
  دارد؟ی حکم شرعای است؟زی تو سر وجدان جادنی کوبایآ
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 ...دهی به شفق جواب نمزنگمی می هرچشبی داز
 ... گرفتنی گفت واسش مهموندمی پرسمی کنم سرش شلوغه چون از مرفکر

 ...اشی که دلم لک زده واسه خل بازیییوا
گشتم ..... دی خونه لرزي که ستون هادمی کشیغیآنچنان ج.... اومدجی چشم دوخته بودم که نتاتوری به مانهمونطور

 ... کردمدایو اول شفق رو پ
 ییییییوااا

 ...هیباورنکردن
 دی شفقم به آرزوش رسیآبج
 یکنکور تجرب3رتبه
 شه؟ی ممگه
 از دونستمیم.... رو بغل کردن و اشکشون در اومدگهی زدن و همدغییی اسم شفق جدنی به محض دسای و آالسا

 ...هیخوشحال
 ....کشهی مي االن چه زجرمیدونی ندونه ما می هرکاخه
 ...خودمو زدم رفتم اسم يزود
 ....176ٔ◌منم قبول شده بودم با رتبه....ختمی به هوا رفت و اشک شوق رادمی اسمم فردنیباد
 ....هی چقدر عاليواااا

 .... اتاقٔ◌ پرت شدم گوشهدمی هو دهی
 ... شده حلم دادو لب تابو گذاشت رو پاشلی ذليسای آنیا

  گفتی تند سرچ کردو بعداز مدتتند
 ...ساخاك تو سر منو تو ال-

 چرا؟-السا
 1960من شدم2000يتوشد-

 ... رو عشقهيافسر... خوبهنمیهم....بدرك.... سرموني فدامیخو ما نخوند-السا
 می تا خبرو به همه برسونمی کنان راه افتادغی جغی بچه ها جبا
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 سایا
 ...می رو به خانواده ها بدی که خبرقبولنی پائمی و خنده رفتي و شادغیباج

 و عمو میذوق خاله مر....انی بممی و خاله مرنی عمو حسمی اومده بودن و زنگ زدی منو ساقي مامان باباچون
 من بلد گفتی به ما می هدهی شفق ور پرنی ای بود ولیرتبه ها عال...همه خوشحال بودن... بودیدنی دنیحس

 ... اآلنهیتجرب3رتبه ...ستمین...ستمین
 ....ره؟ایم3 رتبهستی که بلد نی کسپرسمی از شما ممن

 ....قامیخاك تو سرمن با رف... اعالم کنمربونی تنی از پشت همنجای اجاداره
 ... وجود دارهیی استثنادیاصن فکر نکن.... هانطورهی مرده هم هملی زلی ساقاون
 کار هاشون جور شد ی وقتنمی و عمو حسمی تهران و خاله مرمی برمای شد فردا صبح با بچه ها با هواپقرار

 هی غمبرك گرفته شهیمثل عذادار ها هم....  شهی دلم کباب منمیبی که منویشاه...ادی قرار شد با مابنمیهشا....انیب
 رنگ قرمز و شهیهم.... به صورتش نزدهست اآلن چند روزه که ددیدی نمی کسششوی که ته رینیگوشه و شاه

 اآلن فقط یدن ول تم رنگ بونی هاش تو اشرتی و اکثرا تگفتی شفق منویا... و دوست داشتدیسف
 .... بپوشهي به تخته بخوره که سورمه ايحاال در...یمشک

 و از مادر پدرش و دهی شو جواب نمی گوشرنیگی شفق رو می اونام گفتن هرچدمی خاله و عمو هم پرساز
 ذره دقت هی با یول.... جاست و سرش گرمهنی گفته همدنی پرسبرهی منو مشمیمهرادخره گاوه منه سوارش م

البد اونقدر دلش .... دارهی چه حال خرابدونمیآخه شفق اآلن من م...واال... حرف هاشون زر مفتهدیفهم شهیم
 ....کنهی چک نمشمیگرفته و اعصاب نداره که گوش

 محمد خان که خنده ی گور بع گور بشی الهيا... هاشي هاش و مسخره بازي که دلم لک زده واسه خل بازآخ
 ...یرو از ما گرفت

 ... کنس؟نقدری ارمردمیپ....اه اه اه....اف هافو هرمردیپ
 ...کنهی دخت انتخاب منی خان شرمانی واسه من شاادی صدا کلنگ گورش داره مکهیمرت
 ...ی و منکر نگاه کنری برو چهارتا ثواب بکن پس فردا روت بشه تو چشم نکایب... مرد فکر آخرتت باشآخه

 ....اعصابم خورد شدا... چقدر فکر کردماه
 .... شفق خانومزی به فکر ساکم باشم و سوپرارمب

 ...کنهی مکاری آورده چی پزشکفهمهی می چقدر دوس دارم بدونم وقتيوا
  ...می بمونی ساقشی مامان جمع کرد و آورد خونه عمه که من امشب باالسا پساکمو
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 آپارتمان دی برای دیجاره کن اای دی سربار بشنای خونه شفق ادی کردن نردی و تاکختنی که تو حساب هامون رپولم
 ...شفق

 ....... کردن شفقزی واسه سوپرامیدیکشی و نقشه ممی بودداری بتاصبح
 ....نکهی از اغافل

 
 :يراو
 
 

 ي که برادر هاي محل کارش، رسوند و بعد از دو روز، شفق به هوش اومد دو روزمارستانی شفق رو به بمهراد
 . گذاشت محل ندادنمارستانی پاش رو تو بیه خاطر کس بار بنی اولي که برایشفق به محمد خان

 . چشمش خونهی چشمش اشک بود و هی نی که مهرآفري روزدو
 به ي اندازه ای فرشته کوچولو که شباهت بنی وجود افتهیکه ش. عمارت محمد خان،ي که همه اعضاي روزدو
 ی مشکان کوچولو دعا ميدلش برا از ته ی بودن و هرکسمارستانی زن محمد خان داشت جمع شده داخل بایثر

 ی چه می کنه وکسی مخالص ای خودش و از دنادی سر مشکان بییبهزاد همون روز اول گفت که اگه بال. کرد
 دونست چه خبره تو دل پر آشوب محمد خان؟

 ! داغون شدن بچه هاشدنی دی حد و حصرش به نوه اش و از طرفی عشق بی طرفاز
و .  وضع در اومده نی که مشکان به خاطر اونه که به انهیغرق کرده بود تا نب که خودش رو در کار ي مهرادو

 مشکل نی گفت در برابر سخت تری که پدرش مي زجر آوره که دخترنقدری ایعنی د،یهزاران بار از خودش پرس
 از  دادن مشکان به هوش اومده ور خبیوقت. وفتهی بمارستانی تخت بي روي طورنی ااوردهیها خم به ابرو ن

 گفتن و به خونه رفتن به کی تبرنی و حسنی همه خوشحال شدن و به مهرآفردهی قرص ها اآلن خوابریتاث
 نی بادی شد بی که، روش نمییالی و شهراد و مهاری و مهاری و مهراری ومحمد خان و مازنی بهزاد و مهرآفررازیغ

 ي که خواهري خواهر شوهري کرد برای  و دعا مختی ری و از داخل نماز خونه اشک ماریجمع خانواده مهر
 .کرد براش

 زنه، با همون لباس راه افتاد سمت ی دفعه حس کرد دلش شور مهی هاش تموم شد ضی مرتیزی وی وقتمهراد
ICUوحشتناك روبه رو شدیلی خيری وارد اتاق مشکان شد که با تصوهیو بعداز سالم کردن به بق . 

 .رونی بختی ری م شفق خونوکتی غرق به خون و از انژاتاق
 .ختی ری لباسش مي رومی تخت افتاده بود، خون مستقي حال روی همونطور بمشکان
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 . کردیدگی شفق رستی خودش اومد و پرستار مخصوص رو صدا کرد و به وضعبه
 . به اصل ماجرا بردی اتاق پنی با چک کردن دوربی کارو کرده ولنی ای دشمني روی فکر کرد کساول

 . دهی مشکان رو زجر منی بخاطر وجودش داره وجود نازننکهیشد از ا باز سر خورده و
 . روبه رو شدنی رفت با شاهرونی بمارستانی شب که از باخر
 جرأت چکسی اورد  و هی زدش که خون باال مي مهراد، به سمتش حمله کرد و اونقدردنی به محض دنیشاه

 . ن کردن اومدن و جدا شومارستانیتا انتظامات ب. نداشت جلو بره
 
 

 :السا
 !می ام بدی نبود که پنمی به شفق که برنداشت، انالمی دوسه بار هم زنگ زدم،ی و حال کردمی صبح حرف زدتا

 که اومد دنبالمون نی و با شاهمی رو هم با کوله هامون برداشتی ساقي بود برایکی که می چمدون منو آبجصبح
 . فرودگاهمیرفت
 .می تهران شدی از طرف خانواده راهحتی نصی کل وی فرودگاه بعد از خدا حافظتو

 . زدی تو چشماش موج مي بود و شاددهی به خودش رسنی چند روز شاهبعداز
 هم با کالج شی بود، کمربند چرم سورمه ادهی پوشدی سفرهنی با پي و کت اسپرت سورمه اي سورمه اشلوار

 . ست کرده بودشی سورمه ايها
 کس تو عمارت نبود چی هم،ی رفتمی همون عمارتش داشتای که از محمد خان یس به تهران به آدردنی از رسبعد

 ! خدمتکار هارازیغ
 ： و گفتنی ماشي رفت بپرسه، بعد از چند مدت اومد پانی و شاهمی نشستنی تو ماشما
 شفق نهی بره بپرسه ببتونیکی نگفتن، يزی داداششم چدنی ها سراغ شفق رو که گرفتم تا فهمی آبج-

 کجاست؟
 داغون اومد و ی زد با حالی از خدمتکار ها حرف میکی ربع که با کی بعد از ن؛ی پائدی معتل نکرد و پریساق

 ：گفت
 . های جون شفق هول نکننی شاه-

 ： با استرس گفتنیشاه
  واسش افتاده؟ی شده؟ اتفاقیچ-
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 ： داد زدنی کرد که شاهی من و منیساق
  شده؟ی تورو خدا بگو چ-

 ： گفتيار جي با اشک هایساق
 ! کردهی شفق خودکشگهیم-
 !نی رفت و خورد زمیاهی چشماش سنی وقت نشد ادامه بده چون شاهرونی اومد بی حرف از زبون ساقنی اتا

 نیماهم از ماش.  ذره شم به خوردش دادهی و نی توصورت شاهدی درآورد و پاشی آب معدنهی ي زودیساق
 .نی پائمیاومد
 . زدیتند نفس نفس م چشماشو بسته بود و تند نیشاه
  با حول گفتیساق

 .هیبستر)_(مارستانی تو بگهیم... نشدهشی تروخدا نترس طوريوا-
  ： به راننده داد و گفتیتومن100 تراول هی  به عالوه ی پاشد و آدرسدی حرف و شننی تا انیشاه

 . تا باالي بری آدرس و کمکشون چمدون هارو منی به اي بری خانوما رو م-
 ! چشممرو- راننده

 ： رو کرد به ما و گفتنیشاه
 ییآپارتمانش واحد رو به رو...امی آپارتمان شفق تا من بنی شده؛ شما هم بری شفق چنمی رم ببی من م-

 .نی به اون بگنی داشتيدوستمه کار
 ： گرفت که گفتمی به طرف ساقيدی کلدسته

 میای بمی خوای مام میول-
 هم ی دنبال شما اگه وقت شد به کسامی مرمی من مدیه راهم هستخست...ستی شما نينه خواهر گلم جا-نیشاه

 ..دی نگيزیچ
 ： در و بست و گفتمی و باز کرد تا نشستنی ماشدر
 . به سالمتدیبر-

  و از اونجا دور شد
 . هم نبود چون راننده راه افتادیفرصت

 
 !می شفقم خوبه و بهش سر زد ومیدی که رسمی به اصفهان و خبر دادمی زنگ زدمی آپارتمان که مستقر شدداخل
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 بود جهی نتی که بگرفتنیهم سراغ شفق رو م....لی دستشون به موباهی دستشون تلفن بود هی هم ی و ساقسایآ
 ...دادنیهم جواب مامان بابارو م

 ... افتاده بود گردن مننمی و عمو حسمی وسط دك کردن خاله مرنیا
 ... دروغ گفتم مردمبسکه
 ... کنه تو گلو راحت باشری گستی که هناق ندروغ
 ... اف افو زدننکهی نبود تا انی از شاهي شده بود و خبرشب

 ...   بوداری که مهمی دادجواب
 ...نیاری خونه ما چمدون هاتونم بمی برنی پائدیای بدی آماده شگفت
 ... ماستشی اونم پدونهی منیگفت شاه...نی اخه شاهمیگفت

 ...می شدی راهاری مه و بامی و بردمی هارو جمع کردچمدون
 ...رفتی طفره مم شفق بپرسیٔ◌ دربارهاری از مهمی منو بچه ها خواستی راه هرچتوطول

 ... ماشده بودٔ◌ باعث استرس و دلشورهنی همو
 ...میدی رسیی به همون عمارت کذاخالصه

  کهمی وارد شداری مهیی راهنمابا
 
 

 شفق
 

 .... دوتانباری ایول باز کردم که با باز هم سرم تو دستم بود چشمامو
 ... خونيگری دستم سرم بود و دهی

 ... خونهه
 ... رفتلی دلی که بشهی میی داره جبران اونهااآلن
 ... من خون دوس دارمچقدر

 ... انتقام نامهمیاسمشو گذاشت.... با بچه هامی دفتر دارهی
 ولش میری و تا انتقام نگمیست ادم لج هنی موضوع با انی که آره ما سر امیسینوی مرهی لجمون بگی هرکساز
 ...میکنینم
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 هرخون ي و بعداز گرفتن انتقام پامیختیری و از اون خون ممیزدی مغی نوشته مون نوك انگشتامونو تانی پاتهش
 ...امضاء شخص بود

 ...سرخِ سرخ...پراز خون.... خوشکل بودیلیخ
 .... من دوستش دارمی وحشتناك باشه ولی واسه کسدیشا

 ....سوختی مدستم
 ... افتادوکتشی به دستم و آنژچشمم

 ... خرن؟نقدری انایچرا ا...ایخدا
  داره؟تی چسبا حساسنی من دستم به ادوننینم

 دن؟ی دورشو ندهیقرمز
 ...دیخاری مدی اآلنم داشت شدگرفتی داشت و خارش متی محکم حساسي به چسب هادستم

 ... بزننتی چسب ضد حساستنگفی بود و موقع سرم زدن مادشونی نی شاهای مامان شهیهم
  گفتیی بردم کنار چسبو بخارونم که صدادست

 ...مرگ من نکن....  ياری طاقت نمگهید....ترو خدا نه...نه-
 .... صورت نداشتی ولن شاهیٔ◌ مرد به قد و قوارههی دمی نگاه کردم دبرگشتم

  بزنم که گفتعیاومدم ج... بودی صورتش بنفش و زرشککل
 مهرادم بابا...زن نغیج... نرنغیج-

 ...نههههه خود جلبکشه...دمی مبارکو بستم و دقت کردم ددهن
  گفتمي طلبکاربا
 ه؟ی اافهی چه قنیا...؟ی درست کنافتوی مث آدم قی تونینم-
 ...دست گل داداشتونه-
  شک گفتمبا
 ار؟یمهر-

 ....نیآقا شاه...نچ-مهراد
  با عجله پاشدم و گفتمنی اسم شاهدنیباشن

 ؟ کونیشاه-
 .... خاطر تند بلند شدنم دستم سوخت و صورتم جمع شدبه



              رمان زندگی شکالتی                                             اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 243 

  خوابوندمو در حال وررفتن به سرم گفتنموی پاشد دستشو گذاشت تخت سمهراد
 پرستار و انترنامو و هرکس ي جلومارستانیاومدجلودر ب... دست تو سپردمموی آقا طلبکار منه که من آبجیچیه-

  بار کتکری منو گرفت زیو ناکس
 

  پوستم گفتمری زینیریآگاه با حس ش ناخدا
 اآلن کجاست؟... من قربون ضرب دستش بشمیاله-

  بهم رفت وگفتي غره اچشم
 ... بردش خونهاریمه.... زدن مني مصرف کرد برايآخه نکه انرژ .. ذره ناخوش احوال بودهی یچیه-
  گفتمي طلبکاربا
 هه...ي خوردیم نشهی ادعات میلیتوکه خ...عرضه داشته زده...زده که زده-

 ... اتاقرونی به دستم کرد و رفت بینگاه
  بهش برخورد؟یعنیاآلن !!!وااا
 من قربون داداشم ی الهيا...خاك توسر بدبخت کتک خور...توله مرغ...چه بهترکه برخورد.... سرم که برخوردفدا

 .....ي تو سرش که تو از داداش من خوردزنمیبرم که حاال تا عمر داره م
 ....ه بود واسه بغل کردنش لک زددلم
 ... نداره کهدهیفا...هی اقهیقهر کردناش دو دق.... اومد کهنیاه باز ا.... اومدنی باز شد و ادر

  تخت و گفتي پااومد
 ...مالحظه شو کردم... بودي دفعه اهی...دیفکر نکن زورم نرس-

 ... شداطی با احتوی مشغول باز کردن چسب آنژبعدم
  گفتمی سرتقبا
 ... آقادهیزورت نرسبگو -
  چسب کرد و گفتنی انیگزی جاي اگهی حرص چسب دبا
 ....دهی نرسی زور کدادمی وگرنه نشون میضی که مرفیح-

 . . رفت بااون دستم مشغول شدبعدم
  گفتمياری حرص دربیالی خی ببا
 ....مستی بدون من بخور نیول...ی بکنی دوس داشتی هرغلطیتونیم....سال بکس کار کردم آقا4من -
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  سرمم که درست کرد با حرص گفتنی چسب امهراد
 ....می که کردمیچسب عوض نکرده بود...می شدی کیمارو باش پرستار خصوص-
  خنده گفتمبا
 لگن هی گهید....  هستی ککنهی ندونه فکر می که هرکمی چسب عوض نکرده بودگهی منیاووووو همچ-

 .... حرفا رو ندارهنیگذاشتن برداشتن که ا
 ... قرمز شده بودافشی قهگید
  گفتضی قبا
  پررو؟ٔ◌ دخترهزارمیمن لگن م-
  هارو درآوردمو گفتمجری پي همون خنده ادابا
 دی باشعیمهراد خان سر....ي مهراد احشام به بخش لگن گذاريآقا.... ي مهراد احتشام به بخش لگن گذاريآقا-
 ...دی جمعش کندیتونیفقط شما م... بو گند گرفتنجارویا

 .... خندهری زدم زعدوب
  کبود گفتٔ◌افهی با قمهراد

تو ..... هم هستمگهی دمارستانی بهی نجای ارازیغ.... دست مننرینجازی ايانترن ها.... منممارستانی بنی اسیرئ-
 .... لگن گذاریگیاونوقت تو به من م ...گهی کار دی و کلکنمی مسیدوتا دانشگاه تهران تدر

 ....ه تلخقتیحق-  گفتمی لحن قبلبا
  گفتیعی و فجعی ضایلی حرص خبا
 ...یگی چرت و پرت مياآلنم به هوش اومد....یهوشیروزه ب4-
  توجه به قسمت دوم حرفش گفتمیب

 روز؟4-
 هوشیروز ب3 کی و اآلن نزدمی معده تو شستشو دادي که تو کرديبعداز اون غلط اضافه ا...آره خانوم-مهراد

 ...ي بودهوشی به سرت زد و امروزم بيازامروزم که باز هوس کله خر ب....يبود
  مونده از تعجب گفتممات

 ساعت چنده؟-
 ...نصف شب3-
 شم؟ی مرخص میک-
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 مارستانی بطیمح... خودم هواتو تو خونه دارمبرمتی خودم فردا متی بارضای ولگهی دوروز دی باشدیواال با-
 ...کنهیکسلت م

  طعنه گفتمبا
 ....نجامی که اآلن ايهوامو دار-
 .... غذا اومدینی سهی توجه به طعنه ام رفت و با یب

 ... چند روز گفتنی و از امی مهراد به زور به خوردم داد و تا صبح باهم حرف زدی ولخواستی نمدلم
 ....می شدی امضا کرد و راهصمو ترخیٔ◌ بود که برگهصبح

 یخومون
 
 ....شنی همه جلوش دوال راست مکردمی حال مم

فقط و فقط خودم و ...... کالس دارهنی انی فکر کننیونیاصن مد....کالس داشت....دم  نکه منم باهاش بواخه
 ...خخخخخ خل شدم.... گلم يو البته دوستا...خودم

 می خونه شدی به همراه مهرادراه
 
 

 لب زدم یاز ته دلم سالم....ی و ساقسای و السا و آن شاهیٔ◌به عالوه... همه دم در بودنمی عمارت که شدوارد
 .... جواب دادنکه

 ...   بودادی فاصله مون زآخه
 .... پامي کردن جلوی رو قربونيگوسفند

 ... کردی بغلمو گرفته بود و کمکم مری داشتم مهراد زجهی ضعف و سرگچون
 ....نی بغل شاهدمی به همه کردم و پری سالم هل هلهی بغلش در اومدم از

  بغلم کرد و گفتمحکم
 ....عاشقتم که-
 ...فداتم که-

 .... منودیکشی بغلم کرده بود و بو ممحکم
 .... شده بودنرهی صحنه خنی با عشق به اهمه

 .... سه تفنگ دارنی بغل ادمی اومدم و پررونی بنی بغل شاهاز
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 ...میختیری اشک می و از زور خوشحالمی رو بغل کرده بودگهیهمد
 ... بغلم کردنی اومدم مهرآفررونی بغلشون که باز

 ... باعث تعجب همه شدنیندادم و ا نشون یواکنش
  لب زدنی آروم رو به شاهمهراد

 ... همونهنی گفتم؟ای چي تو شهربازادتهی-
 .... شویخدا لعنت کنه باعث و بان-نیشاه

  رو به عمو شهراد گفتمالیخیب...دمی من شنیول... بشنوهی کسخواستنینم
  خونه شما؟میای من با دوستام و داداشم بشهیم-

 ... چشم دوختمهی زدم و منتظر به بقيجب نگاهم کردن که پوزخند با تعهمه
  شهراد با عجله گفتعمو

 ...دیایحتما ب....قدمتون به چشم...البته-
 .... من باشهشیبزار اون پ.. منشی پادی قول داده بنتیخواهر گلم داداش شاه-اریمهر
 عمارت اون ها یاد و ترنم زنش راه کس همراه عمو شهرچی تکون دادم و با بچه ها بدون توجه به هيسر
 ...میشد

 .... که باکله اومدادی هم اشاره کردم بسای آخر به آترٔ◌لحظه
 ... کرد و گفتیی راهنمای ترنم مارو به اتاقمی وارد عمارتشون شدیوقت
    دی هم خوش آمدیلیخ...   تاق هست باال أ◌ طبقهدی جدا هم باشدیخوایاگه م-

  گفتمبالبخند
 ...میشرمنده که زحمت داد...لطفتون از یمرس-

  گفتی شهراد با اخم مصنوععمو
 ؟ی که با عموت تعارف نکن؟بزنمتيخوایکتک م....ی هیه-

 .... و با تعارفات بچه ها و ترنم و عمو مارو تنها گذاشتندمیخند
 .... رفتجی ذوق کردم که باز سرم گی بغلشون و کلدمی درو بستن باز پرتا
  سمت تخت گفتبردمی که منطوریتکون دادو هم ي با تاسف سرسایآ

 .. احتشام و پسرانهیاوراق...می گرفتلیداغون و پکَستِه تحو...می دادنای الی دختر سالم تحوهی-
 ...اهم...اهم-آترسا
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 ：با خنده گفتم... بودمدهی رو تخت دراز کشگهی دحاال
 .ی وساقسای من السا و آيتا و خواهرا دوسنامی اسایآتر...سایدختر عموم آتر... کنمی میبچه ها معرف-
 ! عاشقتونمیعنی... کردی گفته با خنده به همراه بچه ها اظهار خوشحالی که چاوردی خودش ني اصن به روسایآ

 ： چند روز رو واسه بچه ها گفتمنی کل داستان انشستم
 و ترنم یرعلی و ماهان و امسایر از محدثه و آتیاز مهمون» با سانسورکهی تهی نیا« از اخالق خانواده امو مهراد-

 ... حالم شدنی که محمد خان زد و باعث ایاز حرف... و مائده و محمد خان و همه و همهنای و آتردایو ش
 فرزند  پسرِپسر نی اولنی رسم بنکهیاز ا... باهم ازدواج کنندی خان حتما باانی دخت و شانی گفت شرمنکهی ااز

 ..بود فرزند دختر پسر اول نیاول و اول
 که بخوره تو سرش و قرار بود به من و مهراد يادیاز ثروت ز... دوننی اآلن مهراد رو همه همسر من منکهی ااز

 به ی عود کرده بود و کسگرنمی نداشتم و فقط می اصال قصد خود کشنکهیاز ا...برسه که بازم توسرش بخوره
 ...و...دیدادم نرس

 خدمتکار با هی و پاك کردن که در باز شد و عمو شهراد و ترنم و  حرف هام بچه ها اشک هاشونانی از پابعد
 .. غذا که ناهار بود وارد شدنیکل
 ... حال دادیلی خوردن و خنی سفره رو زمي ما تو اتاق پاشی با اصرار ما اونام پو
 .راحت اعصاب یعنی نیو قربونش برم همه رو رد کرده بود وا.نمی ببخوامی رو نمی سفارش کردم کسنکهی او
 

 ...می و ترنم و شهراد همه رفتن تا ما استراحت کنسای از ناهار آتربعد
 ...میدی باحال رسجهی نتهی و به می فکر کردی رفتن با بچه ها کلیوقت

 ... انتقامي برامی کرددای راه پهی
 . پرو بالش دادن که محشر شدي ازمن بود و بچه ها طورهی اولدهیا

 . که در اتاق زده شدمیخندون بود خوشحال و دی جددهی فکر ابا
 ： شهراد درو باز کرد و گفتعمو

 اد؟یبگم ب...عمو جون مهراد اومده سرم امروزتو بزنه-
 ： گفتی بگم نه که ساقاومدم

 .. توانی بنیالبته بگ-
 ： شهراد رفت که گفتمعمو
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  تو؟ی گی میچ-
 !گهی از نقشه است دی جزئنمید خب ا-السا
 . شد و مهراد اومد تو گفتم که باز درزدهیاهان

 . به بچه ها گفتدی سالم و خوش اومدیی خوش روای
 ... جواب دادنی هام معمولبچه
 ： به منو گفتدیرس
  من چطوره؟يبه به دختر عمو-
 ...هی عالنهی و نبدشی جدلیفک و فام-
 نشست سرم رو وصل کرد و گفت.  اخماش رفت تو همی نگفت وليزیچ
 .. من ببرمتوننیای شمام بنی خوایاگه م...رونی بردنش باری مهرارویماز اروی اعصاب نداشت مهنیشاه-

 !قامی خاك تو سرم با رفیعنی... دونه کلفت تو کاسه اش که بازهی بذارم اومدم
 ! شفق خوب شد فرصت هستنکهیحاال بعداز ا...میستی به زحمت نینه راض-السا

 ： با تواضع که بخوره تو سرش گفتمهراد
 . من در خدمت هستمدیلیه ماالبته هرطور ک-
 .رونی رفت بی بعداز خدا حافظو

 ：دمی السا توپبه
 اآلن کارت جزء نقشه بود؟-

 . شهی متی ذره دقت کن حالهیخب خنگ خدا -السا
 . گهی نه راست مدمی ذره دقت کردم دهی

 از خدا ی ول. کنی سر من خالای دلت پره بی گفت از هرکسی بکس من بود مسهی کشهی به قول خودش همالسا
 . زنهیحرف مفت م.سی پنهون نیچیواال از شمام که ه. سی از السا که پنهون نسیکه پنهون ن

 ..بوس بوس... تونی از پاسخ منفی اصن؟ مرسادیبه من م...یگل...ی ماهنی من دختر به اواال
 ... که گفتممی نشستگهی ذره دهی

 دست لباس ناناس هی تونیکیخان و عمارت بابامه  خوام برم حمام لباسامم تو عمارت محمد ی ها من مبچه
 ： قرمز در آورد و گفتی شلوار مشککی تونهی و ری ست لباس زهیالسا از تو لباساش . بده من برم حمام

 ! بپوشدمی تاحاال نپوشنارویا-
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ند روز و  چنی اياز سرم ها.  کبودم رفتم حمام تو اتاقي کت از دست هاوی گفتم و بعداز باز کردن آنژي ایمرس
 .رونی اومدم بدمیحمام کردم و لباس پوش.  داشتم دستام قرمز و کبود شده بودتی که بهش حساسییچسب ها

 .اونام آماده شدن.رونی بمی ها برمی قدادی به ينفر4 به بچه ها گفتم آماده بشن رو
 .می و چادر هامون و سرمون کردمیدی پوشی با شلوار مشکی مشکي نفرمون مانتوچهار

 .ارهی منم به خدمتکار عمو شهراد گفتم بره بي و لباس هاتومان
 .می برمی و تشکر از عمو شهراد وترنم راه افتادی از خدا حافظبعد

تعجب کرده بودن و دهنشون .  افتمی مدنی دیی که مارو با چادر دانشجوی عمو شهراد و ترنم موقعافهی قادی
عمو شهرادم با عشق . می کنی اکثرا چادر سر ممیماهم گفت و نی اي چادردنیکه پرس. سه متر باز مونده بود

 ： و گفتدی و بوسمیشونیپ
 !خدا فرشته کوچولوشو واسه ما فرستاده... گهیبابا راست م-

 .میزدی حرف میالک...مای رو هم بلد نبودییحاال جا. می راحت تریی تنهامی برسونمتون که گفتگفت
  دم؟ای دونم چادر شاخ داره یمن نم.  کردیاهمون م نگی مدلهی ی هرکسمی عمارت که خارج شداز

 شاپ نگه داشت و ی کافهی کینزد. یکی نزدنی شاپ همی کافهی دربست گرفتم و گفتم بره ی تاکسهی...واال
 .می سفارش دادی شکالتی بستنیی و چهار تامی شاپ نشستی ته کافيزی و سرممیوارد شد

 ی و نممی بودستادهی شاپ ای کافرونیب. می رفتمیدن پاشدبعدهم بعد از حساب کر...می نشستی ساعتهی و
 .می اآلن کجا برمیدونست

 ： چشمام برق زدسای آشنهادی پبا
 ؟ی تالفي برايزی مهراد کرم رمارستانی بمی چطوره بر-

 ! بشه ازش آتو گرفتدمیشا-یساق
  حال گرفت؟دمیشا-السا

 ： لبخند گفتمبا
-go sheytanat 

 .بره)___(مارستانیفتم به ب و گمی دربست گرفتنیماش
 
 

 يراو
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تو طول شب اخالق .  رفتن و بعد از خودن شام به بام تهران رفتنی اونشب با مهراد و دوستاش به رستورانشفق
 .مهراد به دل همه نشسته بود

با عشق با .  شده بودطونی کرد و مثل بچه ها شی خوش اخالق شده بود و با احترام با اونها برخورد ممهراد
بهشون گفته بود که .  شون مردد بشنمی تو تصمی باعث شده بود بچه ها کمنی کرد و همیفق برخورد مش

 از پوشش چادر خوشش نکهی ازا... اگه خواهر داشت با حجاب باشهی حتای اش ندهی آرزو داشته همسر آشهیهم
.  براشون حرف زده بودزیز همه چا.  کنه که امشب اونها باهاشن و احساس غرور دارهی افتخار منکهیاز ا...اومده

 اخالق خوبش یستیتو طول شب ازشون قول گرفت که امشب رو تو عمارت پدرش بمونن و بچه ها تو رو دربا
 شفق و دوستاش گفت که طنتیاز ش.  ببرن خونه خودشونهاروقبول کردن و مهراد زنگ زد و گفت چمدون 

 باعث شده همه نی ره و ای خواهرش قنج مي هاطنتی چقدر واسه شنی شاهنکهیاز ا. ارهیمثل ماهان و مه
 کانادا درس خونده به دستور محمد یسالگ14 از نکهیاز خودش گفت از ا.  شفق باشني هاطنتیمشتاق ش

 نکهیاز ا... تو کانادا سخت درس خونده و از همه باالتر بودهنکهیاز ا...  اومدهرانیاساله که به 2واآلن ...خان
 .هیسی انگیرانیمادش دو رگه ا

 و به واسطه شهی مادرش عاشق پدرش منکهیاز ا...هیرانی و مسلمان و پدربزرگش ایسی مادر بزرگش انگلنکهی ااز
 و مهراد دهی کششیی ماهان به دانکهیاز ا... دهی مرییبه مائده تغBeloو اسمش و از ...شهیپدرش مسلمون م

 فقط
 .شی زندگزی بوده و همه چشی دائشینادا پ چند سال تو کانی انکهیاز ا.  مادرش و گرفتهيچشما

مائده و ماهان و عمو مهرزادش ...دم در عمارت پدر مهراد.  خالصه اون شب گذشت و اون ها به عمارت رفتنو
نفره بزرگ به 2  کی اتاق با هی خود بچه ها شنهادیو به پ... کردنیبه استقبالشون اومدن ازشون استقبال گرم

 . نکردییحمد خان مشکان رو به حظور فرا خونده بود و شفق اعتنا منکهیاز ا. تاشون دادن4
 ! هاش تموم شدی اون شب با همه خوبو
 
 

 :مهراد
 . از پرستار ها گفتیکی رفتم که شنی هامو سر و کله زدن با انترن ها به سمت استضی مرتیزی از وبعد
 . دکتريآقا... دکتريآقا-

 ... نگاهش کردم که گفتی و سوالبرگشتم
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 ...انی هاتون قراره بلی فامدیگفته بودن-
  شَک گفتمبا
  هام؟لیفام-
  گفتی الوصفدی ذوق زابا
 ... گفت شفق احتشام اسمشهگهیآره د-
 ... گشاد گفتمي چشمابا
 اآلن کجاست؟-
 ... هم بکننییرایگفتم ازشون پذ...ششونی پنیفرستادمشون اتاقتون تا بر-
  چند نفر بودن؟نشون؟مگهیفرستاد-
 ي و چادربایتا دختر ز4...نفر بودن4 دکتر  يوا-

  دوموشک
 ؟يچادر-
 ... بودنيچهار نفرشون چادر...گهیآره د-
 ... با پله برممارستانو بیٔ◌ طبقه8اسانسورم که طبق معمول پر مجبور شدم... عجله به طرف اتاق راه افتادمبا

 ؟ی چیعنی اخه
 ... که حالش بد بودشفق

 ...ادیم من نمارستانی اون گذشته باز
 ... داره کهنهی کاونقدر
 ....ارهی دوستاشو نمادی بخواد ببعدم
 .ی گاهکنهی همه به کنار شفق گفتن چادرسر منای احاال

  آخه اآلن؟یول
 .  تا اومدم به طبقه هشتم برسمدی به ذهنم رسي مدل فکرهمه
 . گفتدنمی نشسته بود وبه مخض دیمنش

 . دکتريمهمون هاتون منتظرتونن آقا-
 .. در اتاقو باز کردمی گرفتمو بعداز سرتکون دادن واسه منشمارستانی بسی رئي از تابلوچشم
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 شده بای زیلیبا چادر خ. ی و ساقسایشفق و السا و آ.  بودندهی تا فرشته که لباس آدم پوش4. مني خدايوا
 ی به نظر مبایقعا ز گل انداخته واي و لپ هادهیبا اون رنگ پر.  از همه به دلم نشستشتری شفق بیول. بودن
 .نفرشون بلند شدن و سالم کردن4. اومد

 . گفتمیی خوش روبا
 .دیبفرمائ.دیواقعا خوشحالم کرد...دی خوش اومدیلی خیلیخ..سالم-

شفق معلوم بود که .  که جلوشون بود تعارف کردمی و آب پرتغالزی رو موهی روبه روشون و بهشون از منشستم
 .گفتم... حالهیب

 ؟يرفت؟قرص هات و خوردسرمت کامل -
 . گفتي با کنجکاوی اون ساقي جابه
  بوده؟یقرص دست ک... به ما ندادنی قرصیسرمش و باز کرد ول-
 . دارميزی چهی نجایمن هم... رفتهادشی دیشا...قرص ها دست ترنم بود-

 . رو آوردمو گرفتم جلوش و گفتمB COMPLEX و از تو کشو قرصزمی سر مرفتم
 . نخورگهی خودتو دنیتامی وي که خوردنووی ایول... خودتو بخوري قرص هایونه که رفت بخور تا خنوی ا-

 . از قرص ها خورد و رو به السا گفتیکیبا . تکون داد و قرص رو گرفت، آب پرتغالو گرفتم طرفشسر
 .ی عاشق آب پرتغالدونمی منکه میبخور آبج-
 دوستاش دستش بود، بهشون تعارف کردم و يا عادت هطمی شرانی تو بد تری عشق بهش نگاه کردم، حتبا

 .گفتم
  نکنه؟دی گم کردد؟راهی منور فرمودنجاروی شد که ایچ-

 . تمام گفتی با سرتقمشکان
 م؟ی بر؟ی ناراحت-
 . هول گفتمبا
 . زدمی حرفنی همچی من ک،ي شدينجوری مشکان چرا ايوا-
 . باال انداخت که دوستاش و به خنده انداختیی ابروی تخسبا
 برعکس م،ی رو بلد نبودیی خب جای ولم،ی که اصفهان بودی وقتي به هوارونی بمی برمیواال ما قصد کرد-یاقس

 مهراد شی پمی که شفق گفت برمی کجا برمیو بعد موند)_( شاپی کافمی رفتم،یاصفهان که همه جاش و بلد
 !جونم
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 ی حرفنی همچای که یعنی نی مشکان و ايو تو گلدی پروهی همون موقع هم ابمد،ی هام ناخود آگاه باال پرابرو

 .دمی فهمی من مدی زده و نبااینزده و 
  و جمع و جور کردم و گفتمخودم

 .رونی ببرمتونی کنم خودم میاآلن جمع م... مشکان جان لطف داره-
 . با خجالت گفتمشکان

 ..رونی بمونی ببرنکهینه ا..می بزني سرهی نجای امینه فقط اومد-
 . اوردم گفتمی در مدموی که روپوش سفی خنده در حالبا
 . نداره کهیاشکال...نی بارم به من افتخار بدهیخب حاال -

 باعث نی کرد و ای مدی تهدی کردم آروم آروم دم گوش ساقی که من لباس عوض می تو کل موقعمشکان
 .می شدیلباسام و عوض کردم با مشکان و دوستاش راه. لبخند من شده بود

 
 شفق
 . هستنی حالم بهتره، دوستام هستن، شاههی روزدوسه

 یلی بابت خنی بردمون و من از ارونی چند روز همه اش بنی که انیاز همه مهم تر شاه. می خندی و ممی گیم
 و شهی جا بند نمهی و هیطونیماهان پسر شر و ش.  خندوندنمونیلی خسای چند روز ماهان و اترنیا. خوشحال بودم

همه به خاطر . می بخوراطی رو تو ححونهامروز قراره مثل چند روز صب.  کردهکینزد خصلتش مارو به هم نیهم
 ی زبوننیری با شی هم بود و کلنای که اتريمخصوصا روز. گذشتی خوش میلی و کال خاطی تو حومدنیمن م

 انیم دای و شیرعلیامروزم به درخواست من ام.  و بچه ها جا کردنیهاش همه رو خندوند و خودشو تو دل شاه
 صبحونه رو به کمک بچه ها ي هالهیوس. نی پائمی که برمیاآلنم اماده شد. م کنفی کوچولو کنای اترنیتا من با ا

 من هی باعث راحتنیمحمد خان نبود و ا.  نازمم بودينایهمه اومده بودن و اتر. میدی چقی و تو آالچنی پائمیبرد
 .شده بود

 بلندش کرد و ی از پشت صندلنیشاه. نیاب آلود بود خورد زم از بس خونای که آترمی سفره نشسته بودسر
  کرد گفتی مهی که گریینای به اتری علریام. زیتکوندش و نشوندش رو م

 ه؟ی چهی گري شدی دختر بزرگگهیشما د...یی نشد که باباتیزیچ-
 . با حرص گفتنایآتر
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 ؟ی تونی منو دلک نمنگدیچال ا...ی عللیبابا ام-
 گفت با خنده ی علریام
  درك کنم؟دی باوی چنمی ببدی،شما بفرمائ-

 دختله جنیم...لهیگی منو نمی کسدهی چه دتونمی مهیِ گِنیباسه ا... تونمی نمهیِ گِنی خولدم زمنچهیباسه ا-نایآتر
 گنی مرهی گی منو نمی کسگهی کنم که دی مهی گرنی کنم واسه ای نمهی گرنی خوردم زمنکهیواسه ا...(ناگصه

 )دختره ناقصه
 . گفتنی شاهدنی خندری دل سهی نکهیبعداز ا. دنی تمام شدن حرفش همه از خنده ترکبا
 . خانوم خوشکلهرمی گی تو رو مامیخوب اشکال نداره که من م-

 . گفتي با کنجکاونایآتر
 ) منو؟يری گیم( منو؟یلی گیم-

 .رمی گی بله که م-نیشاه
 . گفتی با خوشحالنایاتر
 اااااهوال... منولهی گی مییییوا-

 . گفتیرعلی کارش به خنده افتادن که امنی از اهمه
 . چقدر بهش فشار اومدهگنی االن مي نکن ابرومونو بردییبابا-
 
 ...جهیخو اومده د-نایاتر
 . گفتنی رو به شاهبعد
 )گهی بوسم کن دستمیخو مگه من زن تو ن..(جهی تن دشتم؟بوشمیخو مجه من ژن تو ن-

 . و گفتدی بوسشویشونی رو گذاشت رو پاش و پنای گشاد آتري با چشمانیشاه
  داده؟ادی بهت ناروی ایک-

 ...لــ..تونهی شم بوش نمیشونیتازه پ...هی تونه دی بوش مدالوی هم مامان شی عللیبابا ام-نایآتر
 

 ی حال رو بغل زد و درنای با خنده اتری علریام.  خندهری قطع شد و همه زدن زی علری با سرفه امنای حرف آترادامه
 .  بردش گفتیکه م

 . دارماجی احتي خلوت پدر دخترهی من به -
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 .ي بگو باج دادن پدر دختر- گفتاریمه
 . شهیننر م... نده بهشادیز-ماهان
 من نگاه ي به خنده هاي شد و من وسط خنده هام چشمم به مهراد خورد که با لبخندشتری خنده همه بشدت

 ! کردیم
 . دست من و گرفت و گفتیرعلیام.  بودن از صبحونه همه مشکوك شدهبعد
 ..سی نمینه و نو هم حال... خونه مايای بدیامروز با-
 . هم دوست دارهنای اترگهیراست م- دایش

 جهی خو خواهل شوهلمه د-نایآتر
 :  خنده گفتمبا
 ؟ی دوستام چی ولامی م-

 .می شاد ترمینیقربونت ما دو ساعت تورو نب-یساق
 !اقت خواهر و صدی رکي فدايا-ماهان

 خونه یبعض.  داشتیجو خوب... بودیخونه باحال.  و تا خونه اش برددی نذاشت جواب بدم و دستم و کشیرعلیام
 زوی رو مدی و تنقالت آورد چوهی می کلدایش.  نبودينجوری انیا... کنهی مقیها هست انگار استرس به آدم تزر

 .گفت
 ... کنییرایبفرما از خودت پذ-
 . و گفتدای اومد نشست رو مبل و دستش و انداخت گردن شی راحت با لباسیرعلیام
 . راحت باش،یبخور که نمک نداره خانوم-
 .ممنون، تازه صبحونه خوردم-
 . در آورد و گرفت طرفم و گفتبشی جعبه از جهی یرعلیام
 .ناقابله-
  هست؟یچ-
 !هی هدهی-
 به چه مناسبت؟-
 !ی گلمي دختر عمونکهیبه مناسبت ا-

 اومدم اعتراض کنم که گفت. گرفت و جعبه رو گذاشت توش و دستم
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 .نجای ازنی زنم همه بری مغی اونقدر جی اعتراض کنیعنی-
 . با تاسف گفتدای ام گرفت که شخنده

 .. پارچه خلههیپسره ... چپوندن تو پاچه مننوی مشکان جون من و جادو جنبل کردن اینی بیم-
 ..رنهمه ارزو منو دا...دلتم بخواد-یرعلیام
 . اومد و گفتی صورتی لباس عروسکهی با نای اومد جواب بده، آتردای شتا
 ) برا شب خوبه؟نیمشکان جونم ا( بال شب کوبه؟نیمشتان جونم ا-
 ...هی لباس مهموننکهیا- شک گفتمبا
  با حول گفتدایش
 . بدو بروجمع کن؟ي ها تو جمع کرديشما اسباب باز-

 . مشکوك بودننای ایول...می خوش گذروندنای و آتردایو ش یرعلی که کل روزو رو با امخالصه
 . گرفتی هم سراغ منو نمیاز اون بدتر کس.  برمرونی زنگ بزنم و بی ذاشتن من به کسینم

 .عجبا
 .دنی پوشی هم لباس مهموننایخودشون و اتر...اطی تو حمی گفتن بری علری و امدای شب شد و شخالصه

 چه خبره؟... توبهجل
  طفره رفتندمیس هم پریهرچ
 ؟! شدهی فهمم چی باالخره ممن
 روشن کردن و به همراهش شی فشفشه و ترقه ترکوندن و اتی که با ورود ما کلمی بودی اصلاطی حي هاکینزد

 . آهنگ گلنار که به هوا رفتيصدا
 شده بود دهی که چي گردي هازی آشنا نبودن از پشت مشترینفرشون ب50دی عالمه آدم که شاهی می که رفتجلوتر

 .. زدنیبلند شده بودن و دست م
 شده ی چدمیبا چشم پرس. دمی و دست زدن دغی رو در حال جی  و ساقسای کردم که السا و آی تعجب نگاه مبا

  که جواب بده؟ی گی می تو چنهی بی نور منیکه کال خاك تو سر من اخه مگه تو ا
 . اومد و کنارمو گفتمهراد

 .نیئ پاای لباس بپوش بمیبدو بر-
 چه خبر شده؟-
 .. دنی که لو نمزوی بدو سوپرايوا-



              رمان زندگی شکالتی                                             اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 257 

 .دم اتاق گفت.  و برد عمارت محمد خاندی و کشدستم
 .ي که خودت بلدشمیدگی بپوش مناسب امشب، پوشی  لباس مجلسهیبرو -
 .. اخه خــیول-
 . رهی رو اعصاب من راه میه...گهیعهه د برو د-
 ...هیمگه اعصابت اسباب باز-

 . اتاق و گفت داد توهولم
 .هیبدو اره اسباب باز-

 . برداشتمی مجلسی لباس سرهمهی لباس هام نی تو اتاق و از برفتم
 هم پام کردم و ی جورابی ساق کلفت مشکهی.  بهم وصل بودنای و ای داشت و کت نارنجی دامن مشکلباس

 هی سرم و ي کردم باال موهام و کامل جمعندهینشستم جلو آ. دمی مم پوشیسانت5 پاشنه ی عروسکيکفش ها
 . و رژ و سورمه و تمامملیکرم و کرم پودر و ر

 .رونی زدم و رفتم بعطرمم
  گرفت و گفتواری اش و از دهی تکمهراد

  چ خبره؟ی دونیواقعا نم-
 .نه واال-
 ؟یکنی می زندگي شوت، پس تو چطوريا-
 ... شوت عمتهي ايا-
 کدومشون؟- خنده گفتبا
 !همون خوشگله-
 .یی توجهیپس در نت...ستی خوشکل نادیکه اونم ز دارم یکی-
 .دستش و گذاشت پشت سرش و گفت.  زدم پس کله اشیستی رو در بایب

  نه؟نیدختر دست بزن دار4کال -
 م؟ینه واال مگه دار-
 اعصاب ی ساقگهی منمی از تو، رادونمی اصن کبود شده بود، ارسامیواال اوندفعه که باسن ام...نینه پس ندار-

 . به جونموننی نداره فقط، سگ هاتونم که انداختی پاشو لگد کرده جوونش در اومده، پرهام که مشکلنداره



              رمان زندگی شکالتی                                             اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 258 

 سام که مث سگ انداخته دلبال ری همون امای کرده؟ کاری خان نگفته بعدش چنیاون رادو...حقتون بوده البد-
 سا؟یآ

 . مودب باشي آي آيآ-
 . حرص گفتمبا
 ... خوام نباشمیم-
 ! هم خر بودن که لگد زدنسای و آیاقعه پس اون س-
 . پشتشو گفتمدمی حرفش با لگد کوبنی ابا
 .خر عمته االغ-
 . گشاد گفتي چشمابا
 ه؟ی چه حرف بدنیمشکان ا-
 : گفتمرونی از عمارت برم بکردمی که درو باز می کج و کوله در حالافهی قبا
 .قاتین رف اصن درد و بال خودم و دوستام بخوره تو سر اوه؟ی چی دونیم-
  و موندم کجا برمرونی در رفتم باز
 . از پشتم گفتیی ذره فکر کردم که صداهی

 . محمد خان و تمامزیجات سر م... فکر نکنادیز-
 يزی کردن سر می که به من نگاه می در حالتابی چشم انداختم که مادر پدرم و مشتاق و بهی.  مهراد بودخود

 . کردمدایپ
 .وزخند گفتم طرف مهراد و با پبرگشتم

 . و تمامرمی گیمن از تو و محمدِ مثال خان دستور نم-
 ..دشدی ممی تو نگاهش باعث خوشحالحرص

 . مامان بابا رفتمزی به سمت منهی تمانبا
 . خودش و انداخت تو بغلم و صورتم و غرق بوسه کردمامان

 : خودش جدام کرد و گفتاز
 تنگ شده بود چقدر دلم برات ی دونی دختر مامان؟ ميکجا بود-

 . چشمشو پاك کردم و گفتماشک
 .سالم مامان، سالم بابا منم دلم براتون تنگ شده بود-
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 اومدن و ی هم بعداز مدتی و ساقسایالسا و آ.  را خوش گذروندمی ساعتکی خانواده ام و حداقل شی پنشستم
 که  دوست نداشتم يزیها چتن.  داشتم و شاد بودمشوی حال دوسه ماه پی کمهیاآلن تازه . جمعمون کامل شد

.  نرفتمی پدرم اومدن دنبالم ولدر داداش هام و مایهر از چند گاه! بهش فکر کنم احتشام بود و خانواده اش
 دیشا. دمی که کشهیی های آورد تمام سختادی که ی بااپ اون صورتستمی رم، بدهکار که نی کنم که نمیخوب م

 تمام بودنم به نبودن بدل ی که تو اوج خوشبختی منی ولادیسون ب به نظر آدهی کشی که از اول سختی کسيبرا
 . کردریی تغی که داشتم به کلیتیکل هو. شد

 ام سرو گهیمشروب و هزار کوفت و زهر مار د. زارمی هم بنای اي هایاز مهمون.  خوام بهش فکر کنمی نمگهید
 .بود کار هاشون واقعا چندش یاه بعض.  لولنیدخترو پسر تو هم م. شهیم

 . کنهی مدادی بيکری درو پیب. ساله20ساله با دختر 60رمردی پای دیرقصیساله م27/8ساله با پسر50 زن
محمد خان اومد . دهن همه باز مونده بودو همه ساکت بودن.  صحبت کنهخوادی گفت محمد خان مارکست

 . که درست کرده بودن و گفتی سنيباال
 ..بهتون خوش گذشته باشه وارم دیو ام...دی خوش اومدیلی خیلیخ-

 خانواده احتشام به ارمغان آورده و ي برای مشکان جانه که افتخار بزرگزمی نوه عزی مهموننی ای هدف اصلخب
 دو تا ي امشب خبر نامزدگهیاما مناسبت د.  ثابت کنهگرانی شو به دي خونه برترنی دخت انیباعث شده شرم

 .تر فرزند دخترم محدثه و دخاریپسر فرزند بزرگم ماز. از نوه هامه
 : شربت از دستش ول شد و با بهت گفتوانی چشم دوختم که لاری قسمت اول حرف محمد خان به مازالیخیب

 من؟-
 . زد پس کلش و گفتاری مهکه
 .سه نکن...سیه-

 . دمشونيدی کنار ما بودن مزی مچون
.  کردمدای پی سای ی عروسکرهنیو با پچشم چرخوندم و محدثه ر. نی بابام که سرشون و انداخته بودن پائمامان

و اگه .  رفت باال و محدثه از حال رفتغی دست و سوت و جي دفعه صداهی.  مهراد و دوستاشزی کنار مقایدق
 ادی زنکهی محدثه رو بدون امهراد.  اون سنگ فرش نشکنهيمهراد نگرفته بودش معلوم نبود دست و پاش رو

 .ظه آخر چشمش به من افتاد متوجه بشه برد داخل عمارت و لحیکس
محدثه رو . اشاره کرد برم منم رفتن باهاش داخل عمارت.  داخلي شد بری نبود و راحت متی ما وسط جمعزیم

 . حال بود گذاشت رو مبل رفتم سرشو گذاشتم روپامیکه ب
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 . لب زدمآروم
 ؟یتو خبر داشت-
 : عجز گفتبا
 دی گفت بای خواد منو دوست داشته باشی من دلم مم،ستیبهش گفتم دوستم داشته باش، من مثل مامانم ن-

 نی دونستم ای من بگم، قبول کردم به واهللا که من نمی گفت هرچ،ی کنی نمانتی داشته باشم که خنیتضم
 .رهی گی و ممیتصم

 .نی آروم از گوشه چشمش سرخورد پائاشکاش
 . آب قند اومدوانی لهی با مهراد

 .حالش بد بود و سرش رو شونه من ی نشست سر جاش ولدی مهراد و دتا
 مهرادو گرفت و ي دستازوی و از مهراد گرفت گذاشت رو موانیل.  گرفت طرفشوانوی کنارش نشست و لمهراد
 .گفت

 رستانممی چرا اخه، من هنوز دب;سالمه16 بکن، من فقط ي کارهی تورو خدا ؟یستی خان نانیمگه تو شا...مهراد-
 . بکني کارهیروخدا مهراد سالشه، تو30 اریتموم نشده، ماز

 . تو خونهدیچی پدادی داد و بي و همون موقع در باز شد و صدانی سرش و انداخت پائمهراد
 . کنان با بابا اومد تو از همونجا داد زددادی داد و باریماز
  خوام بچه بزرگ کنم؟ی مگه مکتره،یسال از من کوچ14 نی آخه ارم؟ی جوجه فنچو بگنیآخه من ا-

 : پاشد و گفتشی حالیاز جاش با تمام ب.  حرص تمام صورتش و گرفتیه ان بمحدثه
 شوم برات فرستادم؟ برو به پدر بزرگ بگو تیمگه نامه فدا...ی کنی بلغور مي داری باشه چتی حالي هويهو-

 .ي خوایمنو نم
 یسوراخ قائم م خودت و تو صد تا وفتادی که تا چشمت به من مروزی د،تايعه عه زبونم که در آورد-اریماز
 ؟ي حاال واسه من بلبل زبون شد،يکرد

 . کردنغی جغی جي به جای بکنی غلطهی ي من اعصاب ندارما، بهتره براروی نیبب- محدثه
 . طرف محدثه که بابا گرفتش و گفتادی گرفت بزی خاریماز
اره چون محمد  اونم ناچم،ی محمد خان و منو رضا شوهر بهاره هم خبر داشتمیتصم. بسه پسر، تمومش کن-

 . شون و تو دلش دارهنهیخان ک
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 عشق و حال و بچه گهی دیکی کنه، ی می غلط اضافگهی دیکی کنه، ی فرار مگهی دیکی آخه پدر من -اریماز
  کنه، من چرا تاوان بدم؟یپس انداختنشو م

 یعنینداختن  وجود نداره؟ پس ای که مثال استاد مملکتیی به اسم شعور تو وجود تويزیپسره پررو چ- محدثه
 ؟یچ

 .برو بابا-اریماز
 .میستادی و امیبه احترامش همه از جا بلند شد.  بازشد و محمد خان وارد شددر
 . تشر به محدثه گفتبا
 ؟ی و منم بفهمم که تو مثل مادرتياری بی که رو حرفم حرفي خواینم-

 . گفتی با مظلوممحدثه
 ...یول...نه حرفتون درسته-

 ه نده ادامگهیپس د- خانمحمد
 . گفتاری به مازرو
 اعتمادم ي خوایاما اگه م... کارو ازت خواستمنی بهت احترام گذاشتم که ایلیخ... مننی و امیتو نوه بزرگ من-

 ..ستی نی حرفيو از رو خودت بردار
 . هول گفتاریماز
 . زنمی نمیمن حرف...نه -

بعد از اتمام مدرسه محدثه  گهی و سال دکی و کوچی عقد دو رهمهی هفته نیپس آخر ا-  خانمحمد
 هی بقکی و جواب تبررونی بنی آیشما هم اآلن دست تو دست هم م... کنمی و امشب اعالم منیمن ا...یعروس
 ... و تمامدی دیرو م

 . کردنی نگاه مگهی سرخورده و ناراحت بهم داریمحدثه و ماز. ی سادگنی رفت، به همو
 .گفت دفعه اومد دست محدثه رو گرفت و هی اریماز
 .رهی پاچه مون رو بگومدهی تا نمیپاشو بر-

 !مودب باش پسر-  تشر زدبابا
 . امشب و ول کن بابایچشم، ول-اریماز
 . از عمارترونی محدثه رو که اخمو و دمغ بود کشوند و باریماز
 .دی هارو بگکی جواب تبردی بردیبچه ها شما هم با-بابا
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 : گفتشخندی با نمهراد
 !دست تو دست هم-
 امینممن -

 .امشب و برو، بابا اعصاب نداره-بابا
 . اومد دستم و گرفتو بردمهراد

 . و گفتمدمی از عمارت دستم و کشرونیب
 .ادیصد دفعه گفتم من از دست زدن به نامحرم بدم م-

 .. منيگناهش پا...الی خیب... بابايا-مهراد
 . شد جواب دادی نگاه همه رومون زوم بود نمچون

 که هی دونستم چی که من نمیتیهم موفق...ی خانانی و شای دختنی گفتن هم شرمی مکی تبر و همهمی افتادراه
 ...ستمیبه مهرادم ربط داره و خودم بلد ن

 ..ی کنی تشکر و اظهار خوشحالی دونی که نميزی مسخره است درباره چیلیخ
 خدا ای سن، ي رفتن باالاریه و ماری و مهراری و مازنی که تموم شد که شاهکی مراسم جواب دادن به تبرخالصه

 . گرفت و گفتکروفونوی منیشاه. تا خل و چل آبرومون و نبرن4
 .می بگکی رو تبريزی چهی می کوچولوم اومدی آبجيمن و داداشا. دی خوش اومدیلیخ...سالم به همتون-

 . نگاهشون کردم که حداقل از اونا بفهمم چه خبرهمشتاق
 .ت رو گرفت و گفکروفونی مدی پراریمه
 . شدهیتجرب3خواهر کوچولوم رتبه -
 . و سوووت همه جارو گرفتغی دست و جي صدای انبه

  باز گل کرد؟شونی مسخره باز؟ی چیعنیاخه .  که کال هنگخودمم
 گذاشت توش و کی کوچي شه؟ مهراد کنارم نشسته بود، دستمو گرفتو جعبه ای مم؟مگهی؟من؟مگه دار3رتبه
 :گفت

 .ی کادوت قبولش کننی به عنوان اولرمدوایام... مني کادونمیا-
 کردم ی درك نمیچی بغلم و بازار ماچ و بوسه و منم هدنی بازش کنم چون همه پرای نبود که تشکر کنم یوقت

 از اطرافم، هنوز تو شوك بودم
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  روز بعدپنج
درم گفتم که محمد به پدر و ما... چند روز واقعا زجر آور و خسته کننده بودنیا. گذشتهی از شب مهموني روزچند

 افتم دلم ی و بابا منی واکنش شاهادی ی هنوز که هنوزه وقتاره،ی من و به زور به عقد مهراد در بخوادیخان م
 . رهیغنج م

 رو دستشون که مهراد ختی ري رو جوری که پاشد کل خانواده محمد خان رو شست آفتاب کرد و آب پاکبابا
 . هم پاشد صداشو انداخت پس کله اش و گفتنیاه شد،یکه سهله خود محمد خان هم نطق نکش

 ی خواهرم و برمدی که سهله بهش چپ نگاه کنتی اصال اذای د،ی کنتی قسم، اگه خواهرم و اذنیرالمومنیبه ام-
 چی هنی رم که دستتون بهمون نرسه، اونقدر آدم دارم که نتونی مي رم، جوری مستی رم، سر به نیدارم و م

 !نی بکنيکار
 . گفتنی و ماوردنی اون جنگ و دعوا تخمه معلوم نبود از کجا مونی هم مسای و السا و آیساق وسط نیا

-0جلوعه و احتشام خر 4-2 بر آن دهان مبارك، احتشام گل کی الن،یخوشمان آمد، تقبل اهللا برادر شاه-
 ..و..عقب6

 ...رنی نا پذی واقعا خستگنایا... منيخدا
 حالشونو گرفت فکر نکنن بچه یکیص خوردن نفسمون جا اومد باالخره  گفت بعد از اون همه حری ك میساق

 عادت یول.  بشمی من قرباندیشا...نهی ارازی غيزی که نقشه مون چمی دونی هم اونا هم من میول. ی صاحابیب
.  به زانو در اومدن مسببشمتیبه ق... بشهمی ترمدیغرور شکسته من با.  جواب بذارمی رو بیندارم کار کس

 تهران ي دانشکده افسرسای خب چون السا و آیشگاه رو پدر مادر گلم اصرار کردن اصفهان ثبت نام کنم ولدان
 پدر و مادرم ي دلم برادی گلم تنگ بشه شانی شاهي دلم برادیشا.  رن و منم نقشه ام تو تهرانه موندم اونجایم

آره من .  متولد شده از انتقاميدختر... دوباره متولد شدیسالگ17 که در سن يدختر... من شفقمیتنگ بشه ول
 . همه کردي بهت رو مهمون چشماشنهادشی که با پینی دوست دارم شاهتی نهای و بنمیشاه. زاده انتقامم

 . بلند و رسا گفتي صدابا
 ازش دمونی به شفق و رابطه جدادمی زی وابستگلی دادن که به دلشنهادی به من پلی از دوستا و فامیلی خ-

  رسه ی به دردانه خواهرم نمي که بدونم گزندی فقط تا زمانی کنم ولی نمنکارویدواج کنم، من ا ازيتقاضا
 .ستمی من با صاحاب ندنی اونجا بود که همه فهمو

  کنندی خواست دانشگاهشو تهران بزنه که از اول گفت خانوادش مخالفت می میساق
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 نرم یاون هم مهندس. بهتره دانشگاه تهران بره جلوه دادن که ي جوراری سامي دوز و کلک با همکاری کلبا
بچه ها تو آپارتمان من . می باهاش نداری صنمچی که هی تهراننی تو امی شدیخالصه که همه موندن. افزار

 که ي خونه ايبه گفته خودشون تو.  آپارتمان من رهن کنندکی آپارتمان نزدهیساکن شدن و امروز رفتن که 
 چی هی کادو گرفتم ولی کلیشب مهمون.  دارنيشتری و دارن آرامش بدشیمطمئن باشن فقط خودشون کل

 . به دلم ننشستنی شاهيکدوم مثل کادو
 و آرشام و آرتام هم به خواهر اریسام. ی وحشتناك بود والبته دوست داشتنیلیخ.  از نژاد گرگی سگ وحشهی

ست مثل ساالر، به خواست خودم در..یمشک...رهی مال اونها رنگ روشنه و مال من تیهاشون سگ دادن ول
 و ی بدون اسب ساقهم گذاشت و ساالر ی خصوصي از اسطبل هایکی ي ساالرو به تهران آورد و تونیشاه

 .. شهی که نمسایالسا و آ
.  رو به رو شدمدی از جنس طال سفي مهرادرو باز کردم و در کمال تعجب با انگشتري کادوی شب مهموناخر
درهر حال خوشکل بود منم دستم ...نی دار و بدون نگنی نگیکی...هم گره خورده بود انگشتر دوتا قلب تويرو

 . دادنهی هدنی ماشهی یکیپدر هامون . البته دست راست که پروو نشه. کردم
 نی داشتن و پول اون ماشنی ماشهی و السا سایا. دیسف3 مزداسای و السا و آی ساقيبرا.یمشک3 مزداهی من مال

 مطب کی مطب نزدهی داد و مهراد هم هی طال هدسی لپ تاب و سروهی نیشاه. هشون دادن کارت بهی يرو تو
 به ونیلی20 هرکدوم اریار و مازی و مهراریمتر و مه1000 هاشو به متراژنی از زمکهی تهیمحمد خان . خودش

 ..دی برام سهام خری شرکتي سپردم که تونیپول رو به شاه. کنکورم3افتخار رتبه 
 ..ونی ل100 که با هم دممیجد و مادر پدر

باعث .  خان بشمانی دخت و همسر شانی محمد خان موافقم که شرممی اعالم کردم که با تصمشی شب پدوسه
 .. دونم شدی همه البته خانوادمو نمی و خوشحالیشگفت

 ..ه پشتمه، هوام و داری خوشه که کسنی ذارن و من دلم به ای احترام مممی خوبه که به تصمنی خب ایول
 ... شامي برارونی بمی دنبالم برانی اماده شدم بچه ها باآلنم
  .رونی بدمی اومدم و پررونی تک زنگشون از افکارم بي با صدا; خونهنی تو ادمیپوس

 
 ... از خونه که اوله لهرونی بدمیرس

 ... کننایحال م3بامزدا
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 که نی تو ماشدمی گذاشته بودن، پریال بود و جلو رو واسه من خی ساقنیماش.  آهنگشونم تو آسمون بوديصدا
 .دست بردم کمش کردم و گفتم.  لحظه کر شدمهیواقعا 

  شد؟یسالم چ-
 .سال6ي برامیرهن کرد...نی ایعنی ی زندگيوا-سایآ

 .. خر استي بدون دانشکده افسریزندگ-السا
 . و بسی مهندسیعنی یزندگ... باونیبتمرگ-یساق

 ... و تمامی متخصص قلب باشیعنی یزندگ...گهی دنیعهههه بس کن-
 . دادی هاشون سرمو نوازش مي از هر طرف توسری نزنن ولی حرفگهی کردم که دادی تا ته زآهنگم

 ...می خوندی میبه اصفهانS2 نی مردم با آهنگ شاهالی خی و بنی پائمی رو دادشهیش
 
 

 میِ صورِت بِدِیی کاراهی تا باهم ای خانوم بحج
 میِما که حرفاشا بادون زِدِ به ما  نی بدِدِلِدونا

  يِ گُنده شُدِي راه افتادِای تازگدمیشن
 ....ي دس خورده شُِديپِری با پولدارا منَکونِد

 ...می شومایماهمون عشق... نرفتِسادِدی که مانا
 ....نی پای گولی گولمِدیاشکات م....مونیدیدی می روز ونهی که
 
 خونه می بردمیدی آت و آشغال خرممی و به قول مامان مری خوراکی و کلتزای و مواد پی بستنمی بچه ها رفتبا

 میرفت.  آپارتمان اونهاستیی آپارتمان من واحد روبه رودمی که تا زه اون موقع من فهمی و ساقسای السا و آدیجد
 و می هارو خوردیاول بستن.  خوب بودیلی خنیخونه مبله رهن شده بود و ا. می جا پخش شدهیتو و هرکدوم 

 نکهی کار و اي در اومده تواری سامي هابی از رقیکی ی گفت که شب مهموننی از رادویساق. می گپ زدیلک
 يالسا از پرهام گفت که گفته تو.  شرکتش بشهی منشادی بتونهی گفته می کل کل داشتن و به ساقیاونشب کل

 درس و کار و اخرشب از ياو باهم شماره رد و بدل کردن البته فقط بر... کنهی دانشگاهش کمکش ميکارها
 رسامی از مسایآ.  حرص خوردن قهر کرده رفتهی و پرهام حرصش گرفته و بعد از کليدهنش در رفته گفته پر

 شماره رو گرفته و گفته یی پروتی بانهاسای درس و دانشگاه کمکت کنم و آيگفت که گفته شماره بدم تو کارها
بعدم با لگد ... خوب شده باشهي شهربازي اون لگد تويم جا کنی من فکر می جاش تو سطل آشغاله ولنکهیا



              رمان زندگی شکالتی                                             اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 266 

. می رونقشه مون کار کردی کلمینشست. میدی خندنی اي هاي به خل بازیکل.  و دررفتهرسامی اميزده تو ساق پا
 و ي کارفیباچه کث...می کردست درتزاهاروی پمیپاشد.  رفتی درزش نميمو ال.  و حساب شدهقی دقزیهمه چ

 ...می و خوردمیدی و رقصمی بماند و تا غروب زدییا هيمسخره باز
 ...انی بنی و پرهام و رادورسامی بچه ها زنگ زدن امشب
 ...ثیواسه نقشمونه و ماهم که خب... زنگ زدم مهرادمنم

 ...شماره تلفن رستوران گرفتم جوجه کباب و فسنجون سفارش دادم118 زدم زنگ
 ...می خودمون پختمی که بگرهی ته بگمیذاشت تو قابلمه و گمیختی هارو که آوردن رغذا

 عوض کردم و بچه هام یشمی ی و بلوز مردونه چهارخونه مشکیشمی دامن بلند هی لباس هام و با منکه
 ... سام و پرهام اومدنری و امنی رفت درو باز کرد و رادوسایزنگ و زدن و آ. دنی پوشي ادهیهرکدوم لباس پوش

 میتعارف کرد... می و پرهام گرفترسامی و دسته گل رو از امنی رو از رادوینیری و شمی و خوش آمد گفتسالم
  دسته گل اومده بود گرفتم گفتمهیدرو باز کردم که اونم با  مهرادهدمی دیباز زنگو زدن از چشم...نشستن

 .يسالم خوش اومد-
 .مای به زحمت نبودی راضیسالم خانومم مرس-مهراد

 ... گفتمی و با خجالت ساختگدمی خندیل شدم وي جورهی لفظ خانومم از
 ... توای مهراد بهی حرفا چنیا-

  گفتدی منو با مهراد که دنی که شدم رادوییرای پذوارد
 .ای کردیخوب خانوم مرغه سرتقو راض... مرغایبه به مهراد خانم رفت قاط-

 ي داداش معرکه ازادیدست مر-پرهام
 اومدن و گرفتن ینیری با شسای و آوهیالسا با م.  شربتینی با سی پوزخندمو گرفتم و نشستم ساقي جلوی سختبه

 .جلوشون
 . بود در مورد دانشگا ه و کار و کنکور و ی معمولي هابحث
 د؟ی فکر کردشنهادمی خانوم رو پیساق-نیرادو
  شناسم گفتی مارمولکو منی من ای ولستی نادشی که انگار ي جوریساق

 شنهاد؟ی کدوم پدیببخش-
 .دی بش شرکتیمنش-

 . نشمیی جای دارم که منشیمن اونقدر توان مال-یساق
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 پی تاي و کار هادی شی من می شخصیشما منش... دارهیاون شرکت منش...دیریبه اشتباه نگ...نه...نه-نیرادو
 .دی دی انجام مقتی شرکت رو در حقی اصليقرار داد ها و کار ها

 .کر کنم گذران وقت بتونم روش في برادی شاينطوریخب ا-یساق
 د؟ی داریی که آشنایسیبه زبان انگل-نیرادو
 . و دارپلمشید-یساق
 .هیپس عال-نیرادو

 د؟ی ترسی نمیی آپارتمان تنهاهی يشما سه تا دختر تو-مهراد
 .ششونی پامی گفته سه نفرن؟ منم اکثرا میک-

 می کنی ما که آخر هفته بعد عقد میول-مهراد
 ؟ی چیعنی...عی... آن همه ساکت شدنهی
 . ترس برگشتم سمتش و گفتمبا
  گفته؟یک-

  مشکانم آروم باش خب؟نیبب-مهراد
  گفته؟یک-
 . و آخر تابستون عقد مفصلتی محرمغهی صهیآخر هفته .... محمد خانهمیتصم-

 . کرد و گفتیونیالسا پا درم... حرف زدن نداشتمتوان
 نیهنوز ا ...دیور رها شده بود که شما اومدتازه از تنش و استرس کنک...دیباور کن... زودهیلی آخر هفته خیول-

 .اتفاق  هضم نکرده واقعا براش سخته
 . اونهمی تصمی بعد ولي اصرار کردم که بذارن برایلیمنم خ-مهراد

 ن؟ی نداريری گمیساله از خودتون قدرت تصم28 مرد هیشما -یساق
 . برخورد چون اخماشون رفت تو همقاشی مهراد و رفرتی به رگ غانگار

 .ی به محمد خان هم بگنوی کنم و نه اآلن بهتره این همون آخر تابستون عقد مم-
 . کردنی همه هم خودشون رو پرت مچوند،ی بحث و پو

 . دختر واقعا هم پرت کردن دارههی کردن چارهی بگهی دمعلومه
 . خورشت ها و جوجه هاي البته روختمی همه فلفل قرمز ري غذاي و رودمی چزویم

 . ها بودي اشهی شنی ا هم ازنوشابه
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 .ختمیر)قرص اسهال(التی کسفوی مدرسه دي ها  تومی قدادی هرکدوم به يتو
 شی زدم که نیوارد که شدن به بچه ها چشمک.  رو صدا زدمهی گذاشتم و بقزی مي دوغ و ساالد رو هم روپارچ

 نکهیست پخت من و ا به به و چه چه از دیپسرا هم بعد از کل...  کش اومدیعنیشل . هرکدومشون شل شد
 . دونن چه خبرهینم.  خوردنهیعال
 

 . و گفتاوردی کردن آخرش پرهام طاقت نی هاشون و جمع مافهی قی غذا خوردن، هموقع
 ست؟ی غذا ها تند ننی ذره اهی-

 . گفتیالی خی با بالسا
  .ستی ذره و تند نهی مزه شده ی امشب به خاطر شما بمی خوری تند تر منینه واال ما از ا-
 . سام با شک گفتریام
  تنده؟نقدری خودتونم ايبرا-
 . سام و گفتری امي بشقابشو گرفت جلوسایآ

 ...ی امتحان کنی تونیم-
 . ذره فسنجون برداشت و خوردهی سای سام از گوشه بشقاب اریام

 . بندش نوشابه رو رفت باال و نفس نفس زنان گفتپشت
 .. مائهي تند تر از غذانکهیا-

 .فتم و گدمیخند
 .نی باشي ناز نازنقدری اادیبهتون نم-
کل . سای طرف السا و آهی بود از دهی از خنده ترکی طرف ساقهیاز .  شروع کردن به خوردنالیخی حرفم بنی ابا

 هم یحاال ه. دنی ترکهی بقیمهراد کمتر ول. میدی سه نفر ما دنی تلگرامو تو چهره اي هاکونیشکلک ها و آ
 . خوردن روشینوشابه م
 عی ظرف هارو سری خودم و ساقسا،ی دادم به السا و آختمی ریی شام که خوردن و رفتن نشستن چاخالصه

  .ییرای تو پذمینشست. میشست
 . کنمی شرکتتون کار مي من تونیخب آقا رادو-یساق
 . کنممی دانشگاهتون دستم باشه تا بتونم تنظي کالس هامی تادی بایول...هی عالنیا-نیرادو
 . گمی هروقت که ثبت نام کردم محاال-یساق
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 ي قرمز شد و نفسش و حبس کردو عرق رونی رادوهوی که میدی خندی و ممی گفتی ممی نشسته بودخالصه
 ... دل غافل قرص ها عمل کرديا...یی طرف دستشودیی دوهوی... نشستشیشونیپ
 .می رفتنش چشم دوخته بودری تعجب به مسبا

 .رهام  دلش و گرفت و گفت پهوی.  بودی تعجب ما ساختگالبته
 بی امام غرای-

 ...رونی بادی بنی که رادوزدی در می و هیی دم دستشودی دوئبعدم
 ...هیپشت بندش منو و بق... شدنی نتونست خودشو تحمل کنه و پخش زمالسا
 .می راحت بودنی واسه هممی سام و مهراد دوغ خورده بودری و بچه ها و اممن

 تشکر و خدا ی خون آشامي خونشون و اونام با نگاه هامیهامو با حال نزار رد کرد و پرنی اون شب رادوخالصه
 . کردنیحافظ

 
 . ماه بعدسه
 
 

اون شب حرفمو زدم و ... نموندهيزی و تا دانشگاه چورهیشهر28... من و مهرادهینامزد...هی شب نامزدامشب
 با برادرهام جور شد و شتری بنیشاه.  فرق کردیلی دوسه ماه وضع خنیتو ا.  نکردیمحمد خان هم مخالفت

 . تهرانداخل البته می بودحیمنو بچه ها هم به گردش و تفر... ش و براش پر کردنییتنها
 که پشت در ییچه شب ها.  از مغرور بودنش تنهاستشتری بیلیخ.  تنهاستیلی محمد خان خدمی فهممن

 که شاهد ییچه شب ها.  شهی مرهیخ و به آسمون رهی گی که عکس مادر بزرگ و بغل مدمی دیاتاقش م
 . مرد تنها بودمنی ایواشکی ياشک ها

 و نمی بهم بد کرده رو ببی که حتی که اشک کسستمی اونقدر سنگ دل نی که انتقامم و خواهم گرفت ولمن
 . کردشونی دارم که فکر کنم بشه عملیماتی تصمهی. ساکت باشم

 ی با عشق شروع بشه ولدی ازدواج بادیشا...ال از من بزرگترهس10سالشه و28 هیمهراد مرد خوب... از مهرادبگم
 و شغل ی مالتی فکر کنم مهراد هم از نظر خانواده و وضعیمن اگه بخوام منطق. ستیعشق تنها الزمه ازدواج ن

 .هی من عالي براافهی و قپی تیو درآمد و حت
 خوام براش غصه ینم.  منهری تقدنی ای ازدواج کنم ولیسالگ27/28 خواست با عشق و تو سن ی دلم مدیشا

 هی دمیاخه فهم.  کنه که با من مهربون باشهی شو میمهراد تمام سع.  آرمی به زانو در مرویبخورم چون من تقد
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ازش خوشم ...دیمنم خوب شا. بدمبله باشم از ته دلم و بهش ی که من راضنهی ايتمام تالشش برا. هیذره عصب
 .یمی آشنا شدم، همه خوبن و صمترشیبا خانواده عمو هام ب...ادیم

 . انگهی هم داشته باشن موقع مشکالت پشت همدی لفظيریاگه باهم جنگ و درگ... دارمدوستشون
 گه اصفهان ی تو تهران، مدی شرکت جدسی شرکت اصفهانش و سپرده به فرهود و خودش درحال تاسنیشاه

 ...رهیهواش بدون شفق نفس گ
 ... فرهودگفتم
 کنه بهش جواب مثبت تی راضي روزهی تونه ی کرده میفکر م...ا رفتنت داغون شد گفت بی منیشاه

 ... و من چقدر متاثر شدموفتهی نادشیاالنم خودش رو تو کار غرق کرده که ...يبد
 نداره ی دوتا تمومنی کنه و کل انداختن ای کار منی شرکت رادوي تویشی چند مدته که به صورت آزمایساق

 .. نکردی کار من و تالفچوقتی مهراد هیول...مینفر مشغول بود8ون هم هر البته تو کل تابست
 سامم ریالبته اون وسط کل انداختن با پرهام و ام...  دانشگاهشونني هم سخت مشغول کار هایسی و آیال

 ...بماند
 .. اسطبلمی روز با پسرها رفتهی هامون و آورده بودن تهران و اسب

 پسر محمد خان ي هم هرکدوم اسب دارن که بعدش مهراد گفت که نوه ها اونهامی اسطبل متوجه شديتو
 .همه اسب دارن

 دی اسم اسبتونو بگدیستی رفت و گفت شما چون از خانواده احتشام نی و ساقسای اسطبل به سمت السا و آمسئول
 .هی نشه و السا با خباثت تمام گفت اسم  اسبم پری موقع قاطهی سمیرو در اسطبل مخصوصشون بنو

  کرد و گفت اسم اسب شما؟ی مرد رو به ساقو
اون روز کلش و جنگ و دعوا و کل انداختن ... انتخاب شدی هم سامسای و اسم اسب  آي هم گفت رادیساق

 .میداشت
 ... مخالف تر از محدثه بوداریهر چند ماز... و محدثه باهم عقد کردناریماز
 ی دونن فقط داره سعی همه می کنه ولیس هاش کمکش متو در... کنه با محدثه خوب باشهی می سعاریماز

 . نکنهیی تا محدثه احساس تنهارهی گی محدثه رو کنار خودش بغل مشهی جمع هميتو.  کنه خوب باشهیم
حاال اونش بده که .  کنهی می عمارت بابا بهزاد زندگي عمارت و تونی همي دستور محمد خان محدثه توبه

 سال مدرسه محدثه زودتر کی نیکاش حداقل ا.  خود دار باشه اخرش مردهاریزهرچقدرم ما. یکیاتاق هاشون 
 .  شدیتموم م
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 کس و ی ذاشت که بی چرخشون مي بود و چوب الیاولش مامان ناراض.  کردنغهی نامزد و صاری و مهرالیمه
 . شدنی من محمد خان و مامان هم راضادی زي با تالش های رو نداره ولیکاره و کس

.  نبود منو جبران کردهیی جوراهی دیشا.  اوناسشی با مولود جور شدن و اکثرا پیلی خنمی و بابا حسممی مرمامان
 خواد ی مهراد گفت مدمی شو پرسلی دلیوقت... بزرگش و به من سپردي از شرکت هایکی تیمحمد خان مدر

 .امتحانت کنه
 به نوه هاش و بچه هاش محول یتیر ماموهی یسالگ14 سني خانواده اش توي محمد خان رسم کرده تونکهیا
 . دارنیستگی کنه و اگه انجام دادن که شایم
 ی مرونیهفته از خونه ب2 به مدتیسالگ14 درس خوندن و همه پسر هارو از ي گفت منو فرستاد کانادا برایم

 .انی از پس خودشون بر مي چجورنهیکرده بب
 . دستشونادی بی تا به قول خودش زندگ،ي پول و پشتوانه اچی هبدون

 ... همه پسرها از پسش بر اومدنگهیم
 . عمه بهاره که با آقا رضا دوست شدهرازی غهمه

 ! حرف هانی االیخیب.  مزخرف از خانواده احتشامی باز رسمو
 ! تکرار مکرراته و باعث سردردفقط
 . امشب آماده بشمي نشستم براشگری دست آراری هم که زاآلن

 . هستنشگاهی آرانی و زن عمو هام همه تو اسای و آترنی و مامان مهرآفرمی مامان مری و ساقیسی و آیال
 که ی و هولم داد سمت اتاقنمینذاشتن خودم و بب.  دستش پاشدمری از زشگری مبارك باشه تموم شد آرايباصدا

 . بودشگاهیگوشه آرا
 با دی لباس عروس سفهی. بود که مهراد از کانادا آورده یلباس. دمی لباس و پوششگری آراي هااری کمک دستبه

 . اومدی بهم میلیخ. فی و ظردهی و ساده و باالتنه پوشیدامن فوق پف
 طبقه هی بود و دو طبقه و ي ذوق کردم عاشق تور بودم و تور لباسم فرانسوی رو نصب کرد رو موهام که کلتور

 . اومدی دامن مي لباس و طبقه روش تا باالنیاش تا پائ
  رو؟ هی هم بقرمی کنه آدم که هم حال خودمو بگی مگه چنددفعه ازدواج می که اجباره ولدرسته

 . گفتنکیهمه بغلم کردن و تبر.  و اشک مامان دراومددنی رفتم که همه کل کشرونی لبخند ببا
 . کردمدای داماد اومد برگشتم طرف در که مهراد و دم در پي صدابا

 .با صالبت وارد شد و مهراد دنی چون همه کل کشرمی نشد حجاب بگوقت
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 . تو دهنمنی بگم ذوق نکردم بزناگه
 . محشر شده بوددشی سفرهنی و پی مشکونی و پاپی اون کت شلوار مشکبا

 . رو به روم لب زداومد
 ! خانومميمحشرشد-
 ! تو دلم اب کرد که نگوي محشر بودن از نظر مهراد قندنی خواست خودم ساده درستم کرده بود و ابه

 نیرمو انداختم پائ زدم و سلبخند
 . هم هستهی کم کم اتلنیمادر شنلشو بپوشون بر-مائده
 .دی و بوسمیشونی کاله و پری شنلو گرفت بست دور گردنم و کاله شنلو انداخت رو سرم و اومد زمهراد
 :سرخ شدم و گفتم.  واو همه در اومديصدا

 .برو کنار اقا من شوور دارم-
 . من قربونت برميا- مهراد
 کاری چمی کنکاری داد چی بردارم دستور ملمی اوردم باال و فشگاهی آراياروم از پله ها.  و دستمو گرفترونی باومد
 هم یلی من خادی بردار بدشون ملمی في که تو رمان از کار هایی دخترانیکالفه نشدم اصال برعکس ا. مینکن

  خاصش ويدوست دارم البته ژستا
 . گذاشته بودنوی زنویمهراد آهنگ ز...می و راه افتادمی شدنی سوار ماشخالصه

 .دی بزن کنار شنلت و دلم پوسیخانوم-مهراد
  عشوه گفتمبا
 .من صاحب دارم...شی آقا چشما دروی هیه-

  اونوقت؟هیصاحبت ک-مهراد
 . شناسنی منو همه مشه؟مهرادی مگه ميوا-

  هست حاال؟یک-مهراد
 . های کنی متمی اذگمی بهش مزدلمه،یعز-

 . خورمتای حرفارو منی قربونت برم نزن ایمن اله يا-مهراد
 به خواست من اول مهراد عکس میعاشق عکس گرفتن بودم وارد که شد.  شدمادهی کمک کرد پهی در اتلدم
 شد ي دو نفرينوبت عکس ها.  مهراد گرفتمرهی نگاه خری شو گرفت و نوبت من شد عکس هامو زی تکيها
 . گرفتنیو تو باغ م ذره ش هی و هی ذره ش رو تو اتلهی
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 لباس عروس باز و هی و منم تیآخه بدون محرم.  که من چقدر سختم بودمی رو گرفتي دو نفري هاعکس
 . باز خب سختهيژست ها

 داره نابود نی ایمنم الغرم ول.  شکستی دختر الغر اندام که داشت مهی.  داخل باغ که عکاس عوض شدمیرفت
 ي و بزرگ و لب های و دماغ گوشتزی فوق العاده ريه بود با چشم هاسبز.  زدی تو ذوق مشیالغر... شهیم

 ... بودختهی طرفش رهی ي روسرریکل موهاشم از ز.  صورتش بد بودبیترک...ضیعر
 ... چسبوندی دستش و خودش و به مهراد می هی تو هر ژستی گرفت ولی می خوبي هاعکس

 توش ي مهرادو کاغذبی که دستش رفت تو جدمیدموقع ردشدن .  اومد که تموم شدی حرصم داشت در مگهید
 کرد با حرص ی مهراد که با تعجب نگاهم مبیدستم و کردم تو ج.  گرفتمشی من آتی ولدینفهم مهراد. گذاشت

 . رو باسن مهراددمیکاغذو برداشتم و مال
 : با بهت گفتمهراد

  مشکان؟ی کنی مکاریچ-
 که يمحکم طور.  و فکش و گرفتمکردی تعجب نگاه م دم باسنش رفتم طرف دختره که بادمی که مالخوب

 .دی دندوناش غرریدختره از ز. ناخون هام فرو رفت تو صورتش
 وونه؟ی دی کنی مکاریچ-

 ي کرد با لگدی گشاد نگاهم ميدختره همونطور با چشما.  باز کردم و شماره رو هل دادم تو دهنشدهنشو
 .مداد زد.  تو پاش که از شدت درد سرخ شددمیکوب
 .شماره رو بجو-

 .دیی با ترس شماره رو جودختره
 . زدمداد
 .قورتش بده-
 . گشاد نگاهم کرد و گفتي چشمابا
 هان؟-
 . داد زدمباز
 ! قورتش بده؟يکر-
 . ترس سر تکون داد و قورتش دادبا
 .دمی دندون غرری زاز
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 . لقمه بردارافتیق و ختی به بعد اندازه دهنت و رنی پس از اشه؟ی خورن چاقتتی ليدیحاال فهم-
دست مهرادو که .  صورتش خون افتادي ناخون ها رويجا.  با ترس سرتکون داد که دستم و برداشتمدختره

 .رونی کرد و گرفتم  و بردم بیبهت زده و خندون نگاهم م
  گفتيری دم در شنلم و گذاشت سرمو با ذوق وصف نا پذمهراد

  فدات شم؟ي دی اجازه میخانوم-
هنوز داشت با خنده و ذوق نگاهم . نیکمک کرد نشستم تو ماش.  اعصاب ندارمنی تو ماشمیبر حرص گفتم با
 . کردیم

  عنتر خانوم؟نی زدم به ایمگه من اصن زنگ م. زمی نداشت که عزتی عصباننقدریا-مهراد
 ؟ي ده تو زن داری قد نمنمیشعورش به ا... چهیعنیخب اخه -

 !رتشیبا غ من قربون خانوم خوشکلم برم يا-مهراد
دم درعمارت .  و ذوق کرد و منم پا به پاش خندونددی خندی به سمت عمارت و تو راه مهراد کلمی افتادراه
 خون ها يمهراد درو باز کرد و آروم دستمو گرفت از رو. دنی که همه جمع بودن و دوتا گوسفند سربرمیدیرس

 . شلوغهیلیشدم که خ متوجه ی ولدمیدی  نميزی صورتم بود چيرد شدم و چون شنل تو
اونم من گفتم کامل جدا باشه ك اصال گفتن . شدی وقت جدا و بعدش مختلط ممهی خواست من مراسم تا نبه
 کل و دست و سوت ي صدامی بودن وارد که شدرونیزنونه داخل عمارت بود مردها ب.  و فالن و بهمانشهینم
مهراد به . نمی اطراف رو ببنستماون موقع تازه تو... و شنلم و باز کردی صندلي اومد مهراد بردم نشوندم رویم

 دی رو دهیتا مهراد رفت تونستم بق.  رفت که ینم.  شد برهی بچه ها راضياصرار مادرش و البته اخم و تخم ها
 .بزنم

 بودن ختهیر.از اصفهان هم که کوالك کرده بودن.  ما و احتشام کم نبودنلیخب فام.  بودنينفر1000حدود
 .دوئل گذاشته بودن.  بودیانگار رو کم کن. ي چه قردادنیوسط قر م

 . بردار گفت برقصملمی که فمیدی و خندمی هم اومدن کنارم و گفتی و ساقسای و االسا
 . و تا نشستم گفتن عاقد اومددمی رقصپاشدم
 . رو شنل انداختمی و صورتیلی محو و اکري با گل هادی و چادر سفدمی و پوششنلم
 سفره عقد نشستم و چند لحظه بعد عطر ي پهن شده جلودی سجاده سفي روی صندليو به جا سفره ي پارفتم
 .. رو حس کردمشدی ممی تنها مرد زندگگهی که تا  چند لحظه  دي مرديآشنا
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 هم زحمت جفت و جور کردنش و سای و اترمیدی از بابت سفره عقد راحت بود چون با بچه ها پسندالمیخ
 ...دیکش
 . و باز کردمدمیبوس. گذاشته شد پام ي رویقرآن

  الرحمن عروس قرآن رو آوردم و با توکل به خودش بسم اهللا گفتمسوره
 

 الرحمن
 

  القرآنعلم
 

  االنسانخلق
 

 انی البعلمه
 

  والقمربحسبانالشمس
 

 سجدانی و شجرونجم
 

 ..زانی وضعها و وضع الموسماء
 

  ...... 
 

 ي کردم،  برای ك بهم گفته بودن و دوستام و آشناهام دعا می همه کساني در قرآن خوندن بودم و براغرق
 ... دل شکستم وي مهراد، براي خبرم، برای که ازش بي اندهیآ

 » من آن ده که آن بهایخدا«زهی چنی خواد و صالحم قطعا بهتری که خدا ميزی آخر دعا کردم همون چدر
 ك شمارا با دی دهی به بنده وکالت مایشام آ خانم شفق احتزهیدوش...ی منسی فمن رغب فلیان نکاح و سنت-

 و ی انزلالدری وکیو » س« حضرت زهرا هی و شمعدان ومهرنهی جام آکی...دی جلد کالم اهللا مجکی هیمهر
 مطب در کی وم مهراد احتشاياموال آقا)  سومکی(⅓ سفر حج وکی شاخه گل رز، به همراه 1371

 لم؟یاحتشام درآورم وک مهراد ي آقایشگی همیبه عقد و زن»...«مجتمع
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 .عروس رفته کشته مرده هاش و جواب کنه-یساق
 
 دی خدا مجلس از خنده ترکيوا
 . هاش شروع شدیباز خوشمزگ... گند نزنن تو مراسمنای کنم ایتا صلوات نذر م100 

  باز همونا رو تکرار کرد که السا گفتعاقد
 .ون بسته بشه بخورن دهنشی بده بد خواهاش مث ببعنهیعروس رفته گل بچ-
باز عاقد خوند که . مای افتادای کری گنی خدا ببيا. دی لرزی مهرادم مي وسط شونه هانیا. دنی دوباره همه خندباز

 . گفتسایآ
 ن؟ی خوای که بعله منی دادی لفظریاصن مگه شما ز-
 .گذاشت تو دستم)تک دست( پهن ي النگوهی که مهراد دنی همه خندباز

  شدن من بخونم؟ی دوستاشونم انگار راضی گرفتن به سالمتی لفظرینمم که زانشاءاهللا عروس خا-عاقد
 م؟ی ما؟ ما اصال دخالت کرد؟ي ذاریوا حاج آقا حرف تو دهن ما م-یساق
 . شده وااليعجب دوره زمونه ا-السا

 . گردن مایبخون حاج آقا تا مرگ خر شرك هم ننداخت-سایآ
 . جو آروم شد عاقد باز خوند که همه منتظر بله من بودننکهیبعداز ا.  بودننی همه از خنده پخش زمگهید

  گرفتم ك مهراد گفتینفس
 ؟يریوگیزود باش استخاره م-
 . گفتمی تخسبا
 .اره گرفتم بد اومد-
 ه؟ی مسخره بازياخه مادرت خوب پدرت خوب سر سفره عقد جا-
 . گمی خوام نمیاه اصال نم-

  جواب بده که عاقد گفتاومد
 لم؟یوک-

  لب زمرمه کردم و گفتمریهللا ز ابسم
  مجلس  بـــلـــهي خداوند متعال و بانو فاطمه زهرا و با اجازه پدر و مادر هام وبزرگ ترهاياریبا-

 .دیصلوات ختم کن. انشااهللا که مبارك است-عاقد
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  و کل و آهنگ گم شدغی سوت و دست و جي صلوات تو صداي صداو
 مبل مهرادم کنارم ي بعد از رفتن عاقد مامان کمک کرد نشستم رو. مهرادم خوند و باز دست و سوت وخطبه

 .نشست
 که دنیهمه دست و سوت و کل کش...  همه مهراد اول چادرو پس زد و شنل رو از روسرم برداشتقی تشوبا

 .که گفتم دوست ندارم همه باشن. گهی دهن همدنیمامان گفت قراره عسل بذار
 . محدثه اومدناروی و مازاری و مهرالیر زده شد و مهد.  ها موندني ها رفتن و خودبهیغر

 .. کردی نمی چشم پوشيزی چچی بردارم از هلمیف. اری و مهنی سرشم شاهپشت
 شیاسا.  گرفت رومنوی تا دستم و بردم بخارونم مث عجل معلق دوربدی خاری جاهم من دماغم مهی

 ..فتن و کادو هاشون و دادن گکیداداشام تبر. می قدي بردارالمی بردارم فلمیف...میندار
 . م رو زدم داخلش و از پشت گردنش بردم سمت دهنشکهی عسل رو گرفتن جلوم انگشت کوچجام

 . که کامال سرخ شدمدشی خورد و بعد بوسانگشتو
 . دارمارتیمن رو خواهرم غ...اروی يهو-اریمه

 . براتاامی وسط بنی نکن ايکار-نیشاه
 اصال زن خودمه به شما چه؟-مهراد

  چه؟ی به کیفهمی حالت و گرفتم میحاال وقت-اریماز
 . بهتوندمیزنم نم-مهراد

 ن؟ی پائارمی و بستی بزنم ف؟ي شدلی نخورده فامیی عمو چايهو-اریمهر
  هاشون باعث خنده همه شده بودی تمام وقت به رجز خونتو

 تا برادر زن؟4 بارمی برم زن بگدیچرا من با... خدايا-مهراد
 . بکنه داداش ندارمي هرکاراری مازنیحاال من خوبم ا...خوبه هم یلیخ- محدثه

 . منو بذاره رو چشماشدی بایاصن داداشم داشت... شنومی مدی جديبله بله؟حرفا-اریماز
 پ..گهیاعتماد به نفس شوهر من خورده بهش د... اوزن سوراخههی الگنیبعد م- محدثه

 . قربون شوهرتيا-اریماز
 جام رو گرفتن طرف مهراد. می بردی از بحثشون لذت مهمه

داداشام که .  بد و وحشتناك گرفتم و ولم نکردمیلی گاز خهیهمون اول .  و زد تو جام و گذاشت دهنمانگشتش
 بچم چارهی مائده که کشت خودش و بس گفت برازی کردن به غی مقیهمه هم تشو... و سوت و دستغیج
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 يمائده با دلسوز. شد کردم که خون از دستش روان ول. آخ و واخ مهرادم بلند شده بود...تروخدا ول کن
 . زخم گذاشت و گفتي رویدستمال

 ...کباب شد دلم...نیمشکان مرگ من نکن با بچه ام همچ-
 ن؟یمهراد داداش راستش و بگو من و از تو کدوم جوب گرفت-ماهان

 . رفته بودن از خندهسهی رهمه
 ...نه با من طرفه کتی هم مشکان و اذی هرکنطورهیحاال که ا- الیمه
 .دی شدتمیچار پا-یساق
 ...گهیراس م- باهم گفتنسای و آالسا

 چرا من نباشم؟- محدثه
 ... خداای... همدست شدنيدوتا جار... شمرم تو در بروی من ماریماز-اریمهر

  فرار کردني با حالت مسخره او
 تو میرفت.  کنهمی همه تقدي سرعقد رو به عروس جلوي گفت رسمه که داماد همه کادو هانی مهرآفرمامان

 .ضبط هارو خاموش کردن و همه چشم به مادوختن. می که همه مهمون ها بودن و نشستییرایپذ
  برداشت و گفتي جعبه اسایآتر
 .دی طالسفسی سروهیاز طرف داماد -

مامان آخه .  رو درآوردمی انتخاب کردگهی که با همدیسی دست زدن و مهراد در جعبه رو باز کرد و سروهمه
 . گردن و دستت کنهلی فامي همه رو جلودی گفت بای ميمهر

مهراد اول گردنبند و گردنم .  کننیرسم از خودشون در م.  و نگفته و نپختهدهی و نشندهی ندي هازی حق چبه
 . رفت هوای مغی دست و سوت و جيبا هر حرکت ما صدا. کرد
 .حلقه هارو آوردن. دی ودستمو بوس گوشواره هارو گوشم کرد و آخر دستبند و دستم کردبعد
 . گفتسای طال آوردن که آترسیدوتا سرو.  مهراد حلقه منو دستم کرد بعد من حلقه اون رواول

 . آقا دامادي عروس براياز طرف خانواده ها-
 .دنی بلند حلقه حقله و شمش رخ و دستبند رخ و انگشترشو خرری زنجهی نی و بابا حسمی مهراد مامان مريبرا
گردنبند و .  بودنی سنگی گرفته بودن که پالك نداشت ولي ساده اسی و بابا بهزاد هم سروي مهرمانما

 ها زی چنی النگو و دستبند گوشواره و سکه و پول و ایخالصه کل. انداختم گردنش و دستبند و دستش کردم
 .کادو گرفتم
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 نیشاه.  اهللا بزرگ وسطش بودهیدستبند که  هی سای سکه آورد و السا و آهی و نی گردنبند مرغ آمهی برام یساق
.  و بعدش مجلس مختلط شددنیخالصه که زدن و رقص.  دوستش داشتمیلی ك خدی ساعت طال سفهیهم 

 سرم بود فونی من شیول. نیب و بای بود که بیبزن و بکوب و رقص. اطیشنل و سرم کردم و با مهراد رفتم تو ح
 .دمی دی ذره مهیالبته . نیو سرم پائ

مهراد آروم . می خوری بعدا ممی چون شام رو داده بودن و من و مهراد گفتکی تبري اومدن برای می از گاههر
 .گفت

 . اومدنمارستانیمشکان جان پاشو پرسنل ب-
 از مجلس و من ی گفتن و با چاپلوسی مکیهمه تبر. شهی مکی جفت کفش داره نزد18/19دمی کردم دنگاه

 یوقت.  دادمی گفتم و سرتکون می مچکرم مهی هاشون کیدر جواب تبر. کردن ی مفی تعرزیومهراد و همه چ
 . که مهراد گفتمیرفتن نشست

 .اوف خسته شدم-
  دورم حلقه کرد و گفتدستشو

 . آرامشیعنی نی خوابه و ای تو بغلم ممی از امشب خانومشیاخ-
 خوابم به استثنا یس تو اتاقم مپ... خوابه؟من هنوز دختر خونه امی گفته خانومت تو بغلت میبله بله؟ ک-

 .امشب
 . کنهی اسم تو شناسنامت مشخص منوی ایخوابی و تو اتاقم میشما خانوم من-مهراد

 .می نکردی ما هنوز عروسیول-
 . استتهی همه اش فرمالیعروس. گرمی جریاو سخت نگ-مهراد

 مهراد؟- حرص گفتمبا
 : خنده گفتبا
 جانم؟-
 کشمتیم-

 :رد و گفت همون وسط بغلم کمهراد
 .نهیریکشتنتم ش-
شام رو .  بردارم که اصن گفتن ندارهلمی فنی شام مارو آوردن ازی شد که می می کم کم مجلس داشت خالگهید

محمد خانم که سرش شلوغ بود .  هاي از خودری همه رفته بودن غگهی و دمی بردار خوردلمیطبق دستورات ف
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 من سرسال خل يوا. گهی دسم رهی اومد و باز يمامان مهر.  دست بوسرفتی بره مای ادی خواست بی میهرک
 به حال ي وارقصهی نزده مينطوری همنی خدا ايا. گفت رسمه داماد تا سه روز خونه عروس بمونه. نشم خوبه

  شب نه، سه روز و سه شب؟هی روز نه هیآخه . االن
  اه اهاه

 ...می رفتی االن مدی بود که بانی بدترش احاال
  گفتي لبخندمچهیه رفتن، مهراد دستمو گرفت و با ن همیوقت  نه
 زم؟ی عزمیبر-
  حرص گفتمبا
  و کوفتزمی عزمی کوفته، بريا-

 . باشهدهی نگاهش کردم که فکر نکنم دی چپ چپبعدم
  با خنده گفتیول
 .ستی رسمه دست من نیکی نیا-
 داخل خونه یتا وقت. نبالمون اومد مارو روانه خونه بابا بهزاد کردن و همه هم دغی دست و کل و سوت و جبا

 دست و سوت و آهنگشون ي هنوز صدای و دست برداشتن ولمی باالخره وارد شدنکهیتا ا.  نشدنالیخی بمینشد
 . دور کمرم حلقه شدی بودم که دسترهیهمونطور به در خ.  اومدیم

  خواد استراحت کنه؟یعروس خانومم خسته شده نم-مهراد
 ... برهی خوابش مییفقط هم تنها...ادیوابش معروس خانم خ- گفتمباناز

 .زیتوام کرم بر... خانومطونیباشه ش-مهراد
مهراد .  رو صورتم بود هنوزشمیآرا.  کمک مهراد به اتاقم رفتم و لباسم و عوض کردم و موهامم باز کردمبا

 .شمام شد تو چرهیاز کنار بغلم کرد و خ.  کنارم نشستییرایلباساشو عوض کرد و اومد تو پذ
  ذره که نگاه کرد گفتهی

 ؟ی و پاك کنشتی آرايخواینم-
 نه چرا؟ساده است کهش-
 گمیبرو پاك کن بهت م-
 اخه چرا؟مگه زشته؟-
 . داره خانومملی پاکش کن دلینه ول-
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 ؟ياری ملی دلیچرا ه...گهیخو بگو زشته د-
 ...اره زشته ...اره...زهی چیعنی...ستینه بابا زشت ن-
  تعجب گفتمبا
 ... خوشکلهگنی زشته؟ همه که منقدریاك کنم؟ اپ-
  برو پاکش کن خب؟ستم؟یمگه من مهم ن...همه بگن عشقم-
 .نی روشن زدم و اومدم پائي رژ قهوه اهی پاك کردم و شمویرفتم باال و ارا.  بهت از جام پاشدم و گفتم باشهبا

  رو به روش  وگفتم رفتم
 خوبه؟-

  با حرص گفتمهراد
 .شد باز بد نکهیا-
 نگاهش کردم که ي چه؟ با طلبکاریعنیآخه . دهی مری منم گشی االن به آرانیاز هم... بودمدهی واقعا هنگگهید

 .گفت
 .یچیه...منظورم...منظورم... که زشتهستی ننی نه منظورم ايوا-
 ... باالدی واقعا هنگ کردم که دستمو گرفت و از پله ها کشگهید

 . لب هام حس کردمي لباش رو روی رو لبام و بعد گرمدیکش برداشت و ی تو اتاق و دستمالبرد
  کردم گفتی گشاد نگاهش مي ك با چشمای ازم جدا شد و با لبخند به منی از لحظات نسبتا طوالنبعد
که امشب از ...  زنهی قلب منم تند تر می کنی درشت میعاشق چشماتم ك وقت...یخانم من...ی منزیتو که عز-

باشه نفسم؟ .  بوسمی که رژ لب داشته باشه نمی تونم بگم نفسم زشته؟ من لبیطور مچ...ي بودباتریهمه ز
 م؟یباشه زندگ

 که صاحبشون خوب بلد ییحرف ها.  گرفتي که روحم و به بازیی حرف هاي من سرخ شدم و سر مست توو
 . بگه که شنونده جادو بشهیبود با چه لحن

 . که دانشگاه شروع شدههیچندروز
. ستی بد نی مهراده، دانشگاه خوبه، زندگمی تخصصي از درس هایکیمنم که استاد . رنینشگاه م ها هم دابچه

 . کردمی که تصور مهیزی بهتر از اون چیلیمهراد خ
 .انی مي هفته اکی بابا خونه گرفتن تهران و هرماه مامان
 . کنهی می با پدر و مادرم تو اصفهان زندگالی خواهر مهمولود
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 دی دی وقتی شد ولی نمی اول راضالیمه. و تو دل مامان بابا جا کرد و بهشون عادت کرد خودش یلی خمولود
 . شد بذاره باهاشون برهی خوره راضی شه و غذا نمی مامان بابا حالش بد مدنیمولود به خاطر ند

کمتر حس  منو ي دورگهی بابت خوشحالم که دنی کنه، از ای مامان بابا صدا منوی و بابا حسمی مامان مرمولود
 خوشحال شدم یلیخ.  و ازش خوشش اومدهدهی رو دسای گفت فرهود تو جشن عقدت آتری منیشاه. کننیم

 بود ی و چون از همه نظر عاليفرهود اومد خواستگار.  و خراب کنهشیچون دوست نداشتم به خاطرمن زندگ
 . دوننیمه م هنویجوابش مثبته و ا.  وقت خواسته تا فکر کنهسای آتری نداشت ولی حرفیکس
 . کنهی می تهران زندگنجای شرکت اصفهان رو سپرده به فرهود و انیشاه
 یلی خاریبا مه.  راهش انداختاری کرد و به کمک مهسی تاسنجهی شرکت هم اهی داد و هی بابا بهش سرماالبته

 .نطوری هم هماری و مازاری با مهررون،ی برنیاخت شدن و باهم اکثرا م
 ی چشمم آب ميداداشم داره جلو. ارمی سر در بدی بای شده ولی دونم چینم. ی است عصب کالفههی چند روزیول

 .شه
 . کردهی گریلی خشم،ی محدثه اومد پشی شده، دوسه روز پی دونه چی کس هم نمچیه

 ... ترسه حامله بشهی رابطه داشته و ماری نگم گفت با مازی که به کسهی شده که با قسم و آی چدمی پرسازش
 . گرفتي همون موقع قرص ضد بارداری ولستی و مشخص شد که نشی سرم بلند شد بردمش آزما ازدود
 . به هم نداشته باشني اتاق بخوابن و کارکی شه تو ی از همون اول گفتم نممن
 . هم عمارت محمد خاني و مهراد هم اتاق هامون همون دواتاق روبه رومن

 ... مونهی هم مروقتی تا دشمی پادیم
 . بخوابه کنار اومدهشمی پی دونه دوست ندارم قبل از عروسی م چونیول
 ...نکهی کنار اومدن چه ها که با دل من نکرد و خبر مهم انی او

 هم سایآ. ي که آخر ماهه برن خاستگارتشی کرد، حاال قرار شده بعداز ماموري السا رو از پدرش خواستگارپرهام
 .هی سام در جنگ و تالفریهمچنان با ام

 .نی نه اادی نه اون کنار منجاستی اجالب
 شه رو به ما ی منی شدن رادوی هاش که باعث عصبطنتی مشغوله و هرروز گزارش شنی تو شرکت رادویساق

 . دهیم
 یسی که به انگلی نامه نوشته و داده به ساقهی ی شرکت خارجي عامل هاری مدیکی ي کرد که برای مفیتعر
  کنه و بفرستهکگپیتا
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 »... عامل شرکتن،ی رادونجانبی ا،يبا سالم خدمت آقا«نوشته بود  گفت ی میساق
 ...donkey نوشته نی رادولی اسم و فامي جابه
  بعد از ی هم خوب بودن بدون چک کردن فرستاده و وقتی قبلي نامه بوده و نامه هانی چون چندمنی رادوو

 .هگی می و کسخورهی بوده تلفن زنگ منی داخل اتاق رادویچند روز ساق
 ؟ی مستر دانکيها-
 ی سعنی رفته و تلفن رو برداشته و به مکالماتشون گوش کرده که رادورونی گفته و بيدی از خنده ببخشی ساقو

 .ی نه دانکنهیداشته متقاعدش کنه که اسمش رادو
 ...ی کل کل و بحث حسابهی بعداز اون هم و
دوست دارم . ادهی زیلی خشی عمق تنهای کنم تا از کارش شرمنده بشه، ولی محمد خان خوب برخورد مبا

کارشو . ورمی با مهراد به مطبش میهراز چند گاه.  به مهراد هم گفتمنوی بکنم و ایی تنهانی به حال ايفکر
 .دوست دارم

 . دقتش روو
 . کنهی چک مزی رزی رو رزی چهمه
 . آوردمدی جدی منشعی روهم من اخراج کردم و شی منش
 . زدی بود که حال ادمو بهم می عمليا دختر افاده هی ی قبلیمنش
 هست من مطب نی کردکه به مهراد گفتم تا ای مادی داشت روشو زگهی من زن مهرادم ددی فهمنکهی ابعداز

 .هی زنه نازیلیوخ.ساله به اسم شهربانو40 خانمهی شیاالن منش. امینم
 ..ی مهربون و دوست داشتنو

 . که کالسم تموم شداالنم
 ....امی بمون مرونیرو داشتم که گفت ب مهراد کالس آخبا

  پام ترمز کرد نشستم و گفتمجلو
 نمی دانشگاهو نبنی اختی رگهیاوووفففف مهراد فقط برو من د-
 
 

  با محبت نگاهم کرد و گفتمهراد
 ... گلمیمنم خوبم مرس...یخسته نباش...یسالم خانوم-
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  گفتمیی پرروبا
 .... برووووگهی دي کردیخب احوال پرس-
  خنده گفتبا
 ... روتو برم من بشريا-

  افتاد گفتی که راه مهمونطور
  مطب؟می برای يامروز چطور بود؟خسته ا-
 
 درس داد و وسط زی رهی از اول تا آخر ي استاد مرتضونیا.... کسل بود اصن نگو و نپرسیلیاوووفففف امروز خ-

 ...ي گوش ندشدی اصن نمدیپرسیهاشم سوال م
 ....ی از اون نداشتیتم که توام دست کم با تو کالس داشبعدم

 ....سی بد نی قائل بشیفی تخفهی... من زنتمای ناسالمتبابا
 .... هستی چسی معلوم نمی دارنوی ملت شوهر دارن ما هم اواال
 

  گفتٔ◌ با خندهمهراد
 انه؟ی مطب می حاال بري دارياوووو چه دل پر-
 
  مظلوم گفتمٔ◌افهی قبا
 
 رتری رب دهی ی ولمیبر-
 
  تر؟ریچرا د-
 
  گفتمغی جغی جبا
 
  صبح تا حاال؟؟بعدازي بدی بستنهی به من يخوایتو نم-
 
 ...شما جون بخواه....دمی هم بهت میبستن.. یشی میباشه خانومم چرا عصب-
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 .... و مهراد قهوه ترك سفارش داده بودی شکالتکی و کی شکالتی شاپ و من بستنی تو کافمی بودنشسته

 ....  . کردم که مهراد به خنده افتادیوردن آنچنان ذوق رو که آیبستن
 ...کردی و مهراد با لبخند نگاهم مخوردمی می تند تند بستنمن

 ... برداشتم و شروع کردم به خوردنکوی که تموم شد کیبستن
 ...رهی نمنی آدم پائي از گلویی به تنهاکی کدی باور کنیول

 هراد گفتم متعجب مي چشماي رو صدا زدم و جلوگارسون
 ... قهوه ترك لطفاهی-

  ... مهرادو خوردمٔ◌ و من قهوهرفت
  باز سفارش بدم؟يخوایم-مهراد

 ...میقهوه تو بخور بر... بسهنینه ممنون هم-
 ...می رفترونی قهوه شو خورد و باهم بمهراد

 
 .... خب من هنوز گشنمهیول

 ... بگمشهی نمرومم
 ... نخوردميزی چشبی از دخو

 ....هم مهراد منع کرده سلفو يغذاها
 یضی و مرستی نی بهداشتگهی اگه بگم بخره مدونستمی خورد میچی ساندوهی که چشمم به می بودنی ماشتو
 ... رستوران که اصن حوصله نداشتمبرهی و بعدم منو ملی و هزار دلارهیم

 ...پس
 مهراد بزن کنار-
 

  شده؟یچرا؟ چ-مهراد
 
 ...یفهمیبزن م-
 
 ....م چشم دوخت کنار و منتظر بهزد
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  نی درآوردمو رفتم پائفمی پولمو از کفیک
 ...امی گفتم صبر کن االن منای و خب بگو خودم برم و ايری هم گفت مشکان کجا میهرچ
 سس هی و یانواده مشک خٔ◌ نوشابههی دونون فالفل و همبرگر و چیتا ساندو5  و سفارشیچی تو ساندرفتم

 ... روبه رو شدمی که  بادوتا چشم حرصرونیاز مغازه اومدم ب دادم و گرفتم و ی فلفليبزرگ گوجه ا
 ... جوووونممممميا

  آقا؟یفروشی وچند ماخمت
 
 

 ؟یمشکان خانوم شما راحت-مهراد
  و در همون حالت گفتمدمی کشنی لبخند دستشو گرفتم و به سمت ماشبا
 
 ...ی خوشمزگنی ا بهچیساند....ي گندنی به ایزندگ...ی خوبنیشوهر به ا...بعله که خوبم-
 

 ...نی به ماشمیدی رسگهی دحاال
  گفتکه
 دستکشم دستش هی موداشت لویاه اه مرده دستش سه ک...نای تو ماشینی شی نمیکروبی ميچایبااون ساند-

 ...نبود
 

  و گفتمنی تو ماشنشستم
 ... دوروزهایدن... مهرادریسخت نگ-
 
 يخوری رو نمچای شما اون ساندوی دوروزه ولایدن-
 
 ....يخوری هم شما مخورمیهم من م-
 
 .... لب بزنمکوبی درصد فکر کن من لب به اون منبع مهیمن؟؟؟؟-
 
 ....میکنی بعدا صحبت مشهی مری مطب دمیحاال بر-
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 ...کنهی عوض مدی و مهراد داره لباسشو با روپوش سفمی مطب نشستتو
 ... ساعت استراحت خواست که قبول کردنمی نضای مراز

 ....نهی ببضی مردیبا12/1 دانشگاه االنم که تاي برارونیکه از خونه زده ب6 از ساعتشهیم خسته آخه
 .... نقشه مون شروع شدخب

 ... مو درآوردمو نشستممقنعه
 ... گفتکردی و همونطور که نگاهم مد روبروم دراز کشیٔ◌ رو کاناپهمهرادم

  هم چادر هم مقنعه؟شهیگرمت نم...مشکان-
 
  لبخند گفتمبا
 ... به وجودمبخشنی که سرما میی به نگاه هادمی محی گرما روترجنی امن-
 

 ... به پوست شکار ندارهي که بخواد بدره کاری گرگیول....هی خوب و امنیلیدرسته چادر پوشش خ-مهراد
 
  همون لبخند گفتمبا
 ....رسه گرگ هارو میٔ◌ مرد دارم که خودش حساب همههیمن -
 
  اونوقت؟هیمردت ک-
 
 .... بخوره و دست خانومشو رد نکنهچی که قراره ساندوهیمونمردم ه-
 
 ... تو حالمونیزنی ادم ميوسط عاشقانه ها.... بابايا.....پووووفففف-
 
 ... تو اتاقدیچی پی خوشي بوهی باز کردم که چوی ساندکی خنده در پالستبا

 .... هاوچی شد به ساندرهی با حس کرد بود خمهراد
 .... هم خودم برداشتمیکیو  فالفل گرفتم طرفش هی

 .... زدم روش و شروع کردم به خوردنسس



              رمان زندگی شکالتی                                             اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 288 

 ....قشنگ معلوم بود آب دهنش راه افتاده....چی نگاه به ساندوهی کردی نگاه به من مهی همونطور مهراد
  و برداشت و گفتسس

 .... توي شدم پايمن هرطور-
 ....ردن کرد بعدش با اشتها شروع به خوی و اول با شک ولچی رو ساندوختیر
 .... جانمي اوووووللللللیا

 ... مثل خودمیکی کنمی سر سال منوی امن
 .... شفقگنی من مه؟بهی کم الکمگه
 ... اون خورد سه تا منچی سانددوتا

 ... از جام پاشمتونستمی نمگهید
 ينار که برا زد که بوش بره و منم رفتم تو اتاق که کي کاغذاشو جمع کرد و پنجره رو باز کرد و اسپرمهراد

 .... رو تختدمیاستراحتش بود و خواب
 ....زدی هم به من سر می و گاهدی دی هارو مضی هم مرمهراد

 .... قبول نکنهضی مرگهی ساعت دمی گفت تا نی که بعداز دوساعت زنگ زد و به منشدمیشن
  تو بغلشدمی باز کرد و خودشو انداخت کنارم و کشدرو
 
 

 ....د کش موهامو باز کرد و سرشو تو موهام فرو کرد که سرش تو گردنم بوهمونطور
 ... در کنهتوی باشه خستگیکیچ خوبه -
 مگه من ماساژورم؟-

 ...یتو عشق من-مهراد
 گهید-
 یمی زندگدیام-
 گهید-
 ....یمادر بچه هام-
 
 .... شدمي جورهی حرفش نیباا
 ... بزارمی دونم اسم حالتمو چینم
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 ... حس مادر شدني خوشحال براهم
 ... انتقاممي عذاب وجدان براهم
  خودم اومدم و گفتمبه
 بچه هات ؟-
  بچه هامگهیاره د-
 يخوایمگه چند تا م-
 شتری بای.... چهارتادمیشا....سه تا-
 ه؟یمگه جوجه کش-
 ... ثمره داشته باشهخوامیم...نه عشقمه-
و منم مقنعه سر کردمو رفتم  ها برسه ضی که باز رفت تا به مرمی هم بودشی پی ساعتمی ني خنده و شادبا
  کنمی شهربانو تا نقشه مو عملشیپ

 
 ... کنارش نشستم و سالم کردمی شدم  و روصندلکی شهربانو نزدزی به مبالبخند

  سالمم توجهش بهم جلب شد و با لبخند گفت ي صدابا
 نی داري با من کارنیخسته نباش...سالم خانم دکتر-
 

  گفتمبالبخند
 ... شماشی اومدم پنه حوصله ام سررفت-
 
 یی تنهاشمی منم خسته منی کردي خوب کاریلیخ-
  چطوره؟ضای مرتیوضع-
 یتا قبول نکنم تا حق کس30شترازی دکتر فرمودن هرروز بي آقای مراجعه کننده هست ولیلیواال خانوم خ-

 ... نشهعیضا
 ... وقت پرهندهی تا دوماه آنی همواسه

 
 ...رسهی بهتر مضامی به مرينجوریا...خوبه....آهان-
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 ... دکتر شدهيپسرم که عاشق آقا....نی خوب هستیلیشما هم مثل همسرتون خ...آره خانوم-شهربانو
 
 پسرتون چند سالشه؟.... نظر لطف شما و پسرتونهنی لطف داریمرس-
 
 .... حقوقهيدانشجو...سالشه خانوم20-
 
 ؟یهمسرتون چ...زنده باشن-
 
 تی به پسرشم اهمیچیمن ه...من و بچه اشو ول کرده و رفته...نیردو نزنخانم همسر کجا بود؟حرف اون نام-
 ...دهینم
 
 ... ندارمی قصد فضولپرسمی مدیچرا چطور مگه؟البته ببخش-
 
 ...شهیتازه داغ دلم کم م..هی حرفا چنینه خانم ا-
 
 .... بشنومشمی خوشحال منطورهیاگه ا-
 
 به تنگ اومدم گفتم طالق شی اغهی صياز دست زن ها گهیسالش بود که د8 بگم؟بچه ام یواال خانم چ-
  ...    خوامیم

 ... از خداش بود طالقمو داداونم
 ....میکنی می من و پسرم زندگاالن

 
 ه؟یاسم پسرتون چ...کنهی متشی انشاهللا خدا به راه راست هدایآخ-
 
 ... خانمنیرحسیام-
 
 ن؟یازدواج دار اصن قصد این؟یتاحاال به ازدواج فکر کرد...زنده باشه-
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 .... با اهلشی ازدواج کن ولگهی منهیبی اعصاب خوردمو که منیرحسیواال خانم ام-
 ...شهی نمی من دلم راضیول
 
 ... ندارهی که اشکالارزهی باشه که سرش به تنش بیاگه آدم خوب-
 
 شرمنده حال شمارو هم گرفتم...جمیخودمم گ... خانمدونمینم-
 
 ...خوشحال شدم باهات حرف زدم...هی حرفا چنی ازمینه عز-
 
  جام پاشدم و گفتماز
 ... برم مهراد تنهاستگهیخب من د-
 
 ...شمی پنیایبه سالمت خانم بازم ب-
 
 فعال...حتما شهربانو جون-
 
 به سالمت-
 
 
 ...کنهی نه قبول نمگهی مگمی به مهراد می راه هرچتو
 ...شهی کن حتما مشی راضي اکارهی چنجای اخه بگوتو اخو
 ؟ی کنی با آرامش و بدون دردسر زندگی تونی مشکان تو نمگهیم

 ...دمی محل نمزنهی حرف می و هرچشهی از اون موقع تاحاال قهر کردم و رومو کردم سمت شمنم
 ....)يدیقربون تو برم که اگه بزنن تو کارت ادامه نم...( بزنه تو کارم کهگمی من ميزی االن که نشد هرچاز

 ) رفت؟ادتینتم االغ چند وقت نبودم منو وجدا( شما؟دی ببخشعه
  ناموس؟ی بي بود؟کجایی تودهی عه عه چشم درعه

 ) امیی با وجدان مهراد دوست شدم تو مراحل آشناسی هم پنهون نی کچی از هسیعه واال از شما که پنهون ن(
  ولت کنه؟یگی تازه؟نمي تو مخت کنم دوست شدخاك
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 ....)کردم جلدم شده جادو سینه بابا رفتم از اقدس دعانو(
  با جادو جمبل؟نچ نچ نچ خااااکککک

 ه؟ی کارا چنیا
 )فعال....ای به مهرادم برسم توام کم ناز برمیمنم م....شوهر کمه بفهم(

 ... کمشرت
 ... شده هادهی وجدانه چه سم برنیا

 ...دونستمی نممن
 ... عمارت نگه داشتي جلونی فکر ها بودم که ماشنیتوهم

 ... مهرادم توجه نکردمي و به صدا کردن هانی پائمدی پرنی ماشاز
  طرف عمارت محمد خان و از همون دم در گفتمرفتم

 بابا بزرگ؟آقاجووووننن؟؟پدربزرگ؟-
 
 .... رو سرتای دخترم خونه رو گذاستنجامیمن ا-
 
  بود نگاه کردم و گفتمستادهی لبخند بهش که دم پله ها ابا
 
 ن؟یسالم خوب-
 
 ...نی بشای بسالم دخترم اره-
 

 ... مبل هانشست و منم نشستمي روخودش
 
 .... کن چه خبر؟مطب مهراد چطور بودفیخب تعر-
  شک گفتمبا
 
 هی خوبیلی آورده وزن خدی جدیمنش-
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 جداً؟چطور؟-
 

 ... نگاهم کردرهی خرهی همون موقع سالم کرد و نشست و خمهراد
 
 ... هی زن مستقلیده ولساله داره و از همسرش جدا ش20 پسر هی نکهیخب باا-

 ....بایو البته ز...بی و نجپاکه
 
 
 مگه چند سالشه؟-
 
 ...شتری کم بهی ای40 کنمیاومممم فکر م-
 
 ... جامعهنیاونم تو ا.....خوبه که آدم مستقل باشه-
 

  گفتمنهی و با تمانآروم
 
 ...اومممممم بابا بزرگ-
 

 .....   ای به سرو صورتت بزن بعد بیب آهی برو لباس عوض کن يخوای مي خسته ازمیعز-مهراد
 

  نگاش کردم و گفتم ی چپچپ
 
 ...زمیراحتم عز-
 
 ن؟یای در بیی تنهانی از انیخوایاومممم بابا بزرگ نم-
 
 ... شدمقی چهره اش دقتو

 ... وسط ابروش پررنگ شد و گفتاخم
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 ....یکی زن هم یکیخدا -
 
 ؟ دوستتون داشتهیلی مامانبزرگ خنی گیخب مگه نم-
 
 گمیاالنم م-
 
 ....نی اونم دوست نداره شما عذاب بکشنیباور کن-
 

  گذشت گفتی که به سختقهیدق10 بعداز
 
 ... فکر کنمدیمن با-
 
 .... بعد پاشد و به طرف پله ها رفتو
 
 

 ... به مهراد رفتمو رفتم باالی بابا بزرگ منم چپ چپبارفتن
 عوض کردم که در زده شد و مهرادلباس شرتیشلوارك و ت ست هی اتاق شدم و درو بستم لباسامو و با داخل

 ....   عوض کرده اومد تو
  نگاهش کردم که گفتي طلبکاربا
 
 ...  .شهی موقع ناراحت مهیگفتم زمیخب چته؟نگران خودت بودم عز-
 

  درآوردموگفتماداشو
 
 ....ای به سرو صورتت بزن بعد بی آبهی برو لباس عوض کن يخوای مي  خسته ازمیعز-
 
 ... خنده اومد طرفم و محکم بغلم کردبا

  ببرون که گفتامی کردم بتقال
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 ....نجاستیجات هم....یزورنزن خانوم-
 

 ... پاشي تخت ومنو نشوندروي نشست روبعدم
 
  قهررومو برگردوندمو گفتمبا
 
 ... من از دستت دلخورمیول-
 
 من به خاطر تو گفتم...دلخور نباش عشقکم-
 
 ... تنها باشه و عذاب بکشهينجوری اخوادیخو من دلم نم-
 
 ساله ازدواج کنه؟70 مردهی با شهی می خانم سماوات راضیدونیخب از کجا م-
 
 ...کنمی مشیراض...گهی ددونمیم-
 
 ...سالشه42اون فقط-
 
 ؟یدونی تو ازکجا مقشویبله بله؟سن دق-
 
 ؟یشی میحاال چرا عصب...برگه استخدام پر کرد-
 
 ه؟ی بشم مشکلی دوست دارم عصب-
 
 ...یگیباشه همونه که تو م-
 
 ؟ي فکر کردیپس چ-
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 ... به گردنم زد و گفتق عمیٔ◌ بوسههی
 
 مشکان؟-
 
 جونم-
 
  بخوابم؟نجایامشب ا-
 
 ... آرهی باشیاگه پسر خوب-
 
 ...ستمی ناریمن که مث ماز...فقط در حد بغل-
 
 ؟یدونی تو از کجا منننییییییه-
 
 ... نباشهی محدثه مشکلي تو سن کم برا بدونهخواستیمخودش گفت-
 
 ؟ی گفتیخب تو چ-
 
 ... سن خطرناکهنی تو ايباردارستی نیگفتم مشکل-
 
  گفتنمی کال خطر ناکه منم سنم کمه همون که بابا حسنی ببگهیخب د-
 
 ریپسال صبر کنم 8من ...سانسی بعداز لگهی منتیبعدشم بابا حس...يعه عه عه تو دوسال از محدثه بزرگ تر-
 ...شمیم
 
 ... حرف نزنانمیرو حرف بابا حس-
 

 ....نیکنی می داشت عروسی گفته بود هروقت شفق آمادگنی حسبابا
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 ... کنهمی منم مهرادو مجبور کردم از هردوتا خانوادم خاستگارتازه
  .. اومدن اصفهانینیری بار با دسته گل و شهی
 ....و محمد خان  بارم از بابا بهزاد هی

 
 ...خوامی من بچه می خانومی ولزنمی حرف نمزمیدر زن عزرو حرف پ-
 
 ...می نکردیآخه هنوز عروس-
 
 ... ترهیجانیه...تو عقد...خب چه اشکال داره-
 
 ... درصد فکر کن من پا بدمهی نیبب-
 
 .... و دو مدل شرط و شروط و دو دسته برادر زنيدوبار خاستگار.... خانميتوکه پدر منو درآورد-
 
 ...خوبه هم یلیخ-
 
 مشکان-
 
 جونم-
 
 ...پرسمی م؟واقعايتو بچه دوست دار-
 
 
بچه ها راحت قهقهه ...دیخند شاد بودشهیراحت م بچه ها پاکهيایدن...اومممم مهراد من عاشق بچه هام-
 پاك يفرشته ها....معصومن....مهربونن....کننی رو باور ميزیبچه ها هرچ....از ته دل....زننیم

 ی به گوش کسدلم  بلند و از تهٔ◌ خندهي صدای کادی نمادمی و من زننیراحت قهقهه ماونا....خداهستن
 ...دهیرس
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  رو تخت و منم خوابوند تو بغلش و گفتدی خابمهراد
 
 ...  خانومم به گوش همه برسهٔ◌ مستانهٔ◌ خندهيکه صدا....کنمی ميکار.....مهراد احتشام.....من-
 

  پنهان کردم و گفتمنشی تو سسرمو
 
 ...ی خوبیلیو خت-
 
 ...زمی تو عزینه به خوب-
 
 مهراد-
 
 جون دلم-
 
 یولشهی نظرت عوض می بزرگ بشي حاال بچه اگفتیمامانم م دوست داشتمادی بچه زیمن از بچگ-

 ...دنیخندی و اونا بهم مخوامیتا بچه م5 من گفتمی به مامانم مشهیهم....    عوض نشد
 .... بچه دوست دارمیلی خب من خیول
 
 ... تفاهمیعنی نیو ا-
 
 مهراد-
 
 جونم-
 
 ؟يای فردا بي امشب بريخوایم-
 
 چرا؟-
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 ...ي شديآخه امشب خطر-
 

  کرد و گفتي بلندٔ◌خنده
 
  شام خب؟می برایبنترس خانوم کوچولو -
 
 ...میبر-
 ... اومدم و موهامو باز کردمرونی آغوشش باز
  سر روشو جمع کردم و گفتمشونه هی با
 میبر-

 ور شونم حلقه کرد و گفت ددستشو
  عشق مهرادمیبر-
 
 

 ...می اصفهانی و راهمی نشستیتوماش
 ... گذشتهادی دربیی که به محمد خان گفتم از تنهاي هفته از روزکی

 .... پشت بندش بعله برونهدونمی که مي خاستگاري اصفهان برامیری ماالنم
 ....رنی هم هرکدوم جدا گونه مهی و بقننی ماشهی تو رسامی ما و السا و امنی تو ماشسای و آیساق

 ...می اصفهانگهی ساعت ددوسه
 .. . بودسای و آی و روم به ساقی بودم رو صندلدهی رو خوابونده بودمو به شکم دراز کشی تو کل راه صندلمنم

 ... برهخوادی اولش اعصاب نداشت که خواهرش مسایآ
 ....راد اعصابش بهتر شد و کل کل هامون با مهی من و ساقي هاي با خل بازیول

 ..... محل ندادم و باز خوردم که مهراد اخمو و غرغرو شدی هله هوله خوردم دوبار تو راه حالم بد شد ولبسکه
 

 .... کردم بخوابم تا باز حالم بد نشه و مامان بابا نگران بشنیسع
 ... تا جواب مثبتشو به فرهود اعالم کنهادی هم باما مسایآتر

 ... باشهیوب کنم سفر خفکر
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 .... دارهازی نیی هستن فقط محمد خان موند خونه و گفت به تنهاهمه
  چشمام گرم شدی کدمینفهم

 
 
 .... احساس گرما پتورو از رو خودم کنار زدم و از جام پاشدمبا

 ... اتاق منهنکهی اعه
 ...گهی دنی شاهای آوردتم؟خو حتما مهراد یک
 ....     ود چقدر دلم واسه اتاقم تنگ شده بییییه
 ...دمی پوشي شلوار با روسرکی تو نهی قبلم ي چرخ تو اتاقم زدم و از لباس هاهی

 نی و گذاشتم و رفتم پائي پس روسرنهی پائی کدونستمینم
 
 

 ... کردم که همه جواب دادنیرفتم و سالم جمع بودن نی پائهمه
  دعوت کردقی عصرونه بود و مامان همه رو به آالچموقع

 ....   بر پا بودشی خونگي های مامان و خوراکی خونگي هاکی کغیآالچ بساط يتو
 ... زنگ خوردمی گوشدنی و گفتن و خندقی ساعت نشستن تو آالچکی بعداز

 .. که... جواب دادمبرداشتم
 بله؟-
 
 .... مردتو بشورم منیی الهيا-
 ... گردنتوفتنی بچه هام برمی من بمی الهيا
 ...يری بگرقانی ی الهيا

 ... آل ببرتتیاله
 ...یاله
 
 ... هارتتیگی نمیشیرمیعه عه عه السا چته؟پ-
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 ....ي بدی تو سرت صدا بز کوهزنمیشفق آنچنان م-
 
 خب چرا عشقم؟-
 
  من و خنده ام حرصش گرفت و گفتي خونسرداز
 
  شوهر جونت؟شی پی تو اونوقت تو نشستشی دو دفعه اومدم پت خاستگاریٔ◌ نکبت من واسهٔ◌دختره-
 
 ...امی م؟اآلنیزنی خب بابا چرا میلیخ-
 
 منتظرم ایایزود ب-
 
 ...باشه خواهر گلم فعال-
 
 فعال-
 
 ...  شهی امشب خاستگار السا ناسالمتیٔ◌ به همه گفتم من برم خونهرو
 

 ... موافقت کردن و منم رفتم که آماده بشمهمه
فوق العاده باز بود و پشتش تور کار شده  اش قهی ی داشت و بلند بود ولنی که آستی پلنگکی تونهی با لباسامو

 .... سرم کردمی روشن و شال پلنگی آبنی شلولر جه یٔ◌بود به عالوه
 ...نهی جلو آنشستم

 ... رژهی ذره کرم مرطوب کننده زدم و هی
 ....کنهی نگاهم میکی که حس کردم زدمی رژ و رو لبم مداشتم

 ....  و با مهراد چشم تو چشم شدمبرگشتم
 .....کردی داده و بود و منو نگاه مهی تکواری دبه
 کنم؟ی سکته میگیمهراد نم-
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 ... نگام کرد و گفتی حالت خاصبا
 ...و دوست دارم  که توریمن
 ...کنمی تورو حس منی دورتراز ایلی خي فاصله هااز

 ... بماندي تو منو حس نکردچرا
 ... به طرفش رفتم و گفتمی لبخند تصنعبا
 
 )ياوردی باشه نسینمره ن20اگه (اوردمی نمره ن  دبستانم درس حس و حرکتوی تو تجربهشیمهراد جونم من هم-

 ... دورم حلقه کرد و گفتمهراددستشو
  بانو؟رونی بي و بريری از شوهرت اجازه بگدیتو نبا-
 
 ...زهای چنی به ادهی نمری گهیآخه آقامون مرد خوب-
 
 ...هی هم مرد حساسیلیاتفاقا آقاتون خ-
 
 به بعد حتما حاال برم آقامون؟ نیاز ا-
 
 ؟ي نرشهینم-
 
 .... شهی ممی کنی خاحافظی و با زندگمیری بگدیاگه کتلت کردن السا رو ند-
 
 ...شهیدلم تنگت م...  ایاوه اوه پس زود ب-
 
 ....نای خونه السا انیایمهراد االن که عصره شب که همه م-
 
  رنی مه؟خودشونی مگه قشون کشمیینجای خانوم موشه ما شب همرمینخ-
 
  کنم؟کاریچرا خب؟من چ-
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  يای کن زودتر بیشما سع-
 
 دونمینم...شهیاخه نم-
 
 باشه خانومم؟-
 
 ...امی بزارهی السا می کنمیحاال بب-

  خب؟یی برم آقامن
 

  و گفتدی بوسقی عممویشونی پمهراد
 
 ...زمیبرو به سالمت عز-
 
 ...رونی کردمو و رفتم بی عجله خدا حافظبا
 
 
 ... بودم خاله فرئ◌خونه9 ساعت يکای نزدتا
 ...    خوش گذشتیلیخ

 ... استقبالشون از منمخصوصا
 ...میکردی مسخره اش مسای و از همه بدتر آی دل تو دلش نبود و منو ساقالسا

 ... بوددهی پوشی نفتی کت شلوار آبهی
 ....   بوددهی پوشسای همونو هم آیکپ
 ... از استرسگفتی ميزی لب چری و زرفتی السا راه میول
 گفتی می و هاوردی در مي و مسخره بازخوردی لم داده بود رو تخت و پفک مهی سای آیول

 ...  .شمی من از دستت راحت مبرتتی مادی مدتی سفيابوی باالخره شاهزاده سوار بر ی آبجنترس
چنان افتاد به جونش که گفت  درآورد ومتلک بار السا کرد دفعه آخر السا با بالش ي و مسخره بازدی بس خنداز

 ....غش کرد



              رمان زندگی شکالتی                                             اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 304 

 ...گفتی و مدیخندی می پشتری از اون زرفتی از رو نمیول
 ؟یشی می بابا چرا عصبباشه
  خوبه؟دی سفکانی شوفر سوار بر پخب

 .... دررفتسای که آومدی حرص السا داشت در مگهید
اون درشون خارج شدم و چون  فحش از طرف بچه ها از ی و کلیکه زنگو زدن من با معذرت خواه9 ساعت

 ..... خونهدمی بود رسکیخونه نزد
 .... با اصغر آقا وارد خونه شدمی عمارتو زدم  بعداز سالم و احوال پرسدر
 ...ادی هم مبهی چند تا غري خودمون صداي مهمون هايرصدای به غدمی درعمارت ددم

  شدم و سالم کردم که همه جواب دادنوارد
 ... و پسر هاشونی صولتيو آقا افتاد به خانوم چشمم

 ... همه سر تکون دادمي کردم و برای رو بوسی لبخند سالم کردم و با خانوم صولتبا
 ... . گفتی صولتي بود نشستم که آقای مهراد خالکنار

 
 ... قابل ندونستنشونی ای کردم ولي هردو پسرم خاستگاريمن شفق جان رو برا...گفتمی داشتم مگهیبله د-
 

 ...هی حرفا چنی ادی داراری جناب اختدینفرمائ-نیباباحس
 

 .... چرخوندنی پدرشون رو مي هردو مهندس بودن و شرکت های صولتي ءقايپسرها
 ... من قصد ازدواج نداشتمی بودن ولی خوب و درستيپسرها

 ...دیساله به اسم فر26 یکی
 . ..ساله به اسم فربد30 یکی

 ... گفتی با چاپلوسیولت صي دم گوش پدرش گفت که آقايزی چفربد
 
 .... کنمي فربدم خاستگاري براگهی بار دکی شفق جان رو لمی مای نه ولای درسته دونمیراستش نم-

 ....    تو دست مهراد بوددستم
 .... فشارش دادکه گفتم غضروف و استخون همه له شد توهمآنچنان
 ... نگفتميزی چی ولدمی تو هم کشاخمامو
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  گفتنی حس ساکت بود که باباجمع
 
 ...    جان راستشی صولتشهینم-
 

  و گفتدی وسط حرف بابا پرفربد
 
مطمئن .... دخترتوني خوب برای زندگهی ساختن ي کم داشته باشم برايزی چکنمی احتشام من فکر نميآقا-

 ي شفق جان همسرلمیمن ما....خورمی و سررگ قسم مکنمیمن خوشبختشون م....شنی با من خوشبخت مدیباش
 ... قبول کننمنو
 
 ....  آن مجلس منفجر شدهی فقط دمی نفهمزی چچیه

 ...  .دی مهراد از جاش پاشد و عربده کشی نشسته بودن ولهمه
 
 ....يزاری که رگ ميخوریهم*تو گ.....يری بپذي که زن منو به همسریکنیتو غلط م-
 

 .... طرف پسره که همه گرفتنشدی پربعدم
 

 ... اون دعوا رو به من گفتوسط
 
 ..مشکان برو تو اتاقت-
 

  آروم بردم طرف اتاقو گفتنی بزنم که شاهی حرفاومدم
 
 برو....    بخوابهرتشیغ....برو تا جو آروم بشه...زمیبرو عز-
 ..... منو داخل اتاق هل دادو
 ي فربد و آقای در آروم کردن مهراد داشتن و البتع معذرت خواهی که سعهی بقي جز صدادمی نفهميزی من چو

 یصولت
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 ... عوض کردم و نشستم رو تختي خونه أ◌دهی لباسامو با لباس پوشی خوشحالی و چاشنیالیخی ببا
 ...ادی که االن مهراد مدونمیم

 ... چند وقت اخالقش دستم اومدهنی اتو
 .... تا آروم بشهادیم

 ....ه بشیرتی خاستگارم نبود هم خوشحال چون ذوق داره مهراد غنی بودم چون اولالیخی بهم
 ... باز شد و مهراد کبود شده اومد تودر

  اتاق و گفتٔ◌ گوشهٔ◌ پرت کرد رو کاناپهخودشو
 
 ؟ياری آب بوانی لهی یکنی لطف مزمیعز-
 
 ... صبر کنزمیآره عز-
 

 .... شربت آلبالو برداشتم و بردم باالوانی شلوان آب و دوتا لهی و از آشپزخونه نی پائرفتم
 .... کنار مهرادٔ◌ کاناپه اتاق شدم و نشستم روداخل

  ...زی مي رو گذاشتم روینیس
  ...دارهی تندش مشخص بود بي از نفس های بود ولدهی گذاشته بود رو چشماشو خوابدستشو
  بردم داخل موهاشو و گفتمدستمو

 
 ؟ییآقا-
 
 مهرادجان-
 
  پاشوزمیعز-
 

 ....دی گرفت و برد طرف دهنشو بوسدستمو
  زمزمه کردآروم
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 ی صدام کنينجوری اشهیتو هم بدمارویحاضرم دن-
 
 ... خلقت باز بشهي ذره آب بخورهیپاشو زمیپاشو عز-
 
 ...خلقمم بازهخوبه -
 
 ....    خوامایپاشو من شوهر اخمو نمعه عه پاشو مهرادم-
 

 ....    آب رو گرفتم طرفش که گرفت و خوردوانی از جاش پاشد که لآروم
 
 ... کرد سمت منو گفترو
 
 انمشک-
 
 جانم-
 
 ... راستشو بگوپرسمی سوال مهی-
 
 بپرس-
 
 روز هی اگه من ری تفاسن ایٔ◌باهمه اجباربوده براتهی ازدواج نی که ادونمیم شدم بهتلی که تحمدونمیم-

  بود؟ی اتم بودن انتخابت چگهی دي جلو و خاستگار هاومدمی خاستگار مهیمثل 
 

 ...  جواب بدمی و منطق کردم فکر کنمی سعی بود ولی سوال سختواقعا
 ... چشمام نقش بستي هاش جلو مهربونیٔ◌ مهراد فکر کردم و همهاتی و خصوصات اخالقیٔ◌ همهبه

 .... فکر کردن من قهیدق10 بعداز
 ..  . که هست رو بگميزی کردم صادق باشم و هر اون چی مهراد سعٔ◌رهی و نگاه خوسکوت

 ....ستی بهتراز صداقت نزی چچیه
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 ... کردم و گفتم چشماش نگاهتو
 
انتخابم فقط  که اگه مثل اآلن شناخته بودمتدونمیم..  .ی بود ولی جوابم چمی خاستگاريومدی دونم اگه مینم-

 ...  .و فقط مهراد احتشام بود
 
 و من از دی تو چشماش دوي اهی به ثانی قسمت اول حرفم اخماش توهم رفت و با قسمت دومش خوشحالبا

 ...     شدم خوشحالدی شاشیخوشحال
 ...می نرفترونی شام هم بي رو با مهراد گذروندم و برای ساعتچند

 ... کنهی باز قاط صولتیٔ◌ خانوادهدنی مهراد بادخواستمینم
 هامون رو نشون مهراد دادم و اون فقط ي مسخره بازي عکسهاوتری و من تو کامپمی و تو اتاق خوردشام

 .... دیخندیم
 ....خوابمی منجایمن ا شب بود که مهراد گفت يآخرا
  ...نهی نبی کسامی آخر شب مرمی گفت مننیبی مهی گفتم زشته و بقیهرچ
 .... زدی حرفهی هرچقدر بهانه آوردم و گفتم اون باز منم
 ....  .ادیکه همه خوابن ب2/30 شد بره و ساعت قرار
 .... از خندهدمی دادم که کال ترکامی تو تلگرام پسای فاصله به آنی تو امنم

 ....دهی تخت خوابری دواز چشمشون زنمی تازه اومدن تو اتاق حرف بزنن و اگفت
 ..  .میکردی مسخره میی و دوتاکردی مپی کل حرفاشونم برام تانکهی ابدتر
 ...کنهی و اونم صدا ضبط می روتختری خودشم گذاشته زی گوشگفت

 و دراز دمی پوشی گرفتن لباس راحت و من پاشدم و بعداز دوشمی کردی  خدا حافظمی حرف زدگهی ذره دهی
 ....ي روتخت و تلگرام گرددمیکش
 
 
 .... رفته بودادمی مهراد از ٔ◌هی و کال قضکردمی با بچه ها چت می و گاهزدمی کانال ها و گروه هام گشت متو

 ....   گذشتی زمان کدمی نفهماصال
 . . هاارهی مادی اعتي مجازگنیم

 ...نهیهم
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 ....ي بره مجازیسالگ14ه ام مث خودم از بچزارمی بزرگ شدم نممن
 .... بماندی رفتما ولیمکی منم قاالبته
 ... گذاشتمدمی شااصن

  چه مربوط؟ی به کسزارمی نمای زارمی مای نای خل شدیییوا
 ؟ی که چدیکشی تو کار مردم سرك میه

 ...واال
 ؟یچ
 رم؟ی دختراتونو بگامیب

  قحط دختره؟مگه
 د؟یاخوی عه عه چه پرو دخترمو معه
 ... بهتوندمینم
 .... تنش مارك باشهرهنی که کس باشه پدمی کس مبه

  اش بشه مثل خودم؟ندهی آزارمی ممگه
 ....  اصفر آقا شوفر شوهر توعهن عقد گفتن ایٔ◌ نشوندنمون سر سفرهمی بگم تا چشم باز کردی ننه چواال
 ....خبری که از همه جا بمنم

 اش دهی خواهر ور پري هاکهی ننه اشو تيگندش و گنده گوشه ها سالمه با اخالق يو اند70 اآلن که تا
 ....ساختم

  و طالق؟هی مهرخورهی می با توقی بود؟تا تقينجوری امای مگه قداره
 ... بودمی من دختر خانوم و خوب و گلنقدریا

 ...   نی هم خودتونخل
 
 ....   دی هوا گفتم بفرمائی زده شد و بدر

 .... اومد توی شلوارك مشکهی ها؟از اونا و ی ها هست که بهتره نپوشيور تور تنی رکاب از اهی با مهراد
 ...هیبتی افتاد چه مصادمی تازه

 ....ی کم سرتو بکن تو گوشزمی بگه خب عزسی نیکی 
  با خنده گفتمهراد



              رمان زندگی شکالتی                                             اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 310 

 
 ....میشیتخت خانومم که دو نفره است و هردو روش جا م-
 

  نشستم و گفتمپاشدم
 
 ...می نکردیه عروس ماکسیمهراد درست ن-
 
 .... هستي اگهی دي برنامه هایدن؟بعدعروسی بغل خوابهی واسه یاوووو عروس-
 

  تو بازوش و گفتمدمی نشست رو تخت که بالشتو برداشتم کوباومد
 
 ...ای حیپاشو ب-
 

  رو تخت و گفتدی گرفت خوابراحت
 
 ....ربخوابیسخت نگ-
 
 ....رمیگیسخت م-
 

 .... و بازوش نهیو س بغل کردکه پخش شدم رمنو
 
 ....رمیگی منم سخت بغلت ميریسخت بگ-
 
 مهراد برووو-
 
  بخوابری بگمیمشکان ما حرف زد-
 
 ...من قبول ندارم-
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 ....شبت خوش-
 
 ..... تـیول-
 
 ....ی خوب بخوابسسسیس-
 

 .. .دی نق زدم و دست پا زدم محل نکرد و بغلم کرد و خوابهرچقدر
 ... مهراد من هم به خواب رفتمي با زمزمه هایلخوابم نبرد و4 يکای نزدتا
 ....نیری آرامش شهی

 
 

  بعددوروز
 

 ... الساستهی نامزدامروز
 .... همون شب جواب بله رو دادالسا

 ....   می حرص خوردی و منو ساقسای که آچقدرم
 .... خب دوستش دارمگفتی میول
 

 ....شگاهمی که جواب رو دادو االن منم آراخالصه
 ....    جداشگاهی آرامی مهراد و خودم اومدي هالی من و فامی با عروس رفتن ولهی و بقسای ا ویساق
 ...      خوشکل بشماگهی می هم که از ذوق فرهود هسایآتر
 .... عروس قشنگ تر من بشمااز

 ....شه همه میٔ◌ خندهوباعث
 .... جواب مثبتشو به عنوان کادو بدهخوادی امشب تولد فرهوده و مآخه

 ....باستی زیلیخ  .. شب رنگیٔ◌ و باالتنهي فانتزی با دامن پف آبی لباس عروسکهی امشب من باسل
 ... پررنگ ی لباس صورتهی و السا هم که رنگی بی صورتی عروسکهی ی ساقلباس

 ....کنهی خوشکلمم که لباس عروس تنش میآبج
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 ....  می تمومه و برگهی گفتن دمی ساعت که آماده شدکی بای تقربعداز
 .... و زنگ زدم به مهراددمی پوشلباسامو

  بوق جواب دادنی دومبعداز
 
 ؟ییالو سالم مهراد کجا-
 
 .... دنبالتامی بودم دلرم مشگاهیآرا...سالم خوشکلم-
 
 یمرس...ایایزود ب-
 
 ...باشه خانومم حتما-
 
 پس فعال-
 
 ...فعال عسلم-
 

 ....نوماشون همه شروع کردن به اومدن دنبال خاقهی پنج دقبعداز
 ... اومدمهرادم

 ....رونی کردم و رفتم بی خداحافظهی بقاز
 ... هاانی تعارف زدم که بالبته

 .... تشکر کردنیول
 

 .... که چراغ زددمی دشگاهی آري مهرادو جلونیماش
 ... سوار شدم و سالم کردمآروم
 .... نبودمدای شال تو صورتم بود پچون

 
 ....متنیبب... سالم خانوم خودم-مهراد
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 ....زهی سوپرانی بعدا ببیینه آقا-
 
 .... کرد و شالو زد کناری نچنچ
 

 ... نگاهم کرد و گفتبالذت
 
 ...  من قربون چشمات برمیاله-

 ... ي دلبر تر شدي بودخوشکل
 
 .... وشال و گذاشت سر جاشدی که لپمو بوسن لبمو گاز گرفتم و سرمو انداختم پائیٔ◌ خجالت گوشهبا

  گفتقهی بعداز چنددق افتاد وراه
 
 ....   به بعد مختلط9 زنونه مردونه است از9تا3مجلس از -
 
  گفتیاره ساق-
 
 ....   خونهمیریم9خب ماهمون ساعت-
 
  تعجب نگاهش کردم و گفتمبا
 
 ؟ی چیعنی-
 
 می که باهم باشمیریاالنم م  و شنل تو صورتت بوددتی ندشی با آرای شما تو مجلس خودمون کسنکهی ایعنی-
 
 گفتم) البته بدون اشک(هی گری همراه با چاشني حالت زاربا
 
 ...  نبودمشمی خاستگارشهی مهرااادالسا مثل خواهرمه ناراحت ميوا-

  خوبه؟کنمی سرم میاصن چادر مجلس...پوشمی من مانتو شلوار مبعدشم
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 ....می باهم خلوت کنمیری مدمی ندیمن خانوممو چندروزه درست و حساب...ستی خوب نرمینخ-
 

 .... شدمادهی من اصرار کردم اون انکار کرد آخرشم با قهر پهرچقدر
 

 ... اگه اون مهراد احتشامه منم مشکان احتشاممواال
 ....دمی منشونش

 ....زارهی اگه برم السا زنده ام نماصن
 

  کردم لبخند بزنمو وارد شدمی که سعخالصه
 
  اومد و گفتی محض وارد شدنم ساقبه
 ده؟یرپر ويکجا بود-
 
 توراه در حال جدال با مهراد عروس کو؟-
 
  جدال؟یواسه چ... اونم توراههمیما اومد-
 
 من گهی مپوشمی خب مانتو که مگمیم خونه میری مختلط شد می تا مهمونگهی پرو پرو برگشته میچیه-

 ...  دمیخانوممو ند
 

 يدیخندی منی اي تو رودی مگه دست اونه؟از اول نبايزی رومکهیغلط کرده مرت-یساق
 
 ...  دوستت دارمگهی و مکنهی محبت میعی طبری غیلی خکنمی حس میگاه... کدومهدنیخند-
 
 ...سادی تو روشون وادی همشون پرو ان بانای حرفا رو انیبرو بابا جمع کن ا-
 
 ... بکنمکارمی چدونمیاه نم... شب برمخوامیمن نم-
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 ...میکنی کارش مای حاال ی ولشهی سگ می ام الي چون بري بردیشب که نبا-
 

 ... اومد و عروس و داماد وارد شدنغی کل و دست و جي جواب بدم که صدااومدم
 بازوبسته اش ي بود که به مدل موهادهی پوشيدی دامن سفدبای قربون خواهرم برم لباس عروس سفیاله
 ...ومدیم

 ....د بودهی پوشی و کرابات طوسی مشکرهنی و پی کت شلوار طوسهی هم پرهام
  کردی و سالم و احوال پرسسادی واشمونی هم همون اول اومد پسایآ

 
 

 ...گفتی و خوش آمد مکردی می هم دست در دست پرهام باهمه سالم احوال پرسالسا
 .... که عاقد اومدگاهی داخل جانشستن

 ...ارهی درني واسه من مسخره بازگهی واسش دارم که دولیا
 

 ...  کردمدنیوررو گرفتن و من قندهارو گرفتم و شروع به ساب تسای و ای سرسفره و ساقرفتم
 ... کردهی و  مهرغهی شروع به خوندن صعاقد
  .. پرهام و طالٔ◌ نقره و سه دنگ از خونهٔ◌سکه1376 و میشاخه گل مر1376 اش هی مهردمی وسط فهماون
 ... دوست دارهادی نبود السا نقره زدمی بعخب

 ... اش شدههی مهرنی انی هميبرا
  زدم پس کله اش و گفتمعی بگه که سريزی دهنشو باز کرد چی ساقلمی عاقد گفت وکنکهی مخض ابه
 
 ...ادی نازکشش بنی زنگ بزندهیحاج آقا عروس منصرف شده بله نم-
 

 جلب و تفلون باشه خوردی هم نداشت و بهش می خاصٔ◌افهی قنی که همچی دختره چشم رنگهی وسط اون
 گفت به سرو گردنش دادو يقر
 
 ... دادار دودور ندارهگهیدکشهیداداشم زنده باشه خودش نازشم م-
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  ی ولدنی همه خندنکهیباا
  گفتی با حرص خاصسایآ

 
 ... آل ببره تورويا... کلمه هم از مادر عروس بشنوهی-
 

  گفتسای آدی دوم که پرسدفعه
 
 ... صلوات ختم کنمیدی که خواهر شوهر هست نم ائ◌خواهرمو تو خونه-
 
 بلکه از ته ته دلش ی حرفو نه به شوخنی اسای آدونمی و عاقد باز شروع به خوندن کرد اما من که مدنی خندمهه
 ...زد
 

  پرهام فرهنگ درآورم؟ي شمارا به عقد دائم آقالمی که گفته شد وکي اهی خانم با مهرزهیدوش-عاقد
 

  تون؟ی لفظریکو ز...می ای ما اصفهانگنی مس؟بعدی االن خشک و خسنیاز همخبه خبه-یساق
 

 ... تراول چک گذاشت تو دست الساهی و پرهام دنی خندهمه
 

 لمی هم که داده شد وکی لفظریز-عاقد
 

  بزرگ ترها و خواهرم بعلهه پدر و مادرم وبقیٔ◌ بااجازهمیبسم اهللا الرحمن الرح-السا
 
 ....کل کشدم و دست زدم اون موقع بود که حال خودمو درك نکردم و قندارو ول کردم تو تور و گهید

 ....دنیکشی هم تورو ول کردن و هومسای و ایساق
 ...    تور که دست مابودیول

 ... نبات بود و دوتا کله قندتوشم
 ... تور با قند و نباتش خورده توسر السا و پرهامدمی کردم دنی نگاه به پائهی شک با

 ....کردنی درستاشون به سرشون به ما نگاه مجفتشونم
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 ... کردم و با دست زدم بهشونزدنی که دست می و ساقسایگاه به آ نهی
 ...    کردن که به السا و پرهام اشاره کردمنگاهم

 .... خندهری زمی و پق زدگهی نگاه به همدهی می نگاه به اونا کردهی
 ... خندهری توجهش به ما جلب شد و اونام زدن زتمیجمع

 ...  بودای اوضاعهی اصال
 دنزی قهقهه مهمه

 
 

 ...   پرهامم خوندن و عاقد رفتٔ◌غهی صی مدتبعداز
 ... ساعت نشست و رفتمی نپرهامم

 ...دادنی هارو مکادو
 .... سکه دادمهی نقره و سی سروهی کادو منم

 ... رو دقت نکردم هیبق
 .... بزنممی جی بود که شب چه مدلری درگفکرم

 ...    اومد کنارمو گفتسای فکر بودم که آتو
 
 ؟ي تو فکرهیچ بابایغرق نشبه پا -
 
 ....گمی وسط بهت ممیبر-
 
 ... براش ماجرا رو گفتمدنی رقصنی وسط و حمی رفتگهی همدبا
  گفتي حرص کامال آشکاربا
 
پسره ...هی مگه الکمیکنی درستش ميسه چهار نفر.... چراگنی محو کرد منی رو زمدازی باناروی اگمی میمن وقت-

 پرو
 
 ؟يچرا اعصاب ندار خب حاال تو چته؟لهیخ-
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 ...سای دختره پرنیاز دست ا-
 
 ه؟ی کسایپر-
 
 ...هیچشم گربه ا...همون تفلونه...گهیبابا همون خواهر شوهر السا د-
 
 ...همون که سر عقد گفــ-
 
  گفتاوردی که اداشو درمی تو حرفمو درحالدیپر
 
  دختره نکبت جلهی هی هی... دادار دودور ندارهگهی دکشهیداداشم زنده باشه خودش نازشم م-
 
 ...یشی سبک مرمیگی خب حرص نخور حالشو میلیخ-
 
 ...شهی می من منحدم کنم عالنویاول هم...ستی نتیاصن مهراد تو اولو-
 
 ...مگه تانک دشمنه-
 
 ...پاشونهی خواهرمو می با راکت زندگی ول کننویا از تانک بد ترهنیا-
 
 ...يندار ي اخه تو که شناخت اونجوریدونیازکجا م-
 
  خواهره خودشو نشون دادياومدن خاستگار-
 
  شد مگهیچ-
 
 ... مهرادي گور باباياای مهراد گفته بیگی مي بمون خاستگارگمی می وقتییوااا-
 .... چشم از آرشام و آرتام برنداشتي کل خاستگاري ورهی دختره یچیه
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 جواب يفرداشبشم برا...ماره داد به آرشامآخر شب ش.. .من فقط حرص خوردم... هم که فعالیسی نخ رکارخونه
 ...آزماش شماره داد به آتام

 
  گشاد گفتمي چشمابا
 
  کردن؟کاری آرشام آرتام چ-
 
  .. شماره هارو دادن السایچیه-
 
 نقدر؟ی ایعنی شهی من باورم نمي وا-
 
 .... هرجاییٔ◌دخترهنقدری اشترازی بیلیخ-
 

  های رو صندلمی نشستسایسط بود و منو آ وی اومد ساقدی تموم شد و آهنگ جدآهنگ
 
 ... باشنينجوری اادیآخه اصال به برادراش و کال خانوادش نم-
 
 مث نمیا.... سی نی آدم بچسبنی سام همچریبعدم برادراش اون ام مث همون پسر نوحهنیخواهر من ا-

 ... به اون رفتهشیتفلون...همونه
 
 ... سامریچه خبراز ام-
 
 ... منو لج بدهخواد پرو رو عه عه عه همه اش میٔ◌همن چه بدونم پسر-
 
 ...يحرص نخور بابا کبود شد-

 ... خواهرته هاي نامزدیناسالمت
 
 ...اگه بزارن منم دوست ندارم بخورم-
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 ...ی الشی پمیبر-
 
 ...میبر-
 
 

  کنار السا نشتم و گفتمرفتم
 
 ...سالم  عروس خانوم-
 

 گفت بهم نگاه کرد و ی با لبخند خجولالسا
 
 سالم -
 
 ...نی خوشبخت باشدوارمیمبارکت باشه خواهرم ام-
 

 .. .  نیهمچن..ممنون-السا
 
  و گفتی خودشو پرت کرد کنار السایآ

 
 ...  ي شديتکرار خسته شدم ازتبنمتی دوروزنمهی ي عقد کردیبه سالمت-
 
  و گفتیسی تو سرآدی با دسته گل کوبیال
 
 ... حواست باشهای بودختنیه رتو سر ازدواج من از اول درحال مز-
 
 ندازه؟یمندازهی  که کنتر نمختنیمزه ریزنیعه چرا مخب باشم-سایآ

 
  و تودونمیمن م...یحاال صبر کن تو شوهر کن-یال
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 ....مهیحاال تا اون موقع خدا کر-سایآ

 
  گذشتی به خنده و شوخی ساعتهی هم اومد و یساق
 
 

 8:30ساعت  به دی تا رسگذشتی و مگذشتی ممراسم
 

 ... همشی پمینی و بشمی مختلط شد لباس داشته باشی تا وقتمی به بچه ها گفتم که گفتن لباس عوض کنرفتم
 ....  بچه هاشی و نشستم پدمی پوشیی طالی با شال مشکی ملجسی و شلوار مشکی مشکی مجلسي مانتورفتم

 ....   دی مختلط شد و السا هم شنلشو پوشمجلس
 ...زی سمت مومدیداشت م از اون دور مهراد

 
 مرکز مرکز شاهد-یساق
 
 شاهد به گوشم-سایآ

 
 ..هی دستور چشهی مک شفق به ما نزدیٔ◌ دشمن به قصد حمله به تنگهیتانک مشک-
 
 ... تمامدیمنحدمش کن-
 
 ...تمام.لیبا کمال م-
 
 )یستیقربون تو که ن( خلننقدری انای خداااا چرا ايا

 ...ش گرفته وسط اظهار فضلنیهم حرف نزنعه
 ... و سالم دادممی شد و به احترامش پاشدکی نزدمهراد

  گفت و دستشو دور کمر من حلقه کرد و گفت کی کرد و تبری بچه ها سالم احوال پرسبا
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 ... خانومممیبر-
 

 میای ما االن مدی نردی لحظه صبر کنهیعه نه -یساق
 

  باهم رفتن و من نشستمسای و ایساق
 
 ...انیا ب تنیمهراد حاال بش-
 

  و گفتنشست
 
 ...خوش گذشت بهت-
 
 .... خوش نگذرهشهی خواهرمه مگه مينامزدیلیاره خ-
 
 میرفتی مومدنیکاش دوستات م..... خدارو شکر-
 
  مهرادهیآخه چه عجله ا-
 
 ... هم دارمي کارهی دمتی چندوروزه دست ندنکهیرایغزمیخب کار دارم عز-
 
 ....ياری من ميمزد که کارهاتو واسه نايتو غلط کرد-
 

 ... اومدنسای و السا و آی سام و پرهام و ساقری و امنی رادودمی عقب و دبرگشتم
 ...  حرفو هم پرهام زدنیا

 
 .... دستمو گرفتن بردنم و مهرادم پسرا بردنشی و السای زد و آی چشمکیساق
 

  عروس که گفتمگاهی تو جامیرفت
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 ...نی معرکه ایعنی ییییواااا-
 
 ...    قربون آقامونم بشمیاله... پسيفکر کرد یچ-یال
 

 می و باهم گفتمی نگاه به هم کردهی ی و الیسی و امن
 
 ...اوووووووق-
 
  با حرص گفتیال
 
 .... شده که اصن انگار نه انگار شوهر دارهلی شفق ذلنیسر دسته تونم ا...دی احساسی ذوق و بیهمتون ب-
 

 ...میماهنوز خر نشد...اوووققق...ه اه عاشقشم هستاه ا... بسهيقربونت تو شوهر کرد-یساق
 
 ...نی نداراقتیل-یال
 
 ... زشت دوست نداره هااقتی پرهام لیشیچروك م... خانوماقتیحرص نخور ل-یسیآ

 
 ... حرص خوردی که باز الرخندهی زمی با هم زدهمه

 ....می که تا آخر مجلس ترکوندخالصه
 ... رقص نهیول

 ....  باله رفتيش برا با جفتی مجلس هرکسآخر
 ....می هم اومد دنبال منو وسط رفتمهراد
 ...کی تاري جاهی البته
 ... فکر کن با مانتوحاال
 .... به زور بردش نی هم رادویساق

 .... سام باخته بود مجبور شد برهری رو به امي هم شرط بندسایا
 ...می نفرمونم با مانتو بودسه



              رمان زندگی شکالتی                                             اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 324 

 ورشون دی داماد وسط بودن ماهم جفتعروس
  و مهرادمن
 نی و رادویساق

 رسامی و امسایا
 الی ومهاریمهر

 اری و مازمحدثه
 .... همه آلوچه شده بودي اومد که چشماي دخترهی بانمیشاه

 ... بنفشٔ◌ و لباس دکلته شرقیٔ◌ دختر با چهرههی
 
 

 نیشاه
 
 ...انهی کارم درسته دونستمینم

 .... بارم بودنی اولیازطرف
 ...دمی ترسیم
 ...هی العمل بق عکساز
 ...   عکس العمل خودماز
 ... اشجهی نتاز

 ... زدمای دلو به دراما
 ...زشونی طرف مرفتم

 ... بودده بنفش پوشیٔ◌ دکتلههی
 ...   که دوستش دارمیکس
 سارا
 ...  ی شرقي دخترسارا

 ...  شناسمشی ماهه که مکی
 ... مون رو اصال دوست ندارمیی آشنأ◌قهیطر
 ...ارین بودم و با مه ك تهرای ماهکی يتو
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 ... رفتن هامون بودرونی بٔ◌هی از دوست دخترهاش پایکی هرشب
 ... شب سارا اومدهی

 ... به دلم نشستسارا
 ... خودمو گرفتمي جلویلیخ
 ...یلیخ

 ادی بدش باری نکنم که مهي موقع کارهی که
 ...    بشهی نکنم که باعث شرمندگی حرکتکه
 ... نشدیول

 . .  . خورد بوداعصابم
 ...دی طاقتم برگهی دی شب وقتهی

 .... گفتماری به مهزوی رك و راست همه چرفتم
 .... رو تو پوستم پخش کردي العملش شادعکس

 ... و گفتدیخند
  ی داداشکنمی برات مادی از دستم بر بيهرکار-

 ....    برمشی رو باز گذاشته ك من پدونی ماالن
  دادامی پشی پقهی دقچند

 » زنتو بردار برو مخمو خوردنی اای بداداش«
  و گفتمدمی رسزی مبه
 
 ن؟یدیسارا خانوم افتخار م-
 

  کرد و گفتاری به مهی با لبخند نگاهسارا
 
 . .لیحتما با کمال م-
 

 دن تانگو رو کامل کردم و شروع کردم به رقصیٔ◌ گرفتم و حلقهدستشو
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 ... نبودم که بخوام خودمو آزار بدمی ادممن
 ....ی رومی رومای
 ...ی زنگی زنگای
 ...رمی بگی جواب منفکنمی فکر نمی ولادی به نظر بی خود خواهدی  شادونمیم
  بود نگاه کردم و آروم زمزمه کردمدنی عشق  بهش که محو رقصبا
 
 سارا خانوم-
 
 ... ناز سرشو باال آورد و با چشمان خمارش نگاهم کردبا
 ....ی اثر خط چشمشه ولای چشماش خماره دونمینم
 امی حالت دربنی تا از ادمی کشیقیشمامو بستم و نفس عم چ
 

 جانم-سارا
 
 ه؟ینظرتون راجع به من چ-
 

  کرد و گفتی کوتاهتبسم
 
 از همه نظریدرواقع عال...دی هستیشما پسر خوب...خب....خب-
 

 ....    مثبتازی امتهی اووومممم
 . .هی که عالنجاشیتاا
 ....می که ادامه بدنه ایٔ◌ونه پس نشمی نشدي  قهوه ای قول شفق وقتبه
 
 ه؟ی چندهی آيبرنامتون برا-
 
  ازدواج چطور؟دیاوممم درس بخونم وشا-
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 ترسمی من بگم چطور؟خب از عکس العملش ماالن
 
 ؟یاروچیمهينطوریاوممم هم-
 
 ؟ی چاریمه-
 
  گفتمی هزار جون کندن و سختبا
 
 ؟ير...دا...دوستش.... دو-
 
  لبخند گفتبا
 
 ... از دوست پسرهامو دوست نداشتم کدومچیمن ه-
 .... بوده که داشتممیی به خاطر تنهادی شادونمینم
 
 ... بگه خاك تومالجت کنم با عاشق شدنتستی نیکی یعنی چند تا؟اخدای

 ... تماشا کنتتوی االن وضعادی برتی ك پاکش گي محل دختر نکردي عمرهی توکه
 ...رهی مثل خواهر منو بگیکی ادی بدیه با تو کانادا کردی که همه غلطي اون مهراداونوقت

 ...    .يدیدی بار منو منی کاش اولسارا
 
 ؟یچند تا مگه داشت-
 

 و  نی و پدرام و آرودی وامیرعلی وامنی و شروثاقی وباربد و فرزام و فرهادو مرمحمدی و امنیاوممم حس-سارا
 ...اوممم بهنام ورامـــ

 
 
  شدی طاقتم داشت تموم مگهید
 گفتم حرص با
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 .. .. بشنومخوامی نمگهید...بسه-
 
  حالت تعجب گفتبا
 
  شدی چنی آقا شاهیییوا-
 

  تمرکزمو به دست آوردم گفتمیوقت
 
 
 ...  قصد ازدواج باهاتو ندارهاریمه-
 
  داره؟ی چه ربطدونمی منوکهیخب ا-
 
 ...ی منو شناختکنمی ماه فکر مي نی ندارم و تو ای دارم و چی من چیدونیم-
 
 
  خب؟نطورهیله همبع-
 
 ؟یکنیبا من ازدواج م-
 

  شفق
 
 
 

 ...می تموم شدن آهنگ همه دست زدن و نشستبعداز
 ... شامي برامی کردن که براعالم

 ... کنمی خب خودش بگه بهتره تا من فوضولی ولهی کدی رقصنی که با شاهي بدونم دخترخواستی دلم میلیخ
  ...می تاالررفتي همراه مهراد به سالن غذاخوربه
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 ....می کنار هم و شروع به خوردن کردمیستادیا
 ....دمی شدم و عقب کشری خوردن چند لقمه سبعداز

  نگاهم کرد و گفتی سوالمهراد
 
  کم؟نقدری چرا اي منم بخوردی شد؟توکه االن بایچ-
 
 گهی شدم دری توروهم بخورم؟سدیمن چرا با-
 
 ...شکستمی واسه دررفتن از خونه رفتن االن با دمم پسته مدمیکشی تو بودم و اون نقشه رو ميواال من اگه جا-
 
 ی قبول کنیخواستی و توام نمدادمی جواب همه رو مدی بارفتمیمن اگه م...نقشه کجا بود بابا-
 
 ...بعله فعال که دور دور شماست-
 
 نطورهی اش هم؟همهیپس چ-
 
 م؟یبعله خانوم خانوما بر-
 
  نگاه کردم و گفتمشی بشقاب خالبه
 
 میبر-
 
 به سمت خونه تی موفقي و آرزوی و بعداز خداحافظمی سمت السا و پرهام که درحال شام خوردن بودن رفتبه

 ...میراه افتاد
 

 ... مهراد زنگ خوردی که گوشمی راه بوديوسطا
 

  داد و گفتجواب
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 بله؟-
 
 خب؟-
 
 چقدر زود؟-
 

  به من انداخت و گفتینگاه
 
 کنمیتالشمو م-
 
 
 ریخشب ب...ممنون-
 
 
 خداحافظ-
 
  گفتمي کنجکاوبا
 
 
  بود؟یک-
 
 ... بودزیاوممممم چ-
 
 ه؟ی کزی چ-
 
 گهی دزیچ-
 
 ز؟ی خانوم چای زی چيآقا-
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  بهم رفت و گفتی چپ چپهی

 
 .. بوداری؟مازيمسخره کرد-
 
 
 ... هستی گفتم کي کردزی چزی چنیاووووو همچ-
 
 گفتی ميزی چهیخب -
 
 گفت؟ی میچ-
 
 ... کردنفی تعر شروع بهاطی احتبا
 . . داغون شدی تموم شدن حرفش اعصابم به کلبا

  چندروز بهم زهر شدنی سرشب و ای خوشکل
  و چشمامو بستمنی ماشٔ◌شهی دادم به شهی نگفتم و سرمو تکيزی چیول
 
 

 ...  نداشتي ادهی کرد باهام حرف بزنه فای مهراد سعهرچقدر
 ...    خورد بوداعصابم

 ... شدم و رفتم تو اتاقمادهی به عمارت که پمیدیرس
 ....   داخلومدی هم پشت سرما مهی بقنیماش

 نی اهی و بقمی که مامان مرییزهای تو اتاق و چمدونمو برداشتم و شروع کردم به جمع کردن لباسام و چرفتم
 .... بودندهیچند روز خر

 .....   زودتموم شدنی همي بودم برااوردهی نرونی ازداخل چمدون بيادی ززیچ
 ... با همون لباسا پرت کردم رو تخت و به سقف زل زدمخودمو

 
 ....   که دوست ندارم انجام ندمي تمام کاری با سرتقشهی مثل همشدیم
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 ... انجام بدمخوادی که دلم مي نکنم و کاری محل کسشدیم
 
 ...    کنمی نمنکاروی ااما

 ...اوووممم
 .... رمی انتقام بگخوامی که مي روزي برازارمی رو مهمه

 ....      افکار خودم بودم که در زده شد و پشت بندش باز شدتو
  آروم اومد و تو و گفتمهراد

 
 اجازه هست بانو؟-
 
  نگاهش کردم و گفتمی حسیباب
 
  چرا اجازهگهی ديتوکه اومد-
 
 ... تختنی نشست پائکموی لبخند اومد نزدهی با
 

  تو چشم نگاهم کرد و گفتچشم
 
 ...کنمیمن درستش م-
 
 ... بچرخونتمونی که کسی عروسک چوبمیشدستی مهراد مهم نالیخیب-
 
 
 ...می کنی عروسگمی که بهت منهیواسه همغصه نخور خانوم کوچولوم -
 
 ...دنی نظر مممی و کجا برمی بپوشی چمی بخوری چنکهی که بدتره واسه امی کنیعه؟عروس-
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 ...من و توفقط ....دوراز همه... کانادابرمتیم...زکمینه عز-
 

 ...دی نگاهش کردم که پاشد و کنارم رو تخت خوابهمونطور
 
 برام رانی ارازی تو غدنینفس کش داده شدموندیمن به دوستام و خانوادم پ... گره خوردمرانیمن به ا-

 ...کنمیهرچقدرم بد باشه بازم حداقل توش احساس غربت نمسخته
 
 .... اعصاب تو آروم باشهیت که چند وقمیریم؟می بمونمی برمیخوایمگه م-
 
 ... گفتماوردمی درمرونموی بي که لباس های جام پاشدم و درحالاز
 
 .....جنگمیمن م...   نشدممی تسلچوقتیمن ه...ستمیآدم فرار کردن ن...ستمیمن مرد جا زدن ن-
 

  و توچشماش نگاه کردم و گفتمبرگشتم
 
 یستی که تو بلد نيکار...ستمی ای باشه می هرکسيتورو...جنگمی داشته هام ميمن برا-
 
 

 محدثه
 

 ....  نا پدر و مادر مشکان ایٔ◌ خونهمی بود که اومدی عروسبعداز
 ....می شرمندشون شده بودی چندروز حسابنی بودن و ای خانواده خوبیلیخ

 ... ولشون کنم چه برسه مشکانتونمی خانواده سخته و منم نمنی کندن از ادل
 ...اد خشک و مستبد محمد خان بیٔ◌به خانواده نخواد دمی مشکان حق مبه
 مشکان نی همگنی که میطونی دختر شر و شنی که اشدی باورم نمگفتی ماشیطونی چندروز که مادرش از شنیا

 ... باشهیسرد و مغرور و عصب
 .. . ها بازهم مهربون بودنی با تمام االبته
 ...می به اتاق اومداری با مازری شب بخبعداز
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 ...   دست دست به سر کنهنوی ای ک حاالاوفففف

 ... گفت بکنمي قول دادم اگه بزاره برقصم امشب هرکاری عروستو
 

  ...دمشی پائی میرچشمی و زکردمی عوض ملباسامو
 

  عوض کرد و اومد از پشت بغلم کرد وگفتلباساشو
 
 ي داده بودیی قوالهیشما -
 
  گفتمي طلبکاربا
 
 ؟یخب که چ-
 
 ...  نیخب که ا-
 
  رهام نکرد گهی لبهاشو رو لب هام گذاشتو و ددمبع
◌ٔ 
 

 یساق
 

 ... هست که از اصفهان برگشتمي روزدوسه
 ... هم دانشگاه بود هم شرکتی بمونم ولشتری بخواستی مدلم

 ... فردا صبحش ساعت پنچ صبح راه افتادني که همون شب نامزدنای اشفق
 .... به تهران برنعتریشفق و مهراد هرچه سر ازدواج کنه و گفته خوادبازی محمد خان مگفتی مشفق
 ؟يدی چرا فحش مگنی ممیدی حاال فحشم مواال

 برات دست و دی اونوقت شفق با منیٔ◌ شدهلی پروووو همسن پدر پدربزرگ فسکهی بگه مرتستی نیکی یول
 ت؟ی باال بزنه قضمنیآست
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 ... برو گم شوای بگهی دشی نشونداهی به خاك ستوکه
 ....گرفتمی مشی آتگفتمیمونده بود نم سر دلم نی اگهید

 ... واسم نموندهی جونگهی از صبح تاحاال تو شرکتم داوپس
 .... رو زدمتیری قرار داد شرکت تابان رو برداشتم و در اتاق مدمتن

  داخل شدم و گفتم نی رادودی بفرمائي صدابا
 
 ..  قراردادي براانیفردا م متن قرارداد شرکت تاباننیا-
 

 ؟ی که جا ننداختيزیچ-نیرادو
 

  جا بندازم؟يز پرو رو نگاه کنا؟من چیٔ◌ عه عه پسرهعه
 

  رو گرفتم طرفشو گفتم برگه
 
 .. ری اسم مدرازی به غزیهمه چ-
 

 ...کنمی اشاره می بود که بفهمه به اون قرارداد خارجزی تاونقدر
 
  گفتي حرص فروخورده ابا
 
 ...کنمی رو رام می چموشنیمن ا-
 
 ...دهیی دوما مادر نزای خودتیاوال وحشمی شو باهم برادهی پي آي آيآ-
 

 ...جلو چشمات نشسته....دهیی وقته زایلیخ-نیرادو
 
  نگاه کردم و گفتمواری به درز و دروز دی دقت ساختگبا
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 ن؟یگینکنه سوسک و مورچه هارو م...نمیبی نميزیمنکه چ-
 
  حرص نگاهم کرد که گفتمبا
 
 ... چندشهیییییوا....ادی مهندس من از سوسک بدم مي آقادی نگییییییوااااا-
 
 پاشد و اومد بازوهامو گرفت و درو باز زشی از پشت متی با همون حالت چندش بهش نگاه کردم که با عصبانو

  و گفترونیکرد و هلم داد ب
 
  اندرستند؟نمتی ببخوامی نمگهیتا دوساعت د-
 
  گفتمی کاذبي خونسردبا
 
 ...نو آندرستند-
 
 ... سرخش نگاهم کرد آخرش درو با شتاب بستي با همون چشمایکم هی

 
 ... چندشٔ◌ پسرهي کرد؟غلطیکنی مرونی عه عه منو از اتاق بعه
 ... نفهمتو رام کن نکبتي اون دوست دخترها؟بروی رام کنيخوای ممنو

 ... هم هفت جد و آبادته االغیوحش
 خورم؟ی من از تو ممگه
 ....ر کن حاال صبارمی سرت درمشویتالف

 
  مهم شرکت مشغول جستجو شدمي پوشه هاي فکر تونی همبا
 
 

 ...     سازان افتادنی ساعت گشتن چشمم به قرارداد نومی نبعداز
 .... سالنی شرکت تو ای قرارداد داخلنیمهمتر
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 ....   بدم نبوداوممم
  بسوزه نه کباب؟خی کنم که نه سکاری چخب
 ...ی که بدمش به هرکسستی ني قرار دادخب

 ...  که اهلش باشهی بدم به کسخوامی ماوممم
 )سهی انگار رئگمی منیهمچ(

 ... باالترمسمی رئ؟ازی چپس
 ...نی بدم به شاهتونمی مخب

 .... آرشام و آرتامای
  گرفتموووللللی ااومممم

 .... داداش خودماری به سامدمشیم
  گفتماروی زدم به سامزنگ

 .... براش دارمزی سوپراهی  استگهی مناسبت تولدش که سه روز دبه
  شده؟ی و کجا و چهی چدی پرسهرچقدر

 ....رونی بمیای بزتی نزدم و اونم گفت فقط قربونت سالم از سوپرایحرف
 ... خب خبخب
 ؟ینی تا دوساعت ببيخوای حاال منو نمکه
 ...کنمی متیحال
 ....بشن فشونی که سه تا پسر نتونستن هنوز حرينفر3 ام از اون یکی ینیبی که ممنو

 ... با اون عشقتي کردی رو منتفهی السا آل ببره تورو که قضيا
 ... عشقاوووووقققق

 سهراب؟
  جا دارد؟قتیقا
 ... خراب کردپوی السارو هم با خودت ببر اکنی زحمت ایب

 ..رمی جا نمچی کس هچی من با هي با سهراب برم؟کور خوندخوامی من ميفکر کرد...واال
 ؟ تورو تنگ کردمي جامگه
 ...اههه



              رمان زندگی شکالتی                                             اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 338 

 نوشتم ن شرکت رادویٔ◌ نداشتهي هاي و از بداری شرکت سامي هاتی ها و مزی کردم و از خوبپی به تاشروع
 .... شرکت ارسال کردمسی رئي ناشناس برالیمی اکیو با
 

 ... شدی عالاوممم
 گرفتم و رتوی داخل مانلیمی از خودم با متن ای عکس سلفهی يادگاری ي جرمم نابود کردم و فقط برامدارك

 .... نوشتمرشیگذاشتم گپ تلگرام و ز
 »F4 از گری دي حماسه او«

 ....  که تلفن زنگ خوردبمی رو گذاشتم تو جیگوش
  بود برداشتم وگفتمنی اتاق رادوهی داخلشماره

 
 بله؟-
 
  که بهت دادم تموم شد؟یی برگه هاپیتا-
 
 ... تموم شدروزیبعله د-
 
 ...ارشونیبردار ب-
 
  کرد بعد اضافهو
 
 ...لطفا-
 
 ...ارمیاالن م.حتما-
 
 ... کرده بودم و برداشتم و بعداز در زدن وارد شدمپی که تایی برگه های گرفته کٔ◌افهی قای

 
  اومدم برم که با صداش متوقف شدمزی هارو گذاشتم رو مبرگه
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 ؟يقهر-
 

  برگردم گفتمنکهی ابدون
 
 ....زنمی طرفو مدیقهر مال بچه هاست من کال ق-
 
 دست خودم نبود...ي کردمی عصبیعه لوس نشو ساق-
 
 صدام کی اجازه داده باشم به اسم کوچی به کسادی نمادمی نکهیو ا... به خودم مربوطهستمی نایلوس هستم -

 ..کنه
 
 ... روز خوش اتاقو ترك کردمکی بهش فرصن بدم با نکهی بدون او
 

 ... دانشگاهم بودموقع
 ... نبود به گفتنيازی پس ندونستی مخودش

 ... جمع کردم و راه افتادملمویوسا
 .... به طرف دانشگاه روندمخوردمی گرفتم و همونطور که مچمی ساندوهی راه يتو

  بودی منشأش چدونمی کوچولو استرس و دلشوره که نمهی با البته
 

 .... رسوندمانی به پاشدی مشتری که هرلحظه بی استرسی اولم و با کلکالس
 ... سفارش دادمرکاکائوی سلف شدم و شیراه
 ... زنگ خوردمی فکر بودم که گوشتو
 ....نی پرت شد پائزی رومي خوردم که دستمال کاغذيدی ترس تکون شداز

 ...  همه بهم جلب شدتوجه
 ... نشستمزوی گذاشتم رومدستمالو

  اسمدمی کردم دنگاه
»samiyar« 
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 ...شهی خاموش مروشن
 ... جواب دادمدونستمی که فقط خودم ميد کردم استرسمو پنهان کنم و با شایسع
 
 ...دی بفرمائدی تماس گرفتزابتی ملکه اللیشما با موبا-
 

  گفتي شادي با صدااریسام
 
 ... تولدشم مثل خودش خاصهي برم که کادو هازابت الیٔ◌ اون ملکهي من فدايا-
 
  به دستت؟خوشت اومد؟دیعه رس-
 
 ...ادی بدم بشهیممگه ... االن تلفنو قطع کردمدیبعله که رس-

 ..    يواقعا ممنونم خواهر... بودیعال
 
 ... مباركشیشاپیتولدتم پ...ياری نداشت سامیقابل-
 

 رو خاموش ی استرسم کمتر بشه گوشنکهی اي رو قطع کردم و برای حرف زدم گوشنی ذره که باشاههی خالصه
 ...کردم

 
 ... از دست دادمموی تانی کالس ایییییی وااااي به ساعت انداختم که اینگاه

 ....  خونه شدمی کالسو دوتا کالس بعدش راهنی االیخیب
 ...خوردمی استرس و دلشوره داشت مواقعا

 ... ببرهادمی بگذرونم تا با اونا بودن اضرابو از سای برم خونه و حداقل با السا و آخواستمی بس مضطرب بودم ماز
 ... گرفتم و رفتم خونهتزای مواد پتوراه
  باز کردم و دی کردن پله ها درو با کلیپارك کردم و بعداز ط نویماش
 ... سالم کردمبلند

 .... جوابمو دادسایا
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 ... نشستهي وی تي جلودمی درفتم
 
  السا کو؟؟پسيچطور-
 
 ... ددرارشی السا هم رفته با ستمیمنم بد ن-
 
 ... منو کشتارشی با نمیا....او له له-
 
  واسه شام؟میور بخیچ...خوش باشن... بگونویهم-
 
 ...می درست کنامی ببر آشپزخونه تا بای گرفتم بتزایمواد پ-
 
 ... هارو ازم گرفت و برد داخل آشپزخونهلهی وسیولی گفتن ابا

 ... آشپزخونه شدمی راهشمی اتاق شدن و بعداز عوض کردن لباسامو شستن آراداخل
 
 ....می و خوردمی درست کردتزاروی پسای آبا
 .... السا اومد و دوتا غذا هم دستش بودکی ساعت ي تا آخرشب طرف هامیکردی نگاه مي ویت

 .. کردو خودشو پرت کرد رو کاناپهسالم
 

 ....می براتون غذا گرفتایب.. .ی مردم خستگییییسالم وااا-السا
 
 ...می مونی ساعت گشنه منیمثال فکر کن ما تا ا-سایآ

 
 د؟ی پختيزیچ-السا

 
 ...تزایپ...اهوم-
 

 ...نیخوریمنو بگو فکر کردم شما بدون من شام نم-السا
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 ...يریگیفکر نکن مرض فکر م-
 

 ... نگاه کرد و رفت تا لباسشو عوض کنهی چپچپ
 
 .... به خوردنمی شروع کردسای باز کردم و با آتزاهاروی محض رفتنش پبه
  که السا اومد و گفتمی رو شروع کردی دوممی اولو خورديتزایپ

 
 ....نی گشنه انقدری ا ونیخوبه خورد-
 
  با دهن پر گفتسایآ

 
 ... دلت نشکنهخورمیمن م-
 

 ...معلومه-السا
 

 ...میدیبود که خواب2:30 ساعت ي طرف هاخالصه
 ...رفتمی بودن فقط من تا ظهر شرکت مکاری پنجشنبه بود و بچه ها بفردا

 
 تلگرام و بچه ها چشمم ي هاامیکردن پ رو که از دانشگاه تا االن خاموش بودو روشن کردم که بعداز رد میگوش
 ... داده بودام ناشناس خورد که پیٔ◌ شمارههیبه 
  مضموننی ابه
 »منتظر عواقبش باشي کرديکاربدي درافتادی بد کسبا«
 

  کردم؟عاقبت کدوم کار؟کاریه؟چی کیعنی وااا
 

 ... نکردمدایباشه پ6890 که آخرشي شماره اچی دفتر تلفنمو برداشتم و هپاشدم
 ....   شماره نبودنی اي براي اگهی دي جاای حساب تلگرام چی کردم که هوی رو سشماره
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 ... سراغم اومدی اون استرس لعنتباز
 .... بهم نداددن خوابیٔ◌ اجازهالیفکر و خ5 ساعتي طرف هاتا

 ... کردم و از استرس نتونستم بخوابمفکر
  به آغوش خواب رفتممی خوردمو بعداز کوك کردن گوشي پنچ قرص خواب آورساعت

 
 
 ... چشم باز کردمی آالرم گوشي صدابا

 ...داد اونو هم بهم نمیٔ◌ استرس اجازهی ولومدی خوابم مهنوز
 

 ... سرم کردمي و شال سورمه ادی و شلوارسفي سورمه اي و دوش گرفتم و مانتوبلندشدم
 ... خوردم و راه افتادم سمت شرکتیی چاهی ها هنوز خواب بودن بچه

 
 ...ارمی بود از تعجب شاخ دربکی گذاشتم و داخل شرکت شدم نزدنگی که داخل پارکنویماش
 ... منيخدا
 ... شرکت باز بود در

 ... شدم که باز تعجب کردمداخل
 ... بودختهی شرکت بهم ري های و صندلزی مٔ◌همه
 ...   داغون و شکسته بودزی چهمه

 ... .  آن ترس برم داشتهی
 » استلیشرکت امروز تعط« نوشتم ي برگه اي رفتم و روعیسر

 ....درو بستم.  زدم  به در  روبرگه
 ...تیری کردم طرف اتاق مدپاتند

 ... باز بوددر
 ... گرفته بودگاری دود سي تو که کل اتاقو بورفتم
 ...     نبودنی از رادويخبر
  گفتمآروم
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 نیییییرادو-
 

  گفت ي خفه ايصدا
 
 ...نجامیا-
 

 ....دومی مزی از پشت مصدا
 ... مواجه شدم که قلبم به درد اومدي و با صحنه ارفتم
  شده بوددهی کشي هاگاری داده بود و دور و برش پراز سهی تکواری آشفته به دی با سرو وضعنیرادو
 ... شده بودي اش هم خون جارقهی شقکنار

  و با بهت گفتمنشستم
 
  شده؟یچ-
 
  نگفتيزی نگاهم کرد و چی حالی ببا

 دمیس پردوباره
 
 ... شده؟نصف عمر شدم تروخدا بگویچ-
 
 ... تونستم بفهممی بود که نميزیتونگاهش چ....   نگاهم کردباز

  که چشماش بسته شد و از حال رفت تو بغلمکردمی نگاهش مداشتم
 
 ... کنمکاری چدونستمی بغلم بود و نمتو

 ... ساقط بودمکلی هن حمل ایٔ◌ از عهدهزهی مزهی بد بود و منه رحالش
 ... شرکتداری کنم که فکرم رفت سمت سراکاری بودم چمونده

 ...ادی کردم و خبر دادم بدای پمی شمارشو از گوشعیسر
 ... شدهی هم تو سرو بال خودش زد که چی که کلداری سرابااومدن
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 ....مارستانی کردم و بردمش بنی و سوار ماشنیرادو
 .....   داخل بردمش گهی هم به کمک دونفر مرد دمارستانی دربدم
 ازش ي چند روزدی و با   شدهينجوری و ضعف ای سرشو گفت به علت فشار عصبي اورژانس پزشک اومد باالتو

 ...مراقبت بشه
 .... چشمام گرم شدی کدمی پزشک رفت سرمو گذاشتم کنار تخت و نفهمنکهی ابعداز
 .. شدمداری بی کسي زدن هاباصدا

 
 .... هاضهی شوهرت مریناسالمت....ستین خواب ي که جانجایپاشو ا...یخانوم-
 

 ...دمی دنی رو درحال درآوردن سرم رادوي با زحمت باز کردم که پرستارچشمامو
 

 ... که خوب بشهی مراقب شوهرت باشدی هفته باکیخانومم دکتر گفته تا - پرستار
 
  گفتمیجی گبا
 . .باشه-
 

  گفتم نی رفتن پرستار رو به رادوبعداز
 
 ..میبر-
 

 ... که کجا ببرمش؟اومممم واحدشفق هم خوبهکردمی فکر منی به اتوراه
 

  که گفت نی تو ماشمینشست
 
 هیبرو اله-
 

  سمتشو گفتمبرگشتم
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 ... خونه شفش که منم بتونم بهت سر بزنممیریم-
 

  گفتباپوزخند
 
 اونجا ازم مراقبت کن خودم ٔ◌فقط خونه-
 
 ... اونجاامیمن نم-
 
 
  هم بزارم و برويخوایاونجا نم ای بی کنمراقبت يخوایم-
 
 
 ...دمی کشی حرص پوفبا

 ...ششی پانی پرهام و مهراد بزنمی فوقش زنگ مرمی و مزارمشی مخب
  .... رمی و ممونمی مششی دوساعت پخودمم

 ... که گفت شدمی آدرسی فکر راهنیباا
 

 ...طبقه10 ساختمان کی به میدیرس
 ... داشتی خوشکلي نماساختمان
 ... بشهادهی کردم پکمکش

 ...و همراهش وارد شدم  قفل کردم نوی ماشدر
  نشسته بودي دم وروديرمردیپ
  با ذوق گفتنی رادودنی دبا
 
 ... نگران شدمنی نبودشبیدخدا بد نده مهندسيسالم آقا-
 

 ... زد وفقط تونست جواب سالمشو لب بزنهي لبخندنیرادو
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 ...می وارد آسانسور شدباهم
 ... هاوس و زدپنت
 ... له پنت هاوس دوست دالماوله

 )دتی بددیخاك تو مخ ند(
 ...هییالی  همه اش ومی کنی نمی ما تو آپارتمان زندگهی خوچعه

 .....ستی خودمونم که پنت هاوس نخونه
 

 ...رونی بم مورد نظر با کمک هم رفتیٔ◌ به طبقهدنیبارس
 ...دمیدی در اونجا مهی بود چون من فقط ي کنم تک واحدفکر
  بار در اون روز با لبخند گفتنی اولي درآورد باز کردو برای جا کفشری که از زيدیبا کل درو
 
 ...دیبفرمائ-
 
 ...ادی گفتن ممنون وارد شدم و منتظر شدم ببا
 

 ...ییرای کرد داخل پذتی داخل و منو هدااومد
 

 خونه خودته... کنییرای حمام تو از خودت پذرمیمن م-نیرادو
 
 .. سوپ بپزموامخی من می ولیمرس-
 

  با لبخند گفتنیرادو
 
 ستی الزم نیمرس-
 
  بپزمخوامی من میول-
 
 ... هاش تو آشپزخونه هستلهیخب وس-
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  برم که گفتاومدم

 
 ... توشايزی متنفرم نرجیمن از هو-
 
  خنده گفتمبا
 
 باشه-
 
 زنمی لب نمیختی نخندا اگه ریساق-
 
 نزن منو..باشه بابا-
 

 ... گرفتم سوپ جو بپزممیصم تو آشپزخونه و ترفتم
 ... گازي آماده کردم و گذاشتم روموادشو
 ...زنمی رب و نمکم که بعد ماوممم
 ... مني عوض کرده اومد نشست رو به رویی و لباس هاسی خیی با موهانی که رادوییرای نشستم تو پذرفتم

 
  باشهتیعاف-
 
 ممنون-
 

 ؟يصبحانه خورد-نیرادو
 
 ...یی چاهیآره -
 
  بشقاب و گذاشت جلوم و گفتهی تو ختی پسته و بادام و گردو برداشت و رزی مي رو ظرفاز
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 تا تهشو بخور-
 
 ي بخوردی بخورم تو بادیمن نبا-
 
 خوامیمن نم-
 
 ...خورمیپس منم نم-
 

 .... بشقابي توختی مقدار رهی خودشم ي برادوی کشیپوف
 

 ...فتم آشپزخونه و رزی کردم آب بدنش کم شده پس بشقابو گذاشتم رو مفکر
 ...امی گفتم االن ميری کجا مگفتی هم که منی رادوبه

 .... عسل برداشتمشهی به همراه شخچالی از روی آشپزخونه شدم و پاکت شداخل
 ...ختمی جوش رری داخل شرویش
 ... نمک و رب سوپمم زدمادی فاصله تا جوش بنی اتو

 ...    داخل آشپزخونه شدنیرادو
 

 ؟یکنی مکاریچ-نیرادو
 
 ...  ستادی نگفتم که اومد کنارگاز ايزیچ

  زد و گفتیکی لبخند کوچهی دی که دسوپو
 
 ...اوووفففففف دلم رفت-
 
  خوب مخلوط شدی توش وقتختمی خاموش کردم و عسل رو ررشوی جوش اومد زریش
 ..... دمی کشیفی خفغی به بدنه اش که جدی دستم چسبی سر حواس پرتاز

 ... کرد توشونی خالرویاشت و ش بردوانی دوتا لنیرادو
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 ...   يآخه جوجه تورو چه به پرستار-نی رادو
 
 ...ادی نمرتی هم خوبم دلتم بخواد گیلیخ-
 
 ...اعتماد به نفست از پهنا تو حلق و پاچه خودت-
 
  هارو برداشت و رفت و گفتوانیل

 
 .. توامایب-
 
 ....ییرای سوپو خاموش کردم و رفتم پذریز
 
 ... من شک دارمی چرا ولدونمینم....    بودبی عجيزی چهی

 
 ... عسل به من داد و کل اون مغزه هاروهم به خوردم دادروی با هزار زور و ضرب شنیرادو
 ... به خوردش بدماشوی کمهی منم تونستم البته

 ... نه همه شویول
 
 . . داد به کاناپههیتک

  کهارمی پاشم برم سوپ باومدم
 

 نی؟بشيریکجا م- نیرادو
 
  واستارمیسوپ ب-
 

 ...نینمخواد بش-نیرادو
 

  که گفتنشستم
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  شدم؟ينجوری چرا ای بپرسيخواینم-
 
  گفتمي کنجکاوبا
 
 ... بدونمخوادی دلم میلیخ-
 
  گفت خونسردئ◌ چهرهبا
 

 گهی دیمی دوست صمهی مهراد و دوقلو ها رازیخب من به غ...از کجا شروع کنم؟؟؟؟؟آهان.....اوممممم -نیرادو
 ...مدار

 ....درست مثل داداش....می جوریلی خگهی رادمانه باهم داسمش
 .... مثل من درس خوند و شرکت زداونم

 ...    که من موفق شدم اون هم شدهمونطور
  زنگ زد و گفتروزید

 شی زد که من آتگهی دار دشی حرف نیکل....دونستمی بود و من نمينجوریشرکتت ا..  .ي جواب رفاقتمو دادخوب
 ...گرفتم
 ... بندهی قرارداد مگهی شرکت دهی با رهی مگفت

 .... اصالستی مهم نقرارداد
 ... که با من قرار داد ببندنشکننی شرکت ها سرو دست میلی خچونکه

 .. . بود که خراب شد دوستیٔ◌ اون رابطهمهم
 ...دمی که ناروا من شنیی حرفااون
 ه؟ی اون شرکت کسی رئیدونی حاال مخب

 
 ترس و استرس گفتم ی تعجب و کمبا
 
 ...رادمان.... راگهیدوستت د-
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 .... سازانهنی شرکت نوسیخب دوستم رادمان رئ-
 
 ...ختی تو وجودم فرو ريزی حرفش چنیباا
 
  اصال خونسرد نبود ادامه دادگهی که دی چشمانبا
 
خراب .... هاتويازغدب... هاتویسرتق...تحملت کردم.... نگفتمتیچی هي بال سر من آوردیلی چند ماه خنیتو ا-

 .... هاتويکار
 ... وجودمو شکستیکی نی ایول
 .... وجودتو بشکنمخوامیم
 
  جام پاشدم و گفتماز
 
 نجای اي فهمم منو چرا آوردینم-
 
  گفتيشخندی نبا
 
 ....زی همه چیتالف....یتالف-
 

 ... برم که از پشت گرفتماومدم
 .... وانداخت اون طرف سالندی از رو شونم کشفمویک

 .... اتاقکی سمت دمی گردوند و ال خشونت کشبرم
 ....ی طوسی مشکونی با دکوراسیاتاق

  دی کرد رو تخت و شالمو کشپرتم
 ... فرار کنم که گرفتماومدم

  نداشتم پس آروم با عجز گفتمیراه
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 ...کنمیخواهش م...تروخدا بزار برم-
 

  نه االن ی وليریم-نیرادو
 

  گفتمهیباگر
 
 .... کن؟ولمیپس ک-
 

  با خشم از تنم درآورد و گفتمانتومو
 
 ي خانومم شدیوقت-
 
 
 ... چقدر گذشتدونمینم

 ... از زجه زدن هامچقدر
 ... ها و تقال کردن هامدنی کشغی جاز
 .... هاشي گری وحشاز

 ... دستاش جون دادمری که زدونمی منوی همفقط
 ... تکون بخورمتونستنی فرط کمر درد نماز

 ...ختمیریم و از درد آروم اشک م رودمی رو کشمالفه
 ... رفتنیرادو

 ... که کارش تموم شدی وقتهمون
 ... برداشت و شکستشی آرازی مي از روي عطرٔ◌شهی شتی عصبانبا
 ...ادی قدم هاش مي صدایول

 ....  شهی ناقوس مرگ تو سرم اکو ممثل
  امشب شب آخر باشه؟شهی مایخدا

 ...نمی من فردا رو نبشهیم
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 ...نی متعجب رادويمد و پشت بندش صدا در اويصدا

 
 ؟ينجوری ا؟چراي شدی چیییییساق-نیرادو

 
 ... متر تکون بخورم که رومو سمتش کنمیلی مهی ی حتتونستمینم

 ...تهیکدوم وضع  منظورشنمی ببنکهی برسه به اچه
 ... نشستي جلواومد
 ...نی زمي تخت روکنار

 ... نهی نبستم تا نفرتو تو چشمام ببچشمامو
 .. کرد و گفتگاهمن

 
 
 ....مارستانی ببرمت بدیبا-
 

  طور نگاهش کردم که گفتنیهم... نداشتم مخالفت کنمجون
 
 ...پاشو...رهیهمه خونت م...از اون موقع تاحاال...ومدهی بند نتیزیخونر-
 

 ... بدن برهنه ام و بلندم کردری زد زدستشو
 .... روان شديشتریاشک هام با شدت ب و دمی کشغغغی مخالفت نداشتم چون از فرط بهت جفرصت

 ... پام مملو از خون بودریز
 ...رفتی منطوری همخون
 ... اتاق قرمز بودکف
 ...  بوددی درد و دل دردمم شدکمر

 
  گفتی با هولنیرادو
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 ... نکنهیگر ...یشیبه خدا قسم خوب م...زمی عزیشیخوب م-
 
 .... شدیهمون موقع خون و لباسامو آورد و پوشوندم هرچند لباس ها هم دیدو
  

 ...رونی و بغل کرد و برد بختمیری که هنوز از درد و عجز اشک میمن
 ... اسانسور شدداخل
  نگاه کرد و گفتبهم

 
 ...تو ببخش.... شدی چدمینفهم...ستمی ای که کردم می غلطيبه موال پا...ستمی ایپات م-
 

 ...    نگاهش کردم که لباشو رو لبام گذاشتمحزون
 ....   پسش زدمی چشمم اومد و به سختي ساعت قبل جلوکی ي هاصحنه

 
 ...ستادی ااسانسور

 ... کردنشی سوار ماشنگوی بردم داخل پارکعیسر
 .... هم غرق به خون شدنیماش

 ... یتوراه زنگ زد به کس... عجله راه افتادبا
 

 ؟ي دفتریالو فرح-نیرادو
 
 
 
 ...خوامی نامه مغهی صهیمن -
 
 
 ...گهیدتا دوساعت -
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 ..یدونی نباشه هرطور مای باشه یجعل...ی بخونوی چیچ-
 
 
 ی بکنی چه غلطيریگیاحمق تو پول م-
 
 
 (....)مارستانی باریب-
 
 
 ... شد ی چدمی بعدش نفهمگهید

 ... بسته شد و از حال رفتمچشمام
 ... افتهی می که چه اتفاقکردمی حس میول

 .... منو بغل کردنی و رادوستادی انیماش
 ... اومدنی رادوي شد که صدای طيری مسهی

 
  رهیخانوم زنم داره از دست م-
 

 ...امی تخت تا با دکتر بي رودشی که گفت بخوابوني پرستاريصدا
 
 .... فرود اومدمیی جاي بعد روقهی چند دقو
 

 ...من متاسفم...یساق...منو ببخش-نیرادو
 
 ... دونفر اومدي زدم که صداي دلم پوزخندتو
 

 . .ضهی مرنی دکتر هميآقا- پرستار
 

 . . افتادهی چه اتفاقیییییوااا-دکتر
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  بود گفتدای که شرم توش هویی با صدانیرادو
 
 .... بودهشیکی نزدنیامشب اول-
 

  با عجله گفتدکتر
 
 عییییییسر...ادی بی دکتر نجفدیزنگ بزن...دیاتاق عملو آماده کن-
 

 ]13:00 11,08,16[, یشکالت یزندگ
 230پارت

 
 نیرادو

 
 ... رو سرم خراب شدای دکتر گفت اتاق عمل انگار دنیوقت
  کردم؟کاری من چایخدا
 ... دادم بره اتاق عملتی آورد و با استفاده از اون رضای فرحلمی نامه رو وکغهیص
 .....دهی ها انتن نمی و گوشمیری به خارج شهر مي پروژه اي خانواده اشو دوستاش هم گفتم که برابه
 

 ... شدنی با هزار زور و ضرب و کلک و دروغ راضی ولکردنی اول قبول نماونام
 ...رونی اتاق عمل باز شد و دکتر اومد بدر
 
  سرعت به طرفش رفتم و گفتمبه
 
 ....  شد خانوم دکتریچ-
 

  گفتي با خونسرددکتر
 
 د؟ی باهاش داریشما چه نسبت-
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 ...همسرشم-
 
 ... شدی چدمی آن نفهمهی

  گفتغی جغی با جنطورید پس کله اشو هم صداشو بردکتر
 
مگه گاو بسته بودن جلوت؟واال اگه ....مردی مدیرسی تر مری دقهیدق10اگه ...ی دختره رو کشت عوضیٔ◌پسره-

 شمارو جمع کنه از رو ادی بدی بایکی....  کل خونش رفتچارهیدختره ب... باشهي گری وحشنیگاوم به ا
 ....خدا لعنتت کنه....نیزم
 

 ...کردمی گذاشته بودم رو گوشامو نگاهش مدستامو
 ... بگمی هاش موندم چغی جغی تموم شدن جبعداز

  حرف ممکن رو زدمنی تراحمقانه
 
 دی کنتی لطفا رعامارستانهی بنجایخانوم ا-
 
 

 یساق
 
 ... احساس درد چشم بازکردمبا

 ....  سبز بودزی چهمه
 ... از رنگ سبز متنفر بودمشهیهم

 م اومد و گفت سري بااليپرستار
 
 ؟ي به هوش اومدیسالم خانوم-
 
 ... شدهچیمرده چشماش ق... جا داره بگم نه روحمهنجایا

  خش دارگفتميباصدا
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  کجاست؟نجایا-
 

  گفتي با لبخندپرستار
 
 و ما ی داشتيادی زيزی با شوهرت خونریکیاومممم چطوربگم؟بعداز نزد....ی عمل داشتهی تو....هیکاوری رنجایا-

 ....نی داشته باشیکی نزددیروز نبا40و االن هم تا...می تا جونتو نجات بدمیه دوختن پرده بکارت شدمجبور ب
 
  بهت گفتمبا
 
  من دخترم؟یعنین؟یدوخت-
 

  گفتی با لحن شوخپرستار
 
 .. ياالن واسه دفعه دوم دختر شد....ي کردی تو جر زنستی قبول ني آيآ-
 
  نبود؟ي اگهیراه د-
 
 ...شدی راهش بسته مدی بوده از همونجا هم بایکیز طرق نزداوممم نه چون ا-
 

 .... حرف تخت منو هل داد به سمت جلونی زدن ابعداز
 ... خمار بود و دوست داشتم بخوابمچشمام

 ي و بعد صداشدی مکی که با عجله نزددمی رو شنیی قدم هاي ذره جلو رفتن صداهی بستم که بعداز چشمامو
 دیپرسیخودش که م

 
 د خانوم پرستار؟ شیچ-
 

 ...  بدهحی بهتون توضدی اش رو دکتر باهیعمل انجام شد بق- پرستار
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 ... شدیی راه افتاد و داخل جادوباره

 .. گذاشتن و رفتنی تختي از خدمه ها منو بلند کردن و رویکی کمک به
 ...دمی دی می چشمری هارو ززی چنی اتمام
 .... باهم خوردمامازپیتا د200کردمی رفتن پرستار احساس مبعداز

  گرم خواب شدچشمام
 
 

 نیرادو
 

 ... ببرمرمی بگي مقوي هازی گفت براش چپرستار
 .... که داشتهی عمل سختی و از طرفشبی فشار دی طرفاز
 

 ....مارستانی خرت و پرت به سفارش پرستار راه افتادم طرف بي سرهی دنی خربعداز
 ...دهی که خوابشهی میساعت3/4 که از اتاق عمل اومده حدودای موقعاز

 ... دکترششی پرفتم
 .... دکتر هاپوعههمون

 ... دادحی قرو قمزه و ادا اصول و سروگردن تاب دادن و چشم غره رفتن توضی کلبا
 ... گنده دماغنقدریاه اه اه ادم ا...رمشی بگخوامی نمخوبه

 ....گهی دترشنی بگو امثال تو مخو
 ...شدنی م تردی که گفت و من هرلحظه نا امخالصه

 ...     من باز دختر شده بودیساق
 .... بکن از ماگهی روزگار دیییییه
 

  گفتمیی اتاق شدم و با خوشرووارد
 
 ؟یخوابیچقدر م... شوداریب....سالم خانومم-
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  تمام و با اون حال خرابش گفتی پلک چشماشو باز کرد و با سرتقری زآروم

 
 ....ستمیمن خانوم تو ن-
 

  گفتمبالبخند
 
 ...ینفسم...یستیخانومم ن-
 

 برن؟یمگه آدما خودشون نفس خودشون رو م-یساق
 
 ...   . گفت که به دلم چنگ انداختی بغضبا
 
  ناراحت نباشه رفتم نشستم کنار تختشو گفتمکردمی می که سعي چهره ابا
 
  نه؟ای شدی جا شروع مهی دازیبا.. .يشدی مال من مدیتو با-
 
  و گفت نیشکاش اومد پائا... انگار بد ترشدیییوا
 
 ...تنهام بزار-
 
 
 ...ی بشتی تقودی باشهینچ نم-
 
 ... عسل و نون باگت ومغز هارو در آوردم و نشستم روتختخچالی تو از

 ... دستشدادمی و مگرفتمی لقمه مواسش
 ... با توپ و تشر همه رو خوردیول... مخافت کرداول

 ... نخوردهيزی تاحاال چروزی از دخوب
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 ...خوردمیمن بودم خرسو م واال
 ....دی هم دادم و دراز کشرشی شوانی لهی

 ... مشکلش بپرسمٔ◌ رفتم تا  دربارهي پرستارستگاهی سمت ابه
 
 

 شفق
 

 ... کالس با مهراد داشتمنیسوم بودمدانشگاه
 ...ي کالس بعدقای دقیعنی
 ....دی لرزمی که گوشرونی کالس زدم باز

  دادهامی مهراد پدمی دبرداشتم
 »می برنگی پارکای اومده بشی پي کارهی بعدرو کنسل کردممی کالس تای سالم گلکم خسته نباش«

 ... رفتمنگی دادم و به طرف پارکریی تغراهمو
 ...مارستاننی شدم و توراه مهراد گفت ترنم وضع حمل کرده و همه بسوار

 ... من گفتم به ماچهنکهی در جواب او
 ...می دختنی خان و شرمانی ما شاگفت

 .... رسمشوننی مارو با اکشتن
 ایو بچه به دن»95« و مهراد زنگ زد به عمو شهراد که گفت همه جمع شدن داخل اتاق می شدمارستانی بداخل
 ...اومده

 ...می رفتگفتی که می اتاقبه
 ....دمی دنوی لحظه حس کردم رادوهی داخل اتاق بشم خواستمی که میموقع

 ...د نبويزی برگشتم چی خب وقتاما
 ... شدمیاالتی خحتما
 ...دهی آنتن نمی پروژه و گوشدنی دي شهر برارونی بی با ساقرنی زنگ زد گفت مشبی دنی رادوآخه

 
 ..  کردمی اتاق شدم و سالم و احوال پرسوارد

 ..  پدر و خواهر ترنم هم بودنمادرو
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 ... بودنی معقولٔ◌خانواده
 ....ستی ندمی از محمد خان بعخب
 ی و بچه رو که فردا آوردن باز ممیری من کالس داشتم مهراد گفت منکهی واسه امیدیچه رو د بنکهی ابعداز

 .... مشینیب
 کرد و ی مهراد اظهار خوشحالدنی از پزشک ها با دیکی که میرفتی ممی با مهراد داشتکی و تبری خداحافظبعداز

 ... به خوش و بش کردنستادیا
 ... ا اطراف مهرادو پر کردن دکترا و پرستارٔ◌ بعد همهقهی چند دقو

 آب خوردن اون جو رو ترك ي برادی ببخشهی و سالم کردن مهرادو رها کردم و با ی بعداز اظهار خوشحالمنم
 .... کردم
 ...دمی انداختم که آب سردکن رو ته سالن دچشم

 ... افتادم طرفشراه
 ... اتاق بودهی دم آبسردکن

 ... برداشتم وپرش کردمیوانیل
  سمتبردمیکه م نطوریهم
 

 ... چشمم به داخل اتاق افتادلبم
 ...  پسر پشت به من کنارش نشسته بودهی دختر رو تخت بود و هی

 ... تو گلومدی شدم که آب پرقی صورت دختر دقتو
 که هردو برگشتن و به من ي چشم دوختم به دختر پسرکردمی طور که سرفه منی از دستم ول شد و هموانیل

 ...کردنینگاه م
  بوددای پسر هوي توچشمای دختر و ترس و نگراني توچشمای و خوشحالهتب

 
 

 الیمه
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 ...ی مالحظگی همه اش باه
 ...ي اش دردسر همه اش در به درهمه

  کنم؟کاری چحاالمن
 ....    تختاالی جمعه خگهی حواستو جمع کن مگمی بهش مهرچقدر

 ....   رونیه ب از کنارش بزناری بسازم که شونصدتا مهرياری مهرهی من
 ...    ي نکردی به من بگه توکه هنوز عروسسی نیکی اصن

 ؟ی کنی تا عروستی خونه قبلیرفتی ميمردیم
 
 ...زنمی و االن سرخودم ماربزنمی مهردی که باهیی غرغرهانیا

 .... مو گرفتم و مثبت بودي باردارشی جواب آزمااالن
 .... کنمکی بار اومده شر افتضاح بهنی تا اونو هم تو ااری زدم به مهرزنگ

 .. بوق جواب دادنی دومبا
 
 جانم خانومم-
 
  خاك توسر منيا.... که راحت بشهرهی خانومت بميا... خانومم و کوفتيا-
 

  با خنده گفتاریمه
 
 زم؟ی شده عزیبازچ-
 
 ...ي بابا شدیچی شده؟هی چیپرسی شده؟تازه میچ-

 ...  ات توشکم منه بدبختهبچه
 

 رو از خودم دور نکرده بودم گوشام بدون شک کر ی داد بلند که اگه گوشهی هو هی و ومدی نیی صداقهی دقچند
 ...شده بود

 ...زدی مداد
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  شککککرتتتت بابااااااا شدمممایخدا
 ... خداااایییی مررررسییییوا
 ...ییی کوچولوت برم باباي قربون قدمای الهيا

 
 ...ترفی و قربون بچه مکردی داد و هوار خداروشکر مبا
  گفتجانی هبا
 
 ؟ییاآلن کجا-
 
 (.....)شگاهی آزمايجلو-
 
 قربون مامان کوچولوم برم من...تکون نخور اومدم-
 

 .. زود قطع کردبعدم
 .. بگمی چدونمی واقعا نممن

 ......ی ولکنهی مي فکرهی و شهی اونم حاال ناراحت مکردمیفکرم
 
 

 السا
 

 ...می گشتی و کوفته از باشگاه برمخسته
 ... که بدتراز منسایآ

 ....سی تو تنمون نی جونگهی دمی کردنی تمربسکه
 ...   زنگ خوردمیگوش

 
 ... تراز جانتهزیبردار نامزد عز-سایآ

 
 ... کردی میی رو برداشتم که با کمال تعجب اسم شفق خودنمای گوشدمویخند
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 ... دادمجواب
  پر استرس گفتیی هاش بودم که با صداي و مسخره بازي معمول منتظر جلف بازطبق

 
 ؟ییسالم السا کجا-
 
 سوار شدم و گفتم...میدی رسنی ماشبه
 
 ...می در باشگاهي افتاده؟ما جلوی شده؟اتفاقیچ-
 
 ...یول... های حول نکننیبب-
 
 ...هی گرری زد زدی حرفش که رسينجای ابه
 
  گفتميادی ترس زبا
 
 ....نصف عمر شدم....تروخدا بگو... شدهی شفق چیییواا-
 
  دورگه و با هق هق گفت یی رو گذاشتم رو بلند گو که با صدای گوشسا آیٔ◌ اشارهبا
 
 ...کرده....وز... .جا...ت....یق...به سا...نی...رادو...نیرادو...  .تیمامور...فته...نر...یساق..ساق-
 

 ... . خندهری زمی و پق زدمی نگاه به هم کردهی سای و آمن
 
  با خنده گفتسایآ

 
 اشکت ي خورد کردازیباز پ...شدی بابا داشت باورم مولیا..ده؟ی جدی؟شوخيرونکرده بود...يه شدشفق بالکشت-

 ....ــیبر.. همی کرمهی یاومد گفت
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 ... حرفشو خوردٔ◌ ادامهسای شفق آغی جبا
 
منم (.....)مارستای تو بهی بستريزی االن از شدت خونریساق... دارمیمگه من شوخ...خفــــــــه شــــو-

 ..اماونج
 

 ....  رو قطع کردی تق گوشبعدم
 . .    نگاه کردمسای استرس به آبا
 
 نکنه واقعا-
 
 ...  که گفتیمارستانی برو همون بمیخاك بر سر شد-سایآ

 
  که داد زدکردمی با بهت نگاهش مهمونجور

 
 اااااالااااایدِ -
 

 ... تخته گاز روندممارستانی رو گاز فشردمو تا بپامو
 ....  می شدمارستانی بوارد

 ... پارك ممنوع پارك کردمنوی بس عجله داشتم ماشاز
  با استرس گفتمي پرستارستگاری ادم
 
 ...دخترهم بوده... داشتهيزی که خونرنجای آوردن اماری بهیخانوم -
 
 ...خاك تو مخت خب اسمشو بگو- سایآ

 
  خودش گفتستی ما حالمون خوش ندی که دپرستار

 
  شده بود؟يزی دچار خونریکی که از نزدیهمون خانوم-
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 ... رو سرم آوارشدای حرف دننی ادنی شنبا

  گفتمآروم
 
 کجاست؟-
 

 308اتاق  دوم دست چپ ٔ◌طبقه- پرستار
 
 ... عجله راه افتادم سمت پله هابا
 ... باال نفسم گرفتٔ◌ تا طبقهو
 ....رفتنی و مومدنی بسکه ماز
 ... کردمداشیتم که پگش308 با عجله دنبال اتاقدم دوم که رسیٔ◌ طبقهبه
 ... و وارد و اتاق شدمدمی عجله دوبا

 ...سی بود با صورت خدهی روتخت خوابیساق
 ...دیباری از سرروش میحالی و بی صندلي نشسته بود روشفق
 ... رو بهش بخورونهي آبقندکردی می سعمهراد

  گفتهی با گری ورود ما ساقبا
 
  کرد؟کاری چنیدید-
 

 ... تو گوششدمی بود و با قدرت کوبستادهی اوار دیٔ◌ که شرمنده گوشهینیرف رادو بار رفتم طنی اولواسه
 ... نکردمچوقتی که هيکار
 
 السا-سایآ

 
  کشتدی بانویا... بزار بزنه.... الساوی چیچ-شفق

 
 ... رفتی به طرف ساقسایآ



              رمان زندگی شکالتی                                             اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 369 

  گفتي نسبتا بلندي با صدانی بغلش کنه که رادواومد
 
 کنهیمرشم درد مک...عمل داشته...نــــــــه-
 

  که مهراد گفتنی وسط دل رادودی گرفت و با لگد چنان کوبزی خی مثل ماده ببر وحششفق
 
 شیکشت....ییییوااااا-
 

 ... دلشو گرفتری و زنی افتاد رو زمنی واسه دفاع نکرد واسه همی حرکتچی هنیرادو
 

  طرفشو گفتدی دومهراد
 
 ...شی انداختياز مرد-
 

 ...ی رو صندلنهی بشنی کمک کرد رادومهراد
 

 ...   آروم شده بودجو
 
 یساق-
 
 هوم-
 
 ؟یکنی مکاریحاال چ-
 

 ...ستمی ای که کردم مي کاريپا...مونهیزن منم م...زن منه-نیرادو
 

 ..من دخترم-یساق
 

 می با بهت گفتسای آمنو



              رمان زندگی شکالتی                                             اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 370 

 
 ؟ییییییچ-
 

  کردنمیترم-شفق
 

 ...ییتنها...کنمی ممویزندگ...ستمی نیمن زن کس-یساق
 
  کبود گفتی با صورتنیادور
 
 ...برمی آبروتو مي بپریبا هرکس....ی من بشری غي اگهی مال کس دذارمینم...ذارمی؟نمی شوهر کنيکه بر...هه-
 

  گفتی طرفش که ساقمی گرفتزی خهرسه
 
 ...دمی هم باج نمیبه کس... دوست دارمیی تنهامویمن زندگ...ادی من بی تو زندگي مردستیقرار ن-
 
  شددا همه هویٔ◌ توچهرهی و ناراحتأسی بهت ویاق حرف سبا
 
 

  بعددوماه
 

 شفق
 
 
 

 ... گذشتهی ساقي از ماجرایدوماه
 ... کنار اومدههی که معلومه با قضنطوری ایساق

 .... کلمه بودهی محل نداد و جوابش ی تالش کرد ساقنی دوماه هرچقدر رادونی تو ایول
 ...نه
 ...  .صفهان رفتند و فرهود ازدواج کردن و به اسایآتر
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 ....     هم باالخره دم به تله دادنیشاه
 ... ان آشناییٔ◌ به اسم سارا درمرحلهي دختربا

 ... همه خوشحال شدنخب
 ...    شکوندی که با دمش گردو ممهراد

 ...گفتی مدمیپرسی ازش میوقت
 ...ستی ندمی ازش بعرمی و مدارمی خواهرمو برمگهی به من ماونکه

 ...  بشهیزندگ سرش گرم بزار
 ...   رمنتظرهی اتفاق غهی بگم از و

 ... دختر کوچولوشي داد برای که عموشهرادمهمونیشب
 ... اسمشو مشخص کنهدی خونه است اون بانی دخت انی مشکان شرمنکهی گفت به خاطر اپدربزرگ

  که دوست داشتم رو گفتمی هم موافقت کردن و من هم اسمهمه
 ... گلیم
 ... گلی من شد ميچولو اسم دخترعمو کوو

  گفت اری به مهری شب مهراد به شوخاون
 یشی مری پي توام دست به کار شو داراریرمهری بگادی گهیخب د-
 
  گفتاری مهري درکمال نا باورو
 
 ... حامله استالی عمو مهي کاريکجا-

  تو گوششو گفتدی محکم کوبي هو ساکت شد و مامان مهرهی جمع
 
  خاك توسرميوا-
 

 ...ومدهی تا گندش درنرنی بگی گرفتن زودتر عروسمی و تصمدنیند خهمه
  گفتاری هم گفت رو به مازاریمه
 
 ... ترهکی از تو کوچاریمهر... ایداداش عقب موند-
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  با غرور گفتارمیماز
 
 ..محدثه هم حامله است...من عقب بمونم؟عمرا-
 

 ... حرف بودنی اي روي شدن محدثه مهردی و سفوسرخ
 

  گفتیشوخ به بابا
 
 ...ادهی زتشونیقربون پسرام برم که فعال-
 

 .. خرداد بعداز تموم شدن درس محدثهانی اون ها هم شد پای عروسقرار
 ...دنی اخر گفتم کار دست هم ممن

 ... بگذردزی ننی که اخالصه
 

 ...   قبول بشم عالیٔ◌ با نمرهکنمی رو دادم و فکرممی پزشککی امتحان ترم نی هم که آخراالن
 
 
 .. راست رفتم طرف اتاق مهراد و در زدمهی
 ... درو باز کردم و خودم و پرت کردم تو بغلشدشی بفرمائي صدابا

  فشرد و گفتشتری منو به خودش بباخنده
 
 ... شدی به خانوم گلم ترم دومکیتبر-
 

 .... و اونم نشستنشستم
  گفتميدی قی ببا
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 ..ـــی کال بای پاس نشم دی شاسیهنوز که معلوم ن-
 

  و گفتدی حق به جانب وسط حرفم پري اافهی با قمهراد
 
 ؟ی که پاس نشهیمگه الکمی شو باهم برادهیپ-
 
 ... خوب دارمي که برات خبرهامیپاشو بر مهراد جونمالیخیب-
 
  شک گفتبا
 
 ؟يچه خبر-
 
 م؟یزدی با بابابزرگ حرف مشبی دادتهی-
 
 خب آره-
 
 ...درمورد اونه-
 
 ه؟یخب چ-
 
 ...  ي و نسازي اومدگهیه ددِ ن-

 ... تا بگمي منو ببر فست فودبدو
 
  گفتدیپوشی و همونطور که لباس مدی اسم فست فود اخماشو توهم کشدنی شنبا
 
 ...رستوران-
 
 ... نگفتميزی که آخرش حرف حرف خودمه پس چدونمیم
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 ...نگی به طرف پارکمی راه افتادگهی باهم ددی که پوشلباسشو
 

 ...  چه خبر شدهگمی زدم که اگه فست فود نبرتم منم نم غری کلتوراه
 ...  خونه بردکی نزدي هم به ناچار منو به فست فوداون
 زی از هرچزی گارسون اومد سفارش همه چی نشستم و وقتزی منی خودم سر آخرشهی  به عادت هممی که شدوارد

 ...دوتا دادم
 ... سفارش نداديزی مهراد چآخه

 .... توراه حاال صبر کنارمشی منوی من ایول
  رو که آوردن مهراد گفتغذا
 
  خبرت؟هیخب چ-
 
  دهن پر گفتمبا
 
  حاالگمیم...صبر کن-
 
 زنه؟ی موقع غذا خوردن حرف میاه مشکان حالم بد شد ک-
 

  دهن پر گفتمباهمون
 
 ... باز شروع شدایب-
 

 ... دهن مهرادذاشتمی میکی خوردمی خودم میکی که خالصه
 .. .خوردی دستمو رد کنه می کسادی من بدم متدونسی ماونم
 .... خودش خوردگهی با نق نق و غرغر و آخراش داول
  اومدن مرغو بردارم که مهراد گفتتزای از تموم شدن پبعد
 
 ...اول بگو بعد اونو بخور-
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  برداشتم و گفتممرغو

 
 .. بود شهربانو جونتیمنش-
 
 خب-
 
  دادم به پدر بزرگشنهادیکه من پ-
 
 خبي کرديکه کار بد-
 

  نگاهش کردم و گفتمیچپک
 
 ... ندارهیهم با شهربانو حرف زدم حرفهیهم پدر بزرگ راض-
 

 نــــــــــــــــــه-مهراد
 
 ...آرهههه-
 

 شیبعد تو راض... کردن که بگه آرهيچند ساله همه هرکار... به خداي دونه اهی مشکان يوا-مهراد
 ...هیعال...يکرد

 
 ؟ی دست کم گرفتمنو؟یبعله پس چ-
 
 نن؟ی قراره همو ببیحاال ککنمی کارا نمنینه خانوم بنده از ا-
 
  دستمال دور دهنمو پاك کردمو گفتمبا
 
 ...رونی برنی دوهفته است باهم منای بنده خدا؟اي کاريکجا-
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 ....نمی مهراد و اونجور خنده دار ببٔ◌افهی قگهی بار دهی دارم بدم يزی حاظرم هرچیعنی

 
 ... ازدواج کنهخوادی که قرار شد شب من به همه بگم که پدربزرگ مصهخال

 
 ... که همه هم خوشحال شدنمی و خبر دادمی با مهراد دونه به دونع خونه هارو رفتشب

 ی مهمونهی محضر تا ازدواج کنن و به خواست خودشون قرار شد رن خود پدربزرگ آخر هفته میٔ◌ گفتهبه
 ....  میریساده بگ
 ...ه همه در تکاپو افتاده بودن کخالصه

 بانو جا به جا ي هالهی پدر بزرگ اجازه نداد عکسها و وسی کردن ولی عمارت هارودرعرض دوروز خونه تکونکل
  برداشته بشه و گفتای
 » کنار اومدههی قضنی هم با اشهربانو«

  آخر هفتهی مهموني برامی همه رو دعوت کردخالصه
 ...انی ب کهدنی خب مامان بابا نرسیول
 ... بودندهی پوشی همه لباس رسمی بود و به خاطر جو رسمی چون مهموندی پوشی لباس جشن نمچکسیه

 ...    و شال سبز سر کردمدمی پوشی رنگ سبز لجني مانتو کوتاه با شلوار ستش که سرهم بود و پارچه اهی منم
 ...   ها هم دعوت بودنبچه
 ....ادی شد بی راضمی باهاش حرف زدی کلنکهی بعداز ای ولادیب نی به خاطر رادوخواستی که اول نمیساق
 ....  رنی باهاشون بره و گفت خودشون می نشد کسی بزرگ راضپدر

 ...شگاههی االن شهربانو داخل آراخخخخخ
 

 ... بزرگ رفت و بعداز دوسه ساعت با شهربانو جون اومدبابا
 ... رو داشتنیرحسی مشخصات امقای که دقدمی رو کنارشون دي پسرومن
 ...ومدی به نظرمی پسر آروم و معقولخب
 ... کردی تشکر مکردی مباترشی که زي به شهربانو جون و اون هم با لبخندگفتنی با لبخند خوش آمد مهمه
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 ... وسطختنی رهی آهنگ گذاشت و با ماهان و محدثه و بقاری و مهمی که همه وارد خونه شدخالصه
 ......   نکردی برقصه و به نق نق هاشم توجهادیثه ز نگذاشت محداری البته مازکه
 
 
 ... بچه هاشی و من رفتم پمی همراه مهراد به مهمون ها خوش آمد گفتبه

  گفتی که ساقزی سر منشستم
 
 ...ساله گرفته40سال سنشه رفته70 زادی دست مرولیبابا ا-
 
 ماشاهللا شانس...قهیماشاهللا سل...ماشاهللا اشتها-سایآ

 
 که از وجود هیمهم آرامش....مهم عشق و عالقه است...مگه مهم سنه؟مهم دله حرفا رو زشتهنی انینزن-السا
 ...رنیگی مگهیهمد

 
 می همزمان باهم گفتی و ساقسای و آمن
 
 هِــــن؟-
 

  نازك کرد و گفتی چشمالساپشت
 
 ... زنمی حرف میمنو باش با ک-
 

 ....     که پرهام نشسته بودیی با قهر پاشد رفت جابعدم
 
 ....  شدی روش نمي پرشی بره پخواستیم.. . همه اش بهانه بودانایا-سایآ

 
 ...قااایدق-یساق
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 اومد و پشت بندش اری داد مازي هو صداهی و همه گرم صحبت بودن می که دور هم نشستی دوسه ساعتهی
 .... اومدی فرود منیرحسی که به صورت امییمشت ها

 آش و الش شد جداش چارهی ربع که پسر بهین جداش کنن و خالصه بعداز  داشتی جمع شده بودن و سعهمه
 ...  .کردن

 .... باالٔ◌ و گرفت و برد طبقهختیری که اشک مي بدون مکث دست محدثه ااریماز
 ....می جو رو آروم کردهی و برد و منو مهراد و بقنی حسریارامیمه
  گرفتمش باال رو پیٔ◌ خوب شد راه طبقهزی همه چیوقت
 
 

 ...دمی رفته بودن رساری که محدثه و مازی کردم و به اتاقی طیکی یکی هارو پله
 بود دهی تخت خوابي که روونی گریی داغون و محدثه رو با چشمای با اعصاباروی در زدم ودرو باز کردم که ماز

... 
  آروم گفتم

 
 
 ار؟ی شد مازیچ-
 

  گفتي با حرص فروخورده ااریماز
 
 ....ری امر خشتروی بیی ازش شماره بخواد واسه آشنای که اون عوضخندهی و مگهیزرگش مخانوم با پسر بابا ب-
 

  از رو تخت پاشد نشست و گفتهی با گرمحدثه
 
 ..تــی دفعه گفت مه رشته و درس و دانشگاه بود که یٔ◌دربارهنهی قصدش ادونستمیبخدا من نم-
 
  تردی اش شدهی صداش قطع شد و گراری داد مازبا
 
 ...ــفــــه شوخـــ-
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  هو دستشو گرفت به دلشو گفتهی کنم که کاری چدونستمی و منم نمکردی مهی گرنجوری هممحدثه

 
 ....آخخخخ دلم-
 

  باعجله به طرفش اومد و گفتاریماز
 
 ؟ي شدیچ-
 

 ...خدا بچم خدا جون دلمیییوااا- محدثه
 

   سر محدثه و گفتدی کشی با حول شالاریماز
 
 ... اآلنادی بگو مدی هرکس پرسمارستانی برمی میر پشتمشکان من از د-
 
 ... بردرونی از اتاق بدیچیپی فرصت حرف زدن به من نداد و محدثه رو که از درد به خودش مو
 

 ... بکنمکاری بودم چمونده
 .... رو بگهانی اومد خودش جراری بهم نخوره وآخرشب که مازی نگم تا مهمونيزی گرفتم چمیتصم

 
 ... که اعالم کردن زمان شامهنی رفتم پائی مصنوعي لبخندبا

 ... و بهتر هم بودزی سرهموم ماوردنی از هرمدل مزی هرمي رو براشام
 ... بودنسای و آی السا ساقری بچه ها که به غشی نشستم پرفتم

 
  معلوم بود اعصابش خوردهیساق

  شده؟ی گفتم چسای اشاره به آبا
  قربونش برم بلند گفتکه
 



              رمان زندگی شکالتی                                             اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 380 

 ... رفتمونی زد وسط خوشی اومد زارتنی رادونیباز ا-
 
 ي آروم جواب دادنکهی از ایمرس-
 
 ...کنمیخواهش م-
 

  گفتصالی با استیساق
 
همه اش حالت ....دلم واسه عطرش تنگ شده.... بو بکشمنوی رادوخوادیدلم م...من چند روزه همه اش حالم بده-

 ... خوردهنیمن اعصابم از ا...تحو دارم
 

  گفتممویشونیوندم به پ کوبشطرق
 
 میبد بخت شد-
 
 . .شی مهراد توام برو که بره آزمامارستانی بارمشیفردا م-سایآ

 
 

 ؟ی چشیآزما-یساق
 
 ستیانشاءاهللا که ن... خب احتمالهیول.... های حول نکنی آجنیبب-
 

 ه؟یخب چ-یساق
 
 ... یممکنه حامله باش-سایآ

 
  افتادی صندليرو یحالی رفت و با بیاهی چشماش سی آن ساقهی
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 .... ذره بهتر شدهی آبقند حالش با
 و محدثه اومدن و اری هم مازی مهموني تموم شد و آخرای استرس بود مهمونی که باکلی که بعداز شامخالصه

 ...دنیرفتن اتاقشون خواب
 ...واال به خدا...نای کنن اکاری چخوانی مگهی دی عروسدونمی نممن

  ساعت که بعلهههمیز ن کردن بعدای عمارتو خالهمه
 ... خان شب زفافشهمحمد

  ...خخخخ
 ...سال فکرکن70بعداز
  اومدم برم باال که مهراد گفت ری شب بخبعداز

 ... بمونه بهترهی امارت خالامشب
  برم که گفتي با مامان مهراومدم

  گفتگهی دي و نه و ول کن و بهونه هاالیخی هم گفتم بیهرچ...ای باخودمون بنه
 
  بخوابم؟شتی پی من حتيزاری زناشون حامله ان بعدتو نمغوی راری و مهررایماز-
 
 ...ي بر دهان ما گذاشتندی بود که مهر محکمنگونهیوا

 که تو ي نقشه ای ماهان طيزی و کرم ري به عمارت بعداز عوض کردن لباسام با همکارمیدی که تا رسخالصه
 ...دمی اتاق ماهان تخت گرفتم خواب ماهان رفت تو اتاق مهراد و من تومیدی کشقهیدودق

 ... .دمی اومد دنبالم که محل نکردم و خوابمهراد
 ...ومدی غر غر ها و خط و نشون هاش مي قشنگ صدایول

  و گفترونی اون هم ماهانو از تو اتاق شوت کرد ببعداز
 
 ؟یکشیحاال واسه من نقشه م-
 

  با خنده گفتماهان
 
 ؟من؟اصالیک-
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 ...دمی خوابی و مغشوش به خاطر ساقيزی راحت به خاطر کرم ریاعصاب خالصه اون شب با و

 ن؟ی حال کرداتوی من ادبجون
 ...  و مغشوشراحت

 ...گهی خب منم دیول
 ... حالتو هم زمان دارمدوتا

 
 سایآ

 
 
 ... چشم باز کردممی آالرم گوشي صدابا

 ...دهی ساعت هفت رو نشون مدمی رو برداشتم دیگوش
 ...پاشم بگم چه خبره ساعت هفت اووووو
 ....شگاهی رو ببرم آزمای ساقدی افتاد باادمی که شدی داشت چشمام گرم مدمی خوابدوباره

 ....شد  جت پاشدم که گردنم رگ به رگمثل
 ....اه.... بابايا

 ...رمی نکبت بگنی رادونی ازای حالهی دی جان خودم من بابه
 ... و شبو از ما گرفتهصبح
 .... کپه مرگشو گذاشته مطمئن باش خودشحاال

 .... کنمداری رو بی برق لب زدم و رفتم که ساقهی دمی پاشدم صورتمو شستم و مانتو شلوارمو هم پوش
 ...    هنگ کردمدمی که رسییرای پذبه

 ....     مبل خوابش برده بودنی پائشبی دي لباساباهمون
  پارکت ها؟نی اي هم براش مونده روی بدنگهی اوه داوه
 ...ش رفتم و صداش کردم طرفبه

  پاشد نشست و گفتادی بادشی يزی دفعه چهی نکهی باز کرد و مثل اچشم
 
 ...میمن آمادم بر-
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 ...  به دست و صورتت بزن بعدی آبهی بخور يزی چهی آمادم پاشو وی چیچ-
 
 ...می خوام پاشو برینم-
 
 ... نکن پاشو حداقل لباستو عوض کن زشتهي لجبازیآج-
 
 دونه نون باگت برداشتم و روش عسل و گردو گذاشتم هیشفته رفت طرف اتاق و منم رفتم آشپزخونه  آی حالتبا

  ومدهی ندمیو د
 ....کنهی مکاری السا چنمی هم خودم خوردم و رفتم ببیکی

 ... به دست خوابش بردهی گوشدمی که باز کردم ددرو
 ... روشدمی رو از دستش برداشتم و پتورو کشیگوش

 ... عکس پرهام بود گوشیٔ◌ صفحه روپوووففف
  وابسته؟نقدری آدم اآخه

 ... من مطمئنمدهی کار دستش مي روزهی
 ....ستی گوشش بدهکار نمیخوری منوی منو شفق حرص اهرچقدرم

 ...   اومدرونی بیی هم از دستشوی اومدم که ساقرونی اتاق باز
 .. بود عوض کرده فی کثی و شوار و شال صورتی آبکی تونهی با لباساشو

 ....دیچکی شسته بودو ازش آب مصورتشم
 ... روحی روحه بیب

 ... مرده شده بودمثل
 ... رو برداشتم صورتشو خشک کردم و لقمه رو دستش دادمحوله
  نخوره که گفتماومد

 
 خودت بخور... برمای من لج کنم نبرمت نمیساق-
 
 ... ناچار لقمه رو برد طرف دهنشبه
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 ... و زنگ زدم به شفقمدی کفشامونو پوشگهی دباهم
  بوق جواب دادنی اولبا
 
 ؟يسالم چطور-
 
 ؟ي توچطوریسالم مرس-
 
  خوبه؟یمنم خوبم ساق-
 
 ..نشی ببامی مستیاووففف اونم بدك ن-
 
 شگاهمی تو آزمامارستانیآره آره من اومدم ب-
 
 ه؟یزاکیهمه چ-
 
 ... باشهانهی مخفٔ◌انهیآره گفتم مخف-
 
  آره؟ی اونجا تو هستامیپس ما ب-
 
 ...آره حله-
 
 نمتی بیپس م-
 
  فعالیاک-
 
 ... واحدو بستم و داخل آسانسور شدمدر

 ....کردی اعصاب منو خورد منی توحال خودش بود و ایساق
 ...   می سوار شدیی شدم و دوتانگی وارد پاککردی زن لوس داخل آسانسور که طبقه رو اعالم مي صدابا
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 ...دمیود هم رس روندم و زمارستانی سرعت طرف ببا
 .... دادي باردارشی و آزمامی رفتشگاهی شفق به آزمایباهماهنگ

 ....  جواب مثبت بودو
 .... تو بغل شفق از هوش رفتی همونجا ساقو
 
 

 مهراد
 
 
 ... نانداشتمی از خستگگهی کردم واقعا دتیزی بخشو که ونی اي هاضیمر
 ... شده بودمداری بود و صبح زود هم بشمی پنی حسری امروقتی تا دشبید

 ... کجاست بازدونمی نمی هم امروز باهام اومده ولمشکان
 ...     مني دختر کوچولونی از دست اامان

 ...  زهی بری باز رفته چه کرمستی نمعلوم
 ... و مشغول شدمختمی ري رفتم و قهوه اشنی استبه

 ....   وارد شددهی پرین و رنگ داغوی کجاست که در باز شد و با حالنمی به مشکان زنگ بزنم بباومدم
  عجله از جام پاشدم و گفتم با
 
 
  شده مشکانم؟یچ-
 

 م و باعجز گفت*ل*غ* پرت کرد تو بخودشو
 
 مهراد-
 
  شده؟یجانم چ-
 
 ...    یمهرادساق     دختره و حامله استیمهراد ساق حامله استیمهراد ساق-
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 ... نتونست ادامه بده و محکم تر فشردمگهی دو

 احمق به من گفت حواسشو نیاون رادو نکرده بودمنجاشویاصال فکر ا بزرگیلیخ...    بودی بزرگشک
 ... منيخداي چه فاجعه ایییواجمع کرده

 ... با مشکانمهتی اآلن اولویول
 

 ... اتاق بردمشٔ◌ گوشهٔ◌ گرفتم و به سمت کاناپهدستشو
 ....ختمی آبم براش روانی لهی پاك کردم و اشکاشو

  دستشو گفتم ادمد
 
 بخور-
 

  از آب و خورد و گفتي اجرعه
 
 شه؟ی می مهراد االن چیییوا-
 
 شهیدرست مزمی عزشهی نمیچیه-
 
 مهراد من نگرانم-
 
  خب؟می باهم برامی بزنم مضمی سر به مرهی من برم نجای انیبش...شهی بشم درست متیقربون نگران-
 
 ...باشه-
 
 ای نکنهیگر-
 
 باشه-
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 م*د*ي*س*و* بشویشونی و پاوردمویلوم گفت باشه طاقت ن مظاونقدر
 
 ....قربون تو من بشم-
 

  رو گرفتمنی رادورونوی از اتاق برفتم
 
 ... محض جواب دادنش چشمامو بستم و دهنمو باز کردمبه
 
 قیسالم رف-
 
 ؟ي شدی عوضنقدری ایاز ک به اسم تو ندارمیقیمن رف مردقی و مرگ رفقیرف-

  حواست بوده؟ی بودنشو؟مگه نگفتی به لجن بکشدی بس نبود؟بايکرد اهی شو سیزندگ
  به بار اومده؟هی چه گندنی اهااننن؟پس

 
 ؟یزنی حرف می راجع به کي شده؟داری مهراد؟چیگی میچ-
 
 ...ستی نادتی حاال يعشق و حالتو کرد نبودادمی فقط خفه آره منم بودم نی  خفه شو رادو-
 یه*و* چه گیفهمی که از تو توشکمشه؟مي کنه؟با توله اکاری چد سفیٔ◌نامه دختر با شناسهی اآلن یگینم

 ؟يخورد
 
 ده؟؟...ش... یچ...یق...سا-
 
 پدر شدنت مبارك آقاي بابا شديدیآره درست شن... هه-
 

  رو قطع کنم که گفتی گوشاومدم
 
 ...جون مشکانت قطع نکن-
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  اسم مشکان نتونستم قطع کنم و گفتمدنی شنبا
 
 بگو-
 
 کجاست-
 
  که منمیمارستانیب-
 
  کدومش؟قای دقیتا قبرستون هست4مهراد تو تو -
 
 (...)مارستانی بنکهی قبرستون جاته دوم انکهیاول ا-
 
 شه؟یاهههه مهراد کجا م-
 
 ی که سم هاتو گچ گرفتییهمونجا-
 
 سم؟-
 
 خداحافظ...دستاتو اه-
 

 ... کردم و رفتم دنبال مشکانقطع
 ...گفتی که میی جامی رفتگهی دباهم
 ....    اورژانس بودداخل
 ...دمی تخت دي رودهی دراز کشونی گري رو با چشمای که ساقمی که مشکان گفت شدی اتاقوارد
 ...زدی کنارش باهاش حرف مسای به دستش وصل بود آي قندسرم

 ... من سالم کردندنی محض دبا
 ...دیدزدی چشماشو میساق
 ... دختر خجالت بکشهنی تو اي جادی با که حاالنی رادوي کردکاری که چاخ



              رمان زندگی شکالتی                                             اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 389 

  زدم و گفتميلبخند
 
 ...دیمنور فرمودی گراميبه سالم خواهر خانوم ها-
 

  بغضش شکست و گفتیساق
 
 .... من نبودریبخدا تقص...من .... نکردميکار...من...منستمی نيمهرادبه خدا من دختر بد-
 
  گفتمنانی اطمبا
 
 ... وجهچیبه ه...ی خودتو سرزنش کنستیالزم ن که شدههی و کارهی که مقصر کدوننیهمه م-
 
  زده شد و السا سالم کرد و اومدتودر

 ش گرفت و گفت*و*غ* رو در آی خبر داشت چون ساقهی از قضنکهی امثل
 
 ....شهی حل مزی همه چایغصه نخور-
 
 

 ... اومد تونی که در باز شد و رادودادنی مي دلداری داشتن به ساقهمه
 ...دیش کش*وش* رفت ودر آغ دخترا به طرف ساقیٔ◌ و نگاه خصمانههیجه به بق توبدون

 
 ...من واقعا دوستت دارم... منزمیتروخدا منو ببخش عز-نیرادو

 
  من ندارمیول-یساق
 

  گفتنی اومد که رادورونیش ب*ش*و* از آغیساق
 
 ؟یکنی مکاریحاال بچه رو چ-
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  گفتعی سرسایآ
 
 ؟کننی مکار حروم چیٔ◌با بچه-
 

  اظهار نظر ندادٔ◌ به تو اجازهیکس-نی رادو
 

 یگی میهوووو حواست باشه چ-مشکان
 

 ی سقطش کندمیبه هرحال پدرش منم و اجازه نم-نیرادو
 

 گه؟ی دی بکننکاروی ايخوای قانون مقیاز طر-مشکان
 

 قایدق-نیرادو
 

  هم نوش جونتیکنی مافتیزدر*و*ا*ج* که به خاطرتیاونوقت حکم شالق-مشکان
 
 هی فضولش کنمی ببخوامیآره نوش جونم م-نیدورا
 

  بردم باال و گفتمصدامو
 
 ؟یزنی حرف می و با کیگی مي داری حواست باشه چنی رادوی هیه-
 

 ریخب جلوشو بگ-نیرادو
 
 گه؟یمگه دروغ م-
 

 ... کشمی من بچه امو نمی ولن همیٔ◌همتون لنگه-نیرادو
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 رو توصورت همه تی عصباني و بهت جامیش نگاه کرد پشت بندش زد همه با تعحب بهی که ساقی حرفبا
 ...مون گرفت

 
 

  کشمیمن بچه مو نم-یساق
 

  بودسای که اول از همه واکنش نشون داد آیکس
 
 ؟ي شدووونهید-
 

  بهش دی توپنیرادو
 
 به توچه؟-
 
 یبه نفعته خفه ش!!ارمی پدرتو درمزنمیم!!! من اعصاب ندارماینی رادونیبب-سایآ

 
 ...ی بکنيخوای می چه غلطنمی خفه نشم ببامخویم-نیرادو

 
  از بازوهامو گرفت و گفتمشکان

 
 ....شهی رو بردار ببر االن جنگ می رواننیتروخدا ا... ومهرادییییواا-
 
  رفتم که گفتنی طرف رادوبه
 
 ... طرف منيای و تو بیخاك تو سرمن که اون نگه روان-
 

 نجا؟ی هست ای روانرازتویمگه غ-السا
 

 نی ایشما همتون روان-نیرادو
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  گفتممنم

 
 ...ییآره خواجه سالمه مون تو-
 

 ...رونی رو برد بنی بودرادوي باهرضرب و زورمهراد
  و دستاشو گرفتم و گفتمی نشستم کنار تخت ساقرفتم

 
 ؟یمطمئن-
 

 اره-یساق
 
 ؟ی کنی زندگی جاننی با ايخوایم-سایآ

 
 نه-یساق
 

 می و دوقلو ها باهم گفتمن
 
 هه؟؟؟؟نههههه-
 

 نه-یساق
 

 ؟یپس چ-السا
 

  که بدون پدر به بچه ام شناسنامه بدنییجا خارجرمیم-یساق
 

 شفق
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 باهام کرده رو ي کارنی که چنی با کسی زندگتونمی گفت من نمیمشدی نمی راضمی باهاش حرف زدهرچقدر
 ... بچه امو بکشمخوادی دلم نمیتحمل کنم و از طرف

 ...رو دوست داره کوچولوم حس مادر بودن یآبج
 ...کنمی من بچمو از اآلن حس مگهیم
 ...گمی به خانوادم نمگهیم

 ... رو بگهقتی آوردن بچه اش بعداز دوسال برگرده و حقای داره بره خارج و بعداز به دنمیتصم
 .... طاقت شکستن خانوادمو ندارمگهیم

 ...میمهراد رفت و به اتاق می اومدرونی غرق شده از اتاق بي های با کشتیباناراحت
  از جاش پاشد و گفت نی محض ورود رادوبه
 
  شد؟یچ-
 

 کنمی من وجود بچه مو حس مگهیم اندازهیبچه اشو نم-السا
 

  گفتی با خوشحالنیرادو
 
 ... عاشقشمایعنیاشکرتیخدا-
 

  بهشدمی و توپاوردمی نطاقت
 
 ...شهینترس زن توام نم... که بهت ندادنتاپی االغ جان تیه-
 

 نی نکنی؟شوخیگی میچ-نیرادو
 
  برم خوامی مگهی کردن داره؟میخرس گنده شوخ-سایآ

 
 کنمی کارا نمنی از اگهی ددمیباشه بابا ترس تروخدانیجک نگدمیهه هه خند-نیرادو
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 ... بره خارجخوادیم... آمازوني در جنگل هاافتهیدِ آخه گوزن پرورش -السا

 
 خارج؟-نیرادو

 
 ... که بدون پدر به بچه اش شناسنامه بدنیی بره جاخوادیم....و دنبالش ماما کنآره آقا گاوه حاال بد-من
 

 .... به مهراد افتادچشم
 ....دیخندی موار دیٔ◌ داشت گوشهزی رزیر
  حرص اسمشو صدا زدم که خنده اش بلند شد و گفتبا
 
 ... و گاو افتهی پرورش االغ و خرس و گوزن....زنهی حرفم نمنیگی بهش مخوادی دلتون میهرچ...ادایخوشم م-
 

 ... خندهری زد زبعدم
 

 ...نی زنیمگه با نوکرتون حرف مگهیراست م-نیرادو
 

 می باهم گفتسای آمنو
 
 ...  ابویبه اسب شاه گفتن -
 
 ....دی مهراد خودشو پرت کرد رو کاناپه و از ته دل خندگهید

 ...کردی با حرص با اون وما نگاه منمیرادو
 ...میزد ه باهاش مودب هم حرفتاز هاگهی مراستم
  خنده اش تموم شد تازه چشمش به ما خورد و گفتنکهی ابعداز

 
 ...نی کنکاری تا بگم چنینی بشرمی خودمو بگيشرمنده نتونستم جلو-
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 ... رو مبلمی چپ چپ نشستي نگاه هابا
 ...اد  مهر روبه روئ◌ سه نفرهٔ◌ هم رو کاناپهساینشست و منو آ تک نفره ٔ◌ رو کاناپهآلسا

 ... جا بودوسطمون
  گفتمی می تو سرشو هدمی کوبفنی اومد نشست که با کنیرادو

 
 ...قاتلیجان نشوکیبه من نزد-
 
 گفتی و مزدی هم از اونور مسایآ

 
 ...یزامبآدم خوارز*او*ج*ت*م-
 

 .... کتک خوردی تا اومد بلند بشه کلچارمی بنیرادو
 ...دیخندی دلشو گرفته بود و ممهرادم

  زد پس کلش و گفتیکی که رفت نشست کنار مهراد و الصهخ
 
  یقمیخاك توسرت مثال رف-
 

 ... ماشاءاهللاموننیکه مث خواهرشوهر ماون سه تام خواهر زنمشکان زنمه-مهراد
 
 

 دلتونم بخواد-السا
 

 ... نخوادتونهیمگه مخوادیبعله که م-مهراد
 

 ...لگوله عسنیرینمک ششکر شورنیری شیی چا-نیرادو
 

 جونم-مهراد
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 ... کرددی بای چه غلطنمیبگو بب-نیرادو
 

 يزینفرت چ باشهی که شدنخوردی و بود و من چشمم آب نمدهیچی پیلیخ شروع به حرف زدن کردمهراد
 تاز موست هی عشق و نفرت نی مرز بگنی که منی همدیشادونمی پاك بشه و نمی راحتنی که به استین

 ... مهراد باشهٔ◌ نقشهتیحکا
 کمکش یول ازش بدم اومدنی کار رادونی باانکهیوبااخوادی کمک منی سخته و رادونکهی که باااخالصه

 ...کنمیم
 .... خواهرمی فقط و فقط به خاطر زندگکنمی مکمک

 
 

 ...امی رو ببرن خونه  منهم اعصاب موندن نداشتم که با مهراد بی بمونن ساقسای شد السا و آقرار
 ....ش داشتم آرامی به کماجیاحت

 ... که تو تهران پاتوقم شده بودی شاپی شدم و روندم به طرف کافنی ماشسوار
 .. . اونجارفتمی بچه ها همه اش مبا

  سفاش دادم و فکر کردمرقهوهی ش رو انتخاب کردمزی منی تریی شدم و انتهاداخل
 اومممم

 ی زندگبه
  بچه هابه
 ی ساقبه
  انتقاممبه
 ....زی همه چبه

 که میاونقدر سرگرم بود کرد و زودتر مامان شدی جرزنی رفت ساقادمونی که می بودی امروز عصباونقدر
 م؛ی رفت خاله شدادمونی

 ... من عاشق بچه امگفتم بچه ها میٔ◌ من به همهی زمانهی رفت ادمی مشغول بودم که اونقدر
 ...خوامی پنج تا بچه ممن

 ... اسماشونم انتخاب کرده بودماوممم
  باز رفت تو اوهامنی افتنگی مهمه
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 ... مهرادو دوست دارممن
 ... رو هممیزندگ

 رونی از فکر انتقام بگذارهی نمدمی و همه و بدتراز همه خودم کشنیدوستام وشاه که خانوادمی فکر عذاباما
 ....امیب

 .... که از قبل تو ذهنم بودی نه به شدتی ولرمیگی انتقام ممن
  کنهی تو ذهنم مدام تکرار می کسهی

 ...ي نبودي انهیتوکه ک...نه
 ...توکه. . زبانزدهتی مهربونتوکه

 يبرا خودميمن براکنهی ها هم فقط آتش انتقام خودم رو خاموش ميادآوری توکه فالن ها و نی تمام ایول
 ... ندارمي گله اچی هکشمی که االن می و دلتنگی سختيبرادمی که کشيزجر

 ...یول
 .... انداختنهی به گرزانموی عزير فراموش کنم چجوتونمینم
 ... مو مزه مزه کردمرقهوهیش

 اوممم
 ...نیری و شتلخ

 ... منی مثل زندگدرست
 .... رو بهم ندادشترکردن بی  فکرٔ◌ اجازهمی گوشٔ◌برهی خودم بودم که وتوحال

 ... لب هام اومد و جواب دادميو آهنگ مادر من لبخند رو» MADAR MAN« اسمدنی دبا
 برن نی شاهي تهران تا براانی هفته بنی گفت قراره انی روتي های هاو چاق سالمتیل پرس احوابعداز

 ...يخاستگار
 ...  و جواب مثبتهستی به فکر کردن سارا هم ناجی احتداستی که پنجوری ااوممم
 ... قرار دادمفمی روداخل کی تموم شدن تلفنم گوشبعداز

 ... قهوه مو خوردمری شٔ◌هیبق
  گفتي مردونه اي که برم که صداشدمیاده م کم داشتم آمکم
 
  خانوم احتشام؟نمیاجازه دارم بش-
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  سرمو نگاه کردميباال
 

 ....کنهی کدوم از کشته مرده هاش نگاهم نمچی که به هيپسر... دانشگاهی مودت همکالسنی شرواوه
 

  محترمانه گفتمی لبخند ولبدون
 
 ...البته-
 

  پا کردن گفت پا اوننی خورده اهی و بعداز نشست
 
 ستمی نی آدمیاوممم ول... بارمه و سخته برامنیخب اول... رو بهتون بگميزی جهی خواستمیخانوم احتشام من م-

 ... سر اصل مطلبرمیزود م.....ستمی هم نییخب آدم کم رو...چونمی رو بپیکه موضوع
 
 دیبله البته بفرمائ-
 
 اصالتو پوشش و طرز نیهمچن...دی تفاوت دارهیبا بق حس کردم دمی که شمارودیاوممم خب من از روز اول-

 ... خودش کردٔ◌فتهیرفتارتون من رو ش
 وجنات ٔ◌من از همه...دی نداری و چشم به اموال کسدیازی نی کامال بی که از لحاظ مالدی هستي دختردونمیم

ما عالقه دارم و من به ش.. امروز با تمام جسارتم بگمخوامی می ولستی جاش ننجای که ادونمشما آگاهم می
 ....کنمی ميازتون رسما خاستگار

 
 
 نبود که خاستگار رد یهرچند که دفعه اول به کجا برسهخوادی حرفاش قشنگ معلوم بود که مي ابتدااز
 ...کردمیم

 ... گفتمنهی زدم و با تمانيلبخند
 
  سوالهی ی ولدی نداريریخب شما هم تقص بگمی چدونمی مودت من واقعا نميآقا-
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 د؟یبفرمائ-دتمو
 
 د؟ید منو ندیٔ◌شما حلقه-
 

 ... مزاحمتون نشهی تا کسدیندازی که حلقه متونهی از خانومنیخب ا-مودت
 
 ... امثال نامزد کردموری شهرقای خب من دقی ولنداختمی مودت درسته که من از ابتدا حلقه ميآقا-
 

  کرد و گفتي خنده امودت
 
 ...دیفرمائیخانوم احتشام مزاح م-
 

  لبخند گفتمونباهم
 
 د؟یشناسی مون رو میاستاد درس تخصصخب شما استاد مهراد احتشام-
 

 ... رو نشناسهشونی که اهیک..البته-مودت
 
 .... پسر عمو و همسر من هستندشونیخب ا-
 

  نگاهم کرد و گفتیجی با حالت گهی ثانچند
 
 ...کنمیباور نم-
 
 .... هاهی بابااا عجب کنه ايا

 
 ....زی ميو عکس هامو با مهراد آوردم و گذاشتم رو درآوردم مویگوش

 .... شدرهی عکس ها با شوك بهشون خدنی دبا
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  گفتمآروم
 
  مودت؟ي آقادیخوب-
 
 

  گفتی با همون حالت منگآروم
 
 ....رودی که جانم مدمی دشتنیمن به چشم خو-
 

 . .. دارهیی به تنهااجیاحت
 ....مطمئنم

 .....شهی طرفه زود سرد مي عشق ی طرفاز
 .... تنهاش بگذارم تا تو حال خودش باشهدیبا

 ....رونی شاپ زدم بی از کافدی خوشبخت بشدوارمی امکی برداشتم وباموی گذاشتم و گوشزی مي رو روزی مپول
 .... داغون شداعصابم
 ... دار بودهی گرحالتش

 ...دهی خنده ازش ندرازی غی که مرکز توجه و کسي پسريبرا
 .... ندارميه ا خب منم که چاریول
 ... از آرامش گرفتنموننمیا

 ... خان مودتنی از شرونمی ای وسط عاشق شد اون از ساقنی که انی اون از شاهخداجونم
 ... دوسه روز استپ بده خب؟قربونت برمهی گهید

  گرفتمشی شدم و راه عمارتو در پسوار
 
 

 ...می کردیی هست که نقشه مون رو اجرا يچندروز
 و سارا نیاصال شاه و قرار شد دوروز بعد عقد کننمی رفتيخاستگار هم شده قوز باال قوزنی وسط شاهنیا

 ... دادنیمهلت نم
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 ... هردو هولماشاءاهللا
 ... و دنبال کارها و فردا عقدشونهدی و امروز که رفتن خرروزید

 ... کنندی رو بشناسن و عروسگهی ذره همدهی ساده باشه تا تی و محرمي نامزدهی قراره
 ...رنیگی روهم زود می عروس دارننای که اي عجله انی بااهرچند
 که بچم بچم و پدرشم پدرشم از نهیاز اون بدتر رادوکنهیگرفته و ول نم  بگم که جو مادر بودنی از ساقاوففف

 .... افتهیدهنش نم
 تی خاستگارادیو بزار ب نداره خارج اله و خاج بله تی که آره خارج امنمی باهاش حرف زدی هفته کلکی نی اتو

 .... بچت و هیشونیده نخوره روپ*زا*وم* که مهر حردیحداقل محرم بش
مهراد هم که هرروز زنگ سای ساعت آکی ساعت السا کی زنمی ساعت من حرف مکی هفته نی که اخالصه

 ...زنهیم
 .... که کشت خودشو بچهنمیرادو

  که حرفامون اثر داشت چون گفتدمی امروز فهمیول
 
 .... من شرط دارمی ولي خاستگارادی بتونهیم-
 

 ي از هولش پاشده با پدر مادرش رفته اصفهان خاستگارنمیرادو
 ... شو باشمي مراسم خاستگارتونمی نمیآخ

 ....می بترکوندی عقدشو بای داداشمه ولیعروس
 ....گردمی هم خسته و کوفته از دانشگاه برماآلن
 ... دومم شروع شدهترم
 ...رنیگی قلوه مدنیکه با شهربانو هرروز دل م بزرگم پدر

 ...اه...اه...اه.... بهم خوردحالم
 ... همه مخالفت کردنی ما و مادرش بره خوابگاه ولی به خاطر راحتخواستی هم اول منیرحسیام
 ...هی پسر خوبیلی خیول

 ... هم با همه جور شدهکنهی پدرمو هم عمو هارو داداش صدا مهم
 ستی تو دلش نيزی و چهی پاکپسر
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 )يتوخودت شوهر داردهی چشم درگهیبسه د(
 ... پرتاب نکنهتی وسط افکارمون پارازنی امی بار نشد ما فکر کنهی

 ... خودمون شدمٔ◌ عمارتو باز کردم و وارد خونهدر
 ... عمارت محمد خانرفتمی کمتر مگهید
 ...  ششونی ذره گپ زدم و نشستم پهی اری مامان و بابا و مهبا

 ... ساعت رفتم باال تو اتاق خودممی نزبعدا
  حال فرداشب روی کاوفففف

 ....  داره
 ... کردمدای خونه پنی که تو ايدیبه عادت جد اتاقٔ◌ عوض کردم و نشستم گوشهلباسامو

 ... بودنيمنزو
 ...هه... گوشه نشستنهی
 ... منی زندگنمیا

 ...یلی تحمیزندگ
 ...ي اجبارازدواج

 ....ي کردن زوريشاد
 ...شهی با غصه خوردن که درست نممی بگذریییه
 

 ... السا رو گرفتم ٔ◌شماره
 

 مـــلوووو-السا
 
 دهی جواب می حالهیانچنان دهی ها تلفن جواب می السا مثل منشنی افهمهی نمیحاال من هرچقدرم بگم کس(

 ) مــلوووگهی الو مي جاکنهیآدم حس م
  صدامو لوس کردم و مث خودش گفتممنم

 
 ....مملو سال-
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  درست شد و گفتصداش
 
 ؟یخوب...کوفت-
 
  شد؟ی چی؟ساقي تو چطوریمرس-
 
 . . و خب جوابشمهی هم امشب خاستگاریمنم خوبم ساق-
 
 ...مثبت-
 
 ...ستی نيچاره ااهوم-
 
  خوبه؟؟باباميدی چه خبر مامان منو دگهیخب د-
 
 ...ه جاتو پر کرده ذرهی ي مولود انگاری دلتنگتن ولی حسابدمشونیآره دیخبر سالمت-
 
 سالم حتما با مامانمو مامانتو مامانش برسونخب خداروشکر-
 
 ه؟یمامانش ک-
 
  خنگهیمامان ساق-
 
 ییییراست...باش.... ستمیمن خنگ ن-
 
  خنگه؟شدهیهان چ-
 
 ...پرهامم اومدا-
 
 اه اه اه گفتا حالم بد شدی ذوقهی با
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  گفتمی مصنوعی حال با خوشحالنیباا
 
 چرا اونجا حاال؟یالمتعه به س-
 
 باند گهیم خارج از کشورتی ماه بره مامورکی خوادی چون می چند روز با خانوادت باشیتونیواال گفتن که م-

 ...ترسمی میلی من خییوا...قاچاقه
 
 ...هی مثل بقنمیاترس ندارهنه بابا غصه نخور-
 
 ...اهوم-
 
 ...به لحظه هم بدهسالم به همه برسون گزارش لحظه  برمگهیخب من د-
 
 حتما فعالیسالمت باش-
 
 فعال-
 

 ... دهیچشمم به ساعت خورد االن مهراد رس... رو قطع کردمیگوش
 ..دمشی هم هست نديچند روز که حوصله ام سررفتهمنم

 ...ششی ذره پهی برم پاشم
 ... که خوب بودلباسم

 ...شی با شلوارك زرد و فسفري تاپ زردقنارهی
 .... صدا کردمیاومدم برم که گوش مو انداختمي و روسردمیش مانتو پوهی روش
 ... دادهامی مهراد پدمی درفتم

 
 »؟یرسونینفسشو بهش م....رهی میمهراد داره بدون نفسش میخسته نباش خانوممسالم«
 

  دادمجواب
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 »..زارهی آقامون نمیول هاخوادی دلم میلیخسالم«
 

  دادجواب
 
 »ه؟ی کآقاتون«
 

  دادمجواب
 
  »ششی پرمی خونه است االنم دارم منی خان اانیشاآقامون«
 

  دادجواب
 » تو بشمي من فدایاله«
 

 ... از مامان بابا رفتم طرف عمارت عموی رو گذاشتم تو خونه و بعداز خداحافظمیگوش
 ... باز کردم بلند سالم کردمدرو
 
 ماهاااانزن عمووووعمووووووجوووونسالااااامممم-
 

  و گفتنیاز پله ها اومد پائ مهراد
 
 ....رونی رفتن بستنیننیقدم رنجه فرمودبه به سالم-
 
 ....اوله له چه خبره-
 

  با خنده گفتمهراد
 ... کردم واستیخونه رو خال-
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 .... اخم به خنده اش نگاه کردمبا
 م کرد*ل*غ* که از پشت برونی برم باومدم

 
 ... اومد جلو چشمکردی مفی با عجز تعری که ساقیی آن صحنه هاهی

 ...ش کرده*ل*غ* گفت باونم
 ...ازپشت

 ... بودهی گفت خونه خالاونم
 ... توخونهدتشی گفت کشاونم
 .... نبوده کمکش کنهی گفت کساونم

 ....کردمی و تقال مدیلرزی که سه ماه بود ازم دور شده بود می ترسباحالت
 ...دمیکشی مغی جکیهستر
 ....م انداختی مهرادو چنگ ميدستا

 ...دمی شنی نمزی چچی من هی آرومم کنه ولکردی می سعمهراد
 ... بد بودحالم

 ...شی شده بودم مثل سه ماه پقایدق
 ... که تمام آرزوهامو به تاراج بردنی وقتمثل
 ... متحرك شده بودمٔ◌ مردههی که ی وقتمثل
 ...  خوردی داشت بهم محالم
 ...  منگ شده بودسرم

 .... رو شاخشهگرنیم
 ... شروع کرد به سوختننمی آن سمت چپ سهی
 ... حرکت شدمیب

 ...کردی قلبم فرو مي داغ تؤ◌لهی مکی با ی کسانگار
 ....دادمی قلبم بود و فشارش مي رودستم

 ...ومدی شدت درد صدام در نماز
 گفتی که مدمی مهراد رو شنيصدا
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 . . ندارمتیکارآرووووممآروم باش دختر خوبنیآفر-
 

 ...دی د منو نمیٔ◌رم بود و چهره پشت ساون
 ... برگردوندکه نگاهش به چهره ام افتادمنو

  لب زدمآروم
 
 ...سوزهیقلبم م-
 
  قلبت؟ي گفت کجای استرس و نگرانبا
 

 . . دردناك گذاشتمٔ◌ نقطهي رودستمو
 

  گفتي بلندي با صدامهراد
 
 هی خدااااا شوك عصبای-
 

 ...  مبليد رو زانوم و بلندم کرد و درازم کرری زد زدست
 ... زبونمری قرص قرمز رنگ گذاشت زهی سرعت باال رفت و به
 ... دادی رو ماساژ منم سیٔ◌  قفسهي همون حالم رودر
  از حال رفتمی شد ولی چدونمینم
 

 ....بدنم کوفته استدمی چقدر من خواباوففف
 .... باز کردم که چشم تو چشم مهراد شدمچشمامو

 ... کردی خوشحال به چشمام نگاه مدیا نگران و شیی چشم هابا
 ... چشمامي اومد جلویی دفعه صحنه هاهی

 ... و عمارت عمومن
 ...  مهراد
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 ...قلبم
 ... از هوش رفتنمو
 ... نگاه به خودم انداختمهی

  لباسام سرجاش بوداوففف
 ...دمی خجالت کشدی که به ذهنم رسي فکراز

 ... شوهرم بوداون
 

 ؟ قشنگ مهرادیخوب-مهراد
 
  لبخند گفتمبا
 
  شدم من؟یچاوهوم-
 
 و هم خاطرات ي افتادی ساقادی کنمیهم فکر م تو حالت بد شدی خوام راجع بهش حرف بزنم ولی نمنکهیباا-

 ...قبل برات زنده شد
 ...    سه ماه قبل بهت دست دادکی هستري هاحالت
 ...کار کنم روش دی بای باشه ول خاصیٔ◌ مسئلهکنمی فکر نمنکهی دردتم بااقلب

 
 ...بادمجون بم آفت نداره مهرادالی خیب-
 
 ...ي راجع بهم کردي رفت چه فکرادمی خانوم فکر نکن یه-
 

 گفتی هارو من ایٔ◌ همهی نگاه کردم که باحالت شوخبهش
 
  خجالت گفتمبا
 
 ...دست خودم نبود-
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 د و گفت*یس* چشمامو بويرو
 
 ... دختر ناقص انداختن بهمهی نفسمدونمیم-
 
   زدمغی حرص جبا
 
 ممهههههههرررررااااااادددددد-
 

 .... با خنده در رفتکه
 ...شانس منو باش... کرمش گرفتهنمی خدا ايا
 ... افتادمی ساقادی هو هی

  دمی درآوردم دمویگوش
 ... ان و رفتن که حرف بزننی و دو طرف راضي داده که اومدن خاستگارامی پسایآ

 ....شهی پقهیدق40يرا بدمی نگاه کردم داموی پساعت
  دادمامیپ

 » شد؟ی چاآلن«
 

  دادجواب
 » شديرسما قهوه ا... فکر کنمدی گفت من بای ساقی گفت جواب ما مثبته ولنی و رادورونی اتاق اومدن باز«
 

 نوشتم
 
 »سالم برسون... پرؤ◌پسره.. کردي کارخوب«
 
 »فعال...ی باشسالمت«
 

 ... موز اومدری شوانیل هی که مهراد با بمی گذاشتم تو جمویگوش
  وگفتمدمی کشغی موز جری شدنی دبا
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  موژ دوشت دالملیمن ش-
 

  با خنده گفتمهراد
 
 ...   کوچولو شدنای آترایب-
 

  نشست و گفتی با مسخرگبعدم
 
 ...می پستونک ندارییییوا-
 
  حرص نگاهش کردم که گفتبا
 
 ... دهنتزارمی خودم آروم آروم مزمیخو غصه نخور عز-
 
  نگاش کردم و گفتمحرصبا
 
 خوامیاصن نم-
 

 ... گذشتی ساعتکی مهراد دنی که با ناز کردن من و ناز خرخالصه
 .... مهراد بمونمش عمو شام رو خوردم و شبم قرار شد پیٔ◌ هم باخانوادهشب

 ... باز استرس افتاد توجون منیییوا
 ... اهخوابمی نماصن
 ... زورهمگه
  گفتم وگفتميری بخشب

 
 ....ایمهراد جان شما هرموقع خوابت اومد ب بخوابممریمن م-
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  زد و گفتی و چشمکدی خندمهراد
 
 ...امی منم میبرو گلم خوب بخواب-
 

 ...ری شبت بخزمیبرو عز- عموزن
 

  وگفتدی رو بوسمیشونی هم پعمو
 
  دخترمیخوب بخواب-
 

  گفتتی وسط پارازنی هم اماهان
 
 ...هیعروسبرو که داداش تو دلش برو زن داداش-
 

  درآورد انداخت طرف ماهانشوی رو فرشیی خنده و مهراد با خنده دمپاری زدن زهمه
 

 ....هی وحشنی تو فرار کن اگرمشیزن داداش من م خداااای-ماهان
 

 ... توله؟واسا تا بگمتمیمن وحش-مهراد
  طرفش دی دوبعدم

 
 ...سالشونه هنوز بچه ان28سال و17- عمو زن
 
 .... بکنمي فکرهی مجدد رفتم طرف اتاق مهراد تا ری بخ لبخند و شببا
 

 ... کار ها استادمنی که تو ای نداره واسه مني خب کاراوممم
 ... نگاه به ارتفاع تراس کردمهی

  خبببب
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 ... قابل حلهی ولدوطبقه
 . ..دمی کشرونی ملحفه داشت بی کمدشو باز کردم و هرچدر

 .... رو بهم گره زدمهمه
 .... تختٔ◌هی ها رو بستم به پا طرف مالفههی

 ....نی شو هم پرت کردم پائگهی دطرف
  کاغذ نوشتمکهی تهی يرو
 
 »شفق..امضا عشق منی بخوابخوب«
 

 .... شدمزونی تخت گذاشتم و از ملحفه آوي رو روکاغذ
 ...  .نی پائدمی رسقهیدق5 بعداز

 ... برهنه هم بودمپا
 دمیی تا خود عمارت دوپس

 
 ... خندهری و فرار کردنم پق زدم زشبی آوردن اتفاق  دادی شدم و با به داریواب ب از خصبح

 ... به کجا اصابت کردهشبی اتفاق دي ترکش هانمی برداشتم ببموی گوشدمی ذره که خندهی
 ...    شدي تلگرام جاري هاامی پلی رو که باز کردم سقفل

 .... امهیتا پ10دمی مهراد رو باز کردم دي وی اون ها پنی باز
 نی مضامنی ابه
 
 » پس؟یکجارفت«
 
 » گل کرد؟تی باز مسخره بازمشکان«
 
 »شهیداره کم کم اعصابم خورد معیسرای بپاشو«
 
 »... هاامی مشمی پاممشکان«
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 » نه من نه توگهید من با تو قهرماصال«
 
 » اهای خو باشو باهههه«
 
 »...ومدی خوشم نتی اصال از شوخمشکان«
 
 »وقت که خودم بخوام تا هرقهرم«
 
 » به سرت نزنهی هم فکر آشتاصال«
 
 » ستمگرخداحافظ«
 
 

 ....شدی شل تر و شل تر مشمی نخوندمی اموکه میهرپ
 ... منهيپسرکوچولو

 .... کوچولواني همه اشون پسرهامردها
 ... دارشی ري کوچولوهاپسر

 ....ستندی ني ادهیچی اصال موجودات پمردها
 خونه ي و باز کردن درب کنسرو و غر غرهاي اند که زورشون تو وزنه برداريو قي پسرکوچولو هامردها

 .. .شهیخالصه م
 ...   شهیزشت م42 ي کفش هاي بدون صاحباایدن به نظرماومممم

 ... بم مردانه ترسناکهي با صدایی بدون دوستت دارم هاایدن
 
 ...جبران کنم و نمی پسرك کوچک درون همسرم بشي حرف هاي فرصت پانی دراولدیبا

  اوففففف
 .... نفر کمک کنمهی داشته باشم و به ی روز خوبخوامی من امروز ماوم
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 لباس و شستن دست و صورت موهامو بافتم و به طرف آشپزخونه رفتم تا ضی گرفتم و بعداز تعوروی فکر ننیباا
 ارمی از عذا دربیدل
 
 

 ... همه اومده بودنبای تقرمیدی که منو مهراد رسیموقع
 ... هم بودنی و ساقسای و آلساا

 ...   بودواسه خودشیی بلوامحضر
 ... تمام باراول بله رو گفتی ساراجان لطف کرد و باهولغهی خوندن صبعداز

 ی گفت و واسه چی واسه چگفتنی می ها هم هي سرهیهمه از خنده غش کرده بودن روهوا بودمحضر
 ...نزاشت سه بار بخونه و

 راد بغل گوشم گفت که مهدمیخندی مداشتم
 
 ...بعداز سه دفعه تازه بخواد ناز کنههمه که مثل خانوم ناز ندارن کهخنده هم دارهبعله بخند-
 
 مشکانه و نازش... که هستنهیاصن همدلتم بخواد آقا-
 
 خرمینازشم مخوادیدلم که م-
 

 ... شددهیبازوم کش هو هی که کردمی سند بودن نگاه مي که درحال امضانی به سارا و شاهبالبخند
 ... محضرٔ◌ و برد گوشهدی کرد نگاه کردم که منو کشنکاروی که اسای هول به آبا
 
  باز؟ي شده؟چته؟رم کردیچ-
 
 ...ستی السا نییی شفق وایییوا-
 
 ست؟کوش؟ی نی چیعنی-
 
 ...ومدی و ننیرفت پائ کردهری چرا پرهام دنمی ببنیگفت من برم پائ-
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  دنبالش؟نی پائیرفتدهی طول کشدیخب شا-
 
 بهش گفت و بعد سوارش کرد يزی چهی اومد نی ماشهی ازش گفت دمی رفتگر اونجا بود پرسهی آره يوا-

 ...بردش
 
 شهی که سوار نمیالک آشنا بوده؟البدی چیعنی-
 
 ی تو و اللی و فامرفکی غمی تو تهران ما آشنا ندار؟آخهی چيآشنا-
 
  کجاسمینی ببمیکنی رو دو در میمون نگو بعداز محضر مهيزی حاال چدونمینم-
 
 ...فقط زود باش-
 
 رسام؟ی امای؟یبه پرهام گفت-
 
 ...زنمی هم من باش حرف نماروی نیاسی نرانی اتیپرهام که رفته مامور-
 
 ...شنیفقط صداشو بلند نکن نگران مشهی می چنمی ببمی خب برهیلیخ-
 
 میباشه بر-
 

 ...م چنگ انداخت استرس و دلشوره به دلسای آي هاباحرف
 ... وحشتناکهواقعا

 ... رفته باشهیی نشده باشه و خودش جانطوری که اکنمی ته ته دلم دعا ماز
 شو جا گذاشته و من برم باهاش يزی چسای کردم و به مهراد گفتم آی که گذشت رو طي اقهی استرس چند دقبا
 ...ارمیب

 ... شد من برم و برگردمی و مدرك راضلیس و دل خواهش و التمای با کلی اول گفت خودم ببرمتون ولاونم
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 نی متوجه نشه رفتم پائی که کسي منم جورنی دادم که رفت پائی اکسای آبه
 
 

 شو ی هم کنار من نشسته بود و گوشسای آمی اطراف محضر رو گشتي هاابونی و خمی شدنی ماشسوار
 ...گرفتیم

  و دلواپس گفتمخسته
 
 ...می بگرسامی به امدی نداره بادهی فاسایآ-
 
 ... خودت بگوگمیمن نم-سایآ

 
 ... رو گرفتمرسامی کردمو امیپوف

 ... کنهيریگی تا پمی گفت منتظر تماسش باشمی که انجام دادي که افتاده و کاری دادن اتفاقحی توضبعداز
 ... زنگ خوردمی عمارت که گوشمی برمی خورد راه افتادی اعصاببا
 ...اد از جا پروندم داد مهري محض جواب دادنم صدابه
 
 ... حرف بزنگن؟مشکانی می چنای ا؟پسیستی نسای با آ؟مگهی ک؟بایکنی مکاری؟چییمشکان کجا-
 
  تعجب گفتمبا
 
 گه؟ی می چیک توراهم؟خبیگی میمهراد چ-
 
 ...می تا بهت برش گردونی ما بشمی تسلدی ماست و باشیبه من گفتن زنت پ-
 
  تعجب گفتمبا
 
  زنگ زد؟یک-
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 ...زنهی من دلم شور منیایزود ب...نمدوینم-
 
  حرص گفتم با
 
 ... سام بگوری رو به امی که گفتیینایمهرادزنگ بزن همه ا-
 
 ؟چرا؟یچ-
 
 ...زود... فقط مرگ من بگوگمی مامیتروخدا نپرس االن م...مهراد بگو-
 
  ای ب؟زوديدیچرا قسم م...باشه-
 
 خدافظ-
 
 خدافظ-
 

 ... کردمفیده که براش تعر شی گفت چسای قطع کردن آبعداز
 ...هی گرری حرفم زد زانی پابعداز

 ...صداشم که کرد و زار زد که کل صورتش سرخ شدهی کردم اما اونقدر گربغلش
 ...می روحش داد وارد مجلس شدی به صورت بیی صفاسای آنکهی عمارت شدم و بعدازایراه

 ... عمارت برگذار شدي عقد به اصرار محمد خان تومجلس
  که شدم مهراد با عجله به سمتم اومدردوا
 
 
 دن؟ی مشکان؟راسته السا رو دزدیخوب-
 
 ده؟ی دزدی آخه کی ولدونمینم..آره خوبم-
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  که سرخ شده بود نگاه کرد و گفتسای آي به چشماي با دلسوزمهراد
 
 ...شهی مدای پکهی کوچیغصه نخور آبج-
 
 ...   افتادهی بدتر به گرسایآ

 ... خانوادش نشوندشیو برد پ دستشو گرفت مهراد
 ....    اون دور اشاره کرد برم عمارتاز

 .... دی اونم رسقهی افتادم سمت عمارت که بعداز چند دقراه
  به طرفم اومد و گفتباعجله

 
 سام گفت و ری هارو امن ایٔ◌همه... السا رو بردنادتونی شباهت زلی تورو بدزدن و به دلخواستنینامیمشکان ا-

 ....که واسه توام خطرناك باشه.  باشهی مهمون ها کسنی چون ممکنه بيز خونه تکون نخوربعدم گفت ا
 
  ترس و استرس گفتمبا
 
 شه؟ی میحاال السا چبردنیکاش منو م-
 
 ... هرطور شد هم به من زنگ بزنای ننمی هم برو باال تو اتاق پائبردن؟حاالی منو موی چیچ-
 
 ... مهراد عقد داداشمهيوا-
 
  جونت؟لیاداشت مهمه عقد د-
 

 ...زنم باال و من حرف میٔ◌ طبقهدیکشی منو منطوریهم
 
 ....اری هم خطرناکه اونو هم بسای آيخو اگه واسه من خطر ناکه برا-
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 که ی همونهی کپیکی زن منن نه سا؟دنبالی آیگی بعد تو مدنی تو دزدي السا رو جاگمیمشکان دارم م-
 ...دنیدزد
 
 نا؟ی انیمهراد ک-
 
 ... دارمادیمن دشمن ز شک دارمایلی خبه-
 
  بهش رفتم که گفتی چپ چپهی

 
 ... ستی من که نری تقصزمیخب عز-
 

 .... نشوندم رو تخت و گفتمی داخل اتاق بودگهی دحاال
 
 ؟ی اکیزنی شد؟زنگ میپس چ-
 
  حالت خودش گفتمبا
 
 یاک-
 
 ؟یکنیتوله منو مسخره م-
 
 اری عقدم واسه من بکیاز ک...رشمینخ-
 
 ...چشم شکمو-
 

  و رفتدی مو بوسقهی شقی هولهول
 
 

 السا
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 ....نی عقد شاهي محضر برامی و به همراه خانواده راه افتادمی شدآماده
 ... هم مثل سابق بودی بود و ساقرانی شدن بود اگه پرهامم اي درحال سپری خوبي روزهااومممم

 ... که مشکلش قابل حلهی ساقالبته
 ...ستی من نپرهام

 ...ادی زودتر بدیاشای ماه کی گفت که همب
 ... تونست بگهی که رفته رو هم نمي که کشورنهی ابدترش

 ... که السا هالکتهیی پرهام کجایییوا
 ... کردم که نکبت چقدرم خوشکل شده بودکی به محضر  با مشکان سالم علدنی رسبعداز

 ...دمید یامی پمی گوشي روخوندی عاقد داشت دفعه دوم خطبه رو میوقت
  نوشتهدمی کردم دبازش

 
 » منشی پای که هست بینی محضر وبا ماشنی پائایب خانوممسالم«
 
 ...گهی پرهام بود دزدی که منو خانومم صدا میتنها کس... شک افتادمبه
 ...روزه رفته10 پرهام که یول

 ... زودتر تموم شهدی خودش گفت شاخب
 ...نتشی خسته ببی خسته اس دوست نداره کسدهیرس چون از راه دمی باال؟شاومدی چرا ن اومممم

 ... رفتمنی محضر بدو بدو پائي و ازپله هاامی و زود منی پائرمی گفتم مسای آبه
 ... جلوم زد رو ترمزاهی سنی ماشهی نکهی نبود تا ای طرف اون طرفو نگاه کردم کسنی ایهرچ

  گفتکلی درشت هي شد و مرددهی کشنی کمک راننده پائٔ◌شهیش
 
 دیخانوم سوار ش-
 
 شما؟-
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 میازطرف همسرتون اومد-
 
 خودش کجاست؟-
 
 ...خسته بودن مارو فرستادن دنبال شما-
 
  ؟دیگی بدونم راست مدیاز کجا با-
 
 میشناسی که ما محمد خان رو مییاوممم از اونجا-
 
 ن؟ی محمد خان هستيآشنا-
 
 ..بله-
 

 ... ندارهیخ شوی چون محمد خان با کسگنی حساب دروغ نمنی بااپس
  بودن نی تو ماشدونفر

 محکم دهنمو گرفت که از هوش رفتم و فقط دی سفی که کنارراننده بود با دستمالي محض سوار شدنم مردبه
 می از محضر دو شدنمیتونستم بب

 
 ... چشم باز کردمی کرختبا
 ... نگاه با خودم کردمهی

 ....  بسته بودنی هامو پشت صندلدست
 ... بسته بودنی صندلي هاهی از پایکی  هرکدومو بهپاهامم

 ... سبزي هايواری با کاغذ دی اتاق معمولهی
 ... کردنهوشی که منو بومدی مادمی
 ... که منو بردنادی مادمی

  خانوادم تا االن متوجه شدن؟یعنی یییوا
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 ...دونهی به سرشون اومده خدا می چی از نگرانحاال
 ... فکرم مجهول بودهنوزم

 ...گرفتی خودم و از اعتمادم که ازسر عالقه بود لجم میگ از خنی طرفاز
 ... نگاه به لباس هام کردمهی
 ...رشی سارافون و شلوار ستش زهی عقد و ي بودم برادهی بلوز مدل مردونه پوشهی

 ... رو ازم درآورده بودنسارافون
 ....کردی متمی گردنم اذری زيزی چهی
 ... طنابههی دمی نگاه به گردنم کردم که دادی زحمت زبا

 ... به سقفرسهی مدمی طناب رو گرفتم دٔ◌ادامه
 ... مثل طناب دارقایدق
 ... دم مرگ رفتمتا

 .... تکون دادن هم نداشتمي من دست و پاشدی مدهی طناب باال کشنی ااگه
 ... و کمک خواستمدمی کشغی بستم وبا تمام توانم جچشمامو

 ..زدمی داد ممدام
 
 ـــــنی تـــو ایکـــــســـــام پرهست؟کـــمــــکی ننجای ایــســــکــــکــــمــــــــک-

 ست؟یخــــــراب شـــده ن
 
 .... بودن وارد شدننی بودن که تو ماشیی آن در بازشد و چهار نفر مرد گردن کلفت که دونفرشون همون هاهی
 ... دستشوني تویی هاری زنجبا
 ...به زدن من یی کذاي هاری هو شروع کردن با اون زنجهی

 ...شدمی و زنده ممردمی زجر آورد بود با هرضربه مواقعا
 ... دست و پا بزنمتونستمی از اون نمهیجدا
 ... التماس کنمخواستمی نمفقط
 ...کردمی مهی و گردادمی محکم فشار ملبامو
 .... شده بودي از لبام جارخون
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 ...و بست و راه نفسم ردیچی ها دور گردنم پری زنجنی از ایکی آن هی
 ...گشتی نفسم برنمکردمی تقال مهرچقدر

  روباز کردری بود که اون زنج آخر دستیٔ◌ شد و لحظهاهی چشمام سي شد که جلوی چدمینفهم
 
 ... حال بودمیب

 ... چند ساعته که به هوش اومدم و از شدت درد نا ندارم ناله کنمدونمینم
 ...نی کنای دونم اینم

 ... پراز اتفاقات مجهولهسرم
 .... هاشون واقعا خنده دارهیلی فکر به سراغم اومده که خیکل
 ...کنهی عشقمه که آرومم مادی وقت ها فقط نی اتو

 ...دهی منی روحمو تسکشمی اون شکنجه مي اون سالمه و من به جانکهی افکر
 ...نجای ا که منو به خاطر پرهام آوردندی فهمشدی مزدنی که پشت در حرف می دونفر مراقبي حرف هانی باز

 ... شوهرشو بکشهي هاي جور کثافت کاردی بانی اگفتنی مآخه
 ... نکردهي شوهر من که کثافت کاریول

 ... کردن که به پرهام من تو گفتنغلط
 ...کردمی حرف زدن داشتم بدون ترس از کتک هاشون از عشقم دفاع مي برای نفساگه

 ... سوختی خشک شده بود و مگلوم
 ... شده و افتادهکهی تکهی تمیم روسر زدنری با زنج  بساز
 ... زاد نرفتهی کدوم به ادمچی ما هی زندگیییییه

 ... از شفق که به کل نابودش کردناون
 ... و بچه اشی از ساقاون
 ... سالمهسای وسط آنی افقط

 ... بشه با تمام توانم محکم زبونمو گاز گرفتمشی طورسای آنکهی فکر ابا
 ... نکنمي که واسه خواهرم حسودزدمیود چهار تاام تو سرم م اگه دستام باز بمطمئناً

 ... توسرت السا خانومخاك
 ... حقته بزار بکشنتاصن
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 کنن؟ی مکاری با من چنای ایعنی حاال یییوا
 ... آبروم کننی بنکنه

 ؟ی مثل ساقدرست
 ...دی فکر بدنم لرزنیباا

 ...ایخدا
 ... جونمخدا
 ... قربونت برمیاله

 ...ن زجر کشم کنشده
 ...رمی شکنجه ام کنن تا بماونقدر

 ... آبرو بشمی نزار بیول
 ...کردی آبرو شدن منو داغون می بفکر
 ... بخونمادمهی رو که یی هاهی کردم ذکر ها و آیسع
 ...کردمی می همه اش قاطشدی نماما
 .... اال به ذکراهللا تطمئن والقلوبزدمی می الکرسۀی وسط آاز

 .... کذالک اهللا ربنامگفتی قل هواهللا احد ماول
 ... دعا کردنی وضع پس شروع کردم به فارسنی باافرستهی ثواب عذابم برام مي اگه بخونمم خدا به جادمید
 ... شبهنمی اتاق المصب هم پنجره نداشت ببنیا

 ...روزه
 ...صبحه

 .... قفل در اومد و در باز شدي حالت ها بودم که صدانی همتو
 دمی زدم و فهمری رهاشده در چاه فاضالب با زنجیراننده نشسته بود ومثل افع ی صندلي که روي مردهمون

 ... اسمش قادره واردشد
  رومو ازش گرفتم که گفتباانزجار

 
 ...نتتی ببادی بخوادیآقا م رو بزار کناري دختر چموش بازی هیه-
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  خم کرد تو صورتمو با پوزخند گفتسرشو
 
 ...کنهی رامت میشچموش باستیاون مثل من با حوصله ن-
 

 .... سردادي قهقهه استادوی راست ابعدم
 ... کنمکاری دونستم چی از حرصم نممنم

  که تو صدام بود گفتمی نفرتتی نهابا
 
 سگ زردبرادره شغاله-
 

  بلندمو گرفت و گفتي رو اعصابش رفتم چون کبود شد و موهایلی خانگار
 
 ؟ي کردیچه غلط-
 
  گفتمشتری دردو حرص ببا
 
 ....تلخ...تلخ...مونهی ماكیف حق مثل ترحر-
 
 ..کردمی ك داشتم تو چشماش نگاه مي تمام االرقم دردی منم با سرتقدی موهامو کششتریب

  گفتیی صداکه
 
 ...اونجا چه خبره-
 

  نکبت موهامو ول کرد و گفتقادر
 
  آقاکردمیداشتم ادبش م-
 

  گفتی خشني با صدامرد
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 ...يتوغلط اضافه کرد-
 

 ه تته پته افتاد بقادر
 

 ....غلط کردم...آقا...دیببخش...ببخ...بب- قادر
 

  که از فرط تعجب چشمام چهار تا شدنمی برگردوندم که مردو ببسرمو
 
 
 ...ی و بدن پراز خالکوبدهی ورزکلی مرد قد بلند باههی
 .... رو بدنشبای زي باطرح هاي مارقهوه اهی

 ... بود دای از ظاهرش پنی بود و ایسم
 ... بودي کنم مار جعفرفکر

 ....کنهی مدای ان که سم از پوستشون انتقال پی که اونقدر سمیی همونهااز
 .... دیچی پی دور گردنش بود و بهش مماره

  گفتدمی بهت بهش نگاه کردم که دبا
 
  اون دختر چموش هوم؟ییپس تو-
 

 .... ندادم و رومو اون طرف کردمجوابشو
 نه طرفم و گفت از نوچه هاش اومد حمله کیکی

 
 ...يری رو برنگردون مگه از جونت سسی از رئیه-
 

 ... سمت منادی جلوشو گرفت و نزاشت بسی رئگفتنی مرده که بهش مهمون
  جلوم نشست و گفتاومد
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 ؟ی کجائدونهیشوهرجانت م-
 
  تمام گفتمی تخسبا
 
 ...نه خوشبختانه-
 

  گفتی سوالباحالت
 
 ...چرا خوشبختانه-
 
 تم پوزخند گفبا
 
 ... سرتکشهی قطعا خشتکتو منجای اادیاگه ب.. دارهرتیآخه آقامون سرناموسش غگمیواسه خاطر خودتون م-
 
 
  حرص نگاهم کرد وگفتبا
 
 ...زدمیاگه بخاطر محمد خان نبود از گوشت دارت میالحق که سرتق-
 

  گفتمباپوزخند
 
 ...واق نداره مثل تو جلوش جرعت واق یکیعه ماشاهللا به جنم مخمد خان که -
 
 .... تو گوشمزدی شد چون با تمام توانش پشت سر هم می چدمی نفهمگهید

 ... عذاب رون زجر آور تموم کرد ایٔ◌ضربه20بعدازحدودا
 ...کردمی بود و صورتمو حس نمي از دو طرف لب هام جارخون

 
 ... شدي نگفتم فقط از زور درد اشک از چشمم جاریچی بازم هیول
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 ... که واسش آوردنی نشست رو صندلگفتنی مسی رئ که بهشي مردهمون
  گفتي لبخندمچهی با نو
 
 ؟يدی مشکان لای میخب شما رو شفق صدا کن-
 
 ...گهی شُک دهی و
  منو با شفق اشتباه گرفتن؟نای ایعنی
  چه؟یعنی

 ... سراغ شفقرهی که مستمی اگه بگم شفق نخب
 ... من تو دام افتادم بسهنیهم

 ... رو ندارمی دومطاقت
 ...هی کارا چنی منظورشون از انمی ببکنمی مصبر

 ...هی که شفق کگمی نمیول
  فکر ها بودم که گفتنی همتو
 
 م؟ی صدا کنی؟چيدی لینگفت-
 
  نفرت گفتمبا
 
 ... بهترهياری نفتیاسم منو تو دهن کث-
 

  طرفمون که دستشو برد باال وبا خنده گفتانی هاش اومدن بنوچه
 
 ... باشه چونفی کثدیمن شااومممم آره خب دهن -
 

  صورتم شد و گفتکینزد
 
 ... تو رختخوابمیمنته رو رام کردميادی زيدختر ها-
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 ... نه چونفی گفت کثشهی خب میول
 ...دمی فقط با دختر خوابمن
 

 ... بلند قهقهه زددی چشمامو که دي توبهت
 ... پست باشهتونهی آدم چقدر مهی ایخدا
 ... لشکر کفتار ندارمنی انی تو برازی کسو غچی خودت کمکم کن من هایخدا
 

  رو تموم کرد گفتزی اون قهقهه نفرت انگنکهی ابعداز
 
 تو واسه مهراد هی چیدونیم دارهگهی دي صفاهی دخت عمارت محمد خان نی با شرمدنیاوممم به نظرم خواب-
 ... زجر کش بشهدیمهراد بايادیز
 
  کرده؟کارشی مهراد چگه؟مگهی میچ
  که براش به عنوان برادر بزرگ تر قائل بودم گفتمی به حرمت احترامی به شوهر من نبود ولهنکیباا
 
 ...مهراد سگش به تو شرف داره...حرف دهنتو بفهم-
 
 .... وسطهنی ای چه عشقنیاوووله له بب-
 

 ... بسهخوامی رو مي عشق کجا بود من همون پرکهی توسرت مرتخاك
 ....اوردیو در م بود پدرمو پدرتنجای شفق ااگه
 
 نجا؟ی انیچرا منو آ ورد-
 
 .... شوهرتي تقاص پس دادن کارهاي برادیخب شاهیاوممم سوال خوب-
 
  گفتمشخندی با نی ولستی جاش ننکهیباا
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 ... قبلشيکردیچشماتو باز م....یی به کاه دون عمويزد-
 
 چرا کاهدون؟-
 
 ...گهی دگهید-
 

 کرد باعجله گفت  بازدرو ی کسناگهان
 
 سی رئسیرئ-
 

  برگشت و گفتمرد
 
  شده؟ی چهیچ-
 
 ....ستی دخت ننی شرمنیقربان ا-
 
 
 ستتتت؟؟ی؟نیییییییچ-
 
 

  با تته پته گفتنوچه
 
 ... فقط شکل اونهسی دخت ننی شرمنیا...سیرئ-
 

 واری به ددشی با عربده به طرف قادر رفتو کوبمرد
  داد گفتبا
 
 ؟هانننن؟ي خوردیه*و*پس تو چه گ-
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 ....نیداد...داد...که...ك...هی عکسهیشب...به خدا...بان...قُر..قُ- قادر
 

 ... آن قادرو ول کرد و اومد طرف منهی مرده
  عقب و گفتدی گرفت کشموهامو

 
  دخت کجاست؟نیشرم-
 

  گفتمشخندی و نی توجه به دردم با تخسبدون
 
 ..خونشون-
 

  و گفتدی محکم تر کشموهامو
 
 ؟یکارشیزربزن بگو تو چ-
 

  حالت گفتمباهمون
 
 خواهرشم به توچه؟-
 
 ...اونکه خواهرنداره-
 
 ...خواهر دار شده-
 
 ...دی شده اش غردی کلي دندون هاری حرص از زبا
 
 
 ... نکني بازریبادم ش-
 
 ... کردم پشت سرشو نگاه کنمی سعي حالت مسخره ابه
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  گفتمیشی نمایجی گبا
 
 ره؟یپس کو آقا ش-
 
 
 ... تو ساق پامدی محکم کوبادی حرص زاز

 ... بار تا دم مرگ رفتم و برگشتمهی بسته شده بود و بازدنش به پام ی پام به صندلساق
 ... زبونم روان شدي زور درد آنچنان از داخل لپمو گاز گرفتم که خون رواز
 ... صورتم خم شديرو
  گفتي لحن گزنده ابا
 
 
 ... . اون توروي چشماي و جلوکنمیر کش م تو اونو زجي چشماي و جلوکنمی مدای دخت رو هم پنیشرم-
 

  و نوچه هاش هم پشت سرشدی رفت و درو محکم کوبرونی حرف از اتاق بنی ابازدن
 

 شفق
 
 

 ...دنی همه مطمئن شدن که السا رو دزدگهی دستی از السا ني هست که خبري روزدوسه
 شرکت ٔ◌آرتام موندن تهران به بهانه آرشام و می اصفهان و فقط به برادرهاش گفتمی السارو رد کردٔ◌خانواده

 ...نشاهی
 ...  فرو گذار نکردهی کمکچی که از هرساممیام
 ....ستی ازش نی نشونچی هی درحال تالشه ولسیپل

 مسافرت باسارا نگران بود و عذاب ي بره لندن براخواستی که م آخرئ◌ که کال تا لحظهچارهی بنیشاه
 ... وجدان داشت

 ...خورهی داده و از کنارم تکون نماتوممی مهراد بگم که اولتاز
 ... نشونه انهی در به در دنبال سای که با آرساممیام
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 ... کردم خبر بدمدای پي من گفتن هر نشونه ابه
 ... هم که چندروز رو نذاشته دانشگاه برممهراد
 ....کنمی که تو اتاقم نشستم عکس هامونو نگاه ماالنم
 ...السا
 ؟ي خواهرییکجا
 دلشون اومد تورو ول بدزدن؟ چطور آخه

 ... منوهی احساساتيکوچولو خواهر
  اونجا؟یکنی مکاری چاالن
  کنن؟تشی اذنکنه
 ...ي هم ندارتی توکه طاقت اذآخه

 
 .... شدسی چشمام خی کدمینفهم

 ...دی لرزمی که گوشرونی از اتاق برم بپاشدم
 

 ... تولد مهراد رمز باز شدخیبعداز زدن تار... رو برداشتمیگوش
 ....  ناشناس بودٔ◌ شمارههی از امیپ
 ... افتادی و بدنم به لرزش مخوندمی رو خط به خط مامیپ

 ... شدمداغون
 .... شدت بهت زبونم بند اومده بوداز
 
 

 ...رونی پام نگه داشت و دوتا مرد از توش اومدن بي جلونیماش
  شون جلو اومد و گفتیکی

 
  دخت؟نیشرم-
 
  غرور گفتمبا
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 ...مخودم هست-
 

  گفتمي بلندي طرف بازوم با صداادی که اومدبدستش
 
 ؟ی دخت محمد خان دست بزننی به شرمیکنیچطور جرعت مدستتو قلم کن-
 
 
 ....دی خورد و دستشو کشجا

 .. . رو باز کردنی در عقب ماشرفت
 ... جانم جذبهيا
 .... جانم بابا بزرگ عشقيا

 ... چشم غره درو محکم بستمهی با  کهنهی اون مرده هم اومد بشنی تو ماشنشستم
 ...خخخخخخ

 ... و درونم از خنده درحال مرگ بودی و مغرور و عصبي جدظاهرم
  مرده رو کرد سمتمو گفتنی ماشتو
 
 ...دی دستمالو بوکننی خودتون امی شمارو چشم باز ببرمیتونیما نم-
 
 .... به طرفم گرفتيدی دستمال سفو
 
  گفتمی تخسبا
 
 .... اگه نرسم هم کهمارستانی برم بعی سردی و بارمیگی می دارم و نفس تنگتی حساسی هوشیمن به مواد ب-
 ...دیاری بیی دخت بالنی که سرشرمدیخواینم
 

  گفتصالی با استمرد
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 ... کنمکاریپس من چ-
 
 ...ي چشمامو ببندیتونیم-
 

 ... چشما بستي درآورد و روی خورده نگاهم کرد و بعددستمالهی مرد
 .... کجامنمی ببتونستمی نمی ولکردی حرکت منی وماشومدی و کلوخ مگیگ و ر سنيصدا

 ...کردی متمی اذنی ماشي بودم و بونی ماشبد
 ...می بود که توراه بودیمی ساعت و نکی

 ... معدم درحال باال اومدنهات محتویٔ◌ کردم همهاحساس
 ... طور بودمنی همی بچگاز

 ... گفتمعیسر
 
 نگه دارنگه دار-
 
 ...شهینم-
 
 ...نگه دارحالم بده-
 

 ...نی پائدمی پرعی نگه داشت و سرنیماش
 ... خورده و نخورده بودم بر گردوندمیهرچ
 ...گفتنی ميزی و آروم آروم چکردنی بابهت نگاه من منوی مرد اومده بودن پائدوتا

 ...دشی مشتری شدم که هربار شدت تعجب اون دوتا مرد بنطوری هم اگهی راه دوبار دتوطول
  ساختمون مخروبههی به میدی رسنکهیتاا
 
 ...نی اومدم پائنی تمام از ماشیحالی ببا

 ....می ساختمان مخروبه شدداخل
 ... درحال گرفتنگرنمی بد بود و محالم
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 ...ستی خرابه که شدم متوجه شدم اصال خرابه نداخل
 ... بودیگاه داخلش دم و دستی خرابه است ولنجای که انهی ای حاکرونی بي هاوارید
 ... عالمه مرد گردن کلفت اطرافشهی و

 ... شدکی از دور نزديمرد
 ... بدنشي رويادی زي های خشن و خالکوبي اچهره

 ...ينجوری ای متنفرم از خالکوباه
  گفتيشخندی شدن با نکی نزددرحال

 
 ... دخت باشه نه اوننی شرمخورهی منیاشی دفعه آوردنیقادر ا-
 

  گفتی چشمام بسته بود با چاپلوسيکرد و دستمال رو رو که قادر صداش يمرد
 
 ... دندههیسرتقمغرورباره محمد خان بودن از سر روش میٔ◌قربان نوه-
 

 ... شدکمی نزدمرد
 ... صورتمی وجبکی فاصله اش قایدق
  اخم نگاهش کردم که گفتبا
 
 ...یوجذاب و خواستن-
 

  که گفتکردمی نگاهش مهمونطور
 
  توروبخوادمهراد حق داره-
 

 دلم و همونجا خم شدم وبا تمام وجودم اوق ری زده بود که زد زینیریادکلن ش..خوردی داشت ازش بهم محالم
 ...زدم

 . . بد بودیلی خحالم
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  لحظه قادر گفتهمون
 
 .. توراه هم سه بار باال آورد...آقا فکر کنم حامله است-
 

 ... که خم بودم چشمام چهار تا شدهمونجور
 من؟
 له؟حام

 مهراد؟
 ه؟ی گرده افشانمگه

 ...شهی می چنمی نگفتم ببيزی چیول
 دی که همون مرد با تعجب پرسستادمی اصاف

 
 گه؟یراست م-
 
 دوستم کجاست؟-
 
 ؟يتو حامله ا...تو-
 
  دوستم کجاست؟گمیبهت م-
 
  گفتشخندی نبا
 
  از مرد ها گفت ببرشیکیبه ...يری دوستتم مشیپ-
 
  رو به قادر گفتو
 
 زیعز احتشامنیدختر بهزاد و حس محمد خانٔ◌نوهزن مهراد دختنیشرمی گرفتیز شاه ماهامرو-

 . ..و حامله احتشامنی و شاهاری و مهاری و مهرار مازیٔ◌کرده
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 ... خندهری بلند زد زو

  که نه قهقههخنده
 ... همه وقاحت به هم خوردنی از احالم

  تنفر ازشون رو گرفتم و همراه اون مرد شدمبا
 
 سایآ

 
 ... خورد بوداعصابم
 ...میکردی نمدای ازش پي ردچی همیکردی ميریگی و پمیگشتی مهرچقدر

 ... اونجامی راست رفتهی  آگاهیٔ◌ و از ادارهمی کرددای رو پي ردشی گوشي هاگنالی سي رواز
 ... السا اونجا نبودمطمئنا

 ... می کرددای بام تهران پی رو حوالیگوش
 ...اختن اونجا بود از قصد اندمعلوم
 ... از بس خسته بودمومدی ی باال نمنفسم

 .. . مرده هم خسته شدلی ذلرسامی امنیا
  کنم خبکارشی چیول

 ....فشهیوظ
 ...نی تو ماشمینی بشیلی نبود خحسش

 واحدش که با پرهام می بری دوساعتمی گرفتمی تصمرسامی امشنهادی به پنی همي برامی بودنی صبح تو ماشاز
 ... جستجوي برامیایعد دوباره بمشترکه و ب

 ... نگه داشتی ساختمانيجلو
  به طرفم گرفت و گفتيدیکل
 
 ...امی پارك کردم منویبرو منم ماش6 دوم واحدٔ◌طبقه-
 

 ... تکون دادم و داخل شدميسر
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 ... با آسانسور برم نبودنکهی احس
 ... رو با پله رفتمدوطبقه

 .... آرومآروم
 ...کردی السا رهام نمفکر

 هوووفففف
 .... اومدرسام دوم که درآسانسور باز شد و امیٔ◌ به طبقهدمیرس
 
  خنده گفتبا
 
 ينگو که با پله اومد-
 
  نگاش کردم و گفتمی چپیچپ
 
 
  دو طبقه رو؟امیمگه من مث تو سوسولم با آسانسور ب-
 
 من سوسولم؟-رسامیام
 
 شک نکن-
 

  باز کرد و گفتدرو
 
 دیپوفففف بفرمائ-
 
 
  گفتمي طلبکاربا
 
  بود؟ی چدنتی پوففف کشنیا-
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 ....دی بابا بفرمائیچیه-
 

  زدم به کمرمو گفتمدستمو
 
 ی داشتي منظورهینه -
 
  برو تو منظور کجا بودای بابا بيا-
 
 
  بود؟ینه تو به من بگو منظورت چ-
 
 يدی داخل لدی بفرمائیچیبابا ه...ایطلبکار-
 
  حرص گفتمبا
 
 ...من طلبکارم؟اصن خدافظ-
 

 ... پشتمو کردم و رفتمبعدم
 ... حس کردم رو هوامده دوم نرسیٔ◌ پلهبه
 .... توبرهی بغلش و داره مری زده زی سام منو مث گونری امدمی که ددمی کشیغیج
 ... و اون انگار نه انگارنی بزارتم زمگفتمی و مزدمی مغیج
 
 ....نی واحدش منو گذاشت زمي تونکهیتاا
  حرص گفتمبا
 
 يمنو بلند کرد يتو غلط کرد-
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 ... هردونی خسته اسای آالیخیب-
 
 
 ییرای پذي با چشم غره و چپ چپ نشستم توگهی راست مدمید
 
 
 . .راحت باش خونه خودته-رسامیام
 
 ...ممنون-
 
 امی و میی دستشورمیتا من م-رسامیام
 

  بود کرد و گفتزی که رومیی هاوهی به ماشاره
 
 ... کنییرایاز خودت پذ-
 
 

 . .ییتم که رفت دستشو گفیممنون
 ....ترکمی منم دارم مادی کاش زود باوففف

  دمی طور نشسته بودم که دنیهم
 ...ومدی شد نقهیدق5

 ...ومدی شد نقهیدق10
 ....ومدهی است نقهیدق30 بخوره توسرشقهیدق20
 ده؟ تو کفاف معده تو میٔ◌ بگم اون مثانهنجای داره اجا

 ؟ي خوردی آخه مگه چواال
 ...ه ندادم بت اسهالم کقرص

 ... براترمی از اون بگی شفق خاليجا
  پاهاش سر نشد؟ي جدنه
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 ... شده بودزی که تا االن سرري آب بدیخواستی باغچه مبابا
 ... فاضالب تهران پر شداووووو

 ... کردمسی خودمو خرونی بای اه باه
 ... در زدمیی نداره رفتم دم دستشودهی فاری خدمید
 

  داد جواب
 
 بله-
 
 خوامیه مزاحم خلوت شاعرانتون شدم عذر م اگ-
 
  خنده داشت گفتي که رگه هایی صدابا
 
 ي مزاحم شدگهیآره د-
 
  عشقتم عنِته البدیآخ-
 
  ادبی بيا-
 
  عشقتشی پي تو باز بررونی بامی بدمیقول م... برمخوامیمنم م... عهرونی بایخو ب-
 
 ...اومدم....کوفت-
 
 

  و گفترونی باومد
 
 ...ومبفرما خان-
 
 



              رمان زندگی شکالتی                                             اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 443 

 .... که اصن نگو و نپرسومدی ی میعی فجي بوکی سام ری امرازی همتون غي برم تو که گالب به رواومدم
 
  سام که تو آشپزخونه بود گفتمری جمع شده به امي اافهی قبا
 
 
 ؟ی باشدهی تو؟؟؟؟نترکنی ايدیاووووگ پک-
 
 
  خنده و گفتری زد زرسامیام
 
 ...نگران نباش-
 

 ... مقنعه رو بستم جلو دهنم و رفتم توی زاجراتهی که با خالصه
 ... که داخل بودم از بس نفسمو حبس کردم سرخ شدمي اقهی دو دقتوکل

  وگفتمرونی بدمی پری که جنگخالصه
 
  تو؟نی اي زدی تو مگه بمب اتميری نميا-
 
 ...می ناهار بخور برایحرص نخور ب-
 

 ...می سام خوردری که ناهارو با امخالصه
 ... استراحت کنمتونمی پرهام رو به من نشون داد و گفت ماتاق

 .... که مونده بودی رفت داخل تنها اتاقخودشم
  تو اتاقو با عجله گفتدی سام پرری که امارمی مانتو مو باز کردم اومدم درش بي اتاق که شدم دکمه هاداخل

 
 .... کردنداشیووو پ  الساست بدوشی مشکان پمیبدو بدوووو بپوش بر-
 

 السا
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 ... بد بود نا نداشتم نفس بکشمحالم
 ... دلشوره داشتمیازطرف
 ...کنهی مداشی پگفت

 ... خطر ناکننای ایییوا
 .... و در باز شددی قفل درچرخي تودیکل
 .... بوداروی همون ي از کله گنده هایکی

 ...ستادی باز کرد و کنار ادرو
 ... دفعه شفق اومد توهی

 ....م کرد باشوك نگاهدی که دمنو
 ... کنمکاری چدونستمی از شدت شوك نممنم
 .... مرده هم درو بست و رفتاون
  تونستم بگمفقط

 
 ...يخواهر-
 

 ...می افتادهی به گروهردو
 ....دیپرسی بغلم کرد و مدام ازم سوال ماومد

 ...میختیری بغل هم اشک متو
 

  گفتمی ذره ساکت شده بودهی رب که هی حدود بعداز
 
  کرده؟ينجوری تورو ایشرف یکدوم ب-
 
 ... بودیبدنش پراز خالکوب بودی اسمش چدونمینم... که دنبال توعهيهمون مرد-
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 ...کنمی اونو آدم مادیشده خودم پدرم دربکنمیصبر کن آدمش مآرهآره -
 
 
 ...خطر ناکننه شفق-
 

  خنده گفتباحالت
 
 شتر؟یاز من ب-
 
 

  گفتمتشی آوردن عصبانادی بابه
 
 
 . .رسهی تو نمي به پاینه کس-
 

  گفتارهی دربيزی از تو لباسش چکردی می که سعنطوریهم
 
-l'm dangerous)من خطرناکم( 
 
 
 ... از لباسش درآورد و افتاد به جون طناب هاغی تهی شبيزی چهی

سترس  خراب شده و در دمی و از پرهام که بهش گفتن من گوشدمیپرسی مهی مدت هم از حال و روز بقنی اتو
 ... من بهش که متوجه نشه و همه و همهي به جادنی مامی و فقط پستمین

 
 ... ذرههی ی تونستم تکون بخورم حتی من نمی که باال خره طناب ها باز شد ولخالصه

 ...  اتاقٔ◌ بغلم و نشوندم گوشهری دست انداخت زشفق
 ... فلج از گردن بودي مثل آدم هاقای دقحالتم
 ...روز براش گفتم چندنی و از امینشست
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 . . خوردمی که هرروز میی کتک هااز
 ... هاشوني گری وحشاز
 ... تر شدنی وحشستمی دخت ننی شرمدنی تا فهمنکهی ااز
 ...و

 ... کردمی شفق بازم کرد تازه احساس گرسنگی دوروز وقتبعداز
 
 شفق-
 
 جونم-
 
 گشنمه-
 
  دوروزنی اي خوردیچ-
 
 کتک-
 
 ؟یچی هیعنی-
 
 ...یچیه-
 
 .... درو باز کننگفتی و مدادی تو درو و فحش مزدی هو از جا پاشد و با لگد نهی

 .... کردم منصرفش کنمی سعنی همي نداشتم از جام پاشم برانفس
 ....   شدی دادش خفه مي صداي بود توجونی صدام از بس بیول

 ... داشت باز شدی که خالکوبي هو در توسط همون مردهی که
 ... مده بود ترس زبونم بند اواز

 ... بکنهشی کارنکنه
 ....نی وحشنای جونم اخدا
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 .... نهیییوا
 ....تونستمی داشتم نه می حرف بزنم نه جونخواستمی مهرچقدر

  و کردمی دعا متودلم
 .... روبه روم چشم دوختمٔ◌ به صحنهباترس

 
 شفق

 
 
 ....  و دوتا از نوچه هاش اومدن توهی خالکوباروی بازشد و اون در
 ... درهم بهم چشم دوختنيا اخمبا
  گفتمي طلبکاربا
 
 ...خوامیغذا م-
 

  بااخم گفتهیخالکوب
 
  روسرت؟ی رو گذاشتنجای شده؟چرا ایچ-
 
  گفتمتی اخم و حرص و عصبانبا
 
 ... گرم و تازهيغذا...خوامیغذا م-
 
 

 و گفت... لبش اومدٔ◌ گوشهيشخندی باز شد و ناخماش
 
 اونوقت واسه خودت؟-
 
 ... خواهرمهم خودم هم-
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 ارمیاگه ن-
 
 ...ي ندی گشنگی که به کسارنی پدر پدرسگتو دربدمیمرمی مرونی بنجایاونوقت من که از ا-
 
 ؟ياری پدرمو دربيخوای ميعه چه جور-
 
 ؟یشناسیمنو که م-
 
 ... که نشناسههیاره ک-
 
 ؟یشناسیاونوقت خواهرمم م-
 
  بشناسم؟دی که باهیمگه کس-
 
 .. محمد خانٔ◌ سرگرد پرهام فرهنگ خواهر زادهیم و رسيالسا همسر عقد-
 
 
 ... داشتدنی اش دافهیق

 ... اتاق بود چشم دوختٔ◌ گوشهحالی که بیی باترس به السادی و شامتعجب
 گفتم

 
 ...ياریبه نفعته براش غذا ب-
 
 
  خونسرد باشه گفتکردی می که سعی صورتبا
 
 ...گهی دزی گرسنشه نه چنکهیفقط به خاطر ا-
 



              رمان زندگی شکالتی                                             اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 449 

 
  گفتمیالی خی ببا
 
 
 ..... بستن پاشي باند براهیو ... که الزمهيزی و هرچنیآب و غذا و پنبه و بتاد-
 
 
 ....    و درو بسترونی رفت بشهی می چنمی تا ببی گفتن اکبا

 ...کردی بهمون نگاه مدهی طرف السا که ترسرفتم
  زدم و گفتمزانو
 
 ؟يحال کرد-
 
  عجز گفتبا
 
 ... گفتم کشتنتیروان. ..ي اهوونید...ی شفق تو خلییوا-
 ... خلهنی اای خداییییی واییییوا
 
 
 

 ... و نشستم کنارشدمیخند
 ...ارنی تا غذا هارو بمی موندمنتظر

 ... گشنم بودخودمم
 .... نخورده بودم خبيزیچ
 

 تو کی پالستکی غذا  و ینی سهی با ی خالکوبي از نوچه هایکی گذشت که در باز شدو ی ساعتمی نحدود
 .... تش وارد شددس
 .... رفت و درو باز قفل کردی حرفچی رو کنارش و بدون هکی و پالستنی رو گذاشت رو زمینیس
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 ... نگرفتنگهی دي جاای و از رستوران ی دودست جوجه بود که معلوم بود خونگینی سيتو
 
 بردار بخور-
 
 

اشو درآورد و با همون نون لوله اش  گوجه رشی نون بود رو برداشت و از زری که زي حرفم جوجه انی بااالسا
 ...کرد و شروع کرد به خوردن

 ... باز مونده بوددهنم
 ....خوردشونی و با زور مشدی اصال تو دهنش جا نمي هالقمه

 ...خوردی ولع تمام مبا
 ...  بجه تو گلوشدمیترس
 .... دوغ رو باز کردم و گذاشتم جلوشزود
 
 
 ...السا آروم بخدا همه اش مال خودته-
 
 

 ممی مهوووووو عهی مو هیهوممم  همو م-السا
 
  باز بادهن پر حرف زدنی اییوا
 
 .. بخوری حرف بزنخوادینم-
 

 داره دمی شکل ممکن غذاشو لمبوند و منم دوسه لقمه خوردم دنی ساعت زجر آورکه السا خانوم به بدترمی نبعداز
  از منم خورد کنهیبه حسرت نگاه م

 ... زنههی نای اسیه که رئ افتاد بگادشی تازه خانوم
 
 ؟يدی زن؟از کجا فهمهی-



              رمان زندگی شکالتی                                             اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 451 

 
 هی با ی خالکوبنی زنه و اهی که کله گندشون دمی حرف هاشون فهمنی از بزدنی محافظا داشتن حرف مشبید-

 .... دستاشنری تازه زگهیزنه د
 
 
 ..کننی مون مدای غصه نخور پیول... .هیری تو شریاوووو چه ش-
 
 ؟يآخه چجور-
 
 ...کننی مدای پگمی من ميته باش چه جورتو کارنداش-
 

 ... کردمی رو باز کردم و با پنبه زخم هاشو ضد عفوننیدربتاد
 .. . کرد و اعصاب منو خوردیی و ووي که چقدر آبماند

 ...  شکل ممکن کوفته شده بود و رنگ کبود و ورم کردهنی ساق پاشم به بدترنیپائ
 ...    چک کردم نشکسته بودیول

 ... بازمیستم و نشست رو بباند
 ...گهی می چری تقدنمی شدم ببمنتظر

 ....کنمی البته که اگه چرت بگه من عوضش مو
 ... زدن و باز همون نوچه هه اومد تودرو
  که السا گفتدمیشن
 
 ... قادر نکبت اومدنیبازا-
 
 
  درهمش گفتي اخم هابا
 
 ...ادی بزرگ داره مسیرئ-
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 ه؟یخالکوب-
 
  گفت هین صدا زدنم نگاه کرد و بعداز چند ثان تعحب به من و لحبا
 
 
 سینه خانم بزرگ و آقا و خانوم رئ-
 
 
 خواد؟ی دم و دستگاه منقدری ایی آدم رباهیاههیپووووفففف انگار سازمان س-
 
 

 .... رفتمیدی نشون نمی عکس العملچی هدی دی هه با تعجب به ما نگاه کرد و وقتنوچه
 

 .... داده بودهی تکواری به دنیه بودم و السا هم پائ نشستی صندلي همون جور رومن
 .... اومدنگهی دختر دهی و ی زن و پشت سرش خالکوبهی باز شد و در
 ... . چشم دوختم که به محض باال آوردن سرش اون هم بهت زده شدي اون دونفر به دخترالیخیب

 .... تو حال خودش نبودالسا
 .... کردمی درکش ممن
  آدم؟اون

 نجا؟یا
 ....  درکش سختهواقعا
 چرا؟

  آن از حال رفتهی انزجار بهش چشم دوختم که السا با
 

 ]16:37 28,08,16[, یشکالت یزندگ
 268پارت
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 .... عجله به سمت السا رفتمبا
 ....کردمی تو صورتش و صداش مزدمیم

 .....کردی هم اومده بود و باالسرمون با بهت به السا نگاه می عوضاون
 .... اول به من و بعدبه اون سه نفر چشم دوختی حالی چشم باز کرد و با بیداز مدت بعالسا

  بهش گفتی حالت خاصبا
 
 چرا؟-
 
  نگفت و من گفتميزیچ
 
 
 ....نه*ج* لهیچون ... خواهرمهیچون عوض-
 

  که اول اومده بود داخل گفتی اون زنوارو دیٔ◌ گوشهستادی ارفت
 
 ه؟ی دخت کنیشرم-
 

 شون داد و گفت منو نهیخالکوب
 
 سی رئنهیا-
 

 ... تازهسشهی رئهه
 

  با نفرت نگاهم کرد و گفتزن
 
 ...مونهیمهراد مال منه و مال منم م...يری مهرادو از من بگیتونی متییبایفکر نکن با ز-

 .... که حاال بدمش به تودمی با اون رو نچشي*ش*غو*آ*م *ت  ه* لذمن
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  که گفتکردمی و منگ بهش نگاه مجیگ
 
  دوستت داره؟آره؟یلیخ-
 
  گفتمیجی گبا
 
 ...یلی از خشتری بیلیخ-
 
 وسط فحش دادن که معلوم نبود مخاطبش نی و ادنی کشغی هو دستشو گذاشت رو سرش و شروع کرد به جهی
 ...هیک
 ...کی منقطع و هستري هاغیج

 بردنش یهمراه اون عوض به ه خالکوبیٔ◌با اشاره نموندی باقي فکر کنم حنجره اگهی که دقهی پنج دقبعداز
 ...رونیب

 ...   بودی بزرگیلی خشک
 .... که راجع به مهراد زدنیی اون و حرف هادنید

 .... حرفا رو زدنی زن اکی هم االن که اون
 ....ختیری السا نگاه کردم آروم آروم اشک مبه
 ...ی چي حدس بزنم براتونستمیم

 ...ش کردم*ل* طرف خودم و  بغدمشی آروم کش
 ....ختیری دلم اشک ميه تو پنایب

 ... خدا لعنتت کنهاوفففف
 
 

 .... کرد تازه درد و دلش شروع شدهی گری کلنکهی ابعداز
 ...شدی هرکلمه از حرف هاش دلم کباب مبا
 ...دی رسی به ذهنم نمي دلداري برايزی چچی هیول
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 شفق-السا

 
 جونم-
 
 نی ترکی از نزدیکی  یعنی که حاال ینی اریتم غ کارو بکنه؟من از همه کس انتظار داشنیچطور دلش اومد ا-

 ...افرادمه
 
 ي اونو بخورهیاقتی لی غصه بدیتوکه نبا ارزش ندارهيغصه نخور خواهر-
 
گفتم خوب شیجوونشی نفهمي کرد گذاشتم پايهرکار با پرهام بودمی که اول آشنائياون روز-
 ... به دلشنهیشیبزار بگذره مهرم مشهیم
 
 ... هايری باز از حال ماری به خودت فشار ننقدری ایند روز سخت بعداز چیال-
 
  و منو تنها گذاشتست؟چرارفتیچرا نخوادیش امنشو م*و*دلم آغ...خوادیشفق دلم پرهاممو م-
 
  بازو هاشو نوازش کردم و گفتمی نگرانبا
 
 ....ادیحتما م که بمونه؟نرفتهیکنی اخه چرا خودتو داغون مزمیادعزیم-
 
 ... نداشتی چندانری من هم تأثي هاي و دلدارختیریه اشک م پنایب

 ...واری زد به دهی برداشت و تکختنی دست از اشک ريادی مدت زبعداز
 ... دراز شدهي با پاهاواری به دهی تکهردو

 ... به جلورهیخ
 ... خندهری زد زی هو الهی
 ...کردمی تعجب نگاهش مبا

  خنده اش تموم شد گفتنکهی ابعداز
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 ... هاشي بازوونهی هاش و ديباخل باز... تنگ شدمیدلم واسه آبج... نشدماخل-

 ... تو شکمش عشقه هالینگی هم با اون فیساق
 ... همه خاله مون کردزودتراز

 ..رمی بمدی شاکردمی بودم و با خودم فکر منجای که ای شفق روز اول و دومیدونیم
 ...نمی ببتشونیمی هاتون و خانوادمو با صميل باز هاش شما ها روباخی کردم  پرهامو با مهربونآرزو

 
 .... گفتمی شوخبا
 
 یال-
 
 هومم-
 
 ...نی پائادی با لباس سوپر من از اون باال بسایآفکر کن االن سقف باز بشه-

 ... زانو بزنه مارو رو کولش سوار کنه ببرهبعد
 
 ... خندهری زمی اتمام حرفم هردو زدبا

 ... داخل شدزدی که با تلفن حرف میال در بازشد و همون زن درحکه
 ... لحن حرف زدنش پشت تلفن چندشم شداز

 ...   حال بهم زن بودتی نهای لحن اغوا کنندش بی مرده ولهی بود با معلوم
 ...کردی که با ناز و کشدار ادا میی قربون صدقه هامخصوصا

 .... رادار هام فعال شدی اسمدنیا شن که ب میکردی جمع شده به حالت چندش نگاهش مي السا با صورت هامنو
 ... خطرم به صدا دراومدزنگ

 ....کردمی به زن نگاه متی اخم و عصبانبا
 ... موقع نرم سراغشهی بازومو گرفته بود که کردی که حالمو درك مالسا

 
 ]21:52 29,08,16[, یشکالت یزندگ
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 270پارت
 

 ... رو به طرفم گرفتی حرف گوشنی بعد از زدن ازن
 ... رو گرفتمی تنفر نگاهش کردم و گوشبا

  دم گوشم و از عمد گفتمگذاشتم
 
 جانم مهرادم؟-
 
 ... رو گذاشته بود رو بلند گوی گوشتی تربیب

 ...  پس بسوزی خودت خواستعه
 

  همراهش بود گفتی نگرانی به دلم نشست و چاشنتی نهای که بی با لحنمهراد
 
 نفس ییسته؟کجایمی قلبم وايری خبر می بیگیره؟نمی می تو م مهراد بدونیگی من فدات بشم نمیاله-

 مهراد؟
 
  سرخش انداختم و گفتمٔ◌ به چهرهی نگاهمین

 
 ن؟ی کنای مهراد ادوستم تو خطر بودزمیمن مجبور بودم عز-
 

 مسخره اش ي دست از کارهاتهیر*هرموقع که اون عف... دنبالتونامیغصه نخور عسلم زودِزود م-مهراد
 ...شهیوم مبرداشت تم

 
 با ضرب کردی صورتش اضافه مي که هرلحظه داشت به شدت کبودی جواب بدم که همون زن با حرصاومدم
  رو گرفت و گفتیگوش

 
 ...خب مهراد خان انتخاب با توعه-
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 گفتگهی که معلوم بود باعذاب می حالتبا
 
 ...یکن قبول می منؤ◌ خواستهای رهی منی مشکان خانوم از بتی و عسل و نفس و زندگزیعز-
 

 ... بلند گو نبود ي روی گفت چون گوشی مهراد چدمینشن
  گفتدادی مهراد گوش مي که انگار به حرف هاهی چند ثانبعداز

 
  لمس وجودتدیمنتظرم عشق من به ام-
 
 .... رو قطع کردی گوشو

 ...خوردی ازش بهم محالم
 ....کنمی نفله اش مشمی االن پامدونستی محکم گرفته بودم چون میال

 .... پامي پاش جلوي رونشست
 ... شدم تو صورتشقیدق

 ... نداشتیتی جذابچی سبز که هيچشما
 ...ی بود ولی رنگنکهی وجود ابا

 ...ی فوق العاده معمولي و چهره اي قهوه ايموها
 
 مهراد مال منه و مال منم...  رتشی مثل تو بگی کسدهی که عاشق مهراده و اجازه نمیکس..اسم من صنم-
 ....مونهیم
 
  زدم و تنها گفتمي پوزخندیالیخی ببا
 
 هه-
 
  حرص نگاهم کرد و گفتبا
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 شی از پي کارتی دختنی پدربزرگت محمد خان  و شرمی و ثروتت و حتییبای با زدمیمن به تو اجازه نم-
 ...يببر
 
 ...گهی که منجاستیشاعر اگهی دنه

 ؟ی که از حد بگذرد چمحبت
 ...اهان
 ... شو بگوادامه

  گفتمباپوزخند
 
 
 و زشت نی پول تریمن ب عالمه آدم قدرتمند پشت مننکی منی و قانونیهمسر شرعمهراد همسر منه-
 اصی قابل قری مثل توعه پست و حقیکیچرا چون من با ی بکني کاری تونستی هم بودم تو نمای آدم دننیتر
 عشق من و مهراد نیب یتونیتو نم عشقههکنی که من و مهراد رو بهم مرتبط ميزی گذشته از اون چستمین

 ...يوقفه بنداز
 
  بگه که منصرف شد و رفت و درو محکم بست و باز در قفل شديزی حرص نگاهم کرد و خواست چبا
 
 سایآ

 
 ... بهمختنی راعصابمو
 ...شهی نمگنی ممی برگمی مهرچقدر

 ...اتهیعمل
 ...شوری بکهی بگه مرتسی نیکی آخه

 ...ت بسوزه که که دلسی تو نخواهر
 ... کهيری بگشی که آتسی تو نقیرف
 ...می کرددای شفق رو پيجا
 ... کاغذ اثباتشي بود روي و مهرمی کرددا شفق رو پیٔ◌ اونجا گوشوارهمی رفتیوقت
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 ... کردندای مخروبه پهی اطراف رو گشتن و اون
 ... نظر دارنری رو زالتشونی و کل تشکدنی از باال دنی دورببا
 که باهاش بره کانادا خوادی مدی و بعداز تحدزنهی هرروز به مهراد زنگ مسشونهی که رئی زنداستیه پ کنجوری او

 ...رتشیو بگ
 ... کاناداستمی مقیرانی اهی گهی که مهراد منجوریا

 ... هی و اسمش صنم مستوفکنهی می خانوادش اونجا زندگبا
 ... حرفاچه
 ...رهی شفقو ول کنه تو عنترو بگادی مهرادم ماره

 ... هی دارن ستودنی ملت اعتماد به نفسواال
 ... اعتمادبه نفس تورو داشت ساپورت بودي شلوارری گلم زدهتر

 ... رو نجات بدمی خودم برم شفق و الخوامی من امروز میول
 ..گنی و بعد مکشنشونی باشه که منای به ااگه

 .. .رهی تقددست
 ..  خونه لباس عوض کردمرفتم
 ... کردمي فلفلمو جاسازي و اسپرریو زنج بکس و چاقو پنجه
 ...   کجا بماندحاال
 ... کهکنهی نمفی رو واسه شما تعريزی آدم که هرچواال

 ....ي*س*و* نامي هو گذاشتم جاهاهی
 ... منکه لو دادمعه

 ...  که من لو ندمیعنی توسرتون خاك
 ...واال

 ... شفق افتاده بودٔ◌ که گوشوارهیی گرفتم و رفتم همونجادربست
 .... رو رد کردم و شروع کردم به سمت اونجا رفتنیتاکس
 .... شدداشی ساختمون از دور پهی تازه ي روادهی پقهیدق30 حدودبعداز

 ...   رهی تا اونجا می کاوفففف
 ...يندازی مي که منو به چه دربه دری آل ببرتت اليا
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 ... تنگ دل اوني که نریبمون  شفق وايا
 ... دستمال گذاشت رو دماغمهی از پشت یکس فکرا بودم که نی همتو
  بزنم که از حال رفتمغی تا جدمی کشقی نفس عمهی

 
 
 رسامیام
 

 ...وانهی دٔ◌دختره
 ... صنم وستار گرفتنشي ازنوچه هایکی ودنی گاه دی رو اطراف مخفسای بچه ها خبر دادن آشی ساعت پمین

 ...شمی موونهی دختر من دنی دست ااز
 ... بهمختیر کار اون ر به خاطتی مامورکل

 ... شرکتش دادماتی عملي هاي سازش پیٔ◌ همهي اولم کارم اشتباه بود که تواز
 ...اته انجام عملیٔ◌ آمادهیاتی عملمیت

 ... ها مستقرنروی نهی که بقیی به جامی تا برسمی شدم و راه افتادنی ماشسوار
 ...هی آدم ربابشترازی بیلی خجرمشون
 ...هیه دار حرفه ا سابقهی نژاد یستارتوکل

 ... جرمش هم قاچاق انساننی ترمهم
 ... و زندهمرده
 به ی راضنکهی اي و دوست پسرشو براحی تفريادبرای مرانی به اشی چند سال پی پزشکي دانشجوی مستوفصنم

 ... کانادارهی و مرسونهیازدواج باهاش نبوده به قتل م
 ... قتل رو شاخشهیی هم که آدم ربااالن

 ... هم هست که چهره اش شناخته نشده و درواقع فرد مجهول پرونده استگهی زن دهی
 اونجاست ي از کله گنده هایکی صنم به مهراد اونجاست که تو کانادا مهراد خان ما به احترام پدرش که ربط

 صنم خانوم هم به قول نی و اشدنی محسوب مگهی هم دی داشته و به عنوان دوست اجتماعنی باایرفتار خوب
 ... برش داشتهابویروف مع

 ...میدی ها مستقر بودن رسروی که نی خالصه به محل
 ...می و شروع کنمی نقشه رو مرور کنگهی بار دکی شدم تا ادهی پنی ماشاز
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 ... داشتازی نيادی زي هاروی به ناتی عملنی گاه مصلح بودن ا افراد داخل مخفیٔ◌ همهچون
 ... شدمنی سوار ماش ها و دستورات الزم رو اعالم کردم وسفارش

  راه افتادنی بسم اهللا من ماشبا
 

 شفق
 
 ...رهی و مگهی چرت و پرت مي سرهی ادی دختره منی ساعت اکی ساعت به کی امی زنداننجای که ای مدتنیا

 ... به کل داغونهاعصابم
 ... پرهامگهی موضوع هم السا که راه به راه منی اهم
 ... هامپر

 ...پرهام
 ... واسمون واال به خدا روزگار نذاشته گرفت مهم شدنویحاال اومد ا مهم نبودایچکیه پرهام واسه نیا

  بکوبم تو سر تو؟امیمنم مهراد دارم م پرهامشبااون
 .... اومد و شرطشو گفتدختره

 ... کانادا که ازدواج کنندرهی و با اون مدهی مهراد گفت منو طالق مبه
 ... بلند گو که منم بشنوميود رو رو گذاشته بی که گوشنجاستی جالب او
 فحش من بلد بودم و نبودم و هنوز وجود نداشت و وجود داشت و ی اونجاست که مهراد هرچ طالییٔ◌ لحظهو

 ...نی به جون ادیدرحال اختراع بود و کش
 گه؟ی که شاعر منجاستی او
  ؟گهی میچ

 ... تو رعنارو بنازمي و باالقد
 گ زد و با کمال وقاحت به مهراد گفت نداره زندهی فادی بعد که ددوروز

 ...ي تا زنتو نجات بدی به آرزوم برسوندیمنو با... تورو تجربه کنمي*وش*غ*آ*م * بار هکی دحداقلیمن با-
 ... بود که حالم بد شد دلشوره گرفتماونجا
 ... بکنهي نجات من همه کاري حاظره برامهراد

 ....    ن خوابش برده بود مٔ◌ طور نشسته بودم و السا هم سرش روشونهنیهم
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 .... جون رو انداختن تو اتاق و رفتنی دختر بهی از اون گردن کلفت ها یکی در باز شد و که
 ... کامال مشخص بودنی هوش بود و ایب

  شونمو تکون دادم و گفتم آروم
 
 ...یخرس.... باتوامایال...یییهو....یال...یال-
 

  باز نکرده گفتچشماشو
 
 هووووممممم-
 
 ...نی ببنوی شو اداریمرگ و هوم ب-
 
 وووویچ-
 
 ... پاشوگمیم-
 

  دختر گفتدنی باز کرد و به محض دچشماشو
 
  رو کشتن؟ی حضرت عباس مرده؟کای-
 

  نگاهش کردم و گفتمی چپچپ
 
 ...نیشتی هوشه انیفقط بگو مرده خب؟ب-
 

 ...السا هم اومد نشست کنارم... طرف دختررفتم
 ..   تو صورتش بودموهاش
 .... که کنار زدم شکه شدمموهاشو

 ... شده بودوونهی که دالسا
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 ....زدی مغی جی هغغغییی پشت جغیییج
  آروم چشماشو باز کرد و گفتسای هو آهی

 
 ...خفه شو کر شدم-
 

 ... بغل هممیدی پریی و سه تامی کردگهی نگاه به هم دهی ساکت شد السا
 ...میدیخندی مهی شدت گراز
 ...میکردی مهی گری از شدت خوشحالای

 ...دونمینم
 ....     بودی بود حال خوبیهرچ

 
 
 

 ...واری به دمی دادهی تکمی هامونو کردهی گری به قولنکهی ابعداز
  که ذهنمو مشغول کرده بود و به زبون آوردمیسوال

 
 سایآ-
 
 هوم-سایآ

 
 
 ؟یکنی مکاری چنجایتو ا-
 
 بازم راجع دی خالفکارن و بانای نه اگفتی مرسامی امی ولمی کرددای پي که تو اومدي شمارواز همون روزيجا-

 منم اعصابم خورد شد خودم اومدم...می کنقیبهشون تحق
 
 ؟ي افتادریخو چرا گ-
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 رو ی النیداشتم روح پرفتوح اي که گوشوارتو انداخته بودیی اومدم اوجا ماستهیپوففف شانس سگ-سایآ
 م دهنم و پخخخخخ که دستمال مبارکو گذاشتن دکردمی مضیمستف

 
 يحقته که به من فحش ند-یال
 
 بخواب بابا -سایآ

 
 خب از مهراد چه خبر؟-
 
 ی ولدونهی هم مسی و پلشهی دنبالت تلفن ها کنترل مادی بزارنی نمی ولمونهی مث مرغ سرکنده میچیه-سایآ

  بکنهتونهی نميمهراد کار
 
 
 حال خودش خوبه؟-
 
 اصغر آقا کاسب سرکوچه هی ی جکسونکلی به اون ماکلیون هخوب؟خوب کجا بود خواهر من از ا-سایآ

 ...مونده
 
 نجام؟ی من ادوننی مایک-
 
مهرادم ...دوننی نمنی و عمو حسمی خاله مرنیشاه...مهراد فقط به محمد خان گفته و خوانودش وخانوادت-سایآ

 صبح رفتم از خواب زروید...کردی مهی که گردمیدیشب ها تا صبح م نموندهچشی هشیکه مثل اسفند رو آت
 .. . کنم عکست بغلش بوددارشیب

 
 ؟ی چه خبر؟ساقگهی درمی من بمیاله-
 
 رو به ه قضیٔ◌ همهی کرده و راستی گفتم السا رفته دنبال پرهام توام مهراد ال پوشونمی رو بهش نگفتیساق-

 عقد کنن بهتره و  عمه زهراوشوهرش گفتنی خورد ولاری چقدر کتک از سامنیخانوادش گفته بماند که رادو
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 کس چی هی عصر عقد کردن ولروزید...ی و بعد عقد و عروسادیحاال برن محضر تا عقد کنن که فاجعه به بار ن
 ... دوطرفٔ◌نبود فقط خانواده

 
 می باهم گفتی و المن
 
 ننننننهههههه-
 
 ارههههه-سایآ

 
 ... دوست داشتن کردني همه هرکارمیدوروز نبود-یال
 
 ...کننی که زود زود کاراشونو منهی ما نحسه ا قدمگهیآره د-سایآ

 
  چه خبر؟گهید-
 
  و گفتدی خندزی کرد و ري نگاه موزهی

 
  خنده دار و باحاليخبرها-سایآ

 
  شده؟یچ-یال
 
 . .نی بوسم کندی باگمینم-
 
  گفتدیمالی به پاش که همونجور که پاشو ممیدی هماهنگ با لگد کوبیباال
 
 ... اهگمی خو مایوحش-
 
 بنال-یال
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 ...شهی عمو داره مایشفق داره عمه -سایآ
 
 ؟یییییییییچ-
 
 ...شهربانو حامله است-سایآ

 
 ... بزار عقد کنن چهارروز بگذره حالم بد شدییییا-یال
 
 ...ي اونا دارکاری چیییاوو-
 
 
 ...    يتورو که ول کن خودت حامله ا-یال
 
  گفتیجیگ با سای که آمیدی آوردن موضوع جفتموم خندادی به با
 
 مهرادخرت کرد؟-سایآ

 
 يآره اونم چه خررر-یال
 
 ... اهنید مثل آدم بنال-سایآ

 
 ... فکر کردن حامله اننای باال آورده ای بوده هنی روز اول چون بد ماشنیا-یال

 ... نزدهی و به شفقم که اعتماد داشته حرفستی مهراد مدونسته نی مهراد هم گفتن ولبه
 
  و گفتدی لپمو کشسایآ

 
 بال مرده -
 

  ومهراد وارد شدنزی که در باز شد و صنم به همراه اون زن نفرت انگمیزدی و گپ ممی بودنشسته
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 ...دی برنفسم
 اد؟ی بدی مهراد باچرا

 ...نکنه
  قبول کرده؟شنهادشوی پنکنه
  کارو بکنه؟نی به خاطر نجات من انکنه
 ... به قبلش ندارم هرکار کردهيکار

 ... شوهر منهاالن
  کنار صنم و مهراد با بهت گفتسای پردنی با دسایآ

 
 نجاست؟ی چرا ای عوضنیا-سایآ

 
 ...از خودش بپرس...هه-یال
 
  حرف اومدو گفتبه
 
 آرتام به خاطر جون خواهراش با من بمونه نه؟فکر کنم- سایپر
 
 ... داغٔ◌ رو گذاشتن رو تابهسای حرفش السا و آنیباا
 ... برن سراغش که جلوشونو گرفتمکردنی می و سعدادنی فحشش مغی حرص و جبا

  آروم گرفتن صنم با پوزخند گفتیوقت
 
  من نزد؟ٔ◌نهی دست رد به سيدی مهرادت حاظر شد با من بخوابه؟ديدی دخت؟دنی شرميدید-
 
  نجات شفقهي بکنه براي اگه کاریدونیخودت هم م...خفه شو-سایآ

 
 ....کنمی رودرك مشکشهی کثافت مهی با ندی که مهراد با خوابي اآلن عمق زجرنیاز هم-یال



              رمان زندگی شکالتی                                             اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 469 

 
 ...خوابمی خان مانی که من با مهراد احتشام شانهی مهم انیکنی فکر می شما چستیمهم ن-صنم

 
 ...دی اون مستانه خندوبعداز

 ...ی ولکردی که با عشق نگاهم مکردمی من ساکت به مهراد نگاه مو
 چرا؟

 هم گذاشت و دستشو مشک کردو ي مطمئن چشم روینگاه رو از عمق نگاهم درك کرده بود چون با سوالم
 ... به قلبشدیکوب

 ...دونستی حرکتش بودم و خودش هم منی اعاشق
 ...ی کم آرومم کرد ولهی دی که کرد شايکار

  و ساکت باشه؟رهی قرار بگیطی شرانی همچي که توهی دخترکدوم
 ...بندمی سر مهراد با خدا شرط ممن
 ...وامخی جون عشقمو از تو مخدا
 

 ..هیاومممم عال... دختنی شرمي چشمايه جلو*شق*عا*م...ی عشقت با من بخوابي جلودیمهرادجان با-صنم
 

 ... استوانهی زن دنی اایخدا
 ...شی روانپرهی

 
 ...نی توصورتش آنچنان که پرت شد رو زمدی حرف از دهنش کوبنی به محض خوارج شدن امهراد

 
  و گفتسای سمت پربرگشت

 
 همون ی کپقای اما تو دقدهی جو از معرفت برادرات به تو رسهیدهی جو از اخالق پدرت به تو رسهی ردمکیفکر م-

 ...   نی هوستونیهمتون پ....دهی عمه اش کشیعنی که به مادر تو ي مثل بهاره اقایدق...یمادر پستت
 ...یستی تو مثل اونا نیدونی؟می آرشام؟بعداز اون چایآرتام؟

 ...يتر یض* اونا عوتواز



              رمان زندگی شکالتی                                             اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 470 

 ...خورهی تو؟هه چشمم آب نمی چرا ؟چون اونا بعداز ازدواج آدم شدن ولیدونیم
 
 ....نی و سرشو انداخته بود پائزدی نمی حرفچی هسایپر

  که از جاش پاشده بود گفتصنم
 
 ؟یقرارمون ک-
 

  با خشم گفتمهراد
 
 ... اآلننیهم-
 
  مردن چگونه است؟و

  نمور چقدر تلخ است؟ياروی جان دادن در چهاردداندی کس مچه
 ؟یکشی مرده رابه دوش می که روحی درحالستنیز

 ..دانمی ممن
 ...کنمی فاجعه را درك منی با تمام وجودم عمق امن
 درخشند؟ شب میٔ◌ پوستهری زن ها زگفتی کس مچه

 ...  احساسم خوش بودٔ◌ که با تنها بازماندهیی بر آرزوهادرخشد من میٔ◌ مردهروح
 ... بتدا بود و تا انتها براب من خواهد بود که از اي مردتنها
 ...اما
 ؟یمتی چه قبه
 .... زنن ایٔ◌ امروز اگر اوتن بدهد به خواستهو

 ... بر منییوااا
 و چی آنرا در پدهی که ذهن کوچکم از قلب بزرگم مدد خواسته و تن آرزوهاییٔ◌ همهشودی انجاست که دود مو

 ... عشق و احساسمانٔ◌خم جاده
 ... می که با مهراد تصور کردیی کوچولوها آن دخترتمام
 ... بود همه و همهي ابدالمانی ك در خی و تمام آن عشقمی داشتی زندگي که برای آن ذوق و شوقتمام
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 ..  دود
  اتی پناهگاه زندگدنی بر دزدي سخت است چشم ببندوچه

 
 
 ...کردمی طور نگاه منی همگفتمی نمیچیه

 ...ته بود مستاصل به منو صنم چشم دوخمهراد
 

 رون؟ی بمیخب بر-صنم
 

 ...نجاینه هم-مهراد
 

 ....ادی زد که مهراد گفت به ستار هم بگو بي قهقهه اصنم
  که صنم گفتمیکردی  با تعجب نگاهش مسا صنم و پریٔ◌ به عالوههمه

 
  ندارم ی منم مشکلي نداریاگه تو مشکل-
 
  وسطو گفتدی پریال
 

 ...زه مشکل دارم*توعه هر ٔ◌ لنگ و پاچهدنی من واسه دیول-السا
 
 تی تربي جاخوردنی میه* گور به گور شدت که معلوم نبوده چه گويمعاشقه تو ببر سر قبر اون ننه بابا-سایآ

  جامعه بدنلی انگل تحوهیکه حاال کردن بچه
 

 خورهی داره بهم بر می هیه-صنم
 
 

  واسه خواهر من؟ي هاتو آورديباز تهی*فر*بزار بر بخوره ع که بر بخورهنیبه درك اسفل السافل-السا
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 ...  رفترونی دنبال ستار از اتاق برمی با گفتن من مسایپر
 
 ؟ي دارمانی ایکنی که ميمهراد به کار-سایآ

 
  با غم نگاهم کرد و گفتمهراد

 
 نه-
 

 ...پس چــ-السا
 

  و گفتدی وسط حرفش پرصنم
 
 .... ندارهی ربطچیبه تو ه-
 

 خفه شو صنم-مهراد
 

 رد اتاق شد و با خنده گفت واستار
 
 
 ... کاناداست کهنجای اه؟مگهی چه کارنیاخه ا-
 

 شده از ی ستار و تا ستار بفهمه چي به بازودی درآورد سرشو باز کرد محکم کوببشی سرنگ از جهی هو هی مهراد
 ... لب گفتری زيزیحال رفت فقط لحظه آخر چ

 ... گلوشر جورابش درآورد و گرفت زیٔ◌ از گوشهیی بگه که مهراد چاقويزی از بهت دراومد اومد چصنم
  گوشش گفتریز
 
 ؟يدی فهمبرمشی مادی صدات دربسه پلیٔ◌ تحت محاصرهنجایا-
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  با ترس گفتصنم
 
  نبودنیا...مون....قَرار...قَ-
 

 ...خفه شو-مهراد
 
  گفتيری با ذوق وصف نا پذسایآ

 
 ... قربون ضرب شصتت بره اون صنمی جووووونم الهيا-
 
 .... هو گفت چاقو تو بردارهی اومد سایپر

 ...دهی اسلحه کشدمی کردم دنگاهش
 ... بود قبض روح بشمکی ترس نزداز

 ؟ی بزنه به مهرادم چاگه
 ... دستشری گرفت از پشت سر با لگد زد ززی خسای هو آهی

 ... پامي بکنه و اسلحه افتاد جلوي کارو کرد نتونست کارنی اعی سرچون
 .... ا برش نداره برش داشتم تعیسر

  رو گرفت و دستاشو پشتش قفل کرد و گفتسای از پشت پرسایآ
 
 ؟یکشی حاال اسلحه هم مي کردی خواستینکبت خانوم هرغلط-
 
 ... بودکی که اون نزدیی و الساسای آي تو چشمادی فلفل درآورد و پاشي مانتوش اسپربی هو از جهی سایپر
 که نشسته بودم با سه تا پشت خودمو بهش رسوندم و پشتک ییا با سر برم طرفش از همونجتونمی نمدمید

 ... تو شکمش فرود اومدیسوم
 

  که مهراد گفتي گوشه اهی شد پرت
 
  ...ی حله سامیهمه چ-
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 ...میکردی منگاهش

 من نمتونستم کمکشون کنم ی بود ولي و اشک از چشماشون جارمی کور شدگفتنی می که هسای و آالسا
 ... ود بسایحواسم به پر

 .... اتاق بستٔ◌ صنمو کشوند و دستشو با طناب گوشهمهراد
 .... رو هم بستسای طرف منو دست پراومد

 .... بلند شد کهي اندازری تي هو صداهی
 

 ....  و برد پشت دردی رو کشسای منو و السا و آعی مهراد سرکه
 .... ستار اومدن داخلي نفراز قل چماق هاهی هو در باز شد و هی

 .... از پشت با آرنج گذاشت تو گردنش که از هوش رفتمهراد
 که لباس گهی سام با چند نفر دری قطع شد در باز شد و امي اندازری گلوله و تي ساعت که صدامی حدود نبعداز
 ...  بودن وارد شدندهی پوشینظام

 ...دشونی و گفت ببردی و ستار و صنم رو ددی سام به محض ورود اول مارو ندریام
 ... میکردی بهش نگاه می و صنم رو که بردن همه با نگرانستار
 ... اگه بفهمه خواهرشاخه

 ....شهی من داغون مي خدایییوا
 ...  نبوددی صورتشو پوشونده بود و تو دی بود ولوار دیٔ◌ گوشهسایپر
  به طرفمون اومد و گفتی ما با خوشحالدنی طرف اتاق برگشت و با دنی ابه
 
 ....خداروشکر-
 

  لبخندش جمع شد و گفتمیگی نميزی چدی دیوقت
 
  شده مهراد؟يزیچ-
 

 ... آروم گفتمهراد
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 ن؟یهمه رو گرفت  حلهزینه داداش همه چ-
 
 ش؟یدی شما دستی هم ازش در دست ني سابقه اچی مونده هیکیپوووووفففففف نه -رسامیام
 

  که گفت می سر تکون دادآروم
 
 ن؟یگیخب کجاس چرا نم-
 

 .... بود اشاره کردمسای که پریف به اون طرآروم
 ... سرش رو زانوش بودسایپر
  سرش گذاشت و گفتي اسلحه رو رورسامیام
 
 ...دستاتو بزار رو سرت بلند شو-
 
  باز گفترسامی نخورد که امی تکونسایپر
 
 ...سرتو بلند کن...ستمیمگه با تو ن-
 
 
 ..   سرشو بلند کنه از جاش پاشدنکهی بدون اسایپر

 ...    سام نگاه کردری اميوم سرشو آورد باال و تو چشما آرآروم
 ...کردی سام شوك زده بهش نگاه مریام

  با لکنت گفتقهی چنددقبعداز
 
 غه...درو...   ك. .بگو..ب....جا...ن..يا....تو...ت-
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ت  که پرت شد سمي تو گوشش جوردی دستشو برد باال و محکم کوبرسامی که امنی سرشو انداخت پائسایپر
 ...وارید

 دی و عربده کشنی سر خورد رو زمآروم
 
 
 چـــــــــــــــــرا؟؟؟؟؟؟؟؟-
 
 

 ....  طرفش و دستاشو گرفت بلندش کردمهرادرفت
 

 ریبه خودت مسلط باش ام-مهراد
 
 جون و اشک ی که بییسای طرف پردی هو مثل برق گرفته ها خودشو از دست مهراد جدا کرد و دوهی رسامیام
 ... اتاق افتاده بودٔ◌ گوشهزانیر

 ...میزدی مغی نتونست و ماهم از ترس جرتشی تقال کرد بگی هرچمهراد
 ... کشتنشازترس

 ادی ازش بر مزی همه چنمیبی که من مینیا
 

 سام باشن اومدن ری امي همکارهاخوردی شد در باز شد وچند نفر که بهشون مسای پرکی سام نزدری که امنیهم
 ا تعجب گفتن سام بری وامدنیتو و با د

 
  اومده؟از بستگانن؟شی پیقربان مشکل-
 
  سام خودشو صاف گرفت وگفتریام
 
 ...دشی وجه ببرچینه اصال به ه-
 
 ...رونی رفت بو
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 ...رونی بمی از مامور ها رفتیکی مهراد با ٔ◌هی هم ما به توصبعدازاون
 ... شدی به سرعت طزی اون هم همه چبعداز

 ... از سفرنی شاهبرگشتن
 ... شد وی که همگانیی موضوع ادم رباندیفهم
 ...ماه از اون روز گذشته1االن
 ...  مورد آخر به اعدام محکوم شدننی که داشتن وای و ستار با توجه به جرائمصنم

 ...سال حبس محکوم شد10 نداشت به ی ماجرا دستي ستار و صنم گفتن که تونکهی به خاطر اسایپر
 
 

 ...دهی جواب نمرنیگو می پرهام رٔ◌ شمارهی هرچهی روزچند
 ... رو جواب نده نههی السا و بقی فقط گوشنکهی انه
 ...ستی کال انگار نگفتی مرسامیام

 ...ستی ازش ني اثرچی هگهی انجام شده و بعد از اون دتی که درحال انجامش بوده با موفقیاتیعمل
 ... واقعا نگراننهمه
 . .  السا که گفتن ندارهحال

 ...می شدگهی دیکی وارد میشد اون مخمسه خارج از
 .... ماستتی تو چاه حکامیوفتی مامی چاله درماز

 ...    بهش دادشهی نمي خبرچی و هنه رادویٔ◌ دردونهزی هم که کال عزیساق
 ....رنی بگی اومد عروسای گذاشتن بچه که به دنقرار

 ...ارمی درنمنای اي اصال سراز کارهامنکه
 ...شدمی موانهی که من درهی بگی عروسواستخی بل بشو منی بهتر اگه تو ایول

 ... السا چطورهنمی سر به بچه ها بزنم ببي رمی از دانشگاه دارم ماالنم
 ... نداره تا آپارتماني که دانشگاه فاصله انهی اشیخوب
 ... رو بردم داخلنی و ماشدمیرس

 ...گهی دارم  دنگمی منم واحد دارم پس حق پارکنجایا
 ...هی نظر عالنی ااز
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 ... آسانسور شدم وطبقه شونوزدمداخل
 ... که شکه شدمرونی اومدم بستادازشی که اآسانسور

 ...ومدی السا مونی و شغی جي جفت کفش زنونه و مردونه دم در بود و صداچند
 .... عجله درو باز کردم و رفتم داخلبا

 ان ي چادردی و مقنعه شون فهمنی از دم آستشدی که مي با دوتا خانم چادری انتظاميروی مرد با لباس ندوتا
 ...رهی خودشو بزنه بگخواستی السا که مي داشت جلوی سعساینشسته بودن و آ

 .. . از خانوما آبقند بودیکی دست
 دیکشی مغی مدادم جالسا

 
 
 قولش ریپرهام من ز....پرهام من زنده است....نیگیدروغ م....اون به من قول داد برگرده...نهههههه اون نمرده-
 ....زنهیمن

 
 

  سمتمو بازوهامو گرفتدی که به من افتاد دوچشمش
  گفتباعجز

 
 نایشفق ا.... کنرونشونیشفق ب...بگو که پرهام من قول داده برگرده.... بهشون بگو که نمردهيخواهر....شفق-
 ... اصال دوست ندارمشونویبشون بگو من شوخ.... منو دق مرگ کننخوانیم
 
 

 ... بودمشکه
 ....ومدیزم بر نم اي کارچیه

 ....رمیش بگ*و* بود که السا رو درآغنی که تونستم بکنم اي تنها کارفقط
 
  عجز و ناله گفتبا
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 ....قول داد منو تنها نزاره...رهی میپرهام من نم...بگو که زنده است....شفق بگو-
 
 
  و گفتسای و رفت طرف آییرای هو خودشو پرت کرد وسط پذهی

 
 
 .... بگویبگو لعنت....هی هان؟بگو که شوخی کنی تا با من شوخيباهاشون هم دست شدچرا ... بخشمتینم-
 
 

  از حال رفتسای که تو بغل آکردنی نگاهش می اشکي با چشماهمه
 

 السا
 
 بودن،خواستم ستادهی کنارهم ای با لباس مشکدم،همهی دی اشک،صحنه رو به روم رو تار مي پشت حاله ااز

 ! نتونستم به جلو بردارم،امایقدم
 ... دهی پاهام رو گرفته و بهشون اجازه حرکت نمییروی که نانگار

  غم و اندوهدم،ازدرد،ازی لرزیم
 ! از دست دادمی راحتنی گاهم رو به همهی شه که تکی نمباورم

 ... رو از دست دادمپرهامم
 بشن تا يل تلنگر چشم مثي کار برانی سرم فرود آوردم،اي لرزونم رو باال بردم و روياردستای اختیب

 دای گونه ام پي خودش رو روي و جادی لغزرونی قطره اشکم از گوشه چشمم به بنی بشن،اولیببارن،تابارون
 ...کرد
 بلند غی قدم،جنی اشک از چشمام،دومزشی قدم،رنی پاهام جمع کردم تا قدم بردارم،اولي رو تورومی توان و نتمام

 ی زهر آلود قلبم رو نشونه ميریار از غم همه افراد حاضر که مثل ت و سرشرهی قدم،نگاه خنیارم،سومی اختیو ب
 ... کردیگرفت و نابودش م

 کردم،پاهام توان تحمل وزنم رو ی زانوهام رو درك نمدی به پرهامم،به عشقم،لرزشش شددمیدم،رسیرس
 ... افتادمنی زمي رواری اختی گذاشته شده،بنی سنگي هرشونه ام وزنه  اينداشت،انگار که رو
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 ... مثل بختم،اطرافم رو فرا گرفتک،درستی و تاراهی سي مثل حصارچادرم
 ... گرفتی پرهام منو درآغوش مي چادر بازو هانی اي کاش به جاي کاش،ايا
 ! کردی دل سنگ رو هم آب مي زدم و اسمش رو صدا زدم،ناله کردم،ناله اغی جاری اختیب

 که از درد يادی زدم،فرادی فر بو کردم و به قلبم فشردم گرفتمفمی ظري مشت هاي دستم رو توری زي هاخاك
 : اسمش رو صدا زدمد،دوبارهی خودم رو به آتش کشي ازته دل که گلويادی گرفت،فریو اندوه نشات م

 
 و من باال سرت باشم،پاشو و بغلم کن،بهم بگو که ی بخوابری زنی توادی،نبای بخوابدینبا...پـــرهام،پاشو«

 دلم واسه خانوم کوچولوم یگفتی مادتهی...نیبب... السات اومدهنیبب....نیبب... کابوسههی بگو که همش!دروغه
 ....نی اومدم ببنیبب....پاشو....یتنگه؟؟پاشو لعنت

 
 
 ... باشهری زنی اجازه بدم که عشقم ادید،نبای شروع کردم به کنار زدن خاك ها،نبااری اختیب

 جونم رو در دست گرفت و خواست مهی و نفی نحياومد و بازو ها خواهرم به به خودش دمی که کشی دومغیباج
 .....که من رو بلند کنه

 
 .... شکستی السا سکوت قبرستون  رو مي زجه هايصدا....  بود شهی تر ازهمنی قبرستون سنگییفضا

 ..... کرد ی مهی کرد انگار آسمون هم به حال ما گردنی شروع به باريدی بارون شد
  .....زدی زد و با کف دست به مزار میود اسم پرهام رو صدا م باتمام وجالسا

 
 شمی پی معرفت مگه نگفتیب...نیبب.... خانومت اومدهنیپرهام پرهامم پاشو پاشو بب:السا

 ... دارم هاننن؟من بدون تووی تو کرازی غ؟چرااا؟؟؟منیچرارفت...؟یمونیم
  زنده باشم؟دی وجود تو چرا بابدون

 ... بهترهرمیه بمآر...رمی بمدی بامن
 

  رفتی بود که به قلبم فرو مي کلمش مثل خنجرهر
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 ی گوشم مي زجه و ناله هاس توي نشد صدای حرکاتاش اروم بشم ولدنی با نددی رو ازش گرفتم شانگاهم
 .....دیچیپ

 ....دی دوی ها مونهی ناگهال  السا از جا پاشد مثل د
 می بخورنی که هر لحظه ممکن بود زمدمی دوی انقد تند م بود وسی خنی زممیدی و مشکان هم دنبالش دومن
.... 

 ..... شدنی لحظه نقش زمهی خورد وتو زی پاش لالسا
  .....شدی مکی که هر لحظه ب مشکان  و السا نزدینی ماشمیدی شنی رو منی بوق ماشي صدا

  زدمادی بشتر کردم و فرسرعتمو
 
 مشکاااانننمشکاااااان-
 

 ..... بهش خورد نی پرت کرد و ماشابونیشکان السا رو به اون طرف خ شد که می چدمی نفهم
  رفت از ته دل داد زدمادمی زنینفس کش... دیچی پی ضربان قلبم تو مغزم ميصدا

 
 نــــــــه مشکاااااانممممم-
 
 
 .... شدنی باره نقش زمکی رنگ باال رفت و به ی مشکن ماشیٔ◌ که با ضربهی مشکانو
 
 

  روز بعدسه
 

 ادمهر
 
 

 ...مارستانهی سه روزه که مشکانم روتخت باآلن
 ... رفته تو کمانفسم
 ... برش گردونهتونهی گفتن فقط دعا مدکترا
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 ... به برگشتن ندارهي عالقه اچی هگهی مدکتر
 ... که از دم اتاقش تکون نخوردمدوروزه

 ... وقتا داخلماکثر
 ...زنمی حرف مباهاش

 ... خاطرات خوبموناز
 .. .دهی مدی که خوب بوده و بهش امییازهی همه چاز

 ...دهی اما آروم خواباون
 ....ری وصف نا پذی آرامشهیبا
 ...   خانواده ها نگم که گفتن ندارهاز

 ... مردمی مدی من باگهی و مدونهی که السا خودشو مسبب مرگش مدوستاش
 .. . هاشي قراری هم سومش رو گرفتن و باز هم السا و بپرهامو

 ... کلمه هم حرف نزدههی  کهرسامیام
 ... باشهرساممی مرحم درد امکنهی می خودش حالش بده سعنکهی بااسای چندروز آنیا

 .... راحت ترهسای هم انگار که با آرسامیام
 ...مارستانی خبر مرگ پرهام حالش بدشد و آوردنش بدنی بعداز شنیساق
 ...فهمهی واون مزننی مشکان حرف مي سرش از رفتن تو کماي بوده باالهوشی بی دقتمارستانی بيتو

 ... خوددارهي هم که جایساق
 ... تکون نخوردهمارستانی از همون روز اول از دم بنیشاه
 .... هرچقدر تالش کرد ببرتش نشد که نشدسارا

 ... تا االنختی اول مردگنده اشک رٔ◌قهی همون دقاز
 .... مرد گنده خودم که بد ترمگمی مهه
 ...داغون شده محمد خان بگم که از
 ... افتادی اتفاقات نمنی بودمش ااوردهی ننجوری من مقصرم اگه اگهیم

 ...مارستانی بموننی از صبح تاشب مانی و محدثه هرروز مالی و مهاری و مهراریماز
 .... به برگشت ندارهیلی تمازننی که باهاش حرف ماوناهم

 ....شد زربان قلبش تند زدی باهاش حرف مالی مهی بار وقتهی فقط
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 ... بودال عالقه اش به مهیٔ◌ اونم نشونهکه
 ...مونی سر خونه زندگبرمشی مادی به هوش بیوقت
 ....    رو ندارمگهی طاقت اتفاق دگهی دمن

  اومد و با عجله گفترونی بودم دم در اتاق که پرستار از اتاق بنشسته
 
 ... رفتهماری بیاتی عالئم حدیدکترو خبر کن-
 

 .... و رفتم تودمیاس مخصوص پوش لبي چطوردمینفهم
 ... نداشتنمی بودم و کارپزشک

  برش گردونن کردنی می که سعکردمی نگاه می شده به مشکانمسخ
 ...ی بوق ممتد دستگاه باز هم امتحان کردن ولبا

 .... من برنگشتمشکان
 
 ... تونم باور کنمیمن نم...نه..نه

 ....گذارمی نممن
 ....رهیبگ عشقمو ازم ای دندمی نماجازه

 ... بلد شدمنی رو زماز
 ...  طرف تختشرفتم

 ... زدمداد
 ...دمی کشعربده

 ... که بشنوهيجور
 ...کردی قهر مزدمی که تا حرف مي جورهمون

 
 ؟واسهیستی راه نمهی نقی رفی دست نگه دار؟هان؟مگه نگفتای دست نده ای یمگه نگفت.....مشکـــــان برگرد-

 ...ویر آرواسه خاط....خاطر تپش برگرد
 ... مشکان برگردبرگرد

 ... خودموکشمی مي برنگرداگه
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 ...  روی لعنتی زندگنی اکنمی متموم
 ...برگرد
 ... نفستی ببرهی منفسم

 
 ...بیب
 ...بیب
 ...بیب

 
 ... برگشتمشکانم

 ...شهی خدا باورم نميوا
 ...کردم رو به روم نگاه میٔ◌ با صحنهناباور

 ... صورتم دادياندوه رو بار اشک شوق جاش رو به اشک نیا
  يصدا

 ...معجزه
 ... من برگشتيخدا

 ...دیاری هارو بدستگاه
 ... گرفت؟لمی فشهیم

 ... دوستشون دارهیلیخداخ
 ...هی ستودنعشقشون

 .... خاطر عشقش برگشتبه
 ....و
 ... نداشتتی کدوم اهمچی هیول

 ... مشکان من بودمهم
 ... من بودی عشق  وزندگمهم

 .. بودمروابرها
 ...دمی کبود بود رو آوردم باال و آروم بوسکردنی که بهش وصل ميادی زي کت هاوی دستشوکه ازفرط آنژآروم
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 ... بردم کنار گوشش و لب زدمسرمو
 
 ...میممنونم زندگ-
 

 ... قلبش باالتر رفتضربان
 ...دمی سرش بود فهمي که باالی از دستگاهنویا

 ...دمی بوسشویشونی عشق نگاهش کردم و پبا
 ... از خدا تشکر کنمدیاب

 ... که مشکانمو بهم برگردوندیی خدااز
  دکتر بخش گفتمبه
 
 
 مواظبش باش-
 

  راحتالتونیچشم دکتر خ-دکتر
 

 ... چشم ازش بردارمومدی و دلم نمرفتمی طور عقب عقب منیهم
 .. به سمت نماز خونه کج کردمرموی دل کندم و مسآخر
 
 

  ماه بعدسه
 
 ...  کردنمانی زای کشتنم از بس هیییوا

 ...دونه.. بگه دونهسی نیکی دلم زی عزخب
 ... خبشهی مجی گآدم

 ...    و سرم به کل شلوغهمهی عروسگهی ماه دکی
 ... کرده و امشب آوردنش خونهمانی زاالیمه

 ...رنی نگی قرارشد عروسپوفففف
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 .....  دادي جمع و جوری و عکس گرفت و مهموندی لباس عروس پوشالی مهخود
 ... اری به اصرار مهرنماو

 ...هی که با عشقمم کافنی همگفتی که مالی مهوگرنه
 ... کردهمانی خبر دادن محدثه هفت ماهه زااالنم
 ... خواهر گلمخب
  تو؟یکنی مي دلم نفسم چرا حسودزیعز
 . . کرده شوکه شدهمانی زاالی مهدهی شننکهی بعداز اگنیم

  شوکه شدن داره؟نمی ااخه
 ... شدهی محدثه چمینی ببمی بردیه خسته و کوفته با از دانشگااالن

 ... کرده و بچه پسرهمانی داد زاامی مهراد پهرچند
 ...ارنی ها که با پدر بزرگ درنميماهشه و چه لوس باز3 هم االن شهربانو

 ... بابا بزرگ جوون تر شدهکنمی محس
 ... امی راضیلی که کردم خي کاراز

 ..   هم پسرهاری و مهرال مهیٔ◌ بچهی راستاهان
 ... فقطارنی پسر منای اکال
 ...میری بگی من باهم عروسی بچه اش دختره و قراره شب عروسیساق

 ...شهی مهی پایلی شکم گنده خبااون
 ...می بخندچقدر

 ...وفتهی می اتفاقاتهی و السا سای آنی داره بنکهی ای خبر جنجالو
 ...می همه جمع شده بود کهشی چند شب پی با هم هستن بماند ولشهی همنکهیا

 ... و مهراد از ما بردرسامی اممی حکم تي بازسر
 ...میریگی ملمی بله و ما فدیگی شما ممیگی ميزی مجازات ما هرچي گفت برارسامیوام

  گفت سای سام به آری هارو آوردن و امنی پاشدن دورببعدشم
 
 ؟یشیخانوم خونه ام م-
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 ... وا داشتی حرفش همه رو به شگفتنیا
 .. . بودیدنی که دسای آٔ◌افهیق

 ...یاله
  سرخ گفت ي و با سر افتاده و لپادی قشنگم خجالت کشخواهر

 
 ..بله-
 
  بعد از اون هم مهراد سودجو گفتو
 
  توخونه ام؟چهی عطر نفس هاش بپگهیمشکان خانوم گلم حاظره ماه د-
 
  گفتم بلهي منم از سر ناچارو
 ...شکوندنی اون شب اون دوتا با دمشون گردو مو

 ... بد نباشهی بخنده و شاد باشه تا حال کسکنهی می از حال السا که سعبگم
 شیواشکی ي هاهی از گرمی ما که خبر داریول
  شبشمهی ني هق هق هااز
 ...نهیبی ماهارو جفت جفت می حسرت تو چشماش وقتاز
 ...شکنهی وهربار مکنهی که از طرف خودش و پرهام می خوشبختي آرزوهااز
 ..   پرهام که بزرگ کرده و دورتا دور اتاقشو پر کردهي عکس هااز
 ... که بهشت زهرا پناهگاهشهی هرروز صبحاز

 ...میبگذر
 ...خدا کمک کنه که خوب بشه خوبه بشهکاش

 .... به قلب بزرگ و مهربونش رحم کنهخدا
 ...شی گرفت و رفت سر خونه زندگی عروسنی شاهشی پدوماه
 .. بودن رو نداره و خب سارا هم که مشتاق تر طاقت بدون سارا گفت
 ... بودی فوق العاده خوبشب

 ... داداشم تک شدیعروس
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 ... به اتاق مهراددمی رسی کدمینفهم
  به خدا در زدمدی مردم بزنم و با امي لبخندمو برانی تربای کردم زیسع
 
 ... مهراد داخل شدم و درو بستمدی بفرمائي صدابا
 ...کنهی مکاری چنمیش کردم بب نگفتم فقط نگاهیچیه

  ...میدی رو ندگهی هم دیروزه درست و حساب7/8آخه
 ... دفتر و دستکش بود و مشغولي توسرش

  جلوش بود گفتٔ◌ همونجور که سرش تو برگهادی نمیی صدادی دیوقت
 
 امرتون؟-
 
 ...دمی خندزی نگفتم و ریچی هباز

 ... آورد باالسرشو
 ...منصرف شدو اخمش جاشو به لبخند داد من دنی بگه که با ديزی چاومد

 ... و از جاش پاشدزی گذاشت رو مخودکارشو
 ....لم کرد*غ* بدی بهم رسی آروم اومد طرفمو وقتآروم

 ...دی کشـــقیت سرشو تو موهام فرو کرد و نفس عم*ذ* لبا
 

 ؟ی زندگیخوب هاتو در کنهیاووفـــــف چه خوبه خانومت خستگ-مهراد
 
 
  مشکانمه؟منی کیزندگدیسته نباشسالم استاد خ-
 

 م؟یبر.... بخورماتویطونیش-مهراد
 
 میبر-
 

  گفتداشتی وکتشو برمفی که کیدرحال
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 مارستان؟ی بامی بشه من واسه بچه خودم بیک-
 

  گفتمگرفتمی مشکونی که بازوشو نیدرحال
 
 
 س؟ی جلو بست نی پنج سال انداخت توی عروسخ پرو تو تاریٔ◌عه عه عه پسره-

  چته؟گهی خونه شوهر ديبری ميساله دار18ردخت
 
 

  بوسه رو گونم گذاشت و گفتهی عیسر
 
 ...هی خوردننقدری قربون دخترهجده ساله برم من که ای  الهيا-
 

 ...نگی به سمت پارکمیدستمو حلقه کردم دور بازوشو راه افتاد... گرفت سمتمبازوشو
 ...دیخنده ترک کردم مهراد از یطونی و شي از بس مسخره بازتوراه
 ...يگری جي نازنی زن گرفته به اواال
 ... بشه کهری پزارمینم

 مینی تا محدثه رو ببمی ودست تو دست هم راه افتادمارستانی بمیدی که رسخالصه
 
 

 و بچه که تو دستگاه بود و شدی مينگهدارCCU توی سرزدن به محدثه که خداروشکر خوب بود ولبعداز
 ...می عمارت شدی کرد راهمارستانیدر ب که مهراد به کایسفارشات

 ... من خسته بودم هم مهرادهم
 ... مهراد زنگ خوردی که گوشنی تو ماشمینشست
 ...زدی چشمک مروش»رسامیام« رو داشبرد بود و اسم یگوش
  رو برداشتم گرفتم طرفش که گفتیگوش
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 ه؟یک-
 
 رسامیام-
 
 عه جواب بده قطع نکنه تا بزنم کنار-
 

 که معلوم ی اجازه بده من حرف بزنم با حالتنکهی بدون ارسامی کردم گذاشتم دم گوشم که ام رو وصلیگوش
  گفتخندهی مای کنهی معینبود گر

 
 هی اش شه؟همهیمهرادباورت م... برگشتزمونیعز... مهراد مشتلق بدهییییوااامهراد داداش معجزه شده-

 خواب بود
 
 
  گفتم ي کنجکاوبا
 
 ه؟ی کزتونیعز-
 
 صداش از اون حاال در اومد و گفت هو هی

 
 ؟يجواب ند  بزرگتروی گوشادندادنی دختر به تو یییوا-
 
 ...اددادنی بهم ی چیفهمی مهی کزی عزدمی که زدم تو سرتون فهمیحاال موقع-
 
 ...مونی رو بده به شوهرت تا نکشتی گوشطهیاوه اوه اوضاع خ-رسامیام
 

 .....کردینگاه م رو دادم به مهراد  که با لبخند بهم یگوش
 

  باخنده گفتمهراد
 



              رمان زندگی شکالتی                                             اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 491 

 ؟يجانم داداش؟چطور-
 
 ..غه...رو...د...شهینم... باورم-
 
 دم...ییید...دم...من خو-
 
 کجا؟...باشه-
 
 
 تا بعد-
 
 ... که داشت به شک افتادمی لکنت و بهتاز

 ... جواب سر باال داددمی پرسیهرچ
  باطلالی خی زهی ازش بپرسم ولمتونی داخل و مادی به عمارت فکر کردم مدنی از رسبعد

  و گفت دی عجله گونمو بوسبا
 
 ...دمی منم رسی بکنکی استراحت کوچهی تا تو گهی ساعت دمی نامی کار دارم میی من جازمیعز-
 

 ... صورتمم نشدی عجله داشت که متوجه قهر و گرفتگاونقدر
  و شک تنها گذاشتير خبی بای دنکی شدم با سرعت گاز داد و منو با ادهی که پنی ماشاز
 

 ...نمی ببنهی نزاشت خودمو تو آشگری آرای پاشدم ولشگری از تموم شدن کار آرابعد
 .. . و دردسر بودنهی بشادی تونست زی چون حامله بود نمی ساقی و السا هم آماده بودن ولسایآ

 ...ادی باهامون نی خواست خودمون قرار شد کسبه
 م؟یاری رو بی کمی آخه چهار نفرواال

 ي بازامی ذره هم با مهراد پهی و می امشبو مرور کردث خبیٔ◌ نقشهگهی دور دهی و سای السا و آشی پنشستم
 ... هم آماده شدیکردم که ساق

 ... شکمش فوق العاده خنده دار شده بودبااون
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 هم لباس اسیالسا و آ دوستش داشتمیلی من خی بود ولي منو مهراد از کانادا سفارش داد و لباس ساده الباس
 ...ی و اما ساقدنیپوشی مي فرانسوفونی با شدیعروس سف

 ... که کرکره خنده بوديوا
 من گفتی منی رو زمدیکوبی بااون شکمش مث بچه ها پا می عروسي برادی خرمی رفتي همه هشت نفریوقت
  گفتی افته می شکمت تنگ مشهی نممیگفتی ما می هرچخوامی منویهم
 
 ... حلش کنهدیان با خنیرادونهیمشکل رادو-
 

 ... کالفه شده بودگهی که دنیرادو
حاال  ببنده و شل ببندهدی پشت لباس کش سفي و قرار شد به جاش بند هادی و پوشمی که رفتخالصه

 ... گرفته بودي فرم خاص و خنده داري خب واقعا لباس ی بود ولکیخداروشکر بچه اش کوچ
 ...گفتن داماد ها اومدن که میدی هم بهش خندی وکلدی که پوشخالصه

 هم خراب نشه چون لمی که فبی به ترتهی منو ببره بعد بقادی بردار بود قرار شد اول مهراد بلمی دوسه تا فچون
 ...میری بگمیخواستیحجاب م

 ...ادی اون وسط تا مهراد بستادمی و من اشگاهی ها رفتن تو اتاق پشت آرابچه
 ...  شدانی نما و بعد قامت مهراددیچی کل و دست پيصدا
 ...ي اروزهی فرهنی و پی شلوار مشککت

 ... تمام وجودم دوستش دارمبا
 ... منی مرد زندگنیمردتر

 ... دوست دارمیلی خي اروزهی گفتم فشبی من دی انتخاب کرده بود ولدی رو سفرهنشیپ
 ... درسته به خاطر همونهآره

 ...ش بود دستد ربان سفیٔ◌ با دنبالهبای دست گل جمع و جور و زهی
 ....دنیکشی سرش هم مادرم و مادرش و همه بودن و کل مپشت

  ژست خاصش جلو اومد و گفتبا
 
 سالم عروسکم-
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 ...دی بوسمویشونی خجالت لبخند زدم که پبا
 ... وشنل رو برداشتزی گل رو گذاشت رو مدسته

 گونم ي رویع سریٔ◌رم بوسه کاله شنلو بندازه رو سنکهی بلندم بست و قبل از اي فرانسوفونی شي روشنلمو
 ...دنیزد که همه هووو کش

 ...می رو انداخت و دستمو گرفت و باهم از پله ها باال رفتشنل
 بردار دسته گل رو به دستم داد و دستشو پشت کمرم گذاشت و کمک کرد لمی به دستور فشگاهی درآرايجلو
 .. گذاشتنی ماشي و دامنم رو جمع کردتونمی بشنی ماشيتو

 ... و درو بست و ازاون طرف سوارشددی بستن در دستمو بوس ازقبل
 شگاهی سام از درآراری به کمک پرهام و امسای که السا و آدمی و لحظه آخر دمی که نشست راه افتادنی ماشيتو

 خارج سدن
 
 

 از ومدنی بود و به نظرم جالب مي عکس که هرکدومش خوشکل تراز بعدی و گرفتن کلهی به آتلدنی رسبعداز
 ...دنی رسسای السا و آنی که ماشمی شدنی وسوار ماشمی خارج شدهیآتل
 ...  به طرف تاالرمی و رفتمی دست تکون دادی زدن بوقبا

 ...دنی هم رسهی بقهی اولفاتی مراسم استقبال وتشربعداز
ت و  بود که چهار تا عروس داشنی اگهی دي های خودش رو داشت و تنها تفاوتش با عروسي روال عادیمهمون

 ...دادنی انجام ميعروس هاشم همه اش وسط بودن و انواع رقص هارو به صورت هماهنگ و چهار نفر
 ... شد و اول مهراد وارد شدزمونی که زمان سوپراخالصه

شروع به  »ینانس« آهنگ نکهی و من بعداز استادنی شنل هاشون رو سر کردن و کنار اسای و آی و ساقالسا
 ... کردمدنیم شروع به رقصخوندن کرد با مهارت تما

 ...دادمی و تاب مچی و کمرمو پدمیرقصی می عروبباناز
 ...ختی سرم ري روی تراول پنجاهی رقص بود که مهراد از جاش پاشد و کلي هاوسط

 ... لرزوندمشتری با مهارت بنباری هم به رقصم ادامه دادم و اباز
 ...قصم ادامه دادم  دوپا زانو زدم و به ري آهنگ بود که روي آخرابایتقر

 ... و بعداز اتمام آهنگ سرمو با ضرب باال آوردمنی بردم پائسرمو
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 ....ختیری سرم مي سوت و دست همه جارو پرکرده بود و شاباش از همه طرف رويصدا
 ... به طرفم گرفتي پام زانو زد و جعبه اي با لبخند از جاش بلند شد و حلومهراد
 ...دیرنسس ها گرفت و بوس رو گرفتم که دستمو مثل پجعبه
 ...کردنی مقی و تشودنیکشی و مغی جهمه

 ... که پرهام اومدمی نشستی صندلي و رومی مهراد باال رفتبا
 هم اومدن و نوبت نی و رادورسامی امبی اومدن پرهام و رقص السا و بازهم دست و سوت و شاباش به ترتبعداز

 ....دیبه رقص تانگو رس
 گفتنی مکصدایرقص همه  و بعداز می ما رفتاول
 
 االیشفقو ببوس مهراد-
 االی ببوس یستیآرت-
 االی لباشو ببوس قایدق-
 

 ... اعتراض رو ازم گرفتٔ◌ لب هام احازهي لب هاش روی با خنده جلو اومد و گرممهراد
 ... باالمی رفتگهی و باهمددی و سوت دست کشغی جي صدابا

 ...میدی تانگو رقصي بردار ها چهارنفرلمیف شنهادی به پدنی بچه ها هم رقصنکهی ابعداز
 ...میدیرقصی و ممیکردی زمزمه مگهیباهمد
 ...مومدی مغی جي و هوام و همه جا هم صدانی زمونی هو حس کردم مهی مهراد بود که ٔ◌نهی رو سسرم

 ...چرخوندی از کمر گرفته بود بلندم کرده بود و ممهراد
 ... منو دارن حالتقای دقدمی نگاه به بچه ها کردم دهی
 ... همه شونهٔ◌ خندون پسراهم معلوم بود نقشهٔ◌افهی قاز

 ....  آهنگ تموم شد و موقع شام بودمیدی رقصگهی مقدار دهی و نی گذاشتنمون زمنکهی ابعداز
 ...می شام بخورگهی باهمدي بردن تا هشت نفری به اتاقمارو

 
 ...ه اعصابا خورد شد که هممی بردار شام خوردلمی فنی ذره بری زي اقهی دقستیب

 و اومدن رونی کردن بیی بردار هارو راهنمالمی از فیکی پاشدن هرکدوم نی و پرهام و رادورسامی و اممهراد
 ...نشستن
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 ...گذشتی و خنده می با شوخشام
 ... ما مواجه شدندی که با اعتراض شدمی و برمی گفتن عروسو بردارپسرها

 ...رمیون بگ گرفتم که عروس کشیاصال من عروسواال
 ... خبزهیری نقشه مون بهم مي اونجوربعدشم

 ... بزن و برقص بودو زمان عروس کشونگهی مقداردهی شام هم بعداز
 ... و بچه ها هم پشت سرمونمی رفترونی تو دست مهراد بدست
 ... دمی که محمد خان بهم کادو داد و دست کشي که نشستم انگشترنی ماشداخل

 ... مادر بزرگم بانوادگاریراز همه  بود و مهم تبای زیلیخ
  مهراد منو به خودم آورديصدا

 
 ...يباالخره مال خودم شد-
 
  گفتم ی سرتقبا
 
 مطمئن نباش-
 

  حرکت کنه گفتدادی که دنده می بهم انداختو درحالی نگاهمی نباخنده
 
 ؟ی تا مهراد چکنهی رژ لبشو پاك مرهیمشکان خانومم م خونهمیدی رسیاالن وقت-
 
  بخوابهرهیتا مهراد خسته است بگ-
 
 ...عشقش اومده تو خونش دارهي انرژگهی ماه دهیخسته کجاست بانو؟مهراد تا -
 
 ...میخوابی ممیریگی ممیری االن خسته و کوفته میعشقش که اومده ول-
 

  گفتی لبخند تخسمهرادبا
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 ...میخوابیمآره خب-
 

  گلو بردم باال بزنم تو سرش که گفتدسته
 
 
 ... قر بدمخوامی مشمیزشت مایننز-
 
  تعجب گفتمبا
 
 ؟ي قر بدي برابونی وسط خيخواینگو که م-
 

  گفتی خاصباژست
 
 مگه چِمه؟-
 
  ذوق گفتمبا
 
 ـــهیعـــــالـــ-
 
 

 و داماد هارو دنیرقصی ومنی پائختنیری منای بار از ماشهی بود وهر صد متر ي اهی که عروس کشون پاخالصه
 ... هاشون رو شونهذاشتنیم

 ... دم آپارتمانمیدی عروس کشون رسمی دوساعت و نبعداز
 ...می جدا باشی مهراد گفته چهار پنج سال اول زندگی عمارت ولمی بردی و مهراد که بامن

 .. .طبقه که هرطبقه دو واحده5 آپارتمان هی
 ... واحدشو کادو بدن به ماهی به نام پسرهاست وقراره هرکدوم آپارتمان

 ...ی خداحافظي برامیستادیتمان ا آپاردم
 ... کردنی خوشبختي اومدن و آرزونیرحسی محمد خان و شهربانو اماول
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 ... افتادنشونی شب عروسادی خان بغلم کرد و دم گوشم از بانوگفت و امشب که محمد
 ... همسرمو بعدا بچه هامو داشته باشمي باشم و هوامی مراقب زندگدی باگفت

 ...دی طلبتی از من حاللگهی دي هاهیو توص حرف ها نی بعداز او
 .... اومدنمی اون بابا حسبعداز

 ... شدری جا گرفتم و اشکام سرازنمی آغوش بابا حستو
 ... من داشتي در دلداری هم سعبابام

 ... اونم نمناکهي چشمادمی اومدم که درونی بغلش باز
  لبخند به مهراد گفتبا
 
 هم گهی دبرمشی احد و واحد مي تو صورتش به خدانمی اخم ببای بشه  ناراحتایمهرادخان دخترم آخ بگه -

 ... منهٔ◌ دردونهزی زن تو باشه عزنکهیحواست باشه قبل اادای بدمیاجازه نم
 

  و گفتدی بابا بوسلی متواضانه لبخند زد و خم شد دست پدرمو عالرقم ممهراد
 
  کنم؟تی دلمو اذزی عزتونمیمگه م دل منهزیمشکان عزچشم حتما-
 

 زنانه دم گوشم کرد که ي هاهی توصي سرهی ی خوشبختي رفتم و اون بعداز آرزوممی اون بغل مامان مربعداز
 ....ومدیحداقل امشب به کارم نم

 ... و سارا جلو اومدننی خجالت از مامان جدا شدم که شاهبا
 ...می رو محکم درآغوش گرفتگهی و هردو همدنی بغل شاهدمیپر
 

  بغض دار به مهراد گفتي با صدادمیبوسی که منطوری همنیشاه
 
 ؟ی چادیاگه خَم به ابروش بحواست باشهایمهراد خان خوب خواهر منو بر زد-
 

  و درآورد و گفتنی شاهي اداي عقب با حالت مسخره ادیکشی که منو می درحالمهراد
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 شششششییا... که دستتون بهش نرسهیی جارمیبی و مرمیگیدست خواهر م-
 
 .... گفت که همه به خنده افتادني حالت خنده دارهی با

  بغلشو دم گوشم گفتدی باز منو کشنیشاه
 
 که رگ ي دارنی داداش شاههی بدون شهیهم غصه بخوره هاکتیمبادا دل کوچشتمی پای تا آخر دنيخواهر-

 ... کنیخوشبخت باش و خوشبخت زندگ خب؟خوشبخت باش خواهرمدهیگردنشم واست م
 

  و همزمان با گفتننی خورد تو سر منو شاهيزی چهی که می بودگهی همدبغل
 
 آخـــخ-
 
 ...می هم جدا شداز

  گفتي با طلبکارسارا
 
 خوادیخب آدم دلش م به خواهرشچسبهی منو بغل نکرده بعد منقدریمن حامله ام اگهیخب بسه د-
 

 ...دی لب ورچبعدم
  از پشت بغلش کرد و گفتنیشاه

 
 ....خونه تا صبح بغلت کنم می رفتدمیقول م-
 

  سرخ شده بود با حرص گفتگران دیٔ◌ که از خجالت و خندهسارا
 
 کشمتیمـــنیشـــاه-
 
 .... همه رو به خنده انداختو
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 و ماچ و بوسه و بغل جاشون رو به ی خوشبختي اومدن و بعداز آرزواری بچه تو بغل مهرهی با الی و مهاریمهر
 ....    دادناریمحدثه و ماز

 تی کردن که اگه منو اذدی مهرادو تحدنی مث شاهقای دقاری و مهراری کردن و مازی خوشبختيو  هم آرزاونها
 ... و بهمانکننیکنه فالن م

 .... بودی خب همه اش به شوخیول
 ... زدن رفتنگهی حرف دی و کلحتی و نصی خوشبختي و بابا بهزاد اومدن و اون ها هم آرزونی مهرآفرمامان

  گفتيادید که مهراد با فغان ز اوماریمه
 
 ... به خدا هواشو دارمی کندی تحدخوادی تو نماری مهیــــیوا-
 

  منو بغل کرد و گفتي با حالت متفکراریمه
 
 کشنت؟یاونا گفتن م-
 

  همون حالت گفتمهرادبا
 
 .. همشونقایبله دق-
 

 .... کشمتیخو من نم-اریمه
 

  با ذوق گفتمهراد
 
 وووولیا-
 

 ...کنمی به گورت مزنده-اریمه
 
 ... همه بلند شدٔ◌ نزار مهراد خندهٔ◌افهی حرف و قنی ادنی شنبا

 ... جون از اون دور گفتمائده
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 .... پسرم اخ بگهکشمتونی من؟منمیدی کشری گبیغريآها-
 

  و گفتدی با ذوق و عشق خندمهراد
 
 ... منم اومدني طرفدار هاولیا-
 

  از همون دور گفتماهان
 
 ...نداداشممن طرفدار ز-
 

 ... آدم فروشيا-مهراد
 

 .... کنار رفتنی خوشبختي و زن عمو اومدن و بعداز ماچ و بوسه وآرزوعمو
 .... گذاشتنگهی و بابا بهزاد اومدن و دستمونو تو دست همدنی حسبابا

 ....زودتر رفته بودن باال  هابچه
 ... اونا دوتا خانواده نداشتنخب
 ....  واال

 ....می ها و متلک هاش باال رفتی توجه به خوشمزگی کمک مهراد و ببا
 ....     با بسم اهللا قدم به خونه ام گذاشتمو

 ....می بوددهی چگهی همدٔ◌قهی که با مهراد به سلي اخونه
 

 می زندگي خوش اومدمیبه زندگ-مهراد
 
 ... لبخند نگاهش کردم که نگاهشو کالفه ازم گرفتبا
  خنده و ناز گفتمبا
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 مهراد-
 

 جان مهراد-رادمه
 
  دارمزیمن واست سوپرا-
 
  گفتجانی هبا
 
 ؟يزیچه سوپرا-
 
 ....برو تو اتاق درو ببند تا بگماومممم-
 
  شَک گفتبا
 
 چرا؟-
 
 ....عه خب برو تا بگم-
 
  هنوز مردده به سمت اتاق هلش دادم و گفتمدمید
 
 همونجا بمون تا بهت بگم خب؟-
 

 ...  .کردی نگاهم مجی گهمونطور
 ...دمیبا آسانسور زودتر رس....رونی برداشتم و رفتم بی جا کفشي از رونوی ماشچی بستم و رفتم سوودر
 ... رونی بستادنی دخترا هم ادمی که رفتم درونیب

 ... جاده چالوسي به سوشی و پمی شدنی سوار ماشعیسررمیی فحش واسه تاخی نوش جان کردن کلبعداز
 ..... دنبالمونانیبهشون خبر بده فردا صبح ب تو دل السا که میختی هارو ریگوش

  هــــــورااااااااو
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  سال بعدده
 
 
 
  کردنه؟طنتی امروز وقت شــــویآرــــــویآر-
 
  که تو دستش بود با هول گفت ي و با بادکنک قرمزدیی تند تند تند دوویآر
 
 ...کنهی مغیج غی جی تپش کوچولو هم هنیتازه اعه مامان خب هنوز همه اشو باد نکردم-
 
  و گفتمم زندگیٔ◌ ثمرهنی اولي لبخند زانو زدم جلوبا
 
 که نیهمهی کافگهیدياز خواهرتم مراقبت کردي عالمه باکنک باد کردهیپسر مامان شما از صبح تاحاال -

  ارزش دارهای دنهی يدی شما زحمت کشمیدونیبابا  و من م
 
 

  متفکر کودکانه اش گفتٔ◌ چهرهبااون
 
  کنم؟کاریچاآلن من -
 

  رو گونه اش زدم و گفتمي ابوسه
 
 و کنهی پدرش آماده کرده رو کادو مي که براییکادوکنهی لباسشو عوض مرهی مامان مي کوچولوویاالن آر-

 ...انی تا پدرش و مهمونا بشهیآماده م
 
 
 چشم مامان-ویآر
 
 ....    طرف اتاق و منم رفتم سراغ تپش کوچولومدییدو
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 ...کردی بادکنک ها ذوق ميه بود و برا غلط زدنی زميرو
 ...دمی بوسدشوی گرد و سفي کردم و لپابغلش
 ... کنمرشی تولد مهراد بود و خواستم غافلگامروز

 ... مهرادي جلوارمی در ني بازعی تا من ضاانی هم قرار بوده زود بسای و آی و الیساق
 ...   د وژله آماده کردم خونه رو پر بادکنک کردم و سه چهار مدل غذا و دسر و ساالکل

 ... با همسرم ذوق دارمییاروی روي هنوزم مثل تازه عروس ها برای ده سال زندگبعداز
 ... شدمرتری سال پده

 ...ساله28 زنهیساله شده و من 38 منمهراد
 ...ماهه به اسم تپش8 دخترهی و وی پسرپنج ساله به اسم آرهی مونی زندگٔ◌ثمره

 ... امیمنکه راض داشتمی خوبی ها زندگبی و نش فرازنی نظرم با تمام ابه
 ... شدن واسه خودشونيساله ان و مرد10 و پسر محدثه ماهور االن عادی مالیپسرمه

 ...شیایساله داره به اسم ن9 دخترهی زمی عزنیشاه
 ... از کارمند هاش ازدواج کرده و االن همسرش حامله استیکی با اریمه

 ...خب به نظر خودش االن وقتش بود ی اقدام کرد ولری خورده دهی
 ...شهیای آورد به اسم مهگل که همسن نای دختر به دنهی شهربانو

 ...زنهی منو زن عمو صدا می ولشه من حساب میٔ◌ مهگل عمهیی جوراهی خب
 ...پرستمشونی بچه هارو عاشقانه دوست دارم و مٔ◌همه
 ... از دوستامبگم
 از نی که انیدونی شما هم مدونمی وگرنه من منیلبته با کمک رادوا مهندس معمار کارکشته شدههی که یساق

 ... عرضه ها ندارهنیا
 ...نی رادوهیسالشه وفوق العاده شب11 دخترش

 ... ساغر گذاشتننی دخترش رو به انتخاب رادواسم
 ...ادی به اسم مادرش بدی داشت بادهی عقنیرادو

 ... افاده دارهی کمهیقول خودمون به ستی دخترش اصال مثل خودش نمی از حق نگذریول
 ... دوم رو باردارهٔ◌ السا بچهی دختر ولهی سای پسر داره و آهی السا
 ....مشهی سالو نکی سای تره و دختر آکیسال کوچ2 من وی السا از آرپسر
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 ...انی آرا وپسر السا آرسای آدختر
 ...کننی هاهم همچنان با عالقه شغلشون رو دنبال ماون
 ...دنشی برادر هاش بخشهی آزاد شد و با وساطت بقسایهم پر شی روز پچند

 ... رفتهنی از بشی عمرو جوونهرچند
 ....دمی هاش به کمک همسرم ادامه م سختیٔ◌ ام و با همهی ارشد پزشکي من هم دانشجوو
 .... و کفش ست شو برداشتم و به اتاق خودم رفتمی به اتاق تپش رفتم و لباس صورتالی فکر و خالیخیب

 .... رو صدا زدم تا مراقب تپش باشه و گذاشتمش رو تختویآر
 که طرح ی بلند ماکسی لباس زرشکهی گرفتم وبعداز اتمام دوش ي اقهی دوش ده دقهی رفتم و وی اومدن آربعداز

 ي سر کردم و برای شال مشکيگری قرمز جحی ملشی و بعداز آرادمی دمش و باالش داشت پوشیی طاليها
 ...دمی پوشی زرشکری شنل حرهی با  بازوهاممیبرهنگ
  گفتموی مهراد گرفته بودم و برداشتم و رو به آري که برایساعت

 
 
 زی بزارم رو مارتایپسر مامان برو کادوتو ب-
 
 

 ...  و منم لباس تپش رو تنش کردمرونی بدو رفت از اتاق ببدو
 . . خودمو گذاشتمي کادوزی بغلش کردم و رفتم تو سالن رو مو

 .... گذاشتمزی مي بودم و رودهی هم خرگهی دزیبر ساعت چند تا چ عالوه
 ... گذاشتزی مي که کادو کرده بود آورد و روشوی نقاشي بدو بدو تابلوویآر
 ....رفتی با آبرنگ می رو دوست داشت و کالس نقاشی نقاشویآر

  بچه ها اومدندمی بلندش فهمغی جي رفت درو باز کرد و از صداوی زدن و آرزنگو
 .... مبل گذاشتم و رفتم به استقبالي رو روتپش
 و همسرش اری و مهي و سارا و مامان و بابا و ملودنی و شاهنی و رادورسامی و پرهام و امی و ساقسای و آالسا

 و خالصه همه و اری و بابا بهزاد و محمد خان و شهربانو و محدثه و مازي و مامان مهرالی و مهاری و مهرلوین
 .... خونه توختنیهمه ر
 ....    خوش آمده بگمی بودم به کمونده
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 ....ییرای پذي رو هم برای رو فرستادم سراغ تپش و ساقسای دم در السا رو فرستادم اشپزخونه آهمون
 ...ومدی مهرادمگهی دقهیدق15
 .... رو آورد و السا برقارو خاموش کردکی کیساق

 .... فشفشه گرفته بود دستشسایآ
  بود و گفتستادهیا کنار پنجره ویآر
 
 ....بابا اومد بابا اومد-

 .... ساکت شدن و برقو خاموش کردنهمه
 .... و مهراد وارد شددی قفل چرخي تودی کلقهی دقشی پنج شبعداز
 ...  نبودينجوری خونه اچوقتی تعجب کرد چون هانگار
  زدصدا

 
 ؟ییخانومم کجا-
 
 ... بابايویآر-
 
 ...میتپش زندگ-
 
  صدا زدن مهراد حساس بود و با ذوق و بنجوری اي رو خدا تپشییییوا
 

 .... قهقهه زدلند
 .... برقو و آهنگو زدن و همه خوندنطهی اوضاع خدنی که دی و السا و ساقسایآ

 
 تولدت مباركتولدتولد

 تولدت مبارك مباركمبارك
 ... شمارو فوت کن تاایب
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 ....دیخندی و مکردی نگاه می با شگفتمهراد
 .... شدزونیر دست و پا به طرفش رفت و با پاش آو چهاتپش
  بود گفتشی که حاصل و ذوق و خستگی قشنگي رو بغل زد و جلو اومد و با صداتپش

 
 یمرس از همتون ممنونمیلیخ-
 
 

 ...دمی مهابا بوسی طرف من اومد و ببعدم
 ....کردی موقع توجه به اعتراض و خجالت من تو جمع نمچیه

 .... خودشو گرفتي روال عادیفت تا لباس عوض کنه و مهمون داخل اتاق رمهراد
 ... بودی که شب خوبخالصه

 .... به رفتن گرفتنمی بود که همه تصممی و نکی و ساعت دنی هارو دادن و عکس گرفتن و زدن و رقصکادو
و که خواب  روی دادم  خوابش کردم و آرری خرده خونه رو جمع و جور کردم و تپش و شهی رفتن مهمونابعداز

 .... تختش گذاشتمي اتاقش بردم و رويبود تو
 ....   مهراد هنوز سرگرم بدرقه بود اتاق خوابمون شدمداخل
 .... دفتر خاطراتمي عوض کردم و به عادت هرشب نشستم پای رو با لباس خواب راحتلباسم
 ...  سمی بنوی دلم نخواست از روزمرگامشب

 ... به دست گرفتم و از دلم نوشتمقلم
 
 

  منی شکالتیزندگ
 

  تموم نشدینیری شروع و با شینیری ها با شی از زندگیلی من مثل خیزندگ
 ... تلخ هم نبودتلخ

  شهی من کلی زندگدی را بخواهراستش
 نبود
  بودنیری نبودنش ششهی کلنی هماما
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 ... شدمدهی کشرونی ام بی کودکيای هو از دنکی که نیهم
 .... شدمدهی کشرونیوش امن خانواه ام ب هواز آغکی و ی اتفاقیلیبعدخ

 ..   اش مرا از انتقام وا داشتی باتمام مردانگي که مردنیهم
 ....    شدهی برگ گل به من هدی به پاکی که فرزنداننیهم
 ....  بودنیری شنشیهم
 ...ازی به شرارت ني داشته و دارم به لطافت ناز و همسری دوستانمن
 ....دارمیخوب چه بد دوست م داشتن هارا چه ن ایٔ◌ همهمن

 ....تی احساس رضاستی چه حس خوبو
 .. . حصار تنم شدیی رو که بستم دستان آشنادفتر

 
  که چقدر دوستت دارم؟یدونیخانومم م-
 
 بله-
 
 
  و ممنونم؟ی که چقدر ازوجودت راضیدونیم-
 
 ادی زیلیخ-
 
 .... ممنونمای دنکیز خودت به خاطر بودنت اول از خداو بعد ای خوبه که هستیلیخمی زندگیدونیخوبه که م-
 

 ! عشق ودوست داشتن؟ری طعم دلپذنی ترازای تر و شکالتنیری شمی دارومگر
 
 
 »ي که دوستش داری بازوان کسانی درمی چند وجبستیی بهشت فضاو«
اهران  دوستان و خوی کردند اعم از خوانندگان گرامی همراهنجای من رو تا اکه کسانیٔ◌ ممنون از همهیلیخ

 و رانش دست اندر کاران و مدیٔ◌وبعداز اون از کافه تک رمان وهمه که واقعا به من کمک کردندزمیعز
  ي باقري آقانیهمچن
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به درخواست شما ارمی از شما و کافه تک رمان رو به جا بي تونسته باشم با قلمم مراحل سپاس گذاردوارمیام
  کافه تک رمان هستيا برسمی بنوي اگهی اگر رمان دیخوانندگان گرام

  هی هم ممنون و تشکر از وجودتون که باعث دلگرمباز
 دهی انجام میسندگ نویٔ◌ جامعهي که برای ممنون از کافه تک رمان به خاطر کار بزرگو
  گلم ممنون و سپاس گذارمي درآخر از خواهر هاو
 

 ارتونی حق دست
  شما ارادتمند

 )Z-I( فروش جهنمخی
 »یاعلی«
 

telegram.me/caffetakroman  


