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  نوشته ترمه|انیرمان نس
 

telegram.me/caffetakroman 
 

 . استی و پنهانیدگی پوشي در لغت به معناجن
  استعهی از موجودات فراطبي نام دسته اجن

 . است که وجودش از آتش بدون دوداستنیاعتقاداسالم برا 
 .کردنی حکومت منیاطی بودن که برجن وشیی قلمروهانی اولمانیدوسلی جمشيقلمرو

 یو برخ) يپر( ازآنها زنیباشندبرخی شعور و اراده وحرکت مي روح و بدن است وداراي همانندانسان داراجن
 .کننی مدمثلیمردهستن و تول

 . را به سرعت جابه جاکندنی حرکت کند و اجسام سنگادی باسرعت زتوانندیاوم
 .ود دارد وجانی به آدمانی از دل بستن و جنخی در طول تاريشواهد

 . هستنديادی مقام واال و قدرت زي هستند که داراانی ازجنی هاگروهتیعفر
 
 : چهار عالم وجود داردنی صدراامتألهي گفته به
 )ناسوت(عتیطب

 جبروت
 الهوت

 )ملکوت(مثال
 

 :انی جنلی از قبای برخیاسام
  قماقمیبن
  النعمانیبن
 عانی قیبن
  دهمانیبن
 النی غیبن
  االحمریبن
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  الزوابعلهیقب
 الطماطمۀ
 الدناهشۀ

 ....و
 

 لی قبانی از پادشاهان ای بعضنام
  عبدهللا المذهبملک
  مرةملک
  ابامحرزاالحمرملک
  برقان ابا اعجائبملک
  شمهورشملک
 ضی البملک

 ....و
.... 
 :انی از جنی برخنام
 کلیط

 مازر
 طاشکا
 قسوره
 کمطم
 زعفر

 ...و
 
  نام خدابه
 

 مقدمه
 ــــڨــــاݜ   ربــــــ  العــــبـــســمــــ
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  اږ خط مݩکـــــــیـــݦ ݦۅݜفرا
 هــــݦ ناےـــــــݩکیـــݦ ݦۅݜفرا               

 
  رراهݜ مݩکــــــــیـــݦ ݦۅݜاږف

 ه جادےـــــݩکیــــݦ ݦۅݜاږف               
 
  در رامݩکـــــــیــــݦ ݦۅݜاږف

 هانݗ ےݩکـــــــیــــݦ ݦۅݜاږف              
 
  عشــــــــق راݦــݩکــــیــــݦ ݦۅݜاږف

  راږـــعـݜ ےــݩکــــــیݦ ݦۅݜاږف          
 
  راݩـــــَٺ ݦــݩکــــیــــݦ ݦۅۺاږف

         
 . درد  راےــــــݩکــــیݦ ݦۅݜاږف   
 
 
  چخبره؟رونیطاشکاب-
 
 . حفره رو بستعی انداخت و سررونی به بیوارنگاهی دي توي حفره از
 
 ایهوبیخب ...يبندی نورم مي روزنه نی چخبره بعد اونوقت تو همرونی بنی ببگمی به تو م؟منیکنیارمکیاه چ-

 . کنمیتجز
 

 دونمیمن نم.... توادی تانبستمی حفره رو منی ادیدوباره برگشته؟با..کردمیکارمی چن؟خبیگی میاه خانم چ:طاشکا
 ... نداره بعد اونوقت شمازای چنی کس ازاچی هي ه؟خونهی سوراخ چنیا
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 .  ندهری گواری دي توي حفره نی که به استی ني روزیعنیبازشروع کرد ... فوت کردمی وباکالفگنفسم

 .کننی می زندگیکی تارنی اي تويتهاچجوری عفرنی ادونمی نممن
 
 : طاشکاکه هنوز مشغول غرزدن بود نگاه کردم وگفتمبه
  داشت؟؟جواب نهمهیا من  سوالدمی سوال پرسکیهنوز تموم نشده؟؟من فقط -
 

 .گمی نميزی چگهیهووف باشه د:طاشکا
  نابودش نکرده بود؟کلی دوباره اومده مگه طيخب حاال بهم بگو چجور... نیآفر-
 

 علت نکهی مگراشنی هم کشته بشن بازم تموم نمی هرچادنی زیلی خستنی دوتا نیکی ناکهیخانم ا:طاشکا
 .وجودشون نابود بشه

 
 ..  بهم گفتهکلی طدونمیآره م-
 

 . کردم  وادامه دادمیمکث
 
 . رفته صداش که قطع شدهنکهیمثل ا-
 

  از جام بلندشدمی تعللنی کوچکتربدون
 .رونی به اصطالح خونه رفتم وبازش کردم و رفتم بی به سمت در سنگو
 

 . خاتمه زده نشدهپوری تو هنوز شنیایخانم ب:طاشکا
 
 .. وستی نيزی چچی که هینیبی؟میخب که چ-
 

 . بودستادهی امی که در چندقدمیاهی سي حرفم تموم نشده بود که چشمم خوردبه ابرهنوز
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 . که هنوز هستنیا
 

 . دورم حلقه زدداکنمی فرصت فرارپنکهی به عقب برداشتم که به سمتم اومد و قبل ازای کوتاهقدم
 
 .دمی کشي بلندغیج
 

 .ا کرد که اسمم وصددمی رو شنی شخصيصدا
 
 ...ماززززر+
 

 شد به لی خودش تبدی حلقش از دورم باز شدوبه شکل اصلداکنهی باپوستم پی تماسنی کوچکترنکهی از اقبل
 . بردورشی بود ستادهی اکمی که نزدکلیسمت ط

 
 . و زردزی تیی بزرگ و زرد رنگ بادندونهاوی دکی

 
 . و به داخل خونه بردو  مشغول سرزنشم شددی دستم و کشطاشکا

 
 . بهش نکردمی طبق معمول توجهمنم

 
 دمشی بود که مي بارنی امروزاولی ولدمی شنادی اسمش وزوی دباد
 . و دشمن انساناستکنهی می عالم ناسوت زندگيابونهای بي بودم که تودهیشن
 

 ...کنهی مهی وتجزریتسخ هارو ي و پرتهای و عفرکنهی هست که به جبروت حمله می مدتچند
 .دونهی کارش و نمنی علت اچکسی هیول
 
 قرمز تی موقع عصبانشهی بااون صورت برافروخته ازخشم که همکلی فکربودم که در به شدت باز شد و طيتو
 شهیم
 . وارد شدشهی مشی آتي چشماش دو گلوله و
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 . ترسناك بلدمي نگاه هانیمنم از ا.دادمی ناقص نبودم تا نشونش مي دورگه هی کاش يا

 
 . به عقب برداشتمی جام بلند شدم و قدماز
 
 .روووونیب:دی روبه طاشکاغرکلیط
 

 .دشدی ناپدی بدون معطلطاشکا
 

 زده پورخاتمهی شیمگه بهت نگفته بودم تاوقت:ادزدی فری فوق العاده وحشتناکي به سمتم برداشت و باصدایقدم
 .نشده از خونت خارج نشو

 
 . نگفتميزیچ
 

 .رکنهیخدابخ... کارم ساخته بودگفتمی ميزی چنی اگه کوچکترشناختمشی مخوب
 

 .نیی و سرم وانداختم پاستادمی اسرجام
 
 ...یکنی مي کار احمقانه انی که همچستی نی اولي دفعه نیمازر ا:کلیط

 ... کنمتی به خودم بگو تجزيریخوادبمی دلت میلی اگه خی زودترکشته بشي داري توچه عالقه ادونمی نممن
 

 .دی ازچشمم چکی اشکي قطره
  از نژادی ناشنمی کردنم که البته اهی هستم که قادربه گری ها من تنهاکستی عفري همه نیدرب
 

 .خرابمه
 
 . شدرهی ساکت شد و بهم خکلیط
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 .فتهی برات بی اتفاقخوامینم..گمی خودت مي برایدونی نکن خودتم مهیگر:کلیط
 

 .دشدی از تموم شدن حرفش ناپدبعد
 
 . نشستم و زانوهام وبغل کردمنی زميرو
 

  بوده؟ی واقعا هدف خدا از خلقت من چههه
 
 از خودش دفاع تونهی نمی که حتی موجوداضافکی رو نداره ي کارچی ناقص که قدرت انجام هي دورگه کی

 .کنه
 
 .شدمی کشته ملهی دوقبنی جنگ بي کاش منم مثل خانوادم تويا

 
 .....تهامی ننگ عفري هی فقط مامن
 .گهی درونی بمیابریطاشکاب-
 

 . کنمیچی سرپکلی از دستور طتونمیمن نم..شهینه نم:طاشکا
 
 کل؟ی طای یتو مالزم من-
 

 . کنمیچی از فرمان سرورم سرپتونمی نمیخب معلومه شما ول:طاشکا
 
 .رمیمن که م...ای نيخوای مای بيخوایاصالم-
 
 .دی دلم پوسیکی تارنی ايتو... نرفتم رونیاالن چند روز که ب: جام بلند شدم و روبه طاشکاگفتماز
 

 .دونمی و نمنیستی نينجوری شما انکهی علت ای ولد ای خششون میکی تارتهاازی عفريهمه :طاشکا
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 . زدميپوزخند
 

 . که دارمهی بخاطر نقصنمیحتماا
 

 . مواجه شدمی در به اصطالح خونم و باز کردم باغرشنکهیهم
 

 .ستادمی به کمر ادست
 
 .ی منو بترسوندی باشهیهم...ي عادت کردگهید-
 
 . زديشخندین

 
 . سرخ باشني صخره يتهاجای ملک مرة خواسته تمام عفرمی شو امروز جلسه داراسواریب :کلیط
 
 .امیمن نم-
 

  کردیاخم
 
 چرا؟:کلیط
 

 . شدمکشینزد
 
 . ناقصمتی عفرکیچون ..چرا؟..ادی از من خوشش نمزتی پدر عزیدونیخودتم م-
 

 . عوض شدي لحظه اي نگاهش برارنگ
 
 . کامليتهای نگفته فقط عفرتهایملک مرة گفته تمام عفر:کلیط
 
 .امیبه هر حال من نم-
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 .یشی من نمفی حریدونی شو خودتم ماسواریمازر ب:کلیط
 

 شمی نمفشی حرچوقتی هگهی مراست
 بازم خوبه یول... عادت و دارن نی اشناسمی که مییتهای بلکه تمام عفرکلینه تنهاط...یی داره به زور گوعادت

 . هست که ازمن در مقابلشون دفاع کنهکلیط
 
 . با زور سوارت کنمای یشیسوار م:کلیط
 

 .شهی موجب وحشت من مشهی موجود همنیا... انداختمکلی طي به کمودوینگاه
 

 . نشستمکلی کومودو پشت طي روی حرفچی هبدون
 

  به راه افتادکلی طياژدها
. 

 ه؟ی چي جلسه برانی ایدونینم-
 
 .نه:کلیط
 
 ..دونهی رو می همه چدونمیمن که م... جواب کوتاه وقاطعکی..نیفقط هم..نه
 .گهی رونخوادبگه ،نميزی چیدوقتی کشرونی رو بی ازش حرفشهی نمچوقتیه
 ، حال از وجودش خوشحالمنی باای غد و مغروره ولیلیخ

 . که هست و مواظبمهخوشحالم
 ..ومدی به سرم می و پرنس ساهارا نبودن چکلی اگه طستی نمعلوم

 .ارهیادنمی به يزی جنگ تمام خانوادش و ازدست داده وچي ناقص که توي جن دورگه با نژادهی
 

 .نمدوی از خودم ونمکلی طتی همه مدت علت کمک وحمانی بعد ازگذشت اهنوزم
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 .دمی پرنیی کومودو پاي از روعی سرخ سري به صخره دنیبارس
 
 ؟یترسیهنوزم ازش م:کلیط
 
 ؟یپرسی و منیتو هنوزم ا-
 

 .تهارفتی عفري هی باال انداخت و به سمت بقي اشونه
 

 . سرش به راه افتادمپشت
 
 .ستادی سمت ملک مرة رفت وکنارش ابه
 

 .ستادمیتهاای عفري هی کنار بقمنم
 

 . النعمان شروع به حرف زدن کردی بني لهی و پادشاه قبکلی بالخره ملک مرة پدر طی گذشت مدت کوتاهبعد
 

 .کنهی دست وپنجه نرم می ما باچه مشکلي لهی درحال حاضرقبنیدونیهمتون م: مرةملک
 

 . هاباالگرفتهمهمه
 
 .تهاشدی عفرانی مي زدکه باعث ساکت شدن همهمه نی روبلند کرد وبه زمی حرکت دست تخته سنگکیبا
 

 تونسته واردجبروت وی باد دکهی وقتکنهیدمی ماروتهدی بزرگخطر و رفته نیجبروت از ب و  ناسوتنیمرز ب: مرةکلک
 .واردبشن توننیپس انسانهاهم م بشه

 
 .ستادی بلند شد و اتی جمعانی از میتیعفر

 
 . شدهی نظمی بنی باعث ايزیسرورم چه چ+
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 راه نیدرا...می و حلش کنمیداکنی وپ  علتشدی تر باعی هرچه سری ولدونمی رو نمی نظمی بنیعلت ا: مرةملک
 و از اونها می فرستادگهی دلی رو به قباییکهایپ.. می رو کناربذاری دشمندی باستیاالن وقت جنگ ن..میستیماتنهان

 .می کردافتیر قماقم پاسخ مساعد دیبن لهی از جمله قبلهیکه خوشبختانه از دوقب..میدرخواست کمک کرد
 
.. گذرهی نمنمونی از جنگ بيادیمدت ز..می دشمنلهی قبنی ماباایول:  بودکه گفتکلی قسوره خواهر طندفعهیا

 .می از مردممون و از دست داديادی زي جنگ عده نی ايماتو
 

 باد وی دي قماقمم مثل ما مورد حمله ی بني لهی قبمی نداري چاره ای ولمی در جنگلهی قبنیدرسته ماباا: مرةملک
 . داده نه گکمک به ماي کمک به خودشونه که قول همکاريپس برا.. رهیگیقرارم

 
 .ومدی حرف ملک خوشم ننی به تنم افتاد اصالاز ايلرز
 .ادی قماقم خوشم نمی بني لهی از قبچیه
 . منهي قاتل خانواده لهی قبنیا

 ننگ نی که تن به استی نست،درستی درست ننی ایول: گفتمي بلندي و باصداستادمی جام بلند شدم و ااز
 میتونی مییمن مطمئنم خودمون به تنها...می که کشته شدن و به باد بدی که خون تمام کسانستی نم،درستیبد

 .می ندارهی هم به کمک بقیاجی احتچیه..امیاز پسشون برب
 

 .دمی ملک و به وضوح دپوزخند
 

  مثل تو؟یحتما با کمک جن ناقص:قسوره
 

 . توأم باخشم و نفرتی سمت من،نگاهتهابرگشتی عفريهمه  نگاه
 
 . جن ناقص براشون ننگهکی شک وجود یب

 
 . نشستمسرجام

 
 .نقصم.. نقطه ضعفمي دست گذاشت روی جوابش و بدم ولتونستمی مگفتی مي اگهی دزی هرچاگه
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 ..ی حتتهای عفري مبارزه به کمک همه نیما در ا: بلند گفتي که باصدادمی و شنکلی طيصدا

 
 .میازداری ناقص نيتهایعفر: ادامه دادي آرومتريباصدا

 
 . و بلند نکردم تابهش نگاه کنمسرم

 
 .میری از دشمنمون کمک بگستی بنظر منم درست نکل؛ملکیط
 

 .شهی نمیی به تنهایول..ستمی کارننی به ایمن خودمم راض:ملک
 
 .نیدی نملتونی فرصت به مردان پرقدرت قبکیشماچرا..شه؟یچرانم:کلیط
 

 .لتونی زنان کاردان قبنیو همچن: قسوره هم بلند شديصدا
 

 د؟ی موضوع موافقنیهمتون با ا: گفتتهای روبه عفرملک
 

 .کردنی موافقتشون و اعالم مي بلندشد هرکدام به نحوتی جمعيصدا
 . سرجام نشسته بودمری من بودم که آروم و سر به زفقط

 
 . همه رو به سکوت دعوت کردملک

 
خب بهتره ... وجود دارهلمی در قبی زنان و مردان شجاع و پرقدرتنی منه که همچی باعث خوشحالنیا:ملک
 .  و قسوره مراجعه کننکلی سفر سخت به ناسوت هستن به طنی که داوطلب ایکسان

 
 . دور شدمتی از جمعی جام بلند شدم وبدون توجه به کساز
 
 .. مغرور اشتباه بوديتهای عفرنی کنارای همون اولم زندگاز
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 .کردمی نمی زندگنجای وجه اچی نبودبه هکلی اصرار ساهارا مادر طاگه
  کنم؟ی زندگلهی قبنی نذاشتن که دور ازمردمان اچرا

 . اصراربه موندنم داشتکلیچراط
 . رفتن و راحت شدنخانوادم

  ناقص باشم؟تی عفرکی دی من بااچرایخدا
 چون دورگم؟...چرا؟
 ستن؟ی و قسوره دورگه نکلی طمگه

 ستن؟ی ناقص نچرااونا
 
 . زدمي خودم پوزخندبه
 

 . تر وقدرتمند ترني ها قویتی عفري از همه تازه
 
 . مادرش ودارهییبای قدرت پدرش و زکلیط
 
 .ادی برنمي کارچی که از پس هیتی عفرکی..فمی ضعتی عفرکی من فقط یول
 
 . انداختمی اومدم و به اطرافم نگاهرونی فکرباز
 

 . خونه بودمکی نزدبایتقر
 

 .دمی چقدر راه اومدم که به خونه رسستی نمعلوم
 

 . وندارمتهاستی عفري کارهانی العرض که از کوچکتری قدرت طی حتمن
 
 .  در برهمی نشستم تا خستگي خاري کنار بوته نی زميرو
 

 . زانومي و جمع کردم و سرم وگذاشتم روخودم
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 .دمی شنیدنی خزيذشته بود که صدا نگي اقهی چنددقهنوز

 
 .دمی شدن دکی و سوار بر کومودوش درحال نزدکلی سرعت چشمام و بازکردم و سرم و بلندکردم که طبه
 

 . و به سمتم اومددی پرنیی پاوونشی حي بود که از رودهی کامل بهم نرسهنوز
 

 .ستادمی اسرجام
 

 .دی آورد و گلوم وچسبورشی به سمتم باسرعت
 
 کل؟ی طیکنیکارمیچ..یچ..یچ-
 
 دونمیم.. برسونمت ي زد چراصبرنکردبتیهوکجاغی نمیبگوبب... صدات و بشنومخوامی خفه شو نمسیه:کلیط

  خودت وی که هی برام مهمیلی خي فکرکرديبدعادت شد
 نی توکوچکترنی ببگمی می بهت چنیبب گوش کن..ي نشون بدي خودت و به نحويخوای و میکنیبرام لوس م 

 ی ومواظبت بودم ولکردمی بهت کمک می جن ناقصکی نکهی ترحم وايمن فقط از رو..ي هم برام نداریارزش
 ... بهنیازا
 

 .گهی می دوس نداشتم گوش کنم که چگهی گوشم دي وبستم دستم وگذاشتم روچشمام
 

 . دستش و باز کردي حلقه ی گلوم شل شد و بعد از مکث کوتاهي از رودستش
 

  چند به عقب رفت کهدمی پاش و شنيصدا
 . کومودو چشمام وباز کردمدنی خزيباصدا

 
 . ازش نبودي اثرچی رفته بودو هکلیط
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 . داشتن و پس زدمختنی در فروری که سعییاشکا
 
 . مواظبمهکردمی که فکرمی از کسنمیا

 
 .دمی به اصطالح خونه دوي به سمت دخمه باسرعت

 
 . رو بازحمت باز کردمی درسنگشهی هممثل

 
 . بودقی نسبتاعمي خلسه ي توطاشکا

 
  که داشتم و برداشتم وبه گردنم انداختميزی چتنها

 
 حک شده  که فقط نی نگي که روی در وسط گردنبند و اعداد و حروفنی نگکی پر و ي با تعداديگردنبند 

 . فهمهرقابلی من غيبرا
 

 .دنی دو و شروع کردم بهرونی زدم بی لعنتي طاشکابفهمه از اون دخمه نکهی ابدون
 
 . دوربشمکلی الخصوص طی علی لعنتي لهی از مردم اون قبخواستمی کجافقط مدونستمینم
 

 . رمی تانفس بگستادمی ادنی دوی از کمبعد
 
  انداختمی اطرافم نگاهبه
 

 . بود وخار وخاشاكابونی بکردی که چشم کار مییتاجا
 
 .نمی کردم تابهتر ببزی به چشمم خورد چشمام و ري سبزي دور منطقه از
 

  جنگل اومدبنظرم
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 .نداشتم هم يا چاره افتادم،البته راه  جنگلاهمونی سبز ي سمت همون منطقه به
 
 

 )يراو(فردمجهول
 
 
 .. خط مطالعهکی از غی دری امتحانش و دارم،ولگهی و باز کردم دو روز دبهامی آسي نشستم و جزوه ی صندليرو

 .. کنهریخدابخ
 . صلواتفتمین

 
 . دادمهی تکی به صندلنهی تخت گذاشتم و دس به سي خوندن جزوه رو روی از کمبعد
 

 .. شدمی باعث حواس پرتدوباره
 . مکان پر ازآرامشکیاست،ی دني جانی آرومترنجای اکنمی چرا فکر مدونمینم
 
 .. چشمشهی مزمی به اسم آرامش وجود نداره همه چيزی چنجامی ای وقتیول

 ..بهی غرنی ادهی بهم آرامش منقدری تو وجودش داره که ای چدونمی نمشمی مرهی بهش خفقط
 .ستیرنی اصال امکان پذنیا.. تا چه حدشباهت

 
  بود و برداشتمزی مي مامان که روقرآن

 .نیاسی ي کردم به قرائت سوره وشروع
 . شدی فرجدیشا
 . اتفاق افتادي معجزه ادیشا
 ...دیشا
 
 

 )يراو(مازر
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 .دمی سبز رسي بود که به اون منطقه دهی رسانی به پاروز
 
 . که در آسمان به هم گره خورده بودندهی با درختان بلند وسر به فلک کشی گرم و شرجی جنگل بود جنگلکی

 
 . جنگل دامن زده بودی هواهم  به خوفناکیکیتار
 
 . وجود ندارهیراه برگشت.  به جلوبرمدی ندارم باي چاره ایول
 

 . از همه دل کندممن
 
 . زدمي حرف خودم پوزخندبه
 

 . دارم که بخوام ازش دلم بکنممیمگه من کس..همه؟
 

 . و از خودم دور کردم و وارد جنگل شدمترس
 

 .نمی ببتونستمی پامم نمي جلوی بود که حتکی تاري به قدرجنگل
 
 . راه رفتنم ادامه دادمبه
 
 .توهمه مسخرست کی فقط دیالبته شا... در حال تماشامهی کسکردمی چراحس مدونمینم
 

 . روم سبز بشهي جلويزی چییوی دي ماریکی تارنی اي تودمیترسی مرفتمی و آهسته راه مآروم
 
 .نی مچ پام و گرفت و با صورت خوردم زمی حال که مشغول راه رفتن بودم حس کردم کسنی همدر
 

    محال بودیکی اون تاري تونکارمی شدم که البته ارهی نشستم و به پام خعیسر
 . رو لمس کردی درختي شهی ترس و لرز دستم و جلو بردم دستم ربا
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 .ستادمی بلندشدم وانی زمي فوت کردم از روی و باآسودگنفسم

 
 . صورتم و برگردوندم تا به راهم ادامه بدمنکهی محض ابه
 

 . روح جلوم ظاهر شدی و بدی قرمز و صورت فوق العاده سفي با موهايمرد
 دمی که باهام داشت فهمی کمي فاصله لی به دلنهارویا

 
 . و درك نکرده بودم که بادست به عقب هولم داد و چسبوندم به درختتی درست موقعهنوز

 
 . زدمغی ته دل جاز
 
 . ساکت کردنم نکردي برای تالشچیه
 
 . زدمغی  جي بلند تري با صداندفعهی قطع شد اغمی جی کوتاهي لحظه يبرا
 

 . کرده بودخی مواری،انگار با دستاش دستام و به د  کردم به تقال کردنشروع
 
 .کنهی داره بو مدمی که ددمی زدن کشغی کوتاه دست از جي لحظه ايبرا
 

 ..إإإإنـــــ: کردی کوتاهي زد و زمزمه ی داد و در آخر پوزخند ترسناکنی بار دماغش و چچند
 

 . حرفش توجه نکردمي زدن و به ادامه غی شروع کردم به جدوباره
 

 . انتهای و باهی سي حفره کی و باز کرد دهنش
 

 . صحنه ها برام آشناستنیچقدرا
 

 .شترشدی بتقالهام
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 . تر آوردکی و نزدسرش

 
 .ادی داره از پاهام به سمت باال مدی شداری بسي سرماکی کردم  حس

 
 .دادی داشت توانش و از دست مپاهام

 
 . و به سمت دهنم اومددی از پام به باال اومد و به سرم رسسرما

 
 ..... زدنم نداشتمغی جي برای توانگهی حس شده بود دی تنم بتموم

 . دستاش از دستام کنده شد و آزاد شدمخی مکبارهی به
 
 . افتادمنی زمي حال رویب

 
 .نی بود و سرم سنگخی بدنم سرد و دیشنی نميزی چچی و هدیکشی سوت مگوشام

 
 .گشتی کم کم داشت به حالت اولش برمبدنم

 
د  اصال چرا دستام و آزا... باشهیکی نزدنی ندادم ممکنه اون جن دوباره برگرده،ممکنه همیتی و بستم،اهمچشمام

 کرد چرا جونم ونگرفت؟
 

 کرد؟ی داشت منی بود که اي چه کارنی ااصال
  بود؟هی تجزنیا
 . بودهی فرا تر از تجزيزی چکی نی امکردیحس م..کشنی روش جنا رومنی باایعنی

 
 رو ی که اطرافم حلقه زده بودن و اسم نامشخصدمی نامشخص و دي هی بسته چند ساي حالت اوهام باچشمادر

 .زدنیصدا م
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 . چشمام و باز کردمی تکون دادنم توسط شخصبا
 
 . بود که نگران کنارم نشسته بودکلیط
 

 . خوندشدی رو از چهرش ميادی زيحسا
 

 ؟؟ی ترس از چیول.. واز همه مهمتر ترسی،نگرانیمونیپش
  مردن من؟از
 

 .هی گرری بلند زدم زي و دستام و دور گردنش حلقه کردم و باصدادمی خودم و باالکشناخودآگاه 
 
 ...د و فراموش کردم  که بهم زده بوییتموم حرفا 

 باتموم اخماش باتموم نگاه اشی مواظبمه باتمام بد اخالقشهیمثل هم.. هستشهی بودم که مثل همخوشحال
 . ترسناکشيها
 

 . و دورم حلقه کرد و سخت به خودش فشردمدستاش
 

 .ی کنهی تا بهش تکی رو داشته باشیکیچقدر خوبه که ...هی چه حسه خوبواقعا
 
 . نبودبهی حس اصال برام غرنی او
 
 ...کلیط..ـــیط-
 
 ي کارانی به ايچراتو عادت دار..گردم؟ی دارم دنبالت مهی از کیدونیم.. تو دختر؟يکجا بود:کلیط

 من يالاقل برا.. من که هستيبرا..ستیاگه جونت برات مهم ن..؟یکنی ميچراباجون خودت باز..احمقانه؟
 . من بمونيبرا.. کنیزندگ

 
 بدم گوش کلیط ي  حرفا  به بادقت کردم یسع بنداومد میگر



  انیرمان نس                                                            اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 23 

 
 .کلهی از طشنومی که دارم میی حرفانی باور کنم اتونمینم 
 
 . نرویی جایی بدون من تنهاگهید.. خطرنندازي خودت و توچوقتی هگهید.. کارانکن نی از اگهید:کلیط
 

 . به خودش فشردمشتری که برونی بامی از بغلش بخواستم
 
 . سرت آوردهییحتما اون جن بال..ستیتوحالت خوب ن..یفهمیمطمئنانم..؟یگی می چیفهمی مچی هکلیط-
 

 عشق تهای عفرنی بدونمیم...دادمتی چند لحظه قبل داشتم از دست مشهی نگو،باورم نميزی چسییییه:کلیط    
 که ي بارنیمن از همون اول.. منیول.. ورزهی عشق نمی کسدونمیم..شهی عاشق نمی کسدونمیم.. ندارهیمعن

 مدت نی بودم تموم ابت مدت مواظنی اتموم..ي بچه بودیلی که خی بهت دل بستم از همون زماندمتید
 من يگرچه باتمام مراقبتها.. از دستت بدمخواستمی بهت برسه نمیبی آسنی کوچکترخواستمینم..کنارت بودم
 .ی رفتشی مرگ پيچند بار تا پا

 
 . موضوع بودهنی بخاطرهمتهاشی حمانی تموم ایعنی.. عاشقم باشهکلی طشدی زده بودباورم نمخشکم

 
 می امشب حس کردم ممکنه از دستت بدم تصمی وقتیول.. بهت بگمي موضوع و چجورنی ادونستمینم:کلیط

 .گرفتم هر چه زود تر بهت بگم
 

 . کردسکوت
 

 . شدرهی آورد و بهم خرونی که مسخ شده بودم از بغلش بمنو
 
 .نهی صورتم ببي اثر حرفش و توخواستی مدیشا..گشتی می صورتم دنبال چي تودونمینم
 
 . حرف اومدمبه
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  بگم؟ی چدونمی من واقعا شوکه شدم نمکلیط..ـــیط-
 

 . چشمامي زد توزل
 
 ؟یکنی نگو فقط بگو بامن ازدواج میچیه:کلیط
 

 . شدمرهی باز بهش خبادهن
 
 . زدي لبخندکلیط
 
 . تر شده بود نگاه کردمرهی تیکی تارنی اي قرمزش که توي چشمابه
 
 . جن ناقصکی نه ی جن کامل ازدواج کنکی با دی که باي تو مگه فراموش کردکلیط-
 
مگه ملک با ساهارا که .. ما رسمهي خانواده ي توی رسم شکنیدونی تومگه نمینه فراموش نکردم ول:کلیط
 . ازدواج نکردههیپر
 
 ؟یشی مواجه ملتی با مخالفت مردم قبادی به احتمال زیدونیتوم.. فرق دارهنی ایول-
 
 .ي تو برام مهمتری ولدونمیآره م:کلیط
 
 ... تو از منسبتخوامی من نمیول-
 
  نه؟ایمازر تو فقط جوابم و بده آره :کلیط
 
 که دوسم داره ی راحت کنار کسی زندگهی تونمیم.. نقصم و بپوشونمکلی باوجود طتونمیم..هی خوببانی پشتکلیط

 .. بدملی خانواده تشکتونمیم..بسازم
 ؟ی چکلی طیول
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 ؟؟ی بخاطر من از سمتش خلع بشه و از خانوادش طرد بشه چاگه
 

 کل؟ی طایخودم ..کارکنمی چدی باایخدا..هی چه کار سختيوااا
 

 کل؟ی طایخودم ..کارکنمی چدی باایخدا..هی چه کار سختيوااا
 
 . بهت فرصت بدمتونمی ميری بگمی تصمیتونیاگه نم:کلیط
 
 . ممنونیلیخ-
 
  از سفرمون خوبه؟کل؛تاقبلیط
 
 سفر؟-
 
 .میکردی جلسه راجعبش صحبت مي که امروز تویآره سفر به ناسوت همون:کلیط
 
 ه؟ی خطرناکيجا-
 

 . زد و منو به خودش فشرديلبخند
 
 .نگران نباش.. ناسوترمی که مستی اولم نيدفعه :کلیط
 
 ؟يری میک-
 
 . فرداادیبه احتما ز..می باد بروی مالقات با پادشاه دي هر چه زودتر برادیبا:کلیط
 
 .گمی جوابم و مي که برگردیپس وقت-
 
 . و دارهدنی ارزش به تو رسی ولرهی دنکهیباا:کلیط
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 . بغلم کرددوباره

 
 .مازر چشمات وببند:کلیط
 

 . گفتش چشمام و بستمطبق
 

 .ی وزنی ب،وی سبکاحساس
 
 . چشمات و باز کنکل؛حاالیط
 

 .ومدم ارونی و باز کردم و از بغلش بچشمام
 
 . دخمه بگم خونهنی به اکنمی عادت نمچوقتی خودم بودم هي دخمه يتو
 
 .کنهی العرضش منو جابه جامی با قدرت طکلی که طهی بارنی اولنیا

 
 ؟یشیتو چرا آدم نم+
 

 . به سمتم پرتاب کرد که تو هواگرفتمشیتوپ
 
 .شنیچون فرشتم و فرشته ها آدم نم-
 
 . سمتش رفتم و توپ به سمتش،پرت کردمبه
 
 . اول فرشته بودهطانمی شیگیآره راست م+
 
 . حسابت و برسهگمیبه مامان م..انتر...؟؟ی خودتطانیش-
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 . به صورتش دادینیچ
 
 ...لوووووس+
 

 .  و باز کردم و سرجام نشستمچشمام
 

  بود؟ی چگهی دنی ادمی به صورتم کشیدست
  بود؟ی چه خوابگهی  دنیا

 ..یبی عجي جاچه
  بود؟ی کگهی پسره  داون

  بود؟همی چقدر شبیول..یول
  جن ناقص بود؟هی اونم دیشا
  اونجا کجا بود؟یول

 ... براشون نداشتمی پاسخچی که هی پرشده بود از مجهوالتذهنم
 .فتهی برام میبی اتفاقات عجرایاخ
 
 . نگهبان وارد شدني تهی خوبه باشدت کنار رفت و چند عفري فکربودم که سنگ جلويتو
 
 . جام بلندشدماز
 
 ... چه و ضعهنیا..نحاچخبره؟؟یا-
 

 یاهی سي و از پشت بست و پارچه چوندی از نگهبانا باخشونت دستم و پیکی حرفم تموم نشده بود که هنوز
 .دی سرم کشيرو
 
 ن؟یکنی مکاریچ-
 

 . کردم به تقال کردنشروع
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 .دستور ملِکِه..تکون نخور:نگهبان

 
 .کشهی بفهمه همتون و مکلیط...؟یچ-
 

 . در نزد ملک حضور دارنشونمیا:نگهبان
 

 . دارهیی معنکی حتما نی از تقال کردن برداشتم،ادست
 .کنهیحتما کمکم م..دونهی حتما مکلیط
 
 . همراه نگهبانا به راه افتادمبه
 

 . قرن گذشت چشمام و باز کردنکی ي من اندازه ي که برای طوالنی از گذشت لحظاتبعد
 

 .کردنی که با خشم و نفرت نگاهم مدمی شدن چشمام خودم و مقابل ملک و قسوره رو دباباز
 

 ... مدت بهنی تمام اشهیباورم نم:قسوره
 

 . و قطع کردحرفش
 

 ؟يچطور وارد جبروت شد: مرةملک
 

  کرده؟انتی به مردمش خی چه کس؟بگویبگو ک.. بهت کمک کرده یحتماکس
 

 . بهشون چشم دوختمباتعجب
 
 .ارمی از حرفاتون سر در نمچی هن؟منیگی میملک شما چ-
 

 .ساکت شو موجود پست:قسوره
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 . اومد و موهام و از پشت گرفتجلو
 

 .دمی از درد کشي اناله
 
 ... ولم کنياااااا-
 

 . بلند شدی شخصادی فريصدا
 
 .ولش کن قسوره+
 

 .... و با ضرب رها کردموهام
 .ي نداردنمی عذاب کشاقتی لیحت:قسوره

 
 . نگاه کردممی ناجبه
 
 .رفتی برافروخته به سمت ملک می بود که باصورتکلیط
 

 .دی فهمشهی می خستش به راحتي و از چهره نی تازه از ناسوت برگشته،انکهی امثل
 
 .نی آوردنجای وضع به انی مازر وبااه؟چرای چه کارنیا: گفتادی رو به ملک بافرکلیط
 

 ...کی دخترنی که ایدونی مچیتوه...می دارلی کارمون دليمابرا:قسوره
 
 .باتو نبودم:دی دندوناش غرنی حرفش و قطع کرد و از بکلیط
 

 . هاشدهی نظمی بنی انسان وجود داره که باعث اکی ما نی آورده که دربغامی،ماپي براکنفری: مرةملک
 
 ن؟ی بکني فکراحمقانه انی باعث شده که همچيزیچه چ..... مازر انسانهنیکنینکنه فکر م:کلیط
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 ... ازی جنمیما مطمئن:قسوره

 
 .خفه شوووو من باتوصحبت نکردم:دی روبه قسوره غرکلیط
 

 نینگفت علت ا.. گفتی باد چوی پادشاه دنمیاصال بگو بب..؟؟یزنی مادی فرنقدری چخبرته؟؟؟ چرااکلیط:ملک
 ه؟یحمالتشون چ

 
 .مالقات نداد يپادشاه به ما اجازه :کلیط
 

 ن؟ی وقت تلف کردنهمهی ایچی بخاطر هیعنی؟یچ:قسوره
 
 .نی باد فراموش،کردوی و بادنتونیری دی دشمننکهیمثل ا: بدون توجه به قسوره گفتکلیط
 

 .دی به صورتش کشی دستملک
 

 . سپرده شده باشهی به فراموشی همه مدت همه چنی بعد از گذشت اکردمی فکرمیول..درسته:ملک
 
 . زدي پوزخندکلیط
 
 مازر و آزاد عتریفقط لطفا هر چه سر..دونمی نميزیدر هر حال من چ...نیکردی اشتباه فکر منکهیمثل ا: کلیط
 .نیکن
 

 . کشته بشهدی اون انسانه و باستی نری امکان پذنیا:قسوره
 

 .می بدانی پای نظمی بنی به ادیدرسته با:ملک
 
 . کنهی زندگتهای عفرنی مدت بنهمهی اتونستی مي اگرانسان بود چجورستیمازر انسان ن:کلیط
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 . بشهی ما مخفنی همه  مدت بنی کمک کرده که تونسته اتهابهشی از عفریکیحتما :ملک
 

 .دیچرخی دور سرم ماداشتی تهوع بهم دست داد دنحالت
 ؟ی چیعنی
 ستم؟ی من جن نیعنی
  انسانم؟یعنی

 . ندارهقتی حقيزی چنیست،همچی درست ننی انه
 
 ..انگار اونم..کردی با ملک صحبت میبادرماندگ.. در قانع کردن ملک داشت نگاه کردمی که سعکلی طبه
 

 ..  ثابت کنم کهتونمیمن م:قسوره
 
 . موجود پست انسانهنیا: من اشاره کرد و ادامه دادبه
 
 .دی برداشت سمت قسوره و گلوش،و سفت چسبزی خکلیط
 
 . پستوونی حیکنی صحبت مينجوریت باشه که با مازر ا آخريدفعه ..؟؟ی گفتیتو االن چ..؟یچ:کلیط
 
 . قسوره رو رهاکني گلوکلیط...نجاچخبره؟یا+
 
 . قسوره رو رها کردي گلویتی با نارضاکلیط
 
 .نی از ملک مرة بپرسدی باگهی و دنیملکه ا:کلیط
 

 ملکه؟
 . خندان ساهارا مواجه شدمشهی همي سمت صدا برگشتم که باچهره به
 
 . دادلمی تحوي سمتم اومد و لبخندبه
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 ن؟ینجاآوردی وضع به انیچرا مازر و با ا: رو به ملک گفتساهارا

 
 . دارمي قانع کننده الی کارم دلنی ايمن برا:ملک

 
 .شنومیخب م:ساهارا

 
 . هااونهی نظمی بنی تمام ایوعلت اصل... انسانهکی مازر نکهی ايبرا: قسوره بود که گفتندفعهیا

 
 . ساهارا محو شدي لبخند از چهره ي لحظه ايبرا
 

 . وارد جبروت بشنتوننی که انسانها نمنیدونیمگه نم..ن؟یگی می چنیدونی مچیه...انسان؟:ساهارا
 

 نکنه کمک بهشون یکس که درسته ی صورتدر  نیا یول واردبشن توننینم درسته:ملک
 

 ه؟یمنظورتون چ:ساهارا
 

 . ورود به جبروت بهش کمک کردهي براتهای نفر از عفرکی که نهیمنظورم ا:ملک
 

 .کننی نمي کارنی همچتهای از عفرچکدومیه.. باوره رقابلهی غنیا:ساهارا
 
 .کننی نمانتی از اونهابه مردمشون خچکدومیه: نگاه کرد و ادامه دادکلی طبه
 

 .می دارلی اثبات حرفمون دلي ما برایول..درسته:قسوره
 

 . فقط نظاره گر بحثشون بودمگفتمی نمیچی به دهنم قفل زده بودن هانگار
 . دفاع از خودم نداشتمي برایقدرت

 ...گفتمی نميزی چرا چدونمینم
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  ه؟ی چمی واقعتی خودمم دوس داشتم بفهمم ماهدیشا
 ...کی ای ناقصم ي جن دورگه کی

 
 . گفتيزی آروم به نگهبان چقسوره

 
 .شهی مشخص میاالن همه چ..ارنشیگفتم ب :قسوره

 
 . که سرش و پوشونده بود وارد شددی بلند سفي با ردای کوتاه شخصی از گذشت لحظاتبعد
 

 . که مردهدی که به تن داشت فهمیی درشت و نوع رداکلی هشدازی اول مدرنگاه
 
 . آشنابودیلی بازم بنظرم خی بود ولدهی صورتش پوشنکهیباا
  

 .نمیبیچراشاهدتون و نم..کو؟؟..هههه:کلیط
 

 . افتادنی شونه هاش به زمي ردا رو باز کرد که از رومرد
 
 . بود مهارشدمستادهی که پشت سرم ایکه توسط نگهبان. قدم به عقب برداشتمکی دنشی دبا
 
 .دادی بروزنميزی چی بود ولدهی ترسی نگاه کردم کمکلی طبه
 
  بود؟دهی چرا ترسکلیط

  چرا هول کردم؟اصالمن
 .. مطمئنم کهمنکه

 .ستمی مطمئن ننه
 .. خودمیستی از چی حتستمی مطمئن نیچی هاز
 

 . به اون مرد موقرمز نگاه کردمدوباره
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  برام نداره؟؟يواقعا خطر.ترسمی برام نداره چرا ازش مي که خطراالن

  اون گفته که من انسانم؟یعنی
 
 .نی دادنجاراهی از دشمنامون و ایکیچطور :کلیط
 

 ...ستی ننی موضوع اصال اکلیط:ملک
 

 . بدمحی خودم توضنیملک مرة اگه اجازه بد: موقرمزجن
 

 . مثبت تکون دادي به نشونه ي سرملک
 

 . قماقممی بني لهی که ظاهر و چهرم معلومه از قبنطوریاسم من زعفره و هم: موقرمزجن
 
 . کرد سمت من و ادامه دادرو
 

 که ی جنگليتر و چند روز قبل تو دخنیمن ا...میبد صی تشخ  جن واز انسمیتونی که ما منیدونیحتما م:زعفر
 نیا..شهی جن نمکی ي مانند بوچوقتی انسان هکی ي بویول.. یول...اول فکر کردم جنه..دمی دلمهی قبکهینزد

 .مکنی فاصله دارم بوش و حس منی از همی من حتصهی قابله تشخیبو به راحت
 
 . شدری برد و باهاش در گورشی به سمت زعفر کلیط
 

 . به دوران افتادسرم
 ..ستمی من جن نیعنی

  انسانم؟؟من
 . سرم گذاشتمي و رودستم
 . از شدت درد هرلحظه ممکنه بترکهکردمی محس
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 . شدکی بهم نزدساهارا
 

 ؟یمازر خوب:ساهارا
 
 . زدمي حرفش پوزخندبه

 ...مازر
 

 . بسته شدي چشمام چجوردمی خوردم و نفهمنی و از دست دادم و باصورت به زمتعادلم
 

 )يراو(فردمجهول
 
 ؟يریمامان کجام-
 

 ؟يریتوکجا م... خونهرمی خستم  میلیخ:مامان
 
 .مارستانیب-
 

 ی کردن ولدی دکتراازش قطع امیحت..گردهی بر نمگهیباور کن د.. اونجا چخبره؟؟دونمینم..طبق معمول:مامان
 ...تو
 
 . از برشدمي حرفا رو تکرار کردنیبس که ا..مامان تورو قرآن بس کن-
 

 . در سنگنی آهنخیچه کنم که نرود م:مامان
 

 .می و دادم به رانندگحواسم
 
 . مادرمی حتکنهی کس منو درك نمچیه

 .مارستانی برمی می چي برادونهی مخودشم
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 . شباهت اغراق کردنی بود که به ای کسنی اولخودش
 ... زود فراموشش کردچه
 . زود فراموشش کردنچه

 . زود فراموشش کردنیلیخ...ن  ارسالمامان،باباو
 . شش سال که ترکمون کردهشهی مستی شش سال که نشهی امسال متازه
 ..انی نمکبارمی ی االن ماهیول...مارستانی بومدنی میلی ارسالن خی مامان و بابا و حتلیاوا
 
 ...  حق دارندیشا
 ... من بهش وابسته نبودن اونا مثل من باهاش بزرگ نشدني به اندازه اونا
 

 . فوت کردمی و باکالفگنفسم
 

 .ذارمینم... برهذارمیشده از جون خودم بگذرم نم..ذارمی نمندفعهی ایول..یول.. قبل گذاشتم برهي دفعه
 . به خودت سپردمش،هواش و داشته باشایخدا
 

 . روندمیشگی همون قرارگاه هممارستانیت ب از رسوندن مامان به خونه تخته گاز به سمبعد
 
 

 )يراو(مازر
 
 
 يبهتره باهاش بر+
 
  من باهاش برم باغ؟؟؟یگی بعد تو مزارمی بگم ازش بیبه چه زبون-
 
 . پروژت الزمهي برایدونیخودتم م... دور دوريمنکه نگفتم باهاش بر+
 
 .ی بالرو به جون من انداختنی که اترای خدا لعنتت کنه ميآ-
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 ؟يگذری ده نمره مری خاازی يری؟؟میکنیکارمیحاال چ+
 
 . چه برسه به دههههههه نمررررهگذرمی و پنج صدمم نمسیبرو بابا من بخاطر اون از ب-
 
 .نهی همولیا+
 
 . چشمام و باز نکردمی ولدمی بگم  از خواب پردی باي به نحوای دارشدمی خواب باز
  ؟؟هی چگهی آشفته دي خوابهانیا

  بود؟ی خوابم کي دختر تواون
 اصال اونجا کجابود؟...اصال

 
 

 . سرم چشمام و باز کردمي روی قرار گرفتن دستبااحساس
 
 .کردی بود که کنارم نشسته بود و موهام ونوازش مکلیط
 
 کلیط-
 
 ؟؟ي شدينجوری ا؟؟چرایخوب..جانم:کلیط
 

 . نشستمسرجام
 
 ستم؟ی جن نیعنی درسته؟؟من انسانم؟کلیط-
 

 . سد اشکام شکسته شدی کدمینفهم
 
 ..تو بگو که دروغه..تو بهم بگو-
 



  انیرمان نس                                                            اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 38 

 .دی آغوشم کشدر
 
 دروغ؟... بهت بگم؟ی چيخوایم:کلیط
 
 . شدت گرفتمیگر
 
 کنم؟یکارمی چنجایپس ا..؟ي چجوریول..پس واقعا من انسانم-
 

 . شروع کرد به نوازش موهامدوباره
 
 . بگمتونمی نخواه چون نمحیازم توض:کلیط
 
 .دنی کشادی اومدم و شروع کردم به فررونی بغلش باز
 
 ؟؟؟؟ی بهم بگیتونی؟چرااااا نم چرااااا-
 
 . مازر آروم باشسیییه:کلیط
 

 . زدمادی فردوباره
 
 .ستمیمن مازر ن...به من نگو مازررررر-
 

 . آوردمنیی و پاصدام
 
 .امی برونی بی سردرگمنی تاازاکنم؟؟؟بگویکارمی چنجایا..میبگو من ک.. بهم بگوکلیط...دونمی اسمم و نمیحت-
 

 چقدر یدونیتوکه نم...ی هستی کی ندونی چقدر سخته خودت و نشناسیدونیتوکه نم..یدونیتوکه نم: زدمزجه
 .زهی فرو برکبارهی به ي که از خودت داريریسخته تصو
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 .مازر آروم باش:کلیط
 

 آروم ی بگدمیآره با..دونمی از خودم نمیچیه..ی آروم باشم وقتيچجور.. آروم باشميچجور: و باال بردمصدام
 ی؟منی من چیول...ی هستیواز همه مهمتر چ..نیخانوادت ک..هی اسمت چیدونیم...ی هستی کیدونیتو م...باش

 .ي دارياز من چه انتظار.. آدممدونستمی نمیکه حت
 

 . بغلم کرددوباره
 
 .... تو فقط آروم باشدمی محیباشه توض..باشه:کلیط
 روشن یی خرماي و موهادی دختر کوچولو با پوست سفهی ي بودکی کوچیلی خدمتی که دي بارنیولا:کلیط

 ...دندیدرخشی که می عسليوچشما
 
 . شدمرهی اومدم وبهش خرونی بغلش باز
 
از ... دارمدنمی قرمز ترسي چشمانیخب باا..دیترسی و ازم نمدی دی انسان منو مکی بود که ي بارنیاول: کلیط

 ینی منوببیتونستی کار برام شده بود عادت گرچه تو نمنی اگهی ددمتی و مومدمیاون روز به بعد هر روز م
 نیچند... بودمی مواظبتم مدی بود باهشترشدی بطنتاتمی و البته شيکم کم بزرگترشد..نمتی نبود که نبيروز..

 ..نکهیتا ا.. گذشتیواشکی يدارای دنیسال باهم
 

 . کرد و بهم نگاه کردیمکث
 
 نکهی چند بار بدون ای و داشتطنتاتی بازم شي بزرگ شده بودنکهیباا..ی رفتگهی شهردکی به نکهیتاا:کلیط

 .. نکهیگذشت تاا.. بودمی مواظبت مدی و باي بود عشقم بودفمیگرچه وظ.. جونت ونجات دادمیمتوجه بش
 

 .دی و قطع کرد و نگاش و ازم دزدحرفش
 
  ؟نکهیتاا-
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 . و فوت کردنفسش
 
 از رفتار وحرکاتت مشخص بود ی ولیدونستیگرچه خودتم نم..ي عاشق شدبی اون شهر غري تونکهیتاا:کلیط
 نکردم به خودت تونی دوري برایتالش...هی حست چدونستمی مشناختمتی که تمام مدت باهات بودم خوب میمن

 نشد  طاقت ی بکنم ولدل  تا ازتومدمی سراغت نی مدتکی.. چقدر برام سخت بودیدونی نمیول..واگذار کردم
 خطر يجونت تو..يکاردست خودت داده بود.. برگشتمشتی مدت کوتاه دوباره پکیبعد از گذشت  ... اوردمین

 و ازم ینی منو ببدمیترسی می بهت هشدار بدم ولخواستمیم..يدادی نمتیااهمی ي خودت متوجه نبودیبود ول
 که ي بارنیتااخر... ندادم فقط دورادور موظبت بودمشون خودم و بهت نگهید...د شنطورمی که البته  همیبترس

 مال من نبود گهی روح و قلبت دی من بود ولی باعث خوشحالنی و اي کرده بوددایبهت کمک کردم تونجات پ
 . به جبروت اوردمتنی همي برارنی بذارم تورو ازم بگتونستمینم
 
 

 .کردمی باز به حرفاش گوش مبادهن
 
  باوره؟رقابلی غیزنی که میی حرفانی ایدونی مکلیط-
 
 .قتهی همش حقیآره ول:کلیط
 
 اد؟ی نمادمی يزیپس چرامن چ-
 
 .کاره منه:کلیط
 
 ؟یچ-
 
 .یستیگرچه االنم ن.... خودم نگه دارمشی تورو پتونستمی نمکردمیاگه حافظت و پاك نم:کلیط
 
 .درست  و کامل حرف بزن...ستم؟ی؟نیچ-
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 نشد بالخره باکمک ساهارا فقط تونستم ی کردم ولی سعیلیخ.. وارد جبروت بشهتونهی انسان نمکی:کلیط
 .روحت و منتقل کنم

 
 . دستام گرفتمنی و بسرم

 
 .ستی کدوم از حرفات قابل باور نچیه-
 
 .ستادی جاش بلندشد و ااز
 
 .شهی مزاحمت نمیکس..یبهتراستراحت کن.. خودتهي باورش به عهده گهی و بهت گفتم دقتیمن حق:کلیط
 
 .رونی اتاق زد باز
 
 . انداختمی اطرافم نگاهبه
 

 .ی صورتدی سفی تخت بزرگ باروتختکی بادی به رنگ سفی بزرگاتاق
 
 ..  قصرساهارامي توادی احتمال زبه

 .. که نه حتما قصرساهاراستاحتمال
 .ستی نينجوری اتهاخونشونی کدوم ازعفرچی هآخه

 
 .دمی کشیروش دست..چقدر نرمه..دمی تخت دراز کشيرو
 
  فکرکردمکلی طي حرفابه
 
  درسته؟کلی طي حرفایعنی-
 ... داشته باشهقتیدحقی اگه من واقعا انسان باشم بایول..یول..امکان نداره.. نه

 .. کردحی و توجنمیبی که میی اوهام و خوابهانی بشه اينجوری ادی شاپس
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 .. خانواده دارم..ستمی ننگ نهی ماگهیپس د..ستم؟ی جن ناقص نکی من یعنی
 عاشقمه که یکس..میعشق کس... دوسشون دارمادی رو دارم که دوسم دارن و به احتمال زیکسان

 ...یول...عاشقشم
 ؟؟ی چکلی پس طیول
 

 ؟ی من چیول.. منو دوس دارهاونم
  دوسش دارم؟منم

باعث تموم .. مدت من و از خانوادم دور کرده باعث شده عذاب بکشمنهمهیا.. ستی دوس داشتن نقی اون النه
 ..کلهی طدمی که کشییزجرها

 . نفرت و داره نه عشقاقتی فقط لآره
 
  خانوادمشی برم گردونه پدی برم گردونه بادیبا
 
 .ستی دل نهی سيتهای عفرنی اشی پنجای من ايجا
 
 .قسوره و چند نگهبان وارد شدن فکر بودم که ناگهان در اتاق با شدت باز شد و يتو
 

 .دونی مي تونشیاری و بنیدستاش و ببند:قسوره
 

 . گذشتی بهت باقي رفت ومن وتورونی از تموم شدن حرفش از اتاق ببعد
 

 .نگهبانا دستام و بستن.داکنمی پي فرصت انجام کارنکهی از اقبل
 
 .ستمیمگه باشماهان..نیولم کن-
 

 .نخور تکون  ملک مرة،پسنگهبان؛دستور
 

 شه؟ی مزاحمم نمی نگفت که کسکلی طمگه
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 . برده شدمی اصلدونی قسوره به مي همراه نگهبانا از قصرخارج شدم و طبق گفته به
 
 . روشن کرده بودن و حس کرددونی که در میشی آتي گرماشدی دور هم ماز
 

 . باالگرفتتهای عفرادی فري من  صداباورود
 
  چخبره؟نجایا

 دی سفي قرمز و صورتهاي با موهای حضور داشتن زنان و مردانزی قماقم نی بنلی از قباییتها،جنهای برعفرعالوه
 .دی سفي روح و ردایو ب
 

 .رکنی بخاخودتیخدا
 

 .جلوتر رفتم.. به جلو هولم دادننگهبانا
 

 ي قماقمه روی بني لهی قبسی عبدهللا المذهب رئادملکی جن موقرمز که به احتمال زکی مرة به همراه ملک
 . نشسته بودنیتخته سنگ بزرگ

 
 .کردی بود وبا پوزخند نگاهم مستادهی اتهای هم در کنارعفرقسوره

 
 .شدمی مدی ناامشتری بگشتمیشترمی که بی نبود هرچیول... داکنمی و پکلی چرخوندم تا طچشم

 
 .تاشیچقدر عادت کردم به حما... من نبودیناج
 

 تونستم به ي ومحبتاش چجورتاشیباوجود تمام حما..من چقدر پستم... نفرتهقی الکلی احمق گفتم طمنه
 . فکرکنميزی چنیهمچ

 
 . و همه رو به سکوت دعوت کردستادی مرة از جاش بلند شد و املک
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 انی پای نظمی بنی به امیخوایخب امروز م...نی باشدهی هاروفهمی نظمی بنی تااالن علت ادیهمتون با: مرةملک

 .میبد
 

 . به تنم نشستيلرز
 
 . بود اشاره کردستادهی که کنارم ای نگهبانبه
 

 .دی از آتش کشی دستم و گرفت و به سمت کوهنگهبان
 

 . و شروع کردم به تقال کردندمی و عقب کشخودم
 
 . که ملک اشاره کرده بود بردیی کولش وبه سمت جاي بلندم کرد و انداختم رونی زمي رواز
 

 . گذاشتنمی مقابل آتش زمدرست
 .. سوختمی داشتم مازحرارتش

 
 احساس گرما شی درمقابل آتجوقتی هتی عفرکی تااالن به انسان بودنم شک داشتم  االن مطمئن شدم اگه
 .زارهی بشی به آتیکی انسان از گوشت و خونه و از نزدیول.. و دودهشیچون که جنسش از آت..کنهینم
 

 .می برگردوننمونی انسان نظم و به سرزمنیخب حاال وقتشه که با کشتن ا:  عبدهللا المذهبملک
 

 . گردشدچشمام
 
  منوبسوزونن؟؟خوانی میعنی

 . خودت کمکم کنایخدا
 
 ..... پرت شدمشی بهم وارد شد و به سمت آتي پشت ضربه ااز
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 )يراو(فردمجهول

 
 
 . راه افتادممارستانی شدم و قفلش کردم و به سمت بادهی پنی ماشاز
 

 . هاباال رفتم و سوار آسانسور شدمازپله
 

 . دارمادی رو مثل کف دستم نجای پنج سال ابای از گذشت تقربعد
 

 . راه افتادمیشگی شدم و به سمت قرارگاه همادهی به طبقه سوم ازآسانسورپدنیبارس
 

 .icu  در و خوندمي روي نوشته
 

 . نباشهينجوری ادوارمیام.. ته خطهنجای اگنی مهمه
 
 . سمت اتاقش رفتمبه
 
 ... االنی ولدمشی مشهی از پشت شلیاوا
 
 . انداختمی  اتاقش نگاهي شهی به شدمی اتاقش رسبه
 
 . کردني کارنی باره که همچنی اولنیا... شده بوددهی پرده پوشبا
 

 .مد اورونی پرستار بخش بي به سمت دررفتم تاخواستم در وباز کنم خانم مرتضوهراسون
 . و بلعکسشناسمی همشون و منجااومدمی که ابس

 
 . بهنام فر برو کنار عجله دارميآقا:پرستار
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 ؟ي شده خانم مرتضویچ-
 

 . جوابم و بده از کنارم رد شد و رفتنکهی ابدون
 . وارد اتاق شدنشونیی برگشت و دوتایی با دکتررضاقهی از چنددقبعد
 
 . اتاق تشستمي روبه روی صندليرو
 

 .ربگذرونی خودت بخایخدا
 

 . شروع کردم به راه رفتناوردمی نطاقت
 

 .ی رو داشته باشی االن انتظار چدی بای سخته که ندونیلی شده بودم خیعصب
 

 . اومدرونی از اتاق بیی ربع دکتررضاکی از حدوده بعد
 

 . به سمتش رفتمباترس
 
 حالش چطوره؟-
 

 .. بد شدهوحالشی چرادونمینم...ستیحالش اصال خوب ن:ییرضا
 

  وقطع کردمحرفش
 
 شه؟یخوب م-
 

 .بعد از پنج سال بدنش کم آورده..ستی بهش نيدی بگم امتونمیبرحسب تجربه  م:ییرضا
 
 اخدای-
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 . نشستمنی زمي سر خوردم و روواری دکنار
 

 .دنباشیناام.دمی دادیمن معجزه ز..براش دعاکن:ییرضا
 

 . ردشدو رفتازکنارم
 

 .کشمی می چیدونیفقط خودت م..ری ازم نگگهی دنویاایخدا
 

 . زانوم گذاشتمي و روسرم
 

 . خودت سپردمشابهیخدا
 )يراو(مازر

 
 . نگهبان و چنگ زدم و مانع از افتادنم شدمدست

 
 .شی آتي تونشی تر بندازعی مرة؛سرملک

 
 .نجامی من مقصرم که االن ان؟مگهی بکني کارنی همچنیخوایچرا م-
 

 .يومدی به جبروت مدینبا چوقتیه. يمقصر خودت فقط:المذهب عبدهللا ملک
 
 ... منیول-
 
  بگم؟دی بایچ

  منو به جبروت آورده؟کلی طبگم
 .ستی عادالنه ننه

 رمی بگدهی محبتاش و نادتونمی نمی ولنجااوردهی منو به اکلی که طدرسته
 . کار و کردهنی که داشته اياون بخاطر عالقه ا 
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 . آتشي تونشی بندازنیستادیچراا: مرة رو به نگهبان گفتملک

 
 . به جلو برداشتمیقدم 
 
 . بهم وارد شد که باعث شد تعادلم و از دست بدم و به جلو پرت شمي پشت ضربه ااز
 
 . پرتابم کردی کرد و به سمتدنی شروع به وزيدیباد شد 
 

 . افتادمنی به زمباصورت
 

 . و باز کردمچشمام
 

 . نبودشی از آتيخبر
 . انداختمیبه اطرافم نگاه 
 

 .کردنی بود نگاه مستادهی که در مقابل ملک مرة اي الجثه امی عظيوی متعجب به دتهای عفري همه
 

 .دمی شنیی آشنايصدا
 
 .زدی و اسمم وصدامدی دوی بود که به سمتم مکلیط
 

 ... اومدبالخره
 
 .دی به کنارم رسکلیط
 
 ؟یمازر خوب:کلیط
 

 . انداختمکلی طي دهی ترسي به چهره ینگاه
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  شد؟یچ...یچ-
 
 .دی آغوشم کشدر
 
 .دمیخداروشکر که به موقع رس:کلیط
 
 . برپا بودنجای ای بزرگشی آتفتمی من بنکهی قبل از اهیتاچندثان.. شده؟یبگو چ... له شدمکلیط-
 
 . نگاش کردمی اومدم و سوالرونی بغلش باز
 
 .بلند شو:کلیط
 

 . بلندشدمنی زمي از روکلی طباکمک
 
 .جوابم و بده-
 
 .کارمن بود:کلیط
 
 ؟یچ-
 
 به عای داد سرشنهادیباساهارامشورت کردم بهم پ..زننی مي کارنی دست به همچازودی ری که ددونستمیم:کلیط

 . باد مالقات کنمویناسوت برم و هرجور شده با پادشاه د
 
 .مالقات نداده ي قبل بهت اجازه ي دفعه یتوکه گفت..؟ي چجوریول-
 

 . زدی تلخلبخند
 
 ...کی شهی همیول:کلیط
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 . حرفش وقطع کردتهای از عفریکی ادی فربا
 
 . حمله کردوبادی به سمت پادشاه دیتی عفرتی جمعنی باز
 
 .دیوی به سمتش دکلیط
 

 . شدنری و جنها با هم در گتهای عفري کم همه کم
 
 .مازر برو: زدادی فرکلی طتی جمعنی باز
 
 .نههههه-
 
 .نجاخطرناکهیا..بروووو:کلیط
 
 .ایتوهم ب-
 
 .تو اول بروووو:کلیط
 
 

 .دارشدمی از خواب بمی گوشيباصدا
 

 .دمی به صورتم کشیدست
 
 ..یچیه...ارمیادبی به يزی دوست ندارم چگهید...چه به موقع-
 

 . اتصال و زدمي برداشتم و دکمه ی پاتختي رو از رویگوش
 
 ه؟یچ-
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 کوچولو سالمت کو؟+
 
 ؟يکارداریچ.. سالممیریگ-
 
 ؟يخواب بود+
 
 اره-
 
 . کنمدارتی ساعت دوازده بیببخش بدموقع زنگ زدم آخه خودت گفت+
 
 .ينه برعکس به موقع زنگ زد-
 
 .. من کال آدمدونمیم+
 

 . و قطع کردمحرفش
 
 ..یحرفی منهمهی ایشی نم؟خستهي مگه تو کالس ندارنمیبب..فتهیاووووو خودش-
 
 .خب دلم تنگ شده +
 

 . لبم نقش بستي رويلبخند
 
 واقعا؟-
 
 .ی سرم شلوغه که فرصت سرخاروندن ندارم چه برسه به دلتنگنقدریا..نه مگه خولم+
 
 .حتما سرت با دوس دخترات شلوغه..انتر-
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 .گهیاره د+
 
 .خداحافظ...پس برو با همونا بحرف -
 
 ..وونهیاه د+
 
 . رو قطع کردمیردم و گوش نکی حرفش توجهي ادامه به
 

 . کنهتمی اذخوادی فقط مدونمیمنکه م...شعوری بي پسره
 
 . عوض کردمدی و شلوار سفي سارافن پسته اکی تخت بلند شدم تاپ شلوارکم وبا ي رواز
 

 . انداختمی و به خودم نگاهستادمی انهی آمقابل
 
 . کردمریی تغیلی خی ولگذرهی نميادی زمان زنکهیباا
 
 . رفتهرپوستمی قول اشکان آب زبه

 .ستی چشمام گودنریز...ستی ناهی رنگم سلی مثل اون اواگهید.. ترشدمتپل
 

 .گذرهی شدم مداری پنج ساله بي که از اون خلسه ی هفت ماه از زمانبایتقر
 

 . چه زود گذشتدمی به صورتم کشیدست
 

 .. همه تنگ شدهي براکلی طي جبروت براي برادلم
 

 . خودم برگشته باشمنی به سرزمشهی نمباورم
 

 . بتونم از اونجاخارج بشمکردمی وقت فکرش و نمچی جبروت هبااوضاع
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 . به جنگ شدلی که تبدکی کوچيری درگبااون
 
 . بهش فکرکنمخوامی نمیحت
 

 . بودی شومواقعاروز
 

 .زدنی رو به قصدکشت مگهی به جون هم افتاده بودن و همدلهیدوقب
 

 .رد جون سالم به در بردن از اون نبی کمي عده
 
 ..کلیط..کلی طیحت
 

 . وبا دست پاك کردمدی که ازچشمم چکی اشکي قطره
 
 . جونم و نجات دادکلیط
 
 . ساهارا برد وازش خواست که به ناسوت برم گردونهشیمنوپ 
 
 .رفت و برنگشت... خودش رفتیول...یول
 

 .امی برونی قصر ساهارا پنهون بودم تابالخره تونستم از قصر بي ده روز توحدود
 . ارتباط ناسوت و جبروتينقطه .. بردی به نام ساعیی به مکان مخفساهارامنو

 
 . برداشتم و سرم کردمزی مي و از رودمی سفيروسر

 
 .کنهی نمبی عي بازم کار از محکم کاری ولستنی و پسرا خونه ندی روز عمومجنموقعی انکهیباا
 
 . اومدمرونی اتاق باز
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 بهتره ای..هی اگهیصاحبش کس د..ستیچون واقعا مال منم ن.. اتاق و متعلق به خودم بدونمنی اتونمی نمچوقتیه
 . بودهي اگهیبگم کس د

 
 . همه مشکالت خاص خودشون ودارنستی درد نی بی کسچیه
 
 . اومدم و به آشپزخونه رفتمنیی پله ها پااز
 
 . بوديآشپز جون مشغول يپر
 
 . گوشش بردمکی کردم سرم و نزدکی صدا خودم و بهش نزدی گل کرد آروم و بطنتمیش
 
1..2..3 
 .پخخخخخ-
 

  به سمتم برگشتعایسر
 
 .رونی و از آشپزخونه زدم بدمی کشیغی ترس جاز
 

 . اومدرونی پاش بند نبود بي که از خنده روی جون درحالي سرم پرپشت
 
 . که دستش بود نگاه کردمی ماسکبه
 
 ن؟یشمابود..اون -
 

 . بودیدنی دافتی ارغوان واقعا قيوا: باخنده گفتپرجون
 

 .از شماانتطار نداشتم :دمی ورچلب
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 . من حق ندارمی ولی منوبترسونياه چطور توحق دار: جونيپر
 
 دمی سمتش رفتم و گونش بوسبه
 
 .ياریشماصاحب اخت-
 

 .ه آشپزخونه برگشت بغلم انداخت و بي و توماسک
 
 . انداختمی دستم نگاهي ماسک توبه
 

 .  مني ترسناکه مخصوصا براواقعا
 
 . وبخوراصبحونتیارغوان ب: جونيپر
 
 .رمیس-
 
 . پس ناز نکني نخورديزیتوکه چ... باشازی نباش پریس: جونيپر
 
 . نشستم و مشغول خوردن شدمزی آشپزخونه برگشتم و پشت مبه
 

 .. خودم غرق بودماالتی خي توی اونجا بود ولدرظاهر
 

 . مونده بودی ناسوت باقيجبروت رفته بود و جسمم تو به بودفقط روحم  گفته کلیط همونطورکه
 

   کما بودمي پنج سال  که تودرست
 

 ..ومدی نمادمی یچی به هوش اومدم هنکهی از ابعد
 

 ..انهی وقت نگفت امکان برگشتش هست چی هیول گفته بود که حافظم پاك شده کلی هم بود طیعی طبالبته
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 .نهیرازای غدونستمیدم که م  خویول...گردهی حافظم برمی وبعد از مدتهی موقتی فراموشنی معتقد بودن ادکتر

 
 . بهنام فر مواظبم بودني کما بودم خانواده ي که تویتمام مدت 
 

 به ادمی شباهت زلی و به دلبرنی ممارستانی و به بکننی مدای جون پمهی در خونشون ني منو جلوی شبنکهی امثل
 ...کننیدامی نسبت به من پیبی عجیدخترشون که فوت شده بود دلبستگ

 
 .ادآوردمی و تمام اتفاقات جبروت به کلی هفته طکی بعد ازگذشت بایتقر
 
 یچیه... ي اگهی ديزی نه چادآوردمی فقط جبروت و به یول
 

 .ومدی به سرم مینام فر و سرراهم قرارداد وگرنه معلوم نبود چ بهي خداروشکرخداخانواده بازم
 

 . اومدمرونی چشمام از فکر بي جلوی دستباحرکت
 
  شده؟یچ-
 
 .زنمی حرف می کي تو دختر؟؟منو بگو دارم براییکجا:يپر

 ن؟یگفتی میحاال چ.. حواسم نبوددیببخش- 
 
 .می مسافرت برهی ارسالن که اومدگفتمی میچیه: يپر
 
 .دمی جام پراز
 
 . قدم به عقب رفتهی جون يپر
 
 .شهی می عاليوااااا-
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 .دمیترس..  تو؟؛چتهيپر
 
 

 .دمی رفتم و گونش و بوسجلوتر
 
 .عاشقتم-
 
 ؟یعاشق ک+
 
 . عقب برگشتمبه
 
 . دادمنی و چمینیب

 
 .به توچه-
 
 .رونی کنارش رد شدم و از آشپزخونه زدم باز
 
 . قهرکردهکهی کوچیاوووو ابج+
 

 . نشستمونیزی تلوي مبل جلوي رونهی به سدس
 
 .از کجامعلوم-
 

 .. کنارم نشستبافاصله
 
 ؟یچ+
 
 . من بزرگترباشمدیشا... یاز کجامعلوم که تو از من بزرگتر باش-
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 یستیمطمئن باش ن+
 
 . گرفتيگوریف
 
 .گنی نمنوی عضله ها انی حداقل اای+
 

 . نازك کردمی چشمپشت
 
 .قویر-
 
 قوام؟یمن ر..اه +
 
 اوهوم-
 
 ؟ ی هستیپ تو چ+
 
 .ییبای زيملکه -
 

 ي ملکه گهی دربه داغونش مکلیبااون ه..بالبه دور: نازك زنانه گفتي گرفت و با صداشینی و به بدستش
 .شییییا...ییبایز
 
 .یستی هم بلد نیخاك توسرت که منت کش-
 

 . سرش و خارونداشکان
 

 .ادندارمی کارکنمیخب چ:اشکان
 
 .ي ندارادی رو یچیتواصوال ه: جون از آشپزخونه داد زديپر
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 .رخندهی زدم زیپق
 
 .بفرما-
 

 .اه مامان:اشکان
 
 پاشو برو سر درس ومشقت..مرض:يپر
 

 .یزنی مییحرفا..گنی دانشگاه مشق ميمامان مگه تو : اشکان
 
 .یحاالهرچ :يپر
 

 . از جاش بلند شداشکان
 
 کجا؟-
 

 .گهی درس و مشقم دیبرم پ... آق شجاع خونه اشکان؛
 
 .ای نکردیعذرخواه...نمکدون-
 

 . و فوت کردنفسش
 

 .ي عادت کرديریتوهم به باج گ : اشکان
 
 .یکنی نمی عذرخواهی وقت زبونچیچون توه -
 

 ؟يخوای میخب حاال چ:اشکان
 
 .امیفقط امشب منم باهات م..یچیه -
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 ؟ یدونی تو از کجا منمیصبرکن بب.....فکرشم نکن : اشکان

 
 . زدمي البخندمسخره

 
 .در کل گفتم -
 

 م؟ی سر گوشیرفت: کردزی و رچشماش
 
  گفته؟ینه ک-
 

 ؟ي دادامی هم پیهوووف به کس:اشکان
 
 .دونمیاوووم نم-
 

 . از جام بلندشدمادشیبافر
 

 ؟ي زنگ زدیبه ک...ارغوان جوابم و بده:اشکان
 

 . اوه االنه که سگ بشهاوه
 . وبستمچشمام

 
تاحاالبه چندتادختر قول ازدواج ..يشعوری بیلی و خی هستيانتکاری زنگ زدم و بهش گفتم توآدم خدیبه مروار-

 هی دماغ عملي دختره کی داداشم با خوادیآقادلم نم..دوس داشتم..هی چیدونیاصال م.... قولتری زي وزديداد
 . دوس باشهي و افاده اسیف
 

 . گرفتم تموم حرفام و پشت سرهم وبدون مکث گفتمی شدن حرفم نفسباتموم
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 . از چشمام و باز کردمیکی آروم
 

 .کردی باز منو نگا مشی گذاشته بود و بانزی مي مبل نشسته بود و پاهاش و روي رواشکان
 

 . باز کردمگممی دچشم
 
 . شل شدشمین

 
 .گهی ديبریمنم امشب م-
 

 .معلومه که نه:اشکان
 
 . و بستمشمین

 
 چراا؟-
 

 .  تورو ببرم وسط چندتا پسريتوانتظار دار....رایچون که ز:اشکان
 
 .دختراهم که هستن-
 

 .خب باشن:اشکان
 
 .ي توهم برذارمی نمای يبری مامنمی-
 

 .ستادی بلند شد واازجاش
 

 .ارغوان منو نخندون:اشکان
 

 .نی به زمدمی و کوبپام
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 .مینیبیم-
 
 . پنبه دانهندیشتردرخواب ب: که گفتدمی اشکان و شني سمت پله ها رفتم و به اتاقم برگشتم صدابه
 

 . و محکم بستمدراتاق
 

 . تخت پرت کردمي و روخودم
 
  تانره؟؟؟کارکنمیحاال چ-
 

 . شده وادارش کنم من و باخودش ببرهي هرجوردی بایول..ستمی نفشی جوره حرچی هدونمی مخودمم
 

 . بهم دارهيادی هم شباهت زياخالقش درست مثل خودمه نه فقط اخالق بلکه ازلحاظ ظاهر..ز لجباي پسره
 .داکردهی پيادی بگم شباهت زدیابای 
 .هی کامال اتفاقنمی اشکان شدم که اهی شبیلی صورتم انجام شده خي که رويبخاطر عملها 
 
 سرم اومده بوده که صورتم کامالداغون یی چه بالستیمعلوم ن... بودمی بفهمم قبالچه شکلتونستمی کاش ميا

 ..شده بوده
 .دارم ودوست  شباهتنی چهره وانی بازم ایول
 

   دورشم شلوغهجهی درنتو هیپی پسرخوشتاشکان 
 تنها تفاوتمون رنگ چشمامونه که از اشکان یلی مستطي و چونه ی استخونینی و بدیسف باپوست  بلندچهارشانهقد

 . بودهی مشکباهمی ز البته ازهی و ازمن عسلیمشک
 

 .نهی اشکان به  من هم همدی شدیدوقلو بودن علت وابستگ) خواهراشکان که فوت شده(بای و زاشکان
 

 ..زدهی سال آخره حقوق دانشگاه ي فرزند ارشد خانوادست ودانشجوارسالن
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 . نوره تهرانهامی دانشگاه پی ترم پنج  روانشناسي اشکان دانشجویول
 
 .هی شرکت خصوصکی پدر خانواده حسابداردیو ارسالن خونه داره و عمو مج جون مادر اشکان يپر
 

 کنمی اوقات باخودم فکرمیگاه.. ولطف دارندنی متی هستن و واقعا به من اهمیمی گرم و صمي خانواده درکل
 . بهنام فرمينکنه من واقعا دخترخانواده 

 
 .ارمی نادشی وقت به چی هدمی محی ندارم ترجی خوبي گذشته اگه
 

 .هی واقعادرد سختیگرچه فراموش...می االنم راضی از زندگمن
 
 . صالحهی هرچیول
 

  اوردم وآهنگرونی ببمی و از جمیگوش
set fire to the rainازadele 

 . کردمیوپل
 

Adele - Set fire to the rain 
 

I let it fall, my heart 
  قلبم سقوط کنهگذاشتم

 
And as it fell, you rose to claim it 

 ی تا فتحش کني تو بلند شدکردی که داشت سقوط می در حالو
 

It was dark and I was over 
  بودمدهی بود و من به اخر خط رسکی جا تارهمه

 
Until you kissed my lips and you saved me 
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 ي و نجاتم داديدی تو منو بوسنکهی اتا
 

My hands, they’re strong 
  اني من قويدستها

 
But my knees were far too weak 

  نبودني زانوانم اونقدر قواما
 

To stand in your arms 
  اغوشت محکم باشمي بتونم توتا
 

Without falling to your feet 
 فتمی به پات نو
 

But there’s a side to you that I never knew, never knew 
 دونستمی نمچوقتیه…دونستمی نمچوقتی رو در مورد تو هيزی چهی اما
 

All the things you’d say, they were never true, never true 
  راست نبودچوقتیه… راست نبودچوقتی هی که گفتيزی چهر
 

And the games you play, you would always win, always win 
 ي برنده اشهیهم …ي برنده اشهی تو همياری که در میی هاي بازنی با او
 

But I set fire to the rain 
 دمی من باران رو به آتش کشاما
 

Watched it pour as I touched your face 
 دمیدی مکردمی که صورتت رو نوازش می بارشش رو درحالو
 

Let it burn while I cry 
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 کنمی مهی که من گری باران مشتعل بشه در حالبذار
 
‘Cause I heard it screaming out your name, your name 

  تواسم…زدی مادیباران داشت اسم تو رو فر!دمی من شنچون
 

When laying with you 
  با تو امیوقت
 

I could stay there, close my eyes 
  اونجا بمونم و چشمامو ببندمتونستمیم
 

Feel you here, forever 
 کنار خودم احساس کنم تو رو شهی همي براو
 

You and me together, nothing is better 
 ستی ننی بهتر از ازی چچی و همی و تو با هم هستمن
 
‘Cause there’s a side to you that I never knew, never knew 

 دونستمی نمچوقتیه…دونستمی نمچوقتی رو در مورد تو هيزی چهی اما
 

All the things you’d say, they were never true, never true 
  راست نبودچوقتیه… راست نبودچوقتی هی که گفتيزی چهر
 

And the games you’d play, you would always win, always win 
 ي برنده اشهیهم …ي برنده اشهی تو همياری که در میی هاي بازنی با او
 

But I set fire to the rain 
 دمی من باران رو به آتش کشاما
 



  انیرمان نس                                                            اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 66 

Watched it pour as I touched your face 
  بارشش روو
 
 
 

Let it burn while I cried 
 کردمی مهی که من گری باران مشتعل بشه در حالبذار
 
‘Cause I heard it screaming out your name, your name 

  تواسم…زدی مادیداشت اسم تو رو فرباران !دمی من شنچون
 

I set fire to the rain 
 دمی باران رو به آتش کشمن
 

And I threw us into the flames 
  خودم و تو رو به قلب شعله ها پرت کردمو
 

Where I felt somethin’ die, ’cause I knew that 
  رو حس کردميزی چهی بود که مردن اونجا

 
That was the last time, the last time 

  بارنیآخر… بار بودنی آخرنی ادونستمی مچون
 

Sometimes I wake up by the door 
  در خوابم بردهشی فهمم پی و مشمی مداری بی موقع ها وقتیبعض

 
Now that you’ve gone, must be waiting for you 

  منتظرت  باشمدی بای که رفتحاال
 

Even now when it’s already over 
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  عشق تموم شدهنی حاال که ایحت
 

I can’t help myself from looking for you 
  تونم دنبالت نگردمینم
 

I set fire to the rain 
 دمی باران رو به آتش کشمن
 

Watched it pour as I touched your face 
 دمیدی مکردمی که صورتت رو نوازش می بارشش رو درحالو
 

Let it burn while I cried 
 کردمی مهی که من گری باران مشتعل بشه در حالبذار
 
‘Cause I heard it screaming out your name, your name 

  تواسم…زدی مادیباران داشت اسم تو رو فر!دمی من شنچون
 

I set fire to the rain 
 دمی باران رو به آتش کشمن
 

And I threw us into the flames 
  خودم و تو رو به قلب شعله ها پرت کردمو
 

Where I felt somethin’ die 
  رو حس کردميزی چهی بود که مردن اونجا

 
‘Cause I knew that that was the last time, the last time, oh 

  بارنیآخر… بار بودنی آخرنی ادونستمی مچون
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Oh, no 
Let it burn, oh 

  مشتعل شهبذار
 

Let it burn 
  مشتعل شهبذار
 

Let it burn 
  مشتعل شهبذار
 

 . خوابم بردی کدمی نفهمدادمی آهنگ گوش منجورکهیهم
 

 . شدم،سرجام نشستمداری سرما ازخواب ببااحساس
 
 ...بهی کرج واقعا عجي تابستون اونم توي سرماتونیا

 
 .دهی بعد از ظهر و نشون م انداختم ساعت سهی ساعت نگاهبه
 

 .دمی به لباسم کشی بلند شدم دستازجام
 
 . سمت دررفتمبه
 

 . در وباز کنمتاخواستم
 . به عقب برگشتمعی سردی وزي سردباد
 

 . اتاق خاموش بودو پنجره باز بودکولر
 
 . سمت پنجره رفتم و پرده رو کنارزدمبه
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 . تخم چشمامي داغ خورد توافتاب
 

 .. و پنجره روبستمدمی پرده رو کشعیسر
 
  سرد ازکجااومد؟ي اون هوایپ

 
 . اومدمرونی باال انداختم و ازاتاق بي اشونه

 
 

 )يراو(لیسه
 
 
 
 .اتویب-
 

 . شرکت وارد شدی منشی باز شد ولوسدراتاق
 
  شد؟یخب چ-
 

 .می مناقصه رو بردگمی مکیقربان بهتون تبر:یلوس
 

 . لبم نقش بستي رويلبخند
 
 .میری بگکی کوچی مهمونکی يروزی پنیخب بهتره به افتخار ا...هیعال-
 

 . تالش کردنیسخت به  مناقصهنی ايهمه برا..شهی میبله قربان عال:یلوس
 
 .يری کمک بگکلی از نیتونی می داشتاجی جشن و انجام بده اگرهم به کمک احتيخب پس خودت کارا-
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 ن؟ی نداري امرگهید...چشم قربان:یلوس
 
 .ي بریتونینه م-
 

 .ستادمی اتاقم اي سرتاسري پنجره ي بلند شدم و روبه روازجام
 

 . دربلندشد  بسته شدنيصدا
 
 . انداختمی روبه روم نگاهي منظره به
 

 .رپامهی زسی پارنجاتمامیازا.. اتاقمنی اعاشق
 

 عاشقش بودم ی که ازبچگفلی دوس دارم البته نه بخاطر برج ایلی شهر و خنیا. فوت کردمی و به آرومنفسم
 . وصافشیبلکه بخاطر آسمون آب

 
 دور ي خاطره کی کنمی که هروقت بهش نگاه میآسمان.. هستشهی و همشهی نمدی  وقت ناپدچی که هیآسمان

 ..یلیخ.. دوریلی خي خاطره کی...شهیدرذهنم زنده م
 
 . خودش و دارهی و قشنگییبای بازم زی ولستی ننجای آسمون ای آسمون تهران به صافنکهیباا
 
 . نشستممی صندليرو
 
 ... شهر عشاقسیپار
 

 به عهده گرفتم سی شرکت و در پاري گهی دي شعبه استی که از تهران اومدم و ری سه سال از زمانحدود
 .گذرهی ممی زندگی باتنها دلخوشدارید نی پنج سال ازآخرقای و دقگذرهیم
 
 . دادم و چشمام و بستمهی تکی صندلی پشتبه
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 ستاره با اخالقش که يبرا..  مزشی بيای سروش باشوخيبرا.. آلودشي تهران باهواي دلم تنگ شده براچقدر

 . همچنان زندهیدور ول  يخاطره ا..ستی خاطره نهی شباهت به یب
 
 کاش منم مثل سروش خوش شانس بودم که بتونم با عشقم با همسرم ي کاش االن کنارشون بودم ايا

 . کنمیزندگ
 
 .... کاشيا

 
 . خامهالهی تمامش خیول
 

 )يراو(ارغوان
 
 ؟يای بامابيخوای نمیارغوان مطمئن :يپر
 

 . مبل پرت کردمي و روخودم
 
 امی پس اگه بشناسمی رونمی رو ندارم تازه منکه اونجاکسی خاله خانباجيای مهموننی اياره اصال حوصله -

 .رهیحوصلم  سرم
 

 ؟یترسی خونه نميعموجان تنهاتو:دیعمومج
 
 . درصدمن بترسمهیعموفکرکن ..من و ترس؟؟؟عمرا-
 

 .ستی نی مشکليای بيخوایباشه حاالکه خودت  نم:دیعمومج
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 .میخب خانم بر : جون و گفتي روکردسمت پرعمو
 
 افتاد ی نکرده اتفاقییاخدای يدی شنییاگرم صدا.. در و از توقفل کنمی خونست ماکه رفتدی کلنیاایارغوان ب:يپر

 . زنگ بزنااشکانیحتما به ما
 

 نیاخه االن درسته ا...ده؟؟یحاال چراتلفنش وجواب نم... کجا رفته؟ستی فکر معلوم نی بيپسره :دیعمومج
 دخترتوخونه تنهابمونه؟

 
 .رفتی نمرونی وگرنه اصال بمی دعوتیی که ماامشب جادونستی پسرم نمیطفل:يپر
 

 ..يبری دارم برات حاالمنو نماشکان
 
 .رشدی دنی برگهیخب د-
 
 . باشهی نکنم حواست به همه چيادآوری گهیارغوان د: گفترفتی که به سمت در  می جون درحاليپر
 
 نی برنیخوایخوبه حاالم.. سفرقندهارنی که برنیخوایبابانم... هستیچشششششم حواسم به همه چ-

 .دوتاچهارراه اونورتر
 

 . شدری دمیابریخانم ب..گهیارغوان راست م:دیعمومج
 

 .خب عموجان خداحافظ: سمت من و گفتدروکردیعمومج
 
 .خداحافظ-
 

 . کردم به اتاق اشکان رفتمی جون و راهي باهزار مکافات پرنکهیبعدازا
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 .یتوهنوز منونشناخت...هی ارغوان کدمیحاالنشونت م-
 
 . شدنی سمت کمدلباسش رفتم و بازش کردم که البته فکم پخش زمبه
 
 .جادکنمی توشون ایکی کوچراتیی تغهی دی که بافی حیول... چقدرلباس دارهی قرتيپسره -
 

 . خودم خندم گرفتي سردادم که از خل بازیطانی شي خنده
 
 . کردمدای رنگ پي رفتم و باهزارزحمت چسب چوب و  مقداري انباربه
 

 . وپنجره هم بازهخورهی اتاق داره تکون مي پرزه دمی به اتاق برگشتم که ددوباره
 
 .دمیپس چرا من نفهم... از قبل باز بوده؟؟یعنی... پنجره رو باز کردم؟؟یمن ک-
 

 . باالانداختم ورفتم سراغ کارخودمي اشونه
 

 .ختمی چسب چوب ري مقدارباشونی جي اوردم و تورونی اشکان واز کمد بي از کتهاچندتا
 

 ي کفش درست جاي جلواطیبااحت یلی خفیستفاده از ق گذاشتم و رفتم سروقت کفشاش و بااکتهاروسرجاشون
 . پارو پراز رنگ کردميپنجه 

 
 چسبوندمشون البته خداکنه نی و با چسب به زماشی روفرشیی باکفشا که تموم شد رفتم سروقت دمپاکارم

 .تااونموقع خشک بشه
 
 . باشهی براش کافگهیخب فکرکنم د-
 
 . و روشن کردمونیزی رفتم و تلومنی اومدم و بعد از گذاشتن چسب و رنگ سرجاشون به نشرونی اتاق باز
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 . بهش زدمی برداشتم و گاز بزرگبی سکی
 .ی من دارم به کرگدن گفتم زِکی عجب دهنواقعا

 
 . به صورتم خوردیمی لحظه احساس کردم نسکی

 
 . کولر نگاه کردم خاموش بودبه
 
  خاموش شد؟ی کنیا -
 

 . مثل خس خسییصدا..دمی شنیی آشپزخونه صدايازتو
 
 .ستادمی مبل بلندشدم واي رواز
 
 ؟ییاشکان تو-
 

 . خس خس بلندشدي صدادوباره
 

 . به سمت آشپزخونه رفتماروم
 
 .ستی نی جالبیاصالشوخ...يشعوری بیلیاشکان خ-
 

 .جلوتررفتم
 
 .. اشکانيهو-
 
 ه؟یچ+
 

 . بودستادهی به عقب برگشتم اشکان بود که دم در اعیسر
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 ؟یینجایتوا-
 

 ؟يزدی صدام میدلت برام تنگ شده بود که داشت... کجاباشمیخواستیاره مگه م:اشکان
 
 .یی آشپزخونه صدااومدفکرکردم تويازتو..عمرا-
 

 . شددهی اخم بزرگ پوشکی باصورتش
 

 .جلوتراومد
 

 . قدم عقب رفتمکی ازترس
 

  بوده؟ی چي پس صدانجامیمنکه ا:اشکان
 

 . به سمتم اومدباعجله
 

 .وارخوردمی چندقدم عقب رفتم و ازپشت به ددوباره
 

 . ازسمت اشکان بودمدی شدیلی واکنش خکی منتظر هرلحظه
 
 . اشکان از کنارم ردشد و وارد آشپزخونه شدیول
 

 . فوت کردمی و به آرومنفسم
 

 .ای لحظه بهیارغوان :اشکان
 
 .دجلومی منو ترسونده بود پرکباری جون يپر که ی وارد آشپزخونه شدم اشکان باهمون ماسکتا
 
 .رونی بدمی و از آشپزخونه دودمی کشیغیج
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 . اشکان از آشپزخونه بلند شدي قهقه يصدا

 
 .رونی بپره بنمی سي که هرلحظه ممکن بود از قفسه زدی تندمنقدری قلبم،اي و گذاشتم رودستم

 
 . اومدرونی شده بودازآشپزخونه بادقرمزی زي که از خنده ی درحالاشکان

 
 کجاش خنده داره؟..درد-
 

 .یی ترسواشکان؛دخترتوچقدر
 
 انه؟ی ترس داره نمی ماسک ترسناك بپرم جلوت ببکی با کباریبذار منم  -
 

 . که بترسههیخب بپر ک:اشکان 
 
 .مینیبیم-
 

 .مینیخب بب:اشکان
 

 . گرفتم نازك کردم و به سمتش رفتم و ماسک و از دستشی چشمپشت
 

 کار؟ی چيخواینومیا:اشکان
 
 .ی غلطانکننی ازاگهی بندازمش دور تادخوامیم-
 

 . پرت کردونیزی تلوي مبل جلوي باالانداخت و خودش و روي اشونه
 
 . آشپزخونه بودي توی چيدی فهمیراست-
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 . گربه بودهادی به احتمال زینه ول:اشکان
 
 .گربه کجابود-
 

 .ی بکنزاشمی چنی فکر ادی بايذاری آشپزخونه رو باز مي پنجره ی وقتدونمینم:اشکان
 
 مگه بازه؟..پنجره؟-
 

 .اره:اشکان
 
 . من بازنذاشتمشیول-
 

 .خب حتماکار مامانه:اشکان
 
 .فکرنکنم-
 

 .شهیپنجره که خودبه خودباز نم..  اکارمامانی اکارتوعهیبالخره :اشکان
 
 .دیشا-
 

 .شک نکن:اشکان
 . شدمکی خوشگل وشیلی خيالی وکی پله ها باال رفتم و وارد از
 
 الی درست مقابل ساختمون دوبلکس وید و استخر بزرگ  از درخت بودهی بزرگ که دورتا دورش پوشيالی وکی

 .قرارداشت
 

 . رفتمجلوتر
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 . به سمتم اومديدختر
 

 . محو بودییکجورای واضح نبود ادی زچهرش
 
 .نی کردری ددرنقی؟چرااییپس شما هاکجا+
 

 . از کنارم بلند شدي دختريصدا
 

 . بودکی ترافمیکارکنی چدختردوم؛خب
 
 . نبودصی دختر کنارم نگاه کردم چهرش اصال قابل تشخبه
 

 .نیفکرکردم جا زد: بود دوباره گفتستادهی که روبه روم ايدختر
 
 . درصدهیفکر کن : گفتماری اختیب

 
 . قدم به عقب رفتمکی ترس از
 

 حالت خوبه؟ : روبه من گفتدختردوم
 

 . به عقب برداشتمی قدمدوباره
 

 زده با رونی درشت و از حدقه بي وسرد با چشمهادی سفیصورت. شد کم کم چهرش واضح شدکی نزدبهم
 . به رنگ قرمزییموها

 
 . لبش نقش بستي روی زشتلبخند

 
 . شدکمینزد
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 . چسبونده بودننیزم تکون خوردن نداشتم انگار پاهام و باچسب به قدرت
 

 ... و فشار داددی بازوم و چسببادستش
 

 . از گلوم خارج نشدیی صدای بزنم ولغی جخواستم
 

 . شدلی محض تبدیاهی جمع شد و به سکبارهی به الی وتمام
 

 . و ول کرد وبه عقب هلم دادبازوم
 

 .دمی ازخواب پريدی درد شدبااحساس
 

 .سوختی صورتم نشسته بود و بازوم به شدت مي روي سردعرق
 

 . شرتم و زدم باالی تنی و روشن کردم و آستآباژور
 
 . وجه گرم نبودچی به هی خون ولي بازوم بود و قرمز شده بود به قرمزي چهارتا انگشت رورد

 .سوختی بود و به شدت مخی و سرد
 .میشونی پي و گذاشتم روارنجم

 
  بود؟ی چه خوابگهی دنی اایخدا
 

 . قماقم بودی بني لهی قبي زناهی شبیلی اون زن موقرمز خي چهره
 
 تمام خاطرات مربوط به شدی کاش ميا...نمشونی ببنکهی بهشون فکرکنم چه برسه به اخوامی نمی حتگهید

 ..کلی طیحت..یهمه چ..جبروت و ازذهنم پاك کرد 
 
 .ارمیادبی و به کلی تلخ ازدست دادن طي دوس ندارم خاطره گهید
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 .رهی تادردش آروم بگدمی دستم کشي زدم پتو رو رویغلط

 
 اشکم شروع به ي بودم تا چشمه يادآوری نی انگار منتظر همختمی بودم و اشک رداری تاساعت چندبدونمینم

 . کنهدنیجوش
 

 ازش یچی که هي که داشتم گذشته ايابدی خوب ي از گذشته دادی مبهمم خبرمي از گذشته دمی که دیخواب
 .دونمیمن

 
 در فراموش کردنش داشتم هم ی که سعي شد بلکه گذشته اادآوری فراموش شدم وي خواب نه تنها گذشته نیا
 .ادآورشدی

 
 ... همهيبرا... تنگ شدهتهای عفري همه ي ساهارا براي براکلی طي دلم برانمیبی مکنمی که فکر ماالن

 
 و گذشتن متوجه می ازدستشون دادی وقتیول..میدونی و نممی که داریی هاهی وقت قدر لحظات وثانچیماانسانهاه

 . همون خاطرات تلخی حتمیشی متشونیاهم
 

 . رفتم و وضو گرفتمسی اومدم و به سرورونی کردن برداشتم ازاتاقم بهی اذان دست از گري شدن صدابابلند
 

 .ستادمی بود و پهن کردم و به نماز ادهی جون برام از مشهد خري که پري ترمه اي سجاده
 

 .... الخصوص خودمی همه دعاکردم علي براسرنماز
 

 ...رهی که دلم اروم بگدعاکردم
 . بهتري اندهی ساختن آي خواستم کمکم کنه براارمشیادنی نداشتم به ی خوبي اگه گذشته ازخداخواستم

 
 . رو جمع کردم و به تختم برگشتمسجاده
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 . خوابم برددی به متکا رستاسرم
 

 .دارشدمی ازخواب بدادی داد و بيباصدا
 

 . نداشتي ادهی فای سرم گذاشتم ولي و روبالشت
 

 . از خواب دل کندمکالفه
 
 . تخت نشستم و به ساعت نگاه کردميرو
 
 .رونی بدی ساعت چشام ازحدقه پردنیباد
 

 پنـــــــــــج؟؟؟؟: بلندگفتميباصدا
 

 . عوض کردمي زرد قنارراهنی پکی شرتم و بای و تنیی پادمی تخت پري از رويتند
 
 . انداختمی به خودم نگاهنهی آيتو
 

 . پف کرده بود وچشمام قرمز شده بودصورتم
 

 . قرمز باشهدمی کردم باشبی که من دي اهی گربااون
 

 . پف صورتم کنمي خواب و بهونه تونمی محاالخوبه
 

 . اومدمرونی موهام انداختم و از اتاقم بي و رومی مشکشال
 

 . پف صورتم به خوابهی به دست و صورتم زدم تاکمی آباول
 

 . سروصدا بلند شددوباره



  انیرمان نس                                                            اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 82 

 
  چخبره؟نیی پاستیمعلوم ن -
 

 . اومدمرونی بسی و باحوله خشک کردم وازسروصورتم
 
 . رفتممنی اومدم و به نشنیی پله هاپااز
 

 ونیزی تلوي جلوهشی مثل همی مشکی شرت قرمز و شلوار ورزشی ازهمه چشمم به اشکان خوردکه با تاول
 .زدی و غر مشکوندینشسته بود و تخمه م

 که پشتش به من بود و صورتش و گهی دي کله کی ي بودن به اصافه دنشستهی جون و عمومجي پرکنارشم
 .دمیدینم
 

 . به سمتم برگردهگهی دي فرستاد که باعث شد سه تا کله ي صلوات بلنددنمی با داشکان
 

 ؟یزنی ملی توتاصبح بکنهی ندونه فکر میهرک..؟یخوابیدخترتوچقدر م:اشکان
 
 .دوس دارم-
 

 . کردمی جون سالمي و پردی عمومجروبه
 
 صورت ي شد روخی دوباره برگشت سمتشون و مکی دوباره برگشتم به سمت اشکان که ناگهان سرم اتوماتو

 . که کنارشون نشسته بوديپسر
 
 ؟ي اومدیک..تو..تو-
 

 .نی داشتفی جناب درخواب نازتشریوقت :اشکان
 

 .ببند..اشکان:می و ارسالن باهم گفتمن
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 . به سمتش رفتمباعجله

 
  چقدر دلم برات تنگ شده بود؟یدونی ميوا-
 

 .کهی کوچینه چقدر آبج:ارسالن
 

 .نگدریا: گفتمی و ازهم باز کردم و باحالت لوسدستام
 

 . اوق زدن اشکان بلند شديصدا
 

 .چندشا:اشکان
 

 .حسود:ارسالن
 

 . نازك کردو صورتش و برگردوندی پشت چشماشکان
 
 . که زمان ازدستمون در رفتمیدی و خندمی با ارسالن درموردخاطرات خوابگاه ودانشگاش گفتنقدریا

 . ماکرد و شروع کرد به چرت و پرت گفتنی کم کم خودش وقاطدهی بهش محل نمیدکسی که داشکانم
 . حال و هوام عوض شد واز اون فاز دپ خارج شدمی اشکان و ارسالن حسابيای بازبامسخره

 
 . سرراهم قرارگرفتي خانواده انی که همچواقعاخداروشکر

 
 . خوب زد و بغلم کردمي بهم حرفای جون به اتاقم اومد و کلي پراخرشب

 . کردمهی گرشبی ددنیازحرفاش متوجه شدم که فهم 
 . جناب اشکان خانيکه از کارا کردنم بلهی گري نه ازصداالبته
 اتاقم ي توپ پر اومده توهی من شده و باي و متوجه خرابکاررونی بره بخواستهی صبح اشکان منکهی امثل

 . و صورتم فوق العاده قرمزه و پف دارهسهی بالشتم خدهیتاحسابم و برسه که د
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 که ی اشکان و وقتي افهی تاقدارنبودمی شدم که چرا بی حرف و زد ازدست خودم عصباننی جون اي پریوقت
 .نمی ببدهیلباساش و د

 
 . همونيبرا. بودمدهی کم خوابیلی خوابم نبردنکه من خگهی جون  دي از رفتن پربعد
 

 ..رهی مشغول کردم تا خوابمم بگمی وباگوشخودم
 .بازش کردم ازطرف اشکان بود.. برام اومدی سه بود که اسيساعت حدودا..گرفتی محاالمگه

 
 ؟يداریب+
 

 .برهیآره خوابم نم: نوشتمبراش
 
 . خوابتم بپرهمچهی ننی همترسمی مگمی نمگهی حاال دیول.. و بهت بدمي خبرکی خواستمیاخه م+
 

 .برهی خوابم نمي از کنجکاوگهی دیدونیاه توکه م: نوشتمدوباره
 
 سه روز..گمیباشه دلم برات سوخت م..ی که نه فوضوليکنجکاو+
 
 . شمالمی قراره با دوست بابا برگهید
 
 . و باپتوم خفه کردمغمیج
 
 . بهم نگفتيزی جون چي چرا پرنمیصبرکن بب...دورغ نگووووو-
 
 من ي کردهی بازم گرنمی اگه ببهی ها نه گریفقط بخواب..حاالهم برو بخواب.. فراموش کردهدی شادونمیچم+
 . باتودونمیم
 

 . زدميلبخند
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 .نیممنون که هست..ممنون:نوشتم

 
 ..ینه من ممنونم که  تو هست+
 

 .. زدمی غلطتوجام
 

 م؟؟ی برمیخوای مدی باکدوم دوست عمومجحاال
 

 . که هست آدم باشهی هر کدوارمی امفقط
 
 . پهلو و اون پهلوشدم که بالخره ساعت پنج خوابم بردنی انقدریا

 . شده بودختهی سفرري که اشکان گفته بود برنامه همونطور
 . جون به من داده بودي سفر وقبالپرنی قول االبته

 
البته درموردش ..هی کدی دوست عمو مجنی ادمی هنوز نفهممیفتی راه بمیخوای مگهی دوساعت دیکی نکهی باااالن
 یسوال
 .میری ممیمهم سفره که دار.. که هست به من چهیاصال هرک...دمی نپرسهم
 

 . اومدمنروی داد اشکان از فکر بيباصدا
 

 ارغوان.. اشکان؛ارغوان
 
 .نمییبله؟؟من پا-
 
 . انداختمی راه پله نگاهي باالبه
 

  سرراه؟يذاریآخه دختر چرا چمدونت و م:اشکان
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  شده؟یحاالمگه چ-
 

 . چمدونتنید آخه چالغ شدم باا.. شده؟؟ی چیپرسیم:اشکان
 
  به چمدون من داره؟یچه ربط-
 

 . که پام خورد به چمدون تونیی پاامی بخواستمیم...  چمدون توعهي چرخاری زیآخه همه چ:اشکان    
 
 .اصال ازکجا معلوم چمدون من باشه-
 
 ست؟ی چمدون توننیمگه ا: کنار پاش اشاره کرد و گفتی چمدون زرشکبه
 
 .نهیبی رو نمی به من نداره که چمدون به اون گندگی تو ربطیینای نابیچرامال منه ول-
 

 . سرراهی چرا چمدونت و گذاشتمنیاصالبگو بب:اشکان
 
 پس مجبوربودم که نیی پاارمشی که بدیرسی اتاقم دوما زورم نمياوال سرراه نذاشتم و گذاشتم جلو-

 .نیی پاارتشی بشه بلکه بدای نفرپکیهمونجابذارمش تا 
 

 .ط ای حي اومد و رفت تونیی بهم رفت و همراه باچمدون پاي غره اچش
 

 . دوختمونیزی از در گرفتم ودوباره به تلوچشم
 

 .ادی که بمیدبودی و منتظردوست عمومجمی بودستادهی ااطی حي آماده رفتن توی ساعت همگکی ازگذشت بعد
 

 . دادمهی تکنی به ماشنهی به سدس
 
 ؟ ادیهوووف پس چرا نم-
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 .ستادی کنارم اارسالن

 
  رفتن؟ي براي عجله داریلی خنکهی اارسالن؛مثل

 
 . دوس دارم برم شمالنی هميبرا.ستی نادمی دمی دااگرمی دمی ندکی و جنگل و از نزدایاوهوم اخه تاحاال در-
 

 .ستادی به طرفمون اومد و روبه رومون ااشکان
 

 .رسنی مگهی دي قهیبهش زنگ زدم گفت تاده دق :اشکان
 
 ؟ي زنگ زدیبه ک-
 

 .خنگ منظورم آقا محسنه:اشکان
 
 ه؟ی کگهیمحسن د..هان؟؟-
 

 .کنمی می زندگی باچه خنگنیبب: روبه ارسالن گفتاشکان
 

 . باالانداختي باخنده شونه اارسالن
 
  بگم؟ی چدونمی نمیخب وقت..کوفت-
 

 ه؟ی آقامحسن کیدونی تو نمیعنی:اشکان
 
 .خب معلومه که نه-
 

 .کنهی که باباتوش کار مهی همون شرکتسیبابا آقا محسن رئ:ارسالن
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 نجا؟ی اادی بخوادیخب حاال چرا م..آهان-
 

 . شفاش بدهاخودتیارسالن؛خدا
 
 .يشعوری بیلیخ-
 

 .گهی شمال دمی دلبندم ماقراره باآقا محسن بردجانیاشکان؛مج
 
 .گهی دیگفتیآهان خب از اول م-
 

 . بره مسافرتخوادباحسابدارشی می شرکت به اون بزرگکی سی رئيچجور : فکرکردم و دوباره گفتمیکم
 

 که بابا حسابدار نطوری داشتن،همی باهم رفت و آمدخانوادگمی اقامحسن از قدي ما و خانواده يخانواده :ارسالن
 . باهم بزرگ شدننای اییکجورایشرکت آقامحسنه پدربزرگم حسابدار شرکت پدر آقا محسن بوده 

 
 ن؟دمشوی مدت من ندنی اي هستن پس چرا تویمی باهم صمنقدریاگه ا-
 

 .انی مرانی به اری به دری دیلی و خکننی می محسن و خانوادش لندن زندگ؛آقا اشکان
 
 .آهان-
 

 .بنظرم اومدن: زنگ خونه ارسالن گفتي صدابابلندشدن
 

 .ی گفتبیچشم بسته غ:اشکان
 

 .خب حاال برو در وبازکن:ارسالن
 

 .گهی دکنهی بازمفنی خونست باآاشکان؛مامان
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 .زودباش برودر و بازکن زشته..  خونه امي تویگی که مینی بینجانمی رو ای گندگنیپسرمگه منه به ا:يپر
 

 . غرغرکنان به سمت دررفت و بازش کرداشکان
 
 .نمی روببدهی گرمابه و گلستانه عمومجقی که رفی محسننی تاادمی کنارارسالن سرَك کشاز
 

 . اومدیخودشون نم ي هاافهی قی اومد ولی مکردی اشکان که به داخل دعوتشون ميصدا
 
 . خودم و خم کردمشتریب

 
 .یفتی وقت نهیبه پا :ارسالن

 
 .نه حواسم هست-
 

 . کردم و حواسم و دادم به درزی و رچشام
 

 . واردشدنی و دخترجوانیانسالی به همراه خانم می جو گندميساله باموها55 حدوداي مردهیبعداز چندثان    
 

 . شدنی جون به سمتشون رفتن و مشغول احوال پرسي پردویعمومج
 

 . بود،بودستادهی ااطی حرونی مجهول که بي بافردی حواسم به اشکان بود که مشغول احوال پرسامامن
 

 . شدمی از در گرفتم و به سمتشون رفتم و مشغول احوال پرسچشم
 

 . به خودش گرفته بودشدمرتی نگاهشون که رنگ حي متوجه
 
 کردم جلوتر رفتم و دستم و به سمتش دراز کردنگاهی بود و بالبخندنگاهم مستادهی که کنارشون ای دختر جوونبه

 .کردم
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 . خوشحالمدنتونیازد..سالم من ارغوانم-
 

 . بلند شدگهیکنفردی ي خواست جوابم و بده صدانکهیهم
 

 . که گفت نشدميزی پرت شد و متوجه چحواسم
 

 . به عقب برگردوندمسرم
 .دمی با ارسالن دیدرحال احوال پرس دو پسرو که
 

 .نمی و تونستم ببشونیکی ي من فقط چهره البته
 

 .دنیدرخشی نور مي که توی سبزآبي هاهی تو مایی وچشمادی سفیساله باپوست26 حدودايپسر
 

 .نمشی ببتونستمی بود و نمستادهی هم پشت بهم اگهی دیکی اون
 
 .. برگرد المصبد
 

 .ستادی قلبم ازحرکت اي لحظه اي به سمتم برابابرگشنش
 
 . فراموش کردمدنمی کوتاه نفس کشي لحظه اي برایحت
 
 .درفتنی جون و عمومجي کنارم ردشدن و به سمت پراز
 

 . ادی هم گذاشتم تاحالم سرجاش بي و روچشمام
 

 . اشکان چشمام و باز کردميباصدا
 

 ؟یارغوان خوب:اشکان
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 . زدميلبخند
 
 . رفتجی لحظه سرم گکیفقط،...اوهوم-
 

 ؟یاالن خوب:اشکان
 
 .اوهوم-
 
 .نجایاای بزمیارغوان عز: جونيپر
 
  آقاي که در کنار خانواده دی جون و آقا مجي سمت پربه
 . بودن رفتمستادهیمحسن ا 
 
 . راجبش باهاتون صبحت کرده بودمی که تلفتزمی ارغوان خانم دخترعزنمیخب ا: جونيپر
 

 ..باستی زهی چقدر شبيوا: محسنخانم
 

 .  شدجادی اینی سنگیسکوت
 

 . وبه سمتش دراز کردمدستم
 
 . خوشحالمتونییاز آشنا-
 

 . فشردی دستش و دراز کرد ودستم وبه گرمی از مکث کوتاهبعد
 

 .زمی عزنیهمچن: محسنخانم
 

 .می تابه شب نخورمیفتی بهتره راه بگهیخب د:آقامحسن
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 . موافقتشون و اعالم کردنهمه
 

 . اوردرونی بنگی و از پارکنی ماشارسالن
 

 .کردمی روحس می نگاهینی سنگمی بودیی که سرگرم جابه جای مدتتمام
 
 خودمون و نی با ماشمی گرفتمی آقامحسن شدن و منو اشکان و ارسالنم تصمنی سوار ماشدی جون و عمومجيپر

 .انی خودشون بنی گرفتن با ماشمی آقامحسنم تصميبچه ها
 

 .می شدنی ماشسوار
 . بودنیارسالن سرگرم ور رفتن با ضبط ماش 
 

 ه؟ی قبليالیسروش همون و: آورد و گفترونی سرش و ازپنجره باشکان
 
  که؟يبلد..آره همونجاست : آورد وگفترونی آقامحسن سرش وبي از پسرایکی

 
  بود؟ی کمی که رفتي بارنی آخریدونیم..؟ي دارینه بابا از من چه توقع:اشکان

 
 ؟يدیپس چرا پرس+
 

  اونجا؟میای بیخواستی مي پس چجوردمیپرسیاگه نم.. نبپرسم؟یتوقع داشت :اشکان
 

 . و چشمام و بستمنی ماشی و کوبوندم به صندلسرم
 

 . کردنش ادامه بدهی وراجخوادبهی می تاکستی نمعلوم
 

ون نخورده  سانتم از جامون تککی ماهنوز ی بود که حرکت کرده بود ولي اقهی آقا محسن حدود ده دقنیماش
 .میبود
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 . ارسالن چشمام وباز کردميباصدا

 
 هان؟-
 

 . شوادهیپ:ارسالن
 

 . نگاش کردمیسوال
 

 .می سروش برنی باماشمیخوایم:ارسالن
 
 .. کدومگهیسروش د-
 

 .پسر آقا محسنه: بهم رفت و گفتي غره اچش
 
 .یزنیباشه بابا چرا م-
 

 . شدمادهی پنی از ماشغرغرکنان
 

 . برگردوندنگی وبه پارکنی دوباره ماشارسالن
 

 .ستادمی رنگ سروش ادی سفسی جنسکنار
 

 . تو جابشننی چطور توقع دارن چهار تا مرد گنده و دوتا دختر انای اواقعا
 

 .ستادی شد و کنارم اادهی پنی که همراهشون بود از ماشيدختر
 
 .یکنی فکر مکنمی که من فکرميزی به همون چيتوهم دار+
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 ؟یکنی فکرمیتوبه چ..دیشا-
 
 . جابشننی ماشنی اي شش نفرقراره توي چجورنکهیبه ا+
 

 . زدميلبخند
 
  بود؟ی اسمت چیراست...قایدق-
 
 ،نه؟ي نداری خوبيحافظه +
 

 . باال انداختمي اشونه
 
 .دیشا-
 

 . مغروري افتاده لی از دماغ فيدختره ...ي نداری خوبي حافظه خودت
 
 .اسمم ستارست... نداشتم يناراحت نشو منظور+
 

 . دادملشی تحویی مصنوعلبخند
 .باشه-
 
 . گندش و تکون داد و اومدکلی ارسالن هقهی بالخره بعد از ده دقنکهی زده نشد تاانمونی بی حرفگهید
 

 .می برگهیخب د:ارسالن
 

 .می کولت سوارشيباشه فقط شما دوال شو تا رو: آقامحسن بودگفتي که مشغول صحبت باپسرااشکان
 

 ؟ی چیعنی:ارسالن
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 .می جابشنی ماشنی اي تودی باي بده ما چجورحیبارسم شکل توض ارسالن االن -
 

 . ندارهي کارنکهیا:سروش
 
 واقعا؟-
 

 .باور کن:سروش
 
 . هم باخودتونيگریباشه پس جا-
 

 .نهیشی جلو ملمی سهننیشیخب ستاره و ارغوان بااشکان و ارسالن عقب م....باشه:سروش
 

 . انداختمی نگاهنی و خم کردم و به داخل ماشخودم
 

 .ستااای فکرم بدنکمیسروش :ستاره
 

  بگم؟یخب چ:سروش
 

 چطوره؟..نمیشی و منم با سروش جلو مننیشی عقب ملیخب ارغوان وستاره خانم و سه.. من بگمنیبذار:ارسالن
 

 نم؟ی کجابشدی بده من باحی فقط توضاشکان؛خوبه
 
 کاپوت ينجوری تازه امی از تمام فضا به نحو احسنت استفاده کندیآخه با.. باربندي رومیچطوره اشکان و بذار-

 چطوره؟...می راه مسافرم بزني تومیتونی مينجوری اموننی میجلو و عقبم خال
 

 ؟ی به تو گفته نمکدونیارغوان ک:اشکان
 
 . نگفتهیتوبگو ک-
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 . بگوی چهی تو لیسه:ستاره
 

  بگم؟؟یل؛چیسه
 

 . بدهي نظرکیخب : سروش
 

 ن؟یکنیاگه بگم قبول م:لیسه
 

 .میآره داداش اگه خوب باشه چراقبول نکن:ارسالن
 

 . جان فقط قربونت من و از قلم نندازلیاشکان؛سه
 

 .. ستاره ومینیشیخب من و اشکان و ارسالن عقب م:لیسه
 

 .ننیشیارغوانم جلو م: کرد و ادامه دادیمکث
 

 ؟ي راه و نکردسیاصالتو فکر پل..نن؟ی دونفرجلو بشي چجورنمیبب:سروش
 

 . نشهدهی تادمیندازی روش ممیزی چهی نیی پاشهی خم مشونیکی میدی راه رسسی به پلیخب وقت:لیسه
 

 . به خودش گرفتي حالت متفکرارسالن
 

 . نظر منکه خوبهارسالن؛به
 
 کجاش خوبه؟-
 

 .بنظرمنم خوبه:اشکان
 

 .اوهوم خوبه:سروش
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 .شماایم نمفقط بگم من خ..خوبه:ستاره

 
  من دوالبشم؟نینکنه انتظار دار-
 

 . ندارهیی فداکارنی از شما انتطار همچینه کس:ارسالن
 

  خوبه؟نیشی خم می نوبتاشکان؛اصال
 
 .نه-
 

 .قبوله:ستاره
 

 .نی سوارشنیپس بر:سروش
 
 .منکه قبول نکردم-
 

 .به نفع ماست..کیپنج به :لیسه
 

 .رونی بدی بهش کردم،که چشماش پریی دهن کجهی از چشم بقدور
 

 .نی سوارشنی برگهیخب د:ارسالن
 
 . جلو رو باز کردمدر
 
 .نیستاره اول توبش-
 

 . هنوز تو هنکهلیبدبخت سه: اومد و در گوشم گفتکمی نزدستاره
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 ؟یچ-
 

 . زد و سوار شدی چشمکستاره
 
 . بگذرونهریخدا آخرش و بخ.. گند زدمنگونهی از اول سفرمون که انمیاایب

 
 . کنار ستاره نشستم و در وبستمنی ماشيتو
 

 .میشدی الغره وگرنه اصالجانمخداروشکرستاره
 

 ن؟یهمه نشست:سروش
 

 . بکنابی حضورغهی ياگه شک دار:اشکان
 

 .برو.. آره:لیسه
 
 . مسافرتمون شروع شدی و روشن شد و بعد از چندساعت معطلنیبالخره ماش 
 

 .میای برونی بی کسلنی آهنگم بذار تاازاهیخب سروش :ستاره
 

  بذارم؟یفقط،چ..چشم خانمم:سروش
 

 . نذاری بذارفقط خارجکيخوای میهرچ:ستاره
 

 . دارهي معرکه ايمن فلشم و باخودم آوردم آهگا:اشکان
 

 .خوب بده:سروش
 

 . فلش و به ستاره داداشکان
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 خفه ژنی به علت کمبوداکسستی ندی واال بعمی تا حداقل سالم به شمال برسنیی و دادم پانی ماشي شهیش

 .میبش
 

 . بلند شدی آهنگي صداهی از چند ثانبعد
 

 .نی سرم و بکوبونم به داشبورد ماشای بودم بخندم مونده
 
 

 ...ارت،برگشتنای زمی رفته بودی بهار دسته جمعپارسال
 
 

 .د زی و بشکن مخوندی باآهنگ ماشکان
 

 رخندهی زدن زهمه
 
 .يداداش دمت گرم شادمون کرد-
 

 . بدتربودیکی از یکی ی ولکردی آهنگارو پشت سرهم رد مستاره
 

 . فلش و به عقب پرت کردسروش
 

 . فلشت مال خودتمی نخواستریابگیب:سروش
 

 .بچه پروها..ازخداتونم باشه:اشکان
 

 .می باهم اشنابشنیای آهنگ بالیخیب:ستاره
 

 .نیدی فقط شما ارغوان جدمیشناسی رو مگهیستاره خانم ماهمه همد:ارسالن
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 .میدونی ازتون نمیچیماه.. نی کنیخب ارغوان خانم شماخودتون و معرف:سروش

 
 . محوشدلبخندم

 
  بگم؟یچ-
 

 ؟ي بهنام فر آشناشدي با خانواده يچجور:لیسه
 
 . سمت پنجره برگشتمبه
 
 چشمام و باز کردم ی وقتدونمی آشنا فقط مدی آقا مجي باخانواده ي چجوردونمـی  نمدونمی نمیچیه..دونمینم-
 . اشکان بوددمی که دی کسنیاول
 

 ؟ی چیعنی: سروش
 
 . اسممی حتارمیادنمی به یچیمن ه-
 

 .اشکان خب توبگو:لیسه
 

 . بود که ارغوان گفتینی همیهمه چ: گفتي گرفته اي باصدااشکان
 

 .گهی نميزی ناراحت نشم چنکهی اي برادونمیم..اشمی مهربوننیعاشق ا.. لبم نقش بستي رويلبخند
 

 .دمی نفهميزیمنکه چ:ستاره
 

 .نی باسروش بگتونییخب ستاره خانم شماازآشنا:ارسالن
 

  ماازهمون اولشییآشنا....مونمییعاشق آشنا..يوا:ستاره
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 ..می کردتشونی اذیلیمن و دوستم خ... جنگ و دعوا شروع شدبا
 . بودی چه دورانری بخادشی..رو بردن کاراشون کم کم دل ما نیباهم: ادامه دادسروش

 
 ن؟یدوتا بود-
 

 ؟یچ:ستاره
 
 . منو دوستمیگفت-
 

 .میدونفربود..اوهوم : گفتی ناراحتي باصداستاره
 
 ن؟ی باهم قطع رابطه کردیعنی نیستی نگهیاالن د-
 

 . زدبشی غهوی :لیسه
 

 .می نداري وقته ازش خبریلیخ:ستاره
 
 .آهان -
 

 . بهترهينجوریا... بذاريزی چی آهنگهیسروش :ستاره
 

 . ضبط بلند شدي بعد صدایکم
 

   جدایبی عجيزی چعشق
 رهیمی ابد تو دلت نمتا

 رهیگی و متی هم ازت زندگدهی می بهت حس زندگهم
  آشوبهشهی قلبت همرهی درگشهی همفکرت

 ..... حال بدچقدر خوبهنی ایفهمی نمی نشتاعاشق
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 .) جدا از کامران و هومنهیبی عجزیعشق چ(
 
 

 ..شدی مدهی آهنگ بود که شني فقط صدامی راه بودي که توی مدتتمام
 ... حال خودشون بودني توهمه

 باعث شد که دوباره به خودم و گذشتم فکرکنم به يادآوری نیا.. حال من دوباره خراب شده بودیول..  یول
 وقته یلی مهمونم که خکیفراموش کرده بودم که فقط ... برمدی مهمونم و هرچه زود تر باکی من فقط نکهیا

 .دهیوقت رفتنش رس
 ..  و فراموش کردمتمی بهنام فر نسبت به من داشتن واقعا ماهي که خانواده ییای و مهربونباتوجه
 . بهنام فرمي شده که واقعا دختر خانواده باورم

 
 .می از شهرخارج شدی کدمی فکربودم که نفهمي تونقدریا

 
 . راه باشهسیبچه ها حواستون به پل:سروش

 
 م؟یدی راه رسسیمگه به پل-
 

 .میکی نزدینه ول:ارسالن
 
 .شمیبگم من چهارال نم-
 

 .گهی دمی خم بشیقراربود نوبت:ستاره
 
 ه؟یکیاخه مگه حجم من و تو باهم -
 

 .ستی نیکی طمونمیاخه شرا: کنار گوشم گفتستاره
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 ؟یچ-
 

 .نیی بره پاتونیکی زود..میدیاوه اوه رس:سروش
 

 .رهیارغوان گفت م:ستاره
 
 . بگميزی چنیمن غلط بکنم همچ-
 

   ودستش
 . پشتم و به زور خمم کردگذاشت

 
 .اه ولم کن-
 

 .میرسیاالن م..گهیزود باش د:سروش
 
 .نیی ناچاررفتم پابه
 

 . ستاره اشغال کردهي وجب جا که نصفشم پاهامی ني توشمی مگه جامحاال
 

 . بندازم روشنی بدی چهی:ستاره
 

 .می نداريزیچ:سروش
 

 . به عقب انداختی نگاهستاره
 

 . و درارشرتتی زود باش سولیسه:ستاره
 

 . من چهل؛بهیسه
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 . بچه نشولیاه سه:سروش
 
 . و درآورد و به ستاره دادشرتشی اکراه سوبا
 

 . داد بهمهی و انداخت روم و دستشم تکلی سهشرتیسو
 
 .دستت و بردار له شدم-
 

 .کنمی مشی دارم عادسیه:ستاره
 

 .ي بدصی تشخی رو نتوني عادری و غي عادنی به تو نشون بدم که فرق بیی عادکی بذار بعدا باشه
 
 ... ادکلن سرد و تلخکی مدهوش شده بودم شرتی ادکلن سوي بواز
   آوردیم به خاطردمیاشای...کردی می رو برام تداعيزی چکی..یلیخ.. بودبی برام عجیلی که خي احهیرا
 .گرفتی چشمام قرار مي مثل پرده جلويزی چکی ی ولشدمی مکی نزدیلیخ..ی چدونستمی نمیول
 

 .شدی انگار دورتر مکردمی می سعشتری بیهرچ.. هم فشار دادمي و روچشمام
 

 . از روم برداشته شدشرتی سوینیسنگ
 

 . باال تموم شدایستاره؛ب
 

   و باز کردمچشمام
 . نشستمی صندلي رویبه سخت 
 

 .رگذشتیخداروشکر بخ:ارسالن
 

  مونده؟گهیهووف چقدر د:اشکان



  انیرمان نس                                                            اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 105 

 
 . هنوز موندهگهیدو سه ساعت د:سروش

 
 . که  بهتر بوديکاریاز ب.. کردم بخوابم ی دادم و چشمام و بستم و سعهی تکی صندلی و به پشتسرم

 
 . کم چشمام گرم شد و به خواب رفتمکم
 
 . آشنا چشمام و باز کردمیی صدادمی شنیی بودم که صدادهی چقدر خوابدونمینم
 

 شونم و به خواب رفته ي و ستاره هم سرش و گذاشته بود روکردنی باهم بحث می ها داشتن سر موضوعبچه
 .بود
 

 . نگاه کردمبهش
 
 . لبش داشتي روي بود و لبخنددهی اروم خوابیلیخ
 

 .انهی خوبه ي مردم آزارنهی کنم تاببدارشی کار امروزش بی به تالفخواستم
 

 .دی دستم بهش خورد دستم لرزنکهیهم
 

 .دمیخودم و عقب کش..دمیترس
 . مورم شدمور
 

 . کردم شکمش نبض داشتکی و به شکمش نزددستم
 
 ؟ی چیعنی يوا
 

 ؟يدارشدیارغوان ب:اشکان
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  آدم بخوابه؟ذارهی شماميواال مگه سروصدا-
 

 .دهینگاه کن خانمم چه راحت خواب:سروش
 
 .یخانم شماکه به خرس گفته زِک-
 

 ؟یچ:سروش
 
 . باخودم بودمیچیه-
 

 .میرسی میسروش پس ک:ارسالن
 

 . و نگه داشتنی ماشسروش
 

 .میدی رسدییبفرما:سروش
 
 . آورد و در و زدرونی بنی داشبوردماشي و از توموتیر
 

 .آ قربون داداش:اشکان
 

 . شدالی وارد ونیماش
 
 . احاطه شده بوددهی کاج سربه فلک کشي که بادرختالی طوی سنگي جاده کی

 
 . چشم از نگاه کردن به اطراف برداشتمنی داشتن ماشبانگه

 
 .نی شادهی ته خطه پگهیخب د:سروش

 
 . دوش من بردار که فکر کنم کج شدميچشم فقط شما خانومت و از رو-
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 .میدی شو رسداری بزمیعز..ستاره..ستاره:سروش

 
 . بهم دس داده بودي بدحالت

 
 .نجاتم بده..؟ییاشکان کجا-
 

 .میدیرس: گفتجی شونم برداشت و گي سرش و از روستاره
 

 .اره خانمم:سروش
 
 .نیی پادمی پرنی ازماشعی دوتا روگوش بدم سرنی ايای صبرنکردم تا لوس بازگهید
 

 . سرم درست کردمي و روشالم
 

 . آشنا به عقب برگشتمي همون بودوباره
 

 .کردی بود و نگاهم مستادهی بود که پشت سرم الیسه
 
 ه؟یچ-
 

 .لباسم که خوبه... به لباسم انداختمینگاه
 
  شده؟يزیچ-
 

 .نه:لیسه
 
 . کنارم رد شد و رفتاز
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 .وونستی دپسره
 

 گفت؟ی میچ: به سمتم اومداشکان
 
 ؟یک-
 

 .لیسه:اشکان
 
 وونست؟ید..یچیآهان ه-
 

 . همه سالمنهی وگرنه بقیی عقلش شک دارم توی که به سالمیتنهاکس:اشکان
 
 . منمنجاسالمهی که ای اخه تنهاکسیپس بهتره به عقل خودتم شک کن-
 

  ماست من ترشه؟گهی میکدوم بقال:اشکان
 
 . ارغوانیبقال-
 

 . مزهیب:اشکان
 
 .بدمزه-
 

 .می برنیایب..؟یینجایشماهاهنوز ا:ارسالن
 
 .می رز و نرگس و مري که پر بود از گالمی شدي سبزیلی خي  و وارد محوطهمی خارج شدی جاده سنگاز
 

 . اومدالی از داخل ویی باغ بودم که صداي توي گلهامحو
 

 . اومدرونی بالی بعد آقا محسن از ساختمون ویکم
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 ن؟یستادی تو چرا اونجا انیایبچه ها ب:محسن

 
 ارسالن چمدونم کو؟-
 

 . اشکان جان بردن داخلزمونیباربر عز:ارسالن
 
 .فشهیالبته وظ..یاله-
 

 .می باغ بودي بودن و فقط من و ارسالن توالی داخل وهمه
 
 . شدمالی همراه ارسالن وارد وبه
 . لوکسیلی خي دوطبقه يالی وکی

 
 . هم کمهیلی خییالی ونی داره همچي که چندتا شرکت معماری کسي براالبته

 
 .می و کجابذارلمونی ما وسانی بگشهی خانم مارسالن؛النا

 
 ه؟ی کگهی دالنا

 .می النا نداشتمااصال
 

 . که بالخره خانم آقا محسن جواب داددهی جواب می کنمی کردم تاببزی و رچشمام
 . زن آقامحسن الناستپس
 . باالي طبقه نی و ببرلتونی وسازمیعز:النا

 .پس بااجازه:ارسالن
 

 . خودتونه عموجانيخونه ..هی حرفاچنیا:محسن
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 . باالارهی سمت پله هارفتم و به اشکان اشاره کردم چمدونم و ببه
 

 . غرغرکنان به سمتم اومداشکان
 

 . خودت بهم صبربدهایخدا:اشکان
 
 .غرنزن-
 
 .می پله باال رفتاز
 

 ی بی آب که روبهيپنجره ا.. پنجرهي دست مبل چرم روبه روکی سالن بزرگ بود به همراه  کی پله ها يباال
 .شدیکران باز م

 
 .که چهار اتاق خواب توش جا گرفته بود. بودکی کوچي راهروکی سالن ي انتها

 
 خب کدومش مال ماست؟-
 

 .ستادنی و ستاره کنارمون اسروش
 

 . دوتا پرهنی فقط انی انتخاب کننیهرکدوم و دوس دار: هم اشاره کرد و گفتي به دوتااتاق روبه روسروش
 

 . ماله ماستکشمی لهی ماله سهکشی:ستاره
 

 .می ازاتاقا دونفره بخوابیکی ي تودی باينجوری انکهیفقط ا..باشه:اشکان
 

 .نیخودتون باهم حلش کن: اتاق شدم و گفتمنی و به چمدونم گرفتم و وارد اولدستم
 
 . اتاق و بستمدر
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 . به اتاق نکردمیتوجه
 .هی اصال برام مهم نبود که اتاقم چه شکلدرواقع

 
 . قرمز و عوض کردمی مشککی تونکی و بامانتوم

 
 . موهام و باز کردم تابلکه موهام هوا بخورهکش

 
 که ینی شد و نگنی کرد و پاره شد و تمام پر ها  و سنگ ها پخش زمری که به گردنم بود گي به گردنبندناخونم

 . افتاد و شکستنیوسط گردنبند بود به زم
 
 .. نشستمنی زمي زانو رودو
 

 . نابود شددادی که من و به گذشتم ارتباط ميزی چتنها
 

 . خوردواری اتاق محکم به دي و پنجره دی وزي باد سردناگهان
 
 . نگاه کردمابودی اتاق که رو به  دري پنجره به
 .ي شده بود و آسمونش ابری مواج و طوفانایدر

 .حاال سرد وخشن شده بود. بودی و آفتابی قبل آبي قهی چنددقنی که تاهمیآسمون
 
 . جمع کردمنی زمي گردنبند و از رويای آوردم و بقارونی از چمدونم بیلونینا
 
 . براش کردي بشه کاردی شانکهی ادی امبه
 
 . گذاشتممی دستفی کي و تولونینا
 
 .دمی تخت دراز کشيرو
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 .شدی خواب رفته بود و مور مور مشونم
 
 . باشهنی سنگنقدری سرش اخورهی نمونی قلی ني ستاره به
 

 . هم گذاشتم که ناخواسته خوابم بردي و روپلکام
 
 
 . اومدیی کمد صداي تواز
 
 . تخت بلند شدمي رواز
 
 ؟ییاشکان تو-
 

  مثلیی صدابلند شد صدادوباره
 .هی گريصدا

 
 . بلند ترشدهی گري به سمت کمدرفتم صداآروم

 
  اونجاست؟یک-
 

 هی زانوش و گري کِز کرده بود و سرش و گذاشته بود روي کمد دختربچه ايگوشه .. در کمد وباز کردمآروم
 .کردیم
 
 ؟یکنی مهیچراگر..؟؟ی هستیتو ک-
 

 . صورتش و پوشونده بودکطرفی شی مشکي سرش و بلند کرد موهاآروم
 

 .اهی به رنگ سیی بالبهازدی مي صورتش روبه کبودرنگ
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 .دی کشیغی داد و دهنش و باز کرد و جنی و چشینیب
 

 . که سرش دوشاخه بود از دهنش خارج شدی زبونبالفاصله
 
 

 .دمی پرازخواب
 
 .دمیلرزی عرق بودم و مسیخ
 

 . اتاق باز بود و اتاق سرد شده بودي پنجره
 
  بود؟ی چگهی دنی ايوا-
 
 . تخت بلند شدم وپنجره روبستمي رواز
 
 . شده بودکیساعت نه بود و هواتار... اتاق نگاه کردمي تويواری ساعت دبه
 

 . رفتمنیی اومدم از پله هاپارونی قرمزم و سرم کردم واز اتاق بشال
 

 . نشسته بودن و مشغول صحبت بودنمنی نشي توهمه
 

 .جلوتررفتم
 
 .سالم-
 

 . به سمتم برگشتسرهاهمه
 

  جوابم و دادنهمه
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 .گهی ديشدی مداری فردا بیذاشتیم..ساعت خواب:اشکان
 

 . مبل دونفره نشستمي بهش رفتم و کنارارسالن روي غره اچش
 

 . مشغول صحبت شدندوباره
 

 .لی نگاه کردم همه بودن به جز سهبهشون
 

 .يگشنه ا: کنارگوشم گفتارسالن
 
 م؟یخوری شام میک...یلی آره خيوا-
 

 .میماشام خورد:ارسالن
 
 .چقدرزود-
 

 ي براي خواب بودی شام صدات کنه ولي مامانم اومد تابرامی زود خوردنی هميهمه گرسنه بودن برا:ارسالن
 . نکرددارتی بنیهم
 
  بخورم؟یحاالمن چ-
 

 . برو گرمش کن بخورخچالهی يغذات تو:ارسالن
 
 .باشه-
 

  لب ساحل؟می برهی چ؛نظرتون سروش
 

 .دی باذوق دستاش و به هم کوبستاره
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 . قشنگهیلی خااالنیدر...میآره بر:ستاره
 

 .می برنیپس پاش:اشکان
 
 .می من غذام و بخورم بعد برنیصبرکن-
 

 .باشه فقط زود: اشکان
 
 .باشه-
 
 . برداشتم و سرد شروع کردم به خوردنشخچالی ي و به سمت آشپزخونه رفتم و غذام و از تودمی جام پراز
 

 .رونی چمدون برداشتم و از اتاق اومدم بي و از توشرتمی شستن ظرف غذام به اتاقم برگشتم و سوبعداز
 

 .يدیچقدر لفتش م..گهیارغوان زود باش د: پله ها گفتنیی ازپااشکان
 
 .کنهی که فرار نمایبابادر...ي عجله دارنهمهی توچرا ادونمیمن نم...گهیاومدم د-
 

 ..می به ساحل رفتالی وی اومدم و به همراه اشکان از در پشتنیی ها پاازپله
 . منتظرم نمونده بودن و خودشون رفته بودنهیبق

 . اشکان بود که برام صبر کرده بودفقط
 
 .میدی زود رسیلی خنی همي براقهی دقاسهی در حد دو دی داشت شاالی با وی کمیلی خي افاصلهیدر
 

 . با جفتشون نشسته بودن و مشغول دل وقلوه دادن بودنهمه
 
 .میدن رفت که کنارهم نشسته بولی سمت ارسالن وسهبه
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 .نجابودهی الی ازاون وقت تاحاال سهپس
 

 . ماسه هانشستمي روکنارارسالن
 

 . به صحبت کردن باارسالن ندارهیاقی اشتلی معلوم بود که سهی بود وللی گرم صحبت با سهارسالن
 
 .دمی ماسه ها درازکشيرو
 

 .نی درست بشيخوری سرماماشکان؛ارغوان
 
 .خورمینچ نم-

 .لجباز:اشکان
 
 یخودت-
 

 ییاشکان؛تو
 
 .یینه تو -
 

 .یی تورمینخ:اشکان
 
 .ییباشه قبول تو-
 

 .نیسرم رفت اصال جفتتون..کوفت:ارسالن
 

  فوضول؟يکارداریاشکان؛توچ
 

 :...ارسالن
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 . ساحل که خلوت بودرفتي گهی صدابلندشد و به سمت دی بلیسه
 

  کو؟لیاه پس سه.... اصال توبگو حقلیسه:اشکان
 
 . رفتنی شمادوتا پت و مت مشغول بحث بودیوقت-
 

  کجارفت؟اشکان؛حاال
 
 .پرسمی بعدحتماميدفعه ..دمی نپرسدیببخش-
 

 . تکرارنشهگهیباشه فقط د:ارسالن
 
 .پررو-

 .ستادمی بلندشدم و اازجام
 

  کجا؟گهیتود:ارسالن
 
 . قدم بزنمخوامیم-
 

 .ي آب نريفقط تو..باشه:اشکان
 
 .چشم بابابزرگ-
 
 .. رفته بود رفتملی که سهی همون سمتبه
 .. بودي ازسرکنجکاودمیاشای کردی بود که جذبم ميزی چه چدونمینم
گرچه امکانشم هست که خودش و ....رهی خودشه و گوشه گي تونقدری الی که چراسهنمی دوست داشتم ببدیشا
 . باشهينجوری اشیادی و از غرور زرهیبگ
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 . کردمداشی پ راه رفتنقهی بعداز پنج دقبالخره
 
 . بوددهی ماسه ها دراز کشي روهی دور از بقبه
 

 . از خجالت نبردمییگرچه من بو.. و کنارگذاشتم و به سمتش رفتمخجالت
 

 . ماسه هانشستمي روکنارش
 

 . به حال خودم باشمکمی ذارنیهووووف نم:لیسه
 
  به توکارداره؟یحاال ک-
 

 . نداشت که بگهيزی چدمیاشای نگفت يزی کرد و چسکوت
 
 قشنگه؟-
 

 . نگام کردیسوال
 هروقت يدقت کرد...ی ناگسستنوندی پکی.. خوردهوندی که درانتها با آسمان پییایدر..کرانی بیآب..گمی رو مایدر-

 . هم آرومهای باشه دری هم مواج و آشوبه و هروقتم که آسمون آفتابای باشه دريآسمون ابر
 

 . نشستسرجاش
 

 نه بهش فکرنکردم :لیسه
 .. وای درزارم،چهیازجفتشون ب... هم برام نداره یتیاهم....
 

 . کردیمکث
 

 . وفانیجفتشون ب... بهم انداخت و ادامه داد؛چه آسمانینگاه
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 . جاش بلند شد و رفتاز
 

 . کلمات خرج کردمنی اي همه احساسات که برانی افیح... گاوي پسره
 

 .نیحاالبب... تو چه مرگتهفهممی که بالخره ممن
 
 . مردمایآخ خدا-
 

 . تخت پرت کردمي و روخودم
 
 کنه؟یهنوزم دلت درد م..ارغوان حالت چطوره؟ :يپر
 
 . فقط ضعف کردمکنهیدلم که درد نم-
 
 .زمی عزيری جون بگي تابخورارمی خوشمزه مي غذاکی برات رمیاالن م:يپر
 

االن معدش حساس شده اگه .. معدش استراحت کنهکمیبذار.. دوباره حالش خراب بشهيخوایخانم م:دیعمومج
 .شهی دوباره حالش بدمیدوباره پرش کن

 
 . اصالحواسم نبودیگیراست م:يپر
 
 . من گشنمهیول-
 

 . بخوری خواستی بعد هرچی نخور تاخوب بشيزی امشب و چهی د؛عموجونیمج
 
 .باشه-
 
 . استراحت کنزمیعز:يپر
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 .چشم-
 

 . ازاتاق خارج شددی و باعمومجدی رو تا گردنم باالکشپتو
 

 . زمستونهي پس زدم حاال انگار چله پتورو
 
 . گشنمهای خدايوا
 

  بود؟ش،قحطیینه خدا... قحط بودیضی مریعنی ایخدا
 

 .میشی مضی ماهم مرشنی مضی مرمردمم
 

 . اسهالگهینه د..يزی چي ،سرخچه ای سرخک،ي سرفه ااهی سهی حداقل
 

 . مرد ازخندهدیفهم یهرک
 
 . ازشمال اومدنموننمیا

 . پالسمیی دستشوي و توضمی من دوروزش و مرمیینجای سه روزه ااالن
 

 .دمی خودم کشي گرفت دوباره پتو رو رولرزم
 
   شبه که خواب راحت ندارمدو

 .دوارمی البته امنمیبی خوابهارو منی امیضی بخاطر مردونمیگرچه م...نمیبی می آشفته و مبهم وگاه ترسناکيخوابها
 

 . شکمم بلندشدي و بستم صداچشام
 
 . از دست توعهکشمی می خفه شو که هرچیکیتو-
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 . در اتاق اومديصدا
 
 .اتویب..هووووف-
 

 . در اومدي صدادوباره
 
 .اتویگفتم ب-
 

 . در اومددنی کوبي صدادوباره
 
 . توای بگمی؟ميمگه کر-
 

 . در بلند شدي دوباره  صداهی بعداز چندثانوفتادی نیاتفاق
 

 . اومدمنیی ازتخت پایعصب
 
 .مگه دستم بهت نرسه..ي مردم آزاریلیخ-
 
 . سمت در رفتم و بازش کردمبه
 
 . پشت در نبودی کسیول
 
 . مردم آزارشعوریب-
 

 . راهرو افتادي انتهاي به اتاقم برگردم که چشمم به پنجره خواستم
 

 . باز بود و پرده بخاطر وزش باد درحال رقص بودپنجره
 

 . بودستادهی ای مقابل پنجره کسدرست
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 ؟يزدیتو در اتاقم و م...؟ی هستیک-
 
 ؟ییاشکان تو-
 
 . اشکانهکنمی فکرمکنهی متمی اذیکی ی وقتشهی چرا همدونمینم
 

 . ترشددی شدیبادکم
 
 . رنگش به حرکت دراومده بودي خاکستري اون باد موهايتو
 
 .شعوریمردم آزارب..؟یزنیچرا حرف نم-
 
 . قدم به جلواومدکی

 
 . بند اومدنفسم
 خون که ازچشماش ي جاري و چشمه های درشت مشکي و چشمادی سفی قدبلند والغر باصورتيدختر

 .گرفتیسرچشمه م
 
 ؟یکنیکارمینجاچیتوا+
 
 . بودستادهی آشفته جلوم ایی بود که باموهالی و به سمت صدابرگشتم سهدمی کشینیه
 

 . بادي نبود جز صدايزی چچی هیول.. به سمت پنجره برگشتمعیسر
 

 .ستی نيزیاونجاکه چ..؟؟یکنی نگاه میبه چ:لیسه
 
 ش؟یدیتوأم د-
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 ؟یزنی حرف میدرمورد چ:لیسه
 
 . پنجره اشاره کردمبه
 
 . که اونجابوديدختر-
 
 .نکنه دزد بوده..دمی نديزیمنکه چ...دختر؟-
 
 . کردزونی سمت پنجره رفت و خودش و ازپنجره آوبه
 

 .ستینجانی ای چون کسيحتماتوهم زد:لیسه
 

 . رفته رو برگشت و به اتاقش رفتراه
 
  بود؟ی چدمی که ديزیپس چ-
 

 )يراو(لیسه
 

 . متوهمي دختره
 

 . که بااشکان بوده خل شدهی مدتنی اي توای ازهمون اول خل بوده ستی نمعلوم
 
 .دمیکش تخت دراز يرو
 

 .ددرآوردهی آقا مجي سر ازخانواده ي چجوردمی نفهمآخرم
 

 . از مامان بپرسم و به جواب سوالم برسمتونمی راحت  میلی خگرچه
 . هم به من ندارهی ندارم البته ربطدنی به پرسیلی میول  
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 . بدهحی دوس دارم خودش برام توضدهمیشا
 
 .دمی شرکت خوابی جرئي به کارایدگی ورسالمیمی پام گذاشتم وبعد از چک کردن ايلپ تاپم و رو 
 

 .دمی بگم پرابهترهی شدم داری ساعت هشت بود که ازخواب ببایتقر
 
 . بوددهی عرق بودم وموهام به صورتم چسبسیخ
 
 . اومدمنیی تخت پااز
 
 . رفتمسیبه سرو 
 

 . آب به صورتم زدمچندمشت
 
  بود؟ی چه خوابگهی دنیا-
 

  مدت؟؟نهمهی از ابعد
 
 .دمی مدت خوابش ودنهمهی ادازبع

  حالش خوب نبود؟؟چرا
 
 گذره؟ی بهش سخت میعنی

 
 ؟ی بهم بگيخوای میچ..آسمان

 
 .دمی به صورتم کشیدست

 
 کارکنم؟؟یحاال چ-
 



  انیرمان نس                                                            اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 125 

 . مغزم اکو شدي آرمان تويصدا
 

 .ادی از دستمون برنميکار:آرمان
 

 .دی و چسبقشی آرشام
 

 ؟ی چیعنی:آرشام
 

 . کنمداشی پتونمی نمیمن حت... برگردهدی خودش بایعنی:آرمان
 

 . باشهدی بای راهکیحتما:آرشا
 

 . برش گردونهدی که بردش بایکس حتماهمون..ستیمتأسفانه ن:آرمان
 
 ...اصال.. کجاستی کن بفهمیحداقل سع-
 

 . زندستی کن بفهمیسع: تمامم و تمام کردمهی خان حرف نکوروش
 
 .ی در مورد جگرگوشه ات بگيزی چنی همچیکنی میتونی چطور می تو پدر آسمان؟؟کوروشی چیعنی:اخانمیمیک
 

 . و بغل کرداخانمیمی خان ککوروش
 

 .می باشنی واقع بدی بایول.. منم سختهي برازمیعز:کوروش
 
 ..زمهیعز..دخترمه..؟ي چجوریول: زجه زدایمیک
 
 . دستاش و محکم ترکرديحلقه  
 

 . هممون سختهيبرا..دونمیم..زمی عزدونمیم: کردنش داشت گفتی که در مخفی که سعی خان بابغضکوروش
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 . کنهزشی کوه رکیچقدر سخته .. مرد بغض کنههی سخته چقدر

 
 . بودهی که آسمان و برده چيزی اون چدونمی نمیحت..ادی ازدستم برنمي کاری ولدیببخش:آرمان

 
 . مبل خودش و پرت کردنیکتری نزدي روریآرشاو

 
 م؟ی کنکاری چدیحاال با:ریآرشاو

 
 . که برگردهمیدعاکن..فقط دعا:آرمان

 
 . چشمم رد شدي از جلولمی صحنه ها مثل فتمام

 
 .شش ساله که چشم به راهم.. شش سالشهی مگهی ماه دکی

 
 . ته دلم دارميدی اممچهی هنوز نی ولختی دستم ري رو روی آرمان همون موقع آب پاکاگرچه

 
 .دمی به گونم کشیدست

 
 .  زبونمهری که بعد از دادن خبر گم شدن آسمان از برادراش خوردم زیی طعم کتکاهنوزم

 
 آرمان عمل ي آسمان طبق گفته ذاشتمی مدینبا.. دارم چون واقعامقصربودمادی وبه تمامش

 .شدمیدمانعش،میبا..کنه
 
 . صد افسوس و افسوسیول
 
 . اومدمرونی بسی سرواز
 
 . رو ندارمی چچی هي حال و حوصله دمی که دی خوابنیباا
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 و با شلوارکم  عوض کردم و بعد از مرتب می و شلوار اسلش مشکدمی پوشدمی سفی رکابي و رودمی شرت سفیت

 . اومدمرونیکردن موهام از اتاق ب
 

 . شدمرهی به اتاق دختر متوهم خیی به اتاق روبه روناخودآگاه
 
 . راهرو برگشتمي انتهايبه سمت پنجره  
 

  من قبل از خواب نبستمش؟مگه
 . باز بودشبی چرادپس

 
 . باال انداختمي اشونه

 
 . متوهمهي کار دختره حتما

 
 . صبحونه نشسته بودن و مشغول خوردن بودنزی رفتم همه دور منیی پله پااز
 

 . کردمي بلندسالم
 . جوابم ودادنهمه

 
 .اقهوهی یی چا؟يخوری می چلیسه:النا
 
 .ییچا-
 

 . رو جلوم گذاشتیی فنجون چامامان
 

 .. کم بودکنفری نگاه کردم بنظرم چنددفعه
 . حاضربودنزیآخه همه سرم..ی کدمی نفهمیول
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 .می حاضر بشمی تاماخانمابرنی و جمع کنزی شما مونیخب آقا:يپر
 
 ن؟ی برنیخوای مییمگه جا-
 

 ؟يای توهم مزمی عزلیسه..دی خرمی برمیخوایآره م:النا
 
 . و ندارمدی خرينه حوصله -
 

 . و بخورممیی خونه و چانمی بشلی منم مثل سهشهینم:اشکان
 
 .ارمی وبدیمگه من چقدر زور دارم که اونهمه خر..نیای بدیتو و ارسالن و باباتون با..  الزم نکردهرینخ:يپر
 

ن  امروز کارمونکهیمثل ا..گمی متیاز االن به جفتمون تسل: گفتی ساختگي هی روبه ارسالن با گراشکان
 .ساختست

 
 .امرزتمونیخداب:ارسالن

 
 . شدنزی به اتاقاشون رفتن تاحاضربشن سروش و اشکان و ارسالنم مشغول جمع کردن مخانما

 
 . کاناپه کنار بابانشستمي بلند شدم و روزی مازپشت

 
 ؟ي چرا گرفته الیسه:محسن

 
 .ستی نيزیچ-
 

البته قبالبهتربود االن که کال .. بودينجوری هممیدی و دلی که سهیواال ماازوقت: آشپزخونه دادزدي از تواشکان
 .داغونه
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 ؟یگفتی می چيدی خوبم اگه چندسال قبلم و میلیاالن که خ..  داغونهههه
 

 . رفتن بازاردی خري شد و همه برای ساعت خونه خالکی بعد از بالخره
 

 نسبتا بِکرش استفاده کنه نکه نصف مدت عتی تااز طبادشمالیآدم م.  کارا رو ندارم نی اي حوصله منکه
 . بازار بگذرونهيسفرش و تو

 
 . چشمامي و آرنجم و گذاشتم رودمی مبل دراز کشيرو
 

 ..یلیخ.. گرفتهدلم
 به هم ي ظاهري حالم از خنده هاگهید.. سابقم تنگ شدهی زندگيدلم برا..دمی که دهی علتش خوابدیشا
 .شهی مگه میول..تافکرکنن فراموش کردم.. تافکر کنن حالم خوبهخندمیم..خورهیم
 

 دلم رسوخ ي تويچجور.. شدم که ازش متنفربودمي عاشق دختري دل بستم ، چجوري چجورفهممی نمهنوزم
 .. فراموشش کنمتونمیچرا نم..کرد
کشور دل کندم  جااز نی از ایحت.. نشدی کار غرق کنم تا کم کم فراموشش کنم ولي کردم خودم و تویسع
 .شهی وقت خوب نمچی زخم هنی انکهی نشد مثل ایول..رفتم تا راحت تر فراموش کنم..
 

 نمی مخاطبستی لي آوردم تورونی ببمی و از جمیگوش
 . اسمش مکث کردميرو
 

 . اتصال و زدمي دکمه
 

 ...   دستگاه مشتركشهی هممثل
 

 . و قطع کردمتماس
 

 . تر اومدم و اسم آرشا رو لمس کردمنیی پایکم
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 . اتصال وزدميدکمه  
 
   بوقکی

  بوقدو
  بوقسه
 
 . رو برداشتی گوشدهی بوق چهارم نرسبه
 
 .دییبله بفرما+
 

 . کردمی کوتاهمکث
 
 .سالم-
 
 . امرتوندییبفرما..سالم+
 
 ؟یخوب-
 
 ممنون شما؟+
 
 .لمی معرفت سهیب-
 

 . کردسکوت
 
 ؟یالو رفت-
 
 ؟یخوب..نه هستم+
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 ..ریآرشام آرشاو.. خوبن؟هیبق..ممنون-
 

 . وقطع کردحرفم
 
 .همه خوبن..ي همه رو اسم ببرخوادیحاال نم+
 
 .خداروشکر-
 
 .گهی نمنویالاقل خطت که ا..؟؟یستی که ن؟فرانسهییکجا+
 
 . شمالمی بابااومدي از دوستایکیبا ..رانمینه ا-
 
 .گذرهی بهت خوش میلیپس خ+
 

  زدمي صدادارپوزخند
. 

 .یلیآره خ-
 
 . پرهیلی دلت خنکهیاوه  مثل ا+
 
 ن؟یای شماها شمال نمنمیبب.. کس و ندارمچی هيآره حوصله -
 
 .ستیمعلوم ن.. دیشا+
 
 .مینی رو ببگهی همدنجای انیایب-
 
 .رازیاشیخب توب+
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 . دارمطی بلستمی نرانی اشتریتاآخر هفته ب+
 
 .ایخب االن پاشوب+
 
 .روازم از مازندرانه آخه پشهینم-
 
 .گنی می خانم بچه ها چمینی ببدی بامیای بکنمی میخب باشه سع..آهان+
 
 ..باشه فقط حتــ-
 

  بچه ها؟؟خانمیچ: و عوض کردم و گفتمحرفم
 

 آره کجاش تعجب داشت؟: کرد وگفتي خنده اتک
 
 ؟يمگه ازدواج کرد-
 
 .می ازدواج کرده؟؟هممونیآره مگه چ+
 
 ؟یکنی که نمیشوخ-
 
 .سنمون زده بود باال..میشدی دست به کارمدی باگهید..نه واال +
 
 حاال کوروش خان چندتا نوه داره؟... سرتون شلوغهیپس االن حساب..خوشحال شدم-
 
 .....یچیفعال که ه+
 
 . شمال تلفن و قطع کردمانی ازش قول گرفتم تا بنکهی باآرشا صحبت کردم و بعد از اگهی دکمی

 
 . از طبقه دوم اومدیغی جي نگذشته بودکه صداي اقهی چنددقهنوز
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 . از جام بلند شدم و از پله ها باالرفتمعیسر
 
 . بود خشکم زدستادهی که روبه روم ای کسدنیباد
 

 . بودستادهی جلوم اشونی پریی تشرت سبز و موهای و تی قرمز مشکی بود که با شلوار ورزشارغوان
 

 .دیلرزی قرمز شده بود ومصورتش
 

  دوریلیخ..و .. آشنا یلیخ.. صحنه برام آشنا بودنی اچقدر
 

 . ارغوان به خودم اومديباصدا
 

  اتاقمه؟يکنفرتوی لیسه:ارغوان
 

 ..یی آشناي جمله چه
 
 ؟یمطمئن:دمی پرساری اختیب

 
 .دمشیآره خودم د:ارغوان

 
 .. نبودی کسچی اتاق هي توی به اتاقش رفتم ولی تعللنی کوچکتربدون

 .شهی نمدای پی مغازه عطر فروشچی هي خاص که توي حهی راکی..نا آشي حهی راکی جز
 

 .. بودنجایباور کن االن ا:ارغوان
 

 ... همون صدابازم
 . برام آشناستیلی که خییصدا 
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 . شدمرهی خبهش
 

 ه؟ی شباهت اتفاقنهمهی ایعنی ایخدا
  ممکنه؟ي چجوریول
 .ستی نری امکان پذيزی چنی اصال همچنه

 . همون بو و عطریهمون صدا همون آهنگ همون چشما همون گستاخ...ه؟؟ی چشی معنایخدا
  معجزه رخ داده؟؟یعنی.. ممکنه؟؟یعنی ایخدا

 ؟یکنی حرفم و باور نمهیچ:ارغوان
 
 نه بودی خانوادش مشی پدیاگه آسمان بود االن با..ستی نی شکلنیآسمان اصال ا...ستی دختر آسمان ننی انه
 .نجایا

 
 .رونی از اتاق زدم بی حرفچی هیب

 
 .ی هم خودتوانهی درضمن دی درموردم فکر بدبکني ندار؟؟حقيریکجا م:ارغوان

 
 .ومدی که دنبالم مدمیشنی قدماش و پشت سرم ميصدا

 
 .یی نَچای بپوشی چهیبهتر -
 

 .. ندارم که درویلی دلچی ه؟منیگی می معلوم هست چچی؟هیچ:ارغوان
 

 . و قطع کردحرفش
 
 .دی کشي خفه اغیج
 

 . دراومددنی کوبي و پشت سرشم صداشدی قدماش اومد که ازم دور ميصدا
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 . نشستممیلی قبي اومدم و سرجانیی پله ها پااز
 

 .داشدی دختره از کجا پنی اي سر و کله ستی نمعلوم
 

 . دراز کردم و چشمام و بستمزی مي و روپام
 
 ...گشتمینجابرنمینبودم به ااگه اصرار سروش .. شرکت عقب افتادي از کارایلی سفرخنیباا
 ..رانمی حال خوش حالم که انی باایول
 . دارهیبی آرامش عجهی دلم آروم گرفت انگار یی جوراهی

 
 .دمی از پشت سرم شنیی فکر بودم که صدايتو
 
  کجاهستن؟هیبق+
 

 . و به سمتش برگردوندمسرم
 

 . سرش کرده بودي عوض کرده بود و شال سبزی و شلوار کتون مشکی سبز آبکی تونکی و بالباسش
 

 سوالم جواب نداشت؟:ارغوان
 

 .کردی بود و بهم نگاه منیی مدت سرش پاتمام
 
 .کردی شرم مدی شادونمینم
 
 .دیرفتن خر-
 

 . به حالت اولم برگشتمدوباره
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 .همه باهم:ارغوان
 
 . همون حالت جواب دادمدر
 
 .اوهوم-
 

 ن؟چرا من و باخودشون نبرد:ارغوان
 
 .دونمینم-
 

  کجارفتن؟یدونیم:ارغوان
 

 . فوت کردمی و باکالفگنفسم
 
 .نه-
 

 . فرورفتن مبل اومديصدا
 

  بازار؟ي منم ببرشهیم:ارغوان
 

 . نشسته بودمی اومد فکرکنم مبل کناری مکمی از نزدصداش
 
 .نه-
 

 اه چرا؟:ارغوان
 
 . ندارمادی رو نطرفایاوال حوصلش و ندارم دوما ا-
 
 .پرسمی از اشکان مزنمیخب زنگ م-
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 . دنبالتادیبه همون اشکان بگو ب-
 

 .ادی نمیدونیخودتم م:ارغوان
 
 .اوهوم-
 
 . زده نشدنمونی بی حرفگهید
 

 .دمیشنی کالفش و مي نفسهاي صدای گاهفقط
 

 . کردتی شروع به فعالشیی طالي دوباره حنجره شدکهی داشت چشمام گرم متازه
 

  بپرسم؟يزی چکی شهیم:ارغوان
 
 .نه-
 

 ن؟ییتو و سروش دو قلو:ارغوان
 
 ؟يدی هنوزنفهمیعنی..هووووف آره-
 

اوممم منظورم ...خب.... چرااخالفتون باهم فرق دارهیول..ی ولدی فهمشهی راحت میلی شباهتتون خياز رو:ارغوان
 به ي و عالقه ای خودتي و توي گرفته انقدریخب تو ا... سرحال و شاده و تونقدری سروش اي که چجورنهیا

 ؟ي جمع نداريبودن تو
 
 . خاص خودش و دارهی اخالقي هایژگی ویهرکس-
 
 . حدنی نه تاایدرسته ول-
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 ؟ی بگيخوای میچ-
 
 ؟ي شدينجوری افتاده که اتی زندگي توی بگم اتفاقخواستمیم: زده گفتجانیه
 

 . و باز کردمچشمام
 
 .اخالقم خاصه..فقط..نه-
 

 .ي حد نبودنی درایعنی...ي نبودينجوری قبال اگفتی که مدمیآخه ازاشکان شن:ارغوان
 
 .يدیاشتباه شن-

 .دی ورچلب
 

 ؟یچونیپی چرا می بگيخوایخب بگو نم:ارغوان
 
 ؟يراحت شد... بگمخوانینم-
 

 . داد و صورتش و برگردوندهی به مبل تکنهی به سدست
 
 . رخش نگاه کردممی نبه
 
 . بلندیی و نسبتاخوش فرم و موژه  هاو ابروهای معمولي و گونه های عروسکینیب

 
 ؟يدی آدم ندهیچ:ارغوان

 
 .دمی ندوینه د-
 

 .ينجانبودی که االن اي بوددهی اگه ديدیمعلومه که ند: گفتی آروميباصدا
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 . باالدی ناخودآگاه پرابروهام
 
 ؟یچ-
 

 .یچیه:ارغوان
 
 . کنمتشی دوست داشتم اذی چرا ولدونمینم
 
 .هی چررفتارمیی تغنی علت اگمی شرط بهت مکیبه -
 

 . به سمتم برگشتشتابزده
 

 . باشه قبولهیهرچ:ارغوان
 
 .ي سردرآورددی آقا مجي از خانواده ي چجوری و بگی کنفی و برام تعرتی زندگي ماجرادیخب با-
 

 . شدی خالبادش
 
 . حالش گرفته شدهیلی معلوم بود خافشیازق 
 

 .تونمی نمیعنی..شهینم:ارغوان
 

 . باال انداختمي اشونه
 
 .يباشه هرجور دوس دار-
 

 . حاکم شدنمونی سکوت بدوباره
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 ی دختر سختخورهیبهش نم. صحبت کنهی داشته که دوست نداره درمورش باکسی ،سختی زندگیلی خیعنی
 .ستی نزی چچی هيگرچه ظاهر نشون دهنده .. باشهي ادهیکش
 

 . چشمام و بستم و به فکررفتمدوباره
 

 . بلند شدمی گوشي ذهنم شدم که صداي بعد ازبرگشتنم انجام بدم تودی که بایی برنامه هايزیر برنامه مشغول
 

 .  بابا بوديشماره .. آوردمرونی ببمی رو از جیگوش
 

 . و زدماتصال
 
 .جانم-
 

 .لیسه..الو:محسن
 
 .بله-
 

 . بازارچهکی رستوران نزدنیای بگهی ساعت دکی تو و ارغوان کشهی طول مدمونی ماخرنیبب:محسن
 
 .میخوری ميزی چکی نجاینه بابا ماهم-
 

 . حالش بدتربشهي  آشغال به خوردش ندضهیاون دخترمر..ایپاشو ب:محسن
 
 .ستمی و بلد ننی که رفتي من بازاریول..باشه-
 

 .ای زود بری بگنی ماشکی..فرستمیآدرس و برات م:محسن
 

 . بردننمی ماشاوووو
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 .چشم-
 

 .خداحافظ..ي نداريخب کار..نیافر:محسن
 
 .خداحافظ..نه-
 

 .زی مي رو پرت کردم روی وقطع کردم و گوشتماس
 

 . شد سمت ارغواندهی کشنگاهم
 

 زی مي من که روي پاهاای کردی نگاه مزی واقعا به مستیحاال معلوم ن.. شده بودرهی خزی کرده بود و به مسکوت
 .پهن بود

 
 .بابا بود-
 

 . من گرفت و بهم نگاه کردي پاهاای زی از مچشم
 
 .اونجامنتظرمونن.. بازارکی رستوران نزدمی ناهار بريگفت برا-
 

 . قبلي قهی کرد و دوباره شد همون دختر بشاش ده دقریی ش تغچهره
 

 م؟یریاالن م:ارغوان
 
 .گهی ساعت دکینه -
 

 . بازارش بگردمي کوچولو توکی تابتونم مینه االن بر:ارغوان
 
 .نه حوصله ندارم-
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  حاضرشمرمیمن م:ارغوان
 
 .از جاش بلند شد و از پله ها باال رفت 
 

 .وونستی پاك ددختره
 )يراو(ارغوان

 
 . چه خوشگلهيوااااا

 
 . شدمرهی خنیتری پشت وی براق صورتي رفتم و به مانتوجلوتر

 
 . رو کنارم حس کردمی کسحضور

 .هی عطرش متوجه شدم کيازبو
 

 ؟يایچرا نم:لیسه
 
 .امیباشه االن م-
 
 . خوشگل دل بکنمیلییی خی صورتي از اون مانتوتونستمینم
 

 . مغازه شدموارد
 
 . بپرسم چندهتونمی نداره حداقل می که خرجدنشید
 
 . سمت فروشنده رفتمبه
 
  چنده؟متشی قنتونیتری پشت وی صورتي اون مانتودیببخش-
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 380:فروشنده
 

 . اووووه چه گروندی سوت کشسرم
 

 ازش خوشت اومده؟:لیسه
 
 .نه-
 
 . اومدمرونی مغازه باز
 

 . اومدرونی هم بامن بلیسه
 

 ..تــیاگه خوشت اومده م:لیسه
 

 . و قطع کردمحرفش
 
 . گشنمهیلی که خمیابریحاال هم ب...ومدهیگفتم که ازش خوشم ن-
 
 .. برمی کسوقی ری دوست نداشتم زی خوشم اومده بود ولیلی خی صورتي از اون مانتونکهیباا
 ي و پسرا ازلحاظ ماددی کم خرج تر باشم بهتره گرچه عمو مجی ام پس هرچی موجوداضافکی که دونمیم

 . کنمي روادهی زشهی بازم نمی ولکننی منمیتأم
 
  رستوران کجاست؟نیپس ا-
 

 .میبابا گفت بازارچه ست پس چرا از پاساژ سردر آورد... باشهدینجاهابای همدی بادونمینم:لیسه
 

 ي سبک همون مانتوي براق توی ارغواني مانتوکی چشمم به ندفعهی مغازه ها شدم که اي سرگرم تماشادوباره
 . تکون بخورمتونستمی مانتو شدم اصالنمخیم.. افتادیقبل
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 .دمی آه کوچولو کشهی و بستم و چشمام

 
 . به سمت همون مغازه رفتلی به راهم ادامه بدم که سهخواستم

 
 کجا؟؟-
 

 .ایب:لیسه
 
 . گشنمهیلیمن خ...اینه توب-
 

 . مغازه شد منم دنبالش راه افتادموارد
 
 ارهی من و بزی سای ارغواني سمت فروشنده رفت و ازش خواست ازهمون مانتوبه
. 

 ؟ی چیعنی کارا نیا-
 

  از اون مانتو خوشت اومدهدونمیم:لیسه
. 

 .ومدهی چون خوشم نیدونینه نم-
 

 .کنمی حساب مدیباعمومج.. بهت ترهم کنمخوامینترس نم:لیسه
 

 .ی رو نداشته باشی و کسی کردم چقدر سخته تنها باشبغض
 
 .ي خودت وبه زحمت بندازستی توهم الزم نخوامی مانتو رو نمنیالزم نکرده منکه گفتم ا-
 

 . اومدمرونی از مغازه بباعجله
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 ؟يریکجام:لیسه
 

 . کردم بغضم و فرو بدمیسع
 

 ؟يریامباتوأم کج:لیسه
 

 . کردمسکوت
 
 .شهی مي بزنم اشکام جاری حرفنی اگه کوچکتردونستمیم
 
 .ستمی و وادارم کرد که به ادی کشفمی کاز
 

 .يدی جواب نمزنمی صدات میچراهرچ..ه؟؟یچ:لیسه
 

 . کردم صدام نلرزهی و سعدمی کشیقی عمنفس
 
 .بدم..جواب..شتم..ست ندا..دو..چون-
 
 . و رها کردفمی عوض شد و بند کلی رنگ نگاه سهی تاچه حد موفق بودم ولدونمینم
 

 می برگشتی خوردم و کی چدمیاصال نفهم...میداکردی و پمی قرار گذاشته بودهی که اونجا بابقی رستورانبالخره
 .الیو
 . بغض راه گلوم و بسته بودکی انگار رفتی نمنیی از گلوم پايزی چی گرسنه بودم ولیلی خنکهیباا
 
 . بودمیی کم اشتهاي برای خوبي هم بهانه يماریب

 
 .می به خونه برگشتیبعد از ناهار همگ    
 



  انیرمان نس                                                            اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 146 

 . تخت پرت کردمي لباسام و عوض کنم خودم و رونکهیبه اتاقم رفتم و بدون ا 
 

 . بدجور گرفته بوددلم
 

 . دلش به حال خودش بسوزه و به حال خودش ترحم کنهی بده که کسیلیخ..سخوتی خودم مي برادلم
 

 .سوختی خودم می کسی وبیی تنهاي برادلم
 
 ..ارمی نادی دارم بهتره حافظم و به ي بدي خانواده یاحتی اگه گذشته گفتمی باخودم ملیاوا
 .. االنیول

 .نمیبی مکنمی که باخودم فکر ماالن
 و ی از زندگی از وجودشه جزئیازم همون گذشته جزئ داشته باشه بي تلخ و بدي هرچقدرم گذشته آدم

 .خاطراتشه
 

 .دهی آدم و شکل متی شخصی زندگنیری حوادث تلخ و شنیهم
 
 .. درست بشهی کاش همه چيا
 .. کاشيا
 ..همه...ارمیادبی و به می زندگي کاش همه يا

 . رومی بد و تلخ زندگي قسمتهایحت
 
 . شدمهوشی بی کدمی زار زدم که نفهمنقدریا

 
 .دارشدمی از خواب بدی شدی گرسنگبااحساس

 
 ی از پف صورتم کم بشه گرچه تفاوت چندانیتابلکه کم.  رفتم و دست وصورتم و باآب سرد شستمسی سروبه

 .هم نکرد
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 . عوض کردمي قرمز و شلوار سورمه اي سورمه اکی تونکی شلوارم و با مانتو
 . سرم کردمدممی سفي روسرو
 

 . محض خارج بشهيدی به صورتم زدم تا صورتم از اون سفیلی چندتا سنهی ايجلو
 
 . اومدم و به سمت راه پله رفتمرونی اتاق باز
 

 .ومدی صبحت کردن ميصدا
 

 .دمی و شندی عمومجي اومدم که صدانیی رو پاچندتاپله
 

 . امکان ندارهشهینه نم:دیمج
 

 .ستادمی اسرجام
 

 .ننی منوببتونستنی پله فاصلست نمسی و سرومنی نشنی بچون
 

 .گنی می چنمی کردم ببزی و تگوشام
 

 ه؟یچرانشه؟؟مشکلش چ:محسن
 

 .می در امانت کنانتی که خمیتونینم...بابا دست ما امانته...شهیچون نم:دیمج
 

 ن؟؟؟ی خودتون نگه دارشی امانت و پنی انیخوای می در ضمن شما تاکمی بکنستی که قرار نیکار خاص:النا
 

 . دنبالشانی که بیتاوقت:دیمج
 

 ؟؟ی چومدنیاگه ن:النا
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 .سالم-
 

 . من حرفشون و عوض کردنباورود
 

 . چقدر خوش گذشتيوا:محسن
 

 . خوب بودیلیآآآره خ:دیمج
 
 . نگاه مشکوك بهشون انداختمهی

 
 ؟یخواستی ميزیارغوان چ:يپر
 
 . گشنمهیلی خکنمی آره دارم ضعف ميوا-
 

 . غذات و برات گرم کنمنی بشزمیعز:النا
 
 . مبل نشستميرو
 
 .کنمی خودم گرم مستمی به زحمت نی راضینه مرس-
 

 . زد و به آشپزخونه رفتيلبخند
 
 ظرف خواستمی نذاشتم آخرشم می ازش باقيزی النا غذا رو آورد بهش حمله کردم و چی گشنم بود که وقتنقدریا
 . روم نشدگهی دی بزنم ولسیل

 
 ....شیآخ-
 

 ؟ي گرسنه بودیلی خنکهیعموجان مثل ا:دیمج
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 .مردمیداشتم م..یلی خيوااا-
 
 .خدانکنه:يپر
 

 . زدميلبخند
 
  کجان؟هی بقیراست-
 

 .رونیباهم شام رفتن ب:النا
 
 چرامن و نبردن؟-
 

 . کننتتی بچه هاهم نخواستن اذيارغوان جان خواب بود:محسن
 

 . بلندشدمازجام
 
 .ای دررمیپس من م-
 

  شب؟نموقعیا:دیمج
 
 .عموجون تازه سرشب بچه التاست-
 
 .پس موظب خودت باش:يپر
 
 .چشم-
 
 . رفتمای اومدم وبه سمت دررونی بالی واز
 

 . نبودی کسچی خلوت بود و هساحل
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 .بهیعح
 
 . شدمرهی و به آسمان خدمی نمناك ساحل دراز کشي ماسه هايرو
 

 . شده بودهواسرد
 

 انه؟ی هی سرما عادنی ادونمی مرداد ماه نملی اواهنوز
 
 . مواج ومتالطم شده بودیلی خایدر
 

 . کردمی رو پلیمی ابراهثمی اوردم و آهنگ ستاره بارون مرونی ببمی و ازجمیگوش
 

 . وبستمچشمام
 
 .خوندمی ساحل استفاده کردم و با آهنگ بلند بلندمی خلوتاز
 
 . برگشتمی واقعيای شدن پاهام به دنسی خودم غرق بودم که با خاالتی خيتو
 

 . جلو اومده بودیلی خاب
 

 . تر رفتمعقب
 
 . و بزرگتر شده بودشتری بیلی شدم امواجش خرهی خای دربه
 

 . شدشتری کم بادم بکم
 

 . بچه رو بلند کنهکی تونستی می شده بود که به راحتادی زي باد به قدروزش
 

 .هی عادری باد غنی بنظرم ای ولستمی شمال آشناني و هواباآب
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 . برگشتمالی به وباعجله

 
 . و ستاره هم برگشته بودنلی و سروش و ارسالن و سهاشکان

 
 ه؟ی چه بادرونی بيوا-
 

 . از حاش بلند شداشکان
 

 ؟ياه توکجا بود:اشکان
 
 .ایدر-
 
  باد؟نی اي توا؟؟اونمیدر:رسالن-
 
 .اوهوم-
 

 .یخوب شد زود برگشت:ستاره
 
 چرا؟مگه چه خبره؟-
 

 . طوفان کردهینی بشی پیهواشناس: سروش
 
 . تابستونيطوفان؟؟اونم تو-
 

 . بزرگتر بروکی بارونی بي بری به بعدخواستنیازا..یحاالهرچ:اشکان
 
 .شیییا-
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 . مبل نشستمي ستاره روکنار
 
 .خوش گذشت-
 

 ؟يومدی چرا نیراست.. بودیجات خال...یلیخ:شکان
 

 . برداشتم و به سمتش پرت کردمیپرتقال
 
 .شعوریب-
 

 )يراو(لیسه
 
 ؟ییییییچ-
 

 ؟یزنیچخبرته؟؟چرا داد م:مامان
 
 ن؟یگی می چنی متوجه هستچیشماه-
 

 .میآره خوبم متوجه ا:بابا
 

 .ي خانواده بدلی کم کم تشکدی باشهی مری داره دگهی دلیسه:مامان
 
 مگه من چند سالمه؟-
 

 ؟یشی مری پي دارگهی دشهی سالت میپسر تو امسال س:بابا
 
 .شمی بشم عاقل تر مرتری پی هرچه؟؟برعکسیخب بشم مگه چ-
 

 .گهی دختر چه کس دنیحاال چه ا...ی قبل از برگشتنت ازدواج کندی ندارم تو بايمن کار:بابا
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 ه؟یزور...هووووف-
 

 .هیاره زور:النا
 

 . امانتهششونی که ارغوان پنهی نداره تنها مخالفتش ای مخالفتمی صحبت کرددی با مجشبیماد:بابا
 
 . مشکلهنی بزرگترنمیخب ا-
 

 .می راه حل دارنمی ايبرا:النا
 
 ؟یچه راه حل-
 

 ؟ی موافقیعنی نیا:محسن
 
 .نه-
 

 .میکنی مي تهران ارغوان و برات خواستگارمی که برگشتیبه هر حال وقت: النا
 
 . پرواز دارمگهیمن دوروز د-
 

 .میکنی ميخواستگار تهران می برگردنکهیماهم قبل از ا...یپس بهتره پروازت و کنسل کن:بابا
 
 . سمت در اتاق رفتنبه
 

 حاال چرا ارغوان؟: ازاتاق خارج بشن گفتمنکهی از اقبل
 

 . دم دستمونهسی و هم درحال حاضر تنها کهی هم دختر خوببابا؛چون
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 .نهیپس بگو علتتون ا-
 

 .یحاال هرچ:مامان
 
 . رفتن و در و بستنرونی اتاق باز
 
  دلم بذارم؟؟؟ي کجاگهی دنویا

 .دمی تخت خوابيرو
 

 . بهش اضافه شدنمی کم بود امشکالتم
 

 کارکنم؟ی چحاال
 . منو چه به ازدواجاصال

 .شهی ازگور سروش و ستاره بلند مشی آتنی امطمئنم
 

 شه؟ی می چحاال
 . تمام برنامه هام و عقب بندازمدی  بایعنی

 از ی االنم کلنیهم.. ولش کنميرنجوی همتونمینم..دمی اون شرکت زحمت کشي برایلی امکان نداره من خنه
 .برنامه هام عقب افتادم

 
 کارکنم؟ی چهووووف

 .دمی زدم و به پهلو دراز کشیغلت
 کارکنم؟؟؟یچ

 رسه؟ی به ذهنم نميزی چچرا
 . پام بذاري جلوی راهکی خودت ایخدا
 
 . و چشمام و بستمدمی پشت خواببه
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 . سمت آسماندی پرکشذهنم
 .می داشتی خوبی ماهم االن مثل سروش و ستاره زندگادی به احتمال زياگه بود...ي کاش بوديا 
 
 .کردمی مسهی ذهنم  آسمان و ارغوان و مقايتو
 

 . باهم ندارنی بگم تفاوت چنداندی بخوام صادق باشم بااگه
 
 .. شباهت سرراهم قرار دادهنهمهی ارغوان و باارمی آرامش بگنکهی اي خدا برادیشا
 

 کس بو و عطر معشوق چیه...رهیگی معشوق و نمي کس جاچی عاشق هيبرا..ه امکان ندارهن.. و باز کردمچشمام
 .و نداره

 
 .کنمی اگه الزم باشه فرارم میحت.. فتهی اتفاق بنی اذارمینم

 ..فرار
 

 . زدمیبشکن
 

 .کنمی فرار مدرسته
 

 . رزرو کرده بودم و گرفتمطی که بلیییمای رو برداشتم و شماره آژانس هواپیگوش
 
 ...دیسالم خسته نباش..الو -
 

 . رو قطع کردمی از کنسل کردن پرواز آخر هفتم گوشبعد
 
 . درست شدنمیا

 
 . پرواز پس فرداشب جاداشتني شکر براخدارو
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 . انتظار ندارن پس فردا شب برمیول.. باباانتظار دارن اخر هفته برممامان

 
 . اتاق و روشن کردمشوفاژ

 
 ه؟ی فاز هوا چستیمعلوم ن.. امشب هوا سردشدهچقدر

 .ي سردنی نه به االن به ای وداغی به صبح به اون گرمنه
 

 .الیخی باصال
 

 . راحت به خواب رفتمالی و بستم و باخچشمام
 

 .دارشدمی از خواب بمی گوشي با صداصبح
 

 . و نگاه کردمصفحش
 

 .کردی میی صفحه خودنماي آرشا رواسم
 

 . و زدماتصال
 

 .جان: گفتمي خواب آلوديباصدا
 
 ؟ی خودتلیسه...سالم+
 
 .اوهوم-
 
 حالت خوبه؟ +
 
 .اوهوم..هان-
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 ه؟ینجوریپس چرا صدات ا+
 
 .چون خواب بودم-
 
 . شمالمیای ممیزنگ زدم بگم دار..اهان+
 

 . نشستمسرجام
 
 جدا؟-
 
 .به جون تو+
 
 .هیعال-
 
 ؟ي نداريخب کار...اوهوم+
 
 .نی زنگ بزنهی نیدی رسیفقط وقت..نه قربانت -
 
 .حاال هم پاشو برو دست و روت و بشور که لنگ ظهره..باشه حتما +
 
 مگه ساعت چنده؟..؟یچ-
 
 .خب خداحافظ...نیخودت بب+
 
 .خداحافظ-
 

 . و قطع کردمتماس
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 . اتاق نگاه کردميواری ساعت دبه
 

 . ده بودساعت
 

 ي کال برنامه رانی اومدم ایالبته ازوقت..هیلی ده خدارمی رأس شش بشهی که همی منيبرا...دمی خوابادی چقدرزاوه
 .ختهیخوابم به هم ر

 
 رونی خوردن صبحونه از اتاق بي اومدم و بعد از شستن دست و صورتم و عوض کردن لباسم برانیی تخت پااز

 .اومدم
 

 . کردم تا زمان بگذرهونیزی و لپ تاپ و تلوی روز خودم و سرگرم گوشتمام
 

 . رو بهونه کردمی خونگي خونه موندم و غذاي من توی ولرونی ناهار رفتن بي ها برابچه
 

 .دنی حدوده شش بود که آرشا زنگ زد و گفت رسساعت
 

 .می شهر قرار گذاشتي از رستورانایکی ي ساعت هشت توي براباهم
 

 خوشحال یلیلبته خکه ا... آسمان قرار گذاشتمي سروش و ستاره اومدن بهشون گفتم که با برادرانکهی از ابعد
 .شدت و استقبال کردن

 
 . رستورانمی بري شد سه نفرقرار

 
 شباهت به آسمان نهمهی دوست ندارم ارغوان باای ندارم ولی اصال بااومدن اشکان و ارسالن مشکلمن

 .ادیهمراهمون ب
 
 .کنمی هنوزم دارم فرار مدی که داشتم و شای دارم از خودم، خاطراتم ،از حسکنمیحس م.. چِم شدهدونمینم
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 )يراو(ارغوان
 

 .ریشب بخ:ارسالن
 
 .شب خوش-
 

 . اتاقم شدم و در وبستموارد
 

 .ي شب کسل کننده اچه
 

 . سبز و شلوارك زرد عوض کردمي تاپ بنفش باخال خالهاکی و بالباسم
 

 .ستادمی انهی آيجلو
 

 . خودم خندم گرفتدنیازد
 

 . لباساشدم اورانگوتاننی بااواقعا
 .دونمی داشت و نمی چه ربطنکهی احاال

 
 .دمی تخت دراز کشيرو
 

 . بودمی درکل روز خوبرمی امشب و فاکتور بگاگه
 

 خوش یلی که البته خابونای و بعدشم دور دور کف خرونی بمی ناهار رفتي برالی سهي با بچه ها به استثناامروز
 .گذشت
 .ادی تر شده و ازشون خوشم میمی باسروش و البته ستاره صمرابطم

 
 .یی و رهای احساس سبک بالکجوری..کنمی مدای پی احساس خوبشمی ستاره مکی نزدی چرا وقتدونمی نمیول
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 . نامحسوسیلیالبته خ.. که دست ستاره رو گرفتم دستم شروع کرد به لرزش ی دوباره وقتامروز
 . که فقط خودم متوجهش شدمیلرزش

 
 . بلند شدي گربه ايه صدا بودم کالی فکر و خغرق

 
 . بودکی نزدیلی خصداش

 
 تخت ری از زیاهی سي بلند شد و ناگهان گربه ي گربه اغی جي گربه و به دنبال اون صداوی مي صدادوباره

 . شددی و ناپددی پرواری اومد و به سمت درونیب
 
 . باالدیاز تعجب ابروهام پر 
 
  سرم و برگردوندمنکهی همیول.. شدمرهی گربه خی خالي جابه
 
  دمی دنهی آي قرمز براق توی بلندو چشمانی مشکي قد بلند با موهايمرد 
 

 . خودش و به وحشت دادي جاتعجبم
 

 . صورتم گرفتم و ازترس چشمام وبستمي و جلودستم
 

 . از چشمام و باز کردمیکی آروم اوردی طاقت ندلم
 

 . شده بوددیناپد..نبود
 
 . شدمرهی خنهی آي خودم توری تصوبه
 

 .دمی کشي آروم و کش دارنفس
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 ...ای خدايوا
  بود؟ی چگهی دنیا

 ..شمی موونهی دارم دنکنه
 . خودت مواظبم باشایخدا
 

 . پتوری و بستم و رفتم زچشمام
 

 . و دوباره بااون صحنه مواجه بشمامی برونی بدمیترسی مامی برونی برپتوی اززکردمی نمجرأت
 
 دمی باغ شني  از توینی ماشي بودم که صدادنی خوابي پتو بودم و درتالش براری چقدرزدونمینم
 
 . اومدمرونی پتوبریاز ز 
 

 .  اومدم وبه سالن رفتمرونی بازاتاق
 

 .ستادمی اشدی که روبه باغ باز مي پنجره امقابل
 

 . سروش بودنی ماشيصدا
 

 . شدنادهی پنی و ستاره و سروش ازماشلیسه
 

 . و پشت پنجره پنهون کردمخودم
 
 .. امشب کجارفتندونمینم
 . رفتن که نتونستن ماهارو باخودشون ببرنی مهمي چه جادونمینم

 . بخورنی شام خانوادگکی بعداز مدتها باهم تنها باشن و خواستنی مدی حقم دارن شاالبته
 
 . پنجره فاصله گرفتم و به اتاقم برگشتماز
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 رینه اون تصاو.. فکرنکنميزی چچی کردم به هیسع.. و چشمام وبستمدمی تخت دراز کشي آروم رویلیخ

 . شدنموانهینه به امکان د..  حولش و نه بهبیترسناك واتفاقات عج
 
 ... زودیلیخ..یلیخ..چه زود گذشت..پنج مرداد.. پنجم 
 

 . از جبروت خارج شدمنطوری که از کما از خواب و همهی ماه گرد روزامروز
 

 و ترك کلیهشت ماهه که جبروت و ط... برگشتم تمیهشت ماهه که دوباره به اصل انسان... هشت ماهدرست
 .کردم

 
 ....کلیط
 ...ي کاش زنده بوديا
 ...ي بودشمی پشهی کاش مثل هميا
 ... کاشيا

 
 . اومدمرونی ستاره ازفکربيباصدا

 
 ؟ي تو فکرهیچ:ستاره

 
 .ستی نيزیچ.. یچیه-
 

 .کشهی آه نمنقدری ای هست آدم که الکيزی چکیحتما :ستاره
 
 دم؟یمن آه کش-
 

 .اوهوم:ستاره
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 .دمیاصالنفهم-
 

 کارته؟ی چی بگيخواینم:ستاره
 
 .هیمنم مثل بق... همه دردا و مشکالت و خودشون و دارنستی درد نی کس بچی هیدونیم...ستی نی مهمزیچ-
 

  داشته باشه؟تونهی می به سن تو چه مشکليآخه دختر:ستاره
 

 . زدميلبخند
 
 . من چندسالمهیدونیآخه تو که نم-
 

 حاال چندسالته؟... باشهادی سنت زخورهی بهت نمی ولدونمیاره نم:ستاره
 
 .دونمینم-
 

 شه؟یمگه م ..؟یچ:ستاره
 
 . ماسه هابلندشدم و پشت مانتوم و تکوندمي رواز
 
 .حاال که شده-
 
 . رفتم و وارد باغ شدمالی سمت وبه
 

 . بودنلی وسایی بودن ومشغول جابه جاستادهی انای کنار ماشهمه
 
 م؟ی برگردمیخوایم.. چخبره؟؟نجایا-
 

 .حی تفرمی برمیخواینچ م:اشکان
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 ستاره کو؟:سروش

 
 .ـ.کنار ساحـ -
 

 . ستاره از پشت سرم بلند شدي حرفم تموم نشده بود که صداهنوز
 

 .نجامیمن ا:ستاره
 
 م؟؟؟ی برمیخوایحاال کجا م-
 

 . تموم شدگهیخب د...عباس آباد:ارسالن
 
 ه؟یحی تفري جایمطمئن-
 

 .شک نکن:سروش
 

 .ادهیتاعباس آباد راه ز...می که زودتر حرکت کننی سوارشی همگگهی دمحسن؛خب
 
 م؟ینی قبل بشي مثل دفعه دیدوباره با-
 

 .می با مابرای جون توبد؛عمویمج
 

 . نفر جادارهکی ي ما برانی ماشزمیآره عز:النا
 
  باچهارتا آدم گنده سرکنم؟ي دهنم حاال چجوررنی گل بگيا

 
 . شدنی و رفت سوار ماشدی خباثت راهش کشنی درعی به اشکان انداختم تا بلکه نجاتم بده ولی سوزناکنگاه
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 . نشدبمی باز نصشی جز نيزی تک تکشون نگاه کردم که چبه
 
 . گفت دوستشهی منامیبه ا.. معرفتایب

 
 . انداختملی آخر و به سهنگاه

 
 . شده بودرهی خبهم

 
  نگاه داره؟هیچ:  گفتمتیباعصبان

 
 . زدي نگفت و پوزخنديزیچ
 
 .ریخود در گ-
 

 .لطفا القاب خودت و به من نسبت نده:لیسه
 
 .دمی مثل تو نسبت نمیمطمئن باش صفات خودم و به آدم-
 

 .جلوتراومد
 

 کارم؟یمگه من چ:لیسه
 
 ..غد ، بداخالق ، مغرور..؟یستیکارنیههه بگو چ-
 

 . باشم بهتر از توأم ننه بزرگمیهرچ:لیسه
 
 .یاگه من ننه بزرگم پس تو جد بزرگ -
 

 . زدي پوزخنددوباره



  انیرمان نس                                                            اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 166 

 
 .ننه جون موش بخورتت:لیسه
 

 . آقامحسن اومدي جوابش و بدم صداتاخواستم
 

 . شدرید..نیبچه ها عجله کن:محسن
 

 . رفت و سوارشدلی سهنی به سمت ماشعیسر
 

 . آقامحسن شدمنی خورد سوار ماشی به ناچار و البته بااعصابمنم
 

 . خوب شد که بااونا نرفتممیلی خاصال
 

  مینشستیمMP3 به صورتستیبای االن مرفتمی بااوناماگه
 

  و تحمل کنه؟لکی سهتونستی می کمی اگه از اونش بگذرحاال
 

 . فراوان قرار دادمتی رو مورد عنالی طول راه  باخودم غرغر کردم و روح پر فتوح سهتمام
 
 امی بااخالقش،کنار بتونمی چرا نمدونمینم
 . تحملش کنمتونمی بازم نممی  نداشته باشي اگه باهم برخوردیحت 
 

 . و فراموش کردممی به عباس آباد تمام کالفگدنیبارس
 
 . از درختان سرسبز قرارگرفته بودی که وسط انبوهی پدالقی بزرگ باقاي اچهی درکی

 
 .ی فشنگي چه جايوا: گفتمباذوق

 
 .میای شمال عباس آبادم ممیایماهروقت م..هی قشنگياره جا:يپر
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 .دنی بعد بچه هاهم رسقهی پنج دقحدود

 
 .رونی پرت کرد بنی خودش و ازماشاشکان

 
 .شدمیداشتم خفه م... تازهي هواشیآخ:اشکان

 
 . شدنادهی پنی هم از ماشهیقب

 
 .ی نشينجوری تاانیی پايدادی و منی ماششهیخب عقل کل ش-
 

 .شدی نمی ولمی کار و بکننی ادیرسیعقلمون م:اشکان
 

 چراعموجان؟:محسن
 

 پنجره رو می ماهم مجبور شدومدی پِشکل مي از راه بوکهی تکی ی بود ولنییواال عموجان اول پنجره پا:ارسالن
 . باالمیبکش

 
 .شنی که االن تختا پرمنی کنادهی و پلیزودتر وسا..نی کنفی تعرزی خاطره انگي از داستاناخوادیخب حاالنم:النا
 

 .امی من بعدا منیشما بر:لیسه
 

 چرا؟:محسن
 اخه قرار:لیسه
 .مونمیمنتظرشون م..انی آقا کوروشم بي خانواده بود
 

 ه؟ی کگهی دکوروش
 . شدم که روش و ازم گرفترهی خلی به سهکنجکاو
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 .ادی که ازش خوشم نمستی نیالک
 

 ری که من و ستاره زی و تا تختلی کردن و آقا محسن و ارسالنم وساادهی پنی و از ماشلی و اشکان وساسروش
 . آوردنمی انتخاب کرده بوداچهی دري درست روبه رویدرخت بزرگ

 
 .م جون نشستي تخت کنار پري رولی وسایی از جابه جابعد
 

 . اطرافم بودمي منظره ي تماشامحو
 

 ه؟ی قشنگيجا:ستاره
 
 .یلیآره خ-
 

 ؟ی پدالقی قامیبر:ستاره
 
 ؟ میبر..  امهیمنکه پا-
 

 .دهی حال مشتری بي اونجورمی باهم برانی آقاکوروشم بي و خانواده لی سهنیصبرکن:سروش
 

 . منصرف شدمی ولهی کشهی صحبتش می که هی آقا کوروشنی بار دهنم و باز کردم تابپرسم اچند
 . به من چهاصال

 
 . جام بلند شدماز
 

 . دادمهی تکی شانه به درختکی رفتم و جلوتر
 
 . عباس آباد شلوغ بودی صبح بود ولبای تقرنکهیباا
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 .. بودمنجااومدهی من قبالایعنی
 نجای که دوسشون داشتم ای باخانوادم باکسانیامکانش هست منم زمان..آره امکانش هست.. هستامکانش

 .اومده باشم
 شه؟ی میعنی..ارمی حافظم و به دست بشهی میعنی منم به خانوادم برسم شهی میعنی ایخدا
 

 .دمی واز پشت سرم شنلی سهيصدا
 

 . و به عقب برگردوندمسرم
 

 . اومدنی به سمتمون مي به همراه عده الیسه
 

 . بودنيادی زي گفت عده شهی مبایتقر
 
 . شدنیو الناخانم از جاشون بلند شدن وبه سمتشون رفتن و مشغول احوال پرس محسن آقا
 

 . کار وکردننی همتی و ستاره هم به تبعسروش
 

 .ستادنی جون از جاشون بلند شدن و اي و پردیعمومج
 

 .ستادنی اشکان و ارسالن زد که مجبور به اطاعت شدن و اي به پاي پا لگدعموبا
 

 .ننی تخت بشي کرد و دعوتشون کرد تا روی گرم باهاشون احوال پرسیلی خعمومحسن
 

 ي باخانواده ی آقا کوروش مجهول بودن مشغول احوال پرسي خانواده ادی مذکور که به احتمال زي خانواده
 . شدندیعمومج

 . شدي معادله اچه
 
 . مسن به همراه چهاردختر و پسري خانم و آقاکی
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 .یتی پرجمعي خانواده چه
 
 . رفتم و بلند سالم کردموترجل
 

 . که سرگرم صحبت کردن با آقامحسن بود سرش و به سمتم برگردونديمرد
 

 ..رمی چشم ازش بگتونستمی داشت نمی و جذابرای گنگاه
 .می قادر به دل کندن از هم نبودچکدوممونی حس مشترك بودچون هکی انگار

 
 نگاه و حس نی بهتره بگم چندای ی نگاهینی همچنان سنگی به سمتش برگشتم وللی سهي صدادنی شنبا
 .کردمیم
 

 .دی ارغوان خانم دختر آقا مجکنمی میمعرف: بهم کرد و گفتي اشاره الیسه
 

 ..ستمی ندی منکه دخترعمومجیدختر؟؟ول
 دونه؟؟ی و نمنی الی سهیعنی

 
 .دی که به هم فشرده شده بود غریی دندونانی کلمات و ازبتمام

 
 .سالمت باشن..کوروش؛آهان

 
 .ممنون-
 
 .می بودستادهی و سروش و ستاره کنارتخت الی نشستن نبود و من و سهي برایی تخت جايرو
 .حاال انگار مجبورن.. فشرده نشسته بودنیلی هم خهیبق
 

 . شدمی نگاه نمناك کسي آقاکوروش چرخوندم که متوجه ي خانواده ي اعضانی و بنگاهم
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 . به من بودرهی آقا کوروش باشه نگاهش خدخانمیرسی که به نظرمی مسنخانم
 
 . بهش زدميلبخند 
 

 . بود و پاك کرددهی گونش چکي که روی جواب داد و با دست اشکینیری و با لبخند شلبخندم
 

 ه؟؟ینجوری زن انی چرااایخدا
 

 .مینیشی مي تخت کنارمیری مامستی جاننجایخب ا :لیسه
 

 .تسی اصال جاننجایا..میایماهم م:اشکان
 
 .می نشستي اگهی دی تختيرو
 

 .رفتی من نشسته بود و مدام چش غره مي درست روبه رولیسه
 
 ه؟یچ-
 

 هان؟؟:اشکان
 
 .رهی چشم غره می چراالکستی نلم،معلومیبا سه-
 

  توچته؟لیسه.. بااخم گفت؛منم متوجه شدمارسالن
 

 .ستی نی مهميزیچ..الیخیبچه ها ب:سروش
 

 ؟ی چیعنی :اشکان
 
 . خل شدهلی که سهنهیبنظرمن منظور سروش ا-
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 ..ییخل تو..درست حرف بزن :لیسه
 

 بگوچه مرگته؟..یکنی نمنی که همچید اگه تو آدم باش: حرفش و ادامه بده وگفتلی نذاشت سهاشکان
 

 .یچیه:لیسه
 
 . تخت بلندشد ورفتي رواز
 

 .ستی خوب نادی امروز حالش زلی سهنیبچه ها ببخش:سروش
 
 .هینجوریاز اول سفر هم-
 
 . رفتماچهی حرف به سمت دری اومدم و بنیی تخت پااز
 

 . رفته بود رفتملی که سهی راهم و کج کردم و به سمتی از مدتبعد
 

   علت خوردهی باعصابم
 .رمی و بگلی چرا دوست دارم حال سهدونمینم

 .خوادی می حسابي دعواکی دلم
 

  خداکنهفقط
 

 . کنمی خلوت باشه تا راحت بتونم خودم و خالي جاکی لیسه
 

 . دستاش گرفته بودنی نشسته بود و سرش بی تخته سنگي درختا رونی کردم بداشی پبالخره
 

 .جلوتررفتم
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 . رو با پابه سمتش شوت کردم که به پشتش خوردی سنگخرده
 
 . سمتم برگشتبه
 

 . بلندشد و به سمتم اومدازجاش
 
 . جلوم گرفتدی تهديه انگشت اشارش و به نشان 
 

 ... دور و برنمینب:لیسه
 

 . و قطع کردمحرفش
 
 ؟ی کنفی تکلنیی من تعي برای باشیتو ک-
 

 .حد خودتو بدون:لیسه
 
 ؟ی هستیاصال توک..شه؟ی میاگه ندونم چ-
 

 . تر اوردکی و نزدسرش
 

 . باتودونمی من می پِلکی من مي دور و بر مهمونانمیاگه بب:لیسه
 
 . کنارم رد شد و رفتاز
 

 .ی بکنیتونی نمی غلطچی تو هم هکنمی دلم بخواد ميهرکار: بلند گفتميباصدا
 

 . ترشدمی تا آروم بشم بدتر عصباومدم
 
 .دیچی پام پي بود زدم که پام خورد شد حس کردم انگشتاکمی که نزدی به درختي پام لگدبا
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 .آآآآخخخخ-
 

 . برگشتمهی بقشی لنگون پلنگون
 

 . اومدناهاشیا:اشکان
 
  شده؟يزیچ-
 

 .ی پدالقی قامی برمیخواستی میچیه:ستاره
 

 .ستادمی اصاف
 
 .می ام برهیمن پا-
 

 .میری دونفره بگقی قاکی چهارنفره و قی سه تا قادی چهارده نفر پس بامیخب االن شد:ارسالن
 
 دونفره قی قاکی ستی الزم نگهی اونموقع دمی رو پنج نفره کنقای آقا کوروش گفت؛اگه دوتا از قاي از پسرایکی

 .شترهی بفشمی کِينجوری تازه امیریبگ
 

 .هی حرفنمیا:سروش
 

 ن؟؟یهمه موافق:اشکان
 

 . آره تکون دادنی خوشگلشون و به معني کله هاتیاکثر
 

 م؟ینی پنج نفره بشي چهارنفرست چجورقایخب قا:ستاره
 
 .نهی که عقب نشستن بشیی اون دوتانی بدی بایکیخب حتما -
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 .درسته: زدی بشکنارسالن

 
 طی چهارده تا بلمی نوبتمون شد و تونستقهی و بالخره بعد از ده دقمی رفتطی فروش بلي به سمت باجه یهمگ

 .میریبگ
 
 .دمی سبد برداشتم و پوشي نجات و از توي قهیجل
 

 ن؟یشماهاهمه باهم: بود جلواومد و گفتقای که مسئول قايمرد
 

 .اره:ارسالن
 

 .اری بي دونفرکی وي بود گفت سه تا چهارنفرستادهی اقای که کنار قاي زد و به پسریسوت
 

 .مینی بشي پنج نفرمیخوایآقا مام:سروش
 
 .شهینه نم+
 

 .. کهنهیمنظورمون ا:اشکان
 
 . دارهتی ما مسئوليبرا.. امکان ندارهی ولهی منظورتون چدونمیم+
 

  نداره؟ی راهیعنی : کوروشپسر
 
 . تو صفنهی که بقنی زود سوار بشحاال..شهینه نم+
 

 .ستی ني چاره انکهیمثل ا:اشکان
 

 . آقاکوروش اِشغال کردني رو پسرا و دختراقای از قادوتا
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 . دونفره رو هم سروش و ستاره تصرف کردنقیقا
 

 . چهارنفرهقی قاکی ماچهارنفربامی موندفقط
 

 .شهی در خونش سبز مادی از پونه بدش ممار
 

 . جناب غد و تحمل کنمدی بانکهی امثل
 

 . کنارارسالن نشستمقی قاي جلویصندل
 

 . عقب نشستنلمی و سهاشکان
 

 . به پدال زدنمی کردشروع
 
 . خورد و راه افتادیکی تکون کوچقیقا
 

 .  کردمذوق
 . نبودی لبم نقش بست که محو شدني رويلبخند

 
 .میدیپاچی هم آب مي و رومیزدی مگهی همدقی هابه قابابچه

 
 . کو گوش شنوای ولمیری هامون و گفتن تااز هم فاصله بگقی بار از بلند گو شماره قاچند

 
 .می شدی خالسی و کردو جفتمون خنکاری که ستاره هم همختمی ستاره ري آب رویمشت

 
 .می عباس آباد رفتکی کوچي به سمت بازاچه قی قامی از تموم شدن تابعد
 

 .دمی خري که فقط الوچه و کلوچه و تمرهندمن
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 ی مهمون کرد همگی هممون و بستنسروش

 . های به خوردن بستتمی و شروع کردمی نشستابونی کنار خي سکويرو
 

 . چند نفرکنارم نشسته بودي بافاصله لیسه
 

 . حرف زدنشي خندش چه صداي حاال چه صداشدی گوشم اکو مي صداش تومدام
 
  ساعت قبل ندارهکی لی به سهی شباهتچی هلی سهنیا

 .کنهی رفتار مي عادهی بقي جلوی قدرتش و به رخ بکشه ولخوادی من همش مي چرا جلودونمینم
 

 . اومدمرونی که کنارم نشسته بود بود ازفکربي دختريباصدا
 .  آقاکوروش بودي از دخترایکی

 
 ه؟ی اسمت چیخانم+
 
 .ارغوان-
 
 .منم آرزوام...یچه اسم قشنگ+
 
 .خوشبختم-
 

 .نیهمچن:آرزو
 
 ..آقا کوروششما دختر -
 

 . و قطع کردحرفم
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 . گم شدهی داشته ولیعنیدر واقع پدر شوهرم اصال دختر نداره .. من عروسشونمزمینه عز :ارزو    
 
  هستن؟ی سه تا دختر کنیدختر نداره؟؟پس ا-
 

 ..من زن آرشا... آقا کوروشنيهمشون عروسها:آرزو
 

 . آقا کوروشي تمام پسرا و عروسای کرد به معرفشروع
 . دنبال گوش مفت بودنکهی امثل

 
 دختربه اسم آسمان کی ونیر،آرشاوی آقا کوروش چهارتاپسر به اسم آرشا،آشام،آرشاودمی که من فهمينجوریا

 . از دخترش خبرندارهی آرزو کسيطبق گفته .. بگم داشتهدی باایداره 
 

 .هی چنای آرزو بود تا نجاتم بده واال مونده بودم اسم اخداروشکر
 

اسم زن ..ی نمکی متوسط و صورتي سبزه رو با قدي که ارزو گفت اسم زن آرشام فاطمست دختريراونجو
 و رهی که از قرار معلوم همکاره آرشاودهی  باقد نسبتا بلند و اندام ورزدپوستی سفي دخترشهی ستاریآرشاو

 . توپری متوسط و اندامي با قدی کوثره دخترگندمنمیاسم زن آرشاو..ستوانه
 . نبودنی خاصزی چنی داشتن و همچیی معمولي افهی  عروس آقاکوروش قاهرچهارت

 
 

 . عباس آبادم تموم شدي روزه کی حی و تفردی رسانی روز به پابالخره
 

 .می برگشتالی همسر آقاکوروش،به واخانمیمی از خانواده آقا کوروش و کی از خداحافظبعد
 

 سفرمون گهیامروز چهارشنبست و دو روز د.. رفتمای اومدم و به سمت دررونیالبی از ولی وسایی از جابه جابعد
 .شینیری وشی باتموم تلخرسهی مانیبه پا

 
 . خلوت بودساحل
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 . و چشمام و بستمدمی ماسه ها دراز کشيرو
 

 . گوشم زمزمه شدي توییصدا
 
 .يد..گر.. بردی..با..ددد..گررر...بر...بـــــــــرررررگــــــــــرررددد+
 

 . چشمام و باز کردم و سرجام نشستمعیسر
 
 . دور و برم نگاه کردمبه
 

 .. کسچی نبود هیکس
 
 شم؟؟ی موونهینکنه واقعادارم د.. بود؟؟ی چيصدا-
 

 .دمی کشیقی عمنفس
 

 .. باد بودهي صداحتما
 . دادمي و دلدارخودم

 
 . و چشمام و بستمدمی دراز کشدوباره

 
 . آروم به خواب رفتمیلی بود خیی آرامش بخش امواج که مثل الاليباصدا

 
 . و باز کردمچشمام

 
 . محض بودیکیتار...نمی ببتونستمی و نميزی چچیه
 
 .نمی جلوم و ببتونستمی نمیحت
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 .دیچی گوشم پي توییصدا

 
 . بشهرید..نکهیا..از ..قبل..برگرد..د.گر..بر+
 
 ؟؟ی هستیاصالتوک..کجا برگردم؟؟: زدمادیفر
 
 . شد و شروع کرد به فشردن گلومدهیچی دور گلوم پيزیچ
 

 .دمی به گردنم کشیدست
 
 ...زی چچی نبود هيزیچ
 
 .درد بود...  بودی بازم خفگیول
 

 . و باز کردمچشمام
 

 .. هام شد آب بودهی که وارد ريزی تنها چی کردم نفس بکشم ولیسع
 

 .ی حرکتنی کوچکتری نداشت حتی حرکتچی بدنم قدرت هي ها وعضله هاچهیماه
 
  نجاتم نبودي برای راهچیه
 
 ...ی راهچیه

 ... بودیخفگ
 ... نبودژنیاکس 

 ... بودیاهیس
 .. نبودیزندگ
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 .. بودمرگ
 ... نبوددیام
 

 )يراو(لیسه
 
 . و بدهچیسروش سوئ-
 

 .ی نداره بابد بزننی بگم بنزدی بارونی بي بريخوای اگه مکار؟؟ی چيخوایم:سروش
 
 .زنمی منی همون موقع هم بنزرونی برم بخوامی مگهیاالن که نه دو سه ساعت د-
 
 . پله ها باال رفتم و وارد اتاقم شدماز
 

 . چمدون گذاشتمي و جمع کردم و تولمی وساتمام
 
 .نی از انمیخب ا-
 
 . ساعتم نگاه کردمبه
 

 . ساعت نه شبه تا دو که پرواز دارم پنج ساعت وقت هستخب
 

 . تا دوساعت قبل از پرواز برسم فرودگاهفتمی راه بمی و نازدهی دی باالبته
 
 .زنشستمی کنار می صندليرو
 

 ... موضوعکی مونهی مفقط
 .رونی ببرم بنجای بفهمه از ای کسنکهی رو بدون ای بزرگنی چمدون به ايچجور
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 . فکرکردمیکم
 
 . ندارهینه راه-
 

 . باشن تا بتونم برمدهی برم همه خوابخوامی که می خداکنه وقتفقط
 

 . انتظار ندارن امشب برگردماحداقلیمامان بابا انتظار ندارن که برگردم .. کردمی فکرخوبواقعا
 
 .. بودمسی سالهارو پارهی دوسال اول بقیکی باشم جز رانی اوری دوست دارم شهریلیخ
 

 ...رمی آسمان سالگرد بگي براهی دارم امسال کنار بقدوس
 

 . کردمی رو پلیمی ابراهثمیوشم گذاشتم و آهنگ تگرگ م گي و تومیهندزفر
 
 .  اومدمرونی بالی واز
 

 کنه؟ی منو به خودش جذب منقدری داره که ای چنجای ادونمی رو کرده نمای دري هوادلم
 
 . سمت ساحل رفتمبه
 

 .  هوا هم خرابهامشب
 ..کوعاقل... کو عقلی ولای درادی مواقع بنجوری ادی عاقل نباآدم
 
 .. ترکی و نزدکی شدم نزدکی نزدای دربه
 

 .کردی مقمی به حرکت تشوی درونيروی نکی ای حس کی انگار
 

 . برم جلوخواستمی فقط مستمی نداشتم بادوست
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 .. و جلوترجلو
 

 . آب بودمي توتازانو
 

 . آبي کرد و افتادم توری گيزی پام به چناگهان
 
 . بشمی حالسی آب باعث شد خي پرت شدنم تونی همی نداشت ولی اصال عمقنکهیباا
 

  کرد؟ری گی پام به چحاال
 

 . رو لمس کردي که دستم پارچه ادمی آب کشي توي به ماسه هایدست
 .. سفت بود نرم بودنه
 
 . انسانهکی ي فرمش کامال مشخص بود که پااز
 

 . از جام بلند شدمفورا
 

 .شدی نمهدی ديزی چچی هیکی اون تاري آب فرو بردم توي و تاآرنج تودستام
 

 . باالدمشی کشیدودست.. بودنیسنگ...دمشی کشی رو لمس کرد بدون معطليزی چدستم
 

 .. دخترکی... بودآدم
 دختر؟؟

 
 . سرد ساحل انداختمشي ماسه هاي به ساحل بردمش و روعیسر
 

 . دادصیشد،تشخی می نور ماه  به راحتری بود صورتش و زارغوان
 



  انیرمان نس                                                            اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 184 

 . بردمشینی بکی و نزدسرم
 

 .دیکشی نمنفس
 

 . دوکتفش زدمنی کردم و چند ضربه به پشتش بخمش
 

 . آب ازدهنش خارج شدی کممقدار
 
 .ی پشت خوابوندمش و شروع کردم به ماساژ قلببه
 

 .کردی آب و عرق از سر و صورتم چکه مقطرات
 
 ؟یکنیکارمینحاچی هوا انی اي شب تونموقعی آخه تو اد
 

 . بردمشینی بکی سرم و نزددوباره
 

 دیکشیدشده بود و نفس نم  و لبهاش کبوصورتش
 

 ...ی بکش لعنتنفس
 

 . دوکتفش زدمنی به پشتش بي خمش کردم و ضربه ادوباره
 

 . کرد به سرفه کردنشروع
 
 . راستش و جلو تر گذاشتمي چپ خوابوندمش و دست و پاي پهلوبه
 

 . ماسه ها نشستمي روکنارش
 

 . خداروشکرهووووف



  انیرمان نس                                                            اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 185 

 
 . حالش جااومدبای بود تا تقر وضعنی به همی ربعهی حدود

 
 . نشستسرجاش

 
  شد؟؟یچ ارغوان؛

 
 یخواستی قبل مي قهی نشد فقط چنددقیچیه....؟؟؟؟  شدی چپرسهی شد؟؟؟ههه خانم تازه میچ :دمی توپبهش

 .ای اون دنيبر
 

 پس چرا نرفتم؟:ارغوان
 

 . گرد شدچشمام
 
 .ي بودم االن اون ور بودومدهیاگه من ن -
 

 . شروع کرد به سرفه کردندوباره
 

  آب؟ي رفتم تويمن چجور:ارغوان
 
 .ی بگدی توباگهی و دنیا-
 

 . بردنجاخوابمی انکهی جز ادونمی نميزی چچیه:ارغوان
 
 خوابت برده ایحتما کناردر... اونم شبدنه؟؟ی خوابي هم جاایآخه آدم عاقل،کناردر...؟؟؟ین؟؟مطمئنیهم..ههه-

 ادی نمهوباالیآخه آب که ..؟يدی نفهمي شدسی خی وقتيفقط موندم چجور.... آبری زیبعد آب اومده باال رفت
 .ادیکم کم باال م
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 .دونمینم:ارغوان
 
 . بابای هستی کگهیتود-
 

 .دونمی نمنمیا: زديپوزخند
 
 ،نه؟يریباخودت درگ-
 

 .دیشا:ارغوان
 

 . بغل کردپاهاشو
 

 شدی مرگم ناراحت نمي کس براچیه. مردمیمطمئنم اگه م...رمی بمیذاشتیکاش م... برمیذاشتیکاش م:ارغوان
 ناراحت چکسی هي برایخب معلومه کس..چکسیه..م؟؟یاصال مگه من ک..کردی نمهی مرگم گري کس براچیه
 .شهینم
 

 . در پنهون کردنش داشت گفتی که سعی جمالت و بابغضنی اتمام
 

 . گرفتمای و از درنگاهم
 
 . هايقاط زدکال ..؟؟یگی می چیفهمی مچیه-
 

 .پنج سال قبل.. البته نه االن..قاط زدم..اره:ارغوان
 

 . نگاه کردبهم
 

 . بشهوونهی ديانتظارندار... قاط بزنهي کما بوده انتظار نداري که پنج سال تویتواز کس:ارغوان
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 ... سال؟؟؟پنج
 نی آدم از خودش از اشهیباعث م.. خوبهمیلی نه برعکس خستی  ني بدزی مرگ چنمیبی مکنمی فکرمیوقت:ارغوان

 . رها بشه آزاد بشهیجهان از همه چ
 

 ؟یگی که مهی چرت و پرتا چنیتو حالت خوبه؟؟؟ا: گرد شده گفتميباچشما
 

 .قتهی حقنی به نظر من عی به نظرتوباشه ولدی شاستیچرت و پرت؟؟؟نه چرت ن:ارغوان
 
 .ابرگشتمی سمت دربه
 
 .وونهید-
 

 ي انسان عادکی طی من شراطیشرا... درکم کنهتونهی نمچکسی نه تنها توبلکه هی درکم کنیتونینم:ارغوان
 .کنهی تجربه نکرده و نمچکسی که من تجربه کردم و هییزهایچ..ستین

 
 ه؟؟ی خاصت چطیه؟؟شرای چهی فرق تو بابققای دقی بگشهیم..یگی مادیچرت و پرت ز-
 

 .ستی اصال قابل گفتن نیعنی بگم تونمینم:ارغوان
 
 .دمی ماسه ها دراز کشيرو
 
 چرت و نی من بااي بهت بگم به کاهدون زددی بایول..ی حرفا جلب توجه کننی باايخوایفقط م..یزنیالف م-

 .رمیگی قرارنمریپرتا تحت تأث
 
 نقدری ای فکر کني حق نداری فکر کنينجوری درموردم اي حق نداری ولی باور نکني بغض گفت؛حق داربا

 . کنمیی محبت مردم و گداخوامیبدبختم که م
 
 ه؟ی حرفا چنیاصال منظورت از گفتن ا-
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 . زديپوزخندصدادار

 
 کنم ی خودم و خالخواستمی مدیشا.. مثل تو حرف بزنمي باآدم مغرورخواستمی چرا مدونمیخودمم نم:ارغوان

 ..دمیترسی مدمیشا.. نفر صحبت کنم تاسبک بشمکی با خواستمی مدیشا
 
 ؟یاز چ-
 

 .یستی نيقابل اعتماد ارغوان؛آدم
 

 . کردماخم
 
 منظور؟-
 

 .یکنی پس قطعا ترسم و علتش و درك نمي تو گفتم و تو باور نکردي و براتی واقعکی از یمن بخش:ارغوان
 
 فهمهیاصال آدم نم.. درکتون کردشهی نمنیستی نینی بشی قابل پچکدومتونیشما زنها ه..يهرجور دوست دار -
 .نیعاشق.. یک..نی ناراحتی بده کی حالتون خوبه کیک
 

 مطمئن باش یاگه عاشقش باش..ستی حالش اصال سخت ندنی مطمئن باش فهمی زن و بشناسکیاگه :ارغوان
 اون چشما رو ی بتوندیفقط با... وجودشهي تمام نماي نهیی زن آکی يچشما.. نهای که اونم عاشقته یفهمیکه م
 ری ناشناخته و غموجودات  زن هاکننی هم که ادعا مییکسا..ی کنی جزجزء وجودش و معنی بتوندی بایبخون

 کنن هنوز نتونستن طرف مقابلشون و ی چشمارو معننی هستن مطمئن باش هنوز نتونستن اینی بشیقابل پ
 .بشناسن

 
 .دادمی کرده بودم وباتمام وجود به حرفاش گوش مسکوت

 
 .دهی حرفا از تو بعنیا..یزنی می جالبيحرفا-
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 . زديشخندین

 
 چرا؟:ارغوان

 
 هم بلد ییزای چنی همچکردمیفکر نم..دمی مبارزه طلبانت و دي هی روحشهی همنکهی بخاطر ادی شادونمینم-

 .یباش
 

 . زديلبخند
 

  زدم؟؟؟ی خوبيواقعا؟؟حرفا:ارغوان
 
 .دیشا-
 

 . محو شدلبخندش
 

 .بدجنس:ارغوان
 

 . نشستمسرجام
 
 ؟؟ی بگيخوایاالن نم-
 

  رو؟یارغوان؛چ
 
 ه؟ی چی که گفتی پنج سالنی اي هی قضیراست... خاصت وطی شرانیهم...دونمینم-
 
 . شدرهی صورتم خبه
 

 . شد و خودش و بغل کردرهی رو گرفت و به ماه خازم
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 .زدی دامن مي سردنی ماهم به اسی خي شده بود والبته لباسهاسردمون

 
 هر ي من افتاده براي که برای اتفاقنی ادیشا...ستی در کار نی خاصطی در واقع شراستی نی خاصيزیچ:ارغوان

 .فتهی بیکس
 
 . بگه رو نگفتخواستی که ميزی چرا حس کردم تمام چدونمینم
 
 ؟یچه اتفاق-
 
 . که بشه روش گذاشتگهی اسم داهری..اغما..کما-
 
 ؟ي کما بوديکما؟؟؟تو-
 

 .شدم داری که از خواب پنج سالم بستیشترنیهشت نه ماه ب... کما بودمياوهوم تو:ارغوان
 
 پنج سال؟-
 
 که بعد از یوقت... جاستنیجوابت هم... در آوردمدی عمومجي سر از خانواده ي چجوريدی ازم پرسادتهی..اره-

 ي خواب بودم خانواده ي که تویتمام مدت.. اشکان بوددمی که دی کسنیپنج سال چشمام و باز کردم اول
 .. مواظبم بودندیعمومج

 
 . و قطع کردمحرفش

 
 ؟یت چپس خانواد-
 

 . باالانداختي اشونه
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 . اسممیحت.. يزی چچیه..ادندارمی از گذشتم به يزی چچی درواقع هدونمیارغوان؛نم
 
 . خودش و جمع کردشتریب

 
  از خودتيزیسخته که چ..ی کنی مجهول زندگي گذشته کی سخته که بایلیخ.. سختهیلیخ..یدونیم:ارغوان

 کردن عشق و یی عنوان قصد گداچی به هگمی بهت مناروی چرا دارم ادونمینم...ی گذشتت ندونی و زندگخانوادت
 راحته که المیخ... صحبت کنمیکی دوست داشتم بادی فقط دوست داشتم سبک بشم شادیشا.. محبت ندارم

 مگه نه؟... مینی روببگهی سفرهمدنیاحتمالش کمه که بعدازا... يریتوهم م
 
 .ستادمی حرف بلند شدم و ایب

 
 .می ممکنه سرمابخورسهی ماهم لباسامون خشهیهوا داره سرد م... تومیبهتره زود تربر-
 
 .ستادی جاش بلندشد و ااز
 

 .می رفتالی به سمت وباهم
 
 الی محض ورود مون به داخل وبه

 . سوت و کف زدن بلند شديصدا
 
 . در خشکمون زددم
 

 .دی به سمتم اومد و باهام دست داد و صورتم و بوسسروش
 

 .مبارك باشه داداش:سروش
 
 ها؟؟-
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 . بذار بچه هاازراه برسن بعد بهشون بگونی بشایاه سروش ب:بابا
 

  رو؟یچ:ارغوان
 
 .نینی بشنیایحاال ب:يپر
 

 . داشت نشستميدی اشکان که اخم شدکنار
 . چشه؟؟انگار ارث باباش وخوردممعلوم

 
  شده؟ی چنی بگشهیم-
 

 . صحبت من با ارغوانهي نداره رویبه تو ارتباط:بابا
 

 . دادمهی فوت کردم و به مبل تکی و به آسودگنفسم
 . بابا بخواد در مورد ازدواجم باارغوان صحبت کنهدمی لحظه ترسبه
 

 زای جور چنی اي توهم براطی و البته شراستی حرفا ننی اي برای مناسبي اصال جانجای ادونمیارغوان جان م:بابا
 ... خبی ولستیمناسب ن

 
 . هم رفتي ارغوان توي هچهر

 
 و لی سهادی حرفا زوده و توهم زنی واسه ایلی خدونمی مزمیعز: حرف بابا روقطع کرد و ادامه دادمامان

 .. حالنی باای ولیشناسینم
 

 . ترس قورت دادمی دهنم و باچاشنآب
 

 .می کني خواستگارلی سهي تورو براخوامی مزمیعز:مامان
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 م؛هان؟؟؟؟ی همزمان گفتمونییدوتا
 
 ... متـــچیمامان ه-
 

 . حرفم و قطع کردبابا
 

 . نگويزی چلیسه:بابا
 

 .نهیتنها راه چاره ام هم.. کردم و به ارغوان چشم دوختماخم
 

  بگم؟؟ی چدی بادونمی رو نداشتم نميزی چنی انتظار همچچی من شوکه شدم هی ولدیببخش:ارغوان
 

 .ي االن جواب بدنی همستیعروس خانم الزم ن:ستاره
 

 . بهم انداختینگاه
 

 . ازدواج و ندارمطی اصال شراطمی شرانی من باایول..ممنون:ارغوان
 

 ه؟ی چطتیدخترم مگه شرا:بابا
 

 . حافظم و خانوادمنیخب هم:ارغوان
 

 .ی ازدواج کنيخوای که حافظت برنگرده نمی تاوقتیعنی؟؟یبالخره چ:بابا
 

 )يراو(ارغوان
 

 . و مشت کردمدستام
 
 .دیشا-
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 .ستی درست ننکهی ازمیعز:النا
 

 . چشمام حلقه زدي تواشک
 

 . جون که کنارهم نشسته بودني و پردی سمت عمومجروکردم
 
 ... برم الزم نـتونمی منیاگه من سربارتونم بهم بگ-
 

 . حرفم و قطع کرددیعمومج
 

 ..ییتو تاج سر ما.. عموجونهی چه حرفنیا:دیمج
 
 خودشون اصرار کردن ی ولستی درست نيزی چنی که همچمیدخترم ما به آقا محسن و النا جون گفت:يپر

 .ذارمی من نمي شد اگه خودتم بخوانجوریاصال حاالکه ا.. خودتي به عهده میماهم انتخاب و گذاشت
 

 .می رو ازدست بدی خوبنی دختره به امیخواستیآخه نم...می امر اصرار داشتنیعمو جون ما به ا:محسن
 

 .نی حرفش و نزنگهی پس دنیدیحاال که جوابش و شن:دی غري گرفته اي با صدااشکان
 

 . زدي لبخندمچهی به اشکان انداختم که نيزی تشکر آمنگاه
     
 . که کنار اشکان نشسته بود نگاه کردملی سهبه
 
 . خوندشدی رو نميزی چچی صورتش هاز
 

 باشه؟....ی تادرموردش فکرکني سفرمون وقت دارانیتاپا...ری نگمی عجوالنه تصمزمیعز:النا
 

 . انداختمنیی و پاسرم
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 . فکر کنمي اجبارقی توفنید ا بالجبار قبول کردم تا درمور 
 

 .خوادیفکر کردن نم.. جواب منکه معلومهالبته
 
 .ی چه زوج خوشبختيوا.. لیمنو سه.. فکرشم خنده دارهیحت
 

 . دادنيشنهادی پنی که همچدنی دلی من و سهنیب یتی چه سنخدونمی ها نممسخره
 

 .هیبد که نه عال..ستی جهات بدم نیالبته از بعض...البته
 .ستمی اضافه نگهید..ستمی ندی عمومجي سربار خانواده گهی ازدواج کنم داگه
 
 .. کاشيا...شدی کاش ميا

 ..شهینه بااون نم...لی نه با سهیول..شهی مالبته
 
 . به خواب رفتمالیبعد از خوردن شام که به نظرم زهر مار بود به اتاقم رفتم و باهزار فکر و خ 
 
 .دمی شنیی که نصفه شب بود و منم غرق خواب بودم که صدادونمی حدمنی ساعت چند بود فقط درهمدونمینم
 
 . ازچشمام و باز کردمیکی

 
 . همون صدابلند شددوباره

 
 . درهي صدانکهیا..اره همون صدا چشمام و بازکردم دوبجفت

 
 . نشستمسرجام

 
 .هی کدوم مردم آزارستی نمعلوم

 



  انیرمان نس                                                            اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 196 

 بله؟-
 
  تو؟امیارغوان ب+
 
 شما؟-
 
 .ي بدصی تشخیتونی صدا نمي تو از رویعنی. گهیخب اشکانم د...آقاگرگه+
 
 .نه-
 

  تو؟امی بتونمیحاالم:اشکان
 
 .صبر کن-
 

 شونه هام ي تختم روي و سرم کردم مالفه رونی بدمی چمدون کشي شال ازتوکی اومدم و نیی پاازتخت
 .انداختم

 
 . توایب-
 

 .البته منتظر که بود... توای بود که بگم بنیانگارمنتظرهم.. اتاق ي شدن حرفم خودش و پرت کرد توباتموم
 
  افتاده؟یاتفاق-
 

 . به توسربزنمامی که من بفتهی بی اتفاقدینه مگه با:اشکان
 
 . شبنموقعی نه ایول... نهیعنی..آره-
 

 . شديجد
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 .راستش اومدم باهات صحبت کنم :اشکان
 
 ؟يدرچه مورد-
 

 . امشبي هی قضنیدرمورد هم:اشکان
 
 ..ــــیکدوم قض-
 

 . حرفم و خوردمي خواستگاري هی قضادآوردنی بابه
 

 . بذارنشی پاپذاشتمی وگرنه نمدونستمی مورد نمنی درایچی بهت بگم من هخواستمیم:اشکان
 
 . هم نکردني خب کار بدیول..دونمیم-
 

  جوابت مثبته؟یعنی:اشکان
 
 .خب معلومه که نه..؟یچ-
 

 ؟یمطمئن:اشکان    
 

 . ازخونتون برمتونمی میاگه از وجودم ناراحت: گفتمي گرفته ايباصدا
 

 .ي نداربای با زی فرقچی ماهيتو برا...ه؟؟ی چه حرفگهی دنی احمق اي اشکان؛دختره
 
 ؟یپرسیچرا مپس -
 

 .يری نمبایکه مثل ز..یمونی مطمئن بشم که مخواستمیفقط م:اشکان
 
 .شتونمی رخی فکرکنم حاالحاالها برهی مشی که پي جورنیا-
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 . زديلبخند

 
 هم درش ی دخالتمی ندارشنهادی پنی رد اای بر قبول ي اصرارچکدومی ارغوان ما هنیبب..خب خداروشکر:اشکان

 دوارمی من واقعا امیول...یول.. از نظر ماقابل قبولهلی خودت،چون واقعا سهي به عهده می انتخاب و گذاشتمیندار
 .ي نرشمونیاز پ
 
 .تیممنون ار مهربون-
 

 شب نموقعی تااستی خوب نی بخوابي توهم بهتره زودتر برروقتهید... کردمی سخنرانیلی خگهیخب د : اشکان
 .ی باشداریب

 
 . بهش انداختمهی نگاه عاقل اندرسفکی

 
 . بنده خواب بودمنیای شمابنکهی قبل از ای ولدیببخش-
 

 .پس شب خوش..خب باشه :اشکان
 
 .ریشب بخ-
 
 . تخت پرت کردمي رفتن اشکان از اتاق خودم و باهمون وضع رورونیباب
 
 . بوددهی خوابم بپره ، مثال خوابم هنوز نپرخواستمینم
 

 . اومدیی که دوباره صداشدیو اون پهلوشدن تازه  چشمام داشت گرم م پهلو نی ربع اکی بعد از حدود بالخره
 
 . در بوديدوباره صدا.. تخت نشستميرو
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 .گهیخب بذار بخوابم د.. نکنهکارتی بگم خدا چاشکان
 
 .اتویب-
 

 . به در خورده شدي تقه ادوباره
 
 .اتوی بگمیبابام-
 

 . همون صدادوباره
 
 .يخب شکرخدا کَرم شد-
 
 . اومدم و در وباز کردمنیی تخت پااز
 
 . باالدی بود ابروهام پرستادهی که پشت در ای شخصي چهره دنیباد
 

 ...لی شناختن سهي بود برای کافشدی سالن ساتِع مي که از آباژور توی همون مقدار نور کمی بود ولکی تارراهرو
 

 )يراو(لیسه
 
 . شدری دنیبابا زود باش-
 

 .خب حاال انگار سرآورده:سروش
 
 .ي بدترهیهوووف توکه خودت ازبق-
 

 اه ستاره کجاست؟: توجه حرفم گفتی بسروش
 

 .ارغوان نبود.. هم کم بودگهی نفر دکی... انداختمهی به بقینگاه
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 .ستیارغوانم ن -
 

 بگه به توچه ارغوان ادی بستیادنی بیکی... که زدمی شدم از حرفمونی بهم انداخت که پشی نگاه خاصمامان
 ..بهاصال ...ستین

 . پشت سرش بزنمي حرف بدومدی ندلم
 

 .ایبنظرم رفتن در:ارسالن
 

 .ای درنی دوتاهم مارو کچل کردن باانیا:سروش
 
  تورو کچل کرده؟یک+
 
 . بود نگاه کردمستادهی ستاره که کنارارغوان ابه
 
 . که زدم رفتم که چشماش از تعجب گرد شدی چش غره به ارغوان بابت حرفکی

 
 .می برنیسوار ش..یچیه-
 

 ؟ي عجله دارنقدری تو چرا الیسه:بابا
 
 . آقا کوروشي خونه رازی برم شي دوروزهیآخه قراره بعد از شمال -
 

 .میای ماهم بیگفتی معرفت میخب ب:سروش
 
 ن؟یای بنیخوایهمه م-
 

 . شرکت موندهي از کارای کلمیاینه عموجون مانم:دیمج
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 .نمیبی اومدن نمي برایلی پس دلمشونیدینجادیماهم که ا:محسن
 

 ؟ی ارسالن و اشکان گفتم؛شما ها چروبه
 

 .امینه بابا من که نم:ارسالن
 

 . اومدن ندارميمنم حوصله :اشکان
 
 .انیخب پس فقط سروش وستاره م-
 
بخاطر شباهت ارغوان به آسمان دوست ندارم ..ادی بپرسم و ارغوان بگه مدمیترسیم..دمی از ارغوان نپرسی دستاز
 . ارغوان شدمدنی خانم بعد از دایمی کی ناراحتي متوجه روزمید.. آقاکوروش برخورد داشته باشهياده  باخانوادیز
 
 .می برگهیخب د-
 

 .می قبل مچاله نشستي مثل دفعه یهمگ
 
 .می حرف زدن نداشتي حوصله می بودداری بااگرمی می راه هممون خواب بوديتو
 

 .می نگه داشتی راهنی بي از رستورانهایکی کی ناهار نزدي بود که برامی ساعت سه و نبایتقر
 

 ن؟یخوری میخب چ:سروش
 

 .می سفارش بده حالش وببريزی همه ديبرا...هی چگهی دای بازی قرتنیا:اشکان
 
 ن؟یهمه موافق-
 

 . از همه ستاره موافقتش واعالم کرداول
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 .ومدیشش نم خونجورغذاهای ازاچوقتیاخه ستاره ه..می سروش با شک به ستاره نگاه کردمنو
 

 ؟يخوری ميزی دیستاره تو مطمئن:سروش
 

 ه؟یاره مگه چ:ستاره
 

 .یچیه:سروش
 

 . کرديزی ري خنده ارغوان
 

 .کننی دوتاازماپنهون منی هست که ايزی چکیحتما.. شدمرهی خبهش
 

 .دمی که بهم رفت از نگاه کردن بهش دست کشي غره اباچش
 
  رو سفارش بدم؟يزیخب پس همون د-
 

 . موافقتشون و اعالم کردنیهمگ
 
 . ندارمادی که خوردم و به ي بارنی نخورده بودم درواقع آخريزی وقت بود که دیلیخ
 

 .ي بابا مجلس و دست گرفت و شروع کرد به صحبت از هر دردی چسبی که حسابيزی از خوردن دبعد
 

 .می موندی رستوران باقي شد و فقط ماو خدمه ی کم رستوران خالکم
 
 . که مامان زدچرتم پاره شدی باحرفی ولزدمی رفته بودم و چرت مینیری شي خلسه يتو
 

 .ی بازم فکرکنیتونی مياگه بخوا..ی داشتی وقت کمدونمی م؟؟البتهيخب ارغوان جان فکرات و کرد:مامان
 

 . و گرفتمممیمن تصم...ستی به فکرکردن نیاجینه احت:ارغوان
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 .خوامی باشه که ميزی جوابش همون چدوارمیام.. بگهخوادی میچ نمی بود تا ببرهیبه دهن ارغوان خ-
 

 . جون بگني و پردی عمومجی بگم خب هرچی چدونمینم:ارغوان
 

 ه؟ینظرخودت چ..دخترم نظرخودت شرطه:دیمج
 
 . انداختنیی شرم سرش و پاي انداخت و به نشونه ی نگاهدی عمومجبه
 

 پس عروس خانم مبارکه؟:ستاره
 

 . سرشم بلند نکردی نگفت حتزبی چارغوان
 

 .خب سکوت عالمت رضاست:ستاره
 

 .پس بزن اون کف قشنگه رو به افتخار دو نوگل ناشکفته: سروش
 

 نیا.. ندارهیبه من ربط..اصال به من چه...نکنه اشکان ارغوان و ... اشکان به ارغوان شدمي رهی نگاه خي متوجه
 و تونسته رداشتهی ارغوان تأثي روشبمی ديخوشحالم که حرفا..ستی بقچوندنی پي مسخره براي بازکیفقط 

موندم تاباهاش حرف بزنم .. موندم.. تم برنگششبیمن بخاطر اون د..کردی متقاعدش مدی بایعنی...متقاعدش کنه
 . کنمشیو راض

 م قبول دیالبته با... و قبول کردهشنهادمیخوشحالم که پ.. رو سرگرم کنههی مدت نسبتا کوتاه بقکی ي براتا
 ..کردیم

 . برآوردنشي براخوادی مشتری بدمی لشکر آدم شاکی برام گذاشته که ی گوش بر  شرطي دختره
 .  کنمدای گذاشته که خانوادش و براش پشرط
 .. تافکر کنهخوادی وقت مگفتی و مکردی ناز مشبمی شرط دنی پررو  بااي دختره تازه

 . کنهي نقشه باهام همکارنی اي شرط قبول کرده تاتونی همي به هرحال به واسطه یول
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 .می به تهران رفتدی و بعد از رسوندن عمومجمیدی از حدود دوساعت به کرج رسبعد
 

 رانی حاالحاالها ایعنی نی وارنی حرفا در نظر بگی زدن باقي رو براي جلسه اکی خانم ي شد مامان و پرقرار
 . بگذرونهریفقط خدابخ.. شرکت روهواستيهستم و کارا

 
 )يراو(ارغوان

 
 

 .دارشدمی شدن پام ازخواب بدهی کشبااحساس
 

 بازم دست برنداشت و نی زمي تخت افتادم روي و از رودی پام و کشکنفری هوی چشمام و باز کردم نکهیهم
 .دنمیشروع کرد به کش

 
 .بود اتاق ني توی نبود اصال کسيزی چچی پام نگاه کردم هبه
 

 ی نبود ولدنیقابل د... هم بود و نبودیعنی نبود يزی چیول.. دهنم قرار گرفتي جلوی بکشم دستغی جتاخواستم
 .شدیحس م

 
 . کردم مچ پام رها شداحساس

 
 . کنارگوشم احساس کردمییگرما

 
 .دمی مثل سسسس کنار گوشم شنیی صداکی

 
 که حدسم درست باشه دمیترسیم..کردمی که فکرش و ميزی از چدمیترسیم...دمیترسی غرق بودم مسیخ
 .... واقعادمیترسیم
 

 . ترشد و صداها هم واضح ترشددی شدگرما
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 . نقش بستمیشونی پي درشت عرق و روي هادونه

 
 گردنم و به ي مهره هاي شد و سرم باشدت به عقب رفت صدادهی ترشدناگهان موهام کشدی و شددی شدگرما

 .دمیوضوح شن
 

 .دمی کشیغیبسته ج بادهن
 

 . کمرم حس کردمي رو رویینیسنگ
 

 . رو نداشتمی حرکتچگونهیقدرت ه..تونستمی نمیول..ی کردم به تقال کردن ولشروع
 . حرکت کنهتونهی افتاده و نمری قفس تنگ گکی ي رو داشتم که توی کساحساس

 
 . ازپشت دری شخصي در اومد و به دنبال اون صدايصدا

 
 ینی دست و پاهام آزادشد وسنگهی چندثانيبافاصله ... گفت فقط به تالشم ادامه دادمی نکردم که چی توجهچیه

 .از روم برداشته شد و دهنم آزاد شد
 

 . باز شدي بدي که در باصدادمی کشیغی شدن دهنم جباآزاد
 

 . راه خودش و باز کرداشکام
 
 .کردمی مهی بلند گري همون حالت باصدايتو
 
  شده؟؟ی چ؛ارغوانيپر
 

 . فرو رفتمی بغل کسي کردم تواحساس
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 .رونی و پسش زدم و از بغلش اومدم بدمی کشي بلندغیج
 
  خدامرگم بده توچت شده ارغوان؟يوا:يپر
 

 . کردم و صورتم و بادستام پوشوندموارجمعی و کُنج دخودم
 

 که به سرعت به بهم یی همهمه و  قدمهاي و بعد ازچندلحظه  صدادمی و شنشدی که ازم دور میی قدمهايصدا
 . به گوشم خوردشدنی مکینزد
 

 . جمع کردمشتری و بخودم
 

 .عموجان...ارغوان:دیمج
 

  شده؟ی چاشکان؛ارغوان
 

 . شدمرهی صورتم برداشتم به صورتِ نگران تک تکشون خي و از رودستام
 

 . جون فرو رفتمير که به سرعت در بغل پهی گرری زدم زي بلندي از چندلحظه باصدابعد
 

 . بدههی و آرامش و به آدم هدرهی آدم و دربربگی که آغوشهینیریو چه حس ش... زدمی وجودم زار مباتمام
 

 عشق ی محبت کمی دلم کمدهمی بود که داشتم شای علتش ترسدی درك کنم شاتونستمی حال خرابم و نمعلت
 .خواستی توجه میو کم

 
 . اومدمرونی جون بي بغل پراز
 

  حالت خوبه؟ارسالن؛االن
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 ره..آ: که منقطع بود جواب دادمی که به شدت گرفته بود و نفسیی صدابا
 

  شد؟یعموجون چ:دیمج
 

 .ه..کنـ..م..خفـ..ست..خوا..یم.. فر..ك نــ..ي: حال جواب دادمباهمون
 

 ؟ییییاشکان؛چ
 

 نجابود؟ی ای کسیعنی:دیمج
 

 . مثبت تکون دادمي و به نشونه سرم
 

 شه؟؟ی م؟؟مگهی چیعنی:ارسالن
 

 . کنهتتی رو که بخواد تورو اذی کسکشمیخودم م..غلط کرده:اشکان
 

 .گفتمی که می کردن کسدای پي اتاق و جستجو براختنی شروع کرد به بهم راشکان
 .ستی نتی اگرهم باشه قابل رؤی اتاق باشه حتي تويزی امکان نداره چدونستمی منکه میول
 
 . درك کنهتونهی و نمدونهی نمی و کسدونمی که من مییزایچ
 
 .دمیخواب د.. منزیاشکان اتاق وبه هم نر :  منقطع نبود گفتمگهی که دیی صدابا
 

 خواب؟..یییاشکان؛چ
 
 .آره-
 

 . خودت شفاش بدهایارسالن؛خدا
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 .نی آمیاشکان؛اله
 
 .نی نکنتی دخترم و اذسیه:يپر
 
 .ممنون-
 
 ی دست و صورتت بزنی آبکیحاالهم بهتره ...کنهی نمدتی تهدي خطرچیه.. تموم شدی همه چزمیعز:يپر

 . صبحونهي برانیی  پاایبعدشم ب
 
 .چشم-
 

 ادی برونی بوارشی از در و دي موجودکی که هرلحظه امکان داشت ی اتاقي رفتن و منو تورونی از اتاق بیهمگ
 .تنها گذاشتن

 
 .ي روتجربه کردنای توکه بدترازای شجاع باشکمیارغوان بهتره ..هوووف -
 

 . شجاعت کاذب بدمی جمالت به خودم کمنی کردم باایسع
 

 .رمی بگی دوشکی حالم بهتر بشه نکهی اي گرفتم برامیتصم
 

 . راهرو بود رفتمي که تویبه حموم. اومدمرونی و برداشتم وازاتاق بلباسام
 

 . خارج بشهی و با آب گرم پرکردم تا بدنم ازاون حالت کوفتگوان
 
 . و چشمام و بستمدمی دراز کش وانيتو
 

 . شده بوددهی که کشیدرست همون قسمت... الخصوص مچ پامی علکردی بدنم درد متمام
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 . و باز کردم و به مچ پام نگاه کردمچشمام
 
 توأم دهمی شاای ی توأم با آگاهیترس.. به قلبم هجوم آوردي پام  ترس ناشناخته اي رد چهار انگشت رودنیباد

 .با جهالت
 

 .رونی و از حموم اومدم بدمی لباسام و پوشعیسر
 . صبحونه نشستمزی رفتم و سرمنیی پله ها پااز
 

 .کردمی مي که جلوم بود بازییفقط با کره مربا... نرفتنیی گلوم پاي اگهی دزی چیی فنجون جاکی جز
 
 ؟يخوریارغوان چراصبحونت و نم:يپر
 
 . خورمیدارم م-
 

 .ستی  بااون کره نيمنظورت از خوردن که باز:دیمج
 
 . ندارملیخب م-
 

 ؟ی چیعنی:اشکان
 
 . بلند شدمزی پشت ماز
 
 .ستی حالم خوب ندیببخش-
 

 . باال رفتم و به اتاقم برگشتمیکی هارو دوتاپله
 
 کارکنم؟ی حاال چایخدا-
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 . پنجره نشستمي رو باز کردم و لبه پنجره
 

 . ذهنم مرور کردمي مدت و تونی ابی و غربیتمام اتفاقات عج...  به ذهنم نظم بدمکمی بهتره
 

 . دستام گرفتمنی و بسرم
 
  اتفاقات توجه نکردم؟نیچطور به ا.. من چقدر خنگميوا-
 

 .دیترکی داشت از درد مسرم
 
 . بکنمتونمی مکاریاصالچ...کارکنم؟؟یحاال  چ..ای خدايوا
 

 . شدمرهی خاطی و بلند کردم و به حسرم
 

اصال ...هی ناسوت چي موجودات تونی بفهمم علت وجود ادی بهش فکرکنم باي بخوام به صورت جداگه
اره امکانش هست .. باهام ارتباط برقرار کننخوانینکنه م..کاردارنی اصال بامن چای نجایچراهمشون اومدن ا

 ییکجورای چرا همشون یول..یول.. جبروت بودم بخوان باهام ارتباط برقرار کنني قبال تونکهی ايممکنه برا
 . قصد ترسوندنم و داشتناحداقلیقصد جونم و 

 
 يا.. بود کلی کاش طيا... تا کمکم کنهکنفربودی کاش ي تاباهاش درد و دل کنم اکنفربودی کاش يا

 .ستی خام نالی خکی جز يزی که چفی حیول..کاش
 

 )يراو(لیسه
 
 
 مثال؟-
 

 .ستی دوتا خارج ننیدوتااحتمال وجود داره که از ا:آرمان



  انیرمان نس                                                            اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 211 

 
 . قهوه ام رو هم زدمفنجون

 
 .بگو-
 

 .. شده باشههی ممکنه که همون موقع تجزک،یآرمان؛
 

 . هم فشاردادمي و روچشمام
 

 ..و مرده باشه :آرمان
 
 . خوب قبولش کردنیلی خهی بقنکهی مثل ای به باورش ندارم ولي که عالقه اهیزی تنهاچنیا

 
 .بسه-
 

 .دو،ممکنه هنوز زنده باشه:آرمان
 

 . و بازکردمچشمام
 

 . در دلم روشن شديدی اميکورسو
 
 ؟ یچ-
 

 . امکانش هست که آسمان فقط منتقل شده باشه و هنوززنده باشهنیبب:آرمان
 
 ؟یگی ميجد-
 

 . کمهیلی احتمالش خیآره ول:آرمان
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 م؟ی مطمئن بشدی بايخب چجور...ستیمهم ن -
 

اگه آسمان زنده باشه ...شهی می چدیصبر کرد و د دیبا.. تنها راه صبرهستی ننانی اطمي برای راهچیه:آرمان
 . خانوادششی پگردهیمطمئنن برم

 
 .دمی پنج سال انجام منی که تمام اهی همون کارقای دقنیا-
 

 . بهت بکنمیحتی نصخوامی دوست مکی به عنوان لیسه:آرمان
 

 . لبم جاخوش کردي گوشه يپوزخند
 

 روز کی دی که شای کسدیبه ام.. کنی پس زندگي واز همه مهمتر زنده اي،پولداری،خوشگلی جوونآرمان؛تو
 دوستانه رو به داری دکی که رخودتهی کنم تقصحتتی نصخواستمی من اصال نمنیبب..برگرده عمرت و حروم نکن

 .ي سمت سوق دادنیا
 

 شه؟ی میعنی.. کنمفراموشش
 . از آرمان به خونه برگشتمی ازخداحافظبعد
 
 .سالم-
 

 ؟يسالم کجابود:مامان
 
 .باآرمان بودم-
 

 .خوش گذشت:مامان
 
 .دیشا-
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 ؟ی چیعنی:مامان
 
 .ستی حالم خوب ندیببخش...یچیه-
 
 . تخت پرت کردميخودم و رو. اتاقم رفتمبه
 

  آرمان ذهنم و مشغول کرده بوديحرفا
 
 . حق باآرمانهی ولستیندنی اصال برام خوشانکهیباا
 
 اسم حسم عشق یعنی..اصال واقعا عاشقش بودم؟؟...رسته عاشق آسمان بودم برگردم دمیعی طبی به زندگدیبا

 .بود که مال گذشتست چراازش استفاده کردم...بود؟؟...بود؟؟؟
 
 یول..یول..آره عشق نبود دوست داشتن بود.. که داشتم و بشه گذاشت دوست داشتنی بشه اسم حسدیشا

 ..موشش نکردم فرايچجور..ادشمی مدت هنوز به نهمهی بعدازايچجور
 

نه ..نه.. اسم حسم وبذارم عشقدیپس با.. بهش دارمی حسکی همه مدت هنوز نی بعدازاکنمی حس ميچجور
 .. فراموشش کنم؟؟خوامیواقعا م...کنم  فراموششخوامیاگه عشقه پس چرااالن م

 
 ..یختی نکنه که ذهنم و به هم رکارتی بگم  خداچآرمان

 
 که ی کسادی با ی زندگای ي عادیزندگ... انتخاب کنمدیبا..رمی بگمی تصمدیبا.. ندارهیفرق.. دوست داشتنای عشق

 .الی ور بودن در توهم و خاغوطهی دی جدی زندگکیساختن ..ستی نگهید
 

 .دمی زدم و به پهلوخوابیغلت
 

 .. سختهیلی من خيبرا..ی راحته ولیلی انتحاب خدرظاهر
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 ی به زندگدبرگردمیبالخره با.. فراموش کنمدی بالخره باگهی فراموش کنم چه االن چه چندسال ددیبا
 .الاقل به خاطرپدر ومادرم..يعاد
 
  شدم؟؟ينطوریچراا.. سرد شدمنقدری آرمان اي بخاطر حرفایعنی

 
 که از به زبون یحرف.. حرف دل خودمه؟؟نهای ااتمامی..ای.. روم گذاشته؟؟يری تأثنی آرمان همچي واقعا حرفایعنی

 .سمتریآوردنش م
 

 . سخت انتخابچقدر
 
 ... دور کنم راحت تر بتونم فراموش کنمطی محنی اگرخودم و ازادیشا

  برگردمدی بادرسته
 .کنمیمن فرارنم..ستی کار من نينه فرار تو.. برگردمي چجوریول
 

 . هم هستي اگهی راه دحتما
 
 شهی  مينجوریآره ا.. اگه سر خودم و گرم کنم بتونم راحت ترفراموشش کنمدیشا 
. 

 . فراموشت کنمدی بای منوببخش ولآسمان
 

 . چرا عذاب وجدان گرفتمدونمی نمیول.. منو آسمان نبودنی هم بي قول و قرارگرچه
 

 .ومدمی نرونی اتاق بودم و بي ظهر و توتمام
 عاشق دختر کننی فکرمی هورمونراتیی تغي سرکی لی که به دلیرستانی دبي پسرانیشده بودم مثل ا 

 .رهی و ذهنشون درگشوننیهمسا
 

 . اومدمرونی بهم وارد کرده بود از اتاق بی که گرسنگيادی فشارزلی ساعت شش بود که به دلبالخره
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 . آوردمرونی که مال شب قبل بود و بییای و باز کردم و الزانخچالی در
 

 . سرد شروع کردم به خوردنينجوری نشستم و همزی مپشت
 

 .. وقفه مشغول خوردن بودمی سخت مشغول بود و بفکرم
 .خورمی دارم می چدمیفهمی نماصال

 
 يزی حال چنی بازم باای و بابت شرکت دل نگرانم گرچه دورا دور حواسم بهش هست ولرانمی دو هفتست ااالن

 .شهی کم نممیاز نگران
 

 . اومدمرونی مامان از فکربيباصدا
 

  حالت خوبه؟لیسه:مامان
 
 .اوهوم-
 

 .ستی نينجوری اکنمی حس می؟؟ولیمطمئن:مامان
 
 .امیخودم از پس،مشکالتم برم..ستمیمامان منکه بچه ن-
 

 ...فقط..باشه:مامان
 

 . شدمرهی خبهش
 

 . کرجمی بردی بذار بای فردا شب برنامت و خاليبرا:مامان
 

 . دادمهی تکی از خوردن برداشتم و به صندلدست
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 کرج؟-
 

 آره:مامان
 
 مگه کرج چه خبره؟-
 

 . ارغواني خواستگارمی برمیخوای فقط میچیه:مامان
 
 ؟ییییچ-
 

 )يراو(ارغوان
 
 
 .خوادی همه بزك دزك نمنی جون به خدا ايپر-
 
 ؟؟یزنیاه دختر چقدر غر م:يپر
 
 .گمیخب راست م-
 
 .نییاپای بعی توهم لباسات و بپوش و سرنیی پارمیمن م... تموم شدایب...ياووووو سرم و خورد:يپر
 

 .چشششم: واضح گفتمیباحرص
 
 . کردي جون تک خنده ايپر
 
 .از دست تو دختر:يپر
 
 . جون ازاتاق به جون بالشت اتاق افتادم و به رگبار مشت و لقد بستمشي رفتن پررونیباب
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 نی اگهید... تورو قبول کردمي مسخره شنهادیاصال خدا منو لعنت کنه که پ...لیخدا لعنتت کنه سه-
 .ی دلم بذارم لعنتي رو کجای کوفتيخواستگار

 
 . جون بالجبار برام گرفته بود رفتمي که پری کردن تمام حرصم نفس زنان به سمت لباسی خالبعد
 
 کار شده نشی لباس و سر آستي نهی سي به رنگ خودش که جلويزی رينای با نگيازی کت دامن پوست پکی

 .بود
 

 . تخت ولو شدمي و عوض کردم ورولباسم
 

 .شهیم چروك م به درك که لباساصال
 

 ..نجاهابرسهیاصالقرار نبود که کار به ا... دستم بهت نرسهمگه
. 

 .سسسس... بودمدهی که قبال شنی همونهی درست شبيزمزمه ا..دمی شني فکر بودم که زمزمه اي توسخت
 

 . سرجام نشستمباترس
 

 .. اتاق نبود جزي تويزی چچیه.. دور اتاق و از نگاه گذروندمدورتا
 
 .اهی بلند وسي اهیسا
 

 . بود وخم شده بوددهی بود که به سقف رسي به حدشیبلند
 
 . نداشتمی حرکتنی ترس شوکه شده بودم و قدرت کوچکتراز
 

 تخت پرت شدم و ي بست روخی شدم و بدنم نی مرتبه سنگکی به شهی داره بزرگتر مهی کردم سااحساس
 .چشمام کم کم بسته شد
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 . چشمام وباز کنمتونستمی نمی بکنم حتی حرکتچی هتونستمی نمیول دمیکشی بودم نفس ماری هوشهنوز

 
 . رعب و حشت بودکردمی که حس ميزی که وجودداشت ظلمات بودو تنهاچيزی چتنها

 
 . بوددهی فای بی ولانی نجاتم بي براهی تابقارمی از خودم دربکی کوچي صداکی کردم حداقل یسع
 

  امکانش هست؟یعنی.. سکته کردمنکنه
 

 . رفتنی و توان داشتم  ازبروی نی آشنا بدنم به کل لمس شد و هرچیی صدادنیباشن
 

 . دوستهی ي وقته دلم براش تنگ شده صدایلی که خی شخصيصدا...صدا
 
 . شد و حس کردمي گونم جاري که روی اشکي قطره یسیخ
 
  فقط زمزمه بوددمیفهمی از حرفهاش نميزیچ
 
 ...هسته آیلی آهسته خیلی خي نجواکی هیشب
 

 . هم بهم دست دادی واحساس خفگشترشدی بینی کم سنگکم
 
 .کردمی فکرمينجوری من اای قطع شد دمیشنی که مییزمزمه ها 
 

 .زدی حالم و ضعفم دامن می نفس لمس بودن بدنمم بودکه به خرابی بر تنگعالوه
 

 . از روم برداشته شد و راه تنفسم باز شدینی گونم حس کردم وبه دنبال اون سنگي رو روی دستیگرم
 

 . و اشکم باهم مخلوط شده بودسلفه
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 .ادی شدم تا نفسم باال بزی خمی باز کردم و نعی و سرچشمام
 

 . کم حالم سرجاش اومد و ضعفمم بهترشدکم
 

 .. کسچی نبود هی کسچی هی اتاق و نگاه کردم ولدورتادور
 

 دم؟ی اشتباه شننکنه
 .دمی مطمئنم که صداش و شننه
 .دمی جسدش و ندی ولدمیمن فقط خبر مرگش و شن.. دمیند..نه.. کهدمی امکان نداره من خودم دنی ایول..یول
 

 . بودمشدهی بود که دي بلندي هی به سمتش برگشتم همون ساعی تکون خورد سرواری دي رويزی کردم چحس
 

 . به سمت بالکن رفت و از در بالکن خارج شدعیسر
 

 .یچیه.. نبوديزی چی دنبالش رفتم ووارد بالکن شدم ولی تعللنی کوچکتربدون
 

 . جوني پري بلندشد و به دنبال اون صدافونی آيصدا
 

 . شددهی که نگاهم به سمتشون کشدمی شناطی چندنفرو ازحيصدا
 

 .س و بالعکدی و داطی حشدی می به راحتازبالکن
 
 . شدممی به داخل اتاق برگشتم و پشت پرده قاعی آقا محسن سري خانواده دنیباد
 

 .لی بودن به جز سههمشون
 
  باشه؟؟ي مراسم خواستگاري توخوادی داماد نمیعنی
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 ..داماد...هههه
 

 . اومدمرونی شدن سروصداها ار پشت پرده بباکم
 

 . کردمزونی بالکن آوي توي نرده هاي و از روخودم
 

 ..دی شادونمی کارم و نمعلت
 . نهای هست لی سهنمی ببخواستمی مدیشا
 

 .ستادمی اراست
 

 . زمزمه کردمباخودم
 
 .ومدهیپس ن...ستین-
 

 .ستادمی سرجام الی سهي صدادنی باشنی گردکردم تا برگردم تو ولعقب
 

 ؟ ي بودیمنتظرکس:لیسه
 

 . برگشتممی قبلي جاعیسر
 

 . بودستادهی باالکن اتاقم انیی مشخص نبود پاادی  که زی بادسته گللیسه
 

 .ی وقت ذوق مرگ نشهی ل؛بپایسه
 
 ؟یچ-

 ؟ي بودی منتظرکینگفت..یچیه:لیسه
 



  انیرمان نس                                                            اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 221 

  خودت شفاش بدهایخدا
. 

 . نحسش بودمي افهی منتظر قکنهی فکرمحتمااالن
 
  واقعا نبودم؟؟؟یعنی

 
 . داخل اتاق برگشتمبه
 
 . نبودمدهی مخ پالسنیخب معلومه که منتظر ا-
 

 .ستادمی انهی اي روروبه
 

 . زد آبه وگرنه االن فاتحش خونده شده بودشمی آراخداروشکر
 

 . هم رنگ لباسم و سرم کردم و نگاه آخر و به خودم انداختمشال
 
  جون ابروهام و دخترونه برداشته بودويپر

 . بکنميادی زریی بود که باعث شده بود تغختهی صورتم ري و کج روموهام
 . شده بوددهی ازموهام توسط،شال پوشيادی بخش زالبته

 
 ی خط چشم مشککی بودوپاك کردم و دهی جون برام کشي که پري کردم و خط چشم قهوه ادی و تجدرژم
 .دمیکش
 

 .ستی بد نریی تغی کمبالخره
 
 . بودمی راضدمی جدي کرده بودم و البته ازچهره ریی تغیلیخ
 
 . شدمرهی خنهی آي خودم توبه
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 .. شباهتکی دیشا..دیشا.. خودم دل بکنمری ازتصوتونستمی چرانمدونمیمن

 
 . شدمنهی آي خودم توری تصومحو

 
   دوریلیخ.. دوریلی خي خاطره کی دی شاایری تصوکی به دی پرکشذهنم

 .د و حس کنم  گرد و غبار روش نشسته بوتونستمی می دور که به راحتي قدربه
 

 . و بستمچشام
 

 . چشمم اومدي جلويریتصو
 
 .. بلندیلی ساختمون خکی... ساختمونکی

 
 .کردی نميریی تغنی کرده بود وکوچکترری گری همون تصوي رومغزم

 
 . محض دادیاهی شد و جاش وبه سدی ناپدرمی همون تصوکدفعهی

 
 . و باز کردمچشمام

 
 ...يزی چتونمی؟؟؟چرانمی چیعنی

 
 . جون دست از فکرکردن برداشتمي پري صدابا
 
 ؟؟يایارغوان جان چرا نم:يپر
 

 . اومدمرونی و از اتاق بدمی به لباسم کشیدست
 

 . به اتاق انداختمی ازاتاق خارج بشم نگاهنکهی از اقبل
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 .شدی نمدهی الاقل دای نبود ی کسی اتاق حس کردم ولي رو توی کسحضور

 
 . جون مانع شدي پري دوباره به اتاقم برگردم که صداخواستم

 
 .ومدی تعارف کردن مي صدامنی اومدم از نشنییندم و ازپله ها پا از اتاقم کدل
 

 دن؟ی دارن به هم هندونه قرض می از کستی نمعلوم
 

 .نیی بلند سالم کردم ومثال باخجالت سرم و انداختم پاي رفتم و باصداجلوتر
 

 . به احترامم از جاشون بلند شدنهمه
 
 ...نیی بفرماکنمیخواهش م-
 

 . حلقمي سبد گل وکردتوي حرکت انتحارکی درلی حرفم تموم نشده بود که سههنوز
 
 . قدم به عقب رفتمکی

 
 . شدمرهی زده بهش خرونی از حدقه بيباچشما

 
 . شد و باابرو به سبد گل اشاره کردرهی جز خودش خبرنداشت بهم خی خباثتش کسزانی که از ميبالبخند

 
 .دی از تعجب باال پرابروهام

 
 .رونی چشمم پرت شد بي چشمام از کاسه رتی انداختم که از فرط حی گل نگاه سبدبه
 
 .لی سبد گل گالکی
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 ن؟یستادی چراانینیبچه ها بش:دیمج
 

 . تر آوردکی سبد گل و نزدلیسه
 

 . گذاشتمزی مي سبد و گرفتم و روبالجبار
 
 ن؟ی سبد گل و از بهشت زهرا آوردنی الی آقا سهدیببخش-
 
 . درجا ساکت شدندی عمومجي کردن که با چش غره ي حرفم اشکان و ارسالن تک خنده انیباا
 

 . نشستملی سهي جون روبه روي پرکنار
 

 گفت که خودت لی سهی ولستی مناسب ني مراسم خواستگاري گل برانیواال عموجان ماهم گفتم ا:محسن
 .ی گلنی عاشق ایبهش گفت

 
 . باشمی گلنی غلط،بکنم عاشق همچمن
 
 ؟؟؟یصحبت؟؟ک-
 

 لی گل گالي مراسم خواستگاري براي دوست داری که بهت زنگ زدم گفتشبید..ستی نادتیمگه :لیسه
 .میریبگ
 

 . حرف بزنمی که بخوام باتو تلفندمی به روح پدر جد سوباسا خندمن
 

 . گرد شدم و جمع و جور کردميچشما
 
 که يزی و چي شما آخر کار خودت و کردی باشه من گفتم گل رز دوست دارم ولادتی اگه شمایدرسته ول-

 .يدی رو خریخودت دوست داشت
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 . خاص و منحصر به فردهیلی خلی آقا سهي قهیسل:رو کردم سمت آقا محسن و گفتم 
 

 گه؟؟ی راست مل؟؟ارغوانیآره سه: محسن
 

 ..ن..آ..آ:لیسه
 

 . بگهی چدونستی نمی بار دهنشو باز و بسته کرد ولچند
 

 ... دوتا جوونننی ایموضوع اصل...ستیبابا گل که اصال مهم ن:دیمج
 
 .. نتونستمیعنی گوش ندادم دی عمومجي حرفاي هی بقبه
 

 سی حاال خوبه خودم و خدیفهمی من بودم نمي هم جای بهم رفت هرکسلی که سهي با اون باچش غره االبته
 .نکردم

 ستمی مطمئن نالبته
 . کوچولو بهش کردم و ازش رو گرفتمی دهن کجهی

 
 . پررو نکنه انتظار داره جوابش و ندمي پسره
 . خودشه،خودش شروع کردری به من چه تقصاصال

 
 . اومدمرونی  از فکربی کسي به اطرافم نداشتم که باتکونهای فکر بودم و توجهيتو
 
 .دادی کنارم نگاه کردم اشکان بود که تکونم مبه
 
 ه؟یها چ-
 
 . کج و کوله کردصورتش 
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 ؟؟یکنی منیچرا همچ-
 

 . کار ابرو و شروع کرد باابرو هاش شلنگ تخته انداختني تورفت
 

 . توپ فوتبالي شده بوداندازه چشمام
 

 . دست از نگاه کردن به اشکان برداشتمدی عمومجيباصدا
 

 ؟؟يدی جواب نمزنمی صدات می؟چراهرچییعمو جان کجا: به عمونگاه کردم که گفتیسوال
 

 . اوه گاف دادماوه
 
 . متوجه نشدمدیببخش-
 

 .دخترم اشکال نداره:دیمج
 
 .نی حرفاتون و بزننی برلیعموجان باسه: اشاره کرد و ادامه دادلی سهبه
 
 ؟؟یحرف؟؟چه حرف-
 

  باآقا دومامانداره؟؟ی حرفچی عروس خانم هیعنی... ي خواستگارمیبابا مثال اومد:سروش
 
 .دونمینم..آهان-
 
 . حوالم کردی شدم که چشمکرهی خلی سهبه
 
 ه؟؟ینجوری چرا انی ااخدای

 .کردی قبل داشت با چشماش منو خفه مقهی چنددقنیهم
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 .گهی دنین؟؟پاشیعموجان چرا نشست:دیمج
 

 ن؟؟یاری ازخودتون درمهی اَدا هاچنی اگهی منکه مثال جواب مثبت دادم  دالیخی ببابا
 
 . ازجام بلند شدمی دودلبا
 

 . پله رفتمسی نشدم تابلند بشه تخته گاز به سمت سرولی سهمنتظر
 

 .اوه عروس خانم چه هوله:سروش
 

 . همه بلند شدي خنده يصدا
 
 . توجه ازپله ها باالرفتمیب

 
 .دادمینم یتیاهم یول دمیشنی باهام هم قدم بشه رو مکردیم  یسع که   یکس ي قدمهايصدا

 
  در چه حاله؟؟اتاقم ستین معلوم يواااا 
 

 . که برام و براش مهم باشهرهی منوبگخوادیواقعا که نم... به دركاصال
 
 .  وارداتاق شدمی تعارفچی اتاق و باز کردم و بدون هدر
 

 . بسته شدن در اومديصدا
 
 . سمتش برگشتمبه
 

 . بودستادهی اتاق اوسط
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 . شده بودرهی بود و بهم خبشی جي تودستاش
 

 . تا االنم شکمت پر شده بودگهی دکردمی مي همون شمال ازت خواستگار،ی مشتاقنقدری ادونستمی مل؛اگهیسه
 

 . وجوش آوردمدی به صورتم دوخون
 

 ح؟؟؟ی حد وقنی تااآدم
 
 . باال آوردمدی تهدي قدم به جلو برداشتم وانگشت اشارم و به نشانه کی

 
 ؟یزنی حرف می باکي بفهم داريهووو-

 ؟؟ي داری و بامن چه نسبتی هستی کي فراموش کردنکنه
 
 . کردمی شده بود بدتر عصبرهی لبخند بهم خمچهی نکی که بالی خونسرد سهي چهره دنیباد
 

 .ومدی خونم در نميزدی مچاقو
 

 . خودم خفه کنمي و بادستالی داشتم سهدوست
 

 گهی دمی صحبت کنزای چنی اتاق تا درمورد همنی اي تومیخب مااومد...اااایمادمازل اصال اعصاب ندار:لیسه
 نه؟؟ی از اریمگه غ

 
 به جون وفتمی دستم فرو کردم بلکه بتونم خودم و کنترل کنم تا باناخونام ني و مشت کردم وناخونام و تودستام

 .لیسه
 
 م؟ی داشتي چه قرار مدارينکنه فراموش کرد...نهی از اریمعلومه که غ -
 
 . به خودش گرفتیی جدي افهیق
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 من دور ي که براتی عاشق چش و ابروت شدم و اومدم خواستگاريههه نکه واقعا فکر کرد: زد وگفتيپوزخند
 ...یبرداشت

 
 اگرهم..قرارمون هنوز سرجاشه... بذار روشنت کنمي خانوم اشتباه فکر کردرینه خ: سمتم خم شد و ادامه دادبه
 .. علتش فقط خانوادمهنجامی من االن اینیبیم
 

 .دمیدی بودم که ميزیفقط مات چ... نتونستمیعنی.. نشدملی سهيرفا حي هی بقي متوجه
 

 . بفهممتونستمی می به راحترشی نگاه خینی از سنگنویا.. شدرهی ساکت شد و بهم خلیسه
 

 ل؛چته؟؟یسه
 

 . اشاره کردمنهی به آبادست
 

 ..ـــیچرا حرف نم:لیسه
 
 .حرفش و خورد و ساکت شد  بود  نهی آ يتو  کهيزی چدنیباد
 

 . رفتجلوتر
 

 ؟؟یخب که چ:لیسه
 
 .دونمینم-
 

 . زديپوزخند
 

 ؟؟ي کردی اتاقت و خط خطي نهی چرا آیدونی خودت نمیعنیههه  :لیسه
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 ... کنمفی اتاقم و کثي نهیمگه من خولم که آ...؟؟ی چیعنی-
 

 .اونم با رژ لب:  و ادامه دادمدمی کشنهی به آی رفتم و دستجلوتر
 

 .. ی ولستی شک ني کم دار وی تو خولنکهیدرا:لیسه
 
 . حرفش و قطع کرد و ادامه ندادکدفعهی

 . شده بود نگاهش و دنبال کردمرهی خیی جابه
 
 .زدی پلکم نمی شده بود و حترهی اتاق خي پنجره به
 
 .. شده؟؟چرا بــــيزیچ-
 

 که دمی کشی کوتاهغی بود حرفم و قطع کردم و جستادهی پنجره اي که  جاي گربه اغی جي صدادنیباشن
 .خداروشکربلند نبود

 
 . قرمز و ترسناكی باچشماناهی سي اگربه

 
 . شده بودرهی و بااخم بهش خداشتی نگاه کردم چشم از گربه برنملی سهبه
 

 . مجددشغی به سمت جلوبرداشت که همزمان شد با گارد گرفتن گربه و جیقدم
 
 . جلو نرولیسه-
 

 . نگويزی چسییه:لیسه
 

 .دی پررونی و ازپنجره بدی کشیغی جگربه
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 . کردزونی بالفاصله به سمت پنجره رفت و خودش و ازپنجره آولیسه
 
 ؟؟يگردی میدنبال چ-
 

 .ستین:لیسه
 
 ؟یچ-
 

 .ستیگربه ن :لیسه
 
 . تخت نشستمي روالیخیب

 
  داره؟یتیخب نباشه چه اهم-
 
 . سمتم برگشتبه
 

 .می برگهی دل؛بسهیسه
 
 ...یماکه هنوز حرف-
 

 . نکنميزی آبرو رنی ازاشتری دهنم و گرفتم تا بي جلوعیسر
 

 . گفتن ندارمي برایحرف: بااخم گفتلیسه
 

 . ابروهام نشستنی بیاخم
 
  بشه؟ی چي مسخره بازنی قراره آخر ای بگشهیم...چرا هست-
 
 .. بشه؟يزیمگه قراره چ..یچیه: کتش و درست کرد و گفتي قهی
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 مدت کارام و نی اي منم تومی هم باشي نامزد سوری مدتهی که نهیحداکثرش ا: زد و ادامه داديپوزخندصدادار

 . چرت و پرتانی و ازامیخوری به درد هم نممیگی و بعدشم مکنمیم
 
 که ی؟قولی بود؟؟پس من چنیهمش هم..نیهم: رسا گفتمیی و باصداستادمی انهی جام بلند شدم و دست به ساز

 ؟؟شهی می چيبه من داد
 

 . فوت کردی و باکالفگنفسش
 

 .گردمی توهم ميباشه دنبال خانواده :لیسه
 

 . رفتنهی آورد و به سمت آرونی ببشی و از جشیگوش
 
 ؟؟ی چی کنداشونی پیاگه نتونست -
 

 . حرف ندارهي جاگهی نتونستم دیعنیاگه نتونستم : گرفت و گفتنهی از آعکس
 
 ... عکس گرفت؟؟نهی آي رويای چرا ازخط خطوونهید
 
 گهی دگری بازکیبهتره دنبال ... من حساب نکني حرف نداره پس رويباشه جا: و گفتماوردمی به روش نيزیچ

 .يبگرد
 
 .ي قول داد؟؟توی چیعنی:دی دندوناش غرنیازب
 
 پس رقولتی زیزنی می جنابعالیدرضمن وقت... به تو قول ندادمچوقتیجناب مهندس اشتباه نکن من ه-

 .ستی به من نياعتبار
 

 . حرفمری زدم زیمن ک:لیسه
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 .ی امکانش هست که بعدا بزنیول..يدرسته هنوز نزد-
 

 ؟يخوای میچ:لیسه
 

 . لبم جاخوش کردي گوشه ینیری شلبخند
 
 .نیتضم-
 

 ؟؟ینی تضمن؟؟چهیتضم:لیسه
 
 ؟؟یزنی حرفت نمری باشه که بدونم زيزی چکی فقط دونمینم-
 

 ارم؟؟ی از کجابنیمن تضم:لیسه
 
 . مشکل توعهگهی دنی ادونمینم-
 

 .دی به لباسش کشیدست
 

 .میکنی مفی تعرهی بقي تموم ماجرا رو برانیی پامیریاالن م..باشه:لیسه
 
 ها؟؟-
 

 .رمی من خودم ميایاگه تونم... ایزود باش ب..يدیهمون که شن:لیسه
 

 .میکنی مي کارکیاصال : جلوش وگفتمدمی پرعیسر
 

 . شدرهی خاص بهم خي شلوار گذاشت و با پوزخندبی راستش و داخل جدست
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 کار؟؟یچ:لیسه
 
 ی مدت خانوادم و تونستنی اي اگر توی به قولت عمل کننکهی اي براي ماجرا وقت دارنی توتمام طول انیبب-
 خودمم ي مالحظه ی حتگمی به همه ماروی من تمام قضایداکنی پی اگرهم نتونستیچی که هیداکنیپ

 قبوله؟...کنمینم
 

 . االن تمام ماجرارو بفهمن بهترهنیبنظرمن اگه هم...ههه معلومه که نه:لیسه
 
 . جلوش کناررفتماز
 
 .انتخاب باخودته-
 
 . سمت در رفتبه
 

 ...یستی سرحرفت بایتونی و نمي به خودت اعتماد نداریبرات متأسفم که ارزن: در وباز کنه گفتمنکهی ازاقبل
 

 . خشک شدرهی دستگي رودستش
 

 یتونی مدت منی ايتو تو.... من نهي برای توسود داره ولي معامله برانی اینیبی می فکر کنیاگه کم:دادم ادامه
 مورد نکهیمن عالوه برا.. منی ولیشی سرخورده مکمی موضوع لو بره فقط نی اگرهم ايکارات و انجام بد

 .يت ونشون بدی مردونگدینجابای اگهید..رسمی به خواستم نمرمیگی قرار مهیسرزنش بق
 

 . کردیمکث
 

 .کنمی و قبول ماتی چرندنی باره که انی و آخرنی اولنیفقط ا...قبول:لیسه
 
 .باشه-
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 . رفترونی فشرد و از اتاق بنیی رو به پارهیدستگ
 

 . رفتمرونی راه افتادم و ازاتاق بدنبالش
 

 .می باهم آشنا بششتری تابمی مدت کوتاه باهم نامزد باشکی قرار شد لی سهینی بشی پطبق
 

 ی شده بود و حرفرهی نقطه خکی بااخم به لی ما بودن سهي برايری گمی که همه مشغول تصمی مدتتمام
 .زدینم
 
 ... ناراحتهي نامزدي هی قضنی که نه حتماازادیشا...دیشا
 

 . دستم فروکردمي و توناخونام
 

 داکنم؟؟ی نجات پی سرگردوننی و از اداکنمی خانوادم و پشهی میعنی ایخدا
 

 يزی شده چلی سهتی که باعث عصبانيزی چنکهی خبر ازای من گذشت اما بی و ناراحتلی شب با اخم سهتمام
 .هی سورهی نامزدکیفراتر از 

 
 . به اتاقم رفتم و در وپشت سرم قفل کردمهی توجه به بقی رادمهربي ازرفتن خانواده بعد
 

 خودم و ينجوری اخواستمی مدی شادونمی عوض کردم و بادستمال افتادم به جون صورتم نمتی و باعصبانلباسام
 . کنمیخال
 

 . صورتم برداشتمزکردنی سوزش پوست صورتم دست ازتمبااحساس
 

 . اون همه خط  پنهون شده بودری که زيری شدم تصورهی خنهی آي خودم توری و بلند کردم و به تصوسرم
 

 . شدمنهی آمسخ



  انیرمان نس                                                            اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 236 

 
 دم؟یچطور نفهم.. متوجه نشدم؟يچجور

 
 نوشته ی حروف درهمرهی شده بودکه داخل هم قرار گرفته بودن و کنارهر دادهی  کشرهی دانی چندنهی آيرو

 ...شده بود
 
 ...دمشونیقبالنم د...ستی نبی اشکال اصال برام غرنیا

 ... جبروتي بلکه تونجای نه االبته
 
  باشه؟؟تونهی می چشی معندونمی نمی ولدمی ديزی چنی قبال همچنکهیباا
 
 .دونستمی کاش ميا

 
 .نهی کرده بودم افتادم به جون آزی که باهاش صورتم و تمیبادستمال

 
 گرفته بودم از تمام می ازش بمونه تصمي اثرچی هگهی دخواستمینم...دمیکشی منهی آي قدرت دستمال و روباتمام

 .کلی طیحت.. خاطراتمیحت... کنمي دورندازهی جبروت مادی که منوییزهایچ
 

 . که رفتهی بخاطر کسستی نگهی که خودش دیبخاطر کس...کلهی طری من تقصی بدبختتمام
 

 . نشستمنی زمي سرخودم و رونهی آکنار
 

 .. راه خودشون و باز کردناشکام
 
در چق.. بفهمه چقدر بدبختمی کسخواستمینم... متوجه درد و رنجم بشهی کسخواستمی نمختمیری صدا اشک میب
 . پناه ببرملی پناهم که مجبورم به سهیب
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گله کردم از خدا از خانوادم ..گله کردم... زانوم گذاشتم و زار زدمي خودم جمع کردم و سرم و روي و توپاهام
 .ازخودم

 
 . داشته باشمي عادی زندگهی سخته که منم مثل بقیلیخ.. سختهیلی خیعنی ایخدا
 

 .. خانواده داشته باشمهی سخته که منم مثل بقیلی خیعنی ایخدا
 .... از داشتن خانواده محروم باشمدی فقط من بایعنی.... امی تمام بنده هات من اضافنی ازبیعنی خدا
 

  من؟؟چرامن؟؟اچرایخدا
  نه؟؟؟هیچرا بق.. همه مخلوقنی اایخدا
 . معطلهنیی دوساعته پالیارغوان زود باش  بچم سه:يپر

 . اومدمنیی از پله ها پاباعجله
 
 .گهیاومدم د-
 

 .. بچم اونوقتگهی نممی ساله بچشستیبه ماکه ب..خدابده شانس :اشکان
 

 . سرش و تکون دادی ساختگی وقطع کرد و باناراحتحرفش
 
 .قربون پسرحسودم برم:يپر
 
 . جون به سمت اشکان رفت وبغلش کرديپر
 

 . رو گرفتم و به سمت دررفتمازشون
 
 .من رفتم خداحافظ-
 
 . شدماطی وباز کردم ووارد حدر
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 . حواله ام کرد که مثل خودش جوابش و دادمی در و ببندم اشکان چشمکنکهی ازاقبل

 
 .دمی و دواطی طول حتمام

 
 . و ندارملی اخم وتَخم سهي حوصله اصال
 . شدملی هست که محرم سهي سه روزحدود

 
 معاشرت ي هیون نامحرم باهم معاشرت داشته باشن البته باقض دوتاجوستی خان معتقد بود درست نمحسن

 . فرق دارهیلی معاشرت ساده خکی ماباي هی بود که قضنی نداشت فقط مشکلش ایمشکل
 

 ? فکرکردهی راجع به منو پسرش چستی نمعلوم
 

 نقدری استی ننی دبندی هم پاادی کرده و زی نفرکه خارج ازکشور زندگکی ي بود چجوربی برام عجاولش
 مسائل نی اي رودی عمومجنکهی اي برادمی بعدش فهمیمعاشرت دوتاجوون به اصطالح نامحرم براش مهمه ول

 . رو گفتهيزی  چنی حساسه همچیلیخ
 
 . چه نباشهبندباشهی پانی حاالچه محسن خان به اصول دلمی سهی هرحال من االن زن شرعبه
 
 .دمی رساطی در حبه
 

 . دادمرونی بی وبه آرومنفسم
 

 . خودم و سپردم به خودتایخدا
 
 . اومدمرونی باطی حاز
 
 . انداختمی اطرافم نگاهبه
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 . برام نورباال زديدی سفسیجنس

 
 . دادمصی سروش وتشخنیماش
 

 .ومددنبالمی سروش منی ماشنی باماشلی نبود که سهی اولي دفعه
 
 . سمتش رفتمبه
 
 . سوارشدماطی جلورو باز کردم وبااحتدر
 

 . در و نبسته بودم که راه افتادهنوز
 
 . حلقشي کفشم و بکنم توي پاشنه گهی مطونهیش
 
 . و بستم و به سمتش برگشتمدر
 

 . لبش گذاشته بودي داده بود و انگشت اشارش و روهی پنجره تکي و لبه آرنجش
 
 . و باالزده بودنهاشی بود و آستدهی پوشی رنگی زرشکرهنیپ

 
 . دوتا ابروش نشسته بودنی بیفی ظریاخم
 

 . باز چه مرگشهستی نمعلوم
 
 .هووووف-
 

 . سررفتهه؟؟حوصلتیچ:لیسه
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 گذره؟؟؟؟ی بامن بهت خوش نمهیچ: زدوادامه داديپوزخند
 

 .دمی کشیقی عمنفس
 
 . روزم و باکل کل باجناب اخمو خراب کنمخوامینم
 
 . شدمرهی خرونی سمت پنجره برگشتم و به ببه
 

 . تحملت کنمدی دارم بااجیفعال بهت احت.. که مجبورمفیهوووف ح..کردمی نمي کارنی مجبور نبودم که همچاگه
 

 . زودتر شرش کنده بشه از دستش راحت بشمخداکنه
 

 ره؟ی شازده داره کجاتخته گاز مستی معلوم نی دنبال خانوادم ولمی قراره برامروزمثال
 

 . و به زبون آوردمفکرم
 
 ؟يریکجام-
 

 :...لیسه
 
 ؟؟يریباتوأم کجام-
 
 .هوووف-
 

 . به دركنگو
 

 . شدمرهی به جلوخنهی به سدست
 

 . و نگه داشتنی ماشقهی گذشت حدود ده دقبعد
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 .جادنکردمی اتمی وضعي تويریی تغنیکوچکتر

 
 .می سکوت کرده بودجفتمون

 
 . نگاهش وحس کردینیشدسنگی می راحتبه
 

 .زی هيپسره ..یکنی کنه که آدم ومعذب مکارتی چخدابگم
 
 . سمتش برگشتمبه
 

 .کردی نمی حرکتنی شده بود وکوچکتررهی خبهم
 

  گرد شدچشمام
. 

 ه؟ی پسره جننکنه
 
 .لیسه-
 

 :...لیسه
 
 ؟يدی چراجواب نملیسه-
 

 :..لیسه
 

 . بردمکی و نزددستم
 

 .به من دست نزن: بلند گفتي تکونش بدم باصداتاخواستم
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 . به سقفدمی چسبازترس
 
 .نی و خودم وچسبوندم به در ماشدمی کشیغیج
 
 . خندهری من زد زدنیباد
 
 ...کوووووفت-
 

 . باحال بودیلی خيوا: خنده گفتي هی باته مالیسه
 
 .منوبگونگران توشدم...درد-
 

 ؟؟يواقعا نگرانم شد: جمع شدخندش
 
 ...شنی مينجوری اکننی سکته می مردم وقتدمی دلمای فيآره اخه تو-
 
 حمله کی که  بهت ییمارروانی بکیتوفقط ...یستی نيحاال نگو توسکته ا: و ادامه دادمدمی سمتش چرخشتربهیب

 .دست داده
 

 .دی شد ودر و محکم کوبادهی پنی کرد و از ماشی وحشتناکاخم
 

 . خودشهنی به درك ماشخوب
 

 . شدم ودر و مثل خودش محکم بستمادهی پنی ازماشمنم
 

 . برام رفتي غره اچش
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 محکم ترببندم بلکه مثل مال کنمی می بعد سعيحاال دفعه .. حدهنی توانم درهمگهی ددیاوپس ببخش-
 .شماصدابده

 
 )يراو(لیسه
 
 

 .رمی خندم و بگي کردم جلویسع
 
 . درچه حدموفق بودمدونمینم
 
 .خودش و بهم رسوند و باهام هم قدم شد... رد شدمابونی توجه ازخیب

 
 .رار داشت شدم قابونی خي که انتهای خلوتي کوچه وارد

 
 ؟يری کجامی بگشهیم...اوووم:ارغوان

 
 ؟یترسیم..ه؟؟یچ-
 
 . گفته؟؟فقط کنجکاومینچ ک-
 
 .گهی دهیمنظورت همون فوضول: بهش انداختم و ادامه دادمی نگاهمین

 
 .هی منظورم همون کنجکاوقاینچ دق-
 

 . زدم و به راهم ادامه دادميپوزخند
 

 ری زي زدي زودنیبه ا.. دنبال خانوادم؟می مگه قرار نبود برنمیاصال صبر کن بب....میری کجامیخب نگفت:ارغوان
 ...یلی خی معرفتی بیلی خلیسه...قول و قرارمون؟
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 . شدمرهی سمتش برگشتم و بهش خبه
 
 .تموم شد-
 

 اصال بهت اعتماد ی هستينجوری تو ادونستمیمن اگه م... موندهکمینچ هنوز : گرفت و گفتینفس
خاك تو سرت ارغوان ... اعتماد کردمشناسمشی نفر که نمکی به ي من ساده رو بگو چجوريوا...مکردینم

 ...خاك
 

 . شدمرهی بهش خنهی به سدست
 

 ؟؟ی بگیخواستی میچ..خب تموم شد:ارغوان
 
 ؟ي زدي حرفا رو جدنی ا؟تمامی هستی کگهیتود-
 
 .دیاوووم شا: شل شد وگفتششین

 
 .مسخره-
 

 . رو گرفتم و به راهم ادامه دادمازش
 

 . و بهم رسوندخودش
 

 م؟؟یری ممی کجادارینگفت:ارغوان
 
 م؟یتوبهم بگو کجا قرار بوده بر-
 

 . دنبال خانوادممیری ممی داريوااا....ــینم:ارغوان
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 . گذاشتمبمی و داخل جدستهام
 
 .اوهوم-
 

 .ی ماهیلی خلیسه:ارغوان
 
 .دونمیم-
 

 .اعتماد به سقف..شیییارغوان؛ا
 
 .ی کنم؟؟خودت گفتکاریخب چ-
 

 کنن؟ی می من کجازندگي خانواده یدونی تواز کجامنمیاصال صبرکن بب...باشه بابا:ارغوان
 
 . انداختمی پالك خونه ها نگاهبه
 
 .دونمینم-
 

 ؟؟ي دنبالشون بگرديخوای ميپس چجور:ارغوان
 
 .گمی بهت ميهوووف اگه تو مهلت بد-
 

 . دهنت و گرفتميبه من چه مگه جلو:ارغوان
 
 ... ازی دسته کمیزنی که تو حرف منقدریا-
 

 خب می ازخانوادت نداری ماکه اطالعنیبب: و ادامه دادمدمی به صورتم کشی دستیوباکالفگ کردم  وقطعحرفم
 ؟؟يدیفهم..می شروع کنیدانی مقاتی با تحقدیپس با
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 ؟ي بریدانی مقاتی مثال حقيخوای مکنمی می کجازندگیدونی نمیچطور وقت..نه:ارغوان
 
 ییزای چکی کردن داتی که پي پرس و جو از افراد محله اقی از طرمی بتوندی خب شایول..حرف تو درسته-

 .میبفهم
 

 .آهان:ارغوان
 
 . کار و کردنی از من همتیارغوان هم به تبع..ستادمی اي ایمی رنگ قديمقابل در قهوه ا89 پالك دنیباد
 

 جاکجاست؟نیارغوان؛ا
 
 .دهی عمو مجهیمی قديمحله -
 

 . به کوچه انداختی تکون داد و نگاهيسر
 

 ی تداعییکجورای.. کننی محل زندگنی اي دوست نداشتن توگهی دبای بعد از مرگ زگفتی مدیعمومج:ارغوان
 .. بد بودهي اون خاطره يکننده 

 
 . و کردننکاری بخاطر من ادونمی منکه میول: ادامه دادي آرومتريباصدا

 
 . باال انداختمي اشونه

 
 .کنمی فکرنمينجوریمنکه ا -
 
 . شدرهی چشمام خي سمتم برگشت و توبه
 

  از عذاب منيری جلوگيبرا...هی از نگاه بد بقيریبخاطر جلوگ..مطمئنم بخاطر من..یدونی نمیچیتو ه:ارغوان
 .نکاروکردنیا
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 . کنهی حال زندگي تودیآدم با.. ندارنیتیگذشته ها اهم..الیخیب -
 

 رو شخم بزنن همه هی بقيهمه دوست دارن گذشته ... شعارهکی فقط درحد یول..گنی منویهمه هم:ارغوان
 . که به اصطالح عاشقشنی کسي گذشته ی گذشته حتی چهی گذشته بقيدوست دارن بفهمن تو

 
 ندتی آیراره باچه کس قی بدوندیبا.. گذشتهی چي که دوسش داری کسي گذشته ي توی بدوندی باگهیخب د-

 . اندلی دخندهیبه هرحال اتفاقات گذشته هم در وقوع اتفاقات آ..يو بساز
 

تواون و .. گذشتش برات مهم باشهدی نباگهی دی هستی عاشق کسیوقت..ي رو دوست داری کسیتو وقت:ارغوان
 عاشق فقط به ستی عشق نیگی که تو ميزی چنیا.. بدون علم به گذشتشي که هست دوست داريهمونجور

 که هیزی تر از چواال یلیعشق خ.. باهوس اشتباه گرفتدیعشق و نبا...گهی دزی چچی نه به هکنهیمعشوق توجه م
 .یکنیفکرش وم

 
 . کردمیاخم
 
 .یحاال هرچ-
 

 م؟ی بردیاالن کجابا:ارغوان
 
 . اشاره کردممی بودستادهی که مقابلش ای رنگي درقهوه ابه
 

  کجاست؟نجایا:ارغوان
 
 .ينجابودی کردن اداتی که پی شبدی عمومجيق گفته هاطب-
 

 . تکون داد و جلوتررفتيسر
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 . و زنگ خونه رو زدمستادمی اکنارش
 

 . بلند شدیی صداهی چندثانبعداز
 
 ....بله+
 
 چته؟-
 

 .یچیه: داد و گفتهی پنجره تکي شهی و به شسرش
 
 . گرفتستیچی از هشتری حالت بیکنیفکرنم..ن؟ی؟همیچیه-
 

 .نه:ارغوان
 
 . نشودیناام...هوووووف-
 

 . زديپوزخندصدادار
 

 .یستی من نيتوجا... هم مونده؟؟يدیاصال ام...کنمی وقته که بهش فکرنمیلیخ...د؟؟یام:ارغوان
 

 .دمی به موهام کشیدست
 
 . ی بهش نگاه کني داره چجوریبستگ-
 
 . سمتم برگشتبه
 

 ؟ی چیعنی.. نگاه کنم؟ي چجوردیبه ام:ارغوان
 
  درسته؟؟ي خانوادت ندارداکردنی پي برايدی امگهی دیکنیتو االن فکر م-
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 . تکون داديسر
 
 درسته؟؟...ي کردن خانوادت نداردای پي برای راه حلچیچون ه..؟یکنی فکرمينجوریخب چراا-
 

 ؟یحاال که چ..اره:ارغوان
 
 رسه؟ی به ذهنت نمی راهچیخوب فکر کن ه-
 

 . چسبوندشهی سرش و به شدوباره
 

 .ستی نی راهچیه...نه:ارغوان
 
 .. وضعنی هم وجودداشته باشه باای اگه راه حلیحت..ی ذهنت و بستي هاچهیتوتمام در..نهیمشکل توهم-
 

 به ذهنتون يزیالبته اگه چ..نی کنیی منو راهنمادییشمابفرما.. دونیخب استاد همه چ: و قطع کرد وگفتحرفم
 .رسهیم
 
 .ی حافظت کار کني رودیتوبا... سادستیلیخ-
 

 ؟ی چیعنی:ارغوان
 
 .ياریادبی حافظت و به ی کنی سعدی بایعنی-
 
 . بودی راحتنی کاش به ايا ارغوان؛ 
 
 حافظت و به دست ي روزهی هست يدی امهی که نهیحداقلش ا...ستی ممکنم نری غیول..ستیدرسته راحت ن-
 .ياریب
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 .زنده باشن اصال زنده باشم...فتهی بی چه اتفاقاتستیههه تااون روز  معلوم ن:ارغوان
 

 . زدميلبخند
 
 . به شانس تو دارهی بستگگهی دنیا-
 

 .. توأمشی رخیگفته باشم تااونموقع ب:ارغوان
 

 . کردمیشوخ..ی منوبزنخوادیحاال نم: بهش انداختم که گفتینگاه
 
 .یهرجور راحت-
 

 . شدمرهی خابونی و برگردوندم و به خسرم
 
 .ادی ازدستم برنمي کارفی حیول.... کاشيا... بهت بکنمی کمکتونستمی کاش ميا

 
 . سر نخکی از غی دری ولمی اون کوچه بود رفتي که تویی سراغ تک تک خونه هاامروز

 
 . شدمرهی رخش خمی نبه
 
  باشه؟؟تونهی می شباهت چنهمهیعلت ا... همه شباهتنیا

 به آسمان شباهت داره ي اگهی دزی تر ازهرچشی که بیمرخیو حاال ن..رنگ چشمها..تُن صدا... صورتفرم
 ساده ی تک مجهوليچه مسئله ..ستینه ن... برگشتن آسمان هستي برايدیاصال ام...ستی نگهی که دیآسمان..
 .يا

 
  فراموشت کنم؟تونمی چرانمهوووف

  نبوده؟يوندیواقعاپ... مانبودهنی بيوندی پچی که هی فراموشت کنم درحالتونمیچرانم
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 .ستمینه مطمئن ن.... از سمت آسمانیول...ی ازسمت من بوده وليوعاطفه ا مهر دیشا
 

 ؟ي فکريتوچرا تو:ارغوان
 
 ست؟ی گشنت ننمیبب...یچیه-
 

 ؟ ياالن مثال منو پبچوند:ارغوان
 
 .اره-
 

 .ممنون صداقت:ارغوان
 
 ست؟؟یگشنت ن..ینگفت...خواهش-
 

 .شمی تلف می بده دارم از گشنگرتیخداخ...ی بپرسکردمی فکرنمگهید:ارغوان
 

 . زدميلبخند
 
 .کنهیشکم چه ها که نم... االنی ولکردی مي االن داشت زجه و زارنیهم..کنهیرمیی دختر چه زود تغنیا

 
 .می شدادهی پنی نگه داشتم و باهم از ماشی رستورانکینزد
 

 . از خوردن ناهار ارغوان و به خونشون و رسوندم و به تهران برگشتمبعد
 
  زنگ خوردمی راه بودم که گوشيتو
 

 . بودمامان
 

 . وزدماتصال
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 .بله-
 
 .لیالو سه+
 
 جانم-
 
 ؟ییکجا+
 
 . خونهامیدارم م-
 
 ..ای توهم خونه نرو برونی بمیری ممی ما دارنیبب+
 

  مامان و قطع کردمحرف
 
 .من خستم.. بهتون خوش بگذرهنینه مامان جان شمابر-
 
 . بهت خوش گذشتهیلیمعلومه خ+
 

 . زدمي محولبخند
 
 . خونهرمیپس من م-
 

 . نوش جونتوننی باهم بخورنی گرمش کنخوادی هست فقط مخچالی يغذا تو.. باشه: باخنده گفتمامان
 
 .چششششم-
 
 .خب خداحافظ...نیافر+
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 .خداحافظ-
 

 . رو قطع کردمیگوش
 

 کنه؟ی فکرمی خودش چشی پستی نمعلوم
 

 .م تکون دادي سرباخنده
 

 .کنمی چرا من ذوق محاال
 . خونشونردمی ارغوان و نمکاش

 
 .من چِم شده.. کردمیاخم
 

 . به خونهدنیبعدازرس
 

 . پارك کردم ووارد خونه شدمنگی پارکي و تونیماش
 

 . ازپله هاباالرفتميزی توجه به چبدون
 

 .ستی به موندنش نيدی امدونمی که میاونم کس.. بشمی کسي دوست ندارم وابسته گهید.. داغونهیلی خاعصابم
 

 . فشردم و در وباز کردمنیی در و به پاي گرهیدست
 
 ...دی اتاقم هوش از سرم پردنیباد
 

  چخبره؟نجایا: بلند گفتميباصدا
 

 )يراو(ارغوان
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 . شدماطی وارد حلی از سهی از خداحافظبعد
 

 ... درکل خوب بودی بود ولي ثمری روز بنکهی بااامروز
 ..بود؟ ثمر ی بواقعا

 .. نبودنه
 ... هم دارهي اگهی دتی امروز بهم نشون داد شخصلیسه

  کهیتیشخص
 ..مهربونه 

 ..بامحبته
 ..زهی عزدی شاو

 ... نبودهي ثمری روز بپس
 . بمونهستی قرار نی وقتدهی چه فایول
 

 . زنگ خوردمی بودم که گوشدهی به خونه نرسهنوز
 

 .نهی بزرگ داشتن ااطی حبی از معاواال
 

 .داکردمی رو پمی گوشفمی کي گشتن  توی از کلبعد
 

 . بوددی مجعمو
 

 . و زدماتصال
 
 .الو-
 
 .الو عموجان+
 
 ن؟یخوب...سالم-
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 ؟یممنون توخوب..سالم دخترم+
 
  افتاده؟یاتفاق..یمرس-
 
 .ای پاشو بلیتو هم باسه.. رونی بمی آقا محسن اومدي بگم ما با خانواده خواستمینه دخترم م-
 

 . کنمدای و ازکجاپلی من  سهحاال
 
 میاینه عموجون مانم+
 
 ؟ی چیعنی+
 
 . منو رسوند خونه و خودش رفتلیاوووم  آخه سه-
 
 . دنبالتادی بزنمیخب زنگ م+
 
 خوادینههه نم-
 
 . استراحت کنمخوامیاخه خستم م..اخه..
 
 . خونه تنهاباشهي دختر شب توکی دهی میچه معن..الزم نکرده+
 
 ن؟یایمگه شماشب نم-
 
 . وقت بشهری ممکنه دی ولمیایچرام+
 

 ؟  کنمکاری حاال چهوووف
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 .دی به ذهنم رسيفکر
 
 .رونی بمی دنبالم باهم برادی بلی سهزنمیخب عمو زنگ م-
 

 .باشه باباجان..ياری بهونه منقدریپس بگو چراا: خنده گفتعموبا
 
 .کنهی باخودش مي چه فکرستی حاال معلوم نيوا
 
 . نبودنینههه اصال منظورم ا-
 
 .یحتما بهش زنگ بزن....ی خجالت بکشخوادیباشه بابا جان نم+
 

 .چشم: گفتمی آروميباصدا
 
 ؟ي نداريخب کار+
 
 .نه خوش بگذره-
 
 .خداحافظ..ممنون+
 
 .خداحافظ-
 

 . گذاشتمفممی رو داخل کی و قطع کردم و گوشتماس
 
 .ییزی ابروري هی نکنه ارغوان که ماکارتی خدابگم چاه
 
 . سمت خونه رفتم و در وباز کردم و غر غر کنان واردشدمبه
 

 .واری شدم به ددهی دور گلوم حلقه شد و کوبی جلو نرفته بودم که دستی چند قدمهنوز
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 . تکون بخورمتونستمی خشکم زده بود و نمازترس

 
 . مهارم کنهخواستی فقط مکردی بهم وارد نمي فشارنی که دور گلوم حلقه شده بود کوچکتریدست

 
  بودخی مثل قبل گرم نبود سرد بود ی آشنا بود ولیلی که خی قفل شد چشماننی آتشي لهی دوتا تي توچشمام

 . نگاهش تا مغز استخونم رسوخ کرديسرما
 
 ؟ی و نداشتدنمیانتظار د...؟یگی نميزیچرا چ+
 

 . چشمم سر خوردي از گوشه ی اشکقطره
 

 .با توأم:دی غرباخشم
 
 . بگمی چدی بادونستمی شوك بودم نميتو
 
 ..یتو ارزش نداشت+
 

 . شددی ناپدبالفاصله
 

 . سرخوردمواری دکنار
 

 .دمی به صورتم کشیدست
 
 . نروید لعنت...تورو خدا نرو...کلیط...کلیط-
 
 .ستادمی جام بلند شدم و وسط خونه ااز
 

 ..تـــ..ــــــــــــــکلیط: زدمداد



  انیرمان نس                                                            اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 258 

 
 ظاهر می مترکی ي فاصله ي تواهی بلند و سي چهارشونه و قد بلند با اَباي حرفم تموم نشده بود که مردهنوز
 .شد
 
 . ترس سکسکم گرفته بوداز
 

 . هم فشار دادمي و بستم و روچشمام
 

 . چشمهام و باز کردمآروم
 
 . نبوداهپوشی از اون مرد سي خبرگهی دیول
 

 . اشکان و گرفتمي اوردم و شماره رونی و بمی رفتم و گوشفمی به سمت کعیسر
 
 ..مشترك مورد نظر+
 

 . ارسالن و گرفتمي و قطع کردم و شماره تماس
 
 .. بوقهی

 .. بوقدو
 
 .ارسالن تورو خدا بردار-
 

 .خوردی و از شدت ترس سردم شده بود و دندونام به هم مدیلرزی مدستام
 

 .. بوقپنج
 

 .م و گرفتلی سهي و قطع کردم و شماره تماس
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 .دیرسی به ذهنم نمي اگهی فکر دطی اون شراي توی کار خودم تعجب کردم ولاز
 
 ..گهیبردار د-
 

 . رو برداشتی که گوششدمی مدی ناامداشتم
 

 . بگم گفتميزی فرصت کنه چنکهی از اقبل
 
 .نجای اایتورو خدا ب..لیالو سه-
 
  شده ؟یچ..؟یارغوان خودت+
 

 . بغض کردمناخودآگاه
 
 .نجای اایفقط ب... ترسمی ملیسه-
 
  شده؟یاروم باش بگو چ+
 
 . منو بکشنخوانی منایا...ایتورو خدا ب-
 

 ..کدو....غلط کرده: با داد گفتبایتقر
 
 . از دستم افتادی و گوشواریمحکم پرتم شدم به سمت د 
 
 آآآآآآخخخخ-
 

 . صورتم حس کردمي رو رویعی مایگرم
 

 .نمی کردم بشیسع
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 . دور گلوم حلقه شد و بلندم کردیودم که دست کامل ننشسته بهنوز

 
 ..  کردم به تقال کردنشروع

 
 . برافروختش انداختمي به چهره ی باز نگاهمهی ني چشمابا
 

 . شل شد و کنار بدنم افتاددستام
 
 .دمی نفهميزیچشمام کم کم بسته شد چ 
 

 )يراو(لیسه
 

 .. شماره ارغوان و گرفتمدوباره
 

 ...گهی دبردار
 

 . گاز فشار دادمي روشتری و بپام
 

 . بره کنارکردی که مثل حلزون حرکت ممیی جلونی زدم تا ماشي ممتدبوق
 

 . اشکان و گرفتمي شماره نمی مخاطبستی لي تورفتم
 
 ...مشترك مورد نظر+
 

 . و گرفتمدی عمومجي شماره ندفعهی و قطع کردم و اتماس
 

 . رو برداشتی از چند بوق گوشبعد
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 ارغوان خوبه؟...عمو...الو:  حرف زدن ندادم و گفتمي اجازه بهش
 
 ؟؟یی تولیعموجان سه+
 
 ارغوان چطوره؟...اره -
 
 ست؟یمگه ارغوان با تون... حالت خوبه؟لیسه+
 

 . کمرم نشستي روي سردعرق
 
 . من ارغوان و رسوندم خونهیول..یچ-
 
  افتاده؟یعموجان اتفاق.... دنبالشي برزنهیارغوان گفت زنگ م+
 

 ... کنمکاری چدونستمی زد نمخشکم
 
 . اومدمرونی از فکر بمی کنارنی بوق ماشبا
 
 ؟يقطع کرد...لیسه..الو+
 
 عمو ارغوان خونه تنهاست؟...نه قطع نشده...اااالو-
 
 ؟یپرسی سواال رو منی اياصال چرا دار..؟یستی ارغوان نشی مگه تو پنمیصبر کن بب...اره+
 

 . داشبوردي رو رو قطع کردم و پرتش کردمیگوش
 

 . کردمشتری و بسرعتم
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 قصد خفه ي لحظه اي که  برامی گوشي به صدای حتکردمی توجه نميزی و به چدمیکشی میی النهای ماشنیازب
 .شدن نداشت

 
 . که برام مهم بود ارغوان بوديزیتنهاچ.. خودم و به کرج رسوندمي چجوردمینفهم

 
 .نیی پادمی پرنی با سرعت از ماشدی عمو مجي به خونه دنی رسبا
 

 . زنگ برداشتمي دستم و از روهی زنگ بعد از چند ثاني و گذاشتم رودستم
 

 . انداختمواری به دینگاه
 

 . قدم عقب رفتمچند
  رفتمواری سرعت به سمت دبه
 . گذاشتم و با ازش باال رفتمواری دي و با سرعت پام و روواری دي رودمی جهش پرهیو با  
 
 .دمی کش ی نفس راحتدمی که رسواری دي باالبه
 
 . بود نگاه کردمواری دکی که نزدي تنومندي درخت گردوبه
 
 . شدمزونی درخت و گرفتم و ازش آوي از شاخه هایکی
 .دمی و رها کردم و شاخه رو چسبگمی دستم گرفتم  آروم دستم دکی رو باینیی پايخودم و خم کردم و شاخه  
 

 . نمونده بودنی تا زميادی زي فاصله
 

 .دمی پرنیی رو رها کردم و پاشاخه
 

 .ستادمی اصاف
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 ؟ییکجا..ارغوان....ارغوان-
 
 .دمی و دواطیتمام طول ح 
 
 . سرعت در خونه رو باز کردمبا
 
 ...ارغـــ..ارغوان+
 
 . گلوم خفه شدي جون ارغوان صدام توی جسم بدنیباد
 

 . به سمتش رفتماروم
 

 . شده بودمشوکه
 
 ی مسخره به کارگرداني بازکی نهای اي انتظار داشتم همه دی شادونمینم... رو نداشتميزی چنی انتظار همچدیشا

 .ارغوان باشه
 

 .دمی شنادی آوازش و زی ولدمی ازش نديادی تااالن شرارت زگرچه
 

 . و جلو بردم و تکونش دادمدستم
 
 ..ارغوان-
 

 . نشون ندادی عکس العملنیکوچکتر
 

 . صورتش هنوز گرم بودي و گذاشتم رودستم
 

 .دی دلم تابي تويدی امي سوکور
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 . نبضش و گرفتمعیسر
 
 . کندیلی خی ولزدیم
 
 .رونی بلندش کردم و از خونه زدم بنی حرکت از زمکیبا
 
 . خوابوندمش و در وبستمنی عقب ماشی صندليرو
 

 . بشمنی سوار ماشتاخواستم
 

 . شدنادهی و اشکان ازش پدی خونه ترمز زد و عمو مجي  جلوي بدي باصداینیماش
 

  شده؟یچ: به سمتم اومد و گفتعی سراشکان
 
 . بود اشاره کردمنی ماشي ارغوان که توبه
 
 . بودينجوری کردم اداشی پیوقت:-
 

 ...چــ:اشکان
 

 نشده برسونمش ری تاددیبا: بلند گفتمي شدم و باصدانی سوار ماشعی سرگهی می اشکان چنمی نکردم تاببصبر
 .مارستانیب

 
 . حرکت کردممارستانی وروشن کردم و به سمت بنیماش
 

 . سوم و زدمي آسانسور شدم و طبقه وارد
 

 ام؟ی راه و برم و بنی قراره ای تاکستی نمعلوم
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 . شدمی عاصينجوری هفته و من اهی خوبه تازه شده حاال
 
 . شدمادهی مورد نظرم از آسانسور پي به طبقه دنی رسبا
 
 که روبه روش قرار داشت ی بزرگي اشهی شي نشسته بود و به پنجره ی صندلي که رودمی دور اشکان و داز
 . شده بودرهیخ
 

 ...دونمی رو نمی وابستگنهمهی اعلت
 .. اشکان و ارغواننکنه

 
 . مزاحم از ذهنم دور بشني و تکون دادم تا فکراسرم

 
 .ستادمی و کنارش ادمی اشکان رسبه
 

 . نبودای دننی اي اصال تورانگا
 . شده بودرهی  خي اشهی شي شده بود و با اخم به همون پنجره رهی به روبه روش خنهیدست به س 
 
 .اشکان-
 
 . شدرهی بهم خی خنثی سمتم برگشت و با نگاهبه
 
 .سالم-
 

 . سالممیریگ:اشکان
 

 . چشم گرفت و به حالت اولش برگشتازم
 
 .يتو برو خونه خسته ا-
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 .ستمینه ن:اشکان

 
 ؟ی کنی خودکشيخوای م؟مگهیکنید آخه چرا لج م-
 

 . خونهرمیبرو هروقت خسته شدم م.. منم گفتم نهي خسته ایتوگفت...نه:اشکان
 
 التیمن هستم خ...می که تنهاش بذارستیتازه قرار ن..ستی الزم ننجای وجود تو اصال انیبب..؟یزنیبچه گول م-

 .راحت
 

 . حاالهم ولم کنستمینگفتم که خسته :اشکان
 
 بهش اضافه يخوای که توهم ممی کم مشکل داریلیخ..یشی مضید آخه احمق مر....يهووووف چقدر لجباز-
 .یکن
 

 .پاشو... گل پسر پاشو بروخونهنیآفر: نشستم و ادامه دادمی صندليکنارش،رو
 

 .امی بعد ازظهر میباشه ول: داد وگفترونی و بنفسش
 
 .باشه تواول برو بعد حرف از برگشتن بزن-
 

 . ازجاش بلندشد و رفتی حرفنی کوچکتربدون
 
 . نشستمنهی دادم و دست به سهی تکی صندلبه
 

 . بکنی فرجهی خودت ایخدا
 ....یول..گذرهی کردم مدای جون پمهی که ارغوان و نی هفته از زمانهی بایتقر
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 . و ترس بالخره گذشتی هفته با نگرانکی نیا
 .. عوض نشدزی چچیه... نشدجادی ای تفاوتیول
 
 ... افتادی اتفاق نمنی کاش،ايا
 ..ذاشتمی کاش اون روز ارغوان و تنها نميا
 ... زدی کاش ارغوان زود تر بهم زنگ ميا
 ...گهی کاش دي هزار تا او
 

 . که ارغوان درش بودی شد سمت اتاقدهی کشنگاهم
 
 رو  شهی رو شي بار هزارم نوشته ي شدم  و برارهی با ارغوان بود خرونی بي که رابط آدمهاي اشهی شي پنجره به

 .icu...زمزمه کردم
 

 شه؟؟ی کابوس تموم منی ای کپس
 
 . بلند شدم و به سمت اتاقش رفتمی صندلي رواز
 

 دی شادونمیتم نم رو نداشي کارنی چرا جرأت همچدونمی نمی ولنمی اتاقش و کنارش بشي داشتم برم تودوست
 .شدی مانعم میرونی بيروی نکی

 
 . اکتفاکردمشهی اتاق شدم و به همون شالیخیب

 
 . تلخ بوددمی شاای نیری شي خاطره کی کننده یتداع.. برام آشنا بودیلی صحنه خنیا

 
 بود و ی معنی جهت که ترسم بنی از انیری درکار نباشه و شی بازگشتگهی ددمیترسی جهت که منی از اتلخ

 .بالخره برگشت هرچند سخت
 

 .دمی به صورتم کشی دستکالفه
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 .کردنی میی خودنماتوری ماني  که روی شدسمت خطوط درهمدهی کشنگاهم

 
 کشهی که ارغوان همچنان زندست و نفس مدادنی خطوط هرچند نامنظم بودن و نشون منی که همخداروشکر

 .هرچند به زور دستگاه
 

 . به خودم اومدمی شخصي بودم که باصداالی فکر و خغرق
 
 .گذرهی روزا هم منیا... خدابزرگهری سخت نگادیز+
 

 . بنظرم آشنااومدصداش
 
 . سمتش برگشتمبه
 

 . از تعجب گرد شدچشمام
 

 . منو نداشتدنی اون هم انتظار دنکهی امثل
 
 ؟یآرشام خودت-
 

 .پ ن پ روحمه:آرشام
 
 ؟یکنیکارمینجاچیا-
 
 ؟یکنی فکرمیتو چ:که تنش بود اشاره کرد و گفت يدی روپوش سفبه
 
 ؟یکنی کار منجاینگو که ا-
 

 .کنمی کارمنجایباور کن ا:آرشام
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 ؟یینجایچه مدته ا.. خبریچه ب-
 

 ؟یکنی مکاری چنجایتوا... هستی ماهکیحدودا :آرشام
 
 . کهینیبیم:به ارغوان اشاره کردم و گفتم-
 

 .. بودی اسمش چنمیصبرکن بب.. همون دخترهنی انمیبب... هست حاالیک:آرشام
 
 .ارغوان-
 

 ست؟یهمون ن..اهان ارغوان :آرشام
 
 .چرا ارغوانه-
 

 ه؟یمشکلش،چ:آرشام
 
 .دونمینم-
 

 شش؟ی پياصال تو چرا اومد.. خانوادش کجان؟آرشام؛حاال
 
 .کنمی مفی مفصله بعدا برات تعرشیقض-
 

 . کنفی االن تعرنینه هم:ارشام
 
 .نجایا..االن؟-
 

 . اتاق منمیابریب.. که نهنجایا:آرشام
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 . بشنی تنهاش گذاشتم عصباننی و ببانی برادراش بترسمیم.. تو بروامینه من نم-
 

 .وا:آرشام
 
 .واال-
 

 .. دوسش دارن چرا تنـنقدریاگه ا:آرشام
 

 . کردنجشی حرفش تموم نشده بود که پهنوز
 

 .میزنی حرف مشترباهمیحاال بعدا ب.. برمدیمن کار دارم با:ارشام
 
 .باشه-
 

 . شدم به ارغوانرهی از رفتن آرشام دوباره به خبعد
 

  و به دنبال اوندمی کنار گوشم شنییصدا
 . نه به صورت ثابتی دوباره اومد ولهی برق راهرو قطع شد و بعد از چند ثانکدفعهی

 
 . راهرو شروع کردن به چشمک زدن و خاموش روشن شدني های مهتابتمام

 
 که من یی جایعنی راهرو ي انتهابای و تقرزدی چشمک مهی از بقشتری ها که بی از مهتابیکی شدم به رهیخ
 . بودم قرار داشتستادهیا

 .دی ترکهوی شد و اهی کم رنگش سکم
 . بودرونی بهم دست داد سرما از درون نبود بلکه از بیبی عجي احساس سرمای مهتابدنیباترک
 . سرد و خشکییسرما
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 که اتاق ارغوان اونجا بود و به ی برگشت به حالت اولش و راهرو دوباره روشن شد البته به جز قسمتی چهمه
 . شده بودکی نسبتا تاری مهتابدنی ترکلیدل
 
 .واری دادم به دهی نشستم و سرم و تکی صندليرو
 

 د و شروع کرد به سرد شی راستم به شکل باور نکردني خودم بودم که احساس کردم پهلوالی در فکر و خغرق
 .سوزش

 
 . و به پهلوم گرفتم که دستمم شروع کرد به سوزشدستم

 
 . از جام بلند شدمعیسر
 
 . نشسته بود وا رفتمی صندلي که روی شخصدنیباد 
 

 . شده بودرهی نشسته بود و بهم خی صندلي سربند کرم روکی رنگ بلند و ي قهوه اي اَباکی بودوکه باآسمان
 

 .خی سرد و ی صورت سرد و کبود بانگاهکیبامرده نداشت  ی و روش تفاوترنگ
 

 . بلند شد و به سمتم اومدازجاش
 

 .ستادی اتاق ارغوان امقابل
 

 .آسمان: به جلو برداشتم و صداش زدمیقدم
 

 . کرد و به سمتم برگشتی کوتاهمکث
 
 . بودستادهی مقابلم الی از آسمان نبود بلکه ارغوان بود که با همون شکل و شماي خبریول
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 .نی کرد و خوردم زمری گيزی به عقب برداشتم که پام به چی ترس،قدماز
 

 . چشمام و باز کرد و صاف سر جام نشستمعیسر
 

 . دادمرونی و نفسم و صدادار بدمی به صورتم کشیدست
 
 .می سپردیمارو باش خواهرمون و دست ک+
 
  اومد؟؟ی کگهی دنیا

 
  شده؟یاوال سالم دوما حاال مگه چ: سمتش برگشتم و گفتمبه
 

 . نشده شما بفرما به خوابت برسيزیچ...سالم:اشکان
 

 خواب؟
  من خواب بودم؟یعنی
 .ارغوان...آسمان ... خواب بوددمی رو که دییزهای تمام چیعنی
  بود؟ی چه خوابگهی دنیا

 
 . به سر و صورتم زدمی رفتم و آبسی بلند شدم و به سروازجام
  بود؟ی خوابم چنیارغوان که هنوز زندست پس علت ا... ارغوانی آسمان مرده باشه هست ولنکهی اامکان

 
 .رهی ارغوانم قراره بمنکنه

 
 . تر بادکترش حرف بزنمعی هرچه سردیبا
 
 . اشکان برگشتمشیپ
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 ... عالقــدیشا...دونمی پسر و به ارغوان نمنی اادی زي عالقه علت
 

 . ندارهیبه منکه ارتباط... به من چهاصال
 
 ؟يای برم با دکتر ارغوان حرف بزنم مخوامیاشکان م-
 

  افتاده؟ی اتفاقلیسه..آره:اشکان
 
 فته؟ی بینه مگه قراره اتفاق-
 

 ه؟ینجوری اافتیپس چرا ق:اشکان
 
 .گهیعجله کن د... هم خوبهیلی خافمیق-
 

 ..یگی بعد ملهی عزارئنهوی عافتیق...یگیاره تو راست م:اشکان
 . بهش رفتم که حرفش و خوردي غره اچش

  
 .ستادمی اي درش نوشته شده بود دکتر حامد منوچهري که روی به راه افتادم و مقابل اتاقجلوتر
 . کردم تا اشکانم برسهصبر

 
 ؟يستادینجاایچراا:اشکان

 
 . بودمیمنتظر جنابعال-
 

 .آهان:اشکان
 

 .میاجازه وارد شد تقه به در زدم و باکسب چند
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 . نشسته بودی صندلي که چشمم بهش خورد آرشام بود که روي نفرنیاول
 

 . سالم دادمي بلندي رفتم و باصداجلوتر
 

 .ستادی از جاش بلند واآرشام
 
 . سمتش رفتم و باهاش دست دادمبه
 

 . مقابل آرشام نشستمی صندلي به همراه اشکان روی کوتاهی از احوال پرسبعد
 

 . بلند شد و کنار آرشام نشستزشی هم از پشت مي منوچهردکتر
 

 . از بنده  ساختستیخب چه خدمت:يمنوچهر
 
 .می ازتون سوال بپرسماراتونی از بیکی ی عمومتی تا درمورد وضعمی مزاحمتون شددیببخش-
 

 مار؟یکدوم ب:يمنوچهر
 

 .203اتاق ...خانم ارغوان بهنام فر:اشکان
 

 . خودش و به جلو خم کردیکم
 

 . رو برداشت و شروع کرد به مطالعشي نشست و پرونده ازشی ازجاش بلند شد و پشت مهی از چند تانبعد
 

 . ندارهی خوبه و مشکلشی عمومعتیدر واقع وض.. وجود ندارهیحی قابل توضزیچ:يمنوچهر
 

 ه؟ی چشیهوشیپس علت ب:اشکان
 

 .ومدهی هنوز به هوش نطی شرانی چطور باابهی خودمم عجيبرا:يمنوچهر
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 ه؟ی چمارتونی بیهوشی علت بنیدونی نمیعنی..ن؟یستی مگه شما پزشک ندیببخش..؟ی چیعنی-
 

 .. ستی نیکنی که تو فکر مای سادگنی به الیسه:آرشام
 
 . تمام رها کردمهی حرف اشکان ارشام حرفش و نبا
 
  دوباره بگو؟یچ-
 

 . بودينجوری قبلم هميدفعه :اشکان
 

 ه؟ی قبل چيمنظورت از دفعه :يمنوچهر
 

 به هوش نکهی خوبه و علت اطشی شراگفتنی کما بود، اونموقع هم دکترا ميارغوان حدود پنج سال تو:اشکان
 .دوننی و نمادینم
 

  کما هم داره؟ي خواهرتون سابقه ؛پسيمنوچهر
 

 .بله:اشکان
 

 بهوش،اومدنشون رنی بار به کما منی دومي که برای کساننیدونیم.. که کار سخت تر شدينجوریا:يمنوچهر
 .شهی سخت میلیخ
 

  کماست؟ي مگه ارغوان االن تویول..بله:اشکان
 

 .ریخوشبختانه خ:يمنوچهر
 
 اد؟ی از دست ما برميخب چه کار-
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 .ادی از دست شما بر نمیچیجز دعا ه..یچی جان هلیسه:آرشام
 

 .ستادمی بلندشدم و اازجام
 
 .می که مزاحم شددیببخش.. ممنونیلیخ-
 

 .فستی وظکنمیخواهش م:يمنوچهر
 

 . تر از اشکان از اتاق خارج شدمعیسر
 
  سمت اتاق ارغوان رفتمبه
. 

 . سالن توجهم و به خودش جلب کردي انتهایکی به اتاق برسم تارنکهی از اقبل
 

 دم؟ی خواب ندي تمام اون اتفاقات و تومگه
 

 ... شکستهی مهتابنی و ایکی تارنی اپس
 

 . شدمرهی و بهش خستادمی اتاق ارغوان امقابل
   رو حس کردمی نگاهینیسنگ

   هم جز ارغوان درون اتاق هستي اگهی دزی کردم چاحساس
 دمی رو دي اهی که دقت کردم  ساشتریب 

 . بودستادهی وجود داشت اي اتاق که نور کمتري قدبلند و تنومند که گوشه ي اهیسا
 

 . اشکان ازش چشم برداشتميباصدا
 

 ؟ي رم کردهوی چرا..چته؟:اشکان
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 .ستی نيزیچ.. یچیه-
 

 . نبودهی از اون ساي خبرگهی دی شدم ولرهی به اتاق ارغوان خدوباره
 
 ..ترسمیم

 .. اتفاق خوب باشهکی ي نشونه تونهی که امروز افتاد نمی اتفاقاتتموم
 . رو داشتمی اتفاقاتنی باهمچییاروی روي سال قبل تجربه نی که چندی مني برامخصوصا

 
 .ستیحالت اصال خوب ن.. خونهي بهتره برلیسه:اشکان 
 
 .نه حالم خوبه-
 

 . خانم و ارسالن اومدني و پردی سه بود که عمو مجي ساعتابایتقر
 

 . نشدم و همون جا موندممارستانی که کردن حاضر به ترك بیی تمام اصرارهاباوجود
 

 . بود که بعد از اون خواب به جونم افتاده بودی هم همون ترسعلتش
 
 . چشمام و بستمواری دادم به دهی نشستم و سرم و تکی صندليرو
 

 . بودمدهی بود که دی مشغول خوابفکرم
  شده باشه که آسمان شده بود؟ی همون مسائلری امکانش هست ارغوانم درگیعنی

 
 .نهی کنه همحیقات و توج اتفانی اتونهی که میلیتنها دل...ادهی امکانش زآره
 
 ..دمی اتاقش دي که امروز توي اهیسا

 .. شمال افتادي که تویاتفاقات
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 بودم نبود و دهی قبرستون دي که توي شباهت به گربه ای اتاقش بود که بي توي که شب خواستگاري اگربه
 . اتاقش بودي نهی آي که همون شب رویاون اشکال

 
 ..نهیآ...نهیآ

 . باشه ازش عکس گرفتمادمی اگه
 

 . و باز کرد و سرجام صاف نشستمچشمام
 

 .ش،شدمی اوردم و وارد گالررونی ببمی جي و از تومیگوش
 
 . اطرافم نبودي کار تمرکز کردم که اصال حواسم به سرو صدانی اي رونقدریا

 
 .. کردمداشی جستجو پی از کمبعد

 . بودخودش
 

 ..هی چنی آرمان فرستادم و ازش خواستم بفهمه اي عکس و براعیسر
 

 . کارم تموم شد سرم و باال آوردم و تازه تونستم به اطرافم توجه کنمنکهی از ابعد
 
 .زدنی در قدم مي جلوی و اشکان و ارسالن عصبومدی اتاق ارغوان صدا مي تواز
 

 . خانم داشتي در آروم کردن پری هم سعدی مجعمو
 

 .شدم و به سمت اشکان رفتم از جام بلند عیسر
 
  شده؟یاشکان چ-

 ؟يدیمگه خودت ند.. شده؟ی چیپرسیتازه م: زد و گفتيپوزخند
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 حال ارغوان چطوره؟...نه حواسم نبود-
 

 . اتاقهيدکترش هنوز تو..دونمینم...دونمینم:اشکان
 

 .دهی از آرمان برام اومد که نوشته بود حتما خبرش و بهم می موقع اسهمون
 

 که حال نهی که االن برام مهمه ايزی هستن تنها چی که اون اشکال چستی ندادم اصال برام مهم نیتیاهم
 .ارغوان چطوره

 
 . شد؟حالش که خوب بودیچ-
 

 ارغوان اومده بود بعد از چند تی چک کردن وضعي که براي فقط پرستاردمی نفهميزی منم چدونمینم:اشکان
 . برگشتيدکتر منوچهر رفت و با رونی باعجله از اتاق بقهیدق
 

 .دمی به صورتم کشی دستکالفه
 

 .. خوبای دادی بد می دلم گواهدونمی دگرگون شده بود نمحالم
 در راه ی که اتفاق خوبخورهی چشمم آب نمدمی که دی و البته با وجود خوابفتهی بی اتفاقکی قراره دونمی مفقط
 .باشه

 
 )يراو(ارغوان

 
 . تازه بهوش اومدهی مالحظه کن طفلکمیوا مامان :اشکان

 
 . اومدم و بادستم اشکم و پاك کردمرونی جون بي بغل پراز
 
 .نمی نتونم ارغوان و ببگهی ددمیترسیم.. پسرمستیدست خودم ن:يپر
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 خب حاال که حالش خوبه:ارسالن
 
 . و صاف نشستمدمی خودم و باالتر کشکمی

 
 . حالم خوب نباشهی نکنه انتظار داشتهیچ-
 

 .جسارت نکردم مادمازل:ارسالن
 

 . به روش زدميلبخند
 

 .دی به سرم کشی پدرانه دستدیعمومج
 

 . و حالت خوبهي بالخره به هوش اومدکنمیخداروشکر م:دیمج
 

 . کردم بغضم و بخورمیسع
 
 .کنمی متتونی اذشهی من همدیببخش-
 

 .ي با ارسالن و اشکان نداری فرقچی من هيتوبرا.. هی چه حرفنیدخترم ا:دیمج
 
 .تونِی از مهربوننمیممنون ا-
 

 . جمع بودي توي بهی غرنی که آشنا تری شد سمت کسدهی کشنگاهم
 

 .شناختی واون منو نمشناختمشی که مي که دوسش داشتم و دوسم نداشت مرديمرد
 

 . لبش نقش بستي رويلبخند
 

 . داشت و مهار کردمیی در خود نمای که سعی و ازش گرفتم و قطره اشکنگاهم
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 .. بودم خنده دارهدمی جدي خانواده ي در تماشاغرق
 ..زنی چقدر دوسشون دارم و چقدر برام عزکنمی دارم حس متازه

 . زود از دستشون بدمیلی خدی که شاي اخانواده
 

 . وارد اتاق شدي به در خورد و پرستاري اتقه
 

 .نی اتاق و ترك کندی بای ولدیببخش:پرستار
 

 نکنه وقت مالقات تموم شده؟..چرا؟:ارسالن
 

 . بهتون دادهی بخاطر دکتر رستمي آوانس هم دکترمنوچهرنیا.. وقته تموم شدهیلیوقت مالقات که خ:پرستار
 

 ؟یدکتررستم:دیمج
 

 ن؟یدی شمال همو دي توستی نادتونی...یآرشام رستم:لیسه
 

 . به گلوم چنگ انداختيزی اسم ارشام چدنیباشن
 

 . پر شدچشمهام
 

 . مزاحمي اشکهانی انهی نبی شدم تا کسری به زسر
 

 . استراحت کنهدیارغوانم با..میخب پس بچه ها بر:دیمج
 
 .مونمی ارغوان مشی من شب پنیشماها بر:يپر
 
 . به مراقبت ندارمیاجیمن حالم خوبه احت..نی مدت خسته شدنی اي شماهم توخوادینه نم-
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 .مونمی من منیاره مامان جان شما بر:اشکان
 

 . کردمی با هزار مکافات همشون و راهبالخره
 

 .دمی پتو خزری زبارفتنشون
 . هق هقم سکوت اتاق و شکست و اشکهام راه خودشون و باز کردنيصدا

 
 . از خودم از خانوادم از سرنوشتم از همه گرفته بوددلم
 ... بکشم و از خانوادم دور باشم؟ی سختنقدری ادی من باچرا
  و فراق نوشته شده؟ی سرنوشت من با جوهر دلتنگااچریخدا

 .ستی ممکن نری غی کردن من نکردن درسته که سخته ولدای پي برای مدت خانوادم تالشنهمهی ازاچرابعد
 . خواهرشون نکردندونهی کردن دای پي برای از جونم هستن تالشزتری که عزیی برادراچرا
 ه؟ی من چفی االن تکلایخدا

  بهم ندارن؟ي عالقه اچی که هي خانواده اشی برگردم پدی بایعنی
  دخترشون در چه وضعه اصال زندست مردست؟ستی که از جنس سنگ هستن و براشون مهم ني اخانواده

 
 . شدمی کردم تا خالهی پتو بودم و گرری چقدر زدونمینم
 

 . مواجه شدملی خونسرد سهي افهی صورتم کنار زدم که با قي رو از روپتو
 

 تموم شد؟:لیسه
 
 ؟یچ:دمی پرسجیگ
 

 عر زدنتون؟:لیسه
 
 .عر زدن که کارتو و امثال توعه -
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 . اتاق بود و برداشت و کنار تختم گذاشت و روش نشستي که گوشه ییصندل
 

 .دونمی رو نمهی گرنهمهیفقط علت ا..ي هنوزم زبون درازنمیبینه م:لیسه
 

 . باانگشتام شدمي بازمشغول
 
 .دلم گرفته بود-
 
 چطور ي بودهوشی که بي هفته اگی نی بپرسم اشهی مدیبخش..دلت گرفته بود؟: از ابروهاش و داد باالیکی

 دلت گرفته؟
 
 .دمی سرم کشي و پتو رو رودمی تخت دراز کشيرو
 
 . بابادونمیچم-
 

 ست؟یگشنت ن:لیسه
 
 .نچ فقط خستم-
 

 .باشه تو بخواب من مواظبت هستم:لیسه
 
 .ي و راحت کردالمیواقعاممنون که خ-
 

 .فستی وظکنمیخواهش م:لیسه
 
 .بچه برو بخواب..هی به کیاصال ک..پررو-
 

 . اونطرف تر برو تامنم بخوابمکمیخب :لیسه
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 . بهش انداختمهی نگاه عاقل اندر سفهی آوردم و رونی پتو بری و از زسرم
 

 . بخوابمی صندلي روي نکنه انتظار دارهیچ:لیسه
 
 ؟یاصال تو چرا نرفت...ی نمونیخواستی نداره می به من ربطگهیاونش د-
 

 . کنی و خوبایحاال ب:لیسه
 
 ن؟ی بود که همتون بر؟قراریجدا چرا نرفت-
 

 . نداشته باشي کارنشیتو به ا:لیسه
 
 .مسخره-
 

 . و چشمام و بستمدمی سرم کشي و بهش کردم و پتو رو روپشتم
 

 . منظمش بلند شدي نفسهاي صداقهی از چنددقبعد
 . چقدر خسته بودبچه

 
 . منم آروم اروم به خواب رفتملی سهي آهنگ نفسهابا

 . تخت نشستمي نفس چشمام و باز کردم و روی تنگبااحساس
 

 . و دور اتاق چرخوندمچشمام
 
 .دمی اتاق دي گوشه ي اهیسا
 

 . بودنی نفسم ای ام گذاشتم پس علت تنگنهی سي قفسه ي و رودستم
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 . نکنه فکرکردن ممکنه فرار کنم که برام به پا گذاشتنههه
 

 . بوددهی خوابی صندلي که آروم رولی شد سمت سهدهی کشنگاهم
 

 . لبم نقش بستي روي محولبخند
 
 ... آشناکی دنی دنهیریچه ش 
 

 . خودم جمع کردمي و توپاهام
 
 . بودشی گرگ و مبای انداختم هواتقری اتاق نگاهي پنجره به
 

 .. باهاش حرف بزنمتونستمی مفربودکهکنی کاش
 .. حرف دلم و بهش بزنمتونستمی بود که مکنفری کاش

 .الیخ.. چه درتیحاال چه در واقع.. بهم گذشتهی مدت چنی اي بگم که توتونستمی کاش ميا
 
 .. شدی چکردمی فکر میچ

 کی عاشق شدم و ازدواج کردم ی خانم مهندس شدم وقتی بزرگ شدم وقتی وقتکردمی باخودم فکر مشهیهم
 . سراسرعشق و آرامش خواهم داشتیزندگ

 
 .کردمی فکر مينجوری اتفاقات هم همنی تاقبل از ادیشا..کردمیچقدر بچگانه فکر م..هههه

 
 به ساز آدم شهی همیزندگ.. خبیول..شمی مکی نزداهامی دارم به روکردمی که دانشگاه قبول شدم فکر میوقت
 ..رقصهینم

 . داشتمی آروم و سراسر خوشی زندگکی پام با دانشگاه باز بشه نکهی از اتاقبل
 ..شدی متی ازش حماشهی که هميدختر
 دونستی پر قو بزرگ شده بود و نمي به قول معروف الای بود دهی روزگار و نچشی و گرمي که سرديدختر

 .اطرافش چخبره
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 . لبم نقش،بستي روی تلخلبخند

 
 ...ستی از اون دختر بچه ني خبرگهیحاال د... حاالاما
 دی حداقل باای گرفتم ادی.. ندارم ي چاره ای داشته باشم ولتی به حمااجی هنوز احتدی هنوز شکننده باشم شادیشا
 .امی که خودم از پس خودم بربرمی بگادی

 
 . خطر بندازمي رو توی کسدی نباگهید
 ... خانوادمی کس اعتماد کنم حتچی به هتونمی نمگهید
 
 .. جز خودم ازش خبرندارهچکسی افتاد که هی هفته اتفاقاتکی نیا

 ... دوبارم در جبروتحضور
 ..کلی طي دوباره دارید
 که فراموششون کرده یچه  خاطرات..طراتم بود   خاادآوردنی که داشت به ی تنها حسندی دوباره شاداری دنیا 

 . در فراموش کردنشون داشتمی که سعیبودم و چه خاطرات
 

 ..پشتوانه ام...کلی طهههه
 

  تموم بشه؟ي بازنی اشهی میعنی..پووووف
 . روشن شده بودي افتاب اتاق هم تاحدودي شد سمت پنجره هوا روشن شده بود و به واسطه دهی کشنگاهم

 
 .. ماجرا تموم بشهنی اشهی میعنی ایخدا

 .. سابقمی برگردم به زندگشهی میعنی
 ..گرچه

 .شهی مثل قبل نميزی چچی هگهید
 
 .. خانوادم برنگردمشی پچوقتی هگهی ددیشا
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 .. غفلت پنج ساله ببخشمشوننی بخاطر اتونمینم
 ...تونمی حداقل االن نمای

 .. بعدادیشا
 .. بتونم ببخشمشوندمی و شنلشونی که دالی زماندیشا

 .. اگه بعدا وجود داشته باشهالبته
 .. درکار باشهي اندهی آاگه

 . برام نوشتهيزی چه چری تقدنمی ببدیبا
 

 .. و انجام بدمفمی وظدی بااول
 ..ي اجباري فهی وظکی هههه

 .... با مرگهي ردش  مساوای که قبول ي افهیوظ
 

 ]23:53 18.10.16] ,ــانــیـــسنــــ
 #70  
 
 
 

 ..ینیری شيچه واژه ...مرگ
 
 . شدمرهی خلی سهبه
 
 .. هستمیگه ندونه که من ک ایحت.. ندونهيزی اگه چیحت.. هستلی خوبه سهباز
 
 ..نهیری حال هم وجودش برام شنیباا
 .. خاصینیری شکی
 .. خاصیلیخ
 

 . چشماش و باز کردی خورد و بعد از مکث کوتاهیتکون
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 . شدمرهی به در اتاق خي اانهی نگاهم و ازش گرفتم و به طرز ناشعیسر
 

 ریصبح بخ: گفتي خواب آلوديباصدا
 

 . خداروشکر متوجه نشدخب
 
 . جذابم چشم گرفتم و به سمتش برگشتمي سوژه از
 
 ؟ي شدداریچه عجب ب...ریصبح بخ-

 ؟ي موندنجای چرا شب اادی مادتی: کردم و ادامه دادمی کوتاهمکث
 

 .ادی نمادمی يزینه چ: گفتي و با حالت بامزه ادی به پشت گردنش کشیدست
 

 . بهش رفتمي غره اچش
 

 . بمونمداریخب خسته بود نتونستم ب...یهم کن نگاينجوری اخوادیخب حاال نم:لیسه
 

 . شدزونی آولبام
 
 . بمونهشمی پی کسخوامیمنکه گفتم نم-
 
 .ستادی جاش بلند شد و ااز
 

 .دی زد و خودش و جلوکشهی شد و به تخت تککمینزد
 
 . تنهات بذارمومدیدلم ن: گفتی لبخند خاصهیبا
 

 . کف دستي به اندازه دی و کمتر کرد شافاصلمون
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 .می قصد دل کندن نداشتچکدوممونی و همی شده بودرهی هم خي چشمهايتو
 .رمی ازش چشم بگتونستمینم.. چِم شده بوددونمینم

 .نیی به خودم اومدم و سرم و انداختم پاي سلفه اي بودم که با صدای مشکي لهی دوتاتغرق
 

 . از تخت فاصله گرفتعی سرلیسه
 

 .سالم..اه :لیسه
 
 . بد موقع مزاحم شدمنکهیامثل ..ببخش..سالم+
 
 . آرشام سرم و بلند کردمطونی شي صدادنی شنبا
 

 .هی چه حرفنیا..نه:لیسه
 

 . کرد و به سمتم اومدلی سهي حواله ی چشمکآرشام
 

 ؟یخب ارغوان خانم شماخوب:آرشام
 
 .بله...سالم..س: گفتمی آرومي صدابا
 

  افتاده؟یآرشام اتفاق:لیسه
 

 . کنمنهیاومدم ارغوان و معا..فتهی بی اتفاقدینه مگه با:آرشام
 

 کارست؟ی چنجای ايپس دکتر منوچهر..تو؟:لیسه
 

 . کنمنهی من اومدم ارغوان و معانی همي براادی امروز نميدکتر منوچهر..؟یزنیحاال چرا م:آرشام
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 .داشتمی ازش چشم برنمي شده بودم و لحظه ارهی بود بهش خنهی که آرشام مشغول معای مدتتمام
 ..زدمی پلک هم نمیحت
 . رفع کنمقهی چنددقنی اي پنج سال و تونی تمام ای دلتنگخواستمی مدی شادونمینم
 

 ... چقدر دلم براش تنگ شدهفهممی منمشیبی مکی که ازنزدحاال
 . تمام خانوادمي آرشام بلکه براي تنها برانه
 . خودم و کنترل کردم تا نپرم بغلشیلیخ
 

 حالش چطوره؟:لیسه
 

 .ستی نیخوبه مشکل: بودم گفتدهی که تا به حال ازش ندي جدي افهی قکی با آرشام
 
 شم؟ی مرخص میک-
 

 کی دی باادی به احتمال زیول.. بدنصی پزشک معالجتون تشخدی باگهیاون و د: بهم نگاه کنه گفتنکهی ابدون
 . نی بموننجای هم اگهیشب د

 
 . لحنش خندم گرفتنی ااز

 .کنهی برخورد مينجوری ام شده که حاال ارهی متوجه نگاه خحتما
  فکر کرده؟ی باخودش چستی نمعلوم

 
 . امروز برمتونمی م؟اونوقتی خودم باشه چتیاگه بامسئول-
 

 .ی بموندیتاهروقت که الزم باشه با..می حرفها ندارنی از ارینخ:لیسه
 

 . باشالی خنیبه هم: گفتمآروم
 

 .خب بااجازه:آرشام
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 .ممنون آرشام جان:لیسه
 

 . تلفن از اتاق خارج شدي هم به بهانه لی از رفتن آرشام،سهبعد
 
 . شدمالی چشمم و غرق در فکر خي و آرنجم و گذاشتم رودی تخت دراز کشيرو
 

 . اصرار روز بعد مرخص شدمی بعد از کلبالخره
 

   خبی خونه ندارم ولي توی کار خاصگرچه
 . خودم طاقت ندارمگهید.. هرچه زودتر دست به کاربشمدیبا
 .کردمی گذاشته شده بود و حس می نگهباني که براي اتهی عفرینی ورودم به خونه سنگي لحظه از
 

 .. بگميزی چی مورد به کسنی بود که نتونم در الی دلنی تنها به اتی عفرنی اوجود
 . ندارميزی راه گرکهنی نداره که ملک مرة بخواد برام نگهبان بذاره البته باعلم به ایلی دلوگرنه

 
 . پله ها باال رفتم و وارد اتاقم شدماز
 

 . ستختهی همونجور به هم رهنوزم
 

 . تخت پرت کردمي زدم و خودم و رولبخند
 
 .تی حس امنای آرامش ایحاال .. بهم آرامش بدهتونهی اتاق نمنی مثل ایی جاچیه
 

 . به در خوردي اتقه
 

 . توامی بتونمیم:اشکان
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 . نشستمسرجام
 
 ؟یپرسیحاال چرا سوال م... توي اومدبایدر اتاق که بازه توهم که تقر-
 

 . تخت نشستي باال انداخت و کنارم روي اشونه
 

 . قصد حرف زدن ندارهدمی دقهی از گذشت ده دقبعد
 
 . جام بلند شدم و به سمت در رفتماز
 

 کجا؟:اشکان
 
 . بخورميزی چهی رمیگشنمه م-
 

 . کارت دارمنیابشیب:اشکان
 
 .ي شدرهی و به عکس خودت خنهی به آي ساعت زل زدمین..ی سکوت گرفتيچرا روزه ..  بگوي دارياگه کار-
 

 . بعد برو غذا بخورنی بشقهی پنج دقایحاال ب..خب بابا:اشکان
 
 باشه؟..ی زود حرفت و بزننکهیفقط به شرط ا..هوووف چشم-
 
 .نی بشایحاال تو ب..باشه: زد و گفتي لبخندمچهین

 
 . شدمرهی گرفتم و بهش خي تخت جاي روکنارش

 
 .خب-
 

 د؟  برات افتای که حالت بد شد چه اتفاقيروز..اون روز..اوووم:اشکان
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 .دونمینم-
 

 ؟ی چیعنی:اشکان
 
 . بوددهی فای بی ولارمی بادی کردم به ی سعیلیخ..ادی نمادمی يزی چچی که هنهیمنظورم ا-
 

  نبود؟لیکار سه:اشکان
 

 . در مقابلش گارد گرفتمعیسر
 
 . اونجا نبودلیاصال سه.. گفتهینه ک-
 
  نبوده؟لی کار سهیگی حاال چطور مادی نمادتی يزی چیتوکه گفت: زد و گفتيشخندین

 
 . شالم شدمي هاشهی با ري بازمشغول

 
 . که منو رسوندخونه رفت خونشونیآخه وقت..آهان..آخه..اووووم-
 

 . افتادهی برات چه اتفاقستی نادتی یندت خونه و رفت ول رسولی سهادتهیتو چطور :اشکان
 

 .دونمینم: گفتمی آروميباصدا
 

 .باشه:اشکان
 

 .ی اومد حتما بهم بگادتیفقط هر وقت : ادامه دادستاد،ی شد و ابلند
 
 .باشه-
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 .می بخوريزی چهی نیی پامیپاشو بر:اشکان
 

 ...می اومدرونی تکون دادم و باهم از اتاق بيسر
 
 

 )يراو(لیسه
 
 

 . به گردنم و نبض دستم زدمسی برداشتم و چند پزی مي محبوبم و از روادکلن
 

 .دمی به شلوار کرم رنگم کشی دستدمی پوشمی قهوه اراهنی پي مخمل کرم رنگم و روکت
 . انداختمنهی آي آخر و به خودم تونگاه

 
 . اومدمنیی اومدم و از پله ها پارونی اتاق باز
 
 اومدن؟-
 

 . منتظرنرونی بآره:محسن
 

 .می اومدرونی از خونه بباهم
 

 . شدنادهی پنی ما از ماشدنی و ستاره بادسروش
 

 ن؟یکنی معطل منقدریچراا...سالم:سروش
 

 ..ی وقته حاضرم ولیلیمن که خ..النا؛سالم
 
 .ی بره عروسخوادیانگار م..دهی لفت میلی خگهی دکنفری یول: به من انداخت و ادامه دادی نگاهمین
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 .مامان-
 

 . شدرید..می برگهیخب بسه د: زد وگفتيشخندی نبابا
 

 .می و به راه افتادمی سروش شدنی سوار ماشیهمگ
 
 . باشمنی ماشکی به فکر دیبا

 . موندگار شدمبایتقر.. حاالی بمونم ولرانی هفته اکی قرار بود مثال
 .میموندی هتل مي تودی خوبه بابا خونه رو نگه داشته بود و نفروخته بودش وگرنه باحاال

 
 .میدی رسدی عمومجي به خونه قهی از گذشت حدود چهل دقبعد
 

 . خونه رو فشردمزنگ
 

 . من هم بلند شدی گوشي در صداي با صداهمزمان
 

 .کردی میی صفحه خودنماي آوردم اسم آرشام رورونی ببمی رو از جیگوش
 

 . وزدماتصال
 
 . اشاره کردم که برن داخلهی دست به بقبا
 
 .سالم..لوا

 
 ؟یخوب..سالم داداش گلم:آرشام

 
  خوبن؟هیبق..؟یقربونت توخوب-
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 . همه خوبنیآرشام؛مرس
 
 ؟ی داشتيجانم کار..خب خداروشکر-
 

 ..گهی ديراستش هفته ..آره:آرشام
 

 خواستمیم.. همون قبرستونمی برمیخوایمام.. شددی که آسمان ناپدهیسالگرد روز: و ادامه داددی کشیقی عمنفس
 . بهت گفتمي خودت گفته بودنکهی اي االنم براستی در کار ني اصال اجبارنیبب..؟يایبپرسم م

 
 ن؟یری میفقط ک..امیآره م..يدستت درد نکنه که خبر داد-
 

 .می تا سه شنبه اونجا باشمیفتی دوشنبه راه مگهی دي آرشام؛هفته
 
 .می باهم بریفقط توکه تهران...باشه-
 

 .کنهی مي قراری بشتری بستی روزا حال مامان خوب ننی ایدونیم...رازینه اومدم ش:آرشام
 
 .باشه پس قرامون سه شنبه چابهار..متوجه ام-
 

 ؟ي نداريکار..باشه:آرشام
 
 .خب به همه سالم برسون..نه-
 

 . حال گرفته وارد خونه شدمهی از آرشام با ی از خداحافظبعد
 

 . خانم و اشکان کنار سروش نشستمي و پردی باعمومجی از احوال پرسبعد
 

 عروس گلم کجاست؟:النا
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 .. اتاقشه االنيتو:يپر
 

 . ارغوان بلند شدي خانم تموم نشده بود که صداي حرف پرهنوز
 

 .سالم:ارغوان
 

 . شدمرهی و بلند کردم و بهش خسرم
 
 که سرش کرده بود باعث شده بود رنگ ي سبزي کننده شده بود و روسررهی واقعا خی آبی اون سارافن ليتو

 . جلوه کنهشتریچشماش ب
 

 .. برام آشناستنقدریچرا چشمهاش ا..چشمهاش
 .. االنی فقط رنگ چشمهاش بود وللیاوا

 ..رنگ نگاهش فرق کرده.. رنگ نگاهش هم آشناستاالن
 ..ستی نبهی غرستی باهام سرد نگهید

 .. آشنایلیخ..آشناست..گرمه
 

 .دشی از جاش بلند شد و به سمتش رفت و در آغوش کشمامان
 

 .خداروشکر دخترم حالت خوبه:النا
 

 . هم به سمت ارغوان رفت و بغلش کردستاره
 

 .یخداروشکر خوب..میدی چقدر ترسیدونی دختر نميوا:ستاره
 

 . نگرانتون کردمدیببخش:ارغوان
 

 .زمی عزهی حرفا چنیا:النا
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 . سروش به سمتم اومد با بابا وی از احوال پرسبعد
 

 .ستادمی بلند شدم و اازجام
 

 سالم:ارغوان
 ن؟یخوب
 

 . و به سمتش دراز کردمدستم
 

 . به دستم انداختم و دستش و جلو آوردینگاه
 
 ؟یممنون تو خوب..سالم-
 

 . آورد و کنار ستاره نشسترونی تشکر کرد و با زحمت دستش و از دستم بی آروميباصدا
 

 . با انگشتهام شدمي نشستم ومشغول بازسرجام
 

 . بود اندختمدی به بابا که مشغول صحبت با عمو مجینگاه
 .گشتی حول و حوش کار مصحبتشون

 
 . رو گرفتمازشون

 
 .خورهی کار و شرکته به هم می از هرچحالم

 .دمی کارها روو با اکراه و بالجبار انجام منی تمام ای دورا دور حواسم به شرکت هست ولگرچه
 . گذشته رو نسبت به  شغل مورد عالقه ام ندارمي اون شور و عالقه گهید
 
 . اومدمرونی اسم خودم از زبون سروش از فکر بدنی فکر بودم که با شنيتو
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 ؟ییکجا...لیسه:سروش

 
 ؟یچ-
 

 ؟يدی چرا جواب نمکنمی ساعته دارم صدات ممین:سروش
 
 ؟ی داشتکاریچ.. دمیخب نشن-
 

 .گهی دی لب گفت؛عاشقری زد و زيلبخند
 

 . بهش رفتمي غره اچشم
 
 ؟يزدیچرا صدام م-
 

 ؟يایم..می کني بازبالی والمیخوایم:سروش
 

 . باال انداختمي اشونه
 
 .هیکاریبهتر از ب.. آره-
 

 .می برنیخب پاش...ولیارغوان؛ا
 

 .ارمی توپ و برمی من منیشما بر:اشکان
 

 .. اون کوچه بن بستهمیریاشکان ما م:ارغوان
 

 . اونجاایتوهم ب: زد و ادامه دادیچشمک
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 . زد و از جاش بلند شد و به سمت راه پله رفتي لبخنداشکان
 

 . شدمرهی از اشکان گرفتم و به ارغوان خچشم
 
 م؟ی نکني بازنجایچرا هم-
 

 یآخر کوچه هم کس..  بزرگه ي کوچه کی گمی که مياون کوچه ا..دهی نمفی کادی زکهی کوچنجایا:ارغوان
 .گهی نميزی چی کسمی هم سر و صدا کنی هرچکنهی نمیزندگ

 
 .گهی دمیبر.. هیخب عال:سروش

. 
 .می بن بست  رفتي و باارغوان  به سمت همون کوچه می از خونه خارج شدیهمگ

 
 م؟یکارکنیخب حاال تور و چ:سروش

 
 .اصال بهش فکر نکرده بودم.. یگیراست م:ارغوان

 
 .اون بامن+
 
 . سمت اشکان برگشتمبه
 

 . از تورنمیا: که دستش بود و نشون داد و گفتیطناب
 

 .می کوچه قرار داشت بستي که انتهای دودرختنی سروش طناب و بباکمک
 

 ه؟یخب گروه ها چطور:اشکان
 

 .لیخب منو سروش ارغوان و سه:ستاره
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 ؟یپس من چ:اشکان

 
 . باشياووووم خب تو نخود:ستاره

 
  باشه؟ي نخودخورهی مکلی هنیاالن به ا:اشکان

 
 و به ری خطي فهی وظنی اخورهیاتفاقا فقط به تو م:  خندش و کنترل کنه گفتکردی می که سعی درحالارغوان

 .رهیعهده بگ
 

 . انگلي مزه یب:اشکان
 

 .میکنیگفته باشم منو ستاره اول شروع م..خب بسه :سروش
 

 .نــهیآآآآرررره ا:ستاره
 

 شدم اشکان هم به ی ستاره با سروش همگروهي تفاوت که من به جانی فقط باامی پشت تور قرار گرفتهممون
 . نکنهي گرفت بازمی گفت که تصمی ارغوان به ستاره چدونمینم.. شدی من با ارغوان همگروهيجا
 
 . شروع شدي سروش بازسی سروبا
 

 . خوندن کردني بلند شروع به  کُري و اشکان از همون اول با صداارغوان
 .انی برونی از خونه هاشون بکردنی می همون محل زندگي که تویی باعث شد چند تا از دختر پسرهاکه

 .کنهی نمی اون قسمت از کوچه زندگی خوب شد ارغوان گفت کسحاال
 . شش نفره شدیی به گروه هالی دونفرمون تبدي ساعت گروه هامی از گذشت حدود نبعد
 

 . باشهری سخت و نفس گنقدری دوستانه اي بازکی کردمی نمفکرشم
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 ..ي طول بازتمام
 .. شروع شدي از همون موقع که  بازدرست
 .. نظر گرفتمری حرکات ارغوان و زتموم
 .. حواسم به حرکات ارغوان بودتمام

 .. نه؟ای آسمان هست؟ي بازی ارغوان هم به خوبي بازنمی ببخواستمیم
 ؟ حرکاتشون وجود دارهنی بی شباهتاصال

  چِم شده؟دونمینم
  چرا دوست دارم بگم آرغوان همون آسمانه؟دونمینم
  کنم؟دای ارغوان و آسمان پنی وجه تشابه بکی خوامی چرا همش مدونمینم
 

 .. هم نداشتي توجهم سودگرچه
 .. ارغوانی تر بود ولي حرفه ایلیآسمان خ.. بهتر از ارغوان بودیلی آسمان خيباز
 

 و به خونه میدی کشي و دست از بازمی دادتی رضاي به تساوم،ی ساعت و نکی بعد ازگذشت حدود بالخره
 .میبرگشت
 . دوش رفتمری و باز کردم و زدوش

 
 .دمی به صورتم کشی دستکالفه

 
 ... دارماجی آرامش احتنیبه ا.. دارماجی دوش احتنی به اواقعا

 .. فاصله گرفتهمی وقته از زندگیلی که  خیآرامش
 ..دمی وقته که طعم آرامش و نچشیلیخ

 ...داغون.. از درون داغونمی در ظاهر خوب باشم ولدیشا
 
 . و بستمرآبی سرد شدن آب دوش شبا
 
 .. چرا سردشــنیا-
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 . حرفم تموم نشده بود که برق حموم قطع شدهنوز

 
 .ومدهیهوووف اصال حموم رفتن به ما ن... آراسته شدزیگل بود و به سبزه ن-
 

 . و به سمت در رفتمدمی ام و پوشهحول
 

 . باز نشدی ولدمی بار در و به سمت خودم کشچند
 
  چه مرگش شده؟گهی دنیا-
 

 . بار مامان و صدا کردمچند
 
 ...مامان...النا...النا-
 

 . وا رفتمستی خونه نی کسنکهی اوردن اادی بابه
 .. اتاقمه و در اتاق هم قفلهي حموم توشنوهی باشه صدام و نم،خونهی اگرهم کسالبته

 
 . تو باشمنی ادی بای تاکستی نمعلوم

 
 .دمی شنرونی از بیی کردم صدااحساس

 
 . و به در چسبوندمگوشهام

 
 .ومدی مرونی مثل خِرت خِرت از بییصدا

 
 ..سروش...مامان..النا-
 

 . شدشتری ها بصدا
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 . هم اضافه شدلی افتادن وساي کم صداکم
 
 .. اونجاست؟یک-
 

  دزده؟نکنه
 .کردمی و منکاری ايشتری باشدت بندفعهی تفاوت که انی ور رفتن با در شدن باامشغول

 
 . از در بشکنهیکی به در زدم که باعث شد قسمت کوچي زدم و لگديادی بلند فري صدابا
 

 . شدمرهی خرونی شدم و از اون روزنه به بخم
 

 . نبوديزی چچی هی و واضح تر شده بود ولشتری هابصدا
 

 . کنمشتری و بکی کوچیدگی کردم بادستم اون بریسع
 
 . اتاق مشغول راه رفتن بود دست از تقال کردن برداشتمي که تويزی چدنیباد
 
 .نمی پاهاش و ببتونستمی نسبت بهش نداشتم فقط ميادی زدید
 

 .. به رنگ آتشبی عجییپاها
 ... باشهينجوری ای انسانچی هي پافکرنکنم

 
 . مشغول ور  رفتن با در شدميشتری با قدرت بندفعهیا

 
 . شدکی کوچي چهی درکی به لی تبدکی کوچي اون روزنه قهی از چند دقبعد
 

 . بهش بزنمي تا با پام ضربه ادمی کشعقب
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 ظاهر چهی دري و زاغ جلوشونی پري سرخ و کبود با موهای از درفاصله نگرفته بودم که ناگهان صورتادی زهنوز
 .شد
 

 . به عقب برگشتمعی و سردمی کشي نسبتا بلندداد
 

 .دمی کشیقی قلبم گذاشتم و نفس،عمي و رودستم
 

 . از در بلند شدیکی تي برق اومد و صداناگهان
 

 . بلند شدم و از در فاصله گرفتمعیسر
 

 . داخل حمومادی ببی و غربی هر لحظه اون موجود عجدمیکشی مانتظار
 . نشدنطوری ایول
 

 .مت در رفتم و بازش کردم به ساطیبااحت
 

 شباهت به خون ی قرمز رنگ که بي هی ماکی با واری دي شده بود و روختهی به هم ری به طرز وحشتناکاتاقم
 . نوشته شده بودینبودحروف درهم و عالئم نامشخص

 
 . دستهام گرفتمنی تخت نشستم و سرم و بيرو
 
 . و ندارمدی دردسرجدکی تحمل گهی دایخدا.. چخبره؟نجایا-
 

 . انداختمواری دي به حروف و عالئم روینگاه
 

  هستن؟ی عالئم چنی ااصال
 

 . بلند شدم و به سمتشون رفتمازجام
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 .دمی کشواری دي رویدست

 
  هست؟ی چعی مانی ااصال
 نکنه خونه؟..نکنه
 ..ه؟یخونه ک.. خونهاگه

 )يراو(ارغوان
 ..بسسسسه-
 ؟يخوایاز جونم م..یچ:ادزدمیفر
 

  د و دستش و باال آورد و کریغرش
 . به بدنم زدي ازجنس آتش ضربه ای با شالقدوباره

 
 .دمی درد کشي از رويادیفر
 
 ؟يخوای میچ...ولم کن..نززززن-
 

 . شدکمی  آورد و نزدنیی سرش بود و پاي که روی نقابیکم
 

 .ه..یک..دست..نقشه..ست..کجا..نقشه..شه..نق: زمزمه کردی دورگه و وحشتناکيباصدا
 .دونمی از نقشه نميزیمن چ..دونمینم..نقشه؟-
 

 .ی در پی پیی شدن حرفم بالفاصله ازم فاصله گرفت و شروع کرد به زدن ضربه هاباتموم
 

 . بکنمي کارتونستمی نمی ولکردمی بود و حس مي  بدنم جاري که روی خونیگرم
 

 . هم فشار دادمي و روچشمام
 



  انیرمان نس                                                            اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 307 

 .دمی زمزمه اش و کنار گوشم شندوباره
 
 .کجاست..ست..کجا..نقشه+
 
 .ست..کجا..نم..ـدوی..نمــ...ست..ــین..من.ت..دسـ: آهسته گفتمیی صدابا
 
 . که به بازوم زد چشمام و باز کردمی چنگبا
 
  و ترسناك نبودبی از اون موجود عجي اتاقم بودم و خبريتو
 
 
 .. تختم نشستميرو
 

 . رو ندارهی حرکتچی قدرت هی کار کرده و از خستگی رو دارم که کلی حس کساالن
 
 . آخم بلندشدي تخت بلند شدم که صداي رواز
 

 . و زدم بااللباسم
 .ی شکمم پر بود از خراش و خونمردگيرو
 

 .ستادمی انهی آي آوردم و جلورونی و بلباسم
 . شوکه شدمنهی آي خودم تودنیباد
 
 .بدنم پر بود از چنگ و خراش.. بدنم سالم نبودي جاچیه
 

 . بازوم سر خوردي از روی گرمعی کردم مااحساس
 

 .دمی بهش کشیدست
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 .دیچی دستم پي تويدرد
 . دلم ضعف رفتدی چکی که از دستم می قطرات خوندنیباد
 
  حال کف اتاق نشستمیب
. 

 .ادی بند بشیزی زخمم گذاشتم وفشارش دادم تا خونري و رولباسم
 

 . دادمهی تکواری و به ددمی به عقب خزیکم
 
 ی اصال موجود جالکنمی حس می ولدمی صورتش و ندنکهیباا.. ترسناك بود؟نقدری بود؟چراای چگهی دنیا-
 .. وجهچیبه ه..ستین

 . باشمدهی جبروت دي رو تويزی چنی همچادی نمادمیاصال .. باشهیمنی موجود اهرکی دیشا
 
 . هزار مکافات وارد حموم شدمبا
 

 . گرم و باز کردم تا وان پربشهآب
 

 .م و از دور بازوم باز کردم لباسآروم
 
 .دمی وان دراز کشيتو
 

 .امی برونی از آب بخواستی حال دلم نمنیباا.. شدی آب باعث سوزش زخمهام میگرم
 

 . بستميزی تمي اومدم و بازوم و باپارچه رونی ساعت از حموم بمی از نبعد
 
 . چشمهام گذاشتمي و آرنجم و رودمی تخت دراز کشيرو
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 ساده یلی اتفاق خکی ی که شش سال قبل طییماجرا... ماجرا رو تموم کنمنیدتر ا  زودیبا.. زود تر برمدیبا
 ..شروع شد

  بگم؟یچ..؟ي چطوری برم ولدیبا
  خونه فرار کنم؟؟از

  کمک بخوام؟ی بگم و از کسيزی چی به کستونمی نمی حتی برم وقتچطور
 . کمک گرفتکنفری بشه از دیشا..البته

 
 . برداشتمی پاتختي رو از روی رفتم و گوشرجهی شعیسر
 
  بگم؟یخب بهش چ-
 . کنمفی براش تعراروی تمام قضاتونستمی کاش ميا

 ..شهی نمفی حیول
 . باشهی قانع کردنش کار آسونفکرنکنم

 .رهی ازش بگيرادی بگم که نتونه ايزی چکی دیبا.. دروغ بدون نقص بگمکیبا
 ..افرت برم مسخوامی مگمیاصال بهش م..اصال

 .. حضرت بنده در خدمتمای اولدیی بفرماگهی اونم مگهی دآره
 ..ذارهی ميزی چی شرطکی حتما ی قبول هم بکنه ولدی شاحاال

 ..شرط..شرط؟
 

 . مکث کردمی دوست داشتني اسم غرغروي شدم و رونمی مخاطبستی لوارد
 

 . و زدمتماس
 
  بله+
 
 ؟یخوب..سالم..س-
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 ن؟ی ازما کرديادی شده یچ..؟ی توخوبیمرس+
 
 .کارت داشتم که بهت زنگ زدم..ممنون خوبم-
 

 . خانم امرتوندییخب بفرما...زدمی حدس مدیههههه با: گفتي نسبتا گرفته ايباصدا
 
 .ارمی مادی دارم گذشتم و به ییکجورای نمیبب...اوووم...اووووم من-
 
 ه؟ی ارتباطش به من چی خوبه ولیلی خنکهیا+
 

 عی ضاي پسره
 ...ییزهایم چ تمانیبب-
 

 بود که ي راحت قبول کرد کارنقدری انکهیالبته علت ا.. شد منوببره چابهاری راضلی بحث سهی بعد از کلبالخره
 .اونجا داشت

 
 طبق قول و قرارمون  دنبال خانواده ام بگرده منو ببره نکهی اي سرم منت نذاره گفتم به جاي رونکهی اي برامنم

 .شهی از سرش برداشته مفی اونم به قولش عمل کرده و تکلينجوری اادی بادمی يزی چکی ينجوری ادیچابهار شا
 

 .گمی که میی دروغهانی خدا منو ببخشه باافقط
 

 . مشکل که حل شدنی اخب
 . چابهار و در رفتن از دستشي تولی سهچوندنی پمونهی مفقط

 
  اومدم و به سمت راه پله رفتمرونی اتاق باز
 

 . متوقف شدمی شخصي ناله ي در راه با صداکه
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 .دمی نديزی چی انداختم ولی اطرافم نگاهبه
 
 . برداشتم که دوباره باهمون صدا متوقف شدمیقدم 
 

  راهرو انداختمي توي به اتاقهایومد،نگاهی از اتاقها میکی يصداازتو
  قسمت از خونه کال سه تا اتاق وجود داشت که  مال من و اشکان و ارسالن بودنی ايتو
 

 . اشکانمونهی پس فقط منجامی منم که استی حاضر که ارسالن کرج ندرحال
 

 . سست به سمت اتاقش رفتمییباقدمها
  شدی ناله هم واضح تر مي صداشدمی ترمکی به اتاق اشکان نزدهرچه
 .شدی به وجودم چنگ انداخته بود که باعث لرزش نامحسوس بدنم مي ناشناخته اترس

 
 . به در زدمي کردم و تقه ایکث به اتاق اشکان مدنیبارس

 
 ؟یخوب..اشکان-
 
 .دمی جز ناله نشنیی صداچیه

 ؟يدددیچراا جووواااب نم..اااشکان: لرزان تر از قبل گفتمیی با صدادوباره
 
 .شدی ناله بود که بلند مي جواب فقط صداي هم به جاندفعهیا

 
 . باز شديژی قي دراز کردم که در با صدارهی و به سمت دستگدستم

 
 ؟ییکجا..اشکان-
 
 . لرزون وارد اتاق شدمیی پاهابا

 .دی اتاق هوش از سرم پردنیباد
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 . کاغذي پر بود از قطرات خون و برگه هانی زمي بود و روختهی فوق العاده بهم راتاق
 
 . و چند قدم به عقب برداشتمدمی کشینییی غرق در خون هي مالفه دنیباد
 

 .دیچی اتاق پي توي بسته شد و باد سردي بدي در با صداناگهان
 
 . خوردمواری ترس دوباره چند قدم به عقب برداشتم که از پشت به داز
 
 . سرم حس کردمي رو رویعی مایسیخ

 .دمی به سرم کشیدست
 دمی کشیغی دستم بودجي که روی قرمز رنگعی مادنیباد
 . دستم در جا خفه شدمي روعی همان مادنی با چککه
 
 دنی سرم و بلند کردم که بادی شک و دودلبا
 

 .دمی کشي بلندغی جاشکان
 

 از یکی شکاف خورده بود و شیشانی از پی زخم بود و قسمتي که صورتش پراز خراش و جای درحالاشکان
 . زده شده بودخی بود به سقف مي چشمش پاره شده بود و خون ازش جاريحدقه ها

 
 . نداشتمیت حرکنی شده بودم و قدرت کوچکترشوکه

 
 . رو گفتی جمالت ناقصیفی ضعي بار دهنش و باز و بسته کرد و باصداچند

 
 .دادی رو نمي شده بودم و مغزم فرمان انجام کاررهی حرکت بهش خیب

 
 .گهی می که چشدمی اصال متوجه نمی داره وليزی در گفتن چی که سعدمیدیم
 . نسبتا بلند اشکان به خودم اومدمي صدابا
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 .ـــن..کـــ..رار..فـــ..روووو..بــــ:اشکان
 

 . به سمت در رفتم نه به قصد فرار بلکه به قصد آوردن کمکی معطلبدون
 

 . بوددهی فای بی ولدمی کردم و در و به سمت خودم کشنیی رو باال و پارهی بار دستگچند
 

 . و صدا کردمدی جون و عمو مجي چند ضربه به در زدم و پربامشت
 
  متوقف متوقف شدمی گوش خراشي صدادنی شنبا
 .واری دي شدن ناخن رودهی مثل کشییصدا 
 

 . به عقب برگشتمآروم
 
 .دمی بوداز ترس به در چسبستادهی ام اي چند متري که در فاصله ي موجوددنیباد
 

 رو اهشی بلند و سي بود و ناخنهاستادهی بودم با همون شنل و نقاب مقابلم ادهی که در خواب دي موجودهمون
 .دیکشید در اتاق م  موجواءی و اشواری ديرو
 

 . انداختی جون اشکان نگاهمهی و بلند کرد و به جسم نسرش
 
 .ستی ننی جز ايزیتاوان کلک زدن به من چ+
 

 ــلک؟...کــ:دمی پرسی لرزونيباصدا
 

 .دروغ..کلک..آآآآره: زدادی دورگه فریی و با صدادی کشي بلندي نعره
 
 .. چطورــان.. اشکــیووول-
 . حرفم و خودمدی که کشي نعره ابا
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 . شجاعت و ازکجاآوردم که به خودم جرأت دادم باهاش،همکالم بشمنهمهی ادونمینم
 
 .شدی مدی از آتش از دهانش خارج و در هوا پخش و ناپدیی شراره هادیکشی که مي هر نعره ابا
 
 .ي که کردییتاوان خطا.. تاوان توستنیا..تو+
 
 مممن؟-
 . آوردورشی بهم بده با سرعت به سمتم ی فرصتنکهی تموم شدن حرفم بدون ابا
 

 .دمی کشیغی و بستم و جچشمام
 
 . آب چشمام و باز کردمي صدادنی شنبا
 
 . حموم بودميتو
 دم؟ی دای روي اتفاقات و تونی تمام ایعنی

 
 نیی لباسم و پانیذاشتم و آست بازوم گي رو روي اومدم و پارچه ارونی و از حموم بدمی لباسهام و پوشعیسر

 . مهمتر از زخم بازوم وجوددارهيزیدرحال حاضر چ..دادم
 
 . اومدم و به سمت اتاق اشکان رفتم و بدون در زدن وارد اتاق شدمرونی اتاقم باز
 
 . بوددهی خودش کشي رو روي بود و مالفه ادهی تخت خوابيرو
 

 . فوت کردمی و با آسودگنفسم
 
 .ستادمی سرش اي سمتش رفتم و باالبه
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 . گرفتمشینی بي و جلوانگشتم
 . کوتاه بود ترس ورم داشتیلی خنفسهاش

 
 . شوداریاشکان ب..اشکان: صداش کردمی آروميباصدا

 . نشون ندادی عکس العملچیه
 
 . ظهر شدهدارشویب..اشکان: صداش کردمي بلند تري باصداندفعهیا

 
  بسته بود وکف دستهام عرق کرده بودخی از استرس انگشتهام

 
 . کردم به تکون دادنششروع

 . مزهی پاشو بستی نی خوبیاصال شوخ..اشکان تورو خدا بلندشو..اشکان-
 
 . زدمی مي و اشکان و صدازدمی ام گرفته بود و زجه مهیگر
 
 . جون به سمتش برگشتمي پري صدابا
 
 ؟یکنی مهی شده؟چرا گریارغوان چ:يپر
 
 .شهی نمداریب..اشششکان: گفتمی لرزوني اشکان اشاره کردم و باصدابه
 
 شه؟ی نمداری بی چیعنی:يپر
 

 .ستادی اومد و کنارم اجلوتر
 
 .اشکان..اشکان:يپر
 

 ..اشکان پاشو: ادامه دادي بلند تريباصدا
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 .که خوابه ساله انی نشون نداد انگار سالی عکس العملنی اشکان کوچکتری بار اشکان و صدا زد ولچند

 
انگار هنوزم شک .. به سمت اشکان برگشتی هق هقم به سمتم برگشت بعد از مکث کوتاهي صدابا

 .دیدی که ميزیشک داشت از چ..داشت
انگار تازه ..ي شروع کرد به زجه و زاري بلندي اشکان و با صداي و خودش و انداخت رودی کشی کوتاهغیج

 .ستی در کارنیی و شوخهی جدزی بود که همه چدهیفهم
 

 . اومدمنیی و باسرعت از پله ها پارونی قدم عقب رفتم و از اتاق اومدم بچند
 
 ؟ییکجا..دیعمومج..عمو-
 

 . به سمتم اومدمهی سراسدیعمومج
 
  شده؟یچ: دی حال و روزم با ترس پرسدنی دبا
 
 .اشکان..اشکان..عمو -
 

 ؟یاشکان چ:دیمج
 

 . هق هقم اوج گرفت با دست به باال اشاره کردميصدا
 . از پله ها باال رفتی معطلی بدیعمومج

 
 . نشستمنی زمي و از نرده ها گرفتم و رودستم

 
 . بلند شددی عمومجاابولفضلی ي بعد صدایکم
 

 .ختیری گونه هام مي وقفه روی باشکهام
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 .دونمی نميزی خودم هم ازش چی که حتی تاوان گناهدهی داره تاوان گناه من و پس ماشکان

 
 نفر کی انگار داشت به دمیشنی و مکردی که داشت باتلفن صحبت مدی عمو مجي پله ها صداي باالاز

 . متوجه حرفهاش بشمذاشتی جون نمي پري زجه هاي صدایول..دادیآدرس،م
 

 . اون منم نه اشکانرهی بمی اگه قراره کسایخدا
 . نکردنیه گناچی به من هی خانواده جز خوبنیا

 . و از نرده ها گرفتم و از پله ها باال رفتمدستم
 

 . تلخ روقتی حقنی اکردمی حس مشتری و بشدی باورم مشتری بشدمی تر مکی که به اتاق اشکان نزدیهرچ
 

 . زانوم گذاشتمي نشستم و زانوهام و بغل کردم و سرم و رونی زمي اتاق رورونی بآروم
 
 جرأت بلند کردن ی ولدمیشنی اطرافم و ميسر وصداها..کردمی منی حال خودم بودم و خودم و لعن و نفريتو

 . و راحتم کنهرهی حال خدا جونم و بگنی هميدوست داشتم تو..سرم و نداشتم
 
  عموجان؟یارغوان خوب..ارغوان+
 
 . زانوم بلند کردمي سرم و از رودی عمو مجي صدابا
 

 ؟يایتوهم م..ستانماری بمیریمام:دیمج
 

 مارستان؟یب: گفتمي دورگه ايباصدا
 

 ..ــیآره اشکان و بردن ب:دیمج
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 از ي اثری ندادم عمو جمله اش و تموم کنه بالفاصله ازجام بلندشدم و به سمت اتاق اشکان برگشتم ولمهلت
 .اشکان نبود

 
 . ام شدت گرفتهیگر
 
 عمو اشکان کجاست؟..عمو-
 

 .مارستانیدخترم آروم باش بردنش ب:دیمج
 
 .مارستانی برم بخوامیم..نیمنم ببر-
 

 . تر حاضر شوعی فقط سررونی بارمی و منی منم ماشیباشه تاتو حاضر بش: تکون داد و گفتي سرعمو
 

 .لباسهام خوبه..من حاضرم : به لباسهام بندازم گفتمی نگاهنی کوچکترنکهی ابدون
 

 .میابریب..باشه بابا جان:دیمج
 

 اومدم و باعجله از خونه خارج شدم و به سمت نیی به عمو بدم از پله ها پای فرصتنی کوچکترنکهی ابدون
 .دمی دونیماش
 

  لباسهاش و عوض کرده بودنکهی عمو هم اومد مثل اقهی از حدود پنج دقبعد
 .می حرکت کردمارستانی و به سمت بمی شدنی سوار ماشباهم

 
 .دمی پرنیی پانی از ماشعی سرمارستانی به بدنیبارس
 . صدام کرددی بردارم عمومجی قدمنکهی از اقبل

 
 . حال اشکان ندارهي تويری تو تأثي عجله نیا.. صبر کنکمیچخبره؟..ارغوان:دیمج
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 .ترسمیآخه م..آخه-
 
 ... دخترم من هم نگرانمدونمیم: زد و گفتي سمتم اومد و لبخندبه

 از ياالن حال پر.. خونهگردونمی برت می کني قراری اگه قرار باشه بنیبب: گفتي جدي افهی کرد و با قیمکث
 .می حالش و بدتر کننکهی نه امی بدي االن بهش دلداردیمابا..همه بدتره

 
 . تکون دادمي و بادست پاك کردم و سراشکهام

 
 . نباشهي به دلداریاجی حال اشکان خوب باشه و احتدوارمیگرچه ام:دیمج
 
 .دوارمیمن هم ام-
 

 . تکون داد و جلوترازمن به راه افتاديسر
 

 .رمی مدت بدون حرف دنبالش راه افتاده بودم و اصال حواسم نبود دارم کجا متمام
 

 . بودمستادهی اون نوشته شده بود اورژانس اي که رویی تابلوي به خودم اومدم که روبه رویوقت
 
 .گشتی هم دنبال اشکان مدی عمومجکردی مهی نشسته بود و گری صندلي جون رويپر

 .کارکنهی چدونهی بود که دست و پاش و گم کرده و نمکامالمعلوم
 

 . جون نشستمي پرکنار
 
 ..کنـی مهیچرا گر.. جونيپر-
 

 یی زجه ها وحرفهادنیباشن.. کردهی بلند شروع به گري حرفم تموم نشده بود که در آغوشم گرفت و باصداهنوز
 ي گونه هام جاري در مهارشون داشتم روی که سعیی من هم شکست واشکهاي سداشکهاگفتی مرلبیکه ز
 .شدن
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 . چسبوندمنی ماشي شهی و به شسرم

 
 .. منیول...دمشونیدی بود که مي بارنی آخرنی ادی کنم شای نتونستم ازشون خداحافظی حتههههه
 . خودت مواظبش باشایخدا..ارهی اشکان دووم بشهی کارم تموم می تاوقتخداکنه

 . رو با سر انگشتم گرفتمدی که از چشمم چکی اشکي قطره
 

 .شهینگران نباش حتما حالش خوب م:لیسه
 
 .دونمیم-
 

 ؟یکنی مهیپس چرا گر:لیسه
 
 .دلتنگم-
 

 دلتنگ اشکان؟:لیسه
 
 .دلتنگ خانواده ام.. دهمیشا.. دلتنگ اشکان دیشا..دیشا-
 

 ..... سوالکیازت :لیسه
 
 ؟یچ-
 

 .یچیه:لیسه
 
 . شدمرهی سمتش برگشتم و بهش خبه
 
 .. سلطان اخم هستندشونیالبته ا... باشه و اخم کنهی عصباننقدری باعث شده که ای چدونمینم
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 . زدمي که آسمان بودم روش گذاشته بودم لبخندی که زمانی اسميادآوری به از
  من ناراحت شده؟ي نکنه از حرفهایول..یول
 
 . سمت پنجره برگشتمبه
 

 . ناراحتهي اگهی دزیحتما از چ.. نگفتميد بزی چمنکه
 

 . دادمهی تکشهی سرم به شدوباره
 
 . ندارمی شده خواب درست و حسابي بسترمارستانی که اشکان بی وقتاز

 .. لحظه منتظرم بهم زنگ بزنن و بگن اشکانهر
 دادن ی قلبي سکته صیدکترها تشخ..شهی حالش هرروز داره بدتر مستی دور از انتظار نی اتفاقنی همچگرچه

 .ستی نيزی چنی همچدونمی منکه میول
 .فتهی خطر بي توشی زندگي اگهی بذارم کس ددی به جز من مجازات بشه نبادی نباچکسی گناه منه وهنیا

 شی به حالت عادی ماجرا حال اشکان خوب بشه و همه چنی که بعد از اتمام انهی که دارم ايدی امتنها
 .حاال چه من باشم چه نباشم.. بند باشهي به قولش پادوارمیک مرة بهم داده و ام که ملهی قولنیا..برگرده

 االن هم دیشا.. نرسهبی آسی به کسنی اشترازی بوده تا باگی آستنی بردن نفرنی من ازبی تنها هدف زندگدیشا
 .دهی و موقع رفتنم رسدهی رسانی من به پاي هدف وجوددیشا.. کردمی از حد زندگشتریب

 
 . باشهی زندگنی اي من توي خوابهانی جزو آخردیشا.. خوابنیا.. کردم بخوابمی و بستم و سعچشمهام

 جمله نی اکردمی فکر نمچی بشنوه و هلی گفتم رو سهيداری خواب و بنی که در حي جمله اکردمی فکر نمچیه
 . بشهلی تبدتی به واقعتی اهمی بي
 

 . شدمداری از خواب بلی سهي در خواب بودم که باصداغرق
 به يزی چی ولومدنی به نظرم آشنا میلی خنکهی به اطرافم انداختم با ای و نگاهدمی کشیی بلند و باالي ازهیخم

 . آوردمی نمادی
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 . اومدمنیی پانی باال انداختم و کوله ام و برداشتم و از ماشي اشونه
 

 دادی وسط آسمان خبر از ظهر مدی گرم بود و خورشیلی خهوا
 سرظهره  االنی شب بودولدمی که خوابی وقتادمهی
  بوده؟داری تااالن بلی سهیعنی

 
 . به خودم اومدملی سهيباصدا

 
 .گهی دایب...يستادیچرا اونجا وا:لیسه
 
 . رفتم و باهاش همراه شدملی سمت سهبه
 
 م؟یریکجا م-
 

 .هتل:لیسه
 
 ؟ی چيهتل؟هتل برا-
 

 ؟ی کوچه بخوابي شب توينکنه انتظار دار..آره:لیسه
 

  جواب آدم و بدهتونهی مزخرف درست نمي پسره
 . دوختمي اگهی رو گرفتم و نگاهم و به سمت دازش

 
 نجای  ای کمیلی مدت خنکهیباا..  برام آشناستنقدری هتل انی اطراف و انی آوردم چرا اادی به هتل به باورودم
 . و آرمان اومده بودملی بود که پنچ شش سال قبل با سهی همون هتلنیا.اوردمشی مادی بازهم به یبودم ول

 
 . گرفت و بهم اشاره کرد که دنبالش برملی کارت اتاقهارو تحولی سهی کوتاهی از معطلبعد

 . زود اتاقمون آماده شدیلی هتل خی از قبل اتاق رزرو کرده بودچون بااون شلوغنکهی امثل
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 .ش بودم و اصال متوجه نشدم که کدوم طبقه رو زد وارد آسانسور شدم  محو صورتلی همراه سهبه
 .ستی و به وضوح مشخص بود که حالش خوب ندیباری می و کالفگی چهره اش خستگاز
 

 ؟يگردی ميزی صورت من دنبال چيتو:لیسه
 
 ها؟-
 

 شده ام و نگاهش رهی انداختم اصال حواسم نبود که بهش خری منظورش سرخ شدم و سرم و به زدنیبافهم
 .کنمیم
 
 . اشاره کرد که از آسانسور خارج بشملی هشتم سهي به طبقه دنی رسبا

 . هم بعد از من از آسانسور خارج شدخودش
 

 رفتی راه افتاده بودم و هرطرف که ملی دنبال سهری سربه زفتنی دختر بچه ها که دنبال بابا شون راه منی امثل
 .رفتمیدنبالش م

 
 . شدمرهی سرم و بلند کردم و بهش خلی سهيباصدا

 
 .. اتاقتهنیا: رو بهم داد و گفتی اشاره کرد و کارتی به اتاقبادست

 . بهم بگوی داشتي اگه کارنجاستیاتاق منم ا: اتاق من بود اشاره کرد و ادامه دادي که روبه روی اتاقبه
 

 .باشه: تکون دادم و گفتميسر
 

 یی من جايبدون اجازه : اومده باشه دوباره برگشت و گفتادشی يزیچ نکهی مثل ای ازم دور شد ولی قدمچند
 ؟يدی فهمیگی بهم مي بریهرجا خواست..يرینم
 

 .ری جوگيپسره ..یزنی حرف مينجوریمگه من بچه هم که باهام ا..دمینه نفهم: کردم و گفتمیاخم
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 . سمت اتاقم برگشتم که مچ دستم و گرفتبه
 

اصال .. تموم بشهی به خوبی سفر کوفتنیبذار ا.. نکني پس باهام لجبازستیارغوان حالم اصال خوب ن:لیسه
 . دردسر ندارميحوصله 

 
 .دمی کشرونی و از دستش بدستم

 
 . تموم بشهی به خوبی سفر کوفتنی تا اچی من نپيباشه پس تو به پر و پا-
 
 هیخوش حال بودم که هنوز هم .. در واقع خوشحال بودمی بودم ولی درظاهر اخم کرده بودم و عصباننکهیباا
 . موندهی از آسمان سر کش درونم باقییزایچ
 

  ودی به صورتش،کشی دستکالفه
 . پس حاضر باشرونی بمی برمیخوای ساعت هشت میراست..باشه فقط مواظب خودت باش:گفت

 
 کجا؟: اخم گفتمباهمون

 
 ..يای نیتونی،میالبته اگه دوست نداشت..یشیخودت متوجه م:لیسه
 .. و ازي دخترکی نباشه تو یهرچ.. باشهلتی باب مادیفکرنکنم اونجا ز: نگاهم کرد وادامه دادطونیش
 

 .ادنبالمیشب ب..ی به فکر من باشخوادیتو نم: و قطع کردم و گفتمحرفش
 

 بندازم وارد اتاق شدم و در و با شدت لی به سهی نگاهنی کوچکترنکهی در و باکارت باز کردم و بدون اعیسر
 .بستم

 
 .ارهی لج منو دربخوادی فقط مي عقده اي پسره
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 . به اتاق انداختمینگاه
 . شد اتاقنمی اهووووف

 
 .رهی اتاق بهتر بگکی نتونسته سی خسي پسره

 
 . تختي ام رو پرت کردم روی همونجا کوله پشتاز
 .يازی پرتاب سه امتهی ولیا-
 
 . تخت پرت کردمي سمت تخت رفتم و وخودم و روبه

 .. کنم؟کاری چخب
 اووووم

 .. گشنمم کهادیخوابم که نم 
 . شکمم حرفم و خوردمي شدن صدابابلند

  گشنمهیلی خییییآ
 . نخوردمیچی ظهر تااالن هروزی داز
 .ستی غد هم اصال به فکر شکم من ني پسره نیا

  صاحاب شده؟ی شکم بنی کنم بااکاری من چحاال
 

 . زنگ اتاق بلند شدي که صدارفتمی افکارم بودم و باخودم کلنجار مریدرگ
 . بازش کردماطی جام بلند شدم و به سمت در رفتم و بااحتاز
 

 . غذا دستش بودینی سکی خدمت هتل بود و شی در پپشت
 . رو به سمتم گرفتینیس
 
 .دییبفرما+
 
 . من غذا سفارش ندادمدیببخش-
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 .من سفارش دادم: از پشت سرش،گفتییصدا

 
 .نمی رو ببمی خودم و خم کردم تابتونم ناجیکم
 

  لبش،بودي رویفی بود و لبخند ظرستادهی اتاقش اي من توي چند متري بود که در قاصله لیسه
 
 . بودفتیوظ..آهان: دادم و گفتمینی رو چمینیب

 
 .نوش جان: پررنگ تر شد و جواب دادلبخندش

 
 .انداخت و به غذا اشاره کرد باال ییابرو
 
 ستادهی چهارچوب در اي که همچنان تولی خدمت گرفتم و تشکر کردم و بدون توجه به سهشی رو از پینیس

 .بود در و بستم
 
 . زده ها افتادم به جونشی گذاشتم و مثل قحطزی مي غذا رو روینیس
 

 .دمی به شکمم کشی شدم دستری سنکهی از ابعد
 . غذا خوردمنقدری بار بود که ای کنی آخرادی نمادمی..  شدمری سشیآخ-
 
 دونمی نمينجوری آورده که غذا رو اي منو کدوم دخمه استی معلوم نسهی خسیلی هم خلی سهمی خودمونیول
 . گداهانیمثل ا..ینیهههه باس..ارهی مي اگهی داهرکوفتی مهموناش مسافراش يبرا

  گرسنهیلی خنکهیبود البته امکانش هم هست که من بخاطر ا غذاش فوق العاده خوشمزه می از حق نگذرالبته
 . خوشمزستیلی فکر کردم غذا خبودم
 .هینجوری حتما همآره
 

   سرگرم کردمونیزی خودم و با  تلوی از خوردن غذا مدتبعد
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 . بذارمی گوشي کارتم و تومی کردم البته جرأت نکردم سي بازمی هم با گوشیکم
 چون واقعا شدی جون بهم زنگ بزنن اونموقع بود که اوضاع خراب مي پرای ارسالن ای دی عمومجدمیترسیم 

 . جوابشون و بدمی چدونستمینم
 . خودم گورم و بِکَنَمي با دستهادی زنگ نزنن وگرنه بالی به سهدوارمیفقط ام 
 

 . اذان وضوگرفتم و نمازم و خوندمي شدن صدابابلند
 اصال به حرفهات دونمی برات نبودم می خوبي اصال بنده دونمی مای شدم خدا باخداازی از نماز مشغول راز و نبعد

 بازهم از بخششت یول.. توجه بودمی نمازم و انداختم آخر وقت و نسبت بهش بشهی همدونمیگوش نکردم م
 .ی و رحمانمی در هر حال تو رحستمی ندیناام
 . تموم بشهی و خوشی ماجرا به خوبنی کن اي کارایخدا
 

 "نیاسی " ي برداشتم و مشغول قرائت سوره می کوله پشتي و از توکمی کوچیبی از تموم شدن نمازم قرآن جبعد
 .شدم
  قرآن خوندنم تموم شدنکهی ازابعد

 که باخودم ي گرفتم و بعد از خشک کردن موهام تنها مانتو شلواری و سرجاش گذاشتم و دوش کوتاهقرآن
 .دمیآورده بودم و پوش

 
 . مانتوم گذاشتمبی جي برداشتم و توفمی کيم که از قبل نوشته بودم و از تو هي نامه ادو
 . کنمی مخفلی سهلی وساي دوتا نامه رو تونی شده اي هر طوردیبا

 . به هشت بودقهی به ساعت انداختم پنج دقینگاه
 
 .شهی مری داره دگهیخب د-
 

 . اومدرونی فوت کردم و از اتاق بی و به آرومنفسم
 

 . و بلند هتل انداختمکی باري به راهروینگاه
 



  انیرمان نس                                                            اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 328 

 ... دخمستنجای اگمیمنکه م-
 

 . رو کنارم حس کردمی کسوجود
 . رفتم و با مشت به جون در افتادملی سرعت به سمت اتاق سهبه
 . به عقب برگردمکزدمی جرأت نمیحت

 .دیلرزی بسته بود و بدنم به صورت نامحسوس مخی انگشتهام
 ..شه..نقـ..شه..نقـ:دمی شني گوشم زمزمه اکنار

 . بدنم مور مور بشهشدی گرمش باعث مي و هرم نفسهاگفتی و آروم و منقطع مکلمات
 .شدی که کم کم داشت دور گردنم حلقه می دستکردمی رو پشت گردنم حس مي سرددست

 . راهرو وجود داشت شروع کردن به خاموش روشن شدن و چشمک زدني که توي لوسترسه
 . کردمشتری در زدنم و بشدت

 حال نی بااکنمی می باهاشون زندگییکجورای و کنمی که حضورشون و در کنارم حس مهیادی نسبتا مدت زنکهیباا
 .هنوز هم بهشون عادت نکردم

  و بستم وچشمهام
 . عقب برگشتم و پشتم و به در چسبوندمبه
 .دی که در حال حلقه شدن دور گردنم بود به ذهنم رسی از دستانیی رهاي که  برای تنها راهنیا
 در گوشم ي چشمهام شکل گرفت و زمزمه اشی پيری از وجودم رد شد و تصويزی لحظه حس کردم چکی
 .دیچیپ

 .نقشششششه+
 . رو باز کردمچشمهام

 . نبودي و سرماخبریکی از اون تارگهی برگشته بود و دشی به حالت عادی چهمه
 .دمیلرزی می من سردم بود و به صورت نامحسوسی شده بود وليرو عاد راهي دمانکهیباا

 . بودم بلند شددهی که از پشت بهش چسبي از دریکی تي شوك بودم که صداي توهنوز
 
 ..چخبر چرا+
 

   بغلشي شدنم توباپرت
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 . و قطع کرد و سکوت کردحرفش
 . اومدم و به سمتش برگشتمرونی بلی از بغل سهعیسر
 

 . شده بودرهی بود و باتعجب بهم خستادهی لخت روبه روم اي با باال تنه لیسه
 

 ده؟یچرا رنگت پر..؟یارغوان خوب:لیسه
 
 ..؟یکنیاووم چرا در و باز نم...اووووم آره-
 ؟يکردی که در و باز نميمگه مرده بود.. زنمی دارم در می از کیدونیم:طلبکار بهش زل زدم و ادامه دادم 
 

 . در و باز کنمخواستمی ميبودم چجورخب حموم :لیسه
 

 . به داخل هلش دادم و در و بستمبادست
 
 .بسه... خوبلیخ-
 

 .ي کوچولو معطل شدکی نشده فقط يزی؟چيچخبرته مگه دعوا دار: و بغل کرد و گفتدستهاش
 

 . دستم فرو کردمي و توناخونهام
   کهدونهی نشده نميزی چگهی پرو مي پسره

 . ناقص زدمي چندلحظه من دوتا سکته نی هميتو
 
 . نداد و به سمت چندونش رفت و چند تا لباس برداشتیتی چش غره بهش رفتم که اهمکی

 . اتاق بود نشستمي که گوشه ی تختيرو
 

 .امی باش من برم لباسم و عوض کنم بنجایتو هم:لیسه
 

 . و ندادم و سرم و برگردوندمجوابش
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  که بنظرم حموم بود رفتي و با صدا فوت کرد وبه سمت درنفسش
 . رفتم به سمت چمدونشرجهی بسته شدن در حموم شبا

 گذاشتم و با دقت لباسها رو مرتب لی سهي لباسهانی تمام بي آوردم و با مالحظه رونی ببمی ها رو ازجنامه
 .کردم و سرجام برگشتم

 . اومدرونی دل کند و بی از اون حموم کوفتلی بالخره سهقهی از گذشت ده دقبعد
 
 ؟يکردی مکاری تو اون تو چنمیاصال بب..؟يچه عجب اومد-
 
 .کردمیخب معلومه داشتم لباسهام و عوض م: برداشت و گفتی پاتختي سمتم اومد و ساعتش رو از روبه
 
 ؟يکردیتو اون تو لباس عوض م-
 

 .گهیآره د:لیسه
 
 ؟یکنیحموم لباس عوض م ي توی که رفتهیخب مگه جاقحط-
 

 مونه؟ی هم میی جایی از حموم و دستشوری غکردم؟مگهیخب کجا عوض م:لیسه
 
 .نجایخب معلومه ا-
 

 . گرد شدچشمهام
 . باال انداختیی نشست و ابرولی سهي لبهاي رویقی عملبخند

 . کردم حرفم و درست کنمیسع
 
 .. بهشدی که منهیخبببب منظورم ا-
 

 ..ستی هم ني فکر بدیگیراست م..ي حرفت و زدگهینه د:لیسه
 .ستنی خوب نادی زنای لباسهام و عوض کنم بنظرم استی بهتر نگمیم: زدی کرد و چشمکیمکث
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 .ي هرجور دوست داردونمیچم-
 

 .باشه:لیسه
 

 گرفته بودم رنظری زلی سهي چشم کارهاي باگوشه ی با انگشتهام شدم ولي انداختم و مشغول بازنیی و پاسرم
 .و حواسم بهش بود

 
  رهنشی پي کردبه باز کردن دکمه هاشروع

 . شده بودمرهی تعجب بهش خبا
 . تخت پرت کردي آورد و رورونی و از تنش برهنشیپ

 . رفت سمت شلوارش و کمربندش و باز کرددستش
 

 ؟یکنی مکاری چيدار: بلند گفتميباصدا
 

 .کنمیخب معلومه دارم لباسهام و عوض م:لیسه
 
 نجا؟ی؟ایییییییچ-
 

 ؟یاوهوم مگه خودت نگفت:لیسه
 
 . به تو گفته باشميزی چنی باشم اگه همچدهیمن به گور خودم خند-
 

 . از جام بلند شدم و به سمت در رفتمعیسر
 

 کجا؟:لیسه
 
 . منتظرتمرونیب-
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 . اومدم و در و بستمرونی باشم از اتاق بلی از سهی منتظر جوابنکهی ابدون

 
 .کشهی خجالتم نمای حی بي پسره
 . لباسم و عوض کنمخوامی و کج کردم و اَداش و در آوردم؛مدهنم

 . هاوهی می شلغمم شده قاطگهی نگاه کن دایخدا
 .خداخودت به حق پنج تن شفاش بده: و به سمت آسمان بلند کردم و گفتمدستهام

 
 .نی آمیاله+
 
 . گفتم و به عقب برگشتمینییه
 

 .نترس منم:لیسه
 
 .دمیفهمی و گرنه نمیهوووف خوب شد گفت-
 

 .دونمیم:لیسه
 ؟يکردی دعا می کي برایراست: ندادو گفتیتی بهش رفتم که اهمي غره اچشم

 .ی خاص روانيمارهایاوووم البته ب..مارهای تمام بيخب برا..خب-
 
 . تکون داد و به سمت آسانسور رفتيسر 
 

 . شدهری دیم کل هينجوری که هممی برای بگهییخب ..نیآفر:لیسه
 

 . به لباسهاش انداختمینگاه
 
 چرا منو ی لباسهات و عوض کنیخواستیتوکه نم..؟ي منو مسخره کردنمیبب..؟يچرا لباسات و عوض نکرد-
 ؟ي معطل کردنقدریا
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 عوض گهی دیخب تو که رفت: زد و  گفتیطونی انداخت ولبخند شکردمی به من که طلبکار نگاهش مینگاه

 .کردن لباس مزه نداشت
 

 . هم فشار دادمي و باخشم رودندونهام
 

 .رهی که دمی برایفعال ب.. بعديحاال حرص خوردن و بذار برا:لیسه
 

 . بهش زدم که البته نصف خودم کنده شدي از کنارش رد شدم و تنه اباعجله
 امشب اصال نکهی و گفت؛مثل استادی ضرب گرفتم کنارم انی زمي با پام روستادمی آسانسور اي روبه رویعصب

 .ستیحالت خوب ن
 به عقب برداره ی قدملی بود از گلوم خارج شد که باعث شد سهبی خودم هم غري خرناس که براهی شبییصدا

 . بشهرهیو متعجب بهم خ
 
 ؟يدی نده؟آدمیهان؟چ-
 

 . توراحت باشیچیه:لیسه
 
 .هستم-
 

 .باشه:لیسه
 

 به ي پررو چجورياِه اِه پسره .. بخوابهتمی بلکه عصبانلی حلق سهي داشتم دستم و تا آرنج بکنم تودوست
 جرأت گهی تادکردمی مهمونش می کف گرگکی بگه؟حقش بود همون موقع يزی چنی همچدهیخودش جرأت م

 . بگهيزی چنینکنه همچ
 
 یحاالخودم کم  عصبان.. شدمنی سوار ماش از هتل خارج شدم ولی با سهی کدمی بودم که نفهمی عصباننقدریا

  چِشه؟ستی معلوم نشی روانپريپسره ..زنهی مشخندی هم راه به راه به من نلی سهنیام که ا
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 . اومدم و به سمتش برگشتمرونی از فکر بلی سهيباصدا

 
 ؟یچ-
 

 .ی نگفتيزی چمی که راه افتادی وقت؟ازیچرا ساکت:لیسه
 
  بگم؟یچ-
 . ندارمیمن اصال باتوحرف: سمت پنجره برگشتم و ادامه دادمبه
 

 ؟یاز دستم ناراحت:لیسه
 
 . ناراحت باشمدینه چرا با-
 

 . که کردمیی بخاطر شوخدی شادونمیل؛چمیسه
 

 .ی جنبه باشی بنقدری اکردمیاوووو ارغوان فکر نم: سکوت کردم  ادامه داددی دیوقت
 
 ..یههه شوخ-
 ها هم باهم ی شوخنی از امی که بخوامی باهم داری من و تو چه صنمدیببخش: سمتش برگشتم و ادامه دادمبه

 .میبکن
 

 ..کنـیتو فکر نم..میخب زن و شوهر:لیسه
 

 کی..هی بازکی فقط نمونهی که بي اغهی صنی رفته اادتی نکهیمثل ا..زن و شوهر؟: و قطع کردم و گفتمحرفش
هههه مثل ..نی به کدوم کارتون برسدونمی تا نمنی دادبی سرگرم کردن خانواده ها ترتي برای که جنابعاليباز

 .ی گرفتي جدیلی خنکهیا
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 ؟ییمگه ناراض:لیسه
 

  کردمیاخم
 
 . رو به اتمامهغهی فرصت صی داره وقتیچه فرق-
 

 .میکنی مدشیخب تمد..خب:لیسه
 
 هم در ي دوباره اي غهیص.. کار خودش ی پرهی می هرکسغهیبعد از تموم شدن ص... شازده ی ترش کنترسمیم-

 ؟يدیفهم..ستیکار نبوده و ن
 
 . شدمرهی جاده خیاهی سمت پنجره برگشتم و به سبه
 

 بشه بهتره اگه عالقه تی بعد از رفتنم اذخوادیدلم نم.. مجبورمی باهاش حرف بزنم ولينجوری اخواستی نمدلم
 کرده باشم ي روادهی هم زدیالبته شا.. بشهتی اذنی از اشتری تموم بشه دوست ندارم بنجای هم وجود داره هميا

 .ارمی از دلش در ميکجوری هم وجود داشت ي اندهی حاال اگه آکردی رو باهام می اون شوخدی خب حقشه نبایول
 

 .می قصد شکستن سکوت و نداشتچکدوممونی شده بود و هجادی انمونی بینی سنگسکوت
 

 ی ولمی بود که از شهر خارج شده بودیکساعتی شده بودم فکر کنم رهی به جاده خشهی و چسبونده بودم به شسرم
 ی رانندگلی که سهیالبته باسرعت...هیکامال معلوم بود که عصب..میری بپرسم کجا ملی از سهکردمیجرأت نم

 . باشهتونهی نمنی جزء ايزی چکردیم
 
 دمی ترسیعه خواستم بهش بگم آروم تر بره ول چند دفزدمی نمکی فرو رفته بود و جنی ماشی صندلي ترس تواز

 . کنه و تند تر برهيلجباز
 
 . توجهم بهش جلب شدلی سهی گوشي بلند شدن صدابا
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 .ل؛جانمیسه
....+ 
 .میتو راه:لیسه

....+ 
 .می برسگهی دي قهیفکر کنم تاده دق:لیسه
...+ 
 .خداحافظ...نمتیبیباشه پس م:لیسه
 

 دوس داشتم بدونم با یلیخ..زنهی حرف می شده بود دوست داشتم بدونم باککی تحري بدجورمی کنجکاوحس
  ممکنه؟یعنی..اره؟ی سرم بیی قرار داره؟نکنه بخواد بالیک
 
 . شدمرهی برافروخته از خشمش خي سمتش برگشتم و به چهره به
 
 از شتری بلینه من به سه.. که از دستش براومده برام انجام دادهي کمکم کرده و هر کاریلی تا االن خلیسه...نه

 . اعتماد دارمي اگهیهر کس د
 

 . نگاهم به سمتم برگشتینی سنگباحس
 .  جوابم و دادي با پوزخندلی زدم که سهيلبخند

  
 . شدرهی و برگردوند و به جاده خسرش

 
 .ی بموننی ماشي تویتونی میاگه خواست.. نباشهدنی که ممکنه برات خوشامی بریی جامیخواهی االن منیل؛ببیسه
 
 م؟یریکجام-
 

 . قبرستونکی:لیسه
 

 قبرستون؟..قبـ:دمی دهنم و قورت دادم و پرسآب
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 ؟يای نیتونی ميههه اگه دوست دار..آره:لیسه
 
  اونجا؟میریخب چرا م..خب-
 

 .ادبودی يبرا:لیسه
 

 .. باشه جزتونهی می چه کسادبودی.. ذهنم زده شدي توي اجرقه
 ه؟ی قبرستون چنیاسم ا: دمی شک پرسبا
 

 .ی اسمش بترسدنیممکنه باشن..ستیمهم ن:لیسه
 
 ه؟یاسمش چ-
 

 . سنطل؛جنیسه
 

 . شدمرهی خلی به سهشوکه
 

 .یمنکه گفتم ممکنه از اسمش بترس:لیسه
 

 .مییامشب فقط ما دوتا اونجا:دمی از چند لحظه سکوت با شک پرسبعد
 

 . افتهی نمیق اتفاچینترس ه:لیسه
 
 .ترسمینم-
 

 .معلومه:لیسه
 

  هم هست؟ي اگهی از ما کس دریغ:دمی پرسدوباره
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 .آره:لیسه
 
 ؟یک-
 

 مگه مهمه؟:لیسه
 
 . من مهمهيبرا..آره-
 
  چرا؟د؛اونوقتی شد و پرسرهی تعجب بهم خبا
 
 . رو بکشمی انتظار چه کساندی امشب بانمیآخه دوست دارم بب..آخه..اووووم-
 

 .واقعا قانع شدم:لیسه
 

 . نگميزی دادم سکوت کنم و چحیترج
 

 .. کههیآقا کوروش همون..انه؟ی هست ادتی دونمینم... آقا کوروشيخانواده :لیسه
 

 ..حاال چرا...یزنی حرف می در مورد کدونمیم: و قطع کردم و گفتمحرفش
 
 به انی چرا اونا امشب می بگيخوایحتما م..ی بگيخوای می چدونمیم: حرفم و قطع کرد و گفتلی سهندفعهیا
 .. قبرستوننیا

 
 . آره تکون دادمی و به معنسرم

 
 ما امشب نکهی ای اصللی حد بدون که دلنی راجع بش حرف بزنم فقط در همخوامی نمگهی دنیبب:لیسه

 . دختر آقا کوروشهمی به اون قبرستون برمیخواهیم
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 .. که منیی تا اونجایول-
 

 . مورد بشنومنی در ايزی چخوامی نمگهی دسییییه:لیسه
 
 .باشه-

 یول..زمی براشون عزیعنی.. هنوز فراموشم نکردنیعنی.. هستنادمی همه مدت هنوزهم به نی بعد از اشهی نمباورم
 کردنم دای پي برای تالشی ولرنیگی بود مادی بعد از شش،سال هنوز فراموشم نکردن و برام ؟چطوريچطور

 ه؟ی تناقض چنی ایمعن..کننینم
 . ام گذاشتمقهی شي و رودستم

 طرف هم کی دوستم دارن از یعنی نی ا  طرف خوشحالم که هنوز فراموشم نکردنکیاز .. شدمجی گایخدا
 ستمی براشون مهم نیعنی نی و اکننی کردنم نمدای پي برای چرا تالشدونمینم
  هم وجود داره؟ی جوابم و بده؟اصال جوابتونهی میک
 

 . شدمرهی سرم و بلند کردم و به اطرافم خنی داشتن ماشبانگه
 
 . نبوديزی چچی هیاهی و جز سشدی نمدهی ديزی چچیه
 

 . شوادهیل؛پیسه
 
 .کهی تاریلی که خنجای ایول..نجا؟یا-
 

 ؟ینکنه انتظار چهلچراغ داشت.. باشهکی هم تاردی قبرستون خارج از شهره باکینجایا:لیسه
 
 . خارج شدمنی از ماشلی تر از سهعی نگفتم و سريزیچ

  ظلمات نشده بودم؟نی اي قبل متوجه ي دفعه چطور
 

 .نجای اایارغوان ب:لیسه
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 . رفتم و باهاش هم قدم شدملی سمت سهبه
 قدم از قدم شدی نمیکی اون تاري و گرنه تومینی جلومون و ببمی و جلومون گرفته بود تا بتونشی نور گوشلیسه

 .برداشت
 روشن شده نی نور دو تا ماشي لهی که به وسمیدی بزرگ و مسطح رسي منطقه کی به می که جلوتر رفتیکم
 .بود
 

 . بود رفتستادهی انهای از ماشیکی که کنار ی به سمت شخصلیسه
 .نمی آرشا رو ببي چهره تونستمی بهتر ممیشدی مکتری نزدیهرچ

 و توجهشون بهم جلب رهی ام بگهی کوتاه بستم تا بتونم به خودم مسلط بشم دوست نداشتم گریلی و خچشمهام
 .بشه

 
 . و بغل کردلی جلوتر اومد و سهی کمآرشا

 
 ؟یخوب..سالم:آرشا

 
 ؟یتوخوب..قربونت:لیسه
 

 .ممنون:آرشا
 

 . شدری ددیببخش:لیسه
 

 .میدیاتفاقا ماهم تازه رس:آرشا
 

 . به سمتم برگشتآرشا
 

 .نجاستی ای کنیبه بب:آرشا
 

 .رمی لرزش صدام و بگي کردم جلویسع
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 .سالم.سـ.سـ-
 

 . شما؟یخوب..سالم:آرشا
 

 .بله: جواب دادمی آروميباصدا
 

 . منتظرنهی که بقمی برگهیخب د...خداروشکر:آرشا
 

 .میباشه بر:لیسه
 

   جلوتر به راه افتاد تا راه و نشون بدهآرشا
 . هم پشت سرشلیسه
 . هماهنگ کنملی کردم قدمهام و با سهیسع

 . از کوه باال رفتم و وارد قبرستون شدملی سهباکمک
 . کوه نبودنیی پایکی از اون تاري نور ماه فضا روشن شده بود و خبربخاطر

 . شده بودمرهی گرفته بودن خي جانی داخل زمیبی که به اشکال عجیی بود و به قبرهانیی پاسرم
 

 .میدیهوووف بالخره رس: آرشا گفتي روادهی ربع پکی از حدود بعد
 

 . شدمرهی نشسته بودن خمی چند متري که در فاصله يزیو بلند کردم و به پنج عز سرم
 .رونی ام و بشکافه و بپره بنهی سيد قلبم قفسه   هر لحظه ممکن بوجانی شدت هاز

  قرارمی بقلب رهی ام زدم تا آروم بگنهی سي به قفسه ي ضربه اآروم
 
 . مامان که مشغول خوندن قرآن بودي البته به استثناستادنی از جاشون بلند شدن و ادنمونی دبا
 

 . شدهی با بقی جلوتر رفت و مشغول احوال پرسلیسه
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   جلوتر رفتمیکم
 . سالم دادم که همه جوابم و دادنی لرزوني دهنم و با بغض قورت دارم و باصداآب

 . بود رفتمستادهی به سمت مامان که حاال اآروم
 ..دخترمسالم : زد و گفتی تلخلبخند
 نی شد که همچی چدونمینم  و با انگشتم گرفتم و خودم و در آغوشش انداختمدی از چشمش چکی اشکي قطره

 ..حاال یول کنن  بهم جلب بشه و بهم شکهی نکنم که توجه بقيمن به خودم قول داده بودم کار  کردميکار
 .داشتم اجیاحت  آغوشنی که به ادونمی و منی همفقط

 
 . اومدمرونی بابا از بغل مامان بي صدابا
 

 . نکنتیارغوان و اذ.. جان بسهایمیک:کوروش
 

 .ستی نينطورینه اصال ا: و بادستم پاك کردم و گفتماشکهام
 

 .ممنون دخترم:کوروش
 

 .ستادمی الی زدم و به عقب برگشتم و کنار سهيلبخند
 

 .نیشی خسته منینیبچه ها بش:نیآرشاو
 

 . خودم جمع کردمي نشستم و پاهام و تونی زمي روآروم
 

 . حساس شدهیلی بعد از آسمان خایمیببخش دخترم، ک: بابا گفتی از سکوت کوتاهبعد
 
 آسمان؟:دمی پرسی ساختگی تعجببا
 

 .آسمان اسم دخترمه: زد و گفتی تلخلبخند
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 واقعا؟االن کجاست؟-
 

 .ی مورد نگنیا در يزیمگه بهت نگفتم چ: بهم زد و آروم گفتي سقلمه الیسه
 . شدمرهی ندادم و به بابا خیتیاهم
 

 .گم شده:کوروش
 
 ن؟یدنبالش نگشت-
 

  آدم بچه اش گم بشه و دنبالش نگرده؟شهیمگه م:آرشام
 

 .نی شما بگدونمی باال انداختم و گفتم؛نمي اشونه
 

 . اظهار نظرنکنی الکیدونی نميزی که چیوقت: زد وگفتي پوزخند صدا دارریآرشاو
 

 . درست حرف بزنریآرشاو: گفتتی با عصبانبابا
 
 

 . آورد و ازمون فاصله گرفت آرشاهم دنبالش رفترونی ببشی از جيگاری از جاش بلند شد و سریآرشاو
 
 . ناراحتتون کنمخواستمی نمدیببخش-
 

 و ی تلخ،ي و بلندی پستی بالخره زندگستی خوب و به کام نشهی همیدخترم زندگ.. ندارهکوروش؛اشکال
 با بردن آسمان خودش و بهمون نشون ی ماهم گم شدن آسمان بود زندگی زندگیتلخ... دارهینیریش

 ..نی رو بچشی که طعم تلخنهی بسه حاال نوبت ای خوشگهیبهمون گفت د..داد
 نهی رفتن آسمان امتحان خدا باشه تا مارو امتحان کنه ببدیشا..دی جنگشهیبا قسمت نم: و ادامه داددی کشیآه

 .میایغم فرزند کنار مچطور با 
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  کردم و اجازه دادم به حال خودشون باشسکوت
 

 همه ی امتحان الهای با گفتن قسمت شهین؟نمیچرا دنبال دخترتون نگشت:دمی دوباره پرسقهی ازگذشت ده دقبعد
 گهی ددیشا..نیکردی مداشی پنیگشتی اگه دنبالش مدیشا..دیشا.. نکردي انداخت و کارهی رو گردن بقزیچ
 .. نهنیشدی متی نه خودتون اذينجوریا

 .دخترتون: ادامه دادمي آرومتريباصدا
 

 . چرخوندمهی بقنی و بنگاهم
 

 . شده بودنرهی تلخ بهم خي و بابا با لبخندفی ظری باخشم و مامان با اخمنی با تعجب و آرشام و آرشاولیسه
 

 از جونم دوستش داشتم شتریخترم بود و بآسمان د.. نگفتم دخترم و رها کردم و دنبالش نگشتمچوقتیمن ه:بابا
 ... از فرزندشون بگذرنتوننی نمي پدر و مادرچیه.. آسمان نرهي به پاي خاریحاضر بودم جونم و بدم ول

 
 هر می کردی که فکرش و بکنيبعد از گم شدن آسمان هرکار: به جاش ادامه دادنی کرد و آرشاوی مکثبابا
 .. نبودی ولمی رو از قلم ننداختیی جاچی همی گشتی که فکرش و بکنییجا
 

 دای پي برای تالشچی و همی دست گذاشتي مدت دست رونی ما تمام ایکنیتوفکر م: ادامه دادي بلندتريباصدا
 یتوحت.. گذشتی شش سال به ما چنی اي تویدونی نمیتوحت..ي بچه ایلیههه خ..میکردن آسمان نکرد

 ...یدونینم
 

ارغوان اصال متوجه ...خوامیمن از طرف ارغوان ازتون معذرت م..ستی نحی به توضیاجی احتنیل؛آرشاویسه
 .گهی می چستین

 
 .مگه نه عمو جان..هی ادهیارغوان دختر فهم..لی سهیزنی مهی چه حرفنیا:بابا
 

 .بله: اداختم و اروم گفتمنیی و پاسرم
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 .ی آسمانهی شبیلیخ..یهشی شبیلیتو خ: زد و گفتي لبخندمامان
 

 . دادمي و بلند کردم و جوابش و با لبخندسرم
 

 .ارهی کرد از دلشون در بی کرد و سعی ازشون بابت رفتار من عذرخواهلی و آرشا سهری از اومدن آرشاوبعد
 

 کنم ساکت بودم ی که ازشون عذرخواهکردی گوشم زمزمه مری و زرفتی بهم چشم غره ملی که سهی مدتتمام
 . بودمدهین بود که شیی حرفهاریو ذهنم درگ

 
 . رفتننهای عزم رفتن کردن و به سمت ماشی قرآن همگي از خوندن چند سوره بعد
 
 .دادمی نملی سهي هم به سرزنشهای و جوابزدمی نمی راه فکرم مشغول بود و حرفيتو
 

 . افکارم پاره بشهي زنگ خورد باعث شد رشته لی سهی راه چندبار گوشنی بفقط
 . باشهاارسالنی دی عمومجزنهی زنگ ملی مصرانه به سهنهمهی که ای کسدمیترسیم
 . کنمی بفهمه که از خونه فرار کردم و نتونم نقشه ام و عمللی سهدمیترسیم

 . که پشت خط بود صحبت کنهی باکستونستی و نمدادی آنتن نملی سهی شانس آوردم که گوشفقط
 .شهی درست مشیر گوش نداره و باورودمون به شهی دوومی خوش شانسنی مطمئنم االبته

 
  رو تموم کنمی امشب همه چدی ندارم و بايادی وقت زپس

 
 . بهش ندادمیتی وارد اتاقم شدم و اهمزدی که صدام ملی توجه به سهی به هتل بدنی از رسبعد
 
  کنم؟کاری چدیخب االن با..خب-
 

 . به طور کامل از ذهنم پاك شده بودزی انگار همه چکارکنمی چدونستمی شده بودم و نمجی گکامال
 . بودم و از جام تکون نخورده بودمستادهیپشت درا 

 . از پشت در بلند شدلی سهي به در خورد و صداي اتقه
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 .ارغوان در و باز کن کارت دارم..ارغوان:لیسه
 

 . دادم سکوت کنمحیترج
 

 ..من... مننیارغوان بب:لیسه
 

 .گاه چند قدم به عقب برم به در زد که باعث شدناخوادايلگد
 

 . و نگاه کردمرونی در بی جلوتر رفتم و از چشمیکم
 . نبودرونی بی کسچی رفته و هلیسه
 
 . پسره هم مشکل دارهنیهووووف ا-
 

 چاره کارکنمی چی ترسناك و خوفناکه ولیلیمطمئنا االن قبرستون خ. بودکیساعت .. به ساعت انداختمینگاه
 .ستی نيا

 
 . بهش انداختمی سمت کوله ام رفتم و نگاهبه
 
 ..گچ..خب چراغ قوه-

 . منی خاتمه دادن به زندگي براهی دوقلم کافنیهم.. دوقلمنی فقط همههه
 . دوشم انداختمي ام رو روی پشتکوله

 . به صورتم انداختمی و نگاهستادمی انهی آمقابل
 .خداحافظ:  ام گذاشتم هی و کنار شقدستم

 
 ..یلیخ.. کنهی جالبه آدم باخودش خداحافظیلیخ
 

 . دوشم جا به جا کردم و از اتاق خارج شدمي ام رو روکوله
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 . هتل شدم و آدرس قبرستون و به راننده دادمي های از تاکسیکی سوار

 
 .. بـــی مناسبياونجااصال جا.. اونجانی برنیخوای که منیخانم مطمئن هست:راننده

 
 .نی که بهتون دادم بریشمالطفا به آدرس..دونمیبله م: و قطع کردم و گفتمحرفش

 
 .باشه:راننده

 
 . و روشن کرد و به راه افتادنیماش
 

 از شتری االن که بدیشا.. االن دی شادونمی نمکردمی فکرنميزی شده بودم و به چرهی طول راه فقط به جاده ختمام
 ی جالبی زندگنمیبی مکنمیاالن که نگاه م.. ندارهتی برام اهمزی چچی هکمی به مرگ نزدي اگهیهر زمان د

 هی بقمیتمام زندگ.. غرور بهم دست بدهس احساکنمی که بهش نگاه می پربار نداشتم تا وقتی زندگکی..نداشتم
 ...چکدومشونیمطمئنم ه..  خانواده امیحت..یحت.. کردمتیرو اذ

 
 . صورتم و پاك کردمبادست

 
االن اشکان فقط .. کردمتی کمکم کردن و بهم محبت کردن اذنقدری که ادی عمو مجي خانواده ی حتمن

 ..فقط بخاطر من..کنهی دست و پنجه نرم میبخاطر من داره با زندگ
 

 گذاشتم و شماره می و داخل گوشمـکارتمی نظرم عوض بشه سنکهی آوردم و قبل از ارونی بفمی رو از کمیگوش
 .ارسالن و گرفتم

 .دیچی پی ارسالن داخل گوشادی فري بود که صدادهیسوم نرس به بوق هنوز
 . فاصله دادمی رو کمیگوش

 
چرا ..باتوأأأم..؟يدی و جواب نمتی گوش؟چرایی معلوم هست کجاچیه..ارغوان مگه دستم بهت نرسه:ارسالن

 ؟؟؟یگی نميزیچ
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 چطوره؟..اشکان..ارسالن..ار-
 

 .. اشکان چطوره؟یپرسیههه تازه م: با بغض گفتارسالن
 . مردیفهمیم..اشکان مرد: زدادی کرد و فری کوتاهمکث

 
 . بگمی چدونستمی شدم نمشوکه

 . مردن بودمقیمن ال.. نه  اشکانمردمی مدیمن با..اونم بخاطر من..برادرم مرده بود.. مرده بود اشکالن
 
ارغوان غلط کردم داد ..؟ییاتوروخدا بگو کج..؟یی هق هقم ارسالن گفت؛ارغوان کجاي بلند شدن صدابا

 ؟ییارغوان جان کجا..زدم
 
 ..ـش..ببخـ..ــو...منـ..سالن..ار-

 .شهی هميخداحافظ برا..خداحافظ: و صاف کردم و ادامه دادمصدام
 )يراو(لیسه
 

 . بلند شدمی زنگ گوشي تازه گرم شده بود که صداچشمهام
 
 ...... بر پدرتيا

 . آوردمرونیتم ب کبی و از جمی جام بلند شدم و گوشاز
 .کردی میی صفحه خودنماي آرمان روي شماره
 .ی نصف شبخوادی می چستی نمعلوم
 . و زدماتصال

 
  ساعت چنده؟یدونی مچیه..چخبرته؟.. ه؟یچ..الو-
 
 ؟يدی و جواب نمتی توچرا گوشایثان..اوال سالمت کو: و جواب داددی خندیکم 
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 .دادی آنتن نممیخارج از شهر بودم گوش..کی که علمیریگ-
 

 ..آهان:آرمان
 
 .خب امرتون-
 

 ...گمیمهلت بده م:آرمان
 ؟ي عکس برام فرستاده بودکی چندوقت قبل ادتهی: کرد و ادامه دادی کوتاهمکث

 
 عکس؟کدوم عکس؟-
 

 .ي گرفته بودنهی آي که از رویعکس.. آره عکس:آرمان
 
  شده؟یخب چ..آهان-
 

 . نوشته شده بودی اون عکس چي تودمی بگم فهمخواستمیم:آرمان
 
 ؟ي زابرا کردیتو منو بخاطر اون عکس مسخره نصف شب..نمیصبر کن بب-
 

 .ستی نتی مسئله  اصال کم اهمنیمطمئن باش ا.. آره:آرمان
 
 ؟ی چیعنی-
 

 . نقشه ستکی دونمی چمای ورود ي دروازه کی در واقع ي که برام فرستاده بودی اون عکسنیبب:آرمان
 
 ؟يقشه انقشه؟چه ن-
 

 .گهی جهان دکی ی حتای مکان کی ورود به ي نقشه ست براکیبنظرم ..دونمینم:آرمان
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 .بهی عجیلیخ-
 

 ؟ي عکس و از کجا آوردنی تو انمیبگو بب..آره:آرمان
 
 .از اتاق ارغوان-
 

 ه؟ی کگهیارغوان د:آرمان
 
 .شیشناسیتو نم-
 

  نقشه رو از کجا آورده؟نی ای ازش بپرسیتونی منمیبب:  چند لحظه سکوت کرد و گفتآرمان
 
 که دونستی تعجب کرد و نمدی اتاقش دي عالئم و تونی که ای وقتادمهی.. بدونهيزیفکر نکنم خودش هم چ-
 ..هیچ

 اون نیبب..دمی گربه دکی اتاق ارغوان ي اونشب توادمی: گفتمی آوردن موضوعادی کردم و بابه ی کوتاهمکث
 بنظرم اون گربه ی ولبهی کجاش عجاهی سي گربه کی یممکنه بگ..اهی سيبه  گرکی بود بی عجیلیگربه خ

 .. بودمدهیرو قبال د
 

 . جن بودهکی اون گربه ادی به احتمال زی بترسونمت ولخوامی نمنیبب: حرفم و قطع کرد و ادامه دادآرمان
 
  داشته باشه؟تونهی باارغوان می چه ارتباطي موجودنی همچیول..یول..جن؟-
 

 .ی از خودش بپرسدیبا..دونمینم:آرمان
 
 .ممنون..باشه-
 

 .فقط خبرش و بهم بده..کنمیخواهش م:آرمان
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 .باشه-
 

 ؟ي نداري کارگهیخب د:آرمان
 

 . کردم بخوابمی و سعدمی تخت دراز کشي باآرمان روی از خداحافظبعد
 .. بودری درگي بدجورذهنم

  وجود داشته باشه؟تونهی ارغوان و اون موجود منی بی چه ارتباطیعنی
 .ستی نيچاره ا.. تا صبح صبر کنمدیبا.. سوال جواب بدهنی به اتونهی کس جز ارغوان نمچی همطمئنن

 . تا آرومتر بشمرمی دوش بگکی گرفتم میتصم
 . تونستم بخوابمينجوری ادیشا

 .دی طول کشقهی حدود ده دقدوشم
 . اومدمرونی رو دور کمرم بستم و از حموم بحوله

 کاغذ ي برگه کیخواستم در چمدون و ببندم که . آوردمرونی بی شلوارك مشککی سمت چمدونم رفتم و به
 .نظزم و جلب کرد

 . آوردمرونی لباسها بنی و از بکاغذ
 نوشته گهی بهنام فر و پشت پاکت دي نوشته شده بود برسد به دست خانواده یکیکه پشت . پاکت نامه بوددوتا

 . رادمهرلیهشده بود برسد به دست س
 

 .دمی به سرم کشیدست
 
  در آوردن؟فمی سر از کي چجورنهایا-
 
  آوردمرونی که اسمم روش نوشته شده بود رو بی تخت نشستم و پاکتيرو
 
  نام خدابه
 
 ! شروع کنمدی از کجابادونمینم
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 ! بگمدی بای چدونمی نماصال
 .چه االن چه شش سال قبل..ي که برام کردییتشکر بابت تمام کارها.. تشکرهي نامه کی نامه نی بگم ادیبا
 .ی بابت ببخشنی منو از ادوارمی و امي شدتی اذیلی بخاطر من خدونمیم
 

 گه؟ی می و چهی کنی ایپرسی از خودت محتمااالن
 

 .ی داشته باشادی که منو به ستمی نمطمئن
   کنمی خودم و معرفگهی دکجوری بذار
 یلی لوسم که خيمن همون دختر بچه ..ي بودهی لوسم که چند سال قبل باهاش همساي همون دختر بچه من
 ی داشت پشتش و خالاجی به کمکت احتی ام که وقتيهمون دختر..ي از دستش حرص خوردیلی کرد و ختتیاذ

 و متوجه ت که دوستت داشيهمون دختر.. کهيهمون دختر..ی گذاشتهی و از جون خودت براش ماينکرد
 ..یستی که بعد از گذشت شش سال هنوز هم دوستت داره و باز هم متوجه نيون دخترهم..ينشد

 ..ی شناخته باشگهی االن ددوارمیام
 . که مردهکننی شده و همه فکر مدی که درست شش ساله ناپدیهمون آسمان..یآسمان رستم.. من آسمانمدرسته

 نی ادیالبته شا..بخشهی میجود داره و بهم زندگهنوز روح در بدنم و..کشمیمن هنوز زنده ام و نفس م.. منیول
  به نام ارغواندی جدی و عنوانیزندگ.. آسمان باشهی خارج از زندگی در قالب و عنوانیزندگ

 گهیاابته حاال د.. ي آسمان و ارغوان شدنی بيمطمئنن تا االن متوجه شباهت ها.. به گفتن نبودیاجی احتدیشا 
  تموم شدهیحاال که همه چ.. ندارهی ارغوان فرقایآسمان 

 .چه آسمان.. هر حال خوشحالم که تونستم دوباره در کنارت باشم حاال چه با نام ارغوانبه
 

 دهی که شش سال قبل مستحقش بودم رسی و به مرگستمی من زنده نیخونی نامه رو منی که ای وقتمطمئنن
 .ام

درست مثل شش سال ...و همون اتفاق..همون مکان..همون شب..شهی داره تمام اتفاقات دوباره تکرار مخنده
 .قبل

 
  ازت دارمی خواهشکی
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 از شتری بی دوسشون دارم حتیلی خی بهشون بگشهیم..  منتظر من نباشنگهی دی به خانواده ام بگشهیم
 که یی منو بخاطر رنج هادوارمیام...شدی مری دنکهی قبل از ادادمی خاتمه مي بازنی به ادیبهشون بگو با..جونم

  ببخشندنیبخاطر من کش
 ....آسمان مرد...بگو.. تموم شدی بگوهمه چبهشون

 
   حرف زدم و سرت و به درد آوردميادی زببخش

 .ی و حاللم کنی منو ببخشدوارمیام
 

 : بگمدی در آخر باخب
 ...امتی به قدارید

 )امضاء(آسمان                                                                     
 

 . زده بودخشکم
 . نامه شده بودنیی پاي اسم و امضاخی نگاهم مکارکنمیدچی بادونستمینم 
 

 بلند ي خنده اشدی متوجه نمیچید و ه  شده بوی تخت بلند شدم و چند قدم دور خونه راه رفتم ذهنم خاليازرو
 . بار سر دادموانهیو د
 

 . نشستمواری حال کنار دی رفت وبنی خنده ام کم کم ازبهی چندثانبعد
 
 ارغوان ي و پردازش و درکنارهم گذاشتن شباهتهالی آوردن نامه مغزم به کار افتاد و شروع کرد به تحلادی به با

 .و آسمان
 

مان و  حدس و گنی اي هر دفعه به گونه ای بودم ولدهی بار بهش رسنی که تا به حال چندی انکار ناشدنیقتیحق
 ..نکهی مثل ایول.. باور کنم که ارغوان همون آسمانهخواستمیانگار خودم هم نم.. شک و پس زده بودمنیا
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 زدم و با همون حوله به سمت اتاق ارغوان رفتم و با مشت به جون در رونی از جام بلند شد و از اتاق بعیسر
 .افتادم

 
 .ارغوان در و باز کن..ارغوان...ارغوان-
 

 . تخت نشستمي تالش سرخورده به داخل اتاق برگشتم و روی از کمبعد
 

 . به موهام زدمیچنگ
  االن ارغوان مرده؟یعنی کنم؟کاری چدی باحاال
 . انداختمواری دي به ساعت روینگاه
 ..پس امکان نداره که.. ساعت از اومدنمون گذشتهکی فقط
 .ذارمینه نم.. که دوباره برهزارمینم..فتهی که بدمی اجازه نمیعنی فتادهیآره ن...فتادهی نی اتفاقآره
 

  آرشام و گرفتمي رفتم و شماره ی به سمت گوشعیسر
 . لباسم شدمدنی و مشغول پوشفونی آي رو گذاشتم رویگوش
 .دیچی پی خواب آلود آرشام داخل گوشي هفت بوق صداای شش بعد
 

 .بله:آرشام
 
 ؟ییکجا..الو آرشام-
 

 ؟یی تولیسه:آرشام
 
 ؟ییبگو کجا..آره-
 

 ..بااجازتون االنم خواب بودم که با زنگ... معلومه هتلمآرشام؛خب
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 که درست ستمی مطمئن نیول.. کردمدای از آسمان پی نشونکی من گمی می چنیبب: و قطع کردم و گفتمحرفش
 .. بهیول..باشه

 
 ؟یگی می چیدونی مچی حالت خوبه؟هلیسه: آرشام حرفم و قطع کرد و تعجب گفتندفعهیا

 
  باوره؟رقابلی غنقدری ایعنی.. کردمدای آسمان و پگمیم..دونمیآره م-
 

 .. آسمان کهیول.. یول..و..و:آرشام
 

 . نگفتيزی رها کرد و چمهی و نحرفش
 
 .می از دست بدشهی همي آسمان و امشب برادیشا... پس باهام چونه نزنمیآرشام اصال وقت ندار-
 

 .ستی نی جالبی بدون اصال شوخهی اگه شوخلیآرشام؛سه
 
 . تا بهت ثابت کنمدمی که بهت می آدرسنی به اای زود بستی نینه شوخ-
 

 االن؟:آرشام
 
  خطره؟ي خواهر کم عقلت جونش توگمی میستیمتوجه ن..آره االن-
 

 .امیباشه آدرس و بران اس کن االن م:آرشام
 
 .عیفقط سر-
 

 . آرشام اس کردمي از قطع کردن تماس آدرس هتل و برابعد
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 ودر اتاق ارغوان و باز کنن حاال بماند که چقدر مجبور انی رفتم و ازشون خواستم تا برشی به پذعی هم سرخودم
 .شدم ازشون خواهش کنم و دروغ به هم ببافم

 . بودی به سنگ خوردو اتاق ارغوان خالرمی بود و تدهی فای تمام تالشهام بالبته
 

 ]21:15 15.11.16] ,ــانــیـــسنــــ
 #88  
 
 
 
 و برداشتم و از اتاق نی ماشچی گذاشتم و سوئبمی جيهووف آسمان و تو.. ارغواني اتاقم برگشتم و نامه به
 . اومدمرونیب

 
 . هتل منتظرمهي جلوابونی اومدنم از هتل آرشام اس داد که خرونی بابهمزمان

 د؟ی زود رسنقدری اچطور
 . و به سمتش رفتمدمی و دنشی دور ماشاز

 . شدانی نمای رستمي هر چهار پسر خانواده ي برافروخته ي باز شد و چهره نی شدنم هر چهار در ماشکیبانزد
 . کنمدای رو پيزی چنی فرصت گفتن کوچکترنکهی از اقبل

 
 .شکنمی گردنت و منجای و گرنه خودم همی نکرده باشیبهتره شوخ: نسبتا بلند گفتي با صداآرشا

 
 .نیوم باشتو فقط آر..باشه..باشه-
 

 . آوردم و به سمتشون گرفتمرونی ببمی رو از جنامه
 

 ه؟ی چنیا:نیآرشاو
 
 .یشیبخونش متوجه م.. آسمانهينامه -
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 . بلند شروع به خواندنش کردیی نامه رو از دستم چنگ زد و باصداآرشام
 چرت و نی ایکنی که فکر می بگيخواینم..؟یکه چ..خب: گفتي با پرخاشگرریبعد از تمام شدن نامه آرشاو 

 پرتا رو آسمان نوشته؟؟
 

 .. بهی که هر کسمی بدبخت شدنقدریا..هههه مارو باش: زد و ادامه دادنی ماشکی به الستی محکملگد
 
 . ساکت شدری آرشام،آرشاوي صدابه
 

 ؟ی گفتی؟چیچ:ریآرشاو
 

 .دست خط آسمانه..دست خطش مثل ..دست خطش: آرشام
 

  چطور؟یول..یول: گفتي بهش انداخت و با ناباوری نامه رو از دست آرشام چنگ زد و نگاهآرشا
 

 . آرشام مطمئن بشني تا از صحت گفته دی چرخنی و آرشاوری آرشاونی بنامه
 

 .. قابلری غنی ایول : نشست و گفتنی زمي روی حالی با بنیآرشاو
  نگفتيزی کرد و چیمکث

 . باورهلیرقایغ: ادامه دادری آرشاودرعوض
 

  مدت آسمان کنار تو بوده؟نی تمام ایعنی:آرشام
 

 .دی ام رو چسبقهی آورد و ورشی به سمتم آرشا
 

  که ارغوان همون آسمانه؟ی زودتر نگفت؟چرایچرا زودتر نگفت..چرا؟:آرشا
 
نامه رو  نی امی از جن سنط برگشتنکهیامشب بعد از ا... موضوع اطالع نداشتم تاامشبنیمن خودم هم از ا-
 .بعدش هم به شما خبردادم..داکردمی چمدونم پيتو
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 دختر همون نی که امیستیماکه هنوز مطمئن ن..آرشا آروم باش: آرشا رو ازمن دور کرد و روبه او گفتریآرشاو

 . قبول کرد آسمان زندستشهی نامه که نمکیصرفا بااستناد به ..آسمان ماباشه
- 

 . سوال جواب بده ارغوانهنی به اتونهی که می؛تنها کس بلند شد وگفتنی زمي از رونیآرشاو
 
 . رفتهیعنی ستیارغوان ن.. ارغوانیدرسته ول-
 

 ؟کجارفته؟ی چیعنی:آرشا
 
 ..دونمینم-

 . نامه گفته بودي بنظرم تویول: ادامه دادمی آوردن مطلبادی کردم و بابه یمکث
 

 نامه؟:آرشا
 

 . بهش انداختمی گرفتم ونگاهری تکون دادم و نامه رو از آرشاويسر
 
 ..نجایدرست ا...ناهاشیا-

 . همون آسمان رو نشون بدهای از نامه که ممکن بود مکان ارغوان ی کردم به خواندن جمالتشروع
 که شش سال قبل مستحقش بودم ی و به مرگستمی من زنده نیخونی نامه رو منی ایمطمئنن وقت:آسمان(-

 . امدهیرس
درست مثل شش سال ..و همون اتفاق..همون مکان..همون شب..شهیقات دوباره تکرار م داره تمام اتفاخنده
 .)قبل

 
 ؟یکه چ..آرشام؛خب

 
 .ستی نی خداحافظدونمی تنها قسمت نامه ست که در مورد ببخش و چمنی ایول..دونمینم-
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 .درسته:د و گفت  تکون داي سرآرشا
 

 ه؟یمنظورش از تکرار اتفاقات چ.. نامهيتو:آرشام
 
 ه؟ی امشب شب خاصنمیبب.. باشهخی منظورش تاردیشا..دونمینم-
 

 . شباي هی شبه مثل بقکی..نه:ریآرشاو
 

 . شددی که آسمان ناپدهی امشب شبیول...درسته:نیآرشاو
 
 ..می تقوي موضوع و که تونیخب ا..یول-
 

 ..تونهی تکرار اتفاقات م نامه واقعا از طرف آسمان باشه منظورش ازنی اگه ایول: حرفم و قطع کرد و گفتآرشا
 

تکرار .. درست مثل شش سال قبلفتهی بخوادی می اتفاقکی باشه که امشب نی اتونهیمنظورش م..درسته:آرشام
 .اتفاقات

 
 .نهیمنظورش از تکرار اتفاقات هم..نهیآره هم: زدم و گفتمیبشکن

 
 ...همون مکان و همون اتفاق..همون شب..؟ی چشیخب بق:ریآرشاو

  بود؟ی چشیبق: کرد و گفتیمکث
 
 .مثل شش سال قبل: زمزمه کردمرلبیز-
 

 ه؟یخب منظورش چ..نهیآره هم:ریآرشاو
 
 .نه..يوا... تمام اون اتفاقاتشهیباورم نم..شهیباورم نم: گفتمي ناباوربا
 



  انیرمان نس                                                            اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 360 

 ؟یگی می معلوم هست چچیه:نیآرشاو
 

 بردن اون نی ازبيه منو آسمان برا بود کخی تارنی هميدرست شش سال تو: و گفتمدمی به صورتم کشیدست
 .. بگمخوامی منینیبب..یعنی..می به اون قبرستون رفتی لعنتنینفر
 

 که نهی فکرکنم منظور تو ای درست متوجه شده باشم ولستمیمطمئن ن: حرفم و قطع کرد و ادامه دادآوشام
 .ستی نندی ما خوشاي که اصال برافتهی بی اتفاقکی قرار ی اون قبرستون لعنتيامشب تو

 
 .می کنریددی نبانیعجله کن...نیستادیپس چرا ا: گفتي بلندي تکون دادم که آرشا باصدايسر
 

 .می و به سمت قبرستون به راه افتادمی و سوار شدمی آرشام هجوم بردنی به سمت ماشیهمگ
 .عتریسر..يبری عروس ميمگه دار:آرشا

 
  از جاش کنده شد و سرعتش دوبرابر شدنی آرشا،ماشباحرف

 
 آسمان دوارمیفقط ام..می برگردی که امشب قراره دوباره به اون قبرستون لعنتکردی فکرش و می قبل کدوساعت

 .ستی ندی بعيزی چنی که ازش دارم همچی نکرده باشه گرچه باشناختيکاراحمقانه ا
 

 دای ارغوان و پدی که چطور بانهی ام؟منظورمی کنکاریچ دی بای به اون قبرستون لعنتمیدی رسی وقتر؛خبیآرشاو
 .میکن
 
 .دونمی نمایاوال آسمان نه ارغوان ثان-
 

 .می فکر بگردی بي کردن اون  دختره دای پي کل اون قبرستون و برادی بایعنی؟ی چیعنی:نیآرشاو
 
 . بگوي دارياگه تو راه حل بهتر: زدم و جواب دادميشخندین

 
 .. دختر همون آسمانهنیمنکه هنوز باورم نشده که ا:آرشام
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 بهتون ثابت بشه همه خوامی که منهی اي فقط براامی االن دارم منینیبیاگرهم م: رو عوض کرد و ادامه داددنده
 .هی سرکاریچ
 
 ... اون نامه دست خطی که گفتيمگه خودت نبود-
 

 .شهی نملی که دلنی ایول...خط آسمانه دست هی شبگمیآره االنم م: حرفم و قطع کرد و گفتآرشام
 
 .یهرجور راحت..باشه-
 

 ..ی مسخره به کارگرداني بازکی ي هی قضنی ادوارمیفقط ام:آرشا
 

 .تو نباشه: کرد و ادامه دادي اشاره ابهم
 
 .. داشته باشهقتی اون نامه حقدوارمیگرچه ام.. ماجرا ندارمنی اي توی نقشچی من هنیمطمئن باش..هوووووف-

 .ي اگهی دزیالبته فقط همون نامه نه چ: ادامه دادمي آرومتريباصدا
 

 .نطوریمن هم هم:ریآرشاو
 
 . که در درونم برپاست رو مهار کنمی کردم آشوبی شدم و سعرهی شب خیاهی سمت پنجره برگشتم و به سبه
 

ر اونجا قرار داشت  که قبرستون دي و به سمت صخره امی شدادهی پنی از ماشعی سرسی تي به روستادنیبارس
 .میحرکت کرد

 .می صخره رسوندي که بود خودمون و به باالی باهر سختیکی اون تاري توبالخره
 . خداروشکر که آرشاچراغ قوه اش رو باخودش آورده بودبازم

 
 دی وزي سردمی صخره احساس کردم نسي به باالدنمونیبارس
 . گرگ بلندشدي زوزه هی شبیی که صدامی جلونرفته بودی قدمهنوز
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  گرگ داره؟نجایا: باتعجب گفتنیارشاو
 
 . فکر نکنمدونمینم-
 

 .می کنداشی پمی تابتونمیبهتره هممون پخش بش: چراغ قوه رو خاموش کرد و گفتآرشا
 

 .دی شندیشا..م؟ی صداش بزنستی بهتر نگمیم:ریآرشاو
 

 رن؟یمی همشون مشنی از هم جدا متهای شخصی وقتنیدی ندلمهای فنی ايمگه تو..آره منم موافقم:نیآرشاو
 

 ..ستی نیاالن وقت شوخ:آرشام
 .کنهی می ماروبشنوه خودش و مخفي صدای مطمئنن وقتستمیمن موافق ن: کرد و دادمه دادیمکث

 
 . هم متوجه بشنهی تابقمیزنی سوت مکی می کردداشی پیفقط وقت.. بهترهمیاز هم جدابش..آره منم موافقم -
 

 . رفتنی تکون دادن و هرکدوم به سمتي سریهمگ
 

 . بودم حرکت کردمستادهی که ای هم درهمون جهتمن
 
نداشت و )یاهیپوشش گ( ی بود و قبرستون هم پوششادیخب تعدادمون ز...نمی بچه هارو ببتونستمی می راحتبه

 .کامال برهوت بود
 

 . سالمتشون مطمئن بشم تاازنداختمی به بچه ها می هم نگاهی به اطراف بود و گَه گاهحواسم
 . بهترهنیآره ا... هم دلهره داشتمدی شاای دمیترسی بابت منی و از استی در انتظارمون نی خوبزی که چدونستمیم

 کرده غی منطقه درنیانگار ماه هم نور خودش و از ا.. مطلقیاهیس.. روم بود انداختمشی که پی به راهینگاه
 .بود

 بهتره ای ی به اطرفم نداشتم که ناگهان پام داخل گودالی و توجهرفتمی مدی شده بود که بای پرت راهحواسم
   استخوان سوز داخل بدنم رخنه کردیی فرو رفت با خم شدن زانوم  سرمايبگم قبر
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 دی فهمشدی می به راحتی صدا واضح نبود ولنکهی باادمی شنیی که صداستادمی و صاف ادمی کشرونی پام و بعیسر
 .ادهی فريصدا..که صدا

 
 ..آرشـــ..آرشام..آرشا..بچه هاحالتون خوبه؟-
 

 .دمی حرفم و قطع کردم و به سمت منبع صدا دوادی فري شدن صدابابلند
 .غهی جي صدادی فهمشدی می صدا اونقدر بلند و واضح بود که به راحتندفعهیا

 
 ...بچه ها-
 

 شدی صدا هاواضح تر مرفتمی که جلوتر میهرچ
 .کشهی مادی از بچه هاست که داره با درد فریکی ي مطمئن شده بودم که صداگهید
 

 .ستادمی شدن صدا سرجام اباقطع
 
 ..ریآرشاو..آرشام..نیآرشاو..ارشا-
 

 . به جلوبرداشتمی قدماطی و بااحتدمی کشیقی عمنفس
 
 ن؟ییشماهاکجا..بچه ها-
 

 داشتمی برمدی قدمهام و باشک و تردنمی پام و ببي جلوتونستمی شده بود که نمکی تاري به قدرهوا
 شدی و باعث لرزش نامحسوس بدنم مشدی مشتری هوا هم هرلحظه بي و سرماسوز

 
 .دیچی دور مچ پام پی و دستدی وزي باد سردناگهان

 .فتمی بنی به عقب برداشتم که باعث شد با پشت به زمی و قدمدمی کشيادیفر
 .شدیرو گرفته بود مانع از حرکتم م که پام يزی چی کردم به عقب بِخزم ولیسع
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 .. ولمییییه-
 

 . شدن پام حرفم و قطع کردمدهیباکش
   بوددهی فای بیول.. گرفتم تا مانع از حرکتم بشم ی و از سنگدستم
 . کردی کردم افاقه نمی مادی داد و فری و هرچشدی مدهی کشنی زمي به سرعت روبدنم

 
 ؟یی کجالیسهــ:آرشا

 
 .کمکم کن..کمــــــــــــــک-
 

 ؟ یی کجالیآرشام؛سه
 
 ..کمــــــــــــک-
 

  یی و دندونهای بلند مشکیی وکبود با موهادی با پوست سفي پام انداختم که با موجودنیی به پاینگاه
 . زده بود مواجه شدمرونی لبش رو شکافته بودو بکه
 

 . دور دستم حلقه شديزیشته بودم که ناگهان چ شده بودم و دست از تقال کردن بردارهی بهش خشوکه
 .دیکشی که دستم و گرفته بود و به سمت خودش مدمی و دری و برگردوندم که آرشاوسرم

 . پام آزاد شد و به سمتش پرت شدمناگهان
 
 .می بردیبا..پاشو-
 

  بود؟ی چگهیاون د:ریآرشاو
 
 .هرلحظه ممکنه برگرده..پاشو-
 

 اونجا چخبره؟:آرشا
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 دمی بود دوستادهی دورتر از ماای و به سمت آرشا که کمدمی و کشری بلند شدم و دست آرشاونی زميز رو اعیسر

 برووو: زدمادیو روبهش فر
 

 ؟یچ:آرشا
 

 .فتمی بنی زمي به مچ پام خورد که باعث شد روی شدن حرف آرشا سنگباتموم
 

 .زود باش بلندشو.. شد؟یچ:ریآرشاو
 
 . جرأت نکردم به سمتش برگردمیول..دمی شني خِرخِري پشت سرم صدااز

 . کردمدنی بلند شدم و لنگان لنگان شروع به دونی زمي از روری آرشاوباکمک
 
  قدرت مواجه شدن باهاش و نداشتمی ولدمیشنی و مشدی خِرخِر و که هر لحظه بلند ترمي همچنان صدایول
 

 .برو.. ؟يستادیآرشا چرا ا:ریآرشاو
 

  کهمی بوددهی و هنوز بهش نرسمیاشت با آرشا فاصله دی قدمچند
  پشت سرتون؟هیاون چ:گفت

 
 مواجه دی خزی منی زمي همون موجود که چهاردست و پا روحی به عقب برگشتم که با صورت کرناخوداگاه

 .شدم
 
 ..رســـیاالن م.. نیزود باش-
 

 که ي کنم قبردای پی فرصت عکس العملنکهی افتاد و قبل از انی زمي روری حرفم تموم نشده بود که آرشاوهنوز
 گرفت و او را به داخل قبر ری اومد و از گردن آرشاورونی از قبر بی بود شکافته شد و دستستادهیدر کنارش ا

 .  شده به سرعت بستمی کندای رو پي فرصت انجام کارنکهی قبل از ادویکش
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 .ریآرشاووووو:آرشا

 
 . بادستنی نشست و شروع کرد به کندن زمنی زمي روعی سرآرشا

 
 .می بردیآرشا زود باش با..آرشا-
 

 ..خفه شووو چطــ:آرشا
 

 و دوتا دستاش و گرفت و دی آرشا پري بودم رودهی که قبال دي حرفش تموم نشده بود که همون موجودهنوز
 . کرددنشیشروع به کش

 
 لیسه..لیسه:آرشا

 
 فرصت کنم خودم و نکهی و قبل از اشدمی دورتر مکردمی می سعشتری هرچه که بی ولدمی به سمتش دوعیسر

 گوشم ي توزدی آرشاکه اسمم و صدا مي آخر صداي قبرستون گم شد فقط لحظه یکی تاريبهش برسونم تو
 .اکو شد و بعد از اون سکوت قبرستون و دربرگرفت

 
 .دمیچرخی و فقط دور خودم مزدمی  نفس منفس
 . شدی نمدهی ديزی چچی هیکی اون تاري تویول به اطرافم انداختم ینگاه

 
 ن؟ییبچه ها شما کجا...ررررریارشاو...آرشااااااا-
 

 .شدی مشتری و سرما و سوز هواهم بشدی تر مکی و تارکی هر لحظه تارقبرستون
 
 شده رهی بهم خیکی جفت چشم قرمز که در تارکی به عقب برگشتم که با عی سردمی شني پشت سرم زمزمه ااز

 .بود مواجه شدم
 . قرمز در برگرفتی شد و دور تا دورم و چشمانشتری زمزمه ها بي به عقب برداشتم که صدای قدمآروم
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 . شونم قرار گرفتي روی به عقب برداشتم که از پشت دستی قدمدوباره

 
 .دمی آرشام و شني برگشتن و نداشتم و منتظر بودم هرلحظه بامرگ روبه رو بشم که صداجرأت

 
 ؟ی خوبلیسه:آرشام

 
 .دمی کشی آرشام نفس راحتدنی به عقب برگشتم و بادعیسر
 
 . پسردمیهوووف ترس-
 

  افتاده؟یاتفاق..دهیرنگتم که پر..؟یخی نقدریتو چرا ا: و گفتدی به صورتم کشیدست
 
 ؟يدی ندنجای ایبی عجزیتو چ..تو-
 

 ؟یبی عجزیچه چ..آرشام؛نه
 
 .دمی دنجای ابی و غربی موجودات عجي سرکی قبل قهیچند دق..راستش-
 

 .ستی حالت اصال خوب ننکهی ا؟؟مثلیچ:آرشام
 
 ..من حالم خوبه-

 ؟ي خبر ندارهی گفتم؛از بقدی کردم و باتردیمکث
 

 . دور و براننی همیول..نه:آرشام
 
 .ستی ننطوری بنظرمن ایول: و گفتمدمی به صورتم کشیدست-
 

 ه؟ی چ؟منظورتیچ:آرشام
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 . زنده باشنگهی دهیفکرنکنم بق.. کهنهیمنظورم ا-
 

 گهی که اونا دی چیعنی.. زده به سرت؟پاكیگی می چیفهمی مچی تو هلی گفت؛سهي نسبتا بلندي با صداآرشام
 ستن؟یزنده ن

 
 ..آرشام آروم باش-

 .. کهدمیمن خودم د..هووف ..من: ادامه دادمی آروميباصدا
 

 . و قطع کردم و ادامه ندادمحرفم
 

 . که اونا مردنيدیحتما خودت د: و گفت زديپوزخند
 
 .می برایب..می کندای زود تر ارغوان و پدیزود باش با..دمی ندیچیاصال من ه-
 

  و رهاکردم  بااحساس سوزش پوست دستم از سرما فورا دستشی ولدمی و گرفتم و به سمت خودم کشدستش
 
 ؟یخی نقدریتو چرا ا: شدم و با شک گفتمرهیزدخی مي صورتش که حاال به کبودبه
 

 ..لیسهههههه: آرشام نداشت گفتي به صدای شباهتچی که هیی توپ باز شد و باصداکی ي به اندازه دهنش
 

 . قدم به عقب برداشتمچند
 
 تو چِت شده؟...آرشام-
 
 . نبود از دهانش خارج شدغی شباهت به جی که بیی زد و صدايشخندین

 .دنیاشتم و شروع کردم به دو گوشم گذي و رودستم
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 . باشهنجای اونجا امن تر از اکردمیاحساس م.. که از بچه ها جدا شدم بگردمیی گرفتم به همون جامیتصم
 .کردمی نمی توجهدمیشنی که از پشت سر میی و به صداهاکردمی به جلو نگاه مفقط
 .دیکوبی ام منهی سي و به شدت به قفسه زدی به سرعت مجانی از شدت هقلبم

  در دلم روشن شديدی ماه نور امیی روشنادنیباد
 يزی فرو رفت و به چي خارج بشم که ناگهان پام به داخل قبریکی تارنی کردم تا زود تر از اشتریسرعتم و ب 
  کردریگ

 . استخون مواجه شدمي به سمتش برگشتم که با تعداددی و تردباشک
 .شدمی مدی ناامشتری بکردمی،می سعشتری بی هر چی بکشم ولرونی کردم و پام و بیسع

 شتری بکشم که احساس کردم برونی گاهم کردم تا بتونم پام و بهی و تکنی گذاشتم و زمنی زمي و رودستهام
 . پام در حال حرکتهي رويزی و چرمیدارم به داخل قبر فرو م

  گرفتم تا مانع از فرو رفتنم بشمی و از سنگ بزرگدستم
 ي براي الهی از من به عنوان وسيزی انگار چرفتمی فرو مشتری و من بشدی مشتری اطرافم بيهرلحظه زمزمه ها 

 .کردیباال آمدن از اون قبر استفاده م
 . و حس کنمشدی مدهی بدنم کشي و که روشی استخوني دست هاتونستمی می راحتبه
 .خوردمیم نی نداشت و تکوني اثری اون سنگ باال بکشم ولي لهی کردم خودم و به وسیسع
دوست داشتم هرچه زود تر ... خوابم گرفته بودیلی تنم نمونده بود و بدنم سست شده بود و خي توی جونگهید

 باشه فقط ی و طوالنقی عمیلی خواب ممکنه خنیبرام مهم نبود که ا..چشمهام و ببندم و به خواب برم
 فقط خوااااب... بخوابمخواستمیم

 . شده بود و حصار دستهام کم کم در حال باز شدن بود از به دور سنگ بودنی سنگپلکهام
  

 هی شبییصدا...زدی آشنا که اسمم و صدا مییصدا.. آرام و گوش نوازییصدا..دمی شنیی اون حال صدايتو
 آسمان..يصدا

 
 .یشیتو موفق م..بلند شو..یتونیتو م..بلند شو..لیسه..لیسه+
 

 یاهی نبود به جز سيزی چچی هی سرم و بلند کردم وبه سمت منبع صدا برگشتم ولعی بازکردم و سرچشمام
 .محض
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 . بکنم بالخره بهتر ازمردن بودي گرفتم کارمیبودتصم  بهتر شدهحالم
 که احساس شترکردمیب  تالشم وخوردی نمی سخت گرفتارشده بود و تکونی کردم پاهام و تکون بدم ولیسع

 .شهیکردم پاهام داره آزاد م
 .امی برونی ترسنگ و گرفتم و شروع کردم به تقال کردن تابلکه بتونم بمحکم

 نشده بودم خودم و آزاد کنم موفق هم باز ی ولدمیلرزی صورتم نشسته بودو از سرما به خودم مي روي سردعرق
 . طرفميزی با چه چنمیجرأت نگاه کردن به داخل قبر هم نداشتم تا حداقل بب

 که دمی دستهام جمع کردم وباتمام قدرت خودم و به سمت باال کشيمام توانم و تو آخرمم کردم و تتالش
 . پرت شدمی از اون قبر لعنترونیناگهان پام آزاد شد و به ب

 . گذاشتم و چشمهام و بستمنی زميسرم و رو.زدمی افتاده بودم ونفس نفس منی زمي حال رویب
 
  شدمرهی خنیبا تعجب به زم که به پلکم خورد چشمهام و باز کردم و ي نوربا
 
 .دیدرخشی زده بود و مرونی بي نورنی زمي از قسمتهای بعضاز
 . بودنی نگاهم همچنان مسخ زمی بلند شدم ولنی زمي رواز
 . شده بوددهی هر کدوم کشي تویبی غری بود که داخل هم قرار گرفته بودن و اشکالرهی دامی چند نهی شبيزیچ

 .اوردمی نمادی به يزی چی ولومدی آشنا میلی خبنظرم
 

 کنه؟ی مکاری چنجای باشه؟اصال اتونهی می چیعنی:  کردمزمزمه
 

 افتاده بود نی زمي که رويدی سفءی که نگاهم افتاد سمت شدمی کشنی زمي اشکال روي روی شدم و دستخم
 .گچ... کی هی بود شبيزیچ
   برش داشتمنی زمي رواز

 . شدمرهی دستم بود خي که توی به گچباتعجب
 از اون ترس و گهی و دکردمی زده بود احساس آرامش مرونی بنی که از زمیی بود که در کناراون نورهابیعج

 . نبودياضطراب خبر
 . ذهنم زده شدي توي انداختم که جرقه انی زمي به اشکال روی نگاهدوباره

 . شدمشی آوردم و وارد گالررونی ببمی و از جمی گوشعیسر
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 .ناهاشیهووووف ا...نه ..نه..نه..پاکش کردم؟نکنه .. پس؟ییکجا-
 
 شده بود فقط کاملتر دهی کشنی زمي بود که روی اشکالهی شببای بود نگاه کردم تقرمی گوشي که توی عکسبه

 .بود
 

 . به عقب برگشتمعی پا سري صداهی شبیی صدادنیباشن
 . پارو بشنومي صداهی شبیی صداتونستمی شد و فقط می نمدهی ديادی ززی چیکی اون تاريتو
 

 که با هر قدم ي اهی بود ساهی ساکی فقط نمی ببتونستمی که ميزیتنها چ.  رو به سمت صدا گرفتمی گوشنور
 .شدی تر مکیبهم نزد

 
 ؟ی هستیتوک.. اونجاست؟یک-
 
 ؟یت..خود...ل؟یـ...سهـ+
 
 ؟ی هستیتوک..تو-
 

 که دوباره با دمیترسی می پسراست ولیکی ي بفهمم که صداتونستمی می برام آشنا بود و به راحتیلی خصداش
 ... مثلیکی

 . بدنم مور مور بشهشدی باعث مشیادآوری یحت
 
 ؟ییکجا..لیــ..سهـ+
 
 ؟ی هستیتو ک-
 

 .شدی منی آرشاوهی شبشتری بشدی تر مکی نزدیهرچ
 .دیکشی منی زمي از پاهاش و رویکی و داشتی برمی کوتاهيقدمها
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 ؟ی خودتنیآرشاو-
 

 ست؟ی معلوم نیعنی:نیآرشاو
 
 .یاز کجا معلوم خودت باش-
 

  حالت خوبه؟لیسه: گفتباتعجب
 

 .ستادی و روبه روم ادی رسبهم
 

 ؟یکنی بهم نگاه مينجوریچراا..لیسه:نیآرشاو
 

 . به سر و وضعش انداختمینگاه
 شده بود و سرزانوش پاره ی و خاکفی رد خون بود لباسهاش کثشیشانی پي صورتش چندتا خراش بود و رويرو

 . شده بودیشده بود و پاش خون
 

  سرت اومده؟ییچه بال: گفتمباتعجب
 

 ؟يدی نديزی چنجایتو ا: نگاهش عوض شد و گفترنگ
 
 ؟یچ-
 

 .. اصال اتفـنجای انیبب:نیآرشاو
 

 . بلند شدی گرگي زوزه ي حرفش تموم نشده بود که صداهنوز
 

 .مینجابری و از امی کندای رو پهی زودتر بقدیبا..انیدارن م: خودش و بهم چسبوند و گفتعیسر
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 ؟یگی روماد؟گرگهای داره میک-
 

 .. بدتر ازیلی خدمشونیمن د.. ستنیاونا گرگ ن..نه:نیآرشاو
 

 .دی کشي بلندادی افتاد و فرنی زمي حرفش تموم نشده بود که روهنوز
 .دشیکشی بود و داشت باخودش مدهی گرگ پاش و چسبهی شبيزیچ
 

 و رها نی آرشاوي برداشتم و به سمتش پرت کردم بابرخورد سنگ به بدنش پانی زمي از روی نسبتا بزرگسنگ
 .کرد و سرش و بلند کرد

 بود و ي از خون جاریی که ازش چشمه های مشکی از هرگونه مو و چشماني عاری گرگ با بدنهی شبیوونیح
 . گچيدی به سفی بلند و پوستيدندونها

 .دی من پرت کردم و گردنم و چسبي جهش خودش و روکی کنم بای بتونم حرکتنکهی از اقبل
 . خفه شدادمی گلوم فري توزشی تي و که با فرو رفتن دندونهادمی کشيادیفر
 . گردنم حس کنمي خون رو روی گرمتونستمی می راحتبه
 
  تنم بود تااز خودم دفاع کنمي هنوز جون تویول

 خودم ي از روعی گرفت سرشی باره لَش گرگ آتکی و کم کم گردنم آزاد شد و به دمی شنيادی فريصدا
  دمیکنارش زدم و عقب خز

 ي فقط چند شعله ی به اون بزرگی بعد از آتشی قرمزش اوج گرفتن کمي آتش شعله ور شد و شعله هاکدفعهی
 . جاموندنی زمي خاکستر به روی مونده بود که کم کم آونها هم خاموش،شدن و فقط کمکیکوچ

 
 .دمی به گردنم کشیدست

 
 .دست بهش نزن:نیآرشاو

 
 . نشسته بود انداختمنی زمي که االن کنارم رونی به آرشاوینگاه
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 ؟یگرگه رو کشت... اونيچطور-
 

 . سرشيفقط بااون تخته سنگ زدم تو..دونمینم:نیآرشاو
 

 با سنگ؟: گفتمباتعجب
 

 .میری رو بگيزی ر،خوني جلودیبا: آورد و به سمتم گرفت گفترونی ببشیاز ج ی تکون داد و دستماليسر
 

  هم داره؟يحاال اثَر: گردنم گذاشتم و گفتمي رودستمال
 
 بار ستی که اگر بود تو تا االن  دوستی نقینترس زخمت عم.. ي که نخوردریزخم شمش: زد و گفتيشخندین

 .ي بودوستهی پیبه ملکوت  اَعل
 
 .دیشا-
 

 .می خراب شده برنی زودتر از ادیزود باش با:نیآرشاو
 
 ..دیاول با..شهینم-
 

 دای رو پهی زودتر بقدیاالن با...می تادنبال ارغوان بگردمیای هوا روشن شد می وقتنیبب: و قطع کرد و گفتحرفم
 .می برنجای از افتهی بي اتفاق بدنکهی و قبل از امیکن
 
 . تااالن افتادهفتهی قرار بود اتفاق بيزی هر چیدونی نمیچیهههه تو ه..اتفاق بد؟: بلند شدم و گفتمنی زمي رواز
 

 .. نکنه..ه؟ی منظورت چنمیبب:نیآرشاو
 
 .آره درسته-
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 . امکان ندارهنینه ا: زمزمه کردناباور
 
   کردي هنوز هم بشه کاردی شانیبب..آروم باش-
 

 .گمی می چدیفهمی حال خودش بود اصال نمي توانگار
 

 ..دی ما بانیبب: شونش گذاشتم و گفتمي رویدست
 میای که بياگه تو نگفته بود.. توعهریهمش تقص:دی کشيادی و فردی ام و چسبقهی حرفم تموم نشده بود که هنوز

 .چکدومیه.. افتادی اتفاقات نمنی از اچکدومی هنجایا
 
 .تو فقط آروم باش..یگیباشه تو درست م-
 

  شده؟ی چیفهمی مچیه...؟یچطور آروم باشم لعنت:نیآرشاو
 
 . نشده باشهری هنوز ددیشا.. کردي کارکی بشه دی شاگمی می چنی مرده باشن ببهی که بقستمیمن مطمئن ن-
 

 .مردن... هی بقی من فکرکردم که تو گفتی؟ولیچ:نیآرشاو
 

 . هنوز هم زنده باشندی شای ولستمیمطمئن ن..دونمینم- 
 
 م؟یکارکنی چدیبا: ام و رها کرد و گفتقهی

 
 . هک شده بود اشاره کردمنی زمي که روی عالئمبه
 
 . که آسمان به اونجا رفتهشهی باز میی به جاادی دروازست و به احتمال زکی نیبنظرم ا-
 

 ؟ی گفت؛تومطمئنباتعجب
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 .می کنلشی تکمدیآره فقط با-
 

 ؟ي چطوریول:نیآرشاو
 

 . کاملهي نقشه نیبنظرم ا:و بهش نشون دادم و گفتم بود می گوشي که تویعکس
 

 .کشمتی منجای و گرنه خودم همیفقط دعا کن درست گفته باش..باشه:ریآرشاو
 

   تکون دادميسر
 ن؟ی به کشت و کشتار عالقه داری شماخانوادگنمیبب...باشه-
 

 . حال و هوات عوض بشهخواستمی فقط مری نگيجد: بهم رفت که گفتمي غره اچش
 

 م؟ی به اصطالح دروازه رو بکشنی ادی بايخب چجور:ریآرشاو
 

 .نیبنظرم باا: کرده بودم و بهش نشون دادم و گفتمدای که پیگچ
 

 . گرفتمنی رو به سمت آرشاوي اکهی کردم و تکهی و دو تگچ
 

 . ندارهدهیهوووف بنظرم فا:نیآرشاو
 
  شدمنی زمي نقشه رودنی نگفتم و مشغول کشيزیچ
 

 .هووووف بالخره تموم شد: و گفتدی به کمرش کشی و دستستادی صاف انی آرشاوقهی از گذشت ده دقبعد
 
 .شهیاز منم االن تموم م-
 

 دمی چشم در داخلش بود و کشکی بارهی داکی عالمت و که نیآخر
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 .دنی شروع کرد به لرزنی زد و زمرونی بنی از زميدی بلند بشم نور شدنی زمي خواستم از روتا
 

 .دنی بلند شدم  و شروع کردم به دونی زمي از روعیسر
 . شدمرهی وجود اومده بود خنی که در زمی و نفس نفس زنان به شکافستادمی که دورتر شدم ایکم
 

 نه؟ی خودش و بهم رسوند و گفت؛دروازه همنیآرشاو
 
 .فکر کنم-
 

 .گهی دمیابری بی هستیپس منتظر چ:نیآرشاو
 
 شه؟ی و به کجا باز مهی چنی که امیدونی ما نمیول-
 

 م؟ی هم داريمگه چاره ا:نیآرشاو
 
 .میندار...نه-
 

 .میپس بزن بر:نیآرشاو
 
 .میبر..باشه-
 

 . از پشت سرمون بلند شددنی خزهی شبیی گرگ و صداي زوزه ي صدامی اول و که برداشتقدم
 بدوووووو: زدمادی به عقب برگردم فرنکهی ابدون

 
  دنی به دومی شروع کردهردو

 صد متربود و هر ي پنج متر برام به اندازه نی چرا ادونمی نمی پنج متر بود ولای فاصله مون با دروازه چهار دیشا
 .دمیرسی بهش نمدمیدویچه که م

 . کردم و به عقب برگشتمی بلند شد مکثنی آرشاوادی فري دروازه صداي به باالدنمی رسبا
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   افتاده بود در حال در برگرفتنش بودنی آرشاوي رواهی سي اهی افتاده بود و سانی زمي با شکم رونیآرشاو

 . شدن بودنکی گرگ درحال نزدي پشت سرش تعدادو
 

 .برو تمومش کن..برو..نهههههه: زدادی قدم به سمتش برداشتم که فرچند
 

 .دی درد کشي از روي بلندادی تمام بدنش و در بر گرفت و فریاهی بهش انداختم که سی نگاهمستأصل
 

 .دمی به داخل دروازه پرعیرد کردم و سر گعقب
 

 )يراو(آسمان
 
 
 . اوده باشمشی که حاال مسئول مشکالت پومدمی خودم به جبروت ناریمن که بااخت..ستمیمن مقصر ن-
 

 .. توستری ها تقصی نظمی بنی در هر حال تمام ایول: زدادی مرة فرملک
 البته نه بالجبار بلکه با خواست ي از جونت بگذردیبا..ي تقاص پس بددیتوبا: زدي کردو پوزخندیمکث

 .ی باخواست خودت جونت و فدا کندیبا...خودت
 
 .کنمی نمي کارنی همچچوقتیمن ه-
 

 زانت؟ی نجات عزي برایحت: انداخت و گفتکلی به طی نگاهمی مرة نملک
 
 و به زی و همه چنیسون نرهی به بقیبی در صورت برگشتن من آسنی شما به من قول داده بودیول..یول..؟یچ-

 .نی برگردونشیحالت عاد
 

 . ، نه االنگردهی برمشی به حالت عادزی همه چدی ها به اتمام رسی نظمی بنی که ای مرة؛من گفتم وقتملک
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 . شدمرهی بودن خستادهی ای بزرگي و جن ها در کنار دره تهای از عفری و جمعکلی بهت به ملک که در کنار طبا
 
 .کنمی نمي کارنی من همچیول..یول-
 

 ؟ي که دوستش داری نجات کسي برایحت: مرةملک
 
 ؟یچ-
 

 مقاومت یتونی حاال هم منیبب..نگاه کن: و به دره اشاره کرد و گفتدی کوبنی عصاش رو سه مرتبه به زمملک
 ؟یکن
 
 . شدمرهی به سمت دره برداشتم و به داخلش خی شک قدمبا
 ... اصال خبر نداره که منلیسه..آره.. ستی نی اصال واقعری تصونیا: بهت گفتمبا

   هم گذاشتمي و آروم روچشمهام
 .ستی نلی متعلق به سهری تصونی بگم انانی بااطمتونمیمن نم..ستی ممکن نری غنه
 

 رهی افتاده بود و در حال فرو رفتن بود خری گي که داخل قبرلی از اشک به سهي و باز کردم و با هاله اچشمهام
 شدم

  نگه داشته بودیته بود و خودش و با تخته سنگ و بسچشمهاش
 . نداشتی و زندگیی رهاي برايدی امگهی دانگار
االنم تنها .. ماجرا باز بشهنی پاش به ای کسذاشتمی مدیاز همون اول نبا... اتفاقات منمنی تمام ای و بانباعث

 .ي اگهی و هرکس دلی مرگه منم نه اشکان و سهي ستهی که شایکس
 

 . شدمرهی خکلی و بلند کردم و به طسرم
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 سنگ نقدریا.. نبودينجوری اشناختمی که من میکلیط.. قلبش از سنگ شدیک.. کردریی تغنقدری ای ککلی طواقعا
 شیوانی حي خونی که بهم داشت اي هم فقط بخاطر عالقه ادیشا... هم بود و من خبر نداشتمدیشا...دل نبود
 . نسبت به من ندارهی حسچی هگهید "مطمئنا... االنیول..کردیپنهان م

 
 مشکالت منم ازتون خواهش نیمسبب تمام ا..رهی بمنی و سر دادم سمت ملک و  گفتم؛تورو خدا نذارنگاهم

 .نی نجاتش بدکنمیم
 

 .خوامی مزی چکیدر عوض از تو .. کنمیباشه کمکش م: مرةملک
 

 . انداختم کوتاه نگاهم کرد و چشمهاش و بستکلی به طینگاه
 
 .نی کمکش کنکنمیفقط خواهش م..کنمی باشه قبول میهرچ-
 

 .. خب من..؟یهرچ: مرةملک
 .خوامی نگاهم کرد و گفت؛جونت و مثی کرد و خبیمکث

 
 دی از چشمم چکی و بستم و قطزه اشکچشمهام

 . و از جونم بگذرمرمی بپذدی که بالخره بادونستمی مستی در کار نی برگشتدونستمی هم مخودم
 ..باشه قبول:از کردم و زمزمه کردم و بچشمهام

 . نی ادامه دادم؛حاال نجاتش بدي بلند تريباصدا
 

 ازت دست من یکمک..ی کمکش کندیفقط خودت با: تکون داد و گفتتی رضاي از روي زد و سري لبخندملک
 . ندارهی جهان به من ارتباطنی خارج از اانیدرواقع امور مربوط به جن..ادیبرنم

 
 .نیکنی کمکش منی شما گفتیول..یول-
 

 ..شنوهیباهاش حرف بزن صدات و م..ی که خودت کمکش کندمیدرسته حاالهم اجازه م: مرةملک
 . بهت بکنمتونمی که می تنها کمکنیا: زد و ادامه داديشخندین
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 . چشمهام و بستمي لحظه اي و مشت کردم و برادستم
 کمکم ایخدا... بهش ندارمیی دسترسچی که هی نجاتش بدم در حالتونمی مکارکنم؟چطوری چدی باحاال
 .تنهاش نذار..رهی اون قبرستون بمينذار تو..کمکش کن...کن
 

تو ..بلند شو..یتونیتوم..بلند شو..لیسه..لیسه: برگشتم و آروم زمزمه کردمری و باز کردم و به سمت تصوچشمهام
 .یشیموفق م

 
 لی که سهی درست زمانی افته ولی می چه اتفاقنمی خورد و چشمهاش و باز کرد نگران منتظر بودم تاببیتکون

 . شددی ناپدری بلند شد و تصوي ضربه ايسرش و بلند کرد صدا
 
 . سمت ملک برگشتمبه
 
 چرا رفت؟... شد؟یچ-
 

 یتو تمام کمک:  بود انداخت و گفترهی مقابلش خي بود و به دره ستادهی که با اخم اکلی به طی نگاهمی نملک
 .ستی به تو مربوط نگهی دشی بقي اومد و انجام دادیکه از دستت بر م

 
 ي تمام کارنیا..فتادی نی اتفاقچیپس چرا ه..نیکنی کمکش منی شما گفتیول..یول: گفتمي نسبتا بلنديباصدا

 نسبت به اون ي تعهدچی منم هنیستی حرفتون نياصال حاال که شما پا...اصال .... اومدیبود که دستت شما بر م
 . ندارمیقول لعنت

 
 .ی بند باشي به قولت پادی باي تو قول دادشهینم: زد و گفتي پوزخندملک

 
 .نی و نجات بدلی که سهی به شرطیقول دادم از جونم بگذرم ول..آره من قول دادم-
 

 .بدم ندادم که جونش و نجات ی ضمانتکنمیمن گفتم کمکش م: مرةملک
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 . خارج شدتی جمعانی نکرد و از می توجهی شدم ولرهی خکلی به طمستأصل
 قول نیاگه نجاتش بد..نیتورو خدا نجاتش بد..کنمیازتون خواهش م: شدم و گفتمرهی به ملک مرة خدوباره

 . ازجونم بگذرمتی با رضادمیم
 

 . ندارهی خارج از جبروت به من ارتباطانیگفتم که امور مربوط به جن..شهینم: مرةملک
 
 . پاهام گذاشتمي افتادم و دستهام و رونی زمي دو زانو روبا

خودم و .. رو از شر وجود خودم راحت کنمهی اصال خوب نبود دوست داشتم همون لحظه خودم و بکشم و بقحالم
 بخاطر ی کسگهیه تاد نکشی بخاطر من سختی کسگهی تادفتهی درسر ني بخاطر من توی کسگهیبکشم تاد

 .جونش و از دست نده...من
 

 .دی چکنی زمي و از گونه و چونه ام سر خورد و رودی از چشمم چکی اشکي قطره
 

 وجونم شمی شما نممی عنوان تسلچیمن به ه: زدمادی بلند شدم و فرنی زمي گذاشتم و از رونی زمي و رودستم
 شرف و عزت ندارن و به قولشون عمل ي که ذره ای کساني وقت جونم فداچیمن ه.. کنمی شما نممیتسل
 .کنمی نمکننینم
 

 و دی کشی وحشتناکادی فرشدی از دماغش خارج مي قرمز شده بود و دودتی که از عصبانی مرة در حالملک
 دورگه ي بلندم کرد و باصدانی حرکت خودش و به من رسوند و دستش رو دور گردنم حلقه کرد و از زمکیبا
و از دست داده   بخاطر تو جونشونيادی زي تا االن هم عده یکنیالن کار و تموم م انیهم: گفتيا

 . نداشتندای قضانی در ايری تقصچی نداشتند و هی گناهچی که هیکسان..اند
 

 . که ملک داشت درحال سوزش بود و باعث شده بود نفسهام کوتاه بشهی از شدت حرارتگلوم
 
  گناه هستن؟یفقط مردم شما ب-

 .... بود؟ی اونا چری گناه نبودن؟تقصی و اشکان بلیسه: کردم و ادامه دادمیمکث
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پس چرا به ... انجام ندادمی کار اشتباهچیمنکه ه.. رو انجام دادمنی گفته بودیمنکه هرچ: ادامه دادمهی گربا
 اون قبرستون ي و تولی و سهنی چرا به قولتون عمل نکردن؟پسی و جون اشکان و گرفتنیقولتون عمل نکرد

 ...رهی تا بمنی رها کردیلعنت
 چرااااااا؟؟؟: زدمادیفر
 

 ي براي اتفاق بدنکهیبهتره قبل از ا: زمزمه کردی آرومي پرتم کرد و با صدانی زمي و رها کرد و روگلوم
 .ی ماجرا رو تموم کننی افتهیخانوادت ب

 
 وجود داره بعد از ینیچه تضم..بهتون اعتماد کنم دوباره تونمیمن چطور م..کردمی کار و نمنی وجه اچیبه ه...نه-
 .نیخانواده ام و راحت بذار..مردم... مننکهیا

 
 ؟ی برسی مسائل به چنی باگفتن ايخوایم..؟يخوای میچ: مرةملک

 
 . و برگردونلیاشکان و سه-
 

 ... منکه گفتم ففط امور مربوط به: مرةملک
 

 ..گهی و اشکان که دلی سهیول..درسته: و قطع کردم و گفتمحرفش
 .مردن..اونا..ستنی ناسوت نيتو: کردم و با بغض ادامه دادممکث

 
 از دی بعدش بای ولگردونمیباشه برشون م: گفتیی بهم انداخت و بعد از سکوت نسبتا طوالنی مرة نگاهملک
 .ي بگذرتیزندگ

 
 . ام دارمگهی شرط دکیمن ..نه-
 

 .ستی قبول ني اگهی حرف دچیه: مرةملک
 
 .نی باهاشون نداشته باشي و کارنی ماجرا خانواده ام و تنها بذارنیبعد از ا...نکهیفقط ا..خوامی نميادی ززیچ-
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 . باهاشون ندارمياز اول هم گفته بودم که کار... مرة؛قبولملک

 
 .خوامیمن ضمانت م-
 

 .ی گفته بسنده کننی که به هميتو مجبور... ستی در کار نیضمانت: مرةملک
 
 . شدمرهی بلند شدم و به ملک خنی زمي رواز
 
 .دی وفا کندی که داده ای به قولندفعهی ادوارمیام-
 

 . تا بعد من دوستانت رو به ناسوت برگردونمي از جونت بگذرتی و با رضاي به درون دره بپردیبا: مرةملک
 
 .از جونم بگذرم...ن تا منی و اشکان و به ناسوت برگردونلیاول سه.. بهتون اعتماد کنمتونمیمن نم..نه-
 

 .یلیخ..ي اچارهی بیلیخ: زد و گفتي پوزخندملک
 

 که مثل هی شکرش باقيباز جا:دمی دندونهام غرنی شدم و از برهی و بهش خختمی نگاهم ري خشمم و توتمام
 .ستمی نریشماها پست وحق

 
 . دادیقی محوشد و جاش و به اخم عمپوزخندش

 
 دورگه تی عفرکی که کردمی حرف بزنم مطمئنا اگر هنوز فکر مينجوری چطور جرأت کردم با ملک ادونمینم
 بهش ی حرفنی همچنکهی چه برسه به ادادمی ناقص هستم جرأت همکالم شدن باملک و به خودم نمي

 . کردمدای پیرت جسانی ندارم همچی چنداني که با مرگ فاصله قتی حقنی با دونستن ادی شادونمینم...بزنم
 

 . شددی از آتش خارج شد و در هوا پخش وناپدیی و از دهانش شعله هادی کشي بلندي نعره ملک
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 . شدمرهیچند قدم به عقب برداشتم و باترس به ملک خ 
 

 . به قسوره گفت که متوجه نشدميزی اولش برگشت و چي بعد که ملک آروم ترشد به جایکم
 

 . برام قابل مفهوم نبودچکدومشونی که هی و شروع کرد به بر زبان آوردن جمالتدی کشيادی فرقسوره
 . به پا شديدی بعد طوفان شدی کرد و کمدنی شروع به وزیمی مالباد
 
 ه؟ی طوفان ازچنی افتاده؟ایچه اتفاق-
 

 . نرفتنی ازبی طوفان کم ترشد ولشدت
 

  به گوشم خوردیی آشناي طوفان صدايازتو
 زدی آشنا که اسمم و صدا مییصدا
 .اشکان: به جلوبرداشتم و زمزمه کردمیقدم

 . اشکان در مقابلم ظاهر شدي کرهی شد و پدی طوفان ناپدهی از ثاتيدرکسر
 

   شدمرهی بهش خی اشکي و باچشمهاشوکه
 .نمی اشکان و زنده ببنکهی چه برسه به انمی که بتونم جسد اشکان و ببکردمی فکر نماصال

 
 .داشتی شده بود چشم ازم برنمرهی بهت بهم خبا

 ؟یسالم.. و بهم رسوند و باترس گفت؛ارغوان تو حالت خوبه؟خودش
 
 .ی که تصورش و بکنی از اونشتری بیلیخ..یلیخ.. دوستت دارمیلیاشکان خ: و گفتمدمی خندهی اوج گرتو
 

 ؟یگی می چیفهمی توحالت خوبه ماشکان؛ارغوان
 

 جون و ارسالن تشکر ي و پردی عمومج من ازي تکون دادم و زمزمه کردم؛مواظب خودت باش و به جايسر
 .کن
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  درسته؟شیدیتوهم د..يدی حتما توهم ترسدونمیم..ستیارغوان تو حالت خوب ن..؟یچ: گفت باترس
 .ستادی بود و پر کرد و مقابلم انمونی که بي افاصله
 ...کشهیاون بهم گفت اگه نقشه رو بهشون ندم تورو م:اشکان

 ؟یکنی مکاری چنجای کجاست؟اصال توانجایارغوان ا: به اطرافش انداخت گفتی نگاهبااسترس
 
 که بود اشکان و بدجور ترسونده بود به ی هرچی تنش انداخته بود ولي ترس و تونی اي چه موجوددونمینم

 شدی جمالتش به هم نمی ارتباطی بي که خودش هم متوجه يحد
 

 دادی نشون نمیبود و عکس العمل ماي مدت ملک درحال گوش کردن حرفهانی اتمام
اصال ..ارهی که سر اشکان بیی بالدمیترسیم..ترسوندی سکوت بدجور منو منی ای کنه ولکاری چخوادی مدونستمینم

  کجاست؟لی قرار نبود ملک اشکان و به ناسوت برگردونه؟اصال سهکنه؟مگهیکارمینجاچیاشکان ا
 

 .. قبـمی برنجای از اایب..ایگم؟بی می چيدیارغوان اصال گوش م:اشکان
 

  کرددی در هوا پخش و ناپدي و اشکان و مانند خاکستردی وزیمی حرف اشکان تموم نشده بود که باد مالهنوز
 . کنمی فرصت نکردم ازش خداحافظی شدم حترهی خشی خالي به جاشوکه

 
 .اشکان: کردمزمزمه

 
 .بودمبرگشت به ناسوت، درست همانطور که قول داده ...نگران نباش:ملک

 
 .دمی کشي هم گذاشتم و نفس آسوده اي و آروم روچشمهام

 
 ن؟ی رو هم برگردوندلیسه..لیفقط سه...ممنون-
 

 .نه:ملک
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 ؟یچ-
 
 ... کنمداینتونستم روحش و پ:  قسوره جواب دادندفعهیا

 . جون سالم به در بردهیعوض.. از همتون زرنگ ترهنکهیمثل ا: زد و ادامه داديپوزخند
 

 . ندادمی کردم و جوابسکوت
 . وجود ندارهي راه فرارچی ندارم هي چاره اچیدرواقع ه... ندارمي بهونه اگهیاالن د... که؟حاالی چحاال
 .. قولش عمل کنه و دست از سر خانواده ام بردارههی ملک دوارمیام.. تموم بشهزی بعد از من همه چدوارمی امفقط

 . لبم جا خوش کردي رويلبخند
 .ی و دلچسبنیری شيه واژه چ..خانواده

 
  تموم شد، درسته؟زیهمه چ:ملک

 
 ... تموم شد؟زیواقعا همه چ.. شدتموم

 
 . جلوایب:قسوره

 
 . شده بود انداختمرهی به قسوره که باتنفر به من خینگاه

 
 ؟یشیمتوجه نم.. جلوای بگمیم:قسوره

 
 که فکرش و يزی زودتر از چیلی با پرتگاه نداشتم و خيادی زيفاصله . به جلو برداشتمی سست قدمي قدمهابا
 .دمی پرتگاه رسي به لبه کردیم

 . که انتهاش مشخص نبودقی عميدره ا... روم انداختمشی پي به دره ینگاه
 

  در انتظارمه؟ی چنییاون پا: شدم و گفتمرهی و بلند کردم و به ملک خسرم
 

 .مرگ: زد و گفتي پوزخندملک
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 شه؟ی میآخرش چ-
 

 ..گردنی سابقشون برمیهمه به زندگ..شهی تموم میهمه چ:ملک
 
  خانواده ام؟یحت-
 

 . خانواده اتیملک؛حت
 .زودتر تمومش کن: کرد و ادامه دادیمکث

 
 ادی به سر من بیی که قراره چه بالستی مهم نی کسيبرا..چقدر صحبت از مرگ راحته... گفتنش چه راحتهواقعا

 ..خودشونفقط ..همه به فکر خودشون هستن
 

 .االااااان...تمومش کن: زدادی فری وحشتناکي با صداقسوره
  

 . مرگ شدمي و آماده دمی کشی و بستم و نفس آرومچشمهام
 
  شد وی خالرپامی برداشتم که زي اگهی بسته قدم دي چشمهابا
 

 . و مانع از افتادنم شددیچی دور بازوم پی سقوط و مرگ بودم که دستي لحظه آماده هر
 . و در آغوش گرفتمدمی شد و به عقب کشدهیچی دور کمرم پی و باز کردم که بالفاصله دستچشمهام

  آشنایی استشمام بوبا
 . اش پنهون کردمنهی سي حلقه کردم و سرم و تومی زده دستم و دور کمر ناجوحشت

 .دیکوبی اش منهی سي که با قدرت خودش و به قفسه دمی شنی کوبش قلبش و مي وضوح صدابه
 بود که ي چه کارنیا..وونهی ديدختره : دستهاش و تنگ تر کرد و آروم کنار گوشم زمزمه کردي حلقه

 ؟ی بکنیخواستیم
 

  آوردن حرف قسوره لبخندم محو شدادی با به ی لبم نشست ولي رويلبخند
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 ) کنمداینتونستم روحش و پ:قسوره(

 .. قسوره بهم دروغ گفته؟کنه؟نکنهی مکاری چنجای نمرده پس الیاگه سه..یول
 

 . شدمرهی و از دور کمرش باز کردم و ازش فاصله گرفتم و بهش خدستهام
 
 ؟يمرد..نکنه توهم..نکنه...؟یکنی مکاری چنجایتو ا-
 

 ...زنده ام..نه من نمرده ام: دستهاش گرفت و گفتي و تودستهام
 
 ؟یکنی مکاری چنجای پس ایگیاگه راست م-
 

 .ومدم نجات تو ايبرا:لیسه
 

  من؟؟نجاتیچ: گفتمباتعجب
 

 ..بــ..آره:لیسه
 

 . افتادنی زمي تموم نشده بود که با خشونت به عقب پرت شد و رولی حرف سههنوز
 

 ؟یکنی مکاریچ:دمی قسوره غرروبه
 

 ؟ي فراموش کردي رو که دادی قولقسوره؛نکنه
 

 .فراموش نکردم..نه: و بستم و جواب دادمچشمهام
 

 .آسمان: زمزمه کردي با ناباورلیسه
 
 .منو ببخش...لیسه-
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 . مهارشدتی ببند بشه که توسط دوعفرنی زمي از روخواست

 
 و به کردی و که داد و هوار ملی سهي همچنان صدای ولستادمی پرتگاه اي برگشتم و لبه لمی قبي سرجابه

 .دمیشنی میراحت
 

 ...با توأم آسمان...سمانآ... عقبای بیلعنت... کار و نکننیا.. عقبایب..آسماااان:لیسه
 

 پسرا با یحت... مامان،بابايبرا.. خونمونيچقدر دلم تنگ شده برا.. اسم تنگ شدهنی ايچقدر دلم برا...آسمان
 ...تهاشونیتمام آزار و اذ

 
 مدت برام اتفاق افتاده بود و نی اي که توینیری شده بودم و تمام اتفاقات تلخ و شرهی داخل دره خبه

 . سرم و بلند کردمی اسمدنی که با شنکردمیمرورم
 
 .صبر کن..مازر:کلیط
 

 ...؟ی کنتمی اذيخوایدوباره م.. شده؟یچ: بهش انداختم و جواب دادمي سردنگاه
 .یشیراحت م.. صبر کنگهی دکمی: زدم و ادامه دادم يپوزخند

 
 ..مازر:کلیط
 

 ..اعقبیب..؟یکنی مکاری چکلیط:ملک
 
 من بودم که مازر و به جبروت آوردم پس نیا... مجازاته منمقی که الی تنها کسیدونیخودت هم م..ملک:کلیط

 .رمی بمدیمن با
 

 . شدمرهی خکلی به طناباور
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 .ی مازر و بهش برگردونیزندگ...ي که دادی طبق قولدوارمیام:کلیط
 

 . عقبایتو ب.. کار و بکنهنیاون دختر قبول کرده که ا... عقبای بکلیط:ملک
 
 .منو ببخش....مازر : توجه به ملک گفتیرگشت و ب سمت من ببه
 

 .دی کنم به داخل دره پردای پی فرصت عکس العملنکهی از اقبل
 
 .کلیط-
 

 . افتادمنی زمي خم شد و با زانو روزانوهام
 .من..اون هم به خاطر.. بکنهی از خودگذشتگنی همچکلی طکردمی فکر نماصال

   چشمم خوردي تويدی سرم و بلند کردم که ناگهان نور شدلی سهادی فري صدابا
  اطرافم گنگ و نامفهوم شديکم کم صداها.. چشمم وبستمعیسر

 . و بدنم به شدت کِرخت شده بودکردمی می وزنی باحساس
 

 . به صورتم برخورد کردی خنکمی قرار گرفت و نسی سفتزی چي پام روناگهان
 

  شدمرهی به اطراف خ چشمهام و باز کردم و باتعجبآروم
 
 ...نجای جبروت نبودم؟پس اي کجاست؟ مگه من توگهی دنجایا

 ..يزی چرا چیول.. برام آشناستنقدرینجاای چرا ادونمینم
 .دمی روم کششی پواری به دی به جلوبرداشتم ودستی شک قدمبا
 ..نکهیا

 . و باترس چندقدم به عقب برداشتمدمی کشي بلندنیه
 کنم؟ی مکاری چنجای امن
 . اومدم و وارد هال شدمرونی از اتاق بعیسر
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 کنم؟ی می چه غلطنجایمن ا: گفتمي بلندي به اطرافم انداختم و باصداینگاه
 
 ؟یکنی و داد مغی خونه جي تووونه؟چرایچته د+
 
 که رونی در و باز کردم و از خونه زدم بعی و سردمی کشي بلندغی ستاره جدنی شک به عقب برگشتم و بادبا

 .دی پررونی و متعجب از خونه بمهی سراسلی باز شد و سهییدر واحد روبه روهمزمان 
 

 .میداشتی و چشم از هم برنممی شده بودرهی با تعجب به هم خهردو
 

 و روبه دی پررونی از خونه بمهی سراسی و شلوارك مشکدی سفی اومد و سروش با رکابلی سهي از خونه ییصدا
 . تو خونهمیابریرون؟بی بي چرا اومدوونهید: گفتلیسه
 

به به : گفتلی و روبه سروش و سهستادی اومد و کنارم ارونی از خونه بعی سروش سري صدادنی هم باشنستاره
 ... نجاست؟برادرانی ای کنیبب
 

 .ری خونه وقت خانم هاروهم نگمیابری بلیسه: گفتلی حرف ستاره رو قطع کرد و روبه سهسروش
 

 ي که توي اون گازفی اول تکلنیکجا؟صبرکن:  و گفتستادی سروش اي کمر جلو جلو تر رفت و دست بهستاره
 .نی بد برنی و مشخص کننیخونه انداخت

 
 .میستیمااصال اهل گاز گرفتن ن.. کار مانبودنیباورکن..گاز؟:سروش

 
 . خونهي توی ساعت قبل انداختکی که هیمنظورم اون گاز اشک آور...خودت و به اون راه نزن :ستاره

 
 .کننی بحث ميزی دوتا درمورد چه چنی ادونستمی شده بودم ونمرهی به ستاره و سروش خباتعجب

 
 ..ن؟یگی می معلوم هست چچیبچه ها ه-
 .نی نداشتی که باهم مشکل؟شماهایکنیستاره چرا باشوهرت دعوا م: به ستاره ادامه دادمرو
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 .ه جونش با مشت افتاد بلی شدن حرفم سروش به سلفه افتاد و سهباتموم
 بود که ي چه زِرنی؟اي شدوونهیآسمان د: از بازوم گرفت و گفتیشگونی شد نکی هم با تعجب بهم نزدستاره

 .يزد
 
 ست؟یمگه سروش شوهر تون.. گفتم؟یمگه چ-
 

 اون يتو.. ساعت قبل که حالت خوب بودمیآسمان توچِت شده؟تا ن..من غلط بکنم زن اون نره غول بشم:ستاره
 ؟ي خول شدنقدری افتاده که ایاتاق وامونده ات چه اتفاق

 
 که شکمت ی تا وقتيخوای می بهم گفتي حامله بودستی نادتی..نی من مطمئنم تو و سروش زن و شوهریول-

 ؟ی کنزشی تا سورپرای نگيزیبزرگ نشده به سروش چ
 

 ؟ی کي ؟بچهیبا زن کبا...دی هم پری که داشتی ذره مخهی همون يوااا: با ناله گفتستاره
 

 ؟چرایگی نميزی تو چرا چلیسه: که آروم مشغول حرف زدن با سروش بود و  گفتملی به سمت سهدمیچرخ
 . سروش و ستاره باهم زن و شوهرن؟بگویساکت

 
 . شدن حرفم سروش دوباره به سلفه اقتادباتموم

 
  بابايا:لیسه
 

 باهم ازدواج نکردن  دروغ بگم باهم زن و ی بگم وقتیخب چ: چند ضربه به پشت سروش زد و گفتآروم
 . بحثش جداستگهی دنی بردار من ببندشی دوستتون وبه رنیشوهرن؟حاال اگه شما بخوا

 
 ی کنی کردن؟فکریریگی خودتون و دست باال میلی خنکهی ها مثل ادی؟ببخشیچ: گرد گفتي با چشماستاره
 ن؟یهست
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 آسانسور  و ي جاي و دعواشی دو سه شب پيون دعواپس بگو علت ا: صداش و صاف کرد و جواب دادسروش
 .نی تا خودتون و به ما بچسبوننی جلب توجه کننیخواستیم.. بود؟یاون غذا چ

 
 .ومدی خون ستاره در نميزدی مکارد

 . بزنهرونی فقط کم مونده بود از گوشهاش دود بدییجوی شدت قرمز شده بود و باحرص پوست لبش و مبه
 

 آبرو نی از اشتری خونه تا بمیابریب: که من بشنوم گفتي و آروم فقط جوردی به سمتم اومد و دستم و کشستاره
 .. من از تو برسم آسمانی حسابکی..ي نکرديزیر
 

 .می و وارد خونه شدمی به سمت خونه رفتباهم
 ارغوان: آروم گفتلی در و ببندم سهنکهی قبل از افقط

 
 نمتیبیفردا م: زد و گفتی به سمتش برگشتم که چشمکباشک

 
  تموم شد؟زی همه چیعنی-
 

 .فکر کنم:لیسه
 
 درست مثل پنج سال قبل؟.. کنم؟ی بدون ترس و استرس زندگتونمی االن میعنی-
 

 ت؟ی به هجده سالگی رفته که برگشتادتیپنج سال قبل کجا بود؟مگه : باخنده گفتلیسه
 

 . برام سختهیلی باورش خیدونیم..یگیآره راست م: زدم و جواب دادميلبخند
 

 .دونمی مل؛آرهیسه
 

 هی چرا بقیول: برگشتم و ادامه دادملی روم برداشتم به سمت سهشی خشک پي از نگاه کردن به باغچه دست
  کردن؟ی لحظات و قبال زندگنی تمام اادی نمادشونی اد؟چرای نمادشونی یچیه
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 .می برگشتای دننی و باهم به امیوت بود جبري من و تو باهم تونکهی اي برادیشا...دونمینم:لیسه
 
 .دیآره شا-
 

  برادرات چطوره؟ل؛حالیسه
 

 ؟ي اونها افتادادیحاال چرا به ...حالشون خوبه: جواب دادمباخنده
 

 .چون نگرانشون بودم:لیسه
 
 چرا؟-
 

 .هی االن حالشون خوبه کافنکهیهم...ستیمهم ن:لیسه
 
 .باشه-
 

  بود؟ی چه شبشبی دیدونیم: برقرار شدکه گفتمنمونی بی کوتاهسکوت
 

 نکنه سالگرد ازدواج سروش و ستاره بوده؟:لیسه
 

 . هول کرده بودنایطفل.. بودیدنی سروش و ستاره دي افهی قشبی ديوا: زدم و گفتمي بلندي قهقه
 

 مونده بود  که از بس سلفه کرده بود کمیسروش طفل...آره واال: کرد وجواب دادی کوتاهي هم خنده لیسه
 .نفسش قطع بشه

 
 .کننیاشکال نداره کم کم فراموشش م-
 

  بود؟ی چه شبشبی دینگفت...آره:لیسه
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 و باز کردم واری دي بود که من اون اتاقک توی همون شبشبید: فوت کردم و جواب دادمرونی و آروم به بنفسم

 . شروع شدی لعنتنیاون نفر...و
 

 ؟ي بازش که نکرد؟دوبارهي کردکاری چشبید...ل؛واقعا؟یسه
 
 ي تا تودمی کاناپه خوابي از ترس روی حتشبید.. بکنم؟ي کارنینه بابا مگه خر مغزم و گاز گرفته که همچ-

 .اون اتاق نرم
 

 ي کارواری دي که به اون اتاقک توی تاوقتریسخت نگ... اون اتاقي توي بردی که با؟بالخرهی چل؛بالخرهیسه
 .ی بازش کني بریفقط مواظب باش وسوسه نش... ندارهي خطرینداشته باش

 
 ..شمینه نترس وسوسه نم-
 اصال تهران یعنی: دوشم انداختم و ادامه دادمي و روفمی که روش نشسته بودم بلند شدم و کیمکتی ني رواز
 .فتهی بی اتفاقنی که همچمونمینم
 

 ؟ی چیعنی: متعجب بلند شد و گفتلیسه
 
 پنج سال يبه اندازه .. از خانواده ام دور باشمتونمی نمگهید... از تهران برمخوامی منکهی ایعنی-

 االن ی مستقل بشم ولشهیباعث م.. از خانواده ام برام خوبهي دورکردمی فکر ملی اوایدونیم...دلتنگشونم
 گهید.. هم کنارشون باشمز بایحاضرم هرروز با پسرا بحث کنم دعوا کنم ول..ستی نيزی چنی که همچفهممیم

 . دارماجی احتتشونیبه حما.. ازشون دور باشمتونمینم
 

 . کنهی اون خونه زندگي توتونهی تنها نم؟اونکهیستاره چ:لیسه
 
اگرهم .. براش بکنهي کارکی تاگهی گفت به باباش می ناراحت شد ولیلی خنکهیامروز صبح بهش گفتم باا-

 . شهرشونگردهی نشد اونم برمدای براش پيخونه ا
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 ؟یدانشگاهت چ: لیسه
 
 گهیاگرهم نشد که سال د..ستی ممکن نری خب غی ولهی کار سختدونمی البته مرمیگی میانتقال..ستی نیمشکل-

 ..کنمی نشد شوهر منمیاگر ا...دمیدوباره کنکور م
 . هم خوبهیلیتازه خ: ادامه دادمباخنده

 
 . نگفتيزی سکوت کرد و چلیسه
 
 .خداحافظ... شهی کالسم شروع مگهی دي قهی برم ده دقدی باگهیخب د-
 

 . نگفتيزی بازهم سکوت کرد و چلیسه
 
 مخالفتش ينجوری اخواستی کردن کرد انگار اون هم مدنی وار شروع به کوبوانهی قلبم دلی دور شدنم از سهبا

 .و اعالم کنه
 ..شدمی مدتری ناامشدمی که دورتر می باهر قدمی صدام بزنه وللی منتظر بودم سههرلحظه

 
 دمی در دانشکده دي که خودم و جلوی کردم فقط زمانی و طری مسنی چطور ادمی فکر بودم که نفهمي تونقدریا

 .ستیمهم ن... الیخیاصال ب...نکهی ادی به امادهی و پری تمام مسدمیفهم
 ست؟ی مهم نواقعا

 . جمالت آروم کنمنی مجبورم خودم و باای که مهمه ولمعلومه
 

 ..ادی بلی سهدی داشتم که شادیهنوز ام.. بودمستادهی دانشگاه اي وارد دانشگاه نشده بودم و مستأصل جلوهنوز
 

 و قدم اول و برداشتم و وارد دانشگاه شدم که با دمی کشیقی هم گذاشتم و نفس عمي و آروم روچشمهام
 . آشنا به عقب برگشتمیی صدادنیشن
 
  سال بعدکی
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 . مامان اومد اومديوا-
 

 .باشه بابا:مامان
 
 ؟ییکجا....آرشام-
 

  شد؟اومد؟یچ: اومد و گفترونی باخنده از آشپزخونه بآرشام
 
 .نگهی پارکيآره زود باش اومد االن تو-
 

 .شنی فرما مفی آقا دارن تشررونی بنیایبچه ها ب:آرشام
 

 .ستادمی در اي به آرشام رفتم و کنار مامان  وبابا روبه روي غره اچشم
 

 بود آرشام هم منتظر بود تا ستادهی هم بادکنک به دست کنار ماانی بود آرشاوستادهی اکری اسپي روبه روآرشاهم
  برق و روشن کنهلیباورود سه

 . هرکدوم مشغول بودنخالصه
 فشفشه به همه کی ي روشن از آشپزخونه خارج شد و نفري و صدا زدم که با فشفشه هاری آروم آرشاوي صدابا

 .داد
 
 نی اولنیآخه ا..هی چلی عکس العمل سهدونستمینم.. ام حبس شدنهی سي قفل نفسم توي تودیکل چرخش با

  بابت استرس داشتمنی وازارمیگی که براش مهیجشن
 .هینی بشی قابل پری و بشناسم واقعا رفتارهاش غلی سال هنوز هم نتونستم سهکی باگذشت

 
  بادکنک و کنار گوشش ترکوند کهنی در باز شد آرشاونکهیهم
 

 . به عقب بردارهی بکشه و قدميادی فرلی شد سهباعث
 . آهنگ بلند شدي آرشام برق و روشن کرد و آرشا هم ظبط و روشن کرد وصدابالفاصله
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 . من ثابت موندي به همه انداخت و نگاهش روی شوکه نگاهلیسه
 

 . تکون دادي زد و سريلبخند
 

 .دی و جلو رفتم و باهاش دست دادم که در آغوشم کشدمی کشی آسودگي از روینفس
 

 . اشاره کردمهی بهش رفتم و با چشم به بقي و چشم غره ادمی کشروشی خودم و از بغلش ببازور
 

 . شدهی بابقی کرد و در و بست و مشغول احوال پرسی مصلحتي سلفه
 

 . تخت لباس گذاشتميبرات رو..برو لباست و عوض کن:  گفتملی رو به سههی با بقی از احوال پرسبعد
 

 . کارت دارمایفقط ب..باشه:لیسه
 

 هم خوبه، تازه یلی خلی سهيلباسها..ستی به لباس عوض کردن  نیاجیاحت: و گفتدی پرنمونی بعی سرنیآرشاو
 .میستی نبهیماکه غر

 
 مبل نشوندش خودش هم کنارش يابا رو بگه دستش و گرفت و کنار بيزی فرصت کنه چلی سهنکهی از اقبل

 .نشست و دستش و دور گردنش انداخت
 

 . باال انداختیی زد و ابرویثی بهش رفتم که لبخند خبي غره اچشم
 
 .اَه...شدی میخب چ...شهی نکنن انگار روزشون شب نمتی روز من و اذکی اگه شنی اصال آدم نمنایا

 
 .می مبل کنار مامان نشستم و مشغول حرف زدن شديرو
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 به ی تکونکی نیپاش..نیپاش.. تاحاال نرفته بودمی زمزگی بنیاَه اَه تولد به ا... چخبره؟مثال تولدهنجایا:آرشا
 .نیخودتون بد

 
 . بانونیدیافتخار م: آهنگ و عوض کردو به سمتم اومد و گفتریآرشاو

 
 .دمی افتخار نمیمن جز آقامون به کس: به گردنم دادم وبا ناز گفتميقر
 

 .کنهیچه خودش و لوس م...پاشو...پاشو: و گفتدی و به شدت کشدستم
 
  مبل بلند شدمي رواز
 
 . باشهیکنی اصرار منقدریحاال که ا-
 

 ری  اول که فقط من و آرشاوکردی ممی هم شلنگ تخته کنان همراهری و مشغول رقص شدم آرشاوستادمی اوسط
 . هم بلند شدن و دورم حلقه زدن و مشغول رقص شدنهی کم کم بقی ولمیوسط بود

 رو دعوت نکردم ي اگهی از خانواده ام کس دری خب به غنه،ی همون آرشا وآرشام و آشاوهی منظورم از بقالبته
 .انیسروش و ستاره هم که تهران بودن نتونستن ب

 می گرفتمی تصممونی بعد از عروسنی همي از خانواده ام دور باشم براتونستمی نمگهی دی از اون همه سختبعد
 ي پاي افتتاح کرد تا رورازی شي توکی شرکت کوچکی هم لی و سهمی کنی خانواده ام زندگشی و پرازی شمیایب

 . و مستقل بشهستهیخودش با
 از حرکات و یول به ازدواج ندارن می و ستاره هم همچنان باهم بحث و جدل دارن و فعال تصمسروش

 تلنگر دارن که اون هم دست منو کی به اجی احتی ولهیرفتارشون کامال معلومه که احساسشون نسبت به هم چ
 .بوسهی و ملیسه
 

 . به آشپزخونه رفتم تا شام و حاضر کنمدمی دو سه تا آهنگ با پسرا رقصنکهی از ابعد
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 که ومدی هال مي مامان و باباهم از توي خنده ي بودم و پسرا هم مشغول رقص بودن و صدازی مدنی چمشغول
 . گلشون بودي پسرهاي هاي بخاطر مسخره بازادیبه علت ز

 
 . دور کمرم حلقه شدی که دستکردمی زمزمه مرلبی رو زی حال خودم بودم و آهنگيتو
 
  خوردمی و تکوندمی کشینیه
 

 .منم...نترس:لیسه
 
 .دمی ترسوونهید-
 

 . ترس وجود ندارهي برايزی چچیه نجامی که من ایتاوقت:لیسه
 
 .دونمیم: سمتش برگشتم و جواب دادمبه
 

 . دوستت دارمیلیخ: و زمزمه کرددی و بوسمیشونی پآروم
 

 .شتریمن ب: و دور کمرش حلقه کردم و جواب دادمدستهام
 

 .شترینه من ب:لیسه
 
   شدم ورهی چشمهاش خيتو

 .شترینچ من ب: زدم و گفتميلبخند
 

 . که من گفتمی همونزنهی حرف آقاش حرف نميحرف نباشه زن که رو:لیسه
 
 . دندستهی نقدریقربون آقامون بشم که ا-
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 .خدانکنه:لیسه
 . لبهام ثابت موندي و در آخر رودی صورتم چرخي تک تک اجزاي رونگاهش

 
  مون هر لحظه در حال کمتر شدن بود کهفاصله

 .می از هم فاصله گرفتعیو سر می به خودمون اومدی شخصي سلفه ي صدابا
 

 ؟ي در آوردنجای چطور سر از اي آشپزخونه آب بخوري مگه قرار نبود برلیسه: گفتلی جلو اومد و روبه سهآرشا
 
 . گفتمی نميزی شده بودم و چرهی خنی انداختم و به زمنیی خجالت سرم و پااز
 

 . به آسمان کمک بکنمکمی آب خوردم اومدم تانکهی بعد ازال؛آرهیسه
 

 شتری بی باشنجای تواادی هل داد و گفت؛آسمان خودش از پس کارهاش برممنی و به سمت نشلی سهآرشا
 . هم تو بزنی چرخکی می برایب...یکنیحواسش و پرت م

 
 . و سرم و بلند کردمدمی کشیقی نفس عملی آرشا و سهبارفتن

 . متوجه نشدنهی و بقستی ندی دي تونجای خوبه اباز
 .لی دست تو سهاز
 

  خوب کنار بابا نشستي هم لباسهاش و عوض کرد و مثل پسرالی از خوردن شام سهبعد
 
  مبل گذاشتم وي جلوی عسلزی مي آوردم و رورونی بخچالی و از کیک
 . نشستملی گذاشتم و روشنشون کردم و کنار سهکی کيشمع ها رو رو 
 

 .ای شدری تو هم پلیسه:آرشام
 

 ؟یزنی مهی چه حرفنیاه ا:بابا
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 .گهی دگهیخب راست م:ریآرشاو
 
 .ری حق نداره به شوهر من بگه پیساکت،کس-
 

 .باشه بابا بچه که زدن نداره:آرشام
 
 .نیلی فسگهی شماها که درهی پلیاگه سه...ری پنیگیسالش اونموقع بهش م26 تازه شدهیطفل-
 

 . زود شمعهارو فوت کن که آب شدنلیسه....باشه بابا:ریآرشاو
 

 .نه اول آرزو کن: خم شد تا شمع هاروفوت کنه که گفتملیسه
 

 م،باشه؟یکنی بست ودستم و گرفت و کنار گوشم گفت باهم فوت مي لحظه اي و براچشمهاش
 

 .دمی خودم و جلوتر کشی تکون دادم و کميبالبخندسر
 
 1...خب-
 

 2:لیسه
 

 3:می گفتباهم
 

 .می ها رو فوت کردوشمع
 

 . جمع شدي بلند شدکه باعث خنده نی آرشاودنی کِل کشي شدن شمع ها صداباخاموش
 

 نیری االن وقت قسمت شگهیخب د: گرفت و گفتلی برداشت و به سمت سهزی مي رو از رویی کادومامان
 .ماجراست
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  کرد و کادو رو از مامان گرفت و با شوق مشغول باز کردن کادوشدي تشکرلیسه
 . بچه چقدر ذوق کردهیاوه
 

  نداشتمهی بقي به کادوهايادی خودم بود و توجه زي حواسم به کادوتمام
فقط .. من آخر از همه باز بشهي کادوها گذاشته بود در واقع دوست داشتم کادوي هی بقری خودم و زيکادو

 . نشون ندهي بعد از باز کردن کادوش عکس العمل بدلی سهدوارمیام
 

 .دی من رسي بعد از باز شدن تمام کادوها و نوبت به کادوبالخره
 

 . گرفتلی بود و برداشت و به سمت سهزی مي که روی پاکتآرشام
 

 . کوچولو مال خانومت باشهنیبنظرم ا:آرشام
 

 کی بوده برام ادشی آسمان تولدم نکهی همستیهم ناندازش برام م: پاکت و از آرشام گرفت وجواب دادلیسه
 . ارزش دارهایدن
 

 .دهی خری توچي برای فسقلنی امینیحاال باز کن بب...اه حالم بد شد:نیآرشاو
 

 .هی کارت هدای.. پولهای.. معلومهنکهیا:آرشا
 
 .ستی نی که گفتیینهاینچ ا-
 

 .هی توش چمینی باز کنن ببلیسه..جالب شد:آرشا
 

 . شدرهی که داخلش بود خي پاکت و باز کرد و با تعجب به کاغذلیسه
 

 ه؟یزی چینی ماشينکنه سند خونه ا..ه؟یاون چ:آرشام
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 . شدرهی با شک برگه رو باز کرد و بهش خلیسه
 

 .. شـرهی ساعته بهش خمی که نهی چنی انمیبده بب: چنگ زد و گفتلی و از دست سهشی آزماي برگه نیآرشاو
 . شدرهی برگه حرفش و قطع کرد و ناباور به من خدنیباد
 

 .نــــــــــَـــه: گفتي ذوق زده به سمتم برگشت و با حالت نه مزه الیسه
 

 .آره: زدم و گفتمیی هم خوشحاله لبخند دندونمالی اوضاع مساعده و سهدمی دی وقتمنم
 
 .عاشقتم آسمان: آغوشم گرفت وکنار گوشم رمزمه کرددر
 

 ..ه؟ی چهی قضنی بگنیخواینم:آرشا
  ها شده؟ي سکته اهی چرا شبنیا: اشاره کرد و ادامه دادنی آرشاوبه
 
 لی بهش زدم سهی گرفتم و چشمکنی و از آرشاوشی آزماي اومدم و ازجام بلندشدم و برگه رونی بلی بغل سهاز

 ... کهنهی اهیخب قض:هم کنارم قرار گرفت و دستش و دور کمرم حلقه کرد و گفت
 .می داری تو راهکیما: شد و ادامه دادرهید و به من خ کریمکث

 
 . سخت بودیلی براشون خلی کوتاه همه ساکت شدن انگار هضم حرف سهي لحظه ايبرا
 

 .آسمان:مامان
 
 .جانم مامان-
 

 گه؟ی راست ملیسه:مامان
 

 . انداختم و آروم جواب دادم؛اوهومنیی و پاسرم
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 . گفتنکی برگشتن و بغلم کردن و بهم تبرشونی کم همه به حالت عادکم
 
 .می شدکی مشغول خوردن کی و برش زدم و همگکی کمک مامان کبا
 

 . بلند شدی آهنگي مهمونا مشغول جمع کردن ظرفها بودم که صداي از بدرقه بعد
 ن؟یدی به سمتم اومد وگفت؛بانو افتخار ملیسه
 
 .. ظرفها رودی االن بالیسه-
 

 .کنمیخودم بعدا جمعشون م..شیییه:فت و قطع کرد و گحرفم
 

 . شونه اش گذاشت و دستش و دور کمرم حلقه کردي و رودستم
 
 
 نمتیبی تورو منکهی معجزست انیا

  قلبتی با پاکي اتوفرشته
 شناسمتی متورو
  دلم کنارتهنیی پاسرم

  رابطهي تو فضااسی يبو
  عشقم تنهایی توای دننی ته اتا

 ی تو صدف از آسمونيدیمروار
 ی که نامحرمه نامهربونیباقلب

  جا تو چشماتهکی ای کل دنيایح
  حواسش جمع هر لحظه همراتهخدا
 
 
 داشتمی بودم و ازشون چشم برنمرهی چشمهاش خبه

 . امی مشکي لهی دوتا تنی من عاشق ابیعج
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  بدون تا ته خط عاشق من بمونی هست عشق منتانفس
 مونیی کردن هر دوتای زندگي لحظه به لحظه هیپرپاک

  من مثل موجم عاشق غرق شدنی پاك و زالليای درهی تو
  گوش نکنخوادی باش که دلت مينجوری همتو

 گنی می روزا چنی اآدما
 

 . اش گذاشتم و چشمهام و بستمنهی سي و روسرم
 : باخواننده کنار گوشم زمزمه کردهماهنگ

 
 سپارمتی چشم بد دست خدا ماز
 قلبم تورو دوست دارمت من از ته یزمی عزتو
  با نجابتتیدرخشی متو

  قلب بامحبتتقربون
  عشق محکمنی سقف باهم با اکی ریز

 ی عشقي توعه الگوری در گذهنم
 ی عشقي و بانواتمی مرد رومن

 ستادمی وامی کل قلبم پشت احسابا
 ادمی عشقت رفت از دنی با وزای دنتمام

  بدونی هست عشق منتانفس
  ته خط عاشق من بمونتا
 مونیی کردن هردوتای زندگي لحظه به لحظه ی پاکپر
  منی پاك و زالليای درهی تو

  موجم عاشق غرق شدنمثل
 خوادی باش که دلت مينجوریتوهم
 گنی می روزا آدما چنی نکن اگوش
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   بدونی نفس هست عشق منتا
  ته خط عاشق من بمونتا

 مونیی کردن هردوتای زندگي لحظه به لحظه یپرپاک
  منی پاك و زالليای درهی تو

  موجم عاشق غرق شدنمثل
 خوادی باش که دلت مينجوریتوهم

 گمی می روزا چنیگوش نکن آدماا 
 
 
 )ی لهراسبیعل_معجزه(
 

 . شدمرهی اش برداشتم و با لبخند بهش خنهی سي شدن آهنگ سزم و از روباتموم
 .دی لبهام گذاشت تمام وجودم و به آتش کشي که روي آورد و با بوسه انیی و پاسرش

 
 

 "انیپا"                                                                                            
11\8\95 

 :ساعت
00:05 

 
 ترمه:سندهینو
 
 

*************************************** 
 ي ها ساخته و پرداخته ی وبعضیقی هاشون حقی هست که بعضی و عوالم و اتفاقاتی شامل اسامانی نسرمان

 .سندستیذهن نو
 ستی ننانی قابل اطمچکدومی هپس
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  هستننانی و وقابل اطمیقی که اول رمان گذاشته شده حقیاطالعات 
××××××××××××××××××××××× 

 تیخوشتون اومده باشه و رضا)انینس/عشق وترس( دوجلدنی از ادوارمی امانی هم از نسنی دوستان اگهی دخب
 .نیداشته باش

 .خوامی جهت پوزش منی داره که از ایراداتی منه مطمئنن اي کارهانی دوجلد جزو اولنی انکهی توجه به ابا
 . حل بشهي رمان بعدي اشکاالت تونی ادوارمیام

 .باهاتون همراه خواهم بود) ترسناك(غی در ادامه با رمان جخب
 

  تک تکتونی از همراهباتشکر
 

telegram.me/caffetakroman  


