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 79نوشته وفا |1رمان قاتل خاموش جلد
 

telegram.me/caffetakroman 
 

 مهرسا
 دی بگه،اآلن چه وقت خرستی نیکید آخه : لب شروع به غر زدن کردمریز. گرمم شده بود و کالفه بودمیحساب

  ي کدوم گورستی که معلوم نسمی پارمنیاه ا... گرمانیکردنه؟؟اونم تو ا
 

 .مونده
 . و با اخم به عقب برگشتمدنی شونه ها هام از ترس باال پرینی بوق ماشي صدابا
 
 . گرفتد،حرصمی خندی لنده اش نشسته بود و منی ماشي که توسی پارمدنی دبا
 
 . و باز کردم و سوار شدمنی ماشدر
 
 ؟ي خندی میتوله سگ به چ.يهِر هِر هِر هِرَو_
 

 ؟؟يهرو: خنده اش بلند تر شد و گفتيصدا
 
 .رادِی کالمِ هکهیت!بله:خند دندون نما زدم و گفتم لبهی

 
 . جونت تو حلقمرادیه: قهقهه زد و گفتدوباره

 
 . ره تو حلق خودمی راست مهی رادیه... کنااااشی،حلقت  رو درو هوووو: بازوش زدم و گفتمبه
 

 .می مال خودت،بزن بررادیه... باباالیخیب: کرد و گفتادی ضبط رو زيصدا
 

 . کردنی دختر چه قدر جون داره؟؟پاهام از درد ذوق ذوق منیآخه ا.ی خدا مردم از خستگيواااا
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 . تموم کردمنیبنز...شهیروشن نم: داغون به سمتم برگشت و گفتي افهی قهی با سیپارم
 . شدمادهی پنی و از ماشدمی کشیپوف
 
 . دنبالمونادی برادیزنگ بزن ه. نکنیخب حاال قاط_
 . زدم و شماره اش رو گرفتمایاما دل و به در. بشمعیس،ضای پارمي قبول نکنه و جلورادی هدمی ترسیم
 

 جونم؟:دیچی پی گوشي تونشی دلنشيصدا
 
 راد؟یه_
 
 جونم؟_
 

 راااد؟یه: رو که از سرم افتاده بود درست کردم و دوباره گفتمشالم
 
 .زمیبگو عز_
 
  جونم؟رادیه_
 
 .کار دارم... نکن مهرساتیاذ: گفتي لحن کالفه ابا
 
 ؟؟ییآقا: کردم و گفتمی مصلحتي سرفه هی

 
  من؟؟ي جوجوي خوای میچ: خنده گفتبا
 
 !بگو خب... پاساژمی برسی با پارممی خوای گفتم مشبید...ییآقا_
 
 خب؟_
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ره پر  که پکی پالستیماهم با کل... تموم کردهنی خانوم خانوما هم که بنزنی انیماش... خرابهنمیمن که ماش_
 !بگو خب. پاساژي جلومیشدنً،موند

 
 خب؟: زد گفتی که خنده توش موج می لحنبا
 
  دنبالمون؟يایم: گفتمی لحن ملتمسبا
 
 .وفتمیآدرس و برام اس کن،اآلن راه م.آره جوجو_
 
 . جونمرادی هیمرس: ذوق گفتمبا
 
 . منيقابلت و نداره جوجو کوچولو_
 
 . که به کار برد غرق لذت شدمیتی مالکاز
 
 

قرار بود پنج شنبه شب .می ازدواجون و انجام داده بودي کاراي گذشت و همه ی مرادی با همیی ماه از آشناچند
   که خانوم خونهی شبي تاب بودم واسه اون شب،واسه ی بیلیخ. باشهیعروس

 
 . عشقم بشمي
 
 .ی شی تر نمیخون استنی از ای کمک کنکمی: گفتی که مسی پارمي صدابا
 
 . خودم اومدم و به کمکش رفتمبه
 

 .می گذاشتنی ماشي توکاروی تند پالستستاد،تندی پامون اي که جلورادی هنیماش
 
  نه؟؟ای ی هم واسه من گرفتيزیحاال چ: نگاهم کرد و گفترادیه
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 .دمی کشرونی بفمی کي بود از تودمی خرنی رو که اولي مارك دارساعت
 
 . خوامااای مگهی دزی چهی من یول. جوجویمرس: ساعت نگاه کرد و گفتبه
 

 !ری شي آقاادهی از سرت زنمیهم:با دستم به بازوش زدم و گفتم. زدطونی چشمک شهی هم بعد
 
 . رسم جوجویبه حسابت م: لبش بود گفتي که گوشه ی لبخند کجبا
 

 .نمی رو بوس کن ببتییبدو آقا: خونه اشون روش و به سمتم کرد و گفتمی و که رسوندسیپارم
 

 !نچ،نچ: برگردوندم و گفتمرومو
 

 زد ی که خنده توش موج می چونه ام گذاشت و با لحنریدستش رو ز. و به سمت خوش برگردوندسرم
  نه؟؟ای ی کنیبوس م:گفت

 
 !! نهای: لبخند حرص درار زدم و گفتمهی

 
 ! لجبازيدختره . گمی شنبه شب بهت مپنج: گفتطنتی شبا
 

 . ادبیب: عادتم به بازوش زدم و گفتمطبق
 

 . هامونهی شنبه عروسه؟پنجی ادب چیعه؟؟ب: رو روشن کرد و گفتنیماش
 
 ... خوامای ادب نمی شوهر ب،منیحاال هر چ: گفتمارمی کم ننکهی ايبرا
 
  ببرمت خونه؟ای می شام بخورمیبر: چشمک زد و گفتهی

 
 . رو جمع کنملمی وسادیبا.خونه بهترهبرم _
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 . گرفتشی گفت و راه خونه رو پي لب باشه اریز
............. 

 که قول داده ی سر ساعتشهیمثل هم. شدمرادی ذوق آماده شدم و منتظر اومدن هی پنج شنبه با کلصبح
 . شدمنی کردم و سوار ماشیاز مامان و نرسا خدافظ.دیبود،رس

 
 خشک و سرد یلی سالم کردم که خي بلند تري صداده،بایفکر کردم نشن.دمی نشنی جوابی لب سالم کردم؛ولریز

 .دمیشن:گفت
 
 .ستادی گوشه اهی. تعجب نگاهش کردمبا
 
 راد؟یه_
 
 . نگویچیه!سییه_
 

 . نهای گه چه مرگش شده ی باالخره منمی نگاه کردم بببهش
 

 تا حاال شده آبروت و ببرن؟؟: کرد گفتی که به جلو نگاه مهمونجور
 

 . چش شدهستیمعلوم ن...پوووف
 
 .نه: لب گفتمریز
 
 پ.شیپنج سال پ... بابام و بردنيآبرو: روشن کرد و گفتيگاریس
 

 .دمی فهمی حرف هاش و نمنی الیدل. شدمی کالفه مداشتم
 

اومدم حالش و ...اومدم بدبختش کنم... و ببرمزی همه چی اون بياومدم آبرو: زد و گفتگارشی به سیقی عمپک
 .رمیبگ
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همه ... دمی طالقت مدهی ماه نرسشیبه ش... کنمیباهات ازدواج م: زد و گفتيپوزخند. تعجب نگاهش کردمبا

   روزتی همه چی بي اون بابايآبرو... کنم مشکل از تو بودهیجا پخش م
 
 . برمیم
 

 . کردی مشتری شد،ترسم رو بیرج مهر کلمه که از دهنش خا. وجودم و گرفتترس
 
 يعشق ها...نی باباتوني ته تغاريتو و مرسا،دوقولوها: رو تموم کرد و ادامه دادگارشی سگهی دقی پک عمهی با

  ی در اورد که بياون خواهر تحفت انقدر مسخره باز.اون داداش الدنگتون
 
 .ي خوردی و بدرد مي تر بودیتو اجتماع... تویول. شدمالشیخ
 

 ...،من دوست ندارم مهرسا: لحظه سکوت بود اما بعد گفتچند
 
 گفت و من فقط ی مرادیه. دونستمی ام رو تباه شده مندهیآ. چشمم تار شدي جلوزیهمه چ. رو سرم آوار شدایدن
 .)مهرسا،من دوست ندارم:(دمی شنی جمله مهی

 
 ایفرناز،فرناز،از دهن هل. بودمدهیشن)رادیخواهر ه(ای که بارها از دهن هلیاسم.دمی رو شنی حرف هاش اسمنیب

    حرف هاش گفتنی برادیو جاال ه. کردی مفی افتاد و مدام ازش تعرینم
 ... به اسم فرناز رو دوست دارهي دخترکه
 

 . ترمز کردشگاهی در آرايجلو
 
 . کردن ننه بابات و خودت بدهچیفقط جواب حرف مردم و سوال پ... بزنااا،بهمی رو بهم بزنی عروسیخواست_
 
 یقینفس عم. شدی داشت تباه ممیزندگ. اومدنیاشک هام بند نم. شدم و به سمت سالن رفتمادهی پنی ماشاز

 . و اشک هام رو پاك کردمدمیکش
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 ؟؟ي عروس راه دور؟مگهی کنی مهی گرزم،چرایعز: زدو گفتي لبخنددنمی با دشگریآرا
 

 زود تر شروع شهیم: گلوم خفه کردم و گفتميبغضم رو تو.رم دوسم داشت شوهی عروس راه دور بودم ولکاش
 د؟؟یکن
 

 .اد،بخوابیاگه خوابت م: نشوند و گفتی صندلهی ي و رومن
 
  که دوسم داره؟؟نمی بی رو ميرادی شم؛باز هم هداری واقعا اگه بخوابم و بیعنیخواب؟؟: خودم گفتمبا
 

 ساعت رو تونستم می فقط ندیشا. کردم بخوابمی هم گذاشتم و سعيپلک هام رو دو. کردی درد میلی خسرم
 .دمی مزخرف دي اش رو همش خواب هاهیراحت بخوابم؛بق

 
 . بودم،بپوشمدهی شوق و ذوق خری کمکم کرد تا لباس عروسم رو که با کلشگری آرااریدست

 
 رادیه(نگاه کردم صفحه يبه اسم رو.دمشی کشرونی بمی دستفی کياز تو.دمی رو شنمی زنگ گوشيصدا

 . زدم و تماس رو وصل کردمیلبخند تلخ)جونم
 
 کارت تموم شد؟؟_
 .آره: بغضم رو قورت دادم و گفتمی سختبه

 .نیی پاایزود ب: تفاوتش به گوشم خوردی بيصدا
 زد و يشخندی من ندنیبا د. بودستادهی در آسانسور اي جلورادیه.دمی رو قطع مردم و شنل بلندم رو پوشمیگوش

    بودستادهی دور تر از ما ای که کمي بردارلمیف. دستاش گرفتنیدستم رو ب
 ! خبدی بگيزی چهی: اخم و پر حرص گفتبا
 ... رو بسازم اما نشدمییای روی که قرار بود باهاش زندگيرادیه. نگاه کردمرادی هبه

 . گذاشتمیشونی پي سردش رو روي قدم جلو اومد و لب هاچند
 نیسوار ماش.نی ماشي تونمیکمکم کرد بش. گونم؛با انگشتم جلوش رو کرفتمي رونهی قطره اشک اومد که بشهی

  من چطوره؟يجوجو:شد  با خنده گفت
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 .باهام حرف نزن: بهش انداختم و پر بغض و حرص گفتمینگاه

 
 ...ایخودت خواست: زد و گفتيشخندی هم نباز
 

 . کردم بغضم رو قورت بدمی رو ازش گرفتم و سعروم
 

 ي کردم به قر دادن،اما توی بود شروع مي اگهی آهنگ کامال شاد که اگه هر زمان دهی. کردادی ظبط رو زيصدا
   حوصله خودمم نداشتم؛قر دادنی افتاده،حتي و اتفاق هاتیاون موقع

 
 . کششیپ

 
 . و به سمت جلو بردم تا صدا رو کم کنمدستم

 
 رو ي رنگ آرامش و شادگهی از امشب د؛چونی شاد باشدیامروز و با... جوجوگهینه د:ت دستم و گرفت و گفمچ
 .ینی بینم
 
 . تر کرد و باعث شد بغضم بشکنهقی حرفش زخم دلم و عمنیا

 
 . باباميمن و ببر خونه ... خوامیمن نم: کردم گفتمی مهی که گرهمونجور

 
 ؟؟ازی بابام بشي که دوباره باعث رفتن آبروی نکنی عروسي خوای جوجو،مگهینه د: دستم و ول کرد و گفتمچ

 . تو هماااارهی فکرا نکن که کالهمون منیا
 

 . خوام با تو ازدواج کنمیمن نم... خودموني خوام برم خونه یمن م: و ازش گرفتم و با هق هق گفتمروم
 

 .می نزدی حرفگهی شد دی که مراسم توش برگزار می به باغدنیتا رس.دمی پوزخندش رو شنيصدا
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 به يوا:دمی گوشم شنری خشن و پر تحکمش رو زيصدا. رو با خشونت گرفت و دور بازوش حلقه کرددستم
 . اون خواهر احمقتیحت... ماجرا ببرهنی از ایی بویحالت اگه کس

 
 ادی نگهی دادم که دی جوابش رو مي و زودوردمی کرد جوش می منی به مرسا توهیکی ی وقتی بچگاز

 . دفاع کردن از مرسا رو نداشتمي حوصله ی اون شب حتیول...سمتش
 

 .دی جفتمون رو بوسي گفت و سر هاکی بهمون تبریی لبخند به لب و با خوشرومامان
 

 . گفتن اومدنکی تبري بود که پدر هامون هر کدوم جدا جدا براجالب
 
 گفت،بعد هم با سرعت نور دور کی صورتش رو به صورتم زد و تبرایهل. به سمتمون اومدنرادی و مادر هایهل

 . اومدیاون از اولم از من خوشش نم.شد
 

 . صورتم کاشتي روی گرمي و بوسه دی پسرش رو بوسي سرشونه رادی همامان
 

 . جدا شده بودمای دننی هم قفل کرده بودم و از اي هام رو توانگشت
 
 . نگاه کردمرادی پهلوم به خودم اومدم و به هي توي حس درد بدبا
 
 . مرسا دهنم رو بستي کارو کرده؛که صدانی رو باز کردم تا بگم چرا اهنمد
 
 .می خواهريچه قدر خوشگل شد_
 
 . اشک هام رو گرفتمي جلوی هزار بدبختبا
 
 و دمی رقصی نمیلیدر کل خ.دمی باهاشون رقصکمی رفتم وسط و سی مرسانا و پارمادی زي خاطر اصرار هابه

   دمی نفهم،اصالی و حال روحتی تو اون وضعگهی هم نداشتم،دیمهارت خاص
 . انجام دادمیی حرکتاچه
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چه ... که قرار بود همسرم بشهيمرد... که رو به روم بودي شد به سمت مرددهی شدن دستم،نگاهم کشدهی کشبا

 .قدر ساده گول حرف هاش رو خوردم
 

 حلقه کرده بود دور کمرم و با اخم  دست هاش رورادیه.رونی بامی بالی شد از فکر و خغ،باعثی سوت و جيصدا
 . کردینگاهم م

 
بغض به گلوم چنگ . مجبورم کرد تکون بخورمرادیه. کالم مخصوص رقص تانگو پخش شدی آهنگ بهی

   همه مدت منتظرنی که اي که روزدمی دی کابوس هام هم نميتو.انداخته بود
 
 ... بودم،انقدر تلخ باشهدنشیرس 
 

 کمرم رو یشی کردم به طور نمایاونقدر کم که کامال حس م... کم بودیلی دست هاش دور کمرم خفشار
 ...گرفته

 
 . کرده بودنکی رنگ و وارنگ  فضا رو رمانتي ها خاموش شدن،رقص نور هاچراغ

 
 . آهنگ با کالم بودهی عوض شد،آهنگ

  
  لحظه حرفامو بفهمهیر،ی لحظه دستامو بگهی

 
 ... لحظه چشمات و ببندهی

 
  کنارتم نترسگهین،دی بب کنارتمگهید
 
 ... کنارتم بخندگهید
 

  عشق منیچی بم نشون بده،نترس از هحستو
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 ... برمومدمی که نمن
 
 ... گونه ام حس کردمي اشک رو رونم
 

  عاشق تو ام نترس،من عاشق توام هنوزمن
 

 ...نی عاشق توام ببمن
 
 ری لحظه دستامو بگهی لحظه چشماتو ببند،هی

 
 ...نی من بششی لحظه پهی

 
  که توبرمی بهم،از همه مي جا که شک کردهر
 

 ...ی آرامش کناحساس
 

  که توخورمی بهم،حرفامو میزنی محرفاتو
 

 ...ی آرامش کناحساس
 
  کن بهم،بدون بغض و واهمههی لحظه تکهی

 
 ... ترس و دلهرهبدون

 
 گذرهی ازت نمگهیشته،دی که پی آدمنیا

 
 ...برهی ازت نمگهید
 )نیآم_آرامش(
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 . گونه ام بود رو پاك کردمي که رویی شونه اش برداشتم و با نوك انگشت سبابه ام،اشک هاي رو از رودستم

 
 !! جوجوی زجه بزندیاز امشب با: دست هاش به کمرم فشار وارد کرد و گفتبا
 

تا :ت دستش رو دور کمرم حلقه کرد و گفرادی ها موندن،هي باالخره مهمون ها رفتن و فقط خودی شب،وقتآخر
 ...ادی دنبالمون نینی ماشچیه... بگردمابونای خوام با خانومم تو خیصبح م

 
ما : جفت شده اش گفتي دندون هاياز ال. رو به سمتم پرتاب کردنشینگاه خشمگ. زدمي صدا دارپوزخند

 ! جوجومای شیامشب تنها م
 

 نتونی بی وقت بحثهیاگه ... زبونش تندهکمی رادیه: کنه در گوشم گفتی خواست ازم خدافظی وقترادی همامان
   ي خونه ي بری زد،شال و کاله نکنیی اومد و بچم حرف نا به جاشیپ

 . کنهی رو واست بهشت مای،دنیتا آخرش باهاش باش...باباتا
 
 معلول ها شده هی ام شبافهیمطمعن بودم اون لحظه ق... لب هام رو باال دادم تا لبخند زده باشمی هزار بدبختبا

 .بود
 
 

 ی نبودم،ولیهرچند راض: که اخم هاش تو هم بود گفتی کردن،مهرسام اومد سمتم؛در حالی همه خدافظیوقت
 .یخوشبخت ش

 . شدمی نمرادیکاش با مخالفتت، موافقت کرده بودم و زن ه. بغض به گلوم چنگ انداختدوباره
 . در هم به سمتمون اومدي بهم افتاد؛با اخم هارادی هنگاه

 ؟؟ي دیزنم و پس م: مهرسام گذاشت و گفتي شونه ي رو رودستش
 .زن شما،خواهر بنده است: باال رفته نگاهش کرد و گفتي با ابرومهرسام

 !!فعال زنِ منِ: و گفتدی بازوم رو کشرادیه
 . کرد و ازمون دور شدي دندون قروچه امهرسام
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 سمت اون داداش ي برگهی بار دهی: گفتي بلنديبا صدا. و خودش هم سوار شدنی ماشي کرد توپرتم
 . حاللهت،خونتیعوض

 
 ...ازت،متنفرم: رو خوابوندم و زمزمه کردمنی ماشیصندل

 
 دروغ بود؟؟...اون هم گفته بود عاشقمه.من عاشقش بودم! بودم؟؟نهمتنفر

 
 .سردرد کالفه ام کرده بود.دمی کشیآه
 
 .نییگمشو پا: گفتي ای بلند و عصبي با صدارادیه
 

 . باهام بد حرف بزنهیمن طاقت نداشتم کس...من و مرسا از اول باهامون خوب رفتار شده بود...شتم نداطاقت
 

 راه پر از سنگ نیراه رفتن با اون کفش ها اونم تو ا. شدمادهی دستم جمع کردم و پي بلندم رو توشنل
 .خم شدم و کفش هام رو در اوردم. سخت بودیلیزه،خیر
 
 . خوردستشهی پره شنیجوجو زم: بهم کرد و گفتی نگاهرادیه
 

 که،خونمون توش ي طبقه ای چپ نگاهش کردم و با حرص راه افتادم سمت سالن هم کف اون برج سچپ
 ... بودمشدهی که با عشق چيبود؛خونه ا

 
 .پاام...اوخ...يآ_
 

 .بهت که گفتم: گفتدی خندیبه سمتم اومد و همونجور که م. مردونه و قشنگش بلند شدي خنده يصدا
 

 نیاز ا...اشک من از درد و سوزش پام نبود. کردمی نگاهش می اشکي رو با دستم گرفته بودم و با چشم هاپام
 ...از انتخاب اشتباهم بود. بدم بودتیوضع
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 . نبودفی من که انقدر ضعيجوجه ...نگاش کن: قهقه زد و گفتدوباره
 

 اریپات رو ب: در اورد و گفتبشی از جیدستمال.دیرو گرفت و کش رو ازش گرفتم و خواستم برم که دستم روم
 .باال جوجو

 
 لبخند اومد مهمون لب هام هی. اش کمرم رو گرفتگهی زانوم انداخت و با دست دری از دستش هاش رو زیکی

 . سرم زنگ خوردي صبحش تويبشه که حرف ها
 

 .ه تو فکر بودبا اخم به رو به رو زل زده بود،انگار ک.می آسانسور شدسوار
 

 . کنار در پرت کردمی جاکفشيکفش هام و تو. گذاشت و در رو باز کردنی در واحدمون من و زميجلو
 
 .چراغ روشن شد. مشغول به سمت اتاق رفتمي و فکری خستگبا
 
 . کنهی و با اخم نگاهم مستادهی تو چهار چوب در ارادی هدمی سمت در برگشتم و دبه
 

 . تخت نشستمي براش تکون دادم و روهی چی رو به معنسرم
 

 . چپش در و بستيچند قدم اومد جلو و بعد با پا. کرواتش رو باز کردي رو سمت گردنش برد و گره دستش
 

 .به من دست نزن: خوردم و گفتمیتکون.دی شونه ام کشي پشتم نشست و دستش رو رواومد
 
 . تونمی مخودم: کنار و گفتمدمیخودم و کش.نیی پادی لباسم و کشپیز
 .دی کشی کمرم مي توجه به من دستش رو رویب
 .دی کشرونی سه ربع لباسم و از دستم بنی حرص خواستم از جام بلند شم که دستم و گرفت و استبا
 

 متنفرم یلعنت...ادیازت بدم م...برو اونور: کنار و گفتمدمیخودم و کش. و اورد باال تا بدنم رو لمس کنهدستش
 .گمشو اونور...ازت
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 ... گردنش متورم شده بود و صورتش قرمزرگ

*** 
دستم و . کردنی مسی داده بودم و اشکا هام صورتم و خهیبه در حموم تک. حموم انداختمي پاره شدم و تولباس
    آب،روح خسته ام رويگرما. گرفتم و خودم رو به دوش رسوندمواریبه د
 . آروم کردیکم
 
 ی نمی توجه باشم،ولی کردم به حرفاش بی سعیلیخ. زدی رو دم گوشش گذاشته بود و حرف می گوشرادیه

 .شد
 
 .شتی پامی و برن،مانی بنای مامان انیبذار ا...زمی عزامیم. نکنهیقربونت برم گر_
 
 ... که من نبودمیعشق... زدیبا عشقش حرف م...مونیصبح روز اول زندگ...شوهرم بود. پوزخند زدماری اختیب

 
 . نشستم و مشغول خشک کردن موهام شدمنهیی آي به رورو
 

 .موهام رو با کش مو بستم و از جام ببند شدم. رفته حمومرادی آب،بهم فهموند هری شيصدا
 

 که باهاش ی هفت ماهنی تو ارادی داره که هشتری از من بی چنمیبب...نمی خواست عشقش و ببی قدر دلم مچه
 .بودم عاشقم نشده

 
موهام رو باز . زدی گردنم تو چشم مي رويکبود. به خودم نگاه کردمنهییدر و زدم و تو آ. اومدی زنگ ميصدا

 .ختمیکردم و دورم ر
 
 با ایخواستم در و ببندم که هل. اومدن تورادیاول مامان خودم و بعد مامان ه.ستادمی و باز کردم و منتظرشون ادر

 .اهرتم هستخو...درو نبد بابا:قر و فر اومد تو و گفت
 

 . باشه تکون دادمی و سرم و به معندمی کشیپوف
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 ؟؟ي خواهریخوب: بغلم کرد و گفتمرسا

 
 .خوبم: گفتمآروم

 
 . اومدرادی نشسته بودم که هزیپشت م. تو آشپزخونهمی رفتییدوتا

 
 صورتش رو پوشوند،از یلبخند مهربون. صورت من ثابت موندي صورت همه چرخوند و روي رو رونگاهش

 ... شدمچهی بفهمم بازنکهیقبل ا... زدیهمون لبخند ها که قبال بهم م
 

 شام دعوتمون کرد و مامانم ازمون قول گرفت بعد ماه يمادر جون برا. انداختم و توجه نکردمنیی و پاسرم
 .ششی پمیعسلمون بر

 
 . کردم بخوابمی تخت ولو شدم و سعرو
 
 .نای مامانم اي خونه می ری فرناز،ساعت هشت آماده باش مشی رم پیدارم م_
 

 . بشنوه رفتيزی خواست چی بهش نگفتم و اونم که انگار نميزیچ. کردی خوردم م،داشتی عوضي پسره
 

 .درد دلم به درد سرم اضافه شده بود.از جام بلند شدم و به سمت آشپزخونه رفتم. ام کرده بودوونهی دسردرد
 

 . و به اتاق برگشتم خوردمی مسکنقرص
 

 ... آخههیاه ک. رفتی زنگ رو اعصابم رژه ميصدا
 
 . تنمه در و باز کردمی که چنی توجه به ای و بدمی موهام کشي تویدست. جام بلند شدماز
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مگه بهت نگفتم هشت آماده : خونه و داد زدي من و هل داد توی ترسناکي افهی در هم و قي با اخم هارادیه
 باش؟؟هاااان؟؟

 
 . بودمیهشت و ن... نگاه کردمواری دي ساعت روبه
 
 .خوابم برد: لب گفتمریز
 
 .گمشو حاضر شو: حرص گفتبا
 
 .رونی بدمی مانتو شلوار کشهیدر کمد و باز کردم و . سمت اتاق رفتمبه
 
 ؟؟ی پوشی ماهیمگه ننه بابات مردن که س_
 

 . سرم تازه عروس بودمریخ. جمع کردمپسیلی گفتم و موهام و با کي اخدانکنه
 . برداشتمزی مي و از رومی و گوشدمی لب هام کشي رژ لب قرمز روهی

 
 . کنمیدرستت م: بود،گفتشیشونی پي که روی با اخم بزرگرادیه
 

 خانومت و ي خواینم: گفترادی جون رو به هم؛مادری مبل ها نشستي رویشگی بعد از حال و احوال همیوقت
  لباساش و عوض کنه؟؟؟يببر
 
 .وردمی نی لباسچی ه،منيوا
 
 . اورده باشهيزی چادیبه نظر نم: رفت گفتی ور مشی که داشت با گوشایهل
 
 . باالمیبر: خونسرد از جاش بلند شد و گفتیلی نگاه کردم که خرادی هبه
 

 . احمق جون،پاشوگهی؟؟آره د. با منهیعنی. به من بودنگاهش
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 . جام بلند شدماز
 
 .ی اورده باشيزی چادی به نظر نمگهی راست مایهل_
 

  خونه نداره؟؟نی لباس تو اهی ای هلیعنی: گفترادی راحتم،که هنای باز کردم بگم با همدهنم
 
 ی مسهی مقاتی رو با زن استخونیکلی خوش هنیمن به ا!وا داداش: به سر و گردنش داد و گفتي قرایهل
 ؟؟یکن
 

 بکن مامان شی کارهی: به مامانش انداخت و گفتی نگاهرادیه. خوردی داشت از جو بوجود اومده بهم محالم
 .پاهام درد گرفت

 
 . باال مادرمی برایب: انداخت و گفتای به هلي جون نگاه بدمادر

 
 .مثل جوجه دنبالش راه افتادم. گرفته بودمی که اللمونمنم

 
 ؟؟یمامان_
 

 . کنهی سره صدام مکیاالن ) ایپسر هل(ارشی کنی لباس و بهت بده،اادی برادی هگمیم: زد و گفتي لبخندمامان
 

 . اومد و جلو تر از من راه افتادرادیه. و تکون دادسرم
 

 رنگ ی مشکي موهاي تورادیدست ه. بودواری که رو دینگاهم مات موند به عکس. کرد تو اتاق و رفتپرتم
   اون دستش هم دور کمرش.دی کشی داشت موهاش و مبایدختره بود و تقر

 . بود و لب هاشون قفل هم شده بودرادی هي شونه هاي دختره رويدو تا دست ها. کرده بودحلقه
 
 . بوسمی رو نمیمن تا عاشق نشم،لب کس: جمله تو سرم زنگ زدهی
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 ... عکسنیتو ا...اما حاال...دی من و نبوسي وقت لب هاچیاون ه...اون
 
 گونه ام و ي رودی قطره اشک چکهی.م و بغل کردمزانو ها.پاهام توان تحمل وزنم رو نداشتن. تخت نشستميرو

 . اشک ها باز شدي هی بقيراه برا
 
 
 . خوام با فرناز حرف بزنمیم...نییبپوش برو پا: رو سمتم گرف تو گفتيبسته ا. اتاق باز شد و اومد تودر
 

 هر يرد.گش شلوار جذب همرنهی با ی طوسکی تونهی. لباس و باز کردمي هام و پاك کردم و کاغذ کادواشک
 . نوشته بودییزای چهی ی و مشکدیدو با رنگ سف

 
 . کردمدی و رژ لبم رو تمدستادمی انهیی آي به رورو
 

 . مادرادیچه بهت م: و گفتدی جون سر و صورتم و بوسمادر
 .مبارکت باشه بابا: و گفتدی و بوسمیشونی جونم پپدر
 
مادر شوهر من که صد ...می قديمادر شوهر پدر شوهرم،مادر شوهر پدر شوهرا.نیری گی ملشیاوه اوه،چه تحو_

 تیحاال باز من جذاب...ادهی از سرتم زنیتومن پول بهم داد گفت ا
 ن؟؟ی ری منی قربون صدقه ایاونوقت شما ه...داشتم

 
انقدر ... برممی آبحنی من قربون ايآ: بلند شدرادی هي بهش بدم که صدای باز کردم جواب دندون شکندهن

 ...زمی عزرهی بگهی که طرف روحگهی رو منایمامان ا.حرص نخور
 

عه؟؟باز شما دو تا شروع : گفتی خاصتیمادر جون با حساس. خواست جفتشون رو خفه کنمی مدلم
 . شام حاظرهنیاین؟؟بیکرد

 
 ست؟؟ی زود نکمیوا مامان : گفتشیشگی با همون قر و فر همایهل



   1 جلدرمان قاتل خاموش                                                          اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 22 

 
 . زود شام بخورهدی که بانجاستی بچه اهیقربونت بشم،: و گفتدی رو بوسای هلیشونی پرادیه
 

 دفاع کردن از من ياونوقت به جا... سرش شوهرم بودریخ. شددهینگاه ها به سمتم کش. زدمي صدادارپوزخند
 . کنهی بارم مزیخودشم دو تا چ

 
 . گفتم و به سمت پله ها رفتمی لبری شامم تموم شد،تشکر زنکهی از ابعد
 
 . شدی بود و خاموش روشن مزی مي روشیگوش.در اتاق و باز کردم و رفتم تو. داشتمازی نیی تنهابه
 

 . کردی می بهم دهن کجی گوشي صفحه ي فرناز رواسم
 

 . رو دم گوشم گذاشتمی و وصل کردم و گوشتماس
 

 ... باهام؟خب من که معذرت خواستمي جونم؟قهرییآقا: به گوشم خوردي ملوس و دخترونه ايصدا
 

 ... گمی مرادی و گفت که من هفت ماهه دارم به هيزیچ...؟؟اونیی گفت؟؟گفت آقای چاون
 
 . بگويزی چهی... رم اونجای اجازه نمی بگهی جونم؟؟چشم درادیه_
 

 .  ستی ندرایه: کردم و گفتميسرفه ا. تالشم و کردم که به خودم مسلط باشميهمه . ام گرفتهی گردوباره
 

 گور خودم و یمتنفرم از خودم که دو دست. تختي و انداختم رورادی هی نشستم و گوشواری کنار دهمونجا
   دستستی دختره ام که ممکن ننی که فکر نکنم طالقم بده،از ارادیه...کندم
 ... شمی موونهی خدا دارم ديواا...بکشه

 
 . ام زانوهام رو بغل کردمشهی تخت نشستم؛طبق عادت همي جام بلند شدم و رواز
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 . اومد توي جدي افهی با قرادی اتاق باز شد و هدر
 
 .می برمی خوای کوفت کن مزی چهی نیی پاایپاشو ب_
 
 .با من درست حرف بزن: حرص گفتمبا
 

 و اگه درست حرف نزنم؟؟: زد و گفتيپوزخند
 

 مهی دم،تا کار نی و درخواست طالق مامی م رم داداگاه ویانقدر م: چشم هام کنار زدم و گفتمي رو از جلوموهام
 .)منظورم بردن آبروش بود.(تموم بابام و تموم کنم

 
 . و برداشتم و با دو از اتاق خارج شدمفمیک. و شالم و سرم انداختمدمی همون لباس ها پوشي شلوارم رو رومانتو

 
 . اومدمرونیاز خونه ب) خدافظ(برش داشتم و با گفتن. بودي ناهار خورزی مي رونی ماشچیسوئ
 
 
 .دمی جوی نشسته بودم و از حرص لب هام رو منی ماشيتو

 ؟؟ےدیفهم...ای کنی غلطا منیدفعه آخره که از ا:دی کشادی شد و فرسوار
 ؟؟ےدیفهم...ای زنی دادا سر من منیتوام ادفعه آخره از ا: خودش گفتممثل

 
 . نگفتميزی کردم و تا خونه چمیبغضم رو پشت اخم هام قا. محکم بهم زدی تو دهنهی  رو بلند کرد ودستش

 
 ... چراغ ها رو روشن کنه من و به سمت اتاق بردنکهی در خونه بغلم کرد و بدون ايجلو

................... 
 

 .ی خوبنی هميفقط برا: که تموم شد گفتکارش
 
 ... دلمي درد هاي هی بقي حرفش درد شد رونیا
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 . کردی که شب هاش رو باهام سر ميرادی هنیمتنفر شده بودم از ا...شکوندتمی کرد و می مخوردم
*** 
 .دمی شنی و مرادی هيصدا. و با حوله خشک کردم و به سمت آشپزخونه رفتمموهام

 
 ؟؟ی فهمیچرا نم. کار دارمیبس کن فرناز،من کل_
 
 . اومدیصداش هنوز م. ساز رو به برق زدمییچا
 
 . زنمیباشه خودم بهت زنگ م. کار دارمیمن االن کل...ساکت شو_
 

 . چونه ام گذاشتم و خودم رو به فکر هام سپردمری و زدستم
 

 .ختمی ریی خودم چاي از جام بلند شدم و برادمی ساز و که شنیی سوت چايصدا
 
 . کردم که اومدی رو مزه مزه ممییچا
 
 .زی منم بريبرا_
 

 ؟؟یمگه خودت فلج:فتم کردم و گاخم
 
 .يزی خوام که تو برام بریم: به روم نشست و گفترو
 

 . خوامینم: چشم هام تکون دادم و گفتمي رو از جلوموهام
 

 هم ي اگهی دفی که شب هاشو باهام صبح کنه وظانی از اری منم غ،زنیتو زن من: پر جذبه شد و گفتدوباره
   اتفهیحاال پاشو به وظ.نی به ادنیمثال رس)به شکمش اشاره کرد (داره
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 .برس
 
 آدم هیبا ... کنمی صبح نمرادیمن شب هام رو با ه: گذاشتم و گفتمنکی جام بلند شدم و فنجونم رو تو ساز

 .  کنمی و خود خواه صبح میوحش
 
 

 خودم ي براي حاضرهیبلند شدم و . شکمم کالفه ام کرده بوديصدا. نبودرادی از هي ده شب بود و خبرساعت
 .درست کردم

 
 دونم چه قدر تو جام جا به جا شدم تا ینم. و به سمت اتاق رفتمدمی کشیپوف. ساعت نگاه کردم،دوازده بودبه

 .خوابم برد
 
 که ی هم در حالرادیه. کردی نگاهش می بود و با لبخند چندشستادهی ارادی دختر فوق العاده خوشگل کنار ههی

 .عاشقتم: کرد گفتیبغلش م
 .رونی بکش بمونیپات و از زندگ... عاشق منه؟گفتيدیشن:به من نگاه کرد و گفت دختره

 . کردمی و فرار مدمی کشی مغیج!ه؟ی دونستم چی به سمتم پرت کرد که نمییزای چهی هم بعد
 
 . و برد هواغمی بود،روشن شد و دوباره جی پا تختي که رویچراغ خواب.دمی و از خواب پردمی کشغیج
 

چشم هام رو .دمی کشغی و جدمیباز هم ترس.دمی گوشم شنری رو زیسی هي دورم حلقه شد و صداي هادست
 .بسته بودم

 
 . نزن؛منمغیچشم هات رو باز کن و ج_
 

 یی هازی و چدمی کشیتند تند نفس م. رو نداشتمشیی اصال توان شناساطی اون شراي من توی آشنا بود،ولصدا
 . کردمی مفی بودم رو تعردهیکه د
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 و چشم هام رو باز دمی کشیقینفس عم. تختيکم کم خوابوندم رو. کردی آروم آروم کمرم رو نوازش میکی
 . دستش بودي هم توی آبوانی کنارم نشسته بود و لرادیه.کردم

 
 . و بخور،بخوابنی اایب: گفتدی بازم رو که دي هاچشم

 
 . خداي ترسم؟وایز م از خودش و فرنادی فهمیعنید؟ی حرف هام رو شني همه یعنی نه،يوا
 

 گه،چته؟ی ديدی خواب دهی: گفتکالفه
 
 . رو بهش برگردوندموانیآروم آروم خوردم و ل. رو از دستش گرفتموانیل

 
 .دستش به سمت چراغ خواب رفت.دمی تخت دراز کشي روآروم

 
 .خاموش نکن: گفتمی آرومي صدابا
 

 .می پاشدیکله سحر با...ای زنی نمغی جگهید: و گفتدی دراز کشکنارم
 

 . خواب بودم،جوابش رو ندادمجی هم که گمن
 

*** 
 . شدریپاشو،پاشو د_
 
 . دادی بازوم و مدام تکونم مي دستش و گذاشته بود رویکی

 
 .ادیخوابم م...ولم کن: گفتمکالفه

 
 . شدری د،پاشوی بخوابی تونی منمیتو ماش: گوشم زمزمه کردریز
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 . کردی رو درست مشی مشکشرتی تي قهی بود و ستادهیرو به روم ا.دمی رو درادی چشمم رو باز کردم و هيال
 

 م؟؟یکجا قراره بر: کردم گفتمیهمونجور که نگاهش م. و آروم بلند شدمدمی هام رو مالچشم
 

 ...ماه عسل: زد و گفتيلبخند
 
 ماه عسل؟؟:دمی شک پرسبا

 .ی کنی که تو فکر مینه اون ماه عسل: شد گفتی که از اتاق خارج می حالدر
 . شدمرهی خشی خالي به جامتعجب

 . فرناز رو نشونت بدمدیبا...پاشو مهرسا_
 . شدهیکم کم جمله اش تو ذهنم تجز. گهی می چدمینفهم

 
 .رونی و از اتاق زدم بدمی جا پراز
 
 .امیمن نم_
 

 .يایخوبشم م...يایم: رو به سمتم پرتاب کرد و با خشم گفتشی عصبنگاه
 

 که تو خونه ی زني خوای؟؟می کنی به معشوقت معرفي زنت و ببريخوایرت،می غیب: و گفتمنی زمدمی و کوپام
 ؟؟ی زن نامحرم خوار کنهی شی کنه و ناموسته رو پی میات زندگ

 
 . و گفتمنید،ای به ذهنم نرسيزی به محرم نامحرم حساس نبودم،اون لحظه چمیلی خحاال

 
 . چار ستون بدنم رو لرزوندادشی فري به سمت راست پرت شد و صداصورتم

 
 ! چشمام،گمشوياز جلو_
 
 . نشستمنیدر رو پشت سرم بستم و همونجا رو زم.دمی سمت اتاق دوبه
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 . دود شده باشنی سادگنی شد آرزوهام،به ای نمباورم

 
 .رادی هيآخ که چه نامرد. دست هام گرفتم و هق زدمنی رو بسرم

 
 .مهرسا؟پاشو حاظر شو_
 
 .ی اون عوضشی پامیمن نم:دمی کشغیج
 
 . فرناز،پاشو حاظر شوشی پمی رینم: حرص گفتبا
 
 .ی گیدروغ م: گفتمی لحن مظلومبا
 

 . فرنازشی برمت پیپاشو مهرسا،نم: تقه به در زد و گفتچند
 
 م؟؟ی ریپس کجا م: کردم و گفتمنی فنیف
 

 . دمای کار دستت مهی می خونه بمون،پاشویپاشو لعنت: به در زد و گفتیمشت
 

 موندم به ضرر یخونه م. بودی کرده بودم،عصبنی بهش توهادیز.ترس برم داشته بود. لحظه سکوت بودچند
 .خودم بود

 
 .دمی افتاده بود، پوشی بلند شدم و لباسام و که رو صندليفور
 
 . و از اتاق خارج شدمدمی رو لبام کشی رژ صورتهی

 
 .میبر: گذرا بهم انداخت و گفتینگاه

 
 . خورهی که با تو دارم بهم مي ایحالم از زندگ: کردم که گفتی مي بودم و با انگشت هام باز نشستهنی ماشتو
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 ادمی زدن،ی مردم که پشت بابام مي حرفایوقت: فرمون فرود اومد و گفتيمشتش رو. نگاهش کردمناباور

 . خواد گردنت و بشکونمی ماد،دلمیم
 

 .ستمی که مقصر نه؟؟منی من چریتقص:آروم گفتم. و خاموش کردنیماش
 
 . خواد برهی دونستم کجا مینم. شدادهی پنی ماشاز
 
خم شدم و همونجا . خوردم و نخوردم پشت لب هامهی شدم دنبالش برم که حس کردم هر چادهی پنی ماشاز

 .باال اوردم
 
 . بخورنوی اایب_
 

 . جلومستادهی آب واي بطرهی با دمی اوردم باال و دسرم
 

 . نفس همش رو،رفتم باالهیدرش رو باز کردم و .م رو از دستش گرفتيبطر
 

 . اخموش رو به رو شدمي افهی با قنی سرم و اوردم پایوقت
 

 .تکون دادم) هیچ( ی رو به معنسرم
 

 ؟؟ي بطرهی خوره؟؟اونم ی آب میآدم با شکم خال: کرد خندش رو قورت بده گفتی می که سعیدرحال
 
 . نبود،خوشحال بودمي خبرششی پقهی چند دتی از عصباننکهی ااز
 

 . نباشهی شکمم خالگهی بخر بخورم که دزی چهیخب : باال انداختم و گفتمابرو
 

 . نثارم کرد و به سمت در راننده رفتییپررو
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 .میستادی اي سوپرهی ي جلو تر،جلوکمی
 .از دردش چشم هام رو بستم.شهی مدهی کردم معدم از تو کشیحس م. رفتي شد و به سمت سوپرادهیپ

 
 .آروم بازش کردم. رو جلوم گرفتي ای دوقولکی کي بسته

 
 ؟؟ي خورینم_
 
 . نه اکتفا کردهی گفتن به
 ؟؟یخواب...نمیمهرسا؟؟پاشو بب_
 
 هوم؟؟: چشم راستم و باز کردم و گفتميال
 

 .نمی بب،پاشويچه قدر خواب آلو شد: کرد و گفتیاخم
 
 خورده یبازم اون حس مزخرف و لبهام از هم باز شد و باز هم هر چ. رفتی مجیسرم گ. شدمادهی پنی ماشاز

 .بودم،رو باال اوردم
 

فقط : بداخالق و اخمو گفتي افهیسرم و اوردم باال که با ق. رو جلوم گرفتی آبي و بطردی کمرم رو مالیدست
 . بخورکمی

 
 . حال رو تخت نشسته بودم و زانوهام و بغل کرده بودمیب

 
 .گشنمه: بهش انداختم و گفتمینگاه. و گذاشت جلومبشقاب

 
 .يخب اوردم که بخور: نشست و گفتکنارم

 
 . ترسمیم: و گفتمدمی موهام کشي تویدست
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 ... برمت دکتریفردا م.رهیچند قاشق بخور ته دلت و بگ_
 

 . سرم بستم و از اتاق خارج شدمي رو باالموهام
 
 .باشه االن... که خوب باشهادی اش مافهیآره به ق... شدهداریآره تازه ب: گفتدنمیبا د. دستش بودي تلفن تومیسیب

 
 . حرف از دستش گرفتم و دم گوشم گذاشتمیب. رو گرفت طرفمیگوش. جاش بلند شد و به سمتم اومداز

*** 
 .اه.می کم داشتنویهم: اپن و گفتمي و انداختم رومیسی بکالفه

 
 چته غر غرو؟؟_
 

 . اونجامیمامان گفت بر: نگاش کردم و گفتمچپ
 

 . واسه فرداوفتهی خواستم ببرمت دکتر،میامروز م.پس برو آماده شو:  باال انداخت و گفتشونه
 
 .چهار بود. ساعت نگاه کردمبه
 
 .می برگهی و دوساعت دیکی...زوده_
 

 . نگفتيزی بهم انداخت و چینگاه
 
 . بودکی بخورم،کدی که به ذهنم رسيزی گرسنه ام بود و تنها چیلیخ. سمت آشپزخونه رفتمبه
 

 . شدمفی کثي و تو فر گذاشتم و مشغول شستن ظرف هاظرف
 

 .دیچی پمینی تو بیی کاکائوکی خوب کيبو. گذاشتم و نشستمزی مي رو رومیی چافنجون
 



   1 جلدرمان قاتل خاموش                                                          اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 32 

 .کی زده ها افتاده بودم به جون کیدرست مثل  قحط. زده مشغول خوردن شدمذوق
 
 . سرم رو اوردم باالرادی هي قهقه ي صدابا
 

 ؟؟ي خندی میبه چ: کردم و گفتمیاخم
 
 . دهنشي جدا کرد و گذاشت توکی ککهی تهی به روم نشست و باچنگالم رو
 

 .مال منه: گفتمی و شاکدمی کشرونی و از دستش بچنگال
 

 . زدميلبخند.چه قدر خنده هاش رو دوست داشتم.دی خندبازم
 

 .پاشو آماده شو: و گفتدیصورتم کش ي رو رودستش
 

 . آغوششيمحتاج بودم به گرما. خواستی بغلش رو مدلم
 
 راد؟؟یه_
 

 . صورتم برداشتي رو از رودستش
 

 .تکون داد) هیچ( ی رو به معنسرش
 
 ؟؟يواقعا دوسش دار_
 

 . هاش تو هم رفتناخم
 
 .شهی مریپاشو د_
 

 دروغ بود؟؟...ي دوسم داريجون مامانت و قسم خورد: زدم و گفتمی تلخلبخند
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 . رنگ عوض کردنگاهش

 
 . جاش بلند شداز
 

 . رفتمدنبالش
 
  مامانت کشکه؟؟؟؟جونیجواب منو بده،دروغ گفت_
 
 . رو نگفتميزی چنی وقت همچچیمن ه.يخفه شو مهرسا،توهم زد_
 

 .رادیدوست داشتم ه: چشم هام پر از اشک شد و زمزمه کردمي کاسه
 

 . کرد ازم گرفت و سکوتنگاه
 

 .دندی گونه هام غلتي چشمم پر شد و اشک هام روي کاسه
*** 

 مهرسا؟؟_
 

 . هام و باز کردم و نگاهش کردمچشم
 
 ؟؟ي اآلن نداریعنی دوست داشتم،یگفت_
 

 .نخواستم مثل خودش دروغ بگم. کردمسکوت
 

 .من،دلتنگ بودم... خواستی عشقش رو مدلم
........ 

 . به سمت خونه رفتمرادی شدم و جلو تر از هادهی پنی در هم از ماشي اخم هابا
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 . بود،نشدماطی حي که توي اگهی دنی بود که متوجه ماشری فکرم درگاونقدر
 .دیچی پمینی بي تویی آشناي و که باز کردم بودر
 

 .دمی هام رو بستم و با لذت بو کشچشم
 
 .سالم_
 

 . به سمت عقب برگشتمآروم
 

 ؟؟یحاال چرا چشماتو بست: و گفتدیخند
 

 . چشم هام رو باز کردمآروم
 

 . من خوشحالهي دوباره دنی داد که اون هم از دی لب هاش،نشون مي رولبخند
 
 . بغلشدمی و پردمی کشي کنترل نشده اغیج
 

 .دی رو بوسصورتم
 

 ؟؟ي اومدریچرا انقدر د: به بازوش و گفتمزدم
 

 . اومدمی مگرفتم،بعدی ملی دخترم و تحودیبا: لبخند زد و گفتهی بازم
 

 .دمی و شنرادی هي که صداهی بپرسم دخترت کاومدم
 
 .سالم_
 

 .می دو به سمتش برگشتهر
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 شوهرته؟: دستش رو که دور کمرم بود،برداشت و گفتشهروز
 

 . و تکون دادمسرم
 
 !رته؟یآمارگ: سمت خودش و گفتدی با اخم من و کشرادیه
 

 .شهروز،پسر عموم: و گفتمدمی کشیپوف
 
 . با شهروز دست دادی خشک و مصنوعیلی دستش رو برد جلو و خرادیه
 
  کوشن؟؟نایمامان ا: شهروز نگاه کردم و گفتمبه
 
 .ارم،فعالیمن برم مرسا رو از کتابخونه ب: اشاره کرد و گفتییرای پذبه
 

 .ادیازش خوشم نم: بازوم و گرفت و گفترادی شهروز رفت هیوقت
 
 . هم جلو تر از من راه افتادعدب

 
 بود که نی اشی برد و معنی به کار مادی جمله رو زنی کرد دوسم داره،ایاون وقتا که نظاهر م. زدميپوزخند

 . حرف بزنمادی جمله رو رجع بهش گفته زنی که ای با کسدینبا
 
  جز آزار دادن من داشت؟؟یحاال چه هدف... حاالاما
 
 .کالفه شده بودم.یی سمت دستشودمیدو
 
  مامان؟؟یمهرسا جان،خوب_
 
 . رو باز کردمیی دستشودر
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 . و پرت کردم تو بغلشخودم
 
  فدات شم؟؟شدهیچ_
 
 .نه: کردم نشکنه گفتمی که تالش می بغضبا
 

 . دکترمیبهتره بر:دمی و شنرادی هيصدا
 
 . خوادینم: سمتش برگشتم و گفتمبه
 

 . نکني کرده،لجبازخیتنت : سردم رو تو دست گرمش گرفت و گفتدست
 

 !خوبم ،نگران نباش: زدم و گفتمي ای مصنوعلبخند
 

 . بخوريزی چهی ایب: دستش رو پشت کمرم گذاشت و گفتمامان
 

 :  مرسا
 

 .امی تا من بنیتو بش: زد و گفتي لبخندشهاب
 

 .نچ: و گفتمستادمی انهی به سدست
 

 . گم راهت نده سر کالسشی رم بهش میم: رو به سمت استاد چرخوند و گفتنگاهش
 
 . باهاتون ندارمي کارگهید... خونهدیبر:با لبخند به سمتمون اومد و گفت. گفتم و به استاد نگاه کردمیشیا

 
 .می زدرونی و از کتابخونه بمی کردی استاد خدافظبا
 

 .دمی رو شنیی آشناي بشم که صدانی رفتم سوار ماشی مداشتم
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 !مرسا؟_
 
 . و به سمتش برگشتممدی پام چرخي پاشنه رو
 

 .شک داشتم که خودش باشه. شدی نمباورم
 

 شهروز؟: لب زدمآروم
 

 . تو جغلهيچه قدر بزرگ شد: اومد و گفتجلوتر
 

 ؟؟ي دی ملی شر و ور تحوی به جا احوال پرسيبعد سه سال اومد: چپ نگاهش کردم و گفتمچپ
 
  باشن؟یک_
 
 .پسر عموم:تم بود نگاه کردم و گفستادهی شهاب که کنارم ابه
 

 . دست دادنبهم
 

  رم،باشه؟یبا شهروز م: رو به شهاب گفتمآروم
 
 . لبخند سرش رو تکون دادبا
 

 .میبر: رنگش اشاره کرد و گفتي و شش نوکمدادستی به دوشهروز
 

 .مراقب خودت باش: بهم کرد و گفتی نگاهشهاب
 

 . شد و رفتسوار
*** 
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 قته؟؟یرف_
 

 . خوام باهاش ازدواج کنمیم: شده ام گرفتم و گفتمکوری ماني رو از ناخن هانگاهم
 

 ه؟ی جدمتیتصم: و گفتدی موهاش کشي تویدست
 

 .آره،دوسش دارم: زدم و گفتميلبخند
 
 !شه؟ی نمرتی،دیی خوام برم جایم_
 
 . نه اکتفا کردمهی گفتن به
 
 . شوادهیپ_
 
 ! چرا؟نجایا_
 
 . رو بهت نشون بدمیکی دیبا_
 

 . شدمادهیو پ باال انداختم ي اشونه
 

 .می رفتی شونه به شونه راه ممیداشت
 

 . خوام باهات حرف بزنمین،می بشنجای اایب: و گرفت و گفتدستم
 
  شده شهروز؟؟يزیچ_
 
 .می نشستیمکتی نيرو
 

 . دختر سه ساله رو نشونت بدمهی خوام یمن،م: زد و گفتيلبخند
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 خب؟_
 

 مرسا؟؟: و کالفه گفتدی موهاش کشي تویدست
 
  شده؟؟یچ_
 
 .ستادی جاش بلند شد و پشت بهم ااز
 
 ....ی رو قبول کنشی خوام که سرپرستیازت م_
 
 . بودستادهی که پشت به من اي سکوت زل زده بودم به شهروزتو
 

 ؟؟یچ: کردمزمزمه
 

 رو حس يمن به پدر اون بچه قول دادم که کمبود...مرسا،من: و گفتدی رو پشت گردنش کشدستش
 ...م...وام اون بچه مادر داشته باشه خیم...من...نکنه

 
 .ستادمی جام بلند شدم و رو به روش ااز
 
 ؟؟ی گی رو چرا به من منایا_
 

 . که بتونه مادر اون بچه بشهستی کس جز تو نچیچون،ه: دادد و گفترونی رو بنفسش
 

 . صورتش چرخوندمي ناباورم رو رونگاه
 

 و شناسمشی که کامل می هستيمرسا،تو تنها دختر مجرد: هاش رو باال اورد و صورتم رو قاب گرفتدست
    خواستم کهیباور کن اگه مهرسا ازدواج نکرده بود،از اون م.بهش اعتماد دارم
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 ...تو،تنها کس. اون شوهر دارهیول.... کنهکمکم
 
 ؟؟ییبابا_
 

 .می دو به عقب برگشتهر
 

 . زانوهاش نشست و دست هاش رو از هم باز کردي روشهروز
 
 .چهار سالش باشه خودش رو تو بغل شهروز پرت کرد_ خورد سهی دختر بچه که بهش مهی

 
 ؟؟ي و اورد،مامانمییبابا_
 

 . اوردمشنمیآره نگ: و گفتدی سر دختر بچه رو بوسشهروز
 

 .نیگذاشت زم) نینگ( بودم اسمش دهی دختر بچه رو که فهمبعد
 
 .دی به سمتم اومد و به پام چسبنینگ
 
 .مامان دال شدم...هوال،هوال_
 
 .دینگاهش رو ازم دزد. شهروز نگاه کردمبه
 

 . خم شدم و بغلش کردمآروم
 

 .دمی رو بوسصورتش
 
 .می حرف بزنکمی یمن و مامان. خالهشی برو پای بابا،بنینگ_
 

 .نی زمگذاشتمش
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 . دستش رو گرفت و ازمون دور شدنشمونی و اورده بود پنی که نگی خانوماون
 
 ...ی قبول کنیستیتو مجبور ن_
 
 شهروز؟؟_
 
 هوم؟_
 
 ؟ی کندای از کجا براش مامان پي خوایآخه اگه قبول نکنم،م_
 

 .تو غصه اون و نخور: بهم انداخت و گفتینگاه
 
 ...آخه شهاب_
 
 .یستیمرسا،گفتم که مجبور ن_
 
 چشم يصورت معصوم اون دختر کوچولو مدام جلو. کردميکار نی چرا همچدمی شد،اصال نفهمی چدونمینم

 ...!قبوله: شد که گفتمی چدمینفهم.هام بود
 

 . گرد شده و متعجب نگاهش رو بهم دوختي با چشم هاشهروز
 

 . انداختمنیی رو پاسرم
 
 ؟؟یمطمعن_
 

 ...آره: گفتمآروم
 
 .خوب فکر کن...اری در نمی نشو،کله شق بازوونهی د؟مرسایشهاب چ_
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 ...فقط...فکرام رو کردم_
 
 ؟یفقط چ_
 
 . به بابا بگميجوری چدونمیمن،نم_
 

 .می کنی چرا ازدواج ممی بگستیقرار ن: و گفتدی موهاش کشي رو تودستش
 
 ...آخه_
 
 . نشستمی صندليرو
 

 ؟یآخه چ: نشست و گفتکنارم
 
 . ازدواج با شهاب اصرار کردمي برایآخه من کل_
 

 .اشتباه نکن... مرسايدوسش دار: و گفتدی کشیپوف
 
 شهروز؟_
 
 جانم؟_
 
 .ی ترسچی که کنارت آروم باشم؟؟بدون هي دی منیبهم تضم_
 

 يزی از چذارمیمعلومه که نم. از بابام کم ندارهيزی که برام چی هستیتو دختر کس: و تو دستش گرفتدستم
 .یبترس

 
 ...دوارمیام: زدم و گفتميلبخند
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 .اشتباه نکن... کارو مرسانینکن ا: رو فشار داد و گفتدستم

 
 ...) با تو بودن اشتباه نبودی زمانهی( دلم گفتمتو
 
 . شهی حرف ها نظرم عوض نمنیبا ا. رو گرفتمممیمن تصم_
 

**** 
 
 دونست فکر ی نمی رو بغل کرده بود که هر کنی نگيجور. لب هام نشستي رويلبخند. شهروز نگاه کردمبه
 . کرد واقعا پدر و دخترنیم
 
 ؟ی؟مامانیمامان_
 

 . کردی دستش گرفته بود و صدام ميپام رو تو. کردمنگاهش
 

 . شدمخم
 
 .جمی من می دفته بهت نَجم،ولییبابا_
 

 طونک؟ی شی بگي خوای و میچ: و گفتمدمیخند
 

 . مامانتهنی عکست و نشونم داده بود،دفته بود اییبابا: رو به سمت گوشم اورد و گفتسرشش
 

 . نگفتميزی و چدمی و بوسصورتش
 
 )خونه خودمون.( اونه اودمونی بلی و ماد،منی بی مامانی مجِه نَدفتییبابا...عه_
 

 .امروز شنبه است: و گفتدی کشنی سر نگي دستش رو روشهروز
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 ؟یاُب که چ_
 

 . کردی بود و طلبکار به شهروز نگاه مستادهیدست به کمر ا. گدفتخندم
 

 ي خونه متی بری دنبالت ممیای بعد مي هفته يخب جمالت بچه،شنبه : گفتدی خندی که می در حالشهروز
 .خودمون

 
 و ی که مامانیی مخصوص بچه هانجاینشونت دادم،به من گفت ا) روز( زشته بود،همون که اون لوز؟اونییبابا_
 . ندارنییبابا
 

 . شدم و کنار شهروز نشستمخم
 

 .دمی و بوسنی نگصورت
 

 دی مثل تو بای و بابا دارن ولنجان،مامانی که ایی بچه هايهمه .ستی نينجوری،ایینه بابا: آروم گفتروزشه
 . دنبالشونانیصبر کنن تا ب

*** 
 .. زد جوابش و نده،بی حرفه،اگهی ای آدم عصبیلی خی دونیم...ی شناسیشهروز،تو بابام و خوب م_
 

  اخه؟؟یتو چرا نگران...عمو،برام مثل بابامه: رو قطع کرد و گفتحرفم
 

 ! بگم؟یحاال به شهاب چ: و گفتمدمی کشیپوف
 

 ... گمیخودم بهش م: و گفتدی رو پشت گردنش کشدستش
 

 بود که من نی از اول قصدش ایعنی...گفته بود شهروز عکسم رو نشونش داده. بودنی حرف نگری درگذهنم
 ...مامان اون بچه باشم
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 . جا نبودچیفکرم همه جا بود و ه.دمی هام رو مالچشم

 
 مرسا؟_
 

 . به سمتش برگشتمآروم
 
 باشه؟؟... به بابات بگم خوب فکرات رو بکننکهیتا قبل از ا_
 
 

 .دمی موهام کشي تویدست
 . و مرتب کردملباسم

 
 . کردی به بابا نگاه می کامال خنثي افهیبا ق. به شهروز انداختمینگاه

 
 . نگاهش رو به من دوختبابا
 

 . انداختمنیی رو پاسرم
 
 جوابت مثبته؟؟_
 

 .ستی نی داد که اصال راضی بابا،نشون مي صداي توخشم
 

 . رو تکون دادمسرم
 
 !ستنی تو که نيدختر، ملت مسخره ...ي غلط کردیلیتو خ: زدادیفر
 
 .عمو آروم باش_
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 ؟؟؟ی فهمیم... التماس منو کردی بدبخت کلياون پسره : داد زدبابا
 

 . رو باال اوردمسرم
 

 ...دوسش دارم عمو: صورتم چرخوند و زمزمه کردي نگاهش رو توشهروز
 

 . رو از من گرفت و به بابا دوختنگاهش
 

 .هی قبلي شهروز هنوز هم همون آدم دروغ گوادی بادمی که مهرسا زد،باعث شد يپوزخند
 

 ؟؟ی کنیخوشبختش م: و زمزمه کرددی دستش رو به صورتش کشمامان
 

 . مامان نشستي پاهانیی از جاش بلند شد و رفت پاشهروز
 

 .قول مردونه... دمیقول م: مردونه اش گرفت و گفتي دست هاي مامان رو توي هادست
 

 ) دم،قول مردونهیقول م( تو سرم زنگ زدي اجمله
 

 .ادی هم فشار دادم تا اشکم در ني هام رو روچشم
 
 .شرط داره_
 

 ؟؟یچه شرط: به بابا کرد و گفتینگاه بود ستادهی که حاال اشهروز
 

 به خاطر تو اشکش در گهی بار دهیاگه ... بار شکستهکیمرسا،قبال : صورتم چرخوند و گفتي نگاهش رو روبابا
   ی مشی چهار سال پدی که باي پام و کارری ذارم زی رو می چاد،همهیب

 . کنمی رو مکردم
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 . سمت پله ها رفتمبه
 

 ... کنمیگذشته رو جبران م_ 
 

 . که بار ها به خاطرش شکسته بودميشهروز... شهروز بوديصدا
 

 . زدم و از پله ها باال رفتميپوزخند
 

 . انداختممی به گوشینگاه
 

 .ی من و ببخشدوارمیام: اشکم رو پاك کردم و زمزمه کردميقطره . صفحه بودي شهاب روعکس
 

 . زدم و دفترم رو باز کردمی تلخلبخند
 

 !من،پستم: دست گرفتم و نوشتمي رو تومی مشکمداد
 

 . کردنی مسی دفترم رو خي داغم صفحه ي هااشک
 
 مرسا؟؟_
 
 .ی داداشامیاآلن م: دست اشک هام و پاك کردم و گفتمبا
 

 . بلند شدمزی رو بستم و از پشت مدفترم
 

 . اومدمرونیدر اتاق رو باز کردم و ب. هام رو پاك کردماشک
 

 نگو مرسا،چهار یچیه: بزنم که با اخم گفتیکنارش نشستم و اومدم حرف. مبل نشسته بودي حال روی بمهرسا
    اشتباه قبلت رو تکراري خوای م،بازي شدتی تا خود قبلدیسال طول کش
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 ؟؟یکن
 

 .حوصله ندارم مهرسا،سر کوفت نزن: و گفتمدمی موهام کشي رو تودستم
........... 

 . شد رفتن آمادهي از شام شهروز برابعد
 

 .نذار حرمت ها رو بشکونم: شهروز گذاشت و گفتي شونه ي دستش رو روبابا
 

 گفت باز هم اشتباه ی که بهم میهمون حس. رو بهم منتقل کردي صورت مهرسا،حس بدي شهروز،روي بوسه
 ...کردم

 
 . کردی لب خدافظری رو ازم گرفت و زنگاهش

 
 ... که قول داد گذشته رو جبران کنهی بود اون آدمنیا... کنار لبم جا خوش کردیکی کوچپوزخنو
*** 

  شده؟یچ_
 
 . صورت معصوم برادر زاده ام زل زدمبه
 

 . نشده عمهيزیچ: و گفتندمی موهاش کشي رو تودستم
 

 . بدهیلی خییبابا: بغلم جا کرد و گفتي رو توخودش
 

 چرا؟: و گفتمدمی رو بوسسرش
 
 . زنهیهمش سرم داد م_
 

 . لب هام نشستي روی کمرنگلبخند
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 رفتارش دیمهرسام با... وقت مادر نداشتچیاون ه...ی چیعنی ی زندگدی وقت نفهمچی بچه هنیا( ذهنم گذشتاز

 )رو درست کنه
 

 . باالخره خوابش برددم،تای موهاش کشي دستم رو توانقدر
 
 . کردنیخاطرات ولم نم. تخت نشستميرو
 

 ... کشهی شهروز ميرو برا که خودش دمی دی رو مي ساله استی بيمرسا
 
 ...چه قدر احمق بودم: و زمزمه کردمدمی کشیقی عمآه
 
 .نگاه کردم)دختر مهرسام(شای مبه
 

 . که قرار بود من مادرش باشمینینگ. بودنی سن نگهم
 
 .) عکست رو نشونم داده بودییبابا( ذهنمي اومد تونی هم حرف نگباز
 

 ممکنه هنوز دوستم داشته باشه؟؟: زدم و از ذهنم گذشتيلبخند
 

 .دمی دراز کششای به فکر بچه گونه ام زدم و کنار ميپوزخند
 مهرسا
 . گردنم حس کردمي لب هاش رو رویگرم. سرم گذاشتمری رو زدستم

 
  شده؟یچ_
 
 .یچیه: سمتش برگشتم و گفتمبه
 



   1 جلدرمان قاتل خاموش                                                          اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 50 

 ؟يخسته که نشد: رو دورم حلقه کرد و زمزمه کرددستش
 

 ... موندهی زندگنی اي هایهنوز سخت: کرد و گفتي هم تک خنده ابعدم
 

 . مرسا بودميکاش من جا: لب گفتمری هم فشار دادم و زي هام رو روچشم
*** 

 . هاشهی مرتیراد،دیپاشو ه: انداختم و گفتمی ساعت نگاهبه
 

 .  گرم و نرم  تکون بخورمي جانی از اادیدلم نم: و زمزمه کرددی موهام کشي رو تودستش
 

 . تخت نشستمي رو از دستش خارج کردم و روموهام
 
 . کنمای صدات نمگهید_
 

 .ومدی ازش نییصدا
 

 . و از جام بلند شدمدمی کشیپوف
 
 .آآآآخ_
 

 . دستم گرفتمي دست چپم رو تومچ
 

 شد؟یچ: اومدرادی داد هيصدا
 

 . بلند شمنی زمي کردم از روی دستم رو فشار دادم و سعمچ
 
 ن؟ی زميخورد_
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 . کنهی درد میلیدستم خ: رو باال اوردم و گفتمسرم
 

 . دکترمیپاشو آماده شو بر.یدست و پا چلفت: و گفتدی موهاش کشي رو تودستش
 
 .رونی بدمی کشنی درو باز کردم و نصف تنم و از ماشوفتهی که خواست راه بنیهم.می نشستنی ماشيتو
 

 . نخورده بودم فقط آب بوديزی چون چی تا عق زدم،ولچند
 
 .ي بدشی ببرمت آزمادیبا_
 
  ممکنه قرصه عمل نکرده باشه؟؟یعنی خدا،يوا
 

 . و استرس وجودم رو فرا گرفته بودترس
 
 ؟يقرص که نخورد_
 

 . جلوه بدمي کردم خودم رو عادیسع. کردم نفس کم اوردمحس
 
 ؟یقرص چ_
 

 . دادی رو مي خر خودی بهم انداخت که کامال معنینگاه
*** 

 . روزشم ندارمکی من تحمل ي ماه؟؟وااااکی: گچ بود نگاه کردم و گفتمي دستم که توبه
 

 .غرغرو: و گفتدیخند
 

 .به تو رفتم: کردم و گفتماخم
*** 
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 . مبل نشسته بودمي حوصله رویب
 راد؟یه_
 

 بله؟: تفاوتش رو بهم دوخت و زمزمه کردی بنگاه
 
 ؟ی بکشی برام نقاششهیم: کردم و گفتم گچ بود نگاهي دستم که تدبه
 
 ؟ےچ: گرد شده از تعجبش گفتي چشم هابا
 

 .یچیه: حوصله گفتمی و بکالفه
 
 . جام بلند شدم و به سمت اتاق رفتماز
 

 . رو باز کردمامکیاسم مرسا رو لمس کردم و قسمت پ. رو برداشتممیگوش
 

 .ششی رم پی مي تست بارداري زنگ به  الله بزن بگو فردا براهی: کردمپی تند براش تاتند
 

 .خدا کنه قرص ها اثر کرده باشن: رو لمس کردم و زمزمه کردمارسال
 
 . شام گرفتمایمهرسا؟؟ب_
 

 . گذاشتم و از جام بلند شدممای حالت هواپي رو رویگوش
 
 ی که برادی و نگاهم رو دوختم به ه چونم زدمریدست راستم رو ز. کردن کباب ها برام سخت بودکهی تکهیت
 . مشغول غذا خوردن بودالیخ
 

 . رو باال اورد و نگاهم کردسرش
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  دست شده؟ی جوجو خانوم بنی جونم ايا: زد و گفتيلبخند
 

 . بلند شدمزی رو ازش گرفتم و از پشت مرمی دلگنگاه
 

 . بار اصال براش مهم نبودنید،ای کشی و منتم رو مومدی مرادیاما بر خالف قبل که ه... شب قهر کردماون
 

 . کمکم کرد لباسام رو بپوشممرسا
 
  شم؟ی خاله مي زودنیبه هم_
 
 . زدمی رو به مرسا لبخند کم جونی گفتم ولي دلم خدا نکنه ايتو
 
 . کنهی درد میلی دستم خيوا_
 
 .ي کردیم فکر نجاشمی به ادی باي کردی رو بغل مشای میوقت: گذاشت و گفتزی رو رو میی چاینیس
 
  افتاد گَلدن مــن؟؟جِهیعه عه عه حاال د: و گفتستادی دست به کمر جلوش اشایم
 

 !عمه دورت بگرده: و گفتمدمیخند
 

 . دنبالمونادی عمو شهروز مشا،االنیبدو م: به ساعتش نگاه کرد و گفتمرسا
 

 که به خاطرش هی معرفت قبلی شهروز،همون بنی مرسا؟؟ايفکرات و کرد: و گفتمدمی هام رو تو هم کشاخم
 .ي شدریچند سال گوشه گ

 
 . زدی کم جونلبخند
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 زن متاهل هی برگرده و من اون روز ي روزهیاگه شهروز . قبال هم گفته بودم: رو بغل کرد و گفتمبشا
 ... شهروزشی گردم پی و برمرمی گیباشم،طالق م

 
 ...نگران خودت و قلبت و روح...نگرانتم: و گفتمدمی کشیآه
 

 . شهی نميزیچ: بغلش بود شالش رو درست کرد و گفتشای که مهمونجور
 

 . من بمونهشی رو بذار پشایم: و گفتمدمی و بوسصورتش
 
 . برمشینه م: رو تو بغلش فشار داد و گفتشایم
 

  مرسا
 . خونهمی رو بردشایم
 
  مامانش باشه؟؟شی پدی نبایمگه تا هفت سالگ_
 

 .دش بچه رو نخواستسارا خو: و بستم و گفتمکمربندم
 

 . گفتیآهان
 
 م؟ی ریکجا م_
 
 . خونهدنید_
 
 .هی بعد خواستگاري کارا برانیا: در هم به سمتش برگشتم و گفتمي اخم هابا
 
 ... که از رو عشق و عالقه ازدواج کردن،نه من و تویی واسه اونایآره ول: گفتي لحن حرص دراربا
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 . بحث باهاش رو نداشتمياصال حوصله . بهش نگميزی و گاز گرفتم تا چلبم
................... 

 
 . حوصله به خونه نگاه کردمیب

 
 ..برام فرق نداره_
 

  بود،برات مهم بود؟؟نجایاگه شهاب ا: بهم دوخت و گفتي داری معننگاه
 

 .شترهی من بي هام،گلهیاگه قراره گله کن: و گفتمدمی هامو تو هم کشاخم
 
 . پسندمون نبودم،موردی برنیای بطفا،لي اسديآقا_
 
 .خب گله کن: به من کرد و گفترو
 
 .می از خونه خارج شدي اسدي آقابا
 
 .  دورهکمی ي بعديخونه : به شهروز گفترو
 

 . سرش رو تکون دادشهروز
 

 .می شدسوار
 
 .گله کن_
 

 ...ادهیز: رو بهش دوختم و زمزمه کردممی عصبنگاه
 
 

 .وفتمی،راه نمےتا حرف نزن:  شد و گفتنهی به سدست
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 . کنهی متی مامان رو اذشای زود تر برگردم خونه،مدیبا: و گفتمـدمی موهام کشي رو تودستم

 
 ...باشه،نگو: رو روشن کرد و گفتنیماش
 
 .میدی هم دگهی دي سه تا خونه دو
 

 . اومدی هم خوشم نمي خونه اچیاز ه. سکوت خورده بود به لب هاممهر
*** 

 . در خونه پارك کردي رو جلونیماش
 
 مرسا؟_
 
 . سمتش برگشتمبه
 
 .سالم برسون_
 
 . شدمادهی بهش انداختم و پده،یم)ی خر خودتیمعن(  کهیی از اون نگاه هایکی

................. 
 .اه....هنوز دوست دارم: مبل نشستم و زمزمه کـردميرو
 
 مرسا؟؟_
 
 . کردی بود و با غم نگاهم مستادهی در گاه آشپزخونه ايمامان تو. جام بلند شدماز
 
 جانم مامان؟_
 

 ...شهاب زنگ زده بود: و گفتدی صورتش کشي رو رودستش
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 . گم باهاش حرف بزنهیبه شهروز م: و گفتمدمی کشیآه
 

 .نمی انداختم تا نگاه ناراحت مامان رو نبنیی رو پاسرم
 
 !؟ےمامان: و گفتدی پام رو چسبشایم
 

 .نیی رو اوردم پاسرم
 
  عمه؟؟یمگه قرار نشد بهم بگ_
 

 . سرش و تکون دادمظلوم
 

  فسقل عمه؟؟ی بگیخواستی میحاال چ: پاهاش نشستم و گفتميجلو
 
  چال؟ومدین...ادی قول داده بود زود بییبابا_
 
 .ادی ممیتا ما ناهار بخور: ساعت نگاه کردم و گفتمبه
 
 .شدم و از آشپزخونه خارج شدم بلند زی از پشت ممی زنگ گوشي صدابا

 . صفحه بوديعکس مهرسام رو. وسط بودزی مي رومیگوش
 . و تماس رو وصل کردمدمی کشی گوشي صفحه يدستم رو رو. شدم و برش داشتمخم
 
 جونم داداش؟_
 

 اونجاس؟؟....سارا اونجا:دیچی نگران و مظطربش تو گوشم پيصدا
 
  باشه؟؟نجای ادیمعلومه که نه،اصال چرا با: تعجب گفتمبا
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 نه،باشه؟؟ی رو ببشای عنوان اجازه نده مچیاگه اومد اونجا،به ه: داد و گفترونی رو پر حرص بنفسش
 

 . رو قطع کردم و به سمت آشپزخونه رفتمیگوش. گفتمی آرومي باشه
 

  بود؟یک: گفتختی ری دوغ مشای مي که داشت برامامان
 

 ...مهرسام: نشستم و زمزمه کردمزی مپشت
*** 
 . آب و بستم و دستکش ها رو از دستم خارج کردمریش. زنگ اومدي شستم که صدای ظرف ها رو مداشتم

 
 .رونی بدمی برداشتم و پری چوب لباسي شال از روهی دمی سارا رو که دریتصو.فنی سمت آدمیدو
 
 . و باز کردماطی حدر
 
 . روم ظاهر شدي متعجب سارا جلوي افهیق
 

 .سالم: نشوندم و گفتممیشونی پي رويزیاخم ر. کردسالم
 
 
 .نمیاومدم دخترم و بب_
 

 . دونهی اسمتم نمیاون حت: صورتش چرخوندم و زمزمه کردمي رو رونگاهم
 

 .سارا به عقب برگشت. رو ترسوند،جفتمونینی بلند ترمز ماشيصدا
 

 . زدی مي چشم هاش به قرمزيدیسف. شدادهی پنی از ماشمهرسام
 

 .اطی حي رو کنار زد و اومد توسارا
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 . بوديخودیبودن من ب. به سمت ساختمون خونه رفتمآروم
 

*** 
  برگرده؟؟ي خوای که نمی چیعنی_
 
 . دوسش ندارمگهی که گفتم،دنی همیعنی: گفتدی کشی موهاش مي که دستش رو توی حالدر
 
 .ي شهر بازمیبرو باال آماده شو،بر: مهرسام نشسته بود گفتمي پاهاي که روشای به مرو
 

 .دی بغلم و صورتم رو بوسدی زده پرذوق
 
 ؟؟ی کنیچرا لج م. خوادی بچه پدر و مادر منیا: گفتمتی که رفت با عصبانشایم
 

 . بهم کرد و از جاش بلند شدمینگاه
 
 . برمشیخودم م_
 

 . شده بودبی هاش عجرفتار
 
 .ي و مهرسام رفته بودن شهر بازشای که م دو ساعت بودیکی

 
 . نشسته بودم تو خونهکاری سر رفته بود و بیلی خحوصلم

 
 . زنگ تلفن مجبورم کرد از جام بلند شميصدا

 
 . رو برداشتمیگوش

 
 د؟؟ییبله بفرما_
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 ...ری گغامیباز رفت رو پ_
 

 . شدی حالم خوب مدمی شنیصداش رو که م. لبم نشستي رويلبخند
 
  سالم کردنته؟؟يجا_
 
 ن؟؟ییتنها. خبیلیخ_
 
 .آره من و مامان_
 
 . دستت باشه،مامانم کارت دارهی خب گوشیلیخ_
 
 ...شهروز:دمینال
 
 .ی کنری خوام مامان و دلگی مرسا،نمری بگزتوی زبون تند و تيجلو_
 
 .مامان ،شهروز زنگ زد بگو من خوابم: تلفن و گذاشتم سر جاش و با داد گفتمی اخم گوشبا
 

 . هم با دو از پله ها رفتم باالبعد
 
 .اه... پرويپسره : تخت نشستم و با حرص گفتميرو
 

 .دمی کشقی دست هام گرفتم و نفس عمي رو توسرم
 

 . بلند شدمی زنگ گوشيصدا
 
 . رو برداشتممی زدم و گوشیلبخند تلخ. صفحه بوديعکس شهاب رو. بغل دستم نگاه کردمبه
 

 .کری اسپي دادم و گذاشتم روجواب
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 . تخت ولو شدمي و خودم روی پاتختي رو گذاشتم رویگوش

 
 ؟ي کردنکاروی بود؟؟چرا من؟چرا انیاون همه قول و قرار ا_
 
 ...شهاب: بغض گفتمبا
 

 جان شهاب؟: به گوشم خوردنشی دلنشيصدا
 

 ؟؟ی زنیبرام حرف م: هام رو بستم و زمزمه کردمچشم
 

 ... معرفتم،آره خانوم نامردمیآره ب: گفتی اومد که مرشی دلگيصدا
 
 . گونه امي قطره اشک از بغل چشمم سر خورد روهی

 
 چرا مرسا؟؟چرا خانومم؟...ی بمونيقول داده بود... تموم شهينجوریقرار نبود آخر عشقمون ا_
 

 . کردمی خوردن و من به خاطرات خوبم فکر می گونه ام سر مي هام همونجور رواشک
 

 . خوام واسه داشتنت بجنگمیم...گهی دیکی خواد بدمت به یدلم نم: ادامه دادشهاب
 

 ...از بد بودنم،نفرت داشتم. هق کردمهق
 
 ... نکن مرسا،طاقت ندارمهی؟گری کنی مهیگر_
 

 . بالشت فرو کردمي رو توسرم
 

 .شبت خوش...میدوست دارم خانوم: دادادامه
 



   1 جلدرمان قاتل خاموش                                                          اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 62 

 ... بوق ممتدي هم صدابعد
 
 . شد که شهاب رو شکونده باشمیباورم نم. تخت نشستمي که آروم شدم روکمی

 
 ... شهروزهری تقصیهمه چ: و زمزمه کردمدمی هام رو مالچشم

 
 ! چشه؟نمی ندارم زن عمو،اومدم ببشیکار_
 

 .دمی خودم کشي و پتو رو رودمی تخت دراز کشي رويفور. شهروز بوديصدا
 

 . کنارم نشستهدمی که تکون خورد فهمتخت
 
 ؟ی کنی من قطع مي رو روی که گوشدهی رسیی کارت به جاگهیحاال د_
 
 .نمیپاشو بب...يداری بدونمیم_
 

 .دی سرم کشي رو از روپتو
 
 .نکن_
 

 . داغش به گردنم خوردي هانفس
 
 .نمی ببکشه،پاشوی بزرگتر از خودش دراز نميآدم جلو_
 
 . شهروز،حوصلت و ندارمرونیبرو ب_
 

 . آرزوت بود هر روز تو اتاقت باشمی زمانهی: و گفتدی رو بوسگردنم
 
 . گردنم کاشت مورمورم شدي که روي بوسه ااز
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 .نکن_
 
 .دمی قلت زدم و به پشت خوابهی

 
 . نشستشیشونی پي روزی اخم رهی لحظه نگاهم کرد و بعد چند

 
 ه؟یگر_
 

 .رونیبرو ب: هام رو بستم و گفتمچشم
 
 ...ی کردم هنوزم دوسم داشته باشیفکر نم:پتو رو انداخت روم و زمزمه کرد_
 

 . بسته شدن در اومدي هم صدابعد
 
 . کردمهی کرد به خاطر اون گر،فکری لعنتاه
 

 . تخت نشستمي رو کنار زدم و روپتو
 
 .من اومتم.من اومتم_
 

 .اشک هام رو پاك کردم.ستادمی انهیی آياز جام بلند شدم و رو به رو. بودشای ميصدا
 

 .رونی سرم بستم و از اتاق زدم بي رو باالموهام
 

 . اومد باالشای که منیی از پله ها برم پاخواستم
 
 .من اومتم_
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 . خانوم خانومايخوش اومد: شدم و بغلش کردمخم
 

 .دی بالم پشمک خلییبابا: و گفتدی و بوسلپم
 

 .دمیخند
 
 .ادیمامان شدن بهت م_
 
 . کردی بود و نگام مستادهی انهیشهروز دست به س. سمت عقب برگشتمبه
 

 . نزدم و به سمت اتاق رفتمیحرف
 
 . اومدمرونی رو که خوابوندم از اتاق بشایم
 

 . لحظه شهروز از پله ها باال اومدهمون
 

 ؟؟یپس چرا نرفت: انداختم و زمزمه کردمنیی رو پاسرم
 
 ...می حرف بزندیبا_
 

 . بعد،االن نهيباشه برا: بهش کردم و گفتمینگاه
 

 .میبهتره بعدا حرف بزن...آره: و گفتدی موهاش کشي رو تودستش
 

 . رفتنیی هم با سرعت از پله ها پابعد
 
 . رفتمیی و به سمت دستشودمی کشیقی عمآه

*** 
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 . دورم رها کردمشهی رو  شونه کردم و مثل همموهام
 
 !زمزمه کردم امروز چها شنبست؟. اتاق بود نگاه کردمواری دي که روی ساعتبه
 

 . خوابم برده بودشهی کالس داشت و من مثل همشایم.دمی کوبمیشونی به پمحکم
 

من . مامان و گوش بدمي غر غرادی دو ساعت بانییاالن برم پا: زدمی لب غر مری زنیی رفتم پای که مهمونجور
 ... خدايا... و قبول کنمنی نگی خوام سرپرستی ميموندم چجور

 
 . از مامان نبوديدم،خبری آشپزخونه سرك کشتو
 
 . تلفن بلند شدي که صدانمی بشی صندلي ساز و به برق زدم و اومدم روییچا
 
 . تلفن رو برداشتممیسی تلفن رفتم و بزی سمت مبه
 
 بله؟: اپن نشستم و جواب دادميرو
 
 ؟یسالم مرسا جون،خوب_
 

 !ه؟ی کي دونستم صدایننصدا آشنا بود،اما . موهام بردم و سرم رو خاروندمونی رو مدمی کشي هاانگشت
 
 ،شما؟؟یمرس.سالم_
 

 که برادر زاده اش زنش دیخوب شد عموت مرد و ند: صداش بده گفتی حتای لحن و ي تويریی تغنکهی ابدون
 . شناسهیرو نم

 
 .میشونی به پدمی رو محکم کوبم،دستمیشونی پي رودمی کوبی زدم و دستم و می مي گندهی که شهی هممثل
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 . شناسمی رو نمی کسي از پشت تلفن صدای دونیشرمنده زن عمو،شما که م_
 

 . ارواح عمه امآره
 
 .نجای اایپاشو ناهار ب... خب حاال،خر شدمیلیخ_
 
 . شمینه مزاحم نم.عه دور از جونت زن عمو_
 
 .ایپاشو ب. نکن مرسايانقدر لجباز_
 

 ..آخه: و گفتمدمی کشیپوف
 
 .خدافظ.منتظرتم. دختری زنی قدر چونه م،چهيوااا_
 

 . شه داشتی از بچه اش مي باشه،چه انتظارنیمادر که ا:اداشو در اوردم و گفتم. رو قطع کردی تق گوشبعدم
 
 . و رفتم باالختمی واسه خودم ریی فنجون چاهی.نیی پادمی اپن پري رواز
 

 . توالتم گذاشتم و به سمت کمد رفتمزی مي رو روفنجونم
 

  بپوشم حاال؟؟ےچ! سختيه  به مرحلمی رسی مخب
 

 . کمدم شدمي بستم و مشغول گشتن توپسیلی کهی موهام رو با کالفه
 

 . دادمی آتو دستش مدینبا. شدمی من عروسش مگهی که بود،زن عمو مامان شهروز بود و تا چند وقت دی چهر
 
 
 .رونی بدمی ساده از کمد کشی مشکي مانتوهی



   1 جلدرمان قاتل خاموش                                                          اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 67 

 لباس نظرم و هی دی گشتم تا شای دنبال لباس می بودم کلنی همشهیهم. و انداختمش رو تختدمی کشیپوف
 .جلب کنه

 
 . افتادميزی چهی ادی دفعه کی بودم که ری درگهمونجور

 
 . کردم و در سمت چپ کمدم رو باز کردمذوق

 
 ی صورتي سمت چپش گل هاي قسمت از شونه هیرنگ که حالت شنل داشت و _ی آسمونیآب_ ي مانتوهی

 .رونی بدمیرنگ داشت رو از کمد کش
 

 و مشغول اتو کردنش دمی کشرونی کشو بي رو از تومیشال صورت. رنگم رو پام کردمي خاکستری کششلوار
 .شدم

 
 . برداشتم و از اتاق خارج شدمزی مي هاچ بکم رو از روچییسو
 

 . کردم شهروز خونه باشهی م گل کرده بود و دعا دعاطنتمیش. رفتی لبم کنار نمي لحظه ام از روکی لبخند
*** 

 . شدماطی گاز گذاشتم و وارد حيدر که باز شد پام رو رو. نگه داشتم و چند تا بوق زدماطی در حي رو جلونیماش
 

 . داد که اون هم خونستی نشون منی بود و ااطی حي شهروز تونیماش
 
 ي و به سمت در وروددمی به شالم کشیدست. به خودم کردمی نگاهنی ماشي شهیاز تو ش. شدمادهی پنی ماشاز

 .خونه رفتم
 

 . صورتش رو به صورتم زدی مصنوعیلیبغلم کرد و خ. عمو به استقبالم اومدزن
 
  دختر؟يچطور_
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 . خوبهیلی شما انگار حالت خیستم،ولیمن که بد ن: رنگ کرده اش کردم و گفتمي به موهاینگاه
 

 ...ي مِرزبونت هنوزم تنده: و گفتدی موهاش کشي تویدست
 

 !!اسم من مرساست:دمی و غردمی هام رو توهم کشاخم
 

 .نی بشایب... خبیلیخ: رو پشت کمرم گذاشت و زمزمه کرددستش
 

 . راه افتادمی سلطنتي دادم و به سمت مبل هارونی رو پر حرص بنفسم
 

 . رو از سرم در اوردمشالم
 
 ؟؟ي کردی مکاری چند وقت چنی انمیخب،بگو بب_
 
 ...چند وقت؟چهار سال بودا: راستم انداختم و گفتمي پاي چپم رو رويپا
 
 .اکرم دو تا شربت لطفا: گفتي بلندي صدابا
 

 ن؟یومدیتو و اون خواهرت چرا ن.دنتونی دامی کردم بیمن وقت نم...یحاال هر چ: گفتي آروم تري با صدابعد
 

 بودم،مهرسا شای مریواال من که درگ:گفتم خوردم ی دلم حرص مي که توی و در حالدمی موهام کشي تویدست
 .ستی رفتن نرونیهم که کال اهل ب

 
 ن؟؟یومدی مهرسا هم نی واسه عروسی سرتون شلوغه که حت،انقدریراست: دفعه گفتمهی سکوت بود که یکم
 
 . نگفتيزی باال رفته نگاهم کرد و چي ابروهابا
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 ی رو منی اومد و زن عمو هم ایمن از شربت آلبالو خوشم نم. هم رفتني خانوم که اومد اخم هام تواکرم
 ...اما باز هم...دونست

 
 . برداشتمینی سي رو از تووانی و لدمی کشیقی عمنفس

 
 ... شد پی ناهار چنیمامان؟ا_
 

 . زدم و از جام بلند شدميلبخند. من ثابت مونده بودي رونگاهش
 
 .سالم_
 

 ...سالم: قدم جلو اومد و گفتچند
 

 . چرخش بودي صورتم و مانتوم تونی بنگاهش
 

 . گم غذارو بکشنیاالن م: عمو گفتزن
 

 . هم از جاش بلند شد و به سمت آشپزخونه رفتبعد
 

 . رو به رومدی که رسنمیخواستم بش. به سمت جلو قدم برداشتشهروز
 
 .نمی دست هاش بازوهام رو گرفت و اجازه نداد که بشبا
 

 .ادی مسخره،بدم مي مانتونیصد بار بهت گفتم از ا:دی دندون هاش غرياز ال. تو هم بودنی هاش حساباخم
 

 ... فکر کن،قبلشی حرف  بزني خوای میوقت: چشم هاش دوختم و زمزمه کردمي رو تونگاهم
 

  رفته؟ادتی مانتو رو نپوشم،نی ایتو چهار ساله که بهم نگفت:ادامه دادم. هاش از بازوهام جدا شددست
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 .دی موهاش کشونی رنگ غم گرفت و دستش رو منگاهش
 
 
 .گهی دنیایبچه ها،ب_
 

 . کنمیدرستت م: بهم کرد و گفتی نگاهشهروز
 

 . هم با سرعت ازم دور شدبعد
 

 . رفتمي و به سمت سالن غذا خوردمی کشیپوف
 

 .می هم نشسته بودي و من و شهروز رو به روزی عمو راس مزن
 
 شهروز؟_
 

 جانم مامان؟: گذاشت و گفتزی مي نوشابه اش رو رووانی لشهروز
 

 ه؟؟ی قطعمتیتصم: نگاهم کرد و گفتی چشمری عمو ززن
 

 .ی قطعیِقطع: بهم کرد و گفتی نگاهشهروز
 
 . گذاشتمزی مي آبم رو رووانیل

 
 .میای مي خواستگاريپس، مرسا امروز به بابات بگو که فردا شب برا_
 

 . نگفتميزی کردم و چي سرفه اتک
 

 . مادر شهروزي داشتم از خورد شدن،اون هم جلونفرت
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 .نیمامان،به نظرم بهتره خودتون به عمو بگ: و گفتدی موهاش کشونی می دستشهروز
 

 . لب هاش نشستي رويزیلبخند ر. رو بهش دوختمنگاهم
 

 . بود حرف شهروز رو قبول کردهنی اي زن عمو نشون دهنده سکوت
 

 . عمو مشغول تلفن حرف زدن بودزن
 
 . خانوم کوچولونمیبیهنوزم عشق و تو چشمات م:دمی گوشم شنری کردم که صداش رو زی مي انگشت هام بازبا
 

 . برم،خدافظگهیمن د:قهقه زد و گفت.دمی کردم و خودم رو جلو کشیاخم
 

 . هوا تکون دادي عمو دستش رو توزن
 

 .دمی کشیپوف
*** 

 خوش گذشت؟؟_
 
 .بد نبود: حرف و زده بود نگاه کردم و گفتمنی مامان که ابه
 
 از مهرسا چه خبر؟: رو که خوابش برده بود بغل کردم و گفتمشایم
 
 .ادهی زیلیدرد دستش خ.صبح باهاش حرف زدم: رو برداشت و گفتیی چاینیس
 
 .ه روزه که دستش شکستهیحقم داره،تازه : رفتم گفتمی که از پله ها باال می حالدر
 
 . رو برداشتممی تخت گذاشتم و گوشي رو روشایم
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 . کردمدای گشتم و مهرسا رو پنمی مخاطبستی لتو
 

  مهرسا
 کردم که اگه قرص ها عمل یمدام با خودم فکر م.استرس وجودم رو گرفته بود. پنج بعد از ظهر بودساعت

 .وفتهی مینکرده باشن،چه اتفاق
 .م بلند شدم و به سمت اتاق خواب رفتماز جا.دیچی خونه پي تومی زنگ گوشيصدا
 . بودی گوشي مهرسا رواسم

 . و جواب دادمدمی صفحه کشي رو رودستم
 
 .سالم_
 

 ؟یسالم،خوب:دی به گوشم رسشی پر انرژيصدا
 
 ؟یخودت خوب.خوبم: تخت نشستم و گفتميرو
 
 ؟يخونه ا.آره قربونت برم منم خوبم_
 
 .اوهوم_
 
 . آمادستشتیالله اس داد گفت جواب آزما_
 

 .مطمعن بودم رنگم مثل گچ شده. حبس شدنهی تو سنفسم
 
 ـه؟؟یجوابش چ...ب جواب..خ: تته پته گفتمبا
 

 . دادمرونی رو پر حرص بنفسم
 
 .شگاهی آزماي بردیفردا با. اصرار کردم،بهم نگفتیهرچ_
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 ...مـرسـا:دمینال
 
 م؟؟ی دنبالت االن برامی بي خوایم_
 
 . دمیبهت خبر م.زنم برادی زنگ به ههیبذار _
 
 . جام بلند شدم و به سمت سالن رفتماز
 
 . و گرفتمرادی تلفن نشستم و شماره شرکت هزی می صندليرو
 
 د؟ییبفرما_
 

 .سی دفتر رئدیسالم،لطفا وصل کن: کردم و گفتمي سرفه اتک
 
  تماس گرفته؟؟یبگم ک_
 
 .همسرشون هستم_
 
 .دیچند لحظه صبر کن_
 

  شده جوجو؟یچ:دیچی گوشم پي تورادی هي سکوت بود و بعد صداقهی دقچند
 
 ؟؟يای میک_
 
 ؟ي خوای ميزیچ_
 
  خونه؟يای می گم کینه،م_
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 .سرم شلوغه.ستی دونم معلوم نینم_
 
 .خدافظ.باشه_
 

 . رو گذاشتمی هم گوشبعد
 

 ... شده بودم،دست خودم نبودسرد
 
 . دنبالمادی مرسا اس دادم که ببه
 
 . شدمشگاهی آزمای و با حال خراب،راهدمی کمک مرسا لباس هام رو پوشبا
 

  مهرسا
 ...يوا: گذاشتم و زمزمه کردمنمی سي و رو قفسه دستم
 .مبارکه مامان خانوم: و گفتدی صورتم و بوسالله

 . زدميزی رلبخند
 

 .هووورا هووورا خاله شدم: محکم بغلم کرد و گفتمهرسا
 

 .وونهید: و گفتمدمیخند
 

 . و رسوند خونه و خودشم رفتمن
 

  کنم؟؟کاری بچه چنیحاال با ا: دستم مچاله کردم و زمزمه کردمي رو توشی آزماي برگه
 

  عمل نکرده آخه؟؟ی لعنتيچرا اون قرصا: و گفتمدمی و کشموهام
 
 .با انگشتم پاکش کردم. گونه امي رودی قطره اشک چکهی
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*** 
 . شمی از شرت خالص مگهینه ماهه د تا یعنیپس : و گفتدی تخت دراز کشيرد
 
 و دمی و من طالقت مادی مای بچه دننی اگهینه ماهه د:قهقه زد و گفت. گرد شده نگاهش کردمي چشم هابا

 ...بعد
 
 .رمی گی فرناز و مرمیبعدشم مه م: چشمک زد و گفتهی

 
 .ــــــراااااااادیه:دمی کشغی کردم جی گرد شده نگاهش مي که با چشم هاهمونجور

 
 .یلییییخ...یرتی غی بیلیخ:زمزمه کردم...دیخند

 
 . خوردی بهم ممیحالم از خودم و زندگ.رونی از اتاق زدم ببعدم

 
 . گونه هام روون بودني داغم روياشک ها. مبل نشستم و پاهام رو بغل کردميرو
 

 . رو کنارم حس کردمحضورش
 
 . خوشگل مني کوچولوي جوجوریآبغوره نگ. خبیلیخ_
 
 . گفتی جمله رو بهم منی کردم،همیقبل از ازدواج،هر بار که قهر م. هق هق افتادمبه
 

 ... سر باباتهریهمه اش ز: رو دورم حلقه کرد و زمزمه کرددستش
 

 . کردی هق مهق
 
 . نکنهیگر.ستیواسه اون جوجه که تو شکمته خوب ن: خودش فشارم داد و گفتبه
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 .رادی هي نامردیلیخ: و گفتمدمی و کنار کشخودم
 

 .نامرد،اون باباته: رو با دست هاش قاب گرفت و گفتصورتم
 

 . بلند شد و به سمت اتاق رفتبعدم
 

 . دادم و از جام بلند شدمرونی رو پر حرص بنفسم
 
 ... کهرونی بامی بالشت و پتو برداشتم و اومدم از اتاق بهی يواری کمد دي تواز
 

 اتاق نی همي تودی باوفته،شبی که بی اتفاقهر،ی که زن منیتا وقت: تخت و گفتي رونشوندم
 ؟؟؟؟يدیفهم.یبخواب

 
 . کمد گذاشتي و پتو رو از دستم گرفت و توبالشت

 
 . شمی آغوشت آروم مي باز هم توی،ولي بدیلی خنکهیبا ا: بغلش جمع کردم و گفتمي رو توخودم

 
 .بخواب جوجو کوچولو: و گفتدی سرم و بوسيرو
 

  مهرسا
 . چشم هام رو باز کردمرادی هدادی داد و بي صدابا
 .بفـــهـــــم.ستیواسه بچم خوب ن... گم تمومش کنیبهت م_
 
 . اومد تورادیدر اتاق باز شد و ه. تخت نشستميرو
 

 . رو از گوشش جدا کرد و تماس و قطع کردشیگوش. لبش نشستي رویکی کوچلبخند
 
 ؟؟ی کنی مدادیچرا انقدر داد و ب_
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 .ستی نيزیچ:و گفت پررنگ تر شد لبخندش

 
 ؟ی کنیبرام شونه م: و گفتمدمی موهام کشي تویدست

 
 .نجای اایپاشو ب: دستش گرفت و گفتي رو توبرسم

 
 . کنهی درد میلیدستم خ: شدم گفتمی تخت بلند مي که داشتم از روی حالدر
 
 . و مشغول شونه کردن موهام شدستادیپشتم ا. رنگم نشستمدی توالت سفزی می صندليرو
 
 مهرسا؟_
 
 هوم؟: نگاهش کردم و گفتمنهیی تو آاز
 
 ...زیموهات رنگ روشن بر_
 
 ه؟؟ی فرناز چه رنگيموها: گفتماری اختیب

 
 ست؟؟ی نادتی یعنی: شونه هام گذاشت و گفتي هاش رو رودست

 
 روز و هر ش،هری پدري خونه ي تورادی اتاق هواری ديعمس بزرگ شدشون رو. بودادمیخوب هم ... بودادمی

 . چشم هام بودي جلوهیثان
 

 ... شهنی کردم تهش ایفکر نم: کردمزمزمه
 

 .ای شی مفیضع... بخوريزی چهیپاشو :به سمت در رفت و گفت. رو سر جاش گذاشتبرسم
 
 .يچوندی بحث و پدمیمنم نفهم: بلند شدم و گفتمزی پشت ماز
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 . زدمرونیآروم بلند شدم و دنبالش از اتاق ب. ندادادامه

 
 . آشپزخونه بود، نشستمي که توي چهار نفره اي ناهار خورزی مپشت

 
 ؟؟یبه مامانت گفت: رو جلوم گذاظت و گفتمیی چافنجون

 
 و؟؟یچ: و گنگ گفتمجیگ
 

 . گمیحواست کجاست؟؟بچه رو م: کرد و گفتیاخم
 

 . مرسا گفته باشهدی شایمن نگفتم ول: کردم گفتمی مکی که فنجون رو به لبم نزدیدر حال. گفتمیآهان
 

 ...نطوریکه ا: نافذش رو بهم دوخت و گفتنگاه
 
 . نره هاادتینوتال _
 

 ؟؟ی گیجوجو چند بار م: و گفتدیخند
 
 که من ییزایتوام که ماشاال اصال به چ...خب دوست دارم: کردم گفتمی منیی که کانال ها رو باال پای حالدر

 .يدی نمتیدوست دارم اهم
 
 . زنگ بزنی داشتيکار. خب حاالیلیخ_
 

 . رفتنش بودي در اومد که نشون دهنده ي هم صدابعد
 

 ... خواب بودهیکاش همش : لب گفتمری زدم و زی تلخلبخند
 مهرسا
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از .تلفن رو سر جاش گذاشتم و به سمت در رفتم. زنگ در اومدي که صداارنی زدم برام غذا بی زنک مداشتم
 . نگاه کردمرونی در به بیچشم

 
 برداشتم و سرم ی چوب لباسيشالم رو از رو. بودستادهی در اي دستش بود جلوي که توکی پالستهی  آقا باهی

 .کردم
 
 . بردمرونی در رو باز کردم و سرم رو بيال
 
 . براتونارمی رو بنای گفتن ارادیآقا ه.سالم خانوم_
 
  هست؟؟یچ: تعجب گفتمبا
 

 .دهیپرس کباب کوب هی پرس جوجه و هی: باال اورد و گفتی رو کمکیپالست
 

 . رو از دستش گرفتمکی بردم و پالسترونی زدم و دست سالمم رو بيلبخند
 

 . کردم و اون هم رفتتشکر
 

 . کردی خوب میلی مهم باشم،حالم رو خرادی واسه هنکهیفکر ا. رفتی لب هام کنار نمي از رولبخند
 
 . خوردمی با دست ماشوی بعضنمیواسه هم. کردن کبابا برام سخت بودکهی تکهیت

 
 . شدمی تا چند وقت سوژه اش مدیدی متی و تو اون وضعراد،منی بودم اگه همطمعن

*** 
 . ساعته زدممی چرت نهی از ناهار بعد

 . گچ بود،بستم و به سمت حموم رفتمي رو دور دستم که تویکیپالست
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 تخت ي که دورم بود رويون حوله ا با همقهیچند دق.رونی بلندم رو شستم و از حموم اومدم بي موهای سختبا
 .ادینشستم تا نفسم سر جاش ب

 
 .دمی رنگ و شلوارك ستش رو پوشدی سفی تاپ گردنهی

 
 . تنگ شده بودمیشگی همي افهی قيدلم برا. روحم رو دوست نداشتمی بي افهیق. نشستمنهیی آيجلو
 
 . کردمی رنگ،لب هام رو رنگی و در آخر با رژ کالباسدمی رو به مژه هام کشملیر. کرم به صورتم زدمکمی

 
 سی خي همه مونیحاال با ا:زمزمه کردم. نگاه کردم و غصم گرفتدی چکی موهام که هنوز ازشون آب مبه
  کنم؟؟کاریچ
 
 . کردمی نشسته بودم و به خودم نگاه منهیی آي جلوزونی آويبا لب و لوچه . بودیدنی اون لحظه دافمیق
 
 . تخت نشستمياز جام بلند شدم و رفتم رو. لبخند کوچولو زدمهی در يصدا دنی شنبا
 
 . به خودم گرفتمی مظلومي افهیق
 
 .ی مظلومياوه اوه،چه جوجو_
 

  شده جوجو؟؟یچ: انداخت و گفتی صندلي رو روکتش
 
 . تونم موهام و سشوار بکشمینم: که دلم واسه خودم کباب شد گفتمی لحن مظلومبا
 

 ي کوچولوي کشم جوجو ی برات سشوار مامیدست و صورتم و بشورم م: رو باز کرد و گفترهنشی پي هادکمه
 .خوشگل من

 
 مهرسا
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 .مامان زنگ زد دعوتمون کرد: و گفتستادی اپشتم
 

 . موهام شددنی دستش گرفت و مشغول برس کشي رو توبرسم
 

 ...ای هلينده  زشت و ززياون هم با رفتار ها. رفتن رو نداشتمی مهموني حوصله اصال
 

 . موهام شددنی رو به برق زد و مشغول سشوار کشسشوار
*** 

 . شدرید.زود باش مهرسا_
 

 . شمی آماده م،منی اگه ساکت باشهیدو ثان: و گفتمدمی کشیپوف
 

 .دمی کشرونیبا حرص چند تا مانتو از کمدم ب.دمی رو پوشمیخی نی جشلوار
 
 ؟ی کنی مکاریچ. اومدم اومدمی گی می اس هقهیده دق_
 
 واسه ادی گردم،که خواهر محترمه بهونه دستشون نی لباس خوب مهیدارم دنبال : سمت در برگشتم و گفتمبه

 .حرص دادن من
 

 .اون مانتو زرد رو بپوش: کرد و گفتي خنده اتک
 

 . افتاده بود،اشاره گردنی زمي که رویی هم با دست به مانتوبعد
 

 بلند تر از یپشت مانتو،کم.دمشی گرفتن شدم و پوشرادی االیخیب. نگاهش کردمکمی. شدم و برش داشتمخم
 . مانتو بوديجلو
 

 . تختي کمد خارج کردم و انداختمش روي رنگم رو از تودی سفشال
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 . داده بود نگاه کردمهی که به چهار چوب در تکرادی هبه
 
 راد؟یه_
 

 .تکون داد) هیچ( رو به عالمتسرش
 

 ؟؟ی مو ببافيبلد: گفتمآروم
 

 . سمت خودشدی سالمم رو گرفت و من و کشدست
 

 . شونه هام گذاشت و من و پشت به خودش کردي هاش رو رودست
 

 . که احساس کردم گردنم گرم شدرمی ازش فاصله بگاومدم
 

 . رو پشت کمرم گذاشت و هلم داددستش
 
 . شدریبدو،د_
 

 .ي بوسم کرددمیمنم که نفهم: زدم و گفتمیکی کوچلبخند
 

 . شل گره اش زدمیلی سرم گذاشتم و خيو رو رشالم
 
 . جوجوزیکم زبون بر_
 
 . خواستم اونجا بپوشم رو چپوندم توشی که میی رنگم رو هم برداشتم و لباسادی سففیک
 

 . کنهریخدا به خ: رنگم پام کردم و گفتمدی سفي تابستونه ي در خونه،کفش هايجلو
 
 . بهت بگهيزی چای ذاره هلینترس،مامان نم: کرد گفتی که در و قفل می حالدر
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 و از من دفاع يری زبون خواهرت و بگي جلودیتو با...یتو شوهر من: رو ازش گرفتم و زمزمه کردمرمی دلگنگاه

 .نه مادرت.یکن
 

  مهرسا
 . رد و بدل نشدنمونی بیراد،حرفی هي پدري به خونه دنی رستا

 . شم که صدام کردادهیخواستم پ. پارك کرداطی حي رو تونیماش
 

 . سمتش و نگاهش کردمبرگشتم
 
پس،فکر سقط .ي که باردارگمی منایامشب به مامان ا...ی که از شر اون بچه خالص شی منتظر فرصتدونمیم_

 .کردن اون بچه رو از ذهنت خارج کن
 
 . چشم هام جمع شدي اشک توي اهی ثانتو
 

  عاطفن؟؟یمه مثل خودت ب هي کرد؟؟فکری شناختينجوریتو واقعا من و ا: زدملب
 
اما ... خواستم ازش بچه داشته باشمیدرسته که نم. بهم بر خورده بودیلیخ. شدمادهی رو باز کردم و پنی ماشدر

 . شکمم بوديتو.بچم بود،از خون خودم بود...حاال که داشتم،دوستش داشتم
  تونستم دوستش نداشته باشم؟ی ممگه

 
 . خونه رفتمي هام و پاك کردم و به سمت در وروداشک

 
 رادی سمت اتاق ه،بهیشگی همي هایبعد از سالم و احوالپرس. کردمی می خونه نبود و من احساس راحتایهل

 .رفتم تا لباس هام رو عوض کنم
 
 . شدخکوبی و فرناز مرادی عکس هی خالي جاي اتاق و که باز کردم،نگاهم رودر
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 .ستی ننجای اگهیاون عکس د حال بودم که خوش
 

 .دمی پوشی و که با خودم اورده بودم به سختی رنگی سه ربع مشکنی آستبلوز
 

 . اومد تورادی که در باز شد و هرونی بامی از اتاق باومدم
 

 .دی از اتاق خارج شم که در و بست و دستم و کشخواستم
 

 . کردمنگاهش
 
 ... من،حقتهيایسرد: دست هاش صورتم رو قاب گرفت و زمزمه کردبا
 

 . هم ازم فاصله گرفت و به سمت تراس رفتبعد
 

 . شدی اش مدام تو سرم تکرار مجمله
 

  من،حقته؟؟يای که سردی چیعنی: کردمزمزمه
  مهرسا

 . رفتمنیی که تو فکر بودم از پله ها پاهمونجور
 

 . شمیدارم پدر م: زمزمه کردرادی که همی شام نشسته بودزی مسر
 

 . بهش کردم و دوباره مشغول غذا خوردن شدميری دلگنگاه
 
 واقعا؟_
 
 . بود نگاه کرددهی سوال و پرسنی به مادر جون که ای چشمریز
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 ...آره: دستش گرفت و گفتي بود توزی مي دستم رو که رورادیه
 

 . به دست هامون کردمینگاه
 

 .درست کن رفتارتو:م گفت گوشری رو ول کرد و زدستم
 

 . که شکسته بود شروع به گز گز کردن کرددستم
 
 . گفتمیآخ
 

  شد؟؟یچ: بهم کرد و گفتی جون نگاهپدر
 

 .یچیه: گفتمآروم
 

 .کالفه شده بود. شدی مشتری هر لحظه بدردش
 
 . از جاش بلند شد و به سمت آشپزخونه رفترادیه
 

 .مسکنه: قرص اومد و گفتهی بعد با هی ثانچند
 

 . زدم و قرص و خوردمی کمرنگلبخند
 

 .یتو الزم نکرده کار کن: و گفتدی دست سالمم رو کشرادی تو جمع کردن ظرف ها کمک کنم که هخواستم
 

 . چپ نگاهش کردمچپ
 
 . باالدی من رو دنبال خودش کشی حرفچی هیب

 
 ؟ باال؟نی امیچرا اورد: تخت نشستم و با اخم گفتميرو
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 من راحته که تحملت کنم؟؟حداقل جلو ي برايفکر کرد...رفتارت و درست کن مهرسا: بهم کرد و گفتینگاه

 . آدم باشرزنیرمرد،پی پنیا
 

 . شهی دعوامون منجای امیایهر وقت م: رو ازش کرفتم و گفتمرمی دلگنگاه
 

 . زدمرونی هم از جام بلند شدم و از اتاق ببعد
 

 . قصد نداشت از جاش بلند شهرادی هنی از دوازده هم گذشته بود اما اساعت
 

  مادر؟ي خوری مییچا: رو برداشت و گفتمییمادر جون فنجون چا.دمی کشي اازهیخم
 

 . وقتهریم،دی بردی باگهید.نه مامان: کردم و گفتمرادی به هینگاه
 
 ...گهیراست م: با اخم نگاهم کرد و گفترادیه
 

 . زدم و من هم بلند شدمي مندانه اروزیلبخند پ. هم از جاش بلند شدبعد
*** 

 . کردمی رو پاك مشمی پاك کن آراری آغشته به شي توالت نشسته بودم و با پنبه زی مي به رورو
 

 . دراز شدهیلیزبونت خ...ی کنی میخوب بلبل زبون: و گفتستادی سرم اپشت
 
 .ه سمت تخت رفتم بلند شدم و بزی توجه بهش از پشت میب

 
  که نرفته؟؟ادتی: نشست و گفتکنارم

 
  رو؟؟یچ: گفتمدمی کشی خودم مي که پتو رو روی حالدر
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 ... رویشب عروس: زمزمه کردیطونی صورتم و با لحن شي شد توخم
 

 .تی تربیب.برو اونور: و گفتمنشی سالمم رو گذاشتم تخت سدست
 

  شد؟؟بدت اومد؟؟یچ: و گفتدیخند
 
 .اه.ی زنی مست حرف مي آدمانیمثل ا: چندش نگاهش کردم و گفتمبا
 

  شد؟؟ادی روت زدمیباز بهت خند: ولو شد و گفتکنارم
 

 . خورهیحالم ازت بهم م: پشت کردم و گفتمبهش
 

 ؟؟یچ: دستش فشار داد و گفتي و توبازوم
 
 . خورهیحالم ازت بهم م: گفتمي بلندي صدابا
 

 . چشم هام حلقه زدياز درد اشک تو. شدشتری بازوم بي دستش روفشار
 

 .ادی هم فشار دادم تا صدام در ني هام رو رولب
 

 . جوجوارمیبدترشو سرت م: کم فشار دستش از دور بازوم کم شد و گفتکم
 
 . بردیخوابم نم. دونم چه قدر گذشته بودینم
 
 خواب ي داد که توی منظمش نشون مي نفس هايچشم هاش بسته بود و صدا. برگشتمرادیبه سمت ه 

 . فرو رفتهیقیعم
 

 . دارمازی که به آغوشش ندمی فهمیخودم م. دونستم چرا نتونستم بخوابمی مخودم
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 ... و بندازم دورم کهرمیدستم رو اوردم باال تا دستش رو بگ.دمی رو به سمتش کشخودم
 
 .بخواب جوجو.ره بغلت کنم تا خوابت ببدی،بايبد عادت شد: دستش منو به خودش چسبوند و گفتبا
 

 . گونمي رودی قطره اشک چکهی. هم فشار دادمي زدم و چشم هام رو رویکی کوچلبخند
 

 .ختمی ری اشک مرادی بغل هيلبخند به لب تو. بودی جالبي صحنه
 
 . بخوابریه؟بگی کردنت واسه چهیگر_
 

 . هق هقم بلند شهي بود تا صدای کافنیهم
 
 . شده بودمفی ضعیلیومد،خی خودم بدم ماز
 
 . کردی دستش کمرم رو نوازش مبا
 
 . شه هایبچمونم مثل خودت م. جوجوسیه_
 
 مگه من چمه؟؟: گفتمي ای حرفش با لحن شاکنی ادنی اون حال و هوا با شنتو
 
 ...یچیه: به خودش فشارم داد و گفتشتریب

 
 .ی شی نابود ميفقط دار: گفتی آرومي صدابا
 

 ... شمی دونست که من دارم نابود میخودشم م.وش کرد کنار لبم جا خیکی کوچپوزخند
*** 

 .؟؟پاشــــــــــــوي معرفت شدی بيشوهر کرد_
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 . و گنگ به اطرافم نگاه کردمجی ترس چشمام و باز کردم و گبا
 
 ...يخرس شد. گمیپاشو بهت م_
 

 .نیی پادمی و با حرص از تخت پردمیچشم ها رو مال. بودسی پارميصدا
 
 . فعالش کرده بودمریمن که غ...ری گغامی تلفن چرا خود به خود رفت رو پنی ااه
 

 .سی کشمت پارمیم:دمی کشغی رو برداشتم و جیگوش
 

 .دیچی پی گوشي قهقه اش تویصدل
 
 ؟؟ی کنی مداری از خواب بينجوری من و ای کشیخجالت نم. کوفتيا_
 
 . سالم خواهرکیعل: و گفتدی هم خندباز
 
 .سالم: تلفن نشستم و گفتمزی می صندليرو
 

 .خاله شدنم مبارك: شد و گفتي پر انرژصداش
 

 . بودوونهی دختر دنیا. گرفتخندم
 
  بال خانوم؟؟يدیتو از کجا فهم: دادم گفتمی که پاهام رو تکون می حالدر
 
 ؟یچرا بهم نگفت...ي معرفت شدی بیلیتو خ.از مرسا:دی کشغیج
 

 . رفت بگم خبادمی.غوی حغیج: زدم و گفتمقهقه
 

 .شتی پامیدارم م. به سر و صورتت بکشی دستهیپاشو .ي غلط کردیلیخ: و گفتدی خنداونم
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 ؟؟ی کنیخودت خودت و دعوت م_
 
 .بچه پرو. کنمای نصفت مامیم_
 

 .منتظرتم. خبیلیخ: و گفتمدمیخند
  مهرسا
 . و در و باز کردمدمی موهام کشي سالمم رو تودست

 . تو اومدغی جغی با جسیپارم
  از مرسه بشنوم؟؟آآآره؟؟دیمن با... معرفتیب_

 . خب حاال،بداخالقیلیخ: و گفتمدمیخند
 

 . دستش کارم کنهنی مونده با انیهم...نیتو بش: برم سمت آشپزخونه که گفتخواستم
 
 . بردار بخوريزی چهیپس بفرما خودت : اپن تشستم و گفتميرو
 

 ... از دستت شکارمایلیخ: چپ نگام کرد و گفتچپ
 
 س؟؟یپارم: لبخند دندون نما زدم و گفتمهی

 
 هوم؟؟: ذره نگام کرد و گفتهی

 
 .شوهر کن. خوادیبچم شوهر خاله م: که لبخند رو لبم بود گفتمهمونجور

 
 .دی فرا بنفش کشغی جهی گرد شده نگام کرد و بعد ي چشم هابا
 

 زبون در سی پارميبا دست سالمم گرفتمش و برا.مکوسن مبل رو برداشت و به سمتم پرت کرد. زدمقهقه
 .اوردم
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*** 
 اد؟یواسه ناهار م_
 

 .ستی ندونم،معلومینم: بهش کردم و گفتمینگاه
 
 . نگفتيزی بهم کرد و چی نگاه چپکهی

 
 . آشپزخونه بلند شدمي توی نقلي ناهار خورزیاز پشت م. و بعد هم باز شدن در اومددی کلي موقع صداهمون

 
 .سرش رو اورد باال و نگاهم کرد. بلند سالم کردمي صدابا
 
 . جوابم و دادی آرومي صدابا
 
 .میمهمون دار_
 

 . اومدسی سالم کردن پارمي بزنه که صدای و خواست حرفدی موهاش کشي تویدست
 

 .يخوش اومد: زد و گفتي لبخندرادیه. نگاه کردرادی و با لبخند به هستادی اکنارم
 

 ي داشته باشه،اما خوشبختانه رفتار بدسی با پارمينگران بودم که رفتار بد. لبم نشستي رويزی رلبخند
 .نداشت

 
 . گذاشتزی مي برنج رو روسی دسیپارم

 
 ؟يتو که غذا درست نکرد_
 

 .اتفاقا خودم درست کردم: نگاه کرد و گفترادی چپ چپ به هسیپارم
 



   1 جلدرمان قاتل خاموش                                                          اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 92 

 .با تو نبودم_
 
 .بودم جوجو نیبا ا: سمت من برگشت و گفتبه
 

  جوجو؟ی گی شه،بازم بهش میداره مامان م: و گفتدی خندسیپارم
 
 ... مونهی جوجو مشهی جوجو،همنیا: و زمزمه کرددی نگاهش رو ازم دزدرادیه

*** 
  
 .می رو جمع کردزی مي رولی وساسی کمک پارمبا
 

 . چسبهی مییاآلن چا: زد گفتی ساز و به برق میی که چای درحالسیپارم
 

 .دمی رو شنرادی هي بگم که صدايزی چاومدم
 
 ؟ي خوای نميزی رم،چیمن دارم م_
 

 . که زده بود نگاه کردمي فوق العاده اپی به ترتی و من با حمی به سمتش برگشتجفتمون
 

 ؟؟ي ریکجا م: کردمزمزمه
 

 ... فرنازشیپ: رنگش کرد و گفتی کت تک مشکبی جي رو تودستش
 

 .دی بزنم که اومد سمتم و گونه ام رو بوسیدهن باز کردم تا حرف. بهش نگاه کردمناباور
 

 . گفت و رفتی هم خداحافظبعد
 
 ه؟یفرناز ک_
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 ها؟: و گفتمدمی بود،کشدهی که بوسیی جاي رو رودستم
 

 .دیاووو حاال خوبه صورتت رو بوس: به بازوم زد و گفتي اضربه
 
 . رو بهش دوختمنمی نگاه خشمگرونی هپروت اومدم باز
 

 . فرناز و نگرفتي هی قضي دنباله نکهی قدر ممنونش بودم بابت اچه
*** 

 . نبودرادی از هي خبری شب هم گذشته بود،ولمهی از دو نساعت
 
 . خودم جمع شده بودمي کاناپه نشسته بودم و تويرو
 

 . خواست غرورم رو بشکنم و بهش زنگ بزنمی نمدلم
 

 . دادی آزارم میلیده،خی بغل فرناز خوابي توالی خی راحت و بیلی اون اآلن خنکهی افکر
 

 . زانوهام گذاشتم و کم کم چشم هام گرم شد و خوابم بردي رو روسرم
*** 

 . و چشمم رو باز کردمدمی کشي اازهیخم
 
 . بوددهی لخت خوابي طبق معمول با باال تنه رادیه. کنارم نگاه کردمبه
 
 . شب قبل افتادمادی

 
 . تخت بودمي اتاق روي حاال تویبل خوابم برده بود،ول مي رومن
 

 . تخت نشستمي رو از روم کنار دادم و روپتو
 



   1 جلدرمان قاتل خاموش                                                          اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 94 

 .ادیخوابم م...انقدر تکون نخور جوجو_
 

 .دی بودشبی که دی همون گورستوندی ببرفیتشر: کردم و گفتمیاخم
 

 . زدمرونی اومدم و از اتاق بنیی تخت پاي هم از روبعد
 
 . نشستمی صندليرق زدم و رو ساز و به بییچا
 

 . بود که رفته حمومنی اي نشون دهنده انی و اومدی آب مری شيصدا
 
 . نشستمزی و دوباره پشت مختمی ریی خودم چايبرا
 
 گورستون؟؟آره؟_
 

 . دور گردنش بوديدی سفيحوله . رو اوردم باال و نگاهش کردمسرم
 
 . نکن تحمل تموم شه و دست روت بلند کنميکار...حرف دهنتو بفهم مهرسا: گفتي بلندي صدابا
 

 ستی معلوم نيزن حاملت و تو خونه ول کرد.رتی غیب. بزنایب... بزنایب: کوبوندم و گفتمزی مي رو روفنجونم
 ... گرمیسرت به کدوم گورستون

 
 . چشم از اشک پر شديکاسه .دی دهنم ماسي که بهم زد،حرف توي ای تو دهنبا
 
 .با دو خودم رو به اتاق رسوندم بلند شدم و زی پشت ماز
 
 . اتاق رو بستم و همونجا کنار در نشستمدر
 

 ... کردمی کردن و من خودم رو به خاطر انتخاب اشتباهم لعنت می مسی هام صورتم رو خاشک
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 مرسا
 .دمی مامان رو شني غر غر کردناي دادم که صدای غذا مشای به مداشتم

 
  شده مامان؟یچ: گفتمي بلندي صدابا
 

 ؟ي عاشق شهروز شدی فهمم آدم قحط بود تو رفتیمن نم: آشپزخونه و گفتي تواومد
 
 . کنيبدو برو باز: رو پاك کردم و گفتمشای دستمال دور دهن مبا
 

 .نیی گذاشتمش پازی مي هم از روبعد
 
  شده؟یباز چ: به مامان گفتمرو
 

 .انی مياستگار خوي زنگ زد گفت امشب براشبیزن عموت د: چپ نگاهم کرد و گفتچپ
 
 ی اآلن زنگ زد گفت اگه مشکلنی بدبخت شهاب هميمامان اون پسره : نشست و ادامه دادی صندليرو
 .انی فرداشب بستین

 
 . گم بره با شهاب حرف بزنهیبه شهروز م: و گفتمدمی کشیقی عمآه
 

 . بلند شدم و از آشپزخونه خارج شدمزی هم از پشت مبعد
 

 . بلند گو گذاشتمي رو روی شهروز رو گرفتم و گوشيشماره . دستم گرفتمي رو تومیگوش
 

 . گذاشتمی پا تختي رو روی و گوشدمی تخت دراز کشيم،رویشگی عادت همطبق
 

 . از چند تا بوق جواب دادبعد
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 . زنمی بهت زنگ مرم،خودمیاآلن درگ_
 

 شهروز؟؟: قطع کنه گفتمنکهی از اقبل
 

 .حس کردم صدام رو ي هم بغض توخودم
 

  شده؟یچ: لحظه سکوت بود و بعد گفتچند
 

 ؟یمگه قرار نبود با شهاب حرف بزن: سرم گذاشتم و گفتمری رو زدستم
 
 .کنمی منکارویاآلنم دارم هم...قرار بود...چرا_
 

 !دروغ نگو: کردمزمزمه
 
 !باشه؟.رونی بمی دنبالت برامیمرسا؟قطع کن حرفامو بزنم،م_
 

 ...يچوندی پدمیمنم که نفهم: کردمزمزمه
 

 . رو برداشتمی بردم و گوشی هم دستم رو به سمت پا تختبعد
 

 . بزنه،قطع کردمی حرفنکهی از اقبل
 
 )من حوصلم سر رفته.(من حودلم سل لفته_
 
 . بود نگاه کردمستادهی چهار چوب در اي که توشای شدم و به مزی خمین

 
 .نمیبپر بغل عمه بب: زدم و گفتميلبخند

 
 .ستادی تخت انیی و پادی سمتم دوبه
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 . تختي کردم و اوردمش روبغلش

 
  حوصلت سر نره؟؟می کني بازیچ_
 

 )قلقلک(يگلگلک باز: گفتي شکمم حرکت داد و با لحن با مزه اي رو رودستش
 

 .ای بازیاونوقت م: و گفتمدمیخند
 

 . هم شروع به قلقلک دادنش کردمبعد
 

 . خنده هاش اتاقم رو پر کرده بوديصدا
 

 . اومدمی زنگ گوشي دادم که صدای داشتم قلقلکش مونجورهم
 

 . خم شدمی از کارم برداشتم و به سمت پاتختدست
 

 . زدمی صفحه چشمک مي شهروز رواسم
 

 . دست گرفتم و تماس و وصل کردمي رو تومیگوش
 
 . پام گذاشته بود و مردمک چشم هاش رو به سمت باال داده بودم تا بتونه نگاهم کنهي سرش رو روشایم
 

 . رو دم گوشم گذاشتمیگوش
 
 . دونم و توی م،منی مسخره رو بپوشيفقط مرسا،بخدا اگه اون مانتو...پاشو آماده شو_
 

 ارم؟ی رو هم بشای مشهیم: رو با زبونم تر کردم و گفتملبم
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 ...می خوام تنها باشیم: گفتی آرومي بعد با صدا لحظه سکوت کرد وچند
 

 . هم تماس و قطع کردبعد
 

 . عمه مهرساشیبدو برو به مادرجون بگو برات لباس بپوشه،ببرمت پ: و گفتمدمی کششای سر مي رو رودستم
 
 . نگاهم کردمزونی آوي تخت نشست و با لب و لوچه يرو
 

 . بروبدو. دنبالتامیزود م: و گفتمدمی رو بوسصورتش
 

 قول؟؟: رو سمتم گرفت و گفتکشی کوچانگشت
 

 .قول: خودم گرفتم و گفتمکی رو با انگشت کوچکشی کوچانگشت
 
 .نیی پادی تخت پري رواز
 
 .ایووفتین.نییآروم برو پا: گفتمي بلندي صدابا
 

  مرسا
 .رونی بمی افتاده بود برادشی بود و شهروز تازه يامشب شب خواستگار. نگاه کردمواری دي ساعت روبه
 

 . و در کمدم رو باز کردمدمی کشیپوف
 

 .رونی بدمی رنگ بود از کمد کشی رو که آبي جلو بازيمانتو
 
 . خوبهنیهم: لب گفتمری که پام بود نگاه کردم و زی شلوار نود سانتبه
 

 . کردن شدمشی نشستم و مشغول آرانهیی آيجلو
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 . محکم بستم،يا دادم و با کش ساده یی رو هواموهام
 

 . دستم گرفتمي پررنگ بود توی رو که به رنگ آبي ساده اشال
 

 . تخت انداختميشال رو رو. رو شکر چروك نداشتخدا
 
 .دمی همون پوشي عوض کردنش شدم و مانتوم رو روالی خیب. تنم بودي رنگ ساده ادی سفشرتیت

 
 .من آماته شدم_
 

 . بهش زدمي بود کردم و لبخندستادهی چهار چوب در اي که توشای به مینگاه
 

 . دست گرفتمي رو تومی سرم گذاشتم و گوشي رو روشالم
 
 .میبر: گفتمشای به مرو
 

 نشده بود که گفت قهی دقکیهنوز .ششی برم پی رو مشای اس فرستادم و گفتم دارم مهی مهرسا ي واسه
 .منتظرم

 
 . نشوندمنی ماشی صندلي رو بغل کردم و روشایم
 

 . و روشن کردمنی هم از سمت راننده سوار شدم و ماشخودم
 

 . بابا فاصله داشتي ساعت از خونه می نادهی و پهیقی دستیب_ ربعهی نی مهرسا با ماشي خونه
*** 

 . بازم ازم قول گرفت که زود برم دنبالششای در خونه ميجلو
 
 . حوصله شده بودی بيادیز. کردم و از ساختمونشون خارج شدمی مهرسا خدافظبا
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 . فرصت باهاش حرف بزنمنی تو اولدیبا: لب گفتمری شدم زی منی که سوار ماشهمونجور

 
 . در کنار بردي رو از جلونیچند تا بوق زدم تا متوجهم شد و ماش. در بودي شهروز جلونیماش
 
 . گاز فشار دادمي باز کردم و پام رو روموتی رو با ردر
 

 . گذاشتمونی اي رو روشچی و پارك کردم و سونیماش
 

 . هم از خونه خارج شدمبعد
 
 . بودستادهی در اي شده بود و جلوادهی پنی ماشاز
 
 . لب سالم کردمریز
 
 .سالم: براندازم کرد و گفتنیی باال تا پااز
 
 . اشاره کرد و خودش جلو تر از من راه افتادنشی ماشبه
 
 . کردی می سکوت رانندگيتو
 
 ... نبودشهیمثل هم... هم نذاشته بودی آهنگیحت
 

 . مونده بودرهی لبش خي به گوشه نگاهم
 

 ؟يواقعا با شهاب حرف زد: گفتمآروم
 
 ...آره: بهم کرد و گفتی نگاهمین
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 . برداشتم و دستم رو به سمت لبش بردمي دستمال کاغذي از جعبه یدستمال
 

 ؟يا کرددعو: کردم گفتمی که خون رو از کنار لبش پاك مهمونجور
 

 .ستادی از حرکت انی ترمز گذاشت و ماشي رو روپاش
 

 . دستم مچاله کردمي و دستمال رو تودمی رو عقب کشدستم
 

 رابطه تون تا چه حد بود؟...ي که باهاش بودی مدتنی مدت،انیتو ا: به سمتم برگشت و گفتکامل
 

 ؟ی چیعنی: کردمزمزمه
 

 .خودت و به اون راه نزن:دی چونه ام گذاشت و غرری رو زدستش
 

 .زنی نذاشتم اشک هام بری ولدنی گلوم بود لرزي که توی هام از بغضلب
 
 ...یبگو لعنت...يبگو خراب نشد...حرف بزن: خشم گفتبا
 

 ي چشمم ردي از گوشه ی بار اشکنی و ادنیلب هام باز هم لرز. مغزم تکرار شدي خراب چند بار توي کلمه
 .گونه ام سر خورد

 
  بهش گفته بود؟چرا انقدر کالفه شده بود؟ی چشهاب

 
 . رو باال اوردم و با انگشت شصتش اشکم رو پاك کرددستش

 
 ...زر مفت زده:گفت) زنهی که انگار داره با خودش حرف ميطور( لبریز
 
 

  زر مفت کنار لبت پاره شده؟نیواسه هم: و ازش گرفتم و گفتمروم
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 .ومدی ازش نییصدا
 .دوباره راه افتاد و روشن کرد و نیماش
 .من و نگاه کن مرسا_
 . خوامینم_

 . گمی کن بهت مما،نگامی کنی کنم تصادف می میدارم رانندگ: چونم گذاشت و گفتری رو زدستش
 
 ه؟یچ: حرص به سمتش برگشتم و گفتمبا
 

 .یچیه: زد و گفتیی دندون نمالبخند
 

 ؟؟یضیمر: چپ نگاش کردم و گفتمچپ
 
 . نگفتيزیچ
 
 م؟ی ریکجا م_
 
 ؟ی انتخاب کنارم،خودتی برات مي و که روز خواستگاری گلي دوست داری گفتی مادتهی_
 
 نکهیبا ا. بودادمی و نمیری نباشه؟من همه خاطرات تلخ و شادمی شد یمگه م.دی بغض گلوم رو خراشي اهی ثانتو

   ي از روز اول رابطه زی گذشت،اما هنوز هم همه چیچند سال ازش م
 ... بودادمیهروز رو  ام با شعاشقونه

 
 ...ی خوام ببرمت گل فروشیم: دادادامه

 
 . خوام خودم انتخاب کنمی نمگهیاالن د: زدم و گفتمی تلخلبخند

 
 . خوامی من میول: بزرگ پارك کرد و زمزمه کردی گل فروشهی رو کنار نیماش
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 ... خانوم کوچولونیی پاایب:در رو باز کرد و گفت. شد و به سمت در کمک راننده اومدادهی هم پبعد
 

 . شدمادهی رو پس زدم و پبغضم
 
 . کردمی رنگ و وارنگ نگاه مي حوصله به گل هایب

 
 که به شکل قلب بود،قرار ي جعبه اهی ي افتاد که تويدی رز سفي نداشتم انتخاب کنم اما چشمم به گالقصد

 .داشتن
 

 .ارهیفروشنده گفت که اون و برامون ب بزنم رو به ی من حرفنکهی لبم نشست و شهروز قبل اي رويلبخند
 
 . دوسش دارمیلیخ: پام نگاه کردم و گفتمي روي جعبه به
 
 .دمی گفت که نفهميزی لب چریز
 

 ؟؟ی گفتيزیچ: گفتمآروم
 

 . خوردنچی هاش دور فرمون پانگشت
 

 .نه: کردزمزمه
 

 .ادشهی ذوق کرده بودم که هنوز حرف هام یکل...دروغ چرا. نگفتميزی باال انداختم و چي اشونه
 

 ... لباس خوب بپوشهیبرا شب،: شم که گفتادهیاومدم پ. در خونه زد رو ترمزيجلو
 
 

 .زنگ خونه رو فشردم و در باز شد. شدمادهی پنی گذاشتم و از ماشی صندلي گل رو روی حرفبدون
 

 .دمی آسفالت رو شني هاش روکی حرکت الستيصدا



   1 جلدرمان قاتل خاموش                                                          اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 104 

 
 . خونه رو باز کردمي رو تکون دادم و در ورودسرم

 
 . رفتادمی: و گفتممیشونی تو پدمی دفعه محکم کوبهی

 
 و؟یچ: و گفترونی از آشپزخونه اومد بمامان

 
 . روشایم: کردمزمزمه

 
 . فرستم دنبالشیمهرسام و م_
 

 . گفتم و به سمت پله ها رفتمي اباشه
 
 .نجای اانی بگهی دوساعت دیکی زنگم به مهرسا بزن که تا هی.ری دوش بگهی_
 
 .ادی بعدا برادیه.ادی هم باهاش بشا،مهرسای ره دنبال میخب مهرسام که داره م: و گفتمستادمی پله ها انییپا
 
 .ادی از داداشت خوشش نمرادیه. بهترهانیباهم ب_
 
 ...هیحاال انگار خودش چ: حرص گفتمبا

*** 
 رو ي ایخی نی بودم و شلوار جدهی پوشیصورت_دی سفکی تونهی. اتاقم نگاه کردمي قدي هنیی آي خودم توبه

 .پام کرده بودم
 

 . کنهریخدا امروز و به خ: و زمزمه کردمدمی موهام کشي تویدست
 
 . زدمرونی کردم و از اتاق بدی لبم رو تمدرژ
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 .من اومتم،من اومتم_
 

 .اصال امکان نداشت که نگه... گفت که اومدهی مدی باومدی مرونی هر وقت که از بشایم.دمیخند
 

 . شدم و بغلش کردمخم
 
 خوش گذشت؟_
 

 . آره تکون دادی رو به معنسرش
 
 .يخوشگل شد_
 

 .سالم داداش: رو لبم نشست و گفتميلبخند
 
 . سالمکیعل: گفتووردی که کتش رو در می حالدر
 

 مهرسا خوب بود؟: گفتمآروم
 

 ...نه:ام دوخت و زمزمه کرد چشم هي رو تونشی غمگنگاه
 

خبرخوج : و گفتدی پرنیی تو بغلم باال و پاشایم... مشغول شده بودیفکرم حساب. هم به سمت آشپزخونه رفتبعد
 )خبر خوش دارم.(دااالم

 
 . اومدم و نگاهش کردمرونی فکر باز
 

 . اومدرونی پله ها بود بری از اتاقشون که زمامان
 
 .نی رو گذاشتم زمشایم
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 )یقراره مادر بزرگ ش.(یقالله مادل بزرگ ش: رفت گفتی که به سمت مامان مهمونجور
 

 . رفتادمی: لب گفتمری و زمیشونی پي تودمیشه،کوبی هممثل
 

 مو صاف ي نبود،با اتوشتری رنگ تنش کرده بود و موهاش رو که تا گردنش بي کت و دامن قهوه اهی مامان
 .کرده بود

 
 . کردی و من نگاه مشای تعجب به مبا
 

 ...مهرسا بارداره: کردمزمزمه
 

 ؟؟یچرا به من نگفت: گرد شده گفتي با چشم هامامان
 
 ... برهادمی ها رو زی چیلی هست که خریانقدر فکرم درگ: دلم گفتمتو
 
 . کنهزتونی خواستم خودش بگه و سوپرایم: رو به مامان گفتمیول
 

 .کرد ی مدادی مامان بي چشم هاي توی حالخوش
*** 
 . مهرسا رو گرفتمي خونه ي خونه رو برداشتم و تند تند شماره تلفن

 
  پـس؟نیوفتادی راه نن؟چراییهنوز خونه ا: که جواب داد گفتمنیهم
 

 .میوفتیاآلن راه م:دیچی پی گوشي گرفته اش تويصدا
 

 ... بوق ممتدي هم صدابعد
 
  کرد؟ينجوریچرا ا. نگاه کردمی تعجب به گوشبا
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 . امشب و رفتار مهرسا بودریفکرم درگ. باال انداختمي اشونه

 
 سر زدن به ي بار هم براکی ی که عمو مرده بود،حتی چند سالنی که تو اییزن عمو. رفتار زن عمو بودمنگران
 . بودومدهیماها ن

 
 . شهروز بودمي هاینگران بد قلق. بودمنی شروي رهی خي نگاه هانگران

 
 ... بودم دوتا برادرنی بی دشمننگران

 
 .رونی بابا از فکر اوردتم بيصدا

 
 . جام بلند شدم و به سمتش رفتماز
 

 مهرسا
 . زنگ تلفن اومدي بودم که صداومدهی نرونی بیی از دستشوهنوز

 
 . خارج شدمیی کردم از دستشوی به دست و صورتم زدم و همونجور که سرفه میآب
 
 .برش داشتم و به سمت مبل ها رفتم. اپن بودي تلفن رومیسیب

 
 . از مبال نشتم و جواب دادمیکی يرو
 

  پس؟نیوفتادی راه نن؟چراییهنوز خونه ا: بزنم درجا گفتی حرفنذاشت
 

 . بودمرسا
 
 .میوفتیاآلن راه م_
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 گفته بودم  بود و من به دروغومدهی هنوز نرادیه. گرفته ام تعجب کردميخودم هم از صدا. هم قطع کردمبعد
 .میوفتیاآلن راه م

 
 .دمی قفل رو شني تودی چرخش کليهمون موقع صدا. و از جام بلند شدمدمی کشیآه
 
 .می دهنم،با هم قهر بودياز همون موقع که زده بود تو. توجه به سمت اتاق رفتمیب

 
 .نای مامانم اي خونه می بردیبا.اریلباساتو در ن: گشتم گفتمی خوب مي مانتوهی کمد دنبال ي که توهمونجور

 
 پام بود،شلوارم رو نی خونه شلوار جي توشهی که همییاز اونجا. رنگم رو از کمد خارج کردمی مشکيمانتو

 .دمیعوض نکردم و فقط مانتوم رو پوش
 

 . رو که چند درجه روشن تر از رنگ پوست خودم بود رو برداشتمی نشستم و کرمنهیی آيجلو
 

 .ختمی انگشتم ريش رو رو ازی رو باز کردم و کمدرش
 
 ی رنگ خوب بودم دستش جلو اومد و رژ لب نارنجهی رژ هام دنبال نیب.دمی رو برداشتم و به مژه هام کشملمیر

 .رنگم و برداشت
 

 . رو برداشتممی توجه به نظرش،رژ لب کالباسی به دستش کردم و بینگاه
 

 .دی کرد و رژ رو از دستم کشیاخم
 

 . رو چرخوند به سمت خودشیش صندل هم خم شد و با دستبعد
 

 .در رژم رو باز کرد. هم بودي صورت هامون رو به روحاال
 
 . لب هامي رودشی کرد و آروم کشکی رو به لبهام نزدرژ
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 .دمی که تموم شد از جاش بلند شد و دست من و هم کشکارش

 
 . توالت برداشت و مشغول شونه کردن موهام شدزی مي رو از روبرسم

 
 . دادی سکوت کارش رو انجام ميتو
 

 . رو بافت؛دستش رو پشت کمرم گذاشت و به سمت جلو هلم دادموهام
 

 . سرم گذاشتم و نگاهش کردمي رنگم رو روی آبشال
 
 . نگاهم کرد و به سمت در رفتي اي جدي افهی قبا
 

 . رنگم گذاشتم و دنبالش از اتاق خارج شدمی مشکی دستفی کي رو تومیگوش
 

 ... کهمی از خونه دور نشده بودیلیهنوز خ. و روشن کرد و راه افتادنیماش. شدمنی ماشسوار
 . زدمرادی هي دهنم گذاشتم و با دستم که تو گچ بود به بازوي و رودستم

 
 .ستادی و ادی و کنار کشنی متوجه شد،ماشیوقت. گفت و به سمتم برگشتیآخ
 

 ). خورده و نخورده بودم باال اوردمی خم شدم و هرچرونیبه سمت ب. شد سمتم و درو برام باز کردخم
 
 . کردی متمی داشت اذومدهی بچه هنوز ننیا

 
 . دوباره به سمتم خم شد و در و بسترادیه. دستمال دور دهنم و پاك کردمبا
 

 . شدادهی و پستادی سوپر مارکت اهی ي جلو تر،رو به روکمی. و روشن کرد و راه افتادنیماش
 

 . شکمم گذاشته بودمي رو رودستم
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 . پاهام قرار گرفتي رویکی فکرام غرق بودم که در سمت من باز شد و پالستتو
 

 . بزنه ،درو بستی حرفنکهیبدون ا.دمی و درادی رو به سمت در برگردوندم و هسرم
 
 . و روشن کردنی سمت خودش سوار شد و ماشاز
 
 . بوددهی آب پرتقال برام خرهی دوقولو و کی کهی

 
 . لب هام جا خوش کردي که فقط خودم حسش کردم،رويزی رلبخند

 
 دستم گرفتم و آب پرتقال و سوراخ ي رو توین. روش رو پاره کردمکی رو از آب پرتقالم جدا کردم و پالستین

 .کردم
 

 . رو باز کردمکی زانوهام گذاشتم و کنی پرتقال و بآب
 
 . بزنه از دستم گرفتشی حرفای نگام کنه نکهیبدون ا. گرفتمرادی برداشتم و سمت هدونشوی

 
 . پرتقال رو هم برداشتم و سمت دهنش بردمآب
 
 . نزدی نگاهم کرد؛اما بازم حرفنباریا

 
 . و سرش رو کج کرددی از آب پرتقال و نوشیکم
 

 .دمی و عقب کشدستم
 

 . فرق داشترادی هی رو بخورم ولی کسی دهنومدی مبدم
 
 . چه قدر گرسنه ام بودهدمیتازه فهم. دهنمي گذاشتم توکی ککهی تهی
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 . لب هام گرفتمنی رو بی پرتقال و باال اوردم و نآب
 
 . لبهام بود،مثل خودش لبخند زدمنی بیهمونجور که ن. بهم کرد و لب هاش به سمت باال رفتنی نگاهرادیه
 
 . شدادهی پارك کرد و پاطی حي رو تونیماش. زده نشدی به خونه حرفدنی رستا
 
 . شدمادهی رو باز کردم و منم پدر
 

 .می به سمت خونه رفتیی رو دور کمرم گذاشت و دوتادستش
 

 . گفتی لب مری زییزای چهی چرخوند و ی اسپند دور سرمون ممامان
 
 !ی شی مامان مياونقدر که دار... بابايزود بزرگ شد: و گفتدی و بوسمیشونی پبا
 

 . نگفتميزی زدم و چیکی کوچيلبخند
 
 مرسا رو غی جغی جي کردم که صدای نگاه مرادیبا حرص به ه. خشک و سرد دست دادنیلیو بابا خ رادیه

 .دمیشن
 
 . کردچارمیب...ری بچتو بگنی اایمهرسام؟ب_
 

 . رفتمنای کردم و به سمت اتاق مامان اي خنده اتک
 
 . و باز کردم و رفتم تودر
 
 . کردی بود و نگاش مستادهی و مرسا دست به کمر ادی پری منیی رو تخت باال پاشایم
 

 .دمیخند
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 چه خبره؟_
 

 !سالم:به سمتم اومد و بغلم کرد. به سمتم برگشتمرسا
 

 . سالم دهن لقکیعل: و گفتمدمی بوسصورتشو
 

 .اون جغله گفت...من نگفتم: چپ نگام کرد و گفتچپ
 

 . اشاره کردشای هم با دستش به مبعد
 
 .سهالم: و گفتدی پرنیی از رو تخت پاشایم
 
 .دمی زانوهام نشستم و صورتشو بوسرو
 
 . سهالم زلزلهکیعل_

 مرسا
 
 . آروم باشمي اقهی ذاشت دقیاسترس نم. دادی آشپزخونه نشسته بودم و مدام پامو تکون متو
 

 . به جونم انداختي بدي زنگ،لرزه يصدا
 
 . آب خوردموانی لهی جام بلند شدم و از
 

 . زدمرونی و از آشپزخونه بدمی به لباسم کشیدست
 

 . بودنستادهی در اي نشسته بودن و مامان و بابا و مهرسام جلورادی و همهرسا
 

 . و پشت سرش شهروز وارد خونه شدننی زن عمو،شرواول
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 . دورم معلوم بودنی افاده بودن زن عمو از اپر
 

 . از جاشون بلند شدنرادی و همهرسا
 

 .ن عمو صورتش رو به صورتم زدز. جلو رفتمیکم
 
 . بهش نگميزی خودم رو گرفتم تا چي جلویلیخ
 

 . دستم رو تو دستش گرفت و فشار دادنیشرو
 
 .دمی لب سالم کردم و همونجور جواب شنریز
 

 ...می خواست به خاطر خودم اومده بود خواستگاریچه قدر دلم م. رو به روم بودشهروز
 

 دم؟ی از آرزوهام رسیکی به نکهی بهتر از ایچ. لبم نشستيلبخند رو. رو به سمتم گرفتگل
 

 . اپن گذاشتمشي رو از دستش گرفتم و روگل
 

 ! مرسانی بشایب: آشپزخونه که زن عمو گفتي برم توخواستم
 

 . هم نداشتمي چاره ایول. صداش رو دوست نداشتمي توتحکم
 

 . بابا نشستمکنار
 

 چون یرم،ولی شهروز بگيمن از اولم قرار بود مرسا رو برا!خب: به سر و گردنش داد و گفتي عمو قرزن
 . نبود،اقدام نکردمرانیشهروز سه چهار سال ا

 
 ... کنمي حاال وقتشه که عروسم و خواستگاریول: رو سمت من پرتاب کرد و گفتنگاهش
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 . انداختمنیی رو پاسرم

 
 . دهی که مدام پاش رو تکون مدمی دیم. رو به روم نشسته بودقای دقشهروز

 
 . بودینیجو سنگ. دست هاش رو مشت کرده بودبابا
 

 .نی حرفاتون و بزننی برنیپاش: زمزمه کردمامان
 

 . رفتمنای از جام بلند شدم و به سمت اتاق مامان اآروم
 

 . پشت سر من اومد و در اتاق و بستشهروزم
 

 .دمی رو ازش دزدنگاهم
 
 .ی خواست تو عروسش شی وقت نمچیاون ه...ری نگيحرفاشو جد_
 

 ! حرف زدنت و درست کن،پسي دارازی نره که به کمک من نادتی: کردم و زمزمه کردماخم
 

 .يمجبورت نکردم،خودت قبول کرد: زد و گفتي صدادارپوزخند
 

 .ي هم مشتاق بودیلیانگار خ: زد و گفتي پوزخنددوباره
 

 .ی اون بچه که قراره پدرش تو باشفیح: و گفتمدمی رو سمت چشم هاش کشنگاهم
 

 .بغض به گلوم چنگ انداخته بود،اما لبخند زدم.خوردم کرده بود.رونی هم از جام بلند شدم و از اتاق زدم ببعد
 

 .دی پخش کنینیریش: گفتیشهروز هم اومد و با لودگ. نشستممی قبلي جاسر
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 . مامان و زن عمو رو مخم بودي هادنی کشکل
 
 .جام بلند شدم و به سمت آشپزخونه رفتم از
 
 .دمی چینی سي و فنجون ها رو توختمی ري فنجون ها چايتو
 

 .مبارکه بال خانوم: اومد تو آشپزخونه و گفتمهرسا
 

 . نگفتميزی زدم و چلبخند
 
 .رونی رو اورد بینیری و باز کرد و ظرف شخچالی در
 
 .می هم از آشپزخونه خارج شدبا
 
 . طلبت مرسا خانومیکی: شهروز گرفتم که گفتي رو جلوینیس
 

 . نزدمی بهش رفتم و حرفي غره اچشم
 
 .پاشو انگشتر نشون و بکن دست مرسا!شهروز: که زن عمو گفتنمی گذاشتم و خواستم بشزی مي رو روینیس
 

نش  رو از دست ماماي ای مخملي که از صورتش معلوم بود از جاش بلند شد و جعبه ي ای با کالفگشهروز
 .گرفت

 
 . سمتم اومد و در جعبه رو باز کردبه
 
 .میستی اومد تنها نادمی بزنم که ی جعبه بود نگاه کردم و اومدم حرفي که توي خشم به حلقه ابا
 

 .دی انگشتم و بوسي انگشتم کرد و روي بود توی آبينای رو که پر از نگي احلقه
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 مرسا
 !یخوشبخت ش: بهم کرد و گفتی نگاهنیشرو

 
 .یمرس: زدم و گفتمیکی کوچلبخند

 
 . و ازم دور شددی هاش رو تو هم کشاخم

 
 یمراقب خودت باش،فردام شهروز و م: صورتش رو به صورتم زد و گفتیشی عمو باز هم به صورت نمازن

 .نی مراسم و انجام بدي کارانیفرستم دنبالت بر
 

 . نزدمیحرف
 

 . از خونه خارج شدننی عمو و شروزن
 

 . به سمتم اومدشهروز
 

 .خدافظ: بهم انداخت و گفتنیی از باال تا پاینگاه
 

 . بهش رفتم و به سمت پله ها قدم برداشتمي غره اچشم
 
 ...متنفرم از تکرار خاطرات: تخت ولو شدم و گفتميرو
 

 . هم فشار دادمي هام رو روچشم
 

 . بلند شدمی زنگ اس ام اس گوشيصدا
 
 .ادشتم خم شدم و برش دی سمت پاتختبه
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 ... بودشهاب
 
 . رو باز کردمامشی و پدمی کشیآه
 
 . آبرو کردنتی شده با بیحت...ی ذارم مال اون شینم_
 

 .ی پاتختي رو پرت کردم روی و گوشدمی کشیپوف
 

 . شکستی قابش نبود،حتما ماگه
 
 . اتاق باز شد و مهرسا اومد تودر
 
 ...مبارکه: تخت نشست و گفتيرو
 

 . دستش گرفتي هم دست چپم رو که نشونم توش بود توبعد
 

 دوست داره؟آره؟: گفتآروم
 

 . کردیبغضم داشت سر باز م. هم فشار دادمي هام و روچشم
 

 ...آره: کردمزمزمه
 
 . دلم پوزخند زدمتو
 
  شه؟ی میشهاب چ_
 
 .برام اس فرستاده:بغضم رو قورت دادم و گفتم 
 

 .بود اشاره کردم ی پاتختي که رومی هم به گوشبعد
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 . شد و برش داشتخم
 

 نکن،گناه ریفکر مهرسام و درگ. و حتما به شهروز و بابا نشون بدهنیا: هاش تو هم رفتن و با حرص گفتاخم
 .داره

 
 .ستیواسه شهروز که مهم ن: دلم گفتمتو
 
 .اوهوم،حتما: به مهرسا گفتماما

  مهرسا
 . برمگهیمن د: و گفتمدمی مرسا رو بوسصورت

 
 . بعدنیاآلن؟خب شام بخور: تعجب گفتبا
 

 . خونه بهترهست،برمیحالم خوب ن: زدم و گفتمیکی کوچلبخند
 

 .مراقب خودت باش: و گفتدی و بوسصورتم
 

 . رو تکون دادم و از اتاق خارج شدمسرم
 

 خودم حوصله نداشتم و ی باشه؛ولی خورد که ناراضی نمرادمی هي افهی قم،بهی اصرار کرد که بمونیلی خمامان
 . زود تر برگردمخواستیدلم م

 
 . از خونه خارج شدمرادی رو برداشتم و دنبال همی دستفیک
 
 . زده نشدی کل راه حرفتو
 
 . به سمت آسانسور رفتمرادی شدم و بدون توجه به هادهی پنی ماشاز
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 .نیی پاادی آسانسور و زدم تا بي دکمه

 
 . رو کنارم حس کردمحضورش

 
 . که اومد درش رو باز کردم و سوار شدمسورآسان

 
 . بودنیی پاسرم

 
 . کردمی نگاهش رو حس مینیسنگ

 
 . شدمادهی پي فورستادی که اآسانسور

 
 . خونه رو باز کرددر
 

 . به سمت اتاق خواب رفتممی از اون وارد شدم و مستقجلوتر
 

 . صداش تنگ شده بودي واسه دلم
 

 . توالتم گذاشتمزی مي رو رومی دستفی زدم و کی تلخلبخند
 

 . تخت پرت کردمي رو در اوردم و رومانتوم
 
 . نگاه کردمنهیی آي خودم توبه
 
 . لب هام بودي برام زده بود،هنوز رورادی که هيرژ
 
 . و از اتاق خارج شدمدمی کشیآه
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 . اومدی ظرف و ظروف مي سالن و آشپزخونه روشن بود و صدايبرقا
 
 رو هم تابهی ماهي دستشه،مواد توي که توی و با قاشقستادهی گاز اي پارادی هدمی که د سمت آشپزخونه رفتمبه
 . زنهیم
 

 . هم رفتي توافمیتابه،قی ماهي املت تودنی به سمت گاز خم شدم و با دیکم
 
 . رفتم و درش رو باز کردمخچالی سمت به
 

 . گذاشتمي ناهار خورزی مي اوردم و رورونی ها رو بسیسوس
 
 . نشستمزی بشقاب و چاقو برداشتم و پشت مهی

 
 . سختهیلی گچ باشه،خي که توی کردن با دستکار
 
 . خواست که املت بخورمی واقعا دلم نمیول
 
 . نشستزی گذاشت و خودشم پشت مزی مي بود،روختهی رو که توش املت ری بشقابرادیه
 
 . جاام بلند شدم و به سمت گاز رفتماز
 

 . گذاشتمنکی سي رو برداشتم و توتابهیماه
 

 جلو اومد و اسکاج رو از دستم ی توش که دستزمی رو بریی ظرفشوعی دستم گرفتم و خواستم ماي رو تواسکاج
 .خارج کرد

 
 .با اخم زل زد بهم. کردمنگاهش
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 . رفتمکنار
 
 . شدتابهی و مشغول شستن ماهختی اسکاج ري رو رویی ظرفشوعیما
 

 . آب چکاني رو شست،گذاشتش روتابهی ماهنکهی از ابعد
 

 . نشستزی رفت و پشت مدوباره
 

 . اخم داشتهنوز
 

 . گرفت و مشغول خوردنش شدي القمه
 
 ...) دوست داردمازیاملت و با پ:( جمله تو سرم زنگ زدهی

 
 . برداشتمازی دونه پهی،يازی جا پيخم شدم و از تو. رفتم و درش رو باز کردمنتی سمت کاببه
 

 . گذاشتمی دستشی پهی يو گرفتم و تو رپوستش
 
 . گذاشتمزی مي رو روی دستشیپ

 
 .ستادنی بزرگ و مردونه اش که درحال لقمه گرفتن بوون،از حرکت اي هادست

 
 . برگشتمیی لبخند محو زدم و به سمت ظرفشوهی

 
 . گاز گذاشتمي رو برداشتم و روتابهیماه
 

 . کردم درش رو باز کنمی رو برداشتم و سعروغن
 
 . چه قدر سفتهيواا
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 .دی بودم که دستش جلو اومد و روغن رو از دستم کشری درگهمچنان

 
 .ختی رتابهی ماهي ازش رو توي راحت درش رو باز کرد و مقداریلیخ
 

 دهی فهميوگرنه چجور! پشت سرش هم چشم دارهدی بود که شانی اری که مشغول بود،فکر من درگی مدتتموم
  تونم در روغن رو باز کنم؟یکه نم

 
 . نشستزی دوباره رفت و پشت مرادی و هختمی رتابهی ماهي ها رو توسیسوس

 
 .ختمی ری بشقابي دو طرفشون سرخ شد،اون ها رو توی ها رو برگردونم و وقتسی سوسی سختبا
 
 . بشقاب گذاشتمي برداشتم و توی جا قاشقي چنگال از توهی

 
 . نشستمرادی هياشتم و رو به رو گذزی مي رو روبشقاب

 
 . بهم کرد و بعد دوباره مشغول خوردن شدینگاه

 
 . که به سرفه افتادرمی لقمه رو بگنی اولاومدم

 
 . از آب چکان برداشتمیوانی از جام بلند شدم و ليفور
 
 .دمی کشرونی بخچالی ي گذاشتم و پارچ و از توزی مي و رووانیل

 
 . رو به سمتش گرفتموانی و بعد لختمی دسته دار روانی لي رو توآب
 
 . دستم گرفت و چند قلوپ خورداز
 

 ! و شرطدی قی عاشق بهی... خودم نبود،عاشقش بودمدست
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 . راحت مشغول خوردن شدمالی با خنباری نشستم و ازی مپشت

 
 . غذاش تموم شده بودرادیه
 
 . رو برداشتوانشی بلند شد و بشقاب و لزی پشت ماز
 
 . شورهی که ظرف ها رو مدمی دیم
 

 ! گفتم؟ی می خب چیول... خواست باهاش حرف بزنمی مدلم
 

 . کور شده بوداشتهام
 
 . رفتمنکیسمت س. جام بلند شدم و بشقابم رو برداشتماز
 
 .دی کشرونی بهم کرد و بشقاب و از دستم بی نگاهرادیه
 
 . گذاشتمی جا نوني برگشتم و نون ها رو توزی سمت مبه
 
 . زدمرونی کردم و از آشپزخونه بزی و تمزی پارچه مهی با
 
 . و بغل کرده بودمشه،پاهامی تخت نشسته بودم و مثل هميرو
 

 . زدی چرخ ممونی عروسي دور و بر روزفکرم
 

 جملش و خوب هی توجه نکردم و فقط رادی هي کدوم از حرف هاچی ه،بهی که تو روز عروسومدی مادمی خوب
 .دمیفهم

 
 ...)رم مهرسامن دوست ندا(
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 . و قورت دادمبغضم

 
 . شهی مکی که به اتاق نزددمی شنی قدم هاش رو ميصدا

 
 . تخت بلند شدمي رواز
 

 . خواست وارد اتاق شه و من خارجی ماون
 
 .می هم بودي به رورو
 

 . تا وارد اتاق بشهدمی کشکنار
 

 . رفتمیی اومد تو،از اتاق خارج شدم و به سمت دستشویوقت
 

 .رونی کردم و اومدم بمسواك
 

 . حرف بزنمرادی با هي بود که به چه بهونه انی اری مدت فکرم در گتموم
 

 . اتاق شدموارد
 

 . خواب روشن بودچراغ
 
 .دمی سمت تخت رفتم و کنارش دراز کشبه
 

 . زدی سرم چرخ مي جور فکر مختلف توهزار
 
 . کرده بودخی استرس دست و پاهام از
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 . بوددهی پشت به من خوابرادیه
 
 یم...رهی خواد از بابام انتقام بگی ازش بپرسم چرا مدمی ترسیم. بپرسمنکهیترس داشتم از ا...دمی ترسیم

 ... باشه که باعث دلسرد شدن من،از بابام بشهيزی چشیلی ددمیترس
 
 شم؟تا ی دونستم بخاطر کدوم کار بابام دارم مجازات می مدی نبای کدم؟تای پرسی نمی حاال وقتش بود،تا کیول
 !دم؟ی ترسی مدی بایک
 

 .دمی کشیقی عمنفس
 

 . گذاشتمرادی هي بازوي رو رودستم
 
 ؟ي برگردشهیم_
 

 . قدر سخت بود که غرورم رو بشکنم و بعد از دو روز سکوت ازش خواهش کنمچه
 

 . به سمتم برگشتمآروم
 

 .بردم و فشار دادم دندون هام نی رو بنمیی پالب
 

 . کردی منگاهم
 

 ؟يری انتقام بگي کرده که اومدکاریبابام چ: کردمزمزمه
 

 . ابروهاش نشستونی میاخم
 

 ... هزار نفر،دستبند زدن دست بابام و بردمشيجلو: کردزمزمه
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  من داره؟ي چه ربطه به بابانیا: موهام بردم و گفتمونی سالمم رو مدست
 
 . تخت بلند شدي رواز
 
 . توالت رفتزی سمت مبه
 

 . دونه از توش در اوردهی برداشت و گارشوی سي جعبه
 
 . رو روشن کرد و به سمت تخت اومدگارشیس
 
از همه شون دو سه ماه .چند تا طلبکار داشت.بابا ضرر کرده بود...وضعمون خوب نبود: تخت نشست و گفتيرو

 ... کرد کهیداشت پوال رو جور م.وقت خواسته بودم
 
 ... کهدمی رسیوقت... سالم بودستیب: زد و گفتگارشیپک محکم به س هی

 
 .دمیاز جام بلند شدم و خودم و به سمتش کش.گهی پک محکم دهی بازم

 
 . پشت کمرش شدمدنی نشستم و با دست سالمم مشغول دست کشکنارش

 
 ... باباتدمی روز فهمهیبعد ...بابات و چند تا مامور اومدن بابام و بردن: دادادامه

 
 ... و اومده سراغ بابامدهی طلبکارا رو خرز،چکی همه چی اون بدمیفهم: کرد و ادامه دادسرفه

 
 . زانوش بود،مشت شده بودي که رودستش

 
 ؟یخوب: گفتمآروم

 
 .آره: زد و گفتي صدادارپوزخند
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 .رونی جاش بلند شد و از اتاق رفت باز
 
 . افکار خودم غرق شدمتو
  

 . کرده باشهي کارنی شد بابا همچی نمباورم
 . اومدم و از اتاق خارج شدمنیی تخت پاي رواز
 
 .آروم آروم به سمتش رفتم و کنارش نشستم. مبل نشسته بوديرو
 

 ...می هم بخوابشی پدی که من زنتم،بای وقتوفته،تای که بیهر اتفاق: شونش گذاشتم و گفتمي و روسرم
 

 .تش آروم دورم حلقه شد سکوت گذشت و بعد دسي توهی ثانچند
 

 . لبم نشستي رويلبخند
 
 . تو اتاقمیپاشو بر_
 

 . بلند شدم و به سمت اتاق رفتمآروم
 

 .دی خواب و خاموش کرد و کنارم دراز کشچراغ
 

 . آغوشش فرو کردم و چشم هام و بستمي رو توخودم
 
 که ي ای من بود،به خاطر تو دهنتی تو موقعی هر کسدیشا. کردی کارو نمنی من بود،اي جای هر کسدیشا
 . رفت سمتشی نمگهی بهش زده بود،درادیه
 
 . دوسش دارمیلی که خی تفاوت باشم نسبت به کسی تونستم بینم! تونستمی من نمیول
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 .دهی و هنوز نخوابدارهی سرم،بهم فهموند اونم بي اش روبوسه
 
 راد؟یه_
 
 .دلم واسه لحن جونم گفتناش تنگ شده بود... که اون لحظه،از ته دل آرزو کردم بگه جونمآخ
 

 .بخواب. نگو جوجویچیس،هیه: رو به خودش فشار داد و گفتمن
*** 
  کو گوش شنوا؟؟یول. کنهلنتی و ساشیصد بار بهش گفتم شبا گوش... رو مخم بودرادی هی زنگ گوشيصدا

 
 . برداشتمی پاتختي و از روشی گوش حرص دستم و دراز کردم وبا
 

 . دم گوشمگذاشتمش
 
 ...رادی هایپاشو ب... غلط کردمرادیراد؟هیه_
 

 ) دونستم فرنازهیحاال خوبه م(شما؟؟: تخت نشستم و گفتمي روخیس. خواب و از سرم پروندصداش
 
 .رادی و بده هیگوش... بابايا_
 

 .ومدی آب ميصدا
 
 .خدافظ... دوشهریز_
 

 . کنهی متمی اذیلیپس بهش بگو من گفتم بچمون خ: تا قطع کنم که گفتنیی و اوردم پایگوش
 
 . کردمی نگاه می گوشي گرد شده به صفحه ي چشم هابا
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 . نه امکان ندارهي؟واایعنی
 
 . شدهزیبه به جوجو سحر خ_
 

 . دوختمرادی و اوردم باال و به هسرم
 
 ....تو...تو_
 
 ؟؟یمن چ: تعجب به خودش نگاه کرد و گفتبا
 

 ...فرناز زنگ زد: و گفتمختنی گونه هام ري هام رواشک
 

 ؟یخب که چ: قدم جلو اومد و گفتچند
 
 ست؟؟ی کارت ني توانتی خی گفتی نم؟؟مگهی کار و با من بکننی ای تونستيچجور: هق هق افتادم و گفتمبه
 
 ؟ی گیچرا شر و ور م: تخت نشست و گفتيرو
 

 . تا بتونم حرف بزنمدمی کشقیچند تا نفس عم. اومدنی بند نماشکام
 
 ... به خودم بقبوي؟؟چجوری باور کنم انقدر پستيراد؟چجوری هی تونستيچجور_
 

  شده؟یچ.حرف بزن: دستش گرفت و گفتي و توچونم
 

 ...رادیه...ی هست شکمه منه همي که توینی بچه به جز اهی يبابا...يازش بچه دار: هقم اوج گرفت و گفتمهق
 
 . کردمهی بلند گري صدابا
 
  بچه دارم؟ی کدوم بچه؟از کي؟؟بابایگیچرا شر و ور م_



   1 جلدرمان قاتل خاموش                                                          اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 130 

 
 .خودتو نزن به اون راه: پهنش و گفتمي نهی سي تودمی رو کوبمشتم

 
 . و تند تند شماره گرفتدی رو از دستم کششیگوش

 
 ؟ی بهش گفتیچ_
 

 . رو بلند تر گفتي بعدي جمله
 
 ؟؟ے بهش گفتی چگمیم_
 

 ...نمتیبچمون؟؟فرناز دعا کن نب:دی مشت شد و غردستش
 

 .واری رو پرت کرد سمت دی هم گوشبعد
 

 . تعجب کرده بودمشتریب. هقم بند اومده بودهق
 
 راد؟یه_
 

 .خفه شو: زدداد
 

  من انقد پستم؟يفکر کرد: صورتم و گفتي شد توخم
 

 . کردندای هام باز هم راه خودشون و پاشک
 

 . گمی که دارم بهت مهیبار اول و آخر:دیغر
 

 . باال اورددی تهدی اشارشو به معنانگشت
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 !من از اون بچه ندارم و نخواهم داشت: گفتباخشم
 

 ؟يدیفهم:دی کشادی فربعد
 
 .وفتادمیبه سکسه م... زدی سرم داد میلی خیکی بودم،هر وقت نی همیاز بچگ. ترس به سکسکه افتاده بودماز
 
 . تخت بلند شد و به سمت کمد رفتي رواز
 
 . ته دلم نشسته بودی آرامشهی. تخت بلند شدمي و از رودمی کشیقی عمآه
 

 . شدقی اونقدر با خشم بهم گفت که از فرناز بچه نداره،آرامش به تک تک سلوالم تزریوقت
 
 .ادی آب خوردم تا سکسکه ام بند بوانی لهی

 
 ؟ي خوای نميزیچ_
 
 .گذاشتم و به سمت اتاق رفتم نکی سي رو تووانیل

 
 .مثال قهر کرده بودم... رو ندادمجوابش

 
 . بلند بسته شدن در اومديصدا

 
 . کرده بودمشیعصب.دمی خندزی رزیر

 مرسا
 .ادی مگهی ساعت دمیمرسا جان؟پاشو مامان شهروز تا ن_
 
 . چشمم و باز کردميال
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 . بودستادهی بالکن اي رو به رومامان
 
 . تخت نشستميرو
 
 .سالم_
 

 . به سمتم برگشتآروم
 

 .شی اشکي گرفت از چشم هادلم
 
 . تخت بلند شدم و به سمتش رفتمي رواز
 
  شده مامان؟یچ_
 

 به دستش ي دار؟حاالي کردی مهی واسه داشتنش گري روزهی ادتهی: و با دستاش قاب گرفت و گفتصورتم
 ...ياریم
 

 . لب هام نشستي رويلبخند
 
 . مني ته تغاریخوشبخت ش: و گفتدی و بوسمیشونیپ

 
 .شهی خواد باهام ازدواج کنه،داغون میاگه مامان بفهمه شهروز چرا م... گلوم نشستي توبغض

 
 . رفتمیی به سمت دستشوزهی خودم بري اشک هانکهی هاشو پاك کردم و قبل ااشک

 
 . زدمرونی بیی از شستن دست و صورتم از دستشوبعد
 

 . و صورتم و خشک کردمدست
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 . سمت کمدم رفتم و درش و باز کردمبه
 
 . بودمیکال من عاشق رنگ آب. بودنی توش آبي لباس هاشتریب

 
 .رونی بدمی رنگم و از کمد کشی آسمونی جلو باز آبيمانتو

 
 . ستش رو هم برداشتمفی شدم و کخم
 
 . نداشتشتریدوتا کشو ب. رنگم رفتمي توالت قهوه ازی سمت مبه
 

 . و مشغول گشتن شدمدمی کشرونی دوم و بيکشو
 

 . شددای پآهان
 

 . که تنم بود عوضش کردمی و از کشو خارج کردم و با تاپ صورتی رنگدی سفي ساده بلوز
 

 .دمی کشرونی رو بی اولي رو بستم و کشوکشو
 
 يدی و با شلوارك سفرونی بدمی باالتر از مچ پام بود و کشی شلوارام کمي هی هام که مثل بقی از شلوار لیکی

 .که پام بود عوضش کردم
 

 . نشستمی صندلي رو دادم داخل و روکشو
 

 .دمی ازش به صورتم مالیکم. و ضد آفتابمو برداشتمدمی به صورتم کشیدست
 

 .دمی و برداشتم و دو دفعه به  مژه هام کشملمی که تموم شد رکارم
 
 . و از جام بلند شدمدمی لب هام کشي رنگم رو روي آجررژ
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 .رونی بدمی پررنگ که مدلش چروك بود از توش کشی شال آبهی. و به سمت کمد رفتمدمی رو پوشمانتوم
 

 . سرم انداختمي و روشال
 

 .رونی و از اتاق زدم بفمی کي و انداختم تومی پولم و گوشفی و کمهی بدفترچه
 

 . بلند شدمی زنگ گوشيصدا
 

 .من رفتم: و گفتمدمی مامان و بوسصورت
 

 . رنگم و که تخت بود،پام کردمدی سفي ساده ي در کفش هايجلو
 
 . گذشتم و درو باز کردماطی حاز
 

 . نشسته بودنشی ماشي توشهروز
 

 . و سوار شدمرفتم
 
 .سالم_
 
 ؟ی پوشی میتو چرا همش آب: نگاه بهم کرد و گفتهی

 
 ؟یستیسالم بلد ن: کردم و گفتاخم

 
 . و روشن کردنی چپ نگاهم کرد و ماشچپ

 
 .یچی داشتم نه هین شکر نه کم خوخدارو

 
 . رستورانمی تا ظهر شد و رفتمی چرخ زدابونای تو خکمی می دادشی آزمانکهی از ابعد
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 .ارنی غذامون رو بمی و منتظر بودمی دو نفره نشسته بودزی مهی تهران،پشت ی معمولي از رستوران هایکی تو
 

 . نشسته بودشیشونی پي رويزی راخم
 
  شده؟یچ_
 

 .یچیه: و گفتدی رو ازم دزدنگاهش
 

 .باشه: باال انداختم و گفتمي اشونه
 

 .می سفارش داده بودجوجه
 

 . گشنه ام بودهیلی خدمی رو که اوردن،فهمغذا
 

 . خوردن شدممشغول
 

 . انداختنی رستوران طني فضاي تومی زنگ گوشيصدا
 
 . درش اوردمفمی کي تواز
 
 .دمی کشیقی اسم شهاب،آه عمدنی دبا
 
 ه؟یک_
 

  چرا دوباره به من زنگ زده؟؟پسي باهاش حرف زدی گیمگه نم: کردم و گفتمنگاهش
 

 شهابه؟: پررنگ تر شد و گفتاخمش
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 . رو تکون دادمسرم
 

 . بلند شدزی و از پشت مدی رو از دستم کشمیگوش
 
 . در رستوران خارج شداز
 

 . کور شده بودی به کلاشتهام
 

 .ادی چونم گذاشتم و منتظر شدم که بری رو زدستم
 
 . محکم اومد توي رستوران باز شد و شهروز با قدم هادر
 

 .میپاشو بر: و گفتستادی ازی ميجلو
 
 . نبودي االن وقت لج بازی تحکم صداش لجم گرفت،ولاز
 
 . جام بلند شدماز
 
  شد؟یصورت حساب ما چ: گفتي بلندي صدابا
 
 . رو سمت شهروز گرفتي به سمتمون اومد و برگه اشخدمتیپ

 
 .می زدرونیپول غذا رو حساب کرد با هم از رستوران ب یوقت
 

 . رو روشن کرد و پاشو رو پدال گاز فشار دادنیماش
 
 شهروز؟_
 

 . بهت بگميزی خوام چینم.حرف نزن... نگویچیه: بهم کرد و گفتینگاه
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 . نشستمنهی حرص روم و ازش گرفتم و دست به سبا
 
 . برگشتقهی شد؛بعد چند دقادهی نگه داشت و پیی جاهی راه نیب

 
 شمارتو داره یبفهمم کس.فقط من،خونوادت: پاهام گذاشت و گفتي رويدی کارت جدمی رو به همراه سمیگوش

 .رمی گی رو ازت میکال خط و گوش
 

 . زنهی بچه حرف مهی داره با انگار
 
 . دمی مای نداره که شمارمو به کیبه تو ربط: خشم گفتمبا
 

 .شهیه منم  مربوط م بيبه زود: کردزمزمه
 

 . نگفتميزی کردم و چاخم
 
 .زای چهی لباس عروس و بقدی دنبال خرمی دنبالت برامیفردا منتظرم باش،م_
 

 . شدمادهی پنی جوابش و بدم،از ماشنکهی ابدون
 مهرسا

 
 . سر رفته بودیلی خحوصلم

 
 . هم که دستم توش بود کالفه شده بودمی گچاز
 

 . کننی می گفته بود که تا آخر ماه عروسمرسا
 

 .حقش بود که به شهروز برسه. حال بودم واسشخوش
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 .نه شب بود. ساعت نگاه کردمبه
 
 . جام بلند شدم و به سمت آشپزخونه رفتماز
 

 . کردمی واسه شام درست ميزی چهی دی بای کردن برام سخت بود،ولکار
........... 

 .رونی رو گذاشتم و از آشپزخونه اومدم بتابهی ماهدر
 
 . اومد تورادی خونه باز شد و هدر
 
 . لب سالم کردمریز
 

 .سالم: بهم کرد و گفتینگاه
 
 . سمت اتاق رفتبه
 
 . کردن کاناال شدمنیی کاناپه نشستم و مشغول باال و پايرو
 

 . سه فوتبال داشتي پوووف،شبکه
 
 . و استقاللسی پرسپوليباز
 
 .لند شدم و به سمت آشپزخونه رفتم جام باز
 
 . کاسه بزرگ برداشتم و توش و پر از تخمه کردمهی

 
 .ختمی رگهی دي کاسه هی ي گرفته بود و هم باز کردم و توروزی که دی پفکي بسته
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 . ساز و به برق زدمییچا
 
 . رفتمییرای از کاسه ها رو برداشتم و به سمت پذیکی

 
 .ارتشی داره مرادی هدمی که دارمی برم اون کاسه رو باومدم

 
 . کاناپه نشستميرو
 

 . گذاشتزی مي رو که اورده بود روی نشست و کاسه و بشقابکنارم
 
 . نگاهش کردمی چشمریز
 

 ه؟یچ: کرد و گفتنگاهم
 
 . زمزمه کردم و روم و ازش گرفتمیچی مثل هيزی لب چریز
 

 . ساز بلند شدیی سوت چايصدا
 

 . رمیخودم م: رون پام زد و گفتي رو بلند شم که دستش روخواستم
 

 . زدم و نشستمي محولبخند
 

  کنه؟ی متتیاذ: کردم که گفتکی و به لبام نزدمیی چافنجون
 

 ؟یچ: گفتمآروم
 

 . گذاشتمزی مي خوردم و فنجونم رو رومیی از چایکم
 

 . جوجو کوچولونیا: شکمم گذاشت و گفتي رو رودستش
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 .دی پرسی بچه ازم مي در باره ی بار بود سوالنیاول
 

 .نچ: زده گفتمذوق
 

 . کردنگاهم
 

 . لب هاش بودي رویی کوچولولبخند
 

 .دی رو خم کرد و شکمم رو بوسسرش
 

 . لبم بود بزرگتر شدي که رويلبخند
 

 ؟يدوسش دار: گفتمآروم
 

 . کردنگاهم
 

 . لحظه ساکت بودچند
 
 . دوسش داشتمشتری بي اگه تو مامانش نبودیآره،ول: دفعه زمزمه کردهی

 
 . شدی باورم نمدمی که شنيزیچ
 

 . دادی گلوم رو خراش مبغض
 
 . جام بلند شدم و با دو خودم رو به اتاق رسوندماز
 

 . دارهی کنم بهم حسی قدر احمقم که فکر مچه
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 . بالشتم خفه کردمي حقم رو توحق
 
 . روزش رو آرامش نداشتمکی خونه،نی که پامو گذاشتم تو اي روزاز
 

 .دمی کشي دونه که چه زجری کرد و فقط خدا مغی آغوشش رو ازم درد،امای شبم مثل هرشب کنارم خواباون
 

 مرسا
 . نشسته بودمزی حوصله پشت میب

  کردنه؟دی ساعت پنج وقت خرآخه
 

 . رفتن نداشتمرونی بي حوصله اصال
 
 .دمی گونه هام کشي رنگم و روي آجري گونه رژ
 
 .دمی لب هام کشي رو برداشتم و رومی صورترژ
 

 . از گل روش بود برداشتم و مشغول اتو کردنش شدمي و که طرح محودمی سفشال
 

 . تخت گذاشتم و به سمت کمدم رفتمي رو روشالم
 

 .دمی کشرونی سه ربع بود،بنی خورد و آستی رو که قسمت جلوش از باال دو تا بند می رنگدی سفيمانتو
 

 . گردنم درست کردمری زونی پاپهی و با بند هاش دمی رو پوشمانتو
 

 . نشستمزی سرم انداختم و پشت مي رو روشالم
 

 . رنگم و برداشتم و مشغول الك زدن ناخون هام شدمی مشکالك
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 . زدمرونی که شدن از جام بلند شدم و از اتاق بخشک
 
 . کردم و از خونه خارج شدمی خدافظدی دی مالی نشسته بود و سرونی تلوزي مامان که پابا
 

 . شدمنی ماشسوار
 
 .سالم_
 

 .میدی تن شما دی جز آبیچه عجب،رنگ: و بر انداز کرد و گفتنمیی روز قبل از باال تا پامثل
 
 ؟؟ی نداده سالم کنادیزن عمو بهت : حرص گفتمبا
 

 . چپ نگاهم کرد و راه افتادچپ
*** 

 . کدومچی هاین،ی اای: حرص به شهروز نگاه کردم و گفتمبا
 

 .لباس دکلته دوست ندارم!نه: کرد و گفتیاخم
 
 .دمی کشغیج
 

 .دی خندی مزی رزی رفروشنده
 

 .اری در نيصد بار گفتم سبک باز: اخم کرد و گفتشهروز
 

 . همون و برام بذار تو کاوریخانوم: پشت چشم نازك کردم و رو به فروشنده گفتمبراش
 

 . کنمیممن که پولش و حساب ن: و گفتستادی انهی دست به سشهروز
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 . در اوردمبمی زدم و کارتم رو از تو جي صدا دارپوزخند
 

 . لباس و گرفتم و تشکر کردمکاور
 

 .دی خندی مزی رزی آخر ري که فروشنده تا لحظه بماند
 
 
 .ی لباس مسخره رو بپوشنی ذارم اینم_
 

 . پوشمی پوشم،خوبشم میم: کردم و گفتماخم
 

 . هم جلو تر ازش راه افتادمبعد
 

 .ایشونه به شونم ب... دوست ندارمهی به ساهیسا: و گفتدی و کشبازوم
 

 . لبم نشستي رويلبخند
 

 . گفتی منوی همی منت کشي کردم به جای و من قهر ممی رفتی مرونی با هم بی هم وقتقبال
 

 .می راه افتادی و به سمت طال فروشمیدی خری مناسبمتی و شلوار خوش دوخت شهروز رو با قکت
 
 . دوسش دارمیلیخ: لذت به حلقه ام نگاه کرد و ذوق زده گفتمبا
 

 .ناشهیتنها فرقش با نشونت تو رنگ نگ: با لبخند گفتشهروز
 
 .دمی پام بلند شدم و چونش و بوسي پنجه ي حواس رویب

 
 . موهاش بردنی به خودم اومدم که شهروز چند قدم ازم دور شد و دستشو بیوقت
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 .به سمتش رفتم انداختم و نیی رو پاسرم
 
 . نبودد،حواسمیببخش_
 
 . گفت و راه افتادیستی لب مهم نریز
 

 . راه افتادمدنبالش
 
 . دستم و سمت گردنم بردماری اختیب

 
 . بود؛دور گردنم بودزونی ازش آولی استي حلقه هی که لی استری زنجهی

 
 )شیسه سال پ...فلش بک(
 .یکی نیا...اون نه شهروز: ذوق گفتمبا
 ؟ي خوایواقعا همونو م: کرد و گفتی که اشاره کرده بودم نگاهي حلقه ابه

 . رو تکون دادمسرم
 . گفت و حلقه رو برداشتي اباشه

 . رو حساب کردپولش
 و گردنش و دیقدم به زور تا گردنش رس. دستم کرد ذوق زده شدم و رو پنجه هام بلند شدمي انگشتر و تویوقت
 .دمیبوس

*** 
 .رو پر کرده بود چشمم ي کاسه اشک

 
 .دمی کشیقی عمآه
 

 .سوار شو: نگاهم کنه گفتنکهی عقب گذاشت و بدون ای رو صندلدای خرشهروز
 
 . در حقم ظلم کردهیلی بود خدهی فهمدیشا. که نگاهم کنهدی کشی خجالت مدیشا
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 . شدمنی رو تکون دادم و سوار ماشسرم

 
 مهرسا

 .شمی اومده بود پسی دو ساعت بود پارمیکی
 

 . شدی هام کم می حوصلگی از بی کلشمی پومدی وقت که مهر
 

 . کردم نذاشت کمکش کنمي درست کرد و من هر کارتزای شام پي واسه
 

 . اومدهرادی بسته شدن در فهموند که هيصدا
 
 . جام بلند شدم و به استقبالش رفتماز
 
 ...سی پارمي واقع حفظ ظاهر جلودر
 

 . کردم که جوابمو ندادسالم
 

 . اومدسی پارمي اومده که صداسی کردم و خواستم بگم پارمیاخم
 
 .سالم_
 
 .سالم: نگاهش رو به پشت سرم کشوند و گفترادیه
 
 . گرفتش شدمي صداي من تازه متوجه و
 

 .شیشونی سالمم رو به سمت صورتمش بردم و گذاشتم رو پدست
 
 ...يتب کرد_
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 .سرما خوردم...واسه باد کولره: بهم انداخت و گفتي خسته انگاه

 
 ؟ی تابستون و چه به سرماخوردگيآخه چله . گرفته بودخندم

 
 . خودم و گرفتميجلو
 
 .ارمیبرو دراز بکش برات قرص ب_
 

 . باشه تکون داد و به سمت اتاق رفتی رو به معنسرش
 
 .می به سمت آشپزخونه رفتسی پارمبا
 

 . گرفتمسی آب و از دست پارموانی ظرف دارو ها برداشتم و لي رو از توقرص
 

 .پاشو قرصتو بخور و بخواب: تخت نشستم و گفتمي روکنارش
 
 . بلند شد و قرص و همراه با آب خوردی حالی ببا
 

 .دی برم که دستم و کشخواستم
 
 ؟ي خوای ميزیچ: سمتش برگشتم و گفتمبه
 

 .دمیتال خربرات نو: شکمم گذاشت و گفتي رو رودستش
 

 . زدميلبخند
 

 . بچمونای من گرفته ي نبود که برامهم
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 . بود که بچمون براش مهم بودنی امهم
 

 . دستش گذاشتمي و رودستم
 

 .سرده...خاموش کن کولرو: هاش و بست و گفتچشم
 

 . شکمم برداشتي هم دستش رو از روبعد
 
 . رفتميواری جام بلند شدم و به سمت کمد داز
 
 . گلبافت برداشتم و انداختم روشي تا پتودو
 

 .رونی هم از اتاق اومدم ببعد
 
 .سیالبته با کمک پارم. سوپ درست کردمرادی هي و برامی غذا خوردسی پارمبا
 
 . آژانس گرفتمسی پارميبرا
 
 . و به سمت اتاق رفتمختمی ررادی بشقاب سوپ واسه ههی

 
 . و روشن کردمچراغ

 
 .دمیتو ها رو از روش کنار کش گذاشتم و پی پاتختي و روبشقاب

 
 .رادیپاشو ه_
 
  مهرسا؟هیچ: چشم هاشو باز کرد و گفتيال
 
 .پاشو واست سوپ درست کردم_
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 . حالت نشسته در اومدبه
 

 ؟ي بخوری تونیم: تخت گذاشتم و گفتمي رو روبشقاب
 

  نکرد؟تتیامروز اذ: کرد و گفتنگاهم
 

 . به کجادیاز کجا پر... کن تو رو خدانگاش
 
 .نه: حرص گفنمبا
 

  منو؟يبه کشتن ند: دستش گرفت و گفتي رو توقاشقش
 

 .ي نخوری تونی،می ترسی میلیاگه خ: کردم و گفتمیاخم
*** 

 ... شه هایگچت خراب م...ظرف نشور_
 

 . گذاشتم و به سمت اتاق رفتمنکی سي رو توبشقاب
 
 . بودم و حواسم بهش بودداری صبح بتا
 
 .م برد صبح بود که خوابي دمادم

*** 
 . کنارم بودرادی که باز کردم هچشمامو

 
  بهتر نشده؟یعنی: به ساعت انداختم و زمزمه کردمینگاه

 
 .بهترم_
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 . تعجب نگاهش کردم که چشماشو باز کردبا
 

 . زدی می به سرخچشماش
 

 .دی و دورم حلقه کرد و من و به سمت خودش کشدستش
 

 . رو تو بغلش پنهون کردمسرم
 
 . برهیبدون من خوابتم نم...يبد عادت شد_
 

 . لب هام جاخوش کردي روی تلخلبخند
 

 . کردی و با اون دستش موهام رو نوازش مدی کشی رو پشت کمرم مدستش
 
 س؟یگشنه ات ن_
 

 .یلیخ: که سرم تو بغلش بود گفتمهمونجور
 

 .دمی غذا سفارش ميپس تا دست و صورتت و بشور: از دورم باز کرد و گفتدستشو
 
 . خوامی متزایپ_
 

 .باشه: زد و گفتيلبخند
 
 . رفتمیی سمت دستشوبه
 
 . به خودم نگاه کردمنهیی آتو
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 .رونی حرف زدنم نره بي آب و باز کردم تا صداریش
 
 ... عذاب بکشمدی بایتا ک. روز بدهی روز خوبه هی... کنمیدرکش نم... دارهضی ضد و نقيرفتارا_
 

 .و پاك کردم دی چشمم چکي که از گوشه ی اشکقطره
 
 . خارج شدمیی به دست و صورتم زدم و از دستشویآب
 

*** 
 . از دوستاش بزنهیکی به ي که سفارش داده بود،رفت تا سرییتزای از خوردن پبعد
 

 ...ی دروغ گفتدمیمنم که نفهم: گفتمرونی رفت بی داشت از خونه میوقت
 

 . هم به سمت اتاق رفتم و در و بستمبعد
 

  دوستش؟دنی بره ددیساعت سه بعد از ظهر چرا با. فهممی کرده من خرم،نمفکر
 
 .دمی کشی کمتر عذاب مياونجور...کاش حداقل دوسش نداشتم: و گفتمدمی کشیآه
 
 . موهام و بافتم و از جام بلند شدمی سختبه
 

 . خواستی کالم می بکی موزهی دلم
 

 .وش گذاشتم مورد عالقه ام رو تي دی و روشن کردم و سدستگاه
 

 .دمی خواستم رسی که می تا آهنگ رد کردم تا به آهنگچند
 

 . کردمادی زصدارو
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 . سمت آشپزخونه رفتم تا واسه خودم قهوه درست کنمبه
 

 . قهوه ام رو برداشتم و به سمت سالن رفتمفنجون
 
 . بالکن رو باز کردمدر
 

 .دی وزی می خنکبای بود و باد تقروری شهريآخرا
 

 . دوست داشتمیلی خوردن پرده رو ختکون
 

 . کردمی که برام افتاده بود فکر می کردم و به اتفاقاتی ام رو مزه مزه مقهوه
 مرسا

 . اومده بودشامونی آزماجواب
 

 .میری رو بگی بود تا اخر ماه عروسقرار
 
 .گهی کرده بودن دوونمید. بازار به اون بازارنیهر روز از ا...میزی دنبال جهمی مامان و زن عمو افتاده بودبا
 

 و کدومشون انتخاب کنن بحثشون می بخرمی خوای که مینیی تزلی وساای  ظرف ظروفا نکهی وقتا سر ایگاه
 . شدیم
 

 . ساختنی وقت باهم نمچی هکال
 
 . مامان اومدي زدم که صدای اتاق نشسته بودم و داشتم ناخونام و الك متو
 
 .ومدهمرسا؟؟شهروز ا_
 
 . فکر کنم گلوش گرفت انقدر که بلند داد زدچارهیب
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 .رونی جام بلند شدم و از اتاق رفتم باز
 

 . باالایب: و داد زدمستادمی پله ها وايباال
 

 . به سمت اتاق رفتمبعد
 
 .سالم_
 

 . و اوردم باال و سالم کردمسرم
 

 . نشستکنارم
 
 .مونهی هفته عروسنیآخر ا_
 

 ؟یخوشحال: و زمزمه کردمدمی رو ازش دزدنگاهم
 
 . جاش بلند شد و به سمت بالکن رفتاز
 
 ...یلیخ_
 
 ؟یمطمعن_
 
 . سمتم برگشتبه
 
 . کنم خوش حالمی اون بچه فراهم مي خوب و برای زندگهی دارم نکهیاز ا...ستمیاز ازدواج با تو خوش حال ن_
 

 ... رحمیب. رو گاز گرفتملبم
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 . کردی مفیص بود که شهروز رو توي کلمه اتنها
 
 نجا؟ی ايچرا اومد_
 
 . خواد بخرهی که می اتاقش هر چي تا واسه نی دنبال نگمیاومدم باهم بر_
 
 م؟ی به خونواده هامون بگيجوریچ_
 
 .منتظرتم.نیی پاایزود ب.گمیخودم م_
 

 .رونی هم از اتاق رفت ببعد
 
 . و از جام بلند شدمدمی کشیقی عمآه

*** 
 ؟؟یمامان_
 

 سه ي بچه هی مامان از زبون ي کلمه دنیشن... دختر بودمهی که هنوز ی منيبرا... بودیبی غري کلمه
 . بودنی سنگیلیساله،خ

 
 .برام علوسک بخر: و گفتدی مانتوم و کشنیآست
 
 . شهروز نگاه کردمبه
 

 . بودي اگهی دي به سمت جانگاهش
 
 . نگاهش رو دنبال کردمرد
 

 ...ی فروشی بستني مغازه
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 ... کرده بودوونمی دنی نگيکردنا مامان مامان

 
 .صبر کن.رمی گیباشه م: شدم و بغلش کردمخم
 

 . نگاهم و به سمت همون مغازه کشوندمدوباره
 
 )شیچهار سال پ...فلش بک(

 .می بود نشسته بودی فروشی بستني  مغازه ي که رو به رویی های صندلرو
 

 . و باهام حرف بزنهنجای اامی هفته قهر،ازم خواسته بود تا بکی بعد
 
 . ساله و عاشقستی دختر بهی... سالم بودستیب

 
 . خوام تمومش کنمیم_
 

 . رو به سمتش کشوندمنگاهم
 
 و؟یچ_
 

 . گذاشتزی مي که تو دستش بود و در اورد و روي احلقه
 
 .گمی خوام برم دنبال زندیم. رابطه رو ادامه بدمنی خوام اینم_
 

  بزنه؟ی حرفنی شهروز من همچشدیمگه م... شدی هاش باورم نمحرف
 

 ؟ي سازی و با من متی زندگیمگه نگفت: وار گفتمزمزمه
 
 .دوست ندارم...خسته شدم ازت: گفتي بلندي بلند شد و با صداشی صندلي رواز
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 .دمی کوبنشی سيبه سمتش رفتم و مشت هام رو تو. خودش بلند شدممثل
 
 .یگیبگو دروغ م...یگیدروغ م...نه...نـه_
 

 .بس کن...دوست ندارم مرسا: هام رو گرفت و گفتدست
 
 

 ... داد و بعد دور شدهلم
 
 . رفتی مشهی همي که داشت برایدنبال کس...نگاهم دنبالش بود. افتادمی صندليرو

*** 
 ؟؟یخانوم خوب_
 

 . گرفتمی لعنتی فروشی هام رو باز و بسته کردم و نگاهم و از اون بستنپلک
 
 .خوبم: برگشتم و گفتمی بود خوبدهی که پرسی سمت زنبه
 
 . بغلم بودي هنوز تونینگ
 

 ... حواسم پرت شددیببخش: و گفتمدمی و بوسصورتش
 

 . بودرهی خی فروشی هنوز هم به اون بستنشهروز
 
 .بابات و صدا کن: گفتمنی گوش نگریز
 

 .نی زمگذاشتمش
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 .دی قدم جلو رفت و به شهروز رسچند
 

 ؟ییبابا؟بابا: گرفت و گفتپاشو
 

 . نگاه کردنی خورد و به نگی تکونشهروز
 

 . براش عروسک بخرممیبر: و قورت دادم و گفتمبغضم
 

 . نگاهش رو بهم دوختشهروز
 
 ...فمی ضعي کرد هنوز همون مرسای فکر مدیشا... نکرده باشمهی شد که گری باورش نمدیشا
 

*** 
 ؟يهنوز اون انگشتر و دار_
 

 ...مال تو رو ندارم: و گفتمدمی رو به سمتش کشنگاهم
 

 . مال خودمو چرایول: رو سمت گردنم بردم و زمزمه کردمدستم
 
 ... نظرم و جلب کردی فروشیامروز اون بستن_
 

 . رو گاز گرفتملبم
 

 گم؟ی کدومو می دونیم: دادادامه
 

 . خونه گشنمه خوام برمیم. برم باالي ذاری و نممی در خونه اي ساعته جلومیاالن ن: کردم و گفتمیاخم
 
 .خدافظ: و باز کردم و گفتمنی ماشدر
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 . شدمادهی بگه پيزی چنکهی از اقبل
 مهرسا

 
 .صد بار گفتم مثل آدم شال بذار سرت: جلو و گفتدی و کششالم

 
 . نزدمی چپ نگاهش کردم و حرفچپ

 
 .می گچ دستمو باز کنمی بوداومده

 
 ... ماه گذشته باشهکی ي زودنی شد که به ای نمباورم

 
 ! ماهه شده بودکی شکمم بود،ي که توي بچه احاال

 
 .می شدمارستانی وارد بباهم

 
 . کردمی می و راحتی دکتر گچ دستم و باز کرد،احساس سبکیوقت
 
 .می خارج شدمارستانی از برادی هبا
 

 .ـای زنی موهاش و ميری امروز منیهم...اه اه: به دستم کرد و گفتینگاه
 

 .ادی اون دستمم در بي خوام بذارم موهایتازه م: و گفتمدمیخند
 

 .اونم از اون در سوار شد. شدمنی ماشسوار
 

 .ی بزنی شی خواهرت مجبور میواسه عروس: کرد و گفتی نگاهم مطنتی که با شیدرحال
 

 .میفعال آتش بس بود... نگفتميزی و چدمیخند
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*** 
 .رااادیتو رووخدا بدو ه_
 
 .اومدم: کرد گفتی رو درست مرهنشی پي قهی که ی حالدر
 
 .می خونه خارج شداز
 

 که مرسا زنگ میقرار بود اونشب بر. بودمدهی مرسا نمونده بود و من هنوز لباس نخری تا عروسشتری روز بچهار
 ... باباي خونه میزد و گفت هر چه زود تر خودمون و برسون

 
 .ومدهی نشی پی دادم که مشکلی ميدواری به خودم امی نگران بودم ولکمی

*** 
 . تومی خونه رو باز کردم و رفتي وروددر
 
 .خم شدم و بغلش کردم.دی به سمتم دوشایم
 

 )خوبه( اوبه؟تینین: شکمم گذاشت و گفتي رو رودستش
 

 .آره فسقل عمه: و گفتمدمی و محکم بوسصورتش
 

 مرسا
 ! نه؟ای خوام بکنم درسته ی که مي دونستم کارینم
 
 ! کنن؟ی مکاری حرف هام چدنی دونستم مامان و بابا بعد از شنینم
 
 ... کارو انجام بدمنی خوام ای دونستم چرا می نمیحت
 

 . حرف هام رو بزنمدی دونستم که بای مفقط
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 ...!استرس نداشته باش: رو پشت گوشم انداختم و زمزمه کردمموهام

 
 .نیی اتاق و باز کردم و از پله ها رفتم پادر
 

 . مبال نشسته بودني روهمه
 

 . اومدنم شدي بود که متوجه ی کسنی اولشهروز
 

 . صورت هاشون چرخوندمي رو رونگاهم
 

 . صورت شهروز ثابت نگه داشتمي سرگردونم و رونگاه
 

 ...می ازدواج کنمی خوای ملی دلهیمن و شهروز فقط به : رو با زبونم تر کردم و گفتملبم
 

 . رو از صورت شهروز گرفتمنگاهم
 

 . مهم بودیلی العمل بابا خعکس
 

 . در همش ثابت موندي اخم هاي رونگاهم
 

 .می سه ساله رو بزرگ کني بچه هیقراره : قدم جلو رفتم و گفتمچند
 

 ؟ےچ: گفتي بلندي عمو با صدازن
 

 . رو به سمت شهروز کشوندمنگاهم
 

 . کرده بودهل
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 . به شهروز بودنگاها
 
 ... کردیون فقط به من نگاه م ایول
 

 . برام سخت بودیول... گفتمی زود تر مدیبا: انداختم و گفتمنیی رو پاسرم
 

 ....کای چخوانی مگهی دقهی دودستیمعلوم ن... شدنینیشبی قابل پریجوونا غ: عمو شروع کرد به غر زدنزن
 
 
 !!نینوش_
 

 .زدی بار بود که سر زن عمو داد منیاول... بابا بودادی فريصدا
 

 ...ستیفقط به خاطر اون بچه ن: زمزمه کردشهروز
 
 !ه؟یپس بخاطر چ...ست؟پسیگفت فقط به خاطر اون ن. گوش هام شک داشتمبه
 
 ...من دوسش دارم_
 

 . رو اوردم باالسرم
 

 .دی رو ازم دزدنگاهش
 

 !!خورد شدم...شکستم
 

 . کردی زد،نگاهم نمی حرف دلش رو نمای کفت ی هر وقت که دروغ ماون
 

 ... االن هم دروغ گفتهپس
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 . بود به گلومدهی کنه چسبهی مثل بغض
 

 ... که انقد راحت دروغ گفته باشهشدی نمباورم
 
 .دمی مهرسا رو شني سمت پله ها به راه افتادم که صدابه
 
 .ثابت کن_
 

 . شدمخکوبی جام مسر
 

 . ساکت بودشهروز
 

 ... نکنتشیاذ:د و زمزمه کرد زي پوزخندمهرسا
 

  مرسا
 . دست هام گرفته بودمنی رو بسرم

 
 . کردی موونمی داشت دسردرد

 
 . و از جام بلند شددمی کشیقی عمنفس

 
 .رونی بالکن و باز کردم و رفتم بدر
 
 ...من دوسش دارم_
 
 ...من دوسش دارم_
 
 ...من دوسش دارم_
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 .ییتو دروغ گوو..خفه شو: گفتمي بلندي گوش هام گذاشتم و با صداي رو رودستم
 

 . گونه هام سر خوردني داغم روي تا بالخره اشک هادمی کشغی بار بلند بلند جچند
 
 . کف سرد بالکن نشستميرو
 

 . دروغ گوئههیاون !آره...گهی مدروغ
 
 . هق هق افتادمبه
 

 .نفس کم اورده بودم... رو به گلوم گرفتمدستم
 
 .و مهرسام اومد تو بالکن به شدت باز شد در
 
 ده؟؟ی مي ای رفتارا چه معننی دوست نداره،ای دونی وقته میلیچته تو؟؟تو که خ_
 

 . کردمی هق هق مهمونجور
 

 . گذاشتم و بلند شدمنی زمي رو رودستم
 

 . رو تو بغل مهرسام انداختمخودم
 

 . بودتشی عصباني تند قلبش،نشون دهنده ي هاتپش
 
  هست؟ي خبرهی دمی نفهمن،منی ازدواج کننی خوای منی گفتنی اومدی وقنيفکر کرد_
 

 . هقم اوج گرفتهق
 
  مرسا؟؟یچرا شکست!يتو سنگ شده بود: و گفتدی سرم و بوسيرو
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 . تالش کردم که بخاطر شهروز نشکنمیلیمن خ... گفتی مراست

 
 ...! بازم نتونستمیول

*** 
 .نیی بود که مهرسام رفته بود پای ساعتمین

 
 . بودم و به سقف بنفش اتاقم زل زدمدهی کش تخت درازيرو
 
 . انتخاب کرده بودمشای رنگ و بخاطر منیا

 
 . رنگ بنفش بودعاشق

 
 . دادمرونی رو آه مانند به بنفسم

 
 .دیچی اتاق پي تومی زنگ گوشيصدا

 
 . شدمزی خمی نی سمت پاتختبه
 

 . صفحه بودي شهاب روعکس
 

 . و وصل کردم و گذاشتم رو بلند گوتماس
 

 . تخت ولو شدمي رودوباره
 
 مرسا؟_
 

 ...ی بهم زنگ نزنگهیقرار بود د: سرم گذاشتم و گفتمری و زدستم
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 .دلم واسه صدات تنگ شده بود_
 

 ؟ي نداريکار. برطرف شدتی و دلتنگيدیحاال صدامو شن: اشکم و پاك کردم و گفتمي قطره
 
  شرکت کنم؟تی تونم تو عروسیم_
 

 .ی شی متیاذ: و گفتم هام و رو هم فشار دادمچشم
 
 . گفت که متوجه نشدميزیچ
 
 ...ی شی نمتی اذی کنیاگه فکر م: و گفتمدمی خوابی سمت پاتختبه
 
 . باز شد و شهروز با صورت سرخ اومد توي بلندي اتاق با صدادر
 

 مرسا؟؟:دمی شهاب و شنيصدا
 

 . به سمتم حمله ور شدشهروز
 

 ؟؟ی و گفتفیچرا اون اراج:دی هاش و دو طرف سرم گذاشت و غردست
 
  شد؟یمرسا؟مرسا چ_
 

 . رفتمی شهروز به سمت گوشنگاه
 

 . رو برداشتی برد و گوشی رو به سمت پاتختدستش
 

شمارشو .ی بهش زنگ نزنی عوضيمن خطش و عوض کردم که تو: زد گفتی هاش مقهی که نبض،شقیدرحال
 ؟؟ي اوردياز کدوم گور
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 . برم داشته بودترس
 

 .دمی دينجوری بار اکیقط  رو فشهروز
 
 ) سال پششیش...فلش بک(

 . کردمی مهی رفتم و گری مدنبالش
 
 .. نکردميبخدا من کار.شهروز،شهروز غلط کردم_
 
 . شکونمی جفت پاهاتو م،قلمي بذاررونیپاتو از در خونه ب:ذی کشادی صورتم فري سمتم برگشت و توبه
 
 . گذشتی به وجود اومده بود منمونی که بي عاشقانه ايتازه هفت ماه از رابطه . سالم بودجدهیه
 
 راهمون سبز ي شهروز جلوي از دوستایکی که می مانتو بخرمیرفته بود) دوستامنی تریمی از صمیکی( اللهبا

 ...شد و
 

 . شدهداشی شهروز از کجا پدمی نفهماصال
 

 زد و دست هاش مشت شده ی هاش مهقهینبض شق. رفت و من دنبالشی همچنان جلو جلو مشهروز
 . شده بوددی بود که دستش سفادیانقدر فشار دست هاش ز.بودند

 
 .ستادی و ادی رو پشت گردنش کشدستش

 
 خوبه؟؟. رمی نمیی تنها جاگهیاصال د...گهی ددیخب ببخش: و تو دستم گرفتم و گفتمدستش

 
 حواسم بهت دیبا.ی خوشگلیلیو خمرسا ت. کنمتتی خوام اذیمن نم: رو با دست هاش قاب گرفت و گفتصورتم

 . رو کنمنکارایمجبورم که ا...رنتیباشه که ازم نگ
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 ! تموم شدیهمه چ... نگويزیچ: لبش گذاشتم و زمزمه کردمي رو رودستم
 

 ...دی رو دور کمرم انداخت و من و تو آغوشش کشدستش
*** 
 . خاطراتم بشميادآوری الیخی داد شهروز باعث شد بيصدا

 
 .تو اتاق من داد نزن: کردم و گفتمنگاهش

 
  شمارتو از کجا اورده؟؟؟ی عوضنیا: و گفتدی تخت کوبي رو رومشتش

 
 . تخت نشستمي رو تکون دادم و روخودم

 
 . مدتنی تو اي کردی چه غلطستیچهار سال نبودم معلوم ن. کنمیدرستت م:دی دندون هاش غري الاز
 
 ... خورهیحالم ازت بهم م: و گفتمدمی کشغیج
 
 

 . کردی نگاهم مدی باری که تعجب ازش میی با چشم هاشهروز
 

 .دمی رو ازش دزدنگاهم
 

 . رفتنیی تخت برداشت و از تخت پاي هاش رو از رودست
 

 . مرز شکستن بودبغضم
 
 . قدم برداشترونی اتاق و باز کرد و به سمت بدر
 

 . رو به در کردم و بغضم شکستپشتم
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 . کردنی مسشونی گونه هام و خي خوردن روی هام قطره قطره سر ماشک
 

  خوره؟؟ی حالم از شهروز بهم ممن
 

 ...نه...نه: و گفتمدمی و کشموهام
 
 . شده بودموونهید

*** 
 .ادیخوابم م.شاینکن م: و گفتمدمی هام و مالچشم

 
 .پاااشو.شهروز اومده دنباالت: بهم چسبوند و گفتشتری بخودشو

 
 .م فشار دادم رو به خودشای و مدمی کشیپوف
 
 . ادب دوست ندارمای بي بچه ها؟؟منی چیعنیشهروز _
 

 .دیببخش: و گفتدی و بوسصورتم
 

 . در اومدغشی دادم که جفشارش
 

 . و از رو تخت بلند شدمدمیخند
 

 چرا اومده؟: و گفتمدمی رو مالچشمام
 
 .نومودونم_
 
 . گرفتمشی رو پیی رفتم و راه دستشورونی اتاق باز

*** 
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 . رو تنم کردمی قرمز رنگي ساده ي و مانتودمی پوشیخی نی شلوار جهی
 
 بود زونی رنگ ازش آویی طالي هاری رو که زنجمی دستفی و کدمی لب هام کشي روی لب قرمز رنگرژ

 .برداشتم
 
 .چشات و دووس نداالم: پام و گرفت و گفتشایم
 
 . به چشم هام نگاه کردمنهیی آتو
 
 .انین کردم معلومه که انقدر خسته به نظر م که مي اهی اون همه گربا
 

 . رو بغل کردمشای شدم و مخم
 

 . شدمدنی توالت و خودم مشغول خط چشم کشزی مي رونشوندمش
 

 .دمشی و برداشتم و به مژه هام کشملمی هم ربعد
 
 .خواامیییمنم م_
 

 . کردمنگاش
 

 . و برداشتممی زدم و رژ لب صورتيلبخند
 
 .خوجمل شدم: به خودش نگاه کرد و با ذوق گفتنهیی آتو
 

 . و بغلش کردمدمی و کشلپش
 
 .رونی رو به مامان سپردم و از خونه زدم بشایم
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 . شدمنی ماشسوار
 

 . و باز کردم سرفه ام گرفتنی که در ماشنیهم
 
 . کردی داشت خفم مگارشی سيبو
 
 
  نداده؟ادیزن عمو بهت سالم _
 

 . گردونهی خودم و به خودم بر محرف
 
 . حرص لبم و گاز گرفتمبا
 

 م؟ی ریکجا م: نشستم و گفتمنهی به سدست
 
 . باغ آقا جونمی ریم_
 

 . گفتمیآهان
 

 .میری رو اونجا بگی بود عروسقرار
 

 . شدادهی در پارك کرد و پي و جلونیماش
 

 . شدمادهی پمنم
 
 . باز کرد و رفت تودشی و با کلدر
 

 . هم دنبالش رفتممن
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 . نموندهی تا عروسشتری روز به؟؟سهینجوری چرا انجایا_
 

 .می کنی درستش مییدوتا: بهم کرد و گفتینگاه
 

 .نجای کار داره ایلیییخ: کردم و گفتمیاخم
 

 .غر نزن: و گفتدیخند
 

 . سرم بستمي چپ نگاهش کردم و شالم رو باالچپ
 

 .ي اجنه ها شدهیشب: بهم کرد و گفتینگاه
 
 .یاجنه خودت_
 

 . نزدید و حرف کرنگاهم
 
 .نگی رم قسمت پارکیمن م_
 

 .تو برو تو ساختمون.نه: و گفتدی و کشدستم
 
 ساختمون چرا؟: خاروندم گفتمی که دستم و می حالدر
 
 . باغ باشني تونن تویهمه که نم_
 

 . باال انداختم و به سمت ساختمون رفتمي اشونه
 
 .دیشهروز کل: پله ها داد زدمي باالاز
 
 . و به سمت باال پرت کرددی سمت پله ها اومد و کلبه
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 . هوا گرفتمش و به سمت در برگشتميتو
 

 . و باز کردم و رفتم توقفلش
  مهرسا

 . نگاه کردمنهیی خودم تو آبه
 

 . شده بودمخوب
 
 . صورتم بشونمي روشی و صد قلم آراشگاهی حتما برم آرای عروسي نبودم که برایی اونااز
 
 ... تنها تفاهم ما بودنی اومد و ایوشش نم خیلی خرادمیه
 

 . از خونه خارج شدمرادی ها رو خاموش کردم و دنبال هچراغ
 
 ی خواستی مکاری چياگه ماه آخر بود...يحاال خوبه ماه اولته و انقدر کند: رو برام باز کرد و گفتنی ماشدر

 ؟یبکن
 

 . کردم و سوار شدمیاخم
 

 ... تونم تند تند راه برمیمعلومه که تو فکرام غرقم و نم... مرساي ندهیان آخب استرس دارم و نگر. پرروي پسره
 
 . از اون در سوار شد و راه افتادرادمیه
 
 راد؟یه_
 
 . به سمتم انداختی نگاهمین
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  هنوز؟يدوسش دار: کردمزمزمه
 

 .دمی دی فرمون مي دستش رو روفشار
 
 .دمی کشیآه
 
 !قراره ازدواج کنه_
 

 ... و طالقت بدمدی بای تونه منتظر بمونه تا بچه دنینم...حق داره: نگاهش کردم که ادامه دادناباور
 

 ... تا اون موقع عاشقت شدمدیاز کجا معلوم؟شا: گفتي آهسته اي بزنم که با صدای حرفاومدم
 

 . رو ازش گرفتمنگاهم
 

 . نظر دارهری بودم که حرکاتم رو زمطمعن
 
 . خوش حال بودمیلیشه،خی به در مدونی فرناز داره از منکهی ااز
 

 .دنی خواست همونجا شروع کنم به رقصی مدلم
 
  که عاشقم شه؟؟شهی میعنی

 
 . رفتی لب هام کنار نمي از رولبخند

 
 عاشق کردن ي براگهی که بهت مي ته دلت روشن بشه؟نوي نورهی که نی قشنگ تر و بهتر از ایچ

 ...يعشقت،فرصت به دست اورد
 

 . شدادهی پارك کرد و زود تر از من پنگی پارکي رو تونیماش
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 . گذاشتم و بازش کردمرهی دستگي رو رودستم
 
 . باغ بود راه افتادمي که توی به سمت ساختمونرادی هي شدم و شونه به شونه ادهیپ

 
 .ستی همه پله برات خوب ننیا: رو گرفت و گفتدستم

 
 ...ستی بچمون خوب نيبرا:کردزمزمه . زانوهام گذاشتری شد و دستش رو زخم
 
 . تونمیخودم م.رادینکن ه_
 

 . بغلش گرفتي نکرد و من و توتوجه
 

 .نی در گذاشتتم زميجلو
 

 .دمشی کشنیی گذاشتم و به سمت پارهی دستگي رو رودستم
 

 . مبل نشسته بودي بود و بابا روستادهی آشپزخونه اي تومامان
 

 . کردمسالم
 

 . به سمتم برگشتنجفتشون
 
 . و بابا با هم دست دادنرادیه
 

 . کار دارمیمن کل. رو آماده کن مامانشایبرو م: رو به من گفتمامان
 

 . خونه بود رفتمنی اي که توی گفتم و به سمت تنها اتاقي اباشه
 
 . و به سمتم اومددی ذوق زده از جاش پردنمی با دشایم
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*** 
 
 

 .دمی به لباسم کشیدست
 

 . رو انتخاب کردمی امشب چه لباسي دونست که واسه ی نمشهروز
 

 . شدممونی نود پشي قهی بود لباس بخرم اما خب دققرار
 

 م؟یبر: گفتمشای و رو به مدمی موهام کشي رو تودستم
 

 .مییبل: و گفتدی پرنیی زده باال و پاذوق
 

 .دمی دی مامان و بابا مي چشم هاي و تویتی و نارضاینگران
 
 شی در کنار شهروز براش پی زندگتی مرسا عاشق شهروزه؛و حاال که موقعمی دونستی ماها مي همه اما

 ...میاومده،حق مخالفت ندار
 

 . مرسا بودي با نابودي ما،مساومخالفت
 
  شه؟ی علوس ممی اآلن مامانینی_
 

 . پاهاش نشستمي شدم و جلوخم
 

  مامان؟یگمگه عمه مرسا نگفت بهش ن: عادت صورتش رو با دست هام قاب گرفتم و گفتمطبق
 
 . شد و چشم هاش پر اشکنیی گلوش باال و پابیس
 

 . که بهش دادم،سرزنش کردمییجای تذکر بي رو براخودم
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 اد؟ی بتی تا ماماممیستی در واي جلومی بري خوایم: و گفتمدمی و بوسشیشونیپ

 
 ...عمه!مامان نه: نگاهم کرد و گفتکمی

 
 . هم ازم فاصله گرفتبعد
 
 . زدمرونی و از ساختمون بدمی کشیآه
 

 . نبودرادی از هيخبر
 

 . ها مشغول خوندن و نواختن بودندی جي شلوغ بود و دبای تقرباغ
 
 . کردمداشی پرادی کشتم که کنار هی مشای باغ دنبال می شلوغتو
 
 . زدی داشت باهاش حرف مرادیه
 

 . لب هام نشستي رولبخند
 
 !! شهی میپدر خوب_
 
 . فراموشم شددنی نفس کشي لحظه اي برادنشی برگشتم و با د تعجب به سمت صدابا
  

 . لب هاش بودي رويلبخند
 

 . از من کوتاه تر بودی کمقدش
 

 سرش بسته بود که حدس زدم کار ي باالي بود،به طرز ماهرانه اختهی روشون ریی رو که رنگ طالموهاش
 ! ماهرهشگری آراهیدست 
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 . بوددهی تنش بود رو پوشتی فی که حسابی قرمز رنگي دکلته راهنیپ

 
 . پف دار شده بودی باال تر از زانوهاش،کمی زانوهاش بود از کمي تا روراهمشیپ

 
 ؟ی کنی نگاه مندتوی همسر آيدار_
 
 ؟ی کنی مکاری چنجایتو ا: صداش به خودم اومد و زمزمه کردمبا
 

 ...یپس شناخت: لبش جا خوش کرد و گفتي گوشه يپوزخند
 

 . باشمم،محکمی زندگبی رقنی بزرگتري کردم جلویدادم و سع رو قورت بغضم
 

 . حرف زدن،باز شده بود؛شدي دور کمرم حلقه شد و باعث بسته شدن دهنم که برایدست
 
 . شناختمی رو مرادمی عطر هيبو
 
 . فرنازيخوش اومد_
 

 ...فرناز...فرناز...فرناز
 
 .رونی بره بگمی قراره از زندیک
 

 !!ری جناب شي دارییبایهمسر ز: زمزمه کرد و گفتی مثل مرسيزی چفرناز
 
 ... خطاب کنهری رو شرادمی کس جز من حق نداشت هچیر؟؟هیش
 

 . اوردنفیعروس خانوم و شاه دوماد تشر: ارکستر بلند شدي بگم که صدايزی چخواستم
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 . ازمون فاصله گرفتی کوتاهدی با ببخشفرناز
 

 . جدا شدم و به سمت در باغ راه افتادمرادی از هیکم
 
 . لذت بخش ترهيزی لباس عروس،اون هم کنار عشقش،از هر چي خواهرت،تودنی که ديوا

  مرسا
 . نگاه کردمنهییی آي ذوق به خودم توبا
 
 .. لبم رو پر رنگ تر کردي رو،لبخندی خوشبخت شي با گفتن جمله شگریآرا
 
  کنار شهروز خوش بخت بشم؟؟شهی میعنی

 
 .دوماد اومد: گفتی اومد که مشگری آرااری دستيصدا

 
 . بودومدهی نشگاهی کس باهام به آراچی در خواست خودم،هبه
 

 . خارج شدمشگاهی و از آرادمی رو پوششنلم
 

 نشون یمان تر از هر زم،جذابی بوددهی که براش انتخاب کرده بودم و با هم خري اون کت و شلواريشهروز،تو
 . دادیم
 

 . لب هام نشوندم و به سمتش قدم برداشتمي روی کمرنگلبخند
 
 ی ميدی جدزی داد رو دوست داشتم و هر بار که چی بردار ملمی که فیی عروس ها،دستور هاي عکس همه بر

 . کردمیگفت ذوق م
 

 .می خوردی تکون نمشگاهی در آراي اگه به شهروز بود،تا شب هم از جلوچون
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 . رو بست و خودش هم از اونور سوار شدنیاش مدر
 

 . گرفتم سر حرف رو باز کنممی سکوت،تصمی از کمبعد
 

 ؟ی کنیخوشبختم م: رو با زبونم تر کردم و گفتملبم
 
 .قول دادم بهت!آره: به سمتم انداخت و گفتی نگاهمین

 
 رش؟ی زی زنی از اونا که مایقول مردونه،_
 

 . شدممونی انداختنم پشکهی بهم کرد که از تيزی تند و تنگاه
 
 ! ذاشتم خراب شهی مدی اونشب شب من بود و نبایول
 
 . زده نشدی حرفهی خود آتلتا
 

 ! من نهی بود،ولذاری از عکس و عکس گرفتن بشهروز
 
 . بشونمی تونسته بودم حرفم رو به کرسی و من با بدختمی سر موضوع عکس گرفتن با هم بحث کرده بودیکل
 
 .می شدادهی پنی ماشاز
 

 که انتخاب کردم،خوشش ی کرد که از لباس عروسی ميادآوری برهنم،بهم ي سر شونه هاي اش رورهی خنگاه
 .ادینم
 

 . دوشم انداختم و دنبالش راه افتادمي رو روشنلم
 

 . کردی موونمی زد و داشت دی غر می کلمی گرفتی که می هر عکسسر
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 وار؟ی از عکساتون و بذارم رو دیکی شهیم: بهمون کرد و گفتی نگاهعکاس
 

 !نه: خشک گفتیلی و خدی دستم رو کششهروز
.................... 

 
 ... مادر،مرساهی ی شیاز امشب،م:دمی که صداش و شنمی نشسته بودنی ماشتو
 
 . نکنمونمی تو رو انتخاب کردم،پشنکهیاز ا. مادر نمونه باشهی.می نداريبچه باز: بهم انداخت و گفتی نگاهمین

 
 ...ی مجبورت نکرده بود من وانتخاب کنیکس: دادم و گفتمرونی رو آه مانند بنفسم

 
 . لب هامون خورده بودي سکوت رومهر

 
 .میدی به باغ رسباالخره

 
 . بردار در سمت من و باز کردلمی شد و به دستور فادهی تر از من پزود
 

 . شدمادهی دستش گذاشتم و پي رو تودستم
 

 .. شهاب قفل شدنی تو نگاه غمگنگاهم
 

 . دادی گلوم رو آزار مبغض
 

 . چرخوندمي اگهی به سمت دسرم
 

 . شدی مدهی لباسم مدام کشدامن
 
 .بغلش کردم. زدم و خم شدمي لبخندشای مدنی دبا
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 .يخووجمل شد_
 

 . رسم خانوم بالی تو که نميبه پا: و گفتمدمی رو بوسصورتش
 

 . رفتمی کنار شهروز راه منکهی قدر خوش حال بودم از اچه
 

 . کردی رو القا می که رومون بود،بهم حس خوبیی هانگاه
 
 ... کردمی خودم حس مي وسط،نگاه نگران بابا رو رونیا

 
 .پدر و مادرم حق داشتن که نگرانم باشن...من قبال ازشهروز ضربه خورده بودم و حاال... داشت نگران باشهحق

 
  مهرسا

 . ها رفتمی رو گرفتم و سمت صندلشای گفتم،دست مکی مرسا رو بغل کردم و بهش تبرنکهی از ابعد
 
 ... شه که از سردردم کمی تا کمنمی نشوندم و خواستم خودم بشی صندلي رو روشایم
 

 . کردی که دور کمرم حلقه شده بود،به شدت به کمرم فشار وارد مدستش
 
 . کنمی مچارتیب_
 
 ؟؟يدی پوشهی چنیا: تعجب بهش نگاه کردم که گفتبا
 

 ؟يکور...لباسه: کردم و گفتمیاخم
 

 !صبر کن...هی گم لباس چیبهت م: گوشم گفتری فشار داد و زشتری رو بکمرم
 
 .ر بودم هاش متنفدی تهداز
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 . از دور کمرم باز شددستش
 

 ؟ی بهت گفته فرناز و دعوت کنیک: بهش انداختم و گفتمینگاه
 

 ...شهروز دعوتش کرده: زد و گفتيپوزخند
 

 . فرناز اومدي بگم که صدايزی چاومدم
 
 . خوام برم درستش کنمی نداره؟رژم خراب شده میی دستشونجایراد؟ایه_
 
 ؟يته باغ بود: گفتماری اختیب

 
 . خندون نگاهم کردي با چشم هارادیه
 
 .ایب...تو ساختمونه: به فرناز گفترو
 

 . کنهانتی کنم شوهرت بهت خي تونم کاری هم منجایته باغ چرا؟هم: راه افتاد و گفترادی دنبال هفرناز
 
 . کردمی خشم نگاهشون مبا
 
 .ستی خوب نتینیحرص نخور واسه ن_
 

 . جوونشایچشم م:تم کردم و با لبخند گفشای به مینگاه
 

 .دی خندینمک
 

 . به ساختمون بودنگاهم
 
 اد؟ی خداا چرا نميا
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 باشه؟. برقصمکمی مادر جون،من برم شی پمی برایب: و گفتمدمی موهام کشي تویدست

 
 . گفت و دست هاش رو سمتم دراز کردي اباشه

 
 .نیی اوردمش پای صندلي کردم و از روبغلش

 
 . رو به مامان سپردم و به سمت ساختمون راه افتادمشایم
 

 . آماده کرده بودمي هر صحنه ادنی دي رو براخودم
 
 . از پله ها باال رفتمی سختبه
 
 ... رو باز کردمدر
 
 ؟ي کردم؟مسخرهی کن؟تمومشیچ_
 

 . قدم به سمت جلو برداشتمچند
 
 . نگاهش به من افتادرادیه
 
 . پله ها رونی نکن  انییانقدر باال و پا:ش کرد و گفت خامويگاریرسی زي رو توگارشیس
 

 .تمومش کن... که گفتمنیهم: مبل نشسته بود گفتي هم به سمتم اومد و رو به فرناز که روبعد
 

 .دی هم من و دنبال خودش کشبعد
 

 ... آهنگ کر کننده بوديصدا
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 راد؟یه_
 
 ه؟یچ: بست گفتی که در خونه رو می حالدر
 
  فرنازو دعوت کنه؟دیشهروز چرا با_
 

 .نیی پاایآروم ب: و گرفت و گفتدستم
 

 .جواب من و بده: و با حرص گفتمدمی و کشدستم
 

 . خواهر دوست شهروزه؟فرنازیشیچرا هار م: کرد و گفتنگاهم
 

 !منم خر...باشه: کردم و گفتمیاخم
  مرسا

 . شهروز نگاه کردمبه
 
 . کرده بود بود و دستش رو به سمتم درازستادهی به روم ارو
 

 . دستش گذاشتم و بلند شدمي رو تودستم
 

 نی اي هی به ثانهی کردم از ثانی سپردم و سعي خبری بيای هاش که دور کمرم حلقه شدن،خودم رو به دندست
 .رقص لذت ببرم

 
  شدهشتری بیلی به تو خعالقم

  روزگارم قشنگ تر شدهحاال
 ی اون وقت که تو با مناز

  بهتر شدهیلی خودت خینیبی من،محال
 ... شدهشتری بیلی به تو خعالقم
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 ...ی درکم کنی تونی نمدونمیم
 ... نره عشق مـنادتی نوی ایول
 ...)يخوشگل شد: گوشم زمزمه کردری زدم و شهروز زیچرخ(
 ...ی ترکم کني اگه روزرمیمیم
 . لحظه لحظه به تو فکر کنمخوامیم
 ي مرداد،بای زکی موزي صداک،بای باغ تارهیوسط ... دوست داشتمیلیفضا رو خ... چراغ ها خاموش شديهمه (

   نی از ایچ...ی؛تانگو برقص)هر چند که تورو نخواد(اتهی دنيکه همه 
 )بهتر؟؟

  سد راهم بشهی کسخوامینم
 ادی بشمی جز تو پی کسخوامینم
  گاهم بشههی تکی جز تو کسبه
 .) مهم نبود بفهمه هنوز دوسش دارمگهید. رنگش زل زدمي قهوه اي چشم هايتو(

  چشاتي برارمیمی که ممنم
  واسه خنده هاترمیمی کـه ممنم

  عاشق بشمنمی از اشتری بخوامیم
  کن بتونم بمونم باهاتکمک

 ...)يمثل قبلنا شد: گردنم فرو کرد و زمزمه کرديسرش رو تو. شدشتریفشار دست هاش دور کمرم ب(
  شدهشتری بیلی به خعالقم

  روزگارم قشنگ تر شدهحاال
 ی اون وقت که تو با مناز

  خودت که بهتر شدهینیبی من،محال
 ... بشتر شـدهیـلی بـه تو خعالقم

 ...)دوست دارم شهروز:زمزمه وار گفتم(
 ... شدهشتری بیلی به تو خعالقم

)Alaqe_emad talebzade( 
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  مرسا
 ... فرو رفتمنیری حس شي لب هام گذاشت و من توي هاش رو رولب
 

 ... همون شب بودي فقط برادی که شاینیری شحس
 

 . شده بودی و سوت و دست باهم قاطغی جيصدا
 
 . رفتمگاهمونی هم به سمت جابا
 
 . کرد،بغض به گلوم چنگ زدی داده بود و با غم نگاهم مهی تکواری شهاب که به ددنی دبا
 
 .شهی نمی کس به زور مال کسچیه.یستی و نيتو سهم اون نبود...بغض نکن_
 
 . شهروز نگاه کردمبه
 

 . لب هاش بودي روی کمرنگلبخند
 

 ...يادی زیلی اون خيتو برا: گفتدوی گونه ام کشي رو رودستش
 

 . لب هام نقش بستي رويلبخند
 

 . عکس چشم هامو زدفلش
 

 .می به رو به رو نگاه کردجفتمون
 

 . دستش بودي تونی دوربهی بود که مهرسا
 
 .رمی عکس نگومدیدلم ن_
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 . پررنگ تر شدلبخندم
 

 رو در بر شای می که طوفانش بعد ها مجلس عروسیآرامش.  مجلس رو فرا گرفته بودیبی عجاونشب،آرامش
 !گرفت

 
*** 

 . مشغول رقص بودنشی شده بود که چند ساعت پی از ملتی خالباغ
 

 . همون زن عمو به سمتمون اومدای شهروز مامان
 

 .نیخوشبخت ش: و گفتدی رو بوسصورتم
 
 . و ازمون دور شددی پسرش رو هم بوسیشونیپ

 
 . دادی خراش مانهی کردم،بغض گلوم رو وحشی می از مامان و مهرسا و مهرسام خدافظیوقت
 

 . قطره ها هم  باز کردي هی بقي گونه ام سر خورد و راه و براي قطره اشک رونی بابا به سمتم اومد،اولیوقت
 
 . آغوش گرم بابام گم شدمتو
 

 !ی باش،هم مادر خوبیهم زن خوب: گوشم زمزمه کردری زبابا
 

 . گوش اون هم حرف زدری آغوش گرفت و زي رو هم توشهروز
 

 . اومدی دنبالمون نمینی ماشچی من،هي خواسته طبق
 
 .می که صداش و شندمی بشنی سوار ماشمی همه رفتن،خواستگهی دنکهی تصور ابا
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 !اشهمبارك ب_
 

 . انداختمنیی چشم هاش که افتاد،شرمنده شدم و سرم و پاي توي حلقه زده ي به اشک هانگاهم
 

 .نی ماشي و به زور پرتم کرد تودی دستم رو کششهروز
 
 . دادی زد و شهاب سرش رو تکون می که شهروز حرف مدمی دی منی تو ماشاز
 

 . اومدنی شهاب ضربه زد و به سمت ماشي با  دستش به شونه شهروز
 

 کار منو سر ی کردم که بخواد تالفی فکرش رو هم نمی شهاب اونقدر مهربون و آروم بود که حتاونشب،نگاه
 ...ارهی در بشایم
 
 . نزدی کل راه حرفتو
 

 . پارك کردنگی پارکي و تونیماش
 

 ... بعدي زدن خونه رو گذاشتم برادی خسته بودم که داونقدر
 

 . توجه به من،به سمت حموم رفتی بشهروز
 

 .دمی رنگمون دراز کشی مشکي تخت دو نفره ي و رودمی کشیپوف
 

*** 
 .نمی بب؟پاشويدی لباس خوابنیمرسا؟؟چرا با ا_
 
 . چشمم و باز کردم و نگاهش کردميال
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 .پاشو لباست و عوض کن دوباره بخواب: و گفتدی صورتم کشي و رودستش
 

 .پاشو مرسا: و گفتدیستم و کش کنم دی نمی حرکتدی دیوقت
 
 . توالت رفتمزی تخت بلند شدم و به سمت مي رواز
 

 . که به چشمم خورد چنگ زدمی لباسنی رو باز کردم و به اولینیی پايکشو
 
 . رنگ بودی لباس خواب بلند و نازك صورتهی

 
 ذارم خودت لباس ی نمگهید: لباسم و باز کنم؛پشتم قرار گرفت و گفتپی رو پشتم بردم و خواستم زدستم

 .یانتخاب کن
 
 .دی کشنیی لباسم و پاپیز
 

 .ووفتهی لباس گذاشتم تا ني رو رودستم
 
 . و انتخاب کردمنیحاال فعال که ا: سمتش برگشتم و گفتمبه
 

 .رونی کرد و از اتاق رفت بیاخم
 

 . عروسم و با اون لباس خواب عوض کردملباس
 

 .رونی کاورش گذاشتم و از اتاق زدم بي و تولبلس
 

 . خوردی آب مداشت
 

 . بهم افتادنگاهش
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 . اپن گذاشتي و رووانیل
 
 !ای شداتی بچگهیشب: گفتدی خندی که می حالدر
 

 م؟ی کردی مي موشک بازمی خونتون قااطیهمون وقتا که تو خ: زدم و گفتميلبخند
 
 !آره: سمتم قدم برداشت و گفتبه
 

 ؟ی کنیموهامو باز م: رو بهش کردم و گفتمپشتم
 

 . کردمی رنگ شده بودند،حس می موهام که پرکالغي دست هاش رو ال به الحرکت
 

 . زدمی از سر آسودگي که دورم و گرفتن،لبخندموهام
 
 .می هم به سمت اتاق خوابمون قدم برداشتبا
 
 . پنبه زدمي پاك کن و برداشتم و روریش
 

 . کارنی از اادیخوشم م: و گفتدی رو از دستم کشپنبه
 

 .دی کردم و اون پنبه رو به صورتم کشي اخنده
*** 
 .ارشیخودت برو ب.ااادیخوابم م: و گفتمدمی هام و مالچشم

 
  پس؟يچرا انقدر خسته ا. نکردمي که کارشبید.پاشو مرسا: و گفتدی رو از روم کشپتو
 

 . و از حرص گاز گرفتملبم
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 .کنهی ممی افتخارچه
 

 . کردی من بود بهش نگاهم نمي جای کهر
 
 .برو اونور شهروز: تخت بلند شدم و گفتمي حرص از روبا
 

 . شدمیی دستشووارد
 

 . رفتنی چشم هام رژه مي جلوشبی دياتفاقا
 
 . بغلمم نکردیحت
 

 . آب بردمری شری و گاز گرفتم و سرم و زلبم
 

 ... کنم هنوز دوستم دارهی قدر احمقم که فکر مچه
 

  مهرسا
 . بودمرادی نشسته بودم و منتظر اومدن هنی ماشيتو
 
 . زنهی که با فرناز حرف مدمشی دی منی تو ماشاز
 

 . دادی لب فرناز،آزارم مي رولبخند
 
 . دستم رو سمت بوق بردم و چند بار پشت سر هم بوق زدماری اختیب

 
 . داده،تکونی چی به سمتم برگشتم و سرش رو به معنرادیه
 

 . باال اوردم و ساعتم و نشونش دادم رودستم
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 .نمی لب فرناز نشسته رو ببي که گوشه ي تونستم پوزخندی جا هم منی هماز
 
 . اومدننی فرناز به سمت ماشبا
 
 . کردمی تعجب و البته حرص،نگاهشون مبا
 
 .نیبش: در عقب و باز کرد و رو به فرناز گفترادیه
 

 . سوار شدفرناز
 
 . زدنی برق مشی آبيچشم ها. نگاهش کردمنهیی آي تواز
 
 . عقب انداخت و در و بستی صندلي کتش رو رورادیه
 
 . جلو رو باز کرد و سوار شددر
 

 .دی رو بهش دوختم که نگاهش رو ازم دزدرمی دلگنگاه
 

 . فرناز باشهي دادم که راه خونه ی شناختم و احتمال می رفت رو نمی که میراه
 

 .دیچی پی بهم میدل و روده ام ه. داشتمي بدحس
 

 . رو فشار دادمرادی هي ام بازوگهی دهنم گذاشتم و با دست دي رو جلودستم
 

 از حرکت نی پدال ترمز فشار داد و ماشي رو روست،پاشی حالم خوب ندی فهمی به سمتم برگشت و وقتسرش
 .ستادیا

 
 . بردمرونی بنی و باز کردم و نصف بدنم رو از ماشنی ماشدر
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 . بار عق زدم و سرفه کردمچند
 

 . کردی آرومم می و کمدی مالی مدام کمرم رو میدست
 
 . دستمال صورتم رو پاك کردمبا
 

 ؟ی و گفت خوبدی صورتم کشي رو رودستش
 
 . لبم نشستي روییلبخند کوچولو...دمی تو هم فرناز رو که دي هانه،اخمیی شد سمت آدهی نگاهم کشاری اختیب

 
 ...خوبم_
 
 

 . کردادهی پییالی وي خونه هی ي رو جلوفرناز
 
 ش؟یچرا تو رسوند: گفتميری لحن دلگبا
 

 . خوب دارمايخبرا.بداخالق نشو جوجو: بهم کرد و گفتینگاه
 

 . خوامینم: کردم و گفتمشهی به سمت شرومو
 

 . دارهیاگه به بچمون نگفتم چه مامان لوس: و زمزمه کرددی بازوم کشي رو رودستش
 
 .رادیانقدر حرف نزن ه: خشم به سمتش برگشتم و گفتمبا
 

 . نکنادیروت و ز: چپ نگاهم کرد و گفتچپ
 
 . حرص لبم و گاز گرفتماز

*** 
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 . آغوشش فرو برمي بودم و هر لحظه منتظر بودم تودهی بهش دراز کشپشت
 

 ؟ي من قهر باشم،تو قهرنکهی ايبه جا: و گفتدی بازوم کشي رو رودستش
 
 .ی قهر باشي نکردم که تو بخوايمن کار: حرص گفتمبا
 

 ؟؟يدی بود پوشیاون لباس مسخره چ: و فشار داد و گفتبازوم
 

 . خوشگل بودمیلیخ.اصال مسخره نبود: و گفتمدمی و کشدستم
 

 .دی و سر شونم و بوسدی و تو آغوشش کشمن
 
 .ادی مدل لباس ها خوشم نمنیقبال هم گفته بودم از ا. خانوم من نبودي ستهیاما شا...خوشگل بود_
 
 ..خو فرناز که لباسش از مال من بدتر بود: گفتمی اوردم،با لحن لوسی که داشتم از ذوق بال در می حالدر
 

 . جوجوستیاون که خانوم من ن: بغلش فشار داد و گفتي و تومن
 

 . بگم تو آسمونا بودم،دروغ نگفتماگه
 
 . به سمتش برگشتماری اختیب

 
 . لبش بودي رویی کوچولولبخند

 
 ...می شداری بدیفردا زود با.بخواب: رومون و گفتدی رو کشپتو

*** 
 
 مسافرت؟؟: به جا شدم و گفتمجا
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 .انیپاشو اآلن م.آره: کرد گفتی که موهاش رو شونه می حالدر
 
 ن؟؟یبا مرسا و شهروز و نگ: تخت نشستم و گفتميرو
 
 .گهی د؟؟آرهی کنی سوال ميچرا انقدر تکرار: سمتم برگشت و گفتبه
 

 .نیی باال انداختم و از تخت اومدم پاشونه
 
 . رفتمیی سمت دستشوبه
 
 . مهرساری دوش بگهی_
 
 . نگاهش کردمی سمتش برگشتم و سوالبه
 
 نشده؟. کوفته شده،بدنتي که تو کردیبا اون همه رقص: سمتم اومد و گفتبه
 

 ...ي شدبی و غربیعج: لبم نشست و گفتمي رويزی رلبخند
 

 . و در و بستمیی دستشوي تودمی هم پربعد
 

 . و لبخندم پر رنگ تر شددمی خندش و شنيصدا
 
  درست شه؟؟می زندگشهی میعنی

 
 . خارج شدمیی به دست و صورتم زدم و از دستشویآب
 
 راد؟؟یه_
 
 . سمت آشپزخونه قدم برداشتمبه
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 .ختی ری میی چای فنجوني توداشت

 
 ؟يدیصدات کردم،نشن_
 
 ه؟یحاال چ.نه:برگشت و گفت سمتم به
 
 شه؟ی مرید. خوام برم حمومیم: گفتموردمی در می نون از جا نونکهی تهی که ی حالدر
 

 . و از پرورشگاه نگرفتننیشهروز گفته هنوز نگ.نه: گذاشت و گفتزی مي و روفنجونش
 

 . و تکون دادم و به سمت اتاق خواب راه افتادمسرم
 

 . در حموم گذاشتمي ها و حولم رو جلولباس
 

 . دوشری کردم و رفتم زمی آب و تنظيگرما
*** 

 . موهام و با حوله گرفتمیسی حموم ختو
 
 .دمشی و پوشدمی کشرونی کشو بي رنگ از توی ساپورت مشکهی

 
 .رونی رنگ هم تنم کردم و از اتاق رفتم بی مشکی سارافونری زهی

 
  نکش؟؟گاریصد بار نگفتم تو خونه س: اخم کردم و گفتمدمی درادی هي انگشت هاي و که الگاریس
 
 . جوجوي شدیخوردن: سمتم اومد و گفتبه
 

 .چونیبحث و نپ: چپ نگاهش کردم و گفتمچپ
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 . سرفه افتادمبه
 
 .زود تر آماده شو: خاموش کرد و گفتيگاری سری زي رو توگارشیس
 

 . و با فنجونم به سمت اتاق رفتمختمی ریی خودم چاواسه
 

 . توالت گذاشتم و برسم رو برداشتمزی مي و روفنجون
 

 . موهام و نداشتمدنی سشوار کشي حوصله
 
 . موهام و شونه کردمی سمت حموم رفتم و با بدبختبه
 
 

 .رونی بدمی کمد کشي رو از توی رنگ بزرگی مشکي کوله
 

 ... برم مسافرترادی قراره با هنکهی داشتم از اذوق
 

 . جلو گذاشتمپی زي و چند تا کشمو رو توبرسم
 
 . نشستمی صندليرو
 

 . رنگم و برداشتم و مشغول الك زدن ناخون هام شدمی کرمالك
 

 . قرقر شکمم کالفه ام کرده بوديصدا
 
 ؟ياری برام متیسکوئی تا براد؟؟چندیه: گفتمي بلندي صدابا
 

 ؟ي خوایشکالت صبحانه نم: گفتی که مدمی و شنصدلش
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 . نه اکتفا کردمکی گفتن به
 
 . وارد اتاق شدی دستشی پهی با رادیه
 

 . جلو کنار برسم جا دادمپی زي تا الك و به همراه الك پاك کن،توچند
 
 . بهش زدمي برداشتم و گازی دستشی پي از توتیسکوئی بهی

 
 .ستادی پشت سرم ارادیه
 
 . و لبخند رو مهمون لب هام کرددیچی پمینی بي ادکلنش تويبو
 

 ... بافتی خوردم و اون موهام و می و ممیی چامن
 
 ؟یچرا انقدر شلخته بافت: بافت موهام نگاه کردم و گفتمبه
 

 . قشنگ ترهينجوریا: بهم کرد و گفتینگاه
 
 م؟ی مونیچند روز م: بلند شدم و گفتمی صندلي رواز
 
 . هفتههی: زد گفتی که ادکلنش رو به گردنش می حالدر
 

 ؟ياری خودت مای ارمیبرات لباس ب: تخت گذاشتم و گفتمي رو روکوله
 

 .ارمیم: جلو گذاشت و گفتپی زي رو توادکلنش
 

 . باال انداختم و به سمت کشو ها رفتمشونه
 

 . کولهي چپوندم توی و موردمی تند لباسامو در متند
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 .رونی بدمی که تموم شد به سمت کمد رفتم و چند دست مانتو کشکارم

 
 . کولهي هم چپوندم تو ها رومانتو

 
 چته؟_
 
 .یچیه: کردم گفتمی شد از کمد خارج می کرم رنگ جلو بازم و که به صورت کج بسته مي که مانتوی حالدر
 

 ؟؟یمطمعن: دستم و گرفت و گفتمچ
 

 . و تکون دادمسرم
 

 .دمی هاش از دور مچم باز شدن و من مانتوم و پوشانگشت
 

 . رنگم و برداشتمی مشکشال
 
 . چروك داشتیلیخ
 
 ؟ياریاتو رو برام م: گفتمرادی به هرو
 

 ؟یچالق: چپ نگام کرد و گفتچپ
 
 .خب حاال: گفتم و خواستم خم شم که دستم و گرفت و گفتیشیا

 
 .رونی تخت کشبد بری خودش خم شد و اتو رو از زبعدم

 
 کنم،تو برام اتوش یو جمع ممن لباسات: لبخند دندون نما گفتمهی و با رونی بدمی اتو رو از پشت کمد کشزیم

 کن؟؟باشه؟
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 .دی چپ نگاهم کرد و شال و از دستم کشچپ

 
 . حمله ور شدمرادی هي چشمک زدم و به سمت کشو هاهی

 
 .نی من و خودشو برد تو ماشي کوله رادی ساعت کارامون تموم شد و همی نبعد
 

 .دیچی خونه پي تورادی هی زنگ گوشي رو سرم که صداذاشتمی شالمو مداشتم
 
 . بالشتش برداشتمری رو از زشی سمت تخت رفتم و گوشبه
 

 ... فرناز بودعکس
 
 . چشم هام جمع شدي اشک توي اهی ثانتو
 

 . و جواب دادمدمی کشی گوشي رو رودستم
 
 راد؟؟یه_
 

 ... صدانی بودم از امتنفر
 
 .ستین: تخت نشستم و گفتميرو
 

 .کارش دارم: نزد و بعد گفتی لحظه حرفچند
 

 ... نشومیمزاحم زندگ: کردمزمزمه
 

 . در خونه اومديصدا
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 .یفعال که تو مزاحم_
 

 جوجو؟جوجو کوچولو؟:ومدی مرادی هيصدا
 

 . تخت بلند شدمي رو قطع کردم و از رویگوش
 

 .اومدم: سرم مرتب کردم و گفتمي و روشالم
 
 .رونی رو برداشتم و از اتاق اومدم بمی آفتابنکیع
 
 .دی و از دستم کششی تعجب نگاهم کرد و گوشبا
 

 . لحظه شروع به زنگ خوردن،کردهمون
 

 م؟ی رینم: و قورت دادم و گفتمبغضم
 

 ...میبر: و قطع کرد و گفتشیگوش
 مرسا

 . کردمی نگاه منی لبخند به نگبا
 

 .دی کشی مغی و جدی پری منیی زده باال و پاذوق
 

 .یی باباشهی مرید: بغلش کرد و گفتشهروز
 
 .ییدوست دالم بابا: و گفتدی صورت شهروز و بوسنینگ
 

 . عقب نشوند و خودشم سوار شدی صندلي و رونیشهروز،نگ
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 .می و از پرورشگاه برش داشتمی خوشحال بود که باالخره اومدیلیخ
 

 ... و مهد کودکهستی دروغ سر هم کرده بود که اونجا پروشگاه نی کلشهروز
 
 ... باورش شده بودنمینگ
 
 ! گناه دارهشایم.ومدنی هم مشایکاش مهرسام و م: به شهروز انداختم و گفتمی نگاهمین

 
 .ادی از داداشت خوشش نمرادیه: رو عوض کرد و گفتدنده

 
 . هستيحاال انگار خودش چه تحفه ا: نشوندم و گفتممیشونی پي رویاخم
 
 . نگفتيزیچ
 
 ؟؟یمامان_
 
 . شدمرهی خنیبه نگ سمت عقب برگشتم و به
 

 .دی به سمت جلو اومد و گونم و بوسیکم
 

 .دمی و کشلپش
 

 .دوست دالم: و گفتدیخند
 

 . و باز کردم و کامال به سمت عقب برگشتمکمربندم
 

 . کردم و اوردمش جلوبغلش
 
 . پاهام نشوندمشنیب
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 . دوسش داشتمیلیخ. و بامزه بودی نمکیلیخ

*** 
 .ادی کفش کرد تا با اونا بهی ي پاشو تونی داشت که نگنی با نگی اونقدر رفتار خوبمهرسا

 
 اشکال که نداره؟: نگاه کرد و گفترادیبه ه. کردمی به شهروز نگاه ممردد

 
 . و بغل کردنی خم شد و نگرادیه
 

 .میدی آقا دنی حرکت قشنگ از اهی عجب چه
 
 ؟؟ینه چه مشکل_
 

 .ای نکنتی اذنینگ: زد و گفتي لبخندشهروز
 
 !چشم: گفتی با لحن قشنگنینگ
 
 .می شدنی شهروز سوار ماشبا
 
 ...شهی می زود خودمونیلیخ_
 
 .آره: بهم کرد و گفتی نگاهمین

 
 . زنهیالم تا کام حرف نم. خدا کالفه شدمهووف

 
 ؟يدوسش دار: کردم که گفتی نگاه مرونی حوصله به بیب

 
 و؟یک: به سمتش برگردم گفتمنکهی ابدون
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 . داشتی حرص خاصصداش
 
 ...شهابو_
 

 ... کنم فراموشش کنمی میسع: کردمزمزمه
 

 . شدادی زی کمسرعتش
 
 ؟آره؟یدوستش داشت_
 
 ...یلیخ: زمزمه کردماری اختیب

 
 . آسفالت،بهم فهموند که اعصابش و خورد کردمي روکای شدن الستدهی وحشتناك کشيصدا

 
  چه طرز ترمز زدنه؟؟نیا: سمتش برگشتم و گفتمبه
 
 ...خفه شو_
 

 ...ببند دهنتو:دیچی پنی ماشي دادش توي بگم که صدايزی باز کردم چدهن
 
 

 . کردم و روم و ازش گرفتمیاخم
 
 ؟؟یدل باخت. چهار سال نبودم؟؟فقطی کشیخجالت نم_
 
 یچهار سال کمه؟؟آره؟لعنت: کردن گفتمی مسی که اشک هام صورتم و خی خشم به سمتش برگشتم و در حالبا

 ؟؟ی زن،یچرا انقدر طلبکارانه حرف م...شهاب کمکم کرد...ي دادمیتو باز
 

 ... همه خاطره؟اونی فراموش کنی تونستيجوریچ: بهم کرد و گفتینگاه
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حاال هم به !من بعد تو عاشق شدم.ی بگيزی خوام چینم.حرف نزن شهروز: لبهاش گذاشتم و گفتمي و رودستم

 .راموشش کنم کنم فی می و دارم سعدمیخاطر اون بچه ازش دست کش
 

 !البته تو خواب...يآره خب تو عاشق شهاب شد: دلم گفتميتو. هم روم و ازش گرفتمبعد
 

 . و روشن کرد و راه افتادنیماش
 

 .رمی اشک هام رو بگي داشتم جلوی داد و من سعی گلوم رو خراش مبغض
 

اراش دروغ بوده؟حاال  حرفاش و کي گفت همه ی شده بود؟اون که می اعصابش خورد شده بود؟؟چرا عصبچرا
  شده بود؟یچ
 

 . رفت و کالفم کرده بودی جور فکر و سوال مختلف تو سرم رژه مهزار
 
 !!خاطرات چهار سال و فروخت به هشت ماه!عه،عه،عه_
 
 ی خانومت رو به چ؟توی فروختی خاطرات چهار سال و به چ؟تویتو چ: حرص به سمتش برگشتم و گفتمبا

 ؟یفروخت
 
 ی فروختی و به چیتو خانوم کوچولوت و به ک: گونه هام اومدن و با هق هق گفتمي هم اشک هام روباز

 شهروز؟؟
 
 .ی از اون وابسته نششتریرفتم که ب...ی خواستمت لعنتیمن نم: حرص دنده رو عوض کرد و گفتبا
 

 !!؟؟باشهی خواستی و نم؟؟منیدوسم نداشت: زدم و گفتميپوزخند
 

 . تونست بگه؟ی میچ... نزدیحرف
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 ...ستی ننی تو ماشنیخوبه که نگ: هام و پاك کردم و زمزمه کردماشک

 
 !خوبه...آره: بهم کرد و گفتینگاه

 
 !!جز اون بچه... که به تو مربوطه متنفرمیاز هرچ: رو خوابوندم و گفتمیصندل

 
 . روح درب و داغونم شدي برای دندون قروچه اش مرحميصدا

 
 شه؟؟؟ی نمدای آهنگ پنتیتو ماش:شتم و گفتم هم گذاي هام رو روچشم

 
 ! لب هام نشستي رويزی پخش شد و لبخند رنی ماشي فضاي تویمی آهنگ ماليصدا

 
 شه دوستم نداشته باشه؟؟خانومم یآخه مگه م. شمی موونهی دارم دای شه دوستم داشته باشه؟خدای میعنی

 ...ادمهیخانومم گفتن هاش هنوز 
 
 . گلوم بوديبغض همچنان تو.دمی کشیقی عمآه

 مرسا
 م؟یدینرس: و گفتمدمی هامو مالچشم

 
 .می ناهار بخورمی خوایتازه م.يدی نخوابشتری ساعت بمین: بهم کرد و گفتی نگاهمین

 
 ؟؟ی گی برام منیاز پدر و مادر نگ: و درست کردم و گفتممیصندل

 
 . و خاموش کرد و گفت و بعد از ناهارنیماش
 

 . شدم و وارد رستوران شدمادهی پنیمنم دنبالش از ماش. شدادهی هم پبعد
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 . نشسته بود،به سمتمون اومد و خودشو به پاهام چسبوندرادی هي که رو پاهانینگ
 

 . شدم و بغلش کردمخم
 

 .ی صندلي و نشوندمش رودمی بوسصورتشو
 

 .می جوجه سفارش داد و منتظر اوردن سفارشا شدشهروز
 

 . زبونهنیری شيادیز: بهم کرد و گفتی نگاهمهرسا
 

به قول مامان !انه؟ی براش باشم ی تونم مادر خوبی دونستم مینم. نگفتميزی و چدمی کشنی سر نگي رویدست
 ... نهای امی دونستم از پسش بر می بود و من نمی بزرگتی،مادر شدن مسئول

 
 .رسا اومد و مهرادی بازم با هنی و نگمی خوردن غذا،دوباره راه افتادبعد
 
 .می بود که دوباره راه افتاده بودي اقهی دقده
 
 ؟؟ی گینم_
 

 ...باباش دوستم بود: رو عوض کرد و گفتدنده
 

 ... گمی بهت موی همه چي روزهی...نیفعال هم: چپ نگاهش کردم که گفتچپ
 

 . نزدمی باال انداختم و حرفشونه
 

 مهرسا
 .میدی شهروز رسيالی به وباالخره

 



   1 جلدرمان قاتل خاموش                                                          اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 207 

 .دمی خندی با مزه اش مي زد و من به حرفای حرف منی کل راه نگتو
 
 . رفت تو همی مشتری لحظه به لحظه اخم هاش برادمیه
 
 . خواستم باهاش حرف بزنمی دونستم چشه و نمینم
 

 . زنگ فرناز دلخور بودمي هی سر قضهنوزم
 
 .رونیب دشی با اخم از بغلم کشرادی و که خوابش برده بود بغل کردم که هنینگ
 

 .  به شکمم نگاه کردبعدم
 

 . رفتمالی نزدم و به سمت ویحرف
 
 .ادی عالمه خوابم مهی: از کاناپه ها ولو شدم و گفتمیکی يرو
 

 .ستی نیبی عجزیچ: و بغل کرده بود اومد تو و گفتنی که نگشهروز
 

 . چپ نگاهش کردمچپ
 

من دست به .از اآلن بگم: دست هاش بود کنارم نشست و گفتي بزرگ توبای ساك تقرهی که ی درحالمرسا
 . زنمی نمیچیه
 

 ؟ی گفت تو کار کنیحاال ک: اومد و گفترونی و برده بود توش،بنی که نگی از اتاقشهروز
 

 .ومدی نرادی هی گذشت ولقهی دقپنج
 
  کجا موند؟رادیه: جام بلند شدم و گفتماز
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 . خارج شدمالی واز
 

 . دم گوششهشی و گوشستادهی انی که کنار ماشدمی و درادیه.دی باری نم نم مبارون
 
 . سمتش قدم برداشتمبه
 

 . اومدی به سمتم ماونم
 
 . رو خاموش کردشی بودم که گوششیمی چند قدتو
 

 . کردنی کم ممی از التهاب درونی کرده بودن و کمسی بارون از سر و صورتم و خي هاقطره
 

 .ستادی برد و رو به روم انی امون رو با دو قدم بلند از بفاصله
 
 . تو،بروي خوریسرما م_
 

 !نهی انداختم تا اشک هام رو نبنیی و پاسرم
 
 . گرفتی ممی گراری اختی کردم بیبه چشم هاش که نگاه م. شده بودموونهید
 

 . آغوش مردونه اش فرو رفتمي هاش دورم حلقه شدن و تودست
 

 . کمرش حلقه کردم هام و دوردست
 
  جوجو؟شدهیچ_
 

 .دمی کشیقی هام و بستم و نفس عمچشم
 

 . شده بودنی اشکم و بارون با هم قاطي هاقطره
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 ... سر باباتهری،زي که اآلن داری مشکالتنی ايهمه : و به خودش فشار داد و گفتمن
 
 . هق هق افتادمبه
 
 . نکن مهرساهیگر!سیه: به خودش فشار داد و گفتشتریب

 
 ی است و آزار مشهی که از جنس شیکی ي چرا دار؟تويتو چرا مثل اون شد...بابام نامرد بود: هق هق گفتمبا
 ؟؟يد
 

 . شدی منیی اش تند تند باال و پانهی سي قفسه
 

 . اما نذاشترمی کردم ازش فاصله بگیسع
 
 . سکسه افتاده بودمبه
 
 !؟ي کردکاریفرتمون و چ روز اول مسانیبب: دست هاش اشک هام و پاك کرد و گفتبا
 

 ! لوسيجوجو: کشوند،ادامه دادی مالی که من و دنبال خودش به سمت وی در حالبعد
..................... 

 
 .می خونه خوردي کباب درست کردن و شام و تورادی و هشهروز

 
 . کنم تو برویخودم م: واسمون رخت خواب اورد و خواست پهن کنه که گفتممرسا

 
 ...ایستیاصال مراقب ن: بهم کرد و گفتینگاه

 
 ...مراقبم: گفتمآروم
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 . صدام کنی خواستيزیچ: گفترونی رفت بی که از اتاق میدرحال
 

 . زدم و سرم و تکون دادميلبخند
 

 . خودم و چشم هام و بستمي رودمی رو کشپتو
 
 ...نهی خواد فوتبال ببی گفته بود مرادیه
 

 !... کنم حاال؟کاریچ... برهی من بدون اون خواب نمآخه
 

 . و از جام بلند شدمدمی موهام کشي و تودستم
 
 .رونی اتاق و باز کردم و رفتم بدر
 
 . نشسته بودالی کرم رنگ وي کاناپه هايون،روی تلوزي رو به رورادیه
 
 !! از شهروز نبوديخبر... اطراف نگاه کردمبه
 

 . رفتمرادی آروم به سمت هآروم
 

 . و من و نشوند کنارشدیدستم و کش. ام شدمتوجه
 
 بره؟یخوابت نم_
 

 . کردمنیی به عالمت آره،باال و پاسرم
 

  کنه؟ی متتیاذ: و دورم حلقه کرد و گفتدستش
 

 .ستیمثل باباش ن: شکمم گذاشتم و زمزمه کردمي و رودستم
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 ...باباش زخم خورده اس: فشار داد و گفتبازومو

 
 ؟ي دی ماد،طالقمی بایبه دن: شونه اش گذاشتم و گفتمي و روسرم

 
 ... خواد که عالمت رضا باشهی دلم نمنباریا...نه...سکوت عالمت رضاست؟نه... کردسکوت

 
 ...! تونمی اون نمی من بیول... کنهی متمیاذ...نامرده... من، بدهرادیه
 

 .ختنی ری گونه هام مي رواری اختی هام باشک
 
 . جوجومی بخوابمیپاشو بر:ک هامو پاك کرد و گفت انگشت شصتش اشبا
 

 . هم بلند شدبعد
 

 . زانوهام گذاشتری دستش و زهی خورم،خم شد و ی من از جام تکون نمدی دیوقت
 

 . که اون دستش رو دور کمرم گذاشت و بلندم کردامی بگم خودم ماومدم
 
 ... گذشته تو آغوشش آروم گرفتم و خوابم برديمثل شبا 
 
 ...ستی آغوش عشقت ني بخش تر از خواب تو،لذتی خوابچیه
 
 ...! اگه اون تو رو نخوادیحت

  مرسا
 .می که قرار بود خودمون بخوابی اتاقي مهرسا و شوهرش،رخت خواب بردم؛برگشتم توي برانکهی ابعد
 

 . رو شکمش نشسته بودنی بود و نگدهی دراز کششهروز
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 . که کنار بالشت شهروز بودن نگاه کردمی دو تا بالشتبه
 

 . گذاشتمي بالشت آخري گذاشتم و سرم و روی وسط و خالبالشت
 

 . دوشون متوجه ام شدنهر
 
 . بغلمي و خودش و پرت کرد تونیی شکم شهروز اومد پاي از رونینگ
 

 اد؟یخوابت نم: هام و دور کمرش حلقه کردم و گفتمدست
 

 . وقته خوابهگهید.نچ نچ نکنا فسقله: گفت که شهروز در جا گفتینچ
 

 .چراغ رو هم خاموش کرد. از جاش بلند شد و در اتاق و بستبعد
 
 . زدم خوابش برده باشهی همچنان تو بغلم بود و حدس منینگ
 
 ...دمی کشی بود نگاه کردم و آهدهی شهروز که پشت به من خواببه
 
 ...! خوب بودی که چه قدر همه چی زمانهی

 
 .دمی و از خودم جدا کردم و پشت بهش خوابنینگ
 
 . برهی خورم اما خوابم نمی دونم چند ساعت بود که دارم تو جام وول مینم
 

 . هم داشتم که کالفه ام کرده بودي بدسردرد
 
 . رفتمفمی اتاق به سمت کیکی تاري جام بلند شدم و تواز
 
 . کردمدای خواستم و پی که میدم تا باالخره قرص ور و اونور کرنی دستم رو توش اکمی
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 . بودنی و همه جا باهام بود،همشهی که همی قرصتنها

 
 . اتاق خارج شدم و به سمت آشپزخونه رفتماز
 
 . نگاه کردمرادی هی خالي روشن و جاونی تعجب به تلوزبا
 
 . باز بودمهی اتاقشون ندر
 

 . آب خوردم و به سمت اتاقشون قدم برداشتموانی لهی و با قرصم
 
 . لب هام نشستي روي کوچولو جمع شده بود،لبخندي جوجه هی مثل رادی بغل هي مهرسا که تودنی دبا
 

 . و خاموش کردمونی به سمت سالن برگشتم و تلوزدوباره
 

 . و چشم هام رو بستمدمی جام دراز کشسر
 

 . شده بودمی هم حسودادی زیلیخ. شده بودیول... شدهمی شد که به خواهرم حسودی نمباورم
 

 ... خواست ازدواج کرده بود و خوش بخت بودی که می مهرسام،با کسي مخالفتاي با همه مهرسا
 
 ...! منیول
 
 ؟ی کشی آه می ههیچ:دمی شهروز و شني که صدادمی کشیآه
 

 ... دادیآخ که سرد بودنش،آزارم م. ندادمیجواب
 
 زبونت و موش خورده؟؟: سمتم برگشت و گفتبه
 



   1 جلدرمان قاتل خاموش                                                          اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 214 

 !شهی مداریب...سیه: گذاشتم و گفتممینی بي و رودستم
 

 ... بخوابریبگ: و گفتدی بود کشنمونی که بنی صورت نگي و رودستش
 
 . بخواب انگار منتظر دستور اون بودمری گفت بگی مي جورهی

 
 .دمی سرم کشي حرص پشتم رو بهش کردم و پتو رو روبا
 

 کنه تا پتو رو از رو سرم بردارم و بعد بهم بخنده و ی مطمعن بودم داره نگام میول. شدمی پتو خفه مری زداشتم
 ؟؟ي،مجبوری بمونری اون زقهی دو دی تونیتو که نم:بگه

 
 . رو کنار زدم و بلند شدمپتو
 

 .دمی شنی و مزشی ري خنده هايصدا
 

 . کردم و به سمت ساك رفتمیاخم
 
 . گشتمی دنبال شلوارم میکی تارتو
 

 . کردمداشی پباالخره
 

 .دمی عوض کردم و دوباره دراز کشمی و با شلوار راحتنمی جشلوار
 مهرسا
 . نبودي خبررادی که باز کردم،از هچشم

 
 . و از جام بلند شدمدمی کشیپوف
 

 . اومد تورادی که هدمی موهام کشي تویدست
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 . کردمسالم

 
 . موهامي تودی و دستش و کشستادی به روم ارو
 
 ؟ي خوای نميزیچ.رونی برم بنی خوام با شهروز و نگیم_
 

 . گفتمینچ
 

 .امی نرو تا خودم بمییجا. زنگ بزنی خواستيزیچ.مراقب خودت باش: و از موهام جدا کرد و گفتدستش
 

 . گفتم و به سمت در راه افتادمي اباشه
 

*** 
 ؟ي گردی میدنبال چ: بود نگاه کردم و گفتمشی گوشي مرسا که سرش توبه
 

 .نی آهنگ شاد واسه تولد نگهی: کرد و گفتکی و به لبهاش نزدشیی چافنجون
 

 تولدشه؟: زدم و گفتميلبخند
 

 .شهروز گفت امشب تولدشه: و تکون داد و گفتسرش
 

 .کاش دختر باشه: و گفتمدمی شکمم کشي و رودستم
 

 .نم جويا: و کنار گذاشت و گفتشیگوش
 

 . زدملبخند
 
 .ارمی بمویبذار برم گوش. چند تا آهنگ شاد دارمهیمن : جام بلند شدم و گفتماز
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*** 
 . شده بودمی هفت و نساعت

 
 .دمی لب هام کشي و رومی سرم بستم و رژ لب صورتي و باالموهام

 
 . اومد تورادی اتاق باز شد و هدر
 

 ؟؟یستیخسته که ن: بهم کرد و گفتینگاه
 
 .حرف دارم باهات...می بگردکمی میآخر شب بر: تعجب نگاش کردم که گفتبا
 

 .باشه: زدم و گفتمیکی کوچلبخند
 
 . کرده بوددادی چشم هاش بي تويبرق شاد. کردی ذوق زده بهمون نگاه منینگ
 

 . خودشونهي کردن که انگار بچه ی و مرسا انقدر با لذت بهش نگاه مشهروز
 

 . مبل خوابش برده بودي رونیگ دوازده شده بود و نساعت
 
 ...رادی هي حرفادنی بودم واسه شنتابیب

 
 ! بهم بزنهی قشنگي کردم حرفای دعا مدعا
 

 ... کردمی می تلقمی زندگي خطانی رو بزرگتررادی دوست داشتن هیگاه
 

 ... اون برام معنا نداشتی بی جوره دوستش داشتم و زندگاما،همه
 

............................ 
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 .میبر: سرم گذاشتم و گفتمي و روشالم

 
 .رونی بمی زدالی و از ومی کردی مرسا و شهروز خدافظبا
 
 . کردی موونمی داشت دی و فضولي طاقت نداشتم و کنجکاوگهید. کردی می سکوت رانندگتو
 
 راد؟یه_
 

 .می حرف بزنمونی خوام راجب زندگیم: بهم کرد و گفتینگاه
 

 . و تکون دادم و مشتاقانه نگاهش کردمسرم
 

 ؟ي خوای میتو از من چ: رو عوض کرد و گفتدنده
 
 ...یمثل قبل ش: دلم گفتمتو
 
 ...!یچیه: زمزمه کردمیول
 

 ؟؟یچیه: و گفتدی موهاش کشي تویدست
 

 ...اوهوم: و تکون دادم و گفتمسرم
 

 .ي خوای نميزی چیعنی..!یچی هی بمونه گفتادتی...گهیباشه د: هاش تو هم رفتن و گفتاخم
 

 ...!یمثل قبل ش: کردمزمزمه
 

 . شدادی و زسرعتش
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 ؟؟یچ: گفتی لحن متعجببا
 

 ی تونی؟،می تونیم...!یمثل قبل ش: بودن و پس زدم و گفتمختهی گونه هام ري رواری اختی هام که باشک
 راد؟؟یه
 
 ؟؟ی تونیم: گفتمي بلندي صدابا
 

 . تونمینه مهرسا نم... شهینم: و گفتدی موهاش کشي و تودستش
 

 . نامرديدروغ گو: کردمزمزمه
 

 . فشار دستش دور فرمون بودي نشون دهنده نی شد و ای تر مدی که دور فرمون بود لحظه به لحظه سفدستش
 
 ...!تی پدري فرناز بودم و توام تو خونه شی زد،اآلن من پیاگه اون گند و نم. اون باباتهریتقص_
 

 ... فرناز بودمشی من پاآلن
 ... فرناز بودمشی من پاآلن

 
 ... اشک هامزشی ريریعاجز بودم از جلوگ. بودینی سنگي جمله

 
 ... عشق خودش باشهشی بهم گفته بود دوست داره پی زبونی زبون بم،بای زندگي همه

 
  که به خاطر بابام نابود شم؟؟نی درد بزرگ تر از امین؟؟داری بزرگ تر از امی داردرد
 

 . کرده بودنسی داغم گونه هام و خي هااشک
 

 ...!! خواد بگهی می مهمزی و باش که فکر کردم چه چمن
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 مرسا
 .انی بزنن و مي دورهی رن ی و مهرسا گفتن مرادیه
 

 . قدم بزنهکمی ره ی گفت حوصله نداره و مشهروزم
 
 . نگاه کردمنی نگي افهی قبه
 

 . خوشحالم کرده بودیلی خنی بودنش از جشنش بود و ای لبش نشونه راضي رولبخند
 
 . ساعت نگاه کردمبه
 
 . زنگ بزنمداره،بهشیبه مهرسام اس دادم که اگه مامان ب. شده بودمی و نکی

 
 . شدی خواستم با مامان حرف بزنم اما نمی صبح چند بار ماز
 

 .تو و به سمت اتاق رفت اومد سی خي جواب مهرسام بودم که در باز شدو مهرسا با چشمامنتظر
 

 . شد نگاه کردمدهی زده به در اتاق که کوببهت
 
 ...یلعنت_
 
 . برگشتمرادی سمت هبه
 

 ...آرومش کن.برو باهاش حرف بزن: و گفتدی موهاش کشي و تودستش
 
 .نه از من...از تو ناراحته: گفتمختمی ری موانی لي که آب و توی حالدر
 
 . باهاش حرف بزنخودت: و سمتش گرفتم و گفتموانیل
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 . و گرفتوانی نگاهم کرد و لکمی
 

 .برو: زدم و گفتميلبخند
 

 . و تکون داد و به سمت اتاق رفتسرش
  مهرسا
 .ختمی ری شکمم جمع کرده بودم و آروم آروم اشک مي و توزانوهام

 
 . سوختی واسه خودم مدلم
 

 . شده بودزی ترحم بر انگتمیوضع
 

 . شد آرزوهام انقدر ساده به باد رفته باشنی نمباورم
 
 . سکسه افتاده بودمبه
 
 . اومد تورادی اتاق باز شد و هدر
 

 . ازش گرفتمنگاهمو
 
 ... تونست آرومم کنهی نمیچیه
 

 ی زمانهی که ی کنیی گدای سخته عشق رو از کسیلیخ. دوسم داشته باشه،محتاج بودمرادی هنکهی فقط به امن
 ...ت داره دوستي کردیفکر م

 
 . نشستکنارم

 
 . اشک هام رو نداشتماریاخت. هم فشار دادمي هام و روچشم
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 . آب بخورکمی ایب: و گفتدی بازوم کشي رو رودستش

 
 .برو اونور: و پس زدم و گفتمدستش

 
 .ادیبخور سکسه ات بند ب: و گرفت جلوم و گفتوانیل

 
 . گمیبرو اونور بهت م: و گفتموانی لری و زدم زدستم

 
 .ختی رنی زمي روآب
 
 . و کنار گذاشت و از کنارم بلند شدوانی لرادیه
 

 . کردمی سکسه مهمچنان
 
 . تونمینم...ی تونم لعنتینم: سمتم برگشت و گفتبه
 
 . نگاهش کردم و دوباره نگاهم و ازش گرفتمکمی

 
 . کردمی نگاهش می چشمریز
 

 . هاش مشت شده بودندست
 
 .ی لعنتستمیم پست ناونقدرا...بچم تو شکمته مهرسا_
 

 . زانوهاش نشستي و رو به روم رواومد
 
 ... کنم به بچم و مادرشی نمانتیخ!ی مامان بچمیول...دوست ندارم_
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 . به سرعت نور از اتاق خارج شدبعدم
 
 . شدمرهی متعجب به در اتاق خي چشم هابا
 

 . زدی تو مغزم زنگ محرفاش
 
 ... زدی داشت که دلم و مي ای تهش تلخیول... بودنیریش
 

  مرسا
 

 .دهی که خوابدمی مهرسام جواب اس ام اسم و نداده،فهمدمی دیوقت
 

 . نباشهششی پشی اومد گوشی مشی پکم
 

 . سرم گذاشتمي و شالم و رودمی رو پوشی رنگی مشکشرتییسو
 
 . گرفتمشی خارج شدم و راه ساحل رو پالی واز
 

 .ختم و به راه رفتنم ادامه دادمشونه باال اندا. از شهروز نبوديخبر
 

 . داشتمازی شد که مدت ها بود بهش نی می باعث آرامشی بود ولزی خوف بر انگی بودن فضا،کمساکت
 

 . دور تر از آب گذاشتمشیی هام و در اوردم و حاکفش
 
 . سمت آب رفتمبه
 
 . شدنی مقی شدن و لذت و آرامش به سلول هام تزری مسی هر موج،پاهام خبا
 
 ... کردی به سمت گذشته پرواز مالمی خي حال خودم بودم و پرنده يتو
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 به می زندگي بذارم؛همون وقتا که همه رونی موقع از شب،حق نداشتم پامو از خونه بنی همون وقتا که ابه

 . شدیشهروز مربوط م
 
  بشه؟؟یقراره چ: و زمزمه کردمدمی کشیقی عمآه
 
 .یچیه_
 
 ...!ی ترسی مي و چه نخواي بخوا،چهي صدا بشنوهی دفعه از پشت کی و ی خودت باشي حال و هوايتو
 
 . مونهی برات نمی،ترسی اون سر کرده باشي و کل عمرت رو با صدای اون صدا رو بشناسی،وقتیول
 
 . سمتش برگشتم و نگاهش کردمبه
 

 .ي نکردهیگر...خوشم اومد!نه،خوبه: و گفتدی صورتم کشي رو رودستش
 

 . و با اخم نگاهش کردمدمی و عقب کشسرم
 

 .میبر: و گفتدی و کشدستم
 

 .امیمن م.تو برو: و گفتمدمی کشرونی و از دستش بدستم
 
 رو تنها گذاشتم که االن بار ،تویی جانی وقت شب اونم همچنی ایمن ک: با اخم نگاهم کرد و بعد گفتکمی

 دومم باشه؟؟
 

 . وقتچیه: صورتش چرخوندم و گفتمي و تونگاهم
 

 . رفتمالی کفش هام و بپوشم،تند تند به سمت ونکهیله گرفتم و بدون ا فاصازش
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  من و تنها نذاشت؟؟اون
 

 . جاها تنهام گذاشتیلیخ...چرا
 

 ... گوشه تو خودم مچاله شده بودم و دلتنگش بودمهی که همه شاد بودن و من یی وقتهاهمون
 

 ...ختمی ریم و اشک م بودداری وقت بری که همه خواب بودن و من تا دیی وقتهاهمون
 

 !!ادی زیلیخ... تنهام گذاشته بودیلی خاون
 

 . و با دستم پاك کردم و در و باز کردماشکم
 
 . دست هاش گرفته بودي مبل نشسته بود و سرش رو توي رورادیه
 
  کنه؟؟ی خوشحالش میچ: صدا از کنارش گذشتم که گفتیب

 
 . و به سمتش برگشتمستادمی جام اسر
 
 ؟؟ی دونینم: گفتمووردمی و در مشرتمیی که سوی حالدر
 
 . مبل بلند شد و به سمتم اومدي رواز
 

 . زدی سرخش تو ذوق مي هاچشم
 

  کنه؟؟ی خوشحالش میچ. دونمی که من میی جز اونايزیچ! دونمیم: گفتآروم
 

 . ازش دور شدمیلیخ: کردمزمزمه
 
 ه؟؟؟ کنی خوشحالش میچ. ندهلمیشعر تحو: دندون هاش گفتي الاز



   1 جلدرمان قاتل خاموش                                                          اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 225 

 
 . لحظه در باز شد و شهروز اومد توهمون

 
 . کردرادی نگاه به ههی نگاه به من و هی

 
 .دمی فهمی رو نميزی نگاهش چاز
 
 . تفاوت از کنارمون گذشت و به سمت اتاق رفتیب

 
 ...! نگفتمد،دروغی وجودم لرزي بگم همه اگه
 
 ؟؟یروزه سکوت گرفت: ازم فاصله گرفت و گفترادیه
 
 اگه من اون کارو بکنم ی و خوشحال شه ولی کارا رو تو بکنیلیممکنه خ. دونمینم: مبل نشستم و گفتميرو
 ! به حالش نداشته باشهی فرقچیه
 
 . نگفتيزی نگاهم کرد و چکمی

 
 . دادم و چشمام و بستمهی مبل تکی و به پشتسرم

 
 ؟ی؟مامانیمامان_
 

 . هام و باز کردمچشم
 
 . بودستادهی کنارم ا پف کردهي با چشم هانینگ
 

 ؟ي خوایآب م: و گفتمدمی و به صورتش کشدستم
 
 )میکن.(می الال تنيای صدات کنم بامی گفت بییبابا: گفتی آرومي صدابا
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 ... گفت بهت نگم اون گفتهيبابا!ـسیه: بگم که گفتيزی باز کردم چدهن

 
 .ریشب بخ: گفتمرادی کردم و رو به هبغلش

 
  گفته بود برم بخوابم؟؟شهروز

 
 ! بودبیعج
 

 بود که هنوزم نی گرفت ای کرد و خواب شب رو ازم می که فکرم رو به خودش مشغول ميدی جدموضوع
 ؟... نهای داره یحس
 
 .دمی و گذاشتم سر جاش و کنارش دراز کشنینگ
 

 . نزدمی اومد و منم حرفی از شهروز نمییصدا
 

 ... داره؟؟دوسم
 مهرسا

 
 . اومد و کالفه ام کرده بودی ام بند نمسکسه

 
 . جام بلند شدم و به سمت در رفتماز
 

 . شددهی کشنیی بهش وارد کنم به پاي فشارنکهی گذاشتم و بدون ارهی دستگي رو رودستم
 
 . اومد تورادی تعجب نگاه کردم که هبا
 

 . بهم کردینگاه
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 ؟يخواب ندار: کنار که دستم و گرفت و گفتزدمش
 

 . رو ندادمجوابش
 

 . و در و بستدی رو کشدستم
 

 .می و ازش دزدنگاهم
 

 . باهام قهر باشهقهی از ده دشتریزن من،حق نداره ب: موهام برد و گفتي رو توسرش
 

 ؟؟يدیفهم: جدا کرد و گفتازم
 
 . مسخره امونی زندگنیمتنفرم از ا: نگاهش کردم و زمزمه کردمکمی

 
 . بودنی زمي سمت رخت خوابا که رودی و گرفت و من و کشدستم

 
 ...! تونست آرومم کنهی جز آغوشش نمزی چچیه
 

*** 
 ...رمی چه قدر دلگارمی کردم به روش نی میسع
 
 ...! چند روز بهمون بد بگذرهنی خواستم تو اینم
 
 .دی دستم و کشرادیه
 
  چرا؟نجایا: کرد،نگاه کردم و گفتمی که نگاه میی تعجب به جابا
 

 . که تو شکمتهيواسه اون جوجه ا: زد و گفتيلبخند
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 اد؟ی بایحاال کو تا اون دن...اوووو: و گفتمدمیخند
 

 .می و دور کمرم گذاشت و با هم وارد مغازه شددستش
 

 ! داشتی ذوقچه
 

 ... برام جالب بودحرکاتش
 

 . دست لباس دخترونه و پسرونه گرفتچند
 

 . کردی با لبخند نگاهمون مفروشنده
*** 

 !سرده_
 

 ؟يلباس گرم اورد. سرد شدهیلیآره خ: و گفتدی و باال کشنی نگشرتیی سووپی زمرسا
 

 . کوله ام شدمي و تکون دادم و مشغول گشتن توسرم
 
 .دمی کشرونی از کوله ام بیصورت_دی بافت سفهی

 
 م؟یبر: سرم مرتب کردم و گفتمي روشالمو

 
 .میوفتی تر راه مری دکمیما .دیا برشم: کرد گفتی و جا به جا ملشی که داشت وسامرسا

 
 .دمی گفتم و صورتش و بوسي اباشه

 
 .می و به سمت تهران،راه افتادمی شدنی سوار ماشرادی هبا

....................... 
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 ؟یستینمی جا واهیچرا .گشنمه خب:با حرص گفتم 
 

 . خوبي جاهی می بذار تا برسگرتیدندون رو ج: چپ نگاهم کرد و گفتچپ
 

 . نگفتميزی و چدمی کشیپوف
 
 . کالفه شده بودمگهید
 
 .گشنمه: که اخم هام تو هم بود گفتمی حالدر
 

 .میدیرس.خب حاال: و گفتدیخند
 
 !بدووو.گشنمه هااا: و رو به روش پارك کرده بود نگاه کردم و گفتمنی که ماشی رستورانبه
 

 . کردمی خوردم و به به و چه چه می تند غذا متند
 
 . کردی شده بود و چپ چپ نگاهم می حرصیلیخ
 

*** 
 .یمرردم از خستگ: مبل ولو شدم و گفتمي روی خستگبا
 
 .یحاال نه که ده ساعته پشت فرمون نشست: که رو به روم بود نشست و گفتی مبلرو
 
 ! جوجه کوچولوت خسته شدهنیا.من که خسته نشدم: و مظلوم کردم و گفتمافمیق
 

 . باباي دونه هی یکی.دورش بگردم: زد و گفتلبخند
 

 . مبل بلند شدمي و از رومی رو ازش دزدنگاهم
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 ... شدی زده منمونی بی حرف احساسکمی کاش

 
 . دوش گرفتم و بعدم خودمو واسه خواب آماده کردمهی

*** 
 . خودمويبعدشم خونواده . و دعوت کنمرادی هي وقتش بود مامان باباگهید
 
 . تونم دعوتشون کنمی نمهگی باال دادی گفت شکمم که بی مرادیه
 
 .  دست هاش دورم حلقه شدهوی آشپزخونه مشغول بودم که تو
 
 ...!يمثل جن شد: و گفتمدمی کشینیه
 

 . امشب ازت بگذرمادی مفمیح!ي خوشگل شديادیز: و گفتدی رو بوسگردنم
 

 . ادبیب: و از دورم باز کردم و گفتمدستاش
 
 .حاالم زودترکاراتو تموم کن!ستیبه توام مربوط ن.زن خودمه: زد گفتی که به ساالد ناخونک می حالدر
 

 ... به سمت اتاق رفتبعدم
 مرسا

 
 . عقب نشوندم و خودم هم سوار شدمی صندلي و رونینگ
 

  مادر و دختر خوشگل؟نی بدم به ایناهار چ: انداخت و گفترونی بشهی رو از شگارشی سشهروز
 
 )خوشگل تر.( خوشمل تللللممن: به سمت جلو خم شد و گفتنینگ
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 . مامانا از بچه ها خوشگل ترنشهیهم: و گفتمدمی و کشلپش
 
 . نگاهم کردزونی آوي لب و لوچه با
 

 .تو از من خوشگل تر.باشه خوشگل خانوم: و گفتمدمیخند
 

 . گفتيزی لب چری بهم انداخت و زی نگاهمی نشهروز
 
 ... کردم توهم زدمی گوش هام شک داشتم و فکر مبه
 

 ...ی کردم گفته هنوزم خانوم کوچولومی ماحساس
 

 .دمی دهنم کشي هام و تو هم قالب کردم و لب هامو تودست
 

 . دادمی کارو انجام منی ااری اختی خواستم فکر کنم،بی وقت مهر
 

 دم؟ی من اشتباه شنای و گفت نی همواقعا
 

 ...اری درم بی سردرگمنی از اایخدا
 

  من؟ي نه؟اصال چرا دست گذاشته روای داره دوسم
 

 .دمی کشی هام رو به سمت جلو دادم و پوفلب
 
 . دادی مهی فکر کردن،سردرد رو بهم هدادیز

*** 
 . من شدي و رفت و آمدش به عهده می مهد کودك ثبت نام کردي و تونی از اون روز،نگبعد
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 . جز خونواده آشنا بشهی با مکانی بچگنی گفت دوست داره از همی بود و شهروز می باهوشدختر
 

 .دیچی خونه پي زنگ تلفن توي درست کردن ناهار بودم که صدامشغول
  مرسا
 . کانتر برداشتمي رو از رومیسی هام رو با پارچه پاك کردم و بدست

 
 . مهرسا بودي خونه ي شماره

 
 . دادمجواب

 
 !ه؟ی چي دونستم ذوقش برای واشت و من نمی شوق خاصصداش

 
 . خودم شده بودمی مشغول مسائل زندگيادیز
 
 ؟ي نداريکار.نیمن برم دنبال نگ: و گفتمدمی کشیغی جی ساعتدنی دبا
 
 . نه اکتفا کردکی گفتن به
 

 . برداشتميدیلی و از جا کنی ماشچی و سوئدمی تند لباسام و پوشتند
 
 . رسوندمنی خودم و به مهد کودك نگیی سرعت باالبا
 
 . بخورهمیشونی پي نشده مهر مادر به درد نخور،رويزی خواستم هنوز چینم

  مهرسا
 خوبم؟: و گفتمدمی و به موهام کشدستم

 
 . جوجورمتی شدم بگی وقت حاضر نمچی،هياگه خوب نبود: زد و گفتيلبخند
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 .میرو ازش دزد.  تلخ مهمون لبهام شد و نگاهميلبخند
 

 . زنگ من و به سمت در کشونديصدا
 

 ...ای بودم از رفتار سرد هلفرمتن
 

 . اومد تو آشپزخونهرادی که مامان هختمی ری میی چاداشتم
 

 .اریبه نوه ام فشار ن: و از دستم گرفت و گفتاستکان
 
 .تازه دوماهه: لبخند نگاهش کردم و گفتمبا
 
 .مراقبش باش. منهي دونه یکی نیا. هفتهکیاصال : داشت گفتی رو بر مینی که سی حالدر
 

 . رفترونی از آشپزخونه ببعدم
 
 !شیا

 
 . رو برداشتم و به سالن رفتمینیری شظرف

 
 . کردمی گوش مای هلي مسخره ي نشسته بودم و به حرف هارادی هکنار

 
 ه؟یمامان به نظرت بچمون چ: دستش رو دور کمرم حلقه کرد و گفترادیه
 

 يبچه . بودرادین و پوست و استخون من و ه که از خويبچه ا. بودییبایبچمون؟چه لفظ ز. زدمیکی کوچلبخند
 ...!ما بود

 
 ...! کنم دختر باشهیفکر م: به جفتمون کرد و گفتی نگاهمامان
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 . کنه؟جفتش نعمتهی میچه فرق: کرد و گفترادی به هی نگاهبابا
 
 ... خوره پسر زا باشهی بهش نمنیا.منم فکر کنم دختره: به سروگردنش داد و گفتي قرایهل
 

 .و هم رفتن تاخمام
 
 . ازم دفاع کنهی صبر نکردم کسنباریا

 
 .می دوسش داررادیمن و ه... باشهی کنه چی نمیفرق: شکمم گذاشتم و زمزمه کردمي و رودستم

 
 ...وا،چه زبون دراز: ابروشو باال داد و گفتهی ایهل
 

 . درشت بارش نکنمزی چهی خودم و گرفتم تا يجلو
 

*** 
 ... قرمز شدي گفت که صورتش فوررادی گوش هری رو زییزای چای از خونه خارج بشن،هلنکهی از اقبل

 
 .زنگ نزن بهم.امیتا صبح نم: و گفتدی خونه رو به هم کوبدر
 

 . اومدرونی که لباس هاش عوض شده بود بی بعد در حالي هی به سمت اتاق رفت و چند ثانبعدم
 

 راد؟یه: شد که زمزمه کردمی از خونه خارج مداشت
 
 . سمتم برگشتبه
 

 ؟ی شده؟خوبیچ: و با دستم جمع کردم و گفتمموهام
 
 . سمتم قدم برداشتبه
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 ... شکمتي تويلعنت به تو و اون بچه  :دی کشادی صورتم فري و توستادی به روم ارو
 
  بود؟ی حرف چنیمنظورش از ا. تعجب نگاهش کردمبا
 

 ...من و بچم و لعنت کرده بود... به گلوم چنگ انداختبغض
 

 . شونه ام گذاشت و هلم دادي و رودستش
 

 . خوردمواری به دمحکم
 
 ...لعنت بهت مهرسا: گفتي بلندي صدابا

 مهرسا
 .کمرم...اااخ: از دردم بود گفتمی توهم رفته که ناشي افهی قبا
 

 ؟؟ی فهـــمـــیم... من اآلن داماد اون مجلس بودمي نبودی لعنتياگه تو: هام و فشار داد و گفتشونه
 
 ... که زد چشم هام و بستميادی فربا
 

 .دی کوبواری جدا کرد و دوباره به دواری و از دبدنم
 
 ...از جفتتون... خورهیحالم ازتون بهم م_
 
 . خرمی است که دارم لگد هاش رو به جون مقهی دونستم چند دقینم
 

 . زدی کرده بود و داشت زن حامله اش و مدای پجنون
 

 . کردمی شکمم گذاشته بودم و هق هق مي هام و رودست
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 . نبودنی بود،االن وضع من اووردهی رو در ني اگه اون مسخره بازتی عوضياون بابا_
 

 . شهی مگهی دیکی امشب مال میعشق زندگ: به پهلوم زد و گفتی محکملگد
 
 .دم و تو خودم جمع شدمی کشیغیج
 

 ....اما حرف هاش... داشتنديادیلگد هاش درد ز.... دادی من،آزارمی کف زمي هاکی سراميسرما
 

 .دنی کشی به جونم مشی هاش آتحرف
 

 .ی مرگ کني کنم هر روز و هر لحظه آرزوی ميکار: صورتم گفتي شد روم و توخم
 

 . هم با سرعت از خونه خارج شدبعد
 

 . کرددنی لرز هقم اوج گرفت و بدنم شروع بههق
 

 .. زدی و که ازش حامله بودم می برام سخت بود که بخاطر اون،منباورش
 

 ... سخت بود که بچمون و نخوادباورش
 

 ... سخت بود که دوسم نداشته باشهباورش
 

 ...دی کشی مری کرد و پهلوم تی درد میلی خشکمم
 

 . آزارم بدهشتری شد درد روح خسته ام بی جسمم،باعث مدرد
*** 

 
 . تخت نشسته بودم و زانو هام و بغل کرده بودميرو
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 . نبودرادی از هي خبری از پنج صبحم گذشته بود ولساعت
 

 . شکمم آزار دهنده بوددرد
 

 . شدنی مسی اومد و گونه هام خی منیی از چشم هام پااشک
 

 . در رعشه به جونم انداختيصدا
 

 . خواب و خاموش کردم و به در اتاق زل زدمچراغ
 

 .دمی اش رو دهی و روشن اتاق،ساکی تاري راهرو روشن شد و تواغچر
 

 ... شناسهی عشقش رو هم مي هی عاشق باشه،ساعاشق،اگه
 

 . چراغ و روشن کنه به سمت تخت اومدنکهی ابدون
 
 ا؟...رس...مـهـ_
 

 . صداش،ترس رو به دلم انداختلرزش
 

 ...قهر نکن مهرسا: وار گفتزمزمه
 

 . تخت نشستي روکنارم
 
 . که زده بودمی حدسي زد رودیی و مهر تادیچی پمینی بي تند الکل تويبو
 

 !به من دست نزن: رو سمت صورتم اورد که گفتمدستش
 

 . ساعت هق هق بودنی چندي گرفته ام،نشون دهنده يصدا
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 .نی زمي رو در اورد و انداخت روشرتشیت

 
 .دمی دی اش رو نمافهیق
 

 .بخدا غلط کردم...ط کردمغل: شکمم گذاشت و گفتي و رودستش
 
 . هق هق افتادمبه
 

من ... مهرسادی؟ببخشيدرد دار.بخدا بچمون و دوسش دارم.غلط کردم مهرسا: گوشم گفتری بغلم کرد و زمحکم
 .غلط کردم

 
 .دمی شنی تند قلبش رو مي تپش هايصدا 
 
  کنه رو زنه حامله؟یدست بلند م.آدم!نامرد_
 

  نه؟ای ي دم،فقط بگو درد داری آزار نمگهیبچم و د.نکارویم ا کنی نمگهید: و گفتدی و بوسسرم
 
 . رفتمیی به پشت لب هام اومده زدمش کنار و به سمت دستشويزی چهی نکهی حس ابا

 مهرسا
  سرش اومده؟ییبال: نشستم و گفتمیی در دستشوکنار

 
 . و چراغ ها روشن بودندمی راهرو بودي توحاال

 
 . دادنی هاش قرمز شده بودن و ترسناك نشونش مچشم

 
 . بخور ببرمت دکترنویا: آب و سمتم گرفت و گفتوانیل
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 . حرف بزنم از جام بلند شدم و از کنارش گذشتمنکهی نگاهش کردم و بدون اکمی
 
 . و چشم هام و بستمدمی تخت دراز کشيرو
 

 ی و درستش مزیهمه چ.ی بد بزرگ شی روحطیشرا ذارم تو ینم: شکمم گذاشتم و زمزمه وار گفتمي و رودستم
 .کنم

 
 گرفته دهی بچمون رو هم نادیخودم به درك،اون حت. سخت بود که از خطاش بگذرمنباریا.دمی کشیقی عمآه

 .بود
 

 .دهی تخت دراز کشي بود که اونم رونی اي شدن تشک تخت،نشون دهنوه نیی و پاباال
 
 ...! شهیامشب خانوم اون م_
 

 .دمی رو پس زدم و پشت بهش خواببغضم
 
 . وقته خانوم دار شدمیلیمن خ: گفتی آرومي صدابا
 

 . خودم رو آروم کنمکمی زد تا من ی شد اگه حرف نمی قدر خوب مچه
 

 ... ذارم آب تو دلت تکون بخورهی نمگهید: و گفتدی بازوم کشي رو رودستش
 

 . گردنم نشستي داغش روي بوسه
 

 ...ادیخوابم م:دمی خودن دادم و غري رو روپتو
 
 . و سرد بشمامی برونی احمق بي شهی بود که از نقش عاشق پدهی واقعا وقتش رسدیشا
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 . شکوندی بار،من رو مکی که هر چند وقت ی بشم با کسسرد
 
 ... تونمی بود به خودم ثابت کنم بدون اون مدهی وقتش رسدیشا
 
 ... کردمی هم اشتباه مدیشا

  مرسا
 . خونهادی ناهار نمي گفته بود براشهروز

 
 . واقعا نعمت بودنی بودم و بودن نگزاری بیی از تنهامن
 

 . مامانشی پمی و آمادش کردم تا بردمی از ناهار لباساش و پوشبعد
 

 .رونی بمی از خونه زدنی و برداشتم و با نگنی ماشچیسوئ
 
 )يری گیبرام آلوچه م(؟یلی گی آلوچه م؟بالمیمامان_
 

 . شدمادهی و پستادمی سوپر مارکت ايجلو
 
 .می کردم و جفتمون وارد مغازه شدادهی پنمینگ
 
 .دمی و پفکم براش خرپسی از آلوچه چند بسته چری غبه
 

 ی مامان بزرگت زندگشی و من پنی نبودرانی ای مدتهی یی و بابان،توی نگنیبب: ظبط و کم کردم و گفتميصدا
    و امروز روز اول کهدتی کس ندچی هي اومدای دنیتو از وقت... کردمیم
 .ننتی بیم
 

 . نشست که خندم گرفتی صندلي زانو روچهار
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  صدا کنه؟ی وقتا من و مامانی بعضتیی دختر دای شیتو که ناراحت نم: دادمادامه
 

 .ی منیتو فقط مامان.نوموخواام: شد و گفتنهی به سدست
 

 . هاهی دختر خوبیلی خشایم: زدم و گفتميلبخند
 
 شاست؟یاسمش م: گفتي حالت متفکربا
 

 .آره: رو عوض کردم و گفتمدنده
 
 .ی از من دوسش داشته باششتری بیحق ندال: گفتي بلندي صدابا
 

 !چشم: و گفتمدمیخند
*** 

 )شده.(دلم بالت تنگ جده بود.ي بدیلیخ: خودش و تو بغلم انداخت و گفتشایم
 

 ؟ینی و ببتی هم بازي خوایخانوم نم شایم.گهی ددیببخش: و گفتمدمی و بوسسرش
 

 .تولو خدا نلوو: و بهم فشار داد و گفتخودش
 

 ... برادرمدونهی يدلم کباب شده بود واسه بچه . رو پس زدمبغضم
 

 . کردم و چند بار چرخوندمشبلندش
 

 . شدقی آرامش به سلول هام تزردیچی خونه پي هاش که توقهقه
 

 . بود رو به رو شدمزونی که لب و لوچه اش آونی نگن،بای گذاشتمش زمیوقت
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 .دمی زدم و دستش و کشيلبخند
 

 .نی کني بازنیبر: و گفتمدمی و بوسصورتاشون
 

 . و کنار مامان نشستمدمی کشیقی ها که رفتن،نفس عمبچه
 

 .نمی و ببقتی عمي لبخندانی چه قدر آرزو داشتم ای دونستیکاش م: زد و گفتيلبخند
 

 ...!خوشبختم مامان: مبل انداختم و گفتمي  دستهي و روشالم
 

 ...!ي شدي حرفه اگهیتو د... کني براش نقش بازشهیمثل هم: رو پس زدم و تو دلم گفتمبغضم
 

 .دیچی خونه پي زنگ توي کرد که صدای با لبخند نگاهم ممامان
 
 . مهرسا،در و زدمری تصودنی رفتم و با دفنی سمت آبه
 

 ه؟یک:دی پرسی مامان اومد که ميصدا
 
 .مهرسا اومده: رفتم گفتمی ماطی که به سمت حی حالدر

 مرسا
 . شده بودمرهی بود،خستادهی ااطی حي تعجب و دلهره به مهرسا که چمدون به دست توبا
 
 .ستادمی رفتم و رو به روش انیی پله ها پااز
 

 . صورتش ترس رو به دلم انداختي روي هايکبود
 

  شده؟؟یچ: و گفتمدمی و از دستش کشچمدون
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 . کنارم گذشت و به سمت پله ها رفتاز
 

 . رو همونجا رها کردم و با دو رفتم دنبالشچمدونش
 
 شده؟یمهرسا؟چ_
 
 . و بستم و رفتم تودر
 

 . کردی بغل مامان هق هق مي تومهرسا
 

 . وجودم به لرزه افتادهي کردم همه حس
 
  شده؟یچ: گفتمی نه چندان آرومي صدابا
 

 . گذاشتشینی بيس،رویتش رو به عالمت ه دسمامان
 

 . نداشتم ساکت باشمطاقت
 
 . آب براش اوردم و کنارشون نشستموانی لهی

 
 .دی نفس سر کشهی و آب
 

 . مظلومشي افهی قي رفت واسه ی ضعف مدلم
 
 . گردم اونجای بر نمگهید: گذاشت و زمزمه کردزی مي و رووانیل

 
 ... بلند شد و با حالت دو به سمت اتاقش رفتی حرفچی هی بمامان

 
  شده؟یچ: مهرسا نشستم و گفتمي پاهانییپا
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 . کردندنی هم اشک هاش شروع به بارباز
 

 . شهی کردم قلبم داره از جاش کنده می محس
 

 . شده مهرسا؟حرف بزنیچ: دست هام گرفتم و گفتمي هاش و تودست
 

 .ختمیک رمن گوش کردم و اش...ختی گفت و اشک راون
 

 . به من که انقدر ازش غافل شده بودملعنت
 

 .اووخ: که گفتدمی و بوسصورتش
 

 ...يری بگتی زندگي درست برامی تصمهی دیبا: زدم و گفتميلبخند
  مهرسا
 .دمی اتاق ندي رو تورادی هام و که باز کردم،هچشم

 
 . تخت نشستمي و رودمی کشي اازهیخم
 
 . چشم هام به حرکت در اومدني جلوشبی دي هاد،اتفاقیچی پهلوم پي که توي درد بدبا
 

 . لبم نشست و از جام بلند شدمي رویی صدای بپوزخند
 

 . پاهام راه رفتن رو برام سخت کرده بوددرد
 

 . شدمیی دستشووارد
 
 .دی چشمم چکي صورت کبودم و لب پاره شدم،اشک از گوشه دنی دبا
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  شده؟نی کردم که قسمتم اکاری چمگه
 

 . که روش بود،نظرم و جلب کردیکی بردم که کاغذ کوچخچالی و سمت در دستم
 

 . کردمزی هامو رچشم
 
 .) ببرمت دکترامیساعت چهار آماده باش م. زنگ بزنی خواستيزیچ(
 

 . لبم بود پر رنگ تر شدي که رويپوزخند
 
 . آب پرتقال خوردموانی لهی

 
 .حاال وقتش بود که برم... رو گرفته بودمممیتصم

 
 ... خونه اشتباه بودنی تو اموندنم

 
 .رونی به دست از خونه زدم بچمدون

 
 ... دنبالمادی وقت نچی هرادی رم،ممکنه هی دونستم حاال که دارم میم
 
 . کردمی متی شخصي بازسازدیدر واقع با. گردوندمی غرور خورد شدم رو بر مدی بااما
 
 ی اون خونه مي تودیاما نبا...می مرد زندگي شم برایم دونستم از همون لحظه که از خونه دور شم،دلتنگ یم

 .موندم
 

 . صندوق گذاشتي چمدونم رو توراننده
 
 . کردمی فکر مچارمی بي افکار خودم غرق بودم و به بچه تو
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 ...! که شک داشتم باباش دوسش داشته باشهي ابچه
 

 . مامان گذاشتي در خونه ي چمدون رو جلوراننده
 

 . اش رو حساب کردم و رفتهیکرا
 

 ... زنگ رو فشردمی به در خونه کردم و با ناراحتینگاه
 

 . خودم شده بودمي نشده دلتنگ خونه یچی ههنوز
 
 . باز شددر
 

 .دمی کشی دنبال خودم می رو با سختچمدون
 
 .نمی مرسا ببي چشم هاي تونستم تعجب و دلهره رو توی هم منیی پانی هماز
 

 .ستادی بدم که اومد و رو به روم الشونی سر هم کنم و تحویم چه دروغ کردی فکر مداشتم
  مهرسا
 . دوشم برداشتي رو از روینی زدن با مرسا،بار سنگحرف

 
 . نکنهچمی بودم که با مامان حرف زد تا سوال پممنونش

 
 . تخت نشسته بودم و زانوهام و بغل کرده بودميرو
 
 ... نکنه تو تبود من فرنازو ببره خونهيستم؟واای خونه ني دنبالم؟اصال براش مهمه که من توادی میعنی

 
 .فکر بد نکن. کنهي کارنی کنه همچیغلط م: و گفتمدمی کشموهامو
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 . شدمی کالفه مداشتم
 
 . بود نگاه کردمواری دي که روی ساعتبه
 
 . از چهار گذشته بودقهی دقده
 

  و برم گردونه خونه؟ادی شه بی میعنی شه بهم زنگ بزنه؟ی میعنیا،یخدا
 

 . سمتش حمله ور شدمد،بهیچی اتاق پي که تومی زنگ گوشيصدا
 
 ... افتاد قهر کردمادمی ذوق زده شدم و خواستم جواب بدم که رادی عکس هدنی دبا
 

 . نگاه کردم تا قطع شدی گوشي به صفحه انقدر
 

 .رونی و از اتاق زدم بدمی کشیپوف
 

 . و برده بود پاركنی و نگشای ممامان
 

 . مرسا نشستمکنار
 

 .ی کنی روز بگذره عادت مهی: زد و گفتيلبخند
 

  دنبالم؟ادیبه نظرت م: شونش گذاشتم و زمزنه کردمي و روسرم
 

 .ادیبخاطر بچه هم که شده م: دستش گرفت و گفتي و تودستم
 
 ... شدمیکاش زنش نم: و گفتمدمی کشیقی عمآه
 

 ...!شهیقربونت برم،درست م: و فشار داد و گفتدستم
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 .گهی به خاطر دل من می بودم خودشم شک داره ولمطمعن

 
 . تلفن رفتزی تلفن که بلند شد،مرسا از جاش بلند شد و به سمت مزنگ

 
  شده؟یچ.سالم_
 

 . و کم کردم تا صداش و بشنومونی تلوزيصدا
 
  شده؟يزیچ!نه_
 
 .تش رفتم جام بلند شدم و به سماز
 

  شده؟یست؟چی که مهرسا نی چیعنی: بهم زد و گفتیچشمک
 

 .دمی خندزی رزی دهنم گذاشتم و ري و جلودستم
 
 ؟ي کردکاری چرادیست؟هی که نی چیعنی_
 
 !ستی بد نی خجالت بکشکمی. کنداشیبگرد پ. رم سراغ دوستاشیمن م: نشست و گفتی صندليرو
 

 . و قطع کردی هم گوشبعد
 
  بود؟یعیطب: و گفتمدمی کشیقی عمآه
 
 !شک نکن: گفتدی خندی که می حالدر
 
 ... دنبالمادیکاش ب: طرف پله ها راه افتادم و زمزمه کردمبه
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  مهرسا
 . کردن و رفتنی خدافظنی که اومد،مرسا و نگمامان

 
 . کردی نگاهم  می که با ناراحتي رفتن و من موندم و مادراونا
 

 مامان؟: رو پس زدم و با لبخند گفتمبغضم
 
 جانم؟: کرد سرش رو باال اورد و گفتی ها رو رنده مینی زمبی که سی حالدر
 

 !نوه کوچولوت،گشنش شده: شکمم گذاشتم و گفتمي و رودستم
 

 . بلند شدزی لبش نشست و از پشت مي روی قشنگلبخند
 
  درست کنم؟؟یچ_
 

 .از اون ترشاش. خوامیآش م: زده گفتمذوق
 
 . به چشميا: و باز کرد و گفتنتی کابدر
 

 . اومدشای مي کردم که صدای به لب نگاهش ملبخند
 
 ) شوهرت کارت دارهایعمه؟ب.(  شوهلت کالت دالهایعمبه؟بو_
 
 . برگشتمشای گرد شده به سمت مي چشم هابا
 

 . و سمتم گرفتتلفن
 
 . رو از دستش گرفتمی و گوشدمی کشیآه
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 . آشپزخونه خارج شدماز
 

 بله؟: و دم گوشم گذاشتم و زمزمه وار گفتمیگوش
 

 . گوشم رو آزار دادادشی فريصدا
 
 ؟؟؟؟ي دی زنم جواب نمی زنگ می هرچ؟؟چرای هستيمعلومه کدوم گور_
 

 . رو از گوشم جدا کردم و قطعش کردمیگوش
 

 . خواد منتم و بکشهی و باش فکر کردم ممن
 
 . مبلي رو انداختم روی و گوشدمی کشیآه
 
 شا؟؟یم_
 
 . اومدرونی آشپزخونه باز
 

 . پاهاش نشستميدم،جلوی بهش رسی قدم به سمتش برداشتم و وقتچند
 
 )صورت( شده؟یصولتت چ: دقت نگاهم کرد و گفتبا
 

 ؟ي دی به عمه می قولهی.ستی نيزیچ: هاش رو گرفتم و گفتمدست
 
 . آره،سرش و تکون دادی معنبه
 

 باشه؟؟. اجازه جواب ندهی کس و بچی تلفن هگهید: زدم و گفتمیگ کمرنلبخند
 
 . دلم نشوندي شد و ترس رو تونیی گلوش باال و پابیس
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 ! کرد؟ی بغض مي فوروفتادی می بچه چند سالش بود که هر اتفاقنی امگه

 
  عمه؟هیچ: و گفتمدمشی بغلم کشيتو
 

 ...دیببخش: که تو بغلم بود گفتهمونجور
 

 ...!شهی مشای مثل مم،بچمونی از هم جدا شرادی فکر کردم که اگه من و هنی و به ادمی رو بوسسرش
 

*** 
 . بمونمششونی پي داد که من قهر کردم و قراره چند روزحی کوتاه براش توضیلی که اومد،مامان خبابا
 

 ... بودنی بابا برام سنگي قدر نگاه هاچه
  مهرسا

 . کردمی رو نوازش مشای مي بودم و موهادهی تخت دراز کشيرو
 

 . شدمرهی رو که از بعد از ظهر خاموش کرده بودم،روشن کردم و منتظر به صفحه اش خمیگوش
 
 . گذاشتمزی مي رو روی باشه،گوشیغاتی تبلامی تصور که پنی و با ادمی کشیآه. داشتمامی تا پدو
 
 . کنهی صدام میکی دونم چه قدر گذشته بود که احساس کردم ینم
 
 . چشمم و باز کردميال
 
 .دمی و روشن اتاق مامان رو دکی تارتو
 

 . کنمدارتیگفت ب...يدی بهش گفتم تازه خوابیهر چ... اومدهرادیه: و گفتدی صورتم کشي رو رودستش
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 .اومده بود؟؟اومده بود دنبال من؟ذوق زده شده بودم. تخت نشستميرو
 

 .ادیبگو ب: و گفتمدمی و از مامان دزدنگاهم
 

 . رو بغل کرد و از اتاق خارج شدشای ممامان
 

 .نهی که بعد چنو هفته قهر قراره نامزدش رو ببمی کردم دختر هجده ساله ایحس م.دمی موهام کشي و تودستم
 
 ... اومد تورادی اتاق باز شدو هدر
 

 . کشوندمي اگهی نگاهم رو به سمت ديفور
 

 . شدکی به تخت نزدرادی روشن شد و هچراغ
 
 . کردمی نگاهش می چشمریز
 

 . و بلندم کرددی پام بود کشي دستم و که رونه،امای خواد کنارم بشی کردم مفکر
 
 . کردمی تعحب نگاهش مبا
 

 ...! خونهمی ریم: زمزمه کردمفقط
 

 ...) شه ویدلم برات تنگ م. برگرد خونهایب.اشتباه کردم...یخانومم،خانوم(گهی و مادی رو خوش کرده بودم مدلم
 
 . کردمی اشتباه فکر مشهیمثل هم خب یول
 

 . و من و  به سمت کمد برددی و کشدستم
 

 !!امیمن نم:  و گفتمدمی رو به سمت عقب کشخودم
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 . خونهمی گردیبر م!! که گفتمنیهم. که من هستمی بخوابیی جادیشب و با!یزنم: خشم نگاهم کرد و گفتبا
 

 مهرسا
 . باشمشتی پدی فقط واسه خواب باگهیآره د: حرص گفتمبا
 
 .نجای اي نذارم پاتو بذارگهی نکن ديکار: گفتي بلندي با صدانباری که ادمی خودم و عقب کشباز
 
 .اااامیمن نم. نکندیمن و تهد:دمی کشغی حرص جبا
 

 !! خونهيای بدیبا... برهیبدون تو خوابم نم: تو بغلش و گفتدی و محکم کشمن
 

 نم؟؟ی بی خدا دارم خواب ميوا!!شهی نمباورم
 

 ؟؟يدرد ندار...سیه: بگم که گفتيزی چاومدم
 

 . دادی به خودش فشارم ممحکم
 

 ...نه: کردمزمزمه
 

 ! خودموني خونه می ریفردا م: رومون و گفتدی رو کشمتو
 

 . هام و بستم و از ته دل آرزو کردم که خواب نباشمچشم
 

 .دی موهام کشي رو تودستش
 
 ... مونمیبه خاطر بچمون باهات م_
 
 ... نگفتميزی و چدمی کشیآه
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 ! موندی به خاطر خودم مکاش

 
 ! بودندنیری حرف هاش شدیشا
 
 ! رو داشتمدنشونی شني آرزودیشا
 
 ... خوش حال بودمدیشا
 
 . رفتی کنار نممی زندگي نحس فرناز از روي هی سااما
 

 ...!ي بدیلیخ: چسبوندم و زمزمه وار گفتمرادی رو به هخودم
 

 .دی کشی کمرم مي و رودستش
 

 ...شمیخوب م: و گفتدی گوشم و بوسي الله
 مرسا

 . شهروز نگاه کردمبه
 
 . سرگرم کرده بودنی اومده بود خونه،خودش رو با نگی وقتاز
 

 ... نگاهتم نکنهی اون حت،امای و خانوم خونه اش باشی به عشقت برسسخته
 

 ؟ ي خواب ندارنینگ: رو قورت دادم و گفتمبغضم
 
 !!!نه: گفتدی کشی مازهی که خمی حالدر
 

 . باباگری جریشبت بخ.ییبرو بخواب بابا: و گفتدی کشنی دستش رو پشت کمر نگشهروز
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 . برهیبدون قصه الالم نم: نگاه به شهروز کرد و گفتهی نگاه به من و هی نینگ
 
 . سمتش رفتم و بغلش کردمبه
 
 . بود و من کنارش نشسته بودمدهی تخت دراز کشي رونینگ
 

 . کردم،خوابش بردفی که بلد بودم رو براش تعری تنها داستاننکهی ابعد
 
 ...یکلمه به کلمه اشو حفظ_
 
 . سمت شهروز برگشتمبه
 

 ؟یینجای  ایاز ک: وار گفتمزمزمه
 
 ...از اولش: سمتم اومد و گفتبه
 

 !دلم واسش تنگ شده: زدم و گفتمیکی کوچلبخند
 

 .کاش هنوز زنده بود: و تکون داد و گفتسرش
 
 .رونی و از اتاق رفت بدی کشیآه
 

 ! رفتنمونی زود از بیلیاونقدر خوب که خ... خوب بوديادی شهروز،زيبابا
 

 ! داداششي که پسرش چه کرد با دختر کوچولودی و ندرفت
 

 . و پاك کردم و از اتاق خارج شدماشکم
 
 .رونی رم بیم_
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 ...قدم بزنم: تعجب نگاهش کردم که گفتبا
 

 . توجه به من از خونه خارج شدی هم ببعد
 

 . رو از در گرفتم و به سمت اتاق خواب راه افتادمنگاهم
 

 !؟... بدای موضوع خوبه نی دونستم ای شده بودند و نمبی عجيادی هاش زرفتار
  مهرسا

 . شدمداری گردنم،از خواب بي نفس هاش روي گرمابا
 

 . شدمی مداری بی حرکتای صدا نی سبک بود و با کمتریلی خخوابم
 

 . کردم به شب قبل فکر نکنمی رفت،نگه داشتم و سعی رو که به سمت اتفاقات شب قبل مفکرم
 
 . جدا کردمرادی به جا شدم و خودم رو از هجا
 

 . شدی لب هام بود و برداشته هم نمي رولبخند
 

 . به ساعت افتادچشمم
 

 ... شدمداری چه قدر زود بپوووف
 

 داری بنکهی وقت بعد از اچی هیی کردم که باز هم بخوابم،اما از اونجای و سعمدی خودم کشي روشتری رو بپتو
 . تخت بلند شدمي برد؛خوابم نبرد و مجبور شدم از رویشدم،خوابم نم

 
 . و از اتاق خارج شدمدمی کشرادی هي رو کامل روپتو
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 . بخورميزی چهی شستن دست و صورتم،به آشپزخونه رفتم تا بعد
 

 .بپوش ببرمت خونه:دمی و شنرادی هي شستم که صدای فنجونم و مداشتم
 
 . کردجادی اي بدي از دستم افتاد و صدااری اختی بوانیل

 
 .دمیترس: سمتش برگشتم و گفتمهی

 
 . مهرسا،برو آماده شورهید.دیببخش: و گفتدی موهاش کشي و تودستش

 
 .امینم: وار گفتمزمزمه

 
 . و جمع کنلتیبرو وسا.اری در نيمسخره باز: خشم گفتبا
 

 ..!ی کنی نمتمی بخاطر اون اذگهی دایبگو به جون هل: انداختم و گفتمنیی و پاسرم
 

 .ستادی رو به روم اقای قدم جلو اومد و دقچند
 

 .نگام کن:سرم رو به سمت باال اورد و گفت. دستش گرفتي رو باال اورد و چونم رو تودستش
 

 . رو به سمت چشم هاش کشوندمنگاهم
 
 گهی که تو شکمته،دی جون همونا؟؟بهی شکمته؛چرا به جون هلي که از منه،تویکی: و خشک گفتي جدیلیخ
 . کنمی نمتتیاذ
 
 ...نیری شیلیخ! بودنیریش
 
 . زدی که قبل از ازدواجمون می دروغي حرف هاي تر از همه نیریش
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  تاردمی چشمم پر از اشک شد و دي کاسه
 

 ! و جمع کنلتیبرو وسا.ریآبغوره نگ: باال اورد و گفتدی اشاره اش رو به عالمت تهدانگشت
 

 ... داشتم،من عاشقش بودمدوسش
 
 ... کارو انجام دادمنی و درست ترنی؛اما از نظر خودم بهتر)اشتباه( که کردم بگن ي به کارایلی خدیشا

 مرسا
 . تا بگرده خونهدی دونم چه قدر طول کشینم
 
 . تونستم چشم رو هم بذارمی و استرس نمی نگراناز
 

 . رفتممی تخت بلند شدم و به سمت گوشي از روکالفه
 

 . و گذاشتم دم گوشمی شمارشو گرفتم و گوشتند
 

 . دو تا بوق جواب دادبعد
 
 ...امیدارم م_
 

 . هم قطع کردبعد
 

 . انداختم و به سمت  تخت رفتمزی مي رو رویگوش
 

 ... نداره؟چرا؟دوسم داره؟چرا؟دوسم
 

 . شمی موونهیدارم د: دادم و گفتمرونی رو پر حرص بنفسم
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 .دمی شنی قدم هاش رو ميصدا
 

 .دمی سرم کشي هام و بستم و پتو رو روچشم
 

 .دیچی پمینی بي توگاری سي شد و بونیی باال و پاتخت
 
 . حرص پتو رو کنار زدم و از جام بلند شدمبا
 

 . و روشن کردمچراغ
 

 .اه.خاموشش کن اونو: چشم هاش گذاشت و گفتي رو روساعدش
 
  کنه؟؟ی متمی بوش اذی دونیتو نم: گفتمي کنترل شده اي صدابا
 

 .چراغ و خاموش کن انقدم حرف نزن.ادیخوابم م: و گفتدی سرش کشي رو روپتو
 
 . تونم بخوابمینم.رونیپاشو برو ب: و گفتمدمی کوبنی حرص پامو به زمبا
 

 . نکردتوجه
 
 .گمیپاشووو بهت م:دمی کشغیج
 

 تو رمیخبر مرگم م. بخوابری بگایب.شهی مداری بنینگ: تخت  گفتي که از روی رو از روش کنار زد و در حالپتو
 . خوابمیسالن م

 
 .رونی پتو که از کمد برداشته بود از اتاق رفت بهی هم با بالشت و بعد
 
 .دمی خودم کشيو پتو رو رو دمی تخت دراز کشيرو
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*** 
 . رفتمی میی بسته به سمت دستشوي چشم هابا
 

 ؟؟  رفتنهیی وقت دستشوی فهمم نصف شبی نممن
 

 . اومد و به سمت اتاق رفتمرونی تموم شدن کارم ببعد
 
 .ستادمی شهروز سر جام ادنی دبا
 
 .دهیچه قدر سخت خواب.رمی بمیاله
 
 .ستادمی سرش اي بود رفتم و باالدهی که روش خوابی به سمت مبلاری اختیب

 
 شهروز؟_
 

 . نشون ندادی العملعکس
 
 . تو اتاق بخوابایشهروز؟پاشو ب: زانو هام نشستم و گفتمي مبل رونییپا
 

 کاری چي خوای مگهیدو ساعت د.ی کنیحاالم که دوباره دعوت م.ی کنی مرونیاول که ب: خورد و گفتیتکون
 ! دونهی خدا میکن
 

 . زد به سمت اتاق رفتی هم همونجور که غر مبعد
 

 .ومدهی بهش نمیدلسوز!پوووف
  مهرسا

 یلی خينجوریا.می شن،بعد برداری بنایخب صبر کن مامان ا: دادم پشت گوشم گفتمی که موهام و می حالدر
 !زشته
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 .باشه: نگاهم کرد و بعد زمزمه وار گفتکمی

 
 ؟ي خوری نميزیچ: نون گذاشتم تو دهنم و گفتمکهی تهی

 
 !کبود شده: و گفتدی و به صورتم کشدستش

 
 . درد نداشتیلیخ: و زمزمه کردمدمی و عقب کشسرم

 
 .دی و دور کمرم گذاشت و من و به سمت خودش کشدستش

 
 .تو پوستت کلفته: گوشم زمزمه کردریز
 

 . ذاره درد جسمم  رو حس کنمیدرد قلبم نم!ستیپوستم کلفت ن: گذاشتم و گفتمنشی سي قفسه ي و رودستم
 

 ...بد عادت شدم.دن،سختهیبدون تو خواب: و گفتدی و بوسگردنم
 

 . نگفتميزی زدم و چي محولبخند
 

*** 
 .می خودمون شدي خونه ی حرف زد،راهرادی بابا با هنکهی ابعد
 
 . داشتم،استرسي زدی با بابا حرف میوقت_
 
 .ستمی شعور نی ادب و بیاونقدرا هم ب: گفتي هم خشک و جدباز
 

 .ي کردمی عصبيادیامروز ز.سیه: کنم که گفتی حرفم و ماست مالاومدم
 

 !نه زنت! کنم دخترتمی فکر می کنی باهام رفتار مي جورهی: لب گفتمری انداختم و زنیی و پاسرم
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 ! هر دودمیشا: کرد و گفتي خنده اتک

 
  باال؟ياینم: و باز کردم و گفتمنی ماشدر
 

 . آماده باشمیساعت چهار و ن.کار دارم.نه: و گفتدیپشت گردنش کش و دستش
 

 . شدمادهی گفتم و پي اباشه
 

 ! سرم چرخ زدي توي  دور شد و فکريادی با سرعت زنیماش
 
 ... فرناز قرار داشتبا
 
 .اون شوهر داره!نه بابا: و گفتمدمی کشیآه
 
 . بودری فکرم درگستمی بي به طبقه دنی رستا
 
 . خونه رو باز کردمدر
 
 . راست به سمت اتاق خواب رفتمهی

 
 ... زده بودواری بزنم،به دواری ذاشت به دی و که نممونی تر که عکس عروسنیری شنی از ایچ
 

 . نموندی منفي انرژي برایی مثبت گرفتم که جاي روز اونقدر انرژاون
 
 ...! شهی تموم نمدهی که نشون مي اونجورزی همه چشهی همیول
 رسام
 

 م؟یبر: و بافتم و گفتمنی نگيموها
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 . رو تکون دادد،سرشی کشی مازهی که خمی حالدر
 

 . گرفتمشی کردم و راه خونه رو پادشی در مهدکودك پيجلو
 

 . پارك کردم و درش رو قفل کردمنگی پارکي و تونیماش
 

 .دیچی پنگی پارکي تومی زنگ گوشيصدا
 

 . و در اوردممی شلوارم بردم و گوشبی جي رو تودستم
 
 . شدم و دستم و روش حرکت دادمرهی اسم سارا،متعجب به صفحه خدنی دبا
 

 . رو دم گوشم گذاشتمیگوش
 
 مرسا؟_
 
 .سالم: گفتمزدمی که آسانسور و می حالدر
 
 .دلم واسه دخترم کبابه. خوام برگردم مرسایم_
 

 .ي کردی م ونجاشی فکر ادی،بای گرفتی طالق می داشتیوقت: زدم و گفتميپوزخند
 
 . کنمیخواهش م.با مهرسام حرف بزن: گفتی لرزوني صدابا
 
 !ی حرف بزندیخودت با: اسانسورو بلز کردم و گفتمدر
 

 . رو قطع کردمی هم گوشبعد
*** 
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 .نهی رو ببنی تا نگادی ناهار مي عمو گفته بود برازن
 

 . هاش رو نداشتمرادی اي حوصله
 

 . مشغول بودم و حواسم به ساعت نبودیحساب
 
 . شهروز به خودمم اومدمي صدابا
 

 .ارمشی رفته از مهدکودك بادمی که دمین،فهمی نگی صورت اشکدنی و باال اوردم و با دسرم
 

 . کردی با اخم نگاهم مشهروز
 

 .زمیبرو دست و صورتت و بشور عز: گذاشت و گفتنی رو پشت کمر نگدستش
 
 ... که رفت،دوباره مشغول کار خودم شدم کهنینگ
 
 چته؟.اخ_
 

 . دادی و با دستش گرفته بود و فشار مبازوم
 
 . رهی مادتی که اون بچه رو هیبار آخر:دی دندوناش غري الاز
 

 .رونی بلند از آشپزخونه رفت بي با قدم هابعدم
 

 .یوحش: گفتمي بلندبای تقري و با صدادمی رو مالبازوم
  مهرسا

 
 . هم فشار دادمي و چند بار لب هام و رودمی لبم رو به لبهام کشرژ
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 .رونی و مرتب کردم و از اتاق زدم بشالم
 
 . آسانسور و زدمي قفل کردم و دکمه دی خونه رو با کلدر
 

 . صفر رو فشار دادمي که اومد،سوار شدم و دکمه آسانسور
 

 .باز شد و در دیچی آسانسور پي اون دختره توفی قشنگ و لطيصدا
 
 . شدمادهیپ

 
 . قدم برداشتم و در سمت راننده رو باز کردمنیآروم به سمت ماش. نشسته بودنی ماشي تورادیه
 
 . لب سالم کردمریز
 
 .سالم جوجو: گفتي کرد با لحن شادی و روشن منی که ماشی حالدر
 

 . زدمی کمرنگلبخند
 
 ایمثل رو... بچمون بسازهي خواست برای که مي اندهیاز آ. گفتی مندهی زد و از آی حرف مرادی هری کل مستو

 !بود برام
 
 راد؟یه: و گفتمدمی کشیقی عمآه
 

 !سالمه.نترس جوجو: و خاموش کرد و گفتنیماش
 

 . طبقه بودکی که مطب دکترم توش بود،ساختمون یساختمون
 
 .م نشستی صندلنی اوليم،روی وارد مطب شدی پله ها رو باال رفتم و وقترادی کمک هبا
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 . کردی درد میلی و پهلوهام خپاها
 
 رادی گوش هری لب هام نشست و زي روی که هر کدوم با شوهر هاشون اومدن،لبخند بزرگیی زنادنی دبا

 . وقت من و بچمون و تنها نذارچیه!یخوبه که هست:گفتم
 

 ... ذارمی وقت تنهاتون نمجیه: و دور کمرم حلقه کرد و گفتدستش
 

 ؟ي دیقول مردونه م: کمرنگ و کوچک تر شد و گفتمی کملبحندم
 

 ... مردونهيمردونه : و گفتدی سمت راستم رو بوسي قهیشق
 مرسا

 
 ؟؟ي بریاون رو کجا م: گفتمنی و رو به نگدمی روش داشت،پوشی مشکزی ري رنگ که خط های تاپ کالباسهی

 
 .یی سل باباي خوام ببلم بذالم رویم: دستش بود و باال گرفت و گفتي که تویکاله

 
 از حموم اومده بودم،بافته بودمشون،موج نکهیچون به محض ا.بافت موهام و باز کردم. نگفتميزی و چدمیخند

 .دار شده بودن
 
 . مداد رنگش و پر رنگ تر کردمهی و با دمی لب هام کشي رنگم و روی صورترژ
 

 .اتاق خارج شدم گرفتم و از نهیی زنگ که اومد نگاه از آيصدا
 
 . شدمخکوبی شهروز سر جام مدنی دبا
 

 . رو قفل چشم هام کردنگاهش
 

 ... سرشياون کاله رو...زی راهی گردنبند ساون
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 . کردم و به سمت در رفتممی رو پشت لبخندم قابغضم

 
 . زدی پاهاش نشونده بود و باهاش حرف مي و رونی عمو نگزن
 

 . باهم ارتباط گرفته بودنخوب
 
 . به سمت اتاق رفتمدی ببخشهی گذاشتم و با زی مي و روینیس
 

 .ختنی گونه هام ري که وارد اتاق شدم بغضم شکست و اشک هام رونیهم
 
 .... از درد بوددمی شوق بود؟شااز
 

 ....خودم براش گرفته بودم... گردنبند دور گردنشاون
 
 . اتاق باز شددر
 

 ...رونی بایب: نگاهش رو سمت تخت کشوند و زمزمه وار گفتشهروز
 

 !رونی نگاهم کنه رفت بنکهی بدون ابعدم
 مهرسا

 
 .نمی بشنی ماشي کمکم کرد تا تورادیه
 

 . شد و ترس رو به دلم انداخته بودی سرم تکرار مي دکترم مدام توي هاحرف
 
 . ترسمیم: که سوار شد زمزمه کردمرادیه
 

 ...فقط...نیهم تو هم اون فسقله سالم!ي نداری؟مشکلیاز چ: به سمتم برگشت و گفتکامل
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 ....نیهم.می مراقب باشیلی خدیفقط با: موهاش فرو کرد و زمزمه کردي و تودستش

 
 ... متوجه مادرهیخطر اصل: سرم تکرار شدي دکتر توحرف

 
  زد؟؟ی حالت کالفه حرف منی نگرانم بود که با ارادی هیعنی

 
 . خوامی میبستن: نشستم و گفتمنهی به سستد
 

 .دمی لب هاش نشسته بود و دي که رويزی رلبخند
 

  مامان جوجه؟ي خوای میخودت چ. که هوس اون جوجه استیبستن: و روشن کرد و گفتنیماش
 

 .یچیه: هام و تو هم قفل کردم و گفتمانگشت
 

 . و گرفت و سمت دنده برددستم
 

 . کردری رو به قلبم سرازی دستم نشست،حس قشنگي گرمش که رودست
 

 ... بديادی وقت ها زی خوب بود و گاهيادی وقت ها زیگاه
*** 

 .می خونه شدی که برام گرفته بود،راهي ای خوردن بستنبعد
 
 ی اصال براش مهم نبود و مرادیاما ه... بچم برمتی جنسدنی فهمي صبرانه منتظر بودم سه ماهم بشه و برایب

 . زنهی که باشه،جوجه صداش میر چگفت ه
 
 . مونه گرم شده بودی مشمی تا آخرش پرادی که هنی دلم به اته
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 ...نمی رو ببی وقتش بود منم رنگ خوشبختدیشا
 
 ... همدیشا

  مرسا
 

 . خودم و نگاه کردمنهیی و تو آدمی و به چشم هام کشدستم
 
 .دمی نوك انگشت سبابه ام زدم و انگشتم و دور چشم هام مالي ذره کرم روهی

 
*** 

 . لم داده بودونی تلوزي رو به روشهی تر از همالی خی سرگرم بود و شهروز بنی عمو مدام با نگزن
 

 . صداشون کردمي بلندي و با صدادمی ناهار و چزی جو کسل آور،منی از اکالفه
 
 . شستمیی ظرف شووي و که زود تر از همه اومده بود،بغل کردم و دست هاش و تونینگ
 
 . نشوندمش و دستم و به کمرم گرفتمی صندليرو
 

 . ساکت شده بودیبی عمو به طرز عجزن
 

 !وان؟یپس کو ل: که جلوم بود نگاه کرد و گفتی به پارچ آبشهروز
 
 . بلند شدمي انداختم و فورزی به مي نگاه سرسرهی

 
 . شهروز گذاشتمي و با حرص جلووانی لنی گذاشتم و آخرزی مي رووانی تا لچند

 
 ... شروع کردهنی شد؟؟حاال که زن عمو ساکته ای مرد اگه خودش بلند میم

*** 
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 . تا زن عمو رو برسوننن،رفتنی و نگشهروز
 

 .دمی کشیقی عمرون،نفسی که از خونه رفتن بنیهم
 

 . شده بودنی سنگيادی خونه زجو
 
 دور یی کردن خونه بودم که با حلقه شدن دست هازی دونم چه قدر گذشته بود و من مشغول تر و تمینم

 .کمرم،به خودم اومدم
 

 . آب چکان گذاشتم و به سمت شهروز برگشتمي که دستم بود و تویفنجون
 

 . دست هاش دور کمرم بودحاال
 
 پشت ،ازي هر وقت تو فکري دوست داری گفتی مادتهی: کردم که زمزمه کردی متعجب نگاهش مي چشم هابا

 بغلت کنم؟
 

 . زدم و سرم و تکون دادمی تلخلبخند
 
 . دستم رو باال اوردم و به سمت گردنش بردماری اختیب

 
 ...دمی کشرونی لباسش بری رو با دست هام گرفتم و از زگردنبند

 
 )شیپنج سال پ...فلش بک(
 .دمشی نمیتا بوسم نکن: گفتمی و مدمی دووی ماطی حي ذوق توبا
 

 . بوددهیچی پاطی حي قهقه هامون تويصدا
 

 . کرد و جلوم ظاهر شدرمی شدم که غافلگی درخت رد مهی از کنار داشتم
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 . گونم گذاشت و محکم فشار دادي هاش و رولب
 

 . کردمی لب هام بود و ذوق زده نگاهش مي رولبخند
 

 .ادیحاال ردش کن ب:گفت هاش رو از گونم جدا کرد و با خنده لب
 

 . گردنشي و که براش گرفته بودم،انداختم توی رنگی مشکزی کردم و گردنبند دونه رطونی هامو شچشم
 
 ... نه من نه توگهی دياریدرش ب.ایاریدرش ن: و گفتمدمی گلوش و بوسریز
 

 . و با دست هاش گرفت و بلندم کردکمرم
 

 ...نی زمي کردم و مجبور شد بذارتم روغی جغی دور تو هوا چرخوندم که جچند
 

*** 
 ...انقدر تو گذشته نباش:دمی گوشم شنری و زصداش

 
 . حال بد خودم تنهام گذاشتي فاصله گرفت و توازم
 

 ! کردم؟ی فراموش مي همه خاطره رو چجوراون
 

  باورم شده که شهروز دوسم نداره؟؟ي چجوراصال
 
 ... دادمزشی ري نشستم و به اشک هام اجازه کای سراميرو

 مهرسا
  
 . توجه نکردمشی منشي ذوق به سمت در اتاقش حمله ور شدم و به صدا کردن هابا
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 . اتاقي تودمی باز کردم و پردرو
 
 ... دخرررراد،بچمونیییه...دخترررره!دخترررره: که صدام و انداخته بودم رو سرم گفتمی حالدر
 
 دن هل زده شدم و حرفم نصفه موند کری چند جفت چشم گرد شده که نگاهم مدنی دبا
 ... نبودهخودی بشی منشي صدا کردنادمی فهمو
 

ما بعدا : نشسته بود گفتی صندلي که رویی از مردایکی که رونی و خواستم از اتاق برم بنیی و انداختم پاسرم
 .میشیمزاحم م

 
 . هم دنبالش رفتنگهی دياون سه تا.رونی از اتاق رفت بي فوربعدم

 
 ! اتاق بسته شد و اشهدم و خوندمدر
 

 . بودنیی همچنان پاسرم
 

 ...انی که به سمتم مدمی دی رنگش و می مشکی ورني هاکفش
 

 ...یببخش: و گاز گرفتم و گفتملبم
 

 . لبم قرار گرفت،حرفم و ادامه ندادمي که رودستش
 

 . لب هاش نشسته بودي لبخند روهی ابروهاش بود،اما نی بيزی راخم
 

 . و دورم حلقه کرد و محکم بغلم کرددستش
 

 ... محکم که آخم در اومداونقدر
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 . از مبال نشوندتم و به سمت در اتاق رفتیکی يرو. و من و به سمت مبال برددی و کشدستم
 

 . کرد و دوباره به سمتم اومدقفلش
 

 .دمی دی چشم هاش مي و توذوق
 

اونم به خاطر ... بزرگ و از دست دادمي معامله هی:با دستش شالمو از سرم در اورد گفت. و کنارم نشسستاومد
 !تو
 
 هتی تنبدیپس االن با: مانتوم برد و گفتي کردم که دستش رو سمت دکمه های تعجب نگاهش مبا

 .ی ناتمومم مونده رو جبران کني که از معامله ی که خستگنهی اهتمیتنب.کنم
 

 ... بگم که لب هام و قفل کرديزی چتمخواس
 

 ... که برام در نظر گرفته بودیهی بودن بوسه هاش و چه قدر لذت بخش بود تنبنیری قدر شچه
 

  مرسا
 
 . اومدمرونی و از اتاقش بدمی و بوسنی نگیشونیپ

 
 .ریشب بخ... تو اتاق سر و صدا نکنيای بیخواست: نشسته بود گفتمونی تلوزي شهروز که پابه
 

 . نداد و منم به سمت اتاق رفتمیجواب
 

 . تخت ولو شدمي رنگ عوض کردم و رودی لباس خواب سفهی و شلوارکمو با تاپ
 

 . شدی اومد باعث تکون خوردن پرده می که مي باز بود و بادپنجره
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 . مبهمم فرو رفته بودمي ندهی آي برد و توی بود که خوابم نمیی اون شبااز
 

 . کرده بودوونمی روح باشه،دی قراره انقدر بی تا کمی زندگنکهی افکر
 
 مرسا؟؟_
 

 . رو از پنجره گرفتم و به سمت چهار چوب در کشوندمنگاهم
 
 !؟يداریب: سمتم قدم برداشت و گفتبه
 

 .خوابم نبرد: وار گفتمزمزمه
 
 . توالتم انداختزی می صندلي و از تنش در اورد و روشرتشیت

 
 و بدون ارهی و در بشرتشی سابقه نداشت تمی کرده بودی که عروسی دوماهنیاتو . کردمی تعجب نگاهش مبا

 .لباس بخوابه
 

 اد؟یخوابت م: و گفتدی تخت دراز کشي روکنارم
 

 .نه: رو سمت پنجره کشوندم و گفتمنگاهم
 

 ...خوبه: و زمزمه وار گفتدی بازوم کشي رو رودستش
 

 .دمی شد و دوباره نگاهم و سمتش کششتری بتعجبم
 

 ه؟یچ: شکمم برد و گفتي رو رودستش
 
 . اکتفا کردمیچی هکی گفتن به
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 . شده بودبیعج
 

 ...می جورهی. برهیخوابم نم: گردنم فرو کرد و گفتي رو توسرش
 

 . هاش  باعث مور مور شدنم شدنفس
 

 .ادیبدم م.نکن: کردمزمزمه
 

 شب داشته هیحق ندارم !یزنم: گردنم بود گفتي شکمم حرکت داد و همونجور که سرش توي و رودستش
 !!باشمت؟؟

 
 ... شدنری مغزم تفسي کم حرف هاش توکم
 

 ... شبهیفقط : بگم که گفتيزی چاومدم
 

 ... و بستم و خودم و به دست هاش سپردمدهنم
 

 ...دوسش داشتم! اومدی چرا؟؟بدم نمدروغ
*** 
 . تونم تکون بخورمینم.خودت ببرش: کردمزمزمه

 
استراحت . اون رو نخوريتو غصه : گذاشت و زمزمه کردی پاتختيت کرده بود و رو که درسی و عسلری شوانیل

 .کن
 

 . هام و باز و بسته کردم و لبم و گاز گرفتمچشم
 

 ... زنگ بزن خانوم کچولوی خواستيزیچ:دمی گوشم شنری و زصداش
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 ... در اتاقي گونم و بعد هم صداي اش روبوسه
 
 !! خوب بمونهزیخدا کنه همه چ: زدم و زمزمه کردمي اون همه درد لبخندونیم
 
 ... که به دست اورده بودم،تاوان بدمی آرامشياون روز صبح فکرش رو هم نکرده بودم که قراره برا 

  مهرسا
 !! شد بخدارید. تو رو خدا زود باشرادیهووووف،ه_
 

 . شدمی موونهی داشتم دگهید.ومدی ازش نیی صدابازم
 

 .رونیخره از اتاق اومد ب باالقهی چند دقبعد
 
 !يومدی تر مری دکمی: مبل بلند شدم و گفتمي حرص از روبا
 

 !ام؟ی برتری دکمی برم ي خوایم: زد و گفتیی دندون نمالبخند
 

 . چپ نگاهش کردم و به سمت در رفتمچپ
 

*** 
 .ي خوب شديادیز: و زمزمه وار گفتستادی کنارم ارادیه
 

 آره؟؟!گهی خوشگل شدم دنهیمنظورت ا: زدم و گفتميلبخند
 

 .نیی پامیبر.زیزبون نر: و گفتدیخنند
 
 . همرنگ لباسم بودنمیکاش ا: کتش نگاه کردم و گفتمبه
 

 . همرنگشه جوجوگهی که دنیا: اشاره کردشرتشی زد و به تيلبخند
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 .می رفتنیی و دور بازوش حلقه کردم و با هم پادستم

 
 . گرفته بودنی خااطر بچه دار شدنموندمهمونبه
 

 ... اومدن دخترمون بذارن،قبول نکردنای بعد از به دني و برای اصرار کردم مهمونی چهر
*** 
 دمی ترسیم... همه آرامش بودمنینگران ا. ذاشتی تنهام نمي لحظه ارادی نبود و های هليای پرونکهی از تيخبر

 ...از عواقبش
 

 . مونده بودنرادی هي خلوت شده بود و فقط خاله ها عمه هابای تقرخونه
 
 . کردنی شده بودن،حالم و بد می که قاطیی عطر ها و ادکلن هايبو
 

  برم باال؟ی کنیکمکم م: و گرفتم و گفتمرادی هدست
 
 حالت خوبه؟: نگاهم کرد و گفتی نگرانبا
 

 . نه تکون دادمی و به معنسرم
 

 .می شد و کمکم کرد و به سمت پله ها رفتبلند
 

 ...میدی رس به اتاقشباالخره
 

  مرسا
 . بستم و به سمت آشپزخونه قدم برداشتمي سرم به حالت گوجه اي باالموهامو
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 خواستم براشون درست کنم،اما فکرم مدام سمت شب قبل ی دوست داشتن و می ماکارانیلی و شهروز خنینگ
 ! شهروز بوديو حرف ها

 
 ... بودی شب خوبی که چيوا
 

*** 
 ! بودمیسه و ن. ساعت نگاه کردمبه
 

 .  رفتم تا به شهروز زنگ بزنممی به سمت گوشمتعجب
 

 . زنگ خونه اومدي لحظه صداهمون
 
 . ترس به سمت در رفتمبا
 
 . زدی پشت در بود که مدام زنگ میکی

 
 . رو به رو شدممونیی باالهی به رنگ گچ همساي افهی و باز کردم و با قدر
 
  شده؟؟یچ: گفتمی تعجب و البته نگرانبا
 

 . کردی زد و خر خر می نفس منفس
 

 . و پاهاش به لرزه افتاده بودندست
 

 . گرفتی کرد،سرفه اش می حرف زدن باز مي بار که دهنش رو براهر
 
  شده؟؟یچ: حرص گفتمبا
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 ...ن...ینگ...ي...نگ: گفتی آرومیلی خي اشاره کرد و با صدانیی دستش به سمت پابا
 

 ؟؟یچ نینگ: سر تا پام رو گرفت و گفتموحشت
 

 . که زد،باعث شد بغضش سر باز کنهی کلمه حرفکی همون انگار
 
 ! هق هق افتاده بودبه
 
 . خودم و به اتاق رسوندم و در کمدم رو باز کردميادی سرعت زبا
 
 . و به سمت در خونه رفتمدمی که دم دستم اومد و پوشیی شال و مانتونیاول
 

 .نیی بودم که منتظر آسانسور نموندم و با دو از پله ها رفتم پادهی استرس داشتم و ترسانقدر
 

 . شدی زن،بلند تر مهی ي هاغی جي شدم،صدای مکی نزدی به البی چهر
 

 . تعادل خودم رو حفظ کردمی که با بدبختنیی پاوفتمی بود از پله ها بکی بار نزدچند
 
 . حس شده بودنی و دست و پاهام سرد و بدی کشی مری دلم تریز
 

 .دمی ساختمون رسرونی به بباالخره
 

  شده؟؟ی چیعنی ایخدا
 

 ... زدمی نفس منفس
 
 ... زانوهام افتادمي و رودمی کشي بلندغی جاری اختیدم،بی که ديزی چبا
 

 مهرسا



   1 جلدرمان قاتل خاموش                                                          اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 280 

 
 . کردی مراد،آروممی اتاق هواری دي و فرناز رورادی عکس هی خاليجا
 

 که ،حاالي کردی بود نگاه میتا وقت: کردم که گفتی اون عکس نگاه می خالي داشتم به جاهمچنان
  دوباره بذارمش؟ي خوای؟؟می کنی نگاه مست،بازمین

 
 . تخت ولو شدمي چپ نگاهش کردم و روچپ

 
 ... بوسمی رو نمیتا عاشق نشم لب کس_
 

 راد؟؟یه: و گفتمدمی فنر از جام پرمثل
 
  زد؟ه؟لگدیه؟چیچ: تعجب نگاهم کرد و گفتبا
 
 ؟؟یک: کردم و گفتم تعجب نگاشبا
 

 !!گهیبچه د: مثل خودم نگاهم کرد و گفتاونم
 

 !! افتاد که چه خبرهمی دوزارتازه
 

 !نه: و گفتمدمیخند
 

 ؟؟يدوسم دار: گفتمی دادم جلو و با لحن لوسلبامو
 

 ها؟؟: هاش و گرد کرد و گفتچشم
 

  نه؟؟ای يدوسم دار: چپ نگاهش کردم و گفتمچپ
 

 . بوسمی و نمی تا عاشق نشم لب کسیخودت گفت...يدوسم دار:که گفتم) نه( باز کرد بگه دهن
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 !!يدیتو منو بوس: سمتش و با خنده گفتمدمی و کشخودم

 
 ...!دوست دارم: سکوت نگاهم کرد و بعد گفتي لحظه توچند

 
 ...شهی باورم نمای خدايدم؟؟وایدرست شن. گوش هام شک داشتمبه
 

 بچه از من هی خونمه و ي که چهار ماهه توی کسشهیمگه م: هاش رو دوطرف صورتم گذاشت و گفتدست
  شکمشه رو دوست نداشته باشم؟؟يتو
 

 !من،دوست دارم...یستیخواب ن: بگم که زمزمه کرديزی چخواستم
 

 . هام رو بستم و سرم رو جلو بردمچشم
 

 ... بهم رو اورده بودی که پشت سر گذاشته بودم،آرامش و راحتی تلخي از روز هابعد
 
 ...!می خوری سرنوشت رو می چه ساده گول مهربونی که گاهآخ
 

 مرسا
 . شهروز و صدا کردمي بلندي صدابا
 

 . آخر به سمتم برگشت و نگاهش رو بهم دوختي لحظه
 

 . و بده به من، سمتش دراز کردمنی نگنکهی ای هام و به معندست
 

 .د،گرفتی با روپوش سفي بغلش بود،به سمت مردي و که تونی انداخت و نگنیی رو پاسرش
 
 . بلند شمنی زمي کردم از روی و سعدمی کشیغیج
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 . کردخکوبمی داد شهروز ميصدا
 
 !تو،تو خونه بموووون_
 

 . ازم دور و دور تر شدنی هم سوار آمبوالنس شد و ماشبعد
 
 . بغلم رو گرفتری به سمتم اومد و زي خانوم چادرهی

 
 ؟یخوب: و کنار جدول نشوند و گفتمن
 

 .ومدی هام و بازه بسته کردم اما صدام در نلب
 

 .يای باهامون بدی باتی شکامیواسه تنظ: و گفتدی رو پشت کمرم مالدستش
 
 !سهی که پلدمی من تازه فهمو
 

 . شده بود و رفته بود،اشاره کردمنی که شهروز سوار ماشیی نه تکون دادم و با دستم به جای رو به معنسرم
 

 .دی کشی رو همچنان پشت کمرم مدستش
 
اون با : بود،اشاره کرد و زمزمه وار گفتستادهی اگهی دي خانوم چادرهی که دستبند به دستش بود و کنار ی زنبه

 ... زده به بچتنیماش
 

 .فتم بگم بلند شدم و به سمت ساختمون ريزی چنکهی ابدون
 

 ي لحظه از جلوکید،ی کشی مشی رو بغل کرده بود و دستش و به صورت خوننی که شهروز نگي اصحنه
 . رفتیچشم هام کنار نم
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 . شدني شکست و اشک هام جاربغضم
 
 . آسانسور رفتم باال و خودم رو به خونه رسوندمبا
 

 . و برداشتم و با حالت دو از خونه خارج شدمنمی ماشچی و سوئمیگوش
 

 . کرده بود و وجودم به لرزه افتاده بودخی و پاهام دست
 
 . و روشن کردم و راه افتادمنی لرزونم ماشي دست هابا
 

 . شهروز و گرفتمي کردم،شماره ی لب خدا خدا مری و زختمی ری و برداشتم و همونجور که اشک ممیگوش
 

 ... دادی نمجواب
 

 . هم بهش زنگ زدم که جواب ندادگهی بار دچند
 
 رفتن،سرعتم رو مارستانی بنی ترکی تصور که به نزدنی انداختم و با اي کناری صندلي رو روی حرص گوشبا
 . کردمشتریب

 
 ... بودی نداشتم و مغزم پر از خالی تعادلچیه
 

  مهرسا
 .پاشو مهرسا: موند و گفتشی به گوشرهی چند لحظه خرادیه
 
  شده؟؟یچ: تعجب نگاهش کردم و گفتمبا
 
 . گردمی بمون من تا شب بر منجایتو هم.یچیه: نگاهم کرد و گفتکمی
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  بهت اس داده؟یک: تعجب نگاهش کردم و گفتمبا
 

 . گردمی شهروز و بر مشی رم پیم.ستی نيزیچ: و گفتدی رو ازم دزدنگاهش
 
  شده؟؟؟آره؟؟شیزیشهروز چرا؟مرسا چ: تخت بلند شدم و گفتمي رواز
 

 . بمون تا من برگردمنجایا. نشدهيزیچ:ت و گفت دست هاش گرفي هام رو توبازو
 
  افتاده؟؟یواسه مرسا اتفاق: گفتمی نگرانبا
 

 .امیزود م.نه نگران نباش: و گفتدی گونه ام کشي و رودستش
 

 .رونی حرف زدن به من بده،از اتاق رفت بي اجازه نکهی از حرفش،بدون ابعد
*** 

 هم رادی دادن و هی زدم جواب نمی به شهروز و مرسا زنگ می ام کرده بود،هر چوونهی دی و نگراناسترس
 . رو خاموش کرده بودشیگوش

 
 ! من بودي برای سرم مهمونریخ
 

 . رفتمنیی و از پله ها پادمی به صورتم کشیدست
 

  شده؟بی کجاست؟چرا غرادیه: نگاهش رو بهم دوخت و گفترادی همامان
 

 ... دونیخودمم نم: انداختم و زمزمه وار گفتمنیی رو پاسرم
 
 مهرسا؟_
 
 . پشت سر مامان نگاه کردمبه
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 . بودرادیه
 
 . کنار مامان گذشتم و به سمتش رفتماز
 

 .برو آماده شو: صورتم چرخوند و گفتي رو تونگاهش
 

 شده؟چه یچ.يبر ی آبروم و ميکجا؟؟دار: کرد و گفترادی به هی که حاال اومده بود کنار من، نگاهمامان
 خبره؟؟

 
 .زود باش.برو لباساتو بپوش: به من نگاه کرد و گفترادیه
 
  شده؟؟شیزیچ)لبم رو گاز گرفتم و ادامه دادم...(مرسا: ترس گفتمبا
 

 .دی رو کنار زد و دستم رو کشمامانش
 

 . بگويزی چهیاه،: گفتممی رفتی که از پله ها باال مهمونجور
 

 .می اتاق شدوارد
 

 .مارستانی بمی بردیبا.زود باش: و به دستم داد و گفتمانتوم
 

 . دهنم گذاشتمي و جلودستم
 

 .زود باش. تصادف کردهنینگ.مرسا خوبه: و گفتدی موهام کشي و رودستش
 

 ... نه اونقدر که حالم به خاطرش بد بشهی رو دوست داشتم،ولنینگ. کم شدمی از نگرانیکم
 

 ... مرسا نبودی واقعينواده امون بود و از همه مهم تر،بچه  خوي فقط چند ماه بود که توباالخره
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  مرسا
 . که پرستار گفته بود رسوندمی خودم و به سمتي چجوردمینفهم

 
 .ستادمی از حرکت اي سرش بود،لحظه اي شهروز که دست هاش رودنی دبا
 
  شده؟؟ی چیعنی

 
 . به سمت جلو قدم برداشتمی سستبا
 

 .،تنم رو به لرزه در اورد زدواری که شهروز به ديلگد
 

 ... بودمی استرس و نگراني سردم نشون دهنده ي هادست
 

 . رو زمزمه وار گفتم و اون به سمتم برگشتاسمش
 
 ... گونه اش روون شده بودني رو که رویی اشک هانمی من روش و ازم گرفت تا نبدنی دبا
 

 . خارج شدي اشهی با روپوش سبز رنگ از در شيمرد
 

 . به شهروز بودنگاهش
 

  شد؟؟یچ: دهن باز کرد و گفتشهروز
 

 . شدن پاهام رو حس کردمشل
 

 . نگاهش رو از شهروز گرفت و ازمون دور شددکتر
 
 ! بودي اشهی به در شرهی شدم که جلوتر از من،خي به مردرهی افتادم و خنی زانو هام به زميرو
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 ... که من رو به شهروز رسونده بودینینگ...بود نی جون نگی ما با جسم بي که حاال فاصله ي اشهی شدر
 
 ... و اشک هام دوباره راه افتادندمی کشي خفه اغیج
 

  مهرسا
 .امیبمون تا من ب. ممکنه حالت بد شهمارستانیتو ب: نگاهم کرد و گفترادیه
 

 .امیمنم م!نه: و گفتمدمی به صورتم کشیدست
 
 .نیی پاایب: گفتی نگاهم کرد و با لحن دودلکمی

 
 .دی که پرستار زد،چند لحظه هوا بهم نرسی حرفدنی شنبا
 

 ای به دنی کتینی گفت نی ذاشت و می شکمم مي سرش و روروزی که تا دینینگ... سخت بودیلی خباورش
 . رفته بودای دننی خودش از ااد،حاالیم
 
 . خواهرتشی پمیبر: و زمزمه وار گفتدی کمرم رو مالرادیه
 
 .می کمکش به سمت اتاق عمل رفتبا
 

 ... سرش گذاشتهي و دستش رو روستادهی افتاده و شهروز جلو تر از اون انی زمي که رودمی دی رو ممرسا
 
 . و به سمت مرسا قدم برداشتمدمی کشیآه

*** 
 . رفته بودنی بود که نگی سومروز
 

 . شدی تر مفی و ضعفی ضعمرسا
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 ... مراسم روز اول از حال رفتتو
 

 ی نگاه مختی ری زد و اشک می حرف منی با غم به مرسا که از نگی زد و فقط گاهی نمی حرفچی هشهروز
 .کرد

 
 . شدی ازم غافل نمي کرد و لحظه ای رو درك متمی وضعرادیه
 
 ... کردی بود که آرومم مرادی بودن هخته،تنهای اون اوضاع بهم رتو
 

  مرسا
 . به خودم نگاه کردمنهیی تو آاز
 

 . زدنی ذوق مي قرمزم و صورت زرد رنگم،توي هاچشم
 

 . گرفتمنهیی و نگاه از آدمی و به چشم هام کشدستم
 

 . ذاشت برم اونجای و قفل کرده بود و نمنی در اتاق نگشهروز
 

 .می شهروز برگزار کني پدري خونه ي بود مراسم چهلمش رو توقرار
 
 . رو برداشتم و از اتاق خارج شدممی دستفیک
 

 . بودستادهی اي در ورودي به دست جلوگاری سشهروز
 
 ...بود) و آرهیخوب( رد و بدل شده بود،نمونی که بی چهل روز،تنها کلماتنی اتو
 
 ! اون حوصله داشت و نه مننه
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 .می و با هم سدار آسانسور شددمی هام و پوشکفش
 
 . حالم رو بد کرده بودگارشی سيبو
 

 .دم دهنم گذاشتم و سرفه کري رو جلودستم
 
 . زده بود؛نرفته بودمنی به نگنشی که با ماشی زندنی دي بار هم براکی ی مدت،حتنی اتو
 

 ... تو کاراش نداشتمی دخالتچی عمد بود و من هری غقتل
 

 . سپرده بودلشی رو به وکزی هم همه چشهروز
 

 ! روح شده بودی بمونیزندگ
 
 . رفت نگاه کردمی اومدم و به شهروز که داشت به سمت خونه مرونی در،از فکر بي صدابا
 

 . رو بستمنی شدم و در ماشادهی هم پمن
 

 . کردمی بزرگ رو طاطی حی جون شده بودن و به سختی بیبی و پاهام به طور عجدست
 
 . کردمی که اومده بودن،نگاه می گوشه از سالن نشسته بودم و به تعداد کمهی

 
 ...یسالم مامان_
 

 .دمی رو دشای پاهام نگاه کردم،منیی به پای وقتی شدم،ولیاالتی فکر کردم خاولش
 

 ...ی نبود تا بهم بگه ماماننیچهل روز بود که نگ. به گلوم چنگ انداختبغض
 

 . شدم و بغلش کردمخم
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 ؟ی بپوشاهی به تو گفته سیک: پاهام نشوندمش و گفتميرو
 

 .موخواستم مثل تو لباس بوپوشم: زد و کفتيلبخند
 

 .دمی و بوسصورتش
*** 

 ! تفاوت بودیچه قدر ب. شهروز نگاه کردمبه
 

 . رو پس زدم و به کارم ادامه دادمبغضم
 

 .دمی کششی طالق رو پمون؛بحثی و بدتر شدن وضع زندگنی گذشت دو ماه از نبود نگبعد
 

 ...م بکنم خوای مي تفاوت فقط گفت هر کاری هم بشهروز
 

 ... مشتتاق بودیلی تلنگر بهش وارد شه،اما اون انگار خهی خواستم ی فقط ممن
 

 . رو ببندمپشی کردم زی چمدون جا دادم و سعي رنگم و هم توی آبشال
 

 . بهم دست دادي تخت افتاده بود رفتم که احساس بدي که تموم شد و به سمت مانتوم که روکارم
 
 . رسوندمیی دستور مغزم خودم رو به دستشوبه
 

 !؟... چمهنهی ببومدی نیحت: بار آب رو به صورتم زدم و زمزمه کردمچند
 
 . رو باز کردم و خارج شدمیی دستشودر
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 تخت نشسته بود و به رو به ي تفاوت روی بیلیاما اون خ... آخر منتظر بودم تا بهم بگه که نرمي لحظه تا
 . شده بودرهیروش خ

 
 امی رو بعد از طالق ملمی وساي هیبق: شدم گفتمی که از اتاق خارج می و در حالدمی رو دنبال خودم کشچمدونم

 .... برمیم
 

 ... بهم بگه نروکاش
 

  مهرسا
 . کنهی متی اذیلیخ: و گفتمدمی شکمم کشي و رودستم

 
 .تازه اولشه جوجو: با خنده گفترادیه
 

 ؟؟ي دادی رو طالق م،مرساي شهروز بوديتو اگه جا:فتم کردم و گکی و به لب هام نزدفنجونم
 
 . جا خورد و با تعجب نگاهم کردمی سوال ناگهاناز
 

 هوم؟: خوردم و گفتممیی از چایکم
 
 ...نه: نون برداشت و گفتکهی تهی

 
 چرا؟: گفتمی و با لحن متعجبدمی موهام کشي رو تودستم

 
 ...ي برمی ذاشتم از زندگیم،نمی اونا بودطیاگه ما تو شرا: خم شد و زمزمه کردزی ميرو
 

 . شدی لبم لحظه به لحظه بزرگ تر مي رولبخند
 

 ؟ي خوای نميزیچ.من برم: و گفتدی و بوسصورتم
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 . هوس لواشک کردهي دخترت بدجورنی ایول. خوامی نميزیمن که چ: گفتمیطونی لحن شبا
 

  ملس؟ایترشش . جونميا: زده گفتذوق
 
 !ترشش: و گفتم بلند شدمزی پشت ماز
 
 . کتش رو درست کرد و به سمت در رفتي قهی

 
 . کردمی لبخند نگاهش مبا
 

 ! تفاوت نبودی خوب بود که مثل قبل بچه
 

  مرسا
 .دیچی خونه پي زنگ تلفن توي و باز کردم و خواستم خارج بشم که صدادر
 
 . بود نگاه کردمی جاکفشي که رومیسی ببه
 
 . دستم رو جلو بردم و جواب دادمدی تردبا
 
 مرسا جان؟؟_
 

 ! شناختمشیصدا آشنا بود اما نم... لحظه سکوت کردمچند
 
 . خونه رو بستم و به سمت سالن رفتمدر
 
 .دییبفرما_
 
  عمو؟ینشناخت_
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 !عمووو: گفتمي لبم نشست و با لحن ناباوري روی کمرنگلبخند

 
 . کردی و نگاهم مرونی از اتاق اومده بود بشهروز

 
  دخترم؟یجانم؟خوب_
 

 ه؟یک: رفت گفتی که به سمت آشپزخونه می در حالشهروز
 

  عمو خوبه؟ن؟زنیشما خوب.یمرس: گفتمی گوشي رو ندادم و توجوابش
 
 مرسا جان؟. دخترممیهمه خوب_
 
 جونم عمو؟_
 
 ! شما؟شی پمیای نداره باشکال که. بابات و خواهرامشی خوام برم پیفعال نم.رانی امیای مگهیما تا چند ساعت د_
 

 . در بود نگاه کردمي و به چمدونم که هنوز جلودمی موهام کشي و تودستم
 
 . دنبالتونمیای منی زنگ بزننیدی؟رسینه عمو،چه اشکال: گفتمی گوشتو
 
 ؟ي نداريفعال کار.باشه عمو جان_
 
 .اکتفا کردم) نه( کی گفتن به
 

  گرده؟؟یچرا داره بر م: نگاهم کرد و گفتشهروز
 

 . باال انداختم و به سمت چمدونم رفتمشونه
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 .دمی رو دنبال خودم به سمت اتاق کشچمدون
 

 ...چون باعث شده بود فعال از خونه نرم! خوشحال شده بودمیلی اومد خی که عمو داشت منیاز ا! چرا؟دروغ
 

  مهرسا
 . شده بودمرهی گرد شده به مهرسام خي چشم هابا
 

 . دادی گرفته بود و پاهاش رو تکون م دست هاشنی رو بسرش
 
 ؟ي بری رو هم مشایم: گفتمی آرومي صدابا
 
 . که گفت،وا رفتمي نه ادنی شنبا
 
  به سارا؟؟شی بدي خوایپس م..پس_
 

 .عمرا: رو اورد باال و با حرص گفتسرش
 

  خواد بره خارج؟ی خواد بسپردش؟چرا می میبه ک... فقط سه سالشهشای کنه؟مکاری خواست چی مپس
 

 ؟؟ی کنکاری چي خوایم: ذهنم،گفتمي همه سوال تونی از اکالفه
 
 !شهی میمامان خوب... مرساشی ذارمش پیم: مبل بلند شد و گفتي رواز
 
 !رهی خواد طالق بگیمرسا که م: باور به قامت برادرم نگاه کردم و گفتمنا
 

 ...رهی شه طالق نگی باعث مشایم: و زنزمه وار گفتدی رو پشت گردنش کشدستش
 

 . خونهي اومد تورادی لحظه در خونه باز شد و ههمون
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 ...رونی خونه رفت براد،ازی با هی سرد و الکی خداحافظهی و با دی صورتم رو بوسمهرسام
 مرسا

 
 
 !میگی نميزی عمو چن،بهی نگي هیاز قض_
 
 . توجه بهش به سمت در خونه رفتمی بهش کردم و بی نگاهمین

 
 ؟ي ریکجا م_
 
 . کنمدی خرکمی رمیدارم م...ي خوریتو که از جات تکون نم: سمتش برگشتم و گفتمبه
 

 . رمی تو خونه،خودم منیبش.الزم نکرده: چپ نگاهم کرد و گفتچپ
 

 .پس زود باش: که از خدام بود،در خونه رو بستم و گفتممنم
*** 
 . اومدمی رو به موت در متی وضعنیا از دیم؛بای نگيزی عمو چن،بهی شهروز گفته بود راجع به نگچون

 
 . و به خودم نگاه کردمدمی پودر و که دور چشم هام مالکرم

 
 ! رو پوشوندمی از اون خستگی و خط چشم،کمملیبا کمک ر. اومدنی خسته به نظر ميادی هام زچشم

 
 . بلند شدمزی و از پشت مدمی لب هام کشي رو روی رنگی نارنجرژ
 

 ! واقعا وقتش بوددی شایول...ارمی و از تنم در بنی نگاهی سخت بود که انقدر زود لباس سبرام
 
 . و مشغول عوض کردن لباس هام شدمدمی کشیآه
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 . اومدن شهروز بودي زنگ،نشون دهنده يصدا
 
 . پره و نتونسته خودش در رو باز کنهیلی دونستم دستش خیم
 
 . سرعت به سمت در رفتم و بازش کردمبا
 

 ! تفاوت از کنارم گذشت و باعث شد باز هم بشکنمیاما اون ب...اما. رو ازش داشتمي ارهی نگاه خانتظار
 
 .. به من ندارهی حسچی کردم که هی باور مدیبا
 

  مهرسا
 ! قشنگهیلی خنیا: ذوق گفتمبا
 
 ! مني انتخاب کن مامانِ جوجه ي دوست داریهر چ: لبخند نگاهم کرد و گفتبا
 

 اسمشم من انتخاب کنم؟؟: لب هام نشست و با ذوق گفتمي روی بزرگلبخند
 
 . خوام انتخاب کنمی و من منیا!نه: نگاهم کرد و گفتکمی

 
 .دمی کوبنی شد و پامو به زمزونی و لوچه ام آولب
 

 . کننیمردم دارن نگامون م.زشته جوجو: و گفتدی کشلپمو
 
 . خوام اسم دخترمون و انتخاب کنمیمن م!خب نگاه کنن: حرص گفتمبا
 

 . تو مغازهمی برایفعال ب: و گرفت و گفتدستم
 
 . گفتم و دنبالش راه افتادمیشیا
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 چند ماهته دخترم؟: به شکمم کرد و گفتی خانوم مسن بود،نگاههی که فروشنده
 
 . ماهشیش: دستش رو پشت کمرم گذاشت و زمزمه کردمرادیه
 

  پسر؟ایدختره .کهی نزدمانتیپس زا: زد و گفتيلبخند
 

 . به دلم نشسته بودي بدجوریکی نی ایاد؛ولی پرسن،خوشم نمی سوال میلی که خیی از آدم هااصوال
 

 !دختره: گفترادی جواب بدم که هاومدم
 

 ارم؟یکدوم لباس و ب. که با برکت باشهشاالیا: فروشنده بزرگتر شد و گفتلبخند
 
 . روش داشت اشاره کردمی قرمز و صورتي که گل های بلوز و شلوار زرد رنگبه
 
 زست؟؟ی پزهی بچمون انقدر ریعنی يوآاا: زده شدم و گفتم،ذوقیکی لباس به اون کوچدنی دبا
 
 . دونم بلهی که من مییتا اونجا: کرد و گفتي تک خنده ارادیه
 

 . لطفانی برام حساب کننویا: کردم و ذوق کرده بودم گفتمی که به لباس نگاه مهمونجور
 

 د؟ی ذاری می نباشه ها،اسمش رو چیفوضول: و به دستم داد و گفتکی پالستفروشنده
 
 !!یهست_
 
 . برگشتمرادی تعجب به سمت هبا
 

 ! کردی گرد شده نگاهم مي هم با چشم هااون
 

 .می اسم رو گفته بودکی دو باهم،هر
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 !هیاسم قشنگ: گفتي با لحن شادفروشنده

 
 .می اومدرونی و بمی کردتشکر

 
 ؟ی هستمی اسمشو بذاري خوایواقعا م_
 
 .ي خوای اسم و منیخوبه که توام هم!!آره: لبخند گفتبا
 
 . االن نظرم عوض شدنیهم: گفتمیطونی لحن شبا
 

 ...!ی چیعنی خونه تا بهت بگم نظرم عوض شد میبر: چپ نگاهم کرد و گفتچپ
 

 مرسا
 
 

 . نفهمه که برگشتهیکسعمو گفت فعال : جا دادم و گفتمخچالی ي ساالد رو توظرف
 

 ... اومدیکاش نم: بهم کرد و گفتینگاه
 
  و من رفته بودم سراغ می اومد،ما تا آخر هفته جدا شده بودیاگه االن نم: نگاهش کردم که گفتی حالت سوالبا

 .میزندگ
 

 . بچه کمکم کنههی زد که انگار من ازش خواستم باهام ازدواج کنه و تو بزرگ کردن ی حرف ميجور
 

 . رحمش گرفتم و با بغض به سمت اتاق رفتمی بي رو از چشم هانمی غمگنگاه
 

 . دادی به دوست داشتنش اعتراف نکرده بودم االن انقدر راحت آزارم نمی اگه شب عروسدیشا. خودم بودریتقص
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 . گونه هام روون شدنياما نشد و اشک هام رو. رو گاز گرفتم تا  بغضم فرو برهلبم
 

 ! گوشم بلند شه و آرومم کنهری گرمش که زيبه صدا.ش محتاج بودم قدر به آغوشچه
 

 ... قدر حالم خراب بودچه
 ؟؟يایم. رم دنبالشونیدارم م_
 

 .نه: کردم و گفتمي اسرفه
 

 . رفتنش بودي در خونه نشون دهنده يصدا
 
 . دست هام گرفتمنی تخت نشستم و سرم رو بيرو
 

 . زدی انگشتم برق مي توي حلقه
 

 . تخت بلند شدمي زدم و از رویلخ تلبخند
 

 ! دونستم چه مرگم شده بودینم. بوددهی امونم رو برجهیسرگ
 
 . رفتمییرای از خوب بودنم مطمعن شدم،به سمت پذی به خودم نگاه کردم و وقتنهیی آتو
 

 . بود،برداشتم و به اتاق بردمخچالی ي رو که رونی نگي هاعکس
 

 .دمی قفل رو شني تودی چرخش کليصدا
 
 . به سمت در رفتمی لبخند ساختگبا
 

 . و بعد به سمتم اومدستادی چند لحظه مات ادنمی با دعمو
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 . آغوشش فرو رفتم و بوسه هاش رو مهمون سر و صورتم کردتو
 

 . عمويخوش اومد: و زمزمه وار گفتمدمی رو بوسصورتش
 

 .دی عمو هم بغلم کرد و چند بار محکم صورتم رو بوسزن
 
 . کردم و خودم هم دنبالشون رفتمشونیی راهنما سمت سالنبه
 

 !دلم برات تنگ شده. مرسانی بشایب: گفتی به آشپزخونه برم که عمو با لحن ناراحتخواستم
 

 . بهش زدم و به سمتش رفتميلبخند
 

 .امی نتونستم بتیشرمندتم که واسه عروس: که جا گرفتم،دستش رو دورم حلقه کرد و گفتکنارش
 
 .هی کافنی بودادمونی و به نی گفتکی که از اون راه دور،تبرنیهم:گفتم ی آرومي صدابا
 

 ؟ینی شیچرا نم: بود نگاه کرد و گفتستادهی عمو به شهروز که ازن
 

 .امیاالن م: به من کرد و زمزمه وار گفتی نگاهشهروز
 

 .ستی خوب نادیحالش ز.نهی سنگیلیکارش خ: به زن عمو زدم و گفتميلبخند
 
 . جام بلند شدم و به سمت آشپزخونه رفتماز
 
 . که شهروز جلوم ظاهر شدرونی بامی و برداشتم و خواستم از آشپزخونه بیی چاینیس
 
 ؟یخوب!يزرد شد: رو از دستم گرفت و گفتینیس
 

 ... رو برداشتم و از آشپزخونه خارج شدمینیری لبم جا گرفت و ظرف شي گوشه یکی کوچپوزخند



   1 جلدرمان قاتل خاموش                                                          اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 301 

 
  مرسا

 ن؟؟ی بفهمه برگشتی کسنی خوایچرا نم: ذاشتم گفتمی مزی مي برنج رو روسی که دی حالدر
 

 . شهروز جا گرفتمکنار
 

 . باباتشی پمی ری من،فردای امشب من و زن عموت و تحمل کنهی: با لبخند نگاهم کرد و گفتعمو
 

 نی خوای که چرا نمنهیمنظورش ا. نبودنیعه؟عمو منظور مرسا ا: بود گرفت و گفتزی مي دستم رو که روشهروز
 !ن؟ی کنیزود تر با خونواده آشت

 
 سال بعد مرگ پدرت ما کیدرست . برامون سختهیلی همه سال خنیبعد ا: عمو پارچ اب رو برداشت و گفتزن
 .می رفترانیاز ا
 
 . دستم بود نگاه کردمي تعجب به دست شهروز که روبا
 

 . وقتشهگهید. اونجامی شب برفردا. کنمیبا عمو صحبت م: رو به زن عمو گفتشهروز
 
 . از جام بلند شدمدی ببخشهی با
 

 . نگاهش کردمي دستم فشار داد که به سمتش برگشتم و با حالت زاري دستش رو روشهروز
 

 . پرواز کردمیی رو برداشت و من به سمت دستشودستش
 

 .ووردمی باال نيزی معمول فقط حالت تهوع داشتم اما چطبق
 
 .رونی اومدم بیی به دست و صورتم زدم و از دستشویاب
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 . در بودني عمو و شهروز جلوزن
 

 ؟یخوب: و گفتدی عمو دستش رو پشت کمرم کشزن
 

 . رو تکون دادمسرم
 

 . رفتزی نگاهش رو ازم گرفت و به سمت مشهروز
 
 . بخورميزی تونستم چینم
 
 . بخوابمکمی رمیم. کنهی درد میلیسرم خ.دیببخش: عمو نگاه کردم و گفتمبه
 

 ؟ي شدينجوریامروز ا: عمو آروم گفتزن
 

 ... هستی ماههی: زمزمه وار گفتشهروز
 

 ن؟یدکتر نرفت: عمو با تعجب گفتزن
 
 ...نه: نشستم و گفتمی صندلي که تعادل نداشتم روی حالدر
 

 . به شهروز نگاه کردعمو
 

 . نگفتيزی انداخت و چنیی سرش رو پاشهروز
 

 .می عمو کمکم کرد و به اتاق رفتزن
 

 ؟؟يحامله ا: تخت نشست و گفتي روکنارم
 
 . تعجب نگاهش کردمبا
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 ه؟یچ: کرد و گفتزی هاشو رچشم

 
 . نگفتميزیچ
 

 ...ی مراقب خودت باشی حسابدیبا.فردا برو دکتر: کرد و گفتي خنده اتک
 

 . فکرم رو مشغول کرده بودی هاش حسابحرف
 
  واقعا ممکنه که من از شهروز حامله باشم؟؟یعنی

 
 .دمی اتاق باز شد و قامت شهروز رو ددر
 
 . رو در اوردرهنشی و بست و پدر
 

 ... برمت دکتریفردا م:  و گفتدی دراز کشکنارم
 

 ...ی کشی ماه زحمت مکیبعد : و زمزمه وار گفتمدمی بهش خوابپشت
 

 مهرسا
 . هاشهی مرید.رادی هرونی بایب: گفتم وختمی ساك ري تند لباس هام و توتند
 
 .آماده شو: که حوله دور گردنش بود گفتی حالدر
 
 .يای نمرونمی اون تو،بیتو دوساعته رفت.من که امادم: جام بلند شدم و گفتماز
 

 .يچه قدر چاق شد: و گفتدیخند
 
 به من چه؟؟؟. بچتهریتقص: حرص گفتمبا
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 . زانوهاش نشستي رو بروم و رواومد

 
 . بودم داد باالدهی پوشرشی رو که زي رو باز کرد و بلوزمانتوم

 
 .دی رو به شکمم چسبوند و بوسلبهاش

 
 .ای کنی لوسش مياز االن دار: زدم و گفتميلبخند

 
 شه؟؟ی متی حسودهیچ: جاش بلند شد و گفتاز
 
 ه؟ی چيحسود.نه بابا: کردم گفتمی که لباسم و درست می حالدر
 

 .دیذاشت و آروم بوس گونم گي هاش و رولب
 

 . شدهتیگه،حسودیچرا د: هاش که از گونم جدا شد زمزمه وار گفتلب
 

 . نشدهریلباس بپوش تا د.خب حاال: زدم و گفتمیکی کوچلبخند
*** 

 .می شدرازی شی ساعت باالخره راهمی نبعد
 

 . سفرو داده بودهی شنهادی حال بودم که خودش پخوش
 

 ... ته دلم نبودی ترسچی هگهی اونقدر اروم و خوب شده بود که دمیزندگ
 
 . گفتمی که بچه به شکمم زد آخي لگدبا
 
 شد؟یچ_
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 . پرونهیهمش لگد م.هیبچتم مثل خودت وحش: گفتماروم
 

 .ی وحشی اگه بهش نگفتم بهش گفتادی بایبذار به دن: گرفت و گفتدستمو
 

 ااای کنی دخالت مياز االن دار!اه اه: چپ  نگاهش کردم و گفتمچپ
 

  مرسا
 . شدمرهی و به شهروز خدمی و به صورتم کشدستم

 
 هی که تا می بدشی آزمامی االن برنیگفت هم... نوشتی اورژانسشیبرام آزما:آروم گفتم. قدم به سمتم اومدچند

 ...ادی جوابش بگهیساعت د
 

 .امی من اآلن منجای انیتو بش: لحظه تو سکوت نگاهم کرد و بعد گفتچند
 
 ! هم نداشتیتیهر چند اهم... به دکتر بگهی خواد چی دونستم مینم
 
 . از دردش کم بشهی هام رو فشار دادم تا کمقهی سبابه ام شقي انگشت هابا
 
 ! اش در هم رفتافهی ام کرد و بعد قنهی حرف هام معادنیدکتر بعد از شن. بودمدهی ترسکمی

 
 ... در انتظارمهی دونستم که چینم
 
 . شهروز رو که حس کردم و سرم و اوردم باالي هیسا
 

 . زدی مي هاش به قرمزچشم
 

 . بلند شدم و دنبالش از مطب خارج شدمآروم
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 .ستی تر برو حالم خوب ن؟آروميچته؟؟عجله دار:با حرص گفتم. بودادی زیلی خسرعتش
 
 . نگفتيزی بهم انداخت و چی نگاهمین

 
 . کننده شده بودوونهی دسردردم

*** 
 .می نشسته بودشگاهی آزمااطی حياد،توی بشی که جواب آزمای ساعتکی اون تو
 

 .انگار اون هم استرس داشت و نگران بود.. گفتی می نچی داد و هر از چند گاهی مدام پاش رو تکون مشهروز
 

 !...گشنمه: و گفتمدمی کشیقی عمنفس
 
 ؟ي خوری میچ: کت بلند شد و گفتمی ني رواز
 

 . لحظه اسمم رو صدا زدنهمون
 

 .امی االن منیتو بش: و شهروز زمزمه وار گفتمی شدرهی دو بهم خهر
 
 . از استرس مردمادی که شهروز بی وقتتا
 

 ؟... در انتظارمهیچ...ایخدا
 

 . قدم برداشتمشگاهی شده،از جام بلند شدم و به سمت ساختمون آزمای اومدن شهروز طوالندمی دیوقت
 

 ...ستادی ادنمی هم بادستادم،اونی از حرکت ادنشیبا د.دمی بودم که شهروز رو دکی نزدبایتقر
 
 . نفس نفس افتاده بودمبه
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 ... خوامیبچه نم: بگم که شهروز گفتيزی باز کردم چدهن
 
 . شدمرهی گرد شده به شهروز خي چشم هابا
 

 ! ام و از کنارم گذشتنهی سي تودی رو کوبشی آزماي برگه
 

 .ختنی تا شد و اشک هام ردمی شد که دی چدمینفهم
 

  خواست؟؟ی منو نمي بچه ای خواست ی خواست؟؟نمی نمبچه
 

 . بودختهی که روم بود،اعصابم رو بهم ريزی ترحم آمي هانگاه
 

 . خارج شدمشگاهی نا منظم از آزماي افتاده بود برداشتم و با قدم هانی زمي رو که رویشی آزماي برگه
 

 . خوادشی تو شکممه که باباش نمي کنم؟؟بچه اکاری چدی باحاال
 

 . صورتم روون بودني هام همچنان رواشک
 

 . شهروز نبودنی ازماشي اطراف رو نگاه کردم،اما خبریکم
 
 .ه برسونه نموند تا من و به خونیاون حت.دمی کشیقی عمآه
 

 . مهرسام رو گرفتمي شماره دی به ذهنم نرسي فکری پا و اون پا کردم و وقتنی ایکم
 

 .دمی خواب آلودش رو شني از چند بوق صدابعد
 

 ؟ییکجا: کردم و زمزمه وار گفتمي اسرفه
 

  شده؟يزیچ.خونه ام: واضح تر شد و گفتی کمصداش
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  دنبالم؟يای بشهیم: و گفتمدمی جلو کشی رو کمشالم

 
  شده؟ی مرسا؟چییکجا_
 
 . لطفاایزود ب. فرستمیآدرسو برات م_
 

 . بگه تماس و قطع کردميزی چنکهی از اقبل
 

 . کردم آدرس و براش فرستادمی که هق هق مهمونجور
 

 ... که باباش دوسش ندارهي من و بچه ااد؟سری قراره سرم بییچه بال!ا؟یخدا
 

 مرسا
 .با شهروز دعوام شده  و حوصله ندارم: فقط گفتمدی پرسیمهرسام ازم م که یی سوال هاي جواب همه تو
 

 . کرد و خودش رفتادهی خونه پي جلومنو
 

 ... سرزنش بار بهم انداختي که چه قدر نگاه هابماند
 

 .مبارکت باشه: زد و گفتي لبخنددنمی عمو با دزن
 
  موضوع واسه شهروز مهمه که بخواد به عمو و زن عمو بگه؟؟نی بهش خبر داده بود؟اصال مگه ایک
 

 عمو کجاست؟: به زن عمو زدم و گفتميلبخند
 
 تا دوساعت میشهروز گفت آماده باش. قدم بزنهکمیرفته : ذاشت گفتی رو جلوم ممیی که فنجون چای حالدر
 . باباتي خونه می دنبالمون برادی مگهید
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 . شدممییغول خوردن چا رو تکون دادم و تو سکوت مشسرم
*** 

 . دوختمرونی رو از شهروز گرفتم و به بنگاهم
 

 . گفته بود و برامون خوشحال بودکی به جفتمون تبرعمو
 

 .میی خوای ما بچه نمیول: وار گفتمزمزمه
 

 .دمی دی منهیی آي متعجب شهروز رو از تونگاه
 

 ! خوبهیلیچرا عمو جان؟بچه که خ: به عقب برگشت و گفتعمو
 

 ... ادامه بدمی تونم کنار شهروز به زندگیمن نم: شهروز دوختم و زمزمه کردمي رو به چشم هانگاهم
 

 . آسفالت گم شدي ها روکی شدن الستدهی بدِ کشي گفتن عمو تو صدای چيصدا
 
 ! جمع بچشهيوقتش بود تا شهروز طعم بد خورد شدن و تو... تند رفته بودم،اما وقتش بوديادی زدیشا
 
 . به شهروز نگاه کردمنهیی تو آاز
 
 . شد و به سمت درِ سمت من اومدادهی پنی ماشاز
 

 .رونی بدی کشنی باز کرد و من و از ماشدرو
 
 . گردنش متورم شده بودنيرگ ها. کردمی تعجب نگاهش مبا
 

 بشم ونهوید. نکن مرساي اعصاب من باز؟؟باي دی ملشونی تحوهی شر و ورا چنیا: دستم و فشار داد و گفتمچ
 . شناسمی خودمم نمگهید
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 . سکوت زل زده بودم بهشتو
 

 دونم و ی نده،وگرنه من م؟؟کششيدیفهم!هی همش شوخي که زدیی حرفانیا: و محکم فشار داد و گفتدستم
 !تو
 
 که زنش و تو ی کسيتو خونه . خوام بمونم تو خونتی؟؟نمي کرده؟؟داغیچ: گفتمي بلندبای تقري صدابا

    اونشب واسه با من بودني کرد؟؟غلطي خوایبچه نم. کنهی ول مشگاهیآزما
 ...می جدا شمی خوای بفهمه می کسي خوای نمی کنی غلط م؟؟پسي خوایمن و نم.ي کردی مخواهش

 
 ...می حرف بزندیبا: و گفتدی رو ازم دزدنگاهش

 
 

 لحظه کی گهی که دياونقدر خراب کرد... شهروزيگند زد! نموندهیحرف: لبم نشست و کفتمي گوشه يپورخند
    بودي بدتر از کار،صدبرابري که  امروز کرديکار!نمتی خوام ببیام نم

 ...ي باهام کردشی چهار سال پکه
 

 . رو از شهروز که سکوت کرده بود گرفتم و ازش فاصله گرفتمنگاهم
 

 . شدمنی ماشسوار
 

 . آروم بشمی اومد و من ممنونشون بودم که سکوت کردن و بهم اجازه دادن کمی کس در نمچی از هصدا
 

 . شدنی بعد شهروز هم اومد و سوار ماشیکم
 
 ... کردی غر غر مکی به خاطر ترافی کرد و هر از گاهی می سرعت باال رانندگبا
 
  مرسا؟ياینم:دمی زن عمو رو شني فکر هام غرق بودم که صداتو
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 ...امیاالن م: بابا،زمزمه کردمي خونه دنیف دوختم و با د رو به اطرانگاهم
*** 
 نی مامان شهروز هم ابراز خوشحال کرده بود و ایحت. عمو و زن عمو خوش حال بودني دوباره دنی از دهمه
 . بودبی عجیکم
 

 . خسته کنندشون،سالن رو ترك کردم و به اتاقم رفتمي از بحث هاکالفه
 

 . شدمرهی سرم گذاشتم و به سقف بنفش اتاقم خری رو زدستم
 

 . بازم رو کامل باز کنممهی ني شدن که در اتاق باز شد و مجبورم کرد چشم های هام داشتن گرم مچشم
 
 . تخت نشستمي مهرسام،از جام بلند شدم و رودنی دبا
 

 م؟یحرف بزن: نشست و آروم گفتکنارم
 

 . رو تکون دادمسرم
 

 ... خوام برمیم: و گفتدی و پشت گردنش کشدستش
 
 کجا؟: دادم پشت گوش هام گفتمی که موهامو می حالدر
 
 .ستادی تخت بلند شد و پشت به من اي رواز
 
 مرسا؟؟... رمی مرانیاز ا_
 
 جونم؟: کرد گفتمی مدادی که ترس و تعجب توش بیی صدابا
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 ... تونم به تو بسپرمی رو فقط مشامیم! رو نگهش دار مرساشایم_
 
 . تخت بلند شدميو راز
 
 . چشم هاش زل زدمي و توستادمی به روش ارو
 
 مهرسام؟؟_
 

 ... نزننمیدست رد به س: انداخت و گفتنیی رو پاسرش
 

 ... آخهی با ارزش تره؛وليزی برام از هر چشایم: و گفتمدمی کشیقی عمنفس
 

 ... بزنمی رو باال اورد و نتونستم در برابر چشم هاش که برق اشک توشون معلوم بود،حرفسرش
*** 
 ... نداشتی مشکلچی شب،مهرسام با شهروز هم حرف زد و ظاهرا شهروز ههمون

 
 !! بودشای می اصلی تازه آغاز زندگنی او
 
 ...بزرگ تر هاش براش در نظر گرفتن رو دارا بشه که یتی جدا بشه و هوشی اصلتی که قرار بود از هوییشایم
 

 مرسا
 . دادم و چشم هام و بستمهی تکی رو به صندلسرم

 
 . بود و باعث سردردم شده بوددهیچی پمینی بي توگاری سيبو
 

 !!مرسا؟؟:دمی تا سرفه کردم که صداش و شنچند
 
 . بشنوميزی خوام چینم: چشم هام و باز کردم و گفتميال
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 ! گفت که کاش حرف هاش رو بزنهی بود؛اما ته دلم م که زبونم تلخ شدهدرسته

 
 ... کردی نمي پافشاريزی چي وقت براچی که شهروز هفی حاما

*** 
روشنش کردم و از آشپزخونه خارج . جا دادم و درش رو بستمیی لباس شونی ماشي رو توفی کثي هالباس
 .شدم

 
 ... شهی نمداری دونستم شهروز حاال حاال ها بی نه صبح روز جمعه بود و مساعت

 
 . سمت اتاق رفتم و کنارش نشستمبه
 
 ... کردمی رو مشخص مفمی تکلدیبا
 

 . رو سمت بازوش بردم و چند با تکونش دادمدستم
 
 ...جمعستا.نکن مرسا_
 

 . رو معلوم کنفمیپاشو تکل: تر تکونش دادم و گفتممحکم
 

 . بغلشي و افتادم تودی رو محکم کشدستم
 

 . کردم خودم رو جابه جا کنمیسع
 

 ! رو معلوم کنم؟فتی تکلی گیمگه نم: به خودش فشارم داد و گفتمحکم
 

 . رو تکون دادمسرم
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 ....پس تکون نخور_
 
 
 . حرکت تو بغلش موندمی نگفتم و بيزیچ
 

 ... دستش گرفتي کرده بودم توزونی دور گردنم آوری رو که از زنجي رو سمت گردنم اورد و حلقه ادستش
 
  بهت گفتم؟؟ی و بهت دادم چنی ای وقتادتهی_
 

 کس،جز من چی هي برای ذارم دستت که بدونی و منیا( سرم تکرار شدي نباشه؟صداش توادمی شد ی ممگه
 !)یستین

 
 . آره پلک زدمي زدم و به معنای تلخلبخند

 
 !یستی کس جز من نچی هيپس االنم برا: رو از گردنم جدا کرد و گفتدستش

 
 تو زن ي و چه نخوايچه بخوا!ي ذارم برینم: کردم که زمزمه وار گفتی سکوت نگاهش مي لحظه توچند

 ...می کنیبچمونم با هم بزرگ م...ی مونیتا آخرشم زن من م.یمن
 

 .نهی نگاهم نبي رو توي تا برق شاددمی رو از چشم هاش دزدنگاهم
 

 . بشممونیشم نکرده بودم که پش رفتم،فکری داشتم میوقت: و گفتدی رو بوسصورتم
 

 ؟؟یچرا رفت: گفتمآروم
 

 ! کسچیه...شهی کس برام تو نمچیه: و به خودش فشار داد و زمزمه وار گفتمن
 

 ...ي باهاش لج بودیلی که خی دختر خاله داشتم؟همونهی ادتهی: گم گفتی نميزی چدی دیوقت
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 خب؟؟: کردم و گفتمزی هام و رچشم
 

 ...اون آخرا که باهات سرد شده بودم،افتاده بودم دنبال اون: بغلش گرفت و گفتي و توسرم
 
 . کردم خودم و ازش جدا کنمی حرص سعبا
 
 تونه ی کس جز تو نمچی هدمیفهم... دنبالش رفتم آلمانیوقت: گوشم گفتری به خودش فشارم داد و زشتری باما

 !!خانوم من باشه
 
 ؟؟هااان؟؟ی لوس بفروشيد من و به اون دختره  دلت اوميچجور: و گفتمدمی کشیغیج
 

 ...غوی جغیج: و گفتدی گونم کشي و رودستش
 
 !بروووو...برو اونور: زدم گفتمی نفس نفس متی که از عصبانی حالدر
 

  و معلوم کنم؟؟فتی تکلهی بقي خواینم: و گفتدیخند
 

 ... باورش نشده بود که واقعا از دستش ناراحتمانگار
 

 ! مونمی نمانتکاری آدم خهیمن با .... معلومهفیتکل: هام و روهم گذاشتم و گفتمچشم
 
 دوباره تورو مال خودش کنه،با نکهی اي کار،براانتی اگه اون آدم خیحت: هم من و به خودش فشار داد و گفتباز

  باشه؟؟دهیعالم و آدم در افتاده باشه و هزار جور نقشه چ
 
 !!کنولم : دندون هام گفتمي الاز
 
 نکن از غی خوب و دريروزها...وقتشه به آرامش برسم!تاوانشم دادم...اشتباه کردم مرسا: گوشم زمزمه کردریز

 !من
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 ...نهی چشم هام و نبي هم فشار دادم تا اشک حلقه زده توي هام و محکم روچشم

 
 .بذار جبرانشون کنم... کردمیبچگ: و گفتدی رو بوسصورتم

 
 ...شگی تو آزما؟؟چرايا اون کارو کردچر: گفتمی لرزوني صدابا
 

 دعوات يدی و برام رقصيدی لباس کوتاه پوشهی روز تولدم ی وقتادتهی: لبم گذاشت و گفتي رو روانگشتش
    رو با خشم وشی که خوشحالیکردم؟؟من همونم مرسا،همون آدم

 ...بخدا من همونم...دهی نشون مشیتینارضا
 

 ...عنی...تو...یعنی: گفتمدیلرزی که صدام مهمونجور
 
  رو که از توعه؟؟ي نخوامش اون بچه اشهیمگه م!معلومه که خوشحالم_
 

 ! حال اون زمانم،اصال مناسب نبودي ذوق مرگ،براي کلمه
 

 که چهار سال ییجمله ها... کردمی مری آسمون ها سيرو... و باالتر از ذوق مرگ شدن بودشتری بيزی چحالم
    کمتري کرده بودم رو توهیا و روزها گر دوباره اشون ساعت هدنی شنيبرا
 ... ساعت بهم گفته بودکی از
 

  مهرسا
 بای برام سخت بود و تقریلیراه رفتن و کار کردن خ. ماه هشتم بودم و شکمم فوق العاده بزرگ شده بودتو

 . بودمدهی دراز کششهیهم
 
 
 .دمشی دی مشغول کار هاش بود و جز ساعت دوازده شب به بعد نمی حسابرادیه
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 .می ذاشتی رو پشت سر ممونی زندگي کسل کننده ي گفت روز هاشهیم
 

*** 
 . شدمرهی خرادی گرد شده به دهن هي چشم هابا
 

  شم؟؟؟ی کنم و عاشق می و ول می هدف به اون مهمي کرده؟؟فکریچ: زد و گفتيپوزخند
 

 . اومدی بگم،اما صدام در نميزی باز کردم چدهن
 

وقتشه از شرت ... سخت بودیلی خی خونمي که توی نه ماهنی ايتحمل کردنت تو: صورتم و گفتي شد توخم
 !خالص شم

 
 ... بگميزی هم دهنم رو باز کردم و باز هم نتونستم چباز
 
 ... بمون و بسوزیی آبروی و بی و بدبختییتو تنها: و گفتدی کشيادیفر
 

 . جدا شد و به سمت در خونه رفتازم
 

 . سرد سالن افتادمي هاکی سرامي شل شدن و با زانوهام روپاهام
 

 ! هفت سال مراقبش باشنیتو ا... برمشی و مامیهفت سالش که شد،م: آخر برگشت و گفتلحظه
 

 ! محکم بسته شدن در و شکستن بغض مني هم صدابعد
 
 ... گل کرده بود و گول حرف هاش و خورده بودممیباز هم ساده باور! خورده بودميباز
 

 . شد که باز هم ازش رکب خورده باشمی نمباورم
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 . هق هق افتادمبه
 

 . کردمی مهی بخت بدم گري سرد نشسته بود و براي هاکی سرامي سالن خونه،رووسط
 
 ... افتادی بدنم از ترس و دلهره به لرزه مي کردم،همه ی که فکر مرادی هی بي ندهی آبه
 
 .دمی کشیغی جدیچی دلم پری که زي درد بدبا
 
 .. شدی مشتری و بشتری کنم و دردم هر لحظه بکاری چدی دونستم باینم
 

 ...! کمکم کنا،خودتیخدا
 

 ...نمی رو ببيزی تار شد و نتونستم چدمی شد که دی چدمینفهم
 

 مرسا
 . شده بودمرهی به در اتاق خسی خي بودم و با چشم هاستادهی در اتاق عمل ايجلو
 

 .دمی شنی شهروز رو مي قدم هايصدا
 

 .دی کوبی مواری داد و پاش رو به دی می لب فحشری  زی از گاههر
 

 .دمی کشی گرفتم و دستم رو به صورتم می رو گاز  ملبم
 
 .می بودستادهی در اي ساعت بود که مهرسا اون تو بود و من و شهروز جلوکی

 
 . و شکستمارستانی شهروز سکوت بادی فريصدا

 
 ؟؟؟ییکجا_
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 . به سمتمون اومد و با اخم تذکر سکوت داديپرستار
 

 . رو به شهروز دوختم و منتظر شدم تا تماس رو قطع کنهنگاهمم
 

  شد؟کجاست؟یچ: رو که از گوشش جدا کرد،به سمتش رفتم و زمزمه وار گفتمشیگوش
 

 ...ادینم: و گفتدی رو ازم دزدنگاهش
 
 ... خوادیمهرسا رو نم:شده نگاهش کردم که ادامه داد گرد ي چشم هابا
 
 ؟؟؟یچ_
 
 .رونی بنی ببرفی تشرنی ساکت باشنی تونیاگه نم: گفتنباری هم همون پرستار اومد و اباز
 

 . بهمون رفت و ازمون دور شدي هم چشم غره ابعد
 

 .!!دهیگفته تا آخر هفته،طالقش م: در اتاق نشست و زمزمه وار گفتي جلوي فلزي های صندلي روشهروز
 

 ... مني چارهیخواهر ب: رو سمت اتاق عمل کشوندم و زمزمه وار گفتمنگاهم
 
 . زد،اشک هام رو پاك کردم و به سمت عقب برگشتمی مامان که اسمم رو صدا مي صدابا
 

 بچم کجاست؟؟: بغضش شکست و گفتدنمی با دمامان
 

 . زدم و با انگشت اشاره ام اشک هاش و پاك کردميلبخند
 
 ...ارهی خواد نوه کوچولوت  و برات بیم!گهیتو اتاق عمله د.قربونت بشم_
 

 . کردی شهروز گوش مي کنار شهروز نشسته بود و با اخم به حرف هابابا
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 .نروی رفت بمارستانی شهروز که تموم شد،بابا از جاش بلند شد و با سرعت از بي هاحرف

 
 . دست دکتراستریانگار نه انگار که دخترش  ز...بازم رفته سراغ کار خودش: گفتي با دلخورمامان

 
 . زنگ بزنرون،بهمیهر وقت اوردنش ب: به من کرد و گفتی نگاهشهروز 

 
 .رونی رفت بمارستانی هم از جاش بلند شد و از ببعد
 

 مهرسا
 )دوماه بعد(
 
 .ینی بشدی بای،ولی بغلش کنیتوتیم.ونت برمآره قرب: گفتمشای لبخند رو به مبا
 
 . رو دادم بغلشی ذوق کنارم نشست و من هستبا
 

 بزن رادی زنگ به ههی...ی واسش شناسنامه نگرفتیدوماهش شده ول: و آب و دستم داد و گفتوانی لمرسا
 .نیری براش شناسنامه بگنی برادیحداقل ب

 
 ...اونم جوابم و داد: زدم و گفتميپوزخند

 
 شد و من به یبابا روز به روز افسرده تر و شکسته تر م. مامانشی اومده بود،اومده بودم پای دنی که هستی وقتاز
 .ختهی زهرش رو به بابام ررادی بودم که هدهی رسجهی نتنیا

 
 . بچش نرفته بودتی جنسدنی سونو و فهمي مرسا برای کرده بود که حتری من اونقدر همه رو درگی زندگاوضاع

 
 . رو نداشتمی هستي ونگ ونگاي حوصله ی اصال خوب نبود و گاهمی روححال
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 . دونستن که کجا رفتهی خانوادشم نمیحت... نبودرادی از هيخبر
 

 . کردی نگاه مامان و باباش بود،آرومم نمي که توي ایشرمندگ
 
 ... دادی آزارم منی بود و اومدهی برادر زاده اش ندنی بار هم به دکی ی حتایهل
 

 . قرار گرفتهی توجهی بش،موردی بچم از همون اول زندگنکهی بودم از اناراحت
 

 .رونی بختمی از موهامو ازش ری سرم انداختم و کمي رنگم و روی مشکشال
 

 . بلند شدمزی به خودم کردم و از پشت مینگاه
 

 .میبر: رو که تو بغل مرسا بود گرفتم و گفتمیهست
 

 . کنم که باهاشون نرمشونی غر زدم اما باز هم نتونستم راضی کلنکهی ا؛باییا گفته بود قراره ببرتمون جبابا
*** 

 نجا؟یآخه چرا ا: تعجب گفتمبا
 

 . شوادهیپ: آروم گفتبابا
 
 . به اطراف نگاه کردمکمی

 
 .می بودومدهی نگهی که بعد از مرگ پدربزرگم دیی بابا،جاي پدري خونه

 
 . شدمادهی پنی بغل مرسا گذاشتم و از ماشي رو تویهست

 
 . انجام بدمدی رو باي و چه کارنجامی دونستم که چرا اینم
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 . پوش نظرم و جلب کرداهی سي کردم که مردی به اطرافم نگاه می گنگبا
 
 . اومدی سمت من مبه
 

 . هامو کامال باز کردم و با دقت نگاهش کردمچشم
 

 ...! منههی مرد زندگهیاون چه قدر شب... ندازهی نفر مهی ادیاون چه قدر منو ... چه قدر آشناستاون
 
 

 . قدم آهسته و لرزون برداشتمچند
 

 . اومدی همچنان به سمتم ماون
 

 ... شدی مشتری من برادی شد،شباهتش به هی تر مکی که نزدی چهر
 
 . بوددهی رسمی دو قدمبه
 

 . به گلوم چنگ انداختبغض
 

 .ستادی رو پر کرد و درست رو به روم انمونی بي فاصله
 

 ... انداختمنیی رو پاسرم
 

 .دمی شنی کش دارش رو مي نفس هايصدا
 
 ؟یخوب_
 

 ... شد حالم خوب بشه؟ی ميچطور... بوديچه سوال مسخره ا!؟یخوب
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 م؟یراه بر: که گفتدمی کشیقی عمآه
 

 ...نهیبچم تو ماش: گوشه لبم نشست و زمزمه کردمیی صدای بپوزخند
 

 .دی کج کنم که دستم و کشنی راهم رو به سمت ماشخواستم
 

 ه؟یچ: به سمتش برگردم گفتمنکهی ابدون
 
 .!!اومدم دخترم و ببرم_
 
 ... و با خشم به سمتش برگشتمارمی نتونستم طاقت بگهی بار دنیا

 
  
 !ي ببریی اونو جايتو حق ندار!! منهيبچه : گفتمي بلندبای تقري صدابا
 

 ! منهيبچه : دستم رو فشار داد و گفتمچ
 

 .مااال منه: گفتمي مانندغی جي و با صدادمی تو هم کشاخمامو
 

 ...مال جفتمونه:دمی گوشم شنری کردم دستم و از دستش خارج کنم که صداش و زیسع
 

 .ستادمی حرکت ای لحظه بچند
 

 . هاش از مچ دستم باز شدن و از کنارم گذشتانگشت
 
 . رفتیبا م بانی سمت ماشبه
 

 .دی کشرونی بنی رو از ماشی رو باز کرد و هستنیدر ماش. رفتمدنبالش
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من و دخترم قراره از امروز : که نگاهش رو به سمتم کشوند و زمزمه وار گفتدمی کتش رو کشي قهی حرص با
 ...! کنهی تونه با ما زندگی خواد میاگه مامانشم م.می کنیباهم زندگ

 
 !! تونه پررو باشه؟؟ی آدم چه قدر مهی. کردمی گرد شده نگاهش ميبا چشم ها. هم ازم دور شدبعد
 
 .دمی حرص دنبالش رفتم و کتش رو از پشت کشبا
 

 . بلند شده بودی هستي هی گريصدا
 
  شده؟؟داتی که حاال پي بودي دوماه کدوم گورنیا! منهيبچه : گفتمي بلندي صرابا
 

 ... خوامی رو نم،خونهيایاگه نم! خانوادستهیخونه منتظر :فشار داد و گفت رو محکم به خودش یهست
 
 ...!ایپس ب: لبخند نگاهم کرد و گفتبا
 
 
 . کردمی گرد شده نگاهش مي چشم هابا
 

  تونه پررو باشه؟؟ی بشر چه قدر مهی آخه
 
  برم؟؟ای يایم_
 
 ...امینم: حرص گفتمبا
 

 .رونی بدمی و از بغلش کشیدستامو جلو بردم و هست.دمی دی نگاهش مي و توتعجب
 

 . رفتم که دستم و گرفتی منی به سمت ماشداشتم
 
 ؟؟ی زنی که حاال حرف خونه و خانواده مي مدت کجا بودنیتو ا: بلند گفتمي صدابا
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 . کرد و اعصابم و خورد کرده بودی مهی گریهست

 
 !!ایستی بچه ساکت کردنم بلد نهی_
 

 . و مشغول ساکت کردنش شدرونی بدی رو از بغلم کشبچه
 

 ! بودي خنده دارتیوضع
 

 بغل ي توی که هي بودن؛بچه استادهی اابونی بودن و وسط خدهی رو دگهی که بعد از دوماه همدي و شوهرزن
 . کردی مهی شد و گریهامون جا به جا م

 
 ...می بودیبی و غربی ما موجودات عجدیشا. قول مرسابه
 

 . خوام برمیبدش من م.حوصله ندارم: و گفتمدمی هام و مالچشم
 
 . خونمونمیریم. و تمومش کنيمسخره باز: کامل گفتتی جدنطوری اخم و همبا
 

 .ندمی صداش،باعث شد دهنم رو ببي توتیجد
 
 .دمی ترسی ازش ميادیز
 

 .دی کشرونی رو بنشی ماشچیی شلوارش کرد و سوبی جي رو تودستش
 

 .دمیور تر د دی رو کمنشیماش
 
 .برو سوار شو: اخم گفتبا
 

 . خوامیطالق م: و گفتمستادمی انهی به سدست
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 .نمی ببنیگمشو تو ماش. دمی االن طالقت منیهم: زد و گفتيپوزخند

 
 .نیگفتم گمشو تو ماش: بگم که گفتيزی بلند چي باصدااومدم

 
 مرد ی بچت داشت ميدی؟؟فهمي بودی چند وقت کدوم قبرستوننیا:دمی کشغی و جووردمی طاقت نگهی دنباریا

  ی تونم بچه دار شم؟؟می نمگهی دی دونیرون؟؟می بدنشیکه از شکمم کش
 

 ؟؟؟یدون
 

 . انداختنیی شد و سرش رو پاری دلگنگاهش
 

 .رونی بدمی و از بغلش کشی زدم و هستيپوزخند
 
 تی گفت اما دلم بهش رضای که عقلم میمیتصم... گرفتمی ممی واسه زندگی درستمی وقتش بود تصمدیشا
 ... کهیمیتصم... دادینم
 

 مرسا
 
 . اومده بود،نرفته بودم خونهای دنی که هستی وقتاز
 

 . گرفتی قهر کرده بود و اصال سراغم و نمشهروز
 

 . مامان بودميدوماه بود که کال خونه ! داشتحقم
 
 .ومدی نگهی دوهفته دیکی بعد ی موند ولیامان م مي اومد و چند شب خونه ی خودشم ملیاوا
 

 ... خودمون فاصله نندازم و برگردم خونهنی بی کرد که الکی سرزنشم می کلمامان
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 . خونه رو نداشتمي نگران مهرسا بودم،خودمم حوصله نکهی اری به غیول
 
 ... داشتمازی شهروز ندنی مدت ندهی به
 

 . بوددهی کنارش دراز کششای بود و مدهی مهرسا خوابي پاهاي رویهست
 

 .دهی کرد که اون چند شبه که درست نخوابی ميادآوری مهرسا ي خسته ي هاچشم
 

 . کردی متشی اذیلی خیهست
 

 . بخوابکمی ن،خودتییبذارش پا: گفتمآروم
 

 . گذاشتنی زمي رو روی رو تکون داد و آروم هستسرش
 

 .زنگ به شهروز بزنم هی رم یم: گذاشتم و گفتمشای مي رو روپتو
 

 . تخت برداشتم و از اتاق خارج شدمي و از رومیگوش
 
 . رفتم و شماره اش و گرفتماطی سمت حبه
 
 ...اشغال...چهار...سه...دوتا... بوقهی

 
 . شلوارم گذاشتمبی جي و توی و گوشدمی کشیآه
 

 اونم دلش برات تنگ شده؟؟: دصدا تو سرم زنگ زدهی... براش تنگ شده بوددلم
 

 . شده بودمی دونستم چرا انقدر دچار دوگانگی نمخودمم
 

 . زنگ اومديصدا
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 . سمت در رفتم و بازش کردمبه
 
 . نگاهش کردمیجی شهروز،چند لحظه با گدنی دبا
 

 .اومدم تا اون و ببرم.يقول داده بودم ببرمش شهرباز: کردزمزمه
 
 ...ومدهی بهم فهمونده بود که بخاطر من نی زبونیبا زبون ب... گفتی رو مشایم
 
 . در کنار رفتم و به سمت خونه راه افتادمي جلواز
 

 ...رادی هدنی دمی تا من و مامان و بابا مهرسا رو ببري رو ببره شهر بازشای بود شهروز مقرار
 

  مرسا
 . گفت که متوجه نشدميزی لب چری زبابا
 

 ... شهی بغل اون بغل منی ایه.ی هستچارهیب:گفت زد ی که خنده توش موج میی با صدامامان
 

  کنه برگرده؟؟ی مهرسا قبول میعنی: و گفتمدمی به صورتم کشیدست
 

 ... طالق شهي بچه شای مثل ممی خوام هستینم. قبول کنهدیبا: نگاهم کرد و گفتنهیی آي از توبابا
 

 . نگفتميزی کردم و چسکوت
 
 . باز شد و مهرسا سوار شدنی ماشدر
 

 . نگاهش کردی به عقب برگشت و سوالبابا
 

 ... کنمی آدم زندگنی خوام با ایمن نم: رو به خودش فشار داد و گفتیمهرسا،هست
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 . گم شدی هستي هاهی گري صداي گفتن مامان،توی چيصدا

 
 ... ترسمیبخدا م. ترسم ازشیم: گونه هاش سر خوردن و زمزمه کردي هاش رواشک

 
 مگه لولوخورخوره است؟؟: و گفتمرونی بدمی و از بغلش کشیهست

 
  بترسم از تنها شدن؟؟دی بایتا ک... ترسم بازم برهیم: و گفتدی کشیقی عمآه
 

 ... فکر کنمیبه هست: و روشن کرد و گفتنی ماشبابا
*** 

 .دی بودم که به پاهام چسبشای واسه می شکالتکی درست کردن کمشغول
 

  شده؟؟یچ: و گفتمدمیخند
 
 )شهروز کارت داره.(شهلوز کالت داله_
 

 . شستم و خم شدم بغلش کردمنکی سي هام و تودست
 
 .رونی آشپزخونه زدم باز
 

 .شای منمی ببنیی پاای؟؟بی رو بغل کنشای شکمت واجبه مي تويتو با اون بچه : گفتدنمی با دمامان
 
 ؟شهروز باالست؟.نیی ذارمت پاینم: خودش رو بهم چسبوند که گفتمشایم
 

 . رو تکون دادسرش
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چپ چپ نگاهم کرد و .دی کشرونی رو از بغلم بشای بار مهرسام به سمتم اومد و منی سمت پله ها رفتم که ابه
 . کارت مونده بودهی نیهم:گفت

 
 . و از پله ها باال رفتمدمی کشیپوف
 
 . اتاقم و باز کردم و رفتم تودر
 

 . تختم بود زل زده بودي که رو به روشای تخت نشست بود و به عکس مي روشهروز
 

 .ي گفت کارم دارشایم: گفتمآروم
 
  خونه؟؟يایچرا نم.خسته شدم: تخت بلند شد و گفتي رواز
 

 . انداختمنیی و پاسرم
 
 .ستادی سمتم قدم برداشت و رو به روم ابه
 

 . چونم برد و سرم و اورد باالری رو زدستش
 
  ازم؟؟ی کنی مي دوست دادم،چرا دوريدیحاال که فهم_
 

 .می رو ازش دزدنگاهم
 

 ...دلم تنگ شده برات: رو جلو اورد و گفتسرش
 

 ...شمی متیاذ: و گفتمدمی و عقب کشسرم
 

 . ازمي دور شدیلیخ!اتی مثل بچگيشد: و گفتدی رو ازم دزدنگاهش
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 . گرفت که دستش رو محکم فشار دادمی ازم فاصله مداشت
 
 . آغوشش انداختمي بهم انداخت که خودم و توی نگاهمین

 
 ... گردنم فرو کرد و شروع به حرف زدن کردي و توسرش

 
  مهرسا
 . چشم هام کنار بزنمي و از جلورادی هي کردم چهره ی هم فشار دادم و سعي هام و روچشم

 
 ... شد؟؟چه قدر الغر شده بودی مگه میول
 
 . و چشم هام و باز کردمدمی کشیآه
 
 . کوچولوش شدمي و مشغول نوازش کردن دست هادمی خوابی سمت هستبه
 
 ...می کنی و نگاش ممی مونی تا صبح باال سرش ناد،شبای که بایبه دن_
 

 ...چه قدر ساده خامش شده بودم... بهم گفته بودی قشنگيچه دروغ ها... زدميپوزخند
 

 . به خاطر تو کنار بابات بمونمدی واقعا بادیشا: و گفتمدمی دخترم و بوسصورت
 
 ... با خورد شدن دوباره اتيِبرگشتنت مساو...اون بارها تو رو خورد کرده!احمق: صدا تو سرم گفتهی

 
 . تخت بلند شدمي گرفتم و از روی رو از صورت هستنگاهم

 
 . گذاشتم و به سمت تراس رفتمی تا بالشت دور و بر هستچند

 
 ...دنهی کشگاری تاب نشسته و مشغول سياط،روی حي که تودمی دی رو ممهرسام
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 ...مینی رنگ آرامش رو ببستی واقعا ما حقمون ندی خودم فکر کردم شابا
 

 . مجبورم کرد از تراس خارج بشمی هستي هی گريصدا
 

 . اتاق شدمي کردم و مشغول راه رفتن توبغلش
 
 . کردی باز نگاهم مي گل کرده بود و با چشم هاطنتشیش
 

 .دمی و لپش و بوسدمیخند
 

 . بلند شدمی اس ام اس گوشيصدا
 

 .دی خندیهست
 

 . کردم و دوباره محکم بوسش کردمذوق
 
 .ستی نسی جز پارمی وقت شب،کسنیا: رفتم و با خودم گفتممی سمت گوشبه
 

 . شدمرهی خیچند لحظه با شک به گوش)مییآقا( اسم دنی و برداشتم و با دیگوش
 

 . بود که باباش اس داده و به ذوق و شوق افتاده بوددهیانگار اونم فهم. خوردی تو بغلم وول میهست
 

 ... ودمی صفحه کشي رو رودستم
 
 . شده بودمرهی کرد خی مقی که آرامش رو بهم تزري لبحند به کلمه ابا
 
 خانومم؟؟_
 

 . کردم و لبخندم پر رنگ تر شدذوق
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 ... بدم و باعث شد که به خودم فشارشدی مثل من خندمیهست

 
 مهرسا

 .دی تو دستم لرزیاقدام کردم که گوش)جونم( ي کلمه پی تايبرا
 

 . کردی نگاه ممی گردش به گوشي با چشم هایهست
 

 . زدم و تماس و وصل کردميلبخند
 

 . و دم گوش دخترم گذاشتمیگوش
 
 مهرسا؟؟: بلند شدرادی هي که صدادی کشیغیج
 

 . جدا کردم و دم گوشم گذاشتمی و از گوش هستیگوش
 
 ...سالم_
 

 .دیچی گوشم پي توصداش
 
 ...سالم_
 

 .!! درو باز کنایب: مقدمه گفتی بهوی لحظه سکوت بود که چند
 

 . کردی مشتش گرفته بود و نگام مي انگشتم رو تویهست
 
 ؟؟يجلو در: تعجب گفتمبا
 

 ...ایب...آره: وار گفتزمزمه
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 . اوردم و قطعش کردمنیی و پای گوشدیچی گوشم پي بوق که تويصدا

 
 . و به خودم فشار دادم و به سمت در اتاق رفتمیهست

 
 . رفتمنیی آروم از پله ها پاآروم

 
 . و زدم و به سمت آشپزخونه راه افتادمدر
 

 . باز شدن در که اومد،آروم از آشپزخونه خارج شدميصدا
 

 . کشبد که با تعجب نگاش کردمیغی جرادی هدنی با دیهست
 
 . بودبی برام عجنی بود و ای خوشحالي از روغشیج
 
 . دراز کردی گرفتن هستي به سمتم قدم برداشت و دست هاش رو برارادیه
 

 ؟؟يچرا اومد: رو به خودم چسبوندم و زمزمه وار گفتمیهست
 
 .نمیاومدم دخترم و بب: قدم جلو اومد و گفتکی

 
 ؟؟ي بودی دوماه کدوم قبرستوننیتو ا: که به کار برده بود گفتمیتی از مالکیحرص

 
 . نتونستم مقاومت کنمنباری هلش رو باز هم دراز کرد و ادست

 
 ...بماند: آغوش گرفت و گفتي و تویهست

 
 .شیشونی شد سمت پدهیکه نگاهم کش  بگم يزی حرص خواستم چبا
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 .س کردم رو لمشیشونی دستم رو جلو بردم و زخم پاری اختیب
 

  شده؟؟یچ: وار گفتمزمزمه
 

 ...یچیه: گفتآروم
 

 . نگفتميزی و چدمی رو عقب کشدستم
 
 ...ادیمامان بودن بهت نم: نگاهم کرد و گفتکمی

 
 . کردم و به سمت پله ها رفتمیاخم
 

 . و خاموش کرد و دنبالم راه افتادچراغ
 

 . اتاق شدم و اون هم پشت سرم اومدوارد
 
 . دادی تراس باز بود و باد پرده رو تکون مدر
 
  خونه؟؟ي گردیبرم: سمت تخت راه افتاد و گفتبه
 

 !!؟؟ي دوماه کجا بودنیتو ا: و گفتمدمی موهام کشي تویدست
 
 ...فرناز جدا شده_
 

 . بودختهی و بهم رمی نحس اون بود که زندگي هیو باز هم سا...فرناز!فرناز؟
 
 ...تو خجال... گردمیبر نم: گفتمي بلندي صدابا
 

 ... کرد سکوت کنم،مجبورمی هستي هی گريصدا
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 ...یلیخ...رادی هادهی روت زیلیخ: و گفتمدمی کشیقی عمآه
 

  مرسا
 . خوب شده بودي پر از حس هاقبلم

 
 ... مادر شدن،حس عشق،حس بزرگ شدنحس

 
 . گفتی که شهروز مدام ازش می شدنبزرگ

 
 . مونده بود تا بخواد بزرگ شهیلیهنوز خ. شکمم گذاشتمي و رودستم

 
 . ترسمیم: و گفتمدمی کشیآه
 

 ؟یاز چ: گوشم بلند شدری زصداش
 

 .شکمم گذاشت  ي دست هام روي هاش رو رودست
 

 ... تلخياز تکرار روزا: کردمزمزمه
 

 ...!ستی من تلخ ني برايزی،چیتو که باش: و گفتدی رو بوسصورتم
 

  نشه؟رید: زدم و گفتملبخند
 

 ن؟یی پايای از پله ها بی تونیم:ا شد و گفت جدازم
 

 . رو تکون دادمسرم
 

 .ای و روشن کنم،بنیپس تا من ماش: زد و گفتيلبخند
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 . لب هام شدمي رژ رودنی گفتم و مشغول کشي اباشه

 
 . و از اتاق خارج شدمدمی به صورتم کشیدست

 
 .دمی شنی مهرسا رو مزی رزی ري خنده هايصدا

 
 . در اتاقش باز بوديال
 

 ! لب هام نشستي روراد،لبخندی هدنی جلو رفتم و با دیکم
 
 . رفتمنیی در اتاق فاصله گرفتم و آروم آروم از پله ها پااز
 

 . در خونه بودم که بابا اسمم رو صدا زدکی نزددرست
 
 . و نگاهش کردمدمی پا چرخي پاشنه يرو
 

 ؟ی صبح اولي ریکجا م: و گفتدی به روم پاشيلبخند
 

  شد پس؟؟یسالمت چ: گفتمآروم
 

 . کرد و به سمتم اومدي خنده اتک
 
 ؟ي ریکجا م...زبون دراز بابا_
 
 . رم سونویبا شهروز م: نداختم گفتمی شونه ام مي که شالم رو روی حالدر
 

 ...دی چشمش چکي اشک از گوشه ي پر رنگ تر شد اما قطره لبخندش
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 .دمی رو به سمتش خم کردم و آروم صورتش رو بوسسرم
 

 مو؟؟ی خوشبختيدید: رو پاك کردم و گفتماشکش
 
 ...) نداشتممانی خودم هم به حرفم ایحت(
 

 ...شهی مرتیبرو بابا جون،د: سرش رو تکون داد و گفتبابا
 

 . زدم و از خونه خارج شدمی کمرنگلبخند
 
 ادی... ماماننی غمگي نگاه هاادی... پر بغض باباي نگاه هاادی... کردنی رهام نمي تلخ گذشته،لحظه اي روزاادی

 ...يآور
 
 ؟؟ي ریخانوم کوچولو؟کجا م_
 

 ... فکر هام غرق بودمي خدا،باز تويوا. شدمخکوبی جامش مسر
 
 . عقب گرد کردم و سوار شدمنی سمت ماشبه
 

 ؟؟ي کردی مریکجا س: شده بود سوار شد و گفتادهی صدا کردنم پي هم که براشهروز
 

 ... تلخيتو اون روزا: پاهام گذاشتم و گفتمي هام رو رودست
 

 .دمی نشست و دشیشونی پي که رویاخم
 
 ؟؟ي دی بهم می قولهیمرسا؟_
 
 ؟؟یچه قول: لب گفتمریز
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 باشه؟؟.میبذار از اول شروع کن. به اون روزا فکر نکنگهید_
 

 ... کنمی میسع:فتم زدم و گی تلخلبخند
 

 مرسا
 !!رشینزن ز.دی مروارمی اسمشو بذاريقول داد.رمینخ: لبخند گفتمبا
 

 . بگهشای میاصال هر چ: و گفتدی کشدماغمو
 

 .رمینه خ: کردم و گفتمیاخم
 

 . رو آماده کنهشایزنگ بزن مامانت م.رمیآره خ: و گفتدیخند
 

 . خونه رو گرفتمي چپ نگاهش کردم و شماره چپ
 

 . دونه که چه قدر خوشحال بودمی مخدا
 

 . لطف و بهم کرده بودنیو چه خوب بود که خدا ا... مادر شدم،بچم دختر باشهي دوست داشتم اگه روزشهیهم
 
 ...دیمروار...دیمروار...دیمروار: گفتی و مدی پری منیی با ذوق باال و پاشایم
 
 .رشی زی بزنی تونی نمگهید: به شهروز نگاه کردم و گفتمطنتی شبا
 

 ؟؟ی کنی می پشت من و خالگهید.باشه پدرسوخته: و گفتدی رو کششای ملپ
 
 . براش زبون در اورد و من قهقهه زدمشایم

*** 
  که شهروز باباشه؟؟می قانعش کنيجوریچ... بزرگ شدهشایم: بغض  گفتمبا
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مراقبش ... کنهی بگذره کم کم عادت مکمی...دلم و خون نکن مرسا: انداخت و گفتنیی سرش رو پامهرسام

 ؟؟ باشه...نیباش
 

 .نگران نباش... ذارمیکم نم: مهرسام گذاشت و گفتي شونه ي دستش رو روشهروز
 

 ...نرو مهرسام: گونه هام روون شدن و گفتمي هام رواشک
 

 .نیمراقب خودتون باش.میدوست دارم خواهر: بود  گفتنیی که سرش پاهمونجور
 
 . کردمی  که رفته بود نگاه می به راهی اشکي من بودم که با چشم هانی سرعت ازمون دور شد و ابا
 

 ! باهاش نره فرود گاهی کنه تا کسی بود از همه جدا جدا خدافظقرار
 

 ... من بودي برای ترس بزرگنی خودمون و اشی پمیاری رو از اونروز بشای بود مقرار
 
 ذهنش ي که با مهرسام توی پاك کردن خاطراتيان باباش قبول نکنه و برا که شهروز رو به عنودمی ترسیم

 . نداشتمي برنامه اچیداره ه
 

 ... در انتظارم بودی سختي هادرواقع،روز
 

 . کردی کم مشونی که بودن شهروز،از سختی سختي هاروز
 

  مهرسا
 
 .دمی چشمم و باز کردم و به سمتش خوابي الی هستي هی گري صدابا
 

 . بهش زدم و مشغول نوازشش شدميلبخند
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 .رونی اومد برادی لحظه در حموم باز شد و ههمون
 

 . به روم زد که جوابش رو دادميلبخند
 

 . داشتمی خودم و حس خوبي مدتها دوباره اومده بودم خونه بعد
 
 راد؟یه: تخت بلند شدم و گفتمي رواز
 

 .  زدميدم،لبخندی جونم گفتنش رو که شنيصدا
  

 ...می بچه دار شمی تونی نمگهید_
 
 !بسه.می داردونهی: و گفتستادی به روم ارو
 

 .دمی رو با انگشت هام کشسشی خي رو جلو بردم و مهادستم
 

 .نکن جوجه: و گفتدیخند
 
 !!؟؟ي شدبی غهویحاال بگو چرا : تخت نشستم و گفتميرو
 
 .ولش کن:  بهم نگاه کرد و گفتنهیی تو آاز
 
 .بگو: اخم گفتمبا
 
 . تخت شدکینزد. سمتم برگشتبه
 

 . صورتمي هاش و دو طرفم گذاشت و خم شد تودست
 
 ؟؟ی اعصاب جفتمون و خورد کني خوایم_
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 . تونم بهت اعتماد کنمینم: نشسته بودم گفتممهی که به صورت نيهمونجور

 
 .اعتماد کن...شهی اعتماد نمی بیزندگ: روم بلند شد و گفتاز
 

 ... اعتماد کنم آخه؟؟منيچجور. تونمینم: کردم و گفتماخم
 

 .از همون روز اول.از اولم دوست داشتم: لبم گذاشت و گفتي رو رودستش
 
 . تخت فاصله گرفتاز
 
 !!نا؟؟یپس انتقام و ا: گفتمي ناباوربا
 
 شی انتقام گرفتن وارد زندگي برادی بای بفهم،بعدی بشی بده که عاشق کسیلیخ: سمتم برگشت و گفتبه
 ...یبش
 
 . کردمی و تعجب نگاهش مي ناباوربا
 
 ادته؟؟ی. جون مامانم قسم خوردم دوست دارمم،بهی باهم بودیوقت: توالتم نشست و گفتزی می صندليرو
 
 . حرف سرم رو تکون دادمیب

 
اون روز اون جمله رو گفتم تا اگه ...ی که بهم اعتماد نکنينگران روز... بودمي روزنیاون موقع،نگران همچ_

 ...ی کندای بهم اعتماد پ،دوبارهيعتماد شد ای بيروز
 

 . زنگ باعث شد حرف هاش نصفه بمونهيصدا
 
 . باز کردن در از اتاق خارج شدي جاش بلند شد و برااز
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 . و از جام بلند شدمدمی موهام کشي حرص دستم و توبا
 

 .رونی گذاشتم و از اتاق زدم بی تا بالشت دور و بر هستچند
 
  شده؟؟یچ:ارد خونه شد با تعجب گفتم مهرسام که ودنی دبا
 
 . پرواز دارمگهی ساعت دکی: لب هاش بود زمزمه کردي که لبخند روی حالدر
 
 ...شا؟؟یپس م: و گفتمدمی کشیآه
 
  خوابه؟؟یهست.سپردمش به مرسا_
 
 . و بغل کرده بود اومدی که هستی بعد،در حالي هی به سمت اتاق قدم برداشت و چند ثانرادیه
 

 ... کنارنی و بذاراتونی بچه ام که شده،لج و لجبازنیبه خاطر ا: و گفتدی و بوسی صورت هستمهرسام
 
 . بغلش موندم و ازش فاصله گرفتمي توکمی

 
 .مراقبشون باش: برگشت گفترادی آخر به سمت هي لحظه

 
 .دی گونم چکي چشمم روي اشک از گوشه ي قطره نی بسته شدن در خونه،اولبا
 
 .و به سمت اتاق رفتم دمی کشیقی عمآه
 
 . و که چشم هاش مثل دو تا دکمه بزرگ شده بودن،سمتم گرفتی وارد اتاق شد و هسترادیه
 

 . کردمبغلش
 

 ...فرناز و دوسش داشتم: نشست و گفتکنارم
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 کاروانسراست؟؟: بهش انداختم و گفتمی نگاهمین

 
 ... نندازکهیت: کرد و گفتیاخم
 

 ... افتاد کهیی اتفاقاهی...میقبل تو اومده بود تو زندگ: نزدم و ادامه دادیحرف
 

 .يحوصلمو سر برد.رادیپاشو برو ه: حرف زدن گفتممهی همه نصفه و ننی از اکالفه
 
 . نگاهم کرد و از جاش بلند شدکمی

 
 .امی مریشب د: سمت در اتاق رفت و با حرص گفتبه
 
 . تخت خوابوندمي و روی دادم و هسترونی بسته شدن در خونه نفسم رو پر حرص بي صدابا
 

 !خودش گفت! داره؟؟آره؟دوسم
 

 !! دوسم دارهآره
 

 !!دوسم داااره: گفتمی و با خوشحالدمی پرباال
 
 ...دمی گرفت و لپش و بوس،خندمی متعجب هستي افهی قدنی دبا
 

  مرسا
 . زدیکس حرف نم چی کز کرده بود و با هي گوشه اشایم
 

 ! نداشتدهی کرده بود اما فاي بهتر شدن حالش هر کاري براشهروز
 
 ... خواستی رو مشا،مهرسامیم
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 . رو تا نصفه از شربت پر کردمیوانی و لدمی کشرونی بخچالی شربت رو از پارچ

 
 . رفتمشای و برداشتم و به سمت موانیل

 
 ؟؟ي خوری منی از اکمی: نشستم و گفتمکنارش

 
 )مهرسام(مهلسام کجاست؟؟!نه: هاش و جلو داد و گفتلب
 

 . کارم رو آسون تر کرده بودنی به مهرسام بگه بابا و اومدی نشی بود که کم منی اشیخوب
 
 م؟؟ی از شهروز بپرسمی بري خوایم.دمشی ندروزیاز د. دونم کجاستیمن نم: و کنار خودم گذاشتم و گفتموانیل

 
 . گفت و پشتش رو بهم کردینچ
 

 ن؟؟یشما دوتا خواب ندار!ادایمن خوابم م: بود گفتستادهی که رو به رومون اشهروز
 
 ! بالمنیداستان بگ: و گفتدی کشازهی خمشایم
 

 . گمی اتاق خودت،همونجا برات داستان ممیپاشو بر: زدم و گفتميلبخند
 

 . رو بغل کردشای جلو اومد و مشهروز
 
 . بلند شدم و دنبالش رفتمنی زمي رواز
 
  مال منه؟؟نجایاا: و گفتدی کشیغی اتاق جدنی با دشایم
 

 .زمیآره عز: تختش گذاشت و زمزمه کردي رو روشای مشهروز
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 . و از اتاق خارج شددی و بوسشیشونیپ
 

 ؟؟يدوسش دار: و گفتمدمی دراز کششای مکنار
 
 !!یلیخ: لبخند گفتبا
 

 داستان خودتو برات بگم؟: نوازش موهاش شدم و گفتممشغول
 
 . رو تکون دادرشس
 

 باور برسه که نی به اشای کردم که می کردم شروع به گفتن داستان ساختگی که موهاش رو نوازش مهمونجور
 ... من و شهروزهيبچه 

 
 ي باباي براي روزهی. بودنشونی چشم آبيمامان و بابا،عاشق دختر کوچولو! سه نفره بودني خونواده هی_

   ي ای مدت طوالني براشهی و مجبور مادی مشی پی مشکلهیدختر داستانمون 
 . کوچولو و مامانش و تنها بذارهدختر

 
 ...چه بد: آروم گفتشایم
 
 ی شد و نمی دختر داستانمون تنگ مي بابايمامان دختر کوچولو،دلش برا: و ادامه دادمدمی و بوسشیشونیپ

 ...ارهی دخترش بي واسه ی الکي باباهیمجبور شد ...تونست به دخترش برسه
 
 !ستی داستان من ننیا... نداشتمی وقت مامانچیمن ه: و گفتدی به سمتم خوابشایم
 

 ...گوش کن: و گفتمدمی موهاش کشي و تودستم
 

 دختر ي کرد تا بابای ناراحت شد و هر روز دعا میلیمامانش خ... رفتادشیدختر کوچولو مامانش رو : دادمادامه
   يبعد مدت ها باالخره بابا... کننیداستانمون برگرده و اونا باهم زندگ
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 ... برگشتدخترمون
 
 ... نداشتمیمن مامان: خودش و بهم چسبوند و گفتشایم
 

 ! بابا،همیهم مامان داشت.زمیچرا عز: رو با دست هام قاب گرفتم و گفتصورتش
 
 ...دمی وقت ندچی که همیمامان!ستی که دوروزه نمییپس کجان؟؟بابا: و گفتدی گلوش لرزبیس
 
 ! خودشوني پس گرفت و اوردنش خونه شی الکي دخترمون،دخترشون و از بابايمامان بابا: گفتمرومآ

 
 . لبش گذاشتمي بگه که دستم و رويزی چاومد

 
 ! خودشی واقعي مامان و باباشی خوشگلمون برگشت پی دخترمون رفت و دختر چشم آبی الکيبابا_
 

 ؟؟ی اسم مامان باباتو بدوني خوایم: برداشتم و گفتمشی کوچولو و صورتي لب هاي و از رودستم
 
 . شده بود سرش رو تکون دادجی گکمی که شایم
 
 . گوشش،اسم هامون رو زمزمه کردمریز
 

 ؟؟ی منی تو مامانیعنی: گفتي بلندي دفعه با صداکی لحظه سکوت کرد،اما چند
 

 ...زمیآره عز: و زمزمه کردمدمی و بوسصورتش
 
 . اتاق و بستم و به سمت اتاق خواب مشترکم با شهروز راه افتادمدر
 

فکر کنم دوتا بشن ! بهشي همه وقتتو دادی نفره ولهی شایم!ستایقبول ن: تخت نشسته بود گفتي که روشهروز
 !نمتی نبگهید
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 ! نکنيحسود: نشستم و گفتمکنارش
 

 ... شهینم: شد تو صورتم و گفتخم
 

  مهرسا
 .دمی پاهاش و شني بود که صدامی دوازده و نساعت

 
 . و به سمت سالن رفتمدمی کشیقی عمنفس

 
 . کردی اخمدنمی دبا
 

 . نگفتيزی تکون دادم که چهی چهی رو به معنسرم
 
  دروغ نبود؟؟ي که زدییحرفا: سمت آشپزخونه قدم برداشتم و گفتمبه
 

 !!نه: که خش دار شده بود بلند شدصداش
 

 . از شربت شدموانمیدم و مشغول پر کردن ل دارونی رو آه مانند بنفسم
 
 . زدمرونی آشپزخونه باز
 
 . کردی بود و نگاهش مستادهی ای سر هستي باالرادیه
 

 !امهی بچگهی شبیلی گفت خیمامان م: لب هام نشست و گفتمي رويلبخند
 
 ! منههیشب.رمینه خ: سمتم برگشت و گفتبه
 

 . تخت نشستمي چپ نگاهش کردم و روچپ
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 ...فرناز با شهاب ازدواج کرده: کمد گذاشت و گفتي رو توکتش
 
 ...آخ....آخه شهاب که...آخه: گرد شده نگاهش کردم و گفتمي چشم هابا
 

 ... و از هم خوششون اومددنی رو دگهی مرسا،هم دیتو عروس: گفتووردی رو در مرهنشی که پیدرحال
 

 . حلقه کردموانمی هام و دور لدست
 
 ! گرفته؟ طالقیتو که گفت_
 
آره چهار ماهه که طالق گرفته از شوهر : گفتي تخت ولو شد و با لحن کش داري لخت روي باال تنه با

 ...اولش
 
 ؟؟ي مدت کجا بودنی ايخب تو، تو: گذاشتم و گفتمی پاتختي و رووانیل

 
 . و افتادم و کنارشدی و کشدستم

 
 .بماند: گوشم زمزمه کردریز
 
 !!؟؟ي دیم مچرا انقدر حرص: حرص گفتمبا
 

 .! جوجوی شی خوشگلتر میلیچون خ: و  گفتدی و کشلپم
 
 ... مثل قبل حرفاتو باور ندارمگهید: نگاهش کردم و زمزمه وار گفتمکمی

 
 ... اون باباتهریهمش تقص... باباتهریتقص: زد و گفتيلبخند
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 نشونی تونه مانع حس بی کس نمچیاگه دونفر واقعا همو بخوان،جز خودشون ه: و ازش گرفتم و گفتمروم
 ...بشه

 
 ...دوست دارم مهرسا: و زمزمه وار گفتدی بازوم کشي رو رودستش

 
 ...شهی بغض گفتم باورم نمبا
 

 . دوست دارمشی پرستی که میبه همون: و فشار داد و گفتبازوم
 

 ؟؟يار قبول کنم دوسم ديجوریچ...ي دی آزارم مي ماهه دارازدهی: و گفتمدی چشمم چکي از گوشه اشک
 

 ... خواستمی که مينشد اونجور...گند زدم: و گفتدی پشت کمرم کشدستشو
 
 ... در حقمي کردي نامردیلیخ: سمتش برگشتم و گفتمبه
 

 .دی گذاشت و نرم بوسمیشونی پي هاش و رولب
 
 ...فرصت بده! کنمی خوام مردونگیم_
 

*** 
  کنم؟؟میچه قدر تقد: بغلم جا به جا کردم و رو به فروشنده گفتمي رو تویهست

 
 .قابل نداره: و گفتدی رو کشی هستلپ
 

 . نگفتميزی زدم و چيلبخند
 

 .ده تومن: دادادامه
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 . رنگم در اوردم و سمتش گرفتمی پول مشکفی از کی ده تومنهی
 
 .مبارك باشه_
 
 . مرسا حرکت کردمنی مغازه خارج شدم و به سمت ماشاز
 

 . شدمسوار
 
 م؟؟یبر_
 

 . و روشن کردنی و تکون دادم و اونم ماشسرم
 

 ؟ي خوای منای از اشا،توامیم: سرش گذاشتم و گفتمي گرفته بودم روی هستي رو که تازه برایکاله
 
 . سمت جلو خم شد و با ذوق سرش و تکون دادبه
 

 .دم در اورفمی رو از کیکی کوچکی زدم و پالستيلبخند
 
 . قربونت بشمایب_
 

 . گفت که با وحشت به سمتش برگشتمی آخمرسا
 
 ؟؟یخوب_
 

 . و تکون دادسرش
 
 !!؟؟ی کنی بچه راننندگنی که با اهی فهمم چه اصراریمن نم: حرص گفتمبا
 
 .میدیخب حاال،رس_
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 . تومی باز کردم و رفتدی خونه رو با کلدر
 

 .دیچی گوشم پي تویی آهنگ آشناي چراغو روشن کنم که صداخواستم
 

 . جلوم ظاهر شدرادی حرکت موندم که چراغ روشن شد و هی لحظه بچند
 
 . تعجب نگاهش کردمبا
 

 ...امروز دوازدهمه: و گفتدی کشرونی و از بغلم بیهست
 

 .هی کردم که دوازدهم چه روزی فکر منی شد و من به اي سکوت سپري لحظه توچند
 

 !!یلی گورنی سال شد که زن اهی! تو؟یجیچه قد گ:ت اومد و گفرونی آشپزخونه بشهروز
 
 . نگاه کردمرادی گرد شده به هي چشم هابا
 

 کادوم کو؟؟: زد و گفتیچشمک
 
 !!گهی که تو بغلته،کادوته دياون جوجه ا: زده بودم گفتمیثی که لبخند خبی حالدر
 

 .دی و بوسمیشونی زد و پيلبخند
 

 .رهی بالکن تا ازمون عکس بگي و نشونده بود تورادی بغل مرسا بود و شهروز به زور من و هیهست
 

 ... عکس درست گرفتهی باالخره ي مسخره بازی از کلبعد
 

 مرسا
 .شای ماری رو بیاون گوش: و گفتمدمی کشیغیج
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 . خوردنی برسه چند بار زممی براش،تا به گوشرمیبم
 

 .دمی مالی ام زانوهاش رو مگهی گرفتم با دست دی که شماره می دست گرفتم و درحالي و تویگوش
 

 ....ه...ش...وقت: گفتمدیچی بله گفتن شهروز که تو گوشم پيصدا
 

*** 
  ماست؟؟يبچه : بغلم گذاشت ذوق زده گفتمي که پرستار توي ایی اون کوچولودنی دبا
 

 !دختر ماست...آره خانوم کوچولوم: و زمزمه کرددی بازوم کشي دستش رو روشهروز
 

 . خوب وجودم رو گرفتني حس هاي همه
 

 ...صاحب بچه...زن و شوهر... و شهروزمن
 

 بد ي هاتی وضعي قاتل خاموش اومده بود و همه کیشهروز مثل !دهی به آرامش رسمی شد که زندگی نمباورم
 ...! رو به قتل رسونده بودمیزندگ

 
 ...! تلخ من بوديش روزا قاتل خامواون
 

 .دشی که شهروز خم شد و بوسدی چشمم چکي ازوشه یاشک
 
 ... تلخي اون روزاي همه يببخشم واسه _
 

شوق بود و شوق ...شوق بودن شهروز،شوق وجود دخترم. هام راه خودشون رو باز کرده بودن،از شوق بودناشک
 ...!و شوق
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 ...دوست دارم کوچولوم: و گفتدی ام و بوسگونه
 

  مهرسا
 ي که نبودی اون مدتینگفت! مونه های مادمی: رفت بغل کردم و گفتمی و که داشت چهار دست و پا میهست

 !يکجا بود
 
 بگم؟؟: زده بود گفتي که لبخند مرموزی حالدر
 
 !!آره: و گفتمنی زمدمی حرص پامو کوببا
 

 !عمل کنم...رمی بگمیتصم...فکر کنم!رفته بودم که خلوت کنم: اومد و گفتجلو
 

 ؟؟ي گم کجا بودی؟؟می گیفلسفه م: و سمتش گرفتم و گفتمیهست
 
 !رازیش: کاناپه ولو شد و گفتيرو
 

 ؟؟يچرا اون حرفارو زد: نشستمو گفتمکنارش
 
 آدم هیاز ! با پشت کردن بابام بودياعتراف من به عشق تو مساو: گفتینی سمتم برگشت و با نگاه غمگبه

 ! نداشته باشيتحت فشار انتظار
 

 ... وقتچی هی وقت ها تحت فشار بودم ولیلیمنم خ: کردم و گفتمیاخم
 

 .می از اول شروع کنایب!فراموش کن اون روزارو: لبم گذاشت و زمزمه کردي و رودستش
 

 . رو از لب هام جدا کرددستش
 

  خوشگلت؟؟ي دوباره بشم جوجو کوچولویعنی: کردمزمزمه
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 !تیی دوباره بشم آقایعنی...آره: لبخند گفتبا
 

 ! من؟ي جوجو ي صدام نکردیی چند وقته آقای دونیم: گفتیبی با لحن عجبعد
 
 . درنگ لب هام رو جفت لب هاش کردمی سرم رو جلو بردم و باری اختیب

 
 . دو جفت چشم گرد شده رو به شدمدم،بای که سرم رو عقب کشیوقت
 

 !می کنی چشم گوشش رو باز ممیاز االن دار: به هوا رفت و گفترادی هي قهقه
 

 . چشم و گوشش باز شهدمی که داره باي ای وحشي بابانیبا ا: و گفتمدمی لب هام کشي و رودستم
 

 ! زبون دراز خوشگلمي جوجونیجونم به ا: و گفتدی صورتم کشي رو رودستش
 

 ! خانیوحش: زدم و گفتمی بزرگلبخند
 

 !نوکرتم جوجو: زد و گفتیچشمک
 
 

 !! وا خواهد داشتيری گمی خواهد شد و مارا از تصمرهی بر وجودمان چی که دلتنگستیی لحظه هاعشق،همان
 
 )قاتل خاموش(  جلد اول رمانانیپا

95\5\27 
 ...تا

95\8\5 
Vafa.79 

 
  (nooshika_mیخیپرنسس : (راستاریو
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