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 یا کپی هرگونه و باشد می رمان نویسنده به کمک رمان این فروش از هدف : تذکر

 کار زنی اخالقی نظر از و داشته قانونی پیگرد مکانی هر در رایگان صورت به ان انتشار

 جویی سود از و کرده را عزیز نویسنده زحمت درک که امیدوارم باشد نمی درستی

 کنید جلوگیری خود برای
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 است شده آماده رمان یک سایت در کتاب این

www.1roman.ir 

 زرد: رمان نام

 رمان یک انجمن کاربرI.yasi: نویسنده نام

 عاشقانه ترسناک، تخیلی،: ژانر

 1617: رمان کد

 Donyo-o: رمان ناظر

 ღ تـــرنم ღ: ویراستار

 برگزیده: رمان سطح

 پیشنهاد می شود

 دانلود رمان فرزند خاموش

 اشکِ عشقِ آتشین دانلود رمان

 دانلود رمان فاصله ی جانبی

 

 :خالصه

 زندگی سالگی بیست تا و نقاشه آذین هستش؛ آذین نام به دختری یدرباره داستان

 وارد و شهمی کشته شده ریزی برنامه قبل از و نمایشی تصادفی طی اما... داره نرمالی

www.1roman.ir
https://www.1roman.ir/category/dl-roman/ashegane/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%af-%d8%ae%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b4/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b4%da%a9%d9%90-%d8%b9%d8%b4%d9%82%d9%90-%d8%a2%d8%aa%d8%b4%db%8c%d9%86/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%84%d9%87-%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%a8%db%8c/
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 کردهمی فکر حال به تا که کسی اون شهمی متوجه و شهمی زندگی از ایتازه لِوِل

 !نیست

 

 

 :مقدمه

 !گذاردمی برهم آرامی به را چشمانش

 .شنودمی وضوح به را بشقل ضربان صدای

 .کشدمی عمیقی نفس و کندمی مشت را دستش

 !است حاضر چیز همه

 !شاید تواند؟می او

 .کندمی باز دیگری دنیای روی به را اشبسته چشمان

 .شودمی پخش فضا در اشجادویی کلمات طنین و گیردمی فاصله هم از هایشب**ل

 از لسی همچون سیاهی خون و افتدیم دوران به سرش آید؛می در لرزش به تنش

 .شودمی خارج دهانش

 .ندارد هم رفتن راه توان

 .افتدمی زمین روی

 چشمانش، دیگر حاال

 آمیز اسرار چشمان آن

 !تاریکی و بیندمی تاریکی تنها
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 .نتوانست او! نه

 

 

 "زرد

 

 (اول فصل)

 

 ناامیدی با سپس بودم؛ شده خیره ماشین شیشه به باران درشت قطرات برخورد به

 :دمپرسی دوم بار برای و کردم بودن فرستاده همراهش رو من که بادیگاردی به نگاهی

 اینجاییم؟ چرا -

 منم اینکه فکر با شد؛ پیاده ماشین از بده نشون حرفام به واکنشی اینکه بدون مرد،

 :دمکر تکرار و شدم خارج ماشین از مرد، شدن پیاده محض به دارم، شدن پیاده اجازه

 اینجاییم؟ چرا -

 .سکوت جواب، همان بازم و

 و متر نتیسا190 حداقل بلند قد درشت، و ورزیده هیکلی شد؛ ترطوالنی نگام باراین

 .طاس سری

 و دبو شده حاضر عزا مراسم برای شاید بود، کرده تن به مشکی پیراهن و شلوار و کت

 !الل هم کره هم حتما گم؟می چی شنیدنمی یعنی بودم؛ خبربی من

 :گفتم ده،نمی جواب دونستممی اینکه باوجود بازم
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 قبرستون؟ اومدیم چرا ما بزن، حرف کنممی خواهش کنم،می خواهش -

 .الله و کر واقعا اینکه مثل نه

 !بزن حرف توام، با یارو هی -

 .ایستاد ـینه*سـ به دست تفاوتبی بعد و کرد نگام خیره خیره

 صاف مرد شد؛ متوقف ما کنار درست رنگی مشکی اتومبیل که بود نگذشته چیزی

 مشکی کلت به چشمم که بشم دور ازش خواستم شد، ترنزدیک من به و ایستاد

 .ایستادم حرکتبی پریده رنگ خورد؛ رنگش

 .اومد فمطر به شمرده هایقدم با و شد پیاده زنی و کرد باز رو اتومبیل درِ راننده

 شلوار و شال و اینسکافه پالتو کرد، جلب رو توجهم سفیدش هایچکمه اول نگاه در

 .داشت ایبرجسته هایگونه و گرد صورت داشت؛ تن به سفید

 خندلب و برداشت رو اشطبی گرد عینک زد، کنار رو اششده رنگ موهای از قسمتی

 .زد یخی و مصنوعی

 . دادم دست باتردید و کردم نگاه دستش به.جان آذین سالم -

 .سالم-

 من خبره، چه دونینمی و سردرگمی و گیج خیلی االن دونممی هستم، سیما من-

 .بترسی نیس الزم کنم، کمکت تا اینجام

 : گفتم و فشردم هم به رو هامب**ل

 ...ترسمنمی-

 ...من عزیزم خب خیلی نیستیم؛ طرف ترسو و لوس دختر یه با پس خوب، چه-
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 اینجاییم؟ چرا ما-

 : رسید نظر به عصبی و کرد تغییر اشچهره حالت

 !شینمی خوشحال شنیدنش از مطمئنم رسیم،می اونم به نکن عجله-

 .بدونم خواممی هست که هرچی-

 .مطلب سراصل میرم اوکی-

 :گفت کرد،می عوض رو جاش که طورهمون

 ...هستش ماه بهمن هشتم دوشنبه امروز -

 :داد ادامه و کرد مکثی

 .ببین رو سمت اون -

 که زیادی جمعیت کرد، اشاره داشتن ما با زیادی فاصله که جمعیتی به دست با

 . بودند داده دست از تازگی به رو مرحوم مطمئنا

  خب؟-

 !تویی کردن خاکش پیش ساعت یک همین که اونی و توأن خانواده هااون-

 :گفتم و رفتم عقب قدم یک

 !نیس دارخنده اصال بدی؟ تحویلم رو هاپرت و چرت این که اینجا آوردی رو من -

 .بود شده خیره دیدگان داغ به جدی همچنان

 رو سپاریخاک مراسم االنم مردی دیروز تو ندارم، مزاح قصد من آذین؛ متاسفم -

 مثل شدی، فوت که اینه درستش یعنی نداری، وجود خانوادت برای تو کردن؛ برگزار

 .کردی تصادف اینکه
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 و اومد بند زبونم لرزیدم، بود هشد ایجاد بدنم در که سرمایی از و کرد یخ بدنم

 به رو دهنم آب نهایت در بود؛ شده گرد تعجب فرط از چشمام بگم، چی دونستمنمی

 :دادم قورت سختی

 !ایستادم تجلو سالم و صحیح که من گی،می چی تو فهممنمی فهمم،نمی من -

 که دوَمب هستن، امخانواده کردمی ادعا نام سیما زنِ که جمعیتی سمت به خواستم

 .ارفر صدالبته و رهایی برای کردم تقال کرد؛ اخم و گرفت محکم رو بازوم بادیگارد

 : گفت و کرد نزدیک من به رو سرش سیما

 !بری جلو تونینمی بودن گفته بهت هم قبال-

 !کنین ولم خواین؟می چی من جون از کن، ولم-

 بولشق باید تو و دگیتهزن حقیقتِ این بدون اینو فقط بود، قدر همین من هایحرف-

 .دادم انجام رو وظیفم من کنی؛

 رو بازوم که مرد، طورهمین و کردنمی ولم هم لحظه یه خطر احساس و گرفت امگریه

 .بود چسبیده سفت

 !امزنده که من بزنم، حرف باهاشون برم بذار -

 یغیرعاد و عجیب سرمای هنوزم ترسیدم، نگاهش از بود، شده خیره من به حرفبی

 :گفتم بارونی چشمای با کردم؛می حس رو

 این و گیمی راست اگه کشم،می نفس امزنده من ببین خانم، کنممی خواهش -

 چطور، اصال ه؛خوب حالم که بگم کشم،می نفس که بگم برم بذار منه، برای سپاریخاک

 ممرگ که کیم من مگه کردن؟ خاک من جای رو کی افتاد؟ اتفاق چطور ممکنه؟ چطور

 !کنن؟ سازی صحنه رو
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 .افتاده اتفاقی چه دونستمنمی کردم؛ گریه و پوشوندم رو صورتم دستام با

 ' و 'اشک هایقطره' ' دستام لرزش ' کردم باور رو سیما هایحرف کامل طور به

 انسان هر برای که مرگی بود؛ کرده مرگ پذیرش به وادار رو من 'جسمم سردی

 . بود باور غیرقابل و مضحک سالمی،

 "کنهنمی شوخی زن اون دونستممی اما "

*** 

 (قبل ماه دو)

 

 زا نشستم، زانو دو و رفتم بود شده کاشته آب شیر کنار که داوودی گلهای سمت به

 در دم،کشی عمیقی نفس کنم؛ استشمام تونستممی بهتر رو هاگل عطر فاصله این

 :گفت اشدماغی تو و زکنا صدای اون با سعید، دخترِعمو ساره و شد باز گلخونه

 تو ورهمید میایم هروقت ما خوری،می سرما االن دختر؟ شینمی آدم تو آذین وای-

 !ستگلخونه و حیاط تو جات

 .هبش عوض هوام و حال اینجا اومدم کنه عود میگرنم ترسیدم کرد،می درد سرم-

 . خورنمی رو همش االن که بیا شده آماده جون مامان هایدلمه توف بیا پاشو حاال-

 و ودب ابری نیمه کردم، نگاه آسمون به شدم؛ همراه ساره با و تکوندم رو لباسم پشت

 .بود شده مخفی ابرا زیر خورشید

 پایین رو سرم بینم،می تار کردم احساس که کردممی نگاه تیره آسمون به هنوز

 بار ندچ و سادموای! تار و بود شده چندتایی ساره تصویر کردم؛ نگاه ساره به و آوردم

 .بشه واضح دیدم تا زدم پلک
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 خوبه؟ حالت شده، چی-

 خوبه حالت

 خوبه حالت

 خوبه حالت

 خوبه

 خوبه

 خوبه

 عقب قدم چند و گذاشتم سرم روی رو دستام شد،می تکرار سرم تو کلمات مدام

 !شدم زمین بر نقش شدیدی سرگیجه با که رفتم

 !آذین -

 ونا از بعد اما بودم؛ هم در کردن باز شاهد تیح دیدم، رو ساختمون طرف به دویدنش

 .نفهمیدم هیچی دیگه و رفت هم رو پلکام

 همحاصر پرده رو تخت دور تا دور و بودم درازکش تخت روی کردم، باز که رو چشمام

 .درمانگاهم یا بیمارستان تو شدم متوجه دیزاین نوع این از بود؛ کرده

 باکتریال آنتی روشن سبز هایپرده و ذاشتمگ سرد هایکاشی روی رو امبرهنه پاهای

 سرم باالی( مهتابی) فلورسنت المپ و بود تاریک نیمه بیمارستان فضای زدم، کنار رو

 نباشه؟ کسی بزرگی این به بیمارستان تو ممکنه چطور شد؛می روشن و خاموش مدام

 ریز هایلگ با سفید بلند پیرهن که زیبایی زن که شدم تاریکی کامالً راهروی وارد

 کرد؛می نگاه بهم و ایستاده من از کمی فاصله با که دیدم رو بود پوشیده آبی

 هایقدم با و چرخید که برم طرفش به خواستم. خندید هاشچشم! نه ش*ا*ب*ل
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 که طورهمون رسید،می زمین تا اششده بافته مشکی موهای رفت؛ جلو ایآهسته

 .کردم تعقیبش بود، اون گیسوان به نگام

 چشمم خورشید نور بیمارستانم؟ تو دیشب از! شده صبح شدیم؛ خارج بیمارستان از

 روشن شدت به جاهمه عجیبی طور به گرفتم؛ هامچشم مقابل رو دستم کرد، اذیت رو

 بود همیشه از ترنزدیک و تربزرگ خورشید. گرفتم آسمون به رو رو، سرم بود، پرنور و

 .دبو کرده سفید سفیدِ رو آسمون و

 ستاشد تو رو دستم ارادهبی. کرد دراز طرفم به رو دستش لبخندزنان و برگشت زن

 .زد صدا رو اسمم و گذاشت امشونه روی رو دستش کسی که گذاشتم

 کنی؟می چیکار دختر آذین؟... آذین-

 روم یخ آب سطل یه کردم احساس یهو برگشتم؛ عقب به و شد جدا زن از دستم

 .دیدم مقابلم رو مامان و شد شب تاریکی به تبدیل روز روشنایی و شد خالی

 !مامان-

 لدنبا و زدم چرخی بودم؛ شده کشیده آب موش به تبدیل و بودم ایستاده بارون زیر

 زمین و بیمارستان محوطه تو شده پارک هایماشین جز هیچی ولی گشتم زن اون

 هایچشم با پرسیدم؛ مامان از رو سوال این افتاده؟ اتفاقی چه نبود؛ بارون از خیس

 امپ تا سر از آب بردم، بیمارستان تو و کشید رو دستم. کردمی نگام شده گشاد

 .چکیدمی

 هان؟ کردی؟می غلطی چه بیرون اون هست معلوم-

 یرز "وایی ای" پرستار که زدمی حرف مدام مامان نشستم، زمین رو و ندادم جواب

 .گرفت رو بازوم زیر و گفت ب**ل

 .کشیدم دراز بیمارستانه، اورژانس بخش در فهمیدم حاال که قبلی ختت همون روی
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 !شده چی دستت ببین کشیدی، که هم سرمت بارون؟ زیر رفتی چرا عزیزم: دکتر

 !بود خونی کردم، دستم به نگاهی

 : پرسید و کرد وصل دوباره رو سرمم

 خوبه؟ حالت-

 . خوبم بله-

 .عزیزم بری تونیمی بعدش بشه تموم سرمت بده اجازه خب، خیلی-

 .تلفن جون ویدا: پرستار

 .اومدم: دکتر

 :گفت بود پوشیده صورتی فرم که زنی به و گرفت فاصله تخت از و زد لبخندی

 .براشون بیارید پتو یه لطفاً -

*** 

 و سفت تخت، تُشکِ. کردم ـل*بغـ رو زانوهام و زدم غلتی شدم؛ بیدار سرما شدت از

 .کشیدم دراز سنگی تخته روی کردم حس که جوری بود، شده سخت

 ایهسرم حریر پرده و باز پنجره. کردم باز چشمی گوشه و کشیدم طوالنی ایخمیازه

 تا رو پتو بود؛ تاریک هنوز هوا کرد، جلب رو توجهم بود هوا تو معلق باد توسط که

 "دقیقه سیزده و چهار "چرخیدم ساعت طرف به و زدم کنار شکمم

 پنجره زحمت به و اومدم پایین تخت از زدم، کنار کامالً رو پتو ربا این کشیدم؛ پوفی

 به زمین، به ٔ  شی برخورد صدای که برگردم تخت به خواستم کردم؛ قفلش و بستم رو

 .برگشتم صدا شنیدن از پس بالفاصله رسید گوشم
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 ریز رو چشام زدم؛می نفس نفس هیجان و ترس از و شدم هول شد،نمی دیده چیزی

 اتاق در و کردم روشن رو چراغ زد،می برق تاریکی اون در چیزی ببینم، بهتر تا کردم

 .بود افتاده زمین روی فلزی قطعه یه و پیچ دو کردم؛ باز رو

 !پیچه یه فقط آروم،-

 به سرگردان و گیج کرد؛می بیداد امچهره تو تعجب اما بود؛ نمونده ترس از اثری حاال

 .بود پنجره قفل بودم زده حدس درست بله کردم، نگاه پنجره

 لحظه ناو در دویدم، در طرف به آنی تصمیم یه با برداشتم؛ عقب به قدم یه باز دهن با

 .ودب صادرکرده فرار فرمان فقط و کردنمی کار مغزم که بودم ترسیده قدراون

 .شد خارج دهنم از ایخفه جیغ کردم، برخورد چیزی با شدم خارج که اتاق از

 !آذین؟ چته-

 .دیدم مقابلم رو آریا و کردم باز رو شامچ

 دیدی؟ کابوس-

 !آریا-

 هوم؟-

 :گفتم و کشیدم صورتم به دستی کردم، مکثی

 !هیچی-

 :گفت آلودیخواب و خسته صدای و کرده پف چشمای با

 !شدم نگران روشنه اتاقت چراغ شب نصف دیدم کردی؟ روشن رو چراغ چرا-

 !بیا لحظه یه-
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 .کردم هدایتش پنجره طرف به

 .بود باز بازِ پنجره

 !آخه ضعیفی چقدر بچه ببندی؟ رو پنجره نتونستی-

 :گفتم بود نشده ماجرا اصل متوجه هنوز

 آریا؟-

 ...که کاردارم کلی فردا دونستیمی خب؟ چیه-

 .نداد ادامه رو حرفش

 شده؟ شکلی این چرا این-

 :گفتم لرزان باصدای

 .دونمنمی-

 .کنممی درستش صبح بخواب بگیر بیا بود؛ شده شل شاید-

 .بود سالم رو، پنجره بستم خودم گممی خوام،نمی-

 :گفت و کرد مکثی

 بگی؟ خوایمی چی -

 !نمیاد در جور باعقل اما بگم خوامنمی چیزی-

 .پریدم جا از بابا صدای با زدیم؛ زل هم به و کرده سکوت ایلحظه هردو

 ؟ آذین ؟ آریا شب؟ نصف خبره چه-

 .خوابیممی االن نیس چیزی: آریا
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 .رفتیم آرین و آریا مشترک اتاق به داد؛ حرکت خودش همراه گرفت، رو دستم و

 .بود باز نیمه دهنش معمول طبق و خواب غرق کوچیکم، داداش آرین

 .بیارم رو پتوت برم بشین-

 به قدراون خوابید، کنارم و اومد دست به پتو بعد ایلحظه کشیدم دراز تخت رو

 .برد خوابم تا فکرکردم بود افتاده که اتفاقی

 :گفت و کرد باز رو اتاق در مامان که بودم بیداری و خواب بین

 نداری؟ کالس تو مگه شه،می دیر دختر یاال -

 :گفتم و نشستم

 چنده؟ ساعت-

 !گفتمی چیزایی یه آریا نبودی، ترسو که تو خوابیدی؟ اینجا چرا هشت؛-

 گفت؟ چی-

 آره؟ اتاقش تو اومدی ترسیدی شده، خراب اتاقت پنجره قفل گفت-

 .آره-

 .بخور صبحونه پاشو خب خیلی-

 .بگیرم دوش اول باشه-

 .شد خارج اتاق از و داد تکان سری مامان

 .رفتم اتاقم به و برداشتم رو پتوم

 :کردم زمزمه ب**ل زیر و دادم ماساژ رو سرم دستام با
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 .سردرد به لعنت -

 رارق کشو تو رنگی نارنجی گوشتی پیچ بردارم؛ مینوفناستا قرص که کردم باز رو کشو

 .ستمب رو کشو و برداشتم قرص توجهبی سپس و کردم نگاه بهش تعجب با اول داشت،

 رو موهام رفت؛ بین از خستگیم و شدم سرحال ایدقیقه ده دوش یه با

 که زدممی ریمل فرم هایمژه به و بودم ایستاده آیینه روی به رو سشوارکشیدم،

 دقیقاً اونم بود، خوابیده دادم تکونش افتاد؛ تختم کنار رومیزی ساعت به چشمم

 "دقیقه سیزده و چهار" مونده خاطرم به دیشب از که ساعتی

 .رفتم بیرون اتاق از شدن آماده از بعد و انداختمش تخت روی

 .رفتم من مامان-

 !صبحونه-

 .دارم کالس ده دیره، خورمنمی-

 .بشین ریختم چای-

 زنگ تلفنم که بودم تاکسی تو شدم؛ دانشگاه راهی و خوردم صبحانه سرعت هب

 :خورد

 جانم؟ -

 کجایی؟ سالم:زهرا

 .راهم تو-

 .نشستیم همیشگی جای همون ما-

 .بینمتمی کالس تو برسم، زود کنمنمی فکر بینممی من که ترافیکی وجود با-
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 .بینمتمی اوکی،-

 دوستیمون عمر. شهریوریه و سالشه یستب من مثل دوستمه؛ ترینصمیمی زهرا

 قایقش و ماهرخ آرزو، شامل که دارم هم ایدیگه دوستای شه؛می ساله هفت امسال

 .شهمی

 .نفره پنج اکیپی داریم، رو خودمون خاص اکیپ دانشگاه تو

 .کردم سالم و زدم لبخند بود، شده رزرو برام زهرا توسط خالی جای یه همیشه مثل

 چطوری؟: زهرا

 کو؟ آرزو خبرا؟ چه بدنیستم؛ -

 .شهمی پیداش االن! دبلیوسی: ماهرخ

 .شد وارد اون از بعد استاد و نشست سرجاش سرعت به آرزو و شد هم طورهمین و

*** 

 :گفت کرد،می بازی دستش تو رنگ سفید سنگ با که حالی در زهرا

 کنی؟می بزرگش چرا بیخیال بوده، خراب احتماال-

 !قفــــل کرده، قفل رو جرهپن گـهمی: شقایق

 .بود محکم اوهوم -

 ترسیدی؟ آذین: آرزو

 .کردم هنگ -

 .کنه درستش بگو آریا به نکن مشغول رو ذهنت تو: زهرا

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس
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 .اوهوم -

 .زنیمی حرف مامانا عین میاد بدم قدراین: شقایق

 شممی ساکت من اصال چی؟ که بشه مشغول فکرش الکی داره؟ ربطی چه وا،: زهرا

 .کن سخنرانی بفرما شما

 :گفت و گرفت خود به مرموزی حالت و کرد ریز رو چشاش شقایق

 داره؟ جن خونتون نکنه آذین -

 .شقایق ببند: آرزو

 داره؟ چیکار آذین خونه جن:  زهرا

 ونهخ وارد تو اتاق پنجره از خواسته ولی نبوده خونتون تو جن درسته؛ آهان: شقایق

 !بشه

 .خندید غشغش تنهایی به خودش و

 .مزهبی هرهرهر: زهرا

 .نداره وجود اصالً جن -

 :گفت بود کرده اختیار سکوت لحظه اون تا که ماهرخ

 جن منا به ای سوره قرآن تو شده، بـرده نام ازش همه این داره وجود که معلومه -

 ...و هشد نوشته راجبش هم انجیل و تورات تو بلکه قرآن تو تنها نه داریم

 حرفای ادامه و شد جلب قبل سال مناظر هندسه مدرس شکوری، استاد به توجهم

 به کرد،می نگاهم و بود ایستاده من از دورتر متر شش یا پنج نشنیدم؛ رو ماهرخ

 داد، ادامه راهش به و زد چشم به عینکی دید خودش به رو من نگاه اینکه محض

 .انداختم باال ایشونه
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 .چیزیه روحی جنی کار موافقم اهرخم با منم: شقایق

 .نشه دیده اشموزیانه لبخند کردمی تالش

 :گفت و کشید چادرش به دستی ماهرخ

 بشنوین؟ خواینمی کرد،می تعریف ماجرایی یه یکی پیش روز چند -

 :کوبید هم به محکم رو دستاش هیجانیه، و ترسناک داستانای عاشق که شقایق

 .بگو تو؛ یداستانا واسه میرممی من -

 شب شنمی ورمجب دالیلی به بنا اینا. شهمی)...(  شهر به مربوط که گفتشمی: ماهرخ

 منطقه اون بزنن؛ چادر نظامی تا سه با ترسناک و مخوف خیلی نظامی منطقه یه تو

 و فتر اونجا که منطقه اهالی طرف از هم موضوع این گویا و قضایا این به بود معروف

 به خورهمی محکم سنگ چندتا شب نیمه بوده؛ شده تایید یونروحان و داشتن آمد

 راچ ببینه بیرون اومده خبر بی جاهمه از": میگفت کرد می تعریف که کسی چادر،

 رنگ قرمز چشم جفت چندین دورش دورتا یهو که کرده رو کار این کی و شد اینجور

 یگهد سنگ تا چند اون بند پشت خالصه. "زدهمی بیرون ازشون آتیش انگار که دیده

 هایستون نفری چند و چادر تو پریده کرده که کاری تنها اونم و چادر طرف اومد

 .سرشون رو نشه خراب فقط که گرفتن رو چادر

 هم مدت این تو شده، روشن هوا تا داشت ادامه صبح اذان نزدیکای تا قضیه این

 کردیم راتج وقتی حصب": گفتمی خوندن، بودن بلد دعا و آیه و الکرسیآیت هرچی

 ."بود چادر ور و دور سنگ عالمه یه بیرون بیایم

 (ناشناس از واقعی،)

 تنم موهای فهمیدم داستانش، شدن تموم با کردم،می گوش ماهرخ حرفای به دقت با

 !شده سیخ
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 :گفت و آورد بیرون رو گوشیش شقایق

 !نمک خیس رو امج بود نزدیک چیزام این عاشق که من دارم؛ چی یه منم کنین صبر -

 ما بازی،می ست،بیهوده تالشت بگم باید داری رو ترسوندنمون قصد اگه: زهرا

 .ترسیمنمی

 .اتوروخد نگاه هاقیافه دیگه؟ هست هم آرزو و آذین ما از منظورت آهان: شقایق

 .بترسیم که طبیعیه کامالً و طبیعیه واکنش یه ترس درد، -

 :گفت من به رو و داد تکان هوا در رو دستش شقایق

 :اینه تیتر خوندم؛ توییتر توی -

 "ایجمله چند ترسناک هایداستان ترینترسناک"

 داره زنم شنیدم و شدم بیدار هست بچم اتاق تو که بیسیمی صدای با " اولیش -

 من ارکن که زنم به خورد دستم و شدم جاجابه تخت روی خونه،می الالیی براش

 ".بود خوابیده

 .بعدی: داد ادامه شقایق

 تا زد، می زل بهم همیشه آخه داره، مشکلی یه من گربه کردممی فکر همیشه من" -

 ". میزده زل من سر پشت به همیشه فهمیدم کردم دقت که بار یه اینکه

 :گفت شیطون و خندان براق چشمای با و آورد باال رو سرش

 نه؟ میده آدم به مزخرفی حس خدایی -

 :داد امهاد و نموند جواب منتظر
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 خونه و باشه شب یک ساعت کهاین مگر نیست، زیبا نوزاد یه خنده مثل چیز هیچ"-

 ". باشی تنها

 کرد،می صداش و میزد داد پایین طبقه از که شنید رو مامانش صدای دختر یه"-

 هبر که خواست و رسید هاپله به وقتی پایین، بره که شد بلند دختر همین واسه

 "!شنیدم منم: گفت و کشیدش اتاق اخلد به مامانش پایین،

 ممکنه؟ ینی -

 چی؟: زهرا

 !پری و جن -

 !آره: شقایق

 .نیار در بازی مسخره شقایق: زهرا

 ؟!مگه گفتم چی: شقایق

 .مگواین بگو مشغول دوتا شما خدا همیشه بگیرین، آروم: آرزو

 از حرفی کسی دیگه و شد خندیدنمون باعث که رفت زهرا به ایغره چشم شقایق

 .نزد چیزا این و پنجره و جن

 جن مبود گفته پیش دقیقه پنج همین که منی ترسوندن، رو من حسابی دونستننمی

 .نداره وجود

 سوند؛ر خونه به رو ما تکتک آلبالوییش وشیش دویست با ماهرخ کالسا، اتمام از بعد

 نروژی مسکونی مجتمع وارد خداحافظی، و تشکر از پس و شدم پیاده ماشین از

 .موندم منتظر و فشردم رو مربوطه دکمه و ایستادم آسانسور روی به رو شدم؛
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 داشتم، ایکننده خسته روز چه کردممی فکر این به و بودم گرفته ضرب راستم پای با

 .خورد زنگ گوشیم که بشه تموم زودتر کاشای و

 ..آذین الو(: عمو)سامیار

 خوبی؟ سالم -

 کجایی؟ قربانت،-

 .خونه-

 !شیطون تونمخونه النا من-

 :گفتم و گرفتم گاز رو لبم

 .آسانسورم منتظر ساختمونم تو من -

 هشتم طبقه فشردن با همزمان و شدم کابین وارد شد، باز آسانسور در لحظه همون

 :گفتم

 .فعالً ، میام االن -

 و دش آسانسور سوار زیرسربه مردی و شد مانع دستی که بود شدن بسته درحال در،

 .شد پخش همیشگی موسیقی. ایستاد من هب پشت

 دق و بود اندام الغر. شدم طبقه شماره به نگاهش متوجه کردم، مرد به نگاهی نیم

 و بود ریخته صورتش روی شلخته رو روشنش پرپشت موهای داشت، متوسطی

 کابین دیواره از رو امتکیه مانندی، دینگ صدای شنیدن با بود، پایین سرش چنانهم

 .رفتم جلو و برداشتم

 !ببخشید -
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 تعجب با کشیدم؛ کنار رو خودم که کنه برخورد بهم بود نزدیک اومد، عقب به قدم یه

 .نیاورد باال رو سرش اما سمتش برگشتم

. زدم زل هاطبقه شماره دهنده نشون صفحه به شد؛ بسته در شدم، خارج سرعت به

 .ستقهطب کدوم مقصدش ببینم خواستممی و بود کرده گل فضولیم

 !یک دو، سه، چهار، پنج، شیش، هفت،

 رو من اون" بود این رسید ذهنم به که جوابی تنها برگشت؛ کفهم به تعجب درکمال

 "!بود کرده همراهی خونه تا

 .انداختم کلید و کردم زمزمه رو "عجب" کلمه زیرلب

 پر بستبن کوچه یه تو و روژین مجتمع در واقع ست؛خوابه سه و متر دویست ما خونه

 .داره قرار درخت و دار

 در ونتلویزی مقابل سامیار و بابا بود، کرده پر رو خانه فضای تموم سبزی قرمه بوی

 به لباسام تعویض از بعد کردن، سکوت من دیدن با که بودن زدن حرف حال

 .رفتم آشپزخونه

 .سالم-

 .نفهمیدم اومدی؟ کی سالم -

 .االن-

 خوردی؟ چی ناهار -

 حاضره؟ شام گشنمه، خیلی شیر، و کیک-

 .کن احوال و حال عموت با برو نیومدن؛ داداشاتم نیمه، و هشت تازه ولی آره-

 اومد؟ کی-
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 .ماموریت رهمی داره تو، پای پیش همین -

 بازم؟-

 ژاله مانما با سهراب گهمی اومده حاال... شکاره حسابی دستش از ژاله مامان... آره-

 .بزنه حرف

 .ردهبرگ تا میشه زنده و میرهمی جون مامان ماموریتاش، دارهن تمومی داره حق-

 .شد کردن درست ساالد مشغول و داد تکان سری مامان

 :گفتم طلبکارانه حالتی با و شدم سالن وارد

 گه؟می چی مامان سامیار -

 :گفت خنده با سامیار

 !داداش زن -

 :زد داد آشپزخونه تو از مامان

 !آذین -

 :مگفت و نشستم کنارش

 برگردی؟ و بری تا کشهمی چی ژاله مامان دونیمی -

 بقیه گذاشتم، یراه چه تو پا دونستممی راه اول از من منه، شغل این ولی دونممی-

 .دونستنمی هم

 بره؟ تو جا دیگه یکی شهنمی ینی-

 .نه-

 !گهمی درست: بابا
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 :گفت سامیار به رو و

 .راحت خیالت زنممی حرف مامان با من -

 .برگشت طرفم به و کرد تشکر میارسا

 خبر؟ چه -

 .شماست پیش خبرا که فعالً سالمتی،-

 کنی؟می چه دانشگاه و درس با وروجک، شنیدی که رو من خبر-

 ومب هنوز که درصورتی بدم، تحویل کار یه باید دیگه چندروز گذره؛می خوبه-

 .نخریدم

 !بودی نقاشی عاشق که تو چرا؟-

 .کنممی خستگی احساس همش و حوصلمبی وقته چند منتها هستم، و بودم-

 چطوره؟ شمال، بریم برگشتم دممی قول داری، نیاز توپ سفر یه به-

 :گفتم ذوق با و زدم نماییدندون لبخند

 !عالیــه -

 :شد خیره ویتی به

 بزنی؟ طرحی چه گرفتی تصمیم-

 .کنممی کاریش یه حاال دونم،نمی-

 :گفت بود شنیده رو حرفامون احتماالً که بابا

 آذین کردیمی کار خودم دست ور شرکت تو بودی خونده حسابداری االن اگه -

 .خانم
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 صرف کردم؟می چی صرف رو هنریم روحیه خوندم،می حسابداری اگه جون بابا-

 تفریق؟ و جمع

 .بودی داده نقاشی یه قول روحیه، با خانمِ: سامیار

 پاستِل با چون کنم،می شما تقدیم و کنممی تمومش روزا همین و کشممی دارم -

 .خوادمی زیادی زمان مداده،

 .عزیزم شلوغه سرت دونممی-

 و اشگاهب از آریا شدن؛ وارد سروصدا با آرین و آریا و شد باز در که بدم جواب خواستم

 .گشتبرمی فوتبال از آرین

 !حموم پسرا: گفت بلند صدای با آشپزخونه از مامان

 .حاضره شام که بگیرید دوش برید: اومد بیرون دست به چاقو

 احاطه رو بدنم سرتاسر سوز استخوان سرمای کردم؛ حرکت جلو به برهنه پاهای با

 .بود کرده

 بشه، کم سوزشش از تا کشیدم چشمام به دستی داشتم، تن به سفیدی بلند لباس

 .شدمی دید مانع غلیظ مه چون بود؛ بهتر دید کار این از هدفم شایدم

 جنگل اون در دونستمنمی حتی. نداشتم هم رفتن راه حتی کارام، انجام در کنترلی

 .کردممی چیکار سرد آلودِ مه

 .شنیدم خِری خِر صدای هابرگ و شاخ الی به ال از

 فقط که بود تاریک قدراون خورد،می تکون قسمت اون در چیزی زدم، کنار رو برگی

 .سیاهی و دیدممی سیاهی

 .کشیدم ایخفه جیغ دیدم که چیزی از و مرفت جلوتر
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 مشغول دوباره و چرخوند طرف دو به رو سرش و برداشت خوردن از دست ایلحظه

 .شد

 بود، ایدیگه انسان شایدم یا حیوان خوردن درحال که بود انسان به شبیه موجودی

 !دونمنمی

 .بشنوه رو کشیدنم نفس صدای مبادا که گرفتم رو دهنم جلوی دست با

 عقب به قدمی. بودم شده خیره ناشناس موجود به ناباور و شد جمع چشمام تو اشک

 رجخا دهنم از آخی. بودم گذاشته چیزی روی پا شد، جمع درد از امچهره که رفتم

 .شد

 مکرد نگاه داشت قرار اون که طرفی به گشاد چشمای با و کردم فراموش رو پام درد

 !نبود جااون شدم، رو به رو خالیش جای با که

 ایچهره با که چرخیدم مخالف جهت به و دادم بیرون رو امسینه تو شده حبس نفس

 .کشیدم جیغ توان تموم با. شدم رو به رو آلود خون

 .شدنمی جاری دیگری از پس یکی اشکام کرد؛ بلندم زمین روی از و گرفت رو گردنم

. دکشون خود دنبال به زمین روی و گرفت رو پاهام باراین و انداختم زمین روی

 تقال و خورممی وول مدام. دادمی ادامه و گرفتمی نشنیده رو امپی در پی هایجیغ

 .بود شده پاره لباسم و زخم بدنم تموم کردم؛می

 .ایستاد سرم باالی کرد، برخورد سختی و سفت چیز با کمرم انداختم، ایگوشه

 و چروک و سوخته پوست ود،ب شده سیخ هاگرفته برق مانند که سفیدی موهای

 و شد خم طرفم به. رفتم سکته مرز تا چشماش دیدن با! سیاه کامالً چشمای

 .کشیدمنمی هم نفس دیگه ترس از داد، نشون رو هاشدندون
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 اون ضربه اولین و جیغم صدای کرد؛ نزدیک شکمم به رو سرش و نشست پام روی

 .شد انجام باهم زمانهم

 .کردم ازب رو چشام و کشیدم جیغ

 .دیدم محبوبم بالشت و تخت روی و اتاقم توی رو خودم

 وارد ینآر و آریا سپس و بابا مامان ابتدا که بودم، نکرده درک رو مکانی موقعیت هنوز

 .شدن اتاق

 .دیدی کابوس عزیزم آروم: مامان

 .داشت ادامه بدنم لرزش هنوز کرد؛ نوازش رو سرم

 .کشیدم بود نشسته عرق درشت و یزر هایقطره روش که پیشونیم به دستی

 :گفت و نشست تخت ب**ل هم بابا بزنم، حرف تونستمنمی

 .بیار آب یکم آرین -

 !لرزهمی داره بچه این سهراب: مامان

 :گفت و اومد ترنزدیک بابا

 .نکن فکر بهش. شد تموم بود خواب یه فقط جون بابا -

 :گفتم و نشستم

 .خوبم -

 دیدی؟ کابوس: آریا

 داره؟ پرسیدن ینما آخه

 .کردم بیدارتون ببخشید آره -
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 بخوابم؟ پیشت امشب خوایمی نبوده؛ که خودت دست عزیزدلم: مامان

 .مامان خوبم نه -

 .خوردم کمی و گرفتم دستش از آورد؛ دهنم نزدیک رو آب لیوان آرین

 .خوبم خوبِ االن بخوابین، برین -

 .دادمی نشون رو قهدقی سی و دو انداختم، دیواری ساعت به نگاهی

 .موند اتاق تو آریا

 .بخواب برو -

 :گفت و نشست صندلی روی رفت، کامپیوتر میز سمت به

 دیدی؟ خوابی چه -

 .بزنم حرف راجبش خوامنمی-

 .عزیزی خیلی و هستی مونخونواده دختر تک تو آذین-

 :دادم جواب حوصلهبی

 خب؟-

 گم؟می درست نداشتی، ما طرف از محبتی کمبود وقتهیچ تو-

 !گی؟می چی سرت؟ به زده شبی نصف گی،می درست که معلومه-

 اگه آجی کنی؟ جلب خودت به رو بقیه توجه تا زنیمی کارایی به دست چرا پس-

 حمایت ازت و کنارتم همیشه که دونیمی! نبودی جوریاین تو بگو، من به شده چیزی

 .کنممی
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 و گفتم دروغ که اینه منظورت یعنی... من ...من دیدم؛ کابوس فقط کردم؟ چیکار من-

 آره؟ زدم جیغ الکی

 .نگفتم رو این من-

 :گفتم و کردم نگاش دلخوری با

 .بود همین منظورت اما -

 :گفت و نکرد ناراحتیم به توجهی آریا

 بیرون؟ ریختی رو پنجره دستگیره روده و دل چرا -

 :گفتم متعجب و بلند صدایی با

 چی؟ -

 فلق. نکردم پیدا رو هاپیچ چون ولی کنم درستش خواستم صبح... بود واضح سوالم-

 ...و کرد درستش آوردم، ساز

 :گفتم کنه، کامل رو حرفش نذاشتم

 .کرده بازش صادقی آذین شد مشخص و -

 :گفت و شد بلند صندلی از و کرد نگاهم چپ چپ

 .کرده بازش یکی و نشده خراب گویا گفت پسره -

 قدراون چرا کردی فکر اصالً بود، باز پنجره گفتم بهت که من آقا، بخیر صبح-

 .زمین انداخت رو پیچ یکی چون ترسیدم؟
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 تونهنمی کسی ضمن در بره؛ در و بکنه رو کار این ثانیه چند عرض در تونهنمی کسی-

 خر رو من خوایمی هست؟ حواست آذین، هشتمیم طبقه بشه؛ وارد تو اتاق پنجره از

 کنی؟

 .ندارم رو تحوصله بیرون، برو اصالً بکنم؟ کاری چنین باید چرا-

 .نیستی بچه تو! آذین-

 یه با! ایبچگانه فکر چه. رفت بیرون اتاق از بخیری شب گفتن با که کردم سکوت

 لوس رو خودم دارم و کردم باز رو قفل من بود رسیده نتیجه این به ساز قفل از جمله

 .کنممی

 به م،ه در اخمای با زدم، کنار رو پرده ایستادم؛ رهپنج مقابل و اومدم پایین تخت از

 .شدم خیره بیرون

 محتاج رو کسی تن سردیش اما بود سرد کشیدم، عمیقی نفس و کردم باز رو پنجره

 پرونده لک به رو خوابم بودم، دیده که وحشتناکی خواب. کردنمی... و پالتو و کاپشن

 .بود

 رصق زد، بهم رو حالم تلخیش. دادم قورت آب بدون و برداشتم کیفم توی از رو قرصم

 هب دستی برداشتم، رو گوشتی پیچ کردم، باز رو کشو انداخت؛ گوشتی پیچ یاد رو من

 .کنم تمرکز کردم سعی و کشیدم پیشونی

 با و کردم ریز چشم. برداشتم قدم پنجره طرف به دوباره بود، چهارسو گوشتی پیچ

 .بود چهارسو هم هاپیچ کردم، نگاه هاپیچ به دقت

 و کرده باز رو پیچا گوشتی پیچ این با یکی یعنی! دممی دست از رو عقلم دارم خدایا

 کشو؟ تو گذاشته

 چطور؟ اما،
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 باشه، شده اتاق وارد تونستهنمی کسی لحظه اون ام،عقیده هم آریا با زمینه این در

 !تونستهنمی بشم متوجه من که این بدون حداقل

 !سرگردان و پریشون عصبی، بودم؛ خسته داد؛نمی قد جایی به عقلم

 هم عمتهو حالت سبب و کردمی بازی پله مار اعصابم با همیشگی، یار لعنتی، میگرن

 .بود شده

 .زدم زل سقف به و کشیدم دراز پتو بدون و تخت رو انداختم رو خودم

 .شدم پیاده صادقی معماری و هنری لوازم فروشگاه مقابل

 هاشاخم و بود تلفن با زدن حرف مشغول که دیدم رو موع شدن، وارد محض به

 .درهم حسابی

 .داد ادامه زدن حرف به و کرد سالم سر با موندم، منتظر و شدم ترنزدیک

 :گفت و امد جلو هافروشنده از یکی شاهین،

 . اومدید خوش خیلی صادقی، خانم سالم -

 . نباشید خسته مرسی سالم،-

 . رخدمتمد من باشید؛ سالمت: شاهین

 . گرفتم مقابلش و آوردم در کیف از رو نیازم مورد وسایل لیست

 . شممی ممنون کنید، لطف اگه رو لوازم این بفرمایید، -

 . کرد حرکت بود خوندن مشغول که طورهمون و گفت چشمی

 :گفتم و نشستم میز مقابل چرم صندلی روی. شد تموم باالخره عمو تلفن

 . همیشگی مزاحم بازم عمو، سالم -
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 کشید طول تلفنم شرمنده اومدی، خوش! مراحمی چیه؟ مزاحم دخترگلم، سالم: عمو

 ! شدی معطل

 . شرمنده دشمنتون-

 . دمه تازه عمو؟ خوریمی چای-

 . مرسی بله-

 .کرد پرش و گذاشت میز روی استکانی

 . کردم مزه و کردم فوت دفعه چند رو چای و برداشتم قندون از قندی

 :گفت و رداشتب رو عینکش

 ! ببینی رو عموت بیای بشه تموم نقاشیت وسایل کهاین مگر! ورا؟این از عجب چه -

 رو مانرژی تموم هاکالس بعضی و دارم کالس هفته روز هر تقریباً ولی دارین، حق-

 .بکشم نقاشی بگیرم بوم اومدم کارمبی که امروزم گیره؛می

 موفق وت حداقل نتونستم، که من اره؛د رو خودش هایسختی هم نقاشی فهمم،می-

 . بشو قابل نقاش یه شو

 گفتممی بچگی از من! نقاشیاشن؟ عاشق همه که کیه اون حرفیه؟ چه این عمو وای-

  ه؟نرفت که یادتون بودین، شما خودِ استادم اولین بشم؛ نقاش عمو مثل روز یه کاش

 . بود دورانی چه... دارم یاد به-

 :گفت و ومدا پر دستای با شاهین

  نداره؟ کسری و کم ببینید بفرمایید؛ -

 :گفتم و انداختم نگاهی
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 . ممنونم درسته، چی همه نه-

 . خونه برسون رو دخترم شاهین -

 . کرد باز برام رو شاگرد درِ گذاشت؛ عقب صندلی روی رو بوم شاهین

 . شدم سوار و کردم تشکر

 . خورد زنگ تلفنم کردن حرکت محض به

  .دادم جواب

 بله؟ -

 آذین؟: ناشناس

 شما؟ هستم خودم -

 . شد قطع

 گوشی. نشدم تلفن پشت شخص بودن زن یا مرد متوجه که بود ضعیف صدا قدراون

 :گفتم و انداختم کیف تو رو

 . شدم مزاحمتون -

 ترافیکه؛ جااین همیشه اما داریم خونه با کمی فاصله کهاین باوجود... ستوظیفه-

 . خلوته خیلی آخه شانستونه روز امروز کنم فکر

 :گفتم و زدم لبخندی

 .بیزارم ترافیک از... احتماالً -

 . ستکننده کالفه-

 . طورههمین-
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 . گرفتم دست به رو گوشی و کشیدم رو کیف زیپ. خورد زنگ گوشیم

 ! شماره همون

 بله؟ -

 ! هیچ دیگر و رسیدمی گوش به خشی خش صدای

 داشت؛ ادامه کن خورد اعصاب خش خش چنانهم کردم، سکوت و نزدم حرفی منم

 . کردم قطع ثانیه چهل سی گذشت از پس

 مزاحمه؟... اما کنم،می فضولی ببخشید -

 . نزد حرف دونمنمی-

 درسته؟ ست،کوچه همین-

 .بله -

 .کرد پارک مجتمع مقابل و کوچه توی پیچید

 .ارهمی خودش گفت که ببرم خونه تا جااون از رو وسایل خودم خواستم

 . رفت و کرد خداحافظی وسایل، دادن تحویل از پس

 .شد همیشه از پرنورتر و روشن اتاق کشیدم، رو پرده نبود؛ خونه کسی ظاهراً

 .کردم عوض مشکی نایک ورزشی شلوار و لیمویی تیشرت با رو هاملباس

 .بستم سرم باالی ایگوجه و کرده جمع رو مشکیم بلند موهای

 که بودم شربتم زدن هم مشغول کردم، درست آلبالویی آب و رفتم آشپزخونه به

 . رسید گوشم به عجیبی صدای
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 هاشتبا من. شد ترواضح صدا شدم؛ خارج آشپزخونه از و برداشتم زدن هم از دست

 حرکت جرات وحشتناک؛ و خراش گوش جیغی! بود زن یه جیغ صدای شنیدم،نمی

 دهنم جلوی رو دستم اومد؛می اتاقم از صدا بودم؛ ایستاده حرکتبی و نداشتم کردن

 داستان سرخِ چشمای ایلحظه برداشتم، قدم اتاق سمت به گویان اهللبسم و گرفتم

 با مکرد باز رو در دویدم در طرف به و کشیدم جیغی ناخودآگاه. اومد یادم به ماهرخ

 .شدم خارج هالباس همون

 .شنیدم نمی رو صدا دیگه من یا شد قطع صدا

 رو آسانسور مانند دینگ صدای کشیدم، صورتم به رو سردم دستای هوتمب و مات

 . بود شده باز کامال آسانسور درِ دیگه حاال کردم، گم رو پام و دست شنیدم،

 بود، ایستاده روم به رو زیر به سر بارم این شدم، خیره اون به فقط. زد خشکم سرجام

 مشد خارج شوکه حالت از اشتم،برد عقب به قدم یه من اما برداشت سمتم به قدم یه

 ویر و کردم تکیه در به شد، بسته بلندی صدای با در. انداختم خونه توی رو خودم و

 به باید دونستمنمی شدم؛ خیره شدمی ختم اتاق به که راهرویی به نشستم، زمین

 به بار ود رو سرم! مرد اون به یا کنم فکر رسیدمی گوش به اتاقم سمت از که صدایی

 به یقهدق چند کردم؛ نگاه راهرو به و کردم ـل*بغـ رو زانوهام جاهمون. کوبیدم در

 دم،کر نگاه بیرون به در چشمی از و بلندشدم جا از کهاین تا شد سپری شکل همین

 یدوباره اومدن باال متوجه که بیرون بردم رو سرم و کردم باز رو در. نبود کسی

 تونستنمی این از بدتر دیگه شد؛ متوقف تهش طبقه در نهایت در و شدم آسانسور

 د،ش خارج آسانسور از پر، دستای با مامان خوشبختانه که بودم در بستن آماده بشه،

 :گفت تعجب با

 آذین؟ وضعیه چه این -

 . سالم-
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 .زشته بیننمی هاهمسایه گینمی وضعیه؟ و سر چه این سالم،-

 .بودم منتظرت کردم، باز رو در االن همین-

 ! رو اینا بگیر وایسادی؟ چرا حاال... او-

 .نشستم جاهمون و بردم آشپزخونه به رو خریدا و کردم کمک

 باید. اقمات تو برم ترسیدممی حاال و بودم مرگ به رو ترس از پیش لحظه چند همین

 نه؟ یا بگم رو بود افتاده که اتفاقی

 دچن بزرگ و کوچیک تاتفاقا. کنه باور کسی عمرا چون شدنمی عوض چیزی گفتن با

 .گذشتمی یک به یک چشمام، جلوی از اخیر روز

 روزه دو که پسری ترمهم همه از بودم، توجهبی و خیالبی بهش نسبت چقدر

 .کنهمی تعقیبم جاهمه احتماالً خدا وای. مشکوکه شدت به و بینمشمی

 . اههر ترینبه این آره کردم؛می مراجعه دکتر به باید بودم، شده دیوونه شایدم

 ؟...یا شدم توهمی بگم؟ چی برم نه، اما

 ! کنم عرض چه که شوخی. داره شوخی قصد و انداخته دست رو من کسی حتما

 :پریدم جا از مامان صدای با

 فکری؟ تو چیه ساعته؟ دو زنممی حرف کی با! آذیــن -

 :کنم رفتار عادی و خونسرد کردم سعی

 . مشغوله فکرم یکم هیچی-

  چی؟ مشغول-

 .جدیدم تابلوی... آهان... اِ... اِ-
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 کنی؟ نقاشی خوایمی-

 .خوامشمی شنبه واسه آره-

 . کن شروع خب-

 . ندارم تمرکز تونم،نمی-

  ژاله؟ مامان خونه بری خوایمی-

 :گفتم و شدم بلند و کردم استقبال پیشنهادش از کرد، خوشحالم پیشنهادش

 شه؟می آره؛-

 .هترهب باشه کنارش یکی االن تنهاست؛ هم ژاله مامان رفته، هک سامیار عزیزم، البته-

 بادمجونی نفره تک مبل روی بودم؛ گرفته رو گوشیم دیگه دست و سیب دستم یه تو

 .انداختم پا رو پا و نشستم

 :گفتم و کردم ژاله مامان به رو

 جدیده؟ سریال -

 . کردم اشاره ویتی به

 . سومه قسمت آره-

  داستانش؟ چیه-

 ... این آها سبزه چشاش که خترهد-

 . کرد اشاره بازیگرا از یکی به و

  خب؟ آهان-
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 . خوادنمی هم دختره و بدن شوهرش زور به خوانمی و داره قلبی بیماری چارهبی-

 . آهان-

  بشی؟ عروس خواینمی تو مادر آذین-

 :گفتم و خندیدم

 ! سالمه؟ چند مگه جــون، مامان مابچه هنوز نه، -

 کن، فکر تربیش بود؛ شکمم تو باباتم داشتم؛ رو سمیع بودم تو سن من خُبه، بهخُ-

  کردی؟ ردش که داشت کم چی خانم شهین پسر همین

 به حاال نشده تموم درسمم شمتازه نیس؛ درستی پسر گفت سامیار که رو اون-

 . کنممی فکر وقتش

 .ببینم عروس لباس تو رو تو امزنده تا دارم دوست-

 .اشهب سرمون باال تونسایه همیشه انشاهلل! جون مامان زنینمی حرفایی چه-

 نقاشی شهنمی بشه تاریک که هوا برو نداری؟ نقاشی مگه پاشو،... مادر حقه مرگ-

 . کرد

 وقتی تا و! نه عشق اما بیاد خوشم کسی از که شده شاید نشدم، عاشق حالبه تا من

 با نه دمشبو دیده بار سه دو که خانم شهین پسر با نه کنم؛نمی ازدواج نشم عاشق که

 !دیگه کس

 : گفتم و رفتم هاپله سمت به شدم بلند و خوردم رو دستم تو سیب

 . رفتم من -

 . دادم انتقال بالکن به رو وسایل کردم، جمع سرم باالی رو موهام
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 دیزیا انرژی داشتم، عجیبی حس شدم؛ خیره آسمون به ـذت*لـ با بود، آفتابی هوا

 .گذشت شکل همین به دقایقی بگذرم؛ ناب حس این از نتونستم شد، منتقل بهم

 که تونمنمی یعنی کنم،نمی فراموشش وقتهیچ که کردم تجربه رو چیزی قبل روز

 ! آسانسوری پسر آخر در و گوشمه توی جیغ صدای هنوزم کنم؛ فراموش

 که ودمب عجیب آدمای عجیب، اتفاقات شاهد قدراین وقت چند این زدم؛ خندینیش

 . نداشتم ایتازه اتفاق تحمل دیگه

 ستاندبیر دوران از که چوبی پایه سه روی و برداشتم رو بوم دقایقی از بعد باالخره

 .گذاشتم داشتم

 بیرون جینم شلوار جیب از رو گوشی و برداشتم رو گرد سر موی قلم و رنگ پالت

 . شدم کردن نقاشی مشغول و کردم پلی موزیکی کشیدم،

 ریزهمی اشکام*  بارهمی ک بارون

 میشه رو دردام*  دستامو لرزهمی

 گفت قلبم به دنیا*  رفتیمی که روزی

 تنهایی روزای

 میشه شروع داره*  میشه شروع داره

 غمگینم غمگینهِ*  تو از بعد و رفتی

 نیست من خلوت تو*  حسرت جزبه چیزی

 روزا این هیچی که*  تنهام من اونقدر

 نیست من صحبتِ هم*  تو عکسِ قابِ جز
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 تنهایی اوجِ تو میشم دلواپَسِت

 زیبایی که بس از رویاتم درگیرِ

 سردی دل حالِ تو خیالتم گرمِ

 برگردی خونه به تا میدم دنیامو

 تنهایی اوجِ تو میشم دلواپَسِت

 زیبایی که بس از رویاتم درگیرِ

 سردی دل حالِ تو خیالتم گرمِ

 برگردی خونه به تا میدم دنیامو

 میرم که راهی هر*  بسته بُن بستِ بُن

 نیست راهم به چشم تو چشمای که وقتی

 روزا این خونه از

 نیست هم خدا دستِ حتی برگشتنت که دوری اونقدر

 تنهایی اوجِ تو میشم دلواپَسِت

 زیبایی که بس از رویاتم درگیرِ

 سردی دل حالِ تو خیالتمِ گرم

 گردیبر خونه به تا میدم دنیامو

 تنهایی اوجِ تو میشم دلواپَسِت

 زیبایی که بس از رویاتم درگیرِ
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 سردی دل حالِ تو خیالتمِ گرم

 برگردی دوباره تا میدم دنیامو

 (بارهمی که بارون/دنیا)

 

 . گرفتم دندونام بین رو موقلم ته زدم، زل تابلو به و ایستادم عقب

 . کشیدم رو کرد خطور ذهنم به که چیزی اولین

 "!نجرهپ "

 ایده لحقا و کنم پیاده بوم روی رو شب اون تصویر گرفتم تصمیم اما چرا، دونمنمی

 . بود سفید و مشکی و آبی شده، استفاده رنگ ترینبیش. بود هم خوبی

 هما و شب ظلمات و هوا در رقصان حریر ایسرمه پرده همون همراه به باز پنجره

 . بود بخشیده نقاشی به خاصی زیبایی که براقی اینقره

 :پرسیدم ذوق با و برگشتم شنیدم، رو ژاله مامان پای صدای

 چطوره؟ -

 کمی و گرفتم ازش رنگی و کثیف دستای با گرفت، مقابلم رو پرتقال آب لیوان

 . نوشیدم

 :گفت و رفت جلوتر ژاله مامان

 . مادر عالیه هنرمندت، دستای به ماشااهلل دارم، هنرمندی نوه چه-

 بیرون تنم از خستگی تموم شما تعریف و پرتقال آب با شدم، خسته یحساب مرسی؛-

 . رفت
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 .بخوریم شام بریم نیستی؟ گرسنه جان؛ نوش-

  نداره؟ ایرادی بشه خشک بیرون بمونه تابلو نظرتون به فقط بریم؛-

 ! شهمی خراب باره،می بارون-

 کنم، جور و جمع رو جااین منم پایین برید شما نیس، اعتمادی هوا و آب به! هوم-

 . میام

 ! اومدیا پس -

 پر یدهن با و خوردم و برداشتم ساالد از ایگوجه تیکه و کشیدم پلو زرشک از کمی

 :گفتم

  گرده؟برمی کی سامیار جون، مامان-

 هم پیرزن منه فکر به پسر این مگه مادر، دونمنمی دختر؛ نزن حرف پر دهن با-

 چشمام هب خواب برگرده که وقتی تا بیرون ذارهمی در این از پاشو که دفعه هر هست؟

 .نمیاد

 :گفتم و گرفتم رو دستش

 سالمت و سالم که شاهللان نده، راه دلت به بد شما ره؛می همیشه اولشه؟ باره مگه -

 .گردهبرمی

 . دیبو پا سر ظهر از بگیری، جون بخور رو غذات شاهلل؛ان شاهلل،ان-

 . چشم-

 بودن دردسر پر و خطرناک از حرف همیشه. خطرشه پر شغل قعاش و پلیسِ سامیار

 .زندگیشه تموم کارش گهمی و زنهمی لبخند شه،می که شغلش
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 افسری به پسرعموم، امیرعلی، شد، باعث که بود هم بودنش پلیس عشق همین

 البته شد؛ اضافه مونخانواده به هم دیگه پلیس یه که شد طوراین و بشه مندعالقه

 از بریخ و بود مشغول اداری کارای با و بود اداره توی که بود این امیرعلی ارک مزیت

 .نبود دردسر و خطر و ماموریت

 که کسی تنها کردیم؛ تحصیل مونعالقه مورد یرشته در خانم ژاله هاینوه ما یهمه

 ود،ب ریاضی عاشق که امدخترعمه عاطفه کرد، تغییر زندگیش مسیر و آورد بدشانسی

 .کنهمی کار بیمارستان توی که ساله چند و خوند پرستاری مادرش اجبار به اما

 هتخم و دیدیم سریال ژاله مامان با سپس و شستم رو هاظرف و کردم جمع رو میز

 . شکوندیم

 .شدم موننفره پنج گروه در کردن چت مشغول اتاق در بعد ساعاتی

 ! دربند بریم بیاین: شقایق

 .موافقم: زهرا

 ! کرده موافقت من با کی ببینید اوه: شقایق

 . فرستاد خنده ایموجی ماهرخ

 :گفتم من و

 . مخالف رای یه -

  چرا؟: زهرا

 ! خرید برم ساره با احتماال-

 . کنیم ریزی برنامه جمعه واسه پس: ماهرخ

 : گفت بود، شده آنالین تازه احتماال که آرزو
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 . دارم کار جمعه من! بدیما تحویل جدید نقاشی باید ما -

 دقیقه ذاریمی رو کارات همیشه کردی،می تمومش پیش هفته باید خانم آرزو: زهرا

 .نود

 :گفتم و فرستادم پوکر ایموجی

 . کردم تمومش امروز همین منم -

 رو تشریفشون هنوز مهمونامون ما میده؛ جو الکی نکشیده، هم زهرا خودِ: آرزو

 .بود شلوغ سرم نبردن،

 .کردم خداحافظی هابچه از بود، صددر یک فقط گوشی شارژ

 ژاله مامان از شارژری و شدم خارج اتاق از نکردم؛ پیدا رو شارژرم گشتم چی هر

 .برگشتم و گرفتم

 ایلحظه و دیدم گوشی سیاه صفحه در رو خودم تصویر بود؛ شده خاموش گوشی

 .شد محو بعد، ایثانیه اما شدم، چشمام درخشش متوجه

 .نشد دستگیرم چیزی اما شدم خیره خودم یرتصو به و کردم اخمی

 گوشیم دنبال و بردم بیرون پتو زیر از رو دستم شدم؛ بیدار گوشی زنگ صدای با

 .گشتم

 شدنبال به دستم انگشتای که جایی از دورتر رو گوشی کردم، باز رو چشمام ناامید

 :دادم جواب. کردم پیدا گشت،می

 بله؟ -

 کردم؟ بیدارت سالم: ساره

 زدی؟ زنگ سحر کله چیه! آره-
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 سهوا چی؟ تو! اوکیه من از عصرمون قرار آذین،... سحر؟ کدوم ست،یازده ساعت-

 خالیه؟ تبرنامه که عصر

 !دنبالم جااین بیا جونم، مامان خونه من فقط آره؛-

 .فعال... جاماون نیم و شیش شیش، ساعت پس اوکی؛-

 ازب بدنم طرف دو رو دستام شدم؛ لکنبا وارد و زدم کنار کامالً رو رنگ شیری پرده

 ! قبل روز حال و حس همون هم باز و کشیدم عمیقی نفس و کردم

 زدم، خونهگل به سری و خوردم صبحونه پایین؛ رفتم سرحال و پرانرژی بعد دقایقی

 .کردم مشغول خونهگل توی رو خودم کمی

 .خونه ببره رو وسایلم بیاد شب گفتم و گرفتم تماس آریا با

 در و زدیم حرف کلی و کردیم تماشا تلویزیون کردیم، درست الزانیا ژاله مامان مراهه

 .ببافه برام لجنی سبز رنگ به گردنی شال و کاله گرفتم قول ازش آخر

 مشکی شلوار و کفش کیف، همراه به رنگی قرمز بلند آستین بافت و خاکستری پالتو

 .کردم تن به قرمز ساده ساتن روسری و

 صورتیم هایب**ل به هم اییگوجه قرمز رژ و زدم فرم هایمژه به ریملی آخر در و

 .پایین رفتم آماده و حاضر و زدم

 .دادمی اومدنش از خبر ساره زنگ تک

 :گفت شوخی لحن با کردم؛ خداحافظی و رفتم ژاله مامان سمت به

 .بیا شده که هم خونهگل خاطر به حداقل -

 .برم دیدنش به بازم دادم قول

 .داد تکان دستی ستاره و زد بوقی ساره
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 .کردم سالم و شدم سوار

 :گفت و کرد حرکت ساره

 مطوری؟ چطو سالم -

 .عزیزم سالم: ستاره

 !زدیا تیپ ساره خوبید؟ شما خوبم؛ مرسی -

 !تیپم خوش همیشه من: ساره

 !لعنت منکرش بر -

 جون؟ مامان خونه اومدی کی از: ستاره

 !دیروز -

 شد؟چی ینقاش راسی: ساره

 .کشیدم دیشب شد؛ تموم -

 کشیدی؟ چی: ساره

 !چیزی همچین آسمون و پنجره یه -

 .آهان:ساره

 گرده؟برمی کی سامیار نفهمیدی آذین: ستاره

 چرا؟ نچ؛ -

 .پیشش برم سوال سری یه واسه بود قرار: ستاره

 چیه؟ تحقیقش موضوع گفتی اگه آذین: ساره
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 !چشه؟ مگه کوفت: ستاره

 .خندید ساره

 :گفتم باز نیش با

 چیه؟ -

 !جنایت از انگیزه: ستاره

 !پس شهمی هیجانی با تحقیق چه -

 !اوهوم: ستاره

 داردنباله که بلند کرمی لباسش خرید؛ پیراهنی ستاره گردی بازار ساعت یک از بعد

 .بود شده کار طالیی و سفید هایسنگ با اشیقه روی و دارنقش گیپور آستینای و بود

 که بودیم زدن حرف مشغول ستاره و من شدیم؛ تاسیسی تازه و جدید اژپاس وارد

 .ایستاد ویترین پشت لباسِ روی به رو ساره

 چطوره؟ کاربنیه آبی این: ساره

 !خوایمی بلند گفتی که تو: ستاره

 .اومده خوشم این از حاال: ساره

 !رنگه خوش چه اومد، خوشم منم-

 ! تو بریم: ستاره

 : گفت و کرد زبا رو پرو اتاق در

 نظرتون؟ شدم، عاشقش -

 . زد چرخی و
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 ! ساره عالیه -

 ! میاد بهت خیلی: ستاره

 :گفت و اومد جلو بود، ایساله هشت هفت و بیست زن که فروشنده

 ! هرفت فروش همش مونده چهل سایز دونه یه و شماست تن که این فقط مدل این از -

 ! دارمبرمی رو همین: ساره

 . باشه کتونمبار: فروشنده

 . رفتم بیرون مغازه از من که بودن کردن حساب حال در ستاره و ساره

 حرکتبی هوا تو دستام کردم، بلند رو سرم دادم؛ ماساژ رو گیجگاهم اطراف دست با

 . موند

 ! بود خودش

 گرفته هامیله به رو دستش بود؛ کرده من به پشت بارهماین آسانسور، تو پسر همون

 بودمش دیده سر پشت از هم اول بار چون کرد؛می نگاه پاساژ پایین هطبق به و بود

 ! شناختمش زود خیلی

 :گفتم و ایستادم قدمیش یه تو رفتم؛ جلو سرعت به

 آقا؟ -

 . رفتم عقب به قدم چند و کشیدم جیغی کرد؛ نگاه من به و برگشت دستپاچه

 رنگش کرد؛ باز یکوتاه مکث از بعد و بست رو چشاش کردم؛ نگاهش گرد چشای با

 . شد گم جمعیت در و دوید حرفی هیچبی بود، پریده

 "چشماش خدایا چشماش"
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 .شد روشن رنگی زرد چراغ مثل و زد برقی چشماش برگشت، طرفم به که ایلحظه

 .گذاشتم قلبم روی رو دستم

 بستن و ازب از بعد اگر بودم متعجب باشم، ترسیده اینکه از بیشتر تپید؛می شدت به

 مزخرفی وشنر لنز کرد فکر شدمی شد،نمی ایقهوه و کردنمی تغییر رنگش ماشچش

 ...!اما زده چشمش به

 ! آذین: ساره

 :گفتم و برگشتم هراسون

  شده؟چی -

 :گفت و شد نزدیک بهم بود؛ قلبم روی دستم هنوز

 دختر؟ میت رنگ شدی چرا بود؟ شده مزاحمت! آذین؟ چته -

 :فتمگ و دادم قورت رو دهنم آب

 . افتاده فشارم یکم فکرکنم نیس؛ چیزی -

 :گفت و گرفت رو دستم

 .نمونده روت به رنگ بخوریم؛ چیزی یه بریم -

 .چرخهمی سرم تو اون، زرد چشمای هنوز و گذشته ماجرا اون از هفته سه

 تموم اما روشاکرم، خدا بابت این از من و نداد رخ مشکوکی اتفاق هیچ فاصله این در

 از شب یه دیدم خواب دیگه؛ طرف یه دیدم دیروز که خوابی طرف، یه خیرا اتفاقات

 که" کنممی پیداش و گردممی چیزی دنبال آشپزخونه تو رممی شممی بیدار خواب

 کنممی باز رو پنجره قفل هایپیچ و برمشمی اتاق به خودم همراه "بود گوشتی پیچ

 ... و کشو تو مذارمی رو گوشتی پیچ زمین؛ رو اندازمشونمی و
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 حس رو بودنش واقعی وجود تمام با من اما غیرواقعی، و بوده خواب خب بگین شاید

 . کردم

 "!بود فهمیده درست آریا احتماالً "

. نکردم پیدا هاکتاب تو و اینترنت تو رو جوابشون که سرمه تو جواببی سوال کلی

 . مگرفت هم ترمسخره هایجواب و کردم سرچ ایمسخره چیزهای

 یاتفاق هیچ دیدم، رو پسر اون که روزی آخرین از اما بشم خیالبی کردم سعی

 دیدمش اینکه از شاید حاال و اونه جریانات این تموم مسبب زنممی حدس و نیوفتاده

 . ترسیده

 به بنابراین اومد،برنمی دستم از کاری تنها، و! چیه کارا این از قصدش فهمیدممی باید

 عدب که هم سامیار. بگم بهش باید رو مهمی خیلی موضوع و ببینمش دبای گفتم سامیار

 .باشم منتظرش عصر امروز گفت بردمی سر به مرخصی در طوالنی ماموریت اون از

 بیا عنوان با امیپی مین15 از بعد نشستم؛ منتظر آرایشی هیچ بدون و شدم آماده

 . رسید بیرون

 . کردم سالم و شدم ماشین سوار

  خوبی؟ سالم: سامیار

 :گفتم و زدم حالیبی لبخند

 ! خوبم -

 ! گـهنمی رو این که اتقیافه اما-

 . بودیم نشسته خلوتی و گرم شاپ کافی در بعد دقایقی

 . بودم شده خیره میز به و کردممی بازی دستام انگشتای با
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 :گفت و کرد ایسرفه سامیار

  !آذین کنیمی نگرانم داری کنی؟ شروع خواینمی -

 :گفتم کنان زمزمه و کرده بغض

 ! کنم شروع کجا از دونمنمی -

 ! راحتی که هرجا از-

 . نمیاد در جور باعقل حرفام باشی؛ داشته باورم خواممی فقط باشه؛-

 :گفت و کرد مکثی سامیار

 . بفرمایید چشم-

 نم و افتهیم اتفاقات سری یه که شهمی دوماهی یکی ولی کی از دقیقاً دونمنمی -

 . کنی کمکم بتونی تو شاید فکرکردم

  اتفاقاتی؟ چه-

 بود کرده اخم که سامیاری به رو آخر در و گفتم رو چیزها کوچکترین حتی گفتم؛

 :گفتم

 . کردم باز رو پنجره اون خودم زنممی حدس من... من -

 :گفت باز دهنی با سامیار

 !کنی؟می فکرو این چرا چی؟ -

 ! دیدم خواب-

 خواب؟-
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 دونمنمی بود باز چشام دیدم خواب وقتی اما بودم خوابیده من ینی نبود؛ خواب-

 بیارم؛ یاد به رو بودم کرده فراموش که رو چیزی مونهمی این مثل بگم چطور... چه

 بخرا و شکسته کرده، بازش نفر یه واضحه گفتمی بود، شده متوجه هم آریا حتی

 .نبوده

 :چکید چشمم از اشکی

 ! شممی دیوونه دارم من. ..من دونمنمی -

 :گفت برسه نظر به خونسرد کردمی سعی که سامیار

 دیدی؟ چندبار رو آدم اون ببینم بگو باش، آروم-

 . بار سه نه نه... بار دو-

 دیدن؟ رو مرد اون هم ساره و ستاره-

 . کنمفکرنمی نه-

 ! نبود؟ کسی گفتی که آسانسورم توی-

 ! آره-

 :گفت و گرفت خودش به ایمتفکرانه ژست

 هدشا خودت جز کسهیچ اینکه به توجه با اما دارم، باور رو حرفات من آذین -

 پزشکنروا به بهتره من نظر از خودته؛ ذهن ساخته اینا احتماالً نبوده اخیر اتفاقات

 . کنیم مراجعه

  سامیار؟ شدم دیوونه من یعنی-

  ست؟دیوونه روانپزشک پیش رهمی هرکی مگه عزیزمن؛ نه-
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 ! شدم دیوونه شاید گممی جدی نه؛ نه-

 :گفت و کرد نوازش رو دستم

 شه؟با کن اعتماد من به بربیایم، پسش از نتونیم که نیس مشکلی این باش؛ آروم -

 .دادم تکان باشه ینشانه به چندبار رو سرم

 ...ساره کن، صبر-

  چی؟ ساره-

 رستد دیده رو اون اونم نییع این بود؟ شده مزاحمت گفت زد صدام وقتی بازار تو -

 گم؟می

 :گفت و کرد اخمی

  دیدیش؟ کجا فقط کنم؛می پیداش. کنم اقدام خودم باید پس آره، -

 . گلرخ پاساژ تو-

 تنها جایی و نشی خارج خونه از کن سعی نباش؛ نگران و بخور رو تنسکافه. اوکی -

 .نمونی

 . باشه-

 . ریممی جلو نیست ذهنت تهساخ و واقعی چیز همه که احتمال این با ما-

 رفتم سکته مرز تا ترس از که دیدم چیزایی ماهه دو یکی این من سامیار دونیمی-

 خیلی خودمه، توسط قفل کردن باز ترسونده منو خیلی خیلی که چیزی تنها ولی

 . کنم فراموش و بدم انجام کاری من داره امکان چطور کرده، کالفم

 . کنم پیدا رو دیدی که مردی اول بده اجازه کنیممی حلش-
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 .دادم تکون سر هم سر پشت بازم

 معنای به دستی داد؛ تکان تو برو عالمت به رو دستش و زد بوقی تک سامیار

 . شدم ساختمون وارد و دادم تکان خداحافظی

 . بود تلفن کیوسک از خورد، زنگ تلفنم

 بله؟ -

 . ایستادم آسانسور مقابل

 آذین؟(: دختر) ناشناس

  شما؟ ودممخ -

 . کردم صبر آسانسور اومدن پایین تا و زدم رو دکمه

 دست به... آم... بشی خفه خواب تو کنه کاری امشب همین ممکنه که کسی: ناشناس

 !خودت

 :گفتم حوصلهبی و خندیدم نخودی

 . ندارم رو بازیا مسخره این حوصله تویی؟ شقایق -

 :گفت آسانسور در شدن باز با زمانهم

 . عزیزم ببر ـذت*لـ کنم،می تقدیمت عشق با رو حظهل این -

 . انداختم کیف توی رو گوشی و گفتم ب**ل زیر ایدیوونه

 . شدم رو به رو اون در شخصی با که برداشتم آسانسور سمت به رو اول قدم
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 کثیف، وضع و سر با زنی افتادم؛ زمین روی و کردم پرت عقب به رو خودم ارادهبی

 آبی لباسی با بود، کرده پنهان رو صورتش تموم که مشکی ندبل ژولیده موهای

 . بود نشسته وارقورباغه بیمارستان، لباس همانند بلند آسمونی

 :کردم زمزمه و کردم راست و چپ رو سرم

 ...نیا جلو خدا... توروخ نه... ن... نه -

 جلو پا و دست چهار آروم خیلی و گذاشت زمین روی رو دستاش آورد، باال رو سرش

 خیره ونا به لرزون و خیس چشای با بدم نشون واکنشی کهاین بدون طورهمون. اومد

 . من به اونم و شدم

 دمپری جا از سرعت به برداشت؛ رو دوم قدم و کرد کج رو گردنش منتظرانه غیر خیلی

 تا کنم، نگاه رو سرم پشت ایلحظه اینکهبی و دویدم هاپله طرف به توانم تموم با و

 . نکردم مکث و دویدم فقط هشتم هطبق

 نگاه جرأت هم هنوز زدم؛ در هم سر پشت و کوبیدم در به رو خودم زنان نفس نفس

 . نداشتم رو سرم پشت به کردن

  کرده؟ دنبالت کی تویی؟! آذین کیـــــه؟: آریا

 با که ختماندا زمین روی رو خودم اطرافم، به توجهبی شدم، خونه وارد و ندادم جواب

 . شدم رو به رو زیادی عیتجم

 :گفت و گرفت رو بازوم زیر دستش پشت زد مامان

  آذین؟ شدهچی بده مرگم خدا -

 . بشم آروم کردم سعی و بستم رو چشام شدن، جمع دورم همه

 کرد؟ اذیتت کی: بابا
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 پایینه؟ هنوز: عموسعید

 داشت؟ ماشین یا بود موتوری: امیرعلی

 .داشتیبرمی رو پالکش: آرین

 ...و

 . شدم جون نصف بده، جواب دختر دِ: مامان

 . خوردم کمی گرفت، دهنم مقابل رو قند آب لیوان عمو زن کردم، باز رو چشام

 . دادمی ماساژ رو هامشونه هم ساره

 . کردممی هم سر دروغی باید

 :زدم حرف باالخره

 . کردم فرار کنه ماشین سوار زور به منو خواست... یکی... خواست یکی -

 :گفت و بوسید رو سرم بابا بود، شده قرمز صورتش مامان

 . شکر مرتبه هزار صد رو خدا خداروشکر، -

 . بشم بلند زمین از کردن کمک مامان و ساره گفت، چیزی هرکس

 باز زد حدس شدمی راحت خیلی بود؛ ایستاده ـینه*سـ به دست و اخمو آریا، اما و

 و تهمحب تشنه که بینهمی بیماری خصش رو خواهرش و دونهمی مقصر رو من هم

 .توجه جلب عاشق

 .بستم محکم رو در شدم، اتاق راهی و زدم پوزخندی دید؛ خودش به رو نگاهم وقتی

 . گذاشتم جا زمین روی جاهمون شدم، کیفم خالی جای متوجه
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 دهنم جلوی رو دستم! کسی به گفتن حوصله و حال نه داشتم، برگشتن جرات نه

 .کردم گریه داصبی و گرفتم

 دونستممی کهاین با. لرزید تنم تموم شد، اشکام اومدن بند موجب در زنگ صدای

 الی از کنم؛ غلبه ترسم به نتونستم اما هستن اتاق از بیرون نفر بیست کم کمِ شاید

 با لهژا مامان احوالپرسی صدای اما نداشت دید هال به اتاقم کردم، نگاه چشمی یه در

 کمی و کردم عوض رو لباسم. بستم رو در و کشیدم راحتی نفس دمشنی که رو بقیه

 و زدم گونه رژ و ریمل بود؛ شده روحبی و پریده رنگ سفیدم صورت کردم؛ آرایش

 رفتممی و کردممی حفظ رو خودم آرامش باید مالیدم؛ لبم به رنگی صورتی رژ درآخر

 امشب اومد یادم تازه شدم، جمع وارد. آوردم در بازی ضایع چی هر بسه بیرون؛

 . ماست خونه دورهمی

 از دبع کردن، روبوسی ژاله مامان و مامان شدم؛ آشپزخونه وارد و کردم سالم همه به

 . کردم بغلش و رفتم طرفش به من مامان

 . بود شده تنگ براتون دلم جون، مامان سالم -

 . عروسکم طورهمین منم: ژاله مامان

 هک آشپزخونه از. کنه سالم او به هم دخترعموم میرها تا رفتم کنار و زدم لبخندی

 . رفتم طرفش به کرد؛ بلند دستی سامیار رفتم، بیرون

 . کردم سالم و نشستم کنارش

 :گفت ب**ل زیر

 خودم نگفتم من گفتی؟ دروغ بهشون چرا تو، اومدی دیدم من چیه؟ جریان -

 .خونه رسوندمت

 . کردی خوبی کار-
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 :گفت ومآر اما کرد نگام خشم با

 !آذین -

 :گفتم و خندیدم

 . کردم فرار منم کرد؛ دنبالم کسی افتاد، قبل اتفاقای مثل اتفاق یه -

 !میای نظر به خونسرد خیلی: سامیار

 :گفتم ـزش*آمیـطعنه لحن به توجه بی

 !خوبم من آره، -

 :شد خیره دستش در چای لیوان به و کشید عمیقی نفس

 پسره؟ همون-

 داره؟ ترس قدراین عادی آدم یه ؛نه که البته نه،-

 ترسیدی؟ نگفتی-

 .بشه رو دروغم و بدم سوتی منتظره انگار که زدمی حرف طوری

 .موند پایین کیفم راستی ترسیدم؛ حتما کردم فرار وقتی-

 .ندیدم کیفی من... پس؟ بود کی-

 .دونممی چه بود؛ روح شایدم وحشتناک، آدم یه-

 .لرزید بدنم سرما از و شد سیخ بدنم موهای

 باورکنم؟ داری انتظار چطور-

 .نکن باور ندارم؛ انتظار-
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 :گفت دستوری لحن با که برم خواستم و شدم بلند جام از

 .بشین-

 .کردم حرکت و گفتم ای"خوامنمی"

 :گفت و گرفت رو دستم راهرو توی اومد، دنبالم هم خودش

 ری؟می در چرا بشین؟ نگفتم مگه-

 بهت ردمک اشتباه اصال! کنیمی بازجویی ازم داری که نیستم هاتمتهم از یکی من-

 .گفتم

 :گفت و کشید داریحرص نفس

 این کنیمی باور وکیلی خدا من؛ جای بذار رو خودت اما گفتی، کردی کارخوبی شما -

 رو؟ حرفا

 :گفتم بغض با

 .شهنمی باورم خودمم کنه؛نمی باور کسهیچ داری، حق تو نه-

 .شهمی درست چیهمه هستم؛ سرحرفم هنوزم من ای؟بچه مگه یا،نکرد کردی گریه-

 همراه به و خوردم مسکنی قرص منم و سرجاش برگشت گرفتم، آروم دید که سامیار

 .کردیم پهن رو شام سفره ستاره

 اومدن باال از بعد ظاهرا. کنه پیدا رو کیفم پایین بره گفتم آرین به مهمونا رفتن از بعد

 که شد طوراین و سراغش بیاد صاحبش تا برهمی و کنهمی پیدا ور کیف نگهبان من

 .ندید رو کیفم سامیار
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 شماره. شدم هاتماس لیست وارد و برداشتم رو گوشی نشستم؛ چهارزانو تخت روی

 تماس منطقه کدوم از ببینه خواستم ازش و فرستادم امیرعلی برای و کردم کپی رو

 .گرفته

 .گرفته تماس ستارخان ناحیه در کیوسک یه از داد؛ جواب بعد مین پنج

 .دنبو بند جایی به دستم بازم تشکرکردم؛ و نه گفتم که اومده پیش مشکلی پرسید و

 داپی مشترک نقاط بینشون کردم سعی و کردم مرور رو داده رخ اتفاقات تمام دوباره

 نز همون دارم یقین "کنممی تقدیم عشق با رو لحظه این" گفت؟ چی زن اون. کنم

 داده رو ترتیبش خودش اینکه مگر! داشت؟ خبر چطور اما گفت،می رو وحشتناک

 ایدمش ناشناس؛ زن شد حاال! زرده چشم پسر اون مقصر کردممی فکر عصر تا باشه؛

 دشمن باید من مثل معمولی آدم چرا آخه. ستکاسه یه تو باهم دستشون هردو

 باشه؟ داشته

 .کردم حموم اوضاع کردن راموشف برای و زدم پام به آرومی ضربه

 .ایستادم آینه مقابل شدم، خارج حموم از تن به حوله

 .شد فرما تشریف عزیز میگرن هم باز

 .کردم نگاه امخسته صورت به آینه در

 !بود؟ چی دیگه این! نداره امکان نه بستم؛ رو چشمام سرعت به

 :تگف و آورد داخل رو سرش مامان و شد باز اتاق در لحظه همون

 مامان؟ خوبی -

 .بود مونده باز تعجب فرط از دهنم

 .کرد تکرار رو سوالش و تو اومد کامل
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 .خوابممی االن خوبم، -

 .بیدارم فعالً من کن، صدام داشتی کاری اگه باشه-

 . بخیر شب باشه،-

 .بخیر شب-

 دیگه اما زدم پلک بار چندین کردم؛ نگاه چشمام به دوباره در شدن بسته محض به

 .نشدم چشام شدن زرد دیدن به فقمو

 .داد رنگ تغییر چشام آینه تو خودم دیدن محض به

 جلوی دقایقی تا. داشتم هیجان هم بودم، ترسیده هم پسر؛ اون مثل شد، زرد چشام

 بررسی دقت با باراین و کنه عوض رنگ بازم کهاین امید به شدم، خیره چشام به آینه

 .کنم

 .خزیدم پتو زیر و پوشیدم لباس و شدم دور آینه از ناامید

*** 

 . مدرآورد دستام از رو رنگ نارنجی هایکشدست و شستم هم قابلمه آخرین

 . رفتم بیرون آشپزخونه از در، زنگ صدای با

  نداری؟ کلید مگه سالم، -

 . پایین بریم بپوش چی یه سالم،: آریا

 : گفتم و بستم رو در

 بریم؟ قراره جایی -

 :گفت و کشید اشمشکی وهایم تو دستی کالفه
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 . بدم نشونت چیزی یه خواممی پایین، ریممی سر یه نه -

 . رفتم اتاق طرف به سریع هایقدم با و دادم تکان سری

 . شدم همراه آریا با کنجکاوی با و پوشیدم رو رنگمآبی بلند بافت و شال

  .رفت نگهبانی اتاقک سمت به و گرفت رو دستم رسیدیم، که البی به

 شده؟ چی -

 . شیمی متوجه کن، صبر-

 .شد خارج اتاق از و کرد سالم 'صمیمی اقای' نگهبان شدیم، اتاق وارد

 : گفتم و کشیدم رو دستم

 چیه؟ مشکل... چته-

 با دیدم؛ رو مانیتور و رفتم جلوتر. شد کاری انجام مشغول من به پشت و نداد جواب

 . زدم زل صفحه به کنجکاوی

 ساختمون زا مختلفی زوایای و هامکان که هاییدوربین کمتر یا شتربی یا بیست حدود

 .دادمی نشون رو

 .شد روشن کامال برام قضیه دیدم، رو شده ضبط تصویرهای تاریخ وقتی

 :انداختم باال ابروی و نباختم رو خودم

 گردی؟می چی دنبال-

 . کنمنمی باور رو تو دارشاخ دروغای بقیه مثل من حقیقت؛ -

 از یکی روی. افتاده اتفاقی چه ببینه چشم به خودش دادم اجازه و کردم تسکو

 . کرد کلیک هافیلم
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 .شدم ساختمون وارد که دیدم رو خودم

 :گفت و برد باریکش هایب**ل به رو دستش که بگم چیزی خواستم

 !کن نگاه فقط... کن نگاه هیس،-

 و رفتم عقب بعد ثانیه چند و بودم ایستاده دست به گوشی آسانسور روی به رو

 . افتادم

 . بود شده خیره مانیتور به کردم؛ آریا به نگاهی

 : کردم زمزمه زیرلب

 .کنهنمی باور کسی دونستممی چون نگفتم -

 آذین؟ رو، چی دقیقا-

 خوبی به آسانسور و بودم دوربین به پشت من بار این و کرد عوض رو دوربین جهت

 . شدمی دیده

 . باشه آسانسور دم هم اون باید قطعا پس بودم زمین روی که حاال

 . شدنمی دیده هیچی از حرکتی هیچ اما

 .دویدم پله راه طرف به و شدم بلند زمین از

 !شهنمی باورم-

 دیدی؟ چی-

 . زدم زل اون خالی جای به تعجب با و گرفتم دهنم جلوی رو دستم

 ...من... من-

 :پرسید نینگرا لحن با بار این و گرفت رو هامشونه
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 . بگو من به کنممی خواهش دیدی؟ چی-

 :گفتم لرزانی صدای با کردن؛ تر رو هامگونه سرعت به هاماشک

 .شاید... روح یه... یه -

 !است مسخره این... خدایا-

 من... کرد حمله طرفم به داشت، بدی وضع و سر و... و بود آسانسور تو آدم یه-

 . کردم فرار دویدم دویدم،

 . کرد نگاه هامچشم به حرفبی

 :گفتم و کردم حلقه کمرش دور رو دستام و شدم نزدیک

 . داداش گممی راست آرین جون به -

 : گفت و گرفت آغوشم در

 ...فقط دونممی دونم،می -

 : گفت و شد جدا ازم

 !فهممنمی -

*** 

 خسته استاد. بود شده پیچیده کالس تو اعتراض نشانه به دانشجویان صدای

 . کرد ترک رو کالس و گفت یدینباش

 :گفت داریخنده قیافه با شقایق

 اونم کنم، شینقا خونه بشینم باید حاال کرج؛ برم هامدخترخاله با بود قرار خیرسرم -

 ! چـهره چی
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 . دادیم تحویل کار یه تازگیا ما... پـوف: ماهرخ

 . کنه کار چهره داره حال کی شد؛می راضی چیزی ایمنظره به کاش -

 !ابعاد این به اونم: ماهرخ

 . بابا شیهنقا یه شدین، پنچر قدر این چرا شما دونمنمی من نیس؛ سخت هم اصال: آرزو

 چطوره؟ بکشی، تو رو همه دیممی آره: زهرا

 :گفت و کرد نگاش چپ چپ آرزو

 زمان زرو چهار سه فوقش که اینه منظورم کشم؛می زور به رو خودم نقاشیای من -

 . بخواد

 . داریم وقت کنیم،می کاریش یه خیال؛بی: ایقشق

 چنده؟ ساعت: زهرا

 :گفتم و کردم اممچی ساعت به نگاهی

 ! پنج به ربع یه -

 :گفت و کرد مرتب سرش روی رو چادرش کش ماهرخ

 .زنینمی حرف شب تا کنن ولتون پاشید؛ -

 . شدیم خارج ساختمون از هابچه همراه به و کردم جمع رو وسایلم

 . رفتیممی خروجی سمت به زنان قدم دانشگاه، حیاط توی وزهن

 هست؟ همراهتون آینه هابچه -

 . دارم من: ماهرخ
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 چیکار؟ خوایمی: شقایق

 !تره هیزمش گفت جهنم، بردن رو فضول: زهرا

 ! عمــو چه تو به: شقایق

 .بندازم نگاهی یه خواممی هیچی؛ -

 یا بود، هیجان یا ذوق سر از دونمنمی .ببینم رو چشام خواستممی گفتم؛می دروغ

. شهیم رنگ زرد چشام کنممی نگاه آینه تو هروقت که بود نشده باورم هنوز شایدم

 .برن جلوتر تا ایستادم

 . شد زرد و برقی انداختم، چشمام به نگاهی

1001- 

1002 

1003 

 هدیگ بشم مطمئن تا زدم پلک و کشیدم چشام به دستی شد؛ محو بعد ثانیه سه

 با ولی شدنمی مشخص زیاد بود، آبی یا عسلی سبز، چشام اگه شاید. کنهنمی تغییر

 زرد به مشکی رنگ تغییر متوجه مطمئنا دیدمی کسی اگه چشام بودن مشکی وجود

 .شدمی

 کردم حس. وایستادم جا سر و آوردم کم نفس ایلحظه برداشتم، که رو اول قدم

 نفس و گرفتم شکمم زیر رو دستم جوشه، و جنب حال در شکمم در ایزنده موجود

 . کردم حس رو شکمم در موجودی حرکت هم باز کشیدم؛ عمیقی

 رتا کمی تصویرش. زد صدا رو اسمم و برگشت زهرا بود؛ پریده شدت به رنگم یقیناً

 . شدمی دیده
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 .شد نامفهوم صداها

 . ببینم رو رو،پیش تصویر بتونم تا کردممی گشاد و تنگ مدام رو هامچشم

 رانده بیرون طرف به امروده و معده محتویات و کردم محکم شکمم روی رو دستم

 . شد

 .زدم عُق هم سر پشت و شدم خم

 نه؟ دانشگاه، حیاط وسط کردن استفراغ باشه ضایع خیلی باید کنم فکر

 . رفتم عقب و زدم جیغی دیدم که چیزی از

 .لولیدنمی هم توی که بود لزجی و براق سفید هایکرم زمین، روی

 !اومدن بیرون من دهن از اینا اومدن، بیرون من دهن از اینا

 !لعنت! لعنت! لعنت

 . رفتم عقبعقب و زدم عُق بزرگ و کوچک هایکرم دیدن بابت بار این

 . دنش ماجرا پِیگیر بده؟ حالت خوبی؟ شده؟چی با و سمتم اومدن تعجب با دخترا

 خوردم و رفت سیاهی چشام که بودم شده دور ندهمنزجرکن صحنه از متر پنج شاید

 .زمین

 !موندن بسته هامچشم ثانیه سی تنها شاید

 سرم باالی هم دیگری دخترای و پسرا دوستام، از غیر و کردم باز رو هامچشم

 . بودن ایستاده

 :گفت نگران ایچهره با و گرفت رو صورتم طرف دو زهرا

 خوبه؟ حالت آذین -
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 ...آره-

 . ندتکو رو مشکیم پالتوی خاک شقایق. شدم بلند آرزو و زهرا کمک با و دادمن ادامه

 هارمک خالی جای با و رفتم جلوتر کمی. شد کشیده هاکرم طرف به نگاهم ناخودآگاه

 . شدم رو به رو

 به گیج و حالبی رفتارشون بودن عادی دیدن با و انداختم بقیه به نگاهی چشمی زیر

 اصالً که نگارا. گشتم اونا از اینشونه دنبال و برگشتم بار چندین اام دادم، ادامه راهم

 . باشه نیوفتاده اتفاق

 !مریضم من من، خدای

 ریاب شدت به هوا. شد منتقل بهم بدی حس گذاشتم، بیرون دانشگاه در از که رو پام

 هوا و نبود پوشونده رو خورشید ابرها اما بود نشده پنج ساعت سیاه؛ سیاهِ ابرا و بود

 . دیمافتا راه اونا مخالف جهت و شدیم جدا بقیه از زهرا و من. بود شده تاریک نیمه

 .کردنمی رهام ایلحظه افتضاح حس اون. گرمم پالتوی جیب تو کردم رو دستام

 !کردی اخم: زهرا

 . سردمه-

 .برسونه کرد اصرار کلی که خدا بنده ماهرخ دختر؛ سرمایی چه تو-

 .برسونه رو ما اون روز هر که شهنمی-

 ... خدا بنده: دادم ادامه تاکید با و

 !خالص؟ و بگیری گواهینامه رینمی چرا-

 .دارم وحشت رانندگی از من-



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر I.yasi  | زرد رمان

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

70 

 

 :گفت و خندید

 کردی؟ رانندگی حاال تا مگه -

 .مکن فکری یه باید... شهنمی هم وضع این با اما ندارم؛ بهش خوبی حس ولی نه-

 ! میاری و بریمی رو من هرروز خریدی ماشین-

 ! عمـــــرا-

 . بگیرم تاکسی خیابون طرفاون باید کردم؛ مقابلم خیابون به نگاهی

 ری؟می مستقیم تو زهرا-

 گیری؟می تاکسی دست اون تو آره،-

 . بینمتمی فردا آره، -

 . بای بینمتمی-

 . فرستاد بوسی انگشتاش با و

  .شدم خیابون وارد و کردم عبور آب جوی روی از

 :گفتم و چرخوندم زهرا سمت به رو سرم

 کشی؟می رو کی نقاشی راستی -

 ! آخه بدونم چه بزرگم؛ ننه-

 . رفتم جلو قدمی و دادم تکان دستی و خندیدم

 پرت جلو به متر سه حداقل کرد؛ برخورد من با شدت به ماشینی که شد چی نفهمیدم

 . شنیدممی رو زهرا درپیپی هایجیغ صدای شدم؛
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 . شد تار و تیره چشمام پیش نآسمو

 .افتاد امگونه روی بارون قطره اولین

 صدایی آخرین. داد فشار کمی و گرفت رو دستم مچ کسی شدن؛ جمع اطرافم مردم

 :گفت که بود زهرا صدای شنیدم که

 .اورژانس بزنه زنگ یکی -

 (اول فصل پایان)

***** 

 ( دوم فصل)

 

 . میاد هوش به داره کنم فکر: 1صدای

 . بدیم خبر دکتر به باید: 2صدای

 بزرگی اتاق توی رو خودم و کردم باز رو چشام شنیدم که رو در بستن و باز صدای

 ! شیری دیوار و در با اتاقی دیدم،

 ن،بود بزرگ وجود با. داشت وجود مقابلش میزی و رنگ بد سبز کاناپه تخت، جزبه

 .بود ـان*عـریـ و خالی تقریباً

 . کشیدم آهی آوردم؛ خاطر به رو فتصاد جزییات تمام

 انبیمارست توی باید یا منفیه، جواب که مردممی باید یا پس کردم، تصادف من

 .بودممی

 . شد اتاق وارد جوونی مرد و شد باز در رسید، گوشم به شخصی زدن حرف صدای
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 :گفت و زد لبخندی

 نداری؟ درد چطوره؟ حالت اومدی؟ هوشبه باالخره-

 ن؟هستی کی شما-

 ... پزشک یک و هستم شاهدی علیرضا من: مرد

 :داد ادامه و کرد کوتاهی خنده

 معتاد؟ یک بگم که نداشتی انتظار-

 :گفتم و ندادم جواب سوالش به. بود جوون زیادی بودن پزشک برای

 کجام؟ من-

 ! دکترتم من بده، جواب باید دیگه یکی رو سواالتت: دکتر

 :وگفت ایستاد تخت نزدیک

 سرگیجه؟ تهوع، حالت سردرد،-

 . کنهمی درد سرم فقط-

 . بزن قدم شو، بلند جات از لطفاً-

 .زدم قدم راحت و شدم بلند سکوت در

 .کن استراحت و برگرد مرسی،-

 . رفت در طرف به

 :گفتم بلندی نسبتاً صدای با

 دکتر؟ -
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 :برگشت دکتر

 بله؟ -

 تصادف از بعد که دردی وقتهیچ من شکست؛ گردنم مطمئنم کردم، تصادف من-

 ! سالمم؟ من... من چطور اما کنم،نمی فراموش رو کردم حس

 :دادم ادامه گیج و متعجب و کردم لمس رو صورتم

 برنداشته؟ خراشم یه صورتم چطور -

 :گفت و خاروند رو استخوانیش چونه

 . نیس من پیش سوالت جواب باورکن-

 حداقل کجام من گیدنمی حتی خوام،می کننده قانع جواب یه فقط کنم،می خواهش-

 ! وضعیتیم چه در من بگید

 :کشید موهاش تو دستی شد، ترنزدیک

 زا شد؛ داخلی خونریزی باعث شد وارد بدنت به که شدیدی ضربه ببین، خب، خیلی -

 ...واقع در مردی؛ ایلحظه برای و ایستاد قلبت و کرد افت خونت فشار طرفی

 دکتر به رو و شد وارد هیکلی درشت مرد ؛کرد سکوت دکتر در صدای شنیدن با

 :گفت

 اند؟آماده -

 . داره استراحت به نیاز ولی آره-

 :گفت و داد قرار مخاطب رو من باراین مرد

 . کنممی همراهیتون من پس -
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 :گفتم خورده گره هم در اخمای با و شدم بلند جام از

 خبره؟ چه اینجا بده توضیح من به یکی شهمی کجا؟ -

 :گفت و داد تکان سری دکتر

 نه نم نه بدون رو این اما بشی، چیز همه متوجه زودی به خودت دممی قول بهت -

 .بدیم توضیح شما به تونیمنمی ایشون

 :گفتم و کردم اخمی

 .بدم توضیح تونمنمی گفت رسید راه از هرکی ده؟می توضیح کی پس -

 :گفت آرامش با دکتر

 خطری که دممی قول بهت رو این اما دن،نمی ادیزی اطالعات ما به دونم،نمی -

 . داشتن رو شرایط همین نفر چند تو از قبل کنه؛نمی تهدیدت

 ...اما-

 . شد اتاق وارد ایساله چهل و فربه زن

 کامالً لحن با و گرفت طرفم به داشت صورتی خز کالهش روی که رنگی مشکی کاپشن

 :گفت جدی

 . بپوشید لطفا -

 . بود زده زل بهم وحشربی چشمان با

 به دیروز که مشکی، کتان شلوار و بود خونی که لیمویی بافت کردم، نگاه لباسام به

 وشیدمپ رو کاپشن. نبود پالتوم از اثری حاال و بودم پوشیده رنگی مشکی پالتو همراه

 .بپوشونه رو موهام که گذاشتم سر روی رو کالهش و
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 :گرفت رو جلوش مرد که بزنه حرفی خواست دکتر

 !کافیه دکتر -

 . نزدیم حرفی دکتر نه من نه. کنم خیس رو جام بود نزدیک که بود کرده اخمی چنان

 .شدم خارج اتاق از اون همراه به

 ناامیدی با سپس بودم؛ شده خیره ماشین شیشه به باران درشت قطرات برخورد به

 :دمپرسی دوم بار یبرا و کردم بودن فرستاده همراهش رو من که بادیگاردی به نگاهی

 اینجاییم؟ چرا -

 منم که نای فکر با شد؛ پیاده ماشین از بده نشون حرفام به واکنشی کهاین بدون مرد،

 :دمکر تکرار و شدم خارج ماشین از مرد، شدن پیاده محض به دارم، شدن پیاده اجازه

 اینجاییم؟ چرا -

 .سکوت جواب، همان بازم و

 متر یسانت190 حداقل بلند قد درشت، و ورزیده هیکلی شد؛ ترطوالنی نگاهم بار این

 .طاس سری و

 و بود شده حاضر عزا مراسم برای شاید بود، کرده تن به مشکی پیرهن و شلوار و کت

 ! الل هم کره هم حتما گم؟می چی شنیدنمی یعنی بودم؛ خبربی من

 :گفتم ده،نمی جواب دونستممی اینکه وجود با بازم

 قبرستون؟ اومدیم چرا ما بزن حرف کنممی خواهش نم،کمی خواهش -

 ! الله و کر واقعاً اینکه مثل نه

 ! بزن حرف توام، با یارو هی -
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 . ایستاد ـینه*سـ به دست تفاوتبی بعد و کرد نگام خیره خیره

 صاف مرد شد؛ متوقف ما کنار درست رنگی مشکی اتومبیل که بود نگذشته چیزی

 مشکی کلت به چشمم که بشم دور ازش خواستم شد، ترنزدیک من به و ایستاد

 .ایستادم حرکتبی پریده رنگ خورد؛ رنگش

 .اومد فمطر به شمرده هایقدم با و شد پیاده زنی و کرد باز رو اتومبیل درِ راننده

 شلوار و شال و اینسکافه پالتو کرد، جلب رو توجهم سفیدش هایچکمه اول نگاه در

 .داشت ایبرجسته هایگونه و گرد رتصو داشت؛ تن به سفید

 خندلب و برداشت رو اشطبی گرد عینک زد، کنار رو اششده رنگ موهای از قسمتی

 . زد یخی و مصنوعی

 . جان آذین سالم -

 . دادم دست تردید با و کردم نگاه دستش به

 . سالم -

 من ،خبره چه دونینمی و سردرگمی و گیج خیلی االن دونممی هستم، سیما من-

 . بترسی نیس الزم کنم؛ کمکت تا جاماین

 :گفتم و فشردم هم به رو هامب**ل

 ...ترسمنمی -

 ...من عزیزم خب خیلی نیستیم؛ طرف ترسو و لوس دختر یه با پس خوب، چه-

 اینجاییم؟ چرا ما-

 :رسید نظر به عصبی و کرد تغییر اشچهره حالت
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 ! شینمی خوشحال دنششنی از مطمئنم رسیم،می اونم به نکن عجله-

 . بدونم خواممی هست که هرچی-

 . مطلب اصل سر میرم اوکی-

 :گفت کرد،می عوض رو جاش که طورهمون

 ...هستش ماه بهمن هشتم دوشنبه، امروز-

 :داد ادامه و کرد مکثی

 .ببین رو سمت اون -

 هک زیادی جمعیت کرد، اشاره داشتن ما با زیادی فاصله که جمعیتی به دست با

 . بودند داده دست از تازگی به رو مرحوم مطمئنا

 خب؟ -

 ! تویی کردن خاکش پیش ساعت یک همین که اونی و توأن خانواده هااون-

 :گفتم و رفتم عقب قدم یک

 ! نیس دارخنده اصال بدی؟ تحویلم رو هاپرت و چرت این که اینجا آوردی رو من -

  .بود شده خیره دیدگان داغ به جدی چنانهم

 رو سپاریخاک مراسم االنم مردی، دیروز تو ندارم، مزاح قصد من آذین متاسفم -

 مثل ،شدی فوت که اینه درستش یعنی نداری، وجود اتخانواده برای تو کردن؛ برگزار

 .کردی تصادف اینکه
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 و اومد بند زبونم لرزیدم، بود شده ایجاد بدنم در که سرمایی از و کرد یخ بدنم

 به رو دهنم آب نهایت در بود؛ شده گرد تعجب فرط از چشمام بگم، چی دونستمنمی

 :دادم قورت سختی

 ! ایستادم تجلو سالم و صحیح که من گی،می چی تو فهممنمی فهمم،نمی من -

 که بدوَم هستن، امخانواده کردمی ادعا نام سیما زنِ که جمعیتی سمت به خواستم

 .رارف صدالبته و رهایی برای کردم، تقال رد؛ک اخم و گرفت محکم رو بازوم بادیگارد

 :گفت و کرد نزدیک من به رو سرش سیما

 !بری جلو تونینمی بودن گفته بهت هم قبال -

 !کنین ولم خواین؟می چی من جون از کن، ولم-

 دبای تو و زندگیته حقیقتِ این بدون رو این فقط بود، قدر همین من هایحرف-

 . دادم نجاما رو وظیفم من کنی؛ قبولش

 رو بازوم که مرد، طورهمین و کردنمی ولم هم لحظه یه خطر احساس و گرفت امگریه

 .بود چسبیده سفت

 !امزنده که من بزنم، حرف باهاشون برم بذار -

 رو غیرعادی و عجیب سرمای هنوزم ترسیدم، نگاش از بود، شده خیره من به حرفبی

 :گفتم بارونی چشمای با کردم؛می حس

 این و گیمی راست اگه کشم؛می نفس ام،زنده من ببین خانم، کنممی خواهش -

 چطور، اصالً ؛خوبه حالم که بگم کشم،می نفس که بگم برم بذار منه برای سپاریخاک

 که امکی من مگه کردن؟ خاک من جای رو کی افتاد؟ اتفاق چطور ممکنه؟ چطور

 ! کنن؟ سازی صحنه رو مرگم
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 . افتاده اتفاقی چه دونستمنمی کردم؛ گریه و پوشوندم رو صورتم دستام با

 ' و 'اشک هایقطره' ' دستام لرزش ' کردم باور رو سیما هایحرف کامل طور به

 انسان هر برای که مرگی بود؛ کرده مرگ پذیرش به وادار رو من 'جسمم سردی

 . بود باور غیرقابل و مضحک سالمی،

 "کنهینم شوخی زن اون دونستممی اما"

 

 زمان رمانه اولِ پارت همون که پارت این از اما بود بکفلش قبل پارت تا دوستان]

 [داریم رو پیش حالُ

 

 :گفت و ایستاد سیما مقابل بادیگارد

 شد؟ تمام جواهری خانم -

 . ببریش تونیمی آره: سیما

 . دویدم و رفتم عقب قدم چند نیس من به حواسشون دیدم وقتی

 کردم، نگاه سرم پشت به کردم، بیشتر و سرعتم و ندادم اهمیتی ولی کردمی درد پام

 .بودن دنبالم کلفت گردن مرد تا سه خدا یا

 با که دادم مسیر تغییر راست سمت به رسیدم، راهی دو به دادم؛ ادامه دویدن به

 . شدم روروبه پرایدی

 سینم قفسه و زدمی تند تند قلبم هیجان از شد، متوقف و ترمز رو گذاشت رو پاش

 .کنم تصادف بازم بود نزدیک شد،می پایین و باال
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 م،دید سرم پشت رو بادیگاردها و برگشتم کرد نگاه سرم پشت به و شد پیاده راننده

 دادبی و داد صدای. بردن قبلی جای به گرفتن رو بازوم طرف دو از کشیدم؛ جیغی

 اشینم سوار و زد وزخندیپ سیما. رسیدیم ماشین به شنیدم،می رو پراید راننده

 طولی. رفتن سیما ماشین طرف به خودشون و کردن ماشین سوار رو من. شد خودش

 .کرد حرکت که نکشید

 با طبقه سه ساختمونی شدم، روم به رو عمارت تماشای محو. شد باز در زد، بوقی

 الًااحتم که مسنی مرد از و شدم پیاده کرد باز برام رو ماشین در کسی سفید؛ نمایی

 راه بادیگارد سر پشت و کردم نزدیک سرم به رو کالهم. کردم تشکر بود باغبون

 شده تزیین درختان و چمن توسط حیاط فضای تمام که داشت بزرگی حیاط افتادم؛

 بیضی استخر از. بود ریزه سنگ ساختمان ورودی در تا اصلی در مسیر فقط و بود

 شد منتظر و ردک باز رو در. رسیدیم مارتع دایرهنیم هایپله به و کردیم عبور شکلی

 وشمگ به موزیکی صدای شدم، بزرگی سالن وارد. موند در دم و نیومد دنبالم. تو برم

 .رسید

 و نشستم اینفره تک مبل روی و شدم نزدیک طالیی-ایسرمه سلطنتی هایمبل به

 .گرفتم ضرب زمین روی پا با عصبی حالتی با

 بزرگ شیر مجسمه به توجهبی ولی شنیدم، رو شدمی کنزدی بهم که هاییقدم صدای

 .کردم نگاه داشت قرار سالن گوشه و بود نشسته پاش دو روی که رنگی کرم

 .کرد سالم و شد خم کمی مودبانه و ایستاد مقابلم سفید فرملباس با خدمتکاری زن

 .اومدین خوش سالم: خدمتکار

 :نشست هامب**ل روی ناخواسته لبخندی شد، سرخش هایلپ جلب توجهم

 !مرسی سالم -
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 :گفت و گذاشت میز روی شربتی بزرگ لیوان

 ات بشه پذیرایی ازتون آوردین تشریف شما اگه فرمودن. دارن تشریف بیرون آقا -

 .بیارن تشریف خودشون

 :گفتم و نوشیدم کمی برداشتم، رو شربت

 کیه؟ آقا -

 :داد جواب خونسرد

 .برنمی حساب ازشون همه هستن؛ نجاای رییس ایشون امیرسام، آقا -

 ب**ل زیر و کردم جور و جمع رو خودم سریع اما داشت بَرم ترس کجام؟ من رییس؟

 :کردم زمزمه

 !طوراین که -

 :دادم ادامه آمیزطعنه

 وقت؟اون میارن تشریف کی -

 :گفت ایمردونه صدای

 !بری تونیمی پروین -

 . کردم دنبال رو تکارخدم نگاه مسیر و دادم قورت رو دهنم آب

 . آقا سالم: پروین

 :اومد مسمت به آهسته هایقدم با بود ایستاده درب نزدیک ایساله سی و جوان مرد

 .هستم زرین امیرسام من شنیدی که طورهمون سالم، -
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 رو سالن بالفاصله پروین و کرد نگاه پروین به نشد گیرمدست ازش چیزی که نگاهی با

 .کرد ترک

 :گفتم و کردم نگاه بود شده دراز طرفم به که دستش به و ایستادم دستپاچه

 !بده توضیح من به قراره که هستید کسی شما احتماالً سالم، -

 :نشست و انداخت رو دستش

 !آذین بشی، آشنا من با اول دیدم الزم اما نه، -

 :گفتم و دادم نشون خیالبی رو خودم پس شناسه،می رو من دونستممی

 اینجام؟ چرا من بگید شهمی -

 :گفت باطعنه

 الزم ترس، از مُردی دونممی" کنه حالیم خواستمی! ]کنی فرار خواستی شنیدم -

 ["برام بگیری خنثی فیگور نکرده

 :کردم نگاش خشم با

 خواید؟می چی من از -

 :گفت لندیب نسبتاً صدای با و چرخوند رو سرش تفاوتبی و نداد رو سوالم جواب بازم

 !وینپر -

 تو بازوهاش ترپیش که درشتی هیکل چهارشونه، و بلند قد کردم؛ نگاهش چشمی زیر

 دست بهش مرتب که ریشی ته مشکی؛ البته و مرتب و کوتاه کامالً موهای بود؛ چشم

 .بود سبز چشاشم و گندمی پوست کشید،می

 .گرفت رو مچم که کردممی نگاهش هنوز
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 .وردمخ رو شربتم و نیوردم مبارکم روی به

 :گفت و اومد نزدیک پروین

 آقا؟ بله -

 .پایین بیاد بگو پرند به لطفاً: امیرسام

 .کنممی صداشون االن: پروین

 : گفت من به رو امیرسام

 .بینمتمی کردی صحبت پرند با اینکه از بعد -

 .نپرسیدم سوالی دیگه و نزدم حرفی

 :گفت و کرد مکثی

 .نیستم شما گونه از من کنه، تغییر چشام رنگ نباش منتظر درضمن، -

 .کردم نگاش گرد چشای با

 چیه؟ منظورت -

 !باشی شده چشمات رنگ تغییر متوجه باید دیگه... سالته بیست تو-

 .شدم متوجه-

 دونی؟می رو دلیلش-

 :لرزید صدام لعنتی اَه

 .دونمنمی نه -

 :گفت و شد خیره چشام به
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 زندگی اینجا که کسانی تمام ؛شهمی سازی شفاف برات چی همه نباش، نگران -

 !من و خدمتکارا جز به البته توأن، گونه از کننمی

 :تمگف بودن گرفته آغوش در رو دیگههم که ابروهایی با و دادم دماغم به چینی

 !شمنمی متوجه چی؟ گونه ببخشین؟ -

 امندا با دختری. کرد جلب رو توجهم زمین به پرند احتماالً کفشِ پاشنه برخورد صدای

 .شد نزدیک ما به کوتاهی نسبتاً قد و الغر

 .شد نمایان سفیدش هایدندون تموم که طوری به زد، نمایی دندون لبخند

 .باشی آذین باید توام پرندم، من سالم -

 :گفتم و فشردم رو دستش و زدم هولی و مصنوعی لبخند و ایستادم

 .خوشبختم سالم آره، -

 .شد زرد و زد برقی اشعسلی چشمای

 ؟...یا بودن متفاوت یا قدرت احساس شاید داشتم؛ متفاوتی حس زدم، لبخند

 بینی؟می رو خودت نوع هم یه اینکه از داری احساسی چه: پرند

 :خندید امیرسام

 !پرند -

 :دادم جواب و نشستم

 .بینممی رو خودم نوع هم یه که نیست باری اولین این اما دونم،نمی -

 :گفت متعجب و شد خیزنیم جاش تو امیرسام

 .ندادن نشون رو خودشون حالبه تا هابچه دیدی؟ رو کی! چی -
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 مهمه؟ این... بود خودم سال و همسن پسر یه دونمنمی-

 ...و بوده آلِمبِن افراد از شاید سام: پرند

 !کردن شناسایی رو تو ما از قبل اونا! آذین: امیرسام

 :پرسیدم

 کیه؟ آلِمبِن -

 .ستگونه زیرمجموعه که گروهه یه اسم عزیزم، نیس شخص اسم: پرند

 نیوفتاد؟ خاصی اتفاق بعد به سالگیت بیست تولد از یعنی... مدت این: امیرسام

 :گفتم و فشردم هم به رو م*با*ل

 اتفاقی؟ جور چه -

 شدن؟ گرفته زیرنظر مشکوک؟ اتفاق: امیرسام

 .کردم بازی دستام با

 .شدممی دیوونه مآد یه به تبدیل داشتم تصادف از قبل -

 چطور؟: پرند

 و دیدممی عجیب آدمای شنیدم،می عجیب صدای اما برسه، نظر به عجیب شاید -

 .دیدممی عجیب خوابای

 :گفت و کرد ریز رو چشاش امیرسام

 بگی؟ رو افتاده که اتفاقایی از یکی میشه -

 دیدم و دمپری خواب از شب یه بود این کرد متعجب شدت به رو من که چیزی اولین-

 .شد خراب و زمین افتاد قفلش یهو اما بستمش رفتم بازه، پنجره
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 خب؟: پرند

 .کردم رو کار این خودم فهمیدم که اینجاست جالب و -

 :گفتن هم با امیرسام و پرند بعد لحظه چند و کردم سکوت

 !کتایون -

 :پرسیدم متعجب و کردم پرند به سپس و امیرسام به نگاهی

 کیه؟ کتایون -

 !ما مثل یکی: رندپ

 فهمیدم؟ درست شه،می محسوب دشمن اون -

 .بدی توضیح براش رو چیز همه بهتره پرند. نه هم آره هم: امیرسام

 :گفت و گرفت رو دستم صمیمانه پرند

 !توئه با حق -

 .کرد باز رو اتاقی در کردیم؛ طی رو هاپله

 !اتاقته اینجا -

 بمونم؟ اینجا قراره من-

 .آره-

 .بود شده پر رنگ سفید و یاسی و بنفش وسایل از که اتاقی

 :گفت و شد بالکن وارد

 .بشینیم اینجا بیا -
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 .نشستم رنگیکرمی حصیری صندلی روی

 :گفتم و زدم زل بهش

 که درصورتی مُردم من گفتن چیه؛ جریان فهممنمی سردرگمم، و گیج خیلی من -

 .امزنده

 تو تازه م،داشتی رو حال همین شدیم روهگ وارد وقتی مونهمه کنم،می درکت کامال-

 گریه سره هی شب تا اومد که اول روز رُونیا یادمه رسی؛می نظربه خونسرد خیلی که

 .کردمی

 :گفتم و خندیدم

 .دونستمنمی و بودم قوی چه شدم، امیدوار خودم به -

 :گفت و زد لبخندی

 ...اوهوم -

 :گفت شیطنت با ادامه در و کرد مکثی

 .شو رو به رو زندگی شیرین حقایق با و بیا ب،خ خیلی -

 :گفت و انداخت پا روی پا

 و ماوراطبیعی هایتوانایی با آدم سری یه که دیدی فانتزی هایفیلم توی حتما -

 وجود آدما نای هم واقعی دنیای توی بدبختانه یا خوشبختانه دارن؛ وجود العادهخارق

 جزو هم دیگه نفر چند و تو و من یعنی ما،. شدن پراکنده دنیا سراسر در و دارن

 .هستیم انسانی فرا اما العادهخارق توانایی با هایآدم

 :شد گرد چشام

 !چی؟ -
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 .آذین داریم انگیزی شگفت و باحال هایتوانایی ما از هرکدوم شنیدی، درست-

 هایی؟توانایی چه-

 حافظه که اوتتف این با دارم رو مموری حکم من کنم، شروع خودم از بده اجازه-

 . کنم ثبت ذهنم تو رو چیزا ترینجزئی تونممی دارم، نامحدودی

 !باحال چه-

. بشه رمنفج سرم که االنه که شده پر اینقدر مغزم کنممی حس وقتا بعضی خیلی؛ نه-

 اینکه از بعد هم هابچه بقیه توانایی من، خیالِبی خب دارم؛ سردرد خیلی اینکه و

 .فهمیمی شدی آشنا

 !بگو گونه راجب -

 تنفس معنای به و شده گرفته خاصی زبون از هستش، اِژمیپِر اسمش ما گونه-

 !خورشیدیه

 خورشیدی؟ تنفسِ-

 !هغذامون خورشید واقع در خورشیده؛ نور طریق از ما تغذیه که دلیل این به آره،-

 .زدم هم به رو دستام

 !انگیز شگفت چه من، خدای وای-

 :داد ادامه و زد لبخندی

 ییرتغ چشامون رنگ بینیممی رو خودمون گونه هم وقتی دیدی، که طورهمون-

 !شهمی زرد و کنهمی

 شه؟می زرد چشام من بینی،می رو من وقتی توام یعنی-
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 دونستی؟نمی آره-

 .شدم چشام رنگ تغییر متوجه آینه تو فقط من آخه نه... آم-

 نگر تغییر باعث خودت دیدن و ایگونه جزء توام آذین، دیدی آیینه تو رو خودت-

 دیدی؟ خورشید نور مقابل رو زردت چشمای حاال تا شده، چشات

 چطور؟ نه-

 انندیم خورشید تصویر تونیمی شه،می چشم شدن دیده ترواضح باعث چون نور-

 ببینی؟ داری دوست چشمم؛ از انداختم عکس من ببینی، چشمت تو رو

 .حتما آره آره-

 .گرفت مقابلم رو گوشی بعد کمی و آورد ونبیر جیبش از رو گوشیش

 یدقایق که بود کننده خیره و زیبا حدی به. دیدم مانندی خورشید و رنگ زرد چشمی

 .بودم زده زل عکس به خیرهخیره

 !زیباست خیلی ست،معرکه -

 .ببینی روشنایی تو و بالکن تو بری آینه با تونیمی-

 :گفتم هیجان با

 شدم؟ مچشا بودن زرد متوجه تازه من چطور... سوال یه... کنممی رو کار این حتما-

 یسالگ بیست ما گونه تو ببین کردی؛ تغییر ماهه چند تازه تو چون طبیعیه،: پرند

 تبیس تازه تو و سالگیه بیست سن ما بلوغ شروع گفت شهمی و ماست فعالیت شروع

 ...خطرناکه این و نیوفته اتفاق چشات شدن زرد مدت یه تا ممکنه حتی شده، سالت

 .شهمی کامل تغییراتت و قدرتا تمام بشی اِژمیپِر یک به تبدیل کامالً وقتی اما

 !کردم فراموش کامالً من اه... شدم متوجه -



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر I.yasi  | زرد رمان

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

90 

 

 عزیزم؟ رو چی-

 ام؟خانواده پرند، کردن؟ سازی صحنه رو مرگم چرا-

 خطرناکی هایریتموما وقتایی یه ما مونه،همه نفع به جوریاین کن باور باش، آروم -

. ننک شناسایی رو مونخانواده و ما دشمنامون کن فرض حاال. کنیم قبول باید رو

 شه؟می چی بزن حدس

 .بیوفته خطر به جونشون ممکنه-

 وجود دیگه ،من نام به شخصی و مردیم هامونخانواده برای تقریباً ما یهمه درسته،-

 .کنه پیدا دسترسی اونا به تونهنمی دشمن دلیل همین به و نداره

 یستب پسر یا دختر یه مرگ میاد؟ سرشون بالیی چه ما مرگ از بعد دونیمی اما،-

 .شنمی نابود اونا نیس، چیزی کم خانواده یه برای ساله

 ! آذین مرگشونه دیدن از بهتر اما گی،می چی فهمممی-

 :گفتم و کشیدم آهی

 کنن؟می چیکار دارن االن یعنی -

 !سراغشون بری نکن سعی وقتهیچ گم،می بهت خواهرانه رو این آذین-

 !چی؟-

 حاال اام نبودی اولشم از نیستی، سابق معمولی آذین اون دیگه تو باشی، قوی باید -

 .شده علنی چی همه

 خانوادم زا دوری اما... بتونم باید یعنی بیام، کنار موضوع این با بتونم فکرکنم... من-

 .متوننمی من... مشکله برام



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر I.yasi  | زرد رمان

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

91 

 

 دنآور رو من وقتی از. نیستن هم تهران حتی ندیدمشون، ساله پنج! ببین رو من -

 قوی که ستسختیا همین با ما آذین، ولی فهممتمی فهممت،می! ندیدمشون اینجا

 .ماست کار الزمه بودن قوی. شیممی

 .کردم پاک رو اشکم

 .کنممی سعی-

 .دارم ایمان بهت من-

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 گول چطور زرنگه، و زبر خیلی قضا از و پلیسه عموم مُردم؟ من کردن باور چطور-

 خورده؟

 اتفاقی چه دقیقاً روز اون بدم نشون بهت تا مآماده اما ست،پیچیده یکم موضوع این-

 .افتاد

 .باشه-

 کاری که رمدا رو توانایی این کنم ثبت ذهنم تو رو چیز همه تونممی اینکه بر عالوه-

 !ببینی رو ندیدی و داده رخ گذشته در که ایصحنه بتونی وت کنم

 چطور؟-

 ای؟آماده -

 :گفتم و کردم جمع رو خودم

 نداره؟ که درد -

 :گفت و خندید بلند صدای با
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 .من به بدی رو دستت کافیه فقط دیوونه؛ نه -

 .شد قلبم ضربان رفتن باال سبب هیجان دستش؛ زیر گذشت و گرفت رو دستم

 .ببند رو چشات -

 که نکشید طولی و شد روشنی بسیار نور به تبدیل سرعت به تاریکی. بستم رو چشام

 .دیدم دانشگاه نزدیک خیابون همون در رو خودم

 .رفتممی راه زهرا کنار

 .بای بینمتمی: زهرا

 .فرستاد بوسی انگشت با

 :گفتم کردم زهرا به رو دوباره

 کشی؟می رو کی نقاشی راستی -

  آخه؟ بدونم چه. زرگمب ننه: زهرا

 .اومد طرفم به سرعت با ماشینی

 :زدم داد ناخودآگاه

 .باش مواظب -

. شد سرازیر اشکام بازم، دهنِ جلوی گرفتم رو دستم زمین؛ شدم پرت و زد رو من

 بارون یقطره. بود شده زخمی و خونی بدنم تموم ایستادم؛ خودم سر باال و دویدم

 .افتاد گونم روی

 :کرد داد و جیغ زهرا افتادم، هقهق به و رفتگ شدت مگریه

 .اورژانس بزنه زنگ یکی -
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 .گرفت رو دستم مچ و شد خم مردی

 .بودم مُرده شایدم بودم، رفته هوش از کامالً من

 شنگاه مسیر کرد؛ نگاه جایی به و شد بلند و کرد ول رو دستم بعد دقیقه یک حدود

 حرکتبی همه یهو شد، چی فهمیدمن و رسیدم زنی و مرد به که کردم دنبال رو

 اتفاق عسری چیز همه. موند حرکتبی هم زهرا حتی نفر؛ سه اون جز به همه ایستادن،

 یدد از و رفت ماشینی سمت به و کرد بغل رو من بود گرفته رو دستم که مردی افتاد؛

 .کشید دراز خیابون کف من جای دقیقاً بعدی مرد. شد پنهان

 نم خدای خفیفی، لرزش از بعد بدنش که کرده رو کار این چرا بفهمم تا بهش زدم زل

 .شد من به تبدیل پسره! شهنمی باورم

 "شد من خودِ خودِ اون،"

 اون و کردن حرکت مردم و برگشت عادی حالت به چیز همه دوباره. زدم کوتاهی جیغ

 .آمبوالنس تو بردن رو بود شده من شبیه حاال که رو مرد

 .بود اشک از خیس ورتمص کردم باز رو چشام

 :گفتم و کردم پاک رو اشکم

 .بگو چیزی یه توروخدا پرند وای. شهنمی باورم پرند -

 :گفت و خندید

 و اردالنه هاولی پسر ببین، خب. بدم نشون بهت بتونم تا بودم ماجرا شاهد جااون من -

 سیبآ اون کنه، خوب رو زخمات و هاشکستگی تمام تا گرفت رو دستت این بخاطر

 !بگیره رو بقیه دردای تونهمی و ناپذیره

 ...خب ام-
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. ستچهره هزار لقبش و آرسِنه اسمش دیدمش، بار یه همون فقط که هم بعدی مرد-

 .کرد بازی بقیه برا رو مرده نقش شد، تو شبیه اون که واضحه کامالً

 زن؟ اون و -

 رو شوننقشه پسرا تا کرد متوقف رو زمان که بود اون و سوئیسه اهل الیزاست، اون-

 نه؟ انگیزه هیجان خیلی کنن؛ عملی

 واقعا ،برانگیزه تحسین گروهیتون کار گرفتم، قرار تاثیر تحت کامالً من... من خیلی،-

 هی مثل طرفی از ولی بودم نکرده تجربه رو هیجانی چنین تاحاال داره؛ اهلل باریک

 شدم؟ حالی چه دیدی. برام بود کابوس

 .دیدی رو خودت مرگ وت داری، حق آره-

 .اوهوم-

 :شد بلند جا از

 شتپ رو سختی روز. کن استراحت و کن عوض رو لباسات نوئه، لباس از پر کمد اون -

 ! گذاشتی سر

 . شد خارج اتاق از و زد چشمکی

 .بود رنگارنگ هایلباس از پر کردم باز رو کمد

 .کردم انتخاب رنگی کرمی جین شلوار و صورتی اسکی یقه بافت

 حاال. کردم فکر آرین و آریا بابا، مامان به و زدم زل سقف به و کشیدم دراز تخت روی

 راه اام قبوله، غیرقابل برام نبینمشون دیگه اینکه عاشقشونم، چقدر که فهمممی

 .کرد کاری بشه بعدها شاید ندارم؛ ایدیگه

  چی؟ نشه اگه اما
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 .کردم باز رو در و شدم بلند در صدای با

 .شام بفرمایید خانم: پروین

 تو دونمینم و پایین اومد هاپله از خدمتکاری برم، سمت کدوم باید دونستمنمی

 :گفت که دید چی صورتم

 .کنممی تونهمراهی بفرمایید اومدین، خوش خانم، سالم: خدمتکار

 فضای وارد و گذشتیم سالن از. کردم حرکت سرش پشت. کردم تشکر و زدم لبخندی

 گبزر گرد میز دور صندلی، دورترین نفر یک کردم؛ سالم و رفتم جلو شدیم؛ مجزایی

 .داد رو سالمم جواب بود، نشسته نفره دوازده

 .شد زرد چشاش و زد لبخند بود، نشسته روم به رو توپری و بانمک دختر

 .خوشبختم رونیام من: دختر

 .آذینم خوشبختم، -

 رو میز و اومدنمی پر دست با مدام خدمتکار تا سه نشستم؛ و کشیدم رو صندلی

 .چیدنمی

 اینجایی؟ وقته چند جون رونیا -

 .ماه ده تقریبا-

 !نیس زیاد پس-

 .شیمی مونوابسته زود توام نخوریا، غصه کردم؛ عادت اینجا به زود خیلی ولی هوم-

 :گفتم ناخودآگاه

 .شهمی طورهمین مطمئنم -
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 کردی؟می چیکار اینجا، بیای اینکه از قبل-

 چشمم جلوی از ثانیه یک عرض در نقاشی و دانشگاه و درس خاطرات کشیدم؛ یآه

 . کرد عبور

 .نقاشیه امرشته خوندم،می درس -

 :گفت و داد کوتاهش موهای به تابی

 .بکشی رو من روز یه بده قول عالی، چه -

 :گفتم و خندیدم

 !داره رو درخواست همین نقاشیه رشتم فهمهمی کی هر حتما؛ باشه -

 . خندید و گرفت دهنش جلوی رو دستش

 واقعــا؟ -

 :گفتم و گذاشتم هم روی رو پلکام

 ...اوهوم -

 .شدین آشنا هم با که بینممی: پرند

 .اجازتون با -

 حضم به که بود اردالن یکیشون که شدن وارد زرین و امیرسام همراه به دیگه نفر دو

 .شناختمش ورود

 :گفت شتدا اردالن به زیادی شباهت که اونی

 .خانوما بخیر شب -

 .نیس پیداتون دیروز از سالم: پرند
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 !جان فضول داشتیم شخصی کار: یکی اون

 :گفت و خندید پرند

 .خودتی فضول -

 :گرفت مقابلم رو دستش سمتم، اومد اردالن

 .اومدی خوش خانم، آذین سالم -

 رو خودم. گرفت امخنده دیدم، رو امیرسام رفته باال ابروی لحظه همون دادم، دست

 :گفتم و کردم کنترل

 باشی؟ اردالن باید شما مرسی، سالم، -

 .اردوان داداشم ایشونم درسته،: اردالن

 .داشتن خرمایی موهای و سبزه پوستی و سیاه چشم دو هر کردم؛ اردوان به نگاهی

 و بود اناردو از قدبلندتر اردوان مثالً نبودن؛ سیب نیمه دو اصطالحاً یا مشابه کامال

 بلمقا در اما داشتند هم از متفاوتی هایبینی داشت؛ پرتری هیکل طورهمین

 .بود هم مشابه کامالً چشاشون

 .بود برادرش از ترجذاب فیس، نظر از اردالن کل در

 .اومدی خوش ما جمع به سالم،: اردوان

 .مرسی سالم، -

 کرد؟ تزنده کدومشون گفتی اگه آذین،: پرند

 :گفتم من و خنده زیر زدن اردوان و رونیا

 .دیگه بودن ایشون -
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 .کردم اشاره اردالن به و

 .کمکت بابت مرسی -

 .بود موظیفه: اردالن

 !کنین شروع خب خیلی: امیرسام

 !گذرهمی شدم عمارت این وارد که روزی از روز ده

 ردک اذیت منو مدت این تمام که بود کتایون امیرسام، توضیحات طبق. نرماله چی همه

. ودهب خودم ذهن ساخته اتفاقات تمام اینکه ترجالب کرد؛می نفوذ ذهنم هب و

 مجبورشون تونهمی و داره رو دیگران ذهن به نفود قدرت کتایون گفتم که طورهمون

 و امیرسام. کنم باز رو پنجره قفل کرد مجبور منو که وقتی مثل بکنن؛ هرکاری کنه

 نابود نوم کرده سعی کتایون و باشه زمینه درهمین منم توانایی دنمی احتمال هابچه

 !عالیه این خب،. مردم کنهفکرمی االنم برداره، سرراه از و کنه

 اهامب بار چند امیرسام ندارم؛ متفاوتی حس هیچ کنم،نمی حس خودم تو قدرتی هیچ

 .نرسیدیم اینتیجه به اما کرده، امتحان رو مختلفی هایروش و کرده تمرین

 .بالکن تو رفتم و برداشتم رو رمزیق زمستونی شال

 حسابی هوا بود؛ ترخوشگل خیلی باال از حیاط. کشیدم آهی و کردم تکیه هانرده به

 دوار امیرسام که بودم زده زل استخر به. کرد باریدن به شروع هم برف و بود سرد

 فراموش کرد؛می نگاه خیره جایی به و بود کرده جیبش تو رو دستش یه شد، حیاط

 !کنه؟چیکارمی اینجا پس نیست ما مثل اگه بپرسم ردمک

 .تو داوم یکی و درخورد به تقی که کردممی نگاهش داشتم هنوز کرد، روشن سیگاری

 بیرونی؟ چرا دختر، سرده: پرند
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 .جوری همین -

 :دید رو امیرسام ایستاد، کنارم

 !حیاطه تو که اینم عه-

 کشه؟سیگارمی همیشه-

 !همیشه نه-

 همچنان امیرسام اما شد شدید برف بارش زدم؛ زل استخر به بازم و مکرد سکوت

 .بود ایستاده دست به سیگار

 تو؟ نمیاد چرا-

 !شبشه هر کار-

 کیه؟ اون-

 نگفت؟ خودش مگه-

 .کم خیلی-

 همین آباواجدادیش شغل درواقع گذاشته، ارث به سام برای رو شغل این پدرش-

 .شده منتقل نسل به نسل و بوده

 چیه؟ شغلش-

 حاال اره؛د رو خودش خاص یابنده منطقه هر ایران؛ تو البته هاست،قدرت یابنده اون-

 بهشون و کنهمی شناسایی رو ما مثل افرادی که کسیه قدرت، یابنده چیه؟ یابنده

 بندهیا هر کل در و بکنه درست استفاده تواناییش و قدرت از چطور که دهمی آموزش

 .کنهمی هبریر رو گروهش خودش منطقه در
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 کرده؟ شناسایی رو من اون یعنی-

 !تو جز به ما یهمه-

 ...رو من کی پس-

 .کرد شناسایی بهنام رو تو-

 بهنام؟-

 . استادت شکوری، بهنام-

 ماست؟ از اونم یعنی! چی-

 .آره-

 .شد جالب-

 .آدنمی اینجا زیاد و کنهنمی زندگی ما با اون-

 .آهان-

 .زمعزی بخیر شب بخوابم؛ برم من-

 .بخوابی خوب بخیر؛ شب-

 .اومدن فرود دستم رو برف هایدونه کردم، دراز رو دستم

 .شدم مواجه امیرسام خالی جای با بعد، ایلحظه

 .خوردیممی عصرونه و بودم نشسته رونیا و اردوان کنار

 :گفتم و کردم اردوان به رو

 بپرسم؟ سوال یه تونممی-
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 .حتما -

 :گفتم و گذاشتم مچونه زیر رو دستم

 انگیزی شگفت توانایی چه نشدم متوجه ولی اینجام، که ستهفته یه از بیشتر-

 داری؟

 :گذاشت میز روی رو چای فنجون

 .داریم توانایی یه هردو و دوقلوییم اردالن و من-

 اردالن؟ یا بزرگتری تو... جالب چه واقعا؟-

 .آذین شدم ناامید واقعاً نیس؟ مشخص-

 :گفتم و خندیدم

 !دنمی نشون حساسیت سنشون به نسبت هاخانوم فقط کردممی فکر -

 :گفت و خندید متقابال

 !ثانیه هفده و دقیقه چهار ترم،کوچیک من -

 !بودی؟ نگفته تاحاال آخـــی: رونیا

 .بودی نپرسیده: اردوان

 :گفت و ایستاد کنار پروین

 .اتاقشون برید گفتن امیرسام آقا خانم، آذین -

 .باشه-

 .کنی تمرکز و فکرنکنی هیچی به کن سعی: رونیا
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 :گفتم و شدم بلند جا از

 ...اما کنممی رو کار همین دفعه هر -

 اتاق تا تهف دوم، طبقه شدم؛ راهرو وارد کردم، طی آرامش با رو هاپله و ندادم ادامه

 .بود من اتاق،اتاق دورترین که داشت

 ضیا نام به شخصی و امیرسام ان،اردو اردالن، رونیا، پرند، به متعلق دیگه اتاق شش

 .کشوره خارج که

 .کردم باز رو در شنیدم که رو گفتنش تو بیا صدای زدم؛ در و ایستادم در پشت

 .داشت قرار پاش روی تاپیلپ و بود نشسته رنگی خاکی کاناپه روی

 داشتی؟ کاری من با-

 .بشین آره-

 شکنار و رفتم جلوتر. تگذاش کنار رو تاپلپ و کرد مرتب رو رنگش یاسی پلیور

 .نشستم

 .آذین کنی تالش بازم باید -

 !مآماده من-

 شد،می دیده تر واضح چشماش رنگ نزدیک از بهش، زدم زل و کشیدم عمیقی نفس

 ...براق و بود عسلی سبز

 .کنیممی تکرار رو قبل روش خب، خیلی-

 .باشه-
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 قابلیت تو باشه دتیا منم، هدفت االن هدفت؛ جز فکرنکن چیزی به کن، تمرکز-

 .داری رو کار این انجام

 .کنم آزاد رو فکرم کردم سعی و دادم تکون سری

. نمک وادارش کاری دادن انجام به کردم تالش بودم زده زل چشماش به که طورهمان

 به و کنم ارتکر ذهنم توی رو بده انجام هدفم خواممی که کاری باید بود گفته امیرسام

 با تونممی حتی بعدها و دارم رو دادنش انجام قصد خودم که نگارا کنم، فکر کار اون

 .کنم نفوذ زدن حرف

 حرکتبی طورهمون ولی گذشت دقایقی. بشه بلند جاش از که فکرکردم این به

 .بود نشسته سرجاش

 .شدم بلند و کردم بغض

 :گفتم لرزون صدای با

 .تونمنمی من شهنمی-

 :شد بلند اونم

 مدام ونچ کنی، تمرکز دهنمی اجازه که ناامیدیه همین دقیقا ی؟شمی ناامید چرا -

 .شهنمی تونی،نمی که کنیمی فکر این به داری

 :ریخت اشکم

 .بمونم اینجا خوامنمی من کافیه؛ -

 .شدم خارج اتاق از

 :کرد اخم و گرفت رو بازوم راهرو تو و اومد دنبالم

 .نمیاد دست به کردن تالش بدون کاری هیچ کنی، تالش باید ای؟بچه مگه -
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 :کشیدم عقب خودمو

 .کن ولم -

 :بهم زدم زل عصبی و کرد پوفی

 .درنیار بازی بچه -

 :گفتم بلندی صدای با

 زنی؟می دست من به جراتی چه به کن؛ ولم گفتم -

 .اومدن بیرون اتاقشون از که دیدم رو اردالن و پرند

 شده؟ چی: پرند

 .بازی خاله ومدهنی بفهمون این به بیا: امیرسام

 .رفت هاپله سمت به و کرد ول رو بازوم

 :گفتم و رفتم دنبالش

 .برم اینجا از خواممی -

 .رفت پایین پله از نداد، رو جوابم

 :زدم جیغ

 باشم، خودم برای خواممی هستم، هرکی هستم، هرچی من گم؟می چی شنوینمی -

 .بکنی باهام رو کار این نداری حق تو باشم، خانوادم کنار خواممی

 .شدن ما متوجه هم اردوان و رونیا. بودیم رسیده سالن به حاال

 :گفت و کرد نگاهم عصبانیت با
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 .بکشنت و ایزنده بفهمن تا بیرون بذار اینجا از رو پات -

 :زد داد ادامه در و

 !پروین -

 .بیا من با آذین: پرند

 :گریه زیر زدم ساختمون از شدن خارج محض به حیاط، تو رفتیم و کشید رو دستم و

 .کشمنمی دیگه ندارم، تحمل دیگه شدم، خسته -

 رفتیم، بودم نشده متوجهش تاحاال که رنگی سفید فلزی تاب طرف به نگفت، چیزی

 .بشینم کرد مجبورم

 :گفت وارسرزنش

 همیشه و بوده کنارمون هاسال این تموم اون زدی،می حرف سام با طوراون نباید -

 .کرده تحمای ازمون

 :شدم بدجنس

 وظیفشه؟ گینمی مگه اصالً کرده؟ کمک من به مگه -

 .اینه شغلش گفتم وظیفشه؟ گفتم کی من-

 :گفتم برچیده ب**ل

 .همون -

 :گفت نرمی لحن با باراین

 تدرس چیز همه مطمئنم من کنی؛ استراحت باید شده، خسته ذهنت االن تو عزیزم -

 .شهمی
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 :گفتم و پایین پریدم تاب از و کشیدم عمیقی نفس

 .اتاقم رممی توئه، با حق -

 ،من به توجهی گونه هیچ بدون و شد حیاط وارد امیرسام ساختمون، به برگشت توراه

 .رفت ماشینش سمت

*** 

 .کردم باز رو چشمام در، صدای با

 .دویدنه وقت تنبل پاشو: رونیا

 .بیدارم-

 .پایین رممی من خب، خیلی-

 بنفش ست و رنگ صورتی تنه نیم شستم؛ رو صورتم و ستد. کردم مرتب رو تخت

 سرم باالی رو موهام و باال کشیدم رو سویشرت زیپ پوشیدم، و برداشتم رو ورزشی

 .کردم جمع

 .دویدیم ساختمون دور بار ده رونیا همراه

 .داشت قرار پله راه دم چمدونی شدم، سالن وارد زنون نفس

 .اومده ضیا فکرکنم: رونیا

 و بود تراشیده رو سرش بود، اندام الغر و بلند قد شد؛ خارج آشپزخونه از مردی

 .داشت برنز پوستی

 !کرد تغییر چشماش رنگ دید، رو ما

 .بخیر صبح سالم: ضیا
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 .بخیر رسیدن سالم: رونیا

 .سالم -

 :گفت و کرد من به رو

 .باشی خانم آذین باید شما -

 .باشید ضیا آقا باید هم شما خوشبختم،! درسته-

 .بینمتونمی صبحونه برای همچنین،-

 .کرد طی رو هاپله و برداشت رو چمدونش

 داره؟ توانایی چه اون رونی-

 .کنه برقرار ارتباط ارواح و مردگان دنیای با تونهمی-

 :گفتم آروم

 .بگیرم دوش برم من نیست؛ این من توانایی خداروشکر ترسناک، چه -

 .کردم خشک رو موهام و اومدم بیرون حموم از

 .پوشیدم سبزی پشمی بلند آستین بلوز و مشکی مخمل شلوار

 .وایستادم آینه مقابل

 غذاخوری سالن وارد و زدم م*با*ل به هلویی رژ بود؛ شده قرمز کمی سفیدم پوست

 لیوان نشستم؛ سرجام و گفتم بخیری صبح. بودن حاضر صبحونه سرمیز همگی شدم،

 .کردم فوت و برداشتم رو شیرداغ

 :گفت رونیا به رو میز سر اون از اناردو

 .بیاد بده رو شکر -
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 به تسرع به و موند معلق هوا تو و شد بلند میز رو از شکر کرد بلند رو دستش رونیا

 .رفت اردوان طرف

 کنی کورم بود نزدیک کن، کار سرعتت کنترل رو یکم: گفت و گرفتش هوا تو اردوان

 !ها

 .شد بلند هابچه خنده صدای

 رو اردوان و کنهمی شیطنت هاوقت بعضی و داره رو اشیا دادن حرکت واناییت رونیا

 !زنهنمی نیش کم هم اردوان البته کنه،می اذیت

 بود زده زل جدی خیلی شدم، چشم تو چشم امیرسام با که بود لبم روی لبخند هنوز

 .من به

 .خوردم و گرفتم لقمه سرهم پشت و پایین انداختم رو سرم و ترسیدم حقیقتاً

*** 

. نهبز پیانو امیرسام بود قرار بودیم، شده جمع سالن توی همگی شام از بعد شب اون

 .زنهمی پیانو براشون گاهی و ایهحرفه خیلی گفتمی پرند

 :گفت و نشست پیانو پشت

 بزنم؟ چی -

 .باران بزن: اردوان

 .تکراریه نه: پرند

 .قلب سلطان: رونیا

 .خوندش بار سه راریهتک خیلی دیگه که این: اردوان
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 .بار چهار: پرند

 انداخت، بهم نگاهی. بخونه رو نفس کاش بشنوم؛ رو نفس آهنگ خواست دلم یهو

 .بهش زدم زل پررویی با بار این و نزدم حرفی

 

 شممی دیوونه و عاشق بری دونه،می تو نفسای نفس،"

 توشه جهان یهمه که نگاهت جون

 پوشهمی دوباره گرمتو دستای که سردی یدستا بگیر گوشه، این بشم گم نذار

 ببین شدم عاشقت من

 همین دارم دوست

 زمین روی تو مثله دیگه نمیاد کسی

 زود چه شدم عاشقت من

 نبود خودم دست

 بود تو عشقه واسه بودم کرده کاری هر

 خودت کنار خوبه زندگیه اسمش دیوونگیه، مثله

 توئه نگاه عشقم برده، منو دله آسون کهاونی

 خودت کنار خوبه زندگیه، اسمش دیوونگیه، ثلهم

 توئه نگاه عشقم برده، منو دله آسون کهاونی

  همین دارم دوست ببین شدم، عاشقت من
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 زمین روی تو مثله دیگه نمیاد کسی

 زود چه شدم عاشقت من

 نبود خودم دست

 بود تو عشقه واسه بودم کرده کاری هر

 خودت رکنا خوبه زندگیه، اسمش دیوونگیه، مثله

 توئه نگاه عشقم برده، منو دله آسون کهاونی

 خودت کنار خوبه زندگیه، اسمش دیوونگیه، مثله

 "توئه نگاه عشقم برده، منو دله آسون کهاونی

 (نفس /رضاصادقی)

 

 و کرد نگاهم تعجب با پرند. شدم خیز نیم خواهم دل آهنگِ همون شنیدن محض به

 :گفت

 شده؟چی -

 :گفتم و نشستم سریع

 .هیچی -

 وجودم تموم قدرت احساس لحظه یه بخونه؛ رو آهنگ این بودم کرده مجبورش شاید

 .گرفت فرا رو

 .زدم شادی روی از لبخندی

 خونه؟می خروس کبکت چیه: پرند
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 .گممی بهت بعد هیچی، -

 :گفت و زد چشمکی

 .کنی ذوق قدراین کردمنمی فکر ولی خوبه، صداش درسته -

 لبخندم. زدیم دست رسید، پایان به آهنگ. کردم سکوت و تمگف ب**ل زیر کوفتی

 اومد طرفمون به و شد بلند امیرسام. نشستم صاف و کردم جمع رو

 :وگفت شد و رد کنارم از

 .اتاقم بیا -

 !فهمید کجا از

 بالکن توی .باال رفتم و انداختم باال ایشونه کردن؛می نگاه من به تعجب با همه

 .ایستادم نارشک رفتم بود، ایستاده

 :گفت و کرد روشن رو سیگارش

 نگفتی؟ و بودی کرده رو کار این هم قبالً یا بود بار اولین -

 فهمیدی؟ کجا از-

 .بودم نشنیده حاال تا رو آهنگ این من که جاییاون از-

 .کردم نگاهش تعجب با

 :گفت آسمون به خیره

 نگفتی؟ -

 .کردم تعجب خودمم بود، بار اولین این نه-

 .گرفتم فاصله ازش کمی رسید، مشامم به که سیگار یبو
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 کنه؟می اذیتت -

 .کرد اشاره سیگار به و

 .نه-

 :دادم ادامه که نزد حرفی

 میگرن من آخه کنار، گذاشت من بخاطر ولی کشید،می سیگار وقتایی یه بابامم -

 .کنهمی تشدید رو سردردم سیگار و دارم

 :گفت رهبردا آسمون از رو نگاهش اینکه بدون

 کنم؟ ترک تو خاطر به منم که نداری انتظار -

 :گزیدم ب**ل

 !ابداً... نه -

 .کرد خاموشش پا با و زمین روی انداخت و سیگار

 .خواممی معذرت -

 .انداخت باال ابرویی و کرد نگاهم باراین

 :دادم ادامه

 .بودم خسته کمی من روز،اون بابت -

 .چشمام تو بود زده زل هنوز

 :گفتم و کردم مصلحتی یاسرفه

 .بخیر شب -
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 .شدم خارج اتاق از و

 حاال نم داره، حقیقت اما داره خنده هم حرفش حتی آره،. گذرهمی مرگم از روز چهل

 .میام حساب به مُرده یه

 ونفراموشش باید گفت ولی ببینمشون دور از برم بده اجازه کردم خواهش امیرسام از

 .شهنمی نم رفتن به راضی رقمه هیچ و کنم

 .بشم تقویت تا وایستم خورشید نور جلوی ساعت نیم حداقل روزی بود گفته پرند

 شیر مشغول و نشستم صندلی روی شدم، بالکن وارد و برداشتم رو شیر لیوان

 .برداشتم رو جیبی آینه و برگشتم. شدم خوردن

 مشابه دقیقاً و شد زرد و زد برقی دوختم؛ چشم چشمام به و ایستادم نور مقابل

 .برداشتم رو شیر لیوان و زدم طوالنی پلک. شد مانند خورشید پرند، چشمای

 شم،می بقیه ذهن وارد راحت دیگه حاال داده، نشون رو خودش قدرتم ماه یک این تو

 بدم، قرار دیدشون جلوی رو بخوام هرچی و بشم دیدنشون توهم باعث تونممی

 کمکم یخیل امیرسام که نماند ناگفته هالبت. کنم هرکاری انجام به مجبور تونممی

 .ذارهمی روم پیشِ راه، کلی و کنهمی

 که بود اردالن ماشین انداختم، حیاط به نگاهی کرد؛ جلب رو توجهم ماشین صدای

 ماشین از تاخیر با. کرد باز رو در و شد متوقف ماشینش راه هاینیمه شد، عمارت وارد

 .زمین روی افتاد راه وسط که ومدامی پیاده رو راه بقیه و شد پیاده

. نشد بلند جاش از وقتی موندم، منتظر لحظه چند شد، خرد و شد ول دستم از لیوان

 دنز حرف مشغول سالن توی امیرسام و ضیا پایین، رفتم هاپله از وتندتند دویدم

 .بودن

 :پرسید که شنیدم رو امیرسام صدای
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 شده؟چی -

 :زدم داد

 !کمک بیاین -

 که ناو عجیبه، واقعا بود؛ بیهوش. دادم تکونش و زدم زانو کنارش رسیدم، ناردال به

 ! ناپذیره آسیب

*** 

 در که ایوسیله تنها. شدیم بود سوم طبقه توی که بزرگی اتاق وارد پرند، همراه به

 رز گل از پر گلدون دو همراه به نفره، چهار و بیست صندلی و میز داشت، قرار اتاق

 .بود زرد

 کنفرانسه؟ اتاق ااینج -

 به مربوط احتماالً زنه،می حرف اینجا ما با هاماموریت واسه فقط امیرسام جورایی، یه-

 .اردالنه

 هوش به گذشته روز یک که االن تا افتاد بیهوش حیاط توی که وقتی از اردالن

 سیستم تخریب مختص که شده تزریق بهش ایماده داده تشخیص دکتر نیومده،

. کنهمی نابودش ذره ذره داره و شده ساخته اردالن دفاعی سفید هایگلبول و بدنی

 اما هکن خارج اردالن بدن از رو ماده و کنه استفاده جذبش توانایی از خواست اردوان

 اردوان بدن وارد ماده ولی شهمی خوب حالش اردالن صورت این در گفت دکتر

. شهمی اجاخر گروه از بکنه رو رکااین اگه که داد تذکر اردوان به امیرسام. شهمی

 کسی با زدن حرف درحال امیرسام که بودیم شده جمع اتاق تو همگی بعد دقایقی

 .شد اتاق وارد

 :گذاشت میز روی رو دستاش وایستاد، میز کنار و کرد قطع رو تلفنش
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 اعضا از کیی جون پای باراین هستیم؛ رو به رو مشکلی چنین با که باره اولین این -

 .کنید گوش حرفام به خوب خواممی میونه، در

 :داد ادامه و کشید عمیقی نفس بود، شده قرمز خوابیبی شدت از چشماش

 وجود هریپادز خوشبختانه میگه مارتین اردالنه؛ به مربوط فهمیدین، که طورهمون -

 ناو یدبا ما واضحه، شرایط. انداخته روز این به رو اردالن که کسیه همون دست و داره

 .امروز همین بیاریم، گیر رو پادزهر

 :داد ادامه و نشست صندلی روی کرد، مکثی

 همون توی پادزهر. کنیم شرکت مراسمی توی و بشیم عمل وارد باید امشب -

 کنیم؛می ترک رو محل پادزهر پیداکردن محض به و کنیممی پیداش ست،خونه

 ندارین؟ سوالی

 کنه؟ شرکت ماموریت تو باید کی: ضیا

 .اینجاست دیگه ساعت یه تا و میاد داره بهنام: امیرسام

 :گفت کردو نگاه من به

 .هستی هم تو آذین -

 :گفتم متعجب

 من؟ -

 !توئه ماموریت اولین این: امیرسام

 .نزدم حرفی

 همیشه من باشم، آذین کنار باید رم؛می استثنائا اما نیست، نیازی من وجود به -

 زنگ کن لطف ضیا کنیم؛ شروع باید خب خیلی بودم، کنارتون هاتونماموریت اولین
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 مشکل، ایجاد صورت در همیشه مثل! پرند و... بیارن رو هامیکروفن و دوربین بزن

 !کنی کمکمون هاراه انتخاب تو باید

 :گفت و زد لبخندی پرند

 .چشم -

 :گفتم و کردم بلند سرم ایستاد، کنارم امیرسام شدیم، خارج اتاق از

 بله؟ -

 .اتاقم ابی-

 :گفتم اون از تقلید به و کردم پرند به نگاهی

 .چشم -

 .رفت و کرد اخمی کرد، جمع رو لبخندش سریع اما زد لبخند

 :وایستاد روم به رو و میز روی گذاشت رو چای لیوان کرد، بهم نگاهی نیم

 ! آذین -

 :گفتم مضطرب

 برمیام؟ پسش از مطمئنی-

 .باشی هداشت باور رو قدرتت باید تو باشی، اشتهند اعتماد خودت به که وقتی تا نه -

 :کردم زمزمه

 .دارم باور-

 .نباش نگران هست، بهنام هستم، من نیستی تنها جااون نباش، ناامید پس-
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 .رسیدمی نظر به خسته و بود همیشه از ترتیره کردم، نگاه چشماش به

 .کنی استراحت بهتره ای،خسته -

 .باشیم ااونج باید هفت نداریم، وقت-

 :گفتم و خندیدم

 .خوامنمی خسته نیروی من. کنیمی خراب رو ماموریتمون بزن، چرتی یه -

 :گفت و زد لبخندی

 .باش قوی قدر، همین همیشه-

 .کردم سکوت و زدم لبخند

 تاتاق توی و گرفته تحویل رو نیازت مورد وسایل و لباس پروین دیگه االن تا -

 .شو آماده گذاشته،

 .باشه-

 :گفتم و انداختم باال ابرویی شیطنت با بود، ایستاده سرجاش زهنو

 دیگه؟ امر خب،-

 .شد وارد شکوری بهنام و شد باز اتاق در که بزنه حرفی خواست

 چطوری؟! صادقی آذین: بهنام

 :گفتم و کردم کج رو دهنم گوشه

 !بهترین شما -

 :گفتم امیرسام به رو
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 .بشم اماده رممی من -

 :گفتم و وایستادم در دم بیرون، برم تا رفت کنار بهنام

 .شکوری اقای هستید خوبی بازیگر -

 .رفتم اتاقم سمت به و نموندم جواب منتظر

 باز ور بزرگتر جعبه بود، تخت روی قرمز جعبه دو بود، گفته امیرسام که طورهمون

 شده دوزی سنگ سینه، قسمت تو که بود قرمز بلند آستین مخمل لباس یه کردم

 .شد باز در که تخت روی انداختمش بود؛

 شی؟می آماده داری: پرند

 خوای؟نمی کمک: رونیا

 :گفتم و نشستم تخت روی

 . شدیدا -

 داری؟ استرس: پرند

 .نه -

 نه؟: رونیا

 !نه -

 !آفرین بابا بودم، موت به رو داشتم رو ماموریت یه همون عمرم تمام که من وای: رونیا

 :انداختم باال ایشونه

 .دیگه هستش رسامامی -

 :خندید پرند
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 .خوشه کی به دلش بگو پس -

 بابلیس با رو موهام رونیا. نزدم حرفی و کردم موهام زدن شونه مشغول رو خودم

 .گذاشت شونم طرف یه رو موهام همه و کرد دار حالت

 :گفتم و کردم نگاهی بودم ایستاده بالکن تو که پرند به

 .سرده تو بیا پرند -

 .داخل اومد و نگفت چیزی

 :گفت و داد رونیا به چیزی پروین کرد، باز رو در رونیا زدن؛ در

 .خدمتتون بیارم گفتن آقا -

 .بست رو در و گرفتش

 وربیند فکرکنم بندت،گردن اینم کن؛ آرایش بعد بزن چشمت به رو لنز بیا: رونیا

 پرند؟ اره نصبه، روش

 .گردنش بنداز آره: پرند

 لنز؟ -

 :گفت بود کشیده دراز تخت یرو حاال که پرند

 .کنن شناساییت و باشن هاآلِمبِن اونجا ممکنه -

 دشمنن؟ ما با چطور پس اژمیپرن، هم اونا-

 نچو و میاد پیش نظری اختالف یه بودن، یکی ما با گروهشون تمام زمانی یه: پرند

 رو نبالم گروه و شنمی جدا نفر چند نداشته، شده ایجاد شرایط روی کنترلی یابنده

 .ایمگونه یه از اونا و ما کالً اما میدن، تشکیل



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر I.yasi  | زرد رمان

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

120 

 

 گروهه؟ اون جزو هم کتایون و -

 جدا اونا مادرهای و پدر که وقتی پیش، سال ایخورده و صد برای اتفاق این: پرند

 امیرسام و کرد غلطی یه شد، گروهمون وارد پیش سال یه همین کتایون ولی شدن

 .شد گروه اون وارد و کرد یسرپیچ کتایون اما کرد، اشجریمه

 بگیره؟ رو جلوش نتونست امیرسام -

 .شد موندگار جاهمون کتایون و اومد باال از دستور اما تونست،می که معلومه-

 :پرسید رونیا باراین

 برگرده؟ نخواست وقتهیچ -

 .دهنمی بهش رو اجازه این امیرسام هم بخواد اگر البته وقت،هیچ: پرند

 .شهنمی دیده لنز وجود با بشه هم زرد چشمام اگه بود؛ روشن یعسل لنزم رنگ

 .کردممی هم آرایش زدم،می حرف پرند و رونیا با که طورهمون

 .یایمم بهنام و من بعد تو، ریمی اول تو آذین، شیم؛نمی وارد باهم: امیرسام

 .گرفت طرفم به رو گوشی

 کردی گم ور ما اگه یا گیرممی ستما باهات اومد پیش مشکلی اگه باشه پیشت اینم -

 .کردم سیو رو هاشماره بگیر، تماس

 .بود رنگی مشکی iPhone 7 گوشی

 :پرسیدم

 بشیم؟ وارد جدا باید چرا-
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 بهنام رو من ولی نکرده، شناسایی اژمیپر یه عنوان به رو تو هنوز کسی چون-

 .ایمشده شناخته

 .اوکی اهان،-

 :گفت بود رُل پشت که بهنام

 . "شب نیمه" گیمی خواستن ورود رمز اگه-

 :کردم تکرار زیرلب رو شب نیمه

 .اوکی -

 .شدیم پیاده ماشین از. کرد پارک ساختمونی مقابل

 :گفت و گرفت رو بازوم امیرسام

 !لطفاً نزن هم نوشیدنی به ب**ل و نزنی حرف کسی با کن سعی-

 .هست حواسم باشه-

 ورشمجب هم تو گیم،می بهت کردیم اییشناس رو نظرمون مورد شخص اینکه از بعد-

 .طریقی هر به حاال بده، نشون رو پادزهر جای خودش پای با کنیمی

 نیطوال مسیر شدم، مواجه بزرگی حیاط با. کرد رها رو بازوم "باشی موفق" گفتن با

 رنهوگ بود، شده کار مصنوعی چمن تماماً حیاط کف که کردم خداروشکر و رفتم راه رو

 .زمین خوردممی بودم پوشیده من که بلندی پاشنه هایکفش اب مطمئناً

 :پرسید یکیشون و گرفتن رو جلوم بادیگارد تا دو

 شب؟ رمز-

 .شب نیمه-
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 .اومدین خوش-

 موزیک صدای. شدم روبه رو زیادی جمعیت با و شدم وارد کرد، باز برام رو در

 و پالتو و گفت آمدخوش سفید دست یک لباس با زنی بود، باال شدت به فرانسوی

 .رفتم بلندی پایه گرد میز تریننزدیک سمت به و کردم تشکر گرفت، رو شالم

 .گذاشتم میز روی رو بود طالیی نگین از پر که رو دستیم کیف

 رفح مشغول بقیه و بودن رقصیدن حال در کمی افراد تعداد انداختم، اطرف به نگاهی

 ور من از دورتر میز چهار من، به توجهبی بهنام و امیرسام. بودن نوشیدن و زدن

 :ایستاد کنارم ایلحظه و اومد طرفم به امیرسام. کردن انتخاب

 .بسته اسبی دم و داره سفیدی موهای هدف -

 عمیقی نفس بود؛ دور خیلی گشتم، دنبالش چشم با. شد رد کنارم از سرعت به و

 .بود گفته امیرسام که ایساله شصت مرد به زدم زل و کشیدم

 پشت روی رو خون خیسی بعد لحظه چند دادم، فشار هم به شدت به رو هامدندون

 .کردم حس لبم

 نگاهم بهنام و امیرسام. بود کرده خونریزی بینیم کشیدم، لبم پشت به دستی

 جا به خون از اثری آینه بدون کردم سعی و درآوردم کیف از دستمالی کردن؛می

 چون شاید تونستم،نمی گرفتم؛ میز به رو مدست رفت، گیج سرم ایلحظه نذارم،

 .افتادم راه و برداشتم رو کیفم بود؛ زیاد فاصله

 هدفم به مونده میز یک و شدم رد کنارشون از کرد،می نگاهم شاکی امیرسام

 به پشت هک مردی کنار ناچاراً بودند؛ کرده اشغال هامهمون رو میزها تمام. وایستادم

 :گفتم و وایستادم بود ایستاده من

 بایستم؟ کنارتون تونممی -
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 :گفت من دیدن با و برگشت

 .البته سالم، -

 روشن آبی هم چشماش داشت، بوری موهای و بود کرده تن به سفیدی شلوار و کت

 .بود

 :گفت کناری مرد که کردممی نگاه هدف به

 .هستم مبارکی احسان من -

 :گفتم لبخند بدون

 .خوشبختم -

 بگی؟ بهم رو اسمت خواینمی-

 !نه-

 :باال انداخت رو ابروهاش

 وایستادی؟ کنارم چرا پس -

 سریع من و شد چشم تو چشم من با ایلحظه. شدم خیره هدف به و ندادم جواب

 . کردم مغزش وارد رو هامحرف

 "نه یا امنه پادزهر جای ببین برو"

 .دممی نخ دارم کردمی فکر حتما. زد لبخندی کرد،می نگاهم هنوز مرد

 .اومد طرفم به و گفت چیزی کنارش مردهای به

 لبخند. رفت باال هاپله از و داد مسیر تغییر و وایستاد راه بین مرد که کردم اخمی

 . زدم نمایی دندون
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 "شد تموم "

 نگاهم عصبی امیرسام رفت؛ مرد سر پشت که دیدم رو بهنام و چرخوندم رو سرم

 .بودم شده موفق که من چرا؟ کرد،

 خندی؟می چی به: مرد

 :گفتم و سمتش برگشتم

 !اجازه با -

 .برگشتم قبلیم جای به توجه،بی من اما کرد نگاهم تعجب با

*** 

 (سوم فصل)

 

 .بودم ندیده عصبی اینقدر حاال تا رو امیرسام

 غلطی چه داشتی بیشتر، نه کمتر نه بده، انجام رو میگم بهت که چیزی همیشه-

 کردی؟می

 نفوذ ورد از نتونستم من بنداز، راه هوار و داد بعد گممی یچ ببین کن گوش اول -

 .ترنزدیک رفتممی باید کنم،

 زدی؟ حرف باهاش و پسره اون پیش رفتی ایاجازه چه با تو-

 کی کنار که اینه تو مشکل االن نبود؛ جا که دیدی وایستم، تونستمنمی دیگه جای-

 داره؟ اهمیتی چه وایستادم؟

 .شنومب چیزی خوامنمی-
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 .زد رو دزدگیر رسیدیم، ماشین به

 .کردیم حرکت و شد ماشین سوار عجله با بهنام بعد دقیقه چند

 اومد؟ پیش مشکلی کردی، دیر -

 .نه: بهنام

 :نداختا من به نگاهی آینه از و داد امیرسام به و آورد بیرون ایجعبه کتش جیب از

 .دادی نجات رو اردالن جون بود، خوب کارت -

 :گفتم هطعن با

 .دارن ایدیگه نظر بعضیا ولی -

 :گفت و خندید بهنام

 .نیست راضی ما کار از وقتهیچ امیر -

 .کردمی نجفی تقدیم رو خودش داشت-

 به نه،بز بهتری حرف تونستمی اما بود وظیفم شاید کردنشه، تشکر جای کردم؛ بغض

 .کنه انتقاد تریمالیم شیوه

 : گفتم و مداد تکیه ماشین شیشه به رو سرم

 .نیست مهم برام اصالً حرفاتم دادم، انجام رو کارم من-

 .مشخصه بله -

 چیه؟ تو مشکل فهممنمی من داده؛ انجام درست رو کارش آذین امیر، کن بس: بهنام

 وارد و شدم پیاده ماشین شدن پارک محض به. نشد زده حرفی عمارت به رسیدن تا

 .شدن بلند جا از هردو. دنبو سالن توی ضیا و پرند شدم؛ ساختمون
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 شد؟ چی: پرند

 : گفتم حوصلهبی

 .شد تموم -

 زشیور شلوار و دارکاله سفید بافت گرفتم؛ دوش. بستم محکم رو در اتاقم، رفتم

 .وایستادم آینه جلوی و کردم تن به بنفش

 .برداشتم چشمام از رو لنز

 .تو بیا -

 .منتظرتونن حیاط تو امیرسام آقا خانم،: پروین

 کنه، نهی و رام و کنه نصیحت خوادمی حتماً بگه؟ خوادمی چی دیگه حرف همه اون اب

 .نکن رو کار اون بکن، رو کار این

 و گذاشتم سرم روی رو کالهم بود، سرد معمول طبق هوا. بود ایستاده استخر نزدیک

 .وایستادم کنارش حرفبی رفتم، طرفش به

 :گفت استخر به خیره بخوره تکون جاش از اینکه بدون

 .رفتم تند کمی اینکه مثل -

 :گفتم و زدم پورخند

 کمی؟ -

 من د؛بو اردالن مثل دقیقاً هم تو حال االن کردنمی شناسایی اونجا رو تو اگه-

 رو؟ این فهمیمی بیوفته، اتفاقی چنین خوامنمی

 :گفتم درهم هایاخم با
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 همه که هم آخرش کنم،می چیکار دارم دونستممی من. بوده درست کردم هرکاری -

 .رفت پیش درست چی

 نزدیک نباید تو نیست، دادنش انجام درست معنای به کار یه رفتن پیش درست-

 .همین شدی،می

 : گفتم و کردم کجی دهن

 .شمنمی نزدیک بعد دفعه چشم، باشه -

 : دادم ادامه نگفت چیزی

 .تو میرم توناجازه با -

 .مکرد اخم و ایستادم روشروبه منم سمتم، چرخید و برداشت استخر از رو نگاهش

 :گفت زیرلب و کرد نگاه چشمام به

 .ترهقشنگ خودت چشمای رنگ -

 :باال پرید ابروهام

 !طوراین که -

 :گفت لطافت و نرمی با

 .نکن اخم -

 .زدم لبخند و شد باز هاماخم گره ناخودآگاه

 :گفت و برگشت استخر طرف به

 .برو -

 .شدم دور ازش گمب چیزی کهاین بدون
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 رو حالش و اتاقش رفتم پس بود؛ شده خوب تقریباً اردالن حال روز اون فردای

 .پرسیدم

 .ازت ممنونم: اردالن

 : گفتم شیطنت با و نشستم رنگ زرشکی کاناپه روی

 .دیگه رو تصادف از بعد کردنِ مداوا کردم،می جبران جوری یه باید -

 : گفت و خندید

 .بدهکارم بهت من و دادی نجات ور جونم تو هرحال به-

 .بود اموظیفه -

 .تو اومد امیرسام و شد باز در

 چطوره؟ حالت: امیرسام

 گفت؟می چی دکتر خوبم،: اردالن

 ستراحتا هم امروز بهتره اما نمونده، ازش اثری و رفته بین از کامالً ماده: امیرسام

 .کنی

 .کنممی خستگی احساس هنوز خودمم باشه،: اردالن

 : گفتم و شدم لندب

 .کنی استراحت تا رممی من پس-

 .ممنون بازم-

 .اومد سرم پشت هم امیرسام شدم، خارج ازاتاق و زدم لبخندی

 خوبه؟ حالت تو: امیرسام
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 چطور؟ خوبم،-

 .اومد خون بینیت دیشب-

 .نبود خاصی چیزه خوبم، -

 .خبخیلی-

 .گذشت کنارم از

 :پرسیدم پروین از و اشپزخونه تو رفتم

 کوشن؟ هابچه پروین -

 .خانم هستن حیاط-

. خوردنمی عصرونه و بودن نشسته نارنجی فلزی هایصندلی روی حیاط، تو رفتم

 : شدم نزدیک بهشون

 .بخیر عصر -

 :پرسید من به رو پرند نشستم؛ و کشیدم رو صندلی

 بیارن؟ بگم خوریمی چی-

 .گممی خودم-

 : گفتم و ردمک تصور رو خدمتکارا از یکی شکوفه صورت

 .بیاره بیسکوییت و شیرکاکائو برام -

 :گفت رونیا. اومد طرفمون به سفارشاتم با همراه شکوفه بعد دقایقی

 .آذین افتادی راه-
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 .دارم مشکل شناسمنمی که افرادی با یکم فقط،... اوهوم-

 .شهمی درست مرور به -

 :گفت و برداشت رو چای فنجون ضیا

 .کنم برقرار ارتباط هاغریبه با تونستمنمی داشتم، ور مشکل این قدیما منم -

 ترسین؟نمی شما ضیا، آقا-

 .رامب شده عادی چی همه نه، گذشته سال هفت اینکه به توجه با االن ولی آره؛ اولش-

 : پرسید هیجان با رونیا

 افتاد؟ اتفاق چطور بار اولین -

 مونخون تو دوستام زا تا شیش پنج با کنم،نمی فراموش رو شب اون وقتهیچ-

 به هک کرد پرتاب رو بشقاب ارژنگ دوستم خوردیم؛ گل که کردیممی تماشا فوتبال

 گذاشتش و شد بلند زود ارژنگ افتاد، عکس قاب و خورد تلویزیون کنار عکس قاب

 بعد ساعتی. شدم خیره بود پدربزرگم عکس که عکس قاب به لحظه یه من و سرجاش

 تلویزیون جلوی مبل روی پدربزرگم دیدم هال تو مبرگشت وقتی رفتن، دوستام

 .کنهمی نگاه من به و نشسته

 : گفتم شد سیخ تنم موهای

 !نـه وای -

 !ترسناک چه: رونیا

 :گفت دونستهمی دونستممی که پرند

 عجیبه، شدیم، برو رو قدرتمون با که بوده هم اولی دفعه ما از کدوم هر برای خب -

 درسته؟ ،کنمنمی فکر ترسناک ولی
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 : گفتیم زمانهم رونیا و من

 .درسته -

 توانایی اینکه فهمیدن بعداز که بوده شانس خوش خیلی خانم آذین نظرم به: ضیا

 خیلی بودیم خبربی جا همه از که ماها برای شده، انجام نفوذش اولین داره خاصی

 . بود ترسناک

 .کرده اساییشن رو من موقع به که تشکرکنم شکوری بهنام از باید پس -

 : گفت و خندید پرند

 شکوری؟ بهنام گیمی چرا -

 :انداختم باال ایشونه

 .کردم عادت -

 داره؟ عجله همش امروز چرا. شد خارج ساختمون از عجله با امیرسام و شد باز در

 .شد خارج خونه از و شد ماشین سوار کردم،می نگاهش هنوز

 :گفتم ب*ل زیر. دهش خیره بهم پرند دیدم که بگم چیزی خواستم

 چیه؟ -

 :گفت ب*زیرل اونم

 .هیچی -

 بازیه کردم، بازی و برداشتم رو گوشیم برگشتم؛ اتاقم به عصرونه صرف از بعد

Temple Run، بود امعالقه مورد بازی. 
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 داده رو یگوش نگیرم، تماس امخانواده با تا بود گرفته قول ازم امیرسام اینکه بعداز

 اون از ترمهم و ترسیدم ولی بشه برقرار تماس تا فتر دستم بار چند. بود

 اگه میان، نارک من مرگ با دارن احتماالً کنم؛ تازه رو بابا مامان دل داغ خواستمنمی

 تنها و گرفتم آروم بنابراین شه،می هست که اینی از بدتر چیز همه بشنون رو صدام

 . شد ختم اینترنت از استفاده و کردن بازی به گوشی کاربرد

 ساعت به نگاهی. تخت رو انداختمش مونده، باقی باتری درصد پونزده هشدار با

. بشه پر شدم منتظر و کردم اب از پر رو وان و شدم حمام وارد شش، انداختم؛

 م،کشید دراز وان توی و آوردم در رو هاملباس و توش ریختم بدن شامپو مقداری

 .برد خوابم بعد کمی

 که حالی در و کشید قبر سنگ به رو دستش کنه، آروم رو مامان داشت سعی بابا)

 هقهق کنم؟ زندگی دخترم تک بدون چطور باشم؟ آروم چطور»: گفت کردمی گریه

 انشگاهد از حاال اینکه امیده به روزه پنجاه نیست، که روزه پنجاه»: داد ادامه کنان

 من بری؟ب رو گلم هدست دختر اومد دلت چطور خـــدا در، به زنممی زل گردهبرمی

 گرفت شآغو در رو مامان آریا لرزید؛ بابا هایشونه «سهراب؟ کنم چیکار آذین بدون

 رو شسر آرین انداختم، قبر اطراف به نگاهی و برداشتم ازشون رو نگاهم. کرد گریه و

 دستاش با رو صورتش و بود نشسته کنارش هم سامیار بود، گذاشته زانوهاش روی

 یگریه صدای. بود خیره زمین به و بود نشسته کناری جونم مامان بود، کرده پنهان

 ناای مامان سمت به که شدم روروبه دوستام با و برگشتم رسید، گوشم به آشنایی

 : زد جیغ مامان رسیدن قبر به. رفتنمی

 .نکن اذیت پاشو اومدن دوستات شو، بلند -

 به زهرا گونم، روی ختنریمی دیگری از پس یکی اشکام و شد اشک پراز چشمام

 گرفت؛ درآغوش رو مامان و گرفت رو جاش زهرا و شد بلند آریا رفت، مامان سمت
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 پسری که کنم نگاه آرین به سیر دل یه دوباره خواستم. زدن زانو قبر کنار دخترا بقیه

 . دویدم طرفشون به دیدم، دختری کنار رو بودم شده روروبه باهاش آسانسور توی که

 .کنممی گناه اساحس: پسر

 .نبودیم مرگش مقصر ما: دختر

 .دادیم آزارش خیلی ولی: پسر

 و برنزه پوستی و بلوند موهای. بود الغراندام و بلند قد بهش؛ زدم زل نفرت با! کتایون

 .داشت رنگ میشی هاییچشم

 .کافیه بریم، بیا: دختر

 دقیصا آذین»: زدم زل قبر سنگ به و ایستادم بابا سر باالی برگشتم شدنشون دور با

» 

 رو خودم تند تند دوش زیر و شدم بلند دیدم، وان تو رو خودم و پریدم خواب از

 .شستم

 ،پایین دویدم خیس موهای همون با پوشیدم، اومد دستم چی هر کردم، باز رو درکمد

 .بخورم لیز هاپله از بود نزدیک بار چند

 ونیار بودن، نشسته اردوان و یارون زد،می حرف پروین با سالن در نزدیک امیرسام

 : گفت و شد بلند

 !آذین -

 .شدن من حضور متوجه همگی

 :گفتم رونیا به رو

 چندمه؟ امروز -
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 چندمه؟ امروز اردوان: رونیا

 .هفتم و بیست: اردوان

 ابخو یه خوابم و گذشته روز پنجاه فهمیدم انگشتی سر حساب یه با و اتاقم برگشتم

 دبای کردم؛ بغل رو زانوهام و اتاق در پشت نشستم. بود واقعیت بلکه نبود نرمال

 خودش و خوبم که برسونمش باور این به و کنم نفوذ بهش تا مامان، نزدیک رفتممی

 چطور؟ اما .بذارم دست رو دست خوامنمی و تونمنمی. نکنه اذیت این از بیشتر رو

 داد هاپله باالی از و بیرون رفتم. بستم رو بود خیس هنوز که رو موهام و ایستادم

 : زدم

 شکوفه؟ -

 :گفت پایین از و رسوند رو خودش سریع

 خانم؟ آذین بله -

 .بیا لحظه یه-

 : گفتم آروم

 . خواممی آژانس تلفن شماره-

 . کنین یادداشت خانم، بله-

 : گفتم و کردم سیو گوشیم توی

 .بمونه خودمون بین شکوفه-

 :گفت سوالی پرسیدن بدون

 .خانم چشم-
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 .مرسی-

 باسامل به نگاهی. نزنه در وجه هیچ به و پایین برم تا بمونه منتظر گفتم و زدم زنگ

 .سفید-آبی چارخونه دار دکمه پیرهن و آبی جین شلوار کردم،

 قایم زیرش روسری یه و پوشیدم رو بود م*ن*و*ر روی تا که رو مشکیم سویشرت

 رد توجه جلب بدون آروم بودن، سالن توی هنوز اردوان و رونیا پایین، رفتم. کردم

 زیر بالفاصله اما کنم؟ چیکار رو بادیگارد وای حیاط، تو رفتم و کردم باز رو سالن

 : گفتم ب**ل

  گرفتی؟ کم دست رو خودت بازم -

 :گفت یکیشون گرفتن، رو جلوم دویدم در تا و زدم بدجنسی لبخند

 .بشید خارج تنها تونیننمی دیگه ماه شش تا شما -

 : گفتم و چشماش تو زدم زل

 .کنار برو -

 پوشیدم، رو روسری و شدم خارج عمارت از خواستم، بعدی بادیگارد از رو همین

 : گفتم

 ونزدهش پونزده تقریباً. دادم آدرس و شدم سوار برگردم، تا دارید نگه باز رو در -

 .برگردم تا صبرکنه خواستم ازش و شدم پیاده سرخیابون رسیدم؛ بعد دقیقه

 و شدم مخفی درختی پشت کوچه، تو پیچید که دیدم رو بابا ماشین که کوچه تو فتمر

 .زد حلقه چشمام تو اشک کردم، صبر
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 جلو گرفتم رو دستم. گرفتن رو مامان هایدست آریا و آرین شدن؛ پیاده ماشین از

 ب**ل چشمام، جلوی اومد مامان چهره که بستم رو چشمام. ریخت اشکم دهنم،

 :زدم

 .باش آروم خوبه، آذین خوبم، من ان،مام -

 هم داداشام و بابا برای. داد ادامه دوباره و ایستاد ایلحظه مامان کردم، باز رو چشمام

 .کردم تکرار رو روش همین

 .شدم سوار و ماشین طرف برگشتم معطلی بدون

 .برگردید لطفا -

 به. دمش پیاده استرس با گذشت،می غیبتم از دقیقه چهل حدود عمارت به رسیدن تا

 .کنه حساب آژانس با بره گفتم بادیگارد

 کردم، باز رو در آروم رسوندم؛ در به رو خودم و دویدم و درآوردم رو روسریم

 رو اتاق درِ. رفتم باال هاپله از و کردم استفاده فرصت از. نبود سالن توی کسهیچ

 .کشیدم راحتی نفس وایستام، در پشت و بستم

 حضور متوجه که حمام تو برم خواستم تخت؛ رو انداختم و دمدرآور رو سویشرت

 ت؛برنگش. کشیدم ایخفه جیغ و ترسیدم. شدم بود وایستاده بالکن تو که امیرسام

 دیدن با منم و صندلی روی نشست. بالکن تو رفتم و دادم قورت رو دهنم آب

 .دادم تکیه هامیله به و رفتم جلو و کردم پیدا جرات آرامشش

 !کردممی اعتماد بهت داشتم یباًتقر -

 :گفتم تمام پررویی با

 بیرون؟ برم ندن اجازه گفتی بادیگاردت به همین خاطر به -
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 :گفت و زد پوزخندی

 .اینجاست قانون این -

 .شد نزدیک بهم و شد بلند یهو

 :گفت بلندی نسبتاً صدای با عقب بردم رو سرم و گرفتم میله به رو دستم

 .کنیمی اغلط این از کنیمی جابی خیلی ترسی،می زما قدراین که تو -

 :کردم بغض

 .بزن حرف درست من با -

 :گفت باعصبانیت

 ذهن به که طورهمون کنی؟می نفوذ منم ذهن به نزنم حرف درست اگه البد آهان، -

 آره؟ کردی؟ نفوذ بادیگاردا

 .شد خارج دهنم از آرومی "نه"

 کردی؟ چیکار بیرون رفتی -

 :گفت که بزنم حرف خواستم

 فهمیدی؟ ببرنت، ایران از کنممی کاری بگی، دروغ بخوای اگه -

 :چکید چشمم گوشه از اشکی قطره

 !بکنی رو کار این من با نداری حق تو -

 !بده رو سوالم جواب-

 ...و مونخونه رفتم-
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 کردی؟ چیکار تو آذین چی؟-

 .نکنن اذیت رو ونخودش تا کردم نفوذ اینا مامانم به و مونخونه رفتم-

 دیدنت؟-

 .ندیدن خدا به نه... نه-

 .کنیمی درست دردسر برام داری تو مطمئنی؟ کجا از-

 :گفتم بود اشک پراز چشمام هنوز که درحالی

 !خودتی نگران پس هه-

 .کن بس-

 .پریدم جا از دادِش صدای با

 .دممی گزارش باشم کاریات خراب شاهد بازم اگه -

 عزادار اونا منن؛ یخانواده اونا کنی؟نمی درک رو من چرا م،نکرد کاری خراب من-

 باشم؟ تفاوتبی چطور... ستزنده که هستن دختری

 :گفت و کرد اخم

 ازدست اًواقع رو دخترشون بار این ببینی و بدی ادامه کاریات خراب به تونیمی -

 .دنمی

 :برگشت و شد پشیمون که بشه خارج بالکن از خواست

 !شیمی جریمه کنی نفوذ بادیگاردا ذهن به بازم اگه ضمن، در -

 :گفت و تو اومد امیرسام شدن خارج از بعد بالفاصله پرند. کردم سکوت

 شد؟ عصبانی چقدر سام دونیمی کردی؟ چیکار دختر -
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 :گفت و نشست کنارم. پوشوندم دستام با رو سرم نشستم تخت روی

 م؟بود نگفته آذین، سراغشون نری ودمب گفته بهت قبالً من شنیدم، رو حرفاتون -

 :گفت و برداشت سرم رو از رو دستم

 خوبه؟ حالت -

 !دارم میگرن کنه،می درد سرم-

 داری؟ن الزم چیزی کنیم،می صحبت بعداً ولی کن استراحت ذارم،می تنهات-

 .نه-

 رو سرم. بالش رو ریختن تند تند اشکام و کشیدم دراز تخت روی بیرون، رفت اتاق از

 .کردم گریه بلند صدای با و فشردم بالش به

 تساع به نگاهی و برداشتم رو گوشی. بود ظلمات در غرق اتاق کردم، باز رو چشمام

  نکردن؟ بیدارم شام برای چرا دقیقه؛ ده و یازده انداختم،

 به توجه،بی بودن؛ سالن توی همه پایین، رفتم کشانخمیازه و پوشیدم رو کفشام

 .رفتم آشپزخونه

 خوردین؟ شام شکوفه-

 .بله-

 . بخورم بده هست چیزی اگه-

 . میارم من غذاخوری سالن توی بفرمایید شما چشم،-

 . خورممی جا همین-

 :گفتم و نشستم رونیا کنار. بیرون رفتم و کردم تموم رو غذام
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  نکردین؟ بیدارم چرا-

 . رفتم کردم خاموش رو چراغ خوابی، دیدم اومدم من-

 کردی؟ خاموش رو چراغ تو پس-

 که اتفاقی از کسی. کردم تشکر و بوسیدم رو گونش داد، تکون رو سرش بامزه خیلی

 پرند. رفتن و گفتن بخیر شب یکی یکی دوازده، ساعته. نزد حرف بود افتاده عصر

 : گفت شدو بلند

 .بریم بیا -

 .بود باز بالکن در شدیم، اتاقم وارد

 ! شده سردخونه عین اتاقت -

 :گفت و بالکن طرف رفت

 . بود ایکننده خسته روز چه -

 :ایستادم کنارش و رفتم

 . اوهوم -

 با شدم؛ خیره بهش بود، ایستاده حیاط توی معمول طبق امیرسام کردم، نگاه حیاط به

 . نبودم ناراحت ازش اصالً ولی کرد ناراحتم امروز کهاین

 :گفت بلند باصدای پرند یهو

 !آذین -

 .کرد نگاه بالکن به و برگشت پرند صدای شنیدن با ساممامیر پریدم؛ جا از

 زنم؟می حرف کی با -
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 . خواممی معذرت-

 . نکردم نگاه امیرسام به دیگه منم نگفت چیزی

 : گفت آرومی صدای با بعد دقایقی

 ! ضعفه نقطه عشق -

 : گفتم و کردم نگاهش تعجب با

 هوم؟-

 :زد تلخی لبخند

 میاد؟ خوشت امیرسام از تو -

 : گفتم کردم،می نگاهش تعجب با چنانهم

 . نه که معلومه کنی؟می فکری چنین چرا چی؟ -

 . زنمنمی حرفی اساسبی وقتهیچ من-

 : گفتم و کردم اخمی

 . نیست چیزی همچین -

 سحد یه فقط تو طرف از درواقع شد، رو سام دست تو از قبل کنم اعتراف باید اما-

 .بود

 :گفتم ناباور

 پرند؟ -

 : ندیدخ
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 چیه؟-

 !رسیدی نتیجه این به چطور دونمنمی نیست، چیزی چنین کن باور-

 اما داشت جروبحث هممون با سال پنج این تمام تو تو، اومدن از قبل امیرسام-

 داد،نمی نشون توجه حد این تا کسی به وقتهیچ نکرد، خواهی معذرت وقتهیچ

 .کشیدنمی رو کسی ناز وقتهیچ

 رو؟ امروزش رفتار ندیدی مگه ی،کنمی اشتباه -

 .ستنشونه یه کرد، سکوت کردی که کاری برابر در راحتی به که همین-

 . شمنمی متوجه واقعاً من-

  آذین؟-

  جانم؟-

 . بودم بهنام عاشق قبالً من-

 .کردم نگاهش باز دهن با

 !گی؟می چی-

 . مبستدل بهش فهمیدم که بود روزم شیش و پنجاه و سال یک وبیست-

 :پرسیدم کنجکاوانه

 افتاد؟ اتفاقی چه بعدش خب -

 :کشید عمیقی نفس

 . وردمآ زبون به رو احساساتم تمام و کردم اعتراف صادقانه من آذین، دونیمی -

 چی؟ بهنام-
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 :فشرد هم به رو هاشب**ل و دزدید رو چشماش

 ! زد پسم-

 :زد مه به رو دستش و خندید بغض با و کشید چشمش زیر به دستی پشت

 !راحت خیلی زد، پسم آره-

 : داد ادامه. نگفتم چیزی و فشردم هم به رو هامب**ل

 شه؛یم ناآرومیتم باعث کنهمی آرومت بهش کردن نگاه حتی که اونی وقتا بعضی -

 .نداره من به ایعالقه ترمهم همه از و نیستم اون مدل من که گفت

 : پرسیدم

 کردی؟ چیکار بعدش -

 : زد پوزخندی و کرد ریز رو چشماش

 .باشم تنها دممی ترجیح بعد به این از دادم، ادامه زندگیم به-

 !پرند نیستن، هم مثل آدما همه-

 ! نخواستن رو من بودن؛ هم مثل داشتم دوسشون من که هاییآدم تمام ولی-

 : ایستادم سینه به دست و کشیدم عمیقی نفس

 کردی؟ فراموشش -

 :شد دپوزخن جایگزین تلخی لبخند

 و دیدمش سال چهار این تمام تو باشه؛ کردن فراموش کارا ترینسخت از یکی شاید -

 مبرا چیز همه حاال اما کردم، بغض و دیدمش شدم، خفه و دیدمش کردم، کج رو راهم

 .باشه شده تموم باید یعنی شده، تموم
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 .کردم بغلش و رفتم جلو شدم؛ اشکش پر عسلی چشمای متوجه

 ور تو صداقت و عشق لیاقت اون عزیزم، نکن ناراحت رو خودت این از بیشتر پس -

 . نداشت

 .(کنهمی ترقوی آدمی به تبدیل رو اونا اشکاشون و شکسته هایقلب)

 ... شاید -

 : خندید و شد جدا ازم

 . رسیدیم کجا به کجا از ببین -

 : زدم لبخند

 کجا؟ از-

 ... امیرسام... تو از-

 !پرند-

 . گممی تبریک بهت نداری بهش حسی اقعاًو اگه خب، خیلی-

  چرا؟ -

 عمل قوانین خالف که نیس کسی سام ولی اومده خوشش تو از سام مطمئنم من-

 . کنه

 قوانین؟ -

 عاطفی رابطه ما از کدومهیچ با تونهنمی وجه هیچ به قدرت یابنده قانونه، یه این-

 .کنه برقرار

 : پرسیدم ب**ل زیر و شدم خیره ماه به



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر I.yasi  | زرد رمان

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

145 

 

 دونی؟می کجا از-

 . پیش هاسال گفت، امیرسام خودِ-

 ؟چرا پس نمیاد خوشم ازش که من داشتم، رو هابازنده احساس چرا دونمنمی

 . کردم سکوت و گزیدم رو لبم

 . متاسفم -

 :کردم زمزمه و شدم سینه به دست

 بد خیلی شدممی عاشقش اگه کنم فکر گفتی بهم کهاین از مرسی نیست؛ مشکلی -

 ! شدیم

 .زدیم حرف دری هر از و موندیم بیدار سه نیم، و دو تا شب اون

 از رو مادرش بچگی تو نیست؛ شهمی دیده اول نگاه در که شادی دختر اون پرند

 تربزرگ برادراش و خواهر به نسبت چون رو اون پدرش بعد سال چند و داده دست

 در گشمادربزر بدش شانس از و کنهمی ازدواج و مادربزرگش پیش کنهمی ول بوده

 .ذارهمی تنهاش سالگی هجده

 خونه برگرده شهمی مجبور و کنهنمی قبولش ششوهرخاله که شخاله پیش رهمی

 و خواهر دیگه و جااین میاد شهمی که سالشم بیست و کنه زندگی تنها و مادربزرگش

 .بودن پرند حق زندگی این گرفت، نخواستن همه این از دلم. بینهنمی رو برادراش

*** 

 رو رنگ مشکی الک اون، از بعد و کردم حموم شدم، بیدار ده ساعت حدودای

 طرف یه و کردم خشک رو موهام زدن الک از بعد نشستم؛ آینه روی به رو و برداشتم

 سفیدی مخمل تیشرت و سفید کاغذی شلوار ایستادم کمد مقابل بافتم؛ مشونه
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 آینه مقابل دوباره. پوشیدم تیشرت روی و شتمبردا رو ایسرمه سویشرت پوشیدم؛

 تو کسهیچ زدم؛ هامب*ل به براقی صورتی رژ و کشیدم ریمل رو هاممژه. ایستادم

 رو صبحونه میز چون بودن؛ خورده بقیه و بودم شده بیدار دیر احتماال نبود، سالن

 و ختری تازه چای و اومد شکوفه میز، سر نشستن محض به بودن نکرده جمع هنوز

 .گذاشت مقابلم رو داغ شیر لیوان

 .کنین صدام داشتین الزم چیزی اگه خانم آذین: شکوفه

 . مرسی عزیزم باشه -

 باال، برم هک برگشتم خوردم؛ صبحونه تند تند چیه واسه دونستمنمی که ایعجله با

 نه،انوق یه این" شد تکرار گوشم توی پرند حرفای شدم، روبرو امیرسام با پله راه توی

 ".کنه برقرار عاطفی رابطه ما با تونهنمی وجههیچ به قدرت یابنده

 : گرفت رو دستم که بشم رد کنارش از خواستم

 خوردی؟ صبحونه -

 . خوردم-

 . منتظرم پایین! خوبه-

 . کرد ول رو دستم

 نشدم؟ متوجه! ببخشین: گفتم تعجب با

 . پایین بیا و شو آماده -

 رنگی خاکستری پالتو و اتاقم توی برگشتم. رفت در سمت به که بزنم حرف خواستم

 .برداشتم سفیدی شال و پوشیدم شلوارم و تیشرت روی

 . بود منتظرم کرده تکیه ماشین به شدم، حیاط وارد استرس با
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 شده؟چی ریم؟می کجا-

 . شو سوار-

 .شدم سوار و کردم نگاهش عصبی

 : گفت و داد قرار موهاش روی رو عینکش بعد کمی زدم، زل بهش حرفبی

 من؟ صورت تو بزنی زل قراره کی تا -

 ! بری؟می کجا رو من بگی که وقتی تا: شدم تخس

 :زدم خندی نیش نگفت؛ چیزی

 کنی؟ رانندگی تونینمی شهمی پرت حواست چیه؟ -

 :شدم لوس و کوبیدم رو پام ناخودآگاه. رفت ایغره چشم

 . بودم قهر من نبود، یادم اصالً -

 : گفت کردمی نگاه جلو به که رطوهمون

 وقت؟اون چرا-

 .هستی بدجنسی آدم خیلی نکردم، فراموش رو حرفات هنوز-

 : گفت آرامش با

 .یکرد گوشِت آویزه و یادته مو به مو رو حرفام که خوشحالم اتفاقاً! خوب چه -

 :گفتم تمسخر با و انداختم باال ابروی

 کردم؟ گوشم آویزه گفته کی-

 !کنی گوشت هآویز بهتره-
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 :گفتم و کردم کجی دهن

 . کنمنمی -

 : گفت و سمتم برگشت و کرد کم رو سرعتش

 تونی؟می -

 زیاد رو موزیک صدای و نزد حرفی گرفتم؛ ازش رو نگاهم دستپاچگی با و شدم هول

 .کرد

 است کُشنده کارِ یه کردن فکر تو به"

 است کننده روانی کردن فکر تو به

 است کُشنده رِکا یه کردن فکر تو به

 است کننده روانی کردن فکر تو به 

 نیا یادم به بارون زیر دیگه

 نیا یادم به خیابون هر توی

 میدمت قسم نیست خوب حالم

 نیا یادم به خوبیامون واسه

 شد پاییز که کردم فکر تو به

 شد گالویز دریا یه با چشام

 گرفت بارون که کردم فکر تو به

 "دش ریز سر گریه شدم پر ازت
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 (روانی/قباد امین)

 رو سیستم که دیدم رو امیرسام دست کردم؛ باز رو چشمام شد تموم که آهنگ

 .کرد خاموش

 . کرد باریدن به شروع نم نم بارون

  امیرسام؟-

  بله؟-

 ریم؟می کجا-

 !ریمنمی جایی-

 : انداختم باال ابرو

 چی؟ یعنی-

 . بشه عوض هوات و حال خواستم-

  :گفتم و زدم پوزخندی

 آره؟ کنم فرار نشم ایعقده وقت یه که بیرون آوردی رو من پس -

 : کرد اخم

 . نه که معلومه -

 . خونه برگردون رو من-

 : گفتم. نداد جواب

 ! حاال همین -
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 لج شده که بارم یه واسه آذین: گفت و دستم رو گذاشت رو دستش لحظه چند از بعد

 .نکن

 : گفتم و زدم پس رو دستش ظ،غلی اخمی با کردم، نگاه دستش به متعجب

 ! بکش رو دستت -

 ! آذین: نالید

 خوشحال رو من خوادمی اون کنه،می توجه من به اون داره؛ حقیقت پرند حرفای"

 من و افتادمی خطر به موقعیتش و شدمی بد خودش برای من به شدن نزدیک با. کنه

 کدومهیچ ونهخ به دنرسی تا "خواستمنمی قطعاً بیوفته، اتفاق این خواستمنمی

 .شد باز در و زد بوقی. نزدیم حرفی

 حرف برای رفتمی راه کنارم امیرسام برداشتم؛ قدم ساختمون طرف به و شدم پیاده

 .کردمی دست دست زدن،

 که نشستم هابچه کنار منم و باال رفت توجهبی امیرسام ما، سمت چرخید هانگاه همه

 : تگف و پهلوم به زد آرنجش با پرند

 بودین؟ کجا -

 : گفتم نشنوه رو صدام کسی که جوری

 ... هواخوری -

 : گفت و پیچوندشون پرند که شده چی پرسیدن همه خنده، زیر زد پرند

 هواخوری؟ برد رو تو سام-

 . آره-

 !عجب-
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 .بخوریم ناهار رفتیم همگی و پایین اومد امیرسام بعد دقیقه چند

 ورود لحظه شدیم؛ جمع کنفرانس اتاق توی. رسید راه از هم زمستون روز آخرین

 برخورد النرم کامالً پرند ولی کردم نگاه پرند به و کردم اخم ناخودآگاه اتاق به بهنام

 . دوخت چشم امیرسام به خیالبی و کرد

 این زا و گرفت تماس من با مارتین دیشب بگیریم؛ قرار آلِمبِن مقابل باید: امیرسام

 زندانی رو هستن مستقر یونان توی که اژمیپرهایی راداف از یکی شدم مطلع طریق

 .عکسشه اینم ندیده، رو خورشید نور ستهفته یه و کردن

 شکالتی مواج موهای با ساله پنج و سی زنی عکس هممون و شد دست به دست تبلت

 .دیدیم رو گندمی پوستی و ایقهوه هایچشم و

 .دیممی تشکیل گروهی مه،الز که افرادی با همیشگی قرار طبق ما: امیرسام

 .برداشت رو آب پارچ و کرد مکثی

 به جهتو با اما ماست از بیشتر تعدادشون دارین، آشنایی آلمبن با همتون: داد ادامه

 ماست، نفع به این و بریم قراره دونننمی گذرونی؛ خوش برن ممکنه عیده شب اینکه

 ادوت شما. جلوییم هیچ-دو ما پس رونیا، نه دارن رو بهنام مثل شخصی نه ثانی در

 تونهب که نداره وجود شما هایتوانایی با کسی جااون چون درصده، صد حضورتون

 اوکی؟ بایسته؛ مقابلتون

 : گفت دقیقه دو یکی از پس و کرد تبلت به نگاهی

 .کنین آماده رو خودتون اردوان، اردالن، رونیا، بهنام، -

 نیست؟ نیاز بقیه وجود به: ضیا

 .ببرم همراهم رو تیم همه و کنم ریسک خوامنمی! نه :امیرسام
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 .دیدم امیرسام به رو بهنام متعجب نگاه

 میری؟ چرا تو: پرند

 .الزمه حضورم: امیرسام

 : گفت و زد پوزخندی بهنام

 چی؟ بقیه حضور -

 : گفت توجهبی امیرسام

 .کنیمی اداره رو گروه تو افتاد، من برای اتفاقی اگه بهنام -

 :گفتم بودم نزده حرف لحظه اون ات که من

 خطرناکه؟ قدراین یعنی -

 :گفت و کرد من به نگاهی امیرسام

 کیی مرگ باعث ما گروه پیش سال چند... پیش دهه چند مسائل از جدا... تاحدودی -

 بدیم توآ نباید بزنن؛ ضربه ما به تا فرصتن منتظر لحظه اون از اونا شد؛ افرادشون از

 . افتیممی راه شب کنین استراحت برید خب خیلی. دستشون

 .نیستیم کنارهم تحویل سال لحظه وقتشه؟ االن آخه: پرند

 . جان پرند شناسهنمی تحویل سال ماموریت: امیرسام

*** 

 تو سامامیر و بهنام رفتم؛ باال هاپله از. خوردیم هشت ساعت هرشب، برخالف رو شام

 .پایین اومدم پله یه بودن، وایستاده راهرو

 .باشه امشب تیم تو که الزمه بیاد؟ ذارینمی چرا: بهنام
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 .بینمنمی ضروری رو حضورش من: امیرسام

 به مبارزه برای اون ها؟ببیننش ترسیمی نکنه! فهممنمی من گی؟می چی امیر: بهنام

 . کردینمی کارا این از وقتهیچ تو متوجهی؟ اومده دنیا

 . بهنام کنه چیکار کی کنممی تعیین که منم این: امیرسام

 .چاه تو ندازیمی رو ما داری تو: بهنام

 . نموندم منتظر دیگه

  دی؟نمی رو اجازه این چرا بیام منم الزمه اگه -

 .نیست الزم نه: ایستاد رومروبه اومد و کرد نگاه بهنام به خشم با امیرسام

 .پایین رفت و زد پوزخندی بهنام

 . زنیمب حرف اتاق توی بهتره: امیرسام

 : گفتم و وایستادم در پشت

 بریزم؟ هَمبِ رو ماموریت ترسیمی باشم، داشته باور رو قدرتم دادی یاد بهم خودت -

 .نه-

 : گفتم و رفتم جلو

 ...چرا پس بیام همراهتون باید شنیدم، که طوراون -

 : شد نزدیک بهم

 . بیوفته برات اتفاقی خوامنمی -

 : گفتم مکث کمی با اما نیستی رونیا گرانن چرا بگم اومد زبونم نوک تا
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 . افتهنمی اتفاقی -

 : گفتم و آوردم ترپایین رو صدام وُلُوم

 . کنیمی حساس رو بقیه داری -

 : کرد اخمی

 زده؟ حرفی کسی -

 : نشستم تخت روی

 . بینممی دارم خودم و واضحه کامالً که چیزیه مسئله این نه،-

 ...بیای خوایمی خودت اگه-

 . میام "الزمه" اگه گممی فقط من-

 : کشید موهاش تو دستی

 ! الزمه-

 . حَله اوکی -

 . شو آماده... پس-

 :رسید گوشم به مالیمش و آروم صدای که رفتم در طرف به

  آذین؟ -

 : گفتم و چرخیدم پاشنه روی

  بله؟ -
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... رنزو پر و قدرتمند خیلی اونا... نندازی خطر توی رو خودت که بدی قول باید-

 ... اونا

 چشماش به صاف و رفتم جلو. شدمی حس همش در یچهره توی اضطراب و نگرانی

 :زدم زل

 !جمعه حواسم... نباش نگران -

 .شدم پیاده رنگ مشکی ون از نفر آخرین عنوان به من

 !اونجاست: سام امیر

 :گفت و کرد من به رو

 !نفره یه -

 زل هک بود نزده حرف هنوز کرد، باز رو رد پوستی سیاه مرد زدم؛ در و دادم تکون سر

 : گفتم و چشماش تو زدم

 . وایسا آروم و کنار برو -

 .کشید پایین رو در گیرهدست بهنام داشت، کوچیکی حیاط

 . قفله امیر: بهنام

 : گفت آروم و رفت در سمت به رونیا

 .بدم تشحرک تونممی باشه در روی ور،اون کلید اگه... کردم رو کار این قبالً -

 : گفت و انداخت نگاهی در سوراخ از بهنام

 . دره روی-
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 جا همه شدیم، خونه وارد یکی یکی. شد باز در و چرخوند هوا تو رو دستش رونیا

 هایستاد هال وسط. نبودن نگهبانا بیشتر عیده شب امشب، چون احتماالً بود، ساکت

 بودم ایستاده حرکتبی من و گرفتن گارد هابچه شد؛ روشن چراغا تمام یهو که بودیم

 ورتق سختی به رو دهنم آب. کردممی نگاه بودن مقابلمون که نفری هشت-هفت به و

 ذهنم به که ایجمله اولین و کردم مخفی کردنشون مشت با رو دستام لرزش دادم؛

 ".اومدم کردم غلطی عجب": بود این اومد

 : گفت بلند و افتاد من به نگاهش " کتایون "بود، دیدم خواب تو که دختری

 !تو -

 استفاده فرصت از من که کردمی نگاهم مات و بود بُهت تو هنوز. زدم زل بهش نفرت با

 دیوار به رو اینجاییم که وقتی تا کردم مجبورش و کردم نفوذ ذهنش به و کردم

 هک عقب رفتم قدم یک. داد انجام گفتم که کاری نکنه، نفوذ کسی ذهن به و وایسته

 .بود ایستاده سرم پشت امیرسام، به خوردم

 اومد، طرفمون به زیادی خیلی سرعت با کوتاهی قد مرد رفت؛ پیش سریع چیز همه

 با بهنام. شدنمی دیده و شدمی محو تقریباً حرکت از بعد که بود زیاد قدراون سرعتش

 هم موفق که بگیرش کرد سعی و رفت جلو بود، گرفته خودش به که خشنی یچهره

 . زدش خوردمی تا و نشست اشسینه روی و شد

 : زد جیغ گرفت رو دستم رونیا

 !ببین رو اون آذین زهرا، فاطمه یا -

 گوریل حالت و بود مو از پر صورتش و سر که مردی کردم، نگاه کرد اشاره که جایی به

 و کشیدم رو رونیا دست و زدم جیغ ترس روی از و ارادهبی بود؛ گرفته خود به مانندی

 همون شد، پخش موهام و کشید رو کالهم پشت از کسی دویدیم؛ راهرویی طرف به
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 رو گلوم بلندش هایناخن با کنم کاری بتونم کهاین از قبل و زد جیغ رونیا. بود گوریل

 که بودم آخر ضربه منتظر. افتادم کردن خرخر به و گرفتم رو گلوم دستام با. کرد پاره

 . شد دور و گرفت فاصله ازم

 در سعی خرخرکنان و اومد بند نفسم خوردم؛ زمین صورت با و رفت سیاهی هامچشم

 و،ر سرم امیرسام و سرم باال اومدن سرعت به امیرسام و اردوان. داشتم کشیدن نفس

 :گفت و گذاشت پاهاش روی

 ! باش زود اردوان بکش، نفس بکش، نفس آذین آروم؛ آروم، -

 دستم اردوان که شدممی هوشبی داشتم و بستم رو چشمام گرفت؛ رو دستم اردوان

 :کرد ول رو

 ... آذین آذین، -

 : گفتم زیرلب. کردم باز رو چشمام صورتم، تو زد آروم سیلی یه امیرسام

 . خوبم... خ-

 : گفت که شنیدم رو آرومش یزمزمه

 ! کردم؟می چیکار تو بدون -

 . بشم بلند کرد کمکم

 . زودباش کن، پیداش برو -

 پیدا رو بودیم دیده رو عکسش که زنی گشتیم؛ رو اتاقا تک تک و رونیا تسم دویدم

 کمکش و کردیم باز رو پاش و دست بودنش، بسته تاریک کامالً اتاق توی کردیم؛

 اردالن گلوی دور رو سفیدش بلند موهای بلند؛ قد زنی. بیرون رفتیم و کردیم

 شکمش؛ تو کرد رو تشدس زن همون یهو. بود شده کبود اردالن و بود پیچونده
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 خودم و خروجی درب سمت دادم هل رو زن و رونیا شد؛ گرد رونیا و من چشمای

 پا هایپنجه روی همین خاطر به بود بلندتر خیلی من از قدش اردالن؛ پیش رفتم

. کرد خارج اردالن شکم از رو دستش. کردم وارد سرش به ناچیزی یضربه و ایستادم

 چشماش سمتم، برگشت زن اینکه محض به. زمین فتادا و گرفت رو شکمش اردالن

 به رو کلماتی زحمت به و زدم زل چشماش تو گرفت؛ رو من گلوی باراین شد؛ زرد

 .آوردم زبون

 و دیوار سمت رفت و کرد رها رو من دیوار؛ به بزنه محکم رو سرش خواستم ازش

 . شد بیهوش نهایت در و داد انجام رو گفتم بهش که کاری

 : گفت و ایستاد کنارم ناردال

 . بریم بیا -

 و ردمک رونیا به رو در، دم رسیدیم. گشتم امیرسام دنبال راه بین و دویدم در طرف به

 : گفتم

 امیرسام؟ -

 : شنیدم سر پشت از رو صداش

 . اینجام من -

 : ایستادم کنارش و دویدم

 خودته؟ خونِ این خوبی؟ -

 ... آذین بریم-

*** 
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 سالن توی همگی. برد خودش همراه و گرفت رو بودیم داده نجاتش که زنی دست پرند

 خون و بود نشده زخمی هم بهنام البته بودیم، خونی رونیا جز به مونهمه نشستیم؛

 نگاه رو من داشت اونم انداختم، امیرسام به نگاهی. بود ریخته لباسش روی بقیه

 .بود شده خونی شسینه از قسمتی کرد؛می

 : گفت بود نشسته مکنار که رونیا

 بودن؟ چی دیگه اینا ببره، خوابم امشب نکنم فکر -

 : گفتم ترس با

 شد؟ چی گوریله -

 : خندید بهنام

 ! زدمش-

 کشتی؟ هم کسی-

 .نداریم رو کاراین اجازه هستیم گونه یه از چون نه،-

 : کردم اخم

 بود؟ نگفته من به اینو کسی چرا -

 : زد پوزخند

 بکشی؟ رو کسی تونیمی جوجه توئه مگه -

 : انداختم پا رو پا و انداختم باال ابرویی

 .پایین کنی پرت سوم طبقه از رو خودت کنم، کاری تونممی االن همین مثالً اوهوم، -

 : زد فریاد امیرسام که برداشت خیز طرفم به خشم با
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 !کافیه -

 : گفت بهنام به رو

 ساناز داد، تنجا رونیا همراه به رو( ییونان زن همون) انیسون کهاین بر عالوه آذین -

 .کرد کم رو کتایون شر و کرد هوشبی رو

 : گفت و کرد اخم اردالن. بهنام به شدم خیره غرور با

 . کنیم استراحت بهتره ایم،خسته مونهمه بهنام -

 : گفت زیرلب رونیا

 ! پرخاشگره و عصبی همیشه بهنام -

  کنی؟می بیرونم داری: بهنام

 رفته؟ یادت بری، جااین از خواستی خودت روزی یه :اردالن

 فتمر و افتادم راه سرش پشت منم. رفت هاپله سمت به و گفت بخیری شب ادامه در و

 .اتاقم

 : گفت و اتاق تو پرید پرند

 . شنیدم رو صداتون بهنام؟ و تو بین شد چی -

 : گفتم و زدم ایحوصلهبی لبخند

 .بکشمش تونممی گفتم منم زد، جا عرضهیب رو من اون دیگه، شنیدی خب -

 :گفت و خندید

 .بودیا نکرده رو رو؛ جذبه ماشاهلل خانــوم، آروم -
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 و برداشتم رو ستش شلوار و روشن نارنجی کوتاه آستین تیشرت و کردم باز رو کمد

 .تخت رو انداختم

 : گفت و رفت در طرف به

 .زدن رو شاهرگت کردیا، قرمز حسابی -

 .بودم مرده تقریباً ود،ب بد خیلی-

 کدومشون؟-

 . گوریله اون-

 داد اجازه خودش به چطور دادن؛ نجاتت موقع به کرد رحم خدا دیدمش، قبال-

 بزنه؟ رو شاهرگت

 .داریم رو دوقلوها چون احتماال-

 . بگیری دوش یه بهتره هرحال به آره،-

 . اوهوم-

 و شکل ما هایبچه بودن، اکترسن واقعاً. شستم رو بدنم روی هایخون و گرفتم دوش

 و ترترسناک یکی از یکی و دادنمی شکل تغییر اونا ولی شدنمی عوض قیافشون

 .بودن هارتر

 ! واال اونا، دسته تو بره باید بهنامم من نظر از بگیرم، فاکتور رو بهنام بهتره

 .تخت رو پریدم و خوردم رو سردردم قرص

 در پشت بست؛ نقش چشام جلوی لگوری ترسناک تصویر در، صدای شنیدن با

 .وایستادم
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 کیه؟-

 . امیرسامم-

 . کردم باز رو در

 بودی؟ در پشت-

 .نه-

 : گفتم و نشستم تخت روی روش، به رو. نشست تختم نزدیک رنگ سفید کاناپه روی

 افتاده؟ اتفاقی-

 . نه-

 ...پس خب-

. شدم مشَست ناخن الک کندن مشغول و پایین انداختم رو سرم و ندادم ادامه

 :گفت مقدمهبی

 شنیدی؟ رو حرفم -

 :پرسیدم و کردم بلند رو سرم

 حرف؟ کدوم -

 ... داد نجاتت اردوان که زمانی-

 :گفتم و دزدیدم رو چشمام

 زدی؟ حرفی مگه-

 :گفت زیرلب
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 !نمیگن دروغ چشمات -

 .کردم سکوت

 :شد ملتمسانه جورایی یه لحنش

 ... کن نگاه من به آذین -

 : گفت و کرد مشت رو دستش باالخره گذشت؛ مین یه. دمکر نگاهش منتظر

 .نکنم فکر بهش تونمنمی... چشمات -

 .اومد طرفم به و شد بلند اونم شدم، بلند شد، گرد چشمام

 :گفت عاجزانه و لرزید ش*ا*ب*ل

 . نکن نگاه من به جوریاین آذین -

 . پایین انداختم رو سرم

 خوشی پایان که اعترافی از متعجب من، و بود کرده اعتراف بگم؛ چی دونستمنمی

 : گفتم و کردم تر رو لبم زبون با. نداشت

 .کنم استراحت خواممی و امخسته من -

 : گفت و زد تلخی پوزخند رفت؛ عقب قدم یه

 .بخیرشب گرفتم، رو جوابم کنم فکر -

 و؛پت زیر رفتم و کردم خاموش رو چراغ. زدمی تند تند قلبم، رو گرفتم رو دستم

 .فشردم هم به محکم رو چشمام

*** 
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 دید وقتی بود، نشسته تخت رو بیدارشدم؛ زدمی صدا رو اسمم که پرند صدای با

 : گفت بازه چشمام

 !مبارک نو سال -

 :گفتم و کشیدم ایخمیازه

 . مبارک نو سال -

 . شدن بیدار همه پاشو-

 .میام منم برو تو باشه-

 و هفت یقه ایسرمه سارافون با رو لباسام و زدم مسواک شستم، رو صورتم و دست

 ،وایستادم آینه جلوی. کردم عوض ایسرمه پاکتی جین شلوار و سفید زیرسارافون

 و کردم بشی و خوش بقیه با. پایین رفتم و زدم براقی رژ و کشیدم نازک چشم خط

 : گفتم کنم نگاهش کهاین بدون رسیدم امیرسام به وقتی

 . مبارک نو سال -

 .رفتم حیاط طرف به و

 :گفتم و نشستم کنارش بود؛ نشسته هاپله روی حیاط توی رونیا

 . مبارک نو سال -

 :گفتم و گردنش دور انداختم دست. شدم کردنش گریه متوجه تازه

 رونی؟ شده چی -

 . جونم مامان تنگ دل تنگم، دل: رونیا

 ندیدیش؟ وقته چند -
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 . ساله یه-

 قبل حتما که بود این امدغدغه ترینبزرگ پارسال تا بودیم؛ کنارشون کاش متاسفم،-

 واقعاً حاال اما دادم،می انجام مامانم با رو نو سال خرید هم همیشه. کنم خرید عید از

 .بدونم ترینشبزرگ رو مشکلم کدوم دونمنمی

 .آورده دووم سال همه این چطور پرند دونمنمی شدم، خسته-

 که بینیمی بدی، ادامه و نشی تسلیم کافیه شن؛می شدنمون ترقوی باعث مشکالت-

 .کنیمی مبارزه مشکالت با دیروز از ترقوی روز هر

 هاتن اون! کنم؟ چیکار من بشه چیزیش جونم مامان اگه شده؛ تموم طاقتم دیگه نه،-

 .دارم که کسیه

 .خوریمی سرما کرد، کاری بشه شاید تو بریم پاشو حاال-

 ؛باال رفتم و شدم جدا رونیا از نکردم پیداش وقتی و تمگش امیرسام دنبال چشم با

 :زدم در و کشیدم عمیقی نفس

 . تو بیا -

 .بود مشغول تاپلپ با و بود نشسته تخت روی

 . بزنم حرف باهات خواممی -

 به دوباره و شد من متوجه و آورد باال رو سرش. بود زده چشماش به طبی عینک

 : گفت و شد خیره تاپلپ

 .نومشمی -

 : گفتم و کردم اشاره تاپلپ به

 جوری؟این -
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 .شد بلند تخت روی از و برداشت رو عینک و بست رو تاپلپ

 . ببینش بار یه فقط بذار ببینه، رو مامانش خوادمی رونیا -

 : گفت و کرد اخم

 ! نداره امکان چیزی چنین بودم گفته-

 ! قبال بودی، گفته قبال-

 . شهنمی گممی االنه که االن خب-

  شه؟نمی چرا-

 متوجهی؟ تون،خانواده دیدن برید بدم اجازه تونمنمی من قانونه،-

 :گفتم و زدم پوزخند

 ! بشی؟ قانون خیالبی بار یه تونیمی -

 ! منه با شما مسئولیت تونم،نمی نه-

 ابراز ما به نداری حق گفته که نیست قانونی همون قانون از منظورت احیانا-

 نی؟ک احساسات

 : کرد نگام زده بُهت

 گفت؟ بهت کی -

 . پرند-

 ...جابی خیلی پرند-

 :گفت و کرد مکثی نکرد، تموم رو اشجمله
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 خوام،می معذرت بشم احساساتم مانع نتونستم و کردم که اشتباهی خاطربه -

 .خواممی معذرت ازت نکردمم که اشتباهاتی خاطربه

  :گفت بلندی نسبتاً صدای با ادامه در و

 شدی؟ راضی -

 : گفتم بدجنسی با اما لرزید، دلم

 ...دیشب بگم همه به خواینمی اگه -

 :دادم ادامه و زدم سینم به ایضربه

  .ببینه رو مامانش رونیا بدی اجازه باید کردی عالقه ابراز اژمیپر منه به -

 :گفت که رفتم در سمت به و چرخیدم کفش پاشنه روی

 که رفاییح رو آدما... دیگه چیزهیچ نه و بیماری نه هکشمی گلوله نه رو آدما -

 .کشهمی بشنون نبوده حقشون

 .اتاقم تو رفتم دویدم و شدم خارج اتاق از زد؛ حلقه چشمام تو اشک

 زیر کردم؟ رو کار اون چرا زدم؟ حرفی چنین چرا نشستم؛ زمین روی در، پشت

 :کردم زمزمه ب**ل

 . رونیا خاطر به -

 ونیار نه حاال کردم؛ تهدیدش رحمیبی با و شکوندم رو دلش من ؟چی امیرسام اما

 !امیرسام نه خوشحاله،

 بودم زده که حرفایی از شدیداً گذروندم؛ شکل بدترین به رو نو سال روز اولین

 از قبل اگه شدمی خوب خیلی! نداره سودی پشیمونی که حیف اما بودم، پشیمون

 .کردممی فکر کمی زدن حرف



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر I.yasi  | زرد رمان

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

168 

 

 ،وایمیسته شکنه،می دیگه، دله. باشید زدنتون حرف مواظب زدن رفح موقع #)

 (میرهمی

 کردیم؛ تماشا تلویزیون و زدیم حرف شب آخره تا و خوردیم ماهی و پلو سبزی شام

 از لقب اما بردن، رو کردم فراموش رو اسمش که زنی و بودن اومده صبح کهاین مثل

 از پرند. کنهنمی فراموش وقتهیچ رو فلط این و ممنونه ما از گفته پرند به رفتن

 شب از بعد و کرد بهونه رو سردرد و نکرد قبول که بخونه برامون خواست امیرسام

 .نگفت چیزی و کرد من به نگاهی پرند. کرد ترک رو جمع گفتن، بخیر

 خودشون اتاق به گویان بخیر شب دیگری، از پس یکی گذشت که یک از ساعت

 :گفت و کشید خمیازه هم رونیا که بودیم سالن ویت دخترا ما فقط. رفتن

 .شدم بیدار پروین صدای و سر از سحر کله از بخوابیم، بریم -

 .نیستن خواب خوش بعضیا مثل که همه طور،همین منم: پرند

 .شنومنمی چیزی که البته ست،خونه سرِ اون من اتاق خانم، حسود -

 هار آزاد دورم و کردم باز رو موهام و کردم عوض صورتی شلوار بلوز با رو لباسام

 چراغ شدم؛ خارج اتاق از صدابی رفتن، کلنجار و کردن دست دست کلی از بعد. کردم

 میرساما اتاق به بود؛ خونه اهالی بودن خواب دهنده نشون و بود خاموش هااتاق تمام

 یدند با و بود کشیده دراز تخت روی. تو رفتم زدن در بدون بار اولین برای و رسیدم

 : گفتم آرومی به و باال بردم رو دستام. شد خیز نیم جاش تو من، سایه

 ...منم -

 .دیدمنمی واضح رو صورتش تاریکی تو

 کنی؟می چیکار جااین -
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 حسش لبش روی اما دیدمنمی تاریکی تو که پوزخندی و ایستاد مقابلم کردم؛ سکوت

 :گفت کردممی

 !کنی تهدید بازم اومدی شاید آهان، -

 !امیرسام-

 .کرد سکوت اون بار این

 :گفتم و دادم تکیه اشسینه به رو پیشونیم و شدم نزدیک بهش آنی تصمیم یه با

 .خواممی معذرت -

 .بود بودنش آروم از حاکی مهربونش صدای

 چی؟ بابت-

 !کردم ناراحتت-

 ...که ناراحتم خودم از نیستم؛ ناراحت تو از -

 :گفتم و کردم جدا رو سرم

 ...که گفتی بهم چون چرا؟ -

 رو چشمام نزد، حرفی اونم وقتی. کردم سکوت و فشردم هم به محکم رو م*با*ل

 :کردم تکرار و بستم

 .خواممی معذرت -

 رو اشچشم برق فقط که بود تاریک اتاق قدراون بیشتری؛ صدای لرزش با باراین

 کشید وهامم به دستی و ردک طی رو بود شده ایجاد که ایفاصله اندک. بس و دیدممی

 .کرد حلقه کمرم دور رو دستاش و
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 :گفت نجواکنان و کشید عمیقی نفس

 (موالنا) من دل دوای تو ای دوا، تو جز مرا نیست -

 .شدم جدا ازش شد شل که دستاش. فشردم اشسینه به رو سرم

 الیح چه بزنم حدس صدا تن و لحن روی از و بینمنمی رو شچهره کهاین از کالفه

 . کشیدم پوفی و کردم ریز رو چشمام داره،

 ...من -

 .کرد تکیه دیوار به و رفت عقب

 آذین؟ -

 . وایستادم جام تو منتظر و دوختم چشم بهش

 ! شیمنمی ما وقتهیچ تو و من -

 :گفت و کشید پیشونیش به دستی دادم؛ تکون تایید ینشونه به رو سرم

 !لطفاً... آذین برو -

 اعتراف خواستمنمی ایستادم؛ تاریک راهروی تو و شدم خارج اتاق از کوتاهی مکث با

 قلبم، ضربان سکوتم، ولی اومده؛ خوشم ازش حداقل یا دارم دوستش که کنم

 حس. کنن رسوا رو من تا بودن داده هم دست به دست همگی بغضم، چشمام،

 ندت لبمق هم ناراحت؛ هم بودم، خوشحال هم کردم؛می تجربه داشتم رو متفاوتی

 در رنگیکم اخم هم بود، گرفته شکل لبم روی لبخندی هم. زدمی شور دلم هم زد،می

 . بود گرفتن شکل حال

 ! بود هویدا رفتارم و حاالت تمامی در تلخ، اما شیرین تناقضِ این و
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 تو بگه و توگوشمون بزنه سیلی یه باید یکی که سردرگمیم و گیج انقدر گاهی #)

 (جون احمق عاشقی

*** 

 .کردم مرتب آینه جلوی و سرم رو انداختم رو شالم

 و دخترا و من قراره و شلوغه حسابی خریدها مرکز احتماال و عیده پنجم روز امروز

 . بریم خرید به اردوان

 . دکر رو پاساژها از دیدن درخواست رونیا و رسیدیم خرید مرکز تریننزدیک به

 .کنم پیدا پارک جا من تا برید شما: اردوان

 هول افتاد؛ رفتمی راه مردی کنار که آرزو به چشمم که داشتمبرمی قدم هابچه کنار

 لیاص خیابون به کردم؛ حرکت آرزو مخالف جهت و موندم عقب رونیا و پرند از و شدم

 .شد جدا ما از اردوان که جایی دقیقاً رسیدم،

 العمل،عکس که کشیدم جیغ. ماشین تو کشید رو من کسی که شد چی نفهمیدم

 .شدم بیهوش و بود بینیم جلوی دستمالی گرفتن

. دیدنمی چیزی تاریکی جز چشمام کشیدم؛ گردنم درد از آهی کردم، باز رو چشمام

 وارد نفر دو کرد؛ اذیت رو چشمام نور! بوده سمت کدوم در فهمیدم تازه شد باز که در

 .شدم روروبه پسر اون و کتایون با که کردن روشن رو چراغ و شدن

 ! اینجاست کی ببین به،به: کتایون

 کثافت؟ خوایمی چی من از: زدم داد

 کردی؟ چیکار من با دیدیم رو دیگههم که باری آخرین و اولین امم،-

 : پرسید بود وایساده کنارش که پسری از
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 کرد؟ چیکار سپهر هان -

 :گفت کتایون خود دوباره! سپهره اسمش پس

 .ببینی رو خانم نبودی که تو! کجاست؟ حواسم وای، ای -

 :چشام تو زد زل و سمتم اومد

 هوم؟ کنم؟ چیکار تو با االن -

 :گفتم و کردم نگاهش نفرت با

 . بکنی تونینمی غلطی هیچ -

 :انداخت باال ابرویی

 جدی؟ -

 خوای؟می چی من از-

 : گفت و خندید

 د؟بو چی قبلیم گروه ترک دلیل دونیمی شه؟می بمیری، خواممی -

 : داد ادامه. ندادم جواب

 .هند بفرسته رو من خواست و بود برده بو امیرسام و کشتم آدم -

 داره؟ من به ربطی چه اینا-

 . طرفی کی با بدونی خواممی-

 : زدم پوزخند

 . طرفم کی با دونممی -
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 : گفت و انداخت ساعتش به نگاهی

 .زده غیبش عزیزش شاگرد باشه فهمیده باید امیر دیگه -

 اینجام؟ ساعته چند-

 کنه؟ دعوات ترسیمی آخی-

 : گفتم و زدم پوزخند

 جان؟ کتایون کردی فرار و ترسیدی که تو مثل -

 : زد داد عصبانی

 . زه*هر میاری زبون به رو من اسم خوریمی گوه -

 : اومد جلو سپهر

 !امیره... گوشیت کتی -

 . من بدش باشه، خواد می هرخری-

 . باش آروم: سپهر

 : داد جواب و گرفت رو شیگو

  بله؟-

- ... 

 . نزن داد من سر: کتایون

- .... 

 . مهمه برات خیلی اینکه مثل: کتایون
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- ... 

 . کنممی بخواد دلم هرکاری نزن، داد گفتم: کتایون

- ... 

 ... اَه: کتایون

  گفت؟می چی: سپهر

 . چرت: کتایون

 : گفت و شد ترنزدیک

  شناسی؟می چقدر رو امیر -

 : گفت و چشام تو زد زل که ندادم رو جوابش

  شناسی؟می چقدر رو امیرسام-

 . کم خیلی-

 رو چشمام کنه، نفوذ تونهمی چشم طریق از فقط کهاین برفرض و گفتم زیرلب آشغالی

 . بستم

 . آورد باال سرم و گرفت دستش تو رو امچونه

 : گفت که بود بسته هنوز چشمام

 ؟میاد خوشش تو از امیر -

 و شد خیس بم**ل پشت کردم، مقاومت و فشردم هم به رو لبهام. کردم باز رو چشام

 : گفتم کنم، مقاومت این از بیشتر نتونستم. چکید مانتوم روی خونی قطره

 . ره... آ -
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 : زد قهقه بلندی صدای با کتایون

 ! بعیده امیر از -

 : گفت و انداخت صورتم به نگاهی شد، سرازیر اشکام

 ی؟چ تو -

 . نه-

 .بگم رو حقیقت نفوذ با نشم مجبور که دادم رو جوابش زود باراین

 . شد جالب -

 : گفت و شد خیره چشمام به و صورتم تو شد خم

 گیمی بهش یدید که رو امیرسام کنی،می رو کاراین کنم، آزادت گرفتم تصمیم اگه -

 فهمیدی؟ نداری دوسش کهاین و... و نشه نزدیک بهت

 . شد خارج دهنم از "آره" به هشبی چیزی

 .کردم مجبورت و کردم نفوذ بهت من بگی امیر به نداری حق آهان، -

 .نکن رو کاراین: کردم زمزمه

 .شهمی دیدنی واقعاً لحظه اون ببینم، رو امیر قیافه دارم دوست -

 داشت سعی و گفتمی پرت و چرت مدام کتایون فکرکنم، کردم سعی کرد؛ سکوت

 و شد خارج اتاق از سپهر همراه به و کرد خاموش رو چراغ آخر در کنه؛ تاذی رو من

 تونستمنمی و بود بسته دستام بود، رسیده هم امچونه به خون. کردن قفل رو در

. کردم پاک رو بم*ل و بینی خون و کردم نزدیک مشونه به رو سرم کنم، پاکش

 کردم تقال هرچی کنم باز رو دستام کردم سعی کرد، عادت تاریکی به چشمام

 .نتونستم
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 تجسم ور سپهر قیافه و کردم خودم تقدیم جانیاحمق دیوار، به زدن زل کلی از بعد

 .برم بذار کن باز رو در بیا: گفتم ب**ل زیر و کردم

 .نیومد اما شمردم شصت تا بار پنج

 به کنه روشن رو چراغ اینکه بدون شد، باز در که بود گذشته ساعتی نیم کنم فکر

 و دویدم دنبالش منم و کرد حرکت ربات مثل. کرد باز رو پام و دست و اومد طرفم

 هیچی بود کنارم سپهر چون اما بودن، زدن حرف درحال نفر سه شدیم؛ سالن وارد

 .نگفتن

 :گفتم شدیم؛ کوچه وارد

 .دنبالم بیاد کسی نده اجازه و تو برو -

 اینکه زا قبل کتایون امیدوارم. دمافتا نفسنفس به رسیدم اصلی خیابون به و دویدم

 اکسیت. برگردم کنه کاری تونهمی راحت خیلی وگرنه نشه، غیبتم متوجه خونه برسم

 : گفتم رو عمارت آدرس و شدم سوار. شد متوقف پام جلوی رنگی زرد

 . دارم عجله من آقا -

 :گفت و انداخت نگاهی آینه تو از

 !تونبینی -

 .کردم تمیز رو مونده باقی خون و کردم تشکر گرفت، سمتم رو کاغذی دستمال پاکت

 : پرسیدم رسیدیم زود خیلی

 چنده؟ ساعت ببخشید -

 .نیم و ده: راننده

 .بیارم رو کرایه برم صبرکنین لطفاً مرسی،-
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 . آبجی باشه-

 : شنیدم رو پروین صدای زدم زنگ

 ...خا آذین آقا،. بفرمایید شمایین؟ خانم وای ای -

 لنسا توی همه شدم، ساختمون وارد نبود؛ در جلوی بادیگاردی هیچ م،کرد باز رو در

 .داشتن حضور

 . سالم -

 :گفت و رسوند من به رو خودش سریع هایقدم با امیرسام

 کرد؟ ولت چطور خوبی؟ -

 . کردم فرار-

 : کرد بغلم و اومد جلو پرند

 . ترس از مردم دختر -

 .ردمکمی نگاه امیرسام به و بودم پرند بغل تو

 . ایستاد کنار و شد جدا ازم

 کردن؟ اذیتت: امیرسام

 . کنه حساب تاکسی با بره یکی -

 کردن؟ اذیتت: کرد تکرار امیرسام

 ...فقط... نه -

 محکم رو م*با*ل و کردم چفت رو دندونام بگیرم؛ رو خودم جلو تونمنمی! نه وای

 . نشه خارج ازش ایکلمه تا فشردم
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 چی؟ فقط -

 هم هب محکم رو بام**ل. بودن شده جمع دورم هابچه یهمه کردم؛ اهنگ اطرافم به

 .بود شده سرخ صورتم یقیناً فشردم،

 :گفت و کرد نگام تعجب با امیرسام

 کرده؟ چیکار باهات کثافت اون چته؟ آذین -

 . آورد دستمال و آشپزخونه تو رفت پرند کرد، ریزیخون دماغم بازم

 . کن پاک رو بینیت: پرند

 . داشت ادامه بینیم ریزی خون و کردممی مقاومت هنوز بینیم؛ جلو روگرفتم مالدست

 :گفت و کرد اخم امیرسام

 ! کنهمی مقاومت داره -

 :گفت و شد خیره بهم نگران رونیا

  چی؟ برابر در مقاومت -

 . دونمنمی: امیرسام

 :گفتم و کردم ایسرفه

 ! تنها بزنم؛ حرف باهات باید -

 .شدم امیرسام اتاق وارد و رفتم باال هاپله از و دویدم بودن، زده زل بهم همشون

 :گفت و بست رو در

 کرد؟ اذیتت بگو بهم لطفاً کنی؛می نگرانم داری شده؟ چی -
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 . نه-

 آذین؟... که نکردن باهات کاری -

 . خوبم من نه: گفتم و نشستم تخت روی

 .بشی نزدیک من به کنن سعی... امیرسام: گفتم و سمتش چرخیدم. نشست کنارم

 میگی؟ چی: گفت ب**ل زیر و کرد نگام تعجب با

 : گفتم و دزدیدم چشم

 . ندارم دوست... دوستت من -

! کردنمی نگاه رو من چشماش چشماش، کردم؛ نگاهش و نیاورد طاقت دلم نزد؛ حرفی

  شدم؟ اشبستهدل قدر این نفهمیدم چرا زد؛ حلقه چشمام تو اشک این؟ از بدتر چی

 زنی؟می رو حرف این االن چرا -

 .نداشتم جوابی واقعاً

 :گفتم و گرفتم سردم دستای تو رو سرم

 ...این از بیشتر که گفتم فقط من... من -

 اما ه،شد نفوذ ذهنم به بگم تونستمنمی. پایین انداختم رو سرم و ندادم ادامه

 .بشنوه الزمه شرایط این در که حرفایی. بزنم بهتری حرفای تونستممی

 باشیم؛ هم با تونیمنمی ما زدم، حرفی چنین که متاسفم... متاسفم من امیرسام -

 .کنیم تمومش رو مسئله این االن همین بهتره

 رو فلزیش فندک کردن باز صدای بالکن؛ تو رفت و شد بلند جاش از دلخوری با

 من و دکشیمی سیگار اون مدتی ولی مدت چه دونمنمی. کرد روشن سیگاری شنیدم،
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 عذابم بیشتر بود، کرده اختیار سکوت و زدنمی حرفی اینکه. بودم شده خیره بهش

 و شدم بلند جام از بود؛ یک به دقیقه ده انداختم، دیواری ساعت به نگاهی. دادمی

 .کردم ترک رو اتاق صدابی

*** 

 بعدش؟ خب: پرند

 . اومدم و گرفتم تاکسی دیگه، هیچی-

 باهاش بار آخرین که بهنام همین شه؛نمی باورت که سیدیمتر قدراین آذین، وای -

 .عمارت اومد فهمید تا کردی، بحث

 واقعا؟-

 به میشهه کرد؛ اذیتمون خیلی بود ما با که سالی یه شعوربی کتایون این... اوهوم-

 یمفهمید تازه ما و داد لو خودش بره خواست وقتی البته کرد؛می نفوذ ذهنمون

 .دهنبو شأنمون در که بزنیم حرفایی یا کنیم مزخرفی کارهای کردهمی مجبورمون

 شاید. امیرسام شخص به فقط نگو امیرسام به گفت کتایون رسید؛ ذهنم به چیزی

 !نگو کسهیچ به نگفت اون شدنیه، این آره بگم، پرند به بتونم

 : گفتم و گرفتم رو پرند دستای

 .بگم بهت چیزی یه باید -

 . کرد تعجب امچهره حالت تغییر از

 شده؟چی-

 ...پرند ببین-

 : گفتم سریع خیلی و کردم مکث
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 . کرد نفوذ من به کتایون -

 :گفت خیالبی و داد بیرون صدا با رو نفسش

 شب دارم یاد به کرده؟ نفوذ بهت کنی فراموش نگفته بهت؟ گفت چی واضحه، اینکه-

 .کرده وذنف بهمون که کنیم فراموش گفتمی ما به گفت رفتن از قبل

 .کرده نفوذ بهم نگم امیرسام به گفت ولی نه،-

 امیرسام؟ چرا-

 .کنی کمک من به باید پرند-

 چیه؟ موضوع حتما؛ باشه-

 !امیرسامه موضوع بمونه؛ خودمون بین بدی قول و-

 .دممی قول-

 هردلیل به یا انتقام برای و میاد خوشش من از امیرسام که بگم کرد مجبورم-

 .ندارم دوسش و نشه نزدیک بهم بگم هشب گفت ایمسخره

 : گفت و کرد اخم

 .شهمی بدبخت امیرسام احتماالً وگرنه نکنه، لقی دهن امیدوارم -

 : کردم بغض

 .منه تقصیره همش-

 ست؟ساخته من از کاری چه حاال ندون؛ مقصر رو خودت نیست، طوراین اصالً نه-

  !تونیمی تو اما بگم، امیرسام به تونمنمی من-

 بزنی؟ رو حرفا اون کرده مجبورت و کرده نفوذ ذهنت به بگم بهش-
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 . آره-

 :کشید آهی

 آذین؟ افتهمی اتفاقی چه اون از بعد چرا؟-

 : گفتم ب**ل زیر

 ....اما دونم نمی باورکن دونم،نمی-

 چی؟ اما-

 .کردم ناراحتش بازم فکرکنم اما-

 .باش آروم-

 .بود اشک از خیس کشیدم، صورتم به دستی

 . گممی بهش -

 . مرسی-

 : گفت و زد چشمکی

 .فعالً-

 .بالکن تو رفتم و هامشونه رو گذاشتم رو شالم

 حرف مشغول و شد حیاط وارد پرند باالخره بود؛ ایستاده حیاط توی تنها امیرسام

 گوشی. بستم رو بالکن در و داخل برگشتم کردم، سرما احساس شدت به. شدن زدن

 اما، مبود داده امیرسام به که قولی زیر بزنم تونستم چطور دونمنمی برداشتم رو

 .شد برقرار تماس و گرفتم رو سامیار شماره

 .کنم قطع رو تلفن تونستمنمی ولی اشتباهه کارم دونستممی



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر I.yasi  | زرد رمان

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

183 

 

 بله؟ -

 .زد حلقه چشمام تو اشک شد، حبس مسینه تو نفس

 بفرمایید؟ بله -

 . نزدم حرف

 الو؟ -

 .شد قطع

 به چی؟ فهمیدمی امیرسام اگه کردم؟ که بود غلطی چه این کردم؛ پاک رو شماره

 .شدمی بد خیلی فهمیدمی اینم اگه کردم،می اذیتش کافی اندازه

 خیلی اام بود یازده ساعت تازه بستم، رو چشمام و کشیدم دراز. زدم پام به ایضربه

 اینکهفکر زا. لرزید گوشیم که شدممی خواب گیج داشتم. کردممی خستگی احساس

 .برداشتم رو گوشی و نشستم سیخ باشه سامیار

 .کردم باز رو پیام و کشیدم دراز دوباره بود؛ امیرسام از پیامی

 .گفت بهم رو چیزهمه پرند -

 :دادم جواب

 .خواممی معذرت -

 :داد جواب زود

 .نبودی مقصر تو -

 ...تو که بگه کتایون اگه-

 .کردم ارسالش جوریینهم بنابراین بنویسم، چی دونستمنمی
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 . کنهنمی رو کاراین -

 :گفتم صادقانه

 .نگرانتم من -

 .کشننمی رو من باش مطمئن بیاد پیش مشکلی هم اگر افته؛نمی اتفاقی-

 :نوشتم و زدم لبخندی

 .کنممی اعتماد بهت -

 .برد خوابم که بودم جواب منتظر

 و شدم خارج اتاق از برهنه اپ بپوشم کفش اینکه بدون و شدم بلند پریدم؛ خواب از

 وارد و کردم حرکت نبود؛ سالن توی کسی ایستادم، پله راه توی ایلحظه پایین، رفتم

 که چیزی دنبال و کردم باز یکی یکی رفتم، کشوها سمت به شدم، اشپزخونه

 توی از د،مون ثابت مشکی دسته ایاَرّه چاقوی روی چشمام گشتم؛ چیه دونستمنمی

 با و گرفتم خودم طرف به رو چاقو و ایستادم حرکت بی ایلحظه. برداشتمش کشو

 ینزم روی افتادم درد از چرخوندم طرف دو به و شکمم تو کردم رو چاقو قدرتم تمام

 .بخوام کمک یا بزنم جیغ تونستمنمی بودن، دوخته رو دهنم انگار اما

. بودم تهگرف شکمم روی رو دستم دادم؛می دست از خون داشتم و لرزیدمی بدنم

 یمخون دستای همون با. کشیدم دراز اشپزخونه سرد هایسرامیک روی کامالً دیگه

 دبو صورتم رو دستم هنوز بود، شده قفل فکم کنم؛ بازش کردم سعی و گرفتم رو فکم

 زج به لباسی با بار اولین برای بود؛ شکوفه کرد، روشن رو اشپزخونه چراغ کسی که

 عقب کشیدمی جیغ که طورهمون و کشید جیغ من دیدن با دیدمش؛می فرمش لباس

 .رفت
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 همه که نگذشت چیزی و بیرون رفت آشپزخونه از کردم؛ دراز سمتش به رو دستم

. سرم باالی اومد اردوان و اردالن همراه و بیرون دوید امیرسام آشپزخونه؛ تو اومدن

 رو مدستا اردوان و ناردال و پاش رو گذاشت رو سرم پرند بودن؛ نگران و ترسیده همه

 .گرفتن

 .آورد در رو چاقو سپس و زد زل شکمم به وحشت با امیرسام

 .ریختنمی تند تند اشکام کشیدم، جیغ و شد باز دهنم زیپ باالخره

 .پیچیدممی خود به درد از بود، شده پاره کامال شکمم

 تنهای در و شد کمتر و کم دردم بود؛ اشک پراز چشاش که دیدم سرم باال رو رونیا

 .موند جا به هاخون تنها و شد ناپدید و یافت بهبود زخمم

 کردم؛ یهتک کابینت به بود؛ شده خونی هاشونلباس همگی دوقلوها و امیرسام و پرند

 :بود نشسته زمین روی امیرسام

 ابجو چرا... بودی مرده االن نبودن پسرا اگه کرد؟ باهات رو کار این کی کی؟ -

 دی؟نمی

 کردم هنگا امیرسام به آخر در و کردم نگاه بودن ضارب نام شنیدن منتظر که هابچه به

 :گفتم و

 .امیرسام -

 :گفت عصبی اما آروم باصدای

 کرد؟ رو کار این کی -

 :لرزید چونم

 !خودم -
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 :گفت پرند که بهم بودن زده زل تعجب با همه

 .مردمی داشت آذین درآورده؛ رو شورش دیگه... فطرته پست کتایون کار -

 :گفت نفرت با امیرسام

 ...دختره چی، یعنی گروهم از عضوی به ذهنی نفوذ کنممی حالیش -

 ریخته که خونی روی رفت پاهام بلندشدم، گرفت؛ رو بازوم زیر شد، بلند جاش از

 روی ؛حموم تو برم کردن کمکم رونیا و پرند. شد حک هاکاشی روی پام رد و بود شده

 و زد در ندپر که گذشت مدت چه دونمنمی. زدم زل رومروبه واردی به و نشستم زمین

 :گفت

 عزیزم؟ بیرون نمیای خوبی؟ آذین -

 رو گذاشتم رو سرم نشست، کنارم رونیا. بیرون رفتم پوشیدم حوله و شدم بلند

 .ریختم اشک صدابی و شونش

 .تخت رو گذاشت و آورد لباس رونیا و کشید سشوار رو موهام پرند

 :بوسید رو گونم

 .کنهمی حلش امیرسام -

 :گفت و رفت در طرف به رونیا نگفتم؛ چیزی

 .بخوابه آذین که بریم بهتره پرند،-

 بمونیم؟ پیشت خوایمی عزیزم؟ بریم -

 .مرسی خوبم نه،-

 .بخیر شب فکرنکن، بهش خب، خیلی-
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 :گفتم کنان زمزمه

 .بخیر شب -

. برد خوابم که کردممی چت امیرسام با اومد یادم کشیدم؛ دراز و پوشیدم رو لباسام

 .داشتم پیام دوتا کردم باز رو گوشی قفل

 .(گهمی رو کردنم اعتماد) گیمی رو این که خوشحالم: امیرسام

 .آذین هستی که خوبه خوابیدی؟چه: کردم باز رو بعدی

 بیدار شب هاینیمه تا قبل شب بااینکه صبح. زدم لبخند و قلبم رو گذاشتم رو گوشی

 بنابراین بود، نشده بیدار کسی هنوز دویدم؛ کمی. شدم بیدار زود صبح اما دمبو

 .گرفتم دوش و اتاقم برگشتم

 گوشیم و ایقهوه کاموایی شال و کردم تن به لی طرح شلوار همراه به سفیدی شومیز

 هاسرامیک داشت که دیدم رو پروین شدم؛ آشپزخونه وارد. پایین رفتم و برداشتم رو

 :گفتم و کردم سالم کرد،می تمیز رو

 شدی؟ بیدار هم شما دیشب -

 .اومدم پیش ساعت نیم همین من، نبودم دیشب خانم، نه-

 .نباشی خسته-

 نباشن لوهادوق که کنه انتخاب رو بدی زمان اگه و دهمی ادامه اذیتش و آزار به کتایون

 باهاش ندهیآ در شاید. رسهمی آرزوش به اونم و میرممی جدیجدی که وقته اون

 .شهنمی شیرفهم جوره هیچ دیدم من که کتایونی اما کنم، متقاعدش و بزنم حرف

 بازی داشتم میز؛ رو گذاشتم رو پاهام. نشستم و کشیدم رو صندلی و حیاط تو رفتم

 اینکه از. دادم جواب اما شدم هول بود؛ سامیار شماره خورد، زنگ گوشی که کردممی
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 از دیگه یکی اینم نفهمیدم چرا من خدای بود؛ شده گرد چشمام دادم جواب

 !کتایونه هایسرگرمی

 الو؟: سامیار

 گرفتین؟ تماس دیشب شما: سامیار

 بهش زدم زنگ که همین اما بزنم، حرف نکرده مجبورم کتایون که کردم خداروشکر

 .دردسره باعث هم

 هستی؟ کی زنی؟نمی حرف چرا -

 .کرد قطع! بود شده تنگ براش دلم چقدر. لرزید امچونه شد، جمع چشمام تو اشک

 خورد؛ زنگ گوشی دوباره که بودم شده خیره میز روی گنجشک به طوالنی مدت

 نکنه. بود کرده سکوت خودشم بار این بدم؛ جواب شدم مجبور بازم. بود خودش

 لیسپ بودنش باهوش همین خاطربه شایدم و بود باهوش خیلی سامیار داره؟ خیالی

 به رو مقدرت تمام کنم قطع کردم سعی کنهمی ردیابی داره نکنه. کرد بانتخا رو شدن

 لباس با رونیا. شنید سامیار یقیناً و کردم سرفه اومد، خون دماغم بازم. گرفتم کار

 جلوی سکوت معنای به رو اماشاره انگشت سمتم؛ اومد و شد حیاط وارد ورزشی

 .گرفتم دهنم

 :زد ب**ل

 شده؟ چی -

 :زدم ب**ل منم

 . کن قطع -

 .کرد قطع و گرفت رو گوشی و شد گرد چشماش
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 ...دماغت کاریه؟ چه این شده؟ چی-

 .نیست چیزی-

 نکردی؟ قطع خودت چرا بود؟ زده زنگ بهت کی-

 زنگ عموم به کرد مجبورم مسخره دختره کرد، خستم چیزه؛ همهبی کتایون کار-

 .کنم قطعش نتونستم و زد زنگ عموم االنم بزنم،

 !ها آدمیه چه یوا ای-

 .شد خون پر دهنم و دماغ بشورم، رو صورتم برم من-

 من و بود هاپله روی امیرسام رسیدم، پله راه به دویدم؛ و دماغم جلو گرفتم رو دستم

 .دید رو

 :گفت و پایین اومد نگران

 شده؟ چی -

 .نیست چیزی-

 .بود شده مزقر چشام کردم، نگاه خودم به آینه تو. پله راه زیر سرویس تو رفتم

 .کردم خشک حوله با و شستم رو صورتم

 آخه؟ رویی چه با اما گفتم،می امیرسام به باید

 :گفت رونیا که باال برم خواستم

 .حاضره صبحونه -
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 بودم انداخته رو سرم. پرند جز بودن همه نشستم؛ سرجام دادم، تغییر رو مسیرم

. بودم شده خیره نسکافه بخار به کردم؛ حلقه رنگم مشکی ماگ دور رو دستم و پایین

 :گفت رفتمی راه که طورهمون و شد بلند که بود نفری اولین امیرسام

 !لطفا اتاقم بیا ضیا -

 :گفت من به رو باراین ایستاد، و کرد مکثی

 ! اتاقم میای ضیا از بعد آذین -

 . دادم تکون سری و نگفتم چیزی

 :گفت بشنوم من فقط که طوری آروم رونیا

 رو؟ قضیه اون گیمی شبه -

 .بفهمه خودش که اینه از بهتر بگم خودم... مجبورم-

 .اهوم: رونیا

*** 

 (چهارم فصل)

 

 .کرد خونریزی بینیت دوباره اومده؟ پیش مشکلی: امیرسام

 .بگم بهت رو موضوعی خواستممی خودمم راستش ام، -

 .شنوممی-

 :گفتم و نشستم کاناپه روی

 ...کتایون -
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 :گفت و کشید اشموه تو دستی

 کرده؟ غلطی چه باز -

 :برچیدم ب*ل

 .نبود من تقصیر کن باور -

 :گفت و کرد ریز چشاشو

 مگه؟ شده چی-

 .بزنم زنگ سامیار به کرد مجبورم دیشب-

 :کنارم نشست و کرد اخمی امیرسام

 کیه؟ سامیار -

 .کنم تحریک رو حسادتش و کنم اذیتش یکم گرفتم تصمیم

 :گفتم و گرفتم خود به ناراحتی چهره

 ...که کنیم ازدواج باهم بود قرار -

 :گفت و کرد مکث فشرد، هم به رو ش*ا*ب*ل امیرسام

 داشتی؟ نامزد مگه تو... تو -

 :گفتم و زدم لبخندی

 !عمومه -

 :گفت و چشمام تو زد زل

 کنی؟می اذیت -
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 :گفتم و پایین انداختم رو سرم

 ...گفتممی داشتم خب -

 :شد جدی

 .هبد ادامه-

 .زد زنگ بار دو خودش صبح امروز-

 زدی؟ حرف-

 ...فقط نه-

 چی؟ فقط-

 .کردهمی ردیابی داشته احتماال نزد، حرف خودشم زد زنگ که دوم بار-

 .کردمی نگاهم تعجب با

 !پلیسه سامیار-

 !آذین-

 که؟ فهمیمی نداشتم، اختیاری خودم از من ولی شدم دردسر باعث من-

 ...باشه هکرد پیدا رو آدرس اگه-

 .اینجا میاد-

 تماسه؟ یه پیگیر اینقدر یعنی-

 .بزنم حرف من بوده منتظر شایدم نیستم، مطمئن ولی میاد آره،-

 :گفتم کردم می بازی دستام با که طورهمون. نگفت چیزی و رفت فرو فکر به
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 امیرسام؟-

 جانم؟-

 :گفتم و شدم بلند. بگم چی خواستممی رفت یادم

 .برم دیگه من-

 :گرفت رو دستم مچ شد، بلند ماون

 .کن صبر-

 .زدمی تند تند قلبش، رو گذاشت و آورد باال رو دستم

 نه این، از غیر شرایطی هر در بدونی خواممی قلبمی، تو اینجایی تو... آذین: امیرسام

 تو باید ناحساسمو... داریم ما که وضعیتی با اما بودی کنارمم بلکه بودی، قلبم تو تنها

 این ما ...قلبمون تو فقط اما... کنه زندگی... بکشه نفس... کنه رشد... بمونه قلبمون

 . نرسیم هم به اگه حتی بشیم؛ عاشق که داریم رو حق

 .کردم مشت رو بود قلبش روی هنوز که دستم

 آذین؟ -

 .سبزش نگاه به زدم زل و آوردم باال رو سرم

 بله؟ -

 .بگو چیزی یه کنی؟می سکوت همیشه چرا-

 :شدم تلخ

 جز گفتنش چون کنم، سکوت میدم ترجیح باشه داشته وجود نرسیدنی قراره وقتی -

 .نداره همراه به اینتیجه حسرت
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 ...یا ستطرفه دو حس این فهمممی حداقل-

 :گفتم کنان زمزمه

 !عاشقته که شدی کسی عاشق تو -

*** 

 این با ،همیشگی مشکی الک همون زدم، الک ناخنام به و نشستم پرند تخت روی

 منتظر و زدم هم رو پاهام هایناخن بود؛ شده گم خودم الک. بود پرند الک که تفاوت

 .بشه خشک تا موندم

 پرند؟-

 جانم؟-

 ...چهره هزار مرد اون-

 خب؟-

 کنه؟نمی زندگی ما پیش چرا کجاست؟-

 .برگشت و اومد اونم بیاد، خواست ازش امیرسام... امریکاست-

 بود؟ چی اسمش-

 شدی؟ کنجکاو شد چی حاال...  آرسِن-

 .چهره هزار باشه باحال خیلی باید ببینمش، دارم دوس-

 .دیدمش بار یه منم اوهوم،-

 !زدن در

 .تو بیا -
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 .پایین بیارین تشریف لطفا گفتن آقا: پروین

 .باشه: پرند

 .بودن نشسته همگی هابچه پایین، رفتیم

 خبره؟ چه: پرند

 .بشینین: امیرسام

 .نشستم نیارو و پرند بین

 .تنیس کننده خوشحال کدوممونهیچ برای که بیوفته اتفاقی قراره: امیرسام

 .سالم: بهنام

 .بشین بیا سالم: امیرسام

 .بشه ادغام هم با ماموریتی برای المبن و ما گروه قرار: امیرسام

 !چی؟: بهنام

 هست؟ حواست ان،تشنه ما خون به اونا امیرسام: اردالن

 !وریلهگ اون وای: رونیا

 کنیم؟ اعتماد بهشون چطور بکشه؛ رو ما از عضوی کرد سعی کتایون سام،: پرند

 اما دونیممین یکی خودمون با رو اونا کنیم،نمی اعتماد ما ها،بچه آروم: امیرسام

 .کنیم همکاری مجبوریم

 :گفت بهنام به رو

 .زنندا راه جنجال و کنار بذار رو جنگویانت روحیه اون خواهشا بهنام -
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 :داد ادامه من به رو و

 و کنار بکش رو خودت تو کنم،می رسیدگی کتایون موضوع به خودم من آذین -

 .ماموریت از بعد تا حداقل نشو؛ درگیر باهاش

 :گفت پرند که بدم جواب خواستم

 !کرد چیکار باهاش رفته یادت اینکه مثل -

 .چیکارکنم کتایون با دونم می خودم که گفتم: امیرسام

 .بگو ماموریت به راجع: ضیا

 .اومدن هم هاالمبن که وقتی واسه بمونه اون: امیرسام

 ما؟ خونه تو اینجا؟ بیان قراره -

 تحرک( گیالن شهرهای از یکی) رودسر مقصد به صبح فردا اینکه و... آره: امیرسام

 .کنیممی

 :گفت و اومد پروین شام، سرمیز

 .آوردن تشریف مهموناتون آقا -

 .کنین پذیرایی ازشون خب، خیلی: امیرسام

 :گفت بهنام به رو

 !نکنم سفارش دیگه بهنام -

 :کشید رنگش ایقهوه مجعدِ موهای به دستی بهنام

 .باشه -

 .کرد ترک رو خوری غذا سالن امیرسام همراه به سپس
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 هست؟ کتایونم این پرند-

 .دیگه حتما-

 .خورهمی بهم ازش حالم-

 .طورهمین منم-

 قیافه؟ اون با رهمی راه خیابون تو چطور وریلهگ اون: رونیا

 .بیرون زنهمی پشماش نبرد موقع فقط: اردوان

 .خندید ادامه در و

 :گفت و شد بلند هم اردالن

 .بریم ماهم بهتره هابچه -

 .بلندشدم و کردم پاک دستمال با رو دهنم دور

 :زدمی حرف داشت امیرسام

 شده نروش امیدوارم پس وایستیم؛ اونا مقابل شده خواسته ما از همکاریه، یه این -

 .نداره وجود شما و ما بین ایمبارزه که باشه

 .بودن نفر پنج شدم، خیره بهشون کنجکاوی با

 به اشچهره مویی هیچ بدون االن که گوریلی روحش،بی چهره و سفید مو زنی همون

 ریعیس کوتاه قد دمر همون و من سال و سن هم پسره یه کتایون، شد،می دیده خوبی

 .بودم دیده قبال که

 .ماست از بیشتر تعدادشون بود گفته امیرسام کمن؟ چرا اینا پرند -

 .بیان کیا کرده تعیین سام احتماال دونم،نمی-
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 .شدم خیره رونیا پریده رنگ چهره به و نکردم توجهی کرد، نگام خنثی کتایون

 رونی؟ چته-

 .اینجاست هم گوریله این -

 ناکار رو تو اگه داد، جر منو گلوی خوبه نیستن، اینجا دشمن عنوان به که ناال خره،-

 !شدیمی حالی چه کردمی

 زدمی خون چطور دونینمی ترسیدم، اینقدر که دیدم تورو گلوی منم خب کوفت،-

 .بیرون

 !رونیــــا: پرند

 رد،ک منگاه و برگشت ایلحظه کردم، نگاه بودیم داده گوریل لقب بهش که اونی به

 نوک تازه موهاش و بود تراشیده رو سرش سفید، پوستی تیره، آبی بود، آبی چشماش

 که امیرسام به و کردم اخم کرد؛می نگاهم هنوز. بود زیبا مرد یه عنوان به بودن؛ زده

 .کردم نگاه زدمی حرف داشت هنوز

 :گفت و شد بلند جاش از

 .بیا من با کتایون کن، اماده رو هااتاق لطفا پروین -

 کردم، تکیه کابینت به و آشپزخونه تو رفتم منم. رفت سرش پشت و بلندشد کتایون

 .شنیدممی رو زدنشون حرف صدای

 درسته؟ شدین گروه وارد تازگیا شما: پرند

 :بود سالم و همسن پسر همون احتماال شنیدم، ایمردونه صدای

 .ماهه سه آره -

 داری؟ قدرتی چه: پرند
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 .ببینم رو هرچیزی تونممی و دارم زبینیتی چشمای: پسر

 ...یعنی هرچیزی: ضیا

 .ببینم ور خونه داخل فضای حیاط تو از تونممی مثال یعنی ست؛پیچیده کمی: پسر

 .جالب چه: رونیا

 :گفت ایدیگه صدای

 چیه؟ تواناییت شما-

 :داد جواب رونیا که کیه مخاطبش دونستمنمی

 .اشیا حرکت -

 مقداری و خندیدم و گوریله صدای صدا، اون شدم متوجه رونیا دادن جواب طرز از

 .سرجام نشستم و شدم خارج آشپزخونه از و خوردم آب

 :کرد زمزمه پرند

 چته؟-

 .هیچی-

 پریشونی؟ کنممی حس-

 .خوبم نه-

 یکی باالخره. گفته چی بهش نیست معلوم شد؛ سالن وارد سرخی صورت با کتایون

 .سرجاش نشوندش

 :نشست قبلیش ایسرج امیرسام

 .کنیممی شروع کنهمی راهنماییتون پروین که اتاقی توی خب، خیلی -
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 نشستم، و کردم انتخاب امیرسام به نزدیک صندلی یه شدیم؛ کنفرانس اتاق وارد

 :گفت و نشست کنارم اردالن

 .آذین بگی بهم کافیه کرد نفوذ ذهنت به بازم دختره این اگه-

 :زدم لبخند

 .ممنون -

 .بیرون رفتن و چیدن میز روی رو میوه و آب پارچ و تو اومدن شکوفه و پروین

 برای. کنیممی مبارزه هارپتایل با ما داریم، رو پیش متفاوتی ماموریت بار این: امیرسام

 نهایتبی قدرت با غیرانسانی نژاد بزرگترین هارپتایل نژاد که بگم باید بهتر آشنایی

... دارن سکونت زمین روی ترکیبی طور به که ساله میلیون صد چند هستند، وسیعی

 تغییر قدرت. دارن رو انسان به شکل تغییر یپیچیده العادهفوق قابلیت هارپتایل

 رو خودشون فرم قادرن ترتیب این به و دارن رو خودشون بدن هایملکول سرعت

 هک نیدبدو حد همین در. بیان هاانسان شبیه نظر به و کنن عوض کوتاهی مدت ظرف

 نژاد و شدن پنهان عموم دید از که ساله هاده بشن؛ ظاهر انسان شکل به توننمی

 کهحالی در دنمی جلوه هاانسان شبیه آوریشگفت طرز به شده تولید جدید

 صدها هرساله بدونید جالبه کنن؛می حفظ رو خزندگان خواص و قدرت همچنان

 در یتازگ به که این و افتاده تفاقیا چه بدونه کسی اینکه بدون شه،می گم کودک

 .شدن دیده رودسر

 .کرد روشن رو پروژکتور بود میز روی که کنترلی با

 .هاسترپتایل از هاییعکس اینم: امیرسام

 .بودن وحشتناک چه من خدای وای

 !چندشن و ترسناک چه وای: رونیا
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 کنن؟می چکارش بگیرن، رو انسان یه اگر: پرند

 اونو شهمی که جایی تا کشن،نمی فورا اونو معموال بگیرن انسان اگه: امیرسام

 اون هزد وحشت بدن وقتی بره؛ باال هاشون هورمون و احساسات سطح تا ترسوننمی

 رد لذتی و سرخوشی یه بلکه کننمی تغذیه ازش تنها نه کننمی مصرف رو فرد

 .شهمی ایجاد اونا روانی و فیزیولوژیکی هایهورمون

 !خدا وای: کتایون

 .مخدره مواد از شدن نعشه مثل حالتشون واقع در: بهنام

 بهش راجع صحبت و ستپیچیده خیلی خیلی اونا عملکرد... درسته: امیرسام

 .کشهمی طول هاساعت

 ...چشماش: کردم زمزمه ب**ل زیر

 .اشتد مارمولک شبیه چشمایی و مار شبیه پوستی که بود نماییانسان موجود عکس

 .ماره شبیه: پرند

 .خزندگانن گونه جزو اونا: گوریل

 .نمااند انسان خزنده واقع در: امیرسام

 بدیم؟ شکستشون تونیممی ما واقعا بودم، خونده داستانا توی فقط رو چیزا این: رونیا

. دارید ایالعادهخارق هایتوانایی شما رفته؟ یادتون... تونیم می که البته: امیرسام

 .نگیرید کم دست و خودتون که اینه موفقیت رمز اولین

 کنیم؟ چیکار باید حاال: ضیا

 .ریممی بسته چشم داریم درواقع نداریم، دسترس در ایدیگه اطالعات ما: امیرسام
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 !بزرگیه ریسک اینکه: بهنام

 .کنیم مبارزه موظفیم ما نمونده، ایچاره اما بله،: امیرسام

 :داد ادامه کردو مکثی

 .کنن نفوذ ذهنشون به بتونن کتایون و آذین منیستی مطمئن ما ضمن در -

 :گفت و زد میز به ایضربه اردوان. کردمی نگاه منم به اونم کردم، نگاه کتایون به

 .زکی -

 :گفت گوریل به رو

 رسه؟می کی مینا آرشا، -

 .اینجاست دیگه ساعت یک تا: ارشا

 یه رمب باید ندارم، قتو دیگه من بده، توضیح مینا برای کن لطف پرند خوبه،: امیرسام

 .دیره بیرون، سر

 .چشم: پرند

 ندارید؟ سوالی: امیرسام

 کنیم؟می حرکت کی گفتی: ارشا

 چنده؟ ساعت بگه یکی زود، صبح: امیرسام

 .ده: رونیا

 ادهآم طبقه همین هایاتاق کنید، استراحت برید دارم، عجله من اوکی؛: امیرسام

 .شده

 :فتگ شدمی خارج اتاق از که درحالی
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 .بیا بهنام -

 .شدم بیدار در صدای شنیدن با

 .تو بیا -

 .کنم بیدارتون بیام گفتن آقا خانم، آذین: پروین

 ؟ چنده ساعت-

 .خانم شیش-

 .مرسی باشه،-

 .نکردم جمع رو وسایلم پـــوف، زدم؛ پیشونیم به ایضربه کردم، مرتب رو تخت

 لباس از پر رو توش و شیدمک بیرون رو داشت قرار تخت زیر که ایفیروزه چمدون

 به ور نیاز مورد وسایل و مسواک و شامپو. گرفتم ایدقیقه ده دوش سرعت به. کردم

 و کرمی سانت نود شلوار. کشیدم اتو رو موهام. شدم آماده و کردم منتقل چمدون

 صورتی رژ. پوشیدم رو رنگ ارغوانی کوتاه کرپ مانتو و رنگ همون به ضخیم تیشرت

 مرتب رو شالم داشتم گذاشتم، بازم موهای روی رو شال. زدم هم جیغی رنگ

 .شد اتاق وارد پرند که کردممی

 زدی؟می دری یه قبال -

 :گفت و خندید

 ای؟آماده بخیر صبح... عزیزم قبال-

 کنم؟ جمع رو وسایلم نکردی یادآوری دیشب چرا... آره -

 ی؟برد مناسب لباس هاسرده... نکردی جمع تو بدونم چه من-
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 !هست حواسم-

 امامیرس حرفای اومد مینا دختره این خستم، خیلی شدم، بیدار پیش ساعت دو من -

 .گفتم بهش مو به مو رو

 بود؟ منتظرش امیرسام که همونی-

 .آره-

 داره؟ قدرتی چه-

 .کنه درست آتیش تونه می-

 :گفتم و گرفتم خود به متفاوتی قیافه

 .نکرد جذبم نچ-

 .بیا پاشو گفته امیرسام که خورهمی گروه درد به حتما-

 ارتباطن؟ در باهم مگه-

 :خندید

 !ارتباطی؟ چه بابا نه حسود، -

 :کردم بلند و بستم رو چمدون

 !شد سنگین چه وای -

 یکج دهن. انداخت باال ابرویی دیدم، راهرو توی رو کتایون که اتاق در دم بردمش

 .باال اومد اردالن که گذاشتم جاهمون رو چمدون و کردم

 .برممی رو چمدونت آذین: اردالن

 .پایین ببرمش چطور بودم کرده بغل غم زانوی مرسی -
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 .برداشتم و مشکیم کفش و کیف و اتاق تو برگشتم

 آذین؟ بردارم؛ رو کیفم برم من -

 ها؟-

 .گوشیت-

 .رفت یادم وای-

 (بونباغ) صالح عمو با داشت امیرسام. حیاط تو رفتم و کیف تو گذاشتم رو گوشیم

 .نشستم و کردم باز رو عقب صندلی در و رفتم ماشینش طرف به زد؛می حرف

 هایخوردن تکون با. برد خوابم که بودیم نکرده حرکت هنوز که بودم خسته انقدر

 .کردم باز رو چشمام. شدم بیدار ماشین

 کردیم؟ حرکت کی-

 .پیش ساعت نیم-

 .جلو صندلی هم ضیا و بود نشسته کنارم پرند

 کو؟ یارون-

 .اینا اردالن با-

 .آهان-

 .شدم خیره بیرون به و پایین آوردم رو ماشین شیشه

 .خوریمی سرما: امیرسام

 رو یشهش و نگفتم چیزی. ببینم رو چشماش آینه تو از تونستمنمی و بود زده عینک

 .باال دادم
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 :پرسیدم گذشت ساعتی دو

 رسیم؟می دیگه ساعت چند -

 .رودسر تا داریم یساعت سه فکرکنم: امیرسام

 .پــوف -

 کمی انداختم؛ اطراف به نگاهی. بود شده پارک جاده کنار ماشین کردم، باز رو چشمام

 نهصبحو و بودن نشسته باز فضای توی هابچه. بود ایخونه قهوه ترطرف اون

 .خوردنمی

 مایچش. شد باز من سمت در که بود برده خوابم تقریبا بستم؛ رو چشمام توجهبی

 .شدم مواجه امیرسام با و کردم باز رو ستمخ

 نیستی؟ گرسنه آذین -

 .میاد خوابم نه-

 :نشست لبش روی مهربونی لبخند

 !خانوم خوابیمی چقدر-

 .خب خستم-

 روی گونهنوازش رو دستش شد؛ نزدیک من به دوباره و کرد نگاه هابچه به و برگشت

 :گذاشت گونم

 .شهمی تنگ برات دلم اام رومی به رو بااینکه وقتا بعضی -

 :گفتم و دستش رو گذاشتم رو دستم

 .طورهمین منم -
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 کنید کلیک زیر عکس روی رمان این خرید برای

 

 

 کنید اقدام لینک این از باال عکس نکردن عمل صورت در

 کنید کلیک رمان یک درسایت رمان صفحه

 . باشید رمان این دوم جلد منتظر: توجه

 دنبال خاکستری لوح نام با رو بعدیم رمان پس داشتید، دوست رو قلمم و رمان اگه

 (I.yasi. )کنید همراهی دیگه بارِ رو من و کنید

 .باشید برده لذت زرد یمطالعه از امیدوارم

 :از ویژه تشکر

 زعزی سین.ف@

 عزیز بانو نسترن@

https://zarinp.al/223464
https://zarinp.al/223464
https://www.1roman.ir/دانلود-رمان-زرد/
https://Zarinp.al/223464
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@Fatemeh.M عزیز 

 کمک داستان پیشرفت به نظرهاشون با و خوندن رو رمان که دوستانی از سپاس و

 بسیار هم نقد تیم و 1373 نگار@ , braveays@ جلد طراح از همچنین و کردند

 !ممنونم

 /https://forum.1roman.ir/threads/27882:  تایپ منبع

 رمان مرجع رمان یک

 که خواهید می و هستید نویسنده یا و هستید ما با همکاری به مایل که تیدرصور

 به توانید می شوند منتشر و ساخته موبایل افزار نرم قالب در هایتان شعر و ها رمان

 .بگیرید تماس ما با و کرده مراجعه ما سایت وب

 یا یکپ هرگونه و باشد می رمان نویسنده به کمک رمان این فروش از هدف : تذکر

 کار زنی اخالقی نظر از و داشته قانونی پیگرد مکانی هر در رایگان صورت به ان انتشار

 جویی سود از و کرده را عزیز نویسنده زحمت درک که امیدوارم باشد نمی درستی

 کنید جلوگیری خود برای

 است شده آماده رمان یک سایت در کتاب این
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