
 



 

 
 

2 

  
 دژاوو 

 دلگشایی مبینا 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

 

 

  

 اپیزود: بندیدسته 

  :دژاووعنوان 

  :تراژدی - عاشقانهژانر 

 :دلگشایی مبینا نویسنده 

  :سطح اثر- 

  :ناظرMRyWM 

  :ویراستارDiMond 

 :نازلی طراح 

  :کپیستSH.EL 

 

 و دوست هیچ و مانده باقی برایش بیمارش مادربزرگ فقط دنیا، دار از که ستدختری یدرباره اپیزود 

 .ندارد آشنایی
 مرد یک آن در که سازدمی رویایی خود برای کند،می گله احوالش و اوضاع از که هاییشب از یکی در

 است؛ صدایش به دادن گوش حال در اش،پنجره پشت در ها،فیلم مانند اسرارآمیز
 !بیندمی واقعی را رویا این قلبش ناگهان اما
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 !شنویمی رو صدام داری االن مطمئنم که قدرآن. شده بیشتر اتداشتن وجود به حسم حاال، تا دیشب از

 .شده گم هاشتیکه از خیلی انگار. کنم شونحل نتونستم هنوز که هستند ذهنم تو نشده حل پازل مثل محو، تصویر تا چند

 !ناآشنا آشنای یه قدیمی؛ آشنای یه. شناسمتمی کنممی حس حتی

( کوتاه خنده ) 

 !ناآشنا آشنای کنم، صدایت اسم همین به باید فعالً شاید

 .کرده گم عینکشم و باالس خیلی امحافظه چشم شماره اینکه مثل اما یادمه؛ رو اتچهره

 .نیست یادم چیزی کال که هم اسمت از

 (مکث)

 اما بودم کشیده زحمت براش خیلی دونم،می آره. شد پاک فلشم مهم اطالعات کل که قدرآن بودم؛ فکرت به همش امروز

 .مشغولشم ایهفته یه کنم فکر کنم؛ طی رو راه همه این اول، از باز باید بدبختانه

 (بغض)

 .هاصبح هم باشی، پیشم هاشب هم کاش بودی؛ پیشم امروز کاش

 هک بزرگممامان جز ندارم رو کسهیچ که حیف اما کنه؛ تشویقم کنه، کمکم باشه، ترقوی ازم که باشه کنارم یکی دارم دوست

 .بزنه حرف باهام و کنه نوازش رو سرم تونهنمی حتی

 !هستی که خوبه

 !نباشه خیال و هم هااین یهمه امیدوارم

*** 

 .بود شانسم روز امروز دونی،می

 !نبودم شانسخوش قدراین حاال تا شد؛ تموم روز یه توی کارهام نصف
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 اطالعات یهمه و بده بهم بیشتری وقت بگم اینکه از قبل زدم، حرف مدیرم با امروز نه؛ چیزها، این و عملسرعت بخاطر نه البته

 .کرد حذف رو کار از زیادی بخش یه شدن، پاک

( کوتاه خنده ) 

 !منه روز امروز میگم که همینه بخاطر

 .دیدممی هم رو تو بود، روزم که امروز شدمی کاش

 . ...بگذریم

 .بود نیوفتاده اتفاقی همچین حاال تا زندگیم، سال ویکبیست این تو

 !ممکنه؟ چطور اما

 . ...زدم حرف تو با که هم دیشب بود، همیشه مثل که امروز

 !بوده؟ تو کار واقعاً یعنی! شهنمی باورم

( کوتاه خنده ) 

 .گیمی رو چرندیات این که کنیمی زندگی داری فیلم تو دختر، مگه آخه! شممی خل دارم کمکم دیگه نه،

 ها،تن ؛"افتدبی اتفاق هم شما برای شاید" ایرانی هایسریال شبیه شده که من زندگی مثل شن،می واقعی هم هافیلم حتی اما

 . ...بدبخت کس،بی

 .برسونیم مشاهزاده به خوایمی و اومدی زندگیم به دیشب ،"سیندرال" توی پری مثل هم تو حتماً

 !پیرزن یه نه پسری یه تو اینکه و نیست؛ کار در ایشاهزاده متاسفانه بگم باید اما

 .هستی قصه شاهزاده همون تو هم شاید

( کوتاه مکث ) 

 .کنی گوش رو سروتهمبی هایحرف نباشی مجبور این از بیشتر تا بخوابم بهتره

 !بخیر شبت
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*** 

 !شدی؟ دیروز هایاتفاق باعث جوریچه بماند؛ که من با نسبتت و چهره و اسم کردی، مشغول رو فکرم خیلی

 .کنممی پیدا رو ذهنم توی مبهم تصویرهای پازل از تیکه یه روز هر این، بر عالوه

 یه ونا تو هاشحرف متاسفانه، اما گفت؛می چیزی روشروبه دختربچه به که بود پسربچه یه عکس کردم، پیدا دیروز که ایتیکه

 .موند ناشناس همچنان پسربچه اما! منم دختربچه، اون فهمیدم کردم دقت که یکم. نبود تیکه

 اشنگاه االب از و چسبوندمش وقتی. هست دیروزی تیکۀ باالی جاش فهمیدم و گشتم قبلی هایتیکه بین. بود جمله یه امروز تیکه

 !کرد تبدیل یقین به رو شکم جمله، اون اما داشتم؛ شک اولش! شناختم رو پسربچه کامالً کردم،

( کوتاه خنده ) 

 .بزنمش مرد یه مثل جوریچه داد یاد بهم و رفتم نَش پیش گریه با یادمه. بود کرده اذیتم همسایه دختر روز اون! بخیر یادش

 اب نگذریم، حق از. وایساد نه*سی به دست و فرستاد جلو رو من رزمی، هایورزش مربی مثل اومد، سراغم باز دختره فرداش وقتی

 .زدم بد رو بدبخت دختره اما بودم بچه اینکه

 م،ه بمیرم اگه حتی پشتتم، من".کردمی آرومم جمله این با نَش اما زدمش، من بگه مامانش به نره اینکه از بودم ترسیده چقدر

 ".پیشتم بازم

 (بغض)

 . ...گذاشت تنهام پنجم کالس و نداد گوش بمیره، من از بعد که کردم تهدیدش و زدمش کلی روز اون کهاین با

( کوتاه مکث ) 

 !داره؟ تو به ربطی چه نَش اما

 . ...نکنه

 !هستی؟ نَش روح تو

*** 
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 !هستی نَش روح واقعا تو

 .کنم باور تونمنمی بازم اما گفتی، بهم رو چیزهمه و اومدی خوابم تو اینکه با

 .نیست دژاوو جز چیزی آشنایی حس این کردممی فکر

 (بغض)

 !بودی؟ کنارم مدت همه این تو تو، یعنی

 !کنم؟ حست تونستمنمی قبلش چرا کنم؟ حست باید روزه چند این چرا پس

 .دادی نشون یکم رو خودت باالخره سال، همه این بعد که بدی خیلی

 که شوهری و زن حتی یا عروسیش شب تو عروس از خوشحالیم قولت به! خوشحالم دنیا تو کسی هر از بیشتر واقعاً بگم، باید اما

 .ترم خوشحال شدن، داربچه تازه

( کوتاه خنده ) 

 .گفتیمی چرند من از بیشتر االن بودی هم تو دارم؛ حق اما. گممی پرتوچرت دارم باز دونممی

( کوتاه مکث ) 

 !شدی بزرگ چقدر راستی

 .ببینم رو پنجمت کالس شیطون و تخس چهرۀ دیشب، داشتم توقع. میشن بزرگ هم هاروح دونستمنمی

 مثل منم و وایساده منتظرم مدرسه در دم که ژولیده، مشکی موهای و سفید پوست خاکستری، هایچشم با بانمک پسر یه

 .باشم کرده دیر همیشه

 .کردنام دیر سر دادم حرصت چقدر

 .شده اضافه بهت هم مردونه جذابیت فقط نکردی، تغییر هم زیاد البته

 (بغض)

 .ببینتت هم بزرگمامان خوادمی دلم. بود شده تنگ برات دلم چقدر
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 .پیشم بیای و بکنی دل پنجره از بشه کاش

*** 

 .باشم تنها یکم مدت این تو خواستممی. نزدم حرف باهات هفته یه این تو ببخشید

( کوتاه خنده ) 

 .مختلف هایسبک با زدی،می رو هاحرف همون و بودی خوابم تو شب هر. نذاشتیا کم هم تو البته

 !نگفتی؟ موقع همون چرا پس شده؛ شروع چهارم کالس از گفتی دیشب

 (بغض)

 !بودی زنده باهام االن یا مردممی باهات یا بودم؛ پیشت منم روز اون گفتی،می اگه شاید خورم،دل دستت از واقعاً

 .میرم حاشیه فقط منم و جوابی منتظر دونممی

 (مکث)

 !داری؟ دوسش که داره وجود هم اَشلی اسم به آدمی یه افتاده یادت االن تازه که میشه پوک کله تو عاشق کی آخه. منفیه جوابم

 !خنگ من آره،

 عاشقت گفتمی سارا. بودم حساس روت خیلی اما نه، یا بود بلوغم برای دونمنمی داشتم، هاییحس یه موقع اون منم بگم باید

 .کردمنمی باور من اما شدم

 من هاینگاه متوجه حتی که دادیممی فحشت سارا و من موقع اون چقدر. هاستحرف این از بیشتر حسم فهمیدم پنجم کالس

 .شدینمی

 .بگی نتونستی هم تو همین بخاطر شاید میدم، دستت از کردممی حس دارم، دوست بگم بهت بود سخت برام

( کوتاه مکث ) 

 .دارم دوستت بگم مجبورم بدم، منفی جواب داشتم دوست اینکه با آره،

( کوتاه خنده ) 
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 !بخیر شبت بگم، باید و

*** 

 (بغض)

 !هستی؟ هم پنجره این پشت نش؛

 .کنممی حس رو بودنت هم جااین حتی

( کوتاه مکث ) 

 !ببینه؟ رو من تونهمی اون! ببینیش؟ تونیمی! توعه؟ پیش االن بزرگممامان نش؛

 .گذاشته تنهام تو مثل اونم چون. توعه پیش حتماً

 .پیشت اومده سریع کجایی، تو فهمیده کنم فکر. داشت دوست من از بیشتر رو تو هم اول از. گذاشته تنهام که روزه سه آره،

( کوتاه خنده ) 

 !نیست من فکر به هم کس هیچ

 (مکث)

 .بزنم حرف باهات ندارم دوست امشب

 (بغض)

 .کنم گریه آغوشت تو فقط و باشی کنارم دارم دوست

 .برسونم صبح به اشک با رو امشب کنم، گریه نتونستم شوک از که روز چند این جای به خوادمی دلم

 .بالشتم رو تا بریزن پیرهنت رو هام،اشک خوادمی دلم

 !کنم؟ غل*ب رو بالشتم مجبورم که شدم کسبی انقدر یعنی

( کوتاه مکث ) 
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 .بشنوه رو هامحرف و بیاد پرستارها از یکی ممکنه لحظه هر بزنم؛ حرف باهات تونمنمی زیاد اینجا

( کوتاه خنده ) 

 .باشی منتظرم تیمارستان پنجره دم باید بیمارستان پنجره دم جای به بعد

 .بودن مواظبم نداشتم، رو کسی چون هم االن تا. کننمی مرخصم دیگه فردا

 !داره؟ بیمارستان روز سه به نیاز مسخره ضعف یه واقعاً  دونمنمی

( کوتاه مکث ) 

 !بخیر شبت بخوابم، باید دیگه

*** 

 !گفت خونه خرابه، این به شهنمی دیگه. بفروشم رو خونه خواستممی امروز

 (بغض)

 .بره بین از خونه این خاطرات یهمه باید. زد آتشش باید. نیست فروش قابل خرابه این حتی دیگه

 !کنم؟ حست تونممی هم باز! کنارمی؟ هم باز! هستی؟ هم باز تو بسوزه، پنجره، این اتاق، این اگه اما

 (خنده)

 .کنم ترکش تونمنمی هم کنم، زندگی خونه این تو تونمنمی هم جالبه؛

 .بدم دست از هم هست پنجره این پشت که کسم تنها ترسممی نه؛ باشه عزیز برام خونه اینکه نه! کردنش ترک از ترسممی

( کوتاه مکث ) 

 .میایی ببینی رو من که اتاقی پنجرۀ هر پشت یعنی این. بودی هم بیمارستان پنجره پشت تو اما

 (عصبی)

 !خودتی هم مقصرش. شده رنگ کم بهت نسبت معالقه حس اون دونی،می
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 .نیستی بیش توهمی تو فهمممی دارم کم کم چون چرا؟ دونیمی. خودت خود آره

 !بودنت؟ به مطمئنم نه ببینمت، تونممی نه شنوم،می ازت صدایی نه وقتی باشی داشته وجود تونیمی جوریچه

 دیوونه نای از بیشتر اینکه از قبل تا بسوزونم، رو خونه این باید آره،. بردش بین از خونه این با دیگه باید اما بود شیرینی توهم

 !بشم

*** 

 .ریخت لباسم روی بنزین یکم شاید جوری،چه نیست یادم گرفت؛ آتیش لباسم یکم فقط خوبم، من! نباش نگران نَش،

 .شد زنده چشمم جلوی تصادفت صحنۀ ماشین، محکم ضربۀ اون با. نیست مهم بگذریم

 (خنده)

 !پیوسته حقیقت به رویام اینکه مثل. کردممی تصادف تو بعد هم من حداقل یا مردم،می تو جای من داشتم دوست همیشه

( کوتاه مکث ) 

 .کشهمی نفس هنوز گفتن من سر باالی اما مردی، گفتنمی سرت باالی مردم دونی،می اما

 !نیست؟ مسخره بینن؛می رو روحم توننمی همه حتی

 !شی؟ ظاهر بعد بمیرم من بودی منتظر یعنی! ببینمت؟ تونستمنمی من چرا پس

 (مکث)

 .زنداس کی مرده کی فهمنمی حتماً اما ببینن؛ روح بتونن مردم ممکنه

 !کنن؟می حساب زنده رو من همه چرا پس

 !زدن؟ توهم من مثل هم مردم یعنی

 پایان

1400/1/31  
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 «کافه نویسندگان مرجع رمان»

 درصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و می

 خواهید که رمان ها و شعر هایتان در قالب نرم افزار موبایل ساخته و

 منتشر شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس

 .بگیرید

 نگارداردان حسین نجفی، مدیریت:

 

 

  :انجمنhttp://forum.cafewriters.xyz/ 

  :وبسایتhttp://cafewriters.xyz/ 

  :اینستاگرامhttp://instagram.com/cafewriters_xyz/ 
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