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 ینینوشته بهارحس|ایرمان گرگ زاده وسوف
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"Viliyam" 
 . زنمی به کف دستم مشت مادی رم و از استرس زی راه ممارستانی بي راه رويتو

 رونی بادی کنه،پرستار از اتاق می مشتری رو بمینگران "mery"ي و آهسته فی ظري ناله هايصدا
 : گهیوم
 .دی اومدن پسرتون کنارشون باشای همسرتون خواستن موقع به دنامیلی ويآقا
 .می شی دم وباهاش وارد اتاق می تکون ميسر
 ی نمیچی خوشگل و خمارش بهم زل زده و دستم رو محکم گرفته؛گوش هام هي با چشم هايمر

 .ي مردنی درد کشيشنوه جز صدا
 . بچه امهی گري بود زوم کردم و منتظر صداي مري هی رنگم که هدي ساعت قهوه اي عقربه هايرو
 گوش ي بلند بچه توي هاي هی گري کم شده و صداي عدد نه اومده،فشار دست مري شمار روهیثان

 .چهی پیهام م
 .کنمی لب زمزمه مری بوسم و زی رو مي مریشونی پی خوشحالبا
"Welcome to the world little angel." 
 » کوچولو فرشتهي خوش اومدای دننی ابه«

 .  رمی ممارستانی بي شم به سمت بوفه ی مدی پسرم ناامدنی از دیوقت
 .نمی شی ها مزی از میکی دم و پشت ی تلخ سفارش مي قهوه هی

 ی کوتاهمی تعظنهی بی من رو می کنم،هر کیحرکت م506 ام تموم شده و دارم به سمت اتاق قهوه
 . شهی کنه و رد میم

 ده و محکم تر من رو ی اش رو مهی من به تخت تکدنی واستادم،با دي مري اتاق شدم و روبه رووارد
 .میدی طعمش رو چشی که به راحتی آغوشنی اولنی اي چسبونه،بعد از چند ماه بارداریبه خودش م
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 لب ی و گرممی بندیهردو چشم هامون رو م. شمی مرهی نقصش خی و بدی جداشدم و به صورت سفاز
 .می کنیرده رو حس مهامون رو که بهم برخورد ک

 . رو پراز آب پرتقال کردم و به طرفش گرفتمزی مي رویکی پالستوانیل
 
  که من آب پرتقال بخورم؟يدی تو تاحاال دیلیو_
 . گمی چون من مي بخورياما االن مجبور_
 
 . دهی رو قورت موانی لي بسته محتواي و با چشم هارهی گی رو از دستم موانی با اخم ليمر
  

 کنم که پرستار همراه ی لختش رو نوازش مي نشستم و موهاي گذشته و من کنار مرقهی دقچند
 . داخلادی میکیتخت کوچ

 . دمی و به پرستار مارمی در مبمی تا اسکناس از جچند
 .رمشی گی بغلم مي رم و توی به طرف تختش مباذوق

 
 ست؟ی نکی کوچيادی به نظرت زامیلیو_
 . خونه تا هم بهت کمک کنه هم مراقب پسرمون باشهادی پرستار باهات مهی.نگران نباش_
 .رهی گی کنه و بچه رو ازم می بهم نگاه می با قدردانيمر
 
#william 
 
 . زنهی صدام مي ام که مرافتهی جانوران جهش ي اتاق کارم مشغول نگاه کردن به پرونده يتو
 
 .دیوی اتاق دي توایلطفا چند لحظه ب.امیلیام،ویلیو_
 
 . رمی مدیوی وبه سمت اتاق دارمیر م رو دنکمیع

 . ذارمی شونه هاش مي واستادم و دست هام رو روي سر مرپشت
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 زم؟ی عزشدهیچ_
 
 . زخمههی دیوی دي بازوي رونی ببایب. منوي ترسوندامیلیو.اوه_
 

 کنم و سرم رو جلوتر ی می زخم اخمدنی اندازم؛با دی مدیوی دي به بازوی و نگاهنمی شی مي مرکنار
 . برمیم
 
 ؟ي زدی رو کدیوی واکسن دنی،آخريمر_
 : گهی کنه و می فکر مکمی يمر

 . بار شش ماه قبل بودنیآخر
 
 ؟ی نرفتی خاصي جادیویبا د_
 
 .نی همدیفقط چند بار پارك بردمش و مرکز خر.نه_
 
 ، زنمی السا رو صدا مادی و با فرامی مرونی از اتاق بتی عصبانبا
  السا؟ی هستیکدوم جهنم-
 

 ،ادی منیی پاچی مارپي از پله هاالسا
 . کنهی به خون نشسته ام نگاه مي و ترس رو به روم واستاده و به چشم های نگرانبا
 د؟ی داري با من کارکی مجستيبله آقا_
  درسته؟ي اومد تو پرستارش بودای به دندیوی دیوقت_
 : گهی اندازه و می قرمزش رو پشت گوشش مي موهادهی پری رنگبا

  افتاده؟یاتفاق.کی مجستيقا آبله
 

 .ی گم تو اخراجی دم و می نه تکون می به معنيسر
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 .نمی بی رو به روم منهی آئيپشتم رو بهش کردم اما پوزخندش رو از تو 
 
 ، گذرونمی قفسه ها رو از نظر می رم؛کالفه و عصبی سمت کتابخونه مبه

 . کنمی مداشی کنم تا باالخره پی مروروی رو زکی علم ژنتي هاکتاب
 

 . رسمی خوام می که مي زنم و به صفحه ای صفحه هاتش رو ورق متند،تند
 کشم و ی ميعربده ا. شمی مطمعن می کنم و وقتی مسهی مقادیوی رو به روم رو با زخم دعکس

 ، زنمی رو کنار مزی مي رواتیجزئ
 .نه،نه آخه چطور ممکنه_
 
 گردم تا باالخره پرونده ی پرونده هام منیرم،ب ی شم و به سمت اتاق کارم می کتاب خونه خارج ماز
 . کنمی مدای ها رو پنهی گرگي

 . پوشمی رنگم رو می مشکي نوستم و پالتوی دستم مي رو روکیوتی بی آنتفرمول
 ؟ي ری وقت شب کجا منی ایلیو: گهی کشه می رو سر مشیدنی که نوشی در حاليمر
 
 نرو،حاال به هر رونی بمون و بدیوی لطفا کناره دي اومده،مرشی کار مهم برام پهی شگاهی رم آزمایم _
 .یلیدل
 
 . رمی کوبم و به سمت محافظ ها می زنه که در رو بهم می داره حرف ميمر
 
 یکی حق ورود به خونه رو نداره در ضمن به ی کسچیه. باشهی شما دوتا،حواستون به همه چیه_
 . رو هم تموم کنهی کار اون پرستار لعنتدیبگ
 

 . کنندی ممی دن و تعظی تکون مي دو سرهر
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 نهی آئي کنم و از توی رم،دوتا از چراغ قرمز ها رو رد می مشگاهی شم و به سمت آزمای منی ماشسوار
 . شمی رنگ می مشکنی ماشکی اندازم که متوجه ی پشت سرم مي هانی به ماشینگاه
 ی چندبرابر ممی ده و نگرانی اما جواب نمرمی گی تماس مي مری ره و با گوشی هم مي هام تواخم
 ...شه
#david 

  سال بعدچند
 ؟یی کجادیوید،دیوید-
 
 ،نمی شی توماس مي و روبه رونیی پاامی پله ها ماز
  شده توماس؟يزیچ_
 . هم عجله دارهیلی کارت داره خلیآره دن_
 
 . شدهرمی رم مدرسه،دیاما من دارم م_
 
 . که گفتمنیهم_
 
 . اندازمی شونه ام مي کنم و کوله ام رو روی نثارش می لب فحشریز
 
 بله پدر؟_
 نجا؟ی ايای آدم رو بفرستم دنبالت تا بی کلدیحتما با_
 . چقدر متنفرمدنی رسری ازدی دونی پدر،تو که ميری گی میلیال،خیخیب_
 
 . ماهرهی رانندگي چقدر توی دونی گم جک تو رو برسون توکه مینگران نباش م_
 
  با من؟دی کار داری چدی شه بگی محاال.بله_
 . شهی هجده سالت مگهی که تا چند روز دی دونیم_
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 خب آره،چطور؟_
 
 کدوم از چی خوام که هیپس ازت م. ها فرق دارهی اون قبلي تولدت با همه نی ایبهتره بدون_

 .یدوستات رو دعوت نکن
 
 سن من ي توی که کسی دونی خوب مه؟خودتمی چهی علت تفاوتم با بقی گی چرا نم؟پدریچه فرق_

 . ندارهی عضالتنیهمچ
 
 : گهی زنه می برگش مگاری به سی خونسرد پکلیدن
 .ی شی وقتش خودت متوجه مبه
 

 . برمدی چقدر حرفاتون مهمه من بادمیفهم: گمی کنم و می به ساعتم نگاه میعصب
 
 باال داد ي بندم و از طبقه ی زد در رو پشت سرم محکم می که مدام صدام ملی دني توجه به صدایب
 ، زنمیم
 
 . ساعت وقت دارممی رو هر چه زودتر آماده کن،فقط ننیجک ماش_
 
 کی که ی دارم و در حالی رو بر مزی مي روي هابی از سیکی پرم،ی منیی خورم و پای پله ها سر ماز

 شم و خودم ی باغ رد منی تندم از بي رم؛با قدم های می زنم به سمت در خروجیگاز بزرگ ازش م
 . رسونمیرو به جک م

 
 ؟يآماده ا: گهی زنه و می می چشمکجک

 .میمعلومه که آماده ام،بزن بر: گمی زنم و می مي مرموزلبخنده
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 ی کنه و شروع می رو روشن منیک،دو،سه،ماشی: و جک با گفتنمی بندی کمربند هامون رو مهردو
 .کنه به گاز دادن

 
 وقت دارم که خودم رو برسونم گهی دي قهی وپنج دقستینم،فقط ب کی بارسوم به ساعتم نگاه ميبرا

 .ی کوفترستانیبه اون دب
 

 رسم،مشت ی رنگش به موقع به کالس می مشک و. ام.ی بي فرمون خوبه جک و سرعت باالبادست
 . شمی مادهی پی و بعد از خداحافظمی زنیهامون رو بهم م

 
#david  
 
 افته،داره به ی اندازم که چشمم به ادوارد می می کنم و به دور و اطراف نگاهی کالس رو باز مدر

 . کنهی کنارش اشاره میصندل
 . کنمی بدم  بهش سالم ميریی تغمی جدي افهی به قنکهی شم و بدون ای هارد می صندلنی باز
 

 . کنهی زده و داره بهم نگاه میی لبخنده دندون نماادوارد
 .ی شی تر مپی که روز به روز خوشتنمی بیچه خبر پسر؟م_
 
 .بس کن ادوارد امروز اصال حوصله ندارم_
  تو چه مرگت شده؟دیوی دیه_
 
 . درسم تمرکز کنميفقط خفه شو و بزار رو. دونمیخودمم نم_
 

 . شهی زنه و ساکت می به بازوم می مشتادوارد
 : گهی تخته است که ادوارد آروم کنار گوشم مي روي حواسم به نوشته ها و فرمول هاي همه

  هست؟یلی ها هواست به امی گم؛تازگی مدیوید
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 : گمی چشم بردارم ماهی از تخته سنکهی کنم و بدون ای دستم رو مشت متی عصباناز
 .حاال هم خفه شو لطفا. حواسش به منهي همه شهی که همستیبرامم مهم ن.نه
 

 .دیوی دی هستی روانیلیواقعا که خ: گهی داره و می برم خودکارش رو از کنار گوششادوارد
 

 . دمی مهی تکی دم و سرم رو به صندلی مرونی بینفسم رو از سره آسودگ. کالس تموم شدباالخره
 
  شه حرف بزنم؟یحاال م_
 
 ؟ياری همه حرف رو از کجا منی من،ادوارد تو واقعا اي خدايوا_
 

 : گهی کنه و می اخم مادوارد
 .يری گی خورده تو سرت که همش پاچه مي امروز آجر کدوم خونه استی نمعلوم
 . به صورتم بزنمی آبکی رم تا ی ها می بهداشتسی شم وبه سمت سروی بلند ممی از صندلکالفه

 
 کردم ی استخون هام حس مي که توي به خاطر دردشبید. کنمی سبز و قرمزم نگاه مي چشم هابه

 .نتونستم بخوابم
 شونه ام ي روی تا به صورتم آب بزنم که دستنیی پاارمی دارم و سرم رو می جلوم چشم بر منهی آئاز

 ،رهی گیقرار م
 : گمی دم و می به کارم ادامه مالیخی پشتم واستاده،بی فهمم کی عطر تند و گرمش ماز
 ؟یلی امی خواستی ميزیچ
 
  که من پشت سرتم؟يدیاز کجا فهم.اوم چه باهوش_
 

 : گمی زنم و می ميپوزخند
 . کنهی عطرت که حالم رو بد مي بونی مخصوصا با استی دادنت سخت نصی تشخاونقدرهام
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 .ارهی خودش بي خواد به روی جمع شده اما نمیلی امي اخم هاحاال

 
 ؟ی با من باشي خوای تو چرا نمدیوید_
 .یلیمونه ام نگاه به سن و سال خودمون بنداز ما فقط هفده سالهی؟ی گی می چی فهمی مچیه_
 
  ؟ي بچه اکی هنوز ی کنینکنه فکر م_
 
 .ی بشزونی آوگهی دیکی از اد،بهترهی رابطه ها خوشم نمنینه،اما من ازا_
 
 . کنهی مرمی لب هام غافلگي گردم که با گذاشتن لب هاش روی برمی بندم و عصبی رو مرآبیش
 
 . رهی ترسه و چند قدم عقب می کشم که می عربدع مي بلندي و باصداارمی خشم سرم رو عقب مبا
 

 نی از زمکمی و رمی گی لباسش رو مي قهی به خون نشست ام ي شم و با چشم های تر مکی نزدبهش
 . کنمیبلندش م

 
 : گمی شه می مدهی قفل شده ام شني دندون هانی که حاال از بییباصدا

 .ی دم اون لحظه زنده بمونی قول نمی اطراف من بپلکگهی بار،دکی اگه
 
 . دهی شه،و فقط سرش رو تکون می می ترس چشم هاش اشکاز
 .نی زمي کنم روی شم و بعد پرتش می مرهی بهش خکمی

#david  
 

 زنم ی با ادوارد،می کشم و بعد از خداحافظی متی عصباني از رویاد،نفسی زنگ به صدا در مباالخره
 .رونیب

 . کشمی کنم و کالهم رو جلوتر می رو که پدرم برام فرستاده رو رد مي معمول راننده اطبق
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 . شهی مدهی هوا دي تند و نامنظمم توي بخار نفس های تر شده و به خوبهواسرد
 ي راهم رو به سمت کوچه نی پر رفت و آمد متنفرم به خاطر هميرهای شده،از مسکی تارآسمون

 . کنمی رو به روم کج می و طوالنکیبار
 . کنهی متمی که هست اذی اما هرچهی دونم چی مبهم اومده سراغم،نمي هم اون حس هاباز

 . دارم تا زودتر برسم خونهی تربر معی هام رو سرقدم
 وحمله ور ی ترسونه اون هم حس تهاجمی من رو مییزهای چکی ام اما یکی عاشق شب و تارنکهیباا

 .شدن به مردمِ
به احترام گذاشتنشون  توجه ی رن،بی کنند و کنار می رو باز می آهني من درهادنی و مکث با دمت
 متوجه ی رسونم،حاال که مطمعن شدم کسی مي شم و خودم رو به سالن ورودی رد منشونیاز ب

 .  شمی رم و وارد اتاقم می راحت از پله ها باال مالیاومدنم نشده باخ
 . کنمی تنم ممی شرت سبز مشکی دارم و همراه تی بر ممی چوبی صندلي رنگم رو از روی مشکشلوار

 کنم اما حاال که ی می چند نفر رو پشت سرم حي قدم هاي شه وصدای مزی گوش هام تناخودآگاه
 .نمی بی رو نمیبرگشتم کس

 باال قمی و عمی در پی پي ام با نفس هانهی سي کنم،قفسه ی رم و بازش می به سمت پنجره میعصب
 .رونیق بزنم ب شه که از اتای شه،اتاقم برام حکم قفس رو داره و باعث می منیو پائ

 ی رو نميزی کنم چی به اطراف نگاه می کنم،هر چی خون رو استشمام مي که بونی پائامی پله ها ماز
 با دنی شه،دلم دوی خون هرلحظه پررنگ تر مي رم به سمت باغ،بوی خودم بخوام منکهی انم،بدونیب

 .دنمی در حال دوگهی کنم وحاال دی خواد،قدم هام رو تند تر می مادیسرعت ز
 لبه دم،توماسی که منبع خون رسیی کشونه،حاالبه جای خون من رو به سمت خودش مي بويانگار

 ، دارهيزی استخر نشسته و سرش خون ري
 . کنمی نشستم و به صورت غرق خونش نگاه مکنارش
 . کنم بهش توجه نکنمی می سراغم اما سعادی اون حس حمله ور شدن مدوباره

  داره؟يزین ر توماس؟چرا سرت خوشدهیچ_
 : گمی خوره و می شه اخم هام بهم گره می جواب دادن به سوالم باز مي که دهنش برانیهم



      ایرمان گرگ زاده وسوف                                                 اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 13 

 .ي بزنن توماس دوباره که الکل مصرف کردگندت
 شه بلند داد ی کشه و باعث می مری هاش رو گرفتم تا کمکش کنم بلند بشه که سرم ترشونهیز

 که سرم رو نی بهتر بشم اما همدی صبر کردم تا شا دست هام گرفتم و چندلحظهنیبزنم،سرم رو ب
 گهید. کنهی مدنی به زوزه کشهی شبیی هاادی شه و من رو وادار به فری کنم دردش بدتر میبلند م

 به گردنم يزی چهی شم که ی تونم حس تهاجمم رو سرکوب کنم و به سمت توماس حمله ور مینم
  افتمی منی زمي خوره و رویم
 
#david  
 
 . شهی کنم،چشم هام باز می گردنم احساس مي هی که از ناحي درد بدبا
 . اتاقممي شم که توی کنم ومتوجه می اطراف نگاه مبه
 
 ی ره و می مجی که سرم گامی بنی خوام از تخت پائیدم،می خوابی اتاقم وکي اومدم توی کادی نمادمی

 .نیخورم زم
 . شهی توماس ظاهر م بزرگ و درشتکلی شه و هی افتادن من در باز مبا
 
 ؟ی کنی مکاری چي پسر داریه_
 
 . اتاقمي اومدم توی کادی نمادمی برام افتاده توماس؟چرا یچه اتفاق_
 

 که پات سر ي کردی کمکم می که مست بودم داشتشبی دستی نيزیچ: گهی خنده و می متوماس
 .ي هوش شدی بعدم بيخورد و افتاد

 
  هوشم؟یچند ساعته ب_
 
 . شهی میحدوده ده ساعت_
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 . دهی قطعا من رو به کالسش راه نمي هرگهی بار دنی نه ايوا_
 
 . گرفتهی رو برات مرخصي چند روزلینگران نباش،دن_
 
 !!!چند روز: پرسمی کنم و می بهش نگاه می تعجب و کالفگبا
 
 .ی استراحت کندیآره،با_
 
 .اما من خوبم_
 
 .یب از نظره خودت خوشهیآره خب تو هم_
 

 . کنمی خاطر حرف رو عوض منی خودمون رو  ندارم به همی کش دادن به بحث بحوصله
 
  شده اس؟یچی توماس تو چرا سرت باند پنمیبب_
 
 : دهی ادامه مرونی کنه تا از اتاق برم بی که داره کمکم می کنه و در حالی می حرف اخمنی ابا
 
 . کار کنمی هرزه چي دونم با اون دختره یست،می نيزیچ
 
 ؟ی رفتی آشغال دوني هاسکوینکنه بازم به اون د_
 
 . کنمی خوش گذرونکمیآره فقط خواستم _
 

 ، کنمی دم و با خودم زمزمه می تأسف براش تکون مي از رويسر
 . خون خوارهي با اون فاحشه هادنی واسه تو خوابی گذرونخوش
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 : گهی ببنه می که سکوتم رو متوماس
 ،فعال خودت رو آماده کن که پدرت باهات کار داره تو فکر نباش،ادیز

 . گمی نميزی کشم و چی مي کالفه اپوف
 

 .رونی ره بی کنه و از اتاق می دستم رو از دور گردنش جدا متوماس
 
 ؟يبهتر_
 
 .بله خوبم_
 
 .ی رسی به نظر نمنطوریاما ا_
 
 هفته برام کی ی رفتارم،چرای خونه دووم بي لحظه هم توکی تونم ی من نمی دونیپدر تو که م_

 ؟یمرخص گرفت
 
 .دمیچون الزم د_
 
 .  کنه سزاوار مرگهیچی هم که سرپی و کسی کنی ملی رو به آدم ها تحمزی همه چشهیآره تو هم_
 
 : گهی زنه و می جلوش مزی به می مشتی عصبلیدن
 .ی زنی با پدرت حرف مي نره که دارادتی دیوید
 

 .متاسفم: گمی آروم میلی کنم وخی دونم،بعدم مکث می مآره
 
 . از شهررونی بيفردا قراره با جک و توماس بر_
 
 چرا؟! از شهررونیب_
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 .تهیفردا تولده هجده سالگ_
 
  به خارج شدن من از شهر داره؟ی دونم اما چه ربطیم_
 
 .ی فهمی ميبه زود_
 
 : گمی بلند مي شم و با صدای می بار من عصبنیا

 رو به شبیپدر من د. خسته شدمي همه پنهان کارنی از اگهی بفهمم؟ديزود رو قراره به يزی چچه
  به توماس حمله ور شدم و قصد صدمه زدن بهش رو داشتم؟اد؛چرای مادمی یخوب

 
 کوبه و با فرو ی مزی مي مشروبش رو رووانیل. کنهی خوره وسکوت می با گفتن حرفم جا ملیدن

 . شهی مکی به پنجره نزدبشی جيکردن دستش تو
 
 . اتاقت و تافردا صبر کني برگرد تودیوید_
 

 .رونی زنم بی شم و از اتاقش می حرف خودش از جام بلند ملی دونم حرف دنی که ممن
 

 : گهی شه و می بلند می صندلي من از رودنی با دتوماس
 ؟ي خوای مکمک

 
 . تونم برمینه خودم م_
 
 . اتاقت منتطرتهي؛تويباشه،درضمن مهمون دار_
 
 . رمی گم و به سمت اتاقم می ميباشه ا» ادواردهحتما«
 تو؟: گمی کنم و می فرد رو به روم اخم مدنی کنم،با دی که در رو باز منیه
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 ی بغلم می حرکت ناگهانکی شده و با رهی چشم هام خاد،بهی زنه و جلو می مي لبخنددنمی با دیلیام

 .کنه
 
 . خوشحالمنمتی بی منکهی چقدر از ای دونی نمدیوی ديوا_
 
 نجا؟ی ايچرا اومد_
 
 : گهی شه و می از بغلم جدا میلیام

 .انهی حالت خوبه نمیی من هم اومدم بيومدی امروز نخب
 
 .ي بهتره بريدیحاال که د_
 
 و با اون دامن کوتاهش که ارهی رنگش رو در می حرف هاست کت صورتنی که سمج تر از ایلیام

 .نهی شی ممی صندلي گذاشته روشی رو به نماشی صورتریلباس ز
 

 : گمی دم و می مهی تکواری به دیعصب
 ؟یلی امي خوای می من چاز
 
 . خوام باهات باشمی مدیویمن دوستت دارم د_
 
 . خوامیاما من نم_
 
 م؟یری بگکی جشن کوچکی باهم یفردا تولدته،اگه موافق باش_
 
 . نباشزونمی خوامت پس آوی که من نمی فهمی چرا نمیلیام.نه_
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 . بازهی هم اما بازهم خودش رو نمي ره توی هاش ماخم
 ، ژست مسخره دست به کمر جلوم واستادهکی با حاال

 ، چسبهی زاره و بهم می ام منهی سي رو رودستش
 
 . دم به هردومون بد نگذرهی خوام،بهت قول میاما من م_
 

 ی رو از خودم جدا میلی کنه،امی تر می مم رو عصبنی فهمم و همی می حرف هاش رو به خوبمنظور
 . زنمیکنم و تو ماس رو صدا م

 
 ؟ییتوماس،توماس کجا_
 
 . شهی که در باز مدهی نکشقهی دقبه
 
  افتاده؟ید؟اتفاقیوی دشدهیچ_
 
 . کنتی هدارونی رو تا بیلینه فقط ام_
 

 . کنهی رو بدرقه میلی امزشی گه و با نگاه هی مي که متوجه خشمم شده باشه اتوماس
 
 باشم عمرا ی اگه بخوامم با کسی فکر کرده گ،من حتی با خودش چستی احمق معلوم نيدختره _

 .تو رو انتخاب کنم
 

 . شمی کنم و مشغول خوندن مجله هام می تخت پرت مي خودم رو روکالفه
 

 . زنمی دارم و به ادوارد اس ام اس می رو بر ممیگوش. حوصله ام سررفتهي عصره و بدجورکینزد
 »ه؟ی چي سوارتی اسکستینظرت راجع به رفتن به پ.سالم«



      ایرمان گرگ زاده وسوف                                                 اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 19 

 
 . منتظر بمونمدی باقهی چند دقشهی هممثل

  روشن شد؛می گوشي صفحه باالخره
 »نمتیبی پسر،مموافقم«
 

 . رمی هام متی و به سمت اسکادی لب هام ميلبخندرو
 ی باغ فراز می آهني حصار هانی بگم از بيزی چی به کسنکهی و بدون ارونی زنم بی از اتاق مآرون
 .کنم

 
 یلی و خمی من وادوارد اونجا رو کشف کردیی جوراکی خلوت ؛ي جاکی رم،ی که من دارم میستیپ

 . به اونجا سربزنهی که کسادی مشیکم پ
 

 ي زنم و فاصله یمن هم بهش چشمک م. سالم باال آوردهی و دستش رو به معندهی من رو از دادوارد
 . دوامی مونده رو میباق
 
#david  
 

 . گذشتهمونی چند ساعت از بازمی دونی نمی و حتمی مون هستي بازتی و ادوارد غرق اسکمن
 

 شه و در حال سقوط ی داره تار مدمی حرکتم رو آهسته کردم،دمی حس شنوائی شدن ناگهانيباقو
 .ادیکردنم،ادوارد متوجه ام شده و داره به سمتم م

 د؟یویحالت خوبه د_
 

 .ارمی هام رو در متی دم و با کمکش اسکی تکون م نهی رو به معنسرم
 

 .رمی ده که از ادوارد فاصله بگی بهم اخطار میکی اومده سراغم،بی عجي اون حس هادوباره
 



      ایرمان گرگ زاده وسوف                                                 اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 20 

 .ي باهام اومدنجای خوام تنها باشم ممنون که تا ایادوارد م_
 
 .دیوی دیستیاما تو خوب ن_
 
 .خوبم لطفا برو_
 

 . شهی ازم دور مي شه و با گفتن بای ساکت مادوارد
 

 یناچار به توماس زنگ م. کنمی خواداما مهارش می مدنیهم باالتره،بازم دلم دو200 قلبم از ضربان
 . زنم

 
 .ستی رو بفرست دنبالم حالم خوب نیکیالو توماس لطفا _
 

 :دی بلندش فهمي از صداشهی رو منی ای عصبانتوماس
 .هی از دستت عصبانیلی خ؟پدرتیی هست کجامعلوم

 
 . دنبالمایاه توماس بس کن فقط ب_
 

 . کنهی تماس رو قطع می حرفچی هبدون
 . تا بتونه ردم رو بزنهکنمی رو فعال ممی گوشابیرد

 توماس نی ماشدنیبا د.چمی پی از درد به خودم مفی و کثکی تارکی کوچي ساعت گذشته و تومین
 . کنمی شم و در عقب رو باز می مکیبهش نزد

 
 .رهی گی رنگ رو به سمتم می قرص آبکی کنه و ی می بهم نگاهنهی از آئتوماس

 
 .خورمی زنم و می قرص رو از دستش چنگ مي که بدون کنجکاودهی درد امونم رو براونقدر
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 بپرم نی از ماشخوامی که منی همرهی گی گذشته که بدنم حالت حمله کردن رو به خودش مکمی
 .رهی گیاز کاله لباسم م توماس با دستش رونیب

 
 فهمم ی نمگهی شه و دی منی که سرم سنگي شم جوری زنم خسته تر می دست و پا می چهر

 .اطرافم چه خبره
 

 . خواب بودهزی کنم تا مطمعن بشم همه چی کنم،به اطراف نگاه می چشم هام رو باز میغی جيباصدا
 

 . زنمی دم و پتو رو کنار می هام رو چند بار ماساژ مچشم
 و رونی با جک و توماس برم بگهی تولدمه اما اصال حوصله ندارم،قراره تا چند ساعت دنکهی با اامروز

 ی دارم و لب تاب و مجله هام رو داخلش می زردم رو بر می مشکي دونم،کوله یهنوز علتش رو نم
 .زمیر

 دوست لی دنيکار درست همون دنی کنم به جوی و شروع مارمی مرونی ببمی جي رو از توآدامسم
 .نداره

 
#david  
 

 .می ری کجا ممی دارقای دونم دقی و نممی از شهر دور شدبایتقر
 

 : گمی کردم و مکی به جک نزدسرم
  جنگل برگزار کنم؟ي امسال جشن تولدم رو قراره تونکنه

 
 : گهی ده و می جک جواب مي به جاتوماس

 واسه اون ی شام خوبمی گم بشی لعنتي جاده نی اي ،اگه توی ساکت بمونقهی دو دقی تونی مدیوید
 .می هستی لعنتيگرگ ها
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 . کنهی لب هام جا خوش مي روي اسم گرگ لبخنددنی شنبا
 جشن تولد از شهر کی تونه داشته باشه که به خاطر ی می کالفه و سردرگمم آخه چه علتيبدجور

 .میخارج بش
 

 .ره دای را بودن جک نگه مي بعد از چند ساعت توباالخره
 . افتهي شم چشمم به جنگل وی مادهی که پنی ماشاز

 : گمی اندازم و می به جک و توماس مینگاه
 نکنه شما دو تا عقلتون رو از نمیبب.میری جنگل جشن بگي تومی حق با من بود پس قراره بريدید

 د؟یدست داد
 

 . شده و زل زده بهمکی بهم نزدتوماس
 
 .می افتی بعدم دوباره راه ممی قراره استراحت کننجای؟اي وراج شدنقدریاوه پسر تو چرا امروز ا_
 
 ومد؟؟یاصال چرا پدر همراهمون ن_
 

 شه و با روشن کردن ی بهم بده،از جلوم رد می دونه چه جوابی شده و نمی عصبی حسابتوماس
 .نهی شی کناره جک مگارشیس
 

 . دارمیرم بنی ماشي دم و کوله ام رو از توی لب بهش مری زی فحشباحرص
 ری زارم،نگاهی مورد عالقه ام رو مي آهنگ هاستی لی زارم و پلی گوش هام مي رو تومیهندزفر

 . قدم بزنمکمی دم ی محیترج. افتمی اندازم و راه می به اون دو تا احمق میچشم
 . نخورمنی حواسم به راه رفتنم باشه تا زمي کنم همه ی می و سعنی پائسرم

 
 کنم،خم شدم تا گل رو بردارم که متوجه چند قطره خون ی مستی پام اي گل جلوکی افتادن با
 ، دهی قلقلک می رو حسابمی شم،قطرات خون  تازه است و حس کنجکاوی اون ميرو
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 ، کنمدای تونم پی نمی زخموونی حکی ای از الشه ي کنم اما اثری دقت به اطراف نگاه مبا
 ، گذرونمی جنگل رو از نظر مينم فکر کنم همه جا به دور شدنکهی دم و بدون ای ادامه مرمی مسبه
 ، کنمی افتاده دوباره مکث منی زمي که روی گل مشابهدنی دبا
 دم،به خاطر ی اندازم و آب دهنم رو به زور قورت می می نگاهبی و غربی بلندو عجي درخت هابه

 به ساعت ی نه،نگاهای بدم که هوا هنوز روشن صی تونم تشخی شده نمدهی در هم تنيشاخ و برگ ها
 رم ی دارم راه مي جورنی شه؛االن سه ساعت که من همی آه از نهادم بلند مدنشی اندازم و بت دیم

 . شدهی از دستم شاکیلیحتما توماس خ
 ی زنم و می ممیشونی به پي درصد شارژ ضربه اکی دنی تا بهش زنگ بزن ما با دارمی رو در ممیگوش
 .یاوه نه لعنت: گم
 
 بندم ی هام رو منم،چشمی شی از همون درخت ها میکی زنم و کناره ی مي ضربه انی زمي پام روبا

 . راه بگردمکی کنم دنبال ی میو سع
 
 صورتم پاك ي کنم،با انگشتم قطره هارو از روی خسته ام رو باز مي شدن صورتم چشم هاسی خبا
 . بلکه خونستی شم اون قطرات آب نی کنم که متوجه میم
 
 .هی قطرات خون مال چنی انمی تا ببرمی گی سرم رو باال مدیو ترد  ترس با
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 ي بهم زل زده که انگاري رو ندارم،جوري کارچی باال سرم زل زدم،قدرت ههی به الشي بهت و ناباوربا

 . کشهیزنده است و نفس م
 یجه هر کس تودشی سفي بلند و دست هاي خون آلودش شده،اون موهاي هام قفل چشم هاچشم

 . تونه جلب کنهیرو به خودش م
 

 دل و روده ينطوری تونسته ایوونی چه حیعنی دم،ی مرونی بندم و نفسم رو به زور بی هام رو مچشم
 ؟!ارهی دختر رو در بنی اي
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 . گردمی و برمرمی گی نگاهم رو از اون دخترك منی کنم،آخری رو پاك ممیشونی پي سرد روعرق

 
 . تکون خورديزی کنم چی چند قدم جلو تر نرفتم که حس مهنوز

 
 به رو»حی مسیسیع« اسم   بندم وی شدم و جرئت برگشتن رو ندارم،چشم هام رو مخکوبی مسرجام
 . خوامی و ازش کمک مارمیزبون م

 
 ی دم و شروع می بهم فشار مشتری که باهم مخلوط شده چشم هام رو بییخنده ها  وغی جيباصدا

 .دنیدوکنم به 
 

 ، شهی مشتری عذاب آور هم بي ره اون صدای سرعتم باال میهرچ
 

 الل شدم و ي خواد با همه توانم جک و توماس رو صدا بزنم اما انگاری نفس کم آوردم دلم ميبدجور
 .توان حرف زدن ندارم

 
 باز دنی که من رو از حرکت و دوباستی اندازم،اونقدر زی می ماه که حاال درست رو به رومه نگاهبه
 ي صدای حتچه،حاالی پی بدنم مي توي شدن کامل ماه درد بدتی داره،با کنار رفتن ابر و رؤیم

 . کنهیم  زدنادی تونم بشنوم و اونقدر زجر آوره که من رو وادار به فریشکستن استخون هام رو هم م
 
 . کشدی مادی زند و فری به دور خود حلقه مي درد همچون ماراز
 . گرفته اندي وجودش را به بازي از قبل همه شتری هرلحظه براتییتغ

 ، بلندمهی وناهی سي پر شده از موهابدنش
 . برنده داردیی بلند و دندان هاي گرگ مانند با پوزه اي رفته و حال چهره انی صورتش از بییبایز

 . کندی میی کامل شده و در وسط آسمان خودنماماه
 . شدهلی بزرگ و سرگردان تبدي انهی به گرگلی جوان تبددیوی دحال
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 به اطرافش نگاه جی تازه متولد شده گی و مانند گرگستادهی خود اي انهی گرگي پاهايرو
 . دهدی نمدنی و زوزه کشدنی جز دوی فرمانچی هکند؛مغزشیم

 همراه دیویبا د دهند و ی جنگل خود را به او نشان مانی از مزیگرنی دي گرگ هاشی زوزه هاهمراه
 . اوی همراهي براشانی های حمله به او و بعضي ها برای شوند؛بعضیم
 

 که اورا ی شود؛همان ماهی مرهی رسد و به ماه خی تپه مي نقطه نی به باالتری از مسافت کمبعد
 . ترسناك ودرنده کرده استیوانی به حلیتبد

 
 را یوانی حدنی دوي رود،از دور صدای داند چه شده و با خود مدام کلنجار می هنوز هم نمدیوید

 دهد ،چشمان درشت و ی مینی درازش چي دهد،به پوزه ی را تکان مشی کند،گوش هایحس م
 حمله ور ستادهی که حاال پشت سرش ای اش به گرگي قوي بنند و با چنگال های رنگش را ميقهوه ا

 . کندیدن اورا تکه،تکه م چشم برهم زکیدر   شود ویم
 . بردی می است پی وحشیوانی حنکهی به اشتری او بهی گذشتن هرثانبا
 .دنی کند به دوی اندازد و بعد هم شروع می نگاه خودرا به ماه منی آخردیوید

 ، تلنگر کوچک از سرراهش برداردکی تواند با ی را می است که هرمانعادی زآنقدرسرعتش
 ی از آن بو مي و به دنبال ردستادهی از درختان ای رسد،وسط انبوهی مزشی آشنا به مشام تییبو

 . ثمر استیگردد اما تالشش ب
 . کندی مدای دود تا راه جاده را پی آنقدر مست،پسی نی راهدیوی مانند دي انهی گرگي براتاشهر

 )خود درآورده؟ ری که ذهنش را به تسخیی معماای گردد؟کشتار آدم ها ی به دنبال چه م،اویبه راست(
 . آن روشن استي از چراغ هایکی کشد،که فقط ی میمی قدي اورا به سمت خانه ایحس

 رود و زوزه ی فرو مشی در پايزی تٕ◌ی شود که شی تر مکی و نزدکی آهسته به خانه نزدي هاباقدم
 ی نگاه مرونی به بی سالانی شود و زن می دهد،پنجره بالفاصله باز می را سر می بلند و دردناکيها

 .ندی،بی به جز دو چشم براق نميزی چیکیکند،اما در آن تار
 . بنندی کند و بعد هم پنجره را می مکث میکم
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 صدای بي را همراه زوزه است،نفسشی نزپای تي نهی آن گرگگری دارد و ديادی زيزی خون ردیوی ديپا
 انی دارد و می متعلق به او بوده بر مي کند روزی که فکر مي دهد و چشم از آت خانه ای مرونیب

 .ردی گیدرختان آرام م
#david  
 

 ، شهی چشم هام باز مدیچی گوشم پي که تويادیبافر
  کنم؛ی به اطراف نگاه مجیگ
 . برام آشناستیلی خنجایا

 که با نی پائامی خوام از تخت بی اندازم؛می می نگاهیمی نسبتا قدي گشاد و مردونه ي لباس هابه
 . خورمی جا ممی زخميا پدنید
 »! برام افتادهی چه اتفاقیعنی من ي خدايوا«

 رو صدا بزنم تا یکی کنم،بهتره ی حس مشتری ام رفع شده درد پام روبجهی که خواب و سرگحاال
 . سرم اومدهییبفهمم چه بال

 ست؟ی ننجای ایکس_
 . کردهفی رو هم کثرشی زدی سفي کنم،زخمش اونقدر تازه است که مالفه ی به پام نگاه مدوباره

 کنه چشم ی که من رومجذوب خودش ميزی چنی جلوم واستاده،اولبای زن زکی اتاق باز شده در
 . من دارهي به چشم هایبی سبز رنگش که شباهت عجيها

 نگاهم ی شه،کنارم نشسته و با مهربونی مکی و با لبخند بهم نزدنهی بی ام رو مرهی و نگاه خسکوت
 . کنهیم
 ؟يبهتر_
 
  شده؟ی کنم؟چرا پام زخمی مکاری چنجایمن ا. ممنونیلیبله خ_
 
 : گهی کشه و می میآه

 . گرسنه اتم،حتمای بخوريزی چکی می کمکت کنم باهم برایب
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 . خانومدیلطفا جواب من رو بد_
 
 ي بزرگ رو از تویلی خي شهی شکی کردم و دای درخت ها پنیخب،اگه بگم من تو رو لخت ب.باشه_

 ؟ی کنی باور مرونی بدمیپات کش
 

 ری کشم وسر به زی بود خجالت مدهی من رو لخت دنکهیاز ا. اندازمی بهش می نگاهمی زده نتعجب
 : گمیم

  درخت ها؟نیاون هم ب!لخت؟
 
  برات افتاده؟ی که چه اتفاقادتهی شبی تو دنمیآره،بب_
 
 : گمی کنم و کالفه می فکر مکمی

 .ادی نمادمی یچی هنه
 
  اسمت؟یحت_
 

 . گمی نميزی چگهی دم و دی تکون می منفی رو به معنسرم
 

 ، کنمی برهنه ام حس مي شونه ي رو رودستش
 .می غذا بخورمی پاشو براری به مخت فشارنيادی هم زاست،حاالیاسم من مار_
 

 : گهی زارم که می منی زمي پام رو روی زنم و به آهستگی بهش ميلبخند
 . گردمی جا بمون االن بر منی کرده،هيزی صبر کن پسر تو که دوباره پات خون راو
 

 . دونمی اما کجا نمدمشی قبال دي زن؛انگارنی اما اادی نمادمی یچی که هبی عجبرام
 

 . پام زانو زده و مشغول عوض کردن باند آغشته به خوني جلوایمار
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 . بزننهی تا پات رو بخمارستانی بمی بردیبا_
 
 : گمی که به خاطر درد عوض شده مییصدابا
 .ستی الزم ننه

 ، کنهی اخم کرده و حق به جانب نگاهم مایمار
 .ي خواد پات رو از دست بدی دلت میلی خيانگار_
 
 .نه: گمی کنم و آروم می نگاهش میمونی پشبا
 

 . خواد کمکم کنه تا بلند بشمی زنه و می کناره باند میکی و کوچزی تمگره
 

 . اندام نندازمفی ظري ای خودم رو به دوش مارینی دارم تعادلم رو حفظ کنم تا سنگیسع
 

 ادهی کار به نی با اي کشه انگاری نفس مقی چسبونه و عمی منمی راه ناخودآگاه سرش رو به سوسط
 . زنهی افتاده که لبخند ميزیچ
 

 . کنهی رفته و داره بهم نگاه مخچالی به سمت ایمار
 
  سوپ؟ای کی؟استي خوری میخب حاال چ_
 

 : گمی اندازم و می باال مي اشونه
 . که خوشمزه ترههرکدوم

#sophia 
 

 . کنمی می بوسم و ازش خداحافظی مامان رو مصورت
 . دلم براش تنگ شدهیلی بهش سر بزنم،خدی حتما باگهی دامروز
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 . کنم؛هنوز دو ساعت تا شروع کالسم موندهی ساعتم نگاه مبه
 
 . شمی دم و سوار می دست تکون می تاکسکی يبرا
 
 کجا برم خانوم؟_
 
 . آکسفوردابونی رم خیم_
 
 .بله خانوم_
 

 نی کرده،باور کردن چنفی که خانوم فرانس برام تعری ذهنم پر شده از خاطرات قشنگ و تلخدوباره
 . قابل هضمری واقعابرام غینیخاطرات تلخ و غمگ

 
 . رمیم فرانس م خانوي شدم و به سمت خونه ادهی پنی ماشاز
 

 ی سرم مرتب مي ام رو روی کشم و کاله بافتنی می دستمی قهوه اي موهاارم،بهی رو به صدا در مزنگ
 .کنم

 .نمی،بی رو می خندون لوسيدرباز شد و چهره . گذشتهقهی دقکی
 . بغلشي پرم توی زده مذوق
 . گهی بوسه و بهم خوش آمد می سرخم رو مي لپ هایلوس

 
 زم؟ی عزيچطور_
 
 ؟ي چطور،تویعال_
 
 . باال مامان مهمون دارهمی برایمن هم خوبم،ب_
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 : پرسمی زل زدم و می به لوسيباکنجکاو
  هست؟یک!مهمون

 
 : گهی کنه و می می خوشگلي خنده

 .ي هر دختري پسره خوشگل که آرزوکی
 
 ، کشمی رو می کنم و دست لوسی مي کشه خنده ای که می آهبا
 
 .نمشیپس واجب شد که بب_
 

 . داره نگهم دارهی دستم رو گرفته و سعیلوس
 
 مزاحمش ی مهمون داره کسی مامان دوست نداره وقتی دونی که م؟توی کنی مکاری چي دارایصوف_

 .بشه
 

 : گمی کشم و می دست هاش مي رو از تودستم
 ی توجه کنم به سمت سالنی لوسي به حرص خوردن هانکهی من با همه فرق دارم،بعد هم بدون ااما

 . رمیکه روبه رومه م
 

 .ادی لبخند داره به سمتم مکی فرانس متوجه من شده و با خانوم
 
 . برات تنگ شده بودیلی خزم،دلمی عزيایسالم صوف_
 

 : گمی کنم مدای کنم تا اون پسره رو پی طور که دارم به اطراف نگاه منیهم
 . چند روز بهتون سر نزدمنی اي که تومتأسفم

 
 : گهی کنه می متیطور که داره من رو به سمت مبل هدا نی فرانس همخانوم
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 .ارمی بوهی تا برات آبمنی،بشي نداره،خوشحالم که اومداشکال
 

 .،شمی مخکوبی که رو به روم نشسته مي پسردنی که با دنمی شی گم و می میممنون
 
 سالم ی کنه،سرش رو به معنی و نگاهم مرهی گی کنم که سرش رو باال می بهش سالم می آرومبه

 .رهی گی ده و نگاهش رو از من میبرام تکون م
 
 ره،امای گی خنده ام می گشاد که مشخصه متعلق به پدره لوسي سر و وضعش و اون لباس هادنی دبا

  نمی،بی که اخم هاش رو منیهم
 . کنم بهش نگاه نکنمی می خورم سعی رو ملبخندم

#david _دیوید 
 

 . دست پختش فوق العاده اسواقعا
 .کنمی دهنم و ازش تشکر مي توزارمی آخر نون رو هم مي کهیت
 :گهی و مدارهی ظرف سوپ رواز جلوم برمی با مهربونایمار 

 .  دکترمیری با هم مادی که بی لوس،ی استراحت کنکمی ي بربهتره
 
  ؟یلوس: گمی ميباکنجکاو 
 
 .  ، اون دخترمهیاره لوس _

 . باترهی که از شمازبندمیپس شرط م: گمی و مکنمی مي خنده اتک
 . کنهی شه و پشتش رو از من می که لبخندش محو منهی بی می نگاهم چي تودونمینم
 

 . رمی مدمهی دي که توی و به سمت سالن بزرگرمی گی بهم داده رو دستم مای که مارییعصا
 
 » هستمی و بفهمم کادی بادمی ییزهای چکی یی تنهاي تودیشا«
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 اون نی چرا بادی نمادمی ی کنم حتی فکر می دست هام گرفتم وچشم هام رو بستم،هر چنی رو بسرم
 .درخت ها بودم

 
 . اندازمی می دختره نگاهکی کنم و به صاحب صدا که ی سالم؛چشم هام رو باز ميباصدا

 . شمی مرهی خنی دم وبه زمی جواب سالم کردنش فقط سرم رو تکون مدر
 لب هاش ي که االن رويزی خودم شدم،مخصوصا لبخنده تمسخر آمي اش رورهی خي نگاه هامتوجه

 .نقش بسته
 .رهی داره نگاهش رو از من بگی کنه و سعی که لبخندش رو جمع مرمی گی سرم روباال مبااخم

 : گهی کنم که می اومد به سمتم؛نگاهش مایمار
 ؟ی دم موافقی اسم بهت مکی من ادی نمادتی که اسمت حاال

 
 ی گم و ساکت می مي بدم باشه ایتی متعجب اون دختر اهمي به نگاه هاای مخالفت کنم نکهی ابدون

 .شم
 » بهترهیلی بودن ختی هوی از بباالخره«
  زارم جان،چطوره؟یاوم،خب من اسمت رو م_
 

 : گمی زنم و می می کم رنگلبخند
 .خوبه

 .ی دوست من و لوسای کنم؛سوفی مشی رو بهت معرفبای دختره مهربون و زنیخب،جان ا_
 
 . فعال جان هستمیعنیمن هم جان هستم،.ای خوشحالم سوفدنتیاز د_
 

 . شهی ساکت مگهی دختره دکی بگه که با اومدن يزی خواد با خنده چی مایسوف
 

 : گهی کنه و با ذوق می بهم می نگاهدخترك
 د؛ی من رو فراموش کرديسالم،انگار
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 ، به سمتم اومده و دستش رو به طرفم دراز کردهحاال
 . هستمیمن هم لوس_
 . کنمی رو لمس مفشی ظري زنم و انگشت های مي بودنش لبخندطونی شبه
 .من هم جان هستم.یخوشبختم لوس_
 

 .نهی شی مای طور کنار سوفنی ده و با گفتن منم همی رو محکم تر فشار مدستم
 

 ، کنهی و داره به ساعتش نگاه م اش رو خوردهوهی آبموانی لایسوف
 . برسم به کالسمری خواد دی برم،اصال دلم نمدی من باگهیخب د_
 

 : گهی صورتش مدنی شه و با بوسی مبل بلند مي از روایمار
 . بهمون سر بزنبازم

 
 .چشم خانوم فرانس،فعال خدانگهدار_
 

 : گهی اندازه ومی به پام می نگاهایا،ماری از رفتن سوفبعد
 ،ادی چرا خونش بند نمپس

 : دهی کنه و ادامه می مکث مکمی
 .مارستانی بمی جان رو ببردی آماده شو با،برویلوس

 
 . رهی اندازه وبا گفتن باشه به سمت پله ها می می بهم نگاهی هم با نگرانیلوس

#david_دیوید 
اما خب از «.نمارستای رم بی لباس ها دارم منی واتی باورش هم برام سخته که با اون وضعیحت

 » بهترهیلیبرهنه بودن خ
 

 . دارمی کنارشم حس خوبنکهی واقعا برام لذت بخش،از اای ماري هامحبت
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 ، کنمی زنم و بهش نگاه می رو کنار ممی افکاره تکرارای ماري صدابا
 .گهی شو دادهیحواست کجاست؟پ_
 
 .می شی ممارستانی شدم و هرسه وارده بادهی پنی از ماشی کمک لوسبا

 . خالص بشمی درد لعنتنی خوام از شرّ ای و فقط مستی برام مهم نهی بقي هانگاه
 
 .ستی نهی شبای کردم به ماری کنم،اونقدر هام که فکر می نگاه می تخت نشستم و دارم به لوسيرو
 . دارمی چشم ازش برمای اومدن ماربا
 
  که؟ی ترسینم_
 
 ؟یاز چ_
 
 .یتت حس کن پوسي قراره سوزش سوزن رو رونکهیاز ا_
 
 . نترسمزهای چنیفکر کنم اونقدر بزرگ شدم که از ا.نه_
 

 : گهی خنده و می شدن حرفم مباتموم
 . به شجاعت شما رو نداشتمنی مرده جوان،قصد توهدی ببخشاوووو

 
 ا؟یمار_
 

 . کنهی کنه و منتظر نگاه می اش رو قطع مخنده
 
 .زیبابت همه چ.ممنون واقعا_
 

 . شمی کنه که من متوجه نمی رو زمزمه ميزی لبش چرهی شده و زنی غمگای نگاه مارحاال
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 .ستهی ای مای پره و کناره ماری منی تخت پائي از روی دکتر لوسباورود

 
 . من نگاه دکتر رنگ تعجب گرفتدنیباد
 ؟ی کنی مکاری چنجای اد،تویوید_
 
 ، کنمی نگاه مای ره و به ماری فرط تعجب ابروهام باال ماز

 : پرسهی و مادی خوام اون حرف بزنه جلو می فهمه ازش می که مایمار
 د؟ی شناسی پسررو منی اشما

 
 : گهی کنه و می رو جا به جا منکشی عدکتر
 نش؟ی پسر تاجر معروف لندن،چطور نشناختنی شناسم؛ای که ممعلوم

 
 : گهی اندازه و می باال مي شونه اایمار
 .دمی اسمش رو هم نشنی حتمن
 

 .رونی برهی گه و می ميدی ببخشای توجه به حرف ماری بدکتر
 
  کجا رفت؟قای دقنیا_
 
 .حتما رفت به خانواده ات خبر بده. دونمینم_

 . بندمی کشم و چشم هام رو می تخت دراز مي دم؛ روی مرونی رو کالفه بنفسم
 : گهی تونم بشنوم که می می رو به خوبای ماريصدا
  خونه؟ادی باما نمگهی ددیوی همون دیعنیجان،! شه مامانی می چحاال
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 هم هروقت که دوست داشت دیوی شدند،ددای که حداقل خانواده اش پزم،خداروشکری دونم عزینم_
 . خونه امونادی تونه بیم
 

 . تونم حس کنم که هردو چقدر ناراحت اندی بسته هم مي با چشم هایحت
#david_دیوید  
 
 .نیی پاامیم از تخت م مرد بور و قد کوتاه رو به رودنی دبا

 : گهی شونه ام و مي دستش رو گذاشته رودکتر
 . خورده هاهی تا بخستی مراقب باش،پات بشتری بکمی
 
 .باشه ممنون دکتر_
 
 . کنار رفتن دکتر مرد رو به روم اومد جلوبا
 
 ادته؟ی تو من رو دیوید_
 
 .نه_
 
 .ادی مادتی زی خونه همه چمیاشکال نداره بر_
 

 : گمی و مرونی کشم بی رو از دستش مبازوم
 .ی کجا معلوم که توراست بگاز
 
 .رونی بره بی ومن رو از اتاق مرهی گی توجه به حرفم دوباره دستم رو میب

 
 . نکردمی هنوز از اون دونفر خداحافظ؟منی کنی مکاری چي داریه_
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 . پدرت نگرانت شدهی االنش هم حسابنی تا همدیوی دوفتیراه ب_
 
 .گفتم بزار برم_
 

 .رهی گی کنه و با اخم نگاهش رو از من می دستم رو ول مکالفه
 
 نمت؟ی تونم ببی باز هم مایمار_
 
 . چرا که نهزمیالبته عز_
 

 : گمی کنم و می رو با بغل کردنش پر منمونی بي فاصله
 . کشونهی که من رو به سمتت می دونم چه حسینم
 

 : گهی کنه و آروم می رو محکم تر بغل ممن
 پازلم رو ي گمشده ي کهی کنم تو اون تی حس مدمتی که دی وقتست،ازی طرفه نکی حست نیا

 .ی کنی ملیتکم
 
 : گمی شم ومی بغلش جدا ماز
  شه شماره ات رو داشته باشم؟یم
 

 کشه و مشغول ی مرونی رنگش بی صورتفی کي رو از توي لبخند زنان،خودکار و تکه کاغذیلوس
 . شهی منوشتن

 
 : گمی دستش مي زنم وبا گرفتن کاغذ توی بهش مي کنه،لبخندی رو باال گرفته و بهم نگاه مسرش

 .ی تو هم ممنونم لوساز
 

 . کنمی می هم از هردوشون خداحافظبعد
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 م؟یاگه مراسم بدرقه ات تموم شد بر_
 

 : گمی کنم و می با اخم نگاه مبهش
 . سرم اومدهیی حرف نزن،فقط من رو برسون خونه تا بفهمم چه باليادیز
 

 . کنهی مجلل وبزرگ نگه داشته و در رو برام باز مي خونه کی ي جلوراننده
 
 . کنمی اندازم و قدم هام رو به سمت سالن تند می باال مي خونه شونه ادنی دبا

 ی پاش له مری من اون رو زدنی با د کهدنی کشگاری مرد قد بلند واستاده و در حال سکی در يجلو
 .کنه

 
 : گهی کنه و می بغلم می حرکت،ناگهانکی تو
 . پسرمي خونه خوش اومدبه
 

  بهم نداره؛ی شباهتچی اندازم،هی می کنم و بهش نگاهی رو از بغلم جدا ممرد
 ؟یتو پدرم هست_
 
 : گهی شک مبا

 .ستی نادتی يزی آره مگه چخب
 

 . دمی دم و دندون هام رو بهم فشار می تکون مي سریعصب
 
 . پسرمادی بادتی زی کنه تا همه چی توماس بهت کمک مستی نیمشکل_
 

 . رمی اسمش توماس داخل مدمی اون مرد غرغرو که حاال فهمهمراه
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 .امی استراحت کن تا من بکمی اتاق توئه برو نجایا_
 

 . بندمی م اتاق و در رو محکمي رم توی بهش جواب بدم منکهی ابدون
 
 به ی کنم و نگاهی کنم،در کمد رو باز می که مي کارنی اندازم و اولی به خودم می نگاهنهی آئيتو

 . اندازمی داخلش ميلباس ها
 
 . پوشمی و مارمی مرونی از داخلش بی شلوار مشککی همراه ی بافت طوسکی

 : گمی زنم و می می کنم ،چشمکی به خودم نگاه منهی آئي تودوباره
 . شدحاال

#david_دیوید  
 . کنارری رو بگیاون لعنت.اه دکتر،چشم هام کور شد_
 

 : گهی کنه و می رو خاموش مکشی کوچي چراغ قوه دکتر
 .ارهی حافظه اش رو به دست مي پارکر،به زودي آقاستی نيزیچ
 
 .ششی خواد بره پی کشه و ازش می به صورتش می دستلیدن
 

 : گهی خواد من بفهمم می که نمیحال کنه و در ی مکی رو به گوشش نزدسرش
 .ارهی بادی رو به ی جزئيزهای کرد که فقط چي شه کارینم
 

 . شهی تر مزی هام تگوش
 
 .ستی نزی امکان پذيزی چنیمتأسفم،چن_
 .رونی رن بی ده و همراه دکتر از اتاقم می تکون مي سرلیدن
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 »اد؟ی بادمی زی همه چدی نباچرا«
 . برهی کنم که خوابم می زنم و فکر می به سقف زل مانقدر

 
 استراحت نجای آخه ایاه پسر چقدر وراج_ جنگل برگزاربشه؟ينکنه قراره امسال جشن تولدم تو_«
 »،اون جنگل،اون دختر،اون،اون.می کنیم
 
 ه نهه_
 
 ، کنمی رو پاك ممیشونی پي کنم و عرق روی خودم چشم هام رو باز مادی فري صدااز
 . اندازم اما هنوز هم برام ناآشناستی اتاقم نگاه مبه
 
  بود؟ی اون دختر مرده کیعنی«

 » رفتم؟ی بودم؟داشتم با توماس کجا می اون جنگل دنبال چي تومن
 

 .نمی،بی که توماس رو مرونی رم بی کشم و از اتاق می موهام مي توی دستکالفه
 
 م؟ی رفتی کجا ممیداشت.نمی ماشکی ي که دارم با تو تودمی خواب ديتوماس،من تو_
 
 . خارج از شهرمی رفتی ممی داشتد،مایوی تولدت بود دشیدوشب پ_
 
 خارج از شهر؟چرا؟_
 
 . پدرت بوديخواسته _
 
 اتاقش کجاست؟_
 
 .شینی ببی تونی نمدیویاالن جلسه داره د_
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 گفتم اتاقش کجاست؟_
 
 .ته سالن_
 . دمی هلش مواری به سمت دتی عصبانبا

 رم ی در بزنم منکهی رسونم؛بدون ای و پهن ته سالن می زنم،خودم رو به در مشکی که لنگ میدرحال
 .داخل

 
 نجا؟ی ايای بهت گفت بیک_
 

 : گمی زنم و می مي رو به روم چشم بردارم پوزخندي از صحنه نکهی ابدون
 . هرزه است آرهنی جلسه ات اپس

 
 : گهی و مادی به سمتم می عصبلیدن

 .امی االن مرونی ببرو
 
 . رمی نمنجای از ايتا جوابم رو ند_
 

 : گهی بنده می رو مراهنشی پي که داره دکمه های تر از قبل شده و در حالی عصبلی دنحاال
 ؟ي خوای میچ
 
 . خارج از شهريچراروز تولدم من رو فرستاد_
 
 .دی شه از رفتار ها و راه رفتنش فهمی رو منی کالفه اس الیدن
 
 م؟ی امشب راجع بهش باهم حرف بزنستیبهتر ن_
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 : گمی کشم و می مي اعربده
 کی شم اونوقت تو به فکره عشق و حالت با ی موونهی ذهنم دي جواب توی سوال بی دارم با کلمن

 ؟يفاحشه ا
 
 ي کنم با تنفر به چشم های پوستم حس مي که روی صورتم به سمت چپ و سوزشدنی چرخبا

 : گمی زنم و میقرمزش زل م
 .ی هستي بازنی اي پارکر،خودت شروع کننده ي آقاشهبا
 
 . زنمی مرونی دم و از اتاقش بی نمیتی زنه اما اهمی داره صدام ملیدن
#david_دیوید  
 . کنندی رو پنهون ميزی چکی کنم همه از من ی داشته؟چرا احساس می چه علتیعنی

  ام؟ی کمن
   دارم ؟یتی هوچه
 . همه سوال باشهنی خواب تنهاراه جواب دادن به ادیشا

 . بندمی خورم و چشمام رو می که دکتر داده رو میی از قرص هایکی
 .یستی ادم ها ننیتواز جنس ا.ی هستيتوافسانه ا «
  ؟ی هستیتوک _

 .ی فهمی مهی اون وقته که تفاوتت رو با بقی تاکامل شدن ماه صبر کنهی کاففقط
  ه؟ی حرف ها چنی منظورت از ا؟ی هستیگفتم تو ک _

 ؟یازک _ يری انتقام بگدیتو با. دیوی نکن دعجله
 . که خانواده ات رو نابود کردندیازکسان

  ؟ی دونی می من چهیخانواده؟ تواز زندگ _
 که ماه یوقت.ي ببری ات پی که به راز بزرگ زندگي نره فقط تا کامل شدن ماه فرصت دارادتی   

 ».  رسهی بشه زمان انتقام گرفتن تو هم فرا مداریدرست وسط اسمون پد
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 کنم اما ی کشم و به اطراف نگاه می به صورتم می کنم، دستی شدن صورتم چشمامو باز مسیباخ
 : کنمی لبم زمزمه مری زنم؛ی بی رو نمیکس

  رم؟ی انتقام بگدی بای از کیعنی! انتقام
   بود؟ی از کامل شدن ماه چمنظورش

 ؟ بود ی اون کاصال
 .نی پائامی از تخت مشهی تراز همکالفه
 ،کنمی رو به روم به خودم نگاه مهی قدنهی ائي رفتن تورونی از بقبل

 » ستی نا آشنا نيزی برام چگهی دينه انگار «
 .نمی بی که دوباره اون زن رو منی پائامی پله ها دارم ماز

 شم ی توجه به حضورش ازکنارش رد می و بکنمی من شده و منتظرم واستاده سرعتم رو تند ممتوجه
 . رهی گیکه مچ دستم روم

 . تونم امشب رو باهات باشمی مي تو، اگه بخوایه _
 : گمی کشم و می مرونی داغش بي رو با نفرت از دست هادستم

 .ي که ازش اومدی به همون آشغال دوني خورم،بهتره برگردی نم،روی کسي پس مونده هامن
 .  رمی بکنم به سمت آشپزخونه می به حالت چهره اش توجهنکهی  ابدون
 ، دارمی اندازم و ظرف ساالد رو از داخلش بر می مخچالی به داخل ینگاه

 ».رونی بزنم بی لعنتي خونه نی بتونم از ادی اومده شاادمی یی هازی چکیحاالکه  «
 جک دی بانم،اونی بی رو ممی شخصي دهنم که  راننده ي ساالد رو گذاشتم توي از محتواکهی تچند
 .باشه
 : زنمی صداش مدیباترد

  درسته؟ی جک باشدی تو، بایه
 

 :   گهی و مادی به سمتم مبالبخند
 . که حالت بهتر شدهخوشحالم
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 .پس اسمت رو درست گفتم _
 ؟ی خواستی ميزیاره حاال چ _
 . رونی بي تونم ازت بخوام من رو ببریم. اره _
 . شه، برو اماده شویمعلومه که م _
 

 . برمی گم وبه سمت پله ها هجوم می مي اباشه
 

 :  گهی بنده و می کمربندش رو مجک
 ؟ي اآماده

 .آماده ام _
 . داره و وقت گذروندن باهاش لذت بخشی واقعا دست فرمون خوبجک

 : گمی افتم و می خوابم مادی یی هوکی که می هردو ساکتم،ی رسی چراغ قرمز مبه
  رفتم؟ی که من گم شدم، کجا بودم؟ داشتم باشما ها کجا می شبجک،اون

#david_دیوید 
 :  گهی کشه وبا حرکت کردن می میقی نفس عمجک

 . بوددهی تولدت خري که پدرت براییالی به ومی رفتی ممیاون شب داشت 
 : گمی کنم و می بهش نگاه مباتعجب

 ! اون هم خارج از شهرالی وکی
 . دونمی هم نميادی ززهی چستم،ی نشتری بی شخصي راننده کی من دیوی دنیبب_

   زدبتی کجا غمیدونی استراحت، نمي برامی نگه داشتی شب که من و توماس کنار اون جنگل لعنتاون
 اون روز باتو يقرار بود فردا. ي آب شده بودي اما انگارمی جنگل هم دنبالت گشتي وسط هاتا

 خواست من و توماس رو ی شده بود و می عصبیلی پدرت خمی بدون تو برگشتی اما وقتمیبرگرد
 . اون دکتره؛دوست پدرت بهش زنگ زدو مارو از مرگ نجات دادنکهیبکشه تا ا

 
 . جک ندارمي حرف هاي برای جوابچیه
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 مو بلند ي از اون دختره يزی چی جنگل رفتي توکه تویراست: گهی اومده که مادشی يزی چيانگار
  اد؟ی مادتی
 
 چطور مگه؟.  هستادمی از اون به یی هاری تصوکیاما . نه _
 
 از شب ها هم ی بعضی دنبالم حتيزی چکی کنم همش ی حس مدمی که جنازه اش رو دیازوقت_
 . دهی تو خوابم و آزارم مادیم
 

 :  گمی کنم و می مي خنده اتک
  عاشقت شدهحتما
هرچند که شک دارم اون ! تونه عاشق بشهی مرده چطور مهی: گهی زنه و می به بازوم مي ضربه اجک

 .مرده باشه
 
  فهمم جکیمنظورت رو نم_
 

 خون آلودش بهم زل ي با اون چشم هانکهی مخصوصا ادی کشی نفس ميانگار.  بودي جورکی اخه
 .زده بود

 
 کی من هم دی شانکهی هنوزم اون دختراونجا باشه و ادی همون جا، شامی گم چطوره دوباره بریم_
 .ادی بادمی یی هازیچ
 
 . کنهی نابودم ميدی تردچی پسر، اگه پدرت بفهمه بدون هالیخیب_
 
  نه؟ای یتو نگران اون جاش نباش، فقط بگو هست_
 

 .اره هستم: گهی کنه و می فکر می کمجک
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 م؟ی ری کجا ممیحاال دار. پس فرداشب منتظر خبرم باش_
 
 .ادی بادتی يزی دوستانت چدنی باددی شارستانت،ی به دبمی ریم_
 

 . داخلمی ری شم و می مادهی پنی جک از ماشهمراه
 . شهی مکی پسر داره از دور بهم نزدکی

 .  شمی مرهی بهش خجی کنم و گی کنه، از خودم جداش می بغلم مرسهی که بهم منیهم
 
 ؟ی شناسینکنه من رو هم نم!ی کنی بهم نگاه مينجوری چرا اهیچ_
 
 .متاسفم: گمی دم ومی تکون می منفيسرم رو به نشونه  
 

 چطور من رو می با هم بزرگ شدیمن و تو از بچگ: گهی کنه و می رو دور گردنم حلقه مدستش
 !ادی نمادتی
  م؟ی ما کالس چندمیراست: پرسم ی توجه به حرفش میب

 .میامسال سال آخر_
  بود؟ی اسمت چیراست_
 .ي واقعا عقلت رو از دست دادي تو تا با بچه ها آشنات کنم ، انگارمی برایمن ادوارد هستم االن هم ب_
#sophia_ایسوف 
 
 .چشهی کنارم نشسته و مشغول خوردن ساندویلیام

 ی نمگهی عقب نمونم،دهی از بقنی از اشتری کنم تا بی مي برداری جزوه هاش کپي هم دارم از رومن
 . بودی خونه عوض کردنمون چنیدونم وسط سال ا

 
 . کنمی جزوه ام پرت مي روي و خودکار روسمی نوی جزوه ام مي رو هم تویاضی رنی تمرنیآخر
 ، زنمی صورتم کنار مي کشم و موهام رو از توی خسته ام مي به چشم هایدست
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 که کنار ادوارده  ی کسدنی کنم، با دی نگاهش می شکنه؛عصبی اومدن ادوارد سکوت کالس مبا

 . کنمی و اسمش رو زمزمه مرهی گیچهره ام رنگ تعجب م
 !ج،جان_
 

 و رفتنش رو به رمی گی از ادوارد و جان نگاهم رو مامی من االن مایسوف: گهی که میلی اميباصدا
 . کنمیسمت اون دو نفر دنبال م

 
 کنم و به سمت جمع ی دل ممی خاطر از صندلنی به همارمی سر در بتشی کنجکاوم تا از هويبدجور

 . رمیسه نفره اشون م
 

 ا؟یسوف: گهی کنه و می من تعجب مدنی که بادرهی گی سرش رو باال مجان
 

 . اندازمی منی کنم و سرم رو پائی بهش سالم مآروم
 : گهی کرده و مکی سرش رو بهم نزدیلیام

 ؟!دی شناسی رو مگهی هم دشما
 
 .دمشیآره،قبال  د_
 
 کجا؟: پرسهی کنجکاو تر از قبل میلیام
 

 : گمی اش می در پی پي از سوال هاکالفه
 . بخورميزی چکی من برم ستی نی از دوست هام،حاال اگه سوالیکی ي خونه

 
 .رونی زنم بی گه و از کالس می مي نه ایلیام
 
 .   نسکافه لطفاکیسالم _
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،جلوم واستاده     شمی که متوجه جان منمی شی منتظر مي فلزي های از صندلیکی ي سفارش روبعداز

 .و زل زده به من
 
 نم؟ی تونم بشیم_
 
 .آره حتما_
 
 !نمتی ببنجای کردم ایفکر نم_
 
 .  ی جا درس بخوننی کردم ایفکر نم. طورنیمنم هم_
 
 سرو ی بیابونی خکی ی با خودت گفتيدی دیمی گشاد و قدي اون لباس هاي من رو تویحتما وقت_

 پام آره؟
 

 : گمی زنم و می مي محولبخند
 .يومدی اون لباس ها خنده دار به نظر مي توشتری تو بی دونی مخب،نه

 
  ؟يدی اون روز بهم خندنیبه خاطر هم_
 
 . گمی نميزی و چنی اندازم پائی اون روز سرم رو ميادآوری با
 
 ؟ی خونی درس منجای وقته ایلیخ_
 

  ، دمی بهش نگاه کنم جوابش رو منکهی ابدون
 .  اومدمرستانی دبنی هفته اس که به اکینه _
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 : گهی زنه و می می لبخند خوشگلدیوید
   خلوتت رو بهم زدمدیببخش

 
 ؟ي خوری ميزیاشکال نداره،چ_
 
  برم؟دینه،با_
 
 ؟!اما کالس_
 
 .امی بعدا بدیآه،خب شا_
 

 ، شمی سبز رنگش مي دم و دوباره محو چشم های تکون ميسر
 .ه کشونی هست که من به سمتش ميزی چشم هاش چي کنه،توی آدم رو جادو ميانگار

#sophia_ایسوف  
 

 ، کنمی کنم و به رفتن جان نگاه می ام رو مزه منسکافه
 . خورهی نمیرستانی پسر دبکی هم به کلشی قد و هی داره،حتیبی عجتی واقعا شخصاون

 
 . کنمی اخموش نگاه مي و بهش چهره امی مرونی کنارم از فکر بیلی نشستن امبا
 
 ؟یلی شده اميزیچ_
 
  کارت داشت؟ی چدیوید_
 
 : گمی کنم و می نگاهش مجیگ
 !دیوید
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 .ي کردی باهاش خوش و بش می داشتشی پي قهی که تا چند دقید،همونیویآره د_
 
 : فکر کردن به اسمش شدم و گفتمالیخیب

  نبود چطور مگه؟ی خاصزهیچ
 
 : گهی کنه و می حق به جانب نگاهم میلیام
 ؟يدی مال من فهمنمت،اونی ببدیوی دور و اطراف دادی خوشم نمچیه
 
 : گمی کنم و می دستم رو از حرص مچاله مي توي کاغذوانیل

 
 . خودش اومد و باهام حرف زد؟اوني فکر کردی با خودت چ،تویه
 
 : گهی شه و می از کنارم بلند میلیام
 

 .ینی بی پس حواست رو جمع کن وگرنه بد مستی مهم نبرام
 
 . کنمی می دستم خالي تووانی ل رو سرهتمی گم و فقط عصبانی نميزیچ
 که ارهی اسمش رو به زبون مي باهام حرف زد،جوري پسر چطورکی به خاطر نی احمق ببي دختره«

 ». کامال به اون تعلق دارهيانگار
 
 کنم و از ی می بچه ها خداحافظ،از فمی کي زارمش توی بندم و می رو مکمیزی زنگ کتاب في صدابا

 .  رمی مرونیکالس ب
 
  کنم؟کاری حاال چی باره،لعنتی راه و االنم داره بارون می تا خونه کلرستانی دباز
 

 فرستم به راه ی لعنت متمی طور که دارم به موقعنی کنم و همی ممی سرم تنظي لباسم رو روکاله
 . افتمیم
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 . دمی نمیتی کنم اما اهمی حرکتم رو آهسته تر منی بوق ماشيباصدا
 سره دیوی ددنی خوام بهش ناسزا بگم که با دی خوره و میم هام بهم گره م زنه،اخی داره بوق مبازم

 . شمی مخکوبیجام م
 
 ،متی رسونی خونه اتون ما،تای سوار شو سوفایب_
 : گمی دم و می شدم از سرما شونه هام رو باال مدهی موش آب کشهی که شبی حالدر
 

   رمی مممنون،خودم
 
 : گهی اندازه و با اخم می به سر تا پام می نگاهدیوید
 .ی مخالفت کني که بخوایستی نیطی به خودت بنداز،تو اصال در شرای نگاهکی
 
 ی رنگ رو به روم می سوار بنز مشکی شم و با مکث کوتاهی احمقانه ام مي و فکر هادنی ترسالیخیب

 .شم
 
#david_دیوید  
 

 .،شمی جک منی و سوار ماشرونی بامی مرستانی با ادوارد از دبی از خداحافظبعد
 

 : گمی خواد حرکت کنه که می مجک
 . جا بموننی هملطفا

 
  افتاده؟یچرا؟اتفاق: گهی کنه و می رو خاموش منی تعجب ماشبا
 
 . امینه،منتظر کس_
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 : گهی کنه و می نگاهم مطنتی با شجک
 ؟ی و دلت رو باختی رفتي زودنی همبه
 
 .ستی گذره درست نی فکرت مي که تویخفه شو جک،اصال اون_
 
 . بکشم و برگردمگاری سکی من برم د،پسی دمیباشه خواه_
 

 ، شمی مرهی خرونی گم و به بی مي اباشه
 » من رو حل کنهي بتونه جواب معماای سوفدیشا«
 
 خوام که آروم حرکت ی از جک مای سوفدنی شه،با دی ساعت گذشته،داره بارون کم کم تند مکی

 ،کنه
 

  رو با لمس کردن ي دودي شهی رو زمزمه کنه،شییزهای لبش داره چری از آب شده و زسی خحاال
 . زنهی دم و جک چند بار پشت هم بوق می منی رنگ پائی آبيصفحه 

 
 خوام سوار بشه اما ی منه؛ازشی بی بگه که من رو ميزی خواد چی می عصبای واستاد،سوفباالخره

 ، کنهیسماجت م
 : گمی کنم با بااخم می شده نگاه مدهی موش آب کشکی  به سرتاپاش که مثلیوقت
 
 .ی مخالفت کني که بخوایستی نیطی اصال در شراتو
 

 . شهی ده و سوار می مرونی کشه که نفسش رو بی نمی داره،اما طولدیترد
 »دهی ترسيانگار«
 ؟يای و مي ری مادهی پشهی همتو
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 .     کنمی عطسه اش لبخندم رو مهار ميباصدا
 
 . رسونهی من رو مینه پدرم گاه_
 
 ؟يفکر کنم سرما خورد_
 
 .ستیمهم ن_
 
 د؟ی کنی میشما کجا زندگ_
 
 . یچلس_
 

 : گمی گردونم و می رو به عقب بر مسرم
 م؟ی هم شدهی همساپس

 
 د؟ی هستیشما هم اهل چلس_
 
 .ی دونی مدم،خبی آکسفورد دي تو رو تویراستش وقت.آره_
 
 . می کردی می قبال اونجا زندگ،مايآره،درست حدس زد_
 

 . شمی مرهی و به رو به رو م خرمی گی مای نگاهم رو از سوفی حرفچی هبدون
 »هی واقعا دختر زرنگاون«
 
  مگه اسمت جان نبود؟،تویراست_
 
 .   خندمیم
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 .دهیوی دونم که اسمم دی متم،امای هوی آدم بکیفعال . دونمیخودمم نم_
 
 کنه و گاهم ی مي نکنه و مدام با دست هاش بازي داره کنجکاوی سع تونم حس کنم کهی می خوببه

 .رهی گی رو گاز منشییهم لب پا
 
#david_دیوید  
 
 ، خوشحالمیلی فاصله دارم خابونی خکی فقط ای با سوفنکهی ااز

 . واقعا خوبهای کنم حالم با سوفی محس
 
 ، کنمی اخم ملی دندنی دبا
 ؟ی خواستی ميزیچ_
 
 .دیویآره اومدم باهات حرف بزنم د_
 
 . خوام بخوابم پدری مرونی ندارم،برو بیاما من با تو حرف_
 
 ؟ي دارگرانی با دی چه تفاوتی بدوني خوایمگه نم_
 

 : گمی کنم و می تند نگاه مبهش
  ؟ی کنی مي باهام بازي دارتو
 
 ؟ی هستی که چی بدوني حق دارست،توی طور ننی ادیوینه د_
 

 ، دهی آزارم مزشی آمهی کناي هاحرف
 . ندارمدنشی به شنیلی تماچی هگهیمن د. پدررهی دیلی خقیواسه گفتن حقا_
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 . رهی از اتاقم برون می حرفچی کنه و بدون هی لباسش رو مرتب مي قهی نهی آئي تولیدن

 . بزنهی دونه حرف هاش رو کی خوب ماون
 
 ، کنمیداده بود نگاه م که توماس بهم يدی جدی و به گوشنمی شی تختم ميرو

 خونه امون،اون هم با ادی خوام فردا بی دم و ازش می ام می کنم، بهش پی مدای ادوارد رو پي شماره
 .می کنه و قراره فردا ناهاررو باهم بخوری قبول مییپررو

 
 ، بهتر بشهدی دم تا شای تار شده،چشم هام رو پشت هم ماساژ مدمی دارم و دجهیسرگ

  ده؛ی مغزم اکو مي اون صدا تودوباره
 که ي تا کامل شدن ماه فرصت دارد،فقطیوی دي فرق دارانتی اطرافي باهمه ،توی هستيتو افسانه ا_
 .ي ببرتی به راز بزرگ زندگیپ
 
 : گمی زنم و می ميادی فرتی خشم و عصبانبا

 .ی شو لعنتاه،خفه
 
 ی رسونم،پدر وتوماس به مهمونیونه م خودم رو به آشپزخجهی و با همون سرگرونی بامی اتاق ماز

 ،ستی خراب شده ننی اي تویرفتن و جز محافظ ها کس
 

 نفس کی دارم و ی بر منشونی رو از بیکی بکنم ی توجهزی مي رنگارنگ روي هاي به بطرنکهی ابدون
 . کشمیسر م

 .زمی ری مرونی دهنم بي رو از تویدنی نوشي شه و محتوای تلخ شدن دهنم صورتم جمع مبا
 

 ی ندارم خودم رو کشون کشون به در می که تعادلی شه در حالی سالن پخش مي زنگ تويصدا
 ،رسونم
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 ی مری از قبل وجودم رو تسخشتری اما الکل هر لحظه بامی کنم به خودم بی می سعای سوفدنی دبا
 . کنه

#sophia_ایسوف  
 
  از دوست هامم ببرم؟یکی ي تولدم براکی تونم از کیمامان،م_
 

 : گهی زنه و می بهم لبخند ممامان
 . که شب شده بزار فردااالن

 
 : گمی بوسم و می رو مصورتش

 . ماستي خونه ي خونه اشون درست رو به رومامان
 
 . زود برگردیلی برو اما خا،باشهیاز دست تو سوف_
 
 : گمی کنم و می ذوق بغلش مبا
 .ییای مامان دننی بهترتو
 
 .ارمی ظرف برات بکی بزار يکرد ولم کن دختر،خفه ام ایسوف_
 
 . خورمی رو ممی اوهی مکی از ککهی تکی شم و ی بغلش جدا ماز
 
 ». خوردمی سرما مي راه جبران،اگه اون نبود حتما بدجورنی بهترکی کار امروزش، بردن کيبرا«
 

 .رمی گی زارم و ظرف رو از مامان می رو سرم ممی بافتنکاله
 
 ازش دی کشونه،امشب حتما بای مدیوی من رو به سمت دی حسکی دونم چرا دلشوره دارم،اما ینم

 . نهای رابطه داره یلیبپرسم که واقعا با ام
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 . رمی قدم عقب مکی ترس رن،ازی گی خوام رد بشم که جلوم رو می دو تا نگهبان منی باز
 
 : گهی داره مشی با سمت چپيادی از اون محافظ ها که شباهت زیکی

  خانوم؟دی هستی کشما
 
 .دیوی دي از دوست هایکی امیمن،من سوف_
 

 : گهی کنند و دوباره همون محافظ می نگاه مبهم
 .دی خونه رو ندارنی خانوم شما حق ورود به امتأسفم

 
 .نمشی حتما ببدیاما من با_
 
 .می رو به داخل راه ندی کسمی شه،ما دستور داریگفتم که نم_
 

 . شمی دم و ازشون دور می مرونی نفسم رو بکالفه
 

 از بوته هاست یکی نی که بی راهدنی اندازم،با دی دور تا دور خونه می آهني به حصار هاي نگاه
 . رمی زنم و به سمتش میلبخند م

 
 ». کنمی کنم،خواهش می کنم سگ نداشته باشند،خواهش می خواهش مایخدا«
 
 دوباره ي در وروددنی کنم،با دی کنم،با ترس به اطراف نگاه می حصار رد شدم،چشم هام رو باز ماز

 . شمی زنم و از جام بلند میلبخند م
 

 الی با خستمی اون دو تا احمق ندهی شم که تو دی مطمعن می اندازم و وقتی به پشت سرم مینگاه
 . دمیراحت زنگ رو فشار م
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 . شهی کشه که در بازمی نمیطول

 . رمی و به سمتش مرمی گی دهنم مي دستم رو جلودیوی ددنی دبا
 
  سرت اومده؟یی چه بالدیوید_
 

 . کنهی الکل حالم رو عوض مي کنم بوی پهن اش حلقه مي که دستم رو دوره شونه هانیهم
 
 .ی استراحت کندی کجاست،با،اتاقتي تو الکل مصرف کردودید_
 
 : گهی کشه و می به چشم هاش می دستدیوید

 !هی صداها چنی دونم ای رو خوردم فقط نمی از اون الکل لعنتکمی ستم،فقطی مست نمن
 
 کدوم صداها؟_
 
 . زنهی مغی جیکی ،دارهي شنویمگه نم_
 
 ،می ری کنم و باهم به سمت پله ها می ترس بهش نگاه مبا
 اتاقت کدومِ؟_
 

 ی کنم و به سمت تخت می رنگش رو باز مي کنه،در اتاق  قهوه ای به سمت چپ اشاره مباانگشت
 . برمش

 
 . جات تکون  نخورارم،ازی رم برات آب بیم_
 
 .رهی گی سمت در برگشتم که دستم رو مبه
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 . من، بمونن،جا،کناریا،همینرو سوف_
 

 . کنه کنارش دراز بکشمی کشه و وادارم می رو مدستم
 
 .ی کنی زنم فقط کنارم باش،تو،حالم رو خوب می نمیبینترس من بهت آس_
 

 .رمی گی کنارش آروم می دم و بدون حرفی تکون ميسر
 
#david_دیوید  
 

 . اسرهی و به سقف خدهی کنارم دراز کشی به آرومایسوف
 
 نجا؟ی ايچرا اومد_
 
 . آوردمکی جبران کار امروزت برات کيراستش،امروز تولدمه و خب برا_
 
 کدوم کارم؟_
 
 . تا خونهي که من رسوندنیهم_
 
 . کار رو نکردم،در ضمن تولدت مباركنی  جبران اياما من برا_
 

 . شهی مرهی زنه و به چشم هام خی ملبخند
 
 . رو بدونميزی چکی تونم یم_
 
 . باشه آره حتماادمیاگه _
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  که دوست دخترت؟نی با تو رابطه داره،منظورم ا،اونیلیام_
 
 خواسته شهی،همیِلیاون،ام« گفت حرف ادوارد افتادم کهادی اد،بهی نمادمی يزی کنم اما چی فکر مکمی

 »يباهات باشه اما تو قبول نکرد
 

 : گمی دم و می مرونی بی رو به سختنفسم
 .ستی ني رابطه اچی من و اون هنینه،ب
 

 .سرش رو به شونه ام چسبوند.  تر شد قی عملبخندش
 

 . دمی و فقط دندوم هام رو فشار مارمی خودم نمي کشه اما به روی مری سرم تدوباره
 

 ، دست هاش گرفتهنی شده و صورتم رو بزی خمی نایسوف
 
 ؟ی خوبدیوید_
 

 ی شم،نگاهش رنگ تعجب گرفته و پشت سره هم نفس می مرهی کنم و بهش خی هام رو باز مچشم
 .دهی ترسيزی چکی از يکشه؛انگار

 
 شده؟یچ_
 
 .دیویچش،چشم هات د_
 
 ؟یچشم هام چ_
 
 .رن،رنگش عوض شده_
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 : گهی مدام بهم میکی ده،ی بهم دست مي رم،حس بدی منهی و به سمت آئ،شمی جام بلند ماز
 : گمی بهم قفل شده ام مي دندون هانی کنم و از بی حمله کن،دست هام رو مشت مبهش
 . االننی لطفا برگرد خونه،همایسوف

#sophia_ایسوف  
 

 ،ستی اصال حالش خوب نيانگار
 ، گردهی به سمتم بر مهوی شدم که کی نزدبهش

 زنم و ی میغی زده بود جرونی که از دهنش بیی به خون نشسته اش و دندون هاي چشم هادنی داز
 ، تختي افتم رویم
 .،سوزنهی داغش پوست گردنم رو مي نفس هاگهی دک،حاالی نزدیلی شده،خکی بهم نزددیوید
 
 : گمی که اشکم در اومده می حالدر

 ؟ی هستی کت،تو
 
 : گهی مي بم و دورگه اي ره و با صدای که کنار منهی بی می چشم هام چي دونم توینم
 

 ، ترعی هر چه سرای سوفرونی برو بفقط
 وحشتناکش قدم هام ي عربده هايرون،باصدای رم بی کنم و از اتاقش می پاك معی هام رو سراشک

 . گردمی که اومدم بر می کنم و از همون راهیرو تند تر م
 
 زاشتم،اما اگه برگردم و بهم صدمه بزنه ی تنهاش مدیا سرش اومده،نبیی چه بالینی من يخدا«
 »؟یچ
 
 شم و به سمت ی ممونی پشنی چند تا ماشدنی گردم که با دی مکث به سمت خونه اشون بر مبا

 . دوامیخونه م
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 . شهی چشم هام و دماغم قرمز مری زشهی کردم،آخه همهی متوجه شده که گرمامان
 
  افتاده دخترم؟ی اتفاقایسوف_
 
 .ری رم بخوابم،شب بخیم.نه مامان خسته ام_
 

 .نهی شی ره و کنارش می به سمت پدر مری با گفتن شب بخمامان
 

 . کنمی کنم و پنجره رو باز می تخت پرت مي رو روکالهم
 
 پسره دیوی کردم که دی شه،فکرش رو هم نمی مدهی پارکر دي عمارت مجلل آقای به راحتنجای ااز
 . تاجر مشهور باشهکی
  شکل بده؟ریی تغدیوی باعث شد که دی چیعنی
  شده است؟نی پسره نفرکی اون یعنی
 
 .  کشمی تخت دراز مي بندم و روی پنجره رو مچهی پی بدنم مي که تویی سرمابا
 . ندارهدیوی به دی ربطچی هیلی خوشحالم که امیلیخ
 ی واقعا حالش رو خوب میعنی بودم،دیوی فکر کردم باورش سخته که من کناره دشی ساعت پکی به

 کنم؟؟؟
 
#david_دیوید  
 
  افته؟ی داره برام می چه اتفاقیعنی کنم، هنوز کامل نشده؛ ی پنجره به ماه نگاه ماز
 دی از سفي زده، موهام هاله ارونی بلند از دهنم بزوی کنم، دوتا دندون تی به خودم نگاه منهی آيتو
 . تر شدهیکلی کرده و بدنم هم هدایپ
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 توماس با دادو م؛ی شی پرت منی زمي شم، هردو روی باز شدن دراتاقم به سمت توماس حمله ور مبا
 . اروم باش پسر منم توماسد،یوید:  گهی مادیفر
 

 اما از صداش نمشی تونم ببی نمره،ی گی من رو از پشت میکی کنم اما ی مکی رو به گردنش نزدسرم
 .  شناسمشیه که من نم زنی رو صدا میکیداره .  فهمم که پدرمهیم

 . زنمی حمله کردن دست و پا مي اما هنوز هم برانی زمي افتم روی گردنم مي رويزی چباسوزش
 هی ي برند که برام نا آشناست، انگاری می شه و با کمک پدرم من رو به اتاقی از جاش بلند متوماس

  شگاهیجور ازما
 .ی درد بکشکمیاروم باش فقط قراره : گهی دست و پام رو به تخت بسته و متوماس

 )ارند؟ی سرم بیی چه باله؟قرارهیمنظورش چ( 
 ی که مادی پدرم مي صدانمی اطرافم رو ببي تونم ادم های تابه نمی به چشم هام ممی که مستقيبانور
 . نشدهلیاون هنوز به طور کامل تبد:گه
 

 : شنومی رو میی نا آشنايصدا
 . بشهلی بار در ماه رو تبدکی دی اون فقط بابه،ی عجیلی خبرام

 
 ؟ی کنترلش کنی تونینم_
 
 . شهي از خونش نمونه برداردی دونم باینم_
 
 که به گردنم زدند هر لحظه داره ی پوستم حس کنم اما با اون آمپولي تونم روی کاردك رو مهیزیت

 ی مبهم و گنگي شه و فقط صداهای که چشم هام بسته میی ره تا جای ملی ها تحليمقاومت و انرژ
 . شنومیرو م

 
 .  اندازمی بهش می کنم و نگاهی ده چشم هام رو به زور باز می داره تکونم میکی
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  جک؟شدهیچ_
 
   شهی مریپاشو مدرسه ات داره د_
 

 .اصال حوصله ندارم تنهام بزار: گمی کنم و می میاخم
 : گهی کشه و می با سماجت پتو رو از روم مجک
 ؟ی درس بخونرستانی دبنی همي هم توگهی سال ديخوای تو که نمي داری امتحان مهمزامرو

 
 نیی پاامی گم و از تخت می مي اباشه

#david_دیوید  
 
 هم یلی دونم دلی مهی رم، حاال که تفاوتم رو با بقی کنم و به سمت کالس می می جک خداحافظاز

 . داشته باشمي به بعد با هاشون رابطه انینداره که از ا
 .  رم ته کالسی دارم و می رو از کنار ادوارد بر ممیصندل
 ؟ی کنی مکاری چي معلوم هست دارچیه: گهی بااخم روبه رو واستاده و مادوارد

 . نداره بهتره سرت تو کارخودت باشهیبه تو ربط_
  ؟هی برخوردت چنی ایمعن_
 با هم ی دوستچی لحظه به بعد هنی من و تو از ام؛ی ادوارد، به نفع هردومون که ازهم دور بموننیبب_

 .میندار
 . رهی گی رو از من منشی دلخور شده و نگاه غمگادوارد
 . بهت صدمه بزنمخوامیمتاسفم ادوارد من نم: گمی و منیی اندازم پای رو مسرم

 اندازم و ی منیی اندازم، دوباره سرم رو پای بهش می نگاهمی و نرمی گی سرم رو باال میفی ظري صدابا
  سالم: گمیم
 نم؟ی تونم بشیم_
 .ای سوفنینه لطفا برو سر جات بش_
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 .  دمی نمیتی جاخورده و از لحن برخوردم ناراحت شده اهمنکهی ابه
 .نهی شی می صندلي جلو تر از من روفی ردکی مونه و بعدی منتظر مکمی
 فشی ؛کرمی گی نظر مری شم و حرکاتش رو زی جابه جا می صندلي روی شناسستی زری اومدن دببا

 .دی کشرونی امتحان رو از داخلش بي و برگه هازی ميرو گذاشت رو
 تی اون وضعي من رو توشبی داست،ی سوفشی حواس من پي کنم، همه ی نمی توجهحاتشی توضبه
 . امنهی گرگکی که من دهی فهمیعنی دهید
#sophia_ایسوف  

 رم به ی دارم و می کمدم کتابم رو بر مي براش افتاده،از توی چه اتفاقیعنی دمیوی تو فکره دهمش
 .طرف کالس

 نی کردم به ای زنه،فکرش رو نمی سره جام خشکم مدیوی ددنی اندازم که با دی به بچه ها مینگاه
 . خوب بشهيزود

 
 ي اندازه و باصدای بهم میی کنم،نگاه گذرای رم و بهش سالم می آهسته به سمتش مي قدم هابا

 . دهی جوابم رو میآروم
 

 رفتارش رو ی کنه،اصال معنی خشک و سرد مخالفت میلی اما خرمی گی نشستن اجازه مي براازش
 . فهممینم
 گهی رو نداره،دیچکسی هي فهمم که واقعا حوصله ی بزنه اما می حرفدی مونم تا شای منتظر مکمی

 .نمی شی ها می از صندلیکی ي گم و روی نميزیچ
 ،ستهی ای کالس مي کنه و گوشه ی بچه ها پخش منی رو بی امتحانيها کالن برگه خانوم

 : گمی اندازم و با خودم می می سواالت نگاهبه
 . آسون تر نبودنیازا

 رونی ام که از کالس بي نفرنی اولشهی کشه و مثل همی ربع طول مکی دادن سوال ها فقط جواب
 . رهیم

 . کنمی رو مرور مدیوی رم و با خودم رفتار دی سالن مدام راه ميتو
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 » براش افتاده؟ی تا االن چه اتفاقشبی از دیعنی«
 . زنمی لبخند مدیوی ددنی گردم و با دی برمعی باز شدن در کالس سربا
 امتحان چطور بود؟_

 ، گهی نميزی کنه اما چی نگاهم مداره
 : گمی دم و می صورتش تکون مي رو جلودستم

  حواست کجاست؟؟؟دیوید
 . شهی گه و از کنارم رد می نميزی اما بازهم چهیبی چشم هاش غم عجيتو

 .واری چسبونه به دی و من رو مرهی گی از پشت دهنم رو میکی هوی رم که ی دنبالش مدارم
 . دم تا بتونم خودم رو از خفه شدن نجات بدمی کنم و سرم رو تکون می می اخم هاش نگاهبه
#sophia_ایسوف 
 ،صداستی بي مردونه و قوي هام پشت اون دست هاغیج

 ، حس تقال کردن هم ندارمگهی دی تار شده،حتدمی نفس کم آوردم و ديبدجور
 . بره به سمت سالن بسکتبالی من رو داره مکشون،کشون

 
 . دارهی دهنم بر مي به زنده موندن ندارم که باالخره دستش رو از رويدی امواقعا

 
 : کنمی کشم و سرفه میره هم نفس م که دارم پشت سیدرحال

 ؟ي خوای می جون من چ؟ازی هستی کگهی دتو
 

 : گهی زنه و می می زشتلبخند
 . جسمت رو،هم روحت روهم
 

 : گمی می لرزوني رو حفظ کنم،باصدامی کنم خونسردی میسع
  تو رو فرستاده؟ی،کیک
 
 برات مهمه خانوم کوچولو؟_
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  تو رو فرستاده درسته؟ی عوضیلیاون ام_
 
 : گهی خنده و می مي بلند تري بار با صدانیا

 .ي کدوم خرگهی دیلیام
 . براتستی هم سخت نادی زدنش زحدس

 
 : گمی کنم و می رنگ و پوست سبزه اش نگاه می مشکي به چشم هادیباترد

  اون آره؟اد،ادوارد؟کاره
 
 : گهی شده و می بار عصبنیا
 تا بهت ي کردی التماس می به کی داشتشی پقهی کوچولو،چند دقاری به اون مغز پوکت فشار بکمی

 محل بده؟؟
 
 لجوجانه از چشمم ی شه وقطره اشکی مأمور شده بدنم سرد مدیوی از طرف دنکهی فکر کردن به ابا

 . کنهیچکه م
 
 : گمی بغض مبا

 ؟ی کنکاری من چ،باي خوای محا،حاال
 
 ، کنهی مکی و صورتش رو بهم نزدنهی شی کنارم منی زميرو

  کنم؟کاری باهات چي دوست دارخودت
 

 : گمی دم و می رو تکون مسرم
 .ي اومددیوی تونم باور کنم که از طرف دینم
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 . برهی منی که سده راهش بشه رو از بی هر کسست،اونی هم سخت نادیباورش ز_
 
 .  ستی نيزی چدیوی من و دنیاما ب_
 
 ؟ي خونه اشون بودشبی و دستی نيزیاو چ_
 
 . مونهی برام نمی شکگهی حرف دنی ابا
 
 . کار رو بکنهنی و اادی بگو خودش برمیاگه قراره بم_
 

 : گهی کشه و می صورتم مي رو نوازش وار روانگشتش
 کنه ی و کارت تموم کنه،بعد هم شروع مادی گم خودش بی نکن بزار کار من باهات تموم بشه معجله

 . لباسشيبه باز کردن دکمه ها
#david_دیوید  
 

 ، دمی رو که بلدم تند تند جواب میسواالت
 ، دمی مرونی کنم و نفسم رو بی نگاه مای سوفی خالي جابه

 .رونی بامی و از کالس مرمی گی رو به سمت خانوم کالن مورقه
 
 ، گردهی به سمتم بر مای بندم که سوفی رو پشت سرم محکم مدر

 : گهی کنه و می نگاهم مبالبخند
  چطور بود؟امتحان

 
 رو تشی فهمم که چشم هاش معصومی کنم،تازه دارم می باهاش حرف بزنم پس فقط نگاهش مدینبا

 .  کشهی به رخ مشتریب
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  گه حواست کجاست؟ی ده و می صورتم تکون مي رو جلودستش
 
 ،افتم ی راه مرونی بي گم و به سمت محوطه ی نميزی بازهم چاما
 .ادی نمیی صداگهی دهوی دنبالم اما ادی فهمم که داره می قدم هاش مي صدااز
 
 .نمشی بی گردم اما نمی عقب بر مبه
 » شده و برگشتهمونی پشحتما«
 

 ی مهیداره گر« شه،ی راهم سبز مي جلویلی دم که امی اندازم و به راهم ادامه می باال مي اشونه
 »کنه

 
 : گمی به صحبت کردن باهاش رو ندارم میلی منکهی ابا
  شده؟يزیچ
 

 کنه،با حرص از خودم ی چشم بهم زدن بغلم مکی شکنه و تو ی اش سکوت سالن رو مهی گريصدا
 . زنم بهشی کنم و زل میجداش م

 
 شده؟ی گم چیم_
 

 ، بگهی دونه چی نمي داره که انگاردی حرف زدن تردي برايجور
 . کالفه ام کردهسکوتش

 
 . کنار تا رد بشمي بهتره بری بگي خوای حاال که نمیاوک_
 
 : گهی و مرهی گی دستم رو میلیام
  خلوت؟ي جاکی می شه بریم
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 .ستی ننجای ای االن هم جز من و تو کسیاگه دقت کن_
 
 . بار هم که شده به حرف هام توجه کنکی ي کنم برای خواهش مدیوید_
 

 : گمی کنم و می بهش اخم میعصب
 م؟ی بردی باکجا

 
 . کشهی دستم رو می بوسه و بدون حرفی ام رو مگونه

 
 . بندهی اندازه و در رو می مرونی به بی نگاهیلی کالس امکی ي تومی اومدحاال

 
 شده؟یحاال بگو چ_
 
 : شهی مکی کنه و بهم نزدی اشک هاش رو پاك میلیام
 . من عاشقتمدیوید
 

 : گمی زنم و می مي صدا دارپوزخند
 . زنهی رم که صدام می زنم و به سمت در می اشتباه کردم که اومدم،پسش ميانگار
 . کنمی رو به روم دست هام رو مشت مي گردم به سمتش که با صحنه ی تر از قبل برمیعصب

 
 ؟یلی امهی ها چي مسخره بازنیا_
 
 .ی امتحان کنی تونی کشم،می خودم رو میاگه قبول نکن_
 
 ؟ی فهمی به تو ندارم مي عالقه اچی ه،منیلیبس کن ام_
 
 ، کنهی به سمت پنجره خم مشتری حرفم خودش رو بنی ابا
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 . بغلمي افته توی کشمش که می برم و به سمت خودم می دستم رو به سمت کمرش معیسر
 

 : گمی شم و می از جام بلند مکالفه
 . شهی مرگت تموم ممتی ازت سر بزنه به قیی اما اگه خطایلی دم امی بار بهت فرصت مکی فقط

 
 . زارهی رو لب هام می کوتاهي زنه و بوسه ی می لبخند کم رنگیلیام
#sophia_ایسوف  
 

 شی کرده و نفسم بند اومده،در حال کلنجار رفتن با کمربندش که گوشسی هام صورتم رو خاشک
 ، خورهیزنگ م

 . کنهی مشی هست با حرف هاش داره عصبانی اما هر کهی دونم پشت خط کینم
 . کنهی نگاهم متی کنه و باهمون عصبانی لب نثارش مری زیفحش

 
 . دهی می زندگي براگهی فرصت دکی زنگ زدو گفت بهت دیوی شانس باهات بود،دي بار ستاره نیا_
 

 . رهی مرونی داره و بی بر منی زمي رو از رولباسش
 

 رم و چند ی میی به سمت دستشومی شم،مستقی بلند منی زمي کنم م از روی هام رو پاك ماشک
 . پاشمیمشت آب به صورتم م

 
 کشم و وارد ی مقی نگاه نکنم،چند تا نفس عمدیوی به دگهی و دارمی خودم ني کنم به روی میسع

 ، شمیکالس م
 تونم تمرکز ی شوك زده ام که نمنقدری اما ادمی که اون پسررو قبال کجا دارمی بادمی دارم به تالش
 .کنم
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 که کنارش یلی امدنی شه اما با دی مدهی کشدیوی به کالس ناخودآگاه نگاهم به سمت دباورودم
 .نمی شی کنم و با بغض سر جام مینشسته اخم م

#david_دیوید  
 

  زارهی لحظه هم تنهام نمهی ای سوففکر
 . باهاش حرف بزنمشبی راجع به ددی بد باهاش بر خورد کردم بایلیخ
 
 ،امی ام و منتظر سوفرهی درکالس خبه

 اما چرا؟! کردههی در باز شد و اومد تو،اما چرا صورتش سرخ شده،حتما گرباالخره
 

 ی میکی اخم کوچنهی بی رو کنارم میلی که امنی کنه اما همی رو باال آورده و داره بهم نگاه مسرش
 .نهی شیکنه و سر جاش م

 
 . شمیوه ام م فرستم و مشغول خوندن جزی می لعنتیلی دلم به اميتو
 

 . کنمی مي مختصری خداحافظیلی دارم و با امی رو بر ممی زنگ کوله پشتيباصدا
 رد ابونی زنم و از خی خسته ام اما بهش لبخند منکهی انم،بای بی کنم که جک رو می اطراف نگاه مبه
 . شمیم
 
 ؟ي اومدیسالم،ک_
 

 : گهی کنه و می به ساعتش مینگاه
 
  شه،چخبر؟امروز چطور بود؟ی می ربعکی
 
 . چون فقط بد آوردممی نزنیبهتر راجع،بهش حرف_
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 : گهی زاره و می شونه ام مي دستش رو روجک
 اد؟ی همراهمون بای سوفستی نقرار

 
 : گمی و مرمی گی نگاهش رو مرد

 . گردمی لحظه منتظر بمون االن بر مچند
 
 ده و قدم هاش رو ی نمیتی زنم اما اهمی رسونم و صداش می مای بلند خودم رو به سوفي قدم هابا

 . دارهیتند تر بر م
 

 .ستمی ای کنم و رو به روش می مشتری رو بسرعتم
 
 ا؟یسوف_
 

 . کنهی مهی فهمم که داره گری کردنش منی فنی في اما از صدانیی پاسرش
 
 ا؟ی سوفشدهیچ_
 

 زنه ی بهم زل مشی و با چشم هاش اشکرهی گی رو باال مسرش
 د؟یوی بشه دی چی خواستی مگهید_

 . کردمی بهت نگاه هم نمی حتگهی دی گفتی خودت بهم ماگه
 
 : گمی کنم و می تر از قبل نگاهش مجیگ
 ، تر حرف بزنا؟واضحی سوفی گی میچ

 : گهی زنه و می رو باال آوردم تا اشک هاش رو پاك کنم که دستم رو پس مدستم
  متنفرم،ازتی فهمی منمتی خوام ببی بهم دست نزن،نمگهید.
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 .دنی کنه به دوی ده و شروع می مهلم
 
 . شدهفی فکرم هزارتا سوال رديتو

 کی بهت نزدی حتگهی دای خواد،باشه سوفی رو نمنهی گرگکی چکسیه« گمی دم و می تکون ميسر
 » شمیهم نم

 دم و ی مهی تکشهی گردم و بعد از سوار شدن سرم رو به شی حوصله تر از قبل به سمت جک برمیب
 . کنمی رو مرور مای سوفيدوباره حرف ها

 
 ». متنفرم،ازتی فهمی خوام ببنمت می بهم دست نزن،نمگهید«
 
 : گمی خودم مبا

 ا؟ی بهت نگفتم سوفوی چمن
#david_دیوید  
 

 ی توذهنم تکرار مشتری بي رو فراموش کنم انگارای سوفي رم تا حرف های با خودم کلنجار می چهر
 .شه
 
 .ای سوفيجک لطفا من رو برسون خونه _
 
 د؟یوی شده ديزیچ_
 
 . فهممی مي دونم اما به زودیهنوز نم_
 
  امشب قرارمون پا برجاست؟یراست_
 

 : پرسمی منی واسه همدمی رو نفهممنظورش
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  قرار؟کدوم
 
 گه؟یجنگل د_
 
 . رم بدون تویآره اما خودم م_
 
 ؟ی چیعنی_
 

 . ندارمحی توضي حوصله
 
 . نفهمهی که کسی رم و تو مراقبی فقط من میعنی_
 

 . کنهی مادی رو زیقی موسي گه و صدای نميزی که متوجه لحن تندم شده چجک
 
 . برسهای منتظرم تا سوفنی ماشيتو
 

 : گهی کنه و می ممی رو تنظنهی آجک
 .اومد

 
 . شمی مادهی پنی کنم و از ماشی رو حبس منفسم

 
 . دهی اما به راهش ادامه منهی بی من رو مایسوف

 .رمی گی شه که دستش رو می کنارم رد ماز
 
 . می باهم حرف بزندیبا_
 
 . ندارم،ولم کنیاما من با تو حرف_
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 ا؟ی گفتم سوفی رو بهت می چدی با؟مني از من متنفره؟چرای رفتار هات چنی ایمعن_
 
 . برونجای کنم از ای مد،خواهشیویبرو د_
 
 . رمی نمنجای از ايتا جوابم رو ند_
 

 .ستهی ای ام منهی به سنهی ستی کشه و با عصبانی دستم مي رو از تودستش
 
 ،نی آره،پس خوب ببی بدوني خوایم _
 

 . دادهنیی پای لباسش رو کمپی رو گرفته باال و زموهاش
 
 : گهی کنه و می گردنش اشاره می خون مردگبه
 ه؟ی کي رد دندون هانی ای دونیم
 
 : گمی کنم و می گردنش نگاه مي تر به کبودقیدق

 . بدونمدی که نه از کجا بامعلومه
 

 : گهی و م،زنهی مي پوزخندایسوف
 . خب پس خوب گوش بدهاریبس
#david_دیوید  
 
 تی شه،از خشم و عصبانی مشتری دم و لحظه به لحظه تعجبم بی گوش مای سوفي دقت به حرف هابا

 ، زنمی اشک آلودش زل مي کنم و به لب ها و چشم هایدست هام رو مشت م
 

 ،رمی بگدهی رو نشنای سوفي تونم حرف های شده و دوباره حالم بده اما نمکی تارهوا



      ایرمان گرگ زاده وسوف                                                 اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 77 

 : گمی دم و می هام رو بهم فشار مدندون
 . کنمی مداشی دم پی بوده،اما بهت قول می دونم اون کی باور کن من نمایسوف

 
 : گهی مادی بازم حرفم رو باور نکرده و با فرایسوف

 . خونه اتون بودمشبی دونست که من دی می اون حتدیوی دی دروغ بگي خوای می کتا
 

 کنم ی شم،اشک هاش رو پاك می مکی کشم و بهش نزدی می ام دستختهی بهم ري موهاي توکالفه
 ، کنمی تر مکیو سرم رو به صورتش نزد

 
 ، کنمی خواهش مایفقط بهم فرصت بده سوف_
 

 : گهی زنه می من رو پس مایسوف
  تونم باور کنم که  اون آشغال از طرف تو نبوده؟؟؟ی چطور می هم دروغ گفتیلی راجع به امی حتتو
 
 . فقط دو روز بهم مهلت بده_
 

 .باشه منتظرم: گهی دو دل چشم هاش رو بسته و ميانگار
 
 .،شمی منی سوار ماشعی کنم و سری دستم گونه اش رو لمس مبا
 
 د؟؟؟ی کردیشد؟آشتیچ_
 
 . االننی نپرس فقط من رو از شهر خارج کن همیچیجک ه_
 

 . گهی نميزی چگهی کنه و دی مشتری سرعتش رو بدهی که لرزش بدن و حال بدم رو دجک
 
 » کنمدای رو پی تونم اون عوضی مي دو روز چجورنی اي توحاال«
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 ، خوام که نگه داره و برهی از جک ممیدی اول جاده رسبه
 نهی گرگکی که رمی بگادی دی کم بادن،کمی کنم به دوی اندازم و شروع می منی رو داخل ماشفمیک
 . رو انجام بدهیی تونه چه کار هایم
 
 . بشملی تونم کامل تبدی نمشبی پس مثل دستی کنم،هنوز هم کامل نی ماه نگاه مبه
 

 . کنمی رسم و مکث می به جنگل مقهی که در عرض چند دقادهی سرعتم زاونقدر
#sophia_ایسوف  
 
  نباشه؟دیوی امکان داره که اون پسره از طرف دیعنی

 . کنمی نگاه مرونی و به برمی گی گردنم مي روي رو از کبودنگاهم
 . بشهشبی ازش دلخورم اما نگرانش هم هستم،نکنه باز هم مثل دنکهی ابا
 
 رم به سمت ی دارم و می ام رو بر مره،حولهی گیده نفسم م عشقش شیلی االن امنکهی فکر به ابا

 .حموم
 
 

 رونی دوش بری رو از زنم،سرمی پام رو ببي تونم جلوی می به سختی اونقدر بخار گرفته که حتحموم
 . از کنارم رد شدهی ساکی کنم ی که حس مارمیم
 
 . کنم به ماساژ دادن موهامی کنم و شروع می توهم زدم دستم رو پر از شامپو منکهی به االیخیب

 
 واقعا گهی بار دنی کنم،ای کنم و به اطراف نگاه می چشم هام رو باز معی صدام زد سریکی يانگار
 ی و در رو باز مچمشی پی رم؛دوره خودم می و به سمت حوله ام مرمی گی دوش معیدم،سریترس
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 دهنم ي که با گذاشتن دستش روادهی زنم،اما اونقدر سرعت عملش زی مغی جدیوی ددنیکنم که با د
 . برهرونی زاره صدام بیمن

 
#sophia_ایسوف  
 
 . کنمی نگاه مزشی تي رنگ و دندون هاي قهوه اي ترس چشم هابا
 

  ، کنهی زنم،دستش رو برداشته و فقط به چشم هام نگاه می مطمعن شده که داد نميانگار
 

 : گمی دم و می دهنم رو به زور قورت مآب
 .ي خوای می،چیچ
 

 . خواد با چشم هاش حرف بزنمی کنم ازم مساکت،فکر
 

 ریی چهره اش تغکمی حرف داره،درسته که ی درشتش کلي چشم هاي کنم توی که خوب دقت محاال
 .ی من دوست داشتنيکرده اما هنوز هم برا

 
 ي که توادیم ادمی تازه تمی کنه،با درك موقعی نگاهش رو ازم گرفته و داره سرتا پام رو نگاه مدیوید

 : گمی بدنم و مي زارم روی دست هام رو معی دورمه سرکی کوچي حوله کی و من هم میحموم
 

 .امی من هم االن منی تختم بشي رورونی برو بتو،تو
 
 و داره به ماه نگاه ستادهی کناره پنجره  ادیویرون،دی بامی پوشم و می لباس هام رو معی رفتنش سربا
   کنهیم

 .ادی مادشی به يزی با نگاه کردن به اون چظاهرا
 

 ،رمی گی درشت و بزرگش رو مي شم و دست های مکی بهش نزدآروم
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 اد؟؟؟ی بال سرت منی ا؟؟چرای هستی تو چدیوید_
 

 : گهی نميزی چبازهم
 نجا؟؟؟ی اي اومدي چجورتو
 

 . فهمونه که از اونجا اومدهی کنه و بهم می به پنجره اشاره مباسر
 
 کنه و بگه ازت دور باشم وگرنه دمی حق داشت که تهدیلی اعترافم احمقانه باشه اما امدی شادیوید_
 تو دمتی که دی دونم چرا اما از وقتینم.ي رو داردنی تو واقعا ارزش جنگاره،راستشی سرم میی بالهی

 .همون نگاه اول ازت خوشم اومد
 
 جمع و ی رو کم،خودمی کنی نگاهم می گرده و با اخم وحشتناکی به سمتم برمدیوی حرف ها دنی ابا

 . کنمیجور م
 
 .رهی سقف و مي پره روی پرش مکی گرده و با ی خوام صداش بزنم که به سمت پنجره برمیم
 
 » گفتم؟ی من چمگه«
#david_دیوید  
 
 » بودهیلی آشغال از طرف اميپس اون پسره « فهمم،ی رو مزی همه چای سوفي حرف هادنی شنبا
 

 ، رمی میلی امي و به سمت خونه رونی زنم بی میلی اتاق امي از پنجره تیباعصبان
 نکهی توجه به ای ده،بی تختش نشسته و داره آهنگ گوش مي اندازم،روی به اتاقش می پنجره نگاهاز

 ، کنم داخلی  متوجه بشن خودم رو پرت مهی بقشهی با شکستن شدیشا
 
 ، شهی تختش مچاله مي زنه و گوشه یم توانش داد ي با همه یلیام
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 ، پرمی مرونی کنم و دوباره از همون پنجره بی حرکت بغلش مکی شم و تو ی سمتش حمله ور مبه
 
 متوجه ی رم کسی سقف خونه ها  دارم مي خواد اما چون از روی زنه و کمک می مدام داد میلیام

 ، شهیمن نم
 
 .نی زمي کنم روی رو به پرت میلی رسم امی جنگل که مبه
 شه ی مزی خمی نداشته باشم ني کنه که بهش کاری کنه و مدام بهم التماس می مهی که گری حالدر

 ، تا بلند بشهرهی گیو دستش رو به درخت م
 ي کنم و با صدای مکی رو به گوشش نزدرم،سرمی گی شم و گلوش رو می سمتش حمله ور مبه

 : گمی میدورگه و کلفت
  بوده؟؟؟ی کاون

 
 : گهی مغی با جیلیما
 وون؟ی حي خوای می جون من چ؟ازیک
 

 : گمی کردم و مشتری دستم رو بفشار
 . کشمتی جا منی همای ی گی مای صدمه بزنه ای به سوفي که گفته بودیهمون

 
 : گهی با رنگ کبود شده اش میلیام

 . گم،تو،تو فقط من رو ول کنی،میب،باشه،م
 

 . دستم رو کمتر کردمفشار
 
 . کجاستقشی بود،آدرس دقیبگو،اون ک_
 
 . دهی آدرسش رو مدهی بردهی کنه و بری پشت سر هم سرفه میلیام
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 : گمی کنم و می تر مکی بهش نزدسرم
 . کشمتی،میک،بشیا،نزدیا،سوفید،یویگه،به،دیک،باره،دیاگه،

 
 . کنهی هق هق مصدای ده و بی تکون مي سرهی با گریلیام
 

 : گمی کنم و می مشی به سرو صورت زخمینگاه
 کشمت چون هنوز باهات ی تا زخم هات رو ببندند،فعال نممارستانی بکی ي اندازمت جلوی ماالنم

 .کار دارم
#david_دیوید  
 

 ، اتاقمي شه و بر گشتم توی داره روشن مهوا
گه که  بهم بدی اون باست،اتفاقای جواب پس بدم اما اصال برام مهم نلی به دنی دونم فردا قراره کلیم

 . باشهیی اون هم استثنادیپس با!ستمی من پسر خودش ناد،مگهی سر من بیی بالنی همچدیچرا با
 

 . کنمی چشم هام رو باز ممی گوشي با صداصبح
 
 بله ادوارد؟_
 
 . منتظرتمنییپاشو خوابالو من پا_
 
 .لهیامروز که تعط_
 
 . هم هستای کوه،در ضمن سوفمی دونم قراره با بچه ها بریم_
 

 : گمی بلند مبای تقري باهاش فرق دارم با صدانکهی اي آورادی با دوباره
 .زی مي اندازمش روی کنم و می رو قطع می از سرم بردار ادوارد راحتم بزار بعد هم گوشدست
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 . کنمی در دوباره چشم هام رو باز مي خوابم برده که با صداتازه

 
 .نمی شی پره و می خواب از سرم مای سوفدنی دبا
 
 . ظاهرا بد موقع مزاحم شدمدیاوه ببخش_
 
 . شدمداری بگهینه د_
 
 ؟يای کوه،تو هم ممی ری ممی خواستم بگم،ما داریاوم،خب م_
 

 : گمی مبااخم
  تو رو فرستاده؟؟؟ادوارد

 
 .نه،خودم اومدم،آخه نگرانت بودم_
 

 : گمی زنم و می سرخش مي به لپ هايلبخند
 
 ؟؟ینی کنارم بشيای شه بیم.ادی اصال خجالت بهت نمایسوف_
 
 ،نهی شی و کنارم مادی مکث جلو مکمی با
 
 هی چهی خوام بهت بگم که من تفاوتم با بقی اما بدون بچه ها،امروز ممی ری مرونیما باهم ب_
 

 . بگم برنهیباشه پس بزار به ادوارد بق:. گهی کنه و می کنجکاو نگاهم مایسوف
#sophia_ایسوف 
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 .زنمی شم و ادوارد رو صدا می پنجره خم ماز
 
  شد؟یا،راضی سوفشدهیچ_
 

 : گمی دم و می تکون ميسر
 .دی بهتره شما برنه
 
 ؟يای تو هم نمیعنی_
 
 . مونمیدمیوینه،من کنار د_
 
 .باشه،پس فعال_
 
 .فعال_
 

 : گمی مدیوی بندم و رو به دی رو مپنجره
 م؟؟؟ی هم از رد کردن بچه ها حاال قراره کجا برنیخب،ا

 
 ؟؟ی از خونه باشرونی شب بی تونی تو مایسوف_
 
 .روقتیخب آره اما نه تا د_
 
 چطور مگه؟؟: گمی کنم و می نگاهش مي کنجکاوبا
 
  بهت ثابت کنم که اون پسر از طرف من نبوده؟ی خواستیخب،مگه نم_
 
 . خب،چرا_
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 . من وتو رو خراب کنندي خواستند رابطه ی که میی کساشی خوام ببرمت پیمن هم م_
 

 : گمی اندازم و می رو پشت گوشم مموهام
  رابطه ادامه داشته باشه؟نی اي خوای تو میعنی
 
 تو مثل آهن ربا من رو رم،امای از همه فاصله بگدمی رو فهممیمن قسم خورده بودم حاال که راز زندگ_

 .ی کشونیبه سمت خودت م
 

 . کنمی رو مهار ممی و خوشحالنیی اندازم پای رو مسرم
 
 : گمی که حاال درست جلوم واستاده مدیوی ددنی دبا

 . دونمی ها هست که من از تو نمزی چیلی خاما
 
 .ي بدی قولکی بهم دی فقط قبلش بای فهمی ميعجله نکن،به زود_
 

 : گمی دم و می تکون منانی رو با اطمسرم
 . دمی مقول

#david_دیوید  
 
 ی با خودش چوونی حکی ببره که من هم انسانم و هم ی پای دارم اگه سوفدی حرف زدن ترديبرا

  کنه؟یفکر م
  زاره؟ی تنهام میعنی
 

 ، کنمی بغلش می حرفچی دم و بدون هی مرونی کم نفس حبس شده ام رو بیلی خنمونی بي فاصله
 
 : گمی زنم و آروم کنار گوشش می لبخند مستی کارم مخالف ننی با انکهی ااز
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 ينطوری ای باشه اما بهتره که بدونندی خوش آادی کنم برات زی فمر نمي که قراره بشنویی هازی چنیا
 .يری بگمی موندنت تصمای رفتن ي برای تونیراحت تر م

 
 . دارهی از اضطراب و نگرانی کنه،نگاهش رنگی و بهم نگاه مرهی گی سرش رو باال مایسوف

 : گمی زنم و می اش بوسه میشونی پبه
 . کوهمی شم تا باهم بری آماده ماالن

 
 : گهی کنه و می میکی اخم کوچایسوف
 م؟ی برهی با بقي چرا قبول نکردپس

  رمی نمی که گفتتو
 
 .می باهم برییحاال نظرم عوض شد،دوست دارم دوتا_
 

 . شهی زنه و از بغلم جدا می میقی لبخند عمایسوف
 

 راهمون لی که دنامی منیی از پله ها پاای و همراه سوفزمی ری کوله ام مي رو توي الزم کوه نوردلیوسا
 . کنهیرو سد م

 
 ؟ي ری مي دارییسالم پسرم،جا_
 

 : گمی کنم و می میاخم
 .ي خوام برم کوهنوردیبله،م

 
 ؟ي قبلش به سواالت من جواب بدستی بهتر ن،اماي انتخاب کردی خوب و عالحیچه تفر_
 
 . بعدي برادیاگه امکان داره بزار_
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 . االننی همنه_
 

 .باشه بپرس پدر: گمی اندازم و می مای به سوفی نگاهکالفه
 
 .ی کنی رو بهم معرفبای خانوم زنی اي خواینم_
 
 از هم یکی:. گمی کشم و می رو عقب تر مایاد،سوفی اصال خوشم نمای به سوفلی دني نگاه هااز

 . هامیکالس
 
 : گهی کنه و می مشکوك نگاهم ملیدن

 ن؟ی؟همی هم کالسکی فقط
 
 .میبله پدر،حاال اگه سواالتتون تموم شد،ما بر_
 

بهتره حواست به :. گهی شه می که داره ازمون دور می و در حالرهی گی مای اش رو از سوفرهی خنگاه
 .دیوی باشه دزیهمه چ

 
 . من زده شدي پارکر براي مرگبار آقاری زنم،آژی حرفش رو منی ای منم که معنوتنها

#david_دیوید  
 
  کرد؟ی بهم نگاه مينجوری چرا پدرت ادیوید_
 
 . نی شند بدبی به من وصل میی جوراکی که یی به آدم هاشهی همستی نيزیچ_
 

 . دستم رو محکم تر از قبل گرفتهحاال
 
 کارست؟؟یپدر تو چ_
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 . کنهی کار مشگاهی آزمايخب،پدر من تو_
 
 ؟یشگاهیچه آزما_
 
 دن،من عاشق ی انجام مشی آزماابی جانوران در حال انقراض و کمي آکسفور،اونجا روشگاهیآزما_

 کارشم
 
 ؟ی پدرت بشنیپس تو هم قراره جانش.چه خوب_
 

 : گهی زنه و می می خوشگللبخنده
 . هم سخت نبودادی زدنش زحدس

 
 .ادی از ارتفاع خوشم نمادیم،زینی صخره بشنی همي بهتره روایسوف_
 
 . دوست دارمیلی رو خي اما خب کوهنوردادیباشه،راستش من هم اصال از ارتفاع خوشم نم_
 
 
 : گمی مدی اضطراب و تردبا

 ؟ي حرف هام رو داردنی شنی تو آمادگایسوف
 

 : گهی ده و می رو تکون مسرش
 . آماده اماوهوم،من

 
 . کشمی به صورتم می دادم و دسترونی رو بنفسم
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 تفاوت دارم،اون شب که بهت حمله هی که با بقدمی از کجا بگم چون خودمم تازه فهمدی دونم باینم_
 ، کهنی به خاطر اراتیی اون تغي همه شت،ی که اومدم پشبی دایور شدم،

 »ارمی سخته که به زبونم ببرام«
 
 د؟یوی دهیبه خاطر چ_
 
 . امنهی گرگکی که من،من نیبه خاطر ا_
 

 ، کنهیبهوت بهم نگاه م جاخورده و داره مات و مایسوف
 . تعجب کنهدمی هم داره، باحق

 
 . شهی صخره بلند مي ده و از روی زور آب دهنش رو قورت مبه
 
 ؟ی ترسی من ما؟ازی سوفي ریکجا م_
 
 .ی گرگ باشکیک،ی کردم که تو ی تونم باور کنم،فکر نمینه،فقط جا خوردم،راستش نم_
 
 .شبی مثل دد،درستی چهره ات دي شه تویاما ترس رو م_
 
 . نترسمنکهی اایاز من توقع نداشته باش که تعجب نکنم _
 
 .ي االن برنی همی تونی می ترسی موالی هکیاگه از .ایحق با توئه سوف_
 
 ، کردهری گی رفتارش مشخص که سر دوراهاز
 » ره؟ی میعنی«
#sophia_ایسوف  
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 نه؟ی گرگکی متفاوت بود،اما چرا دیوی درست حدس زده بودم،دپس
 رم؟ی بگیمی چه تصمدی باحاال

 
 . رو دارم رو به جون بخرمشی که پیی خطر هاي همه دی باهاش باشم بااگه
 
 ا؟یسوف_
 

 : گمی و مامی به خودم مدیوی ديباصدا
 د؟یوی دبله
 
 ؟ی گی نميزیچرا چ_
 
 . سردم شدهکمین،یی پامی شه بریم_
 
 .ه افتی داره و با گفتن باشه راه می کوله اش رو بر مدیوید
 
 م؟ی قراره کجا بر،امشبیراست_
 
 . بودهی خوام بهت نشون بدم که کاره کیم_
 
 ؟ی بشالیخی شه بیم_
 
 ي بسازی آدم عوضکی ذهنت ي خواد از من توینه،دلم نم_
 
 . رو فراموش کنهی قضنی اگهیمن باورم شده که از طرف تو نبوده پس د_
 
 . کنهی تموم شدن حرفم به سمتم برگشته و داره بااخم من رو نگاه مبا
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 تقاص پس بده،هم دی فراموشش کنم؟اون بای گی کرد اون وقت می داشت بهت تجاوز میاون عوض_

 . یلیاون هم ام
 
 »ه؟ی چ؟منظورشیلیام«
 
 . دارهیلی به امی موضوع چه ربطنی ادیوی دنمیبب_
 
 خالف از ي و کارای نظمی پارسال به خاطر بمزی بوده اسمش جیلی امياون حرومزاده پسر خاله _

 .مدرسه اخراج شده
 

 . حق با اوني واقعا برام سخته اما انگاردیوی دي حرف هاباور
 
 » کن؟کاری خواد چی میعنی«
#david_دیوید  
 
 ،مزمی جي نشسته و من هم پشت در خونه نی ماشي تویلیام
 
 .رونیساله اومده ب22بای پسر تقرکی باز شده و در
 
 د؟ی کار داشتیبا کس_
 
 ؟ی هستمزیتو ج_
 

 : گهی کنه و می بهم مي متفکرانه انگاه
 ؟ی هستی کآره،تو
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 .نی افته زمی و م،شهی مری زنم غافل گی چشمش مری که زی مشتبا
 
 شه که با جا ی اش به سمتم حمله ور می ورزشي کرده،با تکون دادن لباس هاشی کارم عصبنیا

 . کنهی برخورد منی دادنم به ماشیخال
 
 : گمی و مرمی گی پشت دست هاش رو ماز

 . کشمتی می حرکت اضافه بکنکی اگه
 . بشهادهی خوام که پی مای برمش و از سوفی منی سمت ماشبه
 
 . طناب ببندنی دست هاش رو با اایب_
 
 ؟ی کنی مکاری چي داردیوید_
 
 . دست هاش رو ببند زودای بایسوف_
 
 .،زنهی و محکم گره مچهی پی لرزونش طناب رو دور دست هاش مي ها دستبا
 
 . وقت ندارمادیحاال برو سوار شو،عجله کن ز_
 

 . کنهی شه و بهم نگاه می سوار می حرفچی هبدون
 

 . کنم داخلشی رو پرت ممزی کنم و جی عقب رو باز مصندوق
 
 . نفست قطع بشهشهی همي کنم که برای مي وگرنه کارادیصدات در نم_
 

 . بندمی دم و در رو محکم می حرف زدن نمي اجازه بهش
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 : پرسهی بالفاصله مای سوارشدنم سوفبا
 اره؟ی سرت میی بفهمه چه بالسی اگه پلی دونید،میوی دی کنی مکاری چيدار
 
 . باشهاینگران نباش سوف_
 

 .،شهی مرهی خرونی و به برهی گی جوابم رو بده نگاهش رو از من منکهی ابدون
#david_دیوید 
 
 . دارمی رو نگه منی ماشیلی امي خونه ي به رورو
 
 . لطفا توبروایسوف_
 
  بگم؟یمن برم چ_
 
 . از خونهرونی رو بکش بیلی امي جورکیبرو _
 
 . کنمی کار رو نمنیمن ا_
 
 . فرصت ندارمادی شه زی مکی هوا داره تارنی کنم ببی خواهش مایسوف_
 

 . شهی مادهی پنی کنه از ماشی میاخم
 
 .رمی گی نظر مری حرکاتش رو زنی داخل ماشاز
 

 . رو زده و منتظرهزنگ
 . باشهیلی مامان امدی خانوم جوون در رو باز کرده که باکی
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 .ادی منی داره به سمت ماشی عصبای سوفرونی بادی از خونه بیلی امنکهی ابدون
 
 ومد؟ی چرا نشد؟پسیچ_
 
 ؟ي آوردیلی سر امیی بالد؟چهیوی دی کنی مکاری چيتو معلوم هست دار_
 
 .ای سوفی گی مي داریچ_
 
 کی مثل دی اما نباي انهی گرگکی درسته تو دیوی؟دی با اون عجله کجا رفتشبی فهمم دیحاال م_
 د؟؟یوی دي رسوندبی آسیلی به ام،چرای رفتار کنی وحشوونیح
 
 : گمی دم و می حرص دندون هام رو بهم فشار ماز
 

 . کردم به خاطر تو بودهي اما هر کاروونمی حکیآره حق با توئه من .ای داد نزن سوفسرم
 

 : گهی زنه و می مي پوزخندایسوف
 . من ازت خواستم؟مگهي حمله کردیلی به خاطره من به امدیوی خاطره من؟آره دبه
 
 : گمی مي بلندتري صدابا
 . کار کردنی که به تو دارم من رو وادار به ای اما حسنه
 
 . آرهی حمله کنهی شه که تو به بقی وجود من باعث می بگي خوای میعنی_
 
 ، شکنهی رو منی هردومون سکوت ماشقی عمي نفس هاي گم و فقط صدای نميزیچ
 
 .دیویمن رو برسون خونه د_
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 . دمی محی من بهت توضایسوف_
 
 .گفتم من رو برسون خونه_
 

 . کنمی رو روشن منی زنم و ماشی به فرمون جلوم میمشت
 
#sophia_ایسوف 
 

 . صدمه زده اون هم به خاطر منیلی به امدیوی شه که دی نمباورم
 

 جا نی لحظه و همنی صدمه بزنه پس بهتره همگهی دي هایلی رابطه ادامه بدم ممکن به خنی به ااگه
 . رو تموم کنمزیهمه چ

 
 : گمی شم و می مادهی پنی ماشاز

 حرف رو بزنم اما،بهتره همه نی خواد ای اصال دلم نمدیوی خونه،دی رو هم برش گردونمزی جبهتره
 . جا تموم بشهنی همزیچ
 

 . رم داخلی و مرمی گی حرف هاش رو ندارم،نگاهم رو ازش مدنی شنتحمل
 
 » کار به نفع همه باشهنی ادیشا«
 
 . زنهی رم که خشکم می حوصله به سمت آشپزخونه میب
 : گمی زده مرونی که از حدقه بیی چشم هابا

 د؟ی هستی کشم،شما
 

 ؟يبه به خانوم کوچولو باالخره از دوست پسرت دل کند:. گهی زنه و می مي رو به روم زهر خندمرده
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 : گمی کنم و می میاخم
 . ولش کني دارکاری مامانم چبه
 

 : گهی خنده و می مدوباره
 . دارمی شرطکی کارم نی اواسه

 
 . کنمی باشه قبول میهر چ!یچ،چ_
 
 : گهی و مرهی گی که مامان رو بهش بسته فاصله می کنار صندلاز
 
 خونه، اول خانواده ات ي چه تورونی چه بم،ینی دوباره تو رو باهاش بب،اگهيری فاصله بگدیوی از ددیبا_

 . شن بعد هم خودتینابود م
 

 دم و با رفتنش به سمت مامان ی سرم رو تکون می حرفچی دم و بدون هی مرونی رو به زور بنفسم
 . رمیم
 

 : گهی مهی کنم که با گری رو از دور دهنش باز مچسب
  خواستند؟ی می بودند،از ما چی ها کنی اایسوف

 
 : گمی کنم و می مبغلش

 . ندارندي وقت به ما کارچی هگهی مامان دستی نيزیچ
 

 . شمی شام خوردن مالیخی کنم و بی ها رو از دور مامان باز مطناب
 
 . افتمی مدیوی دادی باز ي پنجره دنی اتاقم و دي رفتن توبا
 
 .نمشی بی کنم اما نمی رم و با دقت براندازش می سمت حموم مبه
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 : گمی اندازم و می باال مي اشونه
 . دختري شدیاالتی خحتما

#david_دیوید  
 
 . و همه کسزی ام ؛ از همه چی کنم،عصبی می دارم رانندگيادی سرعت زبا
 

 . شدهي شم و برام عادی نمتی مثل قبل اذگهی شم،اما دی ملی دارم تبددوباره
 ترسه ی مدنمی با دارم،ی مرونی رو از صندوق عقب بمزی دارم و جی جک رو نگه منی جاده ماشکنار

 . نگاه ها عادت کنمنی به ادی به بعد بانی از استیاما برام مهم ن
 

 . شمی ملی به طور کامل تبدگهی کامل و فقط پانزده روز دمهی نماه
 
 . آسفالتي کنم روی کنم و پرتش می نفرت و خشم به چهره اش نگاه مبا
 

 ، خوادی زنه و کمک می داد ممدام
 ، کنمی کشم و به سمتش حمله می به زوزه مهی شبي اعربده

 . خون و تکه تکه کردن رو تحربه کنمدنی خواد حس مکی بار دلم منی اوليبرا
 

 کنم،از ی ها هم رفتار موونی مثل حوون،پسی به من نگفت حای سوفستم؟مگهی نوونی حهی من مگه
 . کنمی رحم نمچکسی به هگهی به بعد دنیا

 
 ، کنمی گردنش فرو مي بندم و دندون هام رو توی هام رو مچشم
 ، شهی جمع مشتری کنم و اخم هام بی دهنم رو مزه مي توخون

 ، زنهی مادی دم که از درد فری دندون هام فشار منی بشتری رو بگردنش
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 کنم به تکه تکه ی تر از قبل شروع می و وحشارمی از گردنش باال مي اکهی ضرب سرم رو همراه با تبا
 .کردنش

#david_دیوید  
 
 ، کنمی نگاه ممزی جون جی شکم پاره و جسم ببه

 ادی زتی کشم و از شوك و عصبانی به دهن خون آلودم می دستستی برام سخته که کار من نباورش
 ،دنی و زوزه کشدنی کنم به دویشروع م

 
 ، کنمی اومدم و به ماه نگاه می قبلي تپه، همون جاي رودرست

 ، در آوردهری وجودم رو به تسخي همه تی مالکحس
 ، دهی مغزم اکو مي مدام تویی صداکی
 شده نی جنگل نفرنی موجودات  ا فرمان روا،با کامل شدن ماه تمامي خودت خوش اومدي قلمروبه«

 ».ی تموم دشمنانت رو قتل عام کنی تونی و تو هم مانیبه اطاعت از تو م
 
 . زنمی مادی و فررمی گی بلندش سرم رو مي قهقهه هاي صدابا
 

 . من شکستي توتی امشب انسانيانگار
 
 ، کنمی چشم هام رو باز ممی زنگ خوردن گوشبا
 
 بله،توماس؟_
 
 د؟یوی دییکجا_
 
 . خونهي جک جلونی ماشيتو_
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 نجانی ها اسی پلایداخل ن_
 
 س؟ی؟پلیچ_
 
 .يآره پسر گند زد_
 
 .ارهی بگو برام لباس بیکیباشه،فقط به _
 
 .باشه فقط از خونه دور شو_
 
 .یاوک_
 

 . فرموني زارم روی کنم و دوباره سرم رو می داشبورد پرت مي رو رویگوش
#david_دیوید  
 

 . پشت فرمون نشستهی و رسمی و شلوار مشک با کتشهی مثل همجک
 
 د؟یوی دهی گند و خون از چي بونیا_
 
 . دونمی گم نمی دم و می منیی رو پانی ماشي شهی رسم،شی دوباره به جنون مشبی فکر به دبا
 
 ؟يامروز چته؟چرا گرفته ا_
 
  اومده بود؟ی چي براسیپل_
 
 . گم شده بودیکی ي دونم،انگاری نمقیدق
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  بوده؟ین؟کیهم_
 
 .دیوی دونم دیگفتم که نم_
 
 ؟ی دونیتو م_
 
  رو؟یچ_
 
 . من،مننکهیا_
 
 کنترلش ی بتوندی فقط باستی نبی عی متفاوتهی تو بابقنکهیار،ای به خودت فشار ندیوی دالیخیب_
 .یکن
 
 .ی دونیپس م_
 

 .  آره: گهی کنه و می مي سرفه اتک
 
  بهت گفته؟یک_
 
 . ما گفت تا حواسمون بهت باشهيپدرت،اون، به همه _
 
 ؟ی با منشهی همنیپس واسه هم_

  پدرم خواسته؟چون
 
 .ی کنی خودت رو داغون مي بس کن پسر داردیوینه د_
 
 ا؟ی سوفشی پي شه من رو ببریم_
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 .نه_
 
 چرا؟_
 
 .ي سمتش نرگهی دد،بهترهیوی دالیخیب_
 
 : گمی کنم و می تعجب نگاهش مبا

  داره؟ی علتچرا؟چه
 
 .دیوی تونم بهت بگم دینم_
 
 . جکی کنی کالفه ام مي دارگهی؟دی بگی تونی رو نمیچ_
 
 .ی نکنی گم اما، قول بده کاره اشتباهیم_
 

 : گمی دم و می مرونی رو با حرص بنفسم
 . فقط بگو جکباشه

 
 .ای سوفي فرستاده بود خونه گهی پدرت توماس رو با چند نفر دروزید_
 
 : گمی کنم و می نگاهش منانهیزبیت

 ؟یچ
 
 . افتهی جونش به خطر ميری فاصله نگای اگه از سوفدیوید_
 
 : گمی زنم و می به داشبورد مي ضربه اتی عصبانبا
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 . باش برگرد جک برگردزود
 
 . االنسی اونجا پر از پلدیوی شه دینم_
 
 .رونی کنم بی خودم رو پرت مای برگرد ای ستیبرام مهم ن_
 

 : گهی دستش رو باال آورده و مجک
 . گردمی پسر،فقط آروم باش االن برمباشه

#david_دیوید 
 
 ی رم و بدون در زدن داخل می ملی به سمت اتاق دنرهی داره جلوم بگی توماس سعنکهی توجه به ایب

 .شم
 
 .رونی مونم تا بره بی و منتظر منمی شی می صندلي روسی افسرپلدنی دبا
 
 ، دمی راستم و مدام تکونش مي پاي چپم رو انداختم رويپا

 .رونی ره بی اندازه و از اتاق می به سر تا پام می نگاهافسر
 
 . داخلایچند دفعه بهت بگم بدون در نزدن ن_
 
 ؟ي فرستادای سوفي بهم بگو چرا توماس رو به خونه ستی حرف ها مهم ننیا_
 
 .ی هستی عصبدرنقی ارزش ای بيآهان پس واسه اون دختره _
 
 .جواب من رو بده پدر_
 
 . افتهی بي بشه ممکن اتفاقات بدکیچون اگه بهت نزد_
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  بدتر پدر؟نیاتفاق از ا_

  بودن من بدتر باشه؟نهی تونه از گرگی اتفاق مکدوم
 .نی دوست همکی من فقط ي براایسوف

 
 . شهی به عشق ملی ساده کم کم تبدی دوستنیاما هم_
 

 : گمی زنم و می مپوزخند
  تونه عاشق بشه پدر؟ی هم موونی حکی عشق؟مگه

 
 ه؟ی اون پسره چي هیقض.دیویبس کن د_
 
 کدوم پسره؟_
 
 . صندوق عقبي توشی و انداختی که دست و پاش رو بستیهمون_

 . خودت روی انداختي چه دردسري به خاطر اون دختره تونی پسر،ببی احمقنقدری تو اچرا
 
  من بوده؟ری گفته که تقصیثابت کنه اصال ک تونه ی نمیاما کس_
 
 . هانیدورب_
 .يدی رو ندنی که دوربي بچه گونه ات بوديری اونقدر محو انتقام گتو
 
 . کنندی تونن من رو زندونی اون ها نمیحاال که چ_
 
 استفاده ی از قدرتت به خوبدی تو بادیوید. پول دادمی که بهشون کلنیآره اون هم فقط به خاطر ا_
 .یکن
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  قدرت؟ه؟کدومیمنظورت چ_
 

 ... گهی مگارشی زدن سشی کنه و بعد از آتی میمکث
#sophia_ایسوف  
 

 ، تنگ شدهدیوی دي دلم برایلی کنم خی ماحساس
 رو دیوی دری که تصونمی بی مامی به خودم می کنم اما وقتی سرگرم می طراحدنی رو با کشخودم

 .دمیکش
 

 دیوی که دی رو ندارم،کارم شده زل زدن به عمارتيزی چچی هي دو روز که مدرسه نرفتم،حوصله االن
 . کنهی می کشه و زندگیداخلش داره نفس م

 
 . زارمی دم و مدادم رو کنار می به بدنم می خوره،کش و قوسی داره زنگ ممیگوش

 
 .یسالم لوس_
 
 ؟یا،خوبیسالم سوف_
 
 ؟ی لوسی داشتيکار.ستمیممنون بد ن_
 
 نجا؟ی ايای تو هم منمی خواستم ببیآره م_
 
 مگه چه خبره؟_
 
 .می که دوره هم باشيای گفتم تو هم بادی داره مدیویخب د_
 
 . شهی زنه و ضربان قلبم تند تر می مخی اسمش دست هام دنی شنبا
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 .دی کار دارم امروز،ببخشکمی من ین،نه لوس_
 
 . اشکال نداره پس فعالزمیچه بد،باشه عز_
 
 .زمیفعال عز_
 

 . شمی و از جام بلند مزی مي زارم روی رو میگوش
 
 ». رمی؟نه،نمی و نتونم مقاومت کنم چنمشی برم،اگه بباگه«
 

 ،دنی کنم به کشی و شروع منمی شی می صندلي رودوباره
 اتاقم از يل گوشه  سطل آشغاي کنم و با پرت کردن توی اون چشم ها،کالفه کاغذ رو مچاله مبازم

 . شمیجام بلند م
 
 ی تموم می و زود همه چمی دوره هم هستکمی بشه؟ی رم،مگه قراره چی بار منی آخري برافقط«

 .»شه
 
 . برمدی اس،اما بادهی فای دم همه اش بی که به خودم میی های دونم دلخوشیم
#david_دیوید  
 
 : گمی کنم و می می پدرم اخمي حرف هادنی شنبا
 
  پدر؟ي فکر کردیتو راجع به من چ_

 . توی حتستمی نی کسچی دست آموز هوونی حمن
 . باشمکی شري دی انجام می خوش گذروني که با ناحق و برایی قتل هاي که توادی خوشم نمچیه
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 . دی پدر دي چشم هاي رو توتی شه عصبانی می خوببه
 

 . پارکري آقاي داریحاال چه حس:. گمی زنم و با خودم می ميپوزخند
 
 . اتاق خودمي رم توی و مامی مرونی مرگ بارش از اتاقش بي توجه به نگاه هایب

 
 

 . شمی کاغذ مکهی تکی کنم که متوجه ی هام فرو مبی رو داخل جدستم
 . زنمی لبخند مای اسم ماردنی اندازم که با دی بهش مینگاه

 
 کنم یهش سر بزنم،حاال که فکر م فرصت نکردم بگهی که توماس من رو آورد خونه دي اون روزاز«

 ». محبت هاش واقعا تنگ شدهي دوباره دنی چشيدلم برا
 

 . کنمی رو وارد ماست،شمارهی دارم و بعد از باز کردن قفلش که اول اسم سوفی رو بر ممیگوش
 

 . دهی خوره که باالخره جواب می مدوبوق
 
 بله؟_
 
 ا؟یسالم مار_
 
 شما؟_
 
 .همون که.دمیویمن،من د_
 
 : گهی پره و می ذوق وسط حرفم مبا
 .ی منتظر بودم تا زنگ بزنیلی؟خی واقعا خودتدیوی ديوا
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 ، چند مدت واقعا کار داشتمنیمتاسفم ا_
 
 پات بهتر شده؟_
 
 .نمتی و ببامی تونم بی خواستم بگم، امروز می ما،یراستش مار.آره_
 
 : گهی کنه و می مکث مکمی

 . باشهای ناهار بي ندارم،پس برای امروز کار خاصآره
 
 : گمی کنم و می فکر مکمی

 .فعال.باشه
 
 .فعال_
 

 کنم،عطر مورد عالقه ی متی ام رو به سمت باال هدادهی ژولي پوشم و موهای رو ممی چرم قهوه اکت
 .رونی بامی زنم و از اتاق میام رو به مچ دست هام م

 
 : گمی خندم و می جک به خودم منی ماشي نشستن توبا
 هم هست، ي اگهی دزهی چکی ای ماردنی پسر،رفتن تو به اونجا جز دی زنیخودت رو گول م ي دارتو

 .استیاون هم سوف
 
#david_دیوید  
 
 ، شهی تر مقی لب هام عمي لبخند رونمی بی رو هم مای سوفنکهی بودن به ادواری امبا
 
 د؟یوی دي خندی میبه چ_



      ایرمان گرگ زاده وسوف                                                 اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 108 

 
 .یچیبه ه_
 
 ؟يبا پدرت حرف زد_
 
  شدم؟روزی بار من پنیاما ا.آره_
 
 چطور؟_
 
 ؟ي چقدر فضول شديجک،دقت کرد_
 

 : گهی کنه و می مي بلندبای تقري خنده
 . برام جذاب بودهشهی تو و پدرت همي بحث هاد،آخهیببخش

 
 .ی از خودش بپرسی تونی مي کنجکاویلیاگه خ_
 

 : گهی و مرهی گی به خودش مي جدي افهی قجک
 . کنهی مغزم حروم مي گلوله توکی اونوقت

  کجا برم؟دی آکسفورد، باابونی هم از خنیا
 
 . گمی تا تهش برو بهت مرروی مسنیهم_
 

 : گمی گذرونم و می بلند و کوتاه رو از نظر مي هاساختمون
 . جاست جک نگه دارنیهم
 
 منتظرت بمونم؟_
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 .نه برو_
 
 .یاوک_
 
 .  شمی مخکوبی سره جام مای سوفدنی رم که با دی مای ماري رفتن جک به سمت خونه با
#sophia_ایسوف  
 
 ، کنهی مدنی دوباره دست هام شروع به لرزدیوی ددنی دبا
 . دمی و زنگ رو فشار مرمی گی زور نگاهم رو ازش مبه
 
 ،ادی کنه و جلو می باالخره حرکت مدیوید
 
 .سالم_
 

 . دمی اندازم و آروم جواب سالمش رو می منیی رو پاسرم
 
 : گهی کنه و می بغلم می باز شدن در لوسبا
 ؟يای که قرار بود نتو
 
 : گمی شم و می بغلش جدا ماز

 . دلتنگتون بودمیلی خنکهی ام سر رفته بود و احوصله
 

 ، شهی مدیوی کنه که متوجه دی بوسه و من رو به داخل دعوت می لپم رو میلوس
 : گهی کنه و می زده لبخندش رو جمع مخجالت

 .ي متوجه حضورت نشدم،خوش اومددیببخش
 
 : گهی و مادی داخل مدیوید
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 . ممنونیلیخ.  ندارهیاشکال
 

 . گردهی بر مای بعد همراه مارقهی ره وچند دقی زود تر از ما مدی با گفتن ببخشیلوس
 

 . کنهی بوسه و من رو بغل می صورتم رو مایمار
 
 .نمتی بیخوش حالم که باز هم م_
 
 . طورنیمن هم هم_
 
 .ی لباس هات رو عوض کني بری همراه لوسی تونیم_
 
 .باشه،ممنون خانوم فرانس_
 

 . رمی به سمت اتاقش می توجه کنم همراه لوسدیوی و دای مارنی بیی به خوش آمد گونکهی ابدون
 
 ه؟ی چی دورهمنی اانی جریلوس_
 
 .ادی زنگ زد و گفت که می خودش به مامدیویست،دی نی خاصزیچ_
 
 . کردی رو نگاه مدیوی دی جوره خاصکی ای بار مارنیاما ا_
 
 ؟ي اومددیوی همراه دياول تو بگو چجور_
 

 : گمی زنم و می متشی به حساسيلبخند
 .میدی زمان باهم رسهم

 ه؟ی چانی بگو جرحاال
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 . از دستش دادهشی هست که هفده سال پي همون پسردیوی کنه دیخب راستش مامان فکر م_
#sophia_ایسوف  
 
 : گمی زنم و می زل می تعجب به لوسبا
 ؟ي شدوونهید! ی گی میچ
 . کنه پسرشی مامانت فکر می گی تاجر شهرمون اونوقت تو منی پسر معروف تردیوید
 . از خودش قبر هم دارهی که برادرت حتی اصال مگه تو نگفتنمیبب
 

 : گهی ده و می تکون مي سریلوس
 . کنهی گم قبول نمی به مامان می هر چچرا،من

 
 . بگهدیوی موضوع رو به دنی خانوم فرانس ايبهتره نزار_
 
 فکر کنه مامانم عقلش رو از دست دیوی خواد دی نگفته،اصال دلم نميزی تا چنیی پامیپس پاشو بر_

 .داده
 
 

 مبل دونفره کنار هم نشستند ي و خانوم فرانس که رودیوی و به دامی منیی از پله ها پای لوسهمراه
 . کنمینگاه م

 
 . دارهی تر برمعی ده و قدم هاش رو سری می دستم رو فشار کمیلوس

 
 . گرسنمونهی که حسابای و سوفم،منی غذا بخورستی قرار نیمام_
 

 . اندازهی می کنه و به ما دونفر نگاهی رو ول مدیوی فرانس دست دخانوم
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 .امی من هم مدینی رو بچزی مایتا تو و سوف_
 

 : گهینه و م کی نگران نگاهم میلوس
 .يای شه تو هم بی نمیمام
 
 .امی کار دارم تو برو من مدیویمن با د_
 

 . کشمشی خواد دوباره حرف بزنه که همراه خودم به سمت آشپزخونه می میلوس
 
 رو ی مهمنی که موضوع به اي زودنی به هممی کنه،بعدش هم ما تازه اومدی شک مينجوری ایلوس_

 . کنهیمطرح نم
 
 . قرار بودهی بدیوی ددنی دي چند مدت چقدر برانی اي توی دونیاما تو که نم_
 
 : گمی زارم می مزی مي که ظرف ساالد رو روی حالدر

  دختر؟ی ترسی می از چ،توی نباش لوسنگران
 

 : گهی کنه و می نگاهم منی غمگیلوس
 . برادرم باشهدیوی خواد دی من دلم نماما
 
 . رو در کنارش داشته باشهي مردنیمچ که هي هر دختريچرا؟آرزو_
 

 : گهی و مرهی گی رو از من منگاهش
 ، منچون

 
  درسته؟ي رو دوست داردیوی نکنه تو، تو دنم،ی؟ببی لوسیتو چ_
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 : گهی آروم میلی شه و خی می صورتی لوسي حرف لپ هانی ابا
 .اهوم

#sophia_ایسوف 
 
 ، نشون بدمی دونم چه واکنشینم

 دیوی دي عالقه مند شده،البته حق هم داره با نگاه کردن به چشم هادیوی به دی شه که لوسی نمباورم
 .ری ناپذفی حس توصکی شه،ی القا می به هر آدمیبیحس عج

 
 ی می لبخند مصنوعکی و همراه امیبه خودم م» حواست کجاستایسوف« گهی که می لوسي صدابا

 :گم
 

 .ی گفتيزی متوجه نشدم، چدیببخش
 
  سس؟ای بزارم تونی گم، روغن زیم_
 
 .هر دوش رو بزار_
 

 . شهی خم مزی مي گه و روی مي باشه ایلوس
 
 . کنمی مبل نشسته و به فکر فرو رفته نگاه مي که هنوز رودیوی به دای اومدن ماربا

 . شمی مکی دم و آهسته بهش نزدی مرونی رو با صدا بنفسم
 
 ؟ي ناهار بخورياینم_
 
 .امیچرا، االن م_
 
 . زنهی خوام بر گردم که صدام میم
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 بله؟_
 

 ،دی صورتش دي شه توی می رو به خوبدیترد
 
 .می ناهار بخورمی فراموشش کن، بهتره بریچیخب، ه_
 

 .نمی شی می رم و کنار لوسی به سمت آشپزخونه مدیوی از دجلوتر
 

 : گهی زاره و با ذوق می چند مدل گوشت منی بزی ظرف سوپ رو وسط مایمار
 . درست شدهدیوی سوپ مخصوص دنیا

 
 . کنهی و با انگشت هاش لمس مرهی گی رو مای زنه ، دست ماری بهش مي لبخنددیوید
 
 .ي محبت داریلی تو واقعا نسبت به من خا،یممنون مار_
 

 : گهی کشه می سوپ مدیوی دي که داره برای درحالایمار
 .يزی هم مثل پسرم برام عزتو
 
 : گهی زاره و می مزی مي با تعجب قاشقش رو رودیوید

 ؟ي تو، پسر هم دارمگه
 

 : گهی شه و می منی نگاهش غمگایمار
 . داشتم،اماآره
 
 : گهی عوض کردن بحث مي برانهی بی اش رو می که ناراختدیوید

  سوپ خوشمزه انگشت هام سالم بمونن؟نی که با ای کنی منیتضم
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 . کنهی اکتفا مدنی خندکی شه و فقط به ی حالت چهره اش عوض معی سرایمار
 

 .می نگفته خوشحاليزی چدیوی هنوز به دنکهی و از امی کشی می از سر آسودگی هم نفسی و لوسمن
 
#david_دیوید 
 

 ی که با طراحی کنم و با دستمالی درست کرده ازش تشکر مای که ماري خوشمزه اي غذاهابابت
 . کنمی مزی درست شده دوره دهنم رو تمیخاص

 
 که هست من احساس ی قبل تفاوت داره اما هر چي با دفعه ای ماري بار نگاه هانی دونم چرا اینم

 . بهش ندارمیخوب
 
 ی که درست رو به روم قرار داره می و به سمت تراسامی مرونی از آشپزخونه بمی زنگ خوردن گوشبا

 .رم
 . کنمی می اوکی کنم و به آرومی مي بازی سبز رنگ گوشدی با کلکالفه

 
 بله توماس؟_
 
 د؟یوی دی رفتیباز کجا گذاشت_
 
 شده؟یرون،چیاومدم ب_
 
 ؟یی بازجوي ها اومدن ببرنت براسی خونه، پليای بدیبا_
 
 . نکردمياما من که کار_
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 .يای بدی باي نکرديآره،چون کار_
 
 .امی مگهی ساعت دکیباشه تا _
 
 : گهی شه و می می حرفم عصباننی ابا
 . اومده دنبالت،جکيای االن منیهم_
 

 ی کنم و می رو قطع ممی بهش بدم گوشی جوابنکهی دم و بدون ای هام رو محکم بهم فشار مدندون
 .بمی جيزارم تو

 . شمی جک منی اندازم که متوجه ماشی می نگاهرونی تراس به بي رواز
 . از آتش درونم کم بشهدی کشم تا شای هام مهی داخل رقی نفس عمکی سرد رو با يهوا
 

 . گردمی بر مادی که از پشت سرم مای صوفيباصدا
 : گمی اندازم و می و آشفته اش مشونی پي به چهره ینگاه

  شده؟يزیچ
 

 : گهی کنه و می بلندش فرو مي موهاي دستش رو توایسوف
 .یی بازجوي برم برادی ها رفتن دم خونه امون،مامان گفت باسی پلآره،

 
 . برمی فرو مبمی دم و دستم رو داخل جی مرونیدا ب روبا صنفسم

 
 می ریپس باهم م_
 

 : گهی ده و می باال میی ابروایسوف
 باهم؟
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 . ما هم اومدندي ها خونه سیآره چون پل_
 

 : گهی زاره و می گردنش مي دستش رو روره،ی گی دندون هاش منی رو بلبش
  وقت، چرا؟اون

 
 ؟ی لعنتمزیبه خاطر اون ج_
 
 ؟ي رو ول نکردمزی مگه تو جدیوی؟دی چیعنی_
 
 کنم که متوجه حضور ي گردم تا باهاشون بازی بدم، دنبال کلمه ها می چه جوابدی دونم بهش باینم

 . شمی میلوس
 
 ؟ی داشتي؟کاریبله لوس_
 

  افتاده ؟یاتفاق: گه ی کنه و می رو کم رنگ تر ملبخندش
 
 ...ینه ، ول_
#sophia_ایسوف  
 

 ، خورهی من هم زنگ می صحبت کردن با تلفنش، گوشي برادیوی از رفتن دبعد
 
  می گوشیلی مستطي اندازم و به صفحه ی می که مشغول غذا خوردن هستن نگاهای و ماری لوسبه

 ، کنمینگاه م
 . شمی بلند می صندلي زنم و از روی لبخند می اسم مامدنی دبا
 

 : گهی کنه و می به صورت خندونم نگاه مي با کنجکاوایمار
  افتاده؟یاتفاق
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 : گمی کنم می رو لمس می اوکدی که کلی حالدر

 . بهش زنگ بزنمدمی رسی زنگ زده حتما نگرانم شده آخه قرار بود وقتمامانم
 
 : گهی زاره و می رو داخل دهنش می گوشتکهی لبخند تبا

 . منتظرش نزارنی از اشتری بپس
 

 : گمی چسبونم و می رو به گوشم متلفن
 . مامان، متأسفم که زنگ نزدمسالم

 
 : گهی که مچهی پی تو گوش هام مشی نگران و عصبانيصدا
 ؟ي کردکاری تو چا،یسوف

 
 : گمی مزمی آمدی و لحن ترددهی پری رنگبا
  مامان؟شدهی مگه، چم،
 
 : گهی بار صداش بغض داره و در جوابم منیا

 .ي کردیی گن که تو، تو آدم ربای ها اومدن، مسیپل
 

 : گمی می لرزوني شه و با صدای مشتریب ترسم
 !یی آدم رباآ،
 

 : گهی ره و می مامان باالتر ميصدا
 . کننتیی خوان باز جوی م،يای تر بعی هر چه سربهتره

 
 .امیب باشه مامان ، اآلن م_
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 . رمی تراس واستاده مي که رودیوی کنم و به سمت دی رو با حرص قطع میگوش
 

 شم حال اون ی اندازم که متوجه می مضطربش مي به چهره ی گرده، نگاهی زنم که بر می مصداش
 .ستی خوب نادیهم ز

 
  ،رهی گی نگاهش رو از من مدیوی دی اومدن لوسبا

 کنم به خودم مسلط باشم ی می باشه، سعدیوی حضور من در کنار دي تونه برای فقط می لوسوجود
 . ام نشهدهی رنگ پري چهره يتا متوجه 

 
 : گمی کنم و می  رو قطع مهی که مخاطبش لوسدیوی دحرف

 ، اومدهشی برام پي کارکی برم دی من بایلوس
 

 : گهی کنه و می با تعجب بهم نگاه میلوس
 ؟ي زودنی همبه
 
 . برمدی کار داره باکمی یآره، مام_
 

 : گهی کنه و می مشکوك نگاهم میلوس
 . پس بزار بگم مامان تو رو برسونهباشه،

 
 . رسونمشی من مستینه الزم ن:  گه ی ره و می می به طرف لوسدیوید
 

 : گهی کنه و می میکی اخم کوچیلوس
 ؟ي بري خوای تو هم میعنی
 
 . برمگهیآره، من هم بهتره د_
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 . دهی اندازه و شونه هاش رو باال می می نگاهدیوی به من و دیلوس
 
 . رم به مامان بگمیباشه، من م_
#david_دیوید 
 
  ، اندازمی من زل زده مي که با استرس به خونسردای به سوفی شم،نگاهی جدا مای بغل ماراز

 : گمی کنم و می تر مقی رو عملبخندم
 .امی دم باز هم بی بود، قول مکی قبل درجه ي غذات مثل دفعه ممنون

 
 : پرسمی با تعجب منمی بی می رو اشکای ماري چشم هانکهی ااز
 ا؟ی شده ماريزیچ
 

 : گهی کشه و می میبه چشم هاش دست عیسر
 . شهی مرتونی ددی بهتره برنه،
 

 : گمی مای و ماری بوسم و خطاب به لوسی اش رو مگونه
 .يبا. دی خودتون باشمراقب

 
 . فرستندی دن و برامون بوس می دست تکون مای من و سوفي براهردو

 
 . کنهی زنه و سالم می مي لبخندای من و سوفدنی با دجک

 
 . کنهی واستاده و نگاهم منهی اندازم که دست به سی مای به سوفینگاه

 
 ؟ی شی شده؟چرا سوار نميزیچ_
 
 . رمی نمییمن با تو جا_
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 : گمی و با اخم مرمی گی هاش بازوش رو مي توجه به لجبازیب

 
 .رهی وسط گنی هر دومون اي نره که پاادتی ست،ی ها ني بچه بازنی وقت افعال

 
 . دهی مرونی کنه و نفسش رو با حرص بی اخم مشتری بایسوف

 
 : گمی کنم و می مي خنده اتک

 . حرص نخور فعال سوار شويادیز
 

 ، کنهی رو باز منی با من در عقب ماشهمزمان
 

 . لطفانیبرو جلو بش:ایسوف
 
 . عقب جام بهترهنی شه، ایجلو حالم بد م_
 

 : گهی کوبه و می در رو محکم بهم مایسوف
 . رم جلوی پس من مباشه

 
 ، زنم بهشی رسونم و با خنده زل می خودش رو به در برسونه،خودم رو بهش منکهی از اقبل
 ، امنهی کوبه به سی کنه و می دست هاش رو مشت مایسوف

 
 . تخص شدهي به بچه اهی اش درست شبافهیق
 

 ست؟ی بس نی دردسر انداختي من رو تونکهی ا،ی کنی متمی اذنقدریچرا ا:ایسوف
 

  کنم؛ی ام رو جمع مخنده
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 .ادی در بغتی کنم تا جی متتی اذنقدری انکهی هم اای نمی بزار کنارت بشای_
 

 ، کوبهی منی و پاش رو محکم به زمارهی در مهی چهره اش رو به حالت گرایسوف
 

 . زورگو سوار شوي خب آقالهیخ:ایسوف
 
 .حاال شد،خانوم ها مقدم ترند پس اول شما_
 
 ی در رو منم،ی که منتظره تا کنارش بشی شه، در حالی کنم و اون هم سوار می رو براش باز مدر

 . رمیبندم و به سمت در جلو م
 

 : گهی بلند مبای تقري با صداایسوف
 .يری فهمم تو جز متفاوت بودن با خودت هم درگی محاال

 
 : گهی خنده و می حرف بلند منی با اجک

 .ای خانوم سوفدی بردی موضوع پنی که به اخوشحالم
 
 . کنم خوشحالمتشی تونستم اذنکهی ااز
 

 : گهی شه و می مکی نزدای سوفي به خونه جک
  داخل؟دی بردی خوای که مدیمطمعن

 
 . گه آرهی می آروم و لرزونیلی خي ده و با صدای مرونی نفسش رو همراه با آه بایسوف

 
 . رمی مای جا بمون من هم همراه سوفنیجک تو هم_
 

 .دی تو بادیویاما د:جک
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 : گمی پرم و می حرفش موسط

 . که گفتمنیهم
#sophia_ایسوف  
 
 یلی کنم، خی فرو موشرتمی سبی سردم رو داخل جي شم و دست های مادهی جک پنی ماشاز

 ي اومد من هم حاضر نبودم پام رو بزارم داخل خونه،با صدای باهام نمدیویاسترس دارم واقعا اگه د
 : گمی و مامی خودم مبه»؟ی ترسی داخل مي ریمچرا ن« گهی که مدیوید
 
 د؟یوی شه دی می چیعنی
 
 . کنمی دردسر انداختم،خودم هم درستش ميمن خودم تو رو تو:دیوید
 
 ؟يآخه چجور_
 
 : گهی لب هام مي شه و با گذاشتن انگشتش روی مکی بهم نزددیوید
  باشه؟،ی ها بگسی گم به پلی من می فقط قول بده که هر چتو
 
 . گم باشهی کنم و می نگاه مشی جدي افهی به چشم ها و قدی تردبا
 

 . گردهی بر منی و دوباره به سمت ماشرهی گی رو محکم مدستم
 
 د؟یوی دی کنی مکاریچ_
 
 ؟ي حرف هام رو بشنوي خوایمگه نم:دیوید
 

 : گمی کنم و می نگاهش مگنگ
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 . آرهخب
 
 :دیوید

 .رونی بانی ها بسی بدم، ممکنه پلحی تونم برات توضی سوار شو، دم خونه که نمپس
 

 . کنمی مزانی گم و قدم هام رو باهاش می مي اباشه
 

 : گهی گرده و می به عقب بر مدنمونی با دجک
 د؟ی بر گشتچرا

 
 . نقشه دارمکی ها خالص کنم سی رو از دست پلای سوفنکهی ايبرا:دیوید
 

 : گهی کنه و می متفکرانه نگاهش مجک
 .يقشه ا نچه
 
 .ی فهمیخوب گوش بده االن م: دیوید
#sophia_ایسوف  
 
 تونم قبولش کنم، ی هم نمدی دم،حرف هاش برام نامفهومه شای گوش مدیوی دي دقت به حرف هابا

 : گمی کنم و میبا تموم شدن حرف هاش نگاهش م
 
 د؟یوی دی گی می چي داری فهمی مچیه
 
 وفتهی بی خوام برات اتفاقی من نما،ی کنم سوفی خواهش مش،یه: دیوید
 
 . موضوع ساده استهی.يری گی سخت مي داریلی خدیوی دالیخیب_
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 .ستینه اونقدر ها هم ساده ن_
 

 :می گی وهمزمان  ممی کنی و جک مشکوك بهش نگاه ممن
 ه؟ی چمنظورت

 
 : گهی کشه و می دارش مشی به صورت ته ری دستدیوید
 . تله اسکی نیا

 
 : گمیم  کنم وی تر از قبل نگاهش مجیگ
 ؟ی گی میچ
 
 : کنهی ده و دست هاش رو به گردنش قالب می مرونی نفسش رو کالفه بدیوید
 . شدهی به دردسر نداختن تو طراحي کار فقط برانی انکهی ایعنی
 

 : گمی کنم می مي که باموهام بازی کنم و در حالی سرم رو کج مکالفه
  درسر بندازند؟ي من رو تودی من؟اصال چرا باچرا

 
 : گهی کنه و کالفه تر از قبل می می اخمدیوید

 . گم بکنی رو مي کار؟فقطی همه سؤال نپرسنی شه ای مایسوف
 

 نی از ماشدیوی گم و همراه دی مي که هستم بشم باشه اینی تر از اجی خواد گی اصال دلم نممنکه
 ، شمی مادهیپ
 

 . بچه هادیموفق باش:  گهی زنه و می می برامون بوقجک
 

 : گمی و مرمی گی و سردم مفی دست ظري رو محکم تودیوی داغ ددست
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 . متأسفمی همه چيبرا
 
 گهی دهی قضنی دم بعد از تموم شدن ای قول ما،بهتی متأسف باشه منم نه تو سوفدی که بایاون: دیوید

 .برات دردسر درست نکنم
 
 . کنمی کشم در جوابش فقط سکوت می می آهی ناراحتبا
 
#david_دیوید  
 

 . دمی گوش مای کنم و با دقت به اعترافات سوفی مزی هام رو تگوش
 

 :افسر
 ؟ي بودنی اون ماشي اون شب همراهش توچرا

 
 : گهی ده با نگاه کردن به من می آب دهنش رو قورت مایسوف

 . بودممجبور
 

 : گهی اندازه و می میه نگاای سوفي دهی رنگ پري به چهره افسر
 ؟ي مجبور بودچرا

 
 :ایسوف

 . کشهی کرد که اگه سوار نشم من رو مدمی تهدچون
 

 : گهی اندازه و می بهم مي نگاه تندافسر
 .يدیچی مقتول پي و طناب رو دور دست هاي کردي تو باهاش همکارلم،ی اون في تواما
 

 ، فهمونه ادامه بدهی کنه که بهش می بهم نگاه معی سرره،ی گی رنگ تعجب مای سوفنگاه



      ایرمان گرگ زاده وسوف                                                 اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 127 

 
 زنه و من هم از ترس مجبور ی سرم داد مدیوی دد؛ی گی که میلمی اون في تودیاگه دقت کن:ایسوف

 . کنمي شم که باهاش همکاریم
 

 ی صندلي بکنه از روی تالشای گناه کار کردن سوفي تونه برای نمنی از اشتری بگهی ددهی که فهمافسر
 .ادی شه و به سمتم میبلند م

 
 : گهی زنه و می بهم مي مندانه لبخندروزیپ
 . آقا پسرری دهن شي توي خودت اومدي پابا
 

 . کنمی مشت شده ام رو به طرفش دراز مي بگم دست هايزی چنکهی بدون اخونسرد،
 
 ي براا،یخداحافظ،سوف«: کنمی لب زمزمه مری بندم و زی دستبند چشم هام رو مي لمس سردبا

 ».شهیهم
 
#david_دیوید  
 

 ، دهی هلم منی کنه و به داخل ماشی سرم رو خم مافسر
 ،  شهی مشتری مرده ترسش از من بمزی جدهی فهمای دونم حاال که سوفیم

 . دروغ بگهسی شد که به پلی وقت حاضر نمچی هدارمونی دنی آخرنی ادی فهمی مای اگه سوفدیشا
 
 اندازم و همراه دو تا ی به زندان رو به روم می خوره، نگاهی اخم هام بهم گره منی باز شدن در ماشبا

 ، رمینگهبان داخل م
 
 ، کنمی نوشته شده نگاه می نامفهمومي و حروف های که روش پر از نقاشفی کثي هاواری دبه

 . شهی مدهی شنی در هم به خوبنی از پشت چندی ها حتی زندوني هاادی داد و فريصدا
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 ،ستهی ای جلوم مي که مرد قدبلندمی رسی مي ورودنی اولبه
 ، کنهی زنه و پوزخندش رو پررنگ تر می مگارشی به سیقی عمپک
 : گهی اندازه و می به سرتاپام مینگاه
 ه؟ی جوجه چنی اجرم

 
 : گهی کنه و می مي بلندي خنده افسر

 . جوجه بودنش نگاه نکن،جرمش قتلبه
 
 ، کشهی کنه و بازوم رو به سمت خودش می تر به سرتاپام نگاه مقی بار دقنیا

 
 : گمی بازوم از دستش مدنی کنم و با کشی نفرت بهش نگاه مبا
 
  کجا برم؟دیبا
 

 : گهی کنه و می رو از دور دست هام باز مدستبند
 . برنتی م،خودشوني بریی تو جاستی نالزم

 
 ی سرم مي توی مشکي پارچه کی یکی کشه که ی نمی نامشخص،طولي جاکی اشاره کردن به با

 از ی خالصي من براي که تالش هاادهی اونقدر قدرتش زچه،ی پی طناب رو دوره گردنم مکیکشه و 
 . اسدهی فای تهوع آور بي پارچه نیا

 که همه یی شه تا اونجای حس می بدنم بي کنم کم کم همه ی بازوم احساس مي که روی سوزشبا
 . دمی رو از دست ممیی قدرت و تواناي
 
#david_دیوید  
 
 ،رمی گی کنم و سرم رو باال می شه چشم هام رو باز می مختهی سرم ري که روی آب داغبا
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 ، بستند و فقط پاهام آزادهری هام رو از دو طرف به زنجدست
 اتاق عمل ای شگاهی به آزمای شباهتچی اما هی لوازم پزشکی اتاق باکلکی اندازم،ی می اطراف نگاهبه

 ،نداره
 : زنمی داد میعصب
 نجا؟ی منو آورده ایست؟کی ننجای ایکس
 
 ، کنمی مزی از پشت سر گوش هام رو تی دست زدن کسي صدابا
 تونم حس کنم،هر لحظه داره ی می الکلش رو به خوبي بواد،ی آهسته داره به سمتم مي قدم هابا

 ، شهی تر مکی و نزدکینزد
 دست زدنش قطع ي کنم تمرکز کنم که صدای می اندازم و با بستن چشم هام سعی منیی رو پاسرم

 ، شهیم
 . رنگهی مشکی جفت کفش ورنکی نمی بی که ميزی چنی کنم، اولی هام رو باز مچشم

 ی نگاه مستادهی رو به روم ای کت و شلوار مشککی که با ي مردرم،بهی گیآروم، آروم سرم رو باال م 
 . بدنم ورم کنهي شه تموم رگ های که باعث می رسم،جنونی به جنون مدنشیکنم،با د

 
 . باشهی عوضهی سر توری زاناتی جرنی اي زدم که همه ی حدس مدیبا! تو_
 

 . کار دارمیلیآروم باش  پسر،من حاال،حاال ها باهات خ:. گهی زنه و می مي اقهقه
 
 ی منی زمي کنه و روی ها من رو به عقب پرت مری زنجی دارم که کوتاهی قدم به سمتش بر مکی

 ،افتم
 

 : گمی زنم و می مادی تر از قبل فری خنده،عصبی بلند تر از قبل مدوباره
 .هی چانتی دم که جواب خی دست هام رو باز کن اونوقت بهت نشون مي جرئت داراگه
 
 : گهی منمیی و با گرفتن فک پارهی گی به خودش مي جدي افهی حرف قنی ابا
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 . دست آموزوونی حکی جز د؛یوی دیستی ن،ی چچ،ی هتو،
#sophia_ایسوف  
 

 ، زارمی دست هام مي و سرم رو رونمی شی می صندلي زده رود،شوكیوی از بردن دبعد
 »ارن؟ی سرش میی زندان چه بالي شه؟توی میکشته؟حاال سرنوشتش چ  رومزی جدیوی د،یعنی«
 
 : گهی مي که ددرمی گی زنگ سرم رو باال مي صدابا

 . کنمی من خودم باز منیبش
 

 . زنهی صدام مي زارم که ددی رمقم میی ي دست هاي سرم رودوباره
 : گمی کنم و می سرم رو بلند می حالی ببا

 ؟ي ددبله
 

 . دم در کارت دارهیکی:يدد
 

 ، شمی دم و بلند می رو عقب می صندلي کنجکاونکهی ابدون
 می جک سردرگمدنی رم که با دی بندم و به سمت در می سرم مي روبا کش دور دستم باالموهام

 . شهی مشتریب
 

 ا؟یتو حالت خوبه سوف: گهی و منهی بی ام رو مدهی رنگ پري چهره يدد
 
 ،ستی حالش خوب نادی مامان زشی پي بری تونیبله پدر م_
 

 . ره داخلی گه و بعد از برانداز کردن جک می مي اباشه
 

 : گمی کنم و می مي سرفه اتک
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  شده جک؟يزیچ
 
 کشم وباهاش ی خونه مي توی و مهمه،سرکی طوالنکمی آخه حرف هام ن،ی ماشي تويای شه بیم_

 . شمیهمراه م
 
 ، دارمی جک تند تر برمنی کنم و قدم هام رو به سمت ماشی سرد دست هام رو بغل مي خاطر هوابه
 

 ،نهی شی منی کنه و باالفاصله خودش هم داخل ماشی در رو برام باز مجک
 : گمی خاطر منی طولش بدم به همادی خواد زی نمدلم

 
  جک؟ی بهم بگی خواستی می شده جک؟چيزیچ
 

 .دی برنجای تر از اعی هر چه سردی تو و خانواده ات باایسوف:جک
 

 : گمی و مرمی گی مابونی نگاهم رو از خکالفه
 م؟ی بردی که باهی چ؟منظورتیچ
 
 ي براي مطمعن باش هر کاري خودت رو از مخمصه نجات بدی تونستدهی فهملیحاال که دن_

 . کنهی متونینابود
 
 .می نداريد،خطریوی دي خودش نه برايآخه چرا ما که نه برا_
 

 آدم خون خواره که به کی اون ی بدونلی ها مونده که از دنزی چیلی دونم اما هنوز خیم:جک
 . رحم نداره کشتن آدم ها براش مثل آب خوردنیچکسیه
 

 : گمی دم و می مرونی رو به زور بنفسم
  کنم؟کاری چدی باخب،حاال
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 .می برنجای کنم که از ای بابا راضيچطور
 

 : گهی زنه و می بهم می بخشنانی لبخند اطمجک
 . فکره همه جاش رو کردهدیوی نگران نباش دتو
 
 : گمی افتم و می مادشی به دیوی اسم ددنی شنبا

  شده؟ی چدیوی دیراست
 

 . که حالش خوب باشهدوارمی دونم اما امیفعال نم:جک
 
  پرسم؛ی مي کنجکاوبا

 ه؟ی چمنظورت
 

 .ای نرونی از خونه بادی فقط مراقب خودت باش و زای خونه سوفي بهتره بریچیه:جک
 
 شم و به سمت ی مادهی پنی از ماشی دم و بعد ازخداحافظی خرف هاش سرم رو تکون مدیی تأيبرا

 . رمیخونه م
 
 : گمی دم و با خودم می ام رو به در مهیتک
 »د؟یوی دی کنی مکاری من چی با زندگي دارتو«
#david_دیوید  
 
 بندم،پوست بدنم ی زنم و چشم هام رو می مي ترك خوردن استخون هام پوزخندي صدادنی شنبا

 ، شنی و استخون هام بزرگ تر مادی از قبل کش مشتریهر لحظه ب
 اومدن دندون هام رو رونی دم و بی کنم،چشم هام رو بهم فشار می دهنم حس مي رو توي بددرد

 ، کنمیحس م
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 ، شنومی انگشت هام رو مي تق تق کردن استخون هاي شه و صدای هام از هم باز ممشت
 ی پوستم مری شده و حرکت خون رو زشتری تر و پهن تر شده،ضربان قلبم بی ام عضالننهی سي قفسه

 . حس کنمیتونم به خوب
 
 ، کنمی بدنم چشم هام رو باز مي بلند تر شدن موهابا

 دوره گردنم ی آهني هارو بکشم تا پاره بشه،قالده ری خوام زنجی که منی همارم،ی هام رو باال مدست
 ، شهیبسته م

 ي تو همه جای برق رو به خوبانی برم تا خودم رو نجات بدم جری که دستم رو به سمتش منیهم
 ، افتمی منی کنم و به زمیبدنم حس م

 . و خشنی بار عصبنی رسه اما ای قهقهه به گوشم مي هم اون صداباز
#david_دیوید  
 

 قالده ری شم که از پشت زنجی طرف مت حمله ور مچه،بهی پی گوش هام مي هردو شون تويصدا
 ، کنمی برخورد مواری شه و به دی مدهیکش
 
 ی منی زمي کشم و ناخن هام رو روی مي افتم، از درد زوزه ای منی زمي خوره و روی ترك موارید

 .کشم
 

 : گهی دندون هاش منی و از برهی گی پوزه ام رو منه،ی شی و جلوم مادی آروم به سمتم ممت
 .ی درد نکشادی کنم که زی مي هم کار،منی باشی خوبوونی حي قول بداگه
 

 ی مری وجودم رو تسخي برق همه انیر شم که جی تر از قبل به سمتش حمله ور می وحشدوباره
 ،کنه

 
 : گهی شه، می که از جاش بلند می زنه و در حالی مي پوزخندمت

 . کنهی ممی داره عصبگهی دنی به بچه ها بگو اتاق رو آماده کنند، امکث
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 ی پاهام رو هم ندارم، به اطراف نگاه مي روستادنی قدرت ای شده که حتفی اونقدر ضعبدنم

 ؛ی آهني هالهی بلند،در ها و ميکنم،حصار ها
 : گمی کنم و می مشت مادی زتی رو از عصباندستم

 »ستی ني راه فرارچ،یه«
#david_دیوید  
 

 . ندارمی حمله به کسي برای برق بهم متصل کردند که جونانی جراونقدر
 ، اندازنی می من رو داخل قفس آهنگهی و همراه دو نفر دادی به سمتم ممکث
 لهی منی و از برمی گی دست هام منی تونم متمرکزکنم،کالفه سرم رو بی نميزی چچی هي رو روذهنم

 کی رنگ نزدی به اون سالن آبی کنم، هر چی برن نگاه می که دارند من رو ميری به مسی آهنيها
  که هستی اما هر چادی سرم بیی دونم قراره چه بالی کنم،نمی حس مشتری سرما رو هم بمی شیم

 . بهش ندارمی خوبحس
 
 ي بندمشون و دستم رو جلوی تو چشم هام افتاد ممی که مستقی رنگی باز شدن در به خاطر نور آببا

 دم و به اون اتاق سرد ی دستم رو کنار می آرومرم،بهی گی رنگ و درشتم مي قهوه ايچشم ها
 . اندازمی مینگاه

 ،رمی گی به خودم می کشم و حالت تهاجمی باز شدن در قفس خودم رو عقب مبا
 : گهی اندازه و می به داخل قفس می نگاهمکث

 برق متصل کنم اونم با ولتاژ انی دوباره تو رو به جرادی خوشم نمچی هی نکني نفع خودت که کاربه
 ، تريقو
 

 .امی مرونی زنم و از قفس بی هم گره مي از قبل توشتری هام رو باخم
 

 : گهی و مستهی ای جلوم منهی دست به سمت
 . خوبي نهی گرگکی ي شدحاال
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 . فهممی رو نمشی کنه که من معنی مي که کنارم واستادن اشاره اي دو پرستاربه
 
 ،ادی آمپول که محتواش سبز رنگ به سمتم مکی از پرستار ها به همراه یکی

 . زارم کارش رو انجام بدهی انجام بدم می واکنشنکهی ابدون
 
 پنج گانه ام رو از ي شه و تموم حس های بدنم لمس مي کشه که همه ی نمی آمپول طولقی تزربا

 . دمیدست م
 ، تونم نگاهشون کنمی افتادم و فقط منی زمي جون روی بوونی حکی مثل حاال

 ، هم پاهام رویکی و اون رهی گی از پرستار ها دست هام رو میکی
 خوان ی رسم که می مجهی نتنی به اشتری شم بی مکی بزرگ نزدي اشهی لحظه که به طابوت شهر

 . کنندلی دست آموز تبدي نهی گرگکیمن رو به 
 
#sophia_ایسوف  
 
 ، تونسته به قلبم نفوذ کنهدیوی قبول کردم که دگهید
 .امی برونی تونم از فکرش بی لحظه هم نمکی که کرده اما یی تموم کار هابا

 ، نگرانم کردهیلی موضوع خنی کنه و ادای رو پدیوی هنوز نتونسته دجک
 
 ، دارمی چشم برمیمی اتاقم، از کتاب شي توي اومدن ددبا

 : گهی شده ممی که متوجه دست پاچگيدد
 ، بدموقع مزاحمت شدميانگار

 
 : گمی کنه می شدنم رو مشخص مری غافلگی که به خوبییباصدا

 . خوندمی داشتم درس مي نه ددن،
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 : گهیم  زاره وی شونه ام مي دستش رو رويدد
 ؟ي بوددیوی تو فکر دای ي خوندی درس میداشت

 
 : گمی کنم در جوابش می مي که با مدادم بازی و در حالرمی گی منیی زده سرم رو پاخجالت

 . فقطستی ننطوری انه،
 

 : گهی پره و می وسط حرفم ميدد
 ،ی کنی خودت رو نابود مي دار؟ی انداختنهی آئي به خودت توی نگاهکی ا،یسوف

 
 کنه و با بغل ی با انگشتش اشکم رو پاك مي دداد،ی منیی اشکم با لجاجت از چشمم پاي قطره

 : گهیکردنم م
 .ی دور بشنجای واسه چند مدت از ابهتره

 
 ، کنمی و گنگ نگاهش مرمی گی رو باال مسرم

 ه؟یمنظورت چ_
 

 رو جمع کن، لتی عمه هلن،کم کم وساشی پي رو گرفتم بهتره چند مدت برسی سوئطیبرات بل:يدد
 ،ي پرواز دارگهیدوشب د

 
 : دهی خونه که ادامه می ذهنم رو ميانگار

 . ضمن نگران مدرسه ات هم نباشدر
 
 : گمی شم و می بغلش جدا ماز
 . مسافرت رفتن رو ندارمي من حوصله اما
 

 .ی مخالفتچی بدون های سوفي ریتو م:يدد
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 . گمی نميزی چگهی کنم و دی نگاه مي نگران ددي چشم هابه
 
 ». رو فراموش کنمدیوی سفر بتونه کمک کنه که دنی ادیشا«
#sophia_ایسوف  
 
 . دنبالمادی رسوندنم به فرودگاه بي کنم که برای جک قبول مي اصرار هابا
 

 ، کنمی واستادم و خودم رو نگاه منهی آئيجلو
 ، چشم هام کبود شده و صورتم الغرتر شدهریز

 .نی دختر غمگکی شدم به لی قبل رو نداره و حاال تبدي شادگهی هام دچشم
 
 زارم و دست هاش ی هم مي خسته ام رو روي شونه هام پلک هاي مامان روي قرار گرفتن دست هابا

 ، کنمیرو لمس م
 
 : گهی زنه و می مي لبخندنهی بی کنم،اخم هام رو که می نگاه منشی به صورت غمگنهی آئي تواز
 

 .تشهی خاصنی کنه،ای منیمگ رو غي هرآدم شادعشق
 
 .ستمی ندیویاما من،من عاشق د_
 

 : گهی کنه و می به شونه هام وارد مي فشارمامان
 ، کنهی رو فاش مزی منتظرت همه چي و اون چشم های زبونت انکار کنه،سردرگماگه
 

 ي روزارمی برم و سرم رو می گردم به طرفش،آروم به آغوشش پناه می زنم و برمی می تلخلبخند
 .قلبش
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 . زنهی آروم میلیخ_
 

 . نگرانتمیلیمن خ. مراقب خودت باشایسوف:مامان
 

 : گمی دارم و می قلبش بر مي رو از روسرم
 . مامانامی نباش من از پس خودم بر منگران
 : گهی که از بغض گرفته میی بوسه و با صدای رو ممیشونی کنه پی مهی که گری در حالمامان
 . بشهرتی ممکن دي بربهتره

 
 : گمی کنم و زمزمه وار می تر از قبل بغلش ممحکم

 . دارم ماماندوستت
#sophia_ایسوف  
 
 ، کنمی رو گرفته نگاه مي ددي شم و به مامان که بازوی جدا مي بغل دداز
 

 . کنمی می کشم و از هردوشون خداحافظی منی زمي بنفشم رو روچمدون
 

 ی نمداشی گردم اما پی جک منی اندازم و با چشم دنبال ماشی سرد و شلوغ مابونی به خینگاه
 ،کنم

 
 ، کنمی اسمش مکث مي و روارمی مرونی ببمی رو از جمیگوش

 ، کنهی پام ترمز مي رنگ جلوی مشکنی ماشکی دم که ی سبز رنگ رو فشار مدیکل
 

 . شهی راحت مالمی جک خدنی رم که با دی منی کنم و به سمت ماشی رو قطع متلفن
 

 ،ادی شه و به سمتم می مادهی پنی از ماشجک
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   کردمری که دا،متأسفمیسالم سوف:جک
 
 . ندارهینه،اشکال_
 

 : گهی صندوق عقب مي و با گذاشتن تورهی گی چمدونم رو مجک
 ، شهی مری که داره دمی بربزن

 
 ، به لبخند بشههی تا شبارمی زور به لبام کش مبه
 
 .میباشه بر_
 
 ،نمی شی کنم و کنار جک می رو باز منی ماشدر
 .دهیوی پرسم راجع به دی که ازش ميزی چنیاول
 
  نه؟ای ی کندای پدیوی از دي ردیجک باالخره تونست_
 

 . دهی دست هاش فشار منی کشه و فرمون رو بی میقی نفس عمجک
 

 نی زمي آب شده رفته توينه،انگار:جک
 
  افتاده باشه؟ینکنه براش اتفاق_
 

 . باشهوفتادهی ني اتفاق بددوارمیام:جک
 

 . گمی نميزی چگهی دوزم و دی بخار گرفته  مي شهی نگرانم رو به شنگاه
 
#sophia_ایسوف  
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 ، رمی کنم و به سمت فرودگاه می من رو رسونده تشکر منکهی جک بابت ااز

 ، دهی آزارم مي بدجوردیوی از دي دارم،دوري بداسترس
 . رمی می به سمت  بازرسلمی دادن وسالید از تحو کنم و بعی مهار می رو به سختبغضم

 
 

 ، کنمی مکث خاموشش مکمی اندازم و با ی ممی گوشي به صفحه ینگاه
 »ستی نگرانم نچکسی بهتره منتظر نباشم،هگهید«
 

 ، بندمی دم و چشم هام رو می مهی تکمای هواپی رو به صندلسرم
 ، زنندی کنند و آرامشم رو بر هم می مختلف مغزم رو محاصره مي هافکر

 
 گوش هام ي کنم و توی هام رو باز مي گره هندفری مهمان دار،با کالفگي هایی توجه به راهنمایب
 ، زارمیم

 ی ذهنم تجسم مي رو تورشی کنم و تصوی می رو پلدمشی شندیوی بار با دنی اولي رو که برایآهنگ
 .کنم

 
 ؟یینجای تو ادیوید«
 
 .شتی باالخره اومدم پایآره سوف:دیوید
 

 : گمی کنم و می بغلش مباذوق
 ،دیوی تنهام نزار دگهی کنم دی مخواهش

 
 .زمی تنهات نزارم عزگهی دم دیقول م: گهی ده و می محکم تر من رو به خودش فشار مدیوید
 

 ، کنهی قهقهه ام تموم جنگل رو پر مي زنم و بعد هم صدای ملبخند
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 ، رودیوی دی حتنمی بی رو نمی کنم اما کسیراف نگاه م به دور و اطی کسغی جي صدابا
 ی خوني گردم که با چهره ی برمعی شه سری مکی که داره از پشت بهم نزدی کسي قدم هاي صدابا
 ». شمی رو به رو مدیوید
 
 ، شهی کشم چشم هام باز می که میغی جبا

 : گهی و مادی دار نگران به طرفم ممهمان
  شده خانوم؟يزیچ
 

 ی نه تکون می زنم سرم رو به معنی که نفس نفس می کنم و در حالی صورتم رو پاك مي روعرق
 .دم
#david_دیوید  
 بندند و ی مخصوص من درست شده،درش رو مي دستگاه سرد کن که انگاري گذاشتن من توبا

 . شنی درجه منییمشغول تع
 

 ، شهیدنم م کنه و باعث لرزش بی حسم رو احاطه می زود بدن بیلی سرما خاحساس
 

 که به دورش حلقه ي سردي فلزهانی دارم دست هام رو از بی دم و سعی هام رو بهم فشار مدندون
 ،زده آزاد کنم

 
 ، بشنومی تونم به خوبی بستن تک تک سلول هام رو مخی يصدا

 
 ، بشهشتری بدنمی و هوا برام کمه و باعث شده سرعت نفس کشژنیاکس

 
 . کنهی مادی که من رو وادار به فرادهی فشار روم زاونقدر

 
 ، خودش درآوردهیی کار خودش رو کرده و بدن من رو تحت فرمانرواسرما
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 ی ام منهی سي شه و قلبم هم آروم تر از قبل خودش رو به قفسه ی هرلحظه خشک تر از قبل مخونم
 .کوبه

 
 . بندمی دم و چشم هام رو می مرونی بقی رو عمنفسم

 
 . فهممی نمیچی هگهی شه و دی من هم بسته مي حرکت چشم ها قلبم ازستادنی ابا
#sophia_ایسوف  
 
 دم،کمربند مزاحم رو ی مرونی بی نفسم رو با آسودگسی فرودگاه سوئي تومای نشستن هواپبا

 . دمی می کنم و به بدن خسته ام تکونی قرمز رنگ باز مي هادیبافشردن کل
 
 ، شمی اندازم و از جام بلند می شونه ام مي اسپرتم رو روفیک
 

 ، کنهی متی موفقي تک تک مسافر ها آرزوي واستاده و برای دار کنار در خروجمهمان
 : گهی میحی و با لبخند ملي اندازی می شم بهم نگاهی مکی که نزدی در خروجبه
 ،ادی نشی پی برات مشکلگهی ددوارمیام
 

 : گمی می کنم و با قدردانی گردنم رو شل تر مشال
 .يبا. ممنون خانومیلیخ
 

 . دهی کردنم رو می زنه و با لمس کردن دستم، جواب خداحافظی بهم میچشمک
 
 . اندازمی می و به اطراف نگاهامی منیی پایکی یکی مای متحرك هواپي فلزي پله هااز
 
 قراره امشب ي تابش ماه رو گرفته، انگاري و مه آلود جلواهی سي کنم؛ ابر های آسمون نگاه مبه

 . شهر ببارهنی اي به حال آدم هاری دل سکیآسمون 
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 . کنمی لبم زمزمه مری رو زدیوی کشم و اسم دی می چکه آهی قطره که کف دستم منی اولبا
 . کردنی سوار ماشی باروني اون هواي من رو تودیوی بود که دروزی دنی هميانگار

 
 و وارد رمی گی چمدونم رو مي دم تا بتونم ذهنم رو متمرکز کنم،دسته ی هام رو بهم فشار مچشم

 ، شمیفرودگاه م
 آدم ها نی منتظرشون رو بي اندازم که هر کدومشون چشم های به آدم ها می نگاهشهی پشت شاز
 ، کننددای چرخونند تا مسافرشون رو پیم

 .دارهیون پد چهره اشي از غم توي ها هم حاله ای ها خوشحال اند و بعضیبعض
 
 ، کنم لبخند بزنمی می عمه هلن سعي شاداب و سرزنده ي افهی قدنی دبا

 ، کشمی دارم و چمدونم رو دنبال خودم می هام رو تند تر برمقدم
 ي فهمم که توی مام،ی کنه و تا به خودم می پر مدنی رو با دونمونی بی چند قدمي هلن فاصله عمه

 .آغوش جا گرفتم
 

 شم و با ی به زور از بغلش جدا ماد،ی محکم بغلم کرده که هرلحظه امکان داره نفسم بند باونقدر
 : گمی قرمز رنگش مي لپ هادنیبوس

 ، عمه هلننمتی بی که مخوشحالم
 

 : گهی کنه و با همون ذوق و لبخند می دست راستم قفل مي دستش رو توعمه
 .ته وقت شوهر دادنگهی دختر،دي چقدر بزرگ شدای سوفيوا
 

 : گمی حوصله می کشم و بی مي کالفه اپوف
 .سالمه18 من فقط عمه

 
 : گهی خنده و می مزی رعمه
 .زمی بود اخم هات رو باز کن عزی شوخکی فقط
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#sophia_ایسوف  
 
 ، کنمی من آماده کرده تشکر مي اش رو برایمی قدي خونه ي از اتاق هایکی نکهی عمه هلن بابت ااز
 ، رمی کنم و به سمت پنجره می رفتنش چمدونم رو کف اتاق رها مبا

 . بخار گرفته و بارون زده بودمي شهی شدن به شرهی عاشق خشهیهم
 

 ، کنمی رو روش حک مدیوی اسم دارمی شکل به حرکت می سرد و مربعي شهی شي رو روانگشتم
 ، کنمی لبم زمزمه مری دم و زی مهی رو نوشتم تکدیوی که اسم دیی درست جاشهی رو به شمیشونیپ
 » دلم برات تنگ شدهیلیخ«
 

 ،ارمی زنم و پلورم رو از تنم در می به اسمش مي ابوسه
 خودش برام بافته بود ي که مامان با دست هاي کنم و دنبال بلوزی چمدونم بنفش رنگم رو باز مپیز
 ، گردمیم
 
 افتم و ی مادشی بود به يزیی عصر پاکی ي توي من و مامان و ددری قاب عکس که تصودنی دبا

 .ارمی مرونی ام بنی شلوار جبی رو از جمیگوش
 ،رمی گی مامان رو مي شماره قهی و بعد از چند دقارمی حالت پرواز درش ماز
 

 ، و بد رو از خودم دور کنمی کنم افکار منفی می ده،سعی خوره اما جواب نمی بوق هم منیآخر
 ، دهی اما اون هم جواب نمرمی گی رو ميدد ي لرزونم شماره ي دست هابا
 
 ، کنمی کنم صندوق اس ام اس رو باز می نگاه ممی گوشي صفحه به
 ، کنمی بندم و بازش می اسم جک چشم هام رو مدنی دبا
 ،امشی کنم به خوندن پی کنم و شروع می چشم هام رو باز می آرومبه
  شهی مشتری من هم بي تموم شدن هرکلمه لرزش دست هابا
#david_دیوید  
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 تونم حس کنم اما همچنان چشم هام بسته ی شه رو می ام وارد منهی سي که به قفسه یی هاشوك
 ،است

 ، پاهام بدمای به انگشت دست هام ی حرکتنی ترکی تونم کوچی نمیحت
 ، شهی به قلبم وارد ميشتری بار ولتاژ بنیا
  ، افتادهنای رگ هام به جري تونم حس کنم که دوباره خون تویم

 افتی رو در دنی رسونه و فرمان نفس کشی از قبل خودش رو به مغزم مشتری خون هر لحظه بریمس
 ، کنمیم

 ، کشمی و باصدا نفس مقیعم
 ، افتمی به سرفه مي بعدي شه و با نفس های نفسم چشم هام باز منی اولبا

 ،نمی دم تا بتونم ببی هام رو چند بار بهم فشار مچشم
 ،ارهی مادمی رو به ی مختلفيزهای کنه و چی از قبل کارش رو شروع مشتری هرلحظه بمغزم

 
 ، شمی مرهی کنم و بهش خی مزی مرد رو به روم چشم هام رو ردنی دبا

 ، تونم حرف بزنمی شوکم و نمي هم توهنوز
 ، اندازمی به خودم می از همه نگاهاول

 من رو بدون لباس ی چند نفر عوضنکهی بودن در اومدم از انهی هوا روشن شده و از حالت گرگظاهرا
 . دمی شم و دندون هام رو بهم فشار می می عصبنندی بیم
 

 دارم خودم رو آزاد کنم اما هنوز هم بدنم از ی کنم و سعی مشت شده ام رو از هم باز مي هادست
 .ومدهی کامل در نی زدگخی
 

 . کنمی حرف زدن آماده مي دم و خودم رو برای سره هم آب دهنم رو قورت مپشت
 

 .رهی گی دست هاش مي شه و موهام رو توی تر مکی لب هاش بهم نزدي با پوزخند رومت
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 .یی حرف هانی تر از اي قوي انگار،ی کردم زنده بمونیفکر نم:مت
 

 : گهی کنه و رو به دوتا پرستار ها می موهام رو ول میعصب
 .دیش کن آماده اي بعدشی آزمايبرا
 
 : گهی کنه و می میساله اس به مت نگاه26 بای دختر تقرکی از پرستار ها که یکی

 . کار ممکن اون رو بکشهنی ااما
 

 : گهی زنه و می سرش مي دادمت
 . تا االن مرده بود پس کار خودت رو بکنرهی خواست بمی ماگه
 

 .رهی گی اندازه و از مت فاصله می منیی متاسفم پای سرش رو با گفتن اوکپرستار
#sophia_ایسوف  
 

 ، افتهی از دستم می کنم و گوشی هام رو پشت سر هم پاك ماشک
 

 . زدنغی تونم بکنم جی که مي کارتنها
 ، زنمی مغی جی دلخراشي و با صدارمی گی دست هام منی رو بموهام

 
 ،ادی باال می چوبي که داره با عجله از پله هاادی عمه مي پاهايصدا
 ، شهی اتاق باز مدر
 ،رهی گی و دست هام رو منهی شی بهت زده جلوم مدنمی دبا

 . داره آرومم کنه و دست هام رو از موهام جدا کنهیسع
 

 شده؟ی چ؟ی کنی مکاری باخودت چي دارایسوف:  هلنعمه
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 : گمی اشک هام منی بی به سختادی به زور باال منفسم
 .ي عمه، مامان،ددعم،

 
 : گهی پره و می وسط حرفم منگران

  براشون افتاده؟ی اتفاقا؟چهی سوفشدهیچ
 
 .تص، تصادف، کردن_
 
 ، کنمی و عمه رو بغل مرهی گی هام شدت مهی تموم شدن حرفم دوباره گربا

 . کنهی مهی داره گرصدای فهمم که بی لرزه و می عمه مي هاشونه
 

 . با پدرت حرف زدمشیآخه چطور ممکن من خودم چند ساعت پ:  هلنعمه
 
 : گمی شم و با پاك کردن اشک هام می بغلش جدا ماز

 . دونمی نمهنوز،
#sophia_ایسوف  
 
 ، رمی و به سمت پله ها مامی مرونی اتاق باز

 ،ستیتا پله مناسب ن15 رفتن از نیی پاي حالم برااصال
 ،رمی گی جک رو ميشماره   ونمی شی پله منی دوميرو

 ، کنهی ممی عصبی در پی پي بوق هايصدا
 .رمی گی کنم و دوباره شماره اش رو می رو قطع متماس

  بوقکی
  بوقدو
 

 . شهی پخش می گوشي صداش توباالخره
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  دختر؟یی؟کجایا؟خودتیسوف: جک

 
 ، دم تا بتونم بغضم رو مهار کنمی گلوم فشار مي رو رودستم

 ، دمی مرونی کنم و نفسم رو بی عمه هلن نگاه می چوبي خونه واری درو دبه
 : گمی در جواب جک مي بغض آلودي صدابا

 . خودممآره،
 

  اون رو نگران کرده؟ی شنوم، چی دادن نفس جک رو مرونی بيصدا
 : پرسمی می لرزوني صدابا

 . اتفاق افتادنی ان،ی ايچطور
 

 : گمی مادی کنه با فری در جوابم فقط سکوت میوقت
 . هستند جکیتی اتفاق افتاد، االن تو چه وضعنید که ا چطور شستم،ی با تو نمگه

 
 . رو بهت بگمزی دم همه چی آروم باش، قول مایسوف:جک

 
 :  گمی کنم و می دستم رو مشت میعصب
 . گردمی امشب بر منی همست،ی نالزم

 
 ، زنهی جک سر جام خشکم مادی شم تا به سمت اتاق برم که با فری پله بلند مي رواز
 

 . افتهی جون تو هم به خطر ميای اگه با،ی سوفيای نمیی جاچینه، تو ه:جک
 
 . کنمی و اخم م،زارمی ممیشونی پي و دستم رو روجیگ
 
  جک؟هیمنظورت چ_
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 ، کرده بودنددی شده، پدرت رو تهدی محافظت از تو طراحي سفرت کامال برانی اایسوف: جک
 افته که ی می دونم چه اتفاقی تا فرار کنند، اما نمرونی بانی از رفتنت پدر و مادرت از خونه مبعد
 . کنندی بزرگراه تصادف ميتو
 
 ، دمی مهی تکواری شه و به دی حرف ها نفسم حبس منی ابا

 : گمی مزهی ری که قطره قطره اشک هام می حالدر
 . ان مگه نهزنده

 
 . رو حس کردشی شه کالفگی می کشه از پشت تلفن به خوبی می آهجک

 
 :جک
 تالششون رو دارن ي دکتر ها رو براشون گرفتم همه نی ان بهترژهی وي هردو بخش مراقبت هافعال

 . کنندیم
 

 . کنمی رو قطع می گوشگهی حرف دچی گم و بدون هی مي شنوم باشه ای که به زور خودم مییباصدا
 

 ، شمی از جام بلند میحالی و با برمی گی مواری رو به ددستم
 ، افتهیم داخل اتاق چشمم به عمه هلن م خوام بری که منیهم

 ،نمشی کنم تا بتونم ببی هام رو پاك ماشک
 : گمی و مرمی گی اشاره ام رو به طرفش مانگشت

 . مگه نهی دونستی تو متو،
 

 ،ادی شه و به سمتم می از جاش بلند معمه
 : گهی شونه اش بغض آلود مي کنه و با گذاشتن سرم روی مبغلم

 ، بهم زنگ زدشی چند شب پپدرت
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 خواد تو ی بهم گفت که مد،ی شد فهمی رو از صدا و نفس هاش منی بود ارونی سرگردون و حیلیخ
 تو رو ن،یای گفتم چرا تو زنت نمی هم بهم گوش زد کرد که مراقبت باشم،وقتی کلشمیرو بفرسته پ

 . فرسته و خودش کار دارهی ات تو رو مهی روحيبهونه کرد و گفت فقط برا
 

 و به خودم زمی ری کنم ،قدرت حرف زدن ندارم، پس فقط اشک می هلن رو محکم تر بغلم معمه
 . اتفاقات منمنی فرستم چون مقصر تموم ایلعنت م

#david_دیوید  
 
 ، کنمی دستم نگاه مي سرم توبه

 ،ادی زنه و جلو می بازم بهم لبخند مي چشم هادنی با دپرستار
 
 من کجام؟_
 

 .می کنی آماده ات مي بعدشی آزماي برامیدار:پرستار
 
 : گمی کنم و می خشکم رو از هم باز مي لب های حالی ببا

 .یشی آزماچه
 

 ، دهی اندازه و با تأسف سرش رو تکون می جونم می به جسم بی نگاهپرستار
 

 :پرستار
 .ی ندونبهتره

 
  تنم کرده؟ی لباس ها رو کنیا_
 

 :پرستار
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 هم سرمت که تموم بشه به ،االني هوش شدیبود که ب معلومه من،تو اونقدر حالت بد خب
 .می کنی منتقلت مشگاهیآزما

 
 د؟ی کنی کار رو منیچرا با من ا_
 

 : گهی اندازه و می به سرمم می نگاهپرستار
 .ی فهمی مي نکن، خودت به زودعجله

 
 : گمی شم و می می شنوم عصبی و مسخره رو مي تکراري کلمه نی باز هم انکهی ااز

 .ادی بستی رئبگو
 

 : گهی زاره و می کمرش مي دستش رو روپرستار
 .ی باهاش حرف بزنی بعدا بتوندی شاشگاه،ی انتقالت بدم به آرمادی فعال بامتأسفم،

 
 : گمی زارم و می بالش مي سرم رو رودیناام

 .رمی تماس بگیکی بزار با حداقل
 

 : گهی دوزه و می رنگش رو به چشم هام می آبي ، چشم های عصبپرستار
   هوم؟ي واقعا کجا اومدي فکر کردتو
 .ي گاهه،نه تو گردشگرحی تفرنجای انه
 

 . برهی مرونی من تختم رو از اتاق بي توجه به اصرار های ببعدم
#sophia_ایسوف  
 

 رو ي ددای جک خبر به هوش اومدن مامان دی که شامی گوشي هر روزم شده زل زدن به صفحه کار
 ،بهم بده
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 کلمه هم با کی ی چند روز حتنی اي گذشته و حالم بدتر از قبل شده، توی روز از اون اتفاق لعنتپنج
 خانواده ام هم بهش اضافه ي برای  نگراند،یوی دي برای به جز جک حرف نزدم، حاال جز دلتنگیکس

 . کنهیشده و داره ذره،ذره نابودم م
 
 آدم نی انی خواد بیمد چشم دوختم،دلم م پر رفت و آابونی نشستم ،به خی صندلي تراس رويتو
 ، کنمدای رو پدیوی رنگارنگ ديها

 . ترسمی نمیچی از هگهی اون باشه داگه
 
 ،امی به خودم می بني صدابا
 ،رهی گی و فنجون قهوه رو به سمتم منهی شی جلوم مشیشگی همي همون لبخند و انرژبا

 در ي و دوباره به آدم ها رمی گی بدم فنجون رو ازش ميریی و سردم تغي جدي افهی به قنکهی ابدون
 . زنمیحال رفت و آمد زل م

 
 .می و مامان نگرانتا؟منی سوفی حرف بزني خوایهنوز هم نم: یبن
 

 ی نه تکون می که برام درست کرده سرم رو به معني کنم و با مزه کردن قهوه ای رو حبس منفسم
 .دم
 
 نهی بی از من نمی عکس العملچی هی بزنه،وقتی خواد حرف مهمی مي کنه، انگاری مکث مکمی یبن

 . ره داخلی قهوه اش مي ده و همراه فنجون دست نخورده ی مرونینفسش رو ب
 
 ، دارمی رو بر ممی زارم و گوشی جلو مزی مي دست پاچه فنجون قهوه ام رو رومی گوشي صدابا

 .م بده رو بهی کنم که خبر خوبی بندم و آرزو می هام رو مچشم
 

 . کنمی مکی رو به گوشم نزدمی دم و گوشی مرونی بنی رو سنگنفسم
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 .سالم_
 

  حالت چطوره؟ا،یسالم سوف:جک
 
 .  افتضاح ترشهی باشه؟از همي چجوريتوقع دار_
 

 . کنهی کنه، سکوتش کالفه ام می مکث مجک
 
  شده؟يزیجک، چ_
 

 . حالت بهتر بشهکمی خبر نی با ادوارمیخب، ام: جک
 
 کنم و ی مي کنه،تک سرفه ای رنگم جا خوش مدی سفي لب هاي روی حرف لبخند کم جوننی ابا
 : پرسمیم

 ؟ي خبرچه
 

 .خب،پدرت به هوش اومده:جک
 

 : گمیست،می که رفتارم دست خودم نی شم و در حالی زده از جام بلند مذوق
  جک،واقعا به هوش اومده؟ی گی مراست

 
 من ي اون هم به خاطر شادي شه،انگاریداش عوض م شنوه صی ذوق زده ام رو مي که صداجک

 ،خوشحال
 

 . خونهارمشی تونم بی نباشه می بهتر از قبل اگه مشکلیلی حالش خا،یآره سوف:جک
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 : گمی شه و می خونه لبخندم محو مي آوردن کلمه با
 ؟ی جونش در خطر باشه چاگه
 

 .شتی پادی مي به زودا،پدرتینگران نباش سوف:جک
 
 : گمی زنم و می حرف دوباره لبخند منی ابا

 . دم که جبران کنمیبهت قول م.  ممنونتم جکواقعا
 

 : گهی کنه و می مي تک خنده اجک
 . باشمیی به فکر تنهای جبران کني خوای ماگه
 

 : گمی کنم و می مي اخنده
 .هی تو فقط بگو کیاوک
 

 . برمدی من باای سوفدی ببخشی فهمیحاال بعدا م: جک
 
 .يک با جیاوک_
 

 .يبا: جک
#sophia_ایسوف  
 
 ، کنمی پرم و از خدا تشکر می به هوا مادی زی قطع کردن تلفن، از خوشحالبا

 رو خوب کنه، انگار نه انگار که نی آدم غمگکی تونه حال بد ی چطور می خبر خوب و ناگهانکی واقعا
 . و غصه دق کنمی بود از نگرانکی نزدشی پي قهیتا چند دق

 
 ، و ذوقم رو کنترل کنمی کشم تا بتونم خوشحالی میقی عمنفس
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 . خبر خوش رو به عمه هلن هم بدمنی رم تا ای به سمت آشپزخونه مقی همون لبخند عمبا
 
 ی کشم، عمه هلن مشغول درست کردن عصرونه است، از پشت به آرومی آشپزخونه سرك ميتو

 و وفتهی شه قاشق از دستش بی کنم که باعث می بغلش مرانهی غافلگیلی شم و خی مکیبهش نزد
 . بکشهیفی خفغیج
 

 قلبش گذاشته با ي که دستش رو روی گرده، در حالی شنوه به سمتم برمی خنده ام رو که ميصدا
 : گهی کنه و میتعجب و ترس بهم نگاه م

 تو حالت خوبه دخترم؟!یسوف
 

 : گمی بوسم و می کنم، گونه اش رو می رو مهار ملبخندم
 . امی عالیلی عمه خآره
 

 : گهی هلن که حاال از شوك در اومده معمه
  افتاده؟یاتفاق

 
 .شمونی پادی مي به هوش اومده و به زوديدد. اوهوم_
 

 : گهی کنه و با بغل کردنم می حرفم مثل من ذوق مدنی با شنعمه
  خبر رو بهت داد؟نی ای؟کی سوفی گی مراست

 
 . داد بهم خبرشی پقهی چند دقنیجک، هم_
 

 شده می وارد زندگي و چجورهی دونست که کیم  کردم وفی عمه تعري جک رو براي هی قضچون
 . رفتخچالیبه سمت  »ارمی برات عصرونه بنیبش« و با گفتن دی نپرسیسوال
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 اندازم و مشغول خوردن ی بهش می نگاهمی کنم لبخندم رو مهار کنم، نی می سعی اومدن بنبا
 . شمینوتالم م

 : گهی دم که می توجه به حضورش به خوردنم ادامه میب. نهی شی بگه کنارم ميزی چنکهی ابدون
 . خوشحالم که، پدرت به هوش اومدهیلیخ

 : گمی کشم و می از خوردن مدست
 .ی بنممنون

 
 : گهی که عمه هلن بشنوه مي جوري بلند تري زنه و با صدای می بهم چشمکیبن
 

 د؟ی امشب شام مهمون من باشهی چنظرتون
 

 : گهی بره و می هلن دستش رو باال معمه
 . الزمهای هر سه نفرمون مخصوصا سوفي هی روحي که موافقم به نظرم برامن
 
 : گمی کنم و می منتظر هردو نگاه مي چشم هابه
 . واقعا حوصله ندارمال،یخیب

 
 : گهی کنه و با گرفتن دستم می می اخمیبن
 . اون هم به زور،يایم

 . کنهی بلندم می صندلي کشه و از رویم هم دستم رو بعد
 
 .می بخرلی وساکمی تا براش دی رم خری مایمامان من با سوف:یبن
 

 .باشه پسرم خوش بگذره: هلنعمه
 

 : گمی کشم و می می رو از دست بندستم
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 .امی نمیی جاچی با تو همن
 
 دست ي من رو رورانهی حرکت غافلگکی کنه و تو ی کنه، متفکرانه نگاهم می سرش رو کج میبن

 : گهی کنه و میهاش بلند م
 . برمتی که به زور مگفتم

#sophia_ایسوف  
 
 .امی گفتم که من نم؟ی کنی مکاری چي داریبن_
 
 . بارم سکوت کن و بزار کارم رو بکنمنی بهتر بود، ایلی خي زدی قبال که حرف نمایسوف: یبن
 
 : گهی زاره و می منی زمي در اتاق من رو روي جلویبن

 .ی لباس هات رو بپوشي مونم تا بری جا منیهم
 

 : گمیم  زنم وی زل مشی خاکستري به چشم هانهی به سدست
  اگه آماده نشم؟؟اونوقت

 
 : گهیم  زنه وی مي اثانهی لبخند خبیبن

 .ی من کمکت کنم که لباس هات رو بپوشدی شاخب،
 

 : گمی زنم و می اش منهی به سی آرومي شه، با مشت ضربه ی ملی ابروهام تشکي رویکی کوچاخم
 . شمی االن آماده م،ي سرو تهت ادامه بدی بي به حرف هاگهی دستی نالزم

 
 . کنهی زنه و منتظر نگاهم می مي مندانه اروزی لبخند پیبن
 
 . کوبمی اتاقم و در رو محکم بهم مي رم توی می بنی در پی پي توجه به نگاه هایب
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 ،  کنمی به خودم می و نگاهستمی ای منهی آئيجلو
 . بپوشمی دونم چی کشم، نمی به موهام می دستکالفه

 ، کنمی که با خودم آورده بودم رو برانداز میی کنم، با دقت لباس های کمد رو باز مدر
 . انتخابم باشهنی تونه بهتری ساده ،مدی سفراهنی پکی رنگم رو همراه ی آبشلوار

 
 که مامانم ي ارهی لختم رو با گي کنم، موهای نگاه منهیئ آي لباس هام خودم رو تودنی از پوشبعد

 ، بندمی داده بود مهیبرام هد
 . دم تا بتونم افکارم رو کنار بزنمی هام رو چند لحظه بهم فشار مچشم

 
 : گمی می کنم و عصبی در چشم هام رو باز مي صدابا

 .ی بنامی مدارم
 
 . رمی مرونی دارم و از اتاق بی رنگم برمی مشکي رو همراه پالتوفمیک
 
 : گهی کشه و می می سوتدنمی با دیبن

 .ای سوفی خودتنی من، اي خدااوه
 
 ؟ینی بی می اشکالپمی تي توه،یچ_
 
 . مادمازلدی دی رو مدی دعوت به خرکیمعلومه که نه، حاال به من افتخار :یبن
 

 : گمیم  زنم وی دراز شده اش رو پس مدست
 .می بری رو بس کن بني بازمسخرع

 ، افتهی و پشت سرم راه مادی که خشکش زده و به خودش میبن
 : گمی مامی منیی طور که از پله ها پانیهم

 ؟ی زنی اسپرت مپی تشهی تو همیراست
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 : گهی شنوم که میگرفته اش رو م  ناراحت ويصدا

 . برمرونی بپی تنی دم که با ای محی ، اما االن ترجنه
 

 . از خونهرونی بمی ری و ممی کنی می از عمه هلن خداحافظهردو
 
 م؟یخب حاال قراره کجا بر_
 
 . دارهي فوق العاده اي تر چند تا مغازه هست که لباس هانیی پاابونیدو سه تا خ:یبن
 
 .اما من لباس الزم ندارم_
 
 : گهی و مرهی گی دستم رو میبن
 ا؟ی سوفهی مشکلت با من چتو
 

 : گمی اندازم و می باال مي اشونه
 .می بهتره بر،یچیه
 
 . افتهی کنه و پشت سرم به راه می حالش گرفته شده دستش رو مشت می حسابي که انگاریبن
#david_دیوید  
 
 . بشممشونی ندارم بهتره تسلي از دست و پا زدن و تالش خسته شدم، حاال که راه فرارگهید
 

   گذاشته شدهشگاهی که وسط آزمای تختي روی پرستار من رو به آرومدوتا
 ی بندند و از من فاصله می که به تخت وصل شده میی زارن، سر،دست ها و پاهام رو با کمربندهایم
 .رندیگ
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 : گهی شه و می مکی از پرستار ها بهم نزدیکی
 . مرگبارهشی آزماکی نی ای کن مقاومت کنیسع
 

 ، بندمی حرفش مدنی فهمی هام رو به معنچشم
 . شده مالک قلب خسته امي که انگاری فکر کنم، کسای خواد فقط و فقط به سوفی مدلم

 
 ، شمی مرهی کنم و به رو به روم خی چند نفر چشم هام رو باز مي پاي صدابا

 مخصوص ي زنند و دستکش های هاشون نا آشناست، هر چهار نفرشون با چشم باهم حرف مچهره
 ، کنندی رو دستشون میجراح

 
 ، کنمی دم و دست هام رو مشت می قورت میبه سخت دهنم رو آب
 .ستی برام مهم نگهی اما دادی سرم بیی دونم قراره چه بالینم
 
 کشه و ی دستم مي آغشته به الکل رو روي ره،پنبهی گی رو به سمتم می از پرسنل آمپول بزرگیکی

 ، کنهی مقی زرد رنگ رو به دستم تزريمحتوا
 ، زنمی نفرت بهش زل مبا

 ، دهی داره آمپول اثرات خودش رو نشون ميانگار
 شه و درد ی از قبل به قطرش اضافه مشتری شده، هر لحظه بشتری رگ هام بي حرکت خون توسرعت

 . چهی پی تک تک سلول هام ميتو
 

 ، نزنمادی دم تا فری هام رو بهم فشار مدندون
 شده و ادی کرده و باعث شده چشم هام رو ببندم تعداد نفس هام زریی مردمک چشمم تغي اندازه

 ، بهم دست دادهیحس خفگ
 
 ، کنمی بدنم رو حس مي وضوح رشد استخون هابه
 : گمی مادی تونم ساکت بمونم و با فری نمگهی بار دنیا
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 . های عوضنیاری سرم میی چه بالنیدار
#david_دیوید 
 
 ، کنمی چشم هام رو باز مي اندازری تي همه درد با صدانی انیب

 
 ، کنندی رن و پرسنل هم از ترس فرار می مرونی و مکث هر دو با عجله از اتاق بمت

 
 .  کنهی وکمکم مادی به سمتم می از پرستار ها که همون دختر چشم آبیکی

 ، رمی مرونی شم و همراهش از اتاق بی بلند می زور از اون تخت لعنتبه
 من رو کشون، کشون به سمت ستی نی شه کسی مطمعن می اندازه و وقتی به اطراف مینگاه

 . برهیآسانسور رو به رو مون م
 

 . بده و هر لحظه امکان داره حالم بهم بخورهیلی خحالم
 : گمی شنوم می که خودمم به زور میی صدابا

 .ی کنی کمکم، مچرا،
 

 : گهی ده میار م رو فشنگی که دکمه پارکیدر حال  زنه وی بهم مي لبخنددختره
 .ستمی ها خون خوار ننی من مثل اچون

 
 ؟ی کنی مکاری ها چی عوضنی انیپس،ب_
 

 . به پول دارماجی آدم ها احتيمن هم مثل همه :پرستار
 
 .ی بکني اگهی کاره دی تونستیاما م_
 
 .میری گی ها پناه منی از ماشیکی و پشت میای مرونی باطی آسانسور ، با احتستادنی ابا
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 ، شکنهی گلوله سکوت رو مکی شلي هم صداهنوز

 : گمی اندازم و می می اش نگاهدهی رنگ پري چهره به
 .ي جاش هم ممنون که کمکم کردنی تا هم،ي تو بربهتره

 
 : گهی اندازه و می به اطراف می داره نگاهدی ترديانگار

 . تویول
 

 : گمی پرم و می حرفش موسط
 .امی خودم بر مي من از عهده ي جونت رو نجات بدبهتره

 
 : گهی گونه ام مدنی و با بوسرهی گی همراه به سمتم می گوشکی پرستار
 . مراقب خودت باشیلی ده خی به آدم میبی هات حس عجچشم

 
 . دوهی منگی پارکی و به سمت خروجرهی گی هم ازم فاصله مبعدم

 
 . دادمهی که بهش تکینی ماشری رم زی کشم و می دراز منی زمي چند نفر رويباصدا

 ، مونمی و منتظر مرمی گی جک رو مي عجله شماره با
 ، شهی راحت مالمی جک خي صدادنی شنبا
 : گمی می آرومي کنم با صدای مکث مکمی

  ،دیوی جک، منم دالو
 

 . گهی نميزی شه و چی شوك بهش وارد شده  ساکت مي انگارجک
 : گهی که مارمی اسمش رو میعصب

 
 ه؟ی چي صداد،یوی دیخودت
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 . گمی که می آدرسنی به اای نپرس جک بيزیفعال چ_
 

 ی و با گفتن االن خودم رو مدهی گم گوش می که بهش می شه و با دقت به آدرسی ساکت مجک
 . کنهیرسونم تماس رو قطع م

 
 و چه هی کار کي اندازری تنی دونم که ای اندازم، هنوز هم نمی منگی به پارکی نگاهنی ماشری زاز

 ،  افتادهیاتفاق
 ، شهی مي اندازری شم که به سمتم تی ازجام بلند می سختبه
 
 ی چشم ممی خوني و به بازورمی گی کنم نگاهم رو از رو به روم می بازوم حس مي که توي دردبا

 .دوزم
 
#david_دیوید  
 

 میزی خون ری لعنتي اون آمپول و دارو هاقی دم، به خاطر تزری مهی تکنی و به ماشنمی شی مدوباره
 . کردهفمی ضعي و بدجورادهیز
 

 ، شهی مکی از پشت آروم آروم داره بهم نزدیکی شه و ی قطع ميراندازی تي گذشته، صداقهی دقچند
 جک رو ي کنم که صدای گلوله به طرف مغزم آماده مکی شلي بندم و خودم رو برای هام رو مچشم

 . شنومیم
 ، کنمی کنارم نشسته رو برانداز مي کنم و مردی باز می هام رو به آرومچشم

 . خودشهي انگارنه
 
 : گمی کنم و می بغلش می خوشحالبا
 .نمتی بی نمگهی کردم دی جک، فکر منمتی بی خوشحالم که میلیخ
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 : گهی کنه و می من رو از خودش جدا مجک
 ؟ی بلند بشی تونی مست،ی کار ها ننی وقت افعال

 
 . شمی دم و با گرفتن دستش از جام بلند می آره تکون می رو به معنسرم

 
 . شهی خوابونه و با عجله سوار می منشی عقب ماشی صندلي من رو روجک

 
 ؟ی،اوکی و آروم باشی کن حرف نزنی خون ازت رفته سعیلی خدیوید: جک

 
 .وفتی فقط راه بیاوک_
 

 ي هاش صدانی ماشکی الستي کنه که صدای حرکت ميادی زنه و با سرعت زی استارت رو مجک
 . کنهی مجادی انگی پارکي رو تويبد
 
 ،دنی کنه به لرزی دونم چقدر گذشته که بدنم شروع مینم

 :ی گی بلند مي اندازه و با صدای بهم می نگاهنهی آئي از توجک
 

 .ی تشنج کندی ، نبای نه لعنتاوه
#sophia_ایسوف  
 

 . پالتو بخرمکی جفت چکمه و کی کنم که ی قبول می بني راه رفتن باالخره با اصرار های از کلبعد
 
  خونه؟می برگردستی بهتر نیبن_
 
 : گهی گذرونه میاز نظر م  که داره مغازه ها روی در حالیبن
 .میدی نخريزی ، هنوز که چنه
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 کنم که ی دونم چرا دلشوره دارم و فکر می خورم، نمی گم و فقط حرص می نمیچی جوابش هدر
 ، افتادهیاتفاق دیوی ديبرا

 . کوبهی ام منهی به شدت خودش رو به سقلبم
 .رمی گی و با جک تماس مارمی در مفمی کي رو از تومیگوش

 ، کنهی مشتری رو بمی نگرانشی بودن گوشخاموش
 
 : گهی کنه و می حالتم شده سرش رو به سمت صورتم کج مریی که متوجه تغیبن

 .ای خوبه سوفحالت
 
 . خونهمینه لطفا بر_
 
 . خونهمی ری االن مزمیباشه عز:  یبن
 
 . دمی دست تکون می تاکسي و براستمی ای مابونی توجه به محبت کردنش کناره خیب

 
 » افتاده؟دیوی دي برای چه اتفاقیعنی«
#david_دیوید 
 

 چه ادی بادمی کشه تا ی طول مقهی زنم، چنددقی کنم و به سقف زل می باز می هام رو به آرومچشم
 ی تا االن چه اتفاقشبی دونم از دی اندازم، نمی می شده ام نگاهیچی باند پي افتاده، به شونه یاتفاق

 اندازم، جز تخت و ی می نگاهدی آوردند، به اتاق سرتاسر سفرونی بازوم بي گلوله رو از تویافتاده و ک
 . شهی نمدهی ديزی چیدنی نوشي براکی کوچخچالی کی

 ، شهی دم که از دردش صورتم جمع میتکون م ی شده ام رو کمیچی باند پدست
 شه و با ی چهارچوب در ظاهر مي تودهی نکشقهی زنم، به دقی جک رو صدا مي نسبتا بلندي صدابا

 . کنهیلبخند بهم نگاه م
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 ؟ي الزم داريزیچ: جک

 
 . خوام بلند بشمی کمکم کن مایب_
 

 : گهی به سمتم مادی که داره می در حالجک
 ،دیوی دی استراحت کندی باتو
 
 .ای سوفشی خوام برم پی که گفتم، بلندم کن منیهم_
 

 ی ده و می مرونی تا مانع حرکت کردنم بشه، نفسش رو کالفه بنمی سي زاره روی دستش رو مجک
 :گه
 .ی بدونای رو راجع به سوفییزای چکی دی باتو
 
 : گمی دوزم و می قرار تر از قبل به لب هاش چشم میب

  حالش خوبه؟ایشده؟سوفیچ
 

 : گهی و منهی شی تخت مي روجک
 هشدار ای تو رو بردند، طبق خواسته ات رفتم و به سوفی قالبي هاسی اون پلنکهی شب بعد از ااون

 . اتفاق افتادعی سریلیدادم، اما خوب خ
 
 : گمی و مرمی گی اش رو مقهی ساکت شدن جک با دست راستم با

 .شدی بزن، بگو چحرف
 

 : گهی داره آرومم کنه، می که سعی حال درجک
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 پدرت رفته م،افرادی خارج کنلی و خودش رو از دسترس دنای سوفي خانواده می ما بتوننکهی تر از زود
 . رو دادای سفر سوفبی بود ترتدهی ترسی کردند، اون ه که حسابدشی و تهدایبودند سراغ پدر سوف

 
 : گمی پرم و می وسط حرفش متی عصبانبا

 ست؟ی لندن ني توایسوف
 

 . دهی نه تکون می و کوتاه سرش رو به معنرهی گی نگاهش رو ازم مجک
 
 ری که براش افتاده تقصی تا االن هر اتفاقای سوفشی خوام برم پی جک مي خواد ادامه بدی نمگهید_

 . کنهتشی اذی زارم کسی نمگهیمن بوده، د
 

 : گمیلند م بي زارم و با صدای بهم بگه اما نميزی خواد چی مجک
 .امی بنیی پای تخت لعنتنی تا خودم از ارونی هم گمشو بای کمکم کن ای
 

 . کنه تا بلند بشمی دستش رو پشت کمرم قفل می گه و به آرومی مي باشه اجک
#sophia_ایسوف  
 
 ،رمی گی بارون خورده فاصله مي در اتاق از پنجره ي صدابا
 
 . توایب_
 
 : گمی و منمی شی تخت مي روی عطر گرم بني بودنیچی پبا
 .ستی گفتم که برام مهم ن؟ی حرف بزنشبی راجع به دي باز هم اومدی بنهیچ
 
 ، شهی مکی بهم نزددی اندازه و با تردی منییپا  سرش رویبن
 
  ؟نمی تونم بشیم: یبن
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 .نیبش_
 
 : گهی کنه می مي دستش بازي که داره با انگشت های در حالیبن

 .ي سخت رو پشت سر بزاري روز هانی خوام کنارت باشم تا ای باور کن من فقط مایسوف
 
 : گمی کنم و می مظلوم و ناراحتش نگاه مي چهره به

 . نگرانم نباشی بنامی از عهده اش برمیی به تنهاخودم
 
 : گهی کنه و می اخم هاش رو باز منهی بی لبم مي رو گوشه حمی که لبخند ملیبن

 . دوست خوب کنارت باشمکی بزار مثل پس
 

 : گمی به بعدش فکر کنم منکهی ابدون
 ؟ي شه تنهام بزاری حاال م،ی بنباشه

 
 ي افهی به قنکهی بوسه بعد هم بدون ای کنه و بعد دستم رو می مکث مکمی ره،ی گی دستم رو میبن

 .رونی ره بی نگاه کنه از اتاق ممیعصبان
 

 ،  خورهی زنگ ممی رم که گوشی به سمت پنجره مدوباره
 روزی اندازم، دی می نگاهمی گوشي شکسته ي اندازم و به صفحه ی تخت مي شتاب خودم رو روبا

 . پرت شدواری به سمت دلمی موبای کدمی بودم که نفهمیاونقدر از دست جک عصب
 
 : گمی کنم و بالفاصله می می اسم جک با حرص اوکدنی دبا
  جک؟یی تا االن کجاروزی معلوم هست از دچیه
 

 : گهی کنه و می سالم می آرومي با صداجک



      ایرمان گرگ زاده وسوف                                                 اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 169 

 . وقت ندارم پس خوب گوش بدهادی من زایسوف
 

 ، کنهی رو چند برابر ممی نگراننی گرفته اس و همي بدجورصداش
 
 .باشه، بگو_
 

 شدی که چی بپرسی تونی رو مزی من، لطفا حرفم رو قطع نکن، بعدا همه چشی پدیوی دا،یسوف: جک
 .ادی نشتی پدیوی که دی کني کاردی کردم، االن فقط باداشی پيو چجور

 
 : گمی و م،شهی لب هام نقش بسته بود محو مي رودیوی شدن ددای که به خاطر پيلبخند

   ؟ چرا نزارم؟هی چمنظورت
 

 ی خواهش ما؟ی سوفی بفهمی تونی فاجعه است مکی نی شه و ایچون فرداشب ماه کامل م: جک
 . فکر نکنیکنم احساس

 
 .امیخب به جاش من م_
 
 :  گهی بلند مي و صداتی بار جک با عصباننیا

 که ی کسی شناسه حتی رو نمچکسی هگهی شدن دلی اون با تبدست،ی تو ندیوی دگهی ددیوی دنی انه،
 .مالک قلبش شده

 
 :  گمیم  ورمی گی مرونی بيمنظره   لرزون چشمم رو از پنجره وي و صداي ناباوربا
   جک؟ی گی مي داریچ
 

 .ای گم بکن  سوفی رو که ميفعال کار: جک
 
 . دمی جک گوش مي گم و با دقت به حرف های مي شه ابا
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#david_دیوید  
 
 . کنمی برانداز منهی آئي دارم و خودم رو توی صورتم چشم بر مي زخم هااز
 
 اد؟ی شه و جک با عجله به سمتم می باز مدر
 
  شده؟يزیچ_
 

 : گهی و مرهی گیم م تلفن همراهش رو به سمتجک
 . خواد با تو حرف بزنهی ماستیسوف

 
 .رونی خوام که بره بی و ازش مرمی گی رو مشیگوش

 
 . زنمی زل منهی کشم و به آئی مقی عمنفس

 
 .سالم_
 

 .دیویسالم د:ایسوف
 
  چرا صدات گرفته؟ای شده سوفيزیچ_
 

 . خوبمست،ی نيزیچ: گهی کنه و می مي تک سرفه اایسوف
  ي که هنوز زنده اخوشحالم

 
 . دهی می شه و جاش رو به اخم و ناراحتی صداش لبخندم محو مي سرداز
 
  زنده نباشم؟یدوست داشت_
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 ،ستی ها نزی چنینه بحث ا: ایسوف

 ی سختیلی شدن تو من خبی راستش بعد از غ،ی حرف ها رو بزننی من زنگ نزدم که ادیوید
 .مارستاننیابام رو تخت ب به خاطر توئه که االن مامان بی حتدم،یکش
 

 : گمی پرم و با تعجب می حرفش موسط
 مارستان؟ی؟بیچ
 
 . کنهی مهی داره گري بار صداش بغض داره انگارنیا

 
 نی ادی نبادی شادیوی بخشمت، دی وقت نمچی هادی سرشون بییاگه بال. مارستانی بد،یویآره د: ایسوف

 ، دوستت ندارمگهی سراغم چون، چون ديای خوام بی نمگهیحرف ها رو بهت بزنم اما، د
 

 : گمی زنم و می قهقهه میعصب
 .شتی که اومدم پی رو بزار واسه وقتزای چنی ، اای بود سوفی جالبیشوخ

 
 : ،زنهی داد مي بلند تري و با صدارهی گی اش شدت مهیگر
 . بردارمی من ازت متنفرم دست از سره خودم و زندگدیوید
 

 کنم و به سمت ی پرت منهی رو به سمت آئی خوره گوشی که به گوشم می در پی پي بوق هايصدا
 . رمیدر م

 
 »ای سوفامی من مي چه نخوا،ي چه بخواتو«
#david_دیوید 
 
 :  گمی رم و می به سمتش متی افته، با عصبانی باز شدن در چشمم به جک مبا
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 . سر توئه مگه نهری زی چهمه
 

 :  گهی کنه ومی با تعجب نگاهم مجک
  پسر؟ی گی مي داری چد،یوی زده به سرت دتو
 
 . سروته رو بزنه درستهی بي که اون حرف های گفتایتو به سوف_
 

 : گهی از من مي بلندتري کشه و باصدای مرونی دستم بي اش رو از توقهی جک
 
 ي توتتی چقدر موقعسی سوئي اگه بری دونی شه، می فردا ماه کامل مد،یوی چه مرگت شده دتو

 . افتهیخطر م
 
 . کوبمی مواری کنم و به دی تاسف بارم دستم رو مشت متی آوردن موقعادی به با
 
 . دوستم نداشته باشهگهیآخه چطور ممکنه که د:  گمی بار آروم تر از قبل منیا

 م
 : گهی زاره و می ممی زخمي شونه ي دستش رو روجک
 .ی بهتره کم کم فراموشش کند،یوی رابطه داره دگهی دیکی با ایسوف

 
 : گمی کنم و می نگاهش مزیت
 ؟یک
 

 :  گهی ده و می قورت می آب دهنش رو به سختجک
 .  عمه اشپسر،

 
 : گمی زنم و می شونه ام پس مي رو از رودستش
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 .اری جک لطفا برام مشروب بستی خوب نحالم
 

 . تودیویاما د: جک
 

 : گمی کنم و می رو قطع محرفش
 

 . که من رو از خوردن مشروب منع کردند حاال زودتر بروستی نمهم
 

 . رهی منیی ده و از پله ها پای تکون مي سرجک
 

 : گمی و مرمی گی دست هام منی روبسرم
 . کنمی باور نمنمی خودم نبي من تا با چشم هاگه،ی دیکی ممکن که رفته باشه با چطور

 
#david_دیوید  
 
 ، رسمی مکی سالن تاري انتهابه

 . رمی از پنج تا اتاق رو به روم میکی اندازم و به سمت ی به اطراف مینگاه
 

 ، رمی بندازم داخل می داخلش نگاهي به محتوانکهی کنم و بدون ای باز مدرشو
 . کنمی مدای برق رو پدی کشم تا کلی مواری دي رو رودستم

 ، شهی روشن شدن چراغ ها چشم هام بسته مبا
 . کنمی بازشون می زارم و به آرومی چشم هام مي رو رودستم

 
 ،  اتاق کار جک باشهنجای کنم افکر

 . کارش مشخصهزی و پرونده ها و متوری ماناز
 

 . شم روشی کشم و ولو می رنگ رو جلو مي  چرخ دار سرمه ایصندل
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 . دمی هام رو فشار مقهی و شقرمی گی دست هام منی رو بسرم
 . کنهی سرم درد ميبدجور

 
 . شهی کشه که در باز می نمی طولاد،ی پا ميصدا

 : گمی می حال و آرومی بي صدابا
 .رونی جک خودتم برو بزی مي روبزارشون

 
 ،ادی مشی عصبي نفس هايصدا

 
 ، نکني روادهیفقط خواهشا ز: جک

 
 . شمی دم و از جام بلند می تکون مرونی برو بی رو به معندستم

 
 ، کنهی میی چشم هام خودنماي  جلوجام

 اونقدر رم،ی گی دستم مي اندازم،جام رو توی بهش می دارم، نگاهی مشروب رو برمي هاي از بطریکی
 . دستم شکستهي جام توامی که تا به خودم ممیعصب
 . کشمی نفس سر مکی کنم و ی مکی رو به لب هام نزديبطر
 ، شهی دهنم پخش مي بدش توي الکل و مزه یتلخ

 
 ،ادی چشم هام مي جلوای سوفری بندم که تصوی هام رو مچشم

 
 . رمی تمام قد رو به روم مي کشم و به سمت پنجره ی نفس سر مکی مهی رو تا ني بطريمحتوا

 
#sophia_ایسوف  
 
 ، کنمی نگاه منهی آئي زدم، با نفرت خودم رو تودیوی تونم باور کنم که من اون حرف ها رو به دینم
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 . زارمی گردنم مي رو روغی دم و تی نمیتی اشک هام اهمبه
 
 »ای سوفي نشده جا زدیچی ههنوز«
 

 : گمیم  زارم وی گوشم مي هام رو رودست
 . شوخفه

 
 »ادی بدیوی ممکن سر دیی چه بالی دونی می خودت رو بکشاگه«
 

 : گمی کنم و در جواب وجدانم می هام رو پاك ماشک
 .ادی تونه با نبود من کنار بی می به راحتاون

 
 ، زارمی گردنم مي رو روغی تدوباره

 ، تونم حس کنمی می پوستم به راحتي رو روغی تيزیت
 ،رهی گی چشم هام جون مي مامان جلوری لرزه ، تصوی هام مدست

 ی تر مکی و به گردنم نزدرمشی گی محکم موفتهی بنکهی شه اما قبل از ای دستم شل مي توغیت
 .کنم

 
 . شهی از دستم ول مغی ترسم و تی مواری خوام دستم رو حرکت بدم که با برخورد محکم در به دیم
 
 ادی کنه و به سمتم می بهم نگاه مي با بهت و ناباوریبن

 ، ندارمي کارچی هقدرت
 یتی سوزه اما اهمی زنه صورتم می که بهم میلی زنم، با سی اشک آلودم بهش زل مي چشم هابا
 . دمینم

 زنه اما من قدرت ی کنه و اسمم رو صدا می بغلم می با نگرانی ، بندنی کنه به لرزیروع م شبدنم
 .جواب دادن ندارم
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 . شهی ماهی و سکی چشم هام تاري شه و همه جا جلوی هر لحظه تار تر مدمید
 ؟ی کنی مکاری چي داردیوید_«
 ؟ی کنانتی بهم خی تونستا؟چطوری سوفیتو چطور تونست: دیوید
 .اما من_
 .رهی دیلی دادن خحی توضي براگهید: دیوید
 » کنم،نههههههههههی خواهش مدیوی در،ی کنم از اون پنجره فاصله بگی خواهش مدیوید_
 
#david_دیوید  
 

 ، کشمی نفس می چسبونم و عصبی مشهی رو به شسرم
 .سمی نوی رو مای شده بود اول اسم سوفلی که از نفس هام تشکشهی بخار شيرو

 . بدنم اثر کردهي مغز و تک تک سلول هاي روی به خوبالکل
 خورم تا ی مزی دم و آروم آروم لی مهی تکشهی ندارم به شیتعادل چی هستادنی سرپا اي که برای حالدر
 ، کنهی سرد رو لمس منی که بدنم زمییجا
 شدن نهیگ به گرلی تبدي شم و خودم رو برای خودم مچاله مي شدن حواس پنجگانه ام توزی تبا

 . کنمیآماده م
 به هی ده، بدنم ثانی خرد شدن استخون هام گوش هام رو نوازش مي کشم، صدای آروم نفس میلیخ
 ، کنهی ناکامل مي نهی گرگکی به لی شه و من رو تبدی بزرگ تر از قبل مهیثان

 .دنی و نه زوزه کشدنی رو انجام بدم،نه حمله کردن نه دوي کارچی خواد هی نمدلم
 

 ، خودم مچاله شدمي توشتری کنم و بی حس هام رو مهار متموم
 

 که حاال می انهی گرگي گردم و با چشم های مچاله شدم به سمت پنجره برمنی زمي طور که رونیهم
 ... زنمی به قطرات بارون زل منمی بی مي رو خاکسترزیهمه چ

 
#sophia_ایسوف  
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 ، کنمی چشم هام رو باز مغمی جي صدابا

 ، زارهی ممیشونی پي کنه و دستش رو روی هلن نگران نگاهم معمه
 
 : گمی مي گرفته اي صدابا

 . سرم اومدهیی هلن چه بالعمه
 

 : گهیم  اندازه وی منیی سرش رو پای با ناراحتعمه
 . دکترمتی ببردی باا،ی سوفي دارتب
 

 : گمی ومرمی گی رو باال مسرم
 ،دیوی دشی برم پدی باست،ی نمیزی چمن

 : گهیم  دوزه وی رو بهم مشی اشکي هلن چشم هاعمه
 .زمی عزمی ری باهم مهمه

 
 : گمیم  کنم وی رمقم اشک هاش رو پاك می و سرگردون با دست بگنگ
  عمه هلن؟ی کنی مهی چرا گرچرا،

 
 : گهی بوسه و می رو محکم مدستم

 .ی استراحت کنکمی بهتره می امشب پرواز دارزمی عزستی نيزیچ
 

 . خواب حالم رو بهتر کنهدی کنم،شای رو سرکوب ممی زارم و کنجکاوی بالش مي رو روسرم
 
 ، کنمی خسته ام رو باز مي پچ پچ کردن دو نفر آروم چشم هاي صدابا

 . زنندی مبل نشستند و دارند باهم حرف مي از من روی کمي و با فاصله ی هلن و بنعمه
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 . زنندی حرف میع کنم تا متوجه بشم از چه موضوی مزی هام رو تگوش
 

 . بهش بگمي چجوردی دونم بایمن نم:  هلنعمه
 
 . که موضوع رو بفهمهستی نیطی در شراایاز نظر من اصال سوف: یبن
 

 . بفهمهدی از اون خانواده است باياما اون هم عضو:  هلنعمه
 
 .دیپس حداقل اون رو به لندن نبر: یبن
 
 می و نرمی گی میمی قدی مبل سلطنتي رو سرکوب کنم،دستم رو به دسته می تونم کنجکاوی نمگهید
 . شمی مزیخ

 : گمی میفی ضعي زارم و با صدای سرم مي رو رودستم
 . بفهممدی رو نبای من چد؟ی کنی رو از من پنهون ميزی چه چدی دارشما

 
 ، شنی مرهی بهم خدهی پری با رنگهردو
 .نیی اندازه پای هم سرش رو می شه و بنی رنگش می با شال شکالتي هلن مشغول بازعمه

 
 : گهی می خوام از جام بلند بشم که بنیم

 ،  تو هنوز حالت خوب نشدها،ی سوفنیبش
 

 : گمی کنم و می میاخم
 .شدهی خوبم بهم بگو چمن
 
 : گهی و مرهی گی دست هاش منی صورتم رو بره،ی گی نگاهش رنگ غم میبن
 

 .ای سوفمتاسفم
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 ی واسه چ؟ی گی می معلوم هست چچیه:. گمی اندازم و می بهش می نگاهیجی تعجب و گبا

 : دمی ادامه مي بلندتري بعد با صدا؟یمتاسف
 

  چخبره؟نجای ا،ی هلن ، بنعمه
 
#sophia_ایسوف  
 

 ، بد آماده کنمي خبرهاي خودم رو فقط برادی روزها بانی ايانگار
 می گرد و اشکي کنم فقط با چشم هاکاری چدی دونستم بای عمه هلن گفت که مامانم مرده نمیوقت

 ،بهش زل زده بودم
 . و حاال هم که مردن مامانمدیوی بود، خبرتصادف، از دست دادن دي بدشوك

 
 پوشم و همراه عمه هلن از ی رو ممی مشکي رو ندارم، لباس هاچکسی حرف زدن با هي حوصله

 .میای مرونیخونه اش ب
 می خودمون رو زودتر به فرودگاه برسوندی و بامی پرواز دارگهی ساعت دسه
 

 ی بني که با صدامی بود نداردهی عمه هلن که از پدربزرگم براش به ارث رسي با خونه يادی زفاصله
 .می کنیسرجامون مکث م

 
 . کنهی گرده و منتظر نگاهش می برمستادهی که درست پشت سرش ای به سمت بنعمه

 
 : گهی ده و میاال م شونه هاش رو بیبن

 .امی منم باهاتون می نگاهم نکن مامياونجور
 

 : گهی کنه و می می اخمعمه



      ایرمان گرگ زاده وسوف                                                 اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 180 

 . مراقب خونه امون باشهیکی دیبا
 
 : گهی و مرهی گی مرموز نگاهش رو از عمه میبن

 . دزد ها ندارهي براي به درد بخوري لهی وسچی هیمی قدي نباش مامان اون خونه نگران
 

 : گهی کنه و می تر مظی اخمش رو غلعمه
 .وفتی حرف نزن راه بيادی زیبن
 
 . شهی مکی بوسه و با تشکر کردن ازش بهم نزدی عمه رو مي گونه یبن
 
 . تونم تنهات بزارمی اما خب، نگرانتم نمادی از من خوشت نمادی دونم زیم: یبن
 

 ،ستی برام مهم نيزی چگهی که دمن
 . دمی دم و به راهم ادامه می بهش نمیجواب

 
#david_دیوید  
 
 . کنمی کنارم نشسته چشم هام رو باز می کسنکهی حس ابا
 .نمی بی رو نمی اندازم اما کسی می اطراف نگاهبه
 
 ، اتاق بودمنی همي رو توشبی تموم دي اندازم، انگاری می خودم نگاهبه
 .چمی پی دوره بدن برهنه ام مشتری اندازم و اون رو بی می رنگ براق نگاهدی سفي مالفه به
 

 ، دهی الکل مي بوي بدجوربدنم
 ، کنمی از زخم نگاه مي از باند روشه و نه اثري نه اثرگهی که حاال دی دستبه

 ، شمی و از جام بلند مرمی گی کنارم می رو به صندلدستم



      ایرمان گرگ زاده وسوف                                                 اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 181 

 . کنمی رم و راهم رو به سمت راه پله ها کج می مرونی اتاق باز
 

 از ی زنم اما جوابی گذرونم جک رو هم صدا می نظرم م خونه رو ازي طور که با چشم همه نیهم
 .  خونه تنهامي توي شنوم، انگاریطرفش نم

  ، رمی سالن مي سمت حموم که درست انتهابه
 ، شهی مسی بدنم خي کشه که همه ی نمی کنم، طولی آب رو باز مریش

 دم، ی مهی تکواری بندم و کف دست هام رو به دی ده، چشم هام رو می رو بهم می ولرم حس خوبآب
 ، کنهی مسی قبل خي از لحظه شتری و صورتم رو بزهی ری سرم مي رومیآب مستق

 ، رو گفتهدمی دي و جلوختهی صورتم ري حالت دارم تويموها
 یفی پاك و زالل که تموم کثی از جنس آب، آبی وقته که دنبال آرامشه، آرامشیلی جسمم خيانگار
 . کنهی مزی تمها رو

 
 : کنمی زمزمه مباخودم

 تونم ی رو مگرانی دی داشتم، من حق زندگی اطرافم حق زندگي کاش من هم مثل تموم آدم هايا
 کی تونم طعم ی بزرگ ندارم و نميای دننی از ای سهمچی که خودم هی در صورترمیبا خشمم بگ

 . منت رو بچشمیعشق ب
 
 : گمی کنم و می خوره چشم هام رو باز می که به در مي ضربه ابا

 ؟ی برگشتجک،
 

 .یی جامی بردی بارونی بایآره زودتر ب: جک
 
 ، شمی مردونه اش کنجکاو مي گرفته ي صدادنی شنبا

 ی شده رو بر مزونی آوی چوب لباسي که روي رم و بعد هم حوله ای دوش مری بار زنی آخريبرا
 .دارم
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 رم و به ی کنم به سمت آشپزخونه می رنگ خشک مدی،سفي که دارم موهام رو با حوله یدرحال
 . اندازمی می جک نگاهي آشفته ي افهیق
 
  شده جک؟يزیچ_
 

 : گهی ذاره و می مزی مي رو روری شوانی لجک
 . مردایمامان سوف. آره
 
 یخشک کردن موهام برم بهم خبر داد جا خوردم دست از عی سریلی و خینی بدون مقدمه چنکهی ااز

 :  گمیدارم و م
  مرد؟ی ک،یک
 

 .برو زودتر آماده شو. روزید:  گهی زنه و می رنگش می مشکي به موهای چنگجک
 
 .اما من لباس ندارم_
 

 .ی کندای پی تونی کت و شلوار می کمد کلي اتاق هست، توکی باال ته سالن يبرو طبقه : جک
 
 . رمی از پله ها باال می دارم و با گفتن اوکی رو بر مری شوانیل

#david_دیوید  
 
 ی کنم و می می نگاهنهی آئي اندازم ، با نفرت به خودم توی می تنم نگاهي توهی کت و شلوار مشکبه

 :گم
 . آدم هاستی زندگي انسان نما که کارش نابودوونی حکی د،یوی دی قاتلکی تو
 
 .رونی زنم بی دارم و از اتاق می برمنهی زنه چشم از آئی بلند صدام مي جک که با صداي صدابا
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 .ستمی ای جک مي دم و رو به روی مرونی رو نامنظم بنفسم
 : گهی اندازه و می بهم می نگاهجک

 
 .ادی بهت بنقدری کردم کت و شلوار ای نمفکر

 
 . افتمی و را مرمی گی رو از دستش مدی سفي جوابش رو بدم دسته گل رزهانکهی ابدون

 
 ، که چند متر از من فاصله دارند دودلمیاهپوشی به جمع سوستنی پي کنم،برای گناه ماحساس

 
 : گهی ده و می صورتم تکون مي دستش رو جلوجک

 . شوادهی پدیوی دی هستی چمنتظره
 
 .امیمن نم_
 

 .ی که حاال جا بزنيومدی همه راه رو ننی بس کن پسر ا؟یچ:جک
 
 . مقتولم شرکت کنمي جنازه عی تشي تونم تویمن قاتلم، چطور م_
 

 : گهی کنه و می نگاهم می عصبجک
 
 .نی تصادف بود همکی اون فقط دیوی چرت و پرت ها رو بزار کنار دنیا

 
 . کنمی جک دل منی رنگه ماشی چرم مشکی شم و از صندلی مالیخی بودنم رو بیدودل

 
 ی مای کشونه، از دور چشمم به سوفی ده و من رو دنبال خودش می دسته گل رو دوباره دستم مجک

 . کنمی اندازم و اخم می آغوشش گرفته مي که اون رو توي به پسریافته، نگاه
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 رو سشی خي گونه هاي مردونه اي لغزه و دست های گونه هاش مي روی به آرومای سوفي هااشک
 ، کنهیلمس م
 . کنمی تر مظی کنم و اخمم رو غلی رو مشت مدستم

 .ستمی ای مای سوفي دارم و درست رو به روی تر برمعی سرتی هام رو به سمت جمعقدم
 

 . زارمی قبر مي شم و دسته گل رو روی است، خم مرهی و به سنگ قبر خنیی سرش پاهنوز
 ،رهی گی شه و سرش رو باال می به دسته گل جلب مای سوفتوجه

 
 . شهی مرهی بهم خي بهت و ناباوربا
 نی دم و به سمت ماشی تأسف براش تکون مي از روين پسر جدا بشه که سر خواد از بغل اویم

 . گردمیجک برم
 
#david_دیوید  
 

 دارم تا ی تر برمعی توجه قدم هام رو سری کنم اما بی رو پشت سرم حس می کسدنی دويصدا
 . جک برسمنیزودتر به ماش

 
 . دمی دارم اما همچنان به راهم ادامه می قدم هام رو آهسته تر برمای سوفيباصدا

 
 ؟ي حرف هام رو بشنوي خوای نمد،یوی دیستی واي خواینم: ایسوف

 
 ، گردمی به سمتش برمیظی کنم و با اخم غلی رو مشت مدستم

 ، دارهی قدم به عقب بر مکی دنمی دبا
 : گمی زنم و می مي صدا دارپوزخند

   دنبالم؟ي چرا اومد؟ی ترسی از من مهیچ
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 : گهی کنه و می اشک هاش رو پاك مایسوف
 د؟یوی دی کنی مجازاتم مي داری کنارم باشطی شرانی اي تونکهی اي به جاتو
 
 . کنارت باشه هستدی که بای کنم اونیمتاسفم ، اما فکر م_
 . هم نداره که کنارت باشمیلی پس دلي من رو دوست ندارگهی دی گفتدمی که من شنیی جاتا
 

 : گهی و مستهی ای ام منهی به سنهی داره، سیمتم چند قدم برم به سی عصبایسوف
 ی میی ها تونی اي تونه راه بره مقصر همه ی نمگهی دي االن مامانم رو از دست دادم، اگه دداگه
 .یفهم

 
  گم؛ی زنم و می مادی سرش فربلند
 .ی آدمکشم پس به نفعته که ازم دور بمونوونی حکی حق با توئه من آره
 

 شه و ی بلند مغشی زنه که جی میلی ده و بهم سی باحرص دندون هاش رو بهم فشار مایسوف
 ،رهی گیدستش رو م

 
 .ینی شه صدمه ببی بکنم چون باعث می تونم بهت محبتی اگه بخوامم نمی من حت،ینی بیم_
 

به  ام، از ضرنهی کنه به مشت زدن به سی شه و شروع می تر مکی دوباره بهم نزدي با لجبازایسوف
 ، کنمی رو حس نمي دردچی های سوففی ظري مشت های در پی پيها
 ، کنهی منعم مي قویلی حس خکی خوام بغلش کنم اما یم
 

 به حال خرابش نکهی بدون ارم،ی گی دستم دو تا مشت هاش رو مکی بندم و با ی هام رو مچشم
 . افتهی منی زمي دم ، که روی بکنم هلش میتوجه

 
 : گمی کنم و می رو ازش مپشتم
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 .ای دوستت ندارم سوفگهی منم دحاال
 
#david_دیوید  
 
 ، کنمی نگاه مای به رفتن سوفي دودي هاشهی پشت شاز

 . باشهای سوفی خوشبختدی اون پسر کلدی برگرده، شاای سوفی با رفتن من آرامش هم به زندگدیشا
 
 ، کنمی روبه روم نگاه مکی صاف و باري دارم و به جاده ی برمای اومدن جک چشم از سوفبا
 

 ، افتهی کنه و به راه می رو روشن منی بزنه ماشی حرفنکهی بدون اجک
 
 ؟یچرا ساکت_
 

 . کنمیدارم فکر م: جک
 
 ؟یبه چ_
 

 .دی تعلق دارگهی شما بهم دا،یبه سرنوشت تو و سوف: جک
 
 .می ندارگهینه، د_
 

 : پرسهی چرخونه می که فرمون رو می در حالجک
 ه؟ی چمنظورت

 
 : گمی کنم و می نگاهش می چشمریز

 .ی فهمی مي زودبه
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 : گهی اندازه و می بهم می موشکافانه نگاهجک
 د؟یوی گذره دی سرت مي تویچ
 
 . کنمی اشتباه نمگهی جک، مطمعن باش دالیخیب_
 

 : گهی کشه و می می کالفه نفسجک
 
 ؟ی بکني خوای مکاری بگو چقایدق
 

 : گمی بکنم در جوابش مي شدن حرفم فکری بخوام به قطعنکهی ابدون
 
 .ارمی بنیگذی جاای سوفي خوام برایم
#david_دیوید  
 
 : گمی کنم و می پدرم تعجب زده به جک نگاه مي شدن به خونه کی نزدبا

 نجا؟ی امی اومدچرا
 

 : گهی کنه میپارك م  رونشی که ماشی درحالجک
 . خودتي خونه آوردمت

 
 .ستی من ني خونه نجایاما ا_
 

 . رو بزار کنار، من اونقدر امکانات ندارم تا ازت محافظت کنمي لجبازدیوید: جک
 
 . تو راحتمي خونه ياما من تو_
 

 :  گهی بره و می صداش رو باال می عصبجک
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 . وجود ندارهي خونه اگهید
 

 :  گمی ره و می از فرط تعجب باال مابروهام
 ه؟ی چمنظورت

 
 . زدهشیونه ام رو آت خیکیبعد از رفتن منو تو : جک

 
 جک نی شم و با گفتن متأسفم از ماشی متنفر مشتری باز هم علت خسارت منم از خودم بنکهی ااز
 . شمی مادهیپ
 

 : گهی رسونه و می کنه خودش رو بهم می و اخم هام رو درك می که علت ناراحتجک
 .یستی اتفاق ننی تو مقصر اد،یوی رو نکن دفکرش

 
 .رهی خونه بگکی گم برات ی به پدر م،ی خواد به فکرم باشی جک، نمالیخیب_
 

 : گمی کنم و می می دستشی خواد حرف بزنه که پی مجک
 .ی بگيزی چستی الزم نقی رفستی نمهم

 
 . دمی زنگ رو فشار مدی کنم و با تردی افتم، نفسمرو حبس می پارکر به راه مي سمت عمارت آقابه
 
 بلند توماس ي شم که با صدای آهسته وارد مي با قدم هانم،ی بیم رو کنار در نی شه، کسی باز مدر

 .شمی مخکوبیسرجام م
 

  پسر؟ی خودتد،یوید:توماس
 
 بغلش گرفته که امکان داره هرلحظه ي کنه، اونقدر من رو تنگ توی بغلم مرانهی پشت غافلگاز

 .رونیچشمام بزنه ب
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 :  گمی شم و می زور از بغلش جدا مبه

 . توماسي کردی خفم میداشت
 

 : گهی کنه می فرو مبشی جي که دستش رو توی اندازه و در حالی منیی سرش رو با خنده پاتوماس
 

 . دلم برات تنگ شده بودیلی خمتأسفم
 

 : گمی و م،زارمی بازوش مي بدم دستم رو رويریی تغمی جدي افهی به قنکهی ابدون
 . طورنی هممنم

 
 ؟ینی پدرت رو ببي خواینم:  توماس

 
 .ستیاالن نه، اصال حالم خوب ن_
 

 . شهی ازم دور مي اگهی حرف دچی ده و بدون هی تکون مي سرتوماس
 

 ... گردمی تعجب زده بر میفی ظري رم که با صدای و به سمت پله ها مارمی رو از تنم در مکتم
 
#david_دیوید  
 
 ؟ی کنی مکاری چنجایتو ا_
 
 : گهی و مادی با لبخند به سمتم میلیام

 . خوشحال شدمیلی خونه خيای و قراره بي شددای که پدمی فهمیوقت
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 ؟يدیاونوقت تو از کجا فهم_
 
 : گهی و مچهی پی رو دوره انگشتش مشیی طالي از موهاکهی تکی 
 . تونم باهات حرف بزنمی مست،ی مهم نادیز
 
 : گمی کنم و می حوصله دستم رو به طرفش دراز میب

 . اتاقي تومی برآره
 
 . شهی و با گفتن ممنون باهام همراه مرهی گی دستم رو میلیام
 
 : گمی بندم و می رو پشت سرم مدر

 . باشراحت
 
 ، کنهی من نگاه مي و به کارانهی شی تخت مي آروم رویلیام
 .نمی شی رو به روش می صندلي کنم و روی لباسم رو باز مي توجه به نگاه هاش دکمه هایب

 
 ؟ی باهام حرف بزنی خواستی میخب ، راجبه چ_
 
 : گهی مکث می کنه و با کمی هم قالب مي دست هاش رو تویلیام
 

 . اومدم اعتراف کنمراستش
 
 ؟یبه چ_
 
 .استیخب، راستش،راستش راجع به سوف:یلیام
 

 : گمی دم و می شونه هام رو باال مالیخی رو بگه بی خواد چه موضوعی دونم می که ممن
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 .ستی نيزی چگهی دای من و سوفنی ب،یلی امستی نمهم

 
 : گهی اندازه و می پاش مي با تعجب پاش رو رویلیام

 نتون؟ی افتاد بی چه اتفاق؟يجد
 
 .ي بری تونی مي نداریحاال اگه حرف. یلی امالیخیب_
 
 .ستهی ای شه و جلو می تخت بلند مي از رویلیام
 
  برم؟رونی تونم فردا باهات بیم: یلیام
 
 . دمیآره چرا که نه، خودم بهت خبر م_
 
 :. گهی بوسه و می گونه ام رو میلیام

 . فعالد،یوی دممنون
 

 : گمی زنم و می بهش می کمرنگلبخند
 .فعال

 
 ، کنمی اندازم و به ساعت نگاه می تخت مي خودم رو رویلی رفتن امبا
 

 . شدن هواکی وقت دارم تا تارگهیساعت د5 درست
 
#sophia_ایسوف 
 

 .ی و بني رفتند و فقط من موندم با ددي بعد از ابراز همدردهمه
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 :  گهی شه و می تر مکی بهم نزدلچرشی وي از دکمه هایکی با فشردن بابا
 

 . خونهمی دخترم، پاشو برایسوف
 
 . مامان بمونمشی خوام پی من مي برو ددیتو با بن_
 
 : گهی کنه و می بلندم مره،ی گی از شونه هام میبن

 .می بردی شه بای مکی هوا داره تارا،ی بسه سوفهیگر
 

 و ی دارم و همراه بنی آورده بود رو بر مدیوی که دیی شاخه از گل هاکی کنم، ی هام رو پاك ماشک
 . افتمی به راه ميدد
 

 ی شنوم، سرم رو به سمتش برمی جک رو مي صدامی بشی بننی خوام سوار ماشی که منیهم
 : گمیگردونم و م

  جک؟ی کنی مکاری چنجای اتو
 

 .ای باهات حرف بزنم سوفدیبا: جک
 

 : گهی اندازه و می بهم می نگاهنی از داخل ماشپدر
 ا؟ی داره سوفکارتیچ
 
 . رسونهی خونه جک من رو مدی بری دونم، تو و بنینم_
 

 ، بندهی گه و در رو می مي باشه اپدر
 : گمیم  رم وی به سمتش مي کنجکاوبا
  شده؟يزیچ
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 . گمیآره سوار شو بهت م: جک

 
 . کوبمی شم و در رو محکم بهم می منشی زمان با جک سوار ماشهم
 
 . شنومیخب م_
 

 .ی بدوندیوی دی از زندگییزهای چکی دیتو با: جک
 

 : گمی زنم و می ميپوزخند
  جک؟ی گی مي هست ومعلوم

 ؟ی برام بگدیوی دی از زندگدی حاال چرا باي دور کرددیوی که من رو از دي تو بودنیا
 

 .ی هستدیویچون تو مالک قلب د: جک
 
 . امروز بهم گفت که من رو دوست ندارهدیویاما د_
 

 . کنهی مي محافظت از تو ازت دورياون برا: جک
 
  جک؟ي خوای میاز من چ_
 

 : گهی کنه می رو روشن منشی که ماشی درحالجک
 .دهیوی دی راز زندگنی بزرگ ترنی به حرف هام گوش کن، افقط

 
 : گمی مي بندم و با کنجکاوی رو مکمربندم

  بزرگ؟راز
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 . کنه به حرف زدنی اندازه و شروع می به پشت سرش می نگاهنهی آئي از توجک
 
#sophia_ایسوف  
 
 ، ترسمی تنها منجایاما جک من ا_
 

 هر دو حالت دی پس با؟ی هستدیوی که عاشق دی نگفتشی ساعت پکی نیمگه خودت هم: جک
 .ینی رو ببدیوید
 
 ؟یاگه بهم صدمه برنه چ_
 

 : گهی زنه و می بهم مي لبخندجک
 . باشهی وحشي نهی گرگکی اگه همه رو بکشه و اون
 .هی رام و اهلي نهی گرگکی تو يبرا
 
 :  گمی شه و می بخشش استرسم کم منانی لبخند اطمبا

 . شدمدیوی دری بفهمم درگنکهی راه رو خودم انتخاب کردم و بدون انی باتوئه من احق
 

 : گهی کنه و کنار گوشم می دوستانه وکوتاه بغلم مجک
 ي نهی گرگکی به لی کامل شدن ماه اون تبدنجا،بای فرسته به ای رو مدیوی از رفتن من، پدرش دبعد

 .ی کندای در اون پی تونی انسان نمکی ي افهی از قي اثرچی هگهی شه دیکامل م
 
 : گمی شم و می بغلش جدا ماز

 .ي بری تونی مباشه،
 

 . شهی بلندش ازم دور مي کنه و با قدم های می ازم خداحافظجک
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 باز شدن در نفسم ي رم که با صدای دم و به سمت آشپزخونه می سردم رو بهم گره مي هادست
 . شهیحبس م

 
#sophia_ایسوف  
 

 و نمی شی مدی کشم، با تردی رو کنار می ام و آروم صندلنهی سي قفسه ي زارم روی رو مدستم
 . کنمی موهی با ظرف ميخودم رو مشغول باز

 ،ادی پا نفسم به زور باال مي شدن صداکی نزدبا
 . کجا بود که اومد سراغمگهی دی ترس لعنتنی دونم اینم
 

 . فهمم که درست رو به روم واستادهی افته می رنگش مي کالج قهوه اي که به کفش هاچشمم
 

 . درونم رو کنترل کنمی کنم که آشوفتگی می و سعرمی گی رو باال مسرم
 
 ی کشه و روش می رو با ضرب کنار می کنه، صندلی ام، اخم مدهی صورت رنگ پردنی با ددیوید
 .نهیش
 

 : گهی داره، می برموهی ظرف مي رو از توي سبزبی که سیدرحال
 
 ؟ی کنی مکاری چنجای اتو
 
 : گمی کنم و می بهش نگاه می بهش بدم، با دست پاچگی چه جوابدی دونم باینم

 ، خب راستش منخب،
 
 : گهیم  وارهی سکوت باال می دستش رو به معندیوید
 

 . جوابش کامال مشخصه، جکي کرددای پي رو چطورنجای تو انکهی ا،ي بدیحی توضستی نالزم
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 ؟یینجای چرا انهی سوالم ااما
 
 : گمی کنم و میرو م موهام في دست هام رو توی درموندگبا
 

 . که کنارت باشم، اومدم تااومدم
 

 دستش ي چشم بهم زدن توکی ده که در ی دستش فشار مي رو توبی پره، سی وسط حرفم مدوباره
 . شهیله م

 
 . نه من روینی رو ببی وحشوونی حکی تا ياومد: دیوید
 
 .نجامی من به خاطر تو اد،یوی دستی طور ننیا_
 
 ، شهی از جاش بلند متی عصبانبا

 ، برهی مکی تارمهی و کشون کشون من رو به سمت سالن نرهی گی رو مدستم
 ،ستهی ای کنه و رو به روم می وسط سالن ولم مدرست

 
 .ستی اش دست خودش نی گردنش ورم کرده و مشخصه که حالت رواني هارگ

 
 کنم،آب دهنم رو به ینگاه م شهر رو به سکوت دعوت کرده ي شده و همه کی آسمون که حاال تاربه

 . شمی مرهی خدیوی دم و به دیزور قورت م
 
 : گهی خنده و می می عصبدیوید

 ؟ي که دوستم داری کنی ادعا نممگه
 . من رونی خوب ببپس

 
#sophia_ایسوف  
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 ، کنهی و به سمتم پرت مارهی رنگش رو در می زرشکشرتی تدیوید
 و سرش رو به نهی شی پاهاش درست جلوم مي شه، روی مکی بلند و محکم بهم نزدي قدم هابا

 ، کنهی مکیصورتم نزد
 ، کنهی نامنظم و تندش حالم رو عوض مي هانفس

 ، کنمی و چشم هام رو باز مارمی تر مکی رو نزدصورتم
 زاره و به ی مونه، دست هاش رو دوطرف صورتم می زنه که از نگاهم دور نمی میحی لبخند ملدیوید

 ، کنهی قرمز شده نگاه مادی زي هی خاطره گرچشم هام که به
 ، کنمی لب هام حس مي شده که حرکت لب هاش رو روکی بهم نزداونقدر

 : گهی شه که می گوشم پخش مي زمزمه وار توصداش
 که باعث شده تو رو به سمت من بکشونه، با دقت و یی به چشم هام دقت کن، همون چشم هاخوب

 ،بدون پلک زدن نگاه کن
 
 خشک شده ام ي شم،لب های مرهی رنگش خی عسلي دقت همون طور که خواسته بود به چشم هابا

 ، کنهی کنم که دوباره پوست داغش رو لب هام لمس میرو با زبون تر م
 
 . شمی مرهی و دوباره به چشم هاش خرمی گی فاصله می تونم تمرکز کنم، ازش کمینم
 
 مورد عالقه ي برنامه ونیزی که انگار تلوي کنه، جوری چشم هام نگاه مي توي کارچی بدون هدیوید

 . کنهی و نگاه منهی شی ده و اون هم مشتاق تر از قبل میاش رو نشون م
 
 کنه و ی لحظه پلک بزنه اما خودش رو کنترل مکی شه ی عوض شدن مردمک چشمش باعث مبا

 . دارهیچشم هاش رو از قبل باز تر نگه م
 

 ، شهی رنگش کمرنگ تر از قبل می زنه و رنگ عسلی می چشم هاش برقمردمک
 ، شهی تر مي گذره چشم هاش قهوه ای می چهر
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 : گمی و مرمی گی نگاهم رو ازش مکالفه

 د؟یوی دهی کار چنی از امنظورت
 

 : گهی و مرهی گی تر از قبل ازم فاصله ميجد
 .ی و حس کنینی رو ببراتمیی تغٕ◌ به جزٕ◌ خوام جزیم
 
 ، شمی بلند م از جامی نگرانبا
 ی می که حتي جورستهی ای شه و درست رو به روم می بلند منی زمي حرکت از روکی هم با دیوید

 .تونم بدنش رو لمس کنم
 
#sophia_ایسوف  
 
  زارهی مشی عضالني نهی سي و رورهی گی دست سردم رو مدیوید

 : گهی کنه و می نگاهم مزی خوره تی دستم که به پوستش ميسرد
 

 ؟يدیترس
 

 ی اش منهی دم و دستم رو محکم تر به سی نه تکون می بزنم سرم رو به معنی حرفنکهی ابدون
 ،چسبونم

 
 کنه، بازم لمس لب هاش تموم تمرکزم رو بهم ی صورتم رو نوازش مي نفس هاش اجزای داغدوباره

 ، بازمی زنه اما خودم رو نمیم
 
 :دیوید
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 کن با دستت ی سع،ي خرد شدن استخون هام رو بشنوي و صدای خوام نفست رو حبس کنی محاال
 .ی رو لمس کنوونی حکی يرشد شکنجه آور استخون ها

 
 ، کنمی با سر از حرفش اطاعت می حرفچی هم بدون هباز

 ، شهی هردومون که حبس منفس
 هم ي شه و دندون هاش رو روی خوره، صورتش منقبض می از قبل بهم گره مشتری بدیوی دي هااخم

 . کنهی درد کشنده آماده مکی ي خودش رو براي ده، انگاریمفشار 
 
 ، کنمی مزی گوش هام رو تادی مدیوی تق،تق کردن که درست از پشت سر دي صدادنی شنبا

 ، بدنش رو لمس کنهي استخون هاریی تونه تغی می به راحتدستم
 
 دستش رو زودتر از دیوی خوام دستم رو بردارم که دی مدن،ی کنند به لرزی ترس دست هام شروع ماز

 ، دستمي زاره رویمن م
 

 ، دهی شکستن استخون هاش آزارم ميصدا
 ، گوش هامي زارم روی کشم و می مرونی دست داغش بي رو با ضرب از تودستم

 : گمی مانند مغی جي بلندي رفتار هام ندارم با صداي روی که کنترلی رم و در حالی عقب می آرومبه
 

 . برم ولم کن خوامی م،ی کن لعنتبس
 
 ي براگهی گه دی شه و می تر مکی رفتار هاش نداره بهم نزدي روی که تمرکز درستی در حالدیوید

 ،رهیجا زدن د
 

 ، افتهی منی زمي روادی که بافرشهی می دونم چی کنه، اما نمی رو به طرفم دراز مدستش
 

 ، بزنهرونی هام از فرط تعجب و ترس اونقدر باز شده که هرلحظه ممکن از حدقه بچشم
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 . کنميری جلوگدنی کشغی زارم تا از جی دهنم مي رو رودستم
 
 کی ي افهی از قبل از قشتری و هرلحظه بچهی پی به خودش منی زمي روی مار زخمکی مثل دیوید

 .رهی گی فاصله مزادیآدم
 
#sophia_ایسوف  
 

 ، کشمی میفی خفغی دم و جی دهنم فشار مي رو محکم تر از قبل رودستم
 ، تونم بکنمی نمي کارچی کنم اما هی پوستم حس مي درشت و داغ اشک هام رو روي هادونه

 
 ، الجسه شده و رو به روم واستادهمی عظيوالی هکی به لی تبددیوی دقهی از چند دقکمتر

 بفهمم چشم هاش حال ی تونم حتی نمگهی کنم، دی اش نگاه مدهیکش  درشت وي چشم هابه
 ، نهای کنه ی مفیدرونش رو توص

 
 ، شهی تر مکی و نزدکی و بهم نزدرهی گی حالت حمله رو به خودش مدیوید

 ی خورم و متوقف می جسم سرد مکی دارم که به ی ازش چشم بردارم به عقب قدم بر منکهی ابدون
 ،شم

 ، شهی ستون آه از نهادم بلند مدنی که با درمی گی رو باال مسرم
 ی شه و اکو می سالن پخش مي کشم که صدام توی مي بلندغی به سمتم جدیوی حمله ور شدن دبا

 ،ده
 
 :  گمی مي بغض آلودي کنم با صدای که ازش فرار می حالدر
 
 ،ی بهم صدمه بزندی تو نباا،ی کنم به خودت بی خواهش مدیوید
 
 ، کنهی و مسرش رو عوض م کشهی می وحشتناکي زوزه دیوید
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 اون ي چرخم تا بتونم توی کنم دور خودم می مهی که گری و در حالستمی ای وسط سالن مسرگردون

 ی شم و زانوهام رو بغل می منی زمي است ، کالفه رودهی فای اما بنمی براقش رو ببي چشم هایکیتار
 .رمی گی سرم رو باال می کسي نفس هايکنم که با صدا

 
 . رمی از حال مادی زنم و از ترس زی مغی توانم جي با همه دیوی وحشت آور دي چهره دنی دبا
 
#sophia_ایسوف  
 
 ، کنمی خوره چشم هام رو باز می ممینی الکل که به بيبو

 ، دارمجهی سر گهنوز
 

 کنم و از بغل برهنه ی خوره، هول زده به اطراف نگاه می که به گوشم مدیوی ديگرفته   آروم ويصدا
 ،رمی گیاش فاصله م

 : گهی کنه و می تعجب زده به رفتار هام نگاه مدیوید
 

  حالت خوبه؟ی کنی مينجوری چرا اایسوف
 
 : گمی که از ترس زبونم بند اومده می حالدر
 . گرکی ک،ی تو، شبی دشب،ی دتو،
 

 : گهی حرف بزنم و منی از اشتری ده بی اجازه نمبهم
 

 که بهت حمله کرد اما قصد جونت يدی رو دی وحشي نهی گرگکی ،يدی من رو دشبی من تو دآره
 ،رو نداشت

 
 : گمی در جوابش می لرزوني کنم، با صدای نگاه مدیوی اندازم و دوباره به دی به خودم مینگاه
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 ؟ی وپاره شده بودند چکهی که کف سالن تیی پس اون جنازه ها، اون آدم هاپس،

 
 : شهی مکی و بهم نزدادی مرونی پتو بری از زدیوید
 

 ، دارههی به تغزازی ننهی گرگکی ایسوف
 

 : گمی برم و می رو باال تر مصدام
 
 تلف ی تو از گرسنگنکهی به دست تو کشته بشن، فقط واسه ادی گناهن چرا بای بي اون ها ادمااما
 ؟ینش
 

 : گهی و مرهی گی بغلش مي من رو تورانهیغافلگ
 

 . رفتار هام ندارمي روی کنترلچی شم هی ملی تبدی من وقتای سوفمتأسفم
 
 : گمی شم و می بغلش جدا ماز
 

  ،دیوی رو ببر خونه دمن
 
 .ایاما سوف:  دیوید
 

 : گمی ميشتری کنم و با تحکم بی رو قطع محرفش
 

 . جهنم موندمنی اي توشبی من رو ببر خونه، من، من از اولم اشتباه کردم که دگفتم
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 از لباس هاش رو یکی ره، ی کنه و ب طرف کمدش می حرفم دست هاش رو مشت منی با ادیوید
 :ستهی ای و رو به روم مرونی کشه بیم
 

 ؟ي بري خوای که میمطمعن
 

 .رونی بامی دم و از اتاقش می آره تکون می رو به معنسرم
 
#david_دیوید  
 
 ،ای نه سوفزنمی نه من حرف منی ماشيتو

 ، کنهی که کالفه ام می از سکوتمتنفرم
 
 ؟ی کنی با پدرت زندگشهی همي براي خوایم_
 

 : گهی نگاهم کنه منکهی بدون اایسوف
 .سی برگردم سوئی با عمه هلن و بندی دونم، شاینم
 
 .ای متأسفم سوفشبیبه خاطر د_
 

 . جا نگه دارنیلطفا هم. ستیمهم ن: ایسوف
 
 .میدیاما هنوز نرس_
 

 . برم، نگه دارادهی راه رو پي هی خوام بقیم: ایسوف
 

 : گمی دارم و می نگه مابونی رو کنار خنی ماشیعصب
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 ی تونی زود میلی دم که خی قول می اگه با اون باشا،ی دوستت داره سوفیلی خی نظر من بنبه
 .یفراموشم کن

 
 ، بندهی شه و در رو محکم می مادهی پنی جوابم رو بده از ماشنکهی ابدون

 
 ، خورهی شم که تلفنم زنگ می مرهی رفتنش خبه
 . کنمی می دم و اوکی مرونی نفس حبس شده ام رو بیلی اسم امدنی دبا
 
 ؟یلیبله ام_
 
 ؟یی کجادیویسالم د: یلیام
 
 . دنبالت، آماده باشامیدارم م_
 
 : گهی مي ذوق زده اي با صدایلیام

 . منتظرتمیاوک
 ، کنمی رو قطع میگوش
 . رمی میلی امي به سمت خونه يادی کنم و با سرعت زی رو روشن منیماش

 . آدم نما رو دوست ندارهوونی حکی چکسیست،هی مهم نیچی برام هگهید
 

 ، زنمی دارم و چند تا بوق می رو نگه منی ماشیلی امي در خونه يجلو
 .ادی مرونی گذره که باالخره از خونه بی مقهی دقچند

 
 لباس شهی عادت داره که همي کنم، انگاری تر مقیزخندم رو عم اندازم و پوی می سر تاپاش نگاهبه
 . کننده و چسب بپوشهکی تحريها
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 . بدمنیی رو پاشهی شه که شی شه و باعث می عطرش صورتم جمع مي شه، از بوی که سوار منیهم
 
 : گهی گونه ام مدنی شه و با بوسی به سمتم خم میلیام
 .ي خوشحالم که دعوتم رو قبول کردیلیخ
 

 . افتمی کنم و راه می رو روشن منی جوابش رو بدم ماشنکهی ابدون
 
 : گهی زاره و می پام مي دستش رو رویلیام

 د؟یوی دمی کجا برقراره
 
 ؟یمن گرسنه امه تو چ_
 
 : گهی و مرهی گی مرونی بيزیی پاي نگاهش رو از منظره یلیام

 . طورنی هم هممن
 

 . شمی مادهی پنی از ماشیلی دارم و همراه امی رستوران نگه مکی ي رو جلونیماش
 
 . کنهی و قدم هاش رو باهام هماهنگ مرهی گی دستم رو محکم میلیام
 
 ؟ي خوری میتو چ_
 
 : گهی کنه و می فکر مکمی یلیام

 .پسی خوام با چی برگر مزی چچی ساندوکی خب من اوم،
 

 : گمی دم و می باال مییابرو
 
 . مورد باهات موافقمکی نی اتو
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 ،نمی شی میلی امي برگر روبه روزی از سفارش  دوتا چبعد

 
 ه؟ی امشب برنامه ات چيبرا_
 
 : گهی کنه و می لبخندش رو پررنگ تر میلیام

 .امی من هم همراهت مي که تو بریی جاهر
 
 : گمی زنم و می دلم پوز خند ميتو

 . بغلت بگذرونمي دارم شبم رو تودوست
 
 زنه به ی کنه و دوباره زل می قبول ملی بوده با کمال مي روزنی که انگار خودش مشتاق همچیلیام

 .چشم هام
 
#david_دیوید 
 

 ی وارد خونه میلی کنم و همراه امی پارك منگی پارکي که پدر بهم داده بود رو توی بوگاتنیماش
 .شم

 
 : گهی مي بلندبای تقري زنه و با صدای می چشمکدنمی با دتوماس

 
 . پسري هم راه افتادتو
 
 : گمی کنم و می رم، در اتاق رو براش باز می توجه به حرفش از پله ها باال میب

 . گردمیمن االن بر م. باشراحت
 
 . بندهی در رو می شه و با گفتن اوکی وارد اتاقم میلیام
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 . زنمی است صدا م رفتن از خونهرونی رم و توماس رو که در حال بی منیی شتاب از پله ها پابا
 
 .توماس_
 

 : گهی ده می رو می معنکی که فقط خودشی گرده و با همون لبخند بی به سمتم بر متوماس
 
 د؟یوی دهیچ
 
 پدر کجاست؟_
 

 یلی اگه پدرت بفهمه خ،ی معامله، در ضمن بهتره هر چه زودتر کارت رو تموم کنيرفته برا: توماس
 . شهیبد م

 
 . توماسی من سرك بکشي تو کار هاستیالزم ن_
 

 : گهی کنه و می مي خنده اتوماس
 . کنمتیی تونم راهنمای صدام بزن، می کمک خواستاگه
 

 و رهی گی باال ممی شه، دست هاش رو به حالت تسلی کنم که توماس متوجه می رو مشت مدستم
 : گهیم
 

 . هستی پسر، آروم باش، من حواسم به همه چیاوک
 

 . گردمی دم و دوباره به اتاقم برمیکون م تأسف براش تي از رويسر
 
 ،ادی شه و به سمتم می تخت بلند مي از رودنمی با دیلیام
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 د؟یوی افتاده دیاتفاق: یلیام
 

 : گمی کنم و می بغلش می احساسچی هبدون
 .ستی نيزی چنه
 
 : گهی کنه و می ، بهم نگاه مرهی گی سرش رو باال میلیام

 .می باهم باشي که قبول کردممنون
 
 . زنمی گونه اش مي روی آرومي کنم و بوسه ی دست هام بلند مي رو رویلی حرکت امکی يتو
 
 . بوسهی کنه و کوتاه لبام رو می دست هاش رو دوره گردنم حلقه میلیام

 ، شهی چشم هام ظاهر مي جلوای سوفری بندم که دوباره تصوی هام رو مچشم
 ی تخت با خودم زمزمه مي رویلی کنم، با گذاشتن امی خوام بهش فکر کنم، چشم هام رو باز مینم

 :کنم
 .ای سوفي دختر بودنی اي تو به جاتی موقعنی اي توی تونستیم
 
 

 . کشمی دراز میلی دم و کنار امی مرونی رو با صدا بنفسم
 
 ، کنمی گردم و به چشم هاش نگاه می بر میلی طرف امبه

 .دی شه دی چشم هاش و تک تک حرکاتش مي هوس رو توي هاشعله
 ، کنهی بهم پر مدنی رو با چسبنمونی بي متریلی فاصله چند میلیام

 ، کنمی می دستشی پدنشی بوسي زارم و برای صورتش مي داره، دستم رو رودی ترديانگار
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 شده و حالم داره شتری کنم، تعداد نفس هام از قبل بی حس می بدنم به خوبي دستش رو روحرکت
 . شهیدگرگون م

 .رمی گی دارم و دستش رو می بر میلی امدنی از بوسدست
 ، کنهی نگاه می بهم سوالیلیام

 : گمی زارم و می ام منهی سي رو رودستش
 

 ،وفتهی بي خوام برات اتفاق بدی نمیلی اممتأسفم
 : کنهی کنه و آروم کنار گوشم زمزمه می مي خنده ایلیام

 .دیوی دستمی باکره نمن
 

 : گمی و مرمی گی تعجب کنم نگاهم رو ازش منکهی رو داشتم بدون ای حرفنی انتظار چنمنکه
 

 .می کني روشی خوام پی فعال نمیلی امستی مهم نبرام
 
 . کنهی گه و دستش رو دوره گردنم حلقه می مي با شه ایلیام
 
#sophia_ایسوف  
 
 . افتادمری گي بدی دوراهي فهمم چه مرگم شده، توی خودم سرجنگ دارم، نمبا

 . رو ندارهیچکسی هگهی بدم، اون جز من دحی رو به پدرم ترجدیوی تونم دی نممن
 

 ، اندازمی مدیوی دي پدري به خونه ینگاه
 : گمی افتم و با خودم می حرف هاش مادهی جک ،به نی ماشدنی دبا

 ، بگمدیوی اون راز رو به ددی بامن
 
 . برم اما مجبورم، من به جک قول دادمی لعنتي ندارم به اون خونه یلی تماچی هنکهی ابا
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 خونه ي افتم که اومده بود توی مي اون روزادهی در واستاده ي که جلویکلی مرد قد بلند و هدنی دبا

 ،امون
 . شمی مکی بهش نزددی کنم و با تردی میاخم

 
 : گهی کنه و می نگاهم می من تعجبدنی دبا
 ؟تو
 ؟ی کنی مکاری چنجایا

 
 ، کنم ذهنم رو متمرکز کنمی میسع

 : گمی اندازم و می منیی رو پاسرم
 

 . حرف بزنمدیوی با ددی من بامن،
 

 : گهی زنه و می ميپوزخند
 ؟ی داشته باشي چه کاری تونی مدیوی با دتو
 
 : گمی مدارمونی دنی آخرنی بهش بفهمونم انکهی ايبرا
 
 .نمشی بار ببنی آخري خوام برای مم،ی ری کشور منی از اشهی همي برامی دارما
 

 : گهی زنه و می مي بگه لبخند مرموزانه ايزی چنکهی ابدون
 

 . زود حرف هات رو تموم کنیلی اما خبرو،
 

 . شمی دم و وارد خونه می رو تکون مسرم
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 ، شمی اما موفق نمنمی رو ببدیوی ددی کنم تا شای اطراف نگاه مبه
 ، رمی از پله ها باال مکالفه

 . شمی مکی به در نزدصدای آهسته و بي کنم و با قدم های در اتاقش نگاه مبه
 ، کنمی شم و در رو باز می مالیخی خوام در بزنم اما بیم
 

 ، زنهی شم، سر جام خشکم می که وارد منیهم
 ی آروميو با صدا رمی گی دهنم مي خوره، دستم رو جلوی مزی گونه هام لي روی هام به آروماشک

 : گمیم
 
 . آشغالکی د،یوی دی آشغالکی تو
 
 ،ادی شه و به سمتم می جدا میلی از من شوك زده شده از بغل امشتری که خودش بدیوید

 . رمی منیی و از پله ها پاامی مرونی منتظر بمونم از اتاقش بنکهی ابدون
 
 ، زنمی مرونی کنم و از خونه بی نمی زنه اما توجهی پشت سره هم داره صدام مدیوید

 و در رمی گی مدهی لب هاش جاخوش کرده  رو نادي روشتری اون مردك احمق رو که حاال بپوزخند
 . کنهی مجادی رو اي بدي کوبم که صدای رو محکم بهم میآهن
 

 .هیتی چه وضعي تودیوی دونست دی بهم اجازه داد که برم داخل چون می فهمم چرا به راحتی محاال
 

 کنم به ی دارم و شروع می تر برمعی شنوم، قدم هام رو سری رو از پشت سرم مدیوی دادی فريصدا
 ،دنیدو

 ، کنمی تر مادی کنه، سرعتم رو زی ترم می عصبدیوی دی در پی پي هاصدا
 ینی بوق ماشي دارم که با صدای به سمت خونه که درست رو به رومه قدم بر مابونی توجه به خیب

 .....  زنم وی مغیج
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#david_دیوید 
 
 . کنمی که در رو باز کرده نگاه می شم و به کسی جدا میلی از امعی باز شدن در سربا
 

 . رو ندارمي کارچی زده و قدرت هخی بدنم ي همه
 ، شهی می کنه و چشم هاش اشکی دستم قفل شده نگاه مي که دستش تویلی به  امایسوف

 
 ، رهی مرونی کنه و از در بی رو زمزمه ميزی لب چریز
 . استدهی فای زنم اما بی پرم و صداش می منیی سرعت از تخت پابا
 

 ، ره و من هم پشت سرشمی منیی تند تند پای و طوالنچی مارپي از پله هاایسوف
 . رهی شنوه و فقط داره می صدام رو نميانگار

 
 : گهی و مرهی گی خوام برم دنبالش که توماس جلوم رو میم
 
 . کنهی شده نابودش مداشی اگه پدرت دوباره بفهمه که پی دونی خودت مد،یوی بره دزارب

 
 : گمی دم و می هم فشار مي ها رو رودندون

 
 . کشمتی خورم که خودم می قسم می گفتيزی بفهمم به پدرم چاگه
 
 : گهی ره و می که از سر راهم کنار منهی بی می چشم هام چي دونم توماس توینم
 

 . خودتي اما عواقبش پاباشه
 
 ، کنمی نگاه مای کنم و به سوفی رو باز می آهني هادر
 . تونم بهش برسمی بدوام ماگه
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 ، خوام که صبر کنهی زنم و ازش می توانم صداش مي همه با
 

 ،دنی کنه به دوی اندازه و شروع می می به عقب نگاهایسوف
 ی مخکوبی سرجام ما،ی سوفغی جي دوام که با صدای کنم و به سمتش می مادی هم سرعتم رو زمن
 .شم

 
 ،نمی شی منی زمي سرم و همون جا روي زارم روی رو مدستم

 ، تحرکهی افتاده و بنی زمي غرق خون روایسوف
 ، شمی و بلند مرمی گی کنار دستم مي لهی رو به مدستم

 ،نمی شی جونش می شم و کنار جسم بی مکی بهش نزدي ناباوربا
 ، زنمی مادی و اسمش رو فررمی گی بغلم مياش رو تو ی خونسر
 ،ادی مرونی شه و همون پسره بی باز مای سوفي خونه در
 ،ادی به سمتم مدی من با ترددنی دبا

 ،نهی شی منی زمي افته روی مای که چشمش به سوفنیهم
 
 : گهی مادی زنه و با فری به خون نشسته من رو پس مي چشم هابا
 

  ،ی لعنتری فاصله بگازش
 

 . کنه به صدا زدنشی هم شروع مبعد
 
 ، زنهی که دورمون جمع شدند به آمبوالنس زنگ میی از آدم هایکی
 

 : گمی و مزمی ری اشک مهی بقي توجه به نگاه های زنم، بی زل مای و به سوفنمی شی مابونی خکناره
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 .شی ، تو کشتدیوی ديکارکردی چتو
 
 ي آمبوالنس برم که پسر عمه نی خوام به سمت ماشی شم، می اومدن آمبوالنس از جام بلند مبا

 .رهی گی جلوم رو مایسوف
 

 ی منی کنه و پخش زمی چشمم مي زنم که مشتش رو حواله ی کنم و دستش رو پس می میاخم
 .شم

 ، زنه بهمی مي محکم تري بار ضربه نی شم که ای از جام بلند مدوباره
 
 . کنمی آمبوالنس نگاه مي که حاال گذاشتنش توایسوف کنم، و فقط به ی رو حس نمي دردچیه
 
#david_دیوید  
 
 ، رمی کنم، با عجله به سمت خونه می نمداشی گردم اما پی ممی شلوارم دنبال گوشي هابی جيتو
 

 : گهی و مادی حالم به سمتم مدنی با دتوماس
 
  ؟دیوی دشدهیچ
 
 . چسبونمشی مواری و محکم به درمی گی لباسش مي قهی از
 
 ، افتادی اتفاق هم نمنی داخل اادی که بی زاشتیاگه تو نم_
 

 : گهی کشه و می مرونی زده ام بخی ي لباسش رو از دست هاي قهی تی با عصبانتوماس
 
  ه؟ی چرا لباست خوند؟یوی دی گی مي داریچ
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 : گمی کوبم و می مواری رو به دمشتم
 

 .ی فهمی مرد، اون به خاطر من مرد مایسوف
 

 ، رمی کنم و به سمت اتاقم می نمی اما بهش توجهرهی گی نگاهش رنگ تعجب متوماس
 
 : گهی مدهی که رنگش پری و در حالادی به سمتم مدنمی با دیلیام
 
  شده؟ينجوری چرا سر و وضعت اشده؟ی چ،ی چد،یوی دد،
 
 . دارمی تخت برش مي رم و از روی ممی توجه به سواالتش به سمت گوشیب

 
 ، کنمی مکی دم به پنجره و تلفنم رو به گوشم نزدی ام رو مهیتک
 
 :  گمی بهش فرصت حرف زدن بدم منکهی جک، بدون اي صدادنی شنبا
 

 .ششی کنم برو پی تصادف کرده، ازت خواهش مای سوفجک،
 

 ، دهی سرم اکو مي جک توي شوك زده يصدا
 

 .ي تصادف کرد؟ اصال، اصال چجوری کد؟یوی دی گی مي داریچ: جک
 

 . دونم جک فقط خودت رو بهش برسونینم:  گمی کنم و می چشمم پاك مي رو از گوشه اشکم
 

 . تونم جک، با پدرت اومدم خارج از شهریمن االن نم: جک
 

  ،نمی شی تخت مي کنم و روی رو قطع می گوشیعصب
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 ، شمی مرهی خنیزم و به رمی گی دست هام منی کالفه ام، سرم رو بيبدجور
 نی زمي و درشت روزی ري شن و قطره های مری سرازمینی چشمم به سمت بي هام از گوشه اشک

 . چکهیم
 
 ، افتمی مشی ساعت پکی ادهی دوباره ،یلی نشستن امبا

 : گمی شم و می دستم بزاره از جام بلند مي خواد دستش رو روی که منیهم
 

 .یلی خونه امي بربهتره
 
 : گهی اندازه و می می به حال داغونم نگاهیلیام
 دیوی دستی تو حالت خوب ناما
 
 : گمی زنم می که به کف دست راستم مشت می در حالي بلند تري صدابا
 

 . من حالم خوبه،یلی برو امگفتم
 
 .رونی ره بی از اتاق می حرفچی اندازه و بدون هی شونه اش مي رنگش رو روی آبفی کیلیام
 
 . افتادهی چه اتفاقنمی خودم برم ببدی دست بزارم باي تونم دست روینم
 
#david_دیوید  
 

 امی از خونه مرمی ابروم که پاره شده رو بگيزی خون ري جلوای رو عوض کنم می لباس خوننکهی ابدون
  شمی منمی و سوار ماشرونیب

 
 : گمی با جرج، مي  خارج شدن از خونه رو به توماس که مشغول بازقبل
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  به منچستر کجاست؟مارستانی بنی ترکینزد
 

 : گهی کنه و می مکث مکمی توماس
 

 . فاصله دارهنجای از ای ساعتمی نبایتقر
 

 هی چند ثاني شه و سکوت رو برای خلوت پخش مابونی خي تونی ماشي هاکی دلخراش الستيصدا
 . شکنهیم
 
 ، شمی ها رد منی ماشنی کنم و از بی می سرعت رانندگنی آخربا
 که اون مارستانی کنم و با عجله به سمت بی پارك مابونی رو کنار خنی ماشمارستانی بدنی دبا

 . رمی مابونیطرف خ
 

 : گمی و مرمی گی از پرستار ها رو میکی يجلو
 نجا؟ی دختر که تصادف کرده رو آوردن اهی ه،ی
 

 : گهی اندازه و می به سر تا پام می نگاهپرستار
 

 .ستی اتاق عمل اصال حالش خوب ني توبردنش
 
 ی رنگ مدی سفي های از صندلیکی ي شم و روی از کنارش رد مزشی ترحم آمي توجه به نگاه هایب

 ،نمیش
 کنم که من رو به جنون ی فکر مییزهای دم و به چی قدر استرس دارم که مدام پام رو تکون ماون

 . کشهیم
 
 ،امی به خودم ممی زنگ خوردن گوشبا



      ایرمان گرگ زاده وسوف                                                 اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 218 

 : گمی دم و می جواب مکالفه
 

 ، جکبگو
 

 د؟یوی دییکجا: جک
 
 .مارستانیب_
 

 : پرسهی می با نگرانجک
 

   چطوره؟حالش
 

 : گمی می آرومي دم و با صدای رو تکون مسرم
 . دونمینم
 

  باهات حرف زد؟ای سوفشبی ، دنمیبب: جک
 
 ؟یراجع به چ_
 

 : گهی کنه و می مکث مکمی جک
 ،یچیه

 .شتی پامی مگهی تا دو ساعت دمن
 
 . جکي با،یاوک_
 
  ،نمی بی رو مای شم تا به سمت اتاق عمل برم که پدر سوفی جام بلند ماز

 ، دمی مهی تکواری اندازم و به دی منیی رو پاسرم
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 : گهی شه و می مکی بهم نزدپدرش

  تو بود؟ری حادثه تقصنیا
 

 : گمی اندازم و می می نگاهبهش
 

 تی اما بحثمون شد و با عصبانمی اون اومد خونه امون تا باهم حرف بزنم،ی باهم نبودای من و سوفنه،
 . بعد هم که تصادف کرد ورون،یزد ب

 
 : دستش رو مشت کرد و گفتای سوفپدر
 .ی و زنده بشيری کنم که هر شبانه روز بمی مي افته، مطمعن باش کاری دخترم بي برای اتفاقاگه
 

 :گم ی و با خودم منیی اندازم پای رو مسرم
 . شمی و فرداش زنده مرمیمی خودم دارم هر شب ممن
 
 ، کنمی آشناش تعجب مي چهره دنی که با درمی گی اومدن پرستار، سرم رو باال مرونی ببا

 کشه و ی منیی رنگ رو پاکی کنه، ماسک سبز رنگش ، که با لباسش ی تعجب مدنمی هم با دپرستار
 : گهیم
 
 ؟ی کنی مکاری جا چنی تو ادیوید
 

 : گمی به سوالش جواب بدم منکهی ابدون
  حالش چطوره؟ا،یسوف

 
 : گهی ده و می رو باال مابروهاش
 .می نجاتش بدمی بده فکر نکنم بتونیلی ختشی وضعدیوی دمتأسفم
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#david_دیوید 
 

 . بهش وصلهی مختلفي و دستگاه هادهی تخت دراز کشي رو،ی حرکتچی بدون هایسوف
 

 از قبل با وجدانم شتری هر روز بدی بایعنی نی و اادی برونی از کما بی کستی گن معلوم نی مدکترا
 . باشمریدرگ

 
 ،  خونهامی جک مي اصرار هابا
 . زارمی ممی زخمیشونی پي کشم و ساعدم رو روی تخت دراز ميرو
 

 : گهی و منهی،شی کنارم مجک
 ،دیوی نباش دری درگباخودت

 
 نم؟ کی مکاری چهی تونم جک، من دارم با بقینم_

 . بهتره از همه دور بمونمبهتره،
 

 : گهی کنه و می نگران نگاهم مجک
 

 د؟یوی دهی چمنظورت
 
 به گهی که دنهی فقط فرقش اده،ی که پدر برام خري رم به اون خونه ایمنظورم واضحه جک، من م_

 . گردمیشهر برنم
 

 د؟یوی دي تو عقلت رو از دست داد؟یچ: جک
 
 . زنمی آره، امشب با پدر حرف مدیشا_
 



      ایرمان گرگ زاده وسوف                                                 اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 221 

 : گهی کنه و می زاره و متفکرانه بهم نگاه می گردنش مي کالفه دستش رو روجک
 

 .امی خب، پس من هم همراهت ماریبس
 
 : گمی مامی منیی که از تخت پای حالدر
 

 . فکرش رو هم نکن، فقط مونده که به تو صدمه بزنمیحت
 

 : گهی خنده و می مجک
 

 . نباش من بلدم از خودم دفاع کنمنگران
 

 : دمی کنم و ادامه می میاخم
 

 .ی مراقبت کنای و از سوفی باشنجای جک، تو بهتره امتاسفم
 

 ، ره،واسه رفتن به اتاق پدرم دودلمی منیی و از پله پاادی مرونی همراهم از اتاق بجک
 . رمی و به سمت اتاقش مرمی گی رو مممی مکث باالخره تصمکمی با
#david_دیوید  
 

 . کنم تا صداش رو بشنومی زنم و صبر می به در می آرومي ضربه
 
 . رمی کنم و چند قدم جلوتر می تو، در رو باز مای گفتن ببا
 

 .ستهی ای و درست رو به روم مرهی گی رنگش فاصله می بزرگ و مشکزی از مدنمی با دپدر
 

  پدرش؟شی که پسر سرکشم اومده پشدهیچ: پدر
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 گرفته ي بدم با صدايریی ام تغافهی به قنکهی بدون استی و جربحث مناسب نیصال واسه شوخ احالم

 : گمی ميا
 

 .می باهم حرف بزندی باپدر
 

 : گهی اندازه و می بهم مي نگاه مرموزپدر
 

 ؟ي دعوا کردشده؟ی چصورتت
 

 ، شه دستم مشت بشهی افتم و باعث می مای سوفادهی دوباره
 
 ، شدمی کردم و زخمیاطی احتی بشبینه پدر، د_
 

 ، کنهی زاره و با دقت نگاه می صورتم مي دستش رو روپدر
 

 .اما زخمات تازه است: پدر
 

 : گمی و مارمی منیی صورتم پاي رو از رودستش
 . پدر بزار حرفم رو بزنمالیخیب.

 
 : گهی ده و می مرونی نفسش رو بپدر
 . شنومی خب، ماریبس
 
 . خوام برمیمن م_
 

 کجا؟: پدر
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  آدم ها باشمنی خوام بی نمگهی کنم،دی تنها زندگشهی همي خوام برایم_
 

 ،ي داری و حق زندگیاما تو هم آدم: پدر
 

 : گمی شه و می مشت مشتری بدستم
 
 ، کنمی که محکوم شدم دوجور زندگوونمی حکی من ست،ی ننطوری انه

 . مشخص بشهزی خوام چند تا چی قبل رفتن مفقط
 

 : گهی و مارهی به حرکت در مزی مياش رو رو انگشت هپدر
 
 ؟ی رو بدونی چي خوایم
 
 . درستهستمی تو نيمن بچه _
 

 : گهی کنه و می نگاهم مزی تپدر
 
 ؟ی رو بکني فکرنی باعث شده که چنیچ
 

 : گمی زنم و می ميپوزخند
 
 .ی آدم کاملکی که تو ی شم در صورتی موونی حکی به لی نگاه به من و خودت بنداز، من تبدهی
 
 ، رهی به فکر فرو ملی تموم شدن حرفم دنبا

 : گمی منمی بی رو که مسکوتش
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 . درست حدس زده امپس
 

 :پدر
 ،دیوی دستی ننطوریا

 ، اتفاق شروع شدکی از،زی چهمه
 
 ، دوزمی کنم و به لب هاش چشم می مزی چشم هام رو ري کنجکاوبا
 
 اتفاق؟_
 

 .نمی خواد بشی ده و ازم می تکون مي سرپدر
#david_دیوید  
 
 ه؟یمنظورت چ_
 

 : گهی کنه می مکی اش رو به لب هاش نزدیسکی ووانی که لی درحالپدر
 

 که اون ی که من دشمن داشته باشم، اون شبیعی طبنی ا،ي تو که از مشهور بودن من با خبرخب
 کردم، تو دو هفته ی مکاری چدی دونستم بای بهت حمله ور شد و گازت گرفت، نمی لعنتي نهیگرگ

 گردنت ي رو روي اثرچی اومدم از زخمت سر بزنم هشهی شب که مثل همکی تا ی سوختی تب ميتو
 ،دمیند
 

 . با خونت مخلوط شدهنهی گرگکی که خون دمی گرفت فهمشی که دکتر از خونت آزمایوقت
 

 : گمی دم و می هم فشار مي پلک بزنم دندون هام رو رونکهی ابدون
 

  هنوز زنده است؟نهی اون گرگاون،
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 : گهی ده و می تکون مي سرپدر
 . مردهنه،
 
 ؟؟يچطور_
 

 . که مهمه انتقاميزی تنها چد،یوی دستیمهم ن: پدر
 

 : گمی کنم و می می نگاهبهش
 

 ؟ی از کانتقام؟
 

 : گهی زنه و می مي اروزمندانهی لبخند پپدر
 

 ،دندی رو به گند کشتی که زندگیی کساهمون
 : گمی شم و می جام بلند م ازیعصب

 
 . بودنای فقط بگو کا؟یک
 

 :  گهی زنه و می مي مستانه اي قهقهه پدر
 .ی فهمی مي نکن پسر به زودعجله

#david_دیوید  
 

 ،  رمی و به سمت باغ مامی مرونی از اتاق پدر بیعصب
 ،ادی کنه و به سمتم می می پارس کوتاهدنمی با دجرج
 . کشمی و اون رو دنبال خودم مرمی گی قرمز رنگش رو مي قالده ریزنج
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 ،نمی شی استخر مي کنم و لبه ی می و شفافش نگاهزی رسم، به آب تمی استخر مبه
 

 ،ارهی و زبونش رو در منهی هم کنارم مشجرج
 : گمی کشم و می نرمش مي موهاي تویدست

 
  جرج؟ي با من داری چه فرقتو
  درسته؟ی سگ گرگکی هم تو
 

 : گمی زنم و می به خودم ميپوزخند
  باشم؟ی قرباندی من؟ چرا من باچرا
 : گمی و مچمی پی جرج رو دوره دستم مریزنج

 
 . رو از من گرفتندی زندگکی شم که فرصت ی میی آدم هاي کابوس شب همه ي زودبه
 

 ، گرفتهشی بازي کنه، انگاری ده و با زبونش صورتم رو لمس می سر می آرومي زوزه جرج
 

 یبی عجي کنم، عاشق چشم هاشم ، جرج چشم های و بهش نگاه مرمی گی دست هام منی رو بسرش
 .ي قهوه ایکی و ی آبیکیداره، 

 
 .هی سگ گرگ استثنائکی هم دیشا
 

 : گمی کنم و می قرمز رنگش رو باز مي قالده
 . ندارمي بازي برای پسر، امشب واقعا حال مناسببرو
 
 ،  سوزونهی تا مغز استخونم رو مشی کنم، سردی آب استخر فرو مي رفتن جرج پاهام رو توبا

 . برام لذت بخش شدهدنی درد کشيانگار
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 ، شهی پدر برام تکرار مي هاحرف
 ،  دهی که روحم رو آزار می همون زني مثل حرف هادرست
 ؟ی اما انتقام از کانتقام،

 
  بودند؟ی ها کاون
  اطرافم باشم؟ي پدر گفت مراقب آدم هاچرا

 
 ، زنمی اومدن جک افکارم رو کنار مبا
 

 : گهی و منهی شی کنارم مجک
 ؟ي قراره بری ک؟ي کردخلوت

 
 .هروقت پدر بهم بگه_
 

 : گهی کنه و می با تعجب نگاهم مجک
 

 ؟ی که منتظر جواب پدرتی شه، تو مطمعنی نمباورم
 

 : گمی دم و می رو تکون مسرم
 

 . بردمی پمی به راز بزرگ زندگامشب
 

 : گهی کنه و می کنجکاو نگاهم مجک
 

 ؟ي رازچه
 
 . بودنمنهیراز گرگ_
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 يزی ممکن اون هم چیعنی ؟ی کنه، اما به چی داره فکر مي خوره، انگاری حرفم جا منی با اجک

 بدونه؟
 
#david_دیوید  
 

 ، فرو رفتهیکی تاري توشهر
 ،نهی پسر گرگکی متعلق به من، شب
 ی زندگکی که لذت یی شده، انتقام از آدم هاي خونش جاري که انتقام و نفرت از آدم ها تویکس

 ،سالم رو از من گرفتند
 

 که اون دو برادر احمق ی لعنتي پدر دوستش رو هرروز به خونه ام بفرسته تا اثرات اون داروهاقراره
 . ببرهنی کردند رو از بقیبهم تزر

 
 . و مدرنکی شيادی زنهی گرگکی ي خونه برانیاندازم، ا ی به سرتاسر خونه ام مینگاه

 
 رو دی نور خورشي تونن جلوی می که به خوبی رنگی بلند و زرشکي رم سراغ پرده های از همه ماول
 ،رندیبگ
 
 ره، چند تا شمع رو یم  محض فرویکی تاري کشم و خونه توی تموم پرده ها رو معی حرکت سرکی با
 . کنمی زارم و روشنشون میوسط سالن گذاشته شده م که ی بزرگزی اپن و ميرو
 

 زنم ی مي مت و مکث پوزخندي عکس هادنی کنم، با دی که توماس برام آورده رو باز مي اپرونده
 : گمیم و
 

 د؟ی هردو تون هنوز زنده اپس
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 ،ادی عکس هاشون فرود مي شه و درست روی اون شکنجه ها دست هام مشت مي آورادی بادوباره
 

 شم و به ی مرهی هم شکلشون خي ده ، به چهره ی بدنم رو قلقلک مي انتقام تک تک سلول هاحس
 ،  رمیفکر فرو م

 ، شکل مجازات بشننی به بدتردی بای دو تا عوضاون
 
 ، زنمی رو بهش می دارم و گاز بزرگی برموهی ظرف مي مورد عالقه ام رو از توي وهیم
 
 : گمی کنم و می شه نگاه می مدهی روش دی دستم که حاال رد دندون هام به خوبي توبی سبه
 

 کنم که زنده زنده کنده شدن ی مي کاررم،ی گی خودشه، با دندون هام ذره ذره جونتون رو مآره
 ،دی از بدنتون رو حس کنيعضو

 
 . کنندی ماهی قلبم رو هدف گرفتند و ذره ذره دارن قلبم رو سثانهی بد و خبي تموم حس هايانگار

 
 ی عکس مت مری رو زتی دم و کبری سر مي قهقهه ارمی تونم انتقامم رو بگی فکر که امشب منی ابا
 .رمیگ
 

 .امی مردن باش مت،من دارم مي آماده امشب
 
 

 ، کنهی مکمی تحرشتری بی وحشي گرگ هاي زوزه
 پنهان ي کشم تا گرگ های دوام زوزه می که به سمت جنگل می در حال زنم وی مرونی خونه باز

 ، کنم و دنبال خودم بکشمکی رو تحریکیشده در تار
 

 ، و وحشت ناکم تموم موجودات درنده رو ترسوندهزی رعش برانگي که انتظار دارم، زوزه هاهمونطور
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 ، دهی آشنا گوش هام رو نوازش ميدوباره همون صدا 
 
 » فرمانرواي اومدخوش«
 
 ،  شمی مرهی و به روبه روم خستمی ای میشگی همي تپه ي زنم روی که نفس، نفس می حالدر

 ي از قبل همه شتری بمیوانی حي زهی غر  شدم ولی که امشب هم به طور کامل تبدبی عجبرام
 . کنهی و قلبم رو احاطه متیانسان

 
 منتظر غذا ي کشند انگاریبا من زوزه م و بزرگ دور تا دورم رو گرفتن و همراه کی کوچي هاگرگ

 ،هستن
 
 یچی من هی تمام گرگ ها در برابر بزرگستم،ی ای پاهام مي دم و روی سر مي تمام توانم زوزه ابا
  ، رنی کنند چند قدم عقب تر می که مي و با احساس خطرستنین

 
 . رمی ذهنم هک شده مي که توي کنم و به سمت مقصدی و بلندم رو از هم باز مزی تي هاناخن

#david_دیوید  
 

 کنه اما ی که نوازشت مي شه، درست مثل بادی متوجه من نمی هست که کسادی اونقدر زسرعتم
 . وزهی از کدوم طرف داره می دونینم
 

 . اومدن مت بشمرونی استتار کنم و منتظر بی کنه تا به خوبی شب بهم کمک میکیتار
 
 نشی به سمت ماشادی مرونی دختر از کاواره بکی که مست با یل دونم چقدر گذشته، مت در حاینم
 ، رهیم
 

 . جلو تر بشهلومتری خلوت چند کي حرکت کنه و وارده جاده نی مونم تا ماشی ممنتظر
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 کنم و ی مشتری رو دارند سرعتم رو بشی خوام رو پی که من ميری شم همون مسی مطمعن میوقت
 . کنمی منیدرست کناره جاده پشت درخت کاج کم

 
 ،،شنومی رو منی شدن ماشکی نزدي شه و صدای تر از قبل مزی هام تگوش

 
 ، قدم باهاش فاصله دارمکی درست

 شه راننده ی پرم که باعث می افته، وسط جاده می چشم هام مي تونی ماشي که چراغ هانیهم
 ، از دستش خارج بشهنیهول کنه و کنترل ماش

 ، کنهیبه درخت کاج برخورد م درست نی خوام ماشی طور که مهمون
 
 ، کنندی حال اه و ناله می آروم و بیلی کدومشون نمردند و فقط خچی هاما
 

 ،ستی دارند در ها رو باز کنند اما قفل شده و از دستشون کار ساخته نیسع
 ،نی ماشي ناخن هام رودنی کنم به کشی شم و شروع می مکی نزدنی به ماشی آرومبه

 ، لذت بخشهي کنه اما برای مجادی رو اي بديصدا
 
 غی از قبل جشتری کوبم که زن کناره مت بی منی ترم کرده، خودم رو محکم به ماشی خون وحشيبو
 ، زنهیم
 

 ، خواستمی رو نمنی اما من ادند،ی هر سه تاشون ترسيانگار
 کشم، ی مرونی بنی ماشي متوجه حضورم بشن راننده رو از تونکهی بدون اعی حرکت سرکی با

 ،رمی گی دست هام منیگردنش رو ب
 ، زنهی دست و پا مشتری بنهی که تابش نور ماه کمک کرده تا من رو ببحاال

 ، کنمی می شده نگاهسی شلوارش که حاال خبه
 از شونه ی کنم و قسمتی چشم بهم زدن، سرش رو مکی شم و در ی مرهی خونشی گري چشم هابه

 ، کنمیاش رو جدا م
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 ، که با متِ محکوم به مردنهی خواد بهش صدمه بزنم اما هر کسی نوبت اون زن، دلم نمحاال

 
 به نکهی کشم و بدون ای مرونی مت رو گرفته، از پنجره بي که سفت بازوی زنرانهی غافلگیلی بار خنیا

 ی کنم و از پنجره به سمت مت پرت می کنم، با دندون هام دستش رو جدا میالتماس هاش توجه
 ،کنم

 
 ،دهی از سرش پری که مستدهی اونقدر ترسمت

 : گهی داد مصی صداش تشخي توشهی می که ترس رو به خوبي داد بلندبا
 
 ؟ی لعنتي خوای می از من چ؟ی هستی کتو
 
 رم سراغ ی کنم و می دست هام رو محکم به سمت درخت پرت منی که در حال جون دادن بیزن

 ،مت
 .ی اصلي مهره همون

 
 ،  زنمی مت زل مسی گشاد شده و خي به خون نشسته ام به چشم هاي چشم هابا
 ، هستمی تونه بفهمه که کی خوب میلی خدنمی دبا
 
 : گهی کنه و می نگاهم مي و ملتمسانه اهی حالت گربا
 
 . بهم بدهگهی فرصت، د، دکی فقط ،ه،ی کنم ی خواهش مد،یوید
 

 ، کنمی پهلوش فرو مي کشم و دندون هام رو توی مي بلندي عربده
 ، افتهی منی زمي حال روی زنه و بی داد ممت
 ، شهی از پهلوش جدا مي اکهی کشم که تی رو باضرب مسرم
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 ، زنهی داد مدنشی اندازم که با دی کنده شده از پهلوش رو کنارش مي کهیت
 ، رمی به سمت جنگل مگهی دي همراه دو تا جناره رمی گی اش رو به دندون مشونه

 
 ، کشمی کنم و زوزه می سه تاشون رو وسط جنگل رها مهر

 ، شنی به سمت الشه هاشون حمله ور مانهی شن و وحشی کشه که گرگ ها جمع می نمیطول
 ، کنهی مت حس انتقامم رو ارضا مي هاادی داد و فريصدا

 . رمی شم و به سمت خونه می دسته گرگ ها دور ماز
#david_دیوید 
 
 ، کنمی بلند تلفنم چشم هام رو باز مي صدابا

 ، دارمی کنم و برش می کنار تخت دراز مزی رو به سمت مدستم
 ، بندمی گوشم چشم هام رو مي کنم و با گذاشتنش روی می اوکهی نگاه بندازم کنکهی ابدون

 
 بله؟_
 
 . دمی دلم بهش فحش مي کشم و توی مي سرحال توماس پوف کالفه اي صدابا
 

 : گهی زنه و می اسمم رو صدا مي بلندي شه باصدایوجه سکوتم م که متتوماس
 

 ،دیوی زنم دی با تو حرف مدارم
 

 ، لعنت به تو  توماسيا:  گمی مي خواب آلودي کنم و با صدای چشم هام رو باز مکالفه
 .شدهی چدوباره

 
 : گهی ومارهی تر منیی که خواب بودم، صداش رو پادهی تازه فهميانگار
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 . پسرمتأسفم
 
 شده؟ی چنمیحاال بگو بب_
 

 : گهی شه و می مي صداش پر انرژدوباره
 ، مکث رو ترسوندهي شدن مت بدجوردی حرف نداشته پسر، ناپدکارت

 
  سرعت خبر پخش شد؟نیبه ا_
 

 .ی فهمی منجای ايایاگه ب: توماس
 
 . گردمی به اونجا بر نمگهیمن د_
 

 : گهی کنه و می مي سرفه اتوماس
 .امی خب پس من با جک ماریبس
 

 ،دهی خواب از سرم پرگهی بندم اما دی کنم و چشم هام رو می بگم تماس رو قطع ميزی چنکهی ابدون
 ضربه ی خوني مالفه دنی که با دامی منیی کنه از تخت پای درد مي که بدنم بدجوری حال در حالیب
 : گمی زنم و می ممیشونی به پيا

 
 . کنمکاری رو چنی احاال

 
 ، اندازمی به خودم می و نگاهنهی آئي رم جلویم
 ، شه که حالت تهوع بهم دست بدهی افتم و باعث می مشبی دادهی می خوني لب ها دنی دبا
 ،ارمی معده ام رو باال مي رسونم محتوای میی سرعت خودم رو به دستشوبه
 ، شهی گوشت حالم  بدتر مکهی خون و چند تدنی داز
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 ، خوابمی وان مي رم و تویارم به سمت حموم م ضعف دي که بدجوری حالدر
 ،  کنمی سرد و گرم رو باهم باز مآب
 . کنهی خودش غرق مي شه و تن خسته ام رو توی لحظه به لحظه پر تر موان

 
 دوش که چند قطره خون ری رم زی و مامی مرونی شه از وان بی بدنم کمتر می که کوفتگنیهم

 ، کنهیتوجهم رو جلب م
#david_دیوید  
 

 کنم اما ی کنه، سرگردون به سقف نگاه می چکه منی زمي روشتری و بشتری خون هر لحظه بقطرات
 ،نمی بی نميزیچ

 ، بندمی دم و چشم هام رو می رو چند بار پشت سر هم تکون مسرم
 
 . پسري گم؛ حتما توهم زدی خودم مبا
 
 تونم از اون چشم ی لحظه هم نمکی زنه،ی مخی بدنم نمی بی که ميزی باز کردن چشم هام از چبا

 ،هاش دل بکنم
 ، و زبونم بند اومدهدهی پررنگم

 ، کنمی دخترك رو به روم نگاه مدی پوست سفبه
 ، دارهی کنه به سمتم قدم بر می که خون ازش چکه می حالدر
 ، رمی قدم به عقب مکی

 ، بهش ندارمی حس خوبچی که هست من هی اما هر چهی دونم قصدش چینم
 

 ،رهی گی که دست هاش رو باال منیهم
 ، کنهی دو نفر به در حموم برخورد می در پی پي مشت هايصدا
 ، کنهی داره کنترلم مي انگاررمی تونم نگاهم رو ازش بگی هم نمهنوز
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 ، تونم جواب بدمی شنوم اما نمی توماس رو ميصدا
 ، زنهی توماس و جک تمرکزش رو بهم مي مشت هاي صدايانگار

 ، رهی و چند قدم عقب مارهی منیی پا هاش رودست
 ،ادی رسه و نفس حبس شده ام باال می بهم مي تازه اي هواي عقب رفتن دخترك، انگاربا
 ، کنمی رسونم و بازش می که هست خودم رو به در می هر زحمتبا
 

 کنه تا از حموم ی اندازه و کمکم می شونه اش مي دستم رو رواد،ی به سمتم معی سردنمی با دجک
 .امی برونیب

 
 : گمی و مچمی پی دور خودم مشتری ام رو بحوله

 . داخلدی اومديچطور
 

 : گهی شه و می مکمی نزدی با نگرانتوماس
  شده؟يزی چده؟ی داشتم، چرا رنگت پردیکل
 
 . ضعف دارمکمینه، فقط _
 

 : گهی و به جک منهی شی کنارم متوماس
 ؟ی کندای پيزی آشپزخونه چي از توی تونی منی بببرو
 

 . رهی ده و به سمت در می تکون مي سرجک
 

 :توماس
 .ي سر خودت آوردیی چه بالنمی دراز بکش زنگ بزنم به دکتر ببایب

 
 : گمی رم تا لباس بپوشم می که دارم به سمت کمد می در حالی حالی اخم و ببا
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 ، من خوبمستی نالزم
 . زودتر برو سر اصل مطلبفقط

 
 . کنه به حرف زدنی گه و شروع می ميباشه ا توماس

#david_دیوید  
 
 ، داخلادی توماس جک مي تموم شدن حرف هابا

 : گهیم  اندازه وی بهش می نگاه مشکوکتوماس
 ؟ي گوش واستاده بودفال

 
 : گهی زاره و در جواب توماس می تخم مرغ رو جلوم مسی سوسچی ساندوجک

 .دمی االن رسنی من همنه،
 

 : گهی شه و می تخت بلند مي از روتوماس
 ، کناطی احتشتری لطفا امشب هم بد،یوی مراقب خودت باش دشتریب

 ی فرار کنی به راحتی تونی نمشهیهم
 .ستی مثل برادرش احمق نمکث

 
 : گمی زنم و با دهن پر می دستم مي از نون تست توی بزرگگاز
 
 . راحت، من کارم رو بلدمالتیخ
 

 ، بندهی گه و در رو پشت سرش می میدوارمی لب امری زتوماس
 
 : گهی شه و می تر مکی رفتن توماس، جک بهم نزدبا

 . کنم امشب سراغ مکث نروی خواهش مازت
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 : گمی کنم و می تعجب نگاهش مبا
 

  چرا؟
 

 : گهی کنه و می لب هاش رو با زبونش تر مجک
 . تونه کنترلت کنهی مکث مچون

 
 : گمی کنم و می نگاهش مجیگ
 

 ه؟ی چمنظورت
 

 تونم بگم ی می کنه، حتی مقی ها تحقنهی مکث سال هاست که داره در مورد گرگدیوی دنیبب: جک
 ،ستی ني پس انتقام گرفتن ازش کاره ساده اشترهیاطالعاتش از پدرت هم ب

 
 : گهی و قبل از رفتن مرهی گی داد توماس جک از من فاصله مي صدابا

 .رو کنم امشب سراغش نی خواهش مازت
 
 ، کنمی جک فکر مي تر از قبل به حرف هاجیگ

 ، کنهی گه برم و جک از رفتن منعم می متوماس
  کنم؟کاری چدی باواقعا
  ؟ی واقعا حق با جک باشه چاگه
#sophia_ایسوف  
 
 ، اندازمی می کنم و به اطراف نگاهی چشم هام رو باز می آرومبه
  افتاده؟ی اما چرا؟ چه اتفاقمارستانم،ی بي فهمم که توی صورتم مي روژنی ماسک اکسدنی دبا
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 ارم،ی باال می و دستم رو به آرومرمی گی که اطرافم گذاشته شده می مختلفي رو از دستگاه هانگاهم
 : گمی می آرومي دارم و با صدای صورتم برميماسک رو از رو

 
 ست؟ی ننجای ایکس
 

 .ونم دم ساکت باشم و منتظر بمی محی اونقدر آروم که ترجصدام
 

 ،ارمی رو به خاطرم بيزی تونم چی نمارمی به مغزم فشار میهرچ
 ، کنمی کنم و به پرستار که درست کنار تختم واستاده نگاه می باز شدن در ، چشم هام رو باز مبا

 : گهی زنه و می بازم،لبخند مي چشم هادنی اندازه که با دی بهم مینگاه
 

  به دکتر خبر بدمدی باب،
 . رهی مرونی هم با عجله از اتاق ببعد

 
 ، داخلانی شه و چند نفر می رنگ باز مدی کشه که دوباره در سفی نمیطول

 ی و مرهی گی چشم هام مي رو تویکی کوچي ، چراغ قوه ادی به سمتم مهی پخته ابای که مرد تقردکتر
 :گه
 

 ؟ي شنوی رو مصدام
 

 زارم و دوباره باز ی هم مي حرفش رودیی تأی معن تونم تکون بدم چشم هام رو بهی گردنم رو نمچون
 . کنمیم
 

 . دهی زاره و فشار می پاهام مي دستش رو رودکتر
 

 ؟ی کنی رو احساس ميزیچ: دکتر
 



      ایرمان گرگ زاده وسوف                                                 اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 240 

 .بله_
 

 : گهی و مادی با لبخند به سمتم مدکتر
 
 اد؟ی مادتی به يزیچ
 

 : گمی کنم و می میاخم
 
 .ارمی بادمی رو به يزی تونم چی ، نمنه
 

 . رهی مرونی بي اگهی حرف دچی ده و بدون هی سرش رو تکون مدکتر
 

 ی شه و می شده بود بهم نزدبک مرهی اتاق بهم خي که گوشه ی رفتن دکتر، پسر جوونرونی از ببعد
 :گه
 

 ا؟ی چطوره سوفحالت
 

 : گمیم  کشم وی مرونی دستش بي رو از تودستم
 
 ؟ی هستی کتو
 

 ا؟ی سوفادی نمادتی يزیتو، تو چ:  گهی و مرهی گی با تعجب سرش رو باال مپسر
 
#Benny_یبن 
 

 . رمی و به سمت اتاق دکتر مامی مرونی توجه کنم از اتاق بای به نگاه کنجکاو سوفنکهی بدون انگران،
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 : گهی کنه و می ازم استقبال مدنمی با ددکتر
 

 ،  پسرمنیبش
 
 : گمی و منمی شی دکتر داره مزی با می کمي قرمز رنگ که فاصله ی صندلي و استرس روی نگرانبا
 
  افتاده دکتر؟ی چه اتفاقای سوفيبرا
 

 : گهی و مرهی گی دست هاش منی سرش رو بدکتر
 . حافظه اش رو از دست دادهای اما، سوف؛ی بنمتأسفم

 
 : گمی کوبم و می مزشی مي مشت هام رو روي ناباوربا
 

 . امکان ندارهنی امکان نداره، انی ممکنه؟ نه، اچطور
 

 : گهیم  شه وی از جاش بلند مدکتر
 

 . زنده استای که سوفی خوشحال باشدی با،ی باش بنآروم
 

 .ممنون دکتر:  گمی کنم و کوتاه می مشت مشتری رو بدستم
 .رونی بامی هم از اتاقش مبعد

 
 : گمیم  کنم وی میظی جک اخم غلدنی دبا
 ؟ي دارکاری چنجایا

 
 : گهیم  زنه وی اش گذاشم رو پس منهی سي دستم رو که روجک
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 . پرستار گفت که به هوش اومدهنم،ی رو ببای سوفاومدم
 
 : گمی دم و می مرونی بهم قفل شده ام نفسم رو بي دندون هانی باز
 

 ارهی نمادی رو به یچکسی هگهی حافظه اش رو از دست داده و دی عوضدیوی به لطف تو و اون داون
 .ارمی سرتون بیی دم که بد بالی وگرنه قول مرونی بدی گمششهی همي براشیپس بهتره از زندگ

 
 : گهیم  کنه وی با تعجب نگاهم مجک

 
 ؟ی تو، تو مطمعن؟ی بنی گی میچ
 
 .ی از دکترش بپرسي بری تونیآره، م_
 

 ی و به سمت اتاق دکتر مرهی گی مای بگه نگاه ناراحتش رو از اتاق سوفيزی چگهی دنکهی بدون اجک
 .ره
 

 : گمیم  زنم وی ميپوزخند
 .ي زدم که حرفم رو باور نداری  محدس

 
 . رم داخلی کنم و می هم در اتاق رو باز مبعد
#sophia_ایسوف  
 
 و ي خاکستري که با چشم هاي و به پسررمی گی مرونی بی برفي باز شدن در، نگاهم رو از فضابا

 ، کنمیقرمزش زل زده بهم نگاه م
 
 .ي باهام داری تو چه نسبتی بگشهیم_
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  ، شهی مکی بهم نزدبالبخند
 ،نهی شی کشه و روش می کنار تخت رو جلوتر میصندل
 : گهی و مرهی گی دست هاش منی رو بدستم

 
 . من، من نامزدتمخب،

 
 : گمی کنم و می تعجب بهش نگاه مبا

 نامزدم؟
 
 : گهی میقی آه عمدنی اندازه با کشی می گشاد شده ام نگاهي چشم هابه
 

 .می باهم نامزد کردشی ماه پکی ما آره،
 
 ه؟یاسمت، اسمت چ_
 

 : گهی کنه و می رو پررنگ تر ملبخندش
 .می هم بهم داریکی نزدیلی نسبت خکی هم بگم که نی ام، البته ای بنمن
 

 : گمی کنم و می براندازش مکنجکاوانه
 

 ک؟ی نزدنسبت
 

 : گهی ده و می تکون ميسر
 . پسر عمه اتممن
 
 ازش بپرسم نگاهم رو ي اگهی سوال دنکهی کنم حرف هاش دروغه، بدون ای دونم چرا حس مینم

 . زنمی و به سقف زل مرمی گیازش م
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 : گهی و مرهی گی دست هاش منی دستم رو محکم تر بیبن
 
 .ی شی مرخص می کنمی رم ببیم
 
 ، کنمی گم و فقط به رفتنش نگاه می نميزیچ
 

 ی کی که ندوني بدتی واقعا وضعاد،ی نمادمی یچی رم اما هینجار م تر از قبل با خودم کلکالفه
 نامزدته شی شناسی رو که نمي مردکی ی بفهميای به هوش می اونوقت وقت،ي و از کجا اومدیهست

 . کدوم راست کدوم دروغی بفهمی تونیو تو هم نم
 

 کالفه نفسم رو ي ابهی مرده غردنی کنم، با دی به در نگاه می بار عصبنی خوره ، ای به در مي اتقه
 : گمیم  دم وی مرونیب

 
 . دوباره، نهنه،
 ؟ی هستی کگهی دتو
 

 : گهی و مستهی ای بشه کناره در مکی بهم نزدنکهی بدون امرد
 

 .ادی نمادتی يزی تو واقعا چا،یسوف
 
 کنه ی که ادعا مي شناسم نه تو نه اون پسری رو نمیچکسی بگم من هدیچقدر با. نه، نه، نه_

 . نامزدمه
 
 .رونی ره بی از اتاق معی شه و سری حرفم دستش مشت منی ابا
 
 : گمی زنم می که غر می لبم در حالریز
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 .دی اوونهی اتون دهمه

 
 ، کنم تمام افکارم رو متمرکز کنمی می بندم و سعی هام رو مچشم

 
 داره، نه یکه نه خاطرات آدم تازه متولد شده کی شدم اد،ی بادمی ستی قرار نیچی هي انگارر،ینخ

 .يریتصو
 
 »؟ي داریتی چه هوا؟ی سوفی هستی کتو«
#david_دیوید 
 
 ،  رمی هدف راه می شهر بکی تنگ و تاري کوچه هايتو
 . شهی کردم، حالم بدتر مهی از گوشت و خون چند تا آدم تغذشبی دادی مادمی بار که هر
 

 ی راهیعنی درونم خاموش بشه، شی رو نابود کنم تا آتگهی چند نفر ددی برام شکنجه آوره، باییتنها
  رو بچشم؟ي عادی زندگکیهست تا روحم به آرامش برسه و طعم 

 
 که يزی تر از اون چفی نشم اما، اراده ام ضعکی به شهر نزدگهی باخودم عهد کرده بودم که دمن

 ، کردمیفکرش رو م
 ؟ی برسونم چبیه به اون هم آس خواد، اما اگی تنگ شده، دلم محبت مای ماري برادلم

 
 .ارمی صداش به دست بقی بهتره فقط بهش زنگ بزنم و آرامشم رو از طرنه،
 
 
 ،رمی گی و شماره اش رو مارمی در مبمی جي رو از تومی گوشدی تردبا

 . بندهی لب هام نقش مي رویحی اندازه، لبخند ملی منی گوش هام طني که صداش تونیهم
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  حالت چطوره؟ا،یسالم مار_
 

 . بهش زنگ زدم خوشحالهنکهی هم از اای ماريانگار
 

 ؟ی واقعا خودتد،یویسالم د: ایمار
 
 . خودممز،ی عزيایآره مار_
 

 . واقعا نگرانت بودمي که زنگ زدي کردی کاره خوبیلی پسرم؟ خيچطور: ایمار
 
 : گمی می پر ذوقي شه و با صدای همه محبت و توجه لبخندم پررنگ تر منی ااز

 .خوبم
 .ای که نگرانت کردم ماردیببخش
 . گذرهی چطوره؟ خوش ماوضاع

 
 : گهی مي آروم تري بار با صدانی اایمار
 ،  رو به راههی همه چآره،

 .نمتی ببدی راستش، بادیوید
 
 : گمی دم می مهی تکواری که وسط کوچه به دی حالدر
 

  افتاده؟ی اتفاقچرا؟
 

 : گهی زنه میموج م توش ی که ناراحتیی با صداایمار
 

 .نمتی ببدی دونم اما بای نمیعنی نه،
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 : گمی کنم و می دستم جا به جا مي رو توی گوشنگران،
 ؟یی کجااالن

 
 : گهی کنه و می مکث می کمایمار

 . رم خونهی مگهی ساعت دکی کنم، تا دی خرکمی اومدم
 
 .ي رسونم، بای خودم رو مگهی ساعت دکی من تا ایباشه مار_
 

 ،  رمی کنم و به فکر فرو می رو قطع میگوش
 » باهام داره؟ی چه کاره مهمای ماریعنی«
#david_دیوید  
 

 ،ای ماردنی برم دی سرتا پا مشکپی تنی اندازم، دوست ندارم با ای تنم مي توي به لباس هاینگاه
 . رمی رو پارك کردم منمی که ماشینگی به سمت پارکی قطعمی تصمکی با پس

 
 ، خورهی زنگ ممی گوشن،ی روشن کردن ماشبا

 ی به صفحه اش می آوردنش نگاهرونی کنم و با بی رنگم فرو می مشکي پالتوبی جي رو تودستم
 ،اندازم

 . کنمی می دم و اوکی باال میی اسم جک ابرودنی دبا
 
 بله جک؟_
 

 . کنهی مکی نامنظمش گوش هام رو تحري صداش نفس هادنی از شنقبل
 

 . به هوش اومدهای سوفا،ی سوفد،یوید: جک
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 : گمی شه و می مقی به روح خستم تزري و حال فوق العاده ای خودم بخوام خوشحالنکهی ابدون
 

  جک؟ی گی ميجد
  حالش چطوره؟االن

 
 . دارهدی کنه که تردی لرزون و مکث کوتاهش مشخص ميصدا

 
 . خوبه، امایخب، حالش از لحاض جسم: جک

 
 : پرسمی ازش مکالفه

  جک؟ی چاما
 

 :جک
 . حافظه اش رو از دست دادهایسوف

 
 : گمیم  زنم وی به فرمون می حرف جک، مشتنی ابا
 

  چطور ممکنه آخه؟،یلعنت
 

 . محکم بودهیلی که به سرش خورده خيضربه ا: جک
 
 : گمی شه و داغون تر از قبل می و ذوقم نابود می آخر جک تموم خوشحالي حرف هادنی شنبا
 

  جک؟هشی می چحاال
 

 : گهیم  کشه وی میقی نفس عمجک
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 . افتهی مي داره اتفاقات بدنجای دونم، اما ای نمفعال
 
  جک؟هیمنظورت چ_
 

 .شتی پامی میی تونم بگم بگو کجایپشت تلفن نم:  جک
 
  ،الیخی اما بیی رفتم جایراستش داشتم م_
 . خونه امایب

 
 ، کنهی رو قطع می گه و بعد هم گوشی مي باشه اجک

 
 . زارمی فرمون مي کنم و سرم رویو رو داشبورد پرت م  رمیگوش

 
 ». متأسفم عشق منا،ی سوفمتأسفم«
#david_دیوید  
 

 . کنمی رانندگی تونم درست و حسابی نمی شده که حتای سوفرهی فکرم درگاونقدر
 
 . رسمی به خونه ام منی م45 تموم سرعتم باالخره بعد از با
 
 ی مکی به در نزددی اندازم و با تردی می رنگ نقش بسته نگاهدی سفي برف هاي که رویی رد پاهابه

 ،شم
 

 ، گردمی برمنمی به سمت ماشعی خونه ام، سري چند نفر تودنی کنم که با دی در رو باز مآروم
 

 ، زنمی از همه به جک زنگ ماول
 ، دهی تا بوق باالخره جواب م3، 2 از بعد



      ایرمان گرگ زاده وسوف                                                 اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 250 

 
 : گمیبدم م بهش فرصت حرف زدن نکهی ابدون

 
 . اونجاامی برو آکسفورد من هم م،ی نشی اطراف آفتابنی خونه ام منتظرمن، بهتره اي چند نفر توجک

 
 . دهی تماس رو خاتمه منمتی بی زنه و با گفتن می نمي که متوجه عجله ام شده حرف اضافه اجک

 
 ، شهی در خونه ام باز من،ی روشن شدن ماشبا

  ،نمی اش رو ببافهی تونم قی حواسم به فرار کردن نمي عجله دارم و همه چون
 .رمی گی با سرعت از خونه فاصله م  دم وی پدال فشار مي سرعت پام رو روبا
 

 ی جا خوش مشهی شي روی کوبند و به آرومی جلو مي شهی درشت برف خودشون رو به شي هادونه
 ،کنند
 حرف نی برف ها سمج تر از انی اي اما انگارنم،ی زنم تا بتونم جلوم رو ببی رو منی پاك کن ماشبرف
 .هان

 
 ، اندازمی می به عقب نگاهنهی آئاز

 . انی فورد درست پشت سرم در حال رانندگنی ماشدوتا
 

 ، کنمی رو عوض مرمی کنم و مسی دنده رو جا به جا میعصب
 . بزارم دستشون بهم برسهدینبا
 

 ، اندازمی به عقب نگاه منهی دوباره از آئيراندازی تي کنم، با صدای مشتری رو بسرعتم
 
 : گمی مي بلندي زنم و با صدای به فرمون مي بار مشت محکم ترنیا

 
 . بازم تویلعنت
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 الیخی رو به رومم که بي لغزنده ي و خم جاده چی پر پي خوره اما اونقدر غرق جاده ی زنگ ممیگوش

 .ری گغامی پي کنم تا بره روی شم و صبر میم
 
 کنم و به صداش گوش ی مشتری شنوم، اخمم رو بی که مي مستانه اي قهقهه و خنده هاي صدابا
 : گهی دم که میم
 

 .ي برات ارزش داره بهتره دست از فرار کردن بردارقتی رفنی جون بهتراگه
 
 : گمی مي بلندادی دم و با فری رو جواب می ترمز گوشي روزنمی جک، مادی فري صدابا
 
 ی شکل منی نداشته باش آشغال، اگه دستم بهت برسه به روح مادرم قسم به بدتري اون کاربه

 .کشمت
 

 ، کنهی مي خنده هاش با روح و روانم بازي صدادوباره
 : گهی که مشی جديصدا

 .ی کندمی که تهدیستی نیطی در شراتو
 . دهی هام رو آزار مگوش

 
 : گمی کنم و می بلند ممی شم و دست هام رو به حالت تسلی مادهی پنی تر از قبل از ماشناتوان

 
 . نداشته باشي فقط به جک کارممی تسلمن
#david_دیوید 
 
 برم اما محافظ هاش ی کردن، به سمت مکث هجوم مزونشی جک که سرو ته از سقف آودنی دبا

 . کنندی پرتم می درب و داغونی چوبی و به سمت صندلرنی گی من رو معیسر
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 : گمی کنم و می صورت منقبض شده ام به مکث نگاه مبا
 
 ؟ی عوضي خوای می من چاز
 
 :  گهی ده و می دستش فشار منی فکم رو باد،ی حرف مکث به سمتم منی ابا
 .ي تاوان مرگ برادرم رو بددی باتو
 

 : گمی زنم و می ميپوزخند
 
 . نه مني تاوان بددی که بایی تونیا

 
 : گهی زنه و میزل م چشم هام ي خشم نفرت توبا
 

   شهی مشخص مامشب
 رونی رنگ بی طوسي از در فلزعشی بلند و سري زنه و با قدم های هم محکم به صورتم مشت مبعد

 . رهیم
 

 ، رمی شم و به سمت جک می از رفتن مکث و اون دوتا غول تشن از جام بلند مبعد
 
 ،رمی گی زارم و نبضش رو می گردنش مي استرس دستم رو روبا

 . کننده استدواری که زنده است امنی زنه اما همی مکند
 
 ، رمی می عجله به سمت صندلبا
 

 . روشستمی ای زارم و می کناره جک مدرست
 
 ، اندازمی می گره محکم طناب نگاهبه
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 . استدهی فای باز کردنش بي من براتالش
 
 ، کنمدای پزی تی شکی اندازم تا بتونم ی می اطراف نگاهبه
 شم و ی رو به روم نصب شده خوشحال ميمتر9 واری که درست وسط دیکی کوچيجره  پندنی دبا

 ، رمیبه سمتش م
 . دارمی بر منی زمي شکسته رو از روي هاشهی از شکی تکی زنم و ی بهش می محکممشت

 
 : گمی رم و می باال می از صندلدوباره

 . رو پاره کنهی طناب لعنتنی اونقدر برنده باشه که ادوارمیام
#david_دیوید 
 
 . طنابدنی کنم به بری ام شروع مگهی دست دکی و با رمی گی جک رو مي دستم پاهاکی با
 
 ، کنی مکهی تکهی و تی تن طناب رو زخمی رحمی کنه و با بی کار خودش رو مشهیش

 ، طنابي مونده تا نابودکی چند تا نخ بارفقط
 ،رمی گی رمق جک رو می بي اندازم و با دو تا دست هام پاهای منی زمي رو روشهیش
 . افتهی دست هام مي روشتری بشینی شه و سنگی جک آزاد مي شدن طناب، پاهادهی کشبا
 
 زنم ی میلی زارم و به صورتش چند تا سی پام مي زارم، سرش روی منی زمي جک رو روی آرومبه
 که

 . کنهی باز می هاش رو به آرومچشم
 

 . کنمی تشکر محی مسیسی برم و از عی ام منهی رو به دو طرف سدستم
 

 : گمی زارم و می کنه می میی لبش خودنماي که گوشه ی زخمي رو رودستم
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 . بشهينجوری خواستم ای جک، متأسفم، نممتأسفم
 

 . افتهی بگه که به سرفه ميزی خواد چی مجک
 . تا بتونه راحت تر نفس بکشهرمی گی رو باال مسرش

 
 .ستیحرف نزن جک، تو اصال حالت خوب ن_
 

 : گهی و آروم مدهی کشه و بری میقی سرفه هاش نفس عمنی بجک
 

 .ي جا، برن،ی از، اد،ی تو، ب، بات،
 
 .می افتادری تونم جک، هر دومون گینم_
 

 : گهی کنه و می دوباره سرفه مجک
 . کنندلی کامل، تبدوون،ی حک،ی خوان، تورو به ی م،ی امشب، مام،
 
 : گمی کنم و می به صورت کبود و خون آلودش نگاه مي کنجکاوبا
 

 .هی چمنظورت
 

 : گهی که صورتش از درد جمع شده می کشه و در حالی باال تر مکمی خودش رو جک
 . رو نابود، کنندتت،ی خوان، انسانیم

 .ي بزاردی ن، نباتو،
 

 ی هم نمنی از اشتری اما بهی تونم بفهمم منظورش چی است که نمدهیچی جک پي حرف هااونقدر
 .تونم ازش حرف بکشم
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 ،  رمی زارم و به سمت پنجره می منی زمي روی جک رو به آرومسر
  نجات بدمنجای اول جک رو از ادیبا

 ؟ي چطوراما
#sophia_ایسوف  
 
 ، و در حال کلنجار رفتن با خودممدمی اتاقم دراز کشيتو
 ، از دست دادم واقعا ناراحتمی مامانم رو به تازگدمی فهمنکهی ااز

 ، رو باهم از دست دادمزمی همه چيانگار
  قبال دوستش داشتم؟یعنی!  بهش ندارمی حسچی که هی رو قبول کنم در حالی تونم بنی مچطور

 
 : گمی زارم و اروم می قلبم مي رو رودستم

 ؟ی هستی کنم تو متعلق به کسی حس مچرا
 

 .نمشی تونم ببیابم م خوي و فقط توشناسمشی که من نمیکس
 
 ،امی مرونی نشسته از فکر بلچری وي که روي اومدن مردبا
 .لچرهی وي دونم چرا روی نمی بهم گفت پدرم اما حتیبن
 

 . شمی نگرانش خوشحال بشه، اما موفق نمي کنم بهش لبخند بزنم تا چهره ی میسع
 
 ، شهی مکی کنار دستش بهم نزدي از دکمه هایکی فشردن با

 : گهی زنه و می ممیشونی به پي ابوسه
 .ای خوبه سوفحالت

 
 کنم و ی من داره نگاه مي به چهره يادی زارم، به صورتش که شباهت زی دستش مي رو رودستم

 : گمیم
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 . دستم کالفه ام کردهنی گچ پا و اکمی فقط ،ي د،ددخوبم،
 
 : گهی زنه و می لبخند مي ددي کلمه دنی شنبا
 

 .ی شی تحمل کن دخترم، باالخره از شرشون خالص مي روزچند
 
 ، کنمی گم و فقط به زدن لبخند اکتفا می نميزی آرامش بخشش چي جواب صدادر
 

 .می که فردا از لندن برمی گرفتمی که بگم، خب ما تصمنجای اومدم اا،یراستش سوف: يدد
 
 چرا؟اصال کجا؟_
 

 : گهی کشه و می میقی نفس عمپدر
 .سهی سوئمونی زندگي همه چون

 
 ؟یپس، مامان چ_

 .می قراره بری وقتي دفنش کردنجای اچرا
 

 ره ی ده و از اتاق می نمی کنه اما جوابی نگاهم می و طوالنقی شه،عمی منی صورتش غمگدوباره
 .رونیب

 
 : گمی زنم و می زل منهی آئي تر از قبل به خودم توکالفه
 . گن دختر، همهی دارن بهت دروغ مهمه

 . دارمیتی خودم بفهمم چه هودیبا
  از کجا؟اما
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 داشی پي اتاقم و رفتاراش مشکوك بود بتونه کمکم کنه، اما چجوري که اومد توي اون مرددیشا
 کنم؟

#david_دیوید  
 

 ،نمی شی دم و رو به روش می مهی تکواری رو به دجک
 . کنمی شده و کتک خورده احساس شرم می به خاطر من زخمنکهی ااز
 

 : گهی و مارهیوجه حالم شده، با دستش سرم رو باال م متجک
 .ی کنی فکر مي داری به چق،ی رفنیی سرت پاچرا

 
 : گمی اندازم و می می نگاهبهش

 
 به تو که ای که االن حتما نگرانم شده فکر کنم ای فکر کنم، به مارای دونم به سوفی فقط نم،یچیه

 . بدمتی فراريچجور
 

 : گهیم  کنه وی دستش قفل منی دستم رو بجک
 ، فکر نکن جز خودتیچی هبه
 ؟ی کنند چلی تبدنهی گرگکی به شهی همي اگه امشب تو رو براه،ی جدهی قضدیوید
 
 ؟ي موضوع فکر کردنی به اچیه
 

 : گمی زارم و می زانوهام مي رو روسرم
 ، دونم جکینم
 بشم، پس بزار لیه تا آخر عمرم تبد خسته شدم، اگه قرارگهی کار به نفعم باشه، راستش دنی ادیشا
 . کنمی راحت زندگينجوری ادی باشم، شاوونی حکی شهی هميبرا
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 : گهی کنه و می اخم مره،ی گی دست هاش منی سرم رو بجک
 
 ؟ی گی می چی فهمی مچی هد،یوی زده به سرت دتو

 از دستشون ی تونی مي دست آموز، فکر کردوونی حکی ی شی کنند ملتی تبدشهی همي برااگه
 ؟ی و عشقت چای سوففی پس تکل؟ی کنداینجات پ

 
 :  گمی کنم و می دست هاش آزاد منی رو از بسرم
 . کن جکبس

 باعث شد برم با ي که از سر لجبازی کنم، عشقانتی که باعث شد بهش خی عشق؟ عشقکدوم
 . که ازش متنفرميدختر
 .ادی نمادشی یچی هگهی و االن هم که دمارستانی رو تخت بوفتهی که باعث شد به خاطر من بیعشق

 
 : گهی اندازه و می منیی سرش رو پاجک
 .ي چقدر دوسش داري وقت بهش ثابت نکردچی که هنی ها علتش انی اي همه

 
 .  داره رو دوست ندارهیوانی حي از وجودش خوی رو که قسمتی آدمهی چکسی هد،یویبس کن د_
 

 : گهی مي بلندي بار با صدانی اجک
 ،  االن هم عاشقتهای سوفی دم که حتی قول مبهت

 . تونه کمکت کنهی که مي اون تنها دختردیوید
 

 : گمی کنم و می نگاهش مکالفه
 

 ؟ی لعنتی دونی ممی از زندگی جک، تو چهی چمنظورت
 

 .می بکننجای رفتن از ارونی واسه بي فکرکی دیاول با: جک
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 ؟ی بزنرونی جهنم بنی از اي خوای ميچطور_
 

 : گهی زنه و می می بخشنانی لبخند اطمجک
 
 . شنی خودشون دست به کار ممی نفوذي نگران نباش آدم هاتو
 

 . زنهی باهام حرف منانی با اطمنقدری انی خوردم، پس به خاطر همی جک غبطه می به زرنگشهیهم
 

 : گمی و مارمی فکرم رو به زبون مناخودآگاه
  جک؟ی هستی واقعا کتو
 

 : گهی کنه و می مي خنده اجک
 

 . که عقلش رو از دست دادهوونهی پسر دهی قی رفلدم،ی جک اسکافمن
#david_دیوید  
 
 ،می شی باز شدن در من و جک ساکت مبا
 ،نهی شی و جلوم مادی آمپول به سمتم مکی همسن جک با بای پسر تقرکی
 

 : گهی کنه و می نگاهش می با نگرانجک
 ؟ی کنکاری چي خوایم
 

 : گهی آروم  میلی اندازه و خی به جک می نگاهپسر
 . بشهلی کنه تا تبدقی به خودش تزردیوی خواد از خون دی عوض شده جک، مکث منقشه

 
 ، تونم حرف بزنمی نمی گشاد شده بهشون زل زدم و حتیی با تعجب و چشم هامن
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 : گهی منهی بی رو مجمی گي افهی که قجک

 . منهي ها از دوستیکی جانسل نی اد،یوی نکن دتعجب
 

 : گهی کنه و بازدن چشمک می می بهم نگاهجانسل
 ،ادی دردت مکمی فقط

 
 . کشهی دستم مي آغشته به الکل رو روي کنه و پنبه ی هم دستم رو باز مبعد

 
 : گهی و مزهی ری میکی در دار و باري شهی  شي رنگم رو تواهی سبای و تقرظی غلخون

 .دیوی دی مبارزه کنی به خوبی بتوندی باامشب
 

 . رهی مرونی از در بي اگهی حرف دچی هم بدون هبعد
 

 . خورهی جک به سمتش سوق مي در،با صداي ثابت شده ام رونگاه
 

  گفت؟ی جانسل چيدی حواست کجاست؟ فهمد،یوید: جک
 
 ه؟ی بشه چلی خواد تبدی منکهیمنظورش از ا. ن، نه_
 

 ،يری و گازش بگی کنه تا باهاش بجنگکی خواست تو رو تحری مکث امشب مد،یوی دنیبب: جک
 رو عوض کرده و چون خون تو آغشته مشی کشه ظاهرا تصمی طول ميادی زوهی شنی خب چون ااما

 ،  کنهلی اون رو هم تبدی به بدن کسافتنی تونه با انتقال ی گرگه مکیبه  هورمون خاص 
 . موندگار باشهرشی تونه تأثی که تا چه حد مستمی مطمعن ناما
 
 . نابود بشهتمی کنه که انساني خواست با من کاری بوده، پس چرا منی، اگه، اگه هدفش اخب_
 



      ایرمان گرگ زاده وسوف                                                 اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 261 

 : گهی شه می که از جاش بلند می در حالجک
 . انتقامي واضحه، براخب

 
 : گمی و مکنمی رو محکم مشت مدستم
 ه؟ی که ازم گرفت چی خونفی تکلحاال

 
 : گهی ره و می منی زمي روي هاشهی به سمت خرده شجک

 . نباش بچه ها کارشون رو بلدندنگران
#sophia_ایسوف  
 
 . کنمی زارم و به صفحه اش نگاه می مزی مي رو رومیدنی نوش،ی اس ام اس گوشي صدابا
 
 ری به آدرس زایب11 ساعت فردا«
 » ) Camden Town( کمدن تون 
 
 . ندارهی اسمچی کنم اما هی شماره اش نگاه مبه
 

 ، کنمی و منتظر نگاهش مرمی گیال م سرم رو بای بنيباصدا
 
 ه؟ی تونم بپرسم کیم: یبن
 
 . بهت ندمی دم که جوابی محیاوم، راستش ترج_
 
 ، شهی جمع می حرفم لبخند بننی ابا

 ،نهی شی کشه و روش می کنارم رو عقب میصندل
 
 : گمی شم و می فکر کردن مالیخی دارم، اما بدی سوالم ترددنی پرسيبرا
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 کجاست؟) کمدن تون( ی دونی تو م،یبن
 
 : گهی ده و می باال میی ابرویبن
 
  اومده؟ادتی يزی چطور مگه؟نکنه چستم،ی بلد نادی متأسفانه من لندن رو زنه
 
 . پرسمی از پدر مستینه، مهم ن_
 
 : گهی کنه و می نگاهم مي با کنجکاویبن

  نشده؟يزی که چیمطمعن
 
 . گم اره مطمعنمی خورم و می ام رو مي بلوبري وهی آبمي مونده ته
 
 : گهیم  ورهی گی دستم رو می خوام از جام بلند بشم که بنیم

  تونم وقتم رو باهات بگذرونم؟ی مامشب
 
 .ي انجام ندی کار اشتباهي نداره فقط اگه قول بدیآره، از نظر من مشکل_
 
 : گهی زنه و می مي لبخندیبن

 .وفتهی ننمونی بی دم اتفاقی مقول
#david_دیوید 
 
 ، کنمی چشم هام رو باز مي باز شدن در فلزبا

 شن ی مکی که بهمون نزدیی ده و به آدم های می آماده باش تکون کوتاهی سرش رو به معنجک
 . کنهینگاه م
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 و با گرفتن بازوم من رو از جام بلند ادی الغره به سمتم مبای پوست و تقراهی از محافظ ها که سیکی
 . کنهیم
 
 . کنهی دستش ازجا بلندش مکی ره و با ی اشون هم به سمت جک مگهی دیکی
 

 به نکهی کنند تا ای بود رد مي و فلزی هاش آهنواری دي که همه ي سردي رو از راه روهردومون
  ،می رسیانتهاش م

 
 ، شهی ده و در باز می رو فشار مواری دي رودی که دستم رو گرفته، کلیمحافظ

 فهمم که ی ممی که االن داخلشی شه، از حرکت کردن اتاقید بسته م زویلی داخلش و در خمی ریم
 .ي جور آسانسور انگارهی بهتر بگم ایمتحرك 

 
 بزرگ یلی قفس خکی مثل يزی چهی که وسطش می ری می باز شدن در، به سمت  سالن بزرگبا

 .،گذاشته شده
 
 ، اندازمی می کنه و نگاهی ميکاوری اطراف رو ري و کنجکاوي جک که با خونسردبه

 ، بندنشی با طناب می صندلکی ي کنند و روی رو از من جدا مجک
 

 . کنند به داخلی برن و با باز شدن درش پرتم می رو هم به سمت اون قفس ممن
 و به ستندی ای رو به روم می،آهني هالهی از اون مرونی کنند و هر دوشون بی قفل مری رو با زنجدر

 . شنیم رهی رنگشون خی مشکيساعت ها
 
 . شدنلی فهمم که وقت تبدی تند تر شدن ضربان قلبم مبا
 

 . فهمونه که حواسم رو جمع کنمی با چشم هاش بهم مجک
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 و رندی شه، دوتا محافظ ها گوش هاشون رو بگی کشم که باعث می مي بلندي شدنم زوزه لی تبدبا
 .چند قدم عقب برن

 
 . کنمدای نجات پی قفس لعنتنی از ادی زنم تا شای ها ملهی و قرار ندارم،خودم رو محکم به مآروم

 
 ، شمی مرهی شنوم و به در آسانسور خی رو می کسي پايصدا

 . کنهی و قفلش رو باز مادی به سمت قفس مشخندی با اعتماد به نفس کامل و نمکث
 

 ، شهی و لبخندش پررنگ تر مشهی لحظه به لحظه حالت چهره اش عوض مجک
 . مطمعن که قهرمان داستانهیلی خي شده، انگاررهی درست رو به روم واستاده و بهم خمکث

 
 کنه و با بستن چشم هاش ی مکی کنه رو به گردنش نزدی میی که خون داخلش خودنمایسرنگ

 ، کنهی می پوستش خالریمحتوا رو ز
 
 . کنهیز م کنه و دست هاش رو از هم بای سررنگ رو به طرفم پرت میطانی شي قهقهه با
 
 . مکثی شه حتی بلند جک توجه همه بهش جلب مي خنده با
 

 که دوره قفس واستادن اسلحه هاشون رو به یی شه محافظ های جک قطع مي که خنده نیهم
 چشم بهم زدن اون ها رو به رگبار کی و در رندی گی که کناره هم واستادن میسمت چند تا محافظ

 . بندندیم
 

 ، گردهی به سمتم برمي با بهت ناباورمکث
 ، بودهچهی بازکی فهمه که فقط ی تازه منهی بی رو که منمی خشمگي چهره

 . کنمی ها پرتش ملهی و محکم به سمت مرمشی گی ره که از پشت می شتاب به سمت در مبا
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 . شمی پاره کردنش مشتاق مکهی تي براشتری کنه و بی و زجه هاش حالم رو بهتر مالتماس
 

 ی از صورتش رو جدا می چشم بهم زدن قسمتکی تونم تحمل کنم و در یشدم که نم ی وحشاونقدر
 ،کنم

 
 ،ارهی رو به رنگ خودش در مدی سفنی هاش کف زمخون

 ، مغزمرو تحت تسلط خودش در آوردهي خون همه يبو
 . پاره کردنشکهی کنم به تی کشم و شروع می زوزه رو هم منیآخر

 
 : گهی گردم که می کشم و به سمتش بر می بلند جک، کنار مي صدابا
 

 . ندارهتی امنگهی دنجای ا،ي هر چه زودتر بردی بادیوی کن دبس
 

 . رمی اندازم و دوباره به سمت الشه اش می به اسکلت مکث مینگاه
 
 . کنمی گردم و نگاهش می بر معی باز شدن در سري صدابا
 

 : گهی ره و می از کنار در کنار می به ارومجک
 .دیوی دبرو
 
 از عی صدمه نزنم پس سری تونم به کسی بمونم نمشتری دونم اگه بی دارم، می سمت در قدم بر مبه

 . پرمی مرونی و از پنجره بامی مرونیقفس ب
 
#sophia_ایسوف 
 
 . کنمی زارم کنار و بهش نگاه می رو ممی گوشی اومدن بنبا
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 .نهی شی و کنارم مادی به سمتم می با لبخند خوشگلیبن
 . چسبونهی و سرش رو به سرم مرهی گی دستم رو می آرومبه
 
 ا؟یسوف: یبن
 
 ؟یبله بن_
 
 ؟يتو هم من رو دوست دار: یبن
 
 .هی دونم، سوال سختینم_
 
 : گهی و مرهی گی دستم رو محکم تر میبن
 . دوست داشتنم فکر کنبه
 

 : گمی زنم و می رنگش زل مي خاکستري و به چشم هارمی گی فاصله مازش
 
 . تونم قول بدم کهی اما نميای به نظر می تو پسر خوب،یبن
 
 : گهی کنه و آروم کنار گوشم می لب هام حرفم رو قطع مي گذاشتن انگشتش روبا
 
 .می خوب فکر کني هازی به چای بای بشنوم سوفيزی خوام چی نمش،یه
 

 ،می شی مرهی خی گم و هردو به آسمون برفی مي اباشه
 . کنهی ره و بازش می به سمت پنجره میبن
 
 ؟ي خوریسرما که نم: یبن
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 : گمی از پنجره مرونی شم و با دراز کردن دستم به بی هم از جام بلند ممن
 
 . اصالنه
 
 نی چسبونه به خودش،  ای کنه و من رو می تموم شدن حرفم، دستش رو دور کمرم حلقه مبا

 ازش ی بکشم و کمقی شه که چند بار نفس عمی ده و باعث می بهم دست مي حس بدیکینزد
 .رمیفاصله بگ

 
 ، فرداستری برم، تموم فکرم درگی شده واقعا لذت مجادی انمونی که بی سکوتاز
 . کنهی مکی رفتن تحري من رو برای حسکی افته اما ی قراره بی دونم با رفتنم چه اتفاقینم
 
 :گه ی کنه و زمزمه وار می سرش رو به سمت گوشم خم میبن
 

  بخوام؟يزی چکی تونم ازت ی ما،یسوف
 

 : گمی اندازم و می می نگاهبهش
 

 .بگو. آره
 
 : گهی کشه و می میقی نفس عمیبن
 

 . دارم ببوسمتاجازه
 
 : گمی کنم و می اجازه گرفته نگاهش مدنمی بوسي برانکهی تعجب از ابا
 
 .ی بنیبی واقعا عجتو
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 .ی استفاده نکنٔ◌ که سویبه شرط:  گمی کنم و می مکی لپم رو به لبش نزدبعدم
 
 شه و به سمت در ی ازم جدا مرهی گی که از لپم می زنه و با گاز محکمی مي اثانهی لبخند خبیبن
 . رهیم
#sophia_ایسوف 
 
 يپسره :  گمی زارم و می کنم، دستم رو روش می لپم افتاده نگاه مي که روی به رد دندوننهی آيتو
  بگم؟ی آخه من به تو چوونهید
 

   زنه وی مي لبخنددنمی رم ؛ پدر با دی مرونی کشم واز اتاقم بی مي کالفه انفس
 . کنهی لپم توجهش رو جلب مي کنه که قرمزی نگاه مبهم

 : گهی ومادی شده به سمتم مجادی اش ای پر پشت و مشکي ابرو هانی که بیکی اخم کوچبا
  شده؟ی چایسوف

 
 : گمی و م اندازمی منیی زده سرم رو پاخجالت

  بال رو سرم آورد؛نی گرفته بودو خب، اشی شوخکمی ی فقط بن،ي ددستی نيزیچ
 

 :  گهی گرده و می بر مهی به سمت عمه هلن که مشغول آشپزپدر
 . کردهکاری با دخترم چی بنینی ببدیبا

 بای تقري اندازه وبا صدای به لپم می نگاهاد،ی کشه و عجله به سمتم می مي هلن دست از آشپزعمه
 : گهی ميبلند

 ؟ی هات برنداشتی شوخنی تو هنوز دست از ایبن
 : گهی و مارهی باال ممی دست هاش رو به حالت تسلیبن

 .  گناهمی ، من باستی مقصر خود سوفمتاسفم
 

 ».می باهم حرف بزندی باي ددالیخیب«:  گمی کشم و به پدر می مي کالفه اپف
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 . کنهی متی گه و من رو به سمت اتاقش هدای مي باشه انهی بی ام رو مي جدي چهره پدرکه
  شده؟يزی چایبگو سوف:پدر
 . سوال دارمهیازت :گمی اندازم و می می صورتش نگاهبه

 .بپرس: گهی کنه و می کنجکاوانه نگاهم مپدر
)  Camden Town( کمدن تونی دونیتو م: گمی مي کنم و با حالت مظلومانه ای رو کج مسرم

 کجاست؟
 

  افتاده؟یاتفاق:  گهی و مرهی گی نگاه کنجکاوانه اش رو از من مپدر
 .نه فقط به اونجا دعوت شدم_

 ؟ی تونم بپرسم توسط چه کسیم:پدر
 ؟ي شه جواب من رو بدیپدر م_
 

 . لندنیدر شمال غرب:گهی اندازه و می می دلخور به پنجره نگاهپدر
 .يارم دددوست د: گمی زنم و می مي به صورتش بوسه ای خوشحالبا

 رونی رم بی هم از اتاقش مبعد
 
 ، کنمی با دقت خودم رو برانداز منهی آيتو
 ، کنمی مدی رو تمدمی لب صورترژ

 ی دستفی کنم، کی رنگم رو مرتب می لباس طوسي قهی پوشم و ی رنگم رو می تنگ و مشکشلوار
 .امی مرونی دارم و با استرس از اتاق  بی رو هم بر ممیمشک

 
 ، دوزهی رو بهم مزشی برانگنی کشه و نگاه تحصی دست از خوردن قهوه اش مدنمی هلن با دعمه

 
 ،ي دختر محشر شديوا:  هلنعمه
 !ي داری مهمیلی کنم قرار خی مفکر
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 : گمی کنم و می رو، بغلش می لبخند به سمتش مبا
 .ی دونی فقط مست،ی اونطور هام مهم ننه،
 
 : گهی پره و می خنده وسط حرفم مبا
 
 . خوش بگذره بهتزم،ی عزي بدحی خواد توضینم
 

 ، دهی ادامه مي آروم تري با صداوبعد
 .ي نره که تو نامزد دارادتی فقط

 
 . شمی کشم و از بغلش جدا می میقی عمنفس

 
 .يبا. باشه عمه، هواسم هست_
 

 .زمی عزيبا:  هلنعمه
 
  دهی رو نشون م10:30 اندازم که ی می ساعتم نگاهبه

 . دمی دست تکون می تاکسي شد براری دي زنم و با گفتن وای ممیشونی به پي اضربه
 
  دمی مهی تکی گم و به صندلی به راننده فرصت حرف زدن بدم مقصدم رو منکهی عجله بدون ابا
 
#sophia_ایسوف 
 
 : گهی راننده که مي صدابا

 ،  خانومدمیدیرس
 . شمی مادهی پنی ماشاز
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 . فوق العاده استنجای کنم، واقعا که ای و سرگردون به اطراف نگاه مجیگ
 
 . اندازمی بهش می دارم و نگاهی رو به روم بر ميبای زي چشم از منظره ی گوشي صدابا

 . نا آشناستي شماره همون
 . دمی کنم و جواب می رو لمس ممی گوشي تعلل و مکث صفحه بدون

 
 : گمی کنم و می خوره دست و پام رو گم می گوشم م که بهی مردونه و پر ابهتي صدابا
 

 . سالمس،
 

 . استقهی دق11:35 قای ساعت دقایخانوم سوف: صدا
 

 : گمی اندازم و می منیی سرم رو پایعصب
 . داشتمری دونم تأخی ممتأسفم،

 
 : گهی مي بار با لحن آروم ترنیا

 
 .دی همراه اون بردی شما باشتون،ی پادی سرش می پسر جوون که کاله آبکی ي قهی چند دقتا
 

 . شهی قطع می گم و بعد هم گوشی می بپرسم، اوکی ازش سوالنکهی ابدون
 

 از اون ي شده و هنوز خبر12:00 کی دادم، ساعت نزدواری ام رو به دهی گذشته و من تکقهیچنددق
 .ستیپسر ن

 
 که درست رو به روم ي و به پسررمی گی سرم رو باال مد،ی جفت کفش اسپرت سفکی دنی دبا
 . کنمی نگاه مستادهیوا
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 . خودش باشهدیبا
 شده شتری ضربان قلبم بدنشی دونم چرا با دی کنم، نمی و خوش رنگش نگاه مدهی کشي چشم هابه

 . زدهخیو دست هام 
 
 رانهی غافلگیلی شه و خی تر مکی قدم بهم نزدکی شم که ی محوش مشتری زنه، بی که مي لبخندبا

 .ه کنیبغلم م
 
 دارم و به ی اش بر منهی سي گرفته، سرم رو از روي رو به بازمیائی تموم حس بونشیری عطر شيبو

 . کنمیصورتش نگاه م
 

 : گهی مینی غمگي کنه و با صدای من رو از خودش جدا منهی بی چشم هام مي رو که توتعجب
 اد؟ی نمادتیمن رو . دیوی منم، دا،یسوف

 
 : گمی و مامی مرونی از بغلش بي کنجکاوبا
 ارم؟ی بادی تو رو به دی چرا من با؟ی هستی کتو
#david_دیوید  
 
 داغم ي دست هانی خاطر دستش رو بنی بگم،به همی چای سوفی سوالي دونم در جواب نگاه هاینم

 : گمی کنم و میقفل م
 

 .مینی بشیی جاکی می سرده، بهتره برهوا
 

 . گهی نميزی چگهی شه و دی بکنه باهام همراه می مخالفتنکهی بدون اایسوف
 

 . رسهی به ذهن آشفته ام نميزی چچی رو بشکنم اما هنمونی گردم تا سکوت بی راه مکی دنبال
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 : گهی کنه و می مي ام شده تک سرفه ای و سردرگمشی که متوجه تشوایسوف
 
 ؟ی شناسی اصال تو منو از کجا مه،ی دعوت چنی علت ای بگي خواینم
 

  بهش بگم؟ی چدی بپرسه، حاال باين تر داشتم سوال آسوتوقع
 

 : گمی عوض کردن بحث مي و برارمی گی رو محکم تر مدستش
 

 ؟ي بخوري دوست داری چناهار
 

 ی دستش رو از دستم جدا مدمیپرس  سوال رونی فرار از جواب دادن اي شه برای که متوجه مایسوف
 ،ستهی ایکنه چ رو به روم م

 
 : گهی دوزه و می تخس و لجبازش رو بهم منگاه

 .امی نمیی جاچی باهات هی شناسی و من رو از کجا می هستی کی نگتا
 بگم ای ی بگم بهش؟ بگم تو عشقمی چدی بااره،ی نمادی رو به یچی های برام باورش سخته که سوفواقعا

 ؟یمن دوستت دارم و قبال تو هم من رو دوست داشت
#sophia_ایسوف  
 

 . شمی واقعا دارم کالفه مگهی فهمم دی سکوتش رو نمنی ایمعن
 
 تعجب زده اش بهم نگاه ي زنم که با چشم های اسمش رو صدا مي بلندبای تقري و صدایی تند خوبا
 . کنهیم
 
 ؟یچرا ساکت. دمیخب، ازت سوال پرس_
 

 : گهیم  کشه وی سردرگمش مي به چهره یدست
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 .ای من، من عاشقتم سوفیعنی خب من و تو، خب،
 
 ، کنمی زارم و نگاهش می دهنم مي دست هام رو جلوي فرط تعجب و ناباوراز
 
 : گهی کنه و می به حالت چهره ام نگاه می نگرانبا
 
  ا؟ی سوفی خوبتو
 

 . دمی آره تکون می سرم رو به معنی حرفچی هبدون
 

 بفهمه که من دیاون با!  فهمم اطرافم چه خبرهی نمچی قابل هضم، هری مسئله برام غنی کردن اباور
 . ادامه بدهنی از اشتری اجازه بدم بدینامزد دارم، نبا

 
 : گمی دارم و می دهنم بر مي هام رو از رودست

 ؟ی گفتی تو چتو،
 

 : گهی زاره و می گردنش مي اندازه، دست رو روی منیی رو پاسرش
 . گفتم، امای ناگهانیلی کنم خی مفکر

 
 : گمی و مرمی گیمه بده و بدون مقدمه نگاهم رو ازش م دم که حرفش رو ادای بهش اجازه نمگهید
 

 . اما من نامزد دارممن،
 
 ،  افتهی منی زمي دست هاش جا خوش کرده بود روي که تویکی حرف، پالستنی ابا
 .نمی تا چهره اش رو ببرمی گی سرم رو باال مدی تردبا
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 تونم ی می نه اخم داره نه خوشحاله نه حتد،ی تفاوتش فهمی شه از حالت بی رو نميزی چچیه
 . دارهیبفهمم االن چه حس

 
 ،  دمی صورتش تکون مي رو جلودستم
 : گهی مرهی نامعلوم بگي نقطه کی شده اش رو از خی نگاه مای پلک بزنه نکهی ابدون

 ، مگه نهی گی دروغ ميدار
 
 ادی زنه و مغزم فریتند تر از قبل م که اومده سراغم، چرا قلبم هی چگهی دی احساس گناه و ناراحتنیا
 . کشه که بهش بگم دروغهیم

 ه؟ی پسر کنی چرا؟ مگه ااما
#david_دیوید 
 

  ،ستی هام دست خودم نکار
 . بکشمادی فرای خواد سر سوفی ام و دلم میعصب

 
 . کشونمشی منمی و دنبال خودم به سمت ماشرمی گی حرص مچ دستش رو مبا
 

 داره مچ دستش رو از حصار دستم جدا کنه، اما اونقدر محکم گرفتم که جز ی و سعدهی ترسایسوف
 . کنهي تونه کاری نمدنیدرد کش

 
 ، کنمی کنم و به زور سوارش می رو باز منی ماشدر
 

 : گهی مدهی بردهی و بردهی ترسایسوف
 

  ؟ی لعنتي خوای می کنم ولم کن، از من چی مخواهش
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 . شمی سوار مخودم هم  بندم وی رو با ضرب مدر
 

 ازش بر ي کارادمی و سرعت زنی بشه، اما با حرکت ماشادهی پنی کنه تا از ماشی هم تقال مهنوز
 .ادینم
 

 : گهی زنه و با بغض می به بازوم مشت مایسوف
 . کنم ولم کنی خواهش مازت
 ؟ی بهم دست بزنی تونی مي من نامزد دارم اونوقت چطوري دی نفهممگه

 
 ، زنمی مادی سرش فرتی عصبانبا

 : گمی مي بلندي کنم و با صدای پارك مابونی رو کنارخنیماش
 
 ي حاال، حاال چطور،ي عاشقم بودی تصادف کننکهی تو تا قبل از ا،ی فهمی مای سوفي نامزد ندارتو
 .ياری نادتی رو به يزی چچی هی به راحتی تونیم
 
 : گمی دست سردش و مي زارم روی قلبم، دستم رو مي زارم روی و مرمی گی حرص دستش رو مبا
 
 ی میی قلب تونی قلب مال من اما عشق توئه که تا االن باعث شده زنده بمونم، مالک انی اینی بیم

 ؟یفهم
 

 : گهی کشه و می کنه دستش رو می که اشک هاش رو پاك می در حالایسوف
 ر کنم؟ تونم حرف هات رو باوی شناسم چطور می من تو رو نم،ی فهمی که نمیی تونیا

 
 ؟ي اومدنجای چرا تا ای نداشتیاگه به من حس_
 

 : گهی ده و می تکون مي سرایسوف
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 . من رو به اومدن وادار کردیبی حس عجکی دونم، ینم
 
 ، بندهی لب هام نقش مي رویحی لبخند ملتی اون همه عصباننیب

 . کنمی رو لمس مکشی و باری صورتي شم و لب های مکی نزدی آرومبه
#sophia_ایسوف  
 

 شه که ی شه و باعث می مقی بهم تزری حس خوبدنشی خودم رو کنار بکشم، از بوسنکهی ايجا
 ، کنمشیهمراه

 
 رو به شیشونی داره ، پی برمدنمی دست از بوسدیوی کنم، دی هام رو دور گردنش حلقه مدست

 : گهی چسبونه و می ممیشونیپ
 

 .ي اگه خودت بخوای وجه از دستت بدم حتچی به هستمی حاضر نگهی دا،ی دوستت دارم سوفمن
 
 گن که حرف هاش ی برم، عقل و قلبم هر دو بهم می حرف هاش لذت مدنی دونم چرا از شنینم
 .ارمی تونم حرف هام رو به زبون بی لرزه و نمی داره، اما چرا ته دلم مقتیحق
 

 .دوزم ی چشم مابونی کنم و به خی دست هام رو از دور گردنش باز مگره
 
 ا؟یسوف: دیوید
 
 د؟یویبله د_
 
 ؟ي که نامزد داريتو واقعا باور دار: دیوید
 

 : گمی دم و کالفه می رو به اطراف تکون مسرم
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 . بهش ندارمی حسچی دونم، اما هینم
 
 : گهی زنه و می میقی حرف لبخند عمنی ابا
 ؟ي دی اجازه رو بهم منی امروزم رو با تو بگذرونم، اي خوام همه یم
 

 . کنهی حرکت منی اندازم و با گفتن آره ماشی منیی رو پاسرم
 
#david_دیوید  
 

 ی به سمت خونه ام حرکت مای همراه سوفتیفی و با کبای رستوران زکی ي از خوردن ناهار توبعد
 .کنم

 
 .ي مال من بشه به هر نحوای سوفدی باامروز

 
 . رمیونه م به سمت خای کنم و همراه سوفی در پارك مي رو جلونیماش

 
 : گهیم  اندازه وی کنه ؛ با دقت به خونه نگاه می مکث مچندلحظه

  کجاست؟گهی دنجایا
 
 . منهي خونه نجا،یا_
 

 : گهی گرده و می با تعجب به سمتم برمایسوف
 
  مال خودته؟یی قصر به تنهانیا

 
 : گمیبا گرفتن دستش م  زنم وی مي محولبخند
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 .ادی کردن خوشم می زندگیی آره، من از تنهاخب
 

 : گهی اندازه و می باال مي شونه اایسوف
 . معما حلت کنمکی خواد مثل ی دلم میلی خد،یوی دیبی عجیلی ختو
 

 : گمی کنم و می برمش لبخندم رو پررنگ تر می طور که دارم به سمت خونه منیهم
 

 . عجله نکنادی اما ز،ی تونی مي تو بخوااگه
 
 ، رم داخلی مای و پشت سر سوف کنمی باز می رو به آرومدر
 و فی خفغی جای شه سوفیباعث م  ره وی فرو میکی تاري رنگ، خونه توی بسته شدن در مشکبا

 . بکشهیآروم
 

 . شمی مکی کنم و از پشت سر بهش نزدی ها رو با فندك روشن مشمع
 

 شی رو به نماشی از صورت زخمی نور شمع قسمتیکی تاري گرده، توی به سمتم برمعی سرایسوف
 ،گذاشته و جذاب ترش کرده

 
 : پرسهی و مرهی گی شمع رو ازم مده،ی که ترسایسوف

 
 ؟؟ي چرا ندارنجای اتو
 
 . دم از شمع استفاده کنمی محیچرا اما خودم ترج_
 

 ؟ی کنی می زندگیکی تاريچرا تو: ایسوف
 
 . کنمی مکی کشم و لب هام رو به گوشش نزدی مي پر سوزآه
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 .چون تورو از دست داده بودم_
 

 ، اندازهی منیی شه و سرش رو پای می لپ هاش صورتدوباره
 . دارهدی حرف زدن تردي برايانگار

 
 : گهیم  شکنه وی رو منمونی سکوت بباالخره

 
 ؟يری گی فاصله میکی تارنی از ات،ی زندگي توادی بیکی اگه
 

 : گمیم  زنم وی قرمز شده م اش که در اثر سرماینی به بی آروم و کوتاهي ضربه
 

 . باشهی نفر ککی داره اون یبستگ
 

 : گهی و مرهی گی دستپاچه شمع رو ازم مایسوف
 

 .نمی خونه هام، دوست دارم همه جاش رو ببنجوری عاشق امن
 
 : گمی کنم و می دستم رو به طرفش دراز می خوشحالبا
 

 . چرا که نهالبته،
#david_دیوید  
 
 رو یکی کوچي چراغ هانهی پاهاش رو ببي جلوی بتونه به راحتنکهی اي ره، برای دقت از پله ها باال مبا

 . کنمی نصب شده رو روشن مواری دي از هم روی کميکه با فاصله 
 

 ، تونم حس کنمی می رو به راحتای سوفي هادنی نفس کشيصدا
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 : گمی و مرمی گی رو محکم تر مدستش

 ؟يدیترس
 
 : گهی شه و می حرفم نفسش حبس منی ابا

 . نه، اص، اصالمن،
 
 . کنمی مشتری زنم و سرعتم رو بی میقی عمي دستش بوسه به
 

 . اشنهی سي قفسه ي زاره روی کنه و می زنه دستش رو ازم جدا می که نفس نفس می در حالایسوف
 

 :ایسوف
 . همه، پله باشهنی کردم، ا،ی فکر، نمد،یوی د،ي د،ي واو،
 

 : گمی کنم و می ميا خنده
 

 ،ینی همه جا رو ببی خواستخودت
 : گهی و مرهی گی به خودش مي جدي افهی قایسوف

 
 . هم سره حرفم هستمهنوز

 
 : گهی اندازه و می می سه تا اتاق رو به روش نگاهبه
 

  اول برم سراغ کدوم؟خب
 
 .اتاق اول کتابخونه است_

 . کردمشی شه گفت من انباری هم مي اتاقمه و اتاق اخری دوماتاق
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 : گهی ده و می باال میی ابروایسوف

 
 . کنهی بازش مدی تردی ره و بی اول اتاقت، بعد هم به سمت در مپس

 
 ، دمی مهی بندم و بهش تکی در رو پشت سرم مای داخل شدن سوفبا

 .نهی کنم تا بتونه بهتر اطرافش رو ببی خواب رو روشن مچراغ
 

 اد؛ی داره و به سمتم می بر مي دست از کنجکاوایسوف
 

 :ایسوف
  اتاق خودته؟نجای که ای مطمعنتو
 
 خب اره چطور مگه؟_
 

 ، ساده استيادی زی دونی مکم،یآخه : ایسوف
 .نی کمد، همکی و ي قدي نهی آئکی تخت دونفره، کی
 

 ، کنمی چشم هاش نگاه مي شم و توی مکی نزدبهش
 
 . پسرا دارمي هی با بقیی تفاوت هاکی من ی دونیخب م_
 

 : گهی زنه و می مي لبخندایسوف
 
 .هی چهی دونم فرق تو با بقیم
 
 .رمی گی به خودم مي کنم و حالت متفکرانه ای نگاهش مدی تردبا
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 .یمثال چه فرق_
 

 :ایسوف
 . خاصت کردهبتی عجی مرموز بودن و زندگنی معلومه همخب

 
 . برمی منی رو با بغل کردنش از بنمونی بي شه و فاصله ی راحت مالمی حرف خنی ابا
 
#david_دیوید  
 
 . کشمی خوابونم و کنارش دراز می تخت مي رو روای سوفی آرومبه
 

 . دمی اش گوش می در پی ضربان تند و پي زارم و به صدای قلبش مي روسرم
 
 . ترسم،از گفتنش ترس دارمی اما م،ی رو بدونییزای چکی دی تو باا،یسوف_
 

 ، کنهی بره و نوازش می موهام مي دستش رو الی به آرومایسوف
 
 . خوشحالمیلی بهم اعتماد داره خنکهی ااز
 

 : گمی می ارومي و با صداارمی خودم نمي کنه اما به روی مشتری استرسم رو بصداش
 
 .ی بهم بگي هست که بخوايزیچ
 
 : گهی کنه و بعدش می مکث مکمی
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 و ستی وقت مشخص نچی اما صورتش هنمی،بی آدم رو مکی خوابم ي که به هوش اومدم، توی وقتاز
 ، گه قلبم مال اونهیمدام بهم م

 .ی کنم اون آدم تو هستی دونم چرا فکر می نمراستش
 

 . بندمی زارم و چشم هام رو می بالش مي بهش نگاه کنم سرم رو رونکهی ابدون
 

 : گمیم  کنم وی انگشت هام قفل منی رو بفشی ظري هاانگشت
 

 . مال خودمی خوام بشی ممن
 
 ،نمی گردم تا عکس العملش رو ببی به سمتش بر می آرومبه
 

 .  به سقف زل زدهی حرکتچی هبدون
 : گمی زنم و می قرمز و داغش بوسه مي گونه هابه
 

 . بهت صدمه بزنهی زارم کسی نم،ی خطرات در اماني از همه ی با من باشاگه
 

 ، کنهی هامون بهم بر خورد مینی چرخه که بی به سمتم می به آرومایسوف
 

 ، شهی تر مکی زاره چ بهم نزدی صورتم مي رو رودستش
 ي شه و روی کنه که ناگهان ازم جدا می سوزونه و مشتاق ترم می داغش پوستم رو مي هانفس

 .نهی،شیتخت م
 
 : گهی که منمشی کنم تا بتونم ببی و سرم رو خم منمی شی کنارش می نگرانبا
 . بر گردم خونهدی من بادیویمتأسفم د.

 
 . نشدهکیچرا؟ اما هنوز هوا تار_
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 : گهیم  شه وی تخت بلند مي از روي قراری با بایسوف

 
 .دیوی برم ددی بامن
 

 : گمی و مرمی گی دست هام منی رو بسرش
  قرارت کرده؟ی بنقدری ای چایسوف

 
 : گهی کشه و می میقی نفس عمایسوف

 . متأسفمرمی بگیمی تصمچی تونم هی من فعال نمدیوید
 
 : گمی و مرمی گی نگاهم رو ازش می کالفگبا

 ، ندارمي عجله اچی من هباشه
 .می بهتره بري که عجله دارحاال

#sophia_ایسوف  
 
 اما رهی ذهنش درگمی ناگهاني دونم به خاطر عجله ی مد،یوی زنم نه دی نه من حرف مری مسيتو
 . مشخص کنمی رو با بنفمی تکلدی بشم، من اول باکی بهش نزدنی از اشتری تونم بینم
 
 م؟ی مون رو بهم بزني نامزددی تونم بهش بگم دوستش ندارم و بای مي چطوراما
 

 ، شمی مادهی پمتشی گرون قنی از ماشی و به آرومامی به خودم ممیدی گه رسی که مدیوی ديباصدا
 : گهی و مرهی گی رو به سمتم می کارتاره،ی مرونی بشهی رفتن سرش رو از شقبل

 
 .ای مونم سوفی تماست ممنتظر

 
 . بوسمی رم و با گرفتن کارت لپش رو می لبخند به سمتش مبا
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 : گمی افتم و با خودم می کنم ، به سمت خونه راه می پشتم رو ازش مي گفتن بابا
 

 . بودي چه کارنی آخه اا،ی سوفي عقلت رو از دست دادپاك
 
 ي زارمش توی کنم و می روش حک شده نگاه مدیوی دي که اسم و شماره ینگ ری کارت مشکبه
 .بمیج
 

 . در رو باز کنهی بنشهی مونم که مثل همیمنتظر م  دم وی خونه رو با استرس فشار مزنگ
 

 توجه بهش که ی مونه، بی از چشمم دور نمی بنتی و عصباندی شدي شه، اخم های که در باز منیهم
 : گمی رم داخل و می مستادهیکنار در ا

 
  شده؟يزیچ
 
 : گهی کشونه می که من رو به سمت،اتاقش می و در حالرهی گی دستم رو می با حرص و ناگهانیبن
 
 . االننی همم،ی با همحرف بزندیبا
 
 : گمی کشم و می دستم رو از دستش متی بسته شدن در اتاق با عصبانبا
 

  معلوم هست؟چی ه،ی بنی کنی مکاری چيدار
 
 ، حال خرابشي مداومش نشون دهنده ي و راه رفتن هاستی آروم نیبن
 
  بود؟یاون پسر ک: یبن
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 ، پرهی خورم و رنگم می سوالش جا ماز
 
 .ك، کدوم پسره_
 
 . و بعد هم به خونه اش دعوتت کرددی که دستت رو گرفت، تو رو بوسیهمون: یبن
 
 : گمی دم و می تعجب ابروهام رو باال ماز

 ؟يدی تو از کجا فهمت،
 
 : گهی و مستهی ای رو به روم منهی زنه، دست به سی مي پوزخندیبن
 

 . کردمبتیتعق
#Beeny_یبن 
 
 ازم سر بزنه ي کارنی توقع نداشت که چني کنم، انگاری نگاه مایمتعجب سوف  ودهی صورت رنگ پربه

 . کنمبشیو تعق
 

 : گهی و مرهی گی و خوش فرمش نقش مکی باري ابروهانی بیکی کوچاخم
 

 .ی کنبمی که تعقی تو حق نداشتاما،
 
 . دهی اش رو مهی تکواری ره و به دی قدم عقب مکی شم که ی مکی بهش نزدتی عصبانبا
 
 ی که می با هر کسی تونی نمگهی رفته من نامزدت هستم، تو دادتی نکهیمن حق ندارم؟ مثل ا_

 .ی عاشقانه برقرار کني رابطه يخوا
 
 ،رهی گی مواری اش رو از دهی زنه و تکی ام منهی به سي ضربه اتیا عصبان حرف بنی ابا



      ایرمان گرگ زاده وسوف                                                 اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 288 

 : گمی و مرمی گی که دستش رو مرونی خواد از اتاق بره بیم
 

 .می باهم جرف بزندی باا،ی کنم بمون سوفی مخواهش
 

 : گهی کشه و می مرونی گرمش رو از دستم بدست
 . دست از سرم بردار،ی نمونده بنی حرفگهید
 
 : دمی زارم و ادامه می در مي بار دستم رو رونیا

 
 . دم تا آخر عمر خوشبختت کنمی قول می اگه با من ازدواج کنا،ی دوستت دارم سوفیلی خمن
 

 : گمی داره که مدی تردي کنه، انگاری شه و بهم نگاه می آروم تر از قبل مایسوف
 
 .ای فرصت بده سوفکی اثبات عشقم فقط بهم يبرا
 

 ي ماه فرصت دارکی بره و با گفتن، باشه فقط ی موج دار و خوش حالتش مي موهانی رو بدستش
 . رهی مرونی از اتاق بیخودت رو ثابت کن

 
  بهار#
 پنجاه_صد_قسمت#
 

 ]19:47 30.11.16] ,ایگرگ زاده و سوف
#151 
#sophia_ایسوف 
 
 .وفتهی ني ماه اتفاقات بدکی نی اي تودوارمیام
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 چی گفتم که هی همون موقع مدی فهمم اصال چرا بهش فرصت دادم، بای ام نمی دست خودم شاکاز
 . زودهیلی خدیوی انتخاب دي بهش ندارم اما هنوز هم برایحس

 
 ،  کنمی فکر منمونی و اتفاقات بدیوی شام فقط به دزی مسره
 : گهی کشه و می شده دست از غذا خوردن ممی هلن که متوجه حواس پرتعمه

 
 ؟ي خوریکجاست؟ چرا شامت رو نم حواست ایسوف

 
 
 مشغول ی حرفچی دارم و بدون هی بر مزی مي کنم لبخند بزنم، چنگالم رو از روی می حرف سعنی ابا

 . شمی مکمیخوردن است
 
 .وفتمی شه و به سرفه بی پره و باعث می گلوم مي صدا زدن اسمم توسط پدر لقمه توبا
 
 زنه به سمتم ی که به پشتم آروم و تند تند ضربه می و درحالزهی ری آب موانی لکی برام عی سریبن
 ،رهی گیم
 
 . کنمی کشم و به پدر نگاه می میقی رفتن لقمه نفس عمنیی پابا
 

 .ستی امشب ظاهرا حالت خوب نایسوف: پدر
 
 . خسته امکمی فقط ستی نيزی چينه دد_
 

 : گهی و مرهی گی دستم رو مپدر
 .می چون فردا پرواز دار،ی استراحت کني بهتره بري شامت رو خورداگه
 
 : گمی کنم و می حرفش با تعجب بهش نگاه منی ابا
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 پرواز؟

 
 .می برسی به سوئشهی هميخب آره منکه گفتم قراره برا: پدر

 
 .می سفر برنی به ادی فهمم اما ما نبای رو نممی و ناراحتتی کنم، علت عصبانی رو مشت مدستم

 
 : گمی دوزم و می می اخم نگاهم رو به بنبا
 

 . امی باهاتون نممن
 

 .ی سره توئه بنری زی دونم همه چیم:  کنمی زمزمه می هم به ارومبعد
 

 کشم و از جام بلند ی رو عقب ممی بدم صندلی جوابي عمه هلن و ددی سوالي به نگاه هانکهی ابدون
 . شمیم
 
 » خبر بدمدیوی به ددیبا«
 

 ، ندارهيری خواد بگه تقصی و می دونم بنی کنم، می رو پشت سرم احساس می کسي پاهايصدا
 

 : گمی و مرمی گی دستم رو به در مستم،ی ای در مي جلوکالفه
 
 . لطفا تنهام بزاری خوام باهات حرف بزنم بنینم
 
 . ندارميری من تقصایاما سوف: یبن
 

 : گمیم  ورمی گی اش ضرب منهی سي اشارم رو روانگشت
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 ؟یاوک.  خوام تنها باشمی االن هم مست،ی برام، مهم، نگه،ید
 
 .یاوک: یبن
 
 دی ترددیوی زنگ زدن به دي رم اما برای می زنم و به سمت گوشی در رو محکم بهم می رفتن بنبا

 .دارم
 
#david_دیوید. 
 
 ،  و به سقف زل زدمدمی تختم دراز کشيرو
 ، شمی خودم جمع مي کشم و توی اتاقم، پتو رو روم مي سرد شدن فضابا
 

 ممکن هردوشون رو یعنی وفته؟ی بی بخواد پسر عمه اش رو انتخاب کنه ممکن چه اتفاقای سوفاگه
 !نابود کنم

 
 ،نمی بی رو نمی کنم اما کسی به اطراف نگاه مام،ی مرونی اسم خودم از فکر بدنی شنبا

 . گرفتهي تموم بدنم رو به بازي بدي شه، سرمای تر مکی لحظه به لحظه بهم نزدصدا
 

 ، رمی زنم و به سمت صدا می رو کنار مپتو
 ،ادی اتاقم مرونی از بصدا

 
 ،  کشمی سرك مرونی کنم و به بی در رو باز مدی تردبا
 
 ». پسرای بنحام،ی من ادیوید«
 

 شه و دم و ی تر منی دارم، نفسم لحظه به لحظه سنگی هام رو آهسته به سمت پله ها بر مقدم
 .بازدمم برام سخت تر
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 : گمی می بلند و لرزوني کنه، با صدای مشتری ترسم رو بنی و اادی م قهقههيصدا

 
 ؟ي خوای می از من چ،ی هستی کتو
 

 : گهی به گوشم مکی پر احساس و تحرك کننده درست نزدي زنه و با صدای قهقهه مدوباره
 

 ، خوامی روحت ممن
 

 و ی بار عصبنی ازارم،ی بی سردرگمنی کنم، از ای زارم و به اطراف نگاه می گوشم مي رو رودستم
 : زنمیبلندتر از قبل داد م

 
 ؟؟ی هستی تو چرون،یی ایب

 
 داره باهام ي انگارنمش،ی شم ببی کشم اما باز هم موفق نمی لب هام سرم رو به عقب میسی خبا

 ، کنهی ميباز
 
 .شم ی مي کنجکاوالیخی کنه، بی حواسم رو پرت ممی گوشي که صدانیی خوام از پله ها برم پایم
 
 . شمی رم و وارد اتاقم می باال معی پله ها سراز
 
#david_دیوید  
 
 . دمی زنم و جواب سالمش رو می ما،لبخندی آروم سوفي صدادنی شنبا
 
 .ی زنگ بزني زودنیتوقع نداشتم به ا_
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 : گهی کنه و می مکث مکمی ایسوف
 

 . زنگ زدمگهی دزهی چکی ي برامن
 
 : پرسمی مي زنم و با حالت کنجکاوی تخت غلط ميرو
 
  افتاده؟ی اتفاق؟ی چيبرا
 

 . استرس و دودل بودنشهي نامنظمش نشون دهنده ي نفس هايصدا
 
  صدام رو؟يدی شنا؟یسوف_
 

 .ی بدوندی دونم، اما بای بهت زنگ زدم رو نمنکهی هنوز هم علت اد،یویآره، راستش د: ایسوف
 . سی سوئمی ری فردا ممی ما دارراستش،

 
 : گمی و منمی شی تخت مي روعی حرف سرنی ابا
 

  آخه چرا؟س؟یسوئ
 

 : گهی فرسته و می هاش مهی ري توقی نفسش رو عمایسوف
 
 . اومده دنبالمروزیاون د. یبن

 .می گفته که هر چه زودتر از لندن بري کنم اون به ددی فکر مراستش
 
 . دمی هم فشاز مي شه و دندون هام رو روی دستم مشت م،ی آوردن اسم بنبا
 
 .يری بگمی زاره خودت تصمی خواد چرا نمی میاون؟ اصال اون ازت چ_
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 . نشستی صندلي روای فهمم که سوفی منی زمي روی چوبی شکی شدن دهی کشبا
 

 د؟یوی کنم دکاری چدیحاال با: ایسوف
 

 : گمی دم و می مرونی حبس شده ام رو بنفس
 

 رو یکی و من ی بننی بي فقط تا فردا وقت دارنکهی آماده کن، و ای هر اتفاقي خودت رو براامشب
  ،یانتخاب کن

 
 .اما:  گهی با عجله مایسوف

 
 : گمی دم و می حرف زدن نمي اجازه بهش

 
 اما، تو فقط تا فردا ی نفر رو انتخاب کنکی ی من و بننی بي زوده که بخوایلی خای دونم سوفیم

 .يمهلت دار
 

 : گهی کنه که می مکی کالفه اش گوش هام رو تحريصدا
 

  باشم؟ی منتظر چه اتفاقدی باامشب
 
 . ی فهمی مگهی تا چند ساعت دایعجله نکن سوف _
 

 : گمی کنم و با خودم می رو بالفاصله قطع می هم گوشبعد
 

 .یستی قبل نيای اون سوفگهیتو د. ی رو بفهمزی تو همه چدی باامشب
 . دارمیدون نگهت م بار با چنگ و دننیا
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نوشتن رو رواج دادند و باعث شدند که ) يس،ك،س،( که پورنیی کساي تأسف خورد برادی باواقعا
 . از اشتباهات بشنیلی ها دچار خیلیخ
 

 و بعد هم می دی رو راجع بهش رواج می هر مطلبی و به راحتمی دونی تجاوز رو نمی مفهوم معنیگاه
 .میسی نویازش رمان م

 
 زن و مرد رو کی که شأن و منزلت سندی نوی میی هايو خار  از لذت ها یارباب  هات وي رمان هايتو
 . سوالری بره زیم
 

 . جور رمان ها چقدر ارزش خوندن دارهنی اواقعا
 
 ي کنند فقط برای ناآگاه رو دنبال مي سندهی نوکی تأسف خورد که چند هزار نفر قلم افتضاح دیبا
 .ارت هاش به اوج لذت برسند از پی بعضي تونکهیا

 
 شهی تموم میمتی لذت بردن به چه قکی و دنی لذت بخشکی واقعا

  زنکی بردن ارزش نی از بمتی قبه
 . مردکی جلوه دادن رتی غی بمتی قبه
 
 لذت کی که می کني بازبای و اونقدر با کلمات زسمی بدون صحنه دار هم بنوي رمان هامی تونی مما

 میپاك و سالم رو به خواننده القا کن
 
 سندهی نونی از چنتی ها متوجه بشن که با حمایلی بره و خنی از بیسی که پورن نوي روزدی امبه
 . کنندی ممالی از ارزش ها رو پایلی خییها
 
#david_دیوید  
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 ، رمی مای سوفي شدن به سمت خونه لی بعد از تبدشب
 
 شی تونم اون رو پی تنها راه هست که منی دارم اما ادی تردای رفتن و نشون دادن خودم به سوفيبرا

 .خودم نگه دارم
 

 . فرصت دارمی شدن ماه دو ساعتداری شدن آسمون و پدکی تا تارهنوز
 
 . زنمی مشهی به شیکی رم و با سنگ کوچی مای اتاق سوفي سمت پنجره به
 

 .ادی افته که از جاش بلند شده و به سمت پنجره می رنگ میب و آری حري پرده ي اش روهیسا
 
 ،نهی دم تا من رو نبی ام رو مهی رنگشون تکدی سفي خونه واری دبه
 
 . زنمی صداش می باز شدن پنجره به آرومبا
 
 .ایسوف_
 

 . کنهی و به اطراف نگاه مارهی مرونی سرش رو از پنجره بعیسر
 

 :ایسوف
 ؟یی تود،یوید
 
 . کارت دارمرون،ی بایآره، لطفا ب_
 

 : گهی به همراه داره و می و ذوق خاصی خوشحالصداش
 
 . شنی متوجه ام می و بني ددرونی بامی تونم، اگه بی نماما
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 : گمی کنم و می چهره ام رو بهش نشون بدم، دستم رو به سمتش دراز منکهی ابدون

 
 . که گفتم بازشون کنیچشم هات رو ببند و هر وقت. ری رو بگدستم

 
 . زارهی دست بزرگ و سردم مي گه و دستش رو توی مي باشه اایسوف

 
 . از خونه دور نشوادی لطفا زدیوید: ایسوف
 . شه چشم هام رو باز کنمی محاال

 
 ی کمي مترکی ي با فاصله یکی کوچي اندازم که فقط چراغ های می نگاهکی خلوت و تارابونی خبه

 . دادهییبهش روشنا
 

 ، برمی که درست چند قدم باهام فاصله داره مي کوچه انی رو به سمت خلوت ترایسوف
 ،  اندازمی شده اش می نقاشي هاواری به درو دینگاه
 ، برام سختهکمی نم،ی بی مي رنگ ها اون هم االن که همه جا رو خاکسترصیتشخ

 
 . دارمدی باز شدن چشم هاش تردي کنم، برای نگاه مای سوفبه
 

 . کنمی ام حبسش منهی سي کشم و توی میقیم عنفس
 
 .ی چشم هات رو باز کنی تونیحاال م _
 

 . کنهی اش رو باز م،بستهي چشم های به آرومایسوف
 
 ی میفی خفغی پره و جی رنگش مرهیی از قبل در حال تغشتری چهره ام که حاال هر لحظه بدنی دبا

 ، کشه
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 . کنهی بر خورد مواری ره اما به خاطر عرض کم کوچه به دی قدم به عقب مچند
 

 ؟ی هستیت، تو ک: ایسوف
 

 : گمی اندازم و می منیی رو پاسرم
 

 .ای سوفدمیوی من دمن،
 

 ي ده تا دست های ده و اجازه می نشون نمی عکس العملچی کنم، اما هی رو به سمتش دراز مدستم
 .سردش رو لمس کنم

 
 نداره به سمت ی تسلطچی لرزش دستش هي که روی و در حالارهی دست چپش رو باال مایسوف

 : گهی و مارهیصورتم م
 

 د؟یوی سرت اومده دیی چه بالچ،
 

 : گمی رم و می به صورتم برخورد کنه، کنار مای سوففی ظري انگشت هانکهی از اقبل
 

 .ی رو بدونییزهای چکی دی تو باا،یسوف
 

 . شهی مرهی ده و منتظر بهم خی تکون بخوره سرش رو تکون منکهی بدون اایسوف
 
 .يدی و مثل قبل نترسي من رو پس نزدگهیبرام جالبه که د_
 

 . کنهی ترم ماری هشای پر از تعجب سوفيصدا
 

  قبال؟: ایسوف
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 : گمی زارم و می دستم مي دم و سرم رو روی مهی تکواری کنم، آرنج دستم رو به دی پشت مای سوفبه
 

 . قبالآره
 .ی باهام بمونی نخواستگهی و دي من رو ول کردلی دلنی تو هم به همستم،ی ني پسر عادکی من
 
 . شدهشتری تونم حس کنم که تعجبش بیم
 

 ؟یچه تفاوت: ایسوف
 

 ،  بندمی کنم و چشم هام رو می رو مشت مدستم
 ؟ی بار هم از دستش بدم چنی دارم، اگه اترس

 
 : گمی زنم و می رو پس ممی منفافکار

 
 .ای ام سوفنهی گرگکی من من،

 . مشکلمهنی هم مال همراتیی تغنیا
 ، خودم ندارمي هم روی تسلطچی شم و هی منهی گرگکی به لی شب من تبدمهی هر ندرست

 کی که قلب یکس.  تونه کنترلم کنه و بهم کمک کنه، معشوقمهی که می بهم گفت، تنها کسجک
 . رو مال خودش کردهنهیگرگ

 
 ، شنومی ازش نمییصدا

 . کشمی نفس مقی شم و فقط عمی مساکت
 
 . گردمی شونه ام گذاشته، به طرفش بر مي دستش رو رونکهی حس ابا
 

 . کنهی حفظ می اما ظاهرش رو با لبخند کم رنگدهی رنگش پرایسوف
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 :ایسوف
 ،ستمی قبل نيای اون سوفگهی اما من ده،ی چدمی ترسی قبال ازت منکهی دونم علت ای نممن

 زنه و سرشار ی انسان مکی اما قلبت مثل ،ي وجودت داري رو تووونیی حکی از ي اشهی تو ردرسته
 .از احساسه

 
 ، دهی مهی آرامش رو بهم هدصداش
 : گمی آروم میلی زنم و خی ملبخند

 
 .يری رو بگمتی تصم،ي تا فردا مهلت دارفقط
 . بشنبتتی بهتره برت گردونم،ممکن متوجه غاالنم

#sophia_ایسوف  
 

 ،  دارهی داره، اون هم مثل همه حق زندگی جرمنهی گرگکی بودن با مگه
 . فهمم که اون هم مالک قلب منهی تازه دارم محاال
 ؟ي خواد کنارش باشم، اما چجوری هم بهش حس دارم و دلم ممن

 . رمی نمسی بگم که باهاشون به سوئي تونم به ددی مچطور
 

 ؟ی حرف هاش بزنه چری زدیوی اگه داصال
 

 ، کنم افکارم رو کنار بزنمی میسع
 . خوابمی مدیوی بندم و با فکر به دی هام رو مچشم

 
 ، زنهی که صدام مادی می بنيصدا
 .امی مرونی رنگم بی صورتي پتوری کشم و از زی بازم ممهی خواب آلود و ني به چشم هایدست
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 : گمی مي گرفته اي در رو باز کنم با صدانکهی ابدون
 

 . ی بنبله،
 
 : گهی زنه و می دوباره به در میبن
 

 ؟ی خوب؟ي در رو قفل کردچرا
 
 : گمی دادم مهی تکواری و سرم رو به ددمی کشازهی که خمی حالدر
 

 .امی مگهی دي قهی تا چند دقست،ی تنم نلباس
 

 . شنومی رو مدنشی بلند نفس کشيصدا
 

 . کنمی رم و تنم می شم که رفته به سمت لباسم می مطمعن میوقت
 

 . نگفتمي به دديزی و هنوز چمی عصر پرواز دارامروز
 .رونی بامی کنم و از اتاق می در رو باز مقفل

 
 : گهی زنه و می مي لبخنددنمی با ديدد

 .زمی عزری بخصبح
 

 : گمی کشم و می مازهی خمدوباره
 

 عمه هلن کجاست؟. ي ددری بخصبح،
 

 : گهی زاره می دهنش مي که نون تست رو توی در حالپدر
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 .ادی داشت، االن مدی خرکمی اوم،
 

 . رمیم ⓦⓒ دم و به سمتی باال مي بزنم، شونه اي حرف اضافه انکهی ابدون
 

 کنه و ی مخی تنم رو سي آب موهاي سردرم،ی گی آب مری شری کنم و صورتم رو زی سرد رو باز مآب
 . کنهی مداریمغزم رو از خواب ب

 . کشمی مقی اندازم و چند تا نفس عمی می نگاهنهی آي خودم توبه
 

 . حرف بزنمي راحت تر بتونم با دددی شاستی که عمه نحاال
 

 »ای باش سوفيقو«  و با گفتنرمی گی منهی نگاهم رو از آئنیآخر
 . کنمی رو باز مدر
#sophia_ایسوف  
 
 . کشمی رو کنار مي کنار ددی شم و صندلی مکی نزدزی به مدی تردبا
 

 . کنهی نظر گرفته و موشکافانه بهم نگاه مری حرکاتم رو زپدر
 
 : گمی کنم و می لبخند و استرس نگاهش مبا

 ؟ي ددی کنی نگاهم مينطوری اچرا
 

 : گهی و مزهی ری نون تست مي مربا رو روپدر
 ؟ی بگيزی چي خوایم
 

 : گمی شم و می پاچه تر از قبل مدست
 .ي خب من، نه ددمن،
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 حرف هام رو از چشم هام بخونه اما  اون هم من رو به سکوت ي خواد ددی کنم، دلم می مسکوت
 ،دعوت کرده

 
 .  خورم تا گلوم تازه بشهی از محتواش رو مکمی دارم و ی آب پرتقالم رو بر موانیل

 
 . بگمي دونم چجوری بگم اما نميزی چکی خوام ی من، من م،يخب راستش دد_
 

 : گهی منانی کنه و با اطمی لبخندش رو پررنگ تر ميدد
 .ی کنم تا حلش کنی که باشه کمکت می مطمعن باش هر چای باش سوفراحت

 
 : گمی کنم و می تر مقی رو عملبخندم
 .سی سوئامی تونم باهاتون بی من نمراستش،

 
 . شنومی رو از پشت سرم می بني خواد حرف بزنه که صدای ميدد
 
 .يای باهامون بستی تو قرار ن؟یچ: یبن
 

 : گمی به عقب برگردم و حالت چهره اش رو نگاه کنم منکهی ابدون
 
 .نه
 
 : گهی کنه و می طلبکارانه نگاهم منه،ی شی ده و روش می کنارم رو کنار می صندلیبن
 

  چرا؟انوقت
 

 ، رو حفظ کنممی کنم خونسردی میسع
 : گمی می آرومي بندم و با صدای هام رو مچشم
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 . نفر قول دادمکی به چون

 
 : گهی ره و می باالتر می بنيصدا

 
 .ی عوضي البد به اون پسره ؟ی کبه
 

 : گهی ده و می چشم هام تکون مي جلودی اشاره اش رو به حالت تهدانگشت
 
 شده به ی برمت حتی چون من مدی رو فراموش کندیختی که باهم نقشه ری بهتره هر چای سوفنیبب

 .زور
 

 : گهی مي خوام جوابش رو بدم که ددی کنم و می رو مشت مدستم
 
  چخبره؟نجای ادی شه بگیم

 ه؟ی چی منظور بنایسوف
 

 : گمی دم و می متأسفم تکون می رو به معنسرم
 .می باهم ازدواج کنمی تونی نمی و بنمن
#sophia_ایسوف  
 
 ، شهی و اون هم بلند مرهی گی دستم رو می شم که بنی جام بلند ماز
 
 : گهی زنه و می چشم هام زل مي تویظی اخم غلبا
 

 ا؟ی سوفهی چمنظورت
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 : گمی کنم و می می بني تر از اخم هاظی رو غلاخمم
 
 . ندارمی حسچی من به تو هم،ی خوری من و تو به درد هم نمیعنی
 
 : گهی می ارومي ره و با صدای منی ره، اخمش از بی از تعجب ابروهاش باال میبن
 
 .ای سوفي تو بهم فرصت داداما
 

 : گمی اندازم و می منیی رو پاسرم
 

 . تونم باهات باشمی من نمی بنمتأسفم
 
 .رهی مرونی از خونه بی حرفچی و بدون هرهی گی ازم فاصله می با ناراحتیبن
 

 : گمی کنم و می نگاهش می با شرمندگاره،ی مرونی من رو از فکر بي ناراحت دديصدا
  

 .ي بگم ددی دونم چی نممن
 

 :   گهی گرده و می به سمتم بر می با مهربونپدر
 .زمی عزی شرمنده باشستی نالزم

 .ی رو بدونییزهای چکی دی باتو
 
 . دوزمی مضطربش مي دقت نگاهم رو به چهره با
 

 :پدر
 .ستی نامزد تونی بنایسوف
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 : گمی شم و می حرفش شوکه منی ابا
 
 ؟ی چیعنی!  فهممینم

 ن؟ی مدت رو بهم دروغ گفتنی اتمام
 

 : گمی بده که با بغض محی خواد توضی مپدر
 

 .ي دددی شه که گولم زدی نمباورم
 
 رمی گی تماس مدیوی رم و با دی کرده به سمت اتاقم مسی که اشک صورتم رو خی حالدر
 
#david_دیوید  
 
 . کنمی حرف جک رو قطع ممی گوشي صدابا
 
 .دم جواب بدی بااستی جک سوفدیببخش_
 

 . رهی مرونی زنه و از اتاق بی مي لبخندجک
 
 ، دمی رو جواب ممی گوشی خوشحالبا
 : گمی شه و می لبخندم جمع مای سوفي هی گري صدابا

 ؟ی کنی مهی چرا گرا،یسوف
 

 : گهی شه و می مشتری اش بهی گرشدت
 .دیوی دنبالم دای بلطفا

 
 . نکنهی تو فقط گرامی مزمیباشه عز_
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 . کنهی رو قطع می گه و گوشی مي باشه اایسوف

 
 .امی مرونی دارم و با عجله از اتاق بی بر می صندلي رو از رووشرتمیس
 

 : گهی شه و می بلند می صندلي از رودنمی با دجک
 

 د؟یوی دي ری مکجا
  افتاده؟ای سوفي برایاتفاق

 
 : گمی رم در جوابش می که باعجله به سمت در می حالدر
 

 ،شدهی دونم چی نمفعال
 

 .امیالزمه من هم ب:جک
 
 . کنم تنها برم بهترهینه ممنون فکر م_
 

 : گهی و مادی به سمتم مجک
 .نمتی بی پس بعدا میاوک
 

 : گمی زارم می بازوش مي رو رودستم
 . برمدی که بای دونی می جک، ولمتأسفم

 
 . کنهی می ازم خداحافظی و بدون حرفزهی ری بهم مشتری آشفته ام رو با دستش بي موهاجک

 
 . افتمی به راه مای سوفي کنم و به سمت خونه ی رو روشن منی ماشی نگرانبا
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 » براش افتاده؟ی چه اتفاقیعنی«
#david_دیوید  
 
 ،رونی بادی زنم تا از خونه بی زنگ مای به سوفدنمی رسبا

 نمی شه و به سمت ماشی رد مابونی کنه، همراه چمدونش از خی کنجکاو ترم مونشی گري هاچشم
 .ادیم
 

 : پرسمی می کنم و با نگرانی منگاهش
 ا؟ی سوفشدهیچ
 

 : گهی کنه و می اشک هاش رو پاك مایسوف
 و ی رفتم همش الکی کلنجار می مدت که من با خودم به خاطر بننی تموم اد،یوی دروغ گفتند دبهم

 ،پوچ بود
 

 : گمی کنم و می هاش رو با دستم پاك ماشک
 

 ه؟ی منظورت چا،ی باش سوفاروم
 

 : گهی و مرهی گی دست هاش منی سرش رو بایسوف
 
 . نامزدم نبودهیبن
 
 : گمی زنم و می بهش لبخند می خوشحالبا
 
 .ي هات بگذری از خوش گذرون،ی به خاطر بنیستی مجبور نگهی تو دای خوبه سوفیلی که خنیا
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 :ه گی ده و می مهی که حاال آروم تر شده، سرش رو به بازوش تکایسوف
 
 .دیوی بمونم دشتی پشهی همي خوام برایم
 

 : گمی زنم و می به موهاش مي ابوسه
 . جا بموننی رم با پدرت حرف بزنم، تو همیم
 

 : گهی داره و می بازوم برمي سرش رو از روایسوف
 .دیوی دی کنکاری چي خوای ، میم
 

 : گمی برم و می صورتش مکی رو نزدصورتم
 
 . مال خودم بکنمشهی همي خوام تو رو برایم
#david_دیوید  
 
 ، افتمی به راه مای سوفي شم و به سمت خونه ی مادهی پنی ماشاز
 
 ، دارمدی زنگ زدن ترديبرا

 ، دمی اندازم و زنگ  رو فشار می کنه می داره نگاهم منی ماشي که از توای اخرم رو به سوفنگاه
 

 .ستهی ای کنار در می سال با قد متوسطانی مبای زن تقرکی شه و ی کشه که در باز می نمیطول
 

 : گمی زنم و با دراز کردن دستم به سمتش می بهش ميلبخند
 

  مالقات داشته باشم؟انی لوري تونم با آقای پارکر هستم، مدیوی دمن
 

 : گهی فشاره و می رو دوستانه مدستم
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 .ي حتما، خوش اومدبله
 
 : گهی بنده و می ورود من به خونه در رو مبا
 . اتاقشه، چند لحظه صبر کني توادرمبر
 

 . مونم تا برگردهی گم و منتظر می مي اباشه
 
 ،  کنمی اطراف خونه نگاه مبه
 ،ادی ساده بودنش واقعا خوشم ماز

 . بکشمیقی شه آه عمی و باعث موفتهی مای سوفی به عکس مامنگاهم
 
 ی بر مزی مي و چشم از عکس روامی که درست کناره راه پله هاست، به خودم می باز شدن در اتاقبا

 .دارم
 

 : گهی و مادی با لبخند به سمتم مای سوفي عمه
 
 ،ي بری تونیم
 

 ، افتمی کنم و به راه می تشکر مازش
 
 . کنمی زنم و در رو باز می مي رنگ ضربه اي و قهوه ای در چوببه
 

 : گهی کنه و می اخم مدنمی با دانی لوريآقا
 
 ؟ی کنی مکاری چنجای اتو
 



      ایرمان گرگ زاده وسوف                                                 اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 311 

 . شمی تر مکی اندازم و چند قدم بهش نزدی منیی رو پارمس
 

 : گمی کنم و می رو به سمتش دراز مدستم
 .دی شناسی کنم، من رو می مفکر

 
 : گهی زنه و می دستک رو پس مانی لوريآقا
 

 . ببرم و نشناسمادی خوانواده ام رو از ي برنده نی تونم عامل از بی مچطور
 
 : گمی کنم و می بهش نگاه می چشمریز

 . نداشتمی دستچی اتفاقات هنی اي اما من توانی لوري آقامتأسفم
 

 : گهی کنه و می متی چرخ دارش رو به سمت تختش هدای زنه، صندلی مپوزخند
 

 .ی من رو گرفتی،سالمتی همسرم روگرفتم،ی زندگي تو با اومدنت تو؟ی نقش نداشتچطور
 

 :  گمی کشم و می میقی عمنفس
 

 .دی کنی اشتباه مدیدار
 
 . شمی کشه ساکت می که ميادی فربا
 

 ؟ي چرا اومد؟ي خوای میحاال چ: انی لوريآقا
 
 . باهاتون حرف بزنمایاومدم تا راجع به سوف_
 
 : گهی کنه و می بهم نگاه ميشتری با خشم با،ی آوردن اسم سوفبا
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 اگه خودش ی حت،ی بشکی نزدای دم که به سوفی وجه اجازه نمچی پارکر، من به هدیوی دي آقانیبب

 .بخواد
 
 : گمی متی بار من هم با عصباننیا

 . خواد با من باشهی اون مره،ی بگمی تونه تصمی و خودش مدهی رسی به سن قانونای سوفاما
 

 : گهی شه و می مشت مانی لوري آقادست
 . رو بهش بگمقی شم حقای از سرش بردار وگرنه مجبور مدست

 
  کنه؟ی اون حرف هاتون رو باور مدی که بهش گفتیی با دروغ هادی فکر کرد؟یقتیچه حق _
 

 ، شهی با تموم شدن حرف هام مشت مدستش
 : گهی زنه و می به کف دستش مي اي ضربه

 
 . با خودش حرف بزنم، کجاستدیبا
 
 ، مننی ماشيتو _
 .ارمشی رم می خب، من ماریبس
 

 . کنمی رم و قدم هام رو به سمت در تند تر می مرونی هم از اتاق ببعد
 
#sophia_ایسوف  
 
 : گمی اندازم و می می نگاهدیوی دي کالفه ي چهره به
 
  بهت گفت؟ی چي شده؟ دديزیچ
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 : گهی داره و می رو بر مشی بشه، گوشنی سوار ماشنکهی ابدون

 
 . خواد باهات حرف بزنهی پدرت ما،ی شو سوفادهیپ
 
 . گردمیونه بر نم به اون خگهیمن د_
 
 : گهی کشه و می موهاش مي توی دستدیوید

 .ي پدرت رو بشنوي حرف هادی بای باهام باشي خوای ماگه
 
 ، رمی شم و به سمتش می مادهی پنشی حرص از ماشبا
 : گمی دوزم و می نگاهم رو بهش مدی تردبا
 ؟ی چامی نزاره باهات بي اگه دددیوید
 

 .می شی رد مابونی و باهم از خرهی گی دستم رو می حرفچی هبدون
 

 ادهی زدیوی خواد حرف بزنه اما اونقدر سرعت دی مره،ی گی می نگاهش رنگ نگراندنمی هلن با دعمه
 .می شی مي ده و وارد اتاق ددی نمیکه فرصت

 
 : گهی کشه و می میقی نفس عمدنمی باديدد
 
 .دهیوی دی عالقه بودنت نسبت به بنی زدم که علت بی حدس مدیبا
 

 : گمی می چرمی صندلي دم و با نشستن روی رو کنار می هم ازش دلخورم، صندلهنوز
 
 . تونم دوستش داشته باشمی و من نممی متفاوتيای از دو تا دنی من و بنست،ی ندیوی علتش دنه
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 : دهی گوش هام رو آزار مي ددی عصبيصدا
 

 :پدر
 ه؟ی پسر کنی ای دونی متو
 
 .ستی نيره بد پسدیوی د؟ي ددهیمنظورت چ_
 

 ، شه نگاهش کنمی باعث مشی عصبي خنده
 

 فلج شهی همي و من هم برارهی باعث شد مادرت بم،ی که باعث شد تو تصادف کنهیاون کس: پدر
 .بشم

 
 : گمی شم و می شه، از جام بلند می مشت مدستم

 
 . باشمدیوی خوام با دی خودم رو گرفتم، ممی من تصم،ی گی دروغ مي بار هم دارنی ا،ي ددهیکاف
 
 
 : گمی و مرمی گی رم، دستش رو می مدیوی سمت دبه
 

 ،دیوی دمی بربهتره
 
 یقی انداخت و با نفس عمي به من و ددی گفت؛ نگاهی نميزی که تا اون لحظه ساکت بود و چدیوید

 .باهام همراه شد
 
#david_دیوید  
 
 .رونی بمی زنی خونه ماز
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 : گهی گرده و می کنم که به سمتم برمی رو از دستم جدا مای سوفدست
 

 ؟ی هستی منتظر چ؟يای نمچرا
 
 ؟يای همراه من بي خوای که میتو مطمعن_
 

 : گهی شه و می مکی بهم نزدایسوف
 . آره معلومه که مطمعنمخب،

 
 : گمی کنم و می فرو مبمی جي دستم رو توکالفه

 
 .سی سوئي با پدرت بردی تو بااما
 

 : گهی کنه و می می اخمایسوف
 . کهی برم؟ مگه خودت نگفتدی چرا باه؟ی چمنظورت

 
 : گمی پرم و می حرفش موسط

 . داشتقتی که پدرت زد؛ اون ها همش حقیی حرف هااون
 

 : گهی کنه و می لب هاش رو با زبونش تر مره،ی گی رنگ تعجب منگاهش
 قت؟یحق
 
 : گمی بندم و می چسبونم، چشم هام رو می مشیشونی شم، سرم رو به پی مرهی چشم هاش خبه
 
 اون اتفاقات فقط به ي که برات افتاده من نقش داشتم، اما مقصر نبودم، همه ی اتفاقاتي همه يتو

 . بود که دوستت داشتمنیخاطر ا
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 : گهی زنه و می بهم زل می اشکي با چشم هاایسوف
 

 د؟یوی ممکنه دچطور
 

 : گمی و مرمی گی فاصله مازش
 

 .ي و با پدرت بري برگردی تونی نشده مری هنوز هم دا،ی سوفمتأسفم
 

 .ادی داره و دوباره به سمتم می ره، چمدونش رو بر می منی به سمت ماشی حرفچی بدون هایسوف
 

 . من رو ببخشد،یوی فکر کنم دشتریبهتره ب: ایسوف
 

 .ستادمی سره جام ای حرکتچی شه و من هم بدون هی ازم دور مایسوف
 

 ، دمی کنم و دندون هام رو بهم فشار می مشت م رودستم
 . شمی رم و سوار می منی به سمت ماشای اتاق سوفي بسته شدن پنجره با
 

 . اندازمی سبزرنگش مي به صفحه ی دارم و نگاهی فرمون برمي سرم رو از رومی گوشيباصدا
 

 : گمی کنم و می می اوککالفه
 . توماسبگو
 

 . خونه، پدرت کارت دارهيای بدیبا: توماس
 
 . بدميشتری زمان بنمونی بي هستم که بخوام به مکالمه ی حوصله تر از اونیب

 . کنمی به سمت خونه حرکت می گم و با قطع کردن گوشی مي اباشه
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#david_دیوید  
 
 . زنمی اندازم و بهش پوزخند می می که کنار پدرم نشسته نگاهی زنبه
 

 : گهی دستش مي رنگ توی مشکي کشه و با پرت کردن پرونده ی مشروبش رو تا ته سر موانی لپدر
 
 .تهی بعدي غذاي پرونده نمیا

 
 ، کنهی مبل لم داده رو لمس مي که روی کنه و صورت زنی مي مستانه اي خنده

 
 ، کنهی بند و بار بودن واقعا حالم رو بد می و بی همه راحتنیا 
 
 : گهی دارم که می برمزی مي رو از روپرونده 

 .ادهی مراقب باش، تعدادشون زیلیخ
 

 .رمی گی رو به روم مي نگاهم رو از صحنه نی دم و آخری تکون ميسر
 

 . شهی فاحشه ها خسته نمنی با ادنی دونم پدر چرا از خوابی نممن
 

 : گهی زنه و می مي دستم، لبخندي توي پرونده دنی با دتوماس
 

 .ي غذا بخورشی کنم دستش رو به عنوان پی مشنهادیت پ به،ی داشته باشی خوبشب
 
 .نمی بی زنم که جک رو می مرونی از خونه بزشی توجه به حرف تمسخر آمیب

 
 : گهی اندازه و می دستم مي رنگ تواهی سي به پرونده ی نگاهجک
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 د؟یوی دي تو قول نداده بودمگه
 
 . که نابودم کردند بگذرمیی تونم از آشغال هایموضوع انتقامه، من نم _
 

 : گهی زاره و می شونه ام مي دستش رو روجک
 

 .ي خودت نگه دارشی رو پای سوفی تونی نمی قتل عام بکني دوباره بخوااگه
 

 : گمی کنم و می رو حبس منفسم
 

 . رهی داره مایسوف
 

 : گهی و مارهی منیی دستش رو پاجک
 
  ره؟ی کجا داره م؟یچ
 
 .سیسوئ_
 
 : گهی اندازه و می منیی سرش رو پای ناراحتبا
 

 . کنهی کردم تو رو انتخاب می مفکر
 
 . امشب آماده کنمي خودم رو برادی دارم باي مهم تري من فعال کار هاست،یمهم ن _
 

 ، شهی ازم دور می خداحافظکی گه و با ی مي باشه اجک
 

 . شمی ممی پوزخند سوار بوگاتکی و با رمی گی دستم مي رو محکم تر توپرونده
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#david_دیوید  
 
 ، سپارمی رو به خاطرم ماتشی اندازم و با دقت جزئی می پرونده نگاهبه
 
 ده، از منتظر ی افتاده آزارم مزی مي روصدای بنکهی شم، ای مرهی خمی خاموش گوشي صفحه به

 . دارمدی هم امایموندن متنفرم، اما به برگشتن سوف
 

 ،نمی پام رو ببي شه جلوی می جنگل رو گرفته و به سختي مه همه که،ی تارهوا
 . در حال حرکت اندی تا گرگ پشت سرم به آرومچند

 ، خورده بودمای که به خاطر سوفی کنم، قسمم رو شکستم، قسمادی سرعتم رو زدیبا
اال که  اطرافم قانع بودم، اما حي هاوونی کردم و به شکار حی نمهی از آدم ها تغذگهی اون بود من داگه

 . استدهی فای قسم خوردن و عهد کردن من هم بستین
 

 ،ارمی مادی ذهنم رو به ي حک شده توآدرس
 ، کنمی تر مادی دم و سرعتم رو زی سر مي بلندي زوزه

 
 ،ارهی هاش بردستی زي چند تا الشه برادی فرمانروا باشهی هم مثل همباز

  ،ي دردسرچی و بدون هی گروهی زندگکی ها بودم، نی از ایکی شد من هم ی کاش ميا
 کنند و نسلشون ی مي مثلث عاشقانه با همون ها عشق بازکی دسته اشونه و مثل ي تا ماده توچند

 . دارندیرو پا برجا نگه م
 
 .می انسانی زندگي تنهام هم تومیوونی حی زندگي هم تو،ی من چاما
 
 تنها دشمن ی وحشوونی حکیمثل  رو سر بدم،و ی سوزناکي تونم زوزه های همه درد فقط منی ااز

 . پاره کنمکهیهام رو ت
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 ، رمی باال می کنم و به آرومی فرو مواری دي هام رو توپنجه
 . آزار دهنده است و مطمعنا توجه محافظ ها رو جلب کردهواری دي فرو رفتن ناخن هام تويصدا

 
 ، تونم حس کنمی پاهاشون رو ميصدا

 ، کنمی رم و بعد هم مکث می سقف راه ميرو
  ،ادی شدن خشاب اصلحه مدهی کشيصدا

 ، آماده کردندي اندازری تي دونم که خودشون رو برایم
 

 کهی و درست تزهی ری زنم که فرو می سقف مي رورانهی برم و غافلگی قدرتمندم رو باال مي هادست
 . افته روشونی از سقف می بزرگي
 

 . بشمکی از قبل تحرشتری کشم تا بی خون پخش شده مي رو روزبونم
 
 . رمی خندم و به سمت راه رو می دلم به احمق بودنشون ميتو
 

 ،  کشمی دارم و بو می قدم برمآروم
 ،ستمی ای اتاق منی آخريجلو

 ،رمی گی زنم و حالت تهاجم به خودم می نفس منفس
 ، شکنمی کنم و بالفاصله در رو می رو خم مسرم

 
 ، دهی آزارم مي نازك و بلندغی جيصدا

 ، رمی چسبونده مواری که از ترس خودش رو به دی پوستاهی سمت مرد سبه
 ی توجهم رو جلب مي بچه اغی جي کنم که صدای چنگ زدن به گردنش آماده مي هام رو براناخن
 .کنه

 
#david_دیوید  
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 ، گردونمی بچه، سرم رو بر مهی گري صدابا
 ، کنهی مهی گهواره اش نشسته و گري ساله تو3، 2 بای تقري بچه کی
 
 ام من رو به یوانی کنه و حس حی من رو وادار به رفتن متمی کردم، حس انسانری گی دوراهنیب

 ، کنهی مقیحمله کردن تشو
 
 ،  شهی مشتری اش بهی ام شدت گري چهره دنی دبا

 ، کار کنمی دونم چی ام و نمکالفه
 . پرمی مرونی از پنجره بي بلندي زارم و زوزه ی رو کنار مدی تردباالخره

 
 ،  کنم تا زودتر به جنگل برسمی مشتری ام، سرعتم رو بی تموم مونده عصبمهی کارم ننکهی ااز

 . زنندی کشه که دورم حلقه می نمی کنه و طولی ماری رو هشواناتی حي هی بققمی عمي هازوزه
 

 ، کنمی زنم، دور تا دورم رو نگاه می نفس منفس
 . گردمی تر شده، برمکی بهم نزدهی از گرگ ها از بقیکی نکهی حس ابا
 
 ، کنهی شونه ام فرو مي شه و دندون هاش رو توی سمتم حمله ور مبه
 

 ،  دوزمی و به خون نشسته ام رو بهش مي قهوه اي هاچشم
 ،رهیمی ده و می چشم بهم زدن با فشار دستم جون مکی و در رمی گی رو مگردنش

 ی ترسند و از دورم می  مهی کنم که بقی از درخت ها پرت میکی به سمت  تر از قبل اون رویعصب
 .رن
 

 ، دهی مي اگهی دیی شه و جاش رو به فردا و روشنای اندازم که کم کم داره محو می به ماه مینگاه
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 ی می درخت ها خالي تنه ي رو با رد انداختن روتمی عصباني چرخم و همه ی خودم چند بار مدور
 .کنم

 
#sophia_ایسوف  
 
 ، دارمی قدم بر می آرومبه

 ،نمی رو ببدیوی ددی اندازم تا شای به اطراف مینگاه
 
 . شهی بلند منی از زممامونی هواپگهی تو پرواز دوساعت دری خاطر تأخبه
 
 . گنی دورت بهت دروغ مي تموم آدم های کجا رفت وقتدی دارم، واقعا بادی رفتن ترديبرا
 
 . قفس تنگ که هر لحظه ممکن نفسم قطع بشهکیبرام شده  فرودگاه بزرگ نیا

 
 : گهی و آروم مرهی گی دستم رو میبن
  شده؟يزی چا،ی سوفي سردیلیخ
 

 ،نمی شی می صندلي دم روی نه تکون می رو به معنسرم
 ، شمی مرهی خمی گوشي صفحه به
 .ارمی رو مدیوی دي کنم و شماره ی قفلش رو باز مدی تردبا
 
 ، کنمی شماره اش مکث ميرو

 .ادی می بني صدادوباره
 
 :یبن

 م؟ی قدم بزنکمی رونی بمی بريخوای مایسوف
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 . شمی ازجام بلند می حرفچی دم و بدون هی مرونی حبس شده ام رو بنفس
 

 . قدم زدن حالم رو بهتر کنهدیشا
 

 ی بني تونم متوجه حرف های و نمدیوی فکرم پر شده از دچه،ی پی بدنم مي توي و لرز بدهواسرده
 .بشم

 
 . شهی مشتری کنه و لرزش دندون هام بی بدنم رو نوازش مي لجوجانه همه باد
 . چسبونه به خودشی کنه و من رو می دستش رو دور شونه ام حلقه میبن
 

 : گهی زنه و می مي لبخندنه،ی بی هام رو که ماخم
 .نی همی خوام فقط گرم بشیم
 
 . دمی مهی اش تکنهی به س گم و سرم روی نميزیچ
 
 ،رهی گی دستم رو میکی بندم که ی چشم هام رو می آرومبه
 

 . کنمی که با اخم رو به روم واستاده نگاه می کنم و به شخصی چشم هام رو باز معیسر
 
#sophia_ایسوف  
 
 : گمی شم و می جدا می بناز

 د؟ی کنی مکاری چنجای اشما
 

 ، کشهی و من رو دنبال خودش مرهی گی بده دستم رو مشی جدي به چهره يریی تغنکهی ابدون
 

 .ستمی نی بندنی قادر به دگهی کشه که دی قدر من رو دنبال خودش ماون
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 . کنهی و دستم رو ول مستهی ای مباالخره
 
 : گمی کنم و می مچ دستم رو لمس متی عصبانبا

  د؟ی هستی کشما
 

 : گهی زنه و می کنه، لبخند می هاش رو باز ماخم
 .دیوی دوست دلدم،ی جک اسکافمن
 
 : گمی زنم و می حرف ناخودآگاه لبخند منی ابا
  شما رو فرستاده؟دیوید
 

 شی و مرتبش خودشون رو به نمادی سفي که دندون های کنه، در حالی تر مقی رو عملبخندش
 : گهیگذاشتند م

 
 . نظرت عوض شده باشهدی شانمتی ببامی گفت ببهم

 
 ام ندهی تونه آی اون میعنی رو ببخشم ؟دیوی تونم دی میعنی بهش بدم، دی بای دونم چه جوابینم

  کنه؟نیروتضم
 

 . دوزهی کنه و منتظر نگاهش رو بهم می مي تک سرفه انهی بی که مکثم رو مجک
 
 . بگمی چدی دونم بایراستش نم_
 

 ،ی تا درست فکر کني فرصت دارگهی ساعت دکی گه درست ی اندازه و می به ساعتش می نکاهجک
 . رمی ساعتت که تموم بشه من هم مکی رنگ منتظرم درست ی مشکنی اون ماشيمن تو

 
 : گمی اندازم و می رنگش می به بنز مشکینگاه
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 .باشه
 

 . رمی می ره من هم به سمت بنی منشی بگه به سمت ماشيزی چنکهی بدون اجک
 ،نمشی بی اندازم که می به اطراف می رم داخل سالن فرودگاه، نگاهی منمشی بی نمیوقت

 . و گرم صحبت کردنهستادهی و عمه هلن اي ددکنار
 
 . فقط فرصت دارمقهی دق50 شم،ی مرهی ساعتم خبه
 

 رمی گی دست هام منی سرم رو بنم،ی شی می صندلي روی حرفچی شم و بدون هی مکی نزدبهشون
 ، بندمیو چشم هام رو م

 
 اعتماد کنم و کنارش دیوی تونم به طور کامل به دیم، چطور م دل بکني تونم از ددی چطور ممن

 .بمونم
 

 .رمی درست بگمی تصمکی کنم ی می دم و سعی مرونی رو کالفه بنفسم
 
 » حاضر شوندگاهی در جاگری دیقی تا دقاسی پرواز لندن به سوئنیمسافر«
 

 ، کنمی هام رو باز مچشم
 . وقت دارمقهیدق10فقط .   کنمی ساعتم نگاه مبه
 

 : گهی کنه و می با لبخند نگاهم مپدر
 

  دخترم؟ي اآماده
 
 . شمی کنم از جام بلند می مي مکث تک خنده ابا

 : گمی کنم و می چمدونم رو لمس مي دسته
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 .ي آماده ام ددمن
#jack_جک 
 
 ، زنمی شمار ساعتم زل مهی ثانبه

 .ای مونده تا تموم شدن فرصت سوفگهی دي قهیدق3 فقط
 
 ، اندازمی به پشت سرم می نگاهنهی آئي تواز

 ، برمی مچی رو به سمت سوئدستم
 ، کنمی رو روشن منیماش
 . موندههی ثان30 فقط

 
 ، کنمی دم و حرکت می مرونی نفسم رو بی و عصبکالفه
 . کنمی اندازم و به سرعتم اضافه می نگاهم رو به سالن منیآخر

 
 هی کساشی واقعي خوانواده نکهی ادنی رو خوشحال کنم، اون با فهمدیوی خواست دی دلم میلیخ
 . کنهيری فاجعه جلوگکی تونست از ی مای شه و تنها سوفی داغون میلی هستند خي اگهید
 
 آرامش و دود کمی همه فشار نی کنم، بعد از ای مکی دارم و فندك رو بهش نزدی بر مگاری سکی

 .الزمه
 
 بدونه به دی اون باره،ی گی چشم هام جون مي جلودیوی دری تصوادی مرونی که از دهنم بي هر دودبا

  تونم بهش بگم؟ی تعلق داره اما چطور مییچه کسا
 
 اگه من هم پدر دی بود شای سختمی دل سنگ نبود، البته حق داره، تصمنقدری اای کاش سوفيا

 . کردمی هم اون رو انتخاب مطی شرانیداشتم تو بدتر
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 ،ستی زنم، حالم خوب نی پک مگارمی به سقیعم
 دیوی به دي فکر کنم چجوردی زارم، بای فرمون مي دارم و سرم رو روی نگه مابونی رو کنار خنیماش
 .بگم

 
 
 ، شنومیم  رویی آشناي دونم چقدر زمان گذشته که صداینم
 . دمی شم و به فکر کردن ادامه می باال گرفتن سرم مالیخی توهم زدم بنکهی فکر ابا
 
 ، خورهی مشهی به شی محکمي بار ضربه نیا

 .نمی صورتش رو ببی تونم به راحتی ها بخار گرفته و نمشهیش
 
 : گمی کنم و می که رو به روم واستاده تعجب می کسدنی دم که با دی منیی رو پاشهی شدی تردبا
 ؟ی کنی مکاری چنجای اتو
#jack_جک  
 
  ،نی ماشي نشستن توماس توبا

 : گمی و کرمی گی مابونی رو از خنگاهم
 

 .ی کنبمی کردم تعقی نمفکر
 

 : گهی زنه و می مي پوزخندتوماس
 
  درسته؟ي اون دختر احمق بودشیپ
 

 : گمی کنم و می نگاهش مي با خونسردشهی هممثل
 

 . توماسی کار هام دخالت نکني توبهتره
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 بره و با ی رنگش می و زرشکی ده،دستش رو پشت کت مخملی دندون هاش رو بهم فشار متوماس

 .ارهی مرونی حرکت اصلحه اش رو بکی
 

 ، دهی ام قرارش مقهی شقي کنه و روی اصلحه اش نصب مي کن رو روصداخفه
 

 :توماس
 ؟يزی زبون بري حاضر؟بازمی چحاال

 
 : گمی کنم پ می کنم، نفسم رو حبس می رو مشت مدستم

 
 ؟ي خوای میچ
 

 : گهی زنه و می مي قهقهه اتوماس
 نقشه هامون رو ي رو خط بکش، اون دختر همه دیوی دور دست،ی زدنش اونقدر هام سخت نحدس

 . کنهیخراب م
 

 : گمی کنم و می نگاهش میعصب
 

 براتون دی بدي که هر دستوروونی حکی د،ی بکنی سگ خونگکی به لی رو تبددیوی ددی خوای مشما
 .انجامش بده

 
 : گهی ده و می باال میی ابروتوماس

 
 .ی کردم زرنگی که فکرش رو ميزی از چشتری بي انگارنه
 

 : گهی پوزخند مکی داره و همراه ی ام بر مقهی شقي اش رو از رواصلحه
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 ی زنده ات نمی نقشه هامون رو خراب کنگهی بار دکی فقط گهی بار دکی کشمت، اما اگه ی نمفعال
 .زارم

 
 بفهمم نکهی اندازه، قبل از ای به سرتا پام می کنه، نگاهی دم کالفه در رو باز می بهش نمی جوابیوقت

 . شهی مادهی پنی کنه و از ماشی مکی کنه به پام شلکاری خواد چیم
 

 . رو بشنوه و لذت ببرهدنمی درد کشي خواد صدای کنم تا ازم دور بشه دلم نمی مصبر
 
 . کوبمی زنم و سرم رو به فرمون می مادی از درد فرنشی حرکت ماشبا
 
 ، دارهيزی خون ري اندازم، بدجوری می پام نگاهبه
 . بندمی کنم و دور پام می رنگ مردونه ام رو پاره مدی از لباس سفي اکهیت

 
 : گمی و مرمی گی رو به دندون ملبم

 . بتونم خودم رو به خونه برسونمدوارمیام
#david_دیوید  
 
 . اندازمی شونه ام مي رنگ رو روی طوسي زنم و حوله ی صورتم چند مشت آب مبه
 

 ، کنمی و روشنش مارمی مرونی کشو بي رو از تومیگوش
 
 ام اثرشون رو به جا نهی سي رنگ روی بلند و مشکي اندازم، موهای به خودم می نگاهنهی آئيتو

 . شدن ندارنددی قصد ناپديگذاشتند و انگار
 

 . رمی ممی پوشم و به سمت گوشی می معطلی رو بلباسم
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 ی آهنگش بلند مي افته و صدای صفحه مي کنم، اسم جک باالی که صفحه اش رو روشن منیهم
 .شه
 
 .بله جک_
 

 . لطفا، خودت رو برسون خونه امد،یویس، سالم د: جک
 

 : گمی می حالش با نگرانی بي صدادنیباشن
  برات افتاده جک؟ی اتفاقچه
 

 : گهی کنه و می مي سرفه اجک
 ،و برسون خوردم لطفا زود خودت رریت

 
 . کنمی رو قطع ممی گم و گوشی مي عجله باشه ابا
 
 ری و علت تشدهی دونم چی تر به جک برسم، نمعی کنم تا هر چه سری می رانندگیی سرعت باالبا

 .ستی اما از صداش مشخص بود که حالش اصال خوب نهیخوردنش چ
 
 . شمی اندازم و بالفاصله وارد می می جک که بازه نگاهي در خونه به
 
 . پسرییجک، جک، کجا_
 

 ، رمی به سمتش معی شنوم، سری اتاق رو به روم مي رو از تویفی ضعيصدا
 : گمی زنه و می که کنار جک نشسته سر جام خشکم می کسدنی دبا
 ؟ی کنی مکاری چنجای اتو

  سر جک اومده؟یی بالچه
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 : گهی ده و می رو تکون مسرش
 
 دمی دونم، من هم تازه رسینم

 . کمکای بي واستادچرا
 
 .  شمی تخت مي شم و کنارش روی وارد اتاق مي و ناباوریجی گبا
 
#david_دیوید  
 
 : گمی کنم و می کنم می جک نگاه مي دهی صورت رنگ پربه
 
  کرده؟کی بهت شلیک
 

 : گهی کنه و می رنگش رو از هم باز مدی سفي هالب
 .ی فهمی مبعد

 
 : گمی کنم و می رو پاك مشیشونی پي دستمال عرق سرد روبا

 . کنمی زنگ بزن به آمبوالنس، من هم جک رو آماده مبرو
 
 : گهی اندازه و می بهم می اش نگاهدهی و رنگ پردهی ترسي چهره با

 . زنمی باشه االن زنگ مباشه،
 
 ، رمی شم و به سمت کمد جک می رفتنش از اتاق از جام بلند مرونی ببا
 
 ، رمی کشم و به سمتش می مرونیور ب از شلوار هاش رو از کایکی
 ، کنمی دم و شلوار رو پاش می پاش رو حرکت میبه آروم.
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 : گمی زارم و می شونه اش مي رو رودستم
 

 .. رسنی االن ماری بطاقت
 

 . کشهی بنده و پشت هم نفس می حرفم چشم هاش رو مدیی تأی به معنجک
 

 ، کنهی متمی اذي بدجوريکنجکاو
 : گمی کشم و می به موهام میدست

 
  کنه؟ی مکاری چنجای انیا

 
 : گهی زنه و می مي لبخند محوجک

 ، که اومدهخوشحالم
 . منشی پادی کردم بی رو نمفکرش

 
  کنه؟کاری خواد چی مییحاال تنها_
 

 : گهی کنه و می می اخمجک
 .می مراقبشهردومون

 
 : گمی زنم و می بهش ميلبخند
 ،قی رفممنون

 
 . دوزمی شم و نگاهم رو بهش می ساکت مدنشی خوام دوباره ازش سوال بپرسم که با دیم
 
#sophia_ایسوف  
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 ،رمی گی کنم و محکم در آغوشش می نگاه مي ددبه
 : گهی و مادی به سمتم می با ناراحتیبن
 
 ؟ي بري خوای که می مطمعنتو
 

 : گمی دم و می تکون ميسر
 . مونم تا بهتر بشناسمشی منجای چند مدت اآره،

 
 ی کنه و آروم کنار گوشم می من رو سفت و محکم بغل می شم، بنی جدا مي که از بغل ددنیهم
 :گه
 

 . مونمی دوستت دارم و خواهم داشت، منتظرت مشهی هممن
 
 . دمی جوابش رو میحی شم و با لبخند ملی بغلش جدا ماز
 
 . ي کمکم کردیلی چند مدت خنی ا،یممنون بن_
 
 . شهی بگه ازم دور ميزی چنکهی و بدون ارهی گی و دلخورش رو ازم منی نگاه غمگیبن
 
 : گهی شه و می بوسم، عمه هلن از بغلم جدا می رم و صورتش رو می لبخند به سمت عمه هلن مبه
 

 . حتما بهمون سر بزن،ي قلبت گوش دادي که به صداخوشحالم
 
 . کنمی میفرشون خداحافظ کنم و از هر سه نی بار بغلش منی آخريبرا
 
 . بمونم واقعا خوشحالمدیوی گرفتن با دمی تصمنکهی ااز
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 ، شهی اندازم که آه از نهادم بلند می می ساعتم نگاهبه
 
 ، شمی مرهی کنم و به رفتن جک خی اطراف نگاه مبه

 . رمی ها می از تاکسیکی دم و به سمت ی مرونی رو کالفه بنفسم
 
 : گمی مهی کنم و به راننده که پسره جوونی رو باز منی عجله در ماشبا

 . رنگی دنبال اون بنز مشکمی بردی بادی لطفا عجله کنآقا
 

 . شهی منشی اندازه و با گفتن چشم خانوم سوار ماشی می به سرتاپام نگاهراننده
 
#sophia_ایسوف  
 

 ،  رو پاك کردهنشی ماشجک
 ، رو نگه دارهنی خوام ماشی راننده ماز
 نی شم که درست پشت ماشی رنگ می مشکنی ماشکی بشم اما متوجه ادهی کنم تا پی رو باز مدر

 .جک نگه داشته
 . رهی جک منی شه و به سمت ماشی مادهی ازش پیکی
 
 ، مونمی شم و با بستن در منتظر می جک منی شدن به ماشکی نزدالیخیب

 
 نی و قد بلند از ماشیکلی اندازم باالخره اون مرد هی جک منی به ماشی ساعت گذشته، نگاهمین
 . شهی مادهیپ
 
 ، افتهی کنه و به راه می رو روشن منشی بعد جک هم ماشقهی رفتن اون ها چند دقبا
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 هنوز دوارمی ده فقط امی نشون می چه عکس العملدنمی دونم با دی نمده،یوی دری فکرم در گي همه
 .هم سر حرفش باشه

 
 ، شهی مادهی کنه و پی پارك منگی پارکي تو رونشی ماشجک

 . لنگهی و مدام مستی ني رفتنش عادراه
 
 ، رمی شم و به طرفش می مادهی پی تاکساز
 : گمی زنم و می کنه صداش می شلوارش که خون ازش چکه مدنی دبا
 

  برات افتاده؟ی اتفاقچه
 

 : گهی کنه و می گرده، با تعجب نگاهم می به سمتم برمجک
 

 ؟ی کنی مکاری چنجای تو اایسوف
 

 : گمی و مرمی گی رو مدستش
 
 . دمی محی داخل بهت توضمی برای بستی فعال حالت خوب نتو
 

 .می شی کنه و باهم وارد خونه اش می موافقت مجک
 

 ، تخت دراز بکشهي کنم تا روی کمکش می لرزه به آرومی سرد و مدام مبدنش
 . کنمی و به زخمش نگاه مارمی رو از پاش در مشلوارش

 
  جک؟ي خوردریتو، تو ت_
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 لبخند کم ستی نی مهمزهی بهم بفهمونه چنکهی اي اندازه و برای مضطربم مي به چهره ی نگاهجک
 : گهی زنه و می میجون

 
 . زخمهکی تو نگران نباش فقط آره
 

 : گمی و مرمی گی دست هام منی رو بدسنش
 
 .ي دارازیکمک ن تو به ،ی زنگ بزندیوی شه به دیم
 

 . رو بدم بهششی خواد تا گوشی گه و ازم می مي اباشه
#sophia_ایسوف  
 
 ی و با نگرانرهی گی نگاهش رو از من منهی بی که جک رو منی خوره، اما همی جا مدنمی با ددیوید

 ،نهی شیکنارم م
 
 .ی فهمی گه بعدا می پرسه اما اونقدر حالش بده که بهش می جک سوال ماز
 
 . خواد تا به آمبوالنس زنگ بزنمی و ازم مرهی کی عرق صورت جک رو مدیوید
 
 . رمی مرونی گم و از اتاق بی مي باشه ای دستپاچگبا
 

 .ادی مادمی تا آدرس رو ارمی به ذهنم فشار می استرس دارم و نگرانم که کلاونقدر
 
 ،  رمی قطع کردن تلفن دوباره به سمت اناق مبا
 ، دوزهی شه و نگاهش رو به من می ساکت مدیوی ددنمی و جک در حال حرف زدن اند که با ددیوید
 

 . رمی اندازم و به سمتش می منیی رو پاسرم
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  شه؟یحالش خوب م_
 
 : گهی کنه و می دستم رو آروم لمس مدیوید

 . نگران نباشآره
 ؟ی کنی مکاری چنجای اتو
 

 : گمی کنم و می نگاه مبهش
 

 . تو باشمشی که پبرگشتم
 
 . زنهی و به دستم بوسه مرهی گی می نگرانش رنگ خوشحالي حرفم چهره نی ابا
 
#david_دیوید  
 
 . رمی شم و به سمت در می از جام بلند معی آمبوالنس سرری آژي صدابا
 
 ، کنمی متی تا پرستار رو به داخل هدادو

 ، شنی  وارد اتاق مهردو
 . رنی مرونی زارن و بی وصل شده ملهی تخت مخصوص که به دو تا مکی ي جک رو روی آرومبه
 

 ،  افتهی و دنبالم راه مرهی گی بازوم رو مایسوف
 . افتمی و بعد از بستن کمربندهامون پشت آمبوالنس راه ممی شی منمی هم سوار ماشبا
 
 

 ، دارهی لحظه هم چشم از آمبوالنس برنمکی ایسوف
 . کنهی رو زمزمه ميزی لبش چری کنه و زی احترام مي اداحی مسیسی عبه
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 ؟يدی ترسیفکر کنم حساب_
 

 : گهی و مادی به خودش مایسوف
 .هی اون واقعا مرد خوبوفتهی بی جک اتفاقي خواد برای فقط، فقط دلم نمنه،
 

 : گمی زنم و می بهش ميلبخند
 
 .ستی ني جدزهی چا،ی به پاش خورده سوفریت

 
 :ایسوف
 . ازش رفتهيادی خون زاما
 

 : گمی چرخونم می که فرمون رو می در حالکالفه
 
 . بال رو سرش آوردهنی ای خواد بفهمم کی دلم میلیخ
 

 : گهی کنه و می می بهم نگاهایسوف
 

 . کردکی بهش شلی کدمی من دمن،
 
 : گمی ممهی حواسم به رانندگي که همه ی حالدر
 

 ؟ی کنفشی برام توصی تونی م؟يدی اش رو دچهره
 

 : گهی ده و می تکون مي سرایسوف
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 . داشتی مشکي فورد سوار بود، گوش سمت چپش  هم گوشواره نی ماشکی بود ، یکلی بلند و هقد
 
 توماس، اما چرا؟. کنم،ی دم و زمزمه می حرف ها دندون هام رو بهم فشار منی ادنی شنبا
 
 : گمی کنم و می نگاهش می چشمری زای سوفي صدابا

 . شناسمشی مآره
 

 .ی کنتی ازش شکای تونیخب م: ایسوف
 

 : گمی زنم و می ميپوزخند
 .هی حساب شخصهی تسونیا

 
  گذره؟ی سرت مي توی گه چی کنه و می مشکوك نگاهم مایسوف

 
 : گمی دارم و می نگه ممارستانی بي رو جلونیماش

 .ی فهمی مي نکن به زودعجله
#david_دیوید 
 

 : گهی کشه می منی زمي که چمدونش رو روی در حالایسوف
 .می زاشتی جک رو تنها نمکاش

 
 . موندششی از آدم هاشم پیکی حالش خوب بود، يدیخودت که د_
 

 : گهی کنه و می شالگردنش رو از دور گردنش باز مایسوف
  استراحت کنم؟کمی اتاقت ي تونم توی خستم میلی من خباشه،

 
 : گمی زنم و می بهش ميلبخند
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 . شهی که مالبته
 

 ،می ری و باهم از پله ها باال مرمی گی رو مدستش
 
 ،ستمی ای کنم و کنار می در اتاق رو باز می آرومبه
 .گهی برو داخل د؟ی هستیمنتظر چ_
 
 . شهی و داخل مرهی گی رو ازم مدشی حرف نگاه پر تردنی ابا
 
 ا؟یسوف_
 
 . کنهی نگاهم می گرده و سوالی سمتم برمبه
 
 .ی تنها باشدیتو امشب با_
  که؟ی ترسینم
 

 : گهی و منهی شی تخت مي روایسوف
 
 . سخت باشهادمی دونم، فکر نکنم زینم
 
 ، شمی مکی بندم و با لبخند بهش نزدی رو پشت سرم مدر

 : گهی کنه و می زارم که سرش رو کج می گونه اش مي رو رودستم
 

 ؟ي زود برگردي دی مقول
 

 : گمی کنم و می تر مکی رو بهش نزدسرم
 ،  دمی قول مآره
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 .شتی پامی من می و باز کني تو چشم هات رو ببندتا
 

 : گهی اندازه می تخت مي که خودش رو روی کشه و در حالی مي اازهی خمایسوف
 

 . تنگ شدهي دد،ي دلم براکمی راستش
 

 . کشمی کشم و کنارش دراز می خسته ام مي به چهره یدست
 

 . زارهی بازوم مي گرده و دستش رو زوی به سمتم برمایسوف
 
 ی حالت دارش رو نوازش مي کنم و موهای رنگش فرو مي قهوه اي موهاي دستم رو توی آرومبه

 .کنم
 
 .ای ازت مراقبت کنم سوفشهی دم که همیبهت قول م_
 

 : گهی اندازه و می می خمارم نگاهي به چشم هاایسوف
 

 . کنارت باشمشهی دم همی هم قول ممن
 
 . دمی بدن الغر و خوش فرمش  قرار ميرو رو بوسم بدنم ی رو آروم مشیشونیپ
 

 ، زارمی هام رو دو طرف سرش مدست
 

 . شهی کنه و جا به جا می تقال مکمی ایسوف
 

 : گهی مي گرفته اي بنده و با صدای هاش  رو مچشم
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 .وفتهی بي خوام اتفاق بدی من نممن،
 

 : گمی زنم و می بهش می بخشنانی اطملبخند
 

 ، خوام گرمت کنم آخه اتاق سردهی فقط مای سوفنترس
 

 : گهی ده و می مرونی نفسش رو آسوده بایسوف
 

 . بندمی کنم و چشم هام رو می منانی من بهت اطمپس
 

 ، کنمی زنم و کنار گوشش زمزمه می به لبش می کوتاهي بوسه
 . دارمدوستت

#sophia_ایسوف 
 
 نی بره اما اونقدر خوابم سنگیم م کشه که خوابی نمی داغش طولي و نفس هادیوی دي نوازش هابا
 . رو از روم نفهممدیوی که بلند شدن دستین

 
 ی خسته و خواب آلودم رو باز مي شده چشم هارهی بهم خی کسنکهی دارم، با حس ایبی عجاسترس

 .کنم
 

 ، کنهی رنگش اتاق رو روشن می و صورتمی کنم، نور مالی خواب کنار تخت رو روشن مچراغ
 
 : گمی کشم و می به چشم هام می کنم، دستی اطراف نگاه مبه
 

 . شدمیاالتی خحتما
 
 . اندازمی شم و به مالفه چنگ می خودم جمع مي بلند گرگ ها توي زوزه ي صدابا
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 . ترسناکهدیوی دی واقعا خونهنمی بی کنم می که دارم فکر محاال

 
 ، شهی مدنمی بلند مانع خوابي باد و زوزه هايصدا

 
 ، رمی و به سمت در مامی منیی از تخت پاهکالف

 
 ،نمی بی نمیچی گردم اما باز هم هی از پشت به عقب برمی کسدنی دوي صدابا
 

 ،رونی رم بی چرخونم و از اتاق می در رو مي رهیدستگ
 
  ، شهی نفسم حبس مکی تاري خونه دنی دبا

 .ستی برق ندی از کلي خبري کنم اما انگاردای رو پدی کشم تا کلی مواری دي رو رودستم
 

 ، کنمی و صفحه اش رو روشن مارمی مرونی ببمی جي رو از تومیگوش
 ، رمی منیی پایکی یکی زارم و ی قدم می سنگي پله هاي روی آرومبه
 
 ، رسمی پله منی آخربه
 . برمی شم و دستم رو به سمتش می برق خوشحال مدی کلدنی دبا
 

 ، شهی که چراغ روشن منیهم
 ، افتهی میستالی اس و کرشهی به لوستر شچشمم

 .رهی و چشم گبای زواقعا
 

 ، رمی زارم و به سمت سالن می مبمی جي رو تومیگوش
 ، کنهی سرو صدا مي بدجورشکمم

 ، دمی مریی رو به طرف آشپزخونه تغراهم
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 . رمی مخچالی کنم و به سمت ی رو روشن مچراغ

 
 ی فاصله مخچالی زنم و از ی مغی ام جنهی سي روی خونی شکی کنم با افتادن ی رو که باز مدر
 .رمیگ
 
 . شمی مرهی کنه خی افتاده و خون ازش چکه منی زمي که روی گوشتکهی تبه
 

 ، رمی قدم به عقب مکی دم و ی قورت می دهنم رو به سختآب
 
 . چرخونمی شم و سرم رو به طرف در می مخکوبی باز شدن در سره جام مبا
 
#sophia_ایسوف  
 
 ، زنمی مادی صدا فری زارم و بی دهنم مي دستم رو روي الجسه امی گرگ و عظدنی دبا
 

 . شمی خودم مچاله مي رم و توی از آشپزخونه مي متوجه من بشه گوشه انکهی قبل از اعیسر
 

 . وجودم رو تحت تسلط خودش درآوردهي بدنم سرد شده و ترس همه ي همه
 

 ، تونم حس کنمی می نفس هاش هارو به خوبيصدا
 ،لرزونهی رو منی محکمش زمي هاقدم
 . شه چشم هام رو ببندمی افته و باعث می منی زمي و بزرگش رواهی سي هیسا
 

 .ادی بهم خوردن در مي کشه و بعد هم صدای می آرومي زوزه
 



      ایرمان گرگ زاده وسوف                                                 اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 345 

ده  گذاشته شنگی که کنار سیی شم، به سمت چاقوی از جام بلند می رفته به آرومرونی بنکهی فکر ابا
 . دارمی رم و برش میم
 

 ،امی مرونی و از آشپزخونه برمی گی سرد و لرزونم مي دست هاي رو توچاقو
 
 ، دهی اندازم که از پشت سر احساس گرما بهم دست می می پله ها نگاهبه
 

 ،رمی گی بندم و چاقو رو باال می هام رو مچشم
 غی پاهاش واستاده جي انسان روکی و بزرگ که مثل اهی گرگ سدنی گردم که با دی بر می آرومبه
 .  افتهی و چاقو از دستم مزنمیم
 

 ، شدهرهی زنه و بهم خی نفس نفس مفقط
 
 : گمی آروم میلی اندازم و خی می رنگش نگاهي درشت و قهوه اي چشم هابه
 
 د؟یوی دد،
#david_دیوید  
 

 ، افتادهنی زمي و رودهی ترسی حسابایسوف
 

 . که منمدهی هنوز نفهميانگار
 

 ، کنمی نمي کارچی زنم و هی زل مبهش
 
 ، شهی مرهی کنه و به چشم هام خی سرتاپام نگاه مبه

 . گهی اسمم رو مدی کنه و با تردی لرزونش رو باز مي لب هاقهی از چند دقبعد
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 ، زنمی شم و دورش حلقه می مکشی نزدی آرومبه
 ، شهی مشتری بدنش بلرزش
 ،ونم حس کنم تی می پوستش رو به خوبيسرد

 
 ، زنمی بهش نمي بدم صدمه انانی  اطمنکهی ايبرا

 .رمی گی کنم و کنارش آروم می رو پنهون مزمی تي هاپنجه
 

 ، کشهی نفس می و طوالنقی عمایسوف
 ، بندهی کنه و چشم هاش رو می بهم نگاه مدیباترد

 
 ، زارهی پوزه ام مي و انگشت هاش رو روارهی به سمت صورتم می کنه، به آرومی رو بلند مدستش

 
 ، شهی سالن پخش مي نفس هام توي دم و فقط صدای نشون نمی عکس العملچیه
 

 ، کنهی چشم هاش رو باز مایسوف
 ، و آرامشهتی بار نگاهش سرشار از امننیا

 . کنهی ده و زانوهاش رو بغل می اش رو به شکمم مهیتک
 

 ، کنهی زاره و آروم نوازش می رو روس سرم مدستش
 : گهی کنه و می مکی رو به گوشم نزدسرش

 
 ،دیوی ترسم دی ازت نمگهید

 .نهی دوست دارم پسر گرگمن
 

 . دهی مرونی زنه و نفس حبس شده اش رو بی مي لبخندبعدهم
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#david_دیوید  
 
 ،دی خورشمی نور مستقدنی تاببا

 : گمی کنم و خواب آلود می هام رو باز مچشم
 
 ده؟ی پرده ها رو کشیک
 

 . بندمی کشم و دوباره چشم هام رو می سرم مي شنوم کالفه پتو رو روی نمییصدا
 

 ،رهی گی همه جا رو فرا میکی شه وتاری که چشم هام بسته منیهم
 . پرمی صورت و بدنم از جا میسی خبا
 

 بهم زل یی که با لبخند دندون نماای دم و با اخم به سوفی شده کنار مسی رو که حاال کامل خپتو
 . کنمیزده نگاه م

 
 ی ممونی از کارت پشي وگرنه اگه دستم بهت برسه بدجوری االن فرار کننی بهتره که همایسوف_
 .یش
 

 پاشه و بعد هم پا ی دستش رو هم روم مي ظرف توي مونده ی باقي زنه، محتوای مي قهقهه اایسوف
 . زارهیبه فرار م

 
 . دومی شه و به سمتش می مشتری بتمی کار عصباننی ابا
 

 .رهی گی ره و پشت مبل سه نفره پناه می منیی با عجله از پله ها پاایسوف
 

 ، رمی منیی محکم از پله ها پاي کنم و با قدم های رو مشت مدستم
 . زنهی رسم، از تعجب خشکم می پله منی که به آخرنیهم
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 : گمی اندازم و می به دورتا دور خونه مینگاه

 
 ؟ي کردکاری خونه چنیتو با ا_
 

 ،ادی مرونی از پشت مبل بدی با تردایسوف
 : گهی مي شه و با حالت با مزه ای مکی اعتماد به نفس بهم نزدبا
 

 ، ترسناکتم هستمي توام و به جز قلبت مالک خونه ي لحظه هم خونه نی من از اخب
 به ومدی خوشم نمچی داد هی که به آدم دست میطانی شي و اون حس هاکی تاري از خونه من
   کنم به قصرلی جا رو تبدنی گرفتم امیتصم خاطر نیهم
 » ای زاده و سوفگرگ«
 
 
 . شهی اخم هام باز مای سوفي و حرف هاي انرژبا
 

 : گمی زنم و می به روش ميلبخند
 م؟ی داری صبحونه چای پرنسس سوفخب

 
 : گهی بره می که دستم رو گرفته و داره من رو به سمت آشپزخونه می حالدر

 .نی و ببای بخودت
 
 . رمی شم و به سمت آشپزخونه می باهاش هم قدم مي کنجکاوبا
 
#david_دیوید 
 
 : گمی اندازم و می می نگاهی خالزی مبه
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 . هی که خالزی منیا

 
 : گهی کنه و می میکی اخم کوچایسوف

 
 . نکردمدای پيزی گوشت چکهی و جز چند تهی خالخچالتی گهی معلومه دخب

 
 : گمی کنم و می رو به طرفش کج مسرم

  ي روزکی کردم ی فکر نممتأسفم،
 ، به دردم بخورهخچالی
 

 : گهیم  زنه وی ده، دستش رو به کمرش می مرونی نفسش رو با حرص بایسوف
 

 ؟ي بخريزی چکی و رونی بي برستی نبهتر
 

 : گمی زنم و می مي محولبخند
 

 خواد اتفاق ی چون دلم نمرونی گردم، لطفا از خونه نرو بی زود برمیلی رم و خیمن االن م.  چراخب،
 . براتوفتهی بيبد
 

 . کنمی ده و منتظر نگاهم می حرفم تکون مدیی تأي رو براسرش
 
 . خورهی زنگ ممی رم تا لباسم رو بپوشم که گوشی پله ها باال ماز
 
 .بله توماس_
 

 . بشهلی تشکمیشونی پي رویکی شه اخم کوچی باعث مشی عصبيصدا
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 :توماس

 .هی از دستت عصبانیلی خد،پدرتیوی خونه ديای بدی االن بانیهم
 

 ی گم و تماس رو قطع می مي کشم باشه ای مرونی کمدم بي رنگم رو از توی کت چرم مشکیدرحال
 .کنم

 
 . شدی تموم مشی دوشب پدی که باهی تموممهی دونم که علت احضار شدنم کاره نی خوب میلیخ
 

  بگم؟ی چای به سوفحاال
 

 : گمی دارم می که به سمت آشپزخونه قدم برمی رم و درحالی منیی از پله ها پاکالفه
 

 . باز نکنی کسي عنوان براچی پدرم، لطفا در رو به هشی برم پدی اومده، باشی پي کارکی برام ایسوف
 

 : گهی کنه و می بهم نگاه می با نگرانایسوف
 
 ،  شدهيزیچ
 

 : گمی زنم و می بهش ميلبخند
 
 . بدملشی تحودی پرونده است که باکی زم،ی عزنه
 

 :ایسوف
 . ترسمی پس زود برگرد، آخه، آخه من مباشه،

 
 : گمی زنم و می مي بوسه اشیشونی پبه
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 . ای سوفچشم

 .ارهی رو بفرسته تا برات غذا بیکی گم جک ی ضمن مدر
 

 ،ادی گه و به سمتم می مي اباشه
 . کنمی کنم و محکم بغلش می می دستشی خاطر پنی خواد به همی می دونم چیم
 
 . مونم تا جک جواب بدهی و منتظر مکری اسپي زارم روی رو می کنم، گوشی می که رانندگی حالدر
 
 : گمی زنم و می به فرمون می مشتری گغامی پي رفتن روبا
 

 . ببرهی خوراکای سوفي براکمی رو هم بفرست یکی درضمن ر،ی لطفا باهام تماس بگجک
 

 . کنمی کشم و تماس رو قطع می مربع قرمز رنگ ميرو رو هم انگشتم بعد
 
#sophia_ایسوف  
 
 رهی شده خنی تزئی رنگي دم و به سقف که با سنگ های مبل لم مي حوصله روی بد،یوی رفتن دبا
 . شمیم
 

 ، شدهرهی بهم خیکی کنم ی حس مدوباره
 ، کنمی و به اطراف نگاه مرمی گی سرم رو باال می آرومبه
 ، شمی می کنم عصبی و فقط حسش منمی تونم ببی رو نميزی چچی هنکهی ااز
 
 ، کنمی نمداشی گردم اما پی ممی هام دنبال گوشبی جيتو
 ، رمی شم و از پله ها باال می جام بلند ماز
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 ، رمی کنار تخت مزی کنم و به سمت می اتاق رو باز مدر
 . دارمی رو بر ممی زنم و گوشی بودم لبخند مدیوی بغل دي توشی تا چند ساعت پنکهی فکر ابا
 
 ،رونی بامی اتاق ماز

 : گهی شنوم که می رو می آرومي زمزمه
 » بروي سمت اتاق کناربه«
 

 . استدهی فای اون صدا رو نشنوم اما بگهی و دامی به خودم بدی دم تا شای تکون ميسر
 

 ، شدهکی تحري بدجورمی کنجکاوحس
 . رمی کنم و به سمتش می کج مهی بهم گفت انباردیوی که دي رو بع سمت اتاق کنارراهم

 
 . چرخونمی کنم و می رنگش رو لمس میی طالي رهیدستگ

 
 . شمی مکی وارد اتاق تاری شه و به آرومی باز شدن در لبخندم پررنگ تر مبا
 

 . گردمی مدی کنم و دنبال کلی رو روشن ممی گوشچراغ
 ، کنمی رم و لمسش می به سمتش مدنشی دبا

 .رمی صورتم بگي شه که دستم رو جلوی تابه و باعث می چشم هام مي تومی زرد مستقتور
 
 . کنم، همه جا رو تار عنکبوت گرفته و همه جا پر از گرد و خاکهی دور تا دور اتاق نگاه مبه
 

 اهی سي رم و با دقت به پرونده های به سمتش مدی اندازم، با تردی رو به روم مي به قفسه ینگاه
 . شمی مرهی زده خرونی از داخلش بی خونيرنگ که برگه ها

 
 . شمی مرهی کشم و با دقت بهش خی مرونی از پرونده ها رو بیکی
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 ، اندازمی بهش می کنم و نگاهی پرونده رو باز ميال
 ی مشخصات اون شخص روش نوشته شده توجهم رو جلب مي برگه که انگارکی تا عکس و چند
 ،کنه

 
 ، کنمی زمزمه اش می لب به آرومری خونم و زی رو ماسمش

 
 .مکث
  اما کجا؟دمی بار ها و بار ها اسمش رو شني اسمش برام آشناست انگارچقدر

 
 ، دارمی رو بر مگهی دیکی زارم و ی رو کنار مپرونده

 . راجع به اون شخصهیحاتی توضي هم چند تا عکس داره با چند تا کاغذ که انگارنیا
 

 . کنمی و به پرونده رو با دقت نگاه منمی شی که کنارم گذاشته شده می چوبی صندلي روکالفه
 
  تونن باشن؟ی می چیعنی
 
#david_دیوید 
 

 . کوبمی مزی مي روتی کنم و با عصبانی رو مشت مدستم
 
 ی اون لحظه بهش حمله مي بچه دوساله بود تو از من توقع دارکی پدر؟ اون فقط هیمنظورت چ_

 . کشتمی چشم هاش پدرش رو مي جلوایکردم 
 

 : زنهی مادی بلند فري با صداپدر
 

 . و اون اتفاق برات افتادي بچه بودکی نکنه که تو هم فقط فراموش
 



      ایرمان گرگ زاده وسوف                                                 اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 354 

 .ي دی کنم و تو فقط اون ها رو بهم نشون می خودم کار ميفراموش نکن پدر من برا_
 . کنمی که بخوام باهاشون مي خودم هستند و هرکاري ها طعمه اون

 
 : گهی خنده و می می بار عصبنی اپدر

 
  رو خراب کنم؟تمی اونقدر احمقم که به خاطر تو موقعي فکر کردتو
 
 .ی و کار رو تموم کني بردی باتو
 
 ، گردمی به اونجا برنمگهیمن د_

 . خودت دست به کار شوی مرگش مشتاقي برایلی خاگه
 

 : گهی ده و می دندون هاش رو بهم فشار مپدر
 .ی دست آموز منوونی نکن که تو حفراموش

 
 : گمی کنم و می بهش نگاه میعصب
 . توی حتستمی نچکسی دست آموز هوونی حمن
 

 : گهی خنده و می تر از قبل مبلند
 .ی هستچرا
 .ی کشتی رو که من گفتی و هر کسي کرديروی دست آموز از دستوراتم پوونی حکی مثل قای دقتو
 . شمی کشم و به سمتش حمله ور می ميادی فکر فرنی ابا

 : گهی شه و می مرهی با اخم به چشم هام خپدر
 ی توکه دلت نمی کنيروی از دستوراتم پشتری به بعد بنی نفع خودت و اون دختره است که از ابه

 .وفتهی عشقت بي برایخواد اتفاق
 : گمی و مرمی گی مرشتی دست هام بي اش رو توقهی شم، ی تر می نقطه ضعفم رو بلده عصبنکهی ااز
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 که توسط ی خودت هستنی اي مطمعن باش نفر بعدادی بای سره سوفیی اما اگه بالی تو پدرمدرسته
 .ی شی مکهی تکهی دست آموزت توونیح

 .رونی زنم بی از اتاقش مي اگهی حرف دچی کنم و بدون هی اش رو ول مقهی از تموم شدن حرفم بعد
 کنم ی حال بد جک دستم رو مشت مي آورادی با وفته،ی چشمم به توماس مام،ی مرونی راه رو که باز

 . زنمی مرونی کنم از خونه بی به لبخندش توجهنکهیو بدون ا
  موقعه اشبه
 . رسم توماس مطمعن باشیبه حسابت م 

#sophia_ایسوف 
رو سره  اون ها ی دارم و با دست پاچگی بر مبی عجي زنگ در دست از خوندن پرونده هاي صدابا

 . زارمیجاش م
 
 . کشم تا از استرسم کم بشهی مقی رفتن از پله ها چند تا نفس عمنیی بندم و قبل پای رو مدر
 

 : گمی کنم و می در مکث مپست
 
  پشت دره؟یک
 

 : گهی خوره که می به گوشم مي دورگه ابای پسرونه و تقريصدا
 

 . آوردمی پارکر براتون خوراکي من از طرف آقاا،ی سوفخانوم
 
 .رمی گی رو ازش مي کاغذي کنم و بسته های در رو باز می خوشحالبا
 
 .ممنون_
 

 : گهی زنه و می بهم مي لبخندپسرك
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 . من برمدی الزم نداريزی چاگه
 
 : گمی اندازم و می می بسته ها نگاهي توي کنجکاوبا
 
 . ممنوننه
 

 ،  رمی بندم و به سمت آشپزخونه می از رفتن پسرك در رو با پام مبعد
 . کنمی داخلش رو نگاه مي زارم و با دقت محتوای مزی مي گرسنمه امه بسته ها رو رويبدجور

 
 ی دستم رو داخل پاکت فرو می کشم و با خوشحالی میفی خفغی مورد عالقه ام جي وهی مدنی دبا

 .کنم
 

 .رمی مرآبی اندازم و به سمت شی دستم مي خوش رنگ توي های به توت فرنگینگاه
 
 . زنمی ازش می دارم و گاز بزرگی رو برمنشی ها بزرگتری توت فرنگنی باز
 
 . شهی طعم ملس و خوشمزه اش چشم هام بسته ماز
 
 .اومممم واقعا خوشوزه است_
 
 :دیوید

 .ی گلوت نپره، آخه ممکن خفه بشي مراقب باش توفقط
 
 .وفتمی شه زه سرفه بی پره و باعث می م گلومي توی توت فرنگدیوی دي صدابا
 
 .رهی گی کنه و به سمتم می رو پر از آب میستالی کروانی با عجله لدیوید
 



      ایرمان گرگ زاده وسوف                                                 اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 357 

 
 . دمی مرونی و با صدا بقی کشم و نفسم رو عمی نفس آب رو سر مهی
 
 : گهی و مرهی گی خجالت زده نگاهش رو ازم مدیوید
 

 . خواستم بترسونمتی نمدیببخش
 

 : گمی زنم و می به بازوش میمشت
 

  که من متوجه نشدم؟ي اومدي شدم، چطوری خفه مداشتم
 
 : گهی خنده و می مدیوید
 که گذاشتم ی دسته گلی حتي نشدیچی که متوجه هي بودتی اونقدر سرگرم خوردن توت فرنگتو
 .زی ميرو
 
 . دوزمی مزی مي حرف نگاهم رو به دسته گل رونی ابا
 
 : گمی و مدیوی بغل دي پرم توی ذوق مبا
 

 . قشنگهیلی ممنون، خواقعا
 

 : گهی کنه و می رو از بغلش جدا ممن
 . که موشت اومدهخوشحالم

 
 : گمی بوسم و می رو ملپش

 . که خوشم اومدهمعلومه
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 : گهی کنه و می لبخندش رو جمع مدیوید
 

 .می بردی ناهارت رو بخور بازودتر
 
 : گمی کنم و می اش نگاه مي جدي چهره به
 

 .می قراره برکجا
 

 : گهی کشه و می قرمزش مي به چشم هایدست
 

 . رهی مرونی رنگ از آشپزخونه بی مشکي پرونده کی ای نپرس بعد هم يزی چفعال
 
#david_دیوید 
 
 ، رمی پله ها باال ماز

 .ستی پشت سرم نای اندازم تا مطمعن بشم که سوفی به پشت سرم مینگاه
 
 . کنمی کنم و بعد از بستنش قفل می دارم باز می که پرونده هارو توش نگه می در اتاقی آرومبه
 

 ، کنمی زنم و پرونده رو باز می با دستم پس مزی مي خاك رو از روگردو
 

 ، اندازمی به عکس ها مینگاه
 . سالم به پدرم برسونمشوندی بار چند تا دخترن که بانیا

 
 ، کنمکاری چدی دونم بای نمگهی اندازم، دی منیی کنم و سرم رو پای هام رو مشت مدست

 .ی ده، قاچاق انسانی رو می معنکی پدرم فقط ي چند تا دختر اون هم زنده برادنیدزد
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 . بندمی کوبم  پرونده رو می مزی مي مشت هام رو رودوتا
 
 .سی گرده سوئی انجام بدم حتما برمي بفهمه که قراره چه کارای در رو قفل کنم، اگه سوفنی ادیبا_
 

 .امی مرونی دم و از اتاق بی قفسه جا مي رنگ رو توی مشکپرونده
 

 ی توجهم رو جلب مای سوفي کنم که صدای اندازم و در رو قفل می به سمت چپ و راستم مینگاه
 .کنه

 
 د؟یوی دي کردی مکاریاون تو چ: ایسوف

 
 : گمی گردم و می به سمتش برمعیسر
 .ي انباري خرت و پرت داشتم که گذاشتم توکمی یچی ه،یه
 

 ، حرفم رو باور نکردهیعنی نگاهش نی کنه ، ای مشکوك نگاهم مایسوف
 

 : گمی دم و می مرونی رو کالفه بنفسم
 

 . شهی مری داره دمی بربهتره
 

 . شهی چشم از در اتاق برداره باهام وارد اتاقم منکهی بدون اایسوف
 
#sophia_ایسوف  
 

 ، رو درك کنمدیوی دبی تونم  رفتار عجی نماصال
 ه؟ی کنه اما چی هست که داره از من پنهونش ميزی چکی يانگار
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 ه؟ی بار عکس و مشخصات کنی اون پرونده ايتو
 . دهی خالف انجام مي کار هادیوی دنکنه

 
 . کنمی دارم و منتظر نگاهس می دست از فکر کردن برمدیوی زدن اسمم توسط دباصدا

 
 شده؟یچ_
 
 ؟ی کنی فکر می به چيدار: دیوید
 .می بردی گم لباست رو بپوش بایم
 

 : گمی رم می طور که دارم به سمت کمد لباس هام منیهم
 

 . شمی حوصله ام، چند لحظه صبر کن االن آماده می بکمی فقط
 

 . کشمی مرونی رو ازش بدمی سفي اندازم و پالتوی به لباس هام مینگاه
 

 . گردمی برمدیوی کنم و به طرف دی سرم مرتب مي رنگم رو توی کاله شکالتنهی آئيجلو
 
 : گهی ممیشونی پدنی کنه و با بوسی با چشم هاش براندازم مدیوید

 . تو دختري امعرکه
 

 .رمی گی زنم و دستش رو می بهش ميلبخند
 

 ،ادی زنه به سمتمون می که لنگ می داره و در حالی عصاش رو برمدنمونی با دجک
 

 ، کنمی رم و به آغوشم دعوتش می به سمتش مدیوی از دزودتر
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 . خوشحالم که حالت خوب شدهیلیخ_
 

 : گهی می شه و با مهربونی از بغلم جدا مجک
 .زمی عزي خوش اومدنمت،ی بی که مخوشحالم

 
 ، زنهی آروم باهاش حرف میلی کشه و خی جک رو به آغوش مدیوی از من دبعد

 
 . کنمی حرکت مییرای شم و به سمت سالن پذی گن کالفه می دارن بهم می فهمم چی نمنکهی ااز
 

 مبل دو نفره کناره ي شن و روی و جک هم با هم وارد سالن مدیوی دنمی شی مبل مي که رونیهم
 .نندی شیهم م

 
 دونم که هنوز هم باهم حرف دارند و وجود من باعث ی کنم، می مشکوك هر دو نگاه مي چهره به

 .سکوتشون شده
 
 . شمی مبل بلند مي زنم و از روی مي هردو لبخندبه
 
 .ونی رم قهوه درست کنم آقایمن م_
 
 . کنهی با نگاهش بد رقه ام می زنه و با گفتن مرسی بهم مي لبخنددیوید
 
 : گمی رم، می که به سمت آشپزخونه می کنم و در حالی حرص دستم رو مشت مبا
 

 . پارکردیوی د،ی کنی مکاری چي فهمم داری مباالخره
 
#sophia_ایسوف  
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 ،نمی چی مینی سي و توارمی مرونی کمد بي آماده شدن قهوه سه تا فنجون رو از توبا
 . زارمی کنم و کنار هر فنجون می رو هم از آب پر مکی کوچوانی تا لسه
 
 .نمی بی رو مدیوی که دامی برونی خوام از آشپزخونه بیم
 
 : گهی و مادی لبخند به سمتم مبا
 

 ،ای سوفممنون
 . جکشی تو برو پارمی خودم قهوه ها رو ممن
 

 . رمی زارم و به سمت سالن می دست هاش مي رو روینی بزنم، سی حرفنکهی ابدون
 

 : گهی زنه و با آرامش می لبخند مدنمی با دجک
 
 ، تونم باهات حرف بزنمیم
 
 : گمی اندازم و می چپم مي پاي راستم رو روي پاي خونسردبا
 

 . باش جکراحت
 
 : گهی اندازه و می بهش می جک نگاهد،یوی اومدن دبا
 

 ، رو بهت بگه اما نتونستنی خواست خودش ای مدیوی دخب،
 .  ی من بمونشی خواد که چند مدت پی اون ازت مراستش

 
  گذره؟ی می سرش چي داره، اما تویی نقشه هاکی دیوی درست حدس زدم دپس

 



      ایرمان گرگ زاده وسوف                                                 اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 363 

 : گمی مدیویدن به د کنم و با نگاه کری میکی کوچاخم
 

  بمونم؟شتی که پی چرا ازم خواستي تنهام بزاری جک بمونم، تو که قصد داشتشی پدی باچرا
 
 : گهی زنه و می خوش رنگش مي به موهای چنگدیوید
 

 .  شهی تموم می زود همه چیلی دم که خی اما بهت قول ما،ی سوفمتأسفم
 

 : گمی کنم و می انگشت هام رو بهم قفل میعصب
 

  اون پرونده هاست درسته؟ه،یقض
 
 ، کنهی مریی رنگش تغدیوی حرفم دنی ابا

 : گهی کنه و می لباسش رو باز مي باالي دکمه
 

 . کدوم پرونده هاك،
 
 . خونه ات بودي انباري که تویاهی سيهمون پرونده ها_
 
 
 : گهی کنه و می میظی اخم غلدیوید
 
  ؟ي به اون پرونده ها دست زدي به چه اجازه اتو
 
  ؟ی کنی ازم پنهون مي رو داری تو چدیوید_
 
 : گهی شه و می کالفه از جاش بلند مدیوید
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 . برمدی باگهی جک جات امن من دشیپ. ای سوفي نکردی کاره خوباصال
 

 . رهی مرونی حرف زدن بده بي بهم اجازه نکهی زود بدون ایلی هم خبعد
 
#jack_جک  
 

 : گمی و مرمی گی شه که دستش رو می مبل بلند ميرو از عی سرای سوفدیوی از رفتن دبعد
 

 . تنها باشهکمی بزار ا،ی کن سوفصبر
 

 : گهی کنه و می بهم نگاه مدی باری که ازش خشونت میی و چشم هاظی با اخم غلایسوف
 

 . ها رو ازم پنهون کردهزی چیلی خدیوی پدرم، من مطمعنم که دشی خوام برم پی کن جک مولم
 

 . رو حفظ کنممی کنم خونسردی می کشم و سعی میقی عمنفس
 
 ؟ینی و بشی شه ازت بخوام آروم باشیم_
 

 : گهی کشه و می دستش رو مایسوف
 
 .ی کني از دوستت طرفداري خوای هم متو
 
 : گمی کنم و می چشم هاش نگاه مبه

 . و خوب گوش بدهنی کنه، پس بشی مکاری چدیوی دی بفهمي خوای نممگه
 
 .نهی شی مبل مي شه و روی آروم مای حرف سوفنی ابا
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 . دونهی هم نمدیوی خوده دی رو بهت بگم که حتیی هازی قراره چایسوف_
 .ی کنيری جلوگي از هر حادثه ادی که بایی تونی بزنه و اي اگه بفهمه ممکن دست به هر کاراما
 
 . شدهجی و گدهی حرف هام رو نفهمیانگار معن 
 
 .م از اول شروع کنم کنی می سع،ي دونم متوجه نشدیم_
 

 . شهی مرهی ده و با دقت به لب هام خی تکون مي سرایسوف
 

 : گمی خورم و می از قهواه ام رو مکمی بخوام شروع کنم نکهی از اقبل
 
 که من نگفتم اون حرف ها ی من و تو بمونه و تا وقتنی راز بکی زنم مثل ی رو که میی حرف هادیبا

 .ی نزندیویرو به د
 

 :ایسوف
 . دم جکی قول مباشه،

 
 . کنمی زنم و شروع می بهش می بخشنانی اطملبخند

 
 ي در اصل اون، اون مرد قاتل خوانواده ست،ی ندیوی پدر دلی که دنی بدوندیخب، اول از همه با_
 .دهیوید
 
 : گهی شه و می از تعجب درشت تر از قبل مای سوفي حرف چشم هانی ابا
 

  ممکنه؟چطور
  جک؟ی گی مي داریچ
#jack_جک  
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 . لطفا حرف هام رو قطع نکن و خوب گوش بدهایسوف_
 

 . متاسفم،یاوک: ایسوف
 

 : گمی فرستم و می مرونی بنی رو سنگنفسم
 ي بود که همه ی دکتر باهوش و موفقکی مجستي آقاا،ی دوست و همکار پدر تو بود سوفد،یوی دپدر
 یلی انجام بده و جون خیتونست به راحت ی عمل ها رو منی زدن، اون سخت تری ازش حرف مایدن

 ، جانور شناس ماهر هم بودکیها رو نجات بده و البته در کنار اون، 
 .  هم دارهيادی زي آدم مشهور دشمن هاکی خب،

 
 محلول از خون چند تا گرگ که کی لی عوض شد، به دستور دنزی همه چدیوی اومدن دای به دنبا

 آمپول به بدن قی زده بودند درست شد و بعد هم اون محلول رو از طری خاصيبهشون آمپول ها
 . کردندقی تزردیوید
 
 اون رو شتری هم روز به روز براتیی تغنی کرد و اریی هم تغدیوی دي اون آمپول هورمون هاقی تزربا

 . دادندی قرار مریتحت تأث
 
 . پسرش افتادهيا بری متوجه شد چه اتفاقکی مجستي سال داشت که آقاکی فقط دیوید
 

 کشته یبی کنه به طرز عجی تا بتونه هرمون رو خنثکیوتی بی آنتي هی تهي ره برای شب که مهمون
 . کنندی مدای پشگاهی آزماي شه و جسدش رو تویم

 . کردهی خودکشامیلی وي کرده بودند که همه فکر کردند آقاي صحنه سازي حادثه رو جوراون
 

 رو دیوی دي کنند و بعد از کشتن خانوم مری از خونه به اونجا حمله مامیلی وي رفتن آقارونی از ببعد
 . دزدندیم
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  کنم وی  رو قطع محرفم

 . کنمی نگاه مای  سوفنی غمگي چهره به
 
 ا؟یحالت خوبه سوف_
 

 : گهی کشه و می به چشم هاش می دستایسوف
 
 حرف ها رو بهش نی تونم ای داره چطور می سرنوشت غم ناکدیوی بگم چک واقعا دی دونم چینم

 .بزنم
 
 : گمی کشم و می میآه
 
 . موندهگهی دزهی چکی دونم اما هنوز ینم
 
 : گهی کنه و می نگاهم مي کنجکاوبا
 ؟یچ
#sophia_ایسوف 
 

 . جک واقعا قفل کردهي با حرف هامغزم
 . دونه که مادر دارهی نمی است و خودش حتگهی دي خوانواده کی ازدیوی شه که دی نمباورم

 
 : گمی و مرمی گی دست هام منی رو بسرم

 
  شه؟ی مدای خونه ات پي مسکن توجک،

 
 . کنه تا فکر کنهی مکث مکمی
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 . کنمی مدای صبر کن االن پکمیآره دارم : جک

 
 : گمی شم و می حوصله از جام بلند میب

 
 .  کنمی مدای خودم پي بگردستی نالزم

 
 ، گذرونمی آشپزخونه رو از نظر مي دقت همه با
 ، کنمی رم و بازش می نصب شده مواری دي که روي سمت کمدبه
 

 مسکن ي لرزونم دنبال قرص هاي دارم و با دست های که توش پر از قرصه رو بر می رنگي اسبدقهوه
 . گردمیم
 
 : گمی کنم به جک می دستم رو از آب سرد پر مي توستالی کروانی که لی حالدر
 
  تو بمونم؟شی چند مدت پدی چرا بایسترا
 

 : گهی بره و می باالتر می صداش رو کمجک
 

 ،هی قاچاق انسانلی هدف دننیآخر
  اون دختر ها رو به لی که قراره دنی رو به محلسی پلم،یدی کشدیوی که من و دي نقشه اطبق
 .شهی تموم مزی و بعد هم همه چمی کشونی بده ملی تحويمشتر

 
 ، کنهی مجادی رو اي بدي افته و صدای از دستم موانی حرف ناخودآگاه لنی ابا
 
 . کنمی پخش شده نگاه منی  زمي و روزی رنی که مثل نگشهی شي هاکهی تبه
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 : گهی رسونه و می خودش رو به من می ره با نگرانی راه می که به سختی در حالجک
 

 ا؟ی خوبه سوفحالت
 

 : گمی لرزه می که میی دم و با صدای مرونی حبس شده ام رو بنفس
 
 خالف کاره؟....دیوید
 
 : گهی مي جدیلی زنه اما بعد خی حرفم جک اول لبخند منی ابا
 

 . کار رو قبول کرده فقط به خاطره تو بودهنی اگه ااون
 
 من؟_
 

 . کشهی کار رو براش انجام نده تو رو منی کرده که اگه ادی رو تهددیوی دلیدن. آره تو: جک
 
 : گمی ومنمی شی دادم مهی که درست بهش تکيزی مي حال روی زنه، بی مخی حرف بدنم نی ابا
 

  واقعا؟نی هستی کشما
#david_دیوید  
 
 ، کنمی جک رو با خودم مرور مي بار حرف هانی آخريبرا
 

 . رمی دم و به سمت توماس می مرونی بی رو به آرومنفسم
 

 : گهی اندازه و می به سرتا پام می نگاهتوماس
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 .ی داغونیلی پسر؟ خچته
 

 : گمی زنم و می شونه ام قرار گرفته، پس مي رو که رودستش
 

 . فقط حوصله ندارم مخصوصا تو روخوبم،
 

 : گهی کنه و می مي بلندي خنده توماس
 

 .ی مثل پدرت باشکمی کن ی سعد،یوی کن دبس
 

 : گمی زنم و می ميپوزخند
 .هی رحمی و بفی آدم کثیلیاز نظر من اون خ 
 

 : گهی و مرهی گی کنار دستش رو به سمتم میدنی نوشي هاشهی از شیکی توماس
 

 .ی خنک شبخور
 

 : گهی منهی بی رو که مدمی پر تردنگاه
 

 . الکل ندارهنترس
 
 فرستم و بعد با آرامش سرش رو به ی هام مهی ري بوش رو تورم،ی گی سبز رنگ رو ازش مي شهیش

 . کنمی مکیلب هام نزد
 
 .نمی شی می صندلي دم و روی رو به توماس می خالي شهیش
 

 . شهی سرم اکو مي توماس توي دارم و صداي بدي جهیسرگ
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 : گمی و صورت منقبضم می حالی ببا
 
  دارم؟جهی بود؟ چرا سرگی چنی ايتو
 

 : گهی زنه و می مي قهقهه اتوماس
 
 .ی شی زود خوب مي به چند تا سوال که جواب بدستی نيزیچ
 
#david_دیوید  
 

 .رمی سرم رو باال بگی تونم حتی دارم که نمجهی سرگاونقدر
 
 

 . داره هر لحظه حالم بهم بخورهامکان
 
 . بندمی زارم و چشم هام رو می مزی مي حال سرم رو رویب

 
 ، شنومی چند نفر رو مي پايصدا
 . بندمی شم و دوباره چشم هام  رو می اما اونقدر حالم بده که منصرف مرمی دارم سرم رو باال بگیسع
 

 . شهی سرم پخش مي توماس تويصدا
 

 :توماس
  کجاست؟ایسوف

 
 : گمی حرف زدن داشته باشم مي براياری اختنکهی ابدون
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 . جکي خونه
 

 . پسر خوبنیآفر: توماس
  برامون گرفته؟ي بگو جک چه نقشه احاال

 
 .رهی ها خبر بده و جلوتون رو بگسی سره قرار ،جک به پلدی که رفتیقراره وقت_
 

 . تارم به اطراف نگاه کنمدی و با درمی باال بگی شه سرم رو کمی خوره باعث می مزی که به میمشت
 

 کنند و به ی بلندم می صندلي زنه و بعد هم از روی بلند دوتا از محافظ ها رو صدا مي باصداتوماس
 . برندیوم من رو م معلي جاکیسمت 

 
#sophia_ایسوف  
 
 ،ی کنی مکاری چيجک معلوم هست دار_

 م؟ی در حال فرارچرا
 

 چشم هاشه ي شلوغ جلوابونی حواسش به خي کنه و همه ی می که با سرعت رانندگی در حالجک
 : گهیم
 
 . خوان بکشنی رو مدیوید
 .يدی فهميری از تلفن همراه با من تماس بگي امن فقط حق نداري جاکی برم به یتو رو م 
 
 
 : گمی کنم و می نگاهش مي ترس و ناباوربا
 
 ه؟ی رو بکشن چدیوی خوان دی منکهیمنظورت از ا 
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 : گهی زنه تا راهش باز بشه می که پشت هم داره بوق می در حالیعصب

 
 . کنمياتش کار نجي خودم برادی باخته،ی همه نقشه ها بهم ردن،ی رو فهمزی ها همه چاون

 
 : گمی زنم و می بهش زل می اشکي چشم هابا
 

 .ی رو بهم بر گردوندیوی دي دی مقول
 
 : گهی زنه و می می بغض آلودم لبخند کم رنگي صدادنی شنبا
 

 . گردهی بر مدیوی شه و دی تموم می دم همه چی قول مبهت
 

 . رسمی شلوغ مابونی شه و به خی راحت مالمی جک اعتماد دارم که خي به حرف هااونقدر
 

   اندازمی به ساعتم مینگاه
 . تر از قبل شدهکی  عصره و هوا تار6:00 ساعت

 
 ی نگه میمی قدبای عمارت تقرکی ي رو جلونی زنه و باالخره ماشی رو هم می بوق طوالننی آخرجک
 .داره

 
 : گمی اندازم و می می رنگش نگاهاهی سي هاواری دبه
 
  کجاست؟گهی دنجای ان،یا

 
 

 : گهی می و با مهربونرهی گی محکم دستم رو مجک
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 .ی در اماننحای تو اای نباش سوفنگران
 . حرف هام رو فراموش نکنفقط

 
 : گمی کنم و می بغلش می نگرانبا
 

 .دی خواد هردوتاتون برگردی مدلم
 

 : گهی ده و می من رو محکم به خوش فشار مجک
 
 . خودت باش مراقبای سوفی هستی دختر خوبتو

 .می افتی راه میمی کنه و باهم به سمت عمارت قدی هم من رو از بغلش جدا مبعد
 
#sophia_ایسوف 
 

 . زنمی اندازم و بهش لبخند می که رو به روم نشسته می نقص زنی و ببای زي به چهره ینگاه
 
 : گهی و مرهی گی دستم رو می مهربونبا
 

 .ی باشای سوفدی هستم،و تو هم حتما باي مرمن
 
 : گمی و آرومش شدم منی دلنشي که محو صدای حالدر
 

 .يخوشبختم خانوم مر.  درستهبله
 

 : گهی کنه و می مییبای زي خنده
 
 .، با من راحت باش  صدام کنيمر
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 : گمی کنم و می بهش نگاه می قدردانبا
 

 د؟ی داری با جک نسبتشما
 
 : گهی شه و می حرفم لبخندش جمع منی ابا
 

 . اون پسره برادر منهآره
 

 : گمی تعجب زده ام مي دم و با صدای باال مییابرو
 
 . رو ندارهیچکسی کردم اون هی فکر مشهی من همیول
 
 : گهی کنه و می دستم رو آروم نوازش ميمر
 

 . رو ندارهی کسدیوی اون به جز من و دآره
 
 : گمی کنم و می چشم هام رو درشت مدیوی آوردن اسم دبا
 
 .دی هستدیوی شما، مادر دد،یوی دد،
 

 : گهی و مرهی گی و اشک آلودش رو ازم منی غمگي هاچشم
 

 ی می کشه و زندگی شهر داره نفس منی همي زنده است و تودمی که تازه فهمي پسرمه، پسرآره،
 .کنه

 
 . کنم به نوازش کردنی شروع می کنم و به آرومی رو پشتش رو نوازش مدستم
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 .دی کرددای رو پدیوی خوشحالم که دیلی بگم اما خی چدی دونم باینم_
 

 دش؟ینی ببدی تا حاال تونستی به شما داره، راستيادی زیلی هاش شباهت خچشم
 

 . کنهی ده و اشک هاش رو پاك می آره تکون می رو به معنسرش
 
 .امی به خودم مي مري خودم غرقم که با صدااالتی خيتو
 
 
  من رو نجات بده درسته؟دیوی دی تونیم گه ی که جک می هستيتو دختر: يمر
 

 : گمی زنم و می می کم رنگلبخند
 

 . تونم نجاتش بدمی دونم چطور می هنوز هم نممن
 . خوام که مراقبش باشهی محی مسیسی عاز
 
 : گهی منهی بی تک تک کار هام مي رو توی که نگرانيمر
 

  افتاده؟یاتفاق
 

 : گمی کنم و می نگاهش مموشکافانه
 

 ... کهدی دونی شما نممگه
 
#sophia_ایسوف  
 

 : گهی شه و می قرار از جاش بلند می در خطره بدیوی فهمه جون دی مي که مرنیهم
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 . به جک زنگ بزنمدیبا
 
 : گمی شم و می بلند معی حرف سرنی ابا
 

 .وفتهی ممکن جون هر دوشون به خطر بدی کاررو بکننی ادی نبانه،
 
 ي جک رو با دست هاي کنه و شماره ی هست که به حرفم توجه نمادی زشی اونقدر نگرانيمر

 .رهی گیلرزونش م
 

 . رهی توجه به حرف هام به سمت پله ها می کنم اما بمونشی دارم از کار پشیسع
 

 .نمی شی مبل مي کشم و روی حالت دارم مي موهاي توی دستکالفه
 .وفتهی براش قراره بی دونم چه اتفاقی و نمدمیوی نگران ديبدجور

 
 .رمی گی واز مبل فاصله مامی مرونی زنگ در از فکر بي صدابا
 

 ی دارم و به سمت در می تر برمعی شه، قدم هام رو سری سالن پخش مي پشت هم صداش توزنگ
 .رم
 

 . صدام رو کنترل کنمي کشم تا لرزش توی میقی عمنفس
 

 . کنمی برم و در رو باز می در مي رهی رو به سمت دستگدستم
 

 ي بلندغی شه که از ترس جی و باعث مانی داخل ماهپوشی شه چند تا آدم سی که در باز منیهم
 .بکشم

 
#sophia_ایسوف  
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 که به روم اصلحه ي چند تا مرددنی دوه که با دی و به سمتم مادی منیی از پله ها پاي من مرغی جبا

 . کنهی شه و با لکنت می مخکوبی سره جاش مدندیکش
 

 د؟ی هستی شما کشم،
 
 : گهی ره و می داره به سمتش می از اون مردها که کچله و قد متوسطیکی
 

 .دییای باهامون بدی باشما
 
 : گهی کنه و می می اخميمر
 

 د؟ی هستی شما کگفتم
 

 . کشهی زنه و سرش داد می بلند حرف مي شجاعتش رو به دست آورده که با صدايانگار
 
 .میای نمیی جاچیما با شما ه: يمر
 
 .دی و دوست قرمزش فهمظی غلي شه از اخم های رو متی کنم، عصبانی سمت اون مرد نگاه مبه
 

 :  گهی زاره و می مي سر مري رواره،ی اش رو باال ماصلحه
 
 . کار انجام بشهنی که به زور ادی بهتره مارو مجبور نکنمی ما دستور دادند که شما رو ببربه
 
 .دهی چشم هام و لرزش بدنم ديرس رو تو تي اندازه، انگاری بهم می نگاهيمر
 

 : گهی کشه و با مشت کردن دستش می میقی عمنفس
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 .می ری مباشه
 

 ...ارهی منیی اصلحه اش رو پای اندازه و با لبخند کجی مي مري به سرتا پای نگاهمرد
 
 
 رنگ دی سفنی کنه، ماشی که توجهم رو به خودش جلب ميزی چنی اومدن از خونه اولرونی ببا
 .نهیموزیل

 
 . کنمی نگاه مي دم و به مری باال مییابرو

 
 . کنهی نگاهم می دوزه و سوالی متعجبش رو بهم مي هم چشم هايمر
 
 
  وفتهی برامون ني اتفاق بددوارمی هستن و از کجا اومدن فقط امی ها کنی فهمم ای نمچیه
 
#david_دیوید 
 

 . اندازمی می کنم و به اطراف نگاهی باز می هام رو به آرومچشم
 

 ،نمی رو ببيزی تونم چی و نمکهی جاتارهمه
 

 . تارم بهتر بشهدهی کشم تا دی به چشم هام میدست
 

 . شمی زارم و از جام بلند می دادم مهی که بهش تکيواری دي رو رودستم
 
 ،  دارمی چند قدم برمی حالیی با
 . تونم بفهمم کجام کالفه امی نمنکهی ااز
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 : گمی مي بلندي کنم و با صدای هام رو از هم باز ملب
 

  توماس؟ جک؟ست،؟ی نیکس
 د؟ییکجا

 
 . دمی اکو شده ام گوش مي شم و به صدای مساکت

 
 تابه ی که به چشم هام ميدی رنگ و شددی شه، به خاطر نور سفی کشه که اتاق روشن می نمیطول

 . زارمی چشم هام مي روي اندازم و دستم روی منییسرم رو پا
 

 ، خورهی به گوشم میی آشنايصدا
 . تونه باشهی به جز جک نمی مال کسادی فري صداهااون

 
 . کنمی بازم به اطراف نگاه ممهی ني چشم هانی کنم و از بی رو بلند مسرم

 
 ، شدمی داره زندونیکی که در کوچي متر9 اتاق کی يتو
 
 ،م کوبی رم و مشت هام رو روش می سمت در مبه
 
  ،دی رو باز کنی در لعنتنیا_

  اونجا چخبره؟جک
 

 .وفتمی شه به سرفه بی ده و باعث می بلندم هنجرم رو آزار ميصدا
 

 . شهی پخش می و خالدی اتاق سرتاسر سفي سرفه هام تويصدا
 

 .نمی شی منی زمي کوبم و بعد هم روی مشتم رو به در منیآخر
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 . شمی مرهی بدم به در خی به خودم تکوننکهی بدون ااد،ی چند نفر مي پايصدا

 
 ، شهی چشم هام ظاهر مي پدرم جلوي شه و چهره ی باز مدر
 
 .ستمی ای شم و جلوش می از جام بلند مدنشی دبا
 
 : گمی کنم و می توش مشخص نبود نگاه میچی چشم هاش که هبه
 

 د؟ی کردی زندوننجای چخبره؟ چرا من رو انجای اپدر،
 

 ،ارهی دستش رو باال مرهی نگاهش رو ازم بگنکهی ابدون
 . رهی ده و چند قدم عقب می رو به دستش می آهني قالده کی از محافظ ها یکی
 
 : گمی کنم و می می قالده، اخمدنی دبا
 
  نقشه اش درسته ؟کی ها همش نیا

 
 : گهی م رم کهی قدم به عقب مکی کنه ی مکی گه ، قالده رو که به گردنم نزدی نميزی هم چباز
 

 اد؟ی جک بای ای سره سوفیی خواد بالی تو که دلت نمد،یوی دی نکني پافشاربهتره
 
 : گمی دم و می هم فشار مي حرف دندون هام رو رونی ابا
 
 .یی حرف هانی تر از افی کردم که کثی فکرش رو مدیبا
 

 : گهی زنه و با بستن قالده دوره گردنم می بهم ميپوزخند
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 .شهی همي اون هم برا،ی شی من می خونگوونی اول که گفتم تو حاز
 
#david_دیوید 
 
 ، شمی وارد سالن ملی همراه دنبه
 
 . داخلارنی بسته، مي شه و چند نفر رو با چشم های در باز مل،ی دست دني اشاره با
 
 : گمی مادی و فرتی گردم و با عصبانی بر ملی به سمت دنای سوفدنی دبا
 

 .ی برسونبی بهشون آسيتو حق ندار.ل،ی نبود دننی اقرارمون
 

 ده، همون ی گوش هام رو نوازش مي و زنونه افی ضعي شه صدای که حرف هام تموم منیهم
 . شمی مدهی به سمتش کششهی که همییصدا

 
 

 :ایمار
 
 ا؟ی پسرمه درسته سوفي صدانی ان،ی اد،یوید
 
 ی بگم بهشون نگاه ميزی چنکهیدم و بدون ا گری پسرم با تعجب به سمتشون برمي کلمه دنی شنبا

 .کنم
 

 : گهی ده و می بستند سرش رو تکون می رنگی مشکي که چشم هاش رو با پارچه ی در حالایسوف
 

 .دیوی ديصدا.  خودشهي مرآره
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 ،  کنمی و مات به هر دو نگاه مجیگ
 ه؟ی پسرم چي از کلمه ای مارمنظور

 
  گه؟ی مقی و عمی پسر رو احساسي بار کلمه نی اچرا

 
 . کنه به دست زدنی خنده و شروع می و منهی بی و تعجبم رو می که سردرگملیدن
 
 . خب، خب: لیدن
 ،  رخ دادنجای اي و عاشقانه ای عاطفي چه صحنه نیبب
 
 : دهی کنه و ادامه می رو مسخره کنه، صداش رو نازك مای داره لحن ماری که سعی بعد هم در حالو

 .  پسرمهي صدانی پسرمه، اي صدانی من، اي خدااوه
 
 : گهی و مادی تموم شدن حرفش به سمتم مبا
 
  مادرت مرده و من هم پدرتم؟ي فکر کرد؟ي تعجب کردهیچ
 

 : گمی کنم و می شه  دستم رو مشت می از قبل درشت مشتری هام بچشم
 

 ؟ی گی مي داری چه؟ی چمنظورت
 
 . دارهی دستش نگه مي کشه و توی با حرص موهام رو از پشت ملیدن
 
 . پس خوب گوش بده پسر خوبهی چقتی حقی بدوني خوایم: لیدن
 
#david_دیوید 
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 . کنمی مزی شم و گوش هام رو تی مرهی بهش ختی عصبانبا
 
 : گهی کنه و می مکی چرخه، لبش رو به گوشم نزدی دورم ملیدن
 
 .یستی پسر من نتو

 ؟  هستمی من کی خواد بدونی مدلت
 

 : دهی کنه و ادامه می مي اخنده
 

 . که پدرت رو کشت و خوانواده ات رو تباه کردی قاتل پدرتم، کسمن
 

 قبل مردن ومدی خواستم بکشمش اما دلم نی شانس آورد که زنده موند، میلی خي وسط مرنی االبته
 .نهیپسرش رو نب

 
 . زنمی رنگش زل می مشکي اشک آلود و به خون نشسته ام به چشم هاي چشم هابا
 

 : گهی خنده و می مدوباره
 

 . خوبش موندهي نکن هنوز جاهاعجله
 

 . کنهی هم با دست به توماس اشاره مبعد
 
 . شمی مرهی به در خي و مردونه افی ناله ضعي صدابا
 

 . کشهی منی زمي رو روی کنه و کشو کشون جسمی محکم در رو باز متوماس
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 شم که ی کشم و به سمت توماس حمله ور می عربده متی بل عصبانتی اون وضعي جک تودنی دبا
 . شمی منی شه و پخش زمی مدهی از پشت کشریزنج

 
 : گمی شم و می که از درد جمع شده بلند می با صورتچه،ی پی وجودم مي توي بددرد

 
 . کشمتی مي خورم که خودم به زودی قسم ملی مرگت باش دنمنتظر

 
 ، کنهی نگاهم مي با خونسردلیدن

 . رهی کشه و به سمت جک میش رو م اصلحه اخشاب
 

 . کنمی اندازم و دستم رو مشت می جک می به صورت خونینگاه
 
 ... زاره و بعد همی سره جک مي اصلحه رو رولیدن
 
#sophia_ایسوف  
 
 ،دیوی دادی گلوله و فرکی شلي صدابا
 . کشمی مي بلندغیج
 
 . افتادهی کنم تا بتونم بفهمم چه اتفاقی بسته ام تالش مي دست ها و چشم هابا
 
 . زنمی روصدا مدیوی شه دی که به زور از حنجرم خارج می لرزوني صدابا
 
 .دیوی دشد؟ی چد،یوید، د_
 

 ه؟ی تونم بفهمم از کجاست و مال کی شنوم اما نمی رو میفی خفيصدا
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 بلند ي اندازم و با صدای منیی کرده سرم رو پاسی رنگ رو خی مشکي که اشک هام پارچه ی حالدر
 . کنمی مهیگر
 
 تر از قبل زی و گوش هام رو ترمی گی کنه، سرم رو باال می متی که گوش هام رو اذي بلندي عربده با
 . کنمیم
 

 . دمی ازم دارن گوش می کمي که فاصله ي دو نفري دعوا شده، با دقت به صدايانگار
 

 . کنمی مدای پنیقی دهیوی اون صدا متعلق به دنکهی به اشتری کنم، بی دقت می چهر
 
 ، شهی مدهی کشی خوام از جام بلند بشم که موهام توسط شخصیم
 
 ، زنمی مادی رو فردیوی زنم و اسم دی مغی درد جاز
 
 ی مي اگهی دي کنند و به جای دارند دور مطی فهمم که من رو از اون محی شدن دستم مدهی کشبا

 .برند
 

 . هم همراهمهيمر  وستمی فهمونه که تنها نی بهم مي اهی آروم گريصدا
 
 ، کالفه امنمی تونم ببی نمنکهیازا
 

 ی و مارمی مرونی کشونه دنبال خودش، بی که داره من رو می درشت کسي رو از دست هادستم
 .ستمیا

 
 ؟ي بری من رو کجا ميدار_

 . کنمی هام رو باز کن خواهش مچشم
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 ... کشهی و من رو دنبال خودش مرهی گی بهم بده دوباره دستم رو می جوابنکهی ابدون
 
#david_دیوید  
 
 ، شهی سره جک دست هام مشت مي اصلحه رودنی دبا
 
 ، شمی حمله ور ملی سمت دنبه

 . شهی مکی خوره و گلوله درست به پهلوم شلی دم که دستش تکون می مهلش
 
 ی تونم جوابی ده اما نمی سرم اکو مي توای سوفي هاادی و فرهی گري صداچم،ی پی درد به خودم ماز

 ،بهش بدم
 

 ي و با چشم هاارهی افتاده ، دستش رو به طرفم منی زمي رو درد روی حالی که از بی در حالجک
 ، کنهی بسته اش نگاهم ممهین

 
 ، کنهی باخشم نفرت نگاهم ملیدن
 

 داره چه نمی به سمتش برگردم و بب تونمی کنه اما نمی توجهم رو جلب مای سوفغی جي صدادوباره
 ، افتهی میاتفاق

 
 . شهی از قبل مشتری هم بمی شه و نگرانی لحظه به لحظه دور تر ما،ی سوفيصدا

 
  ،دمی به جنون رسادی زتی عصباناز

 ،  دمی بندم و دندون هام رو با تمام قدرت بهم فشار می هام رو مچشم
 .  که ممکن دندون هام بشکنهيجور

 
 ، خورمی میکی تکون کوچچهی پی بدنم  مي که تویی درد آشنابا
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 .،شهی تر مدی من هم شدي شه و تکون خوردن های مشتری استخون هام لحظه به لحظه بيصدا

 
 ، کنهی شه و با ترحم نگاهم می مکی بهم نزدلیدن
 

  ، زنهی بد و حال خرابم متی به وضعيپوزخند
 ، زنهی گلوله مي به جای و بعد هم لگد محکمارهی باال می راستش رو کميپا
 
 ، رهی قدم به عقب مکی شه و ی مبهوت ملی لحظه دنکی اونقدر بلند هست که ادمیفر
 

 لی مونم، تا به طور کامل تبدی بندم و منتظر می چشم هام رو مچه،ی پی گوشم مي توادمی فريصدا
 .بشم

 
#david_دیوید 
 

 .دی جک دی و حت محافظ هاي شه تو چهره ی م  روترس
 
 کی داره و بهش نزدی دارم که قدم هاش رو به سمت جک بر می قدم برملی به سمت دنی آرومبه
 ، شهیم
 

 ی پي پرم و گلوله های جک مي به هدفش برسه رونکهی کنه قبل از اکاری خواد چی زنم می محدس
 . کنهی بهم برخورد میدر پ

 
 ، شمی پخش شده از روش بلند منی زمي سره جک روي هی که از ناحی خونبا
 
 نی زمي بکشه و روادی شه فری زنم که باعث می کنم و به صورتش چنگ می نگاه ملی خشم به دنبا
 .وفتهیب
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 ، چرخونمی نگاهم رو به سمت جک مدوباره

 
 . کنمی کنه نگاه می که ازش خون چکه مي اهی ناحبه
 

 ، شهی نمباورم
  کردم؟کاری من چمن،

 
 ی نشون نمی واکنشچی دم اما هی جون جک رو تکون می کشم و با سرم جسم بی می کوتاهي زوزه

 ،ده
 

 . شدمرهی خنی زمي و فقط به خون روستی داره اما برام مهم نيادی زيزی خون ربدنم
 

 ی شم، که شی حمله ور ملی به سمت دنتی کشم و با عصبانی جک می گردن خوني رو روزبونم
 .وفتمی بنی زمي رو،شهی ره و باعث می قلبم فرو مي تويزیت

 
#david_دیوید 
 

 ، رهی که ازم هدر می پر شده از خون قرمز رنگي اشهی شسالن
 
 . کوبهی ام منهی ندارم اما همچنان قلبم خودش رو به سی حسچیه
 

 ، بشهکهی دم هر لحظه هزار تی اونقدر باال هست که احتمال مضربانش
 

 ، تار شدهدمی سوزه و دی هام به شدت مچشم
 . رو درك کنمی حسچی تونم هی نمگهید
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 رونی از قبل از دهنم بشتری تر شده و دندون هام بادی بدنمم زي از قبل بزرگ تر شده، رشد موهابدنم
 .زدند

 
 ، وجودم نابود شدهي آدم توکی احساسات ي شدم و همه لی کامل تبدوونی حکی به يانگار

 
 ، ندارمي انرژچی شده که هفی پاهام واستم اما بدنم اونقدر ضعي کنم روی می کنان سعزوزه

 
 : گهی اندازه و می بهم می صورتش گذاشته نگاهي که دستش رو روی درحاللیدن
 
 ي من، جنازه شی پدیاری قفس تا بعدا به خدمتش برسم، دختره رو هم بي تودی رو ببروونی حنیا

 .دی رو هم جمع کنیاون عوض
 
 . ندارم تا مانعشون بشمی قدرتچی و بهش بفهمونم که جک زنده است اما هرمی خوام جلوش رو بگیم
 

 .انی کنم،که از پشت به سمتم می دو نفر رو احساس مي قدم هايصدا
  اون دو نفردنی قبل از رسلیدن

 : گهی شه و می تر از قبل مکی نزدبهم
 

 . لحظه به بعد اون متعلق به منهنی چون از ای کنی با معشوقه ات خداحافظبهتره
 

 . شهی کنه و ازم دور می میطانی شي هم قهقهه بعد
 
#sophia_ایسوف  
 
 ، کنمی زارم و چند لحظه مکث می صورتم مي باز شدن چشم هام دستم رو روبا
 
 . دارمی شده بر می صورتم که حاال زخمي کنم و دست هام رو از روی اخم میی ناآشناي صدابا
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 : گمی کنم و می نگاه مستادهی که رو به روم اي مردي چهره به
 
 ؟ی لعنتي کار کردی چدیوی دبا

 ؟ي سرش آوردیی بالچه
 

 : گهی کنه و می مي بلندي خنده
 
  سره عشقت اومده؟یی چه بالی خواد بدونی دلت میلیخ
 
 : گمی که از حرص دستم رو مشت کردم می حالدر
 
 .یفی کثوونی حکی تو
  کجاست؟دیوید
 

 سبز ي از دکمه هایکی و رهی گی رو دستش میکی کنترل کوچرهی رو ازم بگزشی نگاه هنکهی ابدون
 ، دهیرنگش رو فشار م

 
 . شهی مانی نمای رنگی آبری شه،و تصوی بزرگ رو به روم صفحه اش روشن مي ویت

 
 ، چرخونمی صفحه مي روقی رو دقنگاهم

 ی مدی کنم و با تردی تر مکی نداره، چشم هام رو باردیوی به دی شباهتچی که هی گرگ بزرگدنی دبا
 :پرسم

 
 ه؟ی چگهی دنی ان،یا

 
 : گهی شه و می مکی قدم بهم نزدکی لیدن
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 . تونه بشناسهی معشوقه عشقش رو نمکی بد که اوه،چه

 
 ، شمی مرهی بزرگ رو به روم خي تر به صفحه قی حرف دقنی ابا
 
 ، شمی از جام بلند متی عصبانبا

 : گمی کوبم می اش منهی که مشت هام رو به سی حالدر
 
 .ی هستی عوضي وونهی دکی آشغال، تو ي کردکاری باهاش چتو
 

 : گهی خنده و می بلند تر از قبل مدوباره
 

 . بشه و نوازشت کنهلی انسان تبدکی تونه به ی نمگهی نکردم، فقط ديکار
 

 . کنمی تنفر بهش نگاه م زنم و بای صورتم به حرکت در اومده رو پس مي که رودستش
 
 : گهی کنه و می نگاه ممی وحشي چشم هابه
 

 . کنمی رو برطرف مازتی من ندیوی دي لحظه به بعد به جانی نباش از اناراحت
 

 : گهی که کنارم واستاده می هم به محافظبعد
 . عروسک تنها باشمنی خوام با ای مرونی ببرو
 
 .چمی پی رم و با ترس دست هام رو دوره خودم می قدم به عقب مکی رفتن اون محافظ با
 
#jack_جک 
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 ، بشهشتری  باعث شده لرزش بدنم بمی صورت زخمي برف روي و بارش دونه هادی شديسرما
 

 ، اندازمی می کنم و به اطراف نگاهی بسته ام رو به زور باز مي هاچشم
 
 ،رمی گی سرم رو باال مچهی پی بدنم مي که توي کجام، با دردقای دونم دقینم 
 
 ،کهی خلوته و همه جا تارابونیخ

 ، داره و باعث ضعفم شدهيزی هم سرم خون رهنوز
 

 ، کنمی و پوستم رو لمس مزارمی کنم، دستم رو روش می گردنم حس مي هی که از ناحیباسوزش
 
 : گمی کنم و می نگاه ممی به دست خوني ناباوربا
 
 ؟ي کردکاری تو با من چدیوی دد،
 

 ، هم باورم نشدههنوز
 ، کنمی رو لمس مدیوی بزرگ دي زارم و رده دندون های گردنم مي رو دوباره رودستم

 
 . ندارهی قدرتچی دارم از جام بلند بشم اما اونقدر ازم خون رفته و کتک خوردم که بدنم هیسع
 
 . شمی مرهی کشم و به ماه خی دراز منی زمي دوباره رويدی ناامبا
 
  دچار بشم؟دیویمنم به سرنوشت د قراره یعنی_

 . کنهی موونمی فکرش هم دیحت
 

 پشتم و ي هی رو از ناحيدی کشم که ناگهان درد شدی مقی بندم و نفس عمی چشم هام رو مکالفه
 ... کنهی زدن مادی کنم که من رو وادار به فریاستخون هام حس م
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#sophia_ایسوف 
 

 ،ستی وجودم رو ترس گرفته، استرس دارم و واقعا حالم خوب نکل
 .نهی صدمه ببلی که ممکنه هر لحظه جسمم توسط دنکنم یباور نم 

 ،ستی برام قابل درك ناصال
 . شمی مرهی و بهش خامی به خودم مادی ك  ب سمتم ملی دندنی دبا

 ، شهی مکی ك بهم نزدی قدمهر
 . رمی قدم به عقب مکی هم من
 لباسش ي کنه و دستش رو به سمت دکمه های مي بلنديکه انگار متوجه ترسم شده قهقهه  لیدن
 . برهیم
 : گهی کنه و می نگرانم نگاه مي چشم هاي تولیدن
 . عروسک کوچولوی فرار کنیتونی نمگهید

 ، کنمی دم و به اطراف نگاه می دهنم رو با صدا قورت مآب
 .  کنم و از خودم دفاع کنمدای رو پيزی بتونم چدیتا شا 

 ،ارهی به سمتم هجوم ملی که دننیهم
 . زنمی مي بلندغی ترس جاز
 . کشهی صورتم مي زنه و  دستش رو روی مي پوزخندلیدن

 . شهی مدهی دی چشم هاش به خوبي رو تويروزی پبرق
 ،چهی پی زنم که موهام رو محکم دور دستش می رو پس مصورتم

 . کنهی مسی زنم و اشک هام صورتم رو خی مغی درد جاز
 ، کنمی خوره،چشم هام رو آروم باز می نفسش که به پوست گردنم ميگرما

 ، کنمی با من داره با تنفر نگاه می کمي صورتش که حاال فاصله به
 ، گردونهی در سرش رو بر مي صورت هامونه ك با صدانی متر فاصله بی سانتکی بایتقر
 ،می کنی نگاه مستادهی چهارچوب در انی که بی دو به کسهر
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 وحشت ناکش سر   بلند وي عربده ي ره که با صدای و به سمتش مرهی گی با اخم ازم فاصله ملیدن
 . زنهیجام خشکم م

#sophia_ایسوف  
  هام روچشم
 ي نهی گرگمهی شه که موجود نی مشتری بنمیقی کنم اما هر لحظه ی بندم و باز می بار محکم مچند

 .جلوم خوده جکه
 

 ، شمی و از جام بلند مرمی گی مواری رو به ددستم
 
 ، شمی رد می اندازم و بعدم هم از کنارش به آرومی می افتاده نگاهنی زمي که رولی دنبه
 

 ،ستادمی جک اي رو به روقای دقحاال
 
 ، کشمی صورتش مي روی زنم بهش و دستم رو به آرومی زل ممی اشکي چشم هابا
 

 ، دهی رو به آدم میبی رنگش حس عجی درشت و مشکي هاچشم
 
 . کشهی نفس مقی بنده و فقط عمی نوازش دستم چشم هاش رو مبا
 

 : گمی خوره می مزی لمی زخمي گونه ي روی اشکم به آرومي که قطره یدرحال
 

  سرت اومده جک؟یی بالچه
 ؟ي شدلی چطور تبدتو
 
 : گهی می دورگه و بمي کنه و با صدای تموم شدن حرفم جک چشم هاش رو باز مبا
 

 . اتفاق افتادییهوی ی دونم، همه چی نمده،یوی دکاره
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 ، شهی شه می هام از تعجب درشت مچشم

 : گمی شدم مرهی که شوك زده بهش خی حالدر
 
  آخه چطور ممکنه؟د؟یوی دد،
 

 ،ه شه حواس هردومون پرت بشی باعث می زنغی جي خواد جوابم رو بده که صدای مجک
 

 : گمی افتم و می مي مرادهی اندازه که تازه به ی بهم می نگاهجک
 

 . کمکشمی بردی باهی مري صدانی اجک
 

 ، شهی ازم دور معی سریلی ده و خی تکون مي سرجک
 . زارهی دهنم مي از پشت دستش رو جلویکی خوام برم دنبال جک که یم
 
#jack_جک 
 
 ،ادی مغی جي که ازش صدایی رسونم به جای خودم رو مادی سرعت زبا
 
 ، شهی بدم صدا از کدوم طرف انعکاس مصی کنم تا تشخی مکث مکمی
 

 ،ادی مغی جي صدادوباره
 ، کنمی مکث می رنگی در مشکي دارم و رو به روی سمت چپ قدم بر مبه
 

 ، دمی چسبونم و خوب گوش می هام رو که حاال ظاهرش عوض شده رو به در مگوش
 

 ، زننی دارن کتکش ميانگار
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 کهی به هزار ته،دری از ثاني کوبونم که در کثری و خودم رو به در مارمی مرونی رو بزمی تي هاچنگال
 . شهی ملیتبد

 
 ،  کننی تا محافظ ها با خشم بهم نگاه مدو
 ،ندی شه من رو واضح نبی صورتم افتاده باعث مي که روي اهیسا
 

 ، شهیشون عوض م حالت چهره هادنمی رم که با دی قدم جلو تر مچند
 

 ،رنی گی هاشون رو با ترس به سمتم ماصلحه
 انگشت هاشون انی رم و تا به خودشون بی کنن با سرعت به سمتشون مکی خوان شلی که منیهم

 . کنهی برخورد منی شه و با زمی کنم ، اصلحه ها از دستشون ول میرو با دندون هام جدا م
 

 . زنندی مادی کنند و فری نگاه مستی روش نی انگشتچی به دست هاشون که حاال هي با ناباورهردو
 
 ، کنمي روادهی تونم زی نمای کنه اما به خاطر عمه ماری مکمی تحرشتری خون بيبو
 
 خودش ي توواری گوش هاش گذاشته و کنار دي رم، دستش رو روی آروم به سمتش مي قدم هابا

 ،جمع شده
 

 ،رهی شه سرش رو باال بگی خس خس نفس هام باعث ميصدا
 

 ، کنه به داد زدنی افته شروع می که چشمش بهم منیهم
 

 : گمی می نامشخصبای بم و تقري کنم ، با صدای دور دهنم رو پاك مخون
 

 . منم جکا،ی مارعمه
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 : گهی مدی داره و با تردی از اشکش بر مسی صورت خي لرزونش رو از روي حرف دست هانی ابا
 

  جک؟ چطور ممکنه؟ج،
 
 ی و م،شمی مالیخی بمی بلند و خوني ناخن هادنی خوام دستم رو به سمتش دراز کنم، اما با دیم

 :گم
 
 .ای مارمی برنجای از ادیبا
 

 : گهیم  اندازه وی ام مافتهی ریی تغي به چهره ی نگاهعمه
 

 .امی نمیی جاچی با تو همن
 

 : گمی برم و می کنم، با حرص صدام رو باال میس م چند نفر رو از دور حي پايصدا
 

 .يای باهام بدی باینی پسرت رو ببي خوای ماگه
 
 گذاشته تا بلند نی زمي که دستش رو روی کنه و در حالیپاك م  اشک هاش روعی حرف سرنی ابا

 : گهیبشه م
 

 . پسرمشی من رو ببر پفقط
 
 ي و از دردرمی گی گوش هام رو مي بلندي زوزه ي که با صداامی مرونی گم و از اتاق بی مي شه ابا

 . افتمی منی زمي کنم روی سرم احساس ميکه تو
 
#david_دیوید 
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 ، چرخمی دور خودم مي بزرگ و فوالدبای قفس تقريتو
 

 شه و به ی از قبل از ذهنم پاك مشتری گذره خاطرات گذشته ام بی و قرار ندارم، هر لحظه که مآروم
 ، شمی ملی کامل تبدوونی حکی
 
 تونم ی شدم که نمفی اونقدر ضعي زنم اما انگاری رو به روم مي هالهی بار خودم رو به منی آخريبرا
 . خالص بشمنجایاز ا
 
 

 ، زارمی دست هام مي شم و سرم رو روی خودم جمع مي قفس توي گوشه یعصب
 

 . کنم با احساسات مختلفم بجنگم و خاطراتم رو حفظ کنمی می بندم و سعی هام رو مچشم
 
 ؟ی تو متعلق به من هستد،یوید«
 هم ي برای من و تو مکمل خوب،يری رو در دست بگای و کل دني نسل خودت رو گسترش بددی باتو

 »، کنهدای وجود من پرورش پي تودی تو باي بچه م،یهست
 
 »؟ي داری چرا دست از سرم بر نم؟ی هستیتو ک_«
 

 که تو ی هستم، همون جنگلاپای جنگل کاسيمن روحا ملکه «: دهی زنه و ادامه می مي اقهقهه
 »ی اونجا هستيفرمانروا

 
 ،ادی تموم شدن حرفش به سمتم مبا
 ، فرو رفتهیاهی سي کنم، همه جا توی اطراف نگاه مبه

 .می و آسموننی زمنی من و روحا بيانگار
 
 : گمی کنم و می مشخصه نگاه مشیاهی چشم هاش که فقط سبه
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 .يری بگمی من تصمي برای تونی تو نمستمی کامل نوونی حکی من یول
 
 ، رهی هم مي بار اخم هاش تونیا

 زنم و چشم هام رو ی مادی که از درد فرادهی زاره ،اونقدر فشار دستش زی شونه ام مي رو رودستش
 ، کنمیباز م

 
 ، شهی ذهنم منعکس مي روحا تويفقط حرف ها  رفته وادمی از زی همه چي دارم، انگاریبی عجحس

 
 ،  ضربان قلبم رو باال بردهادی زترس
 . رو سر بدمي بلندي شه زوزه ی کنه و باعث می مکی من رو تحریحس

 
#david_دیوید  
 
 ، شهی قفس باز مدر
وم به سمتش  آري کنم و با قدم های است نگاه منهی گرگمهی نکی که رو به روم واستاده و ی کسبه
 ، رمیم
 
 ،رمی گی کنم و حالت حمله ور شدن رو به خودم می رنگش نگاه می مشکي چشم هابه
 

 : گهی که مادی مصداش
  تو حالت خوبه؟د،یوید
 
 ، دمی و مبهم به صداش گوش مجیگ
  تونه اسم داشته باشه؟ی هم موونی حکی مگه د؟یوید
 

 ، شمی تر مکی کشم و بهش نزدی می کوتاهي زوزه



      ایرمان گرگ زاده وسوف                                                 اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 401 

 
 ، دهی گوش هام رو نوازش مي زنونه اي ناله هاي بار صدانیا

 . کنمی رو حس نمگهی دزهی چنی ده و جز ای بهم فرمان حمله ممغزم
 
 . پاره اش کنمکهی کنم تی می پرم و سعی منهی گرگمهی ني جهش روکی با
 
 شم و به زن رو به روم زل ی جدا منهی گرگمهی شنوم، از نی که از پشت سرم مي بلندغی جي صدابا
 . زنمیم
 
 ، شمی مرهی مضطرب و نگرانش بهش خي چهره دنی دبا
 
 ، شمی مکی قدم بهش نزدکی
 . تونم درك کنمی کنه که نمی رو زمزمه میی هازی لبش چریز
 
 
 نی رو بمی زخمي شه و پهلوی بهم حمله ور منهی گرگمهی شم که نی تر مکی بهش نزدگهی قدم دکی

 ،رهی گیمدندون هاش 
 

 ، استدهی فای من بي کردن هاتقال
 ی منیبه زم  شه وی حال می کنم که بی شکمش فرو مي کشم و ناخن هام رو توی مي بلندي ازوزه
 .افته

 
#sophia_ایسوف  
 
 ، شمی مرهی که مچ دستم رو گرفته خی کسبه
 ، صورتش بهم زل زدهقی با زخم عملیدن
 . کشمی مرونی دستش بي کشم و دستم رو محکم از توی میفی خفغیج
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 . بخورمنی شه که زمی و باعث مرهی گی پام رو مدنی خوام شروع کنم به دوی که منیهم
 
 ی رو لمس معی برم و مای موهام مي کنم، دستم رو الی پلک چشمم حس مي رو رویظی غلعیما

 . کنم خودم رو از دستش نجات بدمی می کشم و سعی می خون آهي قرمزدنیکنم،با د
 
 
 کلی هری کنم از زی می زنم و سعی مغی اندازه، جی من مي حرکت خودش رو روکی ي تولیدن

 .امی برونی بنشیسنگ
 

 رو دیوید  زنم وی مغی توانم جي بندم و با همه ی ره چشم هام رو می لباسم فرو مری که زدستش
 . زنمیصدا م

 
 رو دیوی و من همچنان اسم دنی زمي چکه روی چشمم مي از گوشه های در پی اشک پقطرات

 ، کنمیزمزمه م
 
  سقفي که روی بزرگي هی سابا
 . شمی  تر مدواری افته امیم
 

 ، کنمی دلم زمزمه مي بندم و توی هام رو مچشم
 
 . بزرگ خودت حافظ من باشحی مسیسی عيا_
 

 ، کنمی که چشم هام رو باز منیهم
 ، دوزمی ملتمسم رو بهش مي زنم و چشم های اشک هام لبخند منینم،بی بی رو مدیوید
 
 .  کنهیم  فرولی کمر دني چشم به هم زدن توکی و در ارهی بلندش رو باال مي ناخن هادیوید



      ایرمان گرگ زاده وسوف                                                 اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 403 

 
 ، رمی کنار معی کشم و سری مي بلندغیج
 . زنمی خشن ووحشتناك رو به روم زل مي دم و به صحنه ی مهی تکواری ترس به داز
 
 ، دست هاش گرفتهنی رو بلی دندیوید
 ، کنهی داره فکر می دونم به چینم

 ، کنهی رو از وسط نصف ملی اندازه و بعد هم دنی بهم مینگاه
 
 . رمی از هوش مادی بندم و از ترس زی صورتم چشم هام رو مي خون رودنی پربا
 
#sophia_ایسوف 
 
 . کنمی باز می شدن صورتم، چشم هام رو به آرومسی خبا
 
 

 ،نمی بی رو، رو به روم می مات و مبهمریتصو
 ، کنمی دم و دوباره باز می هام رو بهم فشار مچشم

 
 شه و استرس و ترس وجودم ی کشه که لبخندم جمع می نمی زنم اما طولی لبخند مدیوی ددنی دبا

 .رهی گیرو فرا م
 

 ، ندارهي حالت عاديانگار
 ،دی رو دی سردرگم  چشم هاش احساس وي شه توی نمگهید
 
 .نمی چهره اش ببي تويریی تونم تغی زنم اما باز هم نمی مکث صداش مبا
 

 . شناسهی من رو نمی فهمه و حتی نمیچی هيانگار
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 : گمی زنم بهش و می اشک آلودم زل مي چشم هابا
 

 د؟یوی دی شناسی تو منو نمتو،
 

 . کنهی تر مکی کنه و سرش رو نزدی رو از هم باز مزشی درشت و تي هادندون
 . خوام بفهمهی اما نمدمیترس

 
 ، برمی بندم و دستم رو به سمت سرش می هام رو مچشم

 
 

 ، بکنميشتری باطی احتدی ده که بای ارومش نشون مي زوزه يصدا
 

 ، کنمی بدنش رو حس ميگرما
 . کنمی دستم رو به طرفش دراز مشتری اعتماد به نفس ببا
 

 ، زنمی زل مدیوی به دي کنم و با ناباوری دستم چشم هام رو باز مباسوزش
 

 ،  دمی زارم و فشار می ممی زخمي بازوي رو رودستم
 

 . زدبی بهم آسدیوی که دشهی نمباورم
 
 کشه و کاله لباسم رو به ی مي بلندي زوزه دیوی شم که دی از جام بلند ماطی و با احتی آرومبه

 .رهی گیدندون م
 
 : گمی شم می مدهی کشنی زمي که روی بلند در حالي وحشت و صدابا
 . کنم ولم کنی خواهش ما،ی سرت اومده، منم سوفیی کنم، چه بالی خواهش مد،یوید
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 ،چهی پی گوش هام مي زوزه اش توي صدادوباره

 ، کنهی نگاه مزهی ری مدیوی که از بدن دی رده خونبه
 : گمی کنم و می می کنه اخمی مییا اش خودنمنهی سي که روی آمپولدنی دبا
 
  بشه؟ي عادری رفتار هاش غدیوی تونه اون آمپول باعث شده باشه که دی میعنی
 
#david_دیوید  
 
 حس ي دم و همه ی نشون نمی واکنشچی داره که در برابرش هی خاصي دختر چه انرژنی دونم اینم
 . شهی سرکوب ممیوونی حيها
 
 
 . رمی زنم و به سمت قلمرو ام می مرونی افتاده بودم بری که توش گي خونه ااز
 
 ی کنه می نمدمی تهدي شم خطری مطمعن می کنم و وقتی کنم، به اطراف نگاه می راه توقف منیب
 .ستمیا

 
 ،  گردمی کنم و به سمتش بر می لباسش رو ول مکاله

 
 ، کنهی شه و با اخم نگاهم می بلند مازجاش

 .هی ازم عصباني بدجوريانگار
 

 : گهی متی با عصباننهی بی ام رو که مرهی خنگاه
 
  ؟ي به من زل زدينطوری چرا اه،یچ

 : گهی که چشم هاش پر از اشک شده می هم در حالبعد
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 ... اما حاال، حاالی کنارم بمونشهی همي کنم؟ تو قول دادکاری چیی تنهادی باحاال
 

 ، لرزونهی دلم رو مشی اشکي هاچشم
 ، گردونمی کنم و سرم رو به طرفش بر می رو بهش مپشتم

 
 . و پشتم سوار بشهادی فهمونم که بی چشم هام بهش مبا
 
 . چسبونهی کردن اشک هاش خودش رو محکم به پشتم م  کنه و بعد از پاكی مکث مکمی
 
 ،دنی کنم به دوی دم و شروع می سر مي بلندي گرگ ها من هم زوزه ي زوزه ي صدابا
 

 . کنهی مکی و سرش رو به گوشم نزدرهی گی انگشت هاش مي بدنم رو محکم تر الي موهاایسوف
 

 :ایسوف
 . چون، چون من عاشقت شدم؛ی خوب بشدی تو باد،یوی دم دی نجاتت ممن
 
#sophia_ایسوف  
 
 ، زنمی و ترسناك رو به روم زل مکی جنگل تاربه
 
 شه و خودم رو ی مشتریب که درست پشت سرمون هستند استرس و ترسم یی گرگ هادنی دبا

 . چسبونمی منهی گرگدیویمحکم تر به د
 
 
 : گمی کنم و می مکی تونم حرف بزنم سرم رو به گوشش نزدی می که به سختی حالدر
 

 .می برنجای از اای کنم بی خواهش مد،یوی ترسم دی من ممن،
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 ، اندازهی بهم می نگاهمی گردونه و نی تموم شدن حرفم سرش رو به طرفم برمبا

 . رهی باهامون داره می کمي که فاصله ي کنه و به سمت تپه ای مادتری رو زسرعتش
 
 ، شهی مدهی دی به خوبدیوی تپه ، قصر دي باالاز

 ، اندازمی مي به آسمون ابرینگاه
 ی با دراز کردن دستم ميکامل که انگار  شم و به ماه بزرگ وی جدا مدیوی ماه ناخودآگاه از ددنی دبا

 . شمی مرهی خرمشیم بگتون
 
 

 .رمی بگبای و زری شه نگاهم رو از ماه چشم گی پره و باعث می جلوم می نسبتا بزرگگرگ
 . رمی قدم به عقب مکی کنم و ی ترس بهش نگاه مبا
 

 . دارهی بر مزی چرخونه و به سمتم خی زبونش رو دوره دهنش مگرگ
 

 . شنومیم  رودیوی دي عربده ي زنم که صدای مي بلندغی بندم و جی چشم هام رو مدیناام
 
 . کنمی رو به روم نگاه مي کنم و به صحنه ی از چشم هام رو باز میکی ی آرومبه
 
 ... و حالت حمله رو به خودش گرفتهستادهی گرگ اي جلودیوید
 

 قدرتمندش رو ي دست هادیوی شه، دی حمله ور مدیوی کنه و به سمت دی میکی کوچي زوزه گرگ
 . شهی تپه پرت منیی ضربه گرگ به سمت پاکی و با ارهیباال م

 
 . شنی کشند و بعد هم ازمون دور می باهم زوزه مگهی دي حرکت گرگ هانی ابا
 
 . زنهی و دورم حلقه مادی شه که گرگ ها رفتن به سمتم می مطمعن می وقتدیوید
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 کنم و سرم ی زنه بغض می چشم هاش موج ميو که تیبی اندازم، با غم عجی به چشم هاش مینگاه

 . شهی خودم جمع مي دم و توی مهیرو به شکمش تک
 
 . برهی کشه که خوابم می نمی طولدیوی بدن دادی زيگرما  حرارت واز
 
#david_دیوید  
 
 ، کنمی روحا چشم هام رو باز مي آشناي صدابا

 . اندازمی می نگاهمی ندهی که آروم خوابای نگاهش کنم به سوفنکهی از اقبل
 

 :روحا
 .ی نقص قانون کنی تونی بود؟ تو نمی قرارمون چد،یوید
 

 . ذهنم باهاش حرف بزنم و صدام رو بشنوهي بندم تا بتونم توی هام رو مچشم
 
 . نذاشته بودميمن با تو قرار_

 . وجود ندارهی من قانوني و برانجامی اي فرمانروامن
 
 

 : گهی کنه و می متی عصباني از روي خنده اروحا
 

 . نکن پسر خوبيبا من باز.  نطوری که اپس
 
 .ی بشکی به اون دختر نزدی تونیتو نم_
 

 : گهی کنه و می میطانی شي قهقهه
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 . نابود کنهشهی همي کنم که تو رو براي و کارارمی تونم اون رو تحت تسلط خودم در بی ممن
 
 ی تونی داشته باشه ت نمانی قلبش محبت و عشق جري که توی تا وقتی دونیاما خودت خوب م_

 .ی بشکیبهش نزد
 

 : گهی مي بلندادی کنه و با فری دست هاش رو مشت متی از عصبانروحا
 

 . کنمی اون دختر رو نابود ممن
 

 . کنهی حمله مای هم به سمت سوفبعد
 
#sophia_ایسوف  
 
 ، کنمی نفسم چشم هام رو باز می گرفتن ناگهانبا
 
   ندارمیی بزنم اما قدرت و تواناغی خوام جی که رو به روم واستاده می دختر وحشت ناکدنی دبا
 

 .انی بدنم رو به پاژنی شه و اکسی لحظه به لحظه کبودتر از قبل مبدنم
 

صدا دار نفس   وقی گلوم بزارم و عمي شه دستم رو روی و باعث مدنی کنه به لرزی شروع مبدنم
 .بکشم

 
 ی مي بلندي بود و به اون دخترك زل زده بود عربده ستادهی کنارم اشیپ  ي که تا چند لحظه دیوید

 . کنهی به اون دختر حمله م کشه و
 

 کنم به ی و شروع مادی آوردن دستش نفسم باال منیی کنه و با پای می ترسناکي خنده دخترك
 .سرفه کردن
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 در برابرش ی قدرتچی هي شه اما انگاریله ور م اندازه و دوباره به سمتش حمی بهم می نگاهدیوید

 .نداره
 

 نامفهوم ي چند جمله ی بلند وکلفتي ده و با صدای هم گره مي بار ابرو هاش رو تونی ادخترك
 . شهی که درست کنارمه پرت می به سمت درختدیوی کنه و بعد هم دیتکرار م رو
 
 
 ، رمی شکنه و به سمتش می افتاده بغضم منی زمي حال روی که بيدیوی ددنی دبا

 ، کنم به نوازش کردنی زارم و شروع می پام مي رو روشی خونسر
 
 اش نهی و دستم رو به طرف سرمی گی اشه سرم رو باال منهی،سي که هنوز روی آمپولي آورادی به با
 . برمیم
 
 ی خوره و چشم هاش رو می میکی کشم که تکون کوچی مرونی حرکت آمپول رو از قلبش بکی با

 .بنده
 
#david_دیوید  
 
 . نرسونبی کنم، فقط بهش آسی رو قبول مشنهادتیمن پ_
 

 : گهی کنه و می چشم هام نگاه مي شه، توی مکی خنده و بهم نزدی آروم مروحا
 

 .ی دختر رو از قلمروئه من دور کننی تر اعی اما بهتره هر چه سرقبوله
 
  روحا؟ی هستیتو واقعا ک_
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 : گهی زنه می صورتش کنار مي صاف و لختش رو از روي که موهای در حالروحا
 

 ، هستمنیاطی روحا دختر شمن
 با من بودن رو شنهادی پی خوني جنگل طلسم شده مطعلق به منه و تو با برداشتن اون گل هانیا

 .يقبول کرد
 
 ری چند تا تصوبی و غربی و با چند حرکت عجارهی تموم شدن حرفش، دست هاش رو باال مبا

 . شهی ظاهر ممتحرك
 
 ، رهی جنگل راه مي توجی پسر سرگردون و گکی
 . دارهی شه و اون رو برمی افتادن گل خم مبا

 .  به روحاستهی دختر چقدر شباون
 

 : گهیم  وارهی منیی دست هاش رو پاروحا
 .ي برام درست کردند نجات دادنیاطی که شی که با برداشتن گل من رو از زندانیی پسر تواون

 
 .اما من با تو فرق دارم_
 

 :روحا
 .ی عمل کني که دادی به قولي خوای نميانگار

 
 : گمی اندازم و میندمییپا  سرم روای آوردن سوفادی به با
 

 شرط کی قبوله، اما من هم ی تو بگی دورش کنم بعد هم هرچی جنگل لعنتنی فرصت بده تا از ابهم
 .دارم

 



      ایرمان گرگ زاده وسوف                                                 اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 412 

 : گهی مندانه بهم زل زده مروزی که پی درحالروحا
 ؟ی شرطچه
 
 . نشوکی دختر نزدنی به اچوقتی هگهید_
 

 . شهی ده و بعد هم ازم دور می تکون مي سرروحا
 
 . شمی مای سوفی اشکي کنم که متوجه چشم های دور شدن روحا چشم هام رو باز مبا
 
#david_دیوید  
 
 . کنمی نگاه مای شم و به سوفی کنم از جام بلند می وجودم حس مي که توي دردبا
 

 . کنهی من رو بغل می کنه و با خوشحالی اشک هاش رو پاك مدنمی با دایسوف
 

 . کنهی که من رو آروم مهی دختر چنی وجود اي دونم توی دارم، نمیبی عجحس
 

 . کنهی شه و به سر تا پام نگاه می ازم جدا مایسوف
 

 . دمی ترسیلی خی رو بست چشم هاتی تو حالت خوبه؟ وقتد،یوید: ایسوف
 

 . کنمی پر تالطمش نگاه مي چشم هاي چسبونم و توی مشیشونی رو به پمیشونی پناخودآگاه
 
 . دارمی تونه از چشم هام بخونه حس خوبیم  حرف هام رونکهی ااز
 

 . قبل پشتم سوار بشهي خوام مثل دفعه ی کنم و ازش می پشت مبهش
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 بدنش رو یقی ده و با نفس عمی دودله، سرش رو به اطراف تکون مي کنه، انگاری مکث مکمی ایسوف
 . چسبونمیبه پشتم م

 
 که ي دم و به سمت خونه ای سر مي بلندي کنم، زوزه ی پوستم حس مي انگشت هاش رو رویوقت

 . افتمی با جنگل داره راه می کميفاصله 
 
#sophia_ایسوف  
 
 ، کنمی در رو باز میه آروم شم و بی ازش جدا مدیوی دي به خونه دنی رسبا
 

 . شه حس کردی مشتری فرو رفته و ترس رو بیکی تاري اندازم که توی به خونه مینگاه
 

 . دارمی برق قدم بر مچراغ دی شم و به سمت کلی وارد خونه مدیوی دهمراه
 
 . اندازهی منییپا  بنده و سرش روی رو مشی قهوه اي چشم هادیوی روشن شدن خونه دبا
 
 . رمی مهی اولي کمک هاي به سمت جعبه عی سریلی خدیوی دی و خونی سرو وضع زخمدنی دبا
 
 ،  دارمی قدم بر مدیوی به سمت داطی و با احتی آرومبه

 . شمی مرهی اش خنهی سي به زخم رو   وستمی ای رو به روش مدرست
 

 : گمی و مرمی گی رو جلوش مهی اولي کمک هاي جعبه
 

 . خوام کمکت کنم، پس لطفا آروم باشی خوام بهت صدمه بزنم، فقط می نممن
 
 .ادی قدم به سمتم مکی اندازه  ی مضطربم مي به چهره ی نگاهدیوید
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 . کشمی مرونی رو از جعبه بی زنم و مواد ضد عفونی بهش می لبخند کم رنگدیوی خاطر موافقت دبه
 
 .می کنی رو درست مزی و بعدم باهم همه چی شی اما زود خوب مد،یوی بسوزه دکمیفقط ممکن _
 
#jack_جک 
 
 . شمی مرهی خای کنم و به ماری چشم هام رو باز ممیشونی پدنی بوسبا
 

 : گهی کنه و می موهام فرو مي زنه، دستش رو توی میی لبخند دندون نمادنمی با دعمه
 

 . پسري باالخره به هوش اومداوه
 . شدمی داشتم نگران مگهید
 

 : گمی لب مری دم و زی تکون می هام رو کملب
  کجاست عمه؟دیوی دد،یوید
 
 : گهی شه و می حرف لبخند عمه جمع منی ابا
 .ای نه از سوفهی دونم نه از اون خبرینم
 

 : گمی زارم و می دستش مي رو رودستم
 

 . کنمی مدای نباش عمه خودم هر دوشون رو پنگران
 
 کنم، اون واقعا زن ی نگاه مای مهربون ماري و به چهره نمی شی تخت مي تموم شدن حرفم  روبا

 .هیخوش قلب و مهربون
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 شم و نگاهم رو به سمت ی آروم بشه که با باز شدن در منصرف مکمی خوام بغلش کنم تا بتونم یم
 . چرخونمی که در رو باز کرده میکس
 
#jack_جک  
 
 : گمی دم و می باال میی ابروی لوسدنی دبا
 

 ؟ي اومدی کتو؟
 

 : گهی اندازه می می که به سرو وضع آشفته ام نگاهی در حالیلوس
 

  سرت اومده؟یی االن اومدم، چه بالنی همخب
 
 . سرما خوردمکمی فقط ستی نيزیچ_
 

 . رهی مای و به سمت عمه ماررهی گی نگاهش رو از من میلوس
 
 . رهی گی رو به خودش می خونسردش حالت نگراني چهره شی صورت زخمدنی دبا

 : گهی زنه و می زانو منی زمي روای ماري پايجلو
 

  کجاست؟دیوی براتون افتاده؟ اصال، اصال دیدر نبود من چه اتفاق! یمام
 

 ی آغوشش مي رو توی لبش رو جمع کنه، سر لوسي داره لبخند کج روی که سعی در حالای مارعمه
 : گهیم  ورهیگ
 
 .می زنیستراحت کن بعدا حرف م اکمی برو ي تو خسته ازم،ی عزستی نيزیچ
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 زنه و ی مشیشونی به پي است، بوسه ادهی فای عمه بي دونه مخالفت با حرف های که خوب میلوس
 . رهی مرونیاز اتاق ب

 
 : گهی که عمه مامی منیی از تخت پای رفتن لوسبا
 

  جک؟ي ری مي دارکجا
 
 : گمی مي دورگه اي دم با صدای که به بدن خسته ام کش و قوس می حالدر
 
 . کجاستدیوی دونه دی کنم، اون حتما مدای رو پای سوفدیبا
 

 : گمی کنم و می نگرانش نگاه مي اندازه، به چشم های بهم می نگاهعمه
 

 .  نکردم به خونه بر نگردمدای رو پدیوی دم تا دی قول مبهت
 
 .  کنهی شه و دست هاش رو دوره کمرم حلقه می بلند می صندلي حرف عمه از رونی ابا
 

 : گمی زنم و می خوش رنگش مي به موهاي ابوسه
 

 .ادی به سمت ما هم می خوشبختباالخره
 
#sophia_ایسوف  
 
 .نمی شی و جلوش مرمی گی فاصله می کمدیوی تموم شدن پانسمان از دبا
 

 دهی سرنگ چسبي هاوارهی که به دی رنگی آبعی و به ماارمی در موشرتمی سبی جي رو از توآمپول
 . کنمینگاه م
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 . هستدیوی نجات دي برایحتما راه. بفهممدی تونه باشه؟بای می چعی مانی ایعنی_
 
 : گمی شم و می از جام بلند مدیوی به راه افتادن دبا
 

 .ي تنها بزارنجای من رو ادی تو نبا؟ي ری مکجا
 
 ، کنهی گرده و نگاهم می کنه، به سمتم بر می مکث مدیوید

 ،  دوزمی بهش چشم مملتمسانه
 : گمی رم و آروم می قدم به عقب مکی ده، ی خس خس، نفس هاش گوش هام رو آزار ميصدا

 
 .ی تونی تو نمد،یوی دنه
 
 . افتمی منی زمي کشم و روی مغی کنه جی که به سمتم مي جهش بلندبه
 
 . شهی مکی بهم نزد  زاره وی بزرگ و قدرتمندش رو دو طرف صورتم مي دست هادیوید
 
 : گمی زارم و می اش منهی سي چکه دست هام رو روی چشمم مي قطرات اشک از گوشه های حالدر
 

 . شمی ملی من هم مثل تو تبديری اگه گازم بگد،یوی کنم دی مخواهش
 

 بندم و خودم رو ی ندارم، چشم هام رو  ميدی امچی که هی کنه در حالی تر مکی رو بهم نزدصورتش
 .رهی ازم فاصله بگدیوی شه دی شه و باعث می کنم که در باز می و مرگبار آماده مقی درد عمکی يبرا
 
 : گمی اندازم و می می شه نگاهی تر مکی که هر لحظه بهمون نزدی کسبه
 
 ؟ی کنی مکاری چنجای اتو
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 ؟ي رو از کجا آوردنجای اآدرس
#jack_جک 
 

 . کنمی بر خورد می رم که به لوسی کنار منهی آئي پوشم و از جلوی رنگم رو می مشککت
 

 : گهی که از درد خم شده می با صورت منقبض شده، در حالیلوس
 

 ؟ی کنی مکاری بدنت سفت شده جک؟ تو باشگاهت چچقدر
 

 :. گمی زنم و می بهش ميلبخند
 ؟ي بریی جاي خوای م؟ي متوجه حضورت نشدم، چرا آماده ای لوسدیبخش

 
 : گهی زنه و می مي بار لبخندنی ایلوس

 
 .گهی دامی خوام با تو بی خب مآره،

 
 : گمی دم و می باال مییابرو

 
 . اما من؟يای من ببا
 

 : گهی کنه و می حرفم رو قطع میلوس
 
 .امی کنم بزار باهات بی تنگ شده خواهش مای سوفي دلم برایلیخ
 
 :. گمی لپش مدنی اندازم و با کشی می نگاهباشی صورت زبه
 

 .،  قبولهباشه
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 . رهی مرونی کنه و از اتاق بی ذوق می حرف با خوشحالنی ابا
 

 .  شمی رم و سوار می منمی به سمت ماشای با عمه ماری از خداحافظبعد
 
  ،دهیوی دي رسه خونه ی که به ذهنم میی جانیاول
 

 . افتمی شه راه می ختم مدیوی دي که تهش به خونه ي از سبز شدن چراغ  به سمت جاده ابعد
 
 : گهی اندازه و می می بهم نگاهی لوسنی توقف ماشبا
 
  کجاست؟گهی دنجایا

 
 : گمی کنم در جوابش می که کمر بندم رو باز میدرحال

 
 .دهیوی برادرت دي خونه

 
 : گهی و مرهی گی نگاهش رو ازم می حرف تعجبنی ابا
 
  کنه؟ی می زندگنحای ادیوید
 
 .خب آره_
 

 . شهی مادهی کنه و پی رو باز منی هم زمان با من در ماشیلوس
 
 : گهی کنه و می دستش رو دوره بازوم حلقه می مختلف لوسي مه آلود و صداهاي هوادنی دبا
 
  کنه؟ی می زندگنجای چطور ادیوی دبه،ی غربی عجکمی نجایا
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 : گمی زنم و می بهش ميلبخند

 
 . حرف هاستنی شجاع تر از ابرادرت

 
 . دارمی تر بر معی در باز، قدم هام رو سردنی دبا
 

 . شمی وارد می کشم و بعد هم با لوسی به داخل خونه میسرک
 
 . زنمی شم و صداش می مدواری امای روشن به بودن سوفي چراغ هادنی دبا
 
 . جک؟منمیینحای اا،یسوف_
 

 .ادی پا مي کشه که از سمت راه پله ها صدای نمیطول
 
 ، شمی مرهی راه پله ها خبه

 ی شه و با لبخند به سمتش می راحت مالمی خنمی بی رو مای قرمز رنگ سوفي که  کفش هانیهم
 ،رم
 
 : گمی کنم و می نگاه مادی منیی از پله ها پاای که همراه سوفی کسبه
 
 ؟ی کنی کار می چنجای اتو
 

 : گهیم  کنه وی با ذوق بغلم مای بگه سوفيزی بخواد در جوابم چنکهی از اقبل
 
 . خوشحالم جکدنتی چقدر از دی دونینم
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 : گمی کنم و می قرمزش نگاه مي کنم، به چشم های رو از بغلم جدا مایسوف
 

 ،  خوشحالممنم
 : گمی حرفم مي هم در ادامه بعد

 
  کنه؟ی مکاری چنجای انیا

 
 : گهی اندازه و می بهش می نگاهایسوف

 
 . دارمیمی تصمکی دم جک، راستش من ی محی توضبهت

 
 : گمی شم و می مرهی بهش خي کنجکاوبا
 

 ؟یمی تصمچه
 

 : گهی و مرهی گی نگاهش رو ازم مایسوف
 

 . جکنی بشلطفا
 

 : گمی و منمی شی مکالفه
 

 . بگوحاال
 

 : گهیم  کشه وی موهاش مي توی دستایسوف
 

 . برگردمدی من باراستش
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 : گمی دم و می باال مییابرو
 
 . اما تو؟یچ
 

 : گهی پره و می وسط حرفم مایسوف
 

 . کنم جک، بزار برمی مخواهش
 
 چرا؟_
 

 ...چون: ایسوف
 
#sophia_ایسوف  
 
 : گمی اندازم و می می و متعجب جک نگاهی سوالي چهره به
 

 . بزارمونی با پدرم در مدی هست که بايزی چچون
 

 : گهی کشه و می به صورتش میدست کالفه جک
 
 .ای سوفی شه واضح تر حرف بزنیم
 

 : گمی کنم و می رو بازبونم تر ملبم
 
 تونه کمکمون کنه، من ی هست، پدرم جانور شناسه و حتما می مطعنا راهدیوی خوب شدن ديبرا
 . شه هم توی خوب مدیوی دارم که هم دنیقی
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 : گهیم  کنه وی که کناره جک نشسته کالفه بهم نگاه ميدختر
 
  چه خبره؟نجای بهم بگه ایکی شه یم
 

 : گهی منهی بی دختر بانمک کنارش مي ام رو رورهی که نگاه خجک
 

 .دیوی خواهر دی لوسنمی ا،یراست
 

 : گمی کنم و می رو با لبخند به سمتش دراز مدستم
 
 .ی باهات خوشبختم لوسیی آشنااز
 

 هی به مبل تکن،ی کنه و با گفتن همچنی کنه دستم رو لمس می که با تعجب نگاهم می در حالیلوس
 . دهیم
 
 

 :جک
 ؟ي قراره بری کحاال

 
 : گهیم  ده وی جواب می من بني بار به جانیا

 
 .می پرواز دارفرداشب

 
 : گهی کنه و می بهش می اخمجک

 
 .يای بنجای نداشت تا ایلیدل
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 : گهیم  ورهی گی ضرب منی زمي پاش رو روی عصبیبن
 

 . دادی به تماس هامون جواب نمای هفته بود که سوفکی،ی چیعنی ی نگرانی معنی کنم بفهمی مفکر
 

 :جک
 ؟ي کرددای پي رو چجورنجایا

 
 : گهیم  شه وی بده از جاش بلند می بهش جوابنکهی بدون ایبن
 

 . باالای دوست هات که رفتن بای رم باال سوفی ممن
 

 . چرخونمی می جک و لوسنی دم و دوباره نگاهم رو بیتکون م  روسرم
 

 ؟ي خبر داردیویاز د: جک
 

 : گمی دم و می سرم رو تکون مناراحت
 

 . اون جونش در خطره جکآره
 

 .هیمنظورت چ: جک
 
 . کنهی باهاش میی کاراکی دونم اما اون دختر داره ی نمقیخودمم دق_
 

 : گهی کنه و می می اخمجک
 

 ختر؟ دکدوم
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 سرتاسر ي چشم هامه، اون چشم هاي هنوز هم چهره اش جلوب،ی و عجیهمون دختر مو مشک_
 . کنهی مخی بدنم رو سي و خون آلود موهایمشک

 
 : گهی شه و می از جاش بلند ممهی با تموم شدن حرفم سراسجک

 
 . برمدی جا بمون من بانی تو همیلوس

 
 . کنمی نمدای فرصت حرف زدن هم پی ره که حتی راه معی اما اونقدر سررمی خوام جلوش رو بگیم
 
#sophia_ایسوف 
 
 : گهی و مرهی گی سردم رو مي دست هایبن
 
 ؟ی استرس نداشته باشنقدری شه ایم

 . شهی ناراحت میلی خنهی حالت ببنی پدرت تو رو با ااگه
 

 : گمی کشم و می میقی عمنفس
 

 ، خوبممن
 
 خواستم ی بودم اما نمی از دستش عصبانیلی کنم خی خداحافظدیوی نذاشت برم و با دی بننکهی ااز

 .ارمیبه روش ب
 

 دستم ي دم و به آمپول توی مهی تکمای هواپی کنم، سرم رو به صندلی رو از دستش جدا مدستم
 . شمی مرهیخ
 
  هست؟دیوی خوب شدن دي برای راهیعنی
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 ره؟ی رو از من بگدیوی اگه اون دختر د؟ی خوب نشه چاگه
 . رو شروع کنمدیوی بدون دی زندگکی ازدواج کنم و ی شم با بنی من مجبور متاونوق

 
 ، کشمی مقی بندم و چند تا نفس عمیم  چشم هام رویعصب
 . ها فکر کنمزی چنی به ادی نبامن
 

 . شه من مطمعنمی درست می چهمه
 

 . رو لمس کنمی رو به آغوش بکشم و باهاش خوشبختدیوی تونم دی مباالخره
 
 ، کنمی خورم چشم هام رو باز می که میکی تکون کوچبا
 
 : گمیم  اندازم وی می نگاهی بنبه
 
 شده؟یچ
 
 : گهیم  زنه وی می لبخند کم رنگیبن
 

 .میدی رسي پرواز رو خواب بودي همه
 

 . شمی کشم و با فشار دادن چشم هام از جام بلند می مي اازهیخم
 
 . واقعا خسته بودمد،یببخش_
 
 . کشهی من رو دنبال خودش مستیبا گفتن مهم ن  ورهی گیم  دستم رویبن
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 ی اندازم و می می به بنی ده، نگاهی گلوم رو فشار مشتری بغض بسی سوئي آسمون گرفته دنی دب
 :گم
 

 .می تا برسمی راه باشي تودی باچقدر
 
 : گهی بهم نگاه کنه منکهی بدون ایبن
 

 .ي ادامه بددنی به خوابی تونی خواد می اگه دلت مم،ی تو راهی سه ساعتدو،
 
 . شمی میسوار تاکس  دم وی باال مي هاش شونه اهی توجه به کنایب

 
 . بزارمونی در مي رو با ددهی قضدنی به محض رسدیبا
 
#jack_جک 
 
 . دونستم که اون زنده استی کنم، از اولش هم مدای اون دختر رو پدیبا
 
 ، اندازمی می نگاهکی تارمهین  جنگل سر سبز وبه
 
 . رسونمی بودم مدهید  بار اون رونی اولي که برای و بلندم خودم رو به درختعی سري قدم هابا
 

 .نمی بی ازش نمي اندازم اما اثری درخت ها مي به ال به الینگاه
 

 ، چرخمی و سرگردون دور خودم مکالفه
 
 . تونه رفته باشهی کجا میعنی_
 



      ایرمان گرگ زاده وسوف                                                 اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 428 

 در حال حرکتند و خبر ی به آروماهی سي اندازم، ابرهایمون م به آسی رم، نگاهیتر م  قدم جلوچند
 . دنی رو مدی بارون شدکی
 

 : گمی مادی زنم و با فری میقی عمنفس
 

 . خودت رو نشون بده؟ییکجا
 
 

 بلند درخت ها پرواز ي ها،شاخهي شه که پرنده ها از روی ده و باعث می جنگل اکو مي توصدام
 .کنند

 
 نگاه ستادهی که رو به روم برهنه اي گردم و به دختری بر معی خش خش برگ ها از پشت سرم سربا
 . کنمیم
 

 .شیخی و دی بلند ولخت ، اون بدن سفي خودشه، اون چشم ها، اون موهادرست
 
 . رمی قدم به سمتش مکی و امی کنه به خودم می که مي خنده ابا
 
  کجاست؟دیوید_
 

 : گهی کنه و می میکی کوچاخم
 
 ؟ی کنی مکاری قلمروئه من چيتو
 

 : گمیم  کشم وی میقی عمنفس
 
 ؟ی کنکاری چدیوی با دي خوایم
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 : گهیم  شه وی تر مکی نزدبهم

 
 . مطعلق به منهاون

 
 ه؟یمنظورت چ_
 

 : گهیم  زنه وی صورتش کنار مي رنگش رو از روی مشکيموها
 

 ی که مهی هموندیوی دارم و دازی ننهی گرگکی نسلم به ي بقاي من برام،ی باهم ازدواج کرددیوی و دمن
 .خوام

 
 : گمی کنم و می دستم رو مشت متی عصبانبا
 
 .ی کني بازشی با زندگی تونی تو نماما
 

 . کشهی شونه ام مي زنه و انگشتش رو نوازش وارروی مي اقهقهه
 
 .ادی شه بدنم به لرزش در می مقی که بهم تزریی سرمااز
 

 : گمی خوره می که دندون هام از شدت سرما بهم می رم و در حالی قدم عقب مچند
 

 .استی عاشق سوفدیوید.  اون برهبزار
 
 
 : گهی م  کشه وی می وحشتناکغی شه، جی می حرفم عصبنی ابا
 

 . اون عاشق منهنه،
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 . منم که، عاشقتمنی چون ا،ی کنی اشتباه ميتو دار_
 
#sophia_ایسوف 
 
 ، رمی مي شم و به سمت ددیهلن جدا م بغل عمه از
 

 . کنهی کنه و من رو به آغوشش دعوت می دست هاش رو از هم باز مدنمی با ديدد
 
 : گمی و کنار گوشش مرمی گی بغلش جا مي توی خوشحالبا
 
 .ي خوشحالم دددنتی چقدر از دی دونینم
 

 .زمی عزيبه خونه خوش اومد.  طورنیمن هم هم: پدر
 
 : گمی شم و می بغلش جدا ماز
 

 .ي ددممنون
 
 : گهی داره و می با لبخند چمدونش رو بر میبن
 

 .ی استراحت کنکمی ي بربهتره
 

 : گمی دم و می تکون ميسر
 

  هلن اتاقم کجاست؟عمه
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 .زمی باال عزيطبقه : عمه
 
 : گمی افتم و با خودم می مدیوی دادی رم که ناخود آگاه به ی سمت پله ها مبه
 

 . دارهاجی به تو احتدیوید. ای سوفي اومدي رفته واسه چه کارادتی يانگار
 

 : گمی گردم و می بر مي به سمت ددعیسر
 
  تونم باهات حرف بزنم؟یم
 

 : گهی کنه و می نگاهم می با نگرانيدد
 

 . اتاقمي تومیبر.  دخترمالبته
 

 .رمی گی دست هام مي رو تولچرشی وي گم و دسته های مي اباشه
 

 .ایه سوف شديزیچ: پدر
 
 . دارمدی گفتن حرف هام ترديبرا

 : گمی م  دم وی مرونی حبس شده ام رو بنفس
 

 .دهیوی موضوع دراستش
 

 د؟یوید: پدر
 
 . شدهلی تبدنهی گرگکیاون به . آره، اون، چطور بگم_
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 . کشهی و به سمت خودش مرهی گی شه، دستم رو می چشم هاش درشت مي حرف ددنی ابا
 

 ا؟ی سوفی گی مي داریتو چ: پدر
 
 : گمی کنم و می بار با بغض حرفم رو ادامه منیا

 
 .نجای خاطر اومدم انیمن به هم. نجاتش باشهي برای راهکی دی کنم پدر بای مخواهش

 
 : گهی کنه و می می اخميدد
 
 .ستی ساخته نی از دست من کمکاما
 
 . هستی راهکی من مطمعنم ،ی جانور شناسکی تو ست؟ی چطور ساخته ن؟یچ_
 

 : گهی ده و می دوباره سرش رو تکون ميدد
 

 .ستی از دست من ساخته ني که کارگفتم
 

 : گمی کنم و می لپ هام جا خوش کرده رو با دستم پاك مي که روی اشکقطرات
 

 ،  کنمی مدای پی راهکی خب، خودم اریبس
 

 ، رمی موشرتمی زنم و به سمت سی مرونی هم از اتاقش ببعد
 .رونی رم از خونه بی از عمه میبا خداحافظ  دارم وی برش می صندلي رواز
 
 . مطمعن باشد،یوی دم دیخودم نجاتت م_
 . باشهییزهای چکی  ي ددي اون پرونده هاي تودیبا
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#sophia_ایسوف  
 
 . کنمی نگاه می گردونم و به بنی سرم رو بر می شدن دستم، عصبدهی کشبا
 
 ؟ي خوای میچ_
 
 . دم خودم کمکت کنمی من قول مای کنم برگرد سوفیخواهش م: یبن
 

 : گمی کشم و می دستش مي رو از تودستم
 

 که دی اما مطمعن باشد،یری رو از من بگدیوی ددی خوای شما همه اتون مشه،ی مثل همی گی مدروغ
 . زارمیمن نم

 
 : گهی کنه و می می اخمیبن
 

 ،ای سوفنمی تونم دست و پا زدنت رو ببی مچطور
 ي براش هرکاري و حاضري دونم که تو عاشق اون پسری خوب میلی رو خنیوستت دارم و ا دمن
 .یبکن
 . بکنمي که به تو دارم، هر کاری هم حاضرم به خاطر حسمن
 
 : گمی کنم و می دست دراز شده اش نگاه مبه
 
  به حرف هات اعتماد کنم؟دی بایعنی
 
 : گهی زنه و می مي لبخندیبن
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 . کنمی می تو نگران نباش من پدرت رو راضآره،
 
 : گمی و مرمی گی دستش رو مدی تردبا
 

 . اومدهدیوی سر دیی دونم تا االن چه بالی کن، من نمشی خب فقط هر چه زودتر راضاریبس
 
 :یبن

 . رو بهت بگميزی چکی تونم ی عجله نکن، فقط ما،ی سوفباشه
 

 : گمی کنم و می نگاهش مکنجکاو
 
 ؟یچ
 
 :یبن
 .ی انسان کنشهی همي رو برادیوی دی تونی کردنش مدای فرمول وجود داره که با پکی
 
 : گمی و م،شمی مرهی ذوق بهش خبا
 

  فرمول کجاست؟اون
 
 : گهی و مرهی گی نگاهش رو ازم میبن
 .سی سوئي ممنوعه شگاهی آزمايتو.

 
#sophia_ایسوف 
 

 : گهی کنه و می نگاهم میظی با اخم غلپدر
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 . شرط دارمکی کنم، اما ی کمکت مباشه
 
 : گمی کنم و می و لبخند نگاهش ميدواری امبا
 
 . کنمی قبول می که بگی هر چ؟یچ
 

 : گهیم  زنه وی مي لبخند محوپدر
 
 .ی ازدواج کنی با بننکهیا

 
 اندازم، اون هم مثل من تعجب کرده و به ی می به بنی شه، نگاهی حرفش لبخندم جمع منی ابا

 . زل زدهيدد
 

 : گمی کشم و می میقی بندم، نفس عمی کنم، چشم هام رو مکاری چدی دونم بای کنم، نمی ممکث
 

 . وجود دارهی قبوله، فقط بگو چه راهباشه
 

 : گهی کنه و می متفکرانه نگاهم ميدد
 
 .ي رو نجات بددیوی کردنش ددای با پی تونی فرمول وجود داره که مکی
 
 خب، اون فرمول کجاست؟_
 

 : گهی کنه و می می مکثيدد
 
 . کردمی که قبال کار میشگاهی آزمايتو

 . آکسفوردشگاهیآزما
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 ؟ي کجاست ددشگاهیخب اون آزما_
 

 وارد اونجا ی و به راحتادی نشی پی دم تا برات مشکلی مي کارت ورودکی لندن، من بهت يتو: پدر
 .یبش
 

 . گردمی بر می دم و به سمت بنی رو تکون مسرم
 
 ؟يری بگطی امشب بلي برای تونیم_
 
 .ی تا فردا صبر کندی کنم باینه فکر نم: یبن
 

 . افتمی که مال منه راه می رم و به سمت اتاقی مرونی از اتاق بکالفه
 
 اندازم و ی مواری دي گوشه ي نفره کی تخت ي خودم رو روادی زی کنم، با خستگی اتاق رو باز مدر
 : گمیم
 
 .امی من دارم مدیوی داریطاقت ب_
 
#jack_جک 
 
 
 ، رمی قدم به سمتش مکی کنم و ی شده نگاه مرهی که مرموز بهم خی دخترکبه
 

 : گمی کشم و می بدن سرد و برهنه اش مي رو رودستم
 
 ؟ی من رو باور کنی تونی متو
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 ،رهی گی فاصله منی از زمی بنده و کمیم  هاش روچشم
 

 : گهی کنه و می هاش رو از هم باز مدست
 
  ، ذهنت رو بخونمستمیمن قادر ن 

 .دهیوی از دشتری بیلی تو خي هايانرژ
 

 : گمیم  زنم وی ميلبخند
 

 ؟ی با من باشی تونی مپس
 

 ، زارهی شونه هام ميدست هاش رو رو  زنه وی میقی عملبخند
 . کنم کنترل خودم زو حفظ کنم و کمتر بهش نگاه کنمی میسع
 

 : گهیم  کنه وی مکی رو به گوشم نزددشی سفي هالب
 
 . شرط دارمکی من اما
 

 : گمیم  دم وی هام رو با حرص بهم فشار مدندون
 

 ؟ی شرطچه
 

 : گهی ده و می صورتم نوازش وار حرکت مي اشاره اش رو روانگشت
 
 .ی بجنگدیوی با ددیبا

 . کنمی رو آزاد مدیوی من هم د،ی تو برنده بشاگه
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 نفسم رو کالفه ستی به برد من نيدی امچی تره و هي برابر از من قونی چنددیوی دونم دی منکهی ابا
 : گمی دم و می مرونیب

 
 ، کنمی خب، قبول ماریبس
#david_دیوید 
 
 ، شمی مرهی که روحا شکار کرده خیی جون آهوی جسم ببه
 
  از گوشتش رو جداي اکهی کنم و تی آهو فرو مي شکم پاره ي رم و سرم رو توی قدم به جلو مکی
 . کنمیم
 

 ، شهی مدهی ذهنم به سمت اون دخترك کشناخودآگاه
 . دفاعمی بوونی حکی من در برابر اون يانگار

 
 . رمی رو برده بودم مای که سوفي کشم و به سمت خونه ای از خوردن مدست

 
 اهی آسمون سي کامل تومهی به ماه که نم،ی کنيری با کامل شدن ماه من و روحا باهم جفت گقراره

 . دمی سر مي کنم و با اندوه زوزه ای کنه نگاه می مییرنگ خودنما
 
 . دارمی شم، قدم هام رو آروم تر بر می مکی خونه که نزدبه
 
 . شهی خونه پخش ميصداش تو  شه وی دم که باز می رو با سرم هل مدر
 

 که من دهینفهم هنوز ي اما انگارادی کشم تا متوجه ام بشه و بی می آرومي زوزه که،ی جا تارهمه
 .اومدم
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 ی اندازم اما نمی که درش بازه می به اتاقی کنم، نگاهی رم و بوش رو استشمام می پله ها باال ماز
 .نمشیب

 
 ؟ی افتاده باشه چی زاشتم، اگه براش اتفاقی تنهاش مدی دارم، نباي بدحس

 
 ، زنمی مرونی پرم و با عجله از خونه بی منیی پله ها پااز
 
 شم و به ی تر از قبل می رسونده وحشبی آسای به سوف  روحا به قولش عمل نکرده ونکهی فکر ابا

 . کنمیسرعتم اضافه م
 
#sophia_ایسوف 
 
 ، کنمی دقت به پرونده ها نگاه مبا

 :، گمی با ذوق م  پرم وی منییپا  باال وی افته از خوش حالی منهی گرگي که چشمم به پرونده نیهم
 
 . کردماشدی باالخره پی بنيوا
 
  ،ادی و به سمتم مرهی گی از قفسه فاصله می تموم شدن حرفم بنبا

 : گهیم  اندازه وی دستم مي توي به پرونده ینگاه
 

 . خودشهآره
 

 .مینی شی و روش ممی دی ها رو کنار می دو صندلهر
 بازش دی کنم، با تردی ضرب در قرمز رنگ بزرگ خورده نگاه مکی رنگ که روش دیبه پرونده سف 
 . خونمی کنم و نوشته هاش رو میم
 
 .ی کندای پيزی چی تونی تو منی ببای بارم،ی سردر نميزی من که چیبن_
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 . کنهی کشه و با دقت نگاهش می پرونده رو به سمت خودش میبن
 
 
 . دوزمی می استرس نگاهم رو به بنبا
 

 : گمیم  اندازم وی به ساعتم می ده نگاهی آزارم مسکوتش
 

 ؟ي کرددای پيزی چ؟شدی چپس
 
 : گهی از پرونده چشم برداره منکهی بدون ایبن
 

 . دادهحی ها توضنهی فقط از گرگنجای اارم،ی سر در نمچی من هنه،
 

 .نی زمي رووفتهی کشم که چند تا کاغذ از الش می دستش مری پرونده رو از زیعصب
 

 اندازم که متوجه ی بهشون مي دارم، نگاه مختصری بر منی زمي شم و برگه ها رو از روی خم مکالفه
 . شمیچند تا فرمول م

 
 : گمیم  اندازم وی می به بنی کوتاهنگاه

 
 . کردمداشی کنم پفکر

#sophia_ایسوف 
 
 ،ي دی چقدر طولش میاه بن_

 . بگويزی چکی خب
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 : گهی و مرهی گی کالفه سرش رو باال میبن
 

 .می کنلیمی پدرت اي فرمول رو برانی ادی باهی کلمات چنی دونم منظورش از ای نممن
 

 : دمی گم و با گرفتن دستش ادامه می مي اباشه
 

 . کار رو بکننی لطفا هر چه زود تر اپس
 
 : گهیم  کشه وی میقی نفس عمیبن
 
 .ی کنی متی براش خودت رو اذي دارنقدری داره که ای دونم اون پسر چینم
 
 . کشمی رو براش عقب میندل کشم و صی توجه به حرفش دستش رو میب

 
 ، چرخونمشی می کنم و به سمت بنی تاب رو روشن ملب
 
 ، زنهی دونم چرا دلم شور مینم
 ، رمی شم و به سمت پنجره می جام بلند ماز
 . کنمی رو زمزمه مدیوی کنم و اسم دی ماه نگاه  مبه
 
 ،امی قدم عقب تر مکی ترسم و ی تکون خوردن درخت، مبا
 
 ، شمی مرهی که در حال تکون خوردنه خی دقت به درختبا
 

 ، کنمی رو حس می کسي خس خس نفس هاي از قبل صداشتری لحظه بهر
 : گمی می لرزوني دم و با صدای دهنم رو قورت مآب
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 ؟یی تو، تود،یوید
 
#sophia_ایسوف  
 
 کشم و پنجره رو ی مي بلندغی درخت رو به روم جي اون دختر از البه الي آشناي چشم هادنی دبا

 ، بندمیمحکم م
 
 ، دارمی تونم از پنجره وشم بردارم قدم هام رو به سمت عقب بر می که نمی حالدر
 
 و ي خاکستري چشم هادنی گردم که با دی زنم و بر می مغی جسم سفت دوباره جکی برخورد به با

 . شمی مواجه مینگران بن
 
 :یبن

 ؟يدی کشغی شده؟ چرا جی چا،یسوف
 

 : گمی کشم و می به صورتم میدست
 
 ؟ي ددي برای فرمول رو بفرستی تونست؟ي کردکاری چ،ی بنیچی هه،
 
 : گهی زنه و می بهم می لبخند کمرنگیبن
 

 .رهی گی زود باهامون تماس میلی نگران نباش، پدرت گفت خآره،
 
 ی باهامون داره می کمي که فاصله يزی دم و به سمت می حرف هاش سرم رو تکون مدیی تايبرا
 .رم
 
 .نهی شی و کنارم مادی آب به سمتم موانی لکی بعد همراه قهی چند دقیبن
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 :یبن

 ؟ي زدغی حالت خوبه؟ چرا جا،یسوف
 
 : گمی و مرمی گی شکل رو ازش میی  استوایستالی کروانیل

 
 . شدمیاالتی کنم خی فکر م،ی بنستی نيزیچ
 
 . کنهی نوازش می زاره و به آرومی بازوم مي دستش رو رویبن
 
 .ي خسته ایلی خ،ی استراحت کنکمیبهتره : یبن
 
 . منیاما، بن_
 

 : گهی کنه و می رو قطع محرفم
 

 . کنمی مدارتی هست، هر موقع پدرت زنگ زد بزی من حواسم به همه چای نباش سوفنگران
 
 . رمی م به سمت اتاقمی تشکر از بنکی شم و با ی از جام بلند مدی تردبا
 

 .،برهی خوابم مدیوی بندم با فکر به دیم  که چشم هام رونیهم
 
 .دارشوی بزم،ی عزا،یسوف:  یبن
 

 ، کنمی خسته ام رو باز مي چشم ها،ی بنيباصدا
 
 : گمی کنم و می خمار بهش نگاه مي چشم هابا
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 ؟ی بنشدهیچ
 
 : گهیم  زنه وی میی لبخند دندون نمایبن
 

 . زنگ زدپدرت
 
 : گمیم  ورمی گی سرم رو باال معی حرفش سرنی ابا
 

  گفت؟ی خب چخب،
 
 : گهیم  کنه وی لپم رو با پشت دستش لمس م،یبن
 
 .می زنی بعد باهم حرف م،بخوريزی چکی میری بایب

 
 : گمی دم و می مرونی رو با حرص بنفسم

 
 . گفتی چي کنم بگو ددی خواهش میبن
 

 . دارهدی حرف زدن تردي ده کالفه است و برای نشون مقشی عمي نفس هايصدا
 

 .ستمی ای و رو به روش مامی منیی دم، از تخت پای رو از روم کنار ممالفه
 
  شده؟يزیچ_
 
 : گهی ره می که به سمت در میدر حال  ورهی گی نگاهش رو ازم میبن
 
 .ای سوفمی دردسر افتاديتو
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#jack_جک  
 

 . مونم تا جواب بدهی و منتظر مرمی گی رو مای سوفي شماره
 
 . دارمی کنار تختم بر مزی مي رو از رومیسکی ووانی ل  اندازم وی می نگاهيواری ساعت دبه
 
 ، دمی رو از لب هام فاصله موانی گوشم، لي توایناراحت سوف  خسته وي صدادنیچی پبا

 : گمیم  کنم وی مي سرفه اتک
 

 ا؟ی سوفيچطور
 

 ؟ییخوبم جک، کجا: ایسوف
 
  شده؟يزی چام،ی مارشیپ _
 
 : گهی مي گرفته تري بار با صدانیا

 
  خونه امون؟ی شه خودت رو برسونی آره مآر،
 

 : گمیم  ره وی از تعجب باال مابروهام
 

 ؟یستی نسی تو سوئمگه
 

 ؟يای شه بینه تازه برگشتم، م: ایسوف
 
 : گمی کنم و می دستم جا به جا مي رو توی گوشی نگرانبا
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 . رسونمی خودم رو مگهی ساعت دکی تا البته،
 

 . کنمی رو قطع می گه و بعد هم گوشی مي باشه اایسوف
 

 . رمیبا عجله به سمت کمدم م  کشم وی رو سر موانمی لي مونده ی باقيمحتوا
 
#jack_جک  
 
 ، دمی گوش مای سوفي دقت به حرف هابا

 : گمی کشم و می به صورتم میدست
 
 . کارت دارما،ی اتاق سوفي تويای شه چند لحظه بیم
 

 . شهی اندازه و از جاش بلند می می به بنی نگاهایسوف
 
 .میبر. البته: ایسوف_
 
 . افتمی شم و پشت سرش به راه می من هم از جام بلند مای بلند شدن سوفبا
 
 ، دهی مهی بنده و بعد هم سرش رو به در تکی در رو مای اتاق، سوفي وارد شدن من توبا
 

 : گمی شدن بهش مرهی کشم و با خی موهام مي دستم رو توکالفه
 

  درست کردن اون محلول وقت الزمه؟ي براچقدر
 

 : گهیم  کشه وی میقی نفس عمایسوف
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  ؟ارمی بدی گرگ ماده رو از کجا باکی دونم جک، حاال من جفت ینم
 . رو هم داشته باشمدیوی از خون دی سی چند سدی از اون باری غبه

 ، رمی به سمتش منم،ی بیکه م  روایف سویکالفگ
 . بشهری چشم هاش سرازي حلقه زده توي دم اشک های و اجازه مرمی گی آغوشم مي رو تواون

 
 : گهی چسبونه و می ام منهی سرش رو به سایسوف

 
  رو از من گرفت جک؟دیوی چرا ده؟ی دختر کاون

 
 : گمیم  زنم وی به موهاش مي ابوسه

 
 . گردهی بر مدیوی دم دی قول مبهت

 
 : گهی می آرومي و با صدارهی گی سرش رو باال مایسوف

 
  جک؟ي چجورآخه

 
 : گمیم  زنم وی بهش می بخشنانی اطملبخند

 
 . بزنهبی دم به شما دو نفر آسی اجازه نمکس چی من هستم به هی وقتتا
 
#david_دیوید 
 
 ، شمی رسم و به سمتش حمله ور می روحا دوباره به جنون مدنی دبا

 . افتمی منی زمي کنم و روی درخت بر خورد مي شه با تنه ی مبی که غنی هماما
 
 . دمی و سرم رو چند بار تکون مستمی ای پاهام مي روجیگ
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  کجاست؟ایسوف_
 

 ،  فکر کنمکمی آمممم بزار ا؟یسوف: روحا
 
 . رسهی قولت مطمعن باش دستت به من نمری زیاگه بزن_
 

 : گهیه و م کنی ميزی ري خنده روحا
 

 .زمی عزی مبارزه آماده کنکی ي خودت رو برادی بافعال
 
 مبارزه؟_
 

 : گهیم  وادی به سمتم مروحا
 

 . شانس بدهکی شده و تا بهت دای پیکی ها دوستت دارن آخه یلی خي انگارآره،
 
 : گمی کنم و می نگاهش مي کنجکاوبا
 

 ؟ی شانسچه
 

 : گهیم  کنه وی دست هاش رو دورم حلقه مروحا
 
 . خواد نجاتت بدهیم
 
 . مبارزهکی با ؟يچطور_
 

 .ي تو آزادي ببریآره، اگه بتون: روحا
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 : گمی زنم و می مي آگاه لبخندناخود

 
 .ی حرف ها باشنی کردم زرنگ تر از ای مفکر

 
 : گهیم  شه وی مرهی بهم خروحا

 
 . فهممی رو نممنظورت

 
 .ي رو بهم نشون دادمی راه آزادیتو به راحت_
 
 : گهیم  زنه وی مي حرف روحا قهقهه انی ابا
 
 . فرداشبي برای بهتره خودت رو آماده کنست،ی ها هم نی آسوننی ابه
 

 : گمی م  کنم ویمشت م  رودستم
 

 .نمی رو ببای سوفدی شرطت رو قبول کنم بانکهی از اقبل
 

 : گهیم  شه وی ازم جدا مروحا
 
 .ي بری تونی تو با اون دختره مداری و فرصت و دنی آخرنیا

 
#david_دیوید  
 

 . قلبم گوش بدمي بار به صدانی اولي خوام برای بندم، می هام رو مچشم
 

 . کنمی کِشه تند می که قلبم من رو می هام رو به سمتقدم
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 خوره رو حس ی ام منهی که به سیی ضربه های تونم به راحتی زنه که می قلبم اونقدر تند مضربان

 .کنم
 
 .نمی بی می رنگدی بزرگ و سفبای تقري پشت بوم خونه ي باز کردن چشم هام خودم رو باال با
 
 ، کنمی درخت ها استتار منی پرش خودم رو بکی با
 
 ، کنمی باز مکث ممهی ني پنجره دنی دبا
 

 ،  بودمنجای قبال هم ايانگار
 . دمی سر می آرومي شم و زوزه ی خاطرات ميادآوری الیخیب

 
 . شهی چشم هام ظاهر مي جلوای شه و سوفی کشه که در باز می نمیطول

 
 دشی شم تا مطمعن بشه که خودمم و تردی مکی قدم بهش نزدکی ره،ی گی قلبم آروم مدنشی دبا

 . برهنیاز ب
 

 .ادی زنه و به سمتم می مینی من لبخند غمگدنی با دایسوف
 
 ی من گم مي و اگه دورش حلقه بزنم توچهی درشت و بزرگ من هکلی در برابر های سوففی ظرکلیه

 .شه
 
 ،امی به خودم مای آغوش سوفي فرو رفتن سرم توبا
 

 . بندمی کشم و چشم هام رو می مي صدا دارنفس
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 ، شهی بلند مای کردن سوفنی فنی فيصدا
 .ی کنی و به چشم هاش نگاه مارمی مرونی از بغلش بی رو به آرومسرم

 
 ،زمی چشم هام بري که نسبت بهش دارم  رو توی کنم تموم احساساتی میسع
 . کردمی ام که فکرش رو ميزی تر از چفی دختر ضعنی برابر ادر
 

 : گهی میفی ضعي کنه و با صدای اشک هاش رو پاك مایسوف
 

 .  کردمی تونم نجاتت بدم اما اشتباه می کردم می فکر مد،یوی دمتأسفم
 .دیوی من شکست خوردم دمن،

 
 ، فهممی کنم، منظورش رو نمی بهش نگاه مجیگ

 . برم تا به من نگاه کنهی چونه اش مری رو زسرم
 
 : دهی اندازه و ادامه می بهم می نگاهمین

 
 . کردمی که فکرش رو مهیزی که پدرم داشت نجاتت بدم، اما سخت تر از چی بود با فرمولقرار

 
 . کردمی فراموش مشهی همي رفتم و تو رو برای همون لحظه با پدرم مدی بايانگار

 . شنوهی هم صدام رو نمحی مسیسی عی حتگهید
 
 : گهی شه، می که از من دور می و در حالرهی گی تموم شدن حرف هاش از من فاصله مبا
 

 . که باختمفمی دختر ضعکی وقت برنگرد، من چی هگهی و د  برود،یوی دبرو
 
 ی مای کشم به سمت سوفی می سوزناکي ام، زوزه یبهش بزنم عصب تونم حرف هام رو ی نمنکهی ااز

 ،رم
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  شدم که به صاحبش وابسته استی سگ خونگکی مثل

 
 . دمی مهی تکشیشونی زنم و سرم رو به پی حلقه مای سوفدوره

 
 . لرزهی مهی از شدت گرکشی و کوچفی ظربدن

 
 کار نی ای حتي اما انگاری جنگم با همه چی کنم با چشم هام بهش بفهمونم که من هم می میسع

 .ادیهم ازم بر نم
 

 . کوبهی در رو محکم بهم می حرفچی و بدون ه،زنهی من رو کنار مایسوف
 

 .دنی کنم به دوی زنم و شروع می به درخت می چنگیعصب
 
کمک کنه و  بهم دی اجازه ندم که جا بزنه اون باای با روحا بجنگم و به سوفدی ببازم، من بادیمن نبا_

 .نجاتم بده
 
#jack_جک 
 
 :می گی و هم زمان ممی دوزی رو بهش مدوارمونی نگاه امای من و سوفی حرف بنبا
 

 ک؟یوتی بیآنت
 
 : گهیم  ده وی تکون مي سریبن
 

 بدنش ي از حد هرمون توشی بيشروی ماده از پنی با درست کردن امی تونی ما مک،یوتی بی آنتآره
 .می درست کردن محلول داري برايشتری وقت بينجوری ام،ی کنيریجلوگ
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 : گهی کنه و می متفکرانه نگاهش مایسوف

 
 . کار کنهکیوتی بی وجود داره که واقعا اون آنتینی چه تضم؟ی مطمعنتو
 
 : گهی چرخونه و می مای و خشک نگاهش رو به سمت سوفي جدیلی خیبن
 
 ؟ي به حرف پدرت اعتماد ندارتو
 

 : گمی کنم و می می دستشی بگه، پيزی بخواد چای سوفنکهی از اقبل
 

 به اتاق ي سرکی پدرت بوده بهتره من هم برم ي از دوست هایکی هم دیوی پدر دا،ی سوفهی با بنحق
 . شهی مدای پي به درد بخوري هازیکارش بزنم حتما چ

 
 : گمی کنم و می نمی شدند توجهرهی که حاال به من خای و سوفی پر تعجب بني نگاه هابه
 

 .رمی گی کردم حتما باهاتون تماس مدای پيزی من هم اگه چد،ی دست به کار بشبهتره
 

 . رنی م  دند و به فکر فروی کله هاشون رو تکون می دو بدون حرفهر
 

 . شمی بلند می صندلي خورم و از روی ام رو موهی آبمي مونده ی باقيمحتوا
 
 .دیا بهم بگ اومد حتمشی پی رم اگه مشکلیخب بچه ها من م_
 
 

 ،،زنهی صدام مای که سوفدهی دستم به در نرسهنوز
 
 . کنمی نگاهش میسوال  گردم وی شونه ام بر مي گذاشته شدن دستش روبا
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  شده؟يزیچ_
 

 : گهیم  ده وی تکون مي سرنی غمگایسوف
 

 . رو خراب کردمزی من همه چمن،
 
 ه؟یمنظورت چ_
 

 . بودنجای ادیویقبل از اومدنت د: ایسوف
 

 : گمی دم و می باال مییابرو
 
 د؟یوید
 

 . کردم جکدی من اون رو از خودم نااماد،ی سراغم نگهیفقط من بهش گفتم که د. اوهوم: ایسوف
 

 : گمیم  زنم وی ناراحتش مي به چهره يلبخند
 

 ي زودنی مطمعن باش همه اون باورت داره و به اد،یوی دشی رم پی من امشب مای نباش سوفنگران
 .رهی پذیت رو نمها شکست

 
 : گهی زنه و می می حرفم لبخند کمرنگنی ابا
 

 . جکی گی مراست
 

 : گمیم  کشم وی می سرخش رو به آرومي هالپ
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 . باشي دختر، قوآره
 . رمی مگهی دمن
 

 . کنهی بدرقه ام در رو باز مي کنه و با تکون دادن دستش برای تر مقی لبخندش رو عمایسوف
 
#sophia_ایسوف 
 
 : گمی زنم و می زل می بني خاکستري استرس به چشم هابا
 

 ؟ی درستش کنی تونستشد؟ی چپس
 
 : گهی می آرومي رنگ جلوش چشم بر داره با صدای صورتي هی از مانکهی بدون ایبن
 
 . اتاقنی اي توادی نمی سرك بکش، مطمعن شو که کسرونی آخرشه، برو بگهید
 

 . شمی دم و از جام بلند می رو عقب می ببرم، صندلنی بزنم و تمرکزش رو از بی حرفنکهی ابدون
 
 شم ی مطمعن مشگاهی نور کم آزمادنی اندازم، با دی مرونی به بی کنم و نگاهی در رو باز میبه آروم 

 .ومدهی باال ني طبقه یکه کس
 

 : گمی کشم و می می از سر آسودگینفس
 
 .می که شانس آوردنجاشی اتا
 
 : گهی و مرهی گی سرش رو باال می تموم شدن حرفم بنبا
 

 . تموم شدباالخره



      ایرمان گرگ زاده وسوف                                                 اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 456 

 
 : گمیم  کنم وی دستش نگاه مي تویومینی لبخند به آمپول آلمبا
 

 م؟ی برمی تونی مپس
 
 رنگش ی مشکی زاره و بعد هم به سمت کوله پشتی هم مي حرفم چشم هاش رو رودیی تأي برایبن
 . رهیم
 
  رو نگه دارم؟کیوتی بی شه من اون آنتیم_
 
 .رهی سرد قرار بگي جاکی دی بانیا: یبن
 

 : گمی زارم و می ممیشونی پي دستم رو روکالفه
 

 ؟يچجور
 
 : گهیم  زاره وی مي اشهی مکعب شکی آمپول رو با دقت داخل یبن
 

 . گردمی جا منتظر بمون من االن بر منیهم
 

 . کنمی رها می صندليرو گم با کنار رفتن از سره راهش  خودم رو ی مي اباشه
 

 مکعب ي توکیوتی بی و به آنترمی گی شه می که مدام روشن و خاموش می رو از المپنگاهم
 . زنمی شکل زل میلیمستط

 
 . کنمدای تا من هم بتونم برم و اون محلول رو پي من اثر بزاردیوی دي روی بتوندوارمیام_
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 . کنمی نگاه می گردم و به بنی در برمي صدابا
 

 : گهی ده و میتکون م  رویکی کوچی آبدی سفي جعبه
 .می برگهی بهتره دخ،ی هم نیا

 
 . شمی دم و از جام بلند می مرونی رو آسوده بنفسم

 
 : گمی و با چسبوندم خودم به شونه اش مرمی گی رو می لباس بافت بننی آستمی رسی پله ها که مبه
 

 ؟ی بهمون شک کنه چاگه
 
 .بعد هم کارت پدرت همراهته. ی کن خونسرد باشیسع: یبن
 

 . رمی منیی از پله ها پای کنم و همراه بنی رو حبس منفسم
 

 : گهی زنه و می مي لبخنددنمونی با دیمنش
 . تا چک بشهدی قرار بدزی مي جعبه رو رولطفا

 
 . کنمی کنه نگاه می اشاره می که منشی به سمتی و با نگرانرمی گی می رو از منشنگاهم

 
# David_ دیوید 
 
 زنه ی مي چشم هام به قرمزهی شم، رنگ قهوه ای خودم مچاله مي سفت شدن عضالت بازو هام، توبا

 . رشد کردهشتریو دندون هام ب
 

 آزارم بده و راتیی تغنی ای دونم قراره تا کی نمستم،ی ای پاهام مي تر و گرسنه تر از قبل رویوحش
 . کنهلی تر و هار تر تبدي قويوالی هکیمن رو به 
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 ، کنمی و به اطراف نگاه مرمی گی سرم رو باال مي بلندي زوزه ي صدابا
 

 . کنهی حمله ور شدن ميتکون خوردن درخت ها من رو آماده   خش، خش کردن برگ ها ويصدا
 
 
 ،رمی گی آروم مک،ی جنگل تاري درخت ها نی اومدن روحا از برونی ببا
 

 ،ادی و به سمتم م کنهی از تنش جدا م  رورشی لباس حرروحا
 ، گردمی بر می دوباره به حالت آدم  شه وی هام بسته مچشم

 
 ، کنمی حس م  نوازش گر و سرد روحا روي بدنم دست هاپوست
 ي روشی پنی از اشتری کنم چشم هام رو باز کنم تا بی می دم و سعی هام رو بهم فشار مدندون

 .نکنه
 

 : گمی زارم و می اش منهی سي بدنش به بدنم، دستم رو رودنی از چسبقبل
 

 . موندهگهی هفت روز دهنوز
 

 : گهی و مرهی گی سرد و خشنش گوشم رو به دندون مي چهره ي تويریی تغ چی بدون هروحا
 
 . کنمی امشب آماده ات مي فقط دارم واسه مبارزه د،یوی دونم دیم
 

 .ي رو انجام بدي تو مارستی نيازی آماده ام، نمن
 

 : گهی و مرهی گیله م فاصی ازم کمروحا
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 ، آماده باشپس
 

 دور تا دورمون ی آهنواری نامعلوم دي و با خوندن چند تا جمله ارهی هم دست هاش رو باال مبعد
 . شهی مدهیکش
 
#sophia_ایسوف 
 
 : گمی شم و می مکی قدم به جک نزدکی وجودم رو فرا گرفته، ي همه يدی که ناامی حالدر
 

 ؟ي بري خوای که میمطمعن
 

 : گهی نداره میمانی که خودش هم به زدن حرف هاش ای در هر حالجک
 

 .  من راهم رو انتخاب کردمآره،
 
 . کمهیلی تر از توئه و درصده زنده موندن و بردت خي چند برابر قودیوی که دی دونیاما خودت م_
 

 : گهی در جوابم مره،ی گی رو ازم مکیوتی بی که آنتی در حالجک
 

 .وفتهی بي زارم اتفاق بدیمطمعن باش نم. ی دست کم گرفتیلی من رو خظاهرا
 

 ،  بگمی چدی دونم بای قفل کرده و نممغزم
 .رمی گی آغوشم مي چشم هام جک رو توستنی دم و با ی مرونی بیقی رو همراه با آه عمنفسم

 
 . خوام از دستت بدمی جک، نمی خوبیلیتو خ_
 

 : گهیم  ده وی محکم من رو به خودش فشار مجک
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 نیتو قهرمان ا. ي راه رو برنی باشه و خودت تا آخر اي در صد برنگشتم قول بده که قوکی فقط اگه

 .يقصه ا
 

 : گمی اومدن از آغوش گرمش مرونی دم و با بی رو قورت مبغضم
 . خوام که کمکت کنهی محی مونم از مسی ممنتظرت

 
 . رهی زنه و بعد هم به طرف جنگل می بوسه ممیشونی به پی مهربونبا
 

 دلم ي برم و توی ام منهی زنم بعد هم به دو طرف سی می ارومي زارم و بوسه ی لبم مي رو رودستم
 . خوامی کمک محی مسیسیاز ع

 
#jack_جک 
 

 کنم، هم من هم ی ذهنم هک مي رو تورشی تصو  دوزم وی منی غمگيای نگاهم رو به سوفنیآخر
 رو رفتمی که پذي کاری کنم به خوبی سعدی نداره، پس بای راه برگشتری مسنیه ا کمی دونی مایسوف

 .انجام بدم
 
 ، افتهی می دور چشمم به حصار آهناز
 

 دیوی که روحا و دی به سمتي بلندي زوزه دنی و با کشرمی گی مشتم مي رو توکیوتی بیآنت
 . رمی مستادندیا

 
 . کنهی زنه و در رو برام باز می مي مندانه اروزی لبخند پدنمی با دروحا

 
 . رسونمی بلندم خودم رو بهشون مي قدم هابا
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 .  شهی بسته مي بدي ورود من در با صدابا
 

 . کنمی نگاه مدیوی و به دکنمی بازم  هام روچشم
 
 تونه شلوارش رو از ترس ی می به راحتدنشی با دی چند برابر بزرگ تر از من شده و هر کسدیوید
 . کنهسیخ
 

 . برمی به سمتش هجوم مي بلندي کشم و با زدن عربده ی مقی تا نفس عمچند
 
 ، کنهی کشه و آرواره اش رو کامل باز می مي بلندتري هم عربده دیوید
 ری و از زامی زود به خودم میلی زنه، اما خی لحظه خشکم مکی زشی بلند و تي دندون هادنی دبا

 . شمیپاهاش رد م
 
 . کارم هار ترش کردهنیا

 
 .رمی گی کنم و قلبش رو هدف می دستم جا به جا مي رو توکیوتی بیآنت
 

 ، شهی که به سمتم حمله ور منیهم
 . کنمیم  اش فرونهی سي کنم و سوزن رو توی اش کج منهی رو به سمت سخودم

 
 از کیوتی بی هست که هر لحظه ممکنه آنتادی اما درد من اونقدر زم،ی کشی از درد زوزه مهردو

 .دستم رها بشه
 
#david_دیوید 
 
 ، کنمی م  بدنش فروي توشتری کنم، دندون هام رو بی قلبم حس مي که توی سوزشبا
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 . کنهی مقی داغ رو بهم تزري اون ماده ي حال تر از قبل، محتوای بنهیگرگ
 

 چند تا ي زنم، انگاری به درخت رو به رو زل منم،ی بی شه، همه جا رو تار می که دستش ول منیهم
 . شنیشدن و عقب و جلو م

 
 ،  افتمی منی زمي دم و روی رو سر میی صدای بي زوزه
 . شهی تر مکی بزرگم کوچي گرده و جسه ی بدنم دوباره به حالت قبل بر مي ورم کرده ي هارگ

 
 ده و با ی دندون هاش رو بهم فشار ماد،ی درشت شده از شدت تعجب، به سمتم مي با چشم هاروحا

 ، زدنغی کنه به جیمشت کردن دست هاش، شروع م
 

   هاش اونقدر بلند هستغی جيصدا
 . زارمی گوش هام مي دست هام رو روکه
 
 فهمم که چشم هام دوباره ی مدنشی دي کنم ، با خاکستری و سردرگم روحا نگاه می حرکات عصببه

 ،  برگشتهشیبه رنگش اصل
 ، کوبهی ام منهیو قلبم آروم تر خودش رو به س و هار شدنم کمتر شده ی تهاجمحس

 
 ،  دوزمی افتاده چشم منی زمي روی جون که زخممهی ني نهی گرگبه
 
 . شمی مکی آهسته بهش نزدي لرزه، با قدم های که از شدت ضعف بدنم می حالدر
 

 ، شهی مرهی کنه و بهم خی چشم هاش رو باز می کنه، به آرومیکه حس م  رووجودم
 .رهی کنه  سرش رو باال بگی می ده و سعی سر می آرومي زوزه

 
 . رو بهم بگهيزی خواد چی مي کنم، انگاری رنگش نگاه می مشکي چشم هابه
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 کی دستشه ي که توی چرخه، دوره آمپولی نگاهم به سمت دستش ماره،ی اش رو باال می خوندست
 ،  رنگ بسته شدهی صورتونیپاپ
 
 ،دمی دیی جاکی رو قبال ونی پاپنی اير کنم، انگای دقت بهش نگاه مبا
 

 ،ارمی بادمی کنم به ی می بندم و سعی هام رو مچشم
 
 . کنمی چشم هام رو باز معی ذهنم سري توای سوفری زنده شدن تصوبا
 
 ؟ي نجات من اومدي براایتو از طرف سوف:  پرسم ی نگاهم ازش مبا
 

 .ارهی منیی ده و دستش رو پای تکون ميسر
 

 . شمی زخمش بزارم، توسط روحا به عقب پرت مي خوام دستم رو روی که منیهم
 

 ي با گرفتن گلو  اندازه وی بهم می نگاهمی که وحشتناك تر از قبل شده، نی با خشم در حالروحا
 . برهی اون رو به سمت جنگل منه،یگرگ

 
#david_دیوید 
 
 ،رمی گی سرم رو باال میی آشناي صدابا
 . زنمیاش زل م دهی و کشبای زي چشم هابه
 

 . بگويزی چکی کنم ی خواهش مد،یوی دیخوب: ایسوف
 
 ،  فهمونم که حالم خوبهی پاهام بهش مي روستادنی ابا
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 کنه و با ی می اومده، مکثادشی يزی زنه، بعد انگار که چی لبخند منهی بی رو که سر پا ممن
 : گهیچرخوندن سرش به اطراف م

 
  جک کجاست؟پس،

 
 تونم بهش بگم، دوستش رو ی مي دونم چطوری اندازم، نمی منیی سرم رو پانه،ی اون گرگيادآوری با

 .از دست داده
 

 . زنهی مادی ره و اسمش رو فری چند قدم به جلو ملجوجانه
 

 ؟ییجک، کجا: ایسوف
 

 زنه ی که نفس نفس می چرخه و در حالی کنه، نگران و سر درگم دوره خودش می سکوت میکم
 : گهیم
 

  افتاده، باشه؟،ی کجاست؟ نکنه، ب، براش ، اتفاقپس،
 

 کی باارم،ی رفته ام رو دوباره به دست بلی تحلي هاي کنم انرژی میسع  کشم وی میقی عمنفس
 . دومی که روحا جک رو برده می به سمتعی کنم و بعد هم سری رو بغل مایحرکت سوف

 
 ي با استشمام اون بو که مال جسد هاایوف اندازم، سی مادی ازش مي بدي که بوکی به غار تارینگاه

 .رهی گی اش رو مینی دهن و بيجلو  افته ویفاسد شده است، به سرفه م
 
 ی تونم به خوبیم  ضربان نامنظم قلبش روي صداسته،ی ای شه و کنارم می از آغوشم جدا می آرومبه

 .بشنوم
 

 : گهی زاره و می ام منهی سي دستش رو روای رم که سوفی قدم به سمت غار مچند
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 . ترسمی ترسناکه، من، من میلی خنجایا

 
 . کنهنانی فهمونم که نگران نباشه و بهم اطمی چشم هام بهش مبا
 

 . کنهی غار مکث مي و جلوادی پا به پام مایسوف
 

 . شمی و وارد غار مرمی گی بغلم مي رو دوباره توایسوف
 

 . کنمی دم و به اطراف نگاه می سر می آرومي زوزه
 

 : گهی م  کشه وی میقی کنه، نفس عمی خودش رو ازم جدا مایسوف
 

 ؟ي شنوی صدام رو مجک،
 

 . ندارهیتی ترس براش اهمگهی که دنهی اي بلندش نشون دهنده يصدا
 

 .میی صداکیمنتظره   ومی دو ساکتهر
 
 . می چرخی مکی به سمت چپ غار تارعی زنه، سری رو صدا مای که سوفیفی ضعي صدابا
 

 ،  کنهدای داره صاحب صدا رو پی سعیکی اون تاري تويشتری بيبا کنجکاو  شه وی تر مقی دقایسوف
 
 ره ی داره و چند قدم جلوتر که می قدم هاش رو بلند تر برمای سوفی در پی پي سرفه هاي صدابا

 ، کنهیمکث م
 

 . زنهی من رو صدا مي مانندغی جي کشه و بعد با صدای مقی نفس عمچندتا
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 که يزی چدنی کنم و با دی رسونم، رده نگاهش رو دنبال می خودم رو بهش مهی عرض چند ثاندر
 . شهی قلبم از درد فشرده منم،ی بیم
 
#sophia_ایسوف  
 

 . زنمی رو صدا مدیوی کشم و دی میغی جتی اون وضعي جک تودنیباد
 

 . زنمیدا م کنم و جک رو صی مهی بلند گري فکر کنم با صداتمی به موقعنکهی ابدون
 
 ،نمی شی زنم و کنار جک می دوپام زانو مي روی حالی ببا
 

 کنه و دستش رو کنار صورتم ی مي با صورت منقبض شده اش خنده ايزی اون همه خونرونی مجک
 . زارهیم
 

 . داستان ادامه دارهنی دختر، هنوز ای باشي قودیتو با: جک
 

 ي بغض آلودم دستش رو توي با صدانم،ی کنم تا بتونم صورت مهربونش رو ببی هام رو پاك ماشک
 : گمی کنم و میدستم قفل م

 
 کنم ی دارم جک، پس خواهش مازی من، من به کمکت ن،ي رو تنها بزاردیوی من و ددی تو نبانه،

 .ی هستی و محکميمقاومت کن، تو پسر قو
 

 : گهی کنه و می مي سرفه اجک
 

 .ای سوفی قهرمانکی تو،ی برسونانی قصه رو به پانی ای تونی من هم مبدون
 

 : گمیم  گردم وی برمدیوی به سمت دزم،ی ری اشک مصدای که بیدرحال
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 .دهی کن، اون به خاطر تو صدمه دي کارکی کنم ی نجاتش باشه، خواهش مي برای راهکی دیبا
 

 : گمی زنم و می اش منهی به سی مشتنمی بی رو که مسکوتش
 

 .ی فهمی خوام از دستش بدم می بکن، من نمي کارکی یلعنت
 
 بزنم، با ادی خوام دوباره سرش فری که منی همره،ی گی بنده و ازم فاصله می چشم هاش رو مدیوید

 . شمی مخکوبی سره جام مي بلندي خنده يصدا
 
 دم و ی دندون هام رو بهم فشار می همون دختر، عصبدنی گردم، با دی ترس به سمت صدا برمبا

 . تونم بهش نگاه کنمی نمی کنم، چهره اش اونقدر وحشتناك شده که حتیدستم رو مشت م
 
 دستش که درست به سمت من ي خنجر تودنی با درم،ی گی مانندش سرم رو باال مغی جي صدابا

 ،  رمی قدم به عقب مکی زنم و ی مخیهدف گرفته شده 
 

 که با نی از حد باز شده، همشیکه و دهنش ب چی شده، از چشم هاش خون می عصبانیلی خيانگار
 . زنمی رو صدا مدیوی د  زنم وی میغی شه، جیشتاب به سمتم حمله ور م

 
 دم، بدنم به شدت ی جسم نرم چشم هام رو بهم فشار مکی ي تويزی تی فرو رفتن شي صدابا

 ، اومدهنییدماش پا
 

 دارم و ی صورتم بر مي لرزونم رو از روي کوبه، دست های ام منهی خودش رو تند تر از قبل به سقلبم
 . کنمی که خودش رو سپره من کرده نگاه میبه کس

 
 ،  رو ندارمی حرکت چی چکند، قدرت هی منیی از چشم هام پای در پی هام پاشک
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 ،رمی گی بغلم مي جونش رو توی افتم و جسم بی دوتا زانوم مي روی ناتوانبا
 
 ی مادی کشم و اسمش رو فری مغی زده، جرونی که از دهنش بی بسته اش و خوني چشم هادنی دبا

 .زنم
 
#sophia_ایسوف  
 

 ، جک من رو به جنون کشوندهمرگ
 

 کشم و به خون قرمز رنگ روش ی مرونی جونم بی بي اش رو با دست هانهی سي فرو رفته توخنجر
 . شمی مرهیخ
 
 . اندازمی می حرکت زل زده به جک نگاهی دخترك که حاال ببه
 
 ي شم و با قدم های شم، از جام بلند می می رو از من گرفت عصبزمی با اومدنش همه چنکهی فکر ابا

 ،  رسونمی خودم رو بهش معمیسر
 . رمی کنم و کنار میم  قلبش فروي خنجر رو تورانهی بکنه غافلگي بتونه کارنکهی از اقبل

 
 . زنهی مغیج کنه و ی اش نگاه منهی سي به خنجر جا گرفته توي ناباوربا
 
 . دمی مهی تکواری زارم و به دی گوش هام مي آزار دهنده اش دست هام رو روي هاغی جي صدااز
 

 ي روی و به آرومانی رنگش به حرکت در می به آبلی و مادی بدن سفي رنگ روی مشکي هاخون
 . کنندی چکه منیزم
 
 . شمی مرهی زنم و بهش خی متی از سره رضاي لبخندتی اون وضعي تودنشی دبا
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 : گمی کنم زمزمه وار می که اشک هام رو پاك می حالدر
 

 . ببرهنی ها رو از بیاهی تونه سی می روشنفقط
 . ببرهنی تو رو از باهی مثل قلب پاك جک که تونست قلب سدرست

 
 . در برابر خونخون

 . تفاوت دارهیلی اون دختر خظی رنگ و غلاهی خون قرمز جک با خون ساما
 

 اندازم و از جام ی مدهی خوابنی زمي حرکت و آروم روی بگهی نگاهم رو هم به جک که حاال دنیآخر
 . شمیبلند م

 
 تونستم قبول ی هم نمی خوشحال بودم اما از طرفرمی تونسته بودم انتقام جک رو و ازش بگنکهی ااز

 .دار مردن جک باشم
 

 ي که تويدی دارم و به خورشی بر مارهی که جک رو همراه خودش مدیوی آرومم رو کنار دي هاقدم
 . شمی مرهی نفوذ کرده خکیجنگل تار

 
#sophia_ایسوف  
 

 . کنمی پاك م  زارم و قطرات اشکم روی قبر جک مي رو روي فرانسوي رز هاگل
 
 .رمی اتفاقات بد رو بگي همه ي تونستم به عقب برگردم تا جلویکاش واقعا م_
 
 کنم و با خودم ی جک رو مرور مي زنم، دوباره حرف های زل م شهی که از دهنم خارج مي بخاربه
 : گمیم
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 رو به خوانواده ات ی دم که خوشبختی دم جک، قول می کارم تموم نشده، من بهت قول مهنوز
 .برگردونم

 
 . شمی و از جام بلند مرمی گی سنگ قبرش مي روي رو از نوشته هانگاهم

 
 . رمی و به سمت خانوم فرانس مستمی ای کنم از خودم ضعف نشون ندم، محکم رو پاهام می میسع
 
 . کنم آرومش کنمی می کنم ، با نوازش کمرش سعی بغلش مدی تردبا
 

 : گمیم  کنم وی مکی رو به گوشش نزدسرم
 

 .دی کردن رو فراموش کنهی کنم که تا ابد گري خورم کاری قسم ممن
 
 : گهی و مرهی گی لرزونش مي دست هانی رو ب حرف بازوهامنی ابا
 

 .ي گردی بر مدیوی مطمعنم که با د،ی هستیمهربون  وي تو دختر قوا،ی دارم سوفمانی به تو امن
 

 . شمی صورتش ازش جدا مدنی زنم و با بوسی به روش ميلبخند
 
 ،  کنمی خوره نگاه می مزی صورتش لي که قطرات اشکش همچنان روی لوسبه
 
 ،  دارمدی رفتن و اروم کردنش ترديبرا
 . رو بهم نزنمشیی باشه که تنهانی االن تنها کار ادیشا
 
 .ستمی ای می بني شم و رو به روی از کنارش رد می ارومبه
 
 : گهیم  اندازه وی بهم می نگاهیبن
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 ؟ي اآماده

 
 . اندازمی شونه هام مي ام رو روی دم و کوله پشتی آره تکون می رو به معنسرم

 
 : گمی زنم و می می لبخند کم رنگد،یوی ددنی کنم، با دی دور به درخت ها نگاه ماز
 
 . عشق منی شی تو هم به جمع ما اضافه مي زودبه
 
#sophia_ایسوف 
 
 : گمی اندازم و می می که با اخم بهم زل زده نگاهی بنبه
 
 یکی از دی باالخره بام،ی کندای گرگ ماده رو پکی جفت یی تنهامی که خودمون بتونی توقع نداشتهیچ

 .گهی دمی گرفتیکمک م
 
 : گهی کشه و می حالت دارش مي موهاي توی کالفه دستیبن
 
 ی جنگل لعنتنی اي بشه االن ساعت هاست که تودای قراره پي چجوری بگقای شه االن دقیم

  پاره امون نکنن؟کهی تی وحشي اصال از کجا معلوم اون گرگ هام،یسرگردون
 
 ی ره می که درست پشت ما داره راه می رم سرم رو به سمت بنی راه مدیوی دي که پا به پای حالدر

 : گمیچرخونم و م
 

 .ادی جرئت نداره به سمتمون بی گرگچی باهامون باشه هدیوی که دی تا وقتنترس،
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 يله  گي تومی باالخره قراره برم،ی کناطی احتدی که خب بانهی ترسم، منظورم ای گفته من میک: یبن
 . گرگ هاییپنجاه تا

 
 . دمی کنم و به راهم ادامه می توجه به ترس آشکارش در جوابش سکوت میب

 
 
 ،می شدکی فهمم که به مقصدمون نردی مدیوی دي آهسته شدن قدم هابا
 
 وجود نداشته ي بارداري گرگ ماده چی گرگ ها هیی پنجاه تاي اون دسته نی ممکنه بنکهی فکر ابا

 . کنمی به جلوم نگاه ميشتری و با دقت برمی گیباشه، استرس م
 

 ، رسهی به گوشم می آرومي زوزه هايصدا
 . رهی ده و جلو می بزرگ رو کنار مي برگ هادیوید
 
 ی دم و به سمت بنی مرونی بی کنم، نفسم رو به آرومی لحظه مکث مکی اون همه گرگ، دنی دبا

 . گردمیبر م
 
 . افتمی راه مدیوی کنم و پشت دی نثارش مي عرضه ایدلم ب ي اش، تودهی رنگ پري چهره دنی دبا
 
 
 .ستهی ای رسونه و کنارم می خودش رو بهمون معی سري با قدم هایبن
 

 . شنی دن و دورمون جمع می سر مي ها با ورود ما زوزه اگرگ
 

 : گمی کنم و می مکی نزدی به بنی رو به آرومسرم
 
  کنم؟دای حامله رو پي ماده کی ي حاال چجور،یه
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 : گهی کنه می مختلف نگاه مي با رنگ هاکی بزرگ و کوچي که به گرگ های در حالیبن
 

 . کنمی مداشی نداشته باشن من برات پي باهامون کاري قول بداگه
 

 : گمی دم و می مرونی رو با حرص بنفسم
 
 . کنهی ازمون محافظت مدیوی گفتم که د،ی بنياری واقعا حرص ادم رو در متو
 
 : گهی ممی و به حالت تسلارهی باال می دست هاش رو کمیبن
 

 . کنمی مداشی متأسفم، االن برات پ،یاوک
 
 واقعا کار هاش داره گهی چرخونه، دی گرگ ها منی از کنارم تکون بخوره نگاهش رو بنکهی بدون ایبن

 ، کنهی ممیعصب کالفه و
 

 : گهی کنه و میم بگم، با ذوق بهم نگاه يزی خوام دوباره بهش چی که منیهم
 

 . کردمداشی پباالخره
 
 : گمی اندازم و می به اطراف می نگاهي کنجکاوبا
 

 کجاست؟
 
 : گهی کنه و می دستش رو به سمت راستم دراز میبن
 

 ؟ینی بی رو ميد،خاکستری گرگ سفاون
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 ، بزرگ که درست به من زل زدهبای گرگ تقرکی اندازم، ی می کنه نگاهی که اشاره میی جابه
 
 : گهی کنه و می مکی لب هاش رو به گوشم نزدیبن
 

 . موندهمانشی به زاگهی چقدر دمی بفهمدی فقط بان،ی رو ببشکمش
 
 م؟ی بفهمدیاز کجا با_
 
 . کردنشنهیبا معا: یبن
 
 م؟ی اش کننهی چطور ممکنه اون بزاره ما معا؟ي شدوونهی تو د؟یچ_
 
 : گهی کنه و می مي نگاه متفکرانه ایبن
 
 . کندای راه حل پکی پس خودت هم ،ی رفتشی خودت پنجاشی، تا ا دونمینم
 
 . شمی تر مکی نزددیوی کنم و به دی حرص دست هام رو مشت ماز
 
 .کی نردیلی خیعنی بشه، کی که اون گرگ ماده بهمون نزدی کني کارکی دی تو باد،یوید_
 
 . افتهی راه مي خاکستردی اندازه و به سمت همون گرگ سفی چشم هام مي توی نگاهدیوید
 
 رن که با زوزه ی به سمتش مي و قهوه ااهی به اون ماده گرگ، چند تا گرگ سدیوی شدن دکی نزدبا

 . شنی مخکوبی بلندش سره جاشون مي
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 ی نمی افته، طولی می تونم بفهمم داره چه اتفاقی کنه، نمی مکی سرش رو به ماده گرگ نزددیوید
 ی منیی سرش رو پاسته،ی ای و درست رو  به روم مادی گرگ به سمتمون مي ناباورنیکشه که در ع
 .رهی گیاندازه و آروم م

 : گمی می کنم و خطاب به بنی زنه نگاه می که اعتماد کردن توش موج مدیوی دي چشم هابه
 .گهی خب برو جلو دی هستی چمنتظر

 ازش، ی کمیلی خي شه، با فاصله ی مکی و به ماده گرگ نزدرهی گی نگاهش رو از من مدی با تردیبن
 . کنهی زنه و دستش رو به سمتش دراز می زانو منی زميرو
 

 .  ده تا کارش رو انجام بدهی اجازه می نشون بده به بنی واکنشنکهی بدون اگرگ
 
 .ارهی شکم ماده گرگ به حرکت در مي رو  وارهی مرونی کوله بي رو از توی پزشکی گوشیبن
 

 .ادی شه و به سمتم می گذشته که باالخره از جاش بلند مقهی دقچند
 
 .ادی مای بچه اش به دنی کشد؟یچ_
 
 : گهیم  زنه وی مي لبخندیبن
 .ادی مای بچه اش به دنگهی تا دو روز دا،ی سوفی خوش شانسیلیخ
 
 : گمی زنم و می ممیشونی به پي حرف ضربه انی ابا
 

 گه؟ی من، دو روز دي نه خدااوه
 
 ؟ی کنکاری چي خوایآره حاال م: یبن
 

 : گمیم  دم وی مرونی رو کالفه بنفسم
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 . کنمی هم صبر مگهی ندارم دو روز دي اچاره
 
#sophia_ایسوف  
 
 ... روز بعددو
 

 ؟ی بني رو آوردزی چهمه
 
 اگه من شکمش رو باز نکنم م،ی تر خودمون رو برسونعی هر چه سردیآره نگران نباش، فقط با: یبن
 .می جفت رو بردارمین توینم
 

 دیوی ددنی با دم،ی شی مکی فروکش کنه، به جنگل که نزدجانمی کشم تا هی مقی تا نفس عمچند
 . دومیبه سمتش م

 
 : گمی کنم و با نوازش سرش می بغلش می خوشحالبا
 
 .ی شی خوب مگهی باالخره موفق شدم، تو دد،یوی شه، دی باورت ميوا
 

 دیوی دي اثرات مثبتش رو روکیوتی بی اون آنتي زنه، انگاری برق می از خوشحالدیوی دي هاچشم
 .گذاشته و احساساتش دوباره برگشته

 
 لب ری دم و زی هم گره مي زنم، با استرس دست هام رو توی که رو به رومه زل مي به غاری نگرانبا

 . خونمیدعا م
 

 ،  و چشم هاش رو بستهدهی درخت دراز کشکی کنار الیخی کنم، بی مدیوی به دینگاه
 .ارهی درناك گرگ دلم رو به درد مي زوزهايصدا
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 داشت که ی فهمم چه علتی ام، نمی عصبانی شه، از دست بنی قطع شدن صداها، نفسم حبس مبا
 . غار و بهش کمک کنمي توامیبهم اجازه نداد ب

 
 : گمی رم و می به سمتش می غار با نگراني از توی اومدن بنرونی ببا
 
 ؟يری خون جفت رو بگی بود؟ تونستزی آمتیفقمو
 
 که حاال آغشته شدند به ی مخصوص جراحي کنه، دستکش های رو پاك مشیشونی پي عرق رویبن

 تأسف تکون ی سرش رو به معنینی کشه و با حالت ناراحت و غمگی مرونیخون رو از دست هاش ب
 . دهیم
 
 : زنمی تر بهش زل مقی کشم و دقی می آرومغی کارش جنی ابا
 

 ؟ی کندمی ناامي خوای تو که نم؟ی بود بنی کار چنی از امنظورت
 
 زنه و خون لخته شده ی میقی ده، لبخند عمی حالت مریی تغی چشم هام، بني حلقه زدن اشک توبا
 .رهی گی رو به سمتم مکی و کوچکی باري بطريتو
 
 . کنمی بغلش مي پرم و بعد از گرفتن بطری ذوق به هوا مبا
 
 . یواقعا ممنون بن_
 
 . شهی ازم دور مي گرفته اي کنه و با چهره ی کنه، صورتم رو نوازش می من رو از خودش جدا میبن
 

 رو می رم تا خوشحالی مدیوی دم و به سمت دی نمیتی حالتش اهمریی خوشحالم که به تغاونقدر
 . کنممیباهاش تقس
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 . بسوزهیفقط ممکنه کم: یبن
 

 : گمی بندم و می هام رو مچشم
 

 . لطفا کارت رو انجام بدهست،ی نمهم
 
 . کنهی مکی رو به بدنم نزدی گه و کارد جراحی مي باشه ایبن
 
 ، دمی کنم، چشم هام رو بهم فشار می قلبم حس مي هی که از ناحی سوزشبا
 
 یب و ی حسی اجازه بدم که بدون بی مجبور شدم به بنی حسی داشتن به مواد بتی خاطر حساسبه

 .رهی چند قطره از خونم رو بگیهوش
 

 ،شهی خون درست مبی محلول فقط با ترکاون
 مای مستقدی که بانهی گرگي شده و خون معشوقه لی تبدي نهی ماده گرگ، خون گرگکی جفت خون

 . قلب گرفته بشهياز رگ ها
 

 از یی کنم صدای می و سعرمی گی کنم، لبم رو به دندون می پوستم حس مي سوزن رو روسوزش
 . نرهرونیمن ب

 
 
 . فقط از جات تکون نخور تا من بهت نگفتمن،ی هم از انیخب ا: یبن
 
  ،یاوک_
 
 . رهی مرونی خون از اتاق بي شهی زنه و همراه سه تا شی به روم مي لبخندیبن
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 ، که به تخت بسته شدهيدیوی زنم به دی استرس زل مبا
 : پرسمی می از بنی نگرانبا
 
  کنه؟ی که اون محلول کار خودش رو می مطمعنتو
 
 . شهی درست مزی دم که همه چیمن بهت قول م.  دختر خوب، آروم باشیه: یبن
 

 رم با ی که به سمت در می و در حالرمی گی بهش بدم لبم رو به دندون هام می جوابنکهی ابدون
 : گمی می لرزونيصدا

 
 . درد بکشهادی کنم نزار زی فقط خواهش می مونم بنی منتظرت مرونی بمن
 
 . نگران نباش من کارم رو بلدمیاوک: یبن
 
 ، دمی مهی تکي دم و سرم رو به در فلزی مرونی بستن در نفس حبس شده ام رو ببا

 ، پرهی قراره و اونقدر استرس دارم که پلک چشمم می بقلبم
 
 ،  کوبمی سرم رو به در مادی اتاق مي که از تویی هاادی فري صدابا
 . کشهی ده که داره درد می آزار دهنده اش نشون مي هاربدهع
 
 . کنندی کند و آروم حرکت میلی من خي شم، عقربه هاش برای مرهی ساعت خبه
 

 : گمی دم و می سرم رو به اطراف تکون مکالفه
 . ره، اره اروم باشی مشی داره خوب پزی باش دختر، اون داخل همه چآروم

 
 . بندمی کشم و چشم هام رو می مقی تا نفس عمچند
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 .ستی نی از بني ازار دهنده قطع شده اما هنوز خبري ناله هاي ساعت گذشته، صداچند
 
 . رمی در چند قدم عقب مي رهی حرکت کردن دستگبا
 
 : گمی می آرومي با صدای بندنی دبا
 
 شد؟ی چدیوی دد،یوی د،یبن
 
 زارم و قبل از ی سرم مي پاهام سخت شده، دستم رو روي روستادنی که دارم تعادل اي اجهی سرگبا
 . رمی و از هوش موفتمی منی زمي روشدهی بفهمم چنکهیا

 
 ، کنمی صورتم چشم هام رو باز مي روی نوازش دستبا
 .هی تخت نشسته کي که کنارم روی کسنمی تونم ببی تاره و نمدمید
 

 . افتادهیهمم چه اتفاق بفکنم ی می کنم و با ماساژ دادن چشم هام سعی میاخم
 
 دستم رو ي با ناباورنم،ی شی تخت مي کنم و روی سرم رو بلند معی که کنارمه، سری کسدنی دبا
 ، کنمی زارم و لمسش می صورتش ميرو
 

 ،  کنمی بندم و باز میدوباره م  هام روچشم
 . دارهتی واقعی همه چي انگارنه
 
 ، شهی تر مقی لحظه به لحظه عمجانمیه
 
 : گمی از قبل شده مشتری که لبخندم بی حالدر
 
 د؟؟یوی دی خودتنی ان،یا
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  صدام لدنی شنبا
 

 : گهیم  زنه وی میی دندون نمابخنده
 

 .دیوی خودمم، دا،ی سوفآره
 
 . کنمی دم محکم بغلش می سر مي قهقهه ای خوشحالبا
 
   تموم شد؟زی همه چیعنی_
 
 : گهی آغوشش گرفته مي که من رو محکم توی درحالدیوید
 

 . تموم شدزی همه چگهی عشق مهربون من دآره
 
 . زنمی خوشرنگش زل مي شم و به چشم های بغلش جدا ماز
 
 : گهی کنه و می مي خنده ادیوید
 . حرف زدن با تو تنگ شده بودي دلم برایلیخ
 

 خوب زی هنوز هم باورم نشده که همه چي کنم انگاری کنم و دوباره بغلش می تر مقی رو عملبخندم
 . رفتهشیپ
 
 : گمی کنم و می نگاه می به بنی ناراحتبا
 

 . نرفتهادمی دادم رو ي که به ددی قولنه،
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 : گهی بده ميریی تفاوتش تغی بي به چهره نکهی بدون ایبن
 

 رسن لندن و بعد هم ما ی می رو انجام دادم، فردا پدرت همراه مامی عروسي من همه کارهاخوبه
 .می کنیباهم ازدواج م

 
 . رمی مرونی دم و از اتاق بی بدم سرم رو به اطراف تکون می بهش جوابنکهی ابدون

 
 ادی کنم لبخند بزنم اما زی می نشستند و گرم حرف زدنند سعدیوی که کنار دای و ماری لوسدنی دبا

 . شمیهم موفق نم
 

 . رمی مخچالی کنم و به سمت ی رو به سمت آشپزخونه کج مراهم
 

 . کشمی نفس سر مکی کشم و ی مرونی بخچالیاز  رو موناتی ليبطر
 

 ، کنهی چشمم چکه مي شنوم اشک هام از گوشه ی رو از پشت سر مدیوی دي که صدانیهم
 ،  گردمی زارم و به سمتش بر می مزی مي رو رويبطر

 : گهیم  ده وی ناراحتم ابروهاش رو باال مي چهره دنی با ددیوید
 ا؟ی افتاده سوفی اتفاقچه
 
 : گمی و مرمی گی اغوشش جا مي بغض توبا

 . متاسفمدیوی قول دادم دي به ددمن
 
 : گهی سرم مدنی کنه و با بوسی موهام رو نوازش مدیوید
 
 ،ای بشنوم سوفيزی خوام چی نمش،یه
 .ی قبول نکنی تونی رو بهم گفته، تو مزی همه چیبن
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 . حرفم بزنمری تونم زیاما من قول دادم و نم_
 
 : گهی کنه و می از بغلش جدا م من رودیوید
 . به منی کنی رو واگذار مهی و بقی پوشی فردا اون لباس عروس متو
 
 : گمی مي بهت و ناباوربا
 

 . کهستی تو مهم ني برایعنی ه؟ی منظورت چمن،
 

 : گهی کنه می که اشک هام رو پاك می پره و در حالی حرفم موسط
 
 . باشهای من اعتماد کن سوفبه
 
 .امی مرونی دم و از آشپزخونه بی ندارم سرم رو تکون ميدی امچی که هی حالدر
 
 ،  شمی زارم و باهاش همراه می مي دست ددي دستم رو توی ناراحتبا

 ی قرمز رنگ رو دنبال خودش مي گلبرگ ها  شه وی مدهی کشنی زمي بلند لباس عروسم روتور
 ،کشونه

 
 ،ستی ندیوی دي جز خانواده ی اندازم، کسی می نگاهسای کلبه

   کجاست؟دیوی دپس
 
 . همراه عمه هلن وارد بشهی مونم تا بنی بندم و منتظر می چشم هام رو می ناراحتبا
 

....... 
 : گمی شم و می شوکه مدیوی ددنی کنم، با دی چشم هام رو باز ممیشونی پدنی بوسبا
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 . اماتو،
 
 : گهی زنه و می مي لبخنددیوید
 

 .ینگاه کن  با دقت همه روستی نبهتر
 
 . واقعا خاص شدهی اون کت و شلوار مشکي اندازم، توی به سرتا پاش می نگاهدیوی عقب رفتن دبا
 

 : گمی خورم و می اسپرتش جا مي لباس هادنی اندازم که با دی می به بنینگاه
 
  چخبره؟نجای ان،یا

 
 : گهی و مادی با لبخند به سمتم می حرف بننی ابا
 
 نکهی بهت بگم اما به خاطر اروزی خواست دی دلم مم،ی بکني هر کارمی تو حاضری خوشحالي براما
 . رو بهت نگفتمقتی من هم ساکت موندم و حقی بشزی دوست داشت سوپردیوید
 

 ،دی شی می زوج خوشبختدیوی مطمعنم تو و دمن
 
 : گمی کنم و می رو بغل می بزنم بنادی خوام فری مادی زی که از خوشحالی حالدر
 

 . متاسفمزی بابت همه چ،ی خوبیلی تو خی بن،یمرس
 
 : گهی میطنتی پر شي ده با صدای که محکم منو به خودش فشار می درحالیبن
 

 ؟ی بکني کارکی من هم ي از اتمام مراسم، بهتره برابعد
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 : گمی شم و می جدا مازش
 

 . کنمی مي بخواي هرکارالبته،
 
 : گهی می به لوسمی مستقری غي  اندازه و با اشارهی منییپا  سرش رویبن
 
 .می بهم شباهت داریلی کنم من و اون خی فکر مهی دختره فوق العاده ایلیخ
 
 : گمی بوسم و می ذوق لپش رو مبا
 
 .ی بنی بدجنسیلیخ
 
 . شه کنار برهی مونه و مجبور می ناقص می حرف بندیوی اومدن دبا
 
 ، حاال نوبت منهه،ی پسر حرف زدن کافیه: دیوید
 

 : گهی کنه و می دستش قفل مي رو تودستم
 

 .می اومدند دنبالمون بهتره عجله کنا،ی سوفي شنویم  رو ی خوشبختي قدم هايصدا
 

 .... دارمی قدم بر می کنم و با گفتن دوستت دارم به سمت خوشبختی می زده بهش نگاهذوق
 
 ....انیپا
 ) آهو( آرامش نژادسایپر: راستاریو
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