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 پیشنهاد می شود

 

 

 

 

 

 .است شده آماده رمان یک سایت در کتاب این

www.1roman.ir 

 

 ※الـنور هللا بسـم※

 برگزیده: سطح

 :خالصه

 چشمان   که وقتی شود؛می ترسخت و سخت چیز همه سپید، مرموز   جنگل   آن در

 پا از مرا سرد، زردهای آن. شود دوخته دیگری زرد سرد چشمان در باید زردم گرم  

 چشم. سازد نابود مرا زردهای گرمی خواهدمی و سازدمی منجمد را قلبم اندازد؛می

 را جانش کدام او؟ زرد سردی   یا من زرد گرمی  ! جان برابر در جان چشم، برابر در

  دهد؟می

 

 دل تقاص رمان دانلود

 دانلود رمان آلباستی

 دانلود رمان سراب ردپای تو

http://www.1roman.ir/
www.1roman.ir
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%AA%D9%82%D8%A7%D8%B5-%D8%AF%D9%84/
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%A2%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C/
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%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88/
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 .ضروریست و الزم اول جلد خواندن رمان، این خواندن برای: نکته

 

 

 : نویسنده سخن

 ... زرد رمان عزیز خوانندگان خدمت سالم با

 بود قرار یعنی بشه؛ نوشته زرد برای دومی جلد نبود قرار اوایل دونیدمی که همونطور

 آذین، جای به بار این خواستممی چون متفاوت؟ چرا. بشه نوشته متفاوتی طور به

 این برای خاص اسم یه دلیل همین به ذاتا  . باشه آرسن راوی و آرسن به راجع داستان

 ! شد انتخاب نقش

 .برسونم اتمام به رو زرد آذین، با دادم ترجیح( اما)

 بودم، داده قول که همونطور و گذرهمی اول جلد رسیدن پایان به از وقتی چند حاال

 .دله عزیزای شما برای گذاشتن اشتراک به یآماده دوم جلد

 !ببرید لذت رمان این خوندن از امیدوارم

 

 

 :"مقدمه"

 از حجم آن را، حقیقت از حجم آن که آورنددلهره و ترسناک آنقدر حقایق گاهی

 فتنشپذیر  مسئولیت و چپانند؛می کنند،می خالصه افسانه یکلمه یک در را واقعیت

 .اندازندمی نوابی یافسانه دوش بر را
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 است آن از ترسنگین بسیار آور،جنون ترسناک   حقیقت   از حجم آن دارند؛ حق آخر

 ...!کند درکش حتی یا و بکشدش دوش به بتواند کسی که

 !افسانه؟ از ترکوتاه دیواری چه پس

 !است شده پذیرایشان ناچار به که افسانه بیچاره

I.yasi 

 

 

 "اول فصل"

 پیچیدمی رو پنیر و نون یلقمه که شکشیده هایانگشت و سفید دستای پی حواسم

 :گفت و گرفت طرفم به. بود

 .جونت نوش... بخور چشمونم، سیاه قربون-

 بهش همیشه که بزرگی لیوان با که کردم بابا به رو و جویدم و گرفتم مامان از رو لقمه

 سفت و شل لیوان دور رو دستش فشار مدام و ودب مشغول خانوادگی لیوان گفتممی

 :گفتم و کردمی

 بابایی؟-

 :گفت و زد ایکننده گرم دل لبخند و آورد باال رو سرش

 بابا؟ جان-

 :گفتم و کردم بازی رنگ سفید رومیزی   با
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 فکرید؟ تو-

 :شد ترعمیق لبخندش

 !برگردوند ما به رو تو خدا که دادم انجام خوبی کار چه که کنممی فکر این به دارم-

 :گفتم ایگانهبچه و لوس لحن با

 .بودم جا همین! بودم نرفته که من بابایی، اما-

 :گفت و گرفت طرفم به ایلقمه دوباره مامان

 خیلی حتما بمیرم الهی دادن؟نمی غذا بهت جا اون مگه شدی؟ الغر اینقدر چرا-

 ازشون قسم خدا به. کردن زندونیت سال دو. کنه لعنتشون خدا... شدی اذیت

 !گذرمنمی

 و گذاشتم دستش روی دست که شدمی جمع هاشچشم تو داشت اشکاش دیگه

 :گفتم و کردم نوازشش

 ...فقط. نداشتم مشکلی هیچ جااون کن باور جان؟ مامان بدم توضیح بار چند-

 :گفتن بلندی صدای با نگرانی با دو هر غیرمنتظرانه

 چی؟ فقط-

 نهایت در و دادم قورت رو خنده و فشردم هم به محکم رو م*با*ل ولی گرفت مخنده

 :کشیدم آهی سپس و شد نمایان م*با*ل روی کمرنگی لبخند تنها

 !نبودین شما فقط-
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 سر از و برداشت رو پولش کیف و سوییچ بابا و کشیدن آسودگی سر از نفسی دو هر

 با هم مامان. رفت در طرف به و زد موهام به ایه*س*بو و زد دور رو میز. شد بلند میز

 .رفت بابا دنبال و شد بلند عجله

 .شد خارج اتاق از غرغر با که رسید گوشم به آرین صدای

 :گفت و شد کمرنگ اخمش خورد، من به که خوابش از خمار چشمای

 ...آذی سالم-

 رو شمدرسه کیف و نشست زمین روی. کشیدم سر رو چای تموم و دادم رو جوابش

 .پوشید رو نفتیش آبی هایجوراب. بیدکو زمین روی

 :گفت آرین به رو و برگشت مامان

 گفتم بابات به بخوری؛ نداری وقت که صبحونه شده، دیرش! منتظره بابات پسر یاال-

 !بخره رو شیرت و کیک

 :زد غر و کشید چشماش به دستی آرین

 !اه بخورم؟ شیر که مبچه من مگه-

 :گفت و کرد بلند رو کیفش مامان

 بخورن؟ شیر قراره هابچه فقط مگه-

 :کرد پوفی

 برم؟ چرا اصال. نداریم درس امروز-

 .کرد همراهیش در تا و گفت تنبلی ب**ل زیر مامان
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*** 

 (قبل سال یک)

 به مستقیما   خورشید نور که این محض به و کردم جدا هم از یکمی رو هامپلک

 و کشیدم ایخمیازه و شدم وپهل به. گذاشتم هم رو پلک دوباره کرد، برخورد چشمم

 تا که آبی شرشر صدای و گنجشکا جیک جیک. نشستم جام تو پنجره به پشت

 .کرد سرحالم و سرخوش اومد،می اتاقم

 فکر اگرچه. بخورم صبحونه تا بیرون رفتم کردم، مرتب رو جنگلیم بلند موهای وقتی

 و بودم شده اربید دیر معمول طبق چون باشه، میز سر کسی ساعت این کردمنمی

 قانع ،«مونننمی بیدار دیروقت تا من مثل که اونا» که جمله این با رو خودم همیشه

 .کردممی

 دید که رو من و رفت در طرف به مشکی دست یک شلوار و مانتو و مقنعه با شکوفه

 .کرد سالم

 :گفتم و کشیدم ایخمیازه بازم

 کوشن؟ هابچه سالم،-

 :گفت کردمی نگاه در دم یهآین تو رو خودش که حالی در

 .کنهمی استراحت داره اتاقشه، تو رونیا فقط. بیرونن همه-

 :گفت و نشست کنارم و برگشت شکوفه که نشستم، و کشیدم عقب رو صندلی

 .دیگه چیز هیچ نه شیر، نه داریم، چای نه-

 :گفتم و انداختم باال ابرویی
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 شده؟ فقیر امیرسام یا اومده؟ قحطی چرا؟-

 :انداخت باال ایشونه

 برای خب ولی. داد پول اونم گفت؛ بهش ثریا خاله رفت،می داشت امیر آقا که امروز-

 ...دیگه نداشتیم امروز

 و ب**ل با و انداختم نگاهی بود شده چیده سرشیر و عسل و خامه و پنیر که میز به

 :پرسیدم آویزون یلوچه

 پرتقال؟ آب-

 :شد بلند جاش از و خندید

 .نومخا خیر-

 :گفتم مظلومانه

 آب؟-

 :گفت و رفت در طرف به خندون

 !یخچال-

 و بست رو قابلمه در ثریا خاله. رفتم آشپزخونه به و شدم خوردن صبحونه بیخیال  

 .گذاشت قلبش روی رو دستش و ترسید من دیدن با و برگشت

 !سروصدا بی چه دختر هللا، بسم وای-

 :بردم باال رو دستام

 ه؟چی ناهار ببخشید،-
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 :گفت و کرد نچ نچ

 وقت سر داشتیم جرات ما مگه شدنه؟ بیدار وقت چه. ستدوازده ساعت دختر-

 نشیم؟ بیدار

 :گفتم و حرفش وسط پریدم

 نیست؟ خبری ناهار از یعنی حاال-

 :گفت و کشید سرخش و تپل هایلپ به دستی

 .نمیشه کار این به راضی امیر آقا ولی نبود؛ خبری خیر نه که بود من دست اگه-

 رو چشمام و کردم صاف رو گلوم. نگفت چیزی و کرد نگام ریز چشمای با ادامه در و

 .کردم نگاه رو باال و چرخوندم حدقه تو

 .بزنم سر رونیا به برم من-

 :گفت ب**ل زیر و قابلمه سر برگشت ثریا خاله

 .مونهنمی ابر پشت ماه کن، فرار برو برو-

 و بود نشسته تخت روی. رفتم اردوان و رونیا کمشتر  اتاق طرف به و کشیدم پوفی

 :گفتم و رفتم جلو. کردمی مطالعه کتابی

 خوبه؟ حالت! کنیمی استراحت داری گفت شکوفه سالم،-

 :گفت و گرفت کتاب از رو نگاهش

 .کردم ضعف یکم صبحی سر. خوبم سالم-

 :انداختم کتاب به نگاهی و نشستم تخت رو کنارش
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 دی؟نبو کتاب اهل که تو-

 :گفت و کشید شکمش به دستی

 کتاب با رو خودم میره؛ سر محوصله منم داره، ضرر بچه برای لپتاپ و گوشی گنمی-

 .کنممی مشغول

 .کردم قفل هم تو رو دستام و گفتم آهانی ب**ل زیر

 :گفت خورد من به که چشمش تو؛ اومد اردوان و شد باز اتاق در

 !تنبل خرس مبگ بهتره یا خواب؟ خوش خانم احوال-

 سالن تو تا. شد خارج اتاق از که پریدم جا از سرعت به و فشردم هم به رو م*با*ل

 :گفتم زنان نفس و دنبالش دویدم

 !وایسا داری جرات اگه-

 :گفت و گرفت سنگر مبل پشت

 !ترسیدم خیلی-

 باهاش و شد خارج آشپزخونه از امیرسام که ببرم هجوم طرفش به دوباره خواستم

 :گفتم و کشیدم عقب رو خودم. ردمک تصادف

 ...ببخشید-

 :گفت و زد لبخندی

 شدی؟ بیدار-

 :گفتم و کردم ایکجی دهن
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 منن؟ شدن بیدار ساعت نگران همه امروز چرا-

 :شد نزدیک بهم و خندید اردوان

 ...تنبلی چون-

 :گفت و انداخت باال ابرویی و کرد امیرسام به رو و

 امیر؟ نه-

 :گفت و زد کنار دست با رو اردوان و کرد بهم اهینگ چشمی زیر امیرسام

 .دارم کار وراون برو نکنین، دعواتون قاطی رو من-

 :گفتم و گرفتم رو جلوش بودم، شده سرخ حرص از که حالی در

 تنبلم؟ من بده، جواب نه نه-

 :گفت و نخنده تا گزید ب**ل اردوان

 میری؟ در چرا داداش آره-

 :زد نگیکمر  لبخند بیچاره امیرسام

 !بیداره وقت دیر تا شبا فقط نه،-

 به که حالی در اردوان! بفرما یعنی که دادم امیرسام به ایاشاره و انداختم باال ابرویی

 :گفت رفتمی اتاقشون طرف

 ...دُمم گفت کیه؟ شاهدت گفتن روباه به-

 :زدم داد من و خندید امیرسام

 ...تربیتبی-
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 :گفت و گرفت رو بازوم امیرسام

 خوردی؟ صبحونه-

 :گفتم و کردم ساختگی اخمی

 .بخورم چیزی تونمنمی شیر و چای بدون من-

 :گفت و کشید رو لپم و کرد ول رو بازوم

 ...اخماشو-

 دستش. کردمی نگام عشق با بود، لبش گوشه كه لبخندی با و بود زده زل چشمام به

 .رفتم حیاط طرف به و گرفتم چشماش از چشم و زدم کنار مگونه روی از رو

 آروم و گذاشت قلبم روی دست و دادم تکیه در به بستم، رو در که این محض به

 .زدم ضربه روش بار چند

 .دویدم طرفشون به. شدن وارد پر دستای با علیرضا و پرند و شد باز اصلی در  

 من؟ بدون خرید؟ رفتی سالم،-

 :رفت ایغره چشم پرند

 بخوابه؟ ظهر تا بگیره کی وقتاون-

 :گفتم و گرفتم باال رو دستام

 .ندازینمی کردن غلط به رسما   رو آدم شما یعنی-

 نزدیک رو شده خریداری هایوسیله زنان نفس دو هر و رفتم سالن تا سرشون پشت

 .گذاشتن آشپزخونه
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 :گفت بیچاره علیرضای به رو و بیرون اومد ثریا خاله

 ...بخری بری باید نوشتم لیست یه مادر-

 .رفت در و کرد علیرضا به نگاهی مانند رپوک پرند

. بودیم هم با همگی رو ناهار هرروز، مثل و شد پیدا هم بهنام یکله و سر ظهر تا

 :گفت من به رو و کرد دراز دست مرتضی

 میدی؟ رو دیگ ته-

 دستش زیر از. کردم پیداش پرند دست زیر و گشتم دیگ ته ظرف دنبال میز روی

 :فتمگ ب**ل زیر و کردم بلند

 !بانو نترکی-

 رو دستش یه و پرید جا از رونیا که جوری خندید، بلند صدای با میز سر اون از بهنام

 :گفت هراسون و گرفت شکمش به رو دستش یه و قلبش به

 !ترسید مبچه! بهنام-

 باال ابرویی! بود شنیده رو من آروم صدای میز سر اون از چطور بهنام دونمنمی

 :گفت و انداخت

 میدی؟ نسبت بچه به رو خودت بودن ترسو چرا-

 :گفت ب**ل زیر و کرد نگام حرص با پرند

 !منم الغرتره تونهمه از که اونی فعال-

 :گفت بلند و کرد صاف رو گلوش امیرسام
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 اید؟آماده صبح فردا برای-

 :گفت اردوان و کردیم تایید همگی

 هست؟ اونم کردی؟ صحبت اردالن با-

 :داد جواب مبهنا امیرسام جای به

 !باشه باید اون پس نیستی که تو! هست که معلومه-

 :گفت و خورد آب کمی امیرسام

 .نبود اون اومدن به الزم بیای تونستیمی تو اگه-

 :گفت متفکرانه و کرد پرند و من به نگاهی اردوان

 .میام من بمونن رونیا پیش من جای به اگه آذین یا پرند خب-

 :دکر  اعتراض ناراضی رونیا

 !اردوان گذاشتیم قرار ما چی؟ که یعنی-

 :گفت ذاتیش آرامش با امیرسام

 نرم، منم اگه ضمن در! داره نیاز تو به و بارداره رونیا! باشی زنت کنار باید خودت نه-

 !برن باید صددرصد آذین و پرند

 :گفت حوصلهبی و گذاشت سرش طرف دو رو دستاش پرند

 شدم خسته! زنهمی بهم رو حالم بدبختی سمت میرم دفعه هر خودم که این! سام-

 !پسر شده سال شیش دیگه وضعیت، این از

 :گفت هم مرتضی چون شد تازه همه دل داغ انگار
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 !پرند آبجی گفتی گل-

 :گفت مرتضی به رو و زد نمک ساالدش به بیخیال بهنام

 شدی؟ جوگیر باز جایی،این نیست هم سال یه تو بزغاله آخه-

 .کردن نگاهمون چپ چپ پرند و مرتضی و خنده زیر دیمز  رونیا و من

 :گفت و شد خیره پرند صورت به دقت با امیرسام

 داری که کاری از اول بشی، خسته قراره اگه! کنیممی صحبت هم با ناهار از بعد-

 .بشی خسته باید کنیمی

 .خورد رو غذاش و نگفت چیزی پرند

 .کردن کامل رو اژمیپریمون ادهخانو جمع و اومدن شیدا و ضیا ظهر از بعد

 که طورهمون و دهنم تو گذاشتم رو بودم رفته کش پرند از که رو موز کوچیک تیکه

 و بود شده خواستممی که همونی درست. دوختم چشم رومروبه تابلوی به جویدممی

 داشت که مشکلی تنها. دونستممی تابلو همین رو خودم اثر ترینایحرفه و بهترین

 تا شدمی جمعمون وارد زودتر باید شیدا نبودم؛ مقصر من اونم که بود بودنش ناقص

 .باشه نقاشی تو هم اون

 باال رو هاشبکه دست، به کنترل و خوردمی تند تند رو هندونه هایقاچ داشت رونیا

 رو کنترل و کرد اخمی رونیا. بده بهش رو کنترل خواست ازش بهنام که کردمی پایین

 :گفت نیاره باال رو خوشگلش روی اون کردمی سعی که نامبه. کرد دور

 ...دارم کار من، بده-

 :گفت و کرد نچی رونیا
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 .دارم کار منم اتفاقا  ! تفاهمی چه-

 :گفت مهربونی با و گذاشت رونیا پای روی دست اردوان

 ...داره فوتبال خانومی-

 :داد جواب و گفت ایشی رونیا

 .ندارم ور  سروصداتون یحوصله اصال! اه-

 کنی؟ استراحت بری خوایمی: اردوان

 :گفت آویزون لوچه و ب**ل با رونیا

 اردوان؟ آره اضافیم؟ جااین من مزاحمم؟ من یعنی-

 :گفت که کردم نگاه اردوان به منتظر و دادم قورت رو مخنده

 .کن استراحت برو پاشو کنی،می خستگی احساس اگه میگم فقط عزیزم نه-

 :گفت و کرد بغض

 به کاری من مگه اصال، مگه. بذارم راحت رو شما و برم که بود این منظورت تو نه-

 دارم؟ کارتون

 :گفت و حرفش وسط پرید عصبی پرند یهو

 !اه شدی؟ لوس قدراین چرا تو! رفت سرمون کن، بس رونیا-

 :زد ب**ل کارطلب که کردم نگاش معترضانه و زدم پاش به ایضربه پا با

 چیه؟-
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 پوفی هم اردوان. اتاقش رفت و میز رو انداخت رو کنترل و کرد سکوت کرده غب رونیا

 .افتاد راه دنبالش و کرد

 میدی؟ گیر بهش چرا! طبیعیه رفتارش این و بارداره اون پرند-

 :گفت و کرد جمع مبل روی رو، پاهاش

 !کنهمی عصبیم کردناش جیغ جیغ-

 :کشیدم آهی

 تموم رو کارت این باید میگه؛ راست میرساما شده؟ چت! پرند شدی عوض خیلی تو-

 کنی؟می چیکار خودت با داری کنی،

 :گفت و زد زل بود پسرا باقی و بهنام یعالقه مورد یشبکه همون حاال که تلویزیون به

 !آذین خیالبی-

 :گفتم لطافت با و گرفتم دستم تو رو دستش

 !افیهک کنم،می خواهش! کن فکر یکم پرند؟ بیخیال رو چی چی-

 بلند جا از شیدا. شدم ساکت منم و بده ادامه خوادنمی فهمیدم نگفت هیچی وقتی

 :گفتم و زدم لبخند. نشست کنارمون اومد و کرد مرتب رو شالش و شد

 شما؟ احوال-

 :گفت و شد پیدا شگونه چال که زد عمیقی لبخند

 فاصله ونهخ تا چند همش ما؟ پیش نمیایین چرا بیایم؛ باید ما همیشه خوبم،-

 .داریم
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 :گفتم و کردم اشاره پرند به ابرو با

 !بگو ایشون به-

 :انداخت باال شونه پرند

 چه؟ من به وا-

 و ضیا. کردن خوشحالی ابراز و زدن دست گـــل، صدای شنیدن با امیرسام و بهنام

 تمسخر و خنده با دو اون ولی کردنمی بحث باهاشون عصبی و ناراحت مرتضی

 رو حرفی هیچ دیگه و شد امیرسام هایخنده میخ من چشمای اما ؛دادنمی جواب

 ناخودآگاه و کردممی نگاه خوشحالیش به و بودم کرده کج رو سرم فقط و نشنیدم

 .شد پیدا شکله و سر خودمم لبخند

 با بار این و بود شده من متوجه هم امیرسام زالل نگاه که اومدم خودم به وقتی

 .بود زده زل بهم بود من مختص و دادمی تحویل من هب فقط و فقط که لبخندی

. شد خارج دهنم از آخی و نشستم جام تو صاف که گرفت پهلوم از نیشگونی پرند

 :غریدم و دادم ماساژ رو مبیچاره پهلوی

 داری؟ مرض-

 لبش پرند. نکردم نگاه امیرسام به دیگه منم نگفتن؛ چیزی و خندیدن شیدا و خودش

 :گفت و کرد کنزدی گوشم به رو

 ...اگه بفهمه، قراره کی-

 :پرسیدم و کردم نگاه عسلیش چشای به و کردم دور رو سرم

 اگه؟-



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر I.yasi( | دوم جلد) زرد رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

20 

 

 :داد جواب جدی و مصمم

 هوم؟ باشی، ترمهربون سام با اگه-

 :گفتم متعجب

 تر؟مهربون-

 .بشه خارج خونه این از مسئله این نیست قرار ایم،خانواده یه ما باش؛ کنارش یعنی-

 :گفتم و کردم کرد،می بازی دستش انگشتای با که شیدا به گاهین نیم

 ک ی؟ تا... پرند اینه سوال ولی بشه شاید... شاید-

 ...خب-

 :گفتم نداد ادامه وقتی

 !نباش من نگران! گرفتم رو جوابم-

 :گفت تفاوتبی

 ...کبابه سام برا دلم توام؟ نگران گفته کی-

 :گفتم و کردم کجی دهن متعجب

 کنی؟می رفتار مادرشوهرا ثلم چرا-

 :گفت و خندید

 !آذین همینه آرزوهام از یکی فهمیدی؟ کجا از-

 :پرسید شیدا

 بشی؟ آذین مادرشوهر که-
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 :گفت حسرت با و شد خیره میز رو هایمیوه به

 .بشم مادرشوهر روز یه که اینه آرزوم نه،-

 .شیب خوبی مادرشوهر باید ولی میشی؛ هم مادرشوهر انشالله: شیدا

 .خوامنمی نخیر: پرند

 :کردم ریز چشم

 باش؟ خوب میگی تو وقتاون دربیاره، بازی وحشی خوادمی این -

 ...میده کیف خیلی دقیقا، اوهوم-

 :گفت و خندید شیدا

 !بشی شوهر مادر روزی یه امیدوارم حال هر به-

 :گفتم ب**ل زیر

 ...بده شفات خدا-

 که سبکی و رفتم داشتنیم دوست و نقلی قکاتا به و گذاشتم تنها رو پرند و شیدا

 به ماموریت از بعد بود داده قول امیرسام. کردم تمرین رو بودم گرفتم یاد جدیدا

 مربی آموزشگاهی، توی بتونم شاید بشم؛ کاری سرگرم برم بتونم بهنام کمک

 !ستکننده کالفه بیکاری. کنم پیدا این مثل شغلی یا ای،نقاشی

 مخلوطشون هم با که حالی در و کردم قاطی هم با رو خاکستری و آسمونی آبی رنگ

 کنار رو رنگ پالت. خورد زنگ گوشیم که کردممی زمزمه ایترانه ب**ل زیر کردممی

 .برداشتم رو گوشی و گذاشتم

 .سالم-
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 چطوری؟ وروجک سالم-

 .کشیدم دراز باغ هایچمن روی و شدم خارج اتاقک از

 خوبی؟ تو نیستم؛ بد-

 :شد دلواپس و نگران لحنش

 شده؟ چیزی-

 :گفتم کردممی نگاه صاف آسمون به که حالی در

 میگن پرسی احوال موقع که آدمایی نصف! نیست خوب همیشه کس هیچ نه،-

 !میگن دروغ خوبیم،

 جان؟ زاده برادر چرا بگید میشه خب-

 رو هاچمن و کردم نچی و شدم پشیمون بالفاصله که کندم رو هاچمن از مشتی

 .گذاشتم سرجاشون

 !کن باور نیست، چیزی-

 :گفت و اومد خشی خش صدای

 فردا؟ یا میری امشب بپرسم زدم زنگ قبول، باشه-

 :گفتم و گذاشتم سرم زیر رو بود آزاد که دستم یه

 چی؟ تو... فردا-

 !بینمتمی جااون پس... دیگه ساعت چند-

 ...اوهوم-
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 باری؟ کاری-

 !نیست-

 :گفت و خندید

 .فعال-

 پرنده دسته یه. گذاشتم سرم زیر هم رو مدیگه دست و گذاشتم شکمم روی رو گوشی

 خورشید به و کرد حرکت دنبالشون منم چشمای و شدن رد سرم باالی از آسمون تو

 ب**ل زیر و نگرفتم ازش رو نگام. رسید بود کردن غروب حال در که رنگ نارنجی

 :کردم زمزمه

 امنشسته سمعبو پنجره کنار اتاق، کنج در-

 .کنممی نظاره را فصل غروب دلگیرترین و

 بینمنمی هاشاخه بر دیگر را هاگنجشک

 .شنومنمی هاکوچه در را هابچه همهمه و

 .نیست دل باب هااحساس کردن طلوع برای هوا کهاین مثل

 .رنگ یک و سرد و است سفید فضا

 .شودمی کدر نیز اتاقم شفافی   خورشید، غروب با

 .کندمی تراوش قالی هایگل بر امیهسا و

 .تاریک نیمه آسمان رخ تجلی شود؛می روشن یک به یک هاهمسایه چراغ

 .ایمشده آهنگ هم خموش زمستانی و رنگ تیره اتاقی من،
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 .روممی بیرون خانه از

 .بگسترانم را عجیبم دلتنگی این تا

 " کجا؟: " پرسدمی مادرم

 ". بپرسم را غروب حال روممی" 

 .خنددمی مادرم

 .روممی کوچه به

 .زنممی تکیه گ لی دیواری به

 .کنممی تعقیب را کوچه سر دو ازای در و

 .یابمنمی را کس هیچ

 زمستانی باد خنجر گاهی گه

 .زندمی خراشی صورتم بر

 برفی ایکوچه در تنها و تک

 .کندمی غروب دلم

 خواستمی دلم

 .شدممی دست دور غروب همزاد

 دورتر هم شاید ها،کوه سوی آن ختان،در  پشت

 .است برده خود با مرا که ستغروبی دلگیرترین

 زمستانی، غروبی
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 .است کرده خود آرامش شیفته را نگاهم که

 برفی، ایکوچه در تنها، و تک

 ...!*دلگیری بلندای و دور نگاهی غروب، من،

 نهال شرف حیدر: شاعر*

 رو اسمم و داد تکونم تند تند و شد اتاقم ردوا پرند که بود صبح سه به نزدیک شاید

 :پرسیدم بودم خواب گیج هنوز که حالی در و پریدم خواب از هراسون. آورد زبون به

 شده؟ چی-

 :گفت دادمی تکونم که طور همون

 ...شو آماده پاشو-

 :غریدم حرص با و کردم دور خودم از رو دستش و کردم پوفی

 ...بسه بیدارم! پرند-

 :فتگ بیخیال

 ...میشی جدا تخت از ببینم خواممی یاال کپی،می گیریمی باز نه-

 رفت بود شده راحت من بابت از خیالش که اونم و شدم آماده و شدم بلند غرغرکنان

 سخت واقعا   بود شده متولد که جدیدی پرند تحمل. کشیدم راحتی نفس من و بیرون

 !بود

 رو رنگ سفید چمدون و دادم انجام ور  م*با*ل به ب**ل برق زدن یعنی کار آخرین

 سخت حملش بود پر که حاال و بود سنگین ای،وسیله هر از خالی تنه یه خودش که

 .تو اومد و زد اتاق در به تقی امیرسام که بودم چمدون درگیر هنوز. بود



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر I.yasi( | دوم جلد) زرد رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

26 

 

 :گفت ایدورگه صدای با و کرد چمدون به نگاه یه و من به نگاه یه

 ...بربیای چمدونت پس از تونینمی دونستممی-

 :گفتم کالفه و شدم کمر به دست

 دنیا؟ سر اون بکشمش خودم دنبال چطور من نداره هم چرخ تازه سنگینه، خیلی-

 !خدا به بُرهمی کمر

 :گفت و نشست لبش روی کمرنگی لبخند

 !آذین شدی غرغرو جدیدا-

 :گفتم و کردم نگاش چپ چپ

 گفتم؟ چی نشنیدی ولی اومد چشم به بودنم غرو غر زدم حرف همه این-

 .کن استفاده تدیگه چمدونای از من عزیز خب-

 :گفتم جانبی به حق لحن با و انداختم گوش پشت رو موهام

 .نمیشه جا وسایلم کوچیکه چمدونام اون خب! باهوش چه-

 :گفت ب**ل زیر و انداخت باال شونه

 !خرما هم خوادمی خدا هم-

 :گفتم و کردم نگاه سرخش چشمای به و رفتم جلو

 چته؟ مریضی؟-

 :گفت و داد تکون سری

 .خورممی سرما دارم کنم فکر-
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 بخوری؟ بیارم برات خوای؟می دارم دارو هوا؟ این تو-

 :گفتم و رفتم در طرف به

 .بیام تا بشین-

 سرش و بود کشیده دراز تختم روی. برگشتم اتاق به و آوردم قرص و آب آشپزخونه از

 کرد بلند رو سرش. زدم صداش آروم و نشستم تخت روی. بود ردهک فرو بالشتم تو رو

 .خورد و گرفت رو قرص و

 :گفت و زد بالشتم به ایضربه و کرد مرتب رو موهاش

 .کرد خوب رو حالم-

 .آورد باال رو سرم و گذاشت مچونه زیر دست. نگفتم چیزی و انداختم پایین رو سرم

 !نگیر ازم رو چشمات بودم گفته-

 :گفتم زیرلب

 ...امیر-

 :گفت آروم و گرفت رو دستام

 !کن نگام-

 .دادم انجام رو گفت که کاری

 ...که... تونیممی ما. میگه راست پرند-

 :گفتم و کشیدم پوفی
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 رو، خودت نباید. نداره وجود مایی! زنیمی گول رو خودت داری تو چی؟ که که؟-

 .کنی فکرا این درگیر رو، ذهنت

 :کرد زمزمه و داشتبر  مچونه از رو دستش

 ...تونمنمی-

 :زدم ب**ل خسته و کالفه و نشستم صاف

 .دونممی... دونممی-

 :گفت و کرد تر ب**ل و فشرد محکم رو دستام

 آذین؟-

 :گفتم و زدم زل دستامون به

 جانم؟-

 :پرسید تردید با و کرد کج را سرش

 داری؟ دوستم گفتی که باری اولین مثل داری؟ دوست منو هنوزم-

 :گفتم و خندیدم تلخ! بخونه چشمام از رو جواب تا بود زده زل صورتم به دقت با

 داری ماه چندین از بعد مستر؟ بیاری در رو اشکم خوایمی کردی؟ رو جونم قصد-

 سه-دو جز به که حاال. انداختیم راه که باشکی قایم همه اون از بعد پرسی؟می رو این

 پرسی؟می چرا زنیمنمی هم با حرفی هیچ کلمه تا

 :گفت و زد پوزخندی و کرد نگام تمسخرآمیز

 !من نه کنیمی فرار من از که تویی این باشک؟ قایم-
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 زل بود شده ول اتاق وسط که چمدون به. دوخت چشم بهم منتظر که نگفتم چیزی

 :گفتم و زدم

 .دارم دوست دارم، دوست گفتم بهت که اولی روز مثل هنوز دارم؛ دوست-

 به و شد بلند اونم. شدم بلند تخت روی از و آوردم بیرون دستاش زیر زا رو دستام

 :گفتم و زدم ایمصنوعی لبخند که اومد طرفم

 نه؟ بیفتیم راه باید کم کم بری؟می خودت با رو چمدونم-

 :گفت و رفت در طرف به. نیومد ترنزدیک و ایستاد

 .میارم چمدون یه برات االن-

 بود آورده امیرسام که رنگی مشکی چمدون دسته و کردم جا به جا رو وسایلم تند تند

 خوردن صبحونه حال در و بودن بیدار رونیا حتی همه. کردم ترک رو اتاق و گرفتم رو

 :گفتم و رفتم جلو متعجب. بودن

 االن؟ صبحونه؟-

 :گفت داشت من با کشتگی پدر چه دونمنمی که ثریا خاله

 !نیستا تازه چای دی؟ش بیداری شما تمام، خوردن همه باز-

 :گفتم و کردم نگاه پرند به مظلومانه

 پرند؟ نه مگه. بیدارم وقته خیلی که من-

 :گفت ثریا خاله به رو و داد تکون سری تاسف با پرند

 .کردم بیدارش مصیبتی چه با دونیننمی! خونه که دلم رو نذار دست-
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 :شد درشت چشمام

 بشر؟ کنیمی چاخان چرا-

 :گفت من میشگیه حامی امیرسام

 .بود بیدار آذین جان خاله-

. بودن نکرده عادت هنوز انگار. باال بپره همگی ابروی تا بود کافی جمله یه همین

 و کردم پیدا نشستن واسه جایی یه منم و مالید نونش به رو کره خونسردانه امیرسام

 .وت اومد بهنام که خوردم بود شده سرد که شیر از کمی. نشستم مرتضی کنار

 :گفت و پرید جا از بهنام دیدن بعد بالفاصله ثریا خاله

 .برات کنم داغ شیر تا بشین مادر سالم-

 !داره من با مشکلی چه ثریا خاله که کردم فکر این به بازم من و خنده زیر زد اردوان

 !کردم میل رو مصبحونه و کشیدم پوفی

 :گفت و ایستاد سینه هب دست. شد بلند میز سر از که بود نفری اولین امیرسام

 خارج سفر اولین شما! مرتضی و آذین! کنیدمی سفر تونجعلی اسم با همیشه مثل-

 ندید، سوتی کنید جمع رو حواستون و ریدمی جدیدتون هایاسم با رو کشورتون از

 اوکی؟

 :داد ادامه اخمالود چهره با و داد تکون سری امیرسام و کردیم اطاعت دو هر

 !دارم خبر یه-

 :شد بلند بهنام صدای همه از اول
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 میدی؟ قرار شده انجام عمل تو رو ما همیشه چرا-

 :گفت آروم پرند

 ...بعد بگذره روز چند ذارهمی همیشه-

 :گفت و شد تعویض لبش گوشه کوچیکی لبخند با امیرسام هایاخم

 گاهی ولی کنمنمی مخفی رو چیز هیچ وقت هیچ من! شناختید رو من خوب چه-

 !بشنوید رو خبر یه لحظه همون نیست مالز 

 شده؟ خبر چه حاال خب-

 :گفت و گرفت صندلی به رو دستش امیرسام

 !بشه تربزرگ مونخانواده قراره ماموریت از بعد-

 داریم؟ جدید نیروی: بهنام

 ...نه: امیرسام

 :داد ادامه و کرد صاف رو گلوش

! کنن زندگی ما یعنی اصلی، روهگ با مجبورن اونا واقع در! میشه یکی ما با آلمبن-

 با تا کنم انتخاب رو اونا از تعدادی من ماموریت، از بعد زیاده تعدادشون چون قراره

 !ترکیه برن بقیه و کنن زندگی ما

 زندگی ما یعنی اصلی، گروه با مجبورن اونا واقع در! میشه یکی ما با آلمبن: امیرسام

 کنم انتخاب رو اونا از تعدادی من اموریت،م از بعد زیاده تعدادشون چون قراره! کنن

 !ترکیه برن بقیه و کنن زندگی ما با تا

 :کشید جیغ عصبی و شده گرد چشای با رونیا
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 ...مشت یه اونا! کنمنمی زندگی خونه یه تو اونا با من چی؟ یعنی-

 :گفت و گذاشت رونیا شونه روی دست اردوان

 !ناکهخطر  بچه برای میاری جوش چرا رونیا، آروم-

 فرار گروه از سپهر وقتی ولی داد؛ رو پیشنهاد این مارتین مرد، که کتایون: امیرسام

! داد رو کار این انجام دستور و کرد منتقل ما به جوزف از رو دستور این مارتین کرد،

 !پاشهمی هم از داره گروه باشه، داشته نظارت نیست کسی چون

 اشاره بقیه به که کردم نگاش سوالی. زد یمرموز  لبخند و انداخت من به نگاهی پرند

 :گفت و انداخت باال ایشونه. میگم بهت بعدا که بود این منظورش و کرد

 .ندارم مشکلی که من-

 .اومد شیر لیوان با ثریا خاله و کردیم سکوت همگی لحظه چند

 .شیممی آماده من بخوره بهنام تا: امیرسام

 !نیومده ضیا-

 .زنممی زنگ بهش االن: امیرسام

 همه کم کم. شدم حیاط وارد مکوله و چمدون با و کردم مرتب آینه جلوی رو روسری

 .ایستادن چمدونشون با من مثل و بیرون اومدن

 .شدیم فرودگاه راهی اومد، هم ضیا وقتی

 هواپیما سوار دوباره و داشتیم استانبول در کوتاه توقف یه بعد، دوساعت حدود

 .شدیم
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! افتضاحه بودن راه تو ساعت بیست بود، گذشته تمام روز کی که رسیدیم وقتی

 .زدمی فریاد رو خوابیبی و خستگی هامونصورت

 و دادیم گوش موزیک کردیم، تماشا فیلم بودیم هوا تو که مدتی تموم پرند و من

 .خوردیم

 دوازده حدود ساعت* سائوپائولو محلی وقت به و بود شب اومد فرود هواپیما وقتی

 بیان تا بمونیم منتظر باید گفت امیرسام و گرفتیم تحویل رو بارها. بود شب

 .دنبالمون

 :گفت بهنام که کردممی نگاه مسافرا به و بودم گذاشته پرند شونه روی رو سرم

 هست؟ هم مارتین بودی نگفته-

 نزدیک ما به بلندی هایقدم با مارتین. کردیم نگاه کرد اشاره که جایی به مونهمه

 :گفت و داد تکون رو ششونه پرند .شدمی

 .اومدن پاشو-

 و کرد سالم همه به مارتین. افتادم راه بقیه دنبال کشان خمیازه و کردم بلند رو سرم

 :گفت ما به رو سپس. کرد امیرسام با پچی پچ

 تنها جااون شما البته که شده گرفته نظر در شما یروزه دو استراحت برای مکان یه-

 !نیستید

 اومده؟ اردالن: امامیرس

 :گفت و کشید پیشونیش به دستی مارتین

 .کنیممی صحبت موردش در بعد بریم هنوز، نه-
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 .نگفت چیزی و کرد بهنام به نگاهی هم امیرسام

 .گرفتیم پیش در رو ایطوالنی مسیر و شدیم رنگی آبی ون سوار

_____________________________ 

 برزیل شهر ترینبزرگ: سائوپائولو

______________________________ 

 !داره قرار جهانگردیمون یبرنامه تو هم دیگه جاهای تازه! برزیل میبرمتون کنین کیف

 شلوغ باغ یه وارد. بشه باز تا داد هلش و گرفت رو در سیاه هاینرده طرف دو مرد

 به تا کردیم دنبال رو بود شده آسفالت که راهی. شدیم درخت و دار از پر و پلوغ

 .رسیدیم سنگی و قدیمی ساختمونی

 در مدام چمدونم ساختمون به برسیم که وقتی تا که داشت چوله چاله اونقدر زمین

 .کشیدمش خودم دنبال بدبختی با و بود دستم با بوکس کیک حال

 بود بیریخت هایباغ خونه دسته اون از و بود سیاه سنگ از ساختمون خارجی نمای

 و نمیشن نابود هم هاشموریانه و کردن گیریجن توش ربا سه-دو احتماال که

 !داره هم سوسک

 هاچراغ. شدیم وارد سرش پشت هم ما و شد ساختمون وارد همه از جلوتر مارتین

 ببینم رو سامیار قراره که این از. بودن کردن استراحت حال در احتماال و بود خاموش

 حضور از اینشونه تا کردممی رو و زیر گامن با رو وراون وراین هی و بودم شده زده ذوق

 .کنم پیدا اون
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 گوشم زیر و گذاشت بود چمدون دستگیره روی که دستم روی رو دستش امیرسام

 :گفت

 .شناسیمشوننمی ما! باش خودت مواظب پس نفره، چند عموت گروه دونمنمی-

 !بخوابم باید کجا بفهمم ترسریع هرچه تا برداشتم قدم کنارش و گفتم اوهومی

 و کردیم عبور داشت قرار اون در صندلی و مبل دست چند که پذیرایی بزرگ سالن از

 هم با نبودش و بود که بود سو کم چراغ یدونه راهرو ته. شدیم طویلی راهروی وارد

 .کردنمی فرقی

 کمد جز که شدیم روروبه بزرگی اتاق با و شدیم داد نشونمون مارتین که اتاقی وارد

 .نداشت وجود هیچی شده، تلنبار هم رو هایرختخواب و دیواری

 :گفت بود خورده ذوقش تو کلی که پرند

 ندارن؟ تخت-

 .کردن جمع بود که هم تختی تا چند همون باالست تعداد نه: مارتین

 :کشید ایخمیازه پرند

 !کشیدن زحمت-

 لحاف طرف به و کردم رها دیوار کنار رو چمدون نداشت، اهمیتی برام اصال که من اما

 .رفتم هاتشک و

 کار به دست هم بقیه. کردم پهن دیوار کنار و کشیدم بیرون رو رنگی سفید تشک

 .شدن صاحب رو اتاق از گوشه یه و شدن

 .کشیدم خودم روی رو سبزی پتوی و کشیدم دراز لباسا همون با
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 :تگف بود شده خیره سقف به که حالی در و کشید دراز کنارم تشک روی هم پرند

 اومده؟ عموت-

 .باشه رسیده دیروز باید! کنم فکر-

 چیه؟ قدرتش گفتی-

 .نگفتم-

 :گفت و کرد نگام چپ چپ

 !بگو حاال خب-

 !ببینه رو افتاده قبال که اتفاقی تونهمی-

 :گفت که سرم رو بکشم رو پتو خواستم

 ویدا؟-

 :گفتم خستگی با و کشیدم ایخمیازه

 !میاد خوابم خیلی نیستی؟ خسته-

 :گفت و کرد پشت بهم هرآلودق

 .بخواب باشه-

 :گفتم و کشیدم سرش روی از رو پتو و شدم خیز نیم

 جانم؟ بداخالق، خانم نکن قهر-

 :گفت آروم و برگشت طرفم به

 هوم؟ شده؟ کسی عاشق... عاش یا... یا داره؟ رابطه کسی با بهنام نظرت به-
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 :گفتم و کردم نگاش متعجب

 ای؟رابطه چه پرند؟ میگی چی-

 ...کسی با شاید دانشگاهه، استاد اون-

 !فهمیدیممی ما بود طوراین اگه-

 کشی؟می سام زبون زیر از-

 :گفتم آروم همچنان اما عصبی

. ببند رو بهنام پرونده کنی؟می کوچیک رو خودت چرا سرت؟ به زده شدی؟ دیوونه-

 !شد تموم بهنام

 :گفت مظلومانه

 .بدونم خواممی فقط-

 !نکن فکر چیزا این به! مهمه ماموریت فقط االن-

 ...ولی-

 :گفت بلند صدای با بهنام یهو

 !شبی نصف زننمی حرف چقدر هاشونهمسایه-

 که این از قبل خوشبختانه و خودم رو کشیدم رو پتو و کردم پرند به چپ چپ نگاه یه

 .برد خوابم بگه چیزی پرند

 آخرین که حالی در و نکنه ماذیت گرما این تو تا بستم محکم رو سیاهم موهای

 طوالنی راهروی از. شدم خارج اتاق از بستممی رو آسمونیم آبی پیرهن یدکمه
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 جا همه حاال که تفاوت این با. رسیدم بودم دیده دیشب که سالنی به و گذشتم

 دیگه قسمت و بود کرده پر چوبی هایصندلی و میز رو سالن از قسمتی. بود روشن

 .بود شده صاحب رنگ قرمز مبل دست یه هم رو

 غریبی احساس. بودن خوردن و گو و گفت حال در زیادی تعداد و بود زیاد سروصدا

 و گفتم جونی آخ دلم تو. دیدم مردی کنار رو سامیار که گشتم پرند دنبال به و کردم

 .کرد بغلم و شد بلند جا از دیدنم با. رفتم طرفش به

 بی؟خوامی همه از بیشتر هنوزم تو سالم،-

 :گفتم و خندیدم

 .همونم هنوزم آره-

 :بوسید رو پیشونیم و شد جدا ازم

 !بودمت ندیده بود وقت خیلی-

 !گیرننمی ما از خبری و شلوغه سرشون بعضیا! اوهوم-

 :گفت و کشید شنداشته ریش به دستی

 ...ببخش شما-

 ویت ارجمند عطا اسم کنه، معرفیش که این از قبل و برگشت مرد همون طرف به

 بخوام که رو کسی هر اسم تونممی بودم نگفته سامیار به هنوز. درخشید ذهنم

 .بفهمم

 !آذین م،زاده برادر عطا. هستن ارجمند عطا آقای ایشون-

 .سالم-
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 .آذین خانم خوشبختم سالم،: عطا

 ایسبزه پوست و بلند خرمایی موهای. رسیدمی نظر به ساله هشت هفت، و سی

 .داشت

 :گفت و گذاشت کمرم شتپ دست سامیار

 گذاشتیم رو اسمش ما! داره ما برای رو زرین امیرسام نقش جورایی یه ایشون-

 !عطاست ما گروه راهنمای! راهنما

 .شدم متوجه آهان،-

 :پرسیدم و کردم بقیه به نگاهی

 نفرید؟ چند شما-

 !اینجاست نفرمون شیش االن ولی نفریم یازده کل در: سامیار

 .کرد معرفی رو من سامیار که کردن سالم و ایستادن طاع کنار مردی و زن

 .گروه هایبچه از مهراب و مونا آذین، مبرادرزاده-

 :پرسیدم و کردم سالم

 دارین؟ نسبتی هم با-

 :دادن جواب همزمان دو هر

 .برادریم و خواهر آره،-

 نشون یخوب به رو بلندش و باریک پاهای بود پوشیده که شلوارکی و بود بلند قد مونا

. بود شده رها آزادانه دورش و بود من مثل تقریبا هم موهاش رنگ و بلندی. دادمی
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 نسبتشون بود گرفته رو مهراب بازوی مونا چون نداشت، مونا به شباهتی هم مهراب

 .پرسیدم رو

 !بیا کردمی اشاره که خورد امیرسام به چشمم که بگم چیزی خواستم

 .الفع دارم، کارم امیرسام برم من-

 :گفت و کرد نگام چپ چپ

 .بمونن منتظر توننمی ایشون-

 :اومد جلو عطا

 !ندارن شنوی حرف اصال هامونبچه که ما زرین، آقای حال به خوش-

 :گفتم لبخندزنان و شدم سینه به دست

 ...هم خودشون زرین آقای-

 من به رو و ایستاد کنارم. کردم سکوت میاد طرفمون به داره که دیدم رو امیرسام وقتی

 :گفت

 .گذاشتیم جا رو تو ما کردن فکر صبح سامیار آقا-

 .کردم سامیار به نگاهی

 آره؟-

 !خوابیدی خرس یه مثل آروم خیلی دیدم اتاقتون اومدم بعد ولی: سامیار

 :گفتم امیرسام به ب**ل زیر و برگردوندم رو سرم قهرآلود

 داشتی؟ کاری-
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 گفتم؟ چی بهت دیشب! نه-

 بود شلوغ دورمون چون ولی دادم؛می تحویلش اساسی کجی دهن یه بودیم تنها اگه

 :گفتم زیرلب و خندیدم حرص با اما خانومانه

 !نیستن که خوار آدم-

 :گفتم و کردم اشاره سامیار به

 !اطالع جهت! اینجاست عموم-

 :گفت موذیانه و انداخت باال ابرویی

 !میای سرم شتپ! مهمه کیم من کهاین اما! باشه مهم کنمنمی فکر-

 !کجا؟ بودن بدجنس و کجا امیرسام. کردم تعجب بیشتر اما اومد بدم بدجنسیش از

 .ایستادم خودمون گروه هایبچه کنار و افتادم راه منم رفت، وقتی

 سفید کاله. شد جلب بود پوشیده سفید و سبز گلی گل شلوارک که مردی به توجهم

 ایستاده کنارش که ایدیگه مرد. زد دست هوا تو و برداشت سرش روی از رو رنگش

 :گفت بلند بود

 .کنید گوش لحظه یه لطفا   دوستان-

 رو خودم. کرد پیدا نشستن برای جایی کی هر و برداشتن زدن حرف از دست همگی

 و گرفت رو شخنده جلوی پرند. زدم گشادی گل لبخند و کردم جا امیرسام و پرند بین

 :گفت

 !پررو-

 :گفت سختی به شلوارکی مرد و ایستادن سالن وسط مرد دو هر
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 .سالم-

 :گفت و افتاد خنده به رسیدمی نظر به ایرانی که بعدی مرد

 اطالعاتی هر و هستن جا همین بومی   ایشون. هستم مارسلو آقای مترجم صدرا، من-

 .میدن قرار شما اختیار در باشه الزم که

 .ایستاد کنارشون و کرد سالم و تو اومد مارتین و شد باز در لحظه همون

 :کرد ترجمه خنده با صدرا که گفت ایجمله مارسلو

 نکنید استفاده نوشیدن برای جااین آب از کننمی خواهش شما از چیز همه از اول-

 !افتضاحه واقعا میگن راست. بخرید معدنی آب حتما و

 :ایستاد خودش خاص ژست با و کرد جیبش تو دست و اومد جلو قدمی مارتین

! کنید فراموش رو گذروندید حال به تا که هاییماموریت تمام. ستویژه ماموریت این-

 توجه گیممی مارسلو و من که نکاتی به! داره فرق هاماموریت تمام با ماموریت این

 .کنید

 بود کرده باز درجه صدوهشتاد زاویه رو پاهاش و بود نشسته سینه به دست که عطا

 :گفت

 دارن؟ حضور هم یتمامور  در مارسلو آقای-

 نواحی این از شناختی هیچ چون! هستن جنگل تو شما راهنمای ایشون: مارتین

 هم صدرا و کنیمنمی ضمانت رو جونشون ما چون بعد به جایی یه از اما. ندارید

 .گردنبرمی دو هر نپذیرفته، رو راه دادن ادامه

 :گفت تمسخر با بهنام
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 کنیم؟ پیدا رو هرا و نگیریم دستمون نقشه یه چرا خب-

 تو بریم قراره که جایی قطعا و... شده ریزی برنامه قبل از مسئله این ببینید: مارتین

 !نشده داده نشون مپی هیچ

 :پرسید طلبکارانه و درهم هایاخم با ساناز

 جا؟این کشوندین دنیا سر اون از رو ما چرا ما؟ چرا-

 :گفت و گرفت باال رو شستش انگشت مارتین

 وقت هر ببینید،. کنم اشاره بهش خواستم خودمم! پرسیدی رو سوال این شد خوب-

 گروه یه نوبت میاد، پیش نیستن ساکن خاصی گروه هیچ که دنیا جای یه ماموریتی

 شما باشم صادق بخوام اگر. شده ایران ساکن گروه نوبت سال ده از بعد حاال و میشه

 شما نام به قرعه پیشه، در سخت ماموریت یه که حاال که آوردید بدشانسی کمی

 !افتاده

 :گفت و کرد آمیزی مصلحت یسرفه امیرسام

 پیش هیچ بی و نگفتم بهشون ماجرا جزییات از چیزی بودی خواسته که همونطور-

 !بدی قرار اختیارشون در ماموریت به راجع اطالعاتی که بهتره. اومدن ایزمینه

 ...حتما: مارتین

 :پرسید و کرد گروهمون هایبچه به نگاهی

 کجاست؟ جدید عضو-

 :پرسید مارتین. داد نشون رو مرتضی امیرسام

 کردی؟ شرکت ماموریتی حاال تا-
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 .بله: مرتضی

 نکرده شرکت ماموریتی هیچ توی حاال تا که هست ما جمع تو کسی عالیه،: مارتین

 باشه؟

 :گفت مارتین نگفت چیزی کسی وقتی

 !مطلب اصل سراغ بریم-

 با مبارزه به خالی دست با تقریبا که کردین عادت قضیه این به احتماال  : مارتین

 اطالعات متاسفانه و متاسفانه متاسفانه، هم باز حاال! درسته؟ برید، نظر مد دشمن

 اما و. میده توضیح مارسلو بریم قراره که جایی به راجع. نیست اختیارمون در چندانی

 گذاشتن، رو اسم این برزیل مردم دخو و معروفن* آرزنو اسم به! دشمن سراغ بریم

 .هستن برزیل هایافسانه از چون

 :گفت کالفگی با بهنام

 !کن راحتمون و طرفیم چی با بگو میدی؟ کشش الکی کنممی احساس چرا مارتین-

 ...که هستن خوارهاآدم از گونه یک آرزنوها اوکی،: مارتین

 :گفت و زد یزم رو محکم پرند که بودم زده زل مارتین به زده بُهت

 چی؟-

 .کردم رد رو ناقص سکته یه بودم نشسته کنارش که منم و پریدن جا از همه

 :گفت و ایستاد شناختمشنمی که زن یه

 هنوزم اما داریم هاییقدرت ما که درسته-

 !خون و گوشت با آدم یه! آدمیم یه
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 :کرد تاييد ضیا

 !عاشقشن خواراآدم که چیزی-

 :گفت و زد میز به ربهض چند و اومد جلو مارتین

 .نباشید نگران ریممی جلو برنامه با ما! باشید آروم-

 :گفت بودمش دیده هامدت از بعد که آرشا

 میای؟ ما با توام-

 ...که ندارم وظیفه من! نه: مارتین

 :گفت جدی و کرد مارتین به غضبناک نگاه یه آرشا

 .نباشیم نگران بگی ما به تو نیست الزم پس-

 :گفت و کشید پیشونیش به دستی مارتین. بودم موافق حرفش با بار ناولی برای

 جااین عطا و امیرسام بلکه من، تنها نه! عادیم کامال آدم یه من رفته یادتون کنم فکر-

 همراهی رو شما خودشون خواسته به امیرسام و عطا! هستیم عادی انسان یه

 نبودم موظف حتی من خان آرشا آقای و! باشن گروه با خواستن خودشون کنن،می

 برای! بزنم رو حرفام و ببینم رو شما نزدیک از و بیام خواستم خودم و جااین بیام

 شد؟ روشن همگی

 عجب در این از من و کردنمی نگاه مارتین به خورده گره ابروهای با هابچه بیشتر

 رییس. ددا جواب و کرد نگاه آرشا چشای تو صاف صاف جراتی چه با مارتین که بودم

 !داره عالمی هم بودن

 .شدمی ماجرا جویای ریز ریز صدرا از و میشه دعوا داره بود فهمیده مارسلو کنم فکر
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 و آورد صندلی یه آرشا، عصبانیت به توجهی گونه هیچ بدون و خونسرد مارتین

 :گفت و نشست

 توانایی آدمخوارن، کهاین بر عالوه آرزنوها گفتممی داشتم... دیممی ادامه اوکی-

 آرزنو. نگیرید اشتباه نیستن، خوارآدم هایانسان همون آرزنو! دارن هم شدن نامرئی

 ظاهری شکل نظر از اونا واقع در! متفاوته آدمن خودشونم که آدمخورایی با کامال

 .انسانن مشابه ایگونه

______________________________________ 

 .هندار  وجود ایکلمه چنین اصال: آرزنو

______________________________________ 

 .کردیممی نگاه مارتین به تعجب با مونهمه تقریبا  

 آهی بخوریم رو اون و بشیم بلند خودمون ممکنه که خوند نگاهمون از که مارتین

 :گفت و کشید

 ...ما. داریم رو گروه بهترین ما اما باشه، سخت شاید-

 :گفت و کرد قطع رو حرفش بهنام

 برنگشتیم زنده اگه که کردین مرخص رو نفر چند گروه هر از که همینه خاطر به پس-

 کردین؟ فرض چی رو ما! نشه منقرض گونه

 امیرسام. بودن ترسیده هم خودشون اونا گفت،می راست واقعا. بودم نکرده فکر بهش

 :گفت و خندید مارتین. فهمید بهنام خود   فقط که گفت بهنام به چیزی زیرلب
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 من بود چیزی چنین هم اگر و نبوده؛ من دستور این! بدبینی خیلی تو هنامب-

 .فهمیدممی

 نامرئی آدمخورای پس از تونیممی چطور ما چیه؟ برنامه بگو ما به باشه،: بهنام

 بربیایم؟

 .بشن هم نامرئی توننمی گفتم ان،نامرئی نگفتم من: مارتین

 !چی هر حاال: بهنام

 ما. دادیمنمی تشکیل رو نفره دوازده گروه این ما اومدیدبرنمی پسشون از اگر: مارتین

! بشکنه گردن هم متری صد شعاع از تونهمی اون که ندونید اکثرا شاید. داریم رو مونا

 ساناز حداقل. کنین پاره شاهرگ تونینمی راحت خیلی که داریم رو ساناز و آرشا تو،

. کننمی بازی ذهن با که هستن رادیاف بهترین از مرتضی، و آذین! صددرصدیه که

 میاد؟ چشمتون به اونا برتری فقط چرا

 زدن هم به پلک یه تو! داریم گوشت داریم، که قدرتایی رغمعلی ولی درسته،: بهنام

 .شیممی خورده خوردن آب راحتی به ما و شنمی ظاهر سرمون پشت

 جلوی رو دستم و وردخ بهم حالم اونا دندونای زیر تنم گوشت شدن جویده تصور از

 :انداخت باال ابرویی مارتین. گرفتم دهنم

 از یکی ساو، ضمن، در! نشید كُشته تا بکُشید! کنید حفظ رو شعار این پس-

 گفته نوشته، پیش قرن یک حدود که کتابی در اژمیپر هایفیلسوف ترینقدیمی

 !کنید یداپ رو راهش باید فقط مگسه، یک کردن له از ترآسون آرزنوها نابودی

 کالهش کش با مارسلو. گفت چیزی و ایستاد مارسلو و صدرا کنار و شد بلند جاش از

 و شد دور ازشون مارتین که این از بعد. دادمی تکون رو سرش مدام و کردمی بازی
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 و گرفتن رو مارتین جای اونا شد، خارج ساختمون از و گذاشت گوشش دم رو گوشی

 صدرا و شد ساکت جمله چند گفتن از بعد. کرد زدن فحر * پرتغالی به شروع مارسلو

 :گفت

 !شیممی آمازون هایجنگل وارد مانائوس از و* مانائوس ریممی جااین از ما-

 :گفت بعد و بزنه حرف دوباره مارسلو تا موند منتظر

 از جهان تو کسی کمتر! رسونهمی دریچه به رو شما و میشه راهنماتون جنگل تو-

 قلمرو وارد دریچه اون توسط! شهنمی دیده راحتی به و داره اطالع چهدری اون وجود

 .ببرید خودتون با گرم لباس حتما که کنهمی تاکید. شیدمی آرزنو

 چرا؟: پرند

 این با که رسیدن نتیجه این به شده انجام دریچه در روی که آزمایشاتی طبق: صدرا

 فصل چهار طرف اون درصد نه و نود احتمال به ولی شرجیه و گرم در طرف این که،

 !برقراره صفر زیر دمای و زمستونه

 برگردیم؟ ما چطور پس نمیاد ما با اگه بپرس ازش! جالب چه: سامیار

 :گفت بعد و پرسید ازش صدرا

. برگردید تونیدنمی وقتهیچ کنید گم رو راه اگه چون کنید گذاری عالمت رو هاراه-

 .دنبالتون بیاد بشه راضی گروهی که این مگر

_______________________________________ 

 .برزیله رسمی زبان پرتغالی،* 

 .برزیله شهرهای از یکی مانائوس،*
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_______________________________________ 

 چیه؟ دریچه از منظورش بپرس ازش: عطا

 :داد جواب و کرد پچی پچ بازم صدرا

 از میگه کنه، وصف جمله یه تو بخواد اگر و شیدمی متوجه ببینید برید میگه-

 .دیگه دنیای یک به شدن وارد یعنی کردن عبور دریچه

 :گفت و کرد نزدیک امیرسام به رو سرش بهنام

 نداشتی؟ خبر واقعا تو-

 !نه: امیرسام

 :گفت و کرد نگاش حرص با بهنام

 ریلکسی؟ اینقدر چرا پس-

 :گفت بهنام از ترآروم امیرسام

 کبود طوراین داریم سروکار آدمخورا با چون حاال. ماموریته یه اینم! پسر کن بس-

 شدی؟

 دل تو میرم داریم دونیمی خوب خودت ولی زدنم؛ جا اهل نه ترسوام، نه: بهنام

 !جهنم

 .نداد انجام بهنام چشمای به زدن زل جز کاری امیرسام

 یه بریم گفت مارسلو و خوردیم ناهار کشید، طول ساعت دو تقریبا که جلسه از بعد

 و تفریح دماغ و دل کسهیچ و کردن اعالم رو مخالفتشون دم از همه که بزنیم دوری
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 در عزا از دلی برگشتیم، زنده اگه ماموریت از بعد دادیم ترجیح و نداشت رو گردش

 !صفا بریم و بیاریم

 شام سرمیز هنوز. باشیم راحت فردا برای که دادن سبزیجات ساالد بهمون شام برای

 :گفت پرند که ودیمب

 !کنم ضبط بایستم گوشه یه آدم بچه مثل خواممی. بجنگم خوامنمی که من بابا-

 :گفت و داد قورت رو شخنده بهنام

 .انگشنه گدا میگن حاال! هیس-

 :گفت و داد تکون رو سرش قهرآلود پرند

 !گشنمه خب-

 :پرسیدم و کردم بهنام به رو و دهنم گذاشتم کاهو تیکه یه

 پس؟ موند کجا! نخورد شام رسامامی-

 :گفت و کرد نگام تمسخرآمیز بهنام

 !کجاست دونمنمی نیستم مامانش من واال براش، بمیرم الهی-

 :گفت که دوختم چشم در به و وحشی؛ گفتم ب**ل زیر

 .شنیدم-

 :گفتم و برگشتم طرفش به طلبکار

 خب؟-

 :خندید پرند
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 جدال؟ و بحث از نشدین خسته-

 :گفتیم زمان مه بهنام و من

 !اونه تقصیر-

. تو اومدن مارتین و امیرسام که سامیار طرف برم که شدم بلند من و خنده زیر زدیم

 :گفت و گرفت رونـم از نیشگونی پرند که نشستم سرجام دوباره

 !خانم رفتیمی داشتی-

 .دادم ماساژ رو نیشگون جای و گفتم آخی

 .اومد دردم-

 :زد نمایی دندون لبخند

 ...سرم فدا-

 که شده، چی پرسیدیم همگی و نشست کنارمون پکری و درهم یقیافه با امیرسام

 :گفت بلند مارتین

 ما البته! اومده پیش مشکلی اعزامی گروه اعضای یکی برای متاسفانه. بخیر شب-

 .نمیرن ماموریت به شما با ایشون اما هستیم پیگیری حال در

 :پرسید نگرانی با پرند. آورد زبون به رو اردالن اسم که شنیدم رو امیرسام صدای

 شده؟ چی سام-

 :گفت و کشید موهاش تو دستی امیرسام
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 ازش خبری هیچ اون از بعد ولی اومده هم فرودگاه تا! شده گم شده، ناپدید اردالن-

 .نداریم

 بشه؟ گم که ستبچه مگه: ضیا

 خواین؟نمی کمک اون از چرا! کجاست بفهمه تونهمی جوزف-

 .شده محو زمین روی از اصال که این مثل ولی کردیم؛ رو کار همین: امامیرس

 .بودمی جااین االن باید! نیست بدقول اردالن! افتاده اتفاقی یه مطمئنم من: پرند

 خواستم منم و شدیم بلند همگی. کنیم صحبت اتاقمون تو بریم بهتره گفت امیرسام

 :پرسید اون و رفتم طرفش به .زد صدام سامیار که بیفتم راه هابچه دنبال

 شماست؟ گروه هایبچه از یکی چیه؟ قضیه-

 !افتاده براش اتفاقی یه کنم فکر! اردالن آره،-

 ...اون مگه-

 :گفتم و بده ادامه رو حرفش نداد اجازه زد،می صدام که امیرسام صدای

 .برم باید من زنیممی حرف هم با بعد-

 .بوسیدم رو شگونه و زدم لبخندی من و زد زل مامیرسا به چپ چپ نگاه یه با تقریبا

 :گفتم کالفه و کشیدم پوفی رسیدم که امیرسام به

 !عمو عمومه، اون کنی؟می جوریاین چرا-

 .کشوند خودش دنبال و گرفت محکم رو دستم پیچیدیم که راهرو توی
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 بالدن چمدونش توی ضیا. کردمی پچ پچ گوشش دم و بود زده زانو بهنام کنار پرند

 .بود نشسته آروم گوشه یه هم مرتضی و گشتمی چیزی

 :گفت و کشید آهی امیرسام. کردم بغل رو پاهام و نشستم زمین روی

 .داده احتمال تا دو جوزف-

 اردالن؟ به راجع: ضیا

 چون میگه! باشه شده دستگیر زنهمی حدس یعنی... اون ممکنه آره،: امیرسام

 !شده دستگیر یا نیست دنیا این توی و مرده یا بگیره رو ردش تونهنمی

 :گفتم متعجب و گیج

 چرا؟ دستگیر؟-

 شده ساخته قدرتمند و طبیعی ماورا هایآدم مخصوص که هاییزندان مورد در قبال-

 .بودیم داده توضیحی مختصر بود

 زندانه؟ االن اون یعنی: بهنام

 شده؟ شناسایی چطور ممکنه؟ چطور اصال: پرند

 !حدسه یه حد در فقط: امیرسام

 بشه؟ آزاد که هست راهی باشه زندان واقعا اگه-

 !جوزفه تیم با هارسیدگی و کارا بقیه بشیم مطمئن اگر. دونمنمی: امیرسام

 :گفتم متأثر و گرفتم دندون به ب**ل

 !خدا وای کنن؟ ششکنجه نکنه-
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 خودتون. بذارین ماموریت روی رو تمرکزتون لطفا! گفتممی بهتون نباید: امیرسام

 .داریم پیش در سختی ماموریت دونینمی

 !اومدمی اردوان حداقل! میشه سخت اردالن بدون ما کار: بهنام

 اونم که حاال داشتیم شدن زنده و مردن به عادت ماموریتا تموم ما! دقیقا: ضیا

 ...نیست

 ریممی داریم که جایی! باشید داشته سرتون پشت هم چشم یه باید: امیرسام

 نتونن الاقل که بدین تکیه درختا به کنید سعی. باشه درخت از پر باید پس جنگله؛

 .کنن حمله سر پشت از

 اسلحه؟... یا باشیم؟ داشته همراه چیزی چاقویی یه هممون نیست بهتر-

 پیش در پرکاری فردای بخوابیم باید االنم... میدن بهتون رفتن موقع صبح: امیرسام

 !داریم

 کنیم؟ چیکار رو سرما: پرند

 .لباسا همین با زنیممی یخ! صفره زیر گفت کنم فکر-

 !کنه حلش مارسلو بگیم شاید. کنیممی کاریش یه فردا اینم: امیرسام

 :گفت همش در همیشه اخمای همون با بهنام

 !ندارم خوبی حس-

 :گفت قبل از بلندتر که نگفتیم چیزی

 !ندارم خوبی حس من-

 :گفتم و کردم نگاهش حوصله بی
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 .باشی داشته خوبی حس کن یسع-

 و شد بلند پرند. شد ساکت بهنام برزخی یچهره دیدن با ولی خنده زیر زد مرتضی

 :گفت

 .باشیم سرحال فردا باید... میاد خوابم-

 :گفت و کرد من به رو

 کنیم؟ بیدار طور چه رو تو... دختر یاال-

 رو هاتشک و افلح. کشیدم آهی و افتادم مامان یاد زدنش حرف طرز از لحظه یه

 .برد خوابش که بود ضیا همه از اول و کردیم پهن

 :گفت نمایی دندون لبخند با پرند. پریدم خواب از شد گرفته بازوم از که نیشگونی با

 !رفتنه وقت خوشگلم، پاشو-

 با. کشیدم خودم روی رو پتو و شدم پهلو به غرغر با و کردم نگاهش چپ چپ

 کنم اذیت رو پرند خواستم فقط و بودم خسته اما ارهوشی کامال گرفت که نیشگونی

 .نشد ازش خبری هیچ دیدم که

 که دستی و کردم حس تشک روی رو کسی رفتن راه. اومد در شدن بسته و باز صدای

 .گذاشت پتو روی

 :گفت آروم که بود امیرسام

 !بخور صبحونه پاشو عزیزم، پاشو آذین؟-

 :گفتم مزخرفم یدورگه صدای با پتو زیر از

 .بخوابم یکم بذار. خورمنمی-
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 :گفت و کشید سرم روی پتو روی از رو دستش

 !بشی بیدار تو تا نخوردم من اما-

 تابلو صورتمم پف وجود با حتی که ذوقی با و گرفت شکل لبم روی عمیقی لبخند

 و بود نشسته زانو چهار کنارم. برداشتم سرم روی از رو پتو داد،می نشون رو خودش

 .کردمی نگاهم منتظر

 بودی؟ من منتظر واقعا-

 شنیدی؟ دروغ من از حاال تا شما بله؛-

. زد زل صورتم به و زد کنار رو بود صورتم روی که مویی تار چند و آورد جلو رو دستش

 :گفتم آروم و گرفتم ازش چشم

 بریم؟-

 :کرد زمزمه بود موهام به چشمش که حالی در و کرد نوازش رو جنگلیم موهای

 .باشیم تنها دیگه یکم تونیممی ،نه-

 :خندیدم و انداختم گوش پشت رو موهام. دادم تکیه دیوار به و کشیدم باال رو خودم

 شدم؟ داغون خیلی کنی؟می نگام اینجوری چرا-

 :گفت احساس از سرشار لحنی با و گذاشت قلبش رو دست و آورد جلو رو سرش

 !منی زیباترین   تو! قلبی این یملکه تو-

 :گفت و بوسید رو پیشونیم. بستم رو چشام اومد جلوتر که رشس
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 اتاق این از بیرون از. خورهمی بهم کنیم جدا رو دستامون مجبوریم که جایی از حالم-

. کنم نگاهت حتی یا باشم، کنارت خوادمی دلم که اونطور تونمنمی چون میاد بدم

 چیه؟ ما گناه آذین؟

 :گفتم و دادم قورت رو بغضم

 !بود همین ما گناه... شدن شقعا-

 .پیچوند انگشتش دور و گرفت رو موهام از قسمتی دوباره و کشید آهی

 مونه،نمی هم زندگی نمونه، برام امیدی اگه. میدم دست از رو امیدم دارم... دارم-

 مال تو که برسه روز یه که کشممی نفس امید این با فقط من. مونهنمی هم امیرسام

 !بشی من

 :گفتم و خندیدم طنازی با اما. افتاد مگونه روی اشکی قطره و زدم پلکی

 دارم؟ دوست رفته یادت! توام مال االنشم همین-

 گاهی آذین؟ چیه دونیمی. بودم کرده دق نبودت یغصه از االن که بود رفته یادم اگه-

 نمکمی حس وقتایی یه منم. دارهمی نگه پا سر رو آدم یه ساده یجمله یه شنیدن

. گردهبرمی نفسم گفتی که هاییدارم دوستت تکرار و تکرار با اما میاد بند داره نفسم

 من هیچوقت پس. میشه قلبم قوت میشه، اکسیژنم میگی که دارمی دوستت اصال

 !بُرهمی نفسم نکن، محروم جمالت این شنیدن از رو

 و گرفتمش آغوش در و کردم حلقه گردنش دور رو دستام و برداشتم دیوار از رو متکیه

 :گفتم

 .دارم دوست بار صدهزار دارم دوست دارم دوست پس خب-
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 و کردم باز رو دستام. کرد بلند منم و شد بلند جاش از و گرفت محکم رو کمرم

 :گفتم و زدم چشمکی

 بریم؟-

 سویشرتی و کردم مرتب رو موهام منم و موند منتظرم اتاق از بیرون و داد تکون سری

 که رفتممی اینا پرند طرف به رسیدیم که سالن به. بیرون رفتم و پوشیدم تیشرتم روی

 .بود زده زل بهم لبخندی هیچ بدون. دیدم خودم به رو سامیار نگاه

 صورت با و! کنم خیس رو خودم بود نزدیک باشه کرده شک چیزی به که این فکر از

 .نشستم پرند کنار و پایین انداختم رو سرم ایشده سرخ

 :گفت و کرد نزدیک گوشم به ور  سرش

 !شدین بیرون میان هم با و میشن بیدار صبح که دامادا عروس مثل دقیقا-

 :گفتم خودش از ترآروم منم

 !خوبی خیلی نمیارم روت به رو آتوهات نکن فکر-

 .برداشتم رو پرتقال آب لیوان و زدم مرموزی لبخند که انداخت باال ابرویی

 پرند؟-

 جانم؟-

 برده؟ بو امیارس نظرت به-

 :گفت و کرد سامیار به نگاهی

 رو؟ سام و تو-
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 ...هوم-

 :گفت و انداخت باال ایشونه

 ...و پلیسیش َشم و هست که پلیسم تازه! نیست که خر-

 مجرمیم؟ مگه وا-

 !بله کنی نگاه بهش هرنظری از-

 .خوردم رو مصبحونه تند تند و شدم چی همه بیخیال و کردم کجی دهن

 و شد بلند صدرا. تو اومد رسیدمی نظر به هم سنگین که پر کیسه چندین با مارسلو

 :گفت ما به رو بعد و کرد کمکش

 طناب، قوه، چراغ غذا، کنسرو آب،! باشه حتما کس هر یکوله توی باید که چیزایی-

 منظورش. کرد خواهید استفاده برگشتن برای قوه چراغ و سوت از البته! نجات سوت

 .بشه استفاده نباید انزنده اونا که تیوق تا که اینه

 به. داد رو بود گفته که وسایلی تعداد به هرگروه به و کرد خالی زمین روی رو هاکیسه

 لیوان و بهداشتی وسایل و لباس مقداری. کردیم آماده رو هامونکوله و برگشتیم اتاق

 شلوار هم خودم و دمکر  جا کوله توی رو بود آورده مارسلو که وسایلی یعالوه به... و

 داشت جیب یه سینه روی که سفید بلند آستین یساده پیرهن و رنگ مشکی جین

 .کردم پا رو رنگم سفید هایپوتین و پوشیدم

 :گفت صدرا و دادمی کاپشن یکی یکی داشت مارسلو

 !باشه اندازه امیدواره. کرده پیدا رو همینا فقط فصل این تو-
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 یک و کاله یدونه همراه به رو رنگ طوسی دارکاله ادیب کاپشن یه و رفتم جلو منم

 .گرفتم سیاه دستکش جفت

 :گفت و گذاشت میز روی رو شکل مستطیل مشکی کیف یه مارتین

 !خودتون از محافظت برای اینم-

 .شد اسلحه و چاقو از پر ایصفحه به تبدیل شکل مستطیل کیف و کشید رو زیپش

 مارتین. برداشت جیبی چاقوی یه و کُلت یه و انداخت هااسلحه به نگاهی سامیار

 کلت یه بار اولین برای کنجکاوی با من و شد اسلحه کردن تقسیم به شروع خودش

 :گفت و ایستاد ایگوشه و گرفت رو دستم سامیار. کردم لمس رو واقعی

 ...و کنیمی بازش جوری این خشابه، این شد تموم فشنگا اگه! بگیری یاد تا کن نگاه-

 .بده ادامه رو حرفش سامیار نداد اجازه مارتین ایصد

 !نیستن بلد خیلیا بده آموزش همه به لطفا جان سامیار: مارتین

 !شد اسلحه کردن بسته و باز دادن آموزش مشغول سامیار و ایستادم کنار من

 بودن آماده رفتن برای همه. کوله توی رو اسلحه و گذاشتم جیب توی رو جیبی چاقوی

 !ایستاد در دم رنگی ک ر م ساتوبو که

 جاش سامیار ولی بشینه بیاد پرند که بودم منتظر. نشستم پنجره کنار و شدم سوار

 دونستممی. شناختممی خوب رو نگاهش و کردم خطر احساس. نشست و گرفت رو

 !فهمیده اصال یا کرده شک چیزی به

 دری هر از ولی کنه امامیرس به ایاشاره یا بگه چیزی بودم منتظر مدام راه طول در

 !امیرسام جز زد حرف
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 و کردم جمع سرم باالی رو موهام. بودم گیخفه به رو گرما شدت از رسیدیم وقتی

 .بستم ایگوجه پال و پخش

 اومدم آمازون به که این از. شدم مواجه سرسبزی فضای با و شدم پیاده اتوبوس از

 پشت ذوق با! باشه ماموریت رایب اومدنمون اگه حتی بودم زده ذوق و بودم خوشحال

 .کردم حرکت بقیه سر

 :گفت و ایستاد صدرا. رفتنمی راحت همه از جلوتر مارسلو و صدرا

 کردید فراموش هم اگر بسپارید خاطر به رو مسیر این کنین سعی آقایون، و خانوما-

 .کنید پیدا رو برگشتن راه بتونید باید که ستدریچه از بعد مهم! نیست مهم

 :گفت و رفت جلو رسامامی

 شحافظه توی رو راه که گروهمه اعضای از یکی پرند. کردیم فراموش کل به دیشب-

 .نیست مشکلی! کنهمی سیو

 : گفت ایاضافه حرف هیچ بی صدرا

 !عالیه-

 :گفت آروم پرند

 ...نچ نچ! کننمی رفتار مموری یه مثل من با دارن-

 :گفتم و خندیدم

 !دیگه هستی خب-
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 هاییمگس و زیاد گرمای از اگه. گذشتیم برگ و شاخ از انبوهی از و شدیم گلجن وارد

 روی. بود سبز سرتاسر و بود قشنگی خیلی جای بگذریم، بود مخ رو صداشون که

 :گفتم و هوا تو پریدم که دیدم رنگارنگی طوطی   درختی، هایشاخه از یکی

 !نازه چه! ببین رو اون وای-

 :کرد ترجمه صدرا و گفت چیزی که شنیدم رو مارسلو صدای

 اطراف این جنگالی تو و ارغوانیه مکائو اسمش -

 !میشه دیده

 :گفت و کرد ایچه چه و به به مهراب

 .ستهفتگانه عجایب لیست تو گرفتن قرار نامزد آمازون که نیست الکی پس-

 :گفت داشت نام مونا که سامیار گروهی هم

 !واو دیدم؟ کمیاب گونه یه من االن یعنی-

 حواسش اصال که کردم نگاهش چپ چپ. کرد فرار بیچاره طوطی که پرید طرفش به

 .نبود من به

________________________________________

________________________________________

______ 

 واقعیته؛ میشه گفته... و برزیل و آمازون وحش حیات و جغرافیا درمورد که مسائلی

 ! نیست آوردی در من چیزی هیچ یعنی



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر I.yasi( | دوم جلد) زرد رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

63 

 

________________________________________

________________________________________

_______ 

 بهنام وقتی. گذشتیم خمی و پیچ پر راه بین از و رفتیم راه تمام ساعت سه تقریبا

 و نذارم چیزی روی پا تا داشتمبرمی قدم دقت با جونوره، و مار از پر جااین گفت

. کرد خستگی ابراز ساناز رسیدیم، بلندی دکل به وقتی. نزنه نیش رو پام جونوری

 عینک و ایستاد کنارم هم مرتضی. رفتم دکل طرف به و گذاشتم زمین روی رو مکوله

 :گفت و کرد مرتب چشمش روی رو گردش

 کنه؟می چیکار جنگل وسط این-

 .پرسید صدرا از رو سوال این دوباره و

 و کشید اون سفید آهنی یمیله به دستی و ایستاد دکل کنار کمر به دست هم صدرا

 :گفت

 هم ایفل برج از دکل این که باشه حالب براتون شاید! متره ۳۲۵ ارتفاعش این-

 !جنگلیم قلب تو دقیقا ما االن. بلندتره

 دنیاست؟ دکل بزرگترین یعنی-

 .آره: صدرا

 :گفت جا همون از مونا

 خوره؟می درد چه به جان ویلط این حاال خب-

 !کننمی استفاده ازش زمین اقلیمی شیمیایی تغییرات به بردن پی برای: صدرا
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 :گفت شکسته و دست انگلیسی به مارسلو

.come on, there's a long way to the hatch- 

 .(نمونده دریچه تا زیادی راه باشید، زود یاال)

 :تگف و کرد نگاه بهمون مانند پوکر صدرا

 !عجیبه باشه، بلد انگلیسی که کنین پیدا تونینمی رو کسی ترکم اینجا-

 .افتادیم راه دوباره و کردیم موافقت همگی خستگی، وجود با

. بایستم شدم مجبور گرفت؛ رو مکوله پشت از یکی که بشم قدم هم پرند با خواستم

 :پرسیدم من من با و پرید رنگم کاری اول همون. دیدم رو سامیار که برگشتم عقب به

 شده؟ چی-

 :گفت گیری مچ برای و شد همیشگی سامیار همون

 شده؟ چیزی گفتم من-

 :گفتم و دزدیدم ازش چشم

 .مونیممی جا... خب نه-

 :پرسید راست رو و رک که داشتمبرمی قدم کنارش منم و افتاد راه

 داری؟ زرین امیرسام با خاصی یرابطه تو-

 :گفتم و بگیرم رو پیش دست مدماو دستپاچه و پریده رنگ

 ...دونینمی مگه. ستیابنده امیرسام... اون نه چی؟-

 :گفت و کشید هم تو رو اخماش
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 !بده جواب ممنوعه، شما با یابنده رابطه دونممی-

 :افتادم تپ تپ به و کردم بغض جا در که پرسید جدی و محکم چنان

 بگم؟ چی-

 نه؟ یا آره-

 ...من-

 :رفت باال صداش و ستادای. کردم شکالفه

 !نه آره،! باشه دوتا این از یکی میاد بیرون دهنت از که بعدی یکلمه نه؟ یا آره-

 :گفت جا همون از امیرسام و ایستادن سامیار صدای شنیدن با بقیه

 اومده؟ پیش مشکلی-

 :گفتم بگه چیزی سامیار که این از قبل

 !نیست چیزی. نه-

 :فتمگ آروم و افتادیم راه دوباره

 .نیست ایرابطه خدا به عمو، نه-

 :گفت و زد پوزخندی

 این مخملیه؟ گوشام پشت من نظرت به! بیسته گرفتنم اعتراف میگن اداره تو همه-

 آذین؟ باشه تونهمی چی دلیلش بغض، رنگ، تغییر صدا، لرزش

 :گفتم کنم نگاهش که این بدون

 !کنیمی شلوغش داری-
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 لمس رو بود داده بهم تولدم کادوی عنوان به میرساما که انگشتری و گرفت رو دستم

 :گفت و کرد

 همیشه که باشه عزیز خیلی برات باید! بود دستت هم دیدمت که بار اولین -

 !همراهته

 :گفتم و کردم مشت رو دستم

 .نیست کنیمی فکر تو که جوریاون-

 :گفت جدی اما آروم و بود شده کم تهاجمیش حالت از کمی

 .بردارم مزخرفم فکرای از دست تا چیه جریان دقیقا بگو بهم کنم؟می فکر چی من-

 :گفتم و دادم قورت رو دهنم آب

 ...امیرسام و من یعنی... ما-

 :گفتم سختی به بود صدام تو که لرزشی با و کردم مکثی

 قسم. نگرفت شکل ایرابطه هیچ کرده ممنوعش جوزف چون ولی دارم؛ دوستش من-

 .خورممی

 دیدم وقتی. کردم پاک رو مگونه روی اشک قطره و آوردم در دستش از رو دستم

 .پرند پیش برگشتم و شدم دور ازش کرده سکوت

 همیشه پرند. زدیم قدم حرفی هیچ بی و بازوم دور انداخت دست و خوند چشمام از

 خودم با همیشه! کردمی درک قلب صمیم از و خوندمی چشمام از رو دلم حال

 هیچ اگرچه. بود ترقدیمی دوستی این و شدممی آشنا پرند با اول زا کاش گفتممی

 !نداشت قدیمی رفیق یه با فرقی
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 شکل پرند و من بین که رفاقتی همین گروه این با کردن زندگی هایحسن از یکی

 .بود گرفت

 .رسیدیم که گفت و داد ایست فرمان مارسلو باالخره

 .نبود هیچی ولی ببینم رو دریچه تا زدم جلو بقیه از و کشیدم عمیقی نفس

 :گفت بهنام

 کجاست؟ گفتینمی که ایدریچه-

 .گفت ایجمله و زد گ لی زمین به ایضربه مارسلو

 .جاست همین میگه: صدرا

 روی رو دستش کف و نشست زانو روی مارسلو. زدیم زل مارسلو پای زیر به هممون

 .گفت چیزی و گذاشت زمین

 .کنیم کمک باید: صدرا

 گل از سانت چند فقط وقتی و کندن رو گ ل مشت یه هم کمک با و شدن خم اپسر 

 .برد باال رو دستش مارسلو کندن، رو

 شده نوشته پونزده عدد سفید رنگ با روش که شدمی دیده مشکی فلزی یصفحه یه

 .ببینم بهتر تا شدم خم. بود

 :گفت و کشید عدد به دستی صدرا

 !دره آخرین و پونزدهمین این-

 :پرسید کردمی رو رو، ذاتیش بودن کنجکاو ایمسئله هر در که رتضیم
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 کجاست؟ شدیگه تایچهارده اون-

 دری   تنها در، این! جنوبه قطب باقیشم! دریا خود   سیاهه، دریای توی دوتاش: صدرا

 !دسترسه قابل که

 .کنه پاک رو هاگ ل کرد سعی و مالید شلوارش به رو دستاش مارسلو

 .گرفت باریدن شدید بارون   زود خیلی و پروند جا از رو همه زد که برقی و رعد

 با باشید داشته دوست نکنم فکر چون بپوشید االن همین رو هاکاپشن: صدرا

 !بشید بندون یخ وارد خیس لباسای

 از. پوشیدم و کردم باز کوله بند دور از رو کاپشن هایآستین و زمین گذاشتم رو مکوله

 داره و گذاشته گردنم دور رو دستاش یکی کردم احساس گرما تشد از لحظه همون

 .کشیدممی نفس تند تند منم و میده فشار محکم

 کنار رو اون بهنام. نتونست که کنه بازش تا زد زور کلی و کرد پیدا رو دستگیره مارسلو

 .کرد تشکر گمونم مارسلو. کرد بازش حرکت یه با و زد

 کسی تا ایستادم عقب و داشت ورم ترس. شدنمی دیده تاريكی و سیاهی جز چیزی

 .سوراخی اون تو برم اول نفرات جزء نخواد من از

 شنیده بارون بارش صدای از صدرا صدای و شد دادن توضیح مشغول مارسلو

 :زد فریاد پس. شدنمی

 .برید متری صد مسیر یه از خیز سینه طور به باید االن-

 :زد داد بهنام تو، بره استخو همه از جلوتر مارسلو خود وقتی

 نمیاد؟ خودش نگفت مگه-
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 .نیست اصلی یدریچه این: صدرا

 کردممی احساس. تو رفتنمی داشتن یکی یکی و رفت بهنام صدرا، و مارسلو از بعد

 از حد این تا وقتهیچ. میرممی و میشم خفه فضا، بودن خفه شدت از تو، برم اگه

 !دوستم جون چقدر فهمیدم که بود روز اون و بودم نترسیده شدن خفه

 :گفت و گرفت رو بازوم پرند

 !میای سرم پشت تو. میرم من آذین یاال-

 :گفتم کردممی پاک رو بارون از خیس صورت   که حالی در

 !برو باشه-

 روی و کردم ساناز و مرتضی به نگاهی شدنمی دیده دیگه پرند پاهای که این از بعد

 کشیدم رو خودم دستام با. کردم شکل گرد یدریچه توی رو سرم و نشستم گ لی زمین

 .اومد من از بعد که بود ساناز احتماال و جلو

 :گفتم بود شده لرزون وحشت از که صدایی با دید؛نمی هیچی سیاهی جز چشام

 شنوی؟می رو صدام پرند-

 :گفت پرند و پیچید تونل توی صدام

 !شنیدن همه دیگه االن-

 :گفتم زدممی نفس نفس که حالی در

 .شممی خفه دارم-

 از که بود این دهنده نشون این و شدنمی شنیده بارون باریدن از صدایی هیچ دیگه

. بود شده ساییده احتماال کرد،می درد آرنجم. شیممی دورتر و دور داریم زمین سطح
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 زسانا. شهمی دارشیب پایین به و شهمی مانند سرسره داره کم کم زمین شدم متوجه

 :گفت سر پشت از

 .کنیمی حرکت کند خیلی آذین-

 خزیدن از دست. بود کرده عصبیم دیدمنمی هیچی که این و بود شده خشک دهنم

 هدایت جلو به رو بدنم پا، با بار این و کردم مکث ایلحظه و خوابیدم دمر و برداشتم

 هم قیهب بلند زدنای نفس نفس صدای زدم؛می نفس نفس که نبودم من فقط. کردم

 .پیچیدمی تونل توی

 :گفتم بلند و خورد چیزی به سرم

 !آخ-

 !کنننمی حرکت بقیه بابا، منم: پرند

 :زد داد ساناز

 افتید؟نمی راه چرا-

 :زد فریاد طرف اون از هم کسی

 !کننمی باز رو در دارن-

 .شدیم تلف اینجا کنه باز رو در بیاد تا جلوئه اون خپل مارسلوی: پرند

 دستام با و خوابیدم شکم روی دوباره منم و کردن حرکت دوباره دقیقه سه دو از بعد

 .کشیدم جلو رو خودم

 :گفت که شنیدم رو پرند صدای که بود نمونده برام رمقی دیگه

 !خداروشکر کمرم، آخ-
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 من امیرسام و کردم دراز رو دستم. شد دراز طرفم به دستی و رسیدم تونل آخر به منم

 .بیرون کشید رو

 .بکشم نفس بهتر تا کشیدم گلوم به دستی کاری هر از اول

 کجاییم؟ االن-

 :داد جواب بهنام و پیچید صدام

 !زمین زیر  -

 اون و بودیم غار مثل جایی توی. گرفتن اطراف به و کردن روشن قوه چراغ نفر چند

 ارتفاع گرفتن؛ باال به که رو قوه چراغ. بود شده ساخته درشت سنگای تخته از فضا

 .بود متر ایخورده و صد بلندی به سقف

 .کردم بغل رو دستام و پیچید بدنم توی بدی لرز که وزید سردی نسیم

 اید؟آماده: صدرا

 :گفتیم داشتیم پاتی تله مواقع اکثر که مرتضی و من

 !نه-

 :گفت که بود امیرسام صدای

 !کنین توجه لحظه یه-

 چشماش جلوی رو دستش میرساما که کردن متمرکز امیرسام روی رو هاقوه چراغ

 :گفت و گرفت

 !نیست الزم هم توجه اینقدر-
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 .گرفتن کنار رو هاقوه چراغ و خندیدن همه

 رو انتظارمون اتفاقی چه در این پشت دونمنمی خودتون مثل منم... اوکی: امیرسام

 رو اهر  تونهمی پرند. نشید جدا گروه از که اینه خواممی ازتون که چیزی تنها و کشهمی

 نیست راه کردن پیدا به قادر تنهایی به بشه، جدا ما از نفر یه اگه ولی کنه پیدا

 !شرایطی هر در! ریممی پیش گروه با و شیمنمی دور هم از وجه هیچ به پس درسته؟

 :گفت و کرد مکثی

 !کنه باز رو در بگو بهش صدرا-

 کاله تا بستم محکم رو کشش و گذاشتم سرم روی رو کاله و زدم صدا رو خدا آروم

 آروم برای عمیقی نفس معمول طبق و کردم دست هم رو هادستکش. نشه برداشته

 :گفت بود گرفته دریچه به رو دستش که پرند. کشیدم شدنم

 !یخه وای-

 :گفتم و کردم پاک رو پیشونیم روی درشت عرق

 !آتیشه که جااین-

 .گرفت بود دستش تو کاغذی که مارسلو دست روی و کرد روشن رو شقوه چراغ صدرا

 :پرسید بیاره در ماجرا از سر خواستمی که بهنام

 کنه؟می چیکار داره-

 !کنهمی رمزگشایی: صدرا

 کنیم؟ استفاده رمز از باید برگشت برای: بهنام

 .میده یاد بهتون االن بله،: صدرا
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 مخواست و شدم نزدیک بود گرفته رنگ سیاه هایسنگ روی رو چراغ که پرند به

 .دیدم رو دیوار روی هایحکاکی و هانوشته که کنهمی چیکار بپرسم

 !نیست هیچی ولی زنممی جااین تیک یه برگردم اگر نوشته ببین، رو جااین: پرند

 راست. شد بود شده نوشته رنگی صورتی گچ با که انگلیسی یجمله یخیره نگاهم

 .بود نکشیده تیکی هیچ گفتمی

 برنگشته؟-

 !نه معلومه، که طوراین-

 تا رفت کنار مارسلو بعد کمی. ایستادم سینه به دست کرده بغ و گزیدم ب**ل

 .کنهمی باز رو در چطور ببینیم همگی

 .گفت چیزی و کرد اشاره بهنام به مارسلو

 .کن باز بیا هستی قوی که تو میگه: صدرا

 بود صندوق گاو مثل که گردی یدستگیره طرف دو رو دستش و رفت جلو بهنام

 .گذاشت

 .چپ به حرکت یک: صدرا

 بازم بودم همه از دورتر که من. شد بلند دود و بخار در از و شد ایجاد عجیبی صدای

 .خوردم دیوار به که رفتم عقب قدم یه

 ...راست به بار یازده... چپ تا سه راست، به حرکت دو: صدرا

 :گفت بعد و بده حرکتش بار یازده تا شد منتظر
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 خودت طرف به رو دستگیره بخوای که جوری عقب، به بکشش حرکت یه با حاال-

 !بکشی

 عقب همه! شد باز در داد، انجام رو گفت اون که کاری بهنام که این محض به

 :گفت صدرا و ایستادن

 ...!باشین موفق-

 .داد استرس بیشتر گفتنش باشین موفق

 :گفت و برد بیرون دریچه از رو سرش بهنام

 !بریم-

 :گفت و اومد طرفم به ارسامی

 !پریده رنگت خوبی؟-

 .خوبم-

 و گذاشتم دریچه یلبه روی و گرفت رو کمرم طرف دو سامیار و رفتم دریچه طرف به

 کردمی کار چشم تا و بود شده پوشیده برف از که جنگلی به و ایستادم لبه همون روی

 !سفید و دبو برف از پوشیده هم درختا برگ و شاخ. کردم نگاه بود، سفید

 .بپر آذین: سامیار

 و گرفتم کردمی فرق اومدیم ازش که جنگلی از آسمون تا زمین که جنگلی از چشم

 .پریدم برفا روی

 .کردم مرتب هامشونه روی رو کوله. بشم بلند تا کرد کمک و گرفت رو دستم پرند
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 یه هشت انگار که باشین موفق همون بازم صدرا. اومدن صدرا و مارسلو جز به همه

 .بست رو دریچه و گفت رو بود هم پوزخندی

 :گفت و آورد بیرون رو کلتش و چاقو امیرسام. لرزیدم شد وارد بدنم به که لرزی از

 !کنیممی حرکت-

 :گفتم سامیار به و دویدم

 .مهکوله تو بیار در رو ماسلحه-

 با و چاقو تدس یه با. ستگلوله از پر بشه مطمئن تا کرد خشاب به نگاهی و آورد در

 .کردم دنبال رو گروه لرزیدممی سرما از که حالی در و گرفتم رو کلت مدیگه دست

 حواسم تا جلو بیا" گفتمی نگاهش با و کردمی نگاه رو سرش پشت مدام امیرسام

 .بدم دستش بهونه و بخورم جم سامیار کنار از خواستمنمی من ولی." باشه بهت

 شانسم از که درخت یه پشت منم گرفتن، سنگر ادرخت پشت یکی یکی دیدم وقتی

 درخت پشت از رو من کسی که بودم این نگران همش و گرفتم پناه بود باریک زیادی

. بود کرده مکالفه این و چیه جریان فهمیدمنمی بودم نفرا آخرین جز چون! ببینه

 .دوید خودش و جاهمون بمون که داد عالمت دستش با سامیار

 با دستام. نبود سخت صفره زیر واقعا دما که این حدس و خوردنمی مه به دندونام

 هم کردن شلیک توانایی حتی احتماال و بودن شده حسبی تقریبا دستکش وجود

 !بود افتضاح این و نداشتم

 .دارم نگه گرم رو دستم کردم سعی کردن، ها ها با و گذاشتم کنار رو اسلحه
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. کردم نگاه اومدیم بیرون ازش که ایصخره به و کردم تکیه درخت به و برگشتم

 و کوه مشابه ظاهری شکل نظر از و بود بلند خیلی صخره بودم، زده حدس درست

 .شدمی حس بُرّنده و تیز چاقو مثل که داشت باریکی نوک و بود مانند مثلث

 به. رسیدمی گوش به باد هوهوی صدای فقط و بود سروصدا بی و آروم جا همه

 هیچ اصال. نبود ایپرنده هیچ کردم، نگاه بود سیاه به رو رنگ   اکستریخ که آسمون

 .نبود ایجنبنده هیچ از حرکتی

 !شدیم قلمروشون وارد ما بدونن اونا که موندمی این مثل

 تصویر از چیزی کردم حس که بشینیم طور همین قراره کی تا بفهمم برگردم خواستم

 .کرد حرکت روم پیش

 نوک در چیزی ایلحظه که بود صخره نوک به نگاهم. زدم زل صخره به تمرکز، با

 .خورد تکون صخره

 به. ببینم بهتر تا کردم ریز چشم و رفتم جلو قدم یک و شدم بلند جا از ناخودآگاه

 :زدم جیغ دیدم رو براقی اینقره چشمای که این محض

 !برگردین-

 دست کم کم و اومدن باال داشتن هم سفیدی موهای که سر چند صخره همون از یهو

 کامال. کردن تصاحب رو صخره سرتاسر ملخ و مور مثل و شد مشخص پاشونم و

 !بودن لباسبی و عریان

 سامیار صدای. داشتبرنمی سرم از دست هم سکسه و کردنمی حرکت پاهام ترس از

 :زد فریاد که شنیدم رو

 !عقب بیا-



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر I.yasi( | دوم جلد) زرد رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

77 

 

 و اومدن طرفمون به باالیی تسرع با. افتادم و خوردم درخت به که رفتم عقب عقب

 تبدیل حاال بودم، نفر آخرین که منی چون من، طرف میان دارن فقط کردم حس من

 .نبود کسیهیچ کنارم و بودم شده نفر اولین به

 به و گرفتم رو بازوم کسی که رفتممی عقب برفا توی پا و دست چهار و کشیدم جیغ

 پرند به و دویدم و اومدم بیرون شوک از! بود کی نفهمیدم حتی. داد هلم عقب

 .رسیدم

 ت؟اسلحه کو؟ وسایلت-

 :زدم داد و زدم نفس نفس

 !موند جاهمون-

 ...وایسا عقب برو. کنی کاری تونینمی اسلحه بدون -

 .اومدمی خفاش جیغ مثل مانندی جیغ صدای مدام و رفت باال تیراندازی صدای

 ایستاده سالحی هیچ بدون که من. شد دور ازم و دوید بگه چیزی که این بدون پرند

 .کردم پنهون درخت پشت رو خودم ترس از و کنم چیکار باید دونستمنمی بودم،

 عذاب و بودم عصبی شدم قایم جااین من و کننمی مبارزه دارن بقیه که این از

 .شدممی مبارزه میدون وارد خودمم شده جور هر باید. داشتم وجدان

 :گفتم ب**ل زیر

 .آذین باش زود... دارن نیاز تو به اونا-

 و دویدمی که دیدم رو ضیا ایلحظه. کردم نگاه و آوردم بیرون درخت پشت از رو سرم

 به تبدیل و دربیاره رو هاشلباس شد مجبور سرما اون توی هم آرشا. کردمی شلیک
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 نهکمی رو اونا سر دستاش با که این دیدن با که کردم زوم آرشا روی. بشه گوریل

 .گفتم ییهللاباریک

 کاپشن همگی چون بدم تشخیص نتونستم رو خودمون هایبچه کردم نگاه چی هر

 !بودن پوشیده طوسی رنگ یک

 و کیه یکوله نبود مهم برام. خورد هاکوله از یکی به چشمم و کردم پشت اونا به

 بسته یه جز به ولی گشتم رو داخلش و دویدم طرفش به ندارم؛ زدن دست یاجازه

 .نکردم پیدا هیچی فشنگ

 تا کنن ساپورتم گفتممی بقیه به و رفتممی جلو اسلحه بدون باید نداشتم، ایچاره

 من از دوری یفاصله با که دیدم رو آرزنوها از یکی که برگردم خواستم. کنم نفوذ بتونم

 دور از چشماش. ستمبارزه تماشای مشغول شایدم یا کنه،می نگاهم و ایستاده

. بود تربراق و ترقشنگ منم زرد چشمای از گمونم به! بود زرد نه، اینقره درخشید؛یم

 بلند موهای. کردم بیشتری سرمای احساس براق، و زرد چشمای همون دیدن با اما

 .خوردمی تکون باد توسط که داشت سفیدی

 نه، چشاش به و ایستادم حرکتبی منم! موندن تاب نه داشتم کردن حرکت توان نه

 و داشت رنگی نارنجی نگین و بود شاشاره انگشت تو که بزرگی انگشتر به ولی

 .کنم خبردار رو بقیه کنه حمله خواست و کرد حرکتی اگه تا زدم زل درخشیدمی

 .بودیم شده محاصره طرف دو از رسما  

 عقب به قدمی! بدمون بخت بر فرستادم لعنت من و نشست دماغم روی برفی دونه

 جلو نمیاد که این از هم نیاد، کردممی خدا خدا هم. ایستادم دوباره و برداشتم

 !شد گم درختا تو و رفت عقب که شد بیشتر زمانی تعحبم و. بودم متعجب
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 از اون، رفتن از بعد یهو که بود لشکری بود، اون اومدن جلو از بدتر که اتفاقی اما

 !اومدن بیرون درختا

. شد فلج پاهام نه زد خشکم نه بار این! زدمی مصدا مدام که شنیدم رو کسی صدای

 :زدم داد و دویدم گروه طرف به

 !کنیم نشینی عقب باید کنیم، نشینی عقب باید-

 :زد فریاد و دوید. دیدم رو امیرسام باالخره! خداروشکر

 !مردی کردم فکر لعنتی؟ بودی کجا-

 :زدم داد منم سوالش به توجهبی

 .کنیم فرار باید کردن، مونمحاصره .میان دارن هم طرف اون از-

 :زد فریاد بعد لحظه چند و زد زل سرم پشت به

 !کنه فرار و برداره رو شکوله کی هر! کنین فرار-

 و برداشتم رو کوله. رفتم داشت قرار مکوله که جایی طرف به و شدم جدا امیرسام از

 برخورد بود شده نامرئی که آرزنوها از یکی با انگار که دویدم، و گذاشتم هامشونه روی

 ولی بشنوه رو جیغم صدای کسی دادنمی اجازه برف. برفا تو رفتم صورت با و کردم

 و گرفت رو هامشونه کسی اون از بعد. شنیدم رو شد زده کنارم که تیری صدای من

 !بود آرشا اون. کرد بلندم

 :گفتم و کردم پاک برف از رو صورتم

 .بریم مرسی؛-

 .رفتیم جنگل راست طرف به و ویدیمد بقیه سر پشت
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 :گفت عطا که بودیم شده مخفی برگا و شاخ بین تقریبا

 .کنیم پیدا گاهمخفی یه باید. بریم میان، دارن بایستیم نباید-

 راه از هم سامیار. بود شده دورگه بودیم کرده که دادی و جیغ شدت از همه صدای

 :گفت و گرفت آغوش در ور  سرم کرد پیدام وقتی و گشت من دنبال و رسید

 خوبی؟ نشدی؟ زخمی-

 !داد نجاتم رو جونم آرشا،. خوبم-

 و سرما از پاهام. بودن سرپناهی دنبال و دویدنمی همه از جلوتر عطا و امیرسام

 عطا و رسیدیم غاری به که دادممی ادامه زور به و شدمی حسبی داشت زیاد دویدن

 !خالیه ببینیم کنید صبر گفت

 .تو بیاین گفتن دقیقه دو یکی از بعد و جلو رفتن طاع و آرشا

 کردن چکه صدای! بیرون از سردتر نه البته. شدیم سردی و تاریک و دارنم فضای وارد

 .بود یخ و لیز زمین و اومدمی آب هایقطره

 کنار و رفتم طرفشون به. داد مالش هم به رو دستاش و نشست بهنام جفت پرند

 .نشستم پرند

 !سرده لیخی: پرند

 تبدیل یهو شرجی و گرما اون کن فکر گیریم،می مرضی یه حتما بیرون بریم زنده اگه-

 !بشه زمستون به
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 قندیل تقریبا. افتاد انگشترم به چشمم که کردم ها دهنم با و مالیدم هم به رو دستام

 بهنام به که شنیدم رو صداش که بودم امیرسام اهدایی انگشتر به خیره! بود بسته

 :تگف

 خوبی؟ تو-

 :گفت و کرد صاف رو گلوش. بود داده لم غار دیوار به که انداختم بهنام به نگاهی

 .آره-

 .نشست کنارش و داد تکون سری امیرسام

 میشه؟ چی حاال امیر-

 جمعیتشون کردمنمی فکر. افتادیم گیر خور آدم همه این بین. دونمنمی: امیرسام

 !باشه زیاد اینقدر

 .چاک به بزنیم و برسونیم در به رو خودمون جوری یه باید فقط: پرند

 .برسونیم پایان به رو ماموریت باید. تونیمنمی: امیرسام

 :گفت مظلومانه پرند

 !گشنمه من-

 .کرد تر زبون با رو بودن شده خشک که هاشلـب و زد کمرنگی لبخند بهنام

 .بخور خب نیوردی، رو تکوله مگه-

 !بخوریم هممون: پرند



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر I.yasi( | دوم جلد) زرد رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

82 

 

 بهنام. دادمی تکون سر هی بهنام که گفتمی بهنام به چیزی آروم داشت امامیرس

 رد و رفتم کنار کاپشنش لحظه یه که داد خودش به تکونی و بشینه صاف خواست

 .دیدم سفیدش لباس روی رو خونی

 رو کبودش و خشک لبای و شده سفید گچ مثل یپریده رنگ صورت دلیل حاال

 .کرد نگاهم و برگشت که بودم هزد زل صورتش به! فهمیدممی

 :گفت آروم امیرسام

 .بخور کن باز کنسرو یه خوایمی! پریده رنگت خوبی؟ تو آذین-

 دونستمنمی و کردم بغض. بست رو چشماش و شدم متوجه من که فهمید بهنام

 .کنم چیکار باید

 :گفتم امیرسام به رو بشینم ساکت نتونستم نهایت در

 ...بهنام-

 .کرد نگاهم حالبی و کرد باز رو چشماش

 :دادم ادامه من و کردنمی نگاهم سوالی پرند و امیرسام

 !شده زخمی اون-

 بهنام طرف به سرعت به و افتاد دستش از بود دستش تو ماهی کنسرو که پرند

 :گفت و برگشت

 کجاته؟... کجات... ک-

 :گفت اخمالود امیرسام

 کنی؟می قایم پرسممی ازت چرا! ندیدم اشتباه من پس-
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 رو بهنام لباس شده که هم زور به پرند. شدن نگران و شده زخمی بهنام فهمیدن همه

 .بود رفته ازش زیادی خون و بود دندون جای. زد کنار

 گرفتن؟ گازت-

 :گفت سختی به و داد قورت رو دهنش آب

 بچه یه اون من، به لعنت... گرفت گازم یکی که بودم هازاده حروم اون از یکی درگیر-

 .بود

 بیرون رو داشت دوسش خیلی و بود ایفیروزه که تیشرتی و کرد باز رو شکوله پرند

 .گذاشت بهنام زخم روی و آورد

 .انداخت گریه به منم و کرد کردن هق هق به شروع پرند که گفت آخی بهنام

 !توروخدا نمیر توروخدا،: پرند

 .بود زده زل بهنام به و بود اشک از پر چشماش که خورد امیرسام به چشمم

 !بشه چیزیش بذاره تونستنمی! شدمی چیزیش نباید بهنام نه،

 کرد تر رو لبش دوباره بهنام. رفتن کنار همه و کنیم خلوت رو دورش بهتره گفت ساناز

 :گفت کردمی گریه که پرند به رو و

 !راحت لت... خیا نمردم، هنوز-

 سرش و گذاشت بهنام یگونه روی رو خونیش دست  . نبود خودش حال تو اصال پرند

 خيلی» فقط که کردمی هاییزمزمه گوشش توی و گذاشت گردنش گودی توی رو

 .شنيدم رو «دارم دوست
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 به یا کشید،می موهاش توی دست مدام و شد زدن قدم مشغول و شد بلند امیرسام

 !عصبیه کنه کاری تونهنمی که این از دونستممی. کردمی تکیه دیوار

! هم در همه اخمای و بود دلواپس همه دل بود، نگران همه یچهره. بود بدی توضعی

 ششونه روی دست. ایستاد امیرسام کنار و بود پریده رخش از رنگ ما مثل هم ضیا

 .زدن حرف ریز ریز و گذاشت

 بسته رو چشماش بهنام. کردم نگاه بود حالت همون تو هنوز که پرند به و برگشتم

 .کردنمی حرکتی چشماش، فیفخ لرزش جز و بود

 :پرسید امیرسام

 .ببندیم رو زخمش بتونیم شاید نداره؟ سوزن و نخ کسی-

 کنه؟ تحمل تونهمی-

 !بتونه باید: امیرسام

 به چشمش که بده امیرسام به رو فندک که شد بلند آرشا و داد رو سوزن و نخ مونا

 قبل تا احتماال! کرد نگاه من هب بعد و کرد نگاهشون تعجب با اول. افتاد پرند و بهنام

 !خورده گول فهمیده حاال و دارم دوست رو بهنام من کردهمی فکر این از

 رو سرش و ریخت اشکم سرخش، بارونی   چشمای دیدن با و کرد بلند رو سرش پرند

 :گفتم و گرفتم آغوش در

 !ذارهنمی تنها رو ما. نمیره جا هيچ اون مونهمی زنده باش، آروم-

 :گفت لرزون دستای با و کرد داغ رو سوزن امامیرس

 تونه؟می کی-
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 :گفت و شد بلند جاش از سامیار

 !زدم بخیه رو خودم قبال تونم،می من-

 و گرفتم بهنام خونی بدن از رو چشمم. زد باال رو بهنام لباس و گرفت رو سوزن

 .گذاشتم هم روی پلک ایلحظه

 رو زبونش هم نشنوه کسی رو صداش هم تا دهنش تو بذاری چیزی یه باید: سامیار

 .نکنه ناکار

 .داد سامیار به و آورد بیرون شکوله از دیگه لباس یه دوباره پرند

. شنوممی رو قلبش صدای کردم حس و زدمی نفس نفس و بود هوشیار نیمه بهنام

 داشته نگهش هوش به که بود پرند حرفای انگار. کنه باز رو دهنش تونستنمی حتی

 .بود

 :گفت پرند به و شد خم سامیار

 .بشه بیهوش نذار کن، سرگرمش. بزن حرف باهاش-

 :گفت امیرسام به رو و

 !نخوره تکون بگیرش سفت-

 کارش تونهنمی نکنم نگاه تمرکز و دقت با اگه انگار که زدم زل سامیار دست به جوری

 !بده انجام درست رو

 هم لرزشی ترینکوچیک تشدس حتی دوخت؛ رو زخم راحتی به و باال تمرکز با

 .نداشت

 .شد هوشبی بهنام، و
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 سر هم پرند. کشیدن دراز زمین روی نفرم چند و کردن باز رو کنسروهاشون همه

 دادن دست از ترس از! بود زده زل صورتش به و بود گذاشته پاهاش روی رو بهنام

 وجود هم رندیپ دیگه یقینا بیفته بهنام برای اتفاقی اگه! کردمی سکته داشت بهنام

 !داشت نخواهد

 :گفتم و گرفتم پرند جلوی و کردم باز کنسروی

 و باشی کرده غش گرسنگی از میاد هوش به وقتی خواینمی که تو بخور؛ چیزی یه-

 هوم؟! نبینی؟ رو لحظه اون

 :گفت و کرد تر رو خشکش لبای و زد پس رو دستم

 .تونمنمی بخدا خوامش،می درچق دونیمی که تو نمیره؛ پایین گلوم از تونم،نمی-

 تا زدم پلک پی در پی و هم سر پشت. ریخت اشک صدابی و فشرد هم به رو لـبـاش

 .بگیرم رو هاماشک ریزش جلوی

 .تونیمی کن، تالش-

 .خورد لوبیا از یکم اونم و کردم نزدیک دهنش به رو قاشق

 و آوردم بیرون رو کنسروش امیرسام یکوله از و شدم بلند و دستم دادم رو کنسرو

 :گفتم و نشستم کنارش

 !امیر بخور چیزی یه-

 :گفت آروم و کشید آهی

 .میریممی بمونیم جااین اگه هم ما میره؛می داره بهنام. کنم پیدا راهی یه باید-

 .کنیممی کاریش یه بخور، یکم تو-
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 .بخور خودت آذین، ندارم میل-

 :گفتم و کردم نزدیک دهنش به رو قاشق

 .بگیره رو ته بخور کوچولو یه... امیر کنممی خواهش من، خاطر به-

 :گفت و گرفت رو کنسرو

 .بدیم ترتیب شده حساب ینقشه یه باید-

 .شد بلند و داد پسش بهم و خورد قاشق تا دو

 نداره؟ نظری کسی! بکنیم رو کلکشون و بکشیم نقشه یه باید-

 :گفت عطا. نگفت چیزی کسی

 .بشیم خارج جااین از زنده تونمنمی نقشه بدون-

 :گفت و ایستاد هم مرتضی

 !دارم فکری یه من-

 !شنویممی بگو،: امیرسام

 مشت یه خانم مینا مثال. کنیم استفاده درست قدرتامون از تونیممی ما: مرتضی

 حتی اونا که طوری تونهمی باالش سرعت با هم حمید آقا و بسوزونه رو درخت

 چطوره؟! آتیش تو ندازهب رو اونا یکی یکی نبیننش

 بود داده رنگ تغییر آبی به بنفش از کوتاهش موهای حاال که مینا طرف به امیرسام

 :گفت و رفت

 کنی؟ درست آتیش درجه این توی تونیمی تو-
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 .تونممی آره: مینا

 چی؟ تو حمید: امیرسام

 :گفت شجاعت با حمید

 !نیفتم گیر امیدوارم کنیم؛می امتحان -

 !باشن نفر صد از بیشتر شاید! دیدم رو لشکر یه من بره؛زمان خیلی کار این خب-

 :گفت سپس و فرورفت فکر به متفکرانه حمید

 !کنم جا به جا رو همه این روز یه تو تونمنمی! کنممی تموم بنزین ماشین مثل منم-

 ...یعنی روز؟ یه: سامیار

 .باشن نفر صد همون اگر البته! روز سه کم کم  : حمید

 خورشید نور به چون نمیارین دوام شما واقع در. نمیاریم دوام روز سه ما: رسامامی

 !میشه خشک پوستتون دیگه روز چند تا! ابریه همش جااین و دارین نیاز

 ممکنه نداره، زور آرشا و بهنام و من مثل ولی داره سرعت که درسته حمید: ساناز

 !چقدره وزنشون مدونینمی که ما. کنه بلندشون جا از نتونه اصال

 !حرفیه اینم: حمید

 .میان نظر به سنگین آره،: عطا

 جااین از زودتر چه هر شده که قیمتی هر به خواستمی و بود شده هول امیرسام

 .بریم



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر I.yasi( | دوم جلد) زرد رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

89 

 

 و ایستهمی اونا از دور هم مونا مثال! دیممی بال و پر رو نقشه همین خب: امیرسام

 !کنهبش گردن تونهمی که جایی تا کنهمی سعی

 یک ثانیه یک هر عرض در تونممی باشه، مناسب فاصله اگه! هستم من باشه: مونا

 .بکشم رو نفر

 !میده جواب قدرتت دور راه از توام مرتضی، تو خود: امیرسام

 نه؟ میشه سردرد باعث اون: عطا

 !دردی هر باعث: مرتضی

 !بکشه جا در که مخوایمی رو افرادی ما خوره،نمی مسئله این درد به بازم خب: عطا

 :گفت و کرد من به رو و

 کنین؟ کار دور راه از تونینمی شما خانم، آذین شما-

 رو من قطعا که این یعنی بزنم زل اگر که بزنم زل مقابل طرف چشم به باید اما بله،-

 !کنم نفوذ تونمنمی خودم دادن نشون بدون من! بیننمی

 !نیست شدنی هم این پس خب خیلی: عطا

 :گفتم و گذاشتم کنار رو وکنسر 

 کنن؟ پیدا رو مقرشون برن گروه یه نیست بهتر حاال خب-

 هم شن،نمی دیده هم جوریاین برن؛ خانم پرند و داشت سرعت که آقایی: سامیار

 !کننمی حفظ رو آدرس

 :گفت و زد زل پرند به و کرد کج رو سرش امیرسام
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 میری؟ پرند-

 :پرسید خبربی جا همه از و آورد باال رو سرش پرند

 کجا؟ چی؟ ها؟-

 .بدید آب سروگوشی برید حمید با قراره: امیرسام

 :گفت و کرد بهنام به نگاهی

 .باشه-

 گذاشت من پای روی رو بهنام سر امیرسام و شدن خارج غار از پرند و حمید بنابراین

 به که حالی در. گذاشت کوله روی رو سرش و کشید دراز بهنام کنار هم خودش و

 :گفت بود زده زل غار یتیره قفس

 آذین؟-

 :دادم جواب و دادم تکیه دیوار به رو سرم

 هوم؟-

 کرد؟می دعوا باهات داشت چرا عموت-

 و بوده چی من العمل عکس ببینه خوادمی و شده متوجه خودش فهمیدم لحنش از

 و بودن کشیده دراز همه. کردم سامیار به الخصوص علی بقیه به نگاهی. گفتم چی

 .رسیدمی گوش به زمین به سقف از آب قطرات برخورد صدای فقط

 :گفتم و گذاشتم موهاش روی رو دستم و گرفتم دیوار از رو متکیه

 !نه یا دارم رابطه تو با پرسید ازم-
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 گفتی؟ چی تو-

 :گفتم آرامش با و شد متوقف موهاش روی نوازشگرم هایدست

 !تنیس ایرابطه... ولی دارم دوست... گفتم-

 .دیدمی رو من چپکی جور یه و آورد باال رو سرش

 کردی؟ گریه چرا پس-

 :دادم جواب مکث بدون

 .میشه ترسناک خیلی بشه جدی وقتی سامیار خب! ترسیدم-

 :گفت امیدواری و کننده دلگرم لحن با و کرد نگاه بهم و چرخوند رو سرش بار این

 آذین؟. بکنیم خودمون حال به فکری یه باید بیرون بریم که جااین از-

 جانم؟-

 ...افتاد اتفاقی برام اگه-

 :گفتم و گذاشتم لـبش روی رو دستم و شد صورتم مهمون زود خیلی اخم

 !نمیشه تهیچی تو هیس،-

 :داشت نگه لـبش روی و گرفت رو دستم

 !دارم دوست من بدون، رو این فقط-

 :گفتم روییترش با و شد ترغليظ اخمم

 ...بزنی حرف مرگ از هدیگ بار یه اگه-

 :گفت و کرد ول رو دستم
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 !خشمگین خانم باشه-

 :گفتم و شدم خم طرفش به

 .کنین دفن من با انگشترمم... مردم من اگه-

 :گفت و شد خیره سقف به دوباره

 .شیممی دفن تو با انگشترت، هم من، هم-

 !کوفت-

 نگم؟ من بگی مرگ از تو چطور-

 .گیمنمی هیچی دیگه خب-

 .کشیدم رو دهنم زیپ نمایشی حالت به و

 شدت از پرند. برگشتن کردیممی رو فکرش که چهاون از زودتر خیلی پرند و حمید

 بنفش و تیره همینطور، هم چشماش دور و بود شده کبود و رنگ بنفش لـباش سرما

 :پرسید و نشست زانوهاش روی و بهنام سر باالی اومد. بود شده رنگ

 نیومد؟ هوش به-

 خوبه؟ حالت تو نه،-

 :گفت و گذاشت صورتش طرف دو رو دستاش

 .بیاریم طاقت بتونیم نیستم مطمئن... میشه سردتر و سرد داره هوا آره،-

 :گفت و نشست امیرسام کنار حمید

 .کرد سرشماری پرند. کردیم پیدا رو هاشونخونه-
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 :گفت پرند که کرد نگاه پرند به حرفبی امیرسام

 سام! بودن کار به مشغول نفر یازده و چهارصد بودن، هاکلبه توی که کسانی از غیر-

 !بودن زرنگ و زبر هم خیلی تازه چی؟ یعنی این دونیمی

 :گفت آرشا. کشیدن پوفی همزمان امیرسام، و عطا

 چهارم یک حتی ما کنن؟ ما با رو کار این تونستن چطور فرستادن؟ رو ما چرا-

 .نداریم رو اونا جمعیت

 .تعدادن این دونستننمی شاید: ساناز

 :گفت و زد پوزخندی سامیار

 !دارن خبر چیز همه از دونن،می رو چیز همه اونا دونن؟نمی چطور-

 ممکنه اما! نیستیم جااین االن شما نابودی و کشتن برای باشید مطمئن: امیرسام

 !باالست خیلی تعداشون چون باشه، داشته دلیلی واقعا

 !داره بو مشکوکه، قضیه این! رفت در و پیچید هم مارتین: آرشا

 .کنیممی صحبت بهش راجع برگشتیم وقتی: امیرسام

! کنهنمی کمک موندنمون زنده به اینجاییم چرا کنیم فکر چی هر االن دقیقا،: عطا

 .باشیم چاره راه دنبال باید

 :گفت بود نشسته همه از دورتر که پرند

 ما برای این. میشه سردتر و سرد رفته هرفت داره هوا شید؟نمی دما افت یمتوجه-

 !آرزنوهاست از ترخطرناک

 !دارهنمی نگه گرم رو ما نخور، درد به کاپشن   این: ساناز
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 خواین؟می آتیش: مینا

 !کننمی پیدامون: امیرسام

 :داد ادامه و کرد مکثی

 اونا تونهمی تا میره حمید بعد! کشهمی تونهمی تا و میره مونا اول! ندارم ایایده هیچ-

 مبارزه میدون وارد مرتضی و ساناز و آرشا. اندازهمی مینا آتیش تو و کنهمی حمل رو

 دردمندش مرتضی که کسی همون ساناز و آرشا و میشه مغز وارد مرتضی شن؛می

 چیز همه اگر! میشن میدون وارد اسلحه با هم مهراب و سامیار! کشنمی رو کرده

! نداریم دیگری راه واقع در موافقین؟! مرد خواهند اونا سوم یک بره پیش درست

 .کنیم امتحان رو شانسمون مجبوریم

 .شدن بلند جا از اکثرا

 :گفت ب**ل زیر تردید با خورد، که امیرسام به چشمم

 میای؟-

 :گفتم ب**ل زیر منم

 بیام؟-

 :گفت بلند بار این و داد تکون سری

 .کرد استفاده میشه قدرتش از نچو بیاد؛ هم آذین شیممی دیدشون وارد چون-

 :گفت و گرفت طرفم به رو کلتی امیرسام

 !نکن ولش زمین روی دیگه بار این! توئه مال-
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 گوشی و سر تا شد خارج غار از عطا. گذاشتم کاپشنم جیب توی و گرفتم رو اسلحه

 .شدیم خارج غار از دنبالش به هم ما بار این برگشت وقتی و بده آب

 از سردتر خیلی هوا گفت،می راست پرند. بود کرده پیدا افزایش شدت به برف بارش

 و بخت دهنده نشون هم بار این و بود؛ شده ترکم ایدرجه ده احتماال و بود شده قبل

 !بود ما اقبال

 :گفتم و کردم حلقه سامیار بازوی دور رو دستم

 !زنممی یخ دارم-

 :گفت و گرفت سردش دست توی رو دستم

 اینجوریه؟ هوا چرا! بزنی یخ تا مونده حاال-

 :گفتم و زدم تمسخرآمیزی لبخند

 !نیست عجیب بیفته اتفاقی هر. ستدیگه دنیای یه جااین-

 از هم هاشونبرگ و شاخ و بودن باریک خیلی خیلی. شد جلب هادرخت به توجهم

 به و بشه دیده لخت جنگل بود شده باعث این. شدمی شروع باال به متر سه دو

 !بشیم دیده بودیم هادرخت بین از عبور حال در که ما ی،راحت

 هم باز اگه تا کردم نگاه صخره به. رسیدیم بودیم کرده مبارزه قبال   که جایی همون به

 :گفت آرشا که بگم بقیه به باشن کرده کمین جااون

 شدن؟ غیب! بود زمین رو جسد همه اون-

 .زدن زل بودمی تلنبار هم روی یزیاد جسدهای باید که جایی به و ایستادن همه

 !چیه جریان میشه معلوم االن: سامیار
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 شقیافه برگشت، طرفمون به وقتی. بست رو چشماش و شد دور ما از قدم چند

 !بود دیدی

 در سعی و لرزیدمی عصبانیت از که صدایی با. کشید صورتش روی رو دستاش

 :غرید داشت کردنش کنترل

 .شدن بلند جاشون از و شدن هزند دوباره اونا... اونا-

 زبونم به که حرفی اولین! شد خارج گلوم از بلندی هین و گرفتم دهنم جلوی رو دستم

 :گفتم رو اومد

 بکنیم؟ غلطی چه دقیقا حاال-

 :گفت و نشست زمین روی مرتضی

 .میدیم کشتن به رو خودمون دستی دستی داریم. ریممی داریم الکی! شد تموم-

 بکشیمشون اگه حتی کنه؛نمی دوا رو دردی رفتمون! بهتره برگردیم نمم نظر به: ساناز

 !نو از روزی و نو از روز باز هم

 :گفت و کشید آهی عطا. کردمی نگاه عطا به و بود ایستاده دل دو امیرسام

 کنیم؟ چه امیر-

 نگیرید، کم دست رو خودتون و نشید ناامید وقتهیچ گفتمی همیشه که امیرسامی

 :گفت حال آشفته و نهناامیدا

 .دونمنمی دونم،نمی-
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 به رو ماتش نگاه وقتی. تکوند رو شلوارش رو هایبرف و شد بلند زمین روی از مرتضی

 سرما از که حالی در و رفتم عقب قدمی. کردم دنبال رو نگاهش مسیر دیدم طرفی

 :گفتم آروم لرزیدمی بدنم

 !اومدن لعنتی،-

 چشمای با سامیار. کردن نگاه بودیم زده زل مرتضی و من که جایی به سرعت به همه

 :گفت و رفت جلو شده ریز

 !نفره یه-

 :گفت و ایستاد کنارش هم امیرسام

 !ستبچه یه-

 وزغ عین ایشنقره چشمای با و بود سرخ صورتش و داشت رنگ سفید کوتاه موهای

 و گذاشت ششونه روی رو بود گرفته دستش تو که کمونی و تیر. بود زده زل بهمون

 .کرد جفت رو پاهاش

 :گفت محکمی و جدی لحن با عطا

 .نداریم ایچاره! کنیممی حمله-

 .برگشت و کرد گردعقب خوارآدم یبچه اون که بود لحظه همون درست و

 برف توی مچ تا پاهام. داشتیمبرمی قدم برف توی سختی به و کردیم دویدن به شروع

 همه از جلوتر بود داده نشون بهش رو آدرس بالق پرند که امیرسام. رفتمی فرو

 .دویدمی
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 و رفتم جلو. رسیدیم پرتگاهی به که این تا شد ترکم و کم هم، از هادرخت یفاصله

 شد ول پام زیر از خاک و برف مشت یه یکهو که گذاشتم پرتگاه ب**ل همون رو پام

 به. گرفت قرار نمده روی دستی که بزنم جیغ بود نزدیک ترس از. پایین ریخت و

 کردم؛ نگاه پرتگاه به شده گشاد چشای با و زنان نفس نفس و شدم کشیده عقب

 !ها بود نزدیک

 ببیننمون؟ خوایمی کجاست؟ حواست: سامیار

 .بردم باال رو سرم فقط بار این و دادم قورت رو دهنم آب

 حال رد زیادی جمعیت و بودن شده چیده خاصی نظم با هم کنار چوبی، هایکلبه

 حال در فقط کارین، چه دادن انجام مشغول دقیقا نبود معلوم. بودن جوش و جنب

 .رفتنمی طرف اون به طرف این از و بودن آمد و رفت

! بودن خوار آدم که تفاوت این با. بودن کننمی زندگی جنگال توی که هاییقبیله مثل

 .نبود آدما ما عین کامال هم ظاهریشون شکل البته

! بود بلند و درخشان و سفید همگی موهای داشتن، تریکوتاه قد اما ترگبزر  جثه

 گفت میشه تقریبا که عجیبی دار زاویه هایفک و داشتن سرخی تقریبا پوست

 و دماغ و دهن و ب**ل و بود یکی ما با صورتشون اجزای یبقیه اما! بود شکل مثلث

 .داشتن طبیعی ابروی و چشم

 دیده قبال که خوری آدم اون به چشمم که کردممی شونوارسی دقت با داشتم هنوز

 انداختم رو سرم زود و زده زل بهم کردم احساس. افتاد بود بقیه از متفاوت و بودم

 .دوختم چشم بهش دوباره لحظه چند از بعد و پایین
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 یکاسه که بود این بود کرده ترشونترسناک که چیزی زد؛می برق دور از چشماش

 و بود زرد چشمش اون ولی! وحشتناک و بود رنگ اینقره یکدست چشمشون

 اون، بر عالوه و کردمی منتقل آدم به رو دلهره هم باز که نماند ناگفته البته! خاص

 چشمی چهار انگار. بزنم زل بهش زیاد نتونم شدمی باعث که داشت خاصی یجذبه

 .نبود من سمت نگاهش اصال که درحالی بود؛ شده خیره بهم

 :گفتم و برگشتم سامیار طرف به

 .ببین رو اون-

 :گفت و کرد نگاه زرد چشم همون به دقیقا

 !رییسشونه احتماال-

 !داره فرق بقیه با-

 بریم نباید بکشیمشون تونیمنمی که این به توجه با و برگردیم باید که گفت امیرسام

 دست نباید و کنیم امتحان رو شانسمون باید گفتمی و بود مخالف عطا اما! جلو

 .کنن غافلگیر رو ما و بشن کار به دست اونا تا بذاریم دست روی

 تاریک هوا سرعت به یکهو که بودن کردن بحث حال در دو، اون و زدنمی حرفی کسی

 اتاق یک چراغ که موندمی این مثل! شد تاریک جا همه زدن هم به پلک یه تو. شد

 چراغ اتاق این و نبود درکار هم ماهی هیچ که این ترجالب و باشن کرده خاموش رو

 !نداشت خواب

 .بودیم ناگهانی شدن تاریک یفلسفه بُهت توی همگی و شدن ساکت عطا و امیرسام

 چشمامون اینکه تا دیدیمنمی رو همدیگر حتی تاریکی توی و نشد روشن نوری هیچ

 .شدیم بلند جا از و کرد عادت تاریکی به
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 .نکرد مخالفت عطا حتی کس،هیچ گردیم،برمی گفت امیرسام که بار این

 رییس همون کار هوا شدن تاریک این هست امکانش که کردممی فکر این به داشتم

 :گفت مونا که بشن، سبز جلومون بخوان و باشه

 کنن؟ حمله بهمون االن نکنه-

 بشیم گم اگه حاال! نیوردیم رو پرند که بود این اشتباهاتمون ترینبزرگ از یکی: حمید

 !چی؟

 امیرسام کنم فکر. کنه پیدا رو راه کنهمی سعی گفت امیرسام و کردن تایید همه

 .بود نکرده گیر ایمخمصه چنین توی وقتهیچ

 شد پیدا شکله و سر هم بارون درشت هایقطره برف، بارش بر عالوه رفتیم که جلوتر

 آخه شد،می تگرگ بایدم. شدن درشت هایتگرگ به تبدیل که بود نگذشته چیزی و

 !میشه منجمد چی همه هوا این تو

 پیدا رو خودش راه هم طوفان. دویدیممی بازم و بودیم کرده زیاد رو سرعتمون دیگه

 کرده یکی به دست همگی انگار. پیوست سرما و تگرگ و برف جمع به و بود کرده

 .شدنمی هم موفق داشتن کنم فکر! بندازن پا از رو ما تا بودن

 با گاهی تگرگا و بود شده شدید طوفان. رفتممی جلو و گرفتممی درختا به رو دستام

 .بود دردناک این و کردنمی برخورد صورتم

 نفهمیدم بود کرده ایجاد طوفان که سروصدایی و تاریکی توی. افتاد هابچه از یکی

 خودشون با و گرفتن رو پاش و دست نفر دو و کردن درست حلقه دورش همه کیه؛

 .دنکر  حملش

 :زدم فریاد با رسیدم که ساناز به
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 افتاد؟ کی-

 :زد فریاد و برگشت طرفم به

 !مرتضی-

 .برسم کردنمی حمل رو مرتضی که نفری دو به تا دادم جون پاهام به

 .بود امیرسام اولی

 شده؟ چی-

 !سرما از کنم فکر... شد بیهوش-

 .رسیدیم غار به بود شدن لمس حال در هممون پای و دست وقتی نهایت در

 تا رفت امیرسام طرف به و شد بلند ضیا. بودن غار ته همون بهنام و پرند و ضیا

 :گفت ضیا و خوابوندن ایگوشه رو اون. بگیره رو مرتضی

 شد؟ چی-

 !نشد-

 :گفتم خوشحال و گرفتم جون دیدم رو بهنام باز چشمای و رسیدم که پرند به

 ؟!تو خوبی خداروشکر،-

 :گفت حالبی بود پریده رنگ نوزه که حالی در هم بهنام

 ...هوم-

 تصمیم سرما شدت از همه. نشست بهنام کنار و شد باز هم از شچهره هم امیرسام

 !نشن منجمد تا غار ته بیان گرفتن
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 .کرد تعریف رو چیز همه امیرسام که شد چی پرسید امیرسام از بهنام

 ماموریت؟ وت پیروزی یا ترهمهم جونمون کنیم؟نمی فرار چرا: بهنام

 !بهتر زودتر، چه هر! بریم باید ما. کنممی فکر همین به دارم منم: آرشا

 :گفت سامیار. نگفت چیزی و کرد سکوت امیرسام

 دیدین؟ رو رییسشون-

 .کردن تایید و بودن دیده اکثرا

 فرار اومدم... بهم بود زده زل بر و بر جورهمین! دیدمش اومدیم که موقع همون من-

 !بود عجیب خیلی. رفت دشخو که کنم

 !نمیدن زحمت خودشون به و شننمی مبارزه میدون وارد اصال هارییس گاهی: عطا

 !مارتین مثل: بهنام

 هوم؟ کرد، کارایی یه بشه بگیریم گروگان رو رییسشون اگه شاید: پرند

 .بشیم نزدیک اونا به تونیمنمی حتی ما: امیرسام

 از کردنشون نابود گفته ساو گفت گفت؟ چی ینمارت نشنیدین! باشه راهی یه باید-

 !گفته که دونستهمی چیزی یه حتما تره،آسون مگس کردن له

 !خوره؟می ما درد چه به این االن چطور؟ بگه تونستنمی کرده؟ طرح معما چرا: آرشا

 !دقیقا: پرند

 :گفت آروم که اومد مرتضی جون کم صدای

 !هست افسانه یه-
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 .کنه تکیه دیوار به و نهبشی تا کرد کمکش ضیا

 :گفت و کرد ایسرفه

 !باشن داشته رو زنبورا زندگی روش ممکنه. ستپنجاه پنحاه یعنی... ممکنه-

 :گفت و کرد نگاهش سوالی امیرسام

 خب؟-

 اصال یا زنبورا بیشتر مادر   اون! کیه ملکه زنبور   دوننمی همه احتماال خب: مرتضی

 .زنبوراست یهمه مادر

 :آوردم زبون به رو زد جرقه ذهنم ویت که چیزی

 !باشه آورده وجود به رو هاآرزنو یهمه رییس، یه داره احتمال و-

 !بفهمیم هم ما بگین جوری یه چی؟ که خب: پرند

 رو پادشاه یا ملکه اگه که میگه افسانه یه اینه، افسانه از منظورم حاال خب: مرتضی

 بین از نسلشون شن،می نابود هم هاشده هزاد و فرزندها تمام کنیم محو زمین روی از

 !میره

 !بوده همین هم ساو منظور شاید-

 !اثرگذاره دارن جاودانه عمر که هاییگونه معدود روی فقط این البته: مرتضی

 !شدن زنده دوباره نمردن، که هم اینا: پرند

 !دارن جاودانه عمر آرزنوها پس درسته،: سامیار

 :گفت و داد فاصله هم از رو خشکش لبای و ردخو تکون کمی زور به بهنام
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 ...ستافسانه یه فقط این: بهنام

 ها،افسانه یهمه باشید فهمیده باید افتاده حاال تا که اتفاقاتی تموم با: امیرسام

 وحشت به برای که بودن پذیرش غیرقابل و ترسناک واقعیت یه بلکه نیستن؛ افسانه

 !ذاشتنگ افسانه رو اسمشون مردم، نیفتادن

 !موافقم: مرتضی

 و نیست دیدیم که آدمخورایی اون یهمه بکشیم رو رییسه اگه گینمی یعنی: مهراب

 میشه؟ کنده کلکشون میشن؟ نابود

 !دقیقا: مرتضی

 !چرته مشت یه همش اینا شدین؟ بچه: بهنام

 هرچی ولی کرده فرقی یه شچهره کردم احساس. زدم زل بهنام صورت به دوباره

 :گفت عطا و شد بحث جمع حواسم دوباره! نشدم متوجه کردم نگاه بهش

 بکشیم؟ رو اون چطور ما همینه، دقیقا که گیرم-

 بشیم؟ نزدیک بهش چطور اصال: ساناز

 :گفت و داد تکون رو سرش داری خنده حالت با مرتضی

 !ه*س*بومی رو خودتون دست دیگه این-

 :گفت جدی بود، شده وحشتناک یکمی من نظر از که بهنام

 !تویی جمع این دانشمند اما-

 .شیدمی تابلو برن؛ زیادی تعداد نباید. خوادمی کاری ظریف کار این: امیرسام
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 .ریممی مهراب و من: سامیار

 ملخ و مور مثل ثانیه یه عرض در و کنهمی آگاه رو اونا گلوله صدای. نه: امیرسام

 !شیدمی خورده و میشن جمع دورتون

 .برگردن سریع و رهب هم حمید آقا -

 !کنم بلند رو دونفر تونمنمی من: حمید

 کنیم؟ چیکار پس پوف،: پرند

 .بدم انجام تونمنمی کاری هیچ که من خود اولیش! کنیم حذف یکی یکی بیاید: ضیا

 .همینطور منم: امیرسام

 .همینطور هم مهراب و من: سامیار

 !زخمیه بهنامم! واضحه که منم خب: پرند

 !نفر شیش مونهمی. شینمی حذف که هم شما اعط آقا: ضیا

 کنم،می سکته سرما از بیرون بذارم رو پام تا اوال نه؟ بشم حذف باید منم: مرتضی

 !بکشم تونمنمی ثانیا

 ...فکر که کنم، نفوذ تونممی فقط که منم... خب-

 :گفت و کرد قطع رو حرفم عطا

 !خودته کار-

 !جااین بکشونش برو میگه؛ راست: مرتضی

 !کنه خودکشی کنه وادارش جا؟این بکشونه چرا: ساناز
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 :گفت که کردم نگاه امیرسام به مظلومانه

 !تونهنمی تنها اون-

 .کرد تایید اخمالود هم سامیار

 کنیم؟ چیکار پس. بیفتیم راه نفری چند نباید گفتی خودت: حمید

 :گفتم کرده بغ

 میشه؟ یچ من تکلیف! کنم نفوذ بهش نتونم من شاید اصال-

 .کنیم ریسک آذین جون سر تونیمنمی ما: پرند

 :گفت بهنام که بودن کرده سکوت همه

 .برن دیگه نفر یه و آذین-

 کیه؟ نفر یه اون-

 .رفتممی خودم بایستم پا سر تونستممی اگه! بخوره درد به که کی هر: بهنام

 .خوبیه یگزینه آرشا: ساناز

 !کنه حمله اومد پیش مشکلی اگه که اوکیه، منم نظر به آره: ضیا

 !شهنمی عملی نقشه این نه: سامیار

 بره؟ قراره تزاده برادر چون چرا،: عطا

 ...بشن آذین حضور یمتوجه اگه: امیرسام

 .پوچ و هیچ سر میرهمی اون: سامیار

 :گفت خونسردانه عطا
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 !میره اون پس ماموریته، برای نیست پوچ و هیچ سر مرگش اما-

 :گفتم که بگه چیزی خواست سامیار

 !عطا آقا گیرمنمی دستور شما از من-

 :گفتم آروم و کردم مکثی

 .میرم ولی-

 .نیست عاقالنه این: پرند

 !رییسشی که تویی بگو، چیزی یه تو! نمیره آذین: سامیار

 خیره زمین به و بود کرده بند گردنش به دست حرف،بی که بود امیرسام مخاطبش

 :داد جواب پکر. بود شده

 رو بد بدتر، و بد بین باید و. کنیم انتخاب ناچاریم که هستیم موقعیتی در ما-

 انتخاب این و! اونا دست به یا میریم،می سرما از یا ما حال، هر به. کنیم انتخاب

 خارج غار این از و کنن ریسک تیم این خاطر به نفر چند که اینه بد انتخاب! بدتره

 !بشن

 :گفتم لحن ترینآروم با و مگرفت آغوش در رو زانوهام

 بیاد؟ من با قراره کی-

 بهنام یسرفه صدای. کشیدمی نفس حرص با و بود بسته رو چشماش سامیار

 :گفت و شکست رو سکوت

 !حرفاست این از ترقوی آذین-



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر I.yasi( | دوم جلد) زرد رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

108 

 

 سرما شدت از یا کشهمی درد داره هنوز دونستمنمی. بود لرزون و ضعیف صداش

 !شده طور این صداش

 !نیست الزم بقیه نیروی! آرشا یا من یا :ساناز

 :داد ادامه و کرد تایید امیرسام

 !بهتره بری تو آرشا-

 .باشه: آرشا

 :پرسیدم آروم بازم و بگیرم نادیده رو بود زده جوونه دلم توی که ترسی کردم سعی

 بریم؟ کی... خب-

 .بشه روشن که هوا: امیرسام

 :گفت و نشست شکوله کنار رضایت با عطا

 .بخوابیم صبح تا باشه بهتر شاید-

 و کردم پرند به رو و شدم پهلو به. کشید دراز شکوله کنار کی هر و شدن پراکنده همه

 :پرسید

 .بکش دراز نیستی؟ خسته-

 :گفت و داد تکون سر

 .برد خوابش بهنام کنم فکر باشه؛-

 :گفتم متعجب

 خوابید؟ کی! زد حرف االن همین-
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 کشید آسودگی سر از نفسی و گرفت بهنام بینی زیر رو انگشتش و ترسید پرند

 :گفت

 .خداروشکر! کشهمی نفس-

 :گفت ایزده وحشت لحن با و آروم که بستم رو چشام

 آذین؟-

 :گفتم بسته چشم جوری همون

 هوم؟-

 !ببین-

 :گفتم و کردم باز رو چشمام

 چی؟-

 !ببین رو گوشش کنار-

 .ببینم بهتر تا شدم خم و نشستم جام تو

. شدمی دیده متورم پررنگی، بنفش و آبی هایرگ پیشونی نزدیک تا گوشش رکنا

 :گفتم متعجب

 چیه؟ این-

 متعجب ما مثل و دید رو هارگ اونم و. زدم صدا رو امیرسام نداد، جواب پرند وقتی

 :گفت و زد بهنام صورت به جونی کم سیلی! شد

 !داداش بهنام؟ بهنام؟-
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 صورتش رو عرق درشت هایقطره. شد هوشبی دوباره و داد سر خفیفی یناله

 .شد تشکیل

 چیه؟ اینا سرما این تو-

. دونهمی چیزی بود معلوم. شد خم بهنام صورت روی و شد بلند جاش از عطا

. کرد بررسی رو صورتش و گرفت رو بهنام چونه دقت با و شد هم در هاشاخم

 :گفت قراربی و دلواپس امیرسام

 ؟شده چی فهمیدی؟ چیزی-

 :گفت که بودیم زده زل دهنش به هممون

 .ببینیم رو بدنش باید-

 شده؟ چی چرا؟: پرند

 همون از پر که بهنام یبرهنه یسینه با ما و کرد باز رو بهنام پیرهن و کاپشن عطا

 :گفت و کشید هینی پرند. شدیم مواجه بود شده هارگ

 افتاده؟ براش اتفاقی چه-

 :گفت و بست رو بهنام پیرهن عطا

 !نیفتاده هنوز-

 :پرسید سریع و بود شده عصبی امیرسام

 بگی؟ چی داری سعی-

 .نیستم مطمئن: عطا
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 پیشرفت و کردیم دنبال رو نگاهش مسیر. شد خیره بهنام به و نداد ادامه رو حرفش

 .دیدیم وضوح به چشمش طرف به رو هارگ

 صورتش از نیمی تقریبا   و بود رسیده بهنام چپ چشم به بنفش و آبی هایرگ حاال

 .بود گرفته رو

 : گفتمی هم سر پشت و پرید جا از سریع امیرسام

 ! نه نه نه-

 .رفتمی وراون وراین مدام و بود گذاشته سرش روی رو دستش

 :گفت کرده بغض پرند

 !چشه؟ چشه؟-

 العملیعکس منتظر و شدن خیز نیم همه. لرزید بهنام هایپلک که بود لحظه همون

 .شد باز آروم چشماش و گرفت فاصله هم از کمی لـباش. دنش بهنام از

 کامل طور به بهنام چپ چشم. کردیم نگاه بهنام به ناباور و گفتیم بلندی هین همگی

 خودش واقعی   یتیره خاکستری چشم همون راستش چشم و بود شده براق اینقره

 !بود

 دلم تو و گرفتم دهنم جلوی رو دستم. دیدنمی رو ما اصال انگار. کرد ناله و زد پلکی

 سرش ناباور و شد بود، دادن رخ حال در که اتفاقی یمتوجه هم پرند. گفتم وایی ای

 .شدمی بسته و باز لبش مدام و دادمی تکون طرفین به رو

 :گفت که بود سامیار باالخره

 میشه؟ اونا به تبدیل داره یعنی-
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 :زد جیغ و گرفت گوشاش روی رو دستاش پرند

 !نه-

 .کنم آرومش کردم سعی و کردم بغلش پشت از و پریدم جا از

 که طور همون. زدنمی حرف کسهیچ و بود گرفته حالشون همه. بود بدی وضعیت

 رو صورتش دستاش با که بود هم امیرسام به نگاهم کردممی نوازش رو پرند موهای

 .بود نشسته غار ته و بود پوشونده

 :گفتم و زدم پس رو اشکم قطره

 .کنیم صبر باید نیست، معلوم هیچی-

 :گفت که شنید چطور رو صدام لعنتی عطای دونمنمی

 دندوناش؟ زیر بره گوشتت داری دوست صبری؟ چه-

 .افتهمی اتفاقی چه ببینیم کنیم صبر باید. دونیمنمی چیزی که ما: سامیار

 ...حاال و زد حرف من مردن از راحتی به که اول. خورد بهم حالم بدجنسی همه این از

 هیچی و کردنمی عطا حرفای به توجهی اصال و نبود خودش حال تو امیرسام

 :گفتم و کنم دفاع مخانواده و بهنام از که دونستم خودم یوظیفه من. گفتنمی

 .دیمنمی بهت رو اجازه این ما! خوندی کور بیاری سرش بالیی تونیمی کردی فکر اگه-

 :گفت و کرد تایید شدمی دیده هنوز اشکش و ضبغ اثر که چشمایی با هم ضیا

 !طرفه اون از راه! بیرون بری تونیمی ناراحتی اگه-

 .داد نشون رو غار ورودی   دستش با و
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 رونیا حرفای یاد. زدم زل بهنام به و کشیدم آهی. برد خوابش بغلم توی پرند بعد کمی

 !داشت داشتنی دوست و مظلوم یچهره چقدر. افتادم

 بهنام. باشه بهنام اون بشه، نابود ما از عضوی باشه قرار اگه کردمنمی فکر وقتهیچ

 ...! شرایطی هر در بود، ما ترین  قوی همیشه

*** 

 به و بود برداشته مسینه روی از رو سرش پرند. شدم بیدار خواب از سبکی احساس با

 .بود برگشته قبلیش جایگاه

 کردم مچی ساعت به نگاهی و زدم کنار رو کاپشن ضخیم آستین. بود شده روشن هوا

 که زدم ساعت به ضربه چند و شدم متعجب هاعقربه سریع بسیار حرکت دیدن با و

 .شد متوقف و ایستاد حرکت از

 :گفت و زد زانو کنارم امیرسام

 ای؟آماده-

 :گفتم نگاهش سبز به خیره

 وقتشه؟-

 !وقتشه-

 :گفت شدورگه صدای با بود شنیده رو حرفامون که پرند

 !رو این نکن سام،-

 :داد ادامه خیسش چشمای با و داد قورت رو بغضش

 !نکن عزادار دوباره رو ما-
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 :گفت محکم و گذاشت پرند یشونه روی رو دست امیرسام

 !همیشه مثل! میشه موفق اون-

 :گفت تردید با مرتضی و نشستن کنارمون همزمان آرشا و مرتضی

... بشن نابود هم هازاده رییسشون، مردن از بعد و باشه درست حدسمون اگه-

 ...ممکنه

 :گفت و کرد بهنام به نگاهی

 ...هم بهنام-

 خواست ازمون امیرسام. کرد ساکت رو مرتضی رفت قلبش طرف به که پرند دست

 اومدن قصد هم خودش شدم متوجه کالهش، پوشیدن از بعد و بشیم رفتن یآماده

 خوادمی ازش که فهمیدممی و کردمی رو بهنام سفارش مدام و بود ضیا کنار! داره

 !بیاره بهنام سر بالیی کسی نده اجازه

. بود پیدا صورتم از بخشی فقط و زدم گره محکم رو کاله و کشیدم باال رو کاپشن زیپ

 خورشید نور به نیاز که هم ما برای و بود شده سنگین و کسل بدنمون سرما شدت از

 .شدمی تروخیم لحظه هر بود؛ شده تروخیم اوضاع داشتیم

 بود پریده رخش از رنگ و بود شده هول سامیار. ایستادیم غار خروجی به نزدیک

 و جدی و ابهت پر همیشه مثل کردمی سعی و آوردنمی خودش روی به اصال ولی

 مقابلمون نگران و مضطرب اژمیپر هایبچه تموم نبود، سامیار تنها! بشه دیده محکم

 دور خودش انسانیت از و شدمی نابود ذره ذره که بهنام طرفی از. بودن ایستاده

 سراغ بریم خودمون داشتیم قصد باالیی شدت به ریسک با که ما طرفی از و شدمی

 !نفری صد چند لشکر
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 و ترس این اونقدر دونستممی و بودم ترسیده شدت به. کردمنمی درک رو خودم حال

 خواستممی بازم ولی موتم؛ به رو ترس از فهمیدن همه که تابلوئه مچهره توی هراس

 لعنتی یزده یخ جنگل این از نجاتمون راه تنها بود؛ راه تنها این بدم، انجام رو کار این

 !بشم موفق که بودم مجبور. شدممی موفق باید من و بود

 فقط شدنم موفق. شدممی موفق باید هم گفت بهنام که ایجمله آخرین خاطر به

 به رو ماموریت در پیروزی نتیجه در و گروه جون بلکه دادنمی نجات رو دمخو جون

 .داشت دنبال

 :گفت امیرسام به رو سامیار

 !نگرانیم هممون ما... من! نفره سه از بهتر مفیدن که نفری دو! بری نباید تو-

 :گفت و کرد من به نگاهی نیم

 احتمال از بهتره، برن تنها لیو! جونمه و مهبرادرزاده آذین که دوننمی همه حداقل-

 نیستین؟ موافق! شهمی کمتر رفتنشون لو

 :گفتم سامیار از بعد بالفاصله و بچسبونم رو نون داغه، تنور تا باید کردم احساس

 هر! بریم لو ممکنه هم ندازهمی خطر به رو جونت هم اومدنت امیرسام. موافقم منم-

 .بهتره باشیم کمتر چی

 .باشم باید برن، بفرستمشون تنها تونمنمی: امیرسام

 .برمیان پسش از اونا. بذاری کنار رو شدن ما نگران   که وقتشه امیر: ضیا

 :گفت و گذاشت امیرسام یشونه روی دست آرشا

 !هستم من. نباش نگران-
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 :گفت بعد کمی و کرد سکوت امیرسام

 ممکنه میره،ب رییسشون که برفرض و کنه نفود آذین وقتی... فقط. باشه... باشه-

 چند لشکر اون و بمونید شما و! باشه مرده نفر یه فقط و فقط و نیفته اتفاقی هیچ

 !نفره؟ صد

 !کنیممی فرار اومد در آب از اشتباه حدسمون و نگرفت نقشه دلیلی هر به اگه: آرشا

 .خواممی ازتون رو همین دقیقا! دقیقا: امیرسام

 !باشه خوب کنین دورشون غار از کنم رفک چی؟ دنبالشون بیان اگه وقتاون: عطا

 :گفت خشمگین و اخمالود آرشا و بهش زدیم زل باز دهن با آرشا و من

 !جناب نیستیم شما جون مسئول ما-

 :گفت و زد کنار رو عطا سامیار

 خودتی؟ جون فکر به فقط میگی؟ چی عطا-

 :گفت عطا به توجه بی ضیا

 !کنید حرکت. بباره برف دوباره کنم فکر -

 .ضیاست با حق: امیرسام

 :گفت و شد نزدیک بهم هم آرشا. کردم کاپشنم جیب توی رو دستام

 !بریم-

. برداشت ترک استخونام از تا سه دو کنم فکر که کرد بغلم چنان و اومد جلو سامیار

 :گفتم بودم شدن خفه به رو که حالی در
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 !سامیار-

 :گفت و شد جدا ازم

 .باش خودت مواظب-

 :گفت آرشا به رو و

 !باش مواظبش-

 موفق گفتن با. کردمی نگاه بهم و بود ایستاده کنار که خورد امیرسام به چشمم

 .شدیم راهی آرشا و من گفت، اون که باشیدی

 آروم جا همه. ندیدم رو غار دیگه عقب، برگشتم وقتی و شدیم رد درختا و دار الی از

 و بود گردش در چشمام. دبو شده بیشترم یدلهره سبب همین و بود سروصدا بی و

 و داشتبرمی قدم کنارم حرف بی آرشا. باشم داشته نظر زیر رو اطراف داشتم سعی

 .پاییدمی رو اطراف مدام من مثل اونم

 .گفت لعنتی ب**ل زیر آرشا و شد شروع برف بارش بود؛ زده حدس درست ضیا

 .ایمبیچاره وگرنه نکنیم گم رو راه بیاریم شانس فقط: آرشا

 :گفتم کردممی نگاه سرم پشت به که ونطورهم

 .برگردم تونمنمی حتی کنی ول جا همین رو من! نکن حساب اصال من رو-

 :زد نیشخندی

 !مشخصه-

 :گفت دوباره که نگفتم چیزی
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 آره؟! بهنامی با که-

 .کردم نگاه جلو به منم و کرد نگام برگشت. ندادم جواب و راه اون به زدم رو خودم

 !دادی بازیم مدت این تموم سخته؟ برات دادن جواب-

 :گفتم و کشیدم تر پایین رو کالهم

 .کنیم صحبت موردش در بعدا   تونیممی-

 .باشه نداشته وجود بعدی ممکنه که وقتی نه-

 :گفتم حرص با و کشیدم داری صدا نفس

 !نداره ربطی تو به نیستم یا هستم بهنام با که این بدونی؟ خوایمی رو چی-

 خواستم؟ چی ازت مگه بود؟ الزم! گفتی دروغ کنی کم رو من شر که این رخاط به-

 !خواهی خود خیلی! کوچیک فرصت یه بدی، بهم فرصت یه خواستم

 شدی، باعثش خودت ولی باشم؛ گفته دروغ بهنام و خودم به راجع شاید قبول باشه-

 ...تا کردم سرهم دروغی یه منم

 :گفت و شد نزدیک بهم و ایستاد

 .بردارم سرت از دست احمق ن  م تا-

 عصبانیت و حرص هم شاید سرما، از هم صورتش و زدمی سرخی به آبیش چشمای

 :گفت مالیمت با بار این و شد ترنزدیک قدمی. بود شده کبود

 ...آذین-

 :گفتم و رفتم عقب قدم یک
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 نی؟کمی بحث من با ایستادی جااین وقتاون نه، یا بمونیم زنده نیست معلوم االن-

 صورتم به و آورد باال رو دستش. انداختم پایین رو سرم که کرد نگاه خیره بهم دلخور

. افتادم راه و زدم پس رو دستش. اومدم خودم به و شد گشاد چشمام. کرد نزدیک

 صدام آرشا که گفتممی وری دری و فحش وضعیت این به دلم تو و رفتممی راه تند

 چیزی یه اومدم. گرفت رو بازوم و دوید که دادم هادام راهم به و نکردم توجهی. زد

 :گفت و گرفت دهنش جلوی رو شاشاره انگشت که کنم بارش

 !کن گوش هیس،-

 و شنیدم رو بومی بوم صدای که کردم تیز رو گوشام دقت با و شد هم در اخمام

 :گفتم و شد درشت چشمام

 چیه؟ صدای-

 از. شدیم پنهان درختا از یکی پشت و کشوند خودش دنبال و گرفت رو بازوم دوباره

 :گفتم و کردم نگاه بهش گیج. کشید سرکی درخت پشت

 چیه؟-

 که بگیرم فاصله ازش خواستم. بود چسبیده بهم تقریبا و کرد نزدیک بهم رو خودش

 :گفت و کرد نگاهم مات و گرفت رو مشونه

 کنیم؟ غلطی چه-

 :پرید رنگم

 چته؟-
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 که چیزی با و کردم دنبال رو نگاهش مسیر. کرد اهنگ جایی به و گرفت باال رو سرش

 :گفتم هینی دیدم

 !شا... آر-

 با همراه رییس همون حاال و بود زمین به اونا هاینیزه برخورد صدای صدا، اون

 رفته و اومدنمی بیرون منظمی طور به درختا بین از. اومدنمی طرفمون به لشکرش

 .شدمی افزوده جمعیتشون به رفته

 :گفتم کنان پچ پچ

 .ندازنمی گیر رو ما االن کنیم؟ چیکار-

 !گرفت نفسم ترس از لحظه یه و دیدم رو رییسشون که کشیدم سرکی دوباره

 :کرد زمزمه و کرد نزدیک بهم رو سرش

 !غار سراغ میان دارن! بدیم خبر بقیه به تا دویممی من شمارش با-

 !کجایین ما دوننمی-

 :کرد زمزمه زدمی نفس نفس که حالی در

 !سه... دو... یک-

 .کردم دویدن به شروع سرش پشت منم و دوید

 سرما سوز از. دویدممی آرشا سر پشت چنان هم ولی رفتنمی فرو برفا توی پاهام

 .کشیدممی نفس زور به و بود شده خشک گلوم

 .دوید سمتم و برگشت آرشا که گفتم آخی. زمین خوردم و فرورفت گودالی توی پام
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 .باش زود وپاش-

 :گفت و کرد بلندم جا از و گرفت رو دستام

 بدوی؟ تونیمی-

 :گفتم و زدم کنار رو صورتم روی هایبرف

 .نم... ک فکر-

 پاش به پا بتونم منم تا قبل سرعت به نه اما کرد دویدن به شروع و نکرد ول رو دستم

 .بدوم

 دور هرچی صدا. ندیدن رو ما بشم مطمئن تا کردممی نگاه رو سرم پشت مدام

 .شدمی هم ترواضح هیچ شدنمی که کم شدیم،می

 تزریق پاهام به زیادی نیروی شد دیده برفا سفیدی بین غار، هایسنگ تیرگی وقتی

 منم و ایستاد آرشا یهو غار، به مونده متر چند که دویدیم غار طرف به انرژی پر و شد

 .خوردم بهش محکم

 ...آخ-

 :گفت بلند که جلو برم خواستم. کرد زمزمه رو مماس و کرد خم رو سرش آرشا

 !نه-

 و دادم قورت رو دهنم آب. رسید گوشم به عجیبی صدای و شدم میخکوب جام سر

 .بود برداشته عمیقی هایترک پاهامون زیر زمین! دوختم زمین به رو نگاهم

 :گفتم کردنمی برخورد هم به دندونام که درحالی

 کنیم؟ چیکار کنیم؟ چیکار-
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 .کنه برقرار تعادل که گرفت باال طرفش دو رو دستاش پریده رنگ هم آرشا

 !بچسب سفت رو من شد خالی پات زیر اگه-

 .کشیدممی زور به هم نفس حتی کردمنمی حرکت بشه بیشتر هاترک که این ترس از

 !نمونده غار تا راهی جلو، ریممی آروم آروم حاال-

 و شد بیشتر هاترک برداشت که قدمی اولین اب آرشا و گرفتم کاپشنش به رو دستم

 .نره راه خواستم ازش هق هق با و گریه زیر زدم من

 از متعجب و اومدن بیرون غار از همه چون بودن شنیده رو مگریه صدای احتماال

 :گفت حمید اونجاییم ما کهاین

 نرفتین؟ هنوز تا دو شما -

 :پرسید و نکرد برگشتیم چرا که این به توجهی امیرسام

 کنی؟می گریه چرا-

 :زد داد آرشا که جلو بیاد خواست دنبالش به و

 !ستدریاچه زیرمون! جلو نیا-

 :گفت سامیار و کشید هینی پرند

 دونی؟می کجا از-

 !شکنهمی داره پاهامون زیر یخ چون-

 :گفت بعد لحظه چند و صورتش رو گذاشت رو دستش امیرسام

 !جااین مشونبکشونی و کنیم پیدا چوب باید-
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 اولشم از! کجایین ما دوننمی. برگشتیم همین خاطر به ما. میان دارن اونا: آرشا

 !دونستنمی

 کاپشن محکم و کردممی گریه همچنان من و پیچید گوشم توی ساناز گفتن خدا یا

 .بودم چسبیده رو آرشا

 .امیرسام به داد و اومد غار پشت از چوب تیکه یه با ضیا

 دستشون؟ بدی اینو خوایمی چطور بری جلو تونینمی وقتی: سامیار

 :گفت و انداخت زمین رو چوب

 !بیاره طناب کیفش از یکی! طناب-

 و اومد جلو قدم یه امیرسام. آورد رو رنگی قرمز طناب زود خیلی و غار تو دوید پرند

 :گفت

 !ببند کمرتون دور و بگیر رو طناب آرشا-

 و شد ترعمیق ترک طناب، گرفتن برای آرشا متری  میلی حرکت با و کرد پرت رو طناب

 !بود شده خالی پاهامون زیر اومد خودمون به تا

 کردم حس که بود سرد اونقدر آب. شد ول آرشا دست از طناب و فرورفتیم آب توی

 اومد طرفم به آرشا و زدم پا و دست! نیست گوجواب بدنم اعضای از کدوم هیچ دیگه

 دست با آرشا و دریاچه سطح به رسیدیم. کشید باال خودش با و گرفت رو کمرم دور و

 نتونست زد زور هرچی ولی آب سطح رو بریم بتونیم تا زد زده یخ سطح به محکم

 گیر زیر این ما و بزنه یخ دوباره زود اینقدر زدیمنمی هم حدسش حتی. کنه کاری

 .بیفتیم
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 .شدم همراه آرشا با خودمم و دارم نگه رو نفسم این از بیشتر تونستمنمی

 کرد نگام ناامیدش چشای با و برگشت طرفم به و برداشت کردن تالش از دست آرشا

 .داد تکون رو سرش و

. آورد هجوم دهنم توی شدت به آب و شد باز ارادهبی دهنم اکسیژن کمبود شدت از

 لحظه همون و افتاد هایخ روی ایسایه که شدمی بسته داشت خودکار هم چشمام

 خودش با و گرفت رو کاپشنم ییقه آرشا. شکست یخ از زیادی حجم و خورد ترک خی

 اکسیژن رسید آب سطح به که سرم. گرفت رو آرشا دست که بود امیرسام ناجی و برد

 .بلعیدممی هازده قحطی مثل رو

 زمین روی که من. غار توی بردن و کردن دورم جااون از سرعت به باال بردنم وقتی

 که کردم سرفه اونقدر. آوردم باال رو بود شده دهنم وارد که آبی تموم بودم درازکش

 شدت به پی در پی انقباضات شدت از پهلوهام و شکم و اومدنمی باال نفسم دیگه

 بیهوش خواستممی خدا از لحظه اون در و بودم افتاده گوشه یه حالبی. کردمی درد

 .نکنم احساس رو دردی هیچ تا بشم

 رنگی ایسرمه تیشرت. بشینن ما به پشت خواست بقیه از و آورد در رو پشنمکا پرند

 .کرد عوض لباسم با و آورد بیرون مکوله از رو

 لمس بدنم تموم و لرزیدمی بدنم و بودم خوابیده زمین روی تحرکی هیچ بی هنوز

 .بود شده

 بهش رو سوزناکم چشمای. گذاشت هامشونه روی و درآورد رو کاپشنش امیرسام

 سرم و بستم رو چشمام. کرد پاک رو مگونه روی اشک و فشرد رو دستم اون و دوختم

 .فروکردم کاپشن کاله توی رو
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 .کنه درست آتیش گفت مینا به و شد دور ازم امیرسام

 جلوش رو دستامون و زدیم زل مقابلمون آتیش به هردو و نشست کنارم هم آرشا

 .گرفتیم

 .پریدن جا از همه که زد فریادی و تو دوید که دیدم آتیش پشت از رو مرتضی

 !لشکرن یه! میان دارن: مرتضی

 :زد فریاد و شد بلند همه از زودتر عطا

 !یاال! بریم کنین جمع-

 بریم؟ کجا اصال چطور؟ کنیم؟ فرار: مهراب

 !نداریم کردن فرار برای شانسی هیچ میان، دریچه سمت از دارن اونا: آرشا

 :گفت عطا که کردم نگاهشون سوالی. منه به همه نگاه دیدم یهو

 !وقتشه االن کنی؟ نفوذ رییسشون به تا نرفتین مگه-

 و گرفتم زمین به رو دستم کف. گذاشتم هم روی پلک و بستم رو بازم نیمه دهن

 .بشم بلند تا کرد کمک گرفت رو بازوم زیر سامیار که بشم بلند خواستم

 هایسنگ از مهراب. آوردن بیرون هم رو نامبه مرتضی، و ضیا و شدیم خارج غار از

 :گفت آرشا که کرد نگاه غار پشت به و رفت باال غار

 !میان دارن روروبه از نه،-

 :گفت زده بهت و نکرد عوض رو دیدش جهت مهراب

 !بینمشونمی من. میان دارن هم سمت این از ولی-
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 :گفت بلند بعد و گفت یاخدایی ب**ل زیر معمول طبق ساناز

 !کنن مونمحاصره خوانمی-

 :گفت بود کبود صورتش هنوزم که آرشا

 !کردن مونمحاصره االنشم همین-

 .کنیم کاری نباید ریزیبرنامه بدون باشید، آروم: امیرسام

 افزوده هانیزه به هم طبلی صدای حاال و شدمی شنیده واضح کامال هانیزه صدای

 .بود شده

 !رسیده راه از مرگم زمان کردم احساس و یدتپمی شدت به سینه قفسه تو قلبم

 :گفت مرتضی که بود لحظه همون و. زدمی حرف باهاش داشت امیرسام کنار مرتضی

 ...بیا آذین-

 چیه؟-

 .نشده عوض چیزی! کنی نفوذ تونیمی هنوزم: امیرسام

 ...ما نشه، عملی اگه-

 !آذین نداریم انتخابی ما: امیرسام

 :گفتم و کردم تر رو لبم

 !باشه-

 :ایستاد ما به رو و رفت جلو امیرسام

 !کنید رو تالشتون نهایت گروه برای و باشید متحد خواممی ازتون-
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 این و خورد تکون مقابلمون هایبرگ و شاخ. ایستادیم هاموناسلحه با غار جلوی

 دستم پرند. شدن دیده آرزنوها اولین زود خیلی و بود اونا بودن نزدیک دهنده نشون

 و نداشتم پرند از کمی دست خودمم. زد زل اونا به پریده رنگ و داد فشار کممح رو

 .کردممی حس رو قلبم تپش

 و کوبیدن زمین به هم با همزمان رو هاشوننیزه و شدن متوقف ما از دورتر متر چند

 .ایستادن حرکتبی بعد

 و اومد بیرون جمعیت میان از رییس آرزنوی همون و کردن باز رو راهی جمعیت وسط

 .ایستاد همه از جلوتر

 .اومد ابرو و چشم من به اونا از بعد و کرد انتخاب رو ساناز و آرشا امیرسام،

 پا با آرزنوها رییس که ایستادم آرشا سر پشت و کردم جدا پرند دست از رو دستم

 !شد تاریک جا همه و زد زمین به ایضربه

 خودمون دور تاریکی توی اجو و هاج نداشتیم رو اتفاقی چنین انتظار که ما

 .دیدیممی رو اونا هایچشم درخشش هممون ولی. چرخیدیممی

 کرده محاصره آرزنوها رو دورمون تا دور. رفتیم جلو احتیاط با و بودم آرشا و ساناز بین

 :گفتم و گرفتم رو آرشا و ساناز بازوی. نداشت وجود فراری راه هیچ و بودن

 .میرم خودم رو بعد به جااین از-

 .رفتم جلو لرزون پاهای با بود، دهنم تو قلبم که درحالی من و موندن جاهمون حرفبی

 زمین از دلهره با رو چشمام لرزیدممی سرما از که حالی در و ایستادم اون متری یک

 .زد زل بهم حرفبی قبل، مثل. کردم نگاه شخنثی چشمای به ایلحظه فقط و گرفتم
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 .شدنمی شنیده چیزی هیچ و کسیهیچ از صدایی هیچ

 تا. کنم نگاه چشماش به کردم سعی باره سه و دوباره و کشیدم عمیقی نفس

 از تا کنم مشت رو دستم خواستم. کردم حس دستم توی رو دردی کنم نفوذ خواستم

 دستم توی سوزنی انگار یکهو. شد بیشتر دردش و نتونستم که بشه کاسته دردش

 بیاد بخواد که دادم احتمال و شنیدم رو امیرسام ایصد. کشیدم جیغ و کردن فرو

 !نیاد که گرفتم باال رو دیگرم دست و جلو

 و شد بیشتر دستم درد. دوختم چشم بهش دوباره و شد سرازیر اشکام درد شدت از

 یخ دست به حیرت با آوردم؛ باال رو دستم. شدمی حسبی و سنگین داشت بدنم

 !شدم ماجرا اصل یمتوجه و کردم نگاه مزده

 به پیشرفت این و. کردمی پیشرفت بدنم زدن یخ زدممی زل چشماش به هروقت

 .کردمی سرایت پامم به داشت و رسید گوشمم

 :زد فریاد که شنیدم رو سامیار صدای

 !هستی؟ چی منتظر-

 اشک از خیس صورت با و گرفتم باال رو سرم پیچیدممی خودم به درد از که حالی در

 نکردم توجهی فکم و گردن وحشتناک درد به دیگه دفعه این و کردم گاهن چشماش به

 !کنه خودکشی خواستم ازش چشمام طریق از و کردم نفوذ بهش و

 .شد هم در درد از مشکیم ابروهای و شد هم در سفیدش پرپشت ابروهای

 .رفتم عقب قدم یک و رفت عقب قدم یک

 .یدلرز  دستم و لرزید بود گرفته رو عصاش که دستش
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 .شد منجمد کبودم لبای و فشرد هم به محکم رو رنگشبی لبای

 وارد قوا تموم با رو تیزترش قسمت و کرد شتیکه دو دست با و برد باال رو عصاش

 !شد روشن آسمون دوباره که بود موقع همون! کرد قلبش

 .کنم تحمل رو وزنم نتونستم شدن سنگین حس با

 !زمین افتادم و زمین افتاد و کرد سقوط داشت که ابهتی تمام با نهایت، در

 صدایی هیچ هامگوش دیگه بعد لحظاتی از اما شنیدم؛می رو هابچه فریاد صدای

 !شنیدنمی

 که دیدم چشم یگوشه از. بود کرده حفظ رو خودش و بودن زنده و گرم چشمام فقط

 حال رد مسینه قفسه و کشیدممی نفس زور به دیگه من و شدن جمع دورش سربازا

 امونم بود، شدن سوزن سوزن مثل که دردی. شدنمی پایین و باال و بود شدن منجمد

 !شدنمی اما بکشم فریاد بلند صدای با داشتم دوست و بود بریده رو

 تیکه یه من مثل که رو رییسشون نفرشون ده حدود و گرفتن باال رو رییسشون سربازا

 !عقب بردن رو بود شده یخ

 .بردن هجوم گروه طرف به بعد و کردن مکث ایلحظه دهمون باقی لشکر و

 سمت اون به دیگرم چشم یگوشه از شدم مجبور و بدم تکون تونستمنمی رو گردنم

 ...!باشم عزیزانم مرگ شاهد تا کنم نگاه

 باالی خورا آدم از یکی که نبود، مشخص هیچی و شد گم آرزنو سربازای بین گروه

 زده یخ صورتم روی قبلی اشکای و بریزم اشک ونستمتنمی دیگه حتی. شد خم سرم

 .بودن
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 و نشنیدم رو صداش که زد ایقهقه و کرد باز رو دهنش و نشست زانوهاش روی

 رو چشمام من و شد خم صورتم توی و ریخت صورتم روی و برداشت برف مشتی

 مدید و کرد باز رو چشمام. نیفتاد اتفاقی هیچ ولی. بودم هرچیزی منتظر و بستم

 دیدم تعجب کمال در و کردم نگاه چشم گوشه از متعجب. نیست سرم باالی کسی

 !مونهنمی ازشون اثری هیچ زمین روی و شنمی بخار به تبدیل دارن یکی یکی

 ترجیح و بستم رو چشام. شده کبود صورتم تنفس کمبود شدت از کردم احساس

 !بمیرم بسته چشمای با دادم

*** 

 ش*ا*ب*ل که دیدم رو سامیار و کردم باز رو چشمام خورد مصورت به که ایضربه با

. برد خودش با و کرد بلندم و گرفت رو کمرم نمیگم، چیزی دید وقتی! خورهمی تکون

 .شدن جمع دورمون همه و خوابوند بهنام کنار رو من و شدیم غار وارد

 چی کی دونمنمی. سالمن همشون بشم مطمئن تا بود گردش در بینشون چشمام

 .ببینم رو کسی تونستمنمی دیگه من و نشستن همه که گفت

 بیهوش یا برد خوابم دونمنمی و بستم رو چشمام و کردم شدیدی خستگی احساس

 !نفهمیدم هیچی دیگه دونممی فقط شدم،

 :گفت کنان پچ پچ که بود پرند صدای صدا اولین. شنیدممی زدن حرف صدای

 هم دست بهش اونا حتی که این با زمین افتاد آذین شد، چی نفهمیدیم بعدش-

 آخه ولی بمونیم منتظر باید میگه امیرسام! بیچاره زده یخ فهمیدیم بعدش ولی نزدن

 !گذشته ساعت چند دونینمی بودی بیهوش که تو

 :گفت که بود بهنام بعدی صدای
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 ...بیدار اگه-

 :گفت و کرد مکثی

 !خورهمی تکون پلکاش-

 :گفت رندپ و نشست بازوم روی دستی

 آذین؟-

 و باز رو چشمم بار چند. دیدم تار رو پرند تصویر و کردم جدا هم از رو سنگینم پلکای

 .دیدم واضح رو چیز همه تا کردم بسته

 خوبی؟: پرند

 .بود خشدار و آروم صدام. داد مانندی تیک صدای که کردم باز رو دهنم

 کجان؟ بقیه-

 به رو دستم. نشستم جام تو و رفتگ رو دیگرم دست هم بهنام و گرفت رو دستم

 :گفتم و کردم بهنام به نگاهی. گفتم آخی داشت که دردی از و گرفتم گردنم

 !که بودی خواب همش ماموریت؟ اومدی خوشه دلت! دالور نباشی خسته-

 :گفت و خندید

 !خودت سر تو زدی چقدر داد آمار بهم پرند. کنی بحث سابق مثل نکن سعی-

 .کردم آهی و گرفت شکل م*با*ل روی کمرنگی لبخند

 ...توام کردیم فکر ما اومدی؟ هوش به که شد چی! پسر دادیممی دستت از داشتیم-
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 به بعد و برگشت اول حالت به بدنش کم کم بهنام شدی هوشبی که صبح: پرند

 .اومد هوش

 بقیه؟ حاال... هوم-

 قبول عموت. برگردن سام و سامیار شد قرار و. نه یا بریم تونیممی ببینن رفتن: پرند

 !بره و بذاره رو تو نکرد

 بیفتیم؟ راه هم ما اومد هوش به هم آذین که حاال: بهنام

 .برگردن بخوان راه همه این کاریه چه دیگه آره-

 :گفتم و کردم کوله به نگاهی. شدم بلند جا از بدبختی با و کردمی درد بدنم هنوز

 .کنم کولش تونمنمی من کن ولش-

 :گفت و زمین انداخت رو شکوله هم بهنام

 .بریم! ندارم نیاز بهش منم-

 به و دید رو ما سامیار. اومدنمی طرفمون به که دیدم رو سامیار و امیرسام دور از

 .ایستادن دریچه کنار دو هر گفت؛ امیرسام

 :گفت و بوسید رو سرم سامیار و رسیدیم دریچه به

 عمو؟ عشق خوبی-

 ...خوبم-

 گرفت در به رو دستش و کرد باز رو دریچه بعد و کرد نگام فقط و نیومد جلو امیرسام

 تاریک فضای همون وارد. برد خودش با منم و رفت سامیار اون از بعد. باال رفت و

 !بست رو دریچه بهنام و شدیم
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 همون و درآوردیم رو دستکش و کاپشن سرعت به مونهمه که بود خفه هوا اونقدر

 !رسیدیم زمین به ونلت از و کردیم رها جا

 .کشیدم بیرون رو پرند و کردم دراز رو دستم

 ما وقتی و بودن نشسته ما انتظار به بقیه. بود گیرنفس و شرجی شدت به هوا

 .کردیم حرکت گفتمی پرند که راهی از و شدن بلند رسیدیم

 ماشین خالی جای با وقتی و رسیدیم شدیم پیاده اتوبوس از که جایی همون به

 عطا و کردیم استراحت کمی جا همون کوفته و خسته شدیم مواجه صدرا و سلومار 

 شد قرار و گرفت تماس مارسلو با بود آورده همراهش گوشی که بود کسی تنها که

 .دنبالمون بیان

 .کردممی بازی دستم توی سنگای با و بودم گذاشته پرند یشونه روی رو سرم

 :کردم زمزمه کردممی نگاه بهنام و امیرسام به که درحالی و کردم پرت رو هاسنگ

 !شد زخمی بهنام وقتی شد حالی چه امیرسام ندیدی-

 !میره در بهنامم برا جونش امیرسامت... هوم: پرند

 :خندیدم آروم

 !بهنامت امیرسامم،! گفتی قشنگ چه-

 :گفت آروم گذاشت موهام روی رو لبش

 ...و بگیرم رو دمخو جلو نتونستم خوشحالی از اومد هوش به وقتی-

 :پرسیدم و کردم بلند رو سرم زده بهت

 ...جلو که نگو میگی؟ جدی-
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 !بودن غار از بیرون همه نه-

 :کردم نگاه بارونش ستاره چشمای به

 شد؟ چی بعدش... بعدش-

 !کنم باز براش کنسرو یه که بود این گفت که چیزی اولین. هیچی-

 :گفتم و خنده زیر زدم

 .تونبچه بشه گامبویی چه دوتایی، شکمویین! خداوکیلی هم برا شدین ساخته-

 ششونه روی رو سرم دوباره. انداخت پایین رو سرش و ماسید لبش روی لبخند

 :گفتم و گذاشتم

 شد؟ چی-

 ...نیست قرار که اون و من-

 بوق تک صدای. نیوردم باال بیشتری گند تا کنم سکوت دادم ترجیح منم و نداد ادامه

 :گفتم و پریدم جا از خوشحالی با. دادمی مارسلو اومدن زا خبر ماشینی

 !خونه بریم قراره-

 شرجی جنگل از زودتر چه هر داشتیم دوست و شدیم اتوبوس سوار عجله با همگی

 .بشیم خالص

 وراون و وراین هی ماشین هایتکون با و ایستاد و شد بلند جلو صندلی از مارسلو

 ترجمه برای و بود کرده تصرف اتوبوس آخر دلیصن یه بیخیال هم صدرا و شدمی

 .کند جااون از دل کردن
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 و ناباورترین ترین،عجیب ترین،مهم و شد زدن حرف مشغول بلند مارسلو

 :بود این گفت که ایجمله ترینمزخرف

 !بودید تو اون روز سه و ماه یک شما-

 نشسته کنارم که پرند! ودب مونده باز واقعا دهنم و بردممی سر به ناباوری و بهت توی

 :گفت بود

 ممکنه؟ چطور! نبودیم جااون هم روز دو ما-

 با طبیعتیش مسائل از خیلی و ستدیگه دنیای یه جورایی یه جااون خب: صدرا

 فکرش که چهاون از زودتر خیلی زمان! حدش از بیش سرمای مثل! کنهمی فرق جااین

 .گذرهمی بکنید رو

 پشتی به و نداشتم رو بشه ماموریت به مربوط که یزیهرچ شنیدن تحمل دیگه

 .نکردم باز رسیدیم که وقتی تا و بستم رو چشمام و دادم تکیه صندلی

*** 

 هنوز. کشیدم ایخمیازه و انداختم بود پهن زمین روی هنوز که تشکی روی رو خودم

 سالم ونج و اومدیم بیرون آشوب اون از زنده و شده تموم چیز همه بود نشده باورم

 .بردیم در به

 از همش مرتضی. کشیدن دراز راست یک و اتاق تو اومدن همه بلکه من، تنها نه

 رو خودم. کردممی مقاومت نشدن مریض برای همچنان منم و گفتمی بدنش دردای

 جانب از توجهی وقتی مزخرف مریضی بلکه تا رفتمنمی رو از و بودم زده راه اون به

 .سراغم نیاد نبینه من

*** 
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 رو وقتمون بیشتر همگی یخیمون، و سرد ماموریت از برگشتن از بعد هفته یک تا

 مرتضی و امیرسام بین این و کردیممی صرف کردن در خستگی حال در و اتاق توی

 لرز و تب هرشب و رفت پیش هم بیمارستان تا که مرتضی و خوردن شدیدی سرمای

 !شدن مریض وناا و شدم منجمد بار دو من! بود جالب. داشت

 یک همون در و. برگردیم زندگی عادی روال به تا بود الزم هفته یک همون فقط اما

 اردالن و اومده در آب از درست متاسفانه امیرسام حدس فهمیدیم که بود هفته

 بود داده قول امیرسام به جوزف اما. نداره ازش خبری هیچ کس هیچ و شده زندانی

 کنه استفاده داشت دستگاه اون توی که نفوذهایی از و هبگیر  کار به رو تالشش تمام

 !برگردونه رو اردالن تا

 توی اصال و کردمی خوری خود مدام نبود ساخته دستش از کاری هیچ کهاین از اردوان

 هم بچه، بابت هم داشت؛ استرس اردوان از بدتر هم رونیا. شدنمی موندگار خونه

 !بردنمی سر به یخوب روحی وضعیت در که اردوان خود

 جدا تخت از همچنین و پروند خواب از رو من چیزی سروصدای معمول طبق روز اون

 .کرد

 و رونیا وقتی و شدم خارج اتاقم از ده ساعت راس حسابی، درست حمام یه از بعد

 برای. کردم سالم و رفتم طرفشون به خوشحالی با دیدم صبحونه میز سر رو مرتضی

 با شکوفه. نشستم داشت رو خانواده رییس صندلی مثال که امامیرس جای بار اولین

 و چپوندم دهنم توی رو لقمه. نشست کنارم هم خودش و آورد چای برام مهربونی

 :پرسیدم

 چیه؟ سروصدای-
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 پیدا شونسروکله امروز باالخره بیان، بود قرار که گروهی اون دونی؟نمی مگه: شکوفه

 .کنن آماده رو هااتاق و کنن وصل رو هاپرده تا هآورد رو نفر چند امیر آقا و میشه

 :داد دماغش به چینی رونیا

 .خب میشه شلوغ خیلی موافقی؟ اومدنشون با تو آذین-

 !مجبوریم گفت که امیر... دونمنمی-

 .شدن موندگار نصفشون و ترکیه رفتن گروهشون نصف بابا، نیستن زیاد: مرتضی

 چرا؟-

 ترکیه چون و میشه زیاد تعدادمون چون کنه کنترل تونهنمی گفته امیر: مرتضی

 !وراون رفتن نصف کمه، خیلی گروهشون

 !تخته به بزنم نفریم پنجاه خودمون ما: رونیا

 !نفر چند و پنجاه شیممی اونا با خب-

 هایخونههم وقتی و کردم نقاشی کمی خوردم مفصلی یصبحونه که این از بعد

 تخت ساناز تعجب کمال در. برگشتم سالن به الاستقب برای رسیدن راه از جدید

 کردمی زد گوش مدام ساناز. کردنمی حملش کارگرا و بود آورده خودش با رو خوابش

 !آوردش؟ که داره چی داغون تخت یه آخه! باشن طالش جنس از تخت مواظب که

. کردم روبوسی داشت نام حدیث که ایدیگه دختر و ساناز با و کردم سالم بهشون

 و بردم پی حرفاش و آرشا تحمل یعنی فاجعه عمق به تازه خورد که آرشا به چشمم

 !خودم سر تو بزنم دست دو با داشتم دوست
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 طرف به و شدم جدا آرشا و حمید از منم ببینن، رو اتاقشون رفتن که حدیث و ساناز

 !کرد سر شدمی نبود، زیاد تعداشون. رفتم پرند اتاق

 .بود گذاشته پاهاش روی رو تاپشلپ و بود نشسته تخت روی

 کنی؟می چیکار-

 :گفت و زد تختش به و شد خم دیدنم با

 !شدی بیدار زود تخته به بزنم-

 :گفتم و خندیدم

 کنی؟ عادت خوابم تایم به خواینمی تو-

 .انداخت باال ایشونه

 .چرخممی ول اینستاگرام تو دارم-

 :گفتم و تختش رو پریدم

 خبرا؟ چه-

 .کرد منگاه چپ چپ

 .هیچی بشه؟ تونستمی خبری چه بودی خواب که ساعتی چند تو-

 :گفتم و دادم قورت رو مخنده

 !دیگه سواله خب-
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 دراز اون دیگر سمت و زدم دور رو تخت من ولی بشینم که کرد جمع کمی رو پاهاش

 افتاد، داشت رنگی زرد تقریبا پرنور هایالماس که لوستری به که چشمم. کشیدم

 :زدم ب**ل گاهناخودآ

 .بود این مثل چشماش-

 :دادم ادامه کرد دنبال رو نگاهم که پرند

 بود ترسناک خیلی آخه ترسه از کردم فکر! کرد یخ بدنم کردم نگاه که چشماش به -

 به اگه فهمیدم بعد ولی... ول. کرد سیخ تنم به مو چشماش پرند... چشماش! پرند

 !کنهیم منجمد رو من چشماش با بزنم زل چشماش

. ریخت تخت رنگ سفید لحاف روی چشمم گوشه از اشک کی نفهمیدم اصال

 :دادم ادامه و نکردم اشک هایقطره لغزش و صدام لرزش به توجهی

 صورتم و گردنم به کم کم بعدش زد، یخ و شد فلج دستم اول! داشت درد خیلی -

 درد بگم بزنم جیغ بزنم، داد تونستمنمی حتی من... من میشه باورت پرند. رسید

 چون چرا؟ دونیمی! برسه؟ دادم به یکی بگم افته؟می کار از داره قلبم بگم دارم؟

 ...من... م. کردمنمی حسشون اصال! بودن زده یخ فکم م،*با*ل

 .کرد بغلم و کشید دراز کنارم متعجبش یچهره با پرند و گریه زیر زدم

 نگفتی؟ اول همون چرا کنی؟ فتعری رو این اومده یادت هفته یه از بعد آذین؟-

 .کردم زمزمه رو دونمنمی بود، گلوم تو که بغضی با

 زرد چشمای اون از اثری هیچ و ایخونه تو االن. شد تموم گذشت! کن فراموشش-

 !نیست اونا از کدوم هیچ از اثری هیچ! نیست
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 روی رو دستم. شدم بلند تخت روی از. اومدم بیرون بغلش از و دادم تکون رو سرم

 :گفتم و کشیدم هامگونه

 .کنم نقاشی یکم میرم-

 خوبی؟-

 !خیلی نه-

 شدنش تموم با. کشیدم دادمی آزارم که رو چیزی ناخودآگاه و برداشتم رو مو قلم

 !خوابیده بوم روی و رفته بین از داشتم هاچشم اون از که بغضی تموم کردم احساس

 ریز چشمای با و گرفتم دندونام ینب رو مو قلم ته و رفتم عقب قدم یه معمول طبق

 .کردم نگاه تابلو به شده

 خودم فقط هم شاید داشت، رو بودم کرده حس ازش که سرمایی همون هاچشم

 بود، کننده منجمد و سرد! نبود گرم من مثل زردیش داشت، اما بفهمم رو سردیش

 !نبود زنده نبود، چشم اصال! بود خنثی و روحبی

 سفید و سیاه دستای به و نشستم داشت قرار اتاق یگوشه که کوتاهی چهارپایه روی

 :گفتم و شدم بلند. تو اومد امیرسام و شد باز اتاق در که کردممی نگاه... و زرد و

 .سالم-

 خوبی؟! بخیر صبح سالم-

 .رفتم جلو و دادم تکون رو سرم

 خوبی؟ تو-

 :گفتم و کشیدم عقب رو خودم که کرد دراز طرفم به رو دستش
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 !رنگیه دستام-

 زمین رو انداختش و کرد باز رو بود رنگی اونم که رو سفیدم بند پیش و نگفت چیزی

 لباسش تا گرفتم باال رو دستام و زدم ایخفه جیغ. کرد بلندم زمین از حرکت یه با و

 .نکنم رنگی رو

 .گذاشتم بود... و آبرنگ و رنگ از پر که چوبی میز روی و رفت جلو قدم چند

 .نداشت هم زدن حرف قصد انگار و دکر  نگام

 خوبی؟-

 باشم؟ بد تونممی مگه-

 .گذاشتم دستش روی رو رنگیم دست پرتیحواس با و شد عمیق لبخندم

 .کردم پرت تقریبا رو دستش دستام، بودن کثیف یادآوری با

 !ببخشید... آه-

 .کرد نگاه رو دستش پشت و خندید

 !نقاش خانوم سرت فدای-

 :گفتم و پایین مپرید میز روی از

 .ها اومدن راستی -

 :گفت امیرسام و شدیم خارج اتاق از هم با

 .دونممی-
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 بغل با کس هر. دیدم میز دور رو همه و برگشتم ساختمون به ناهار صرف برای

 روی که دیدم رو حمید که بشینم سرجام رفتم. بود شلوغ جو و زدمی حرف دستیش

 .نشسته مرتضی دست بغل من، صندلی

 برنج. جلوم کشیدم رو چنگال قاشق، و بشقاب و نشستم پرند کنار صندلی روی پس

 .ریختم برنج روی رو آلو خورشت و کشیدم

 قراره دونستممی. نشست کنارم آرشا که بذارم دهنم توی رو قاشق اولین خواستم

 چون بخوابونم رو بحث این شدنمی جوره هیچ و بزنم سروکله باهاش کلی

 !ستیابنده قلبمه تو که کسی بگم تونستمنمی

 بشقاب کل حتی و بخورم رو غذام بهش توجه بی کردم سعی و کشیدم پوفی دلم تو

 !کردم خالی رو

 که این از. کردم نگاه صورتش به چشمی زیر. خوردمی اشتها با همیشه مثل پرند

 همون هم هنوز وضعیت چه اگر. بودم خوشحال شدمی بهتر داشت مرور به حالش

 .شدنمی نزدیک بهنام به پرند دیگه فقط و بود

 و کردممی پیداش آشپزخونه توی. زدمی غیبش پرند و اومدمی ظهر بهنام گاهی

 پوستی زیر هایمحبت همین از. کنه داغ غذا بهنام برای میگه ثریا خاله به دیدممی

 ...!دیگه بود پرند! بود مستقیم غیر و

 .کردم ترک رو سالن و شدم بلند سرمیز از ضیا با زمانهم

 از بعد و زدم سر بخوره تکون جاش از تونستنمی اصال و بود اتاقش توی که رونیا به

 .کردم مرتب کمدم توی و برداشتم رو هالباس و رفتم خودم اتاق به اون
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 و کنم پیدا ایرادی تا زدم زل اتاق وسایل تک تک به که بود سررفته محوصله حدی به

 صورتم توی که رو موهام و کشیدم دراز تخت وسط آخرش. کنم کاریشون دست

 .بافتم دسته دسته رو بودن شده پخش

 نگاه سقف به که همونطور. خورد در به ضربی تک که بودم موهام درگیر هنوز

 :زدم داد کردممی

 کیه؟-

 !منم: سامیار

 پتو هب پام که پایین بپرم تخت رو از خواستم و پریدم جا از سامیار صدای شنیدن با

 سامیار. شد شروع هامناله و آه و کشید ایخفه جیغ. کردم سقوط صورت با و گرفت

 کردمی سعی هی که بود لبش روی کمرنگی لبخند و گرفت رو بازوم زیر و تو اومد

 .دادم ماساژ رو لپم و رفتم بهش ریزی غره چشم. کنه جمعش

 خبر؟ بی چه-

 :گفت و نشست کاناپه کنار میز روی

 !بشی خوشحال دیدنم از اینقدر کردمنمی کرف واال-

 :گفتم و چپ علی کوچه زدم رو خودم

 چطورن؟ اینا مامانم -

 !همینطور هم نامزدش و آریا. بودن مونخونه همه دیشب خوبن،-

 :پرسیدم ذوق با و نشستم چهارزانو

 نداری؟ عکس ازش-
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 باشم؟ داشته عکس باید من چرا نه-

 خوشگله؟! یهشکل چه ببینم دارم دوست خب-

 !شکنهمی گردو دمش با خوشحاله، خیلی که آریا. میاد بنظر خوبی دختر آره-

 کنن؟ عروسی خوانمی کی. شد طوالنی نامزدیشون-

 :داد جواب حوصله با و برداشت رو میز روی یمجله

 دلش که گفتشمی. گیرنمی جشن دومت سالگرد از بعد گفت آریا ولی خوان؛می-

 !بندازه راه عروسی سات و سور دیازو این به نمیاد

 :گفتم حسرت با و کشیدم دل ته از آهی

 .کنممی نگاهشون دور از میام بده اجازه امیرسام اگه-

 :گفت طلبکار و انداخته باال ابرو

 بده؟ اجــازه امیرسام-

 .کشیدم نفس حرص با و چرخوندم حدقه توی رو چشمام

 !اونه رییس جااین چون آره -

 !خانم عموتونم بنده میاد یادم که ییجا تا ولی-

 .بدم انجامش تونمنمی نکنه تایید رو کاری اون اگه میگم فقط نیستی؟ گفتم مگه-

 !کنارته عموت که وقتی تا نه-

 !کنارمه همه از بیشتر اون که فعال-

 :گفت و شد بلند جاش از
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 .نیست بینتون خاصی چیز هیچ گفتی کنم فکر-

 ...نیست-

 :زد پوزخندی

 !داره نظر بهت که کنی زندگی کسی کنار بذارم نشدم غیرتبی اونقدر هنوز نم-

 متعجب فقط و بود اومده بند زبونم نداشتم، رو حرفی چنین شنیدن انتظار که من

 .کردممی نگاهش

 تا دو شما محاله دونیممی اون هم و من هم تو، هم. نگرانتم من! نکن نگاه جوریاین-

 رو واقعیت. بیاد بار به پشیمونی بعد که نکن کاری پس باشید داشته هم با ایآینده

 به دم شوهرا و زن مثل ندارین حق میگم؟ چی شنویمی آذین! شو دور ازش و بپذیر

 !باشید هم کنار دقیقه

 :گفتم و چشمام توی ریختم رو دلخوریم تموم

 میگی؟ چی داری فهمیمی-

 .میگم چی دارم فهمممی خوب خیلی اتفاقا-

 ن؟آذی-

 :گفتم کنم نگاه بهش که این بدون

 بله؟-

 .باال بیار رو سرت-

 :گفت وقیحانه هم شاید و رک اون و دادم انجام رو گفت که کاری
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 ...و کرده خامت یعنی... هم با حاال تا -

 اما لرزون صدای با و پریدم جا از. بشه تونستنمی این از گشادتر چشمام دیگه

 :گفتم خشمگین

 !شو ساکت-

 متهم رو ما و بکشه گند به رو بود دلمون تو که پاکی عشق نداشت حق! اشتند حق

 .کنه

 .گرفت رو بازوم که بشم رد کنارش از اومدم

 کو؟ گوشیت-

 :گفتم و گذاشتم کنار رو احترام

 باشه؟ نکرده خامم گرگه آقا وقت یه کنی چک رو گوشیم خوایمی چیه-

 !گوشیت-

 .دادم نشونش و آوردم درش جیبم از

 !بیاد بگو بزن زنگ بهش-

 !سامیار شدی عوض خیلی-

 کنهمی زندگی هاغریبه با مزاده برادر که کنممی فکر این به مدام چون نگرانتم؟ چون-

 جااین هم لحظه یه ذاشتننمی که بودن آریا و بابات اگه شه؟خونههم یدلباخته و

 !آذین بزن زنگ! بمونی

 گناهی اون بردار، سرش از دست! نکرده زتردرا گلیمش از رو پاش وقتهیچ اون-

 !نداره
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 .زد داد و رفت باال صداش یهو

 !بزن-

 .شد برقرار تماس و کردم لمس رو اسمش

 جانم؟-

 کجایی؟-

 افتاده؟ اتفاقی. اتاقمم -

 اتاقم؟ بیای تونیمی-

 .میام االن خوبه؟ حالت-

 دستش که سامیار به حرفبی و انداختم تخت روی رو گوشی و کردم قطع رو ارتباط

. تو اومد امیرسام و شنیدم رو در صدای. کردم نگاه زدمی قدم و بود موهاش توی

 .کرد سالم و شد متعجب دید که رو سامیار

 به نگاهی نیم که بزنه حرف بودم منتظر و زدم زل سامیار به و دادم قورت رو دهنم آب

 :گفت و کرد من

 !بیرون شما-

 چرا؟-

 !آذین بیرون-

 .گذروندم نظر از رو امیرسام متعجب چشمای و رفتم در طرف به نیتعصبا با
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 بشن یقه به دست اگه. گذاشتم تپشم پر قلب روی رو دستم و شدم خارج اتاق از

 چی؟

 کامپیوتر پشت. شدم اتاق وارد زدن در بدون و رفتم بهنام اتاق به بلند هایقدم با

 :گفت رفته باال ابروی با و برگشت در طرف به. بود زده زل مانیتور به و بود نشسته

 !نشنیدم رو در صدای که ببخشید-

 :گفتم و کردم پاک رو زد بیرون چشمم گوشه از باالخره که اشکی و رفتم جلو

 اتاقم؟ بری میشه بهنام-

 .اومد طرفم به و شد هم در اخماش

 !بده جواب نکن، گریه شده؟ چی-

 سامیار آخه بشه دعوا ترسممی. کنه صحبت امیر با باید که داد گیر اومد سامیار-

 !بود عصبی

 بزنه؟ حرف امیر با چرا-

 .کرده شلوغش الکی و فهمیده چیزایی یه-

 تصاحب رو اون از ایگوشه و رفتم تختش طرف به. رفت بیرون اتاق از و زد کنار رو من

 .شدم خیره زمین به زده غمبرک و کردم

. شدم منگوال مثل و بافتم دسته تهدس مزخرفی شکل به رو موهام اومد یادم تازه

 .ایستادم آینه جلوی و رفتم خودم برای ایغره چشم

 موهای. بستم سفت رو موهام تموم بود مچم دور که مو کش با کردم باز رو موهام

 یه جیغ صدای یهو که رفتم بیرون اتاق از و انداختم آشغال سطل توی رو برس توی
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 کدومشون آخه جیغه، صدای که این نه شد؟ وندعواش. کرد میخکوبم راهرو توی نفر

 :گفت و بیرون پرید اتاقش از پرند کشه؟می جیغ هیکل و قد اون با

 بود؟ رونیا صدای-

 عجله با بود کرده بغل رو رونیا که اردوان و شد باز در و اون اتاق طرف دویدیم هردو

 .اومد بیرون

 شده؟ چی خدا یا: پرند

 خوبی؟ رونیا؟-

 .بود عرق خیس صورتش کل و بود شده کبود صورتش رونیا

 !وقتشه کنم فکر: اردوان

 :گفت و خودش سر تو زد محکم پرند

 !عباس حضرت یا-

 هم امیرسام و سامیار حتی. شدن جمع سالن تو سروصدا از همه و رسیدیم سالن به

 .داشتن رنگی کم اخم فقط دو هر و نبود معلوم شونقیافه از چیزی. بیرون اومدن

 !دنبالش هم ما و حیاط تو برد رو رونیا اردوان و میاره رو سوییچ االن گفت امامیرس

 مبل روی رو خودم کرده بغ من و رفتن باهاشون امیرسام و پرند بحث، کلی از بعد

 .دادمنمی محل من و کردمی نگام زیرچشمی و بود نشسته رومروبه سامیار. کوبیدم

 نبود، حرفا اون شنیدن من حق دونممی طفق سامیار؛ یا بود من با حق دونمنمی

 !همین
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 هم ما گفتم بهنام به و بیارم دوام این از بیشتر تونمنمی دیدم گذشت که ساعت نیم

 همراه عنوان به خودش باشه الزم اگه که بیاد خوادمی گفت هم ثریا خاله. بریم

 !تجربهبی همگی ما و داشت تجربه باالخره. بمونه کنارش

*** 

 به امیرسام. رفتم سالن به و کردم حمل آشپزخونه از رو سنگین خوریهمیو ظرف

 .گرفت ازم رو ظرف و شد بلند جاش از دیدنم محض

 قبل از ترشلوغ خیلی خونه بودن، شده اضافه جمعمون به آلمبن از نفراتی وقتی از

 !بود راه به هرشب تقریبا سردردهام و بود شده

 گفتمی پرند! بود دعوا طرف یه بهنام اکثر و ادافت راه جنجال و بحث هم بار چند

 من ولی. نمیشه دعوا دیگه و میاد دستشون بهنام اخالق هم اونا بگذره که یکم

 هم با دشمن تا دو مثل بهنام و آرشا چون کردمنمی فکر قضیه به مثبت هم اینقدرا

 .کردنمی رفتار

 .دادم گوش ساناز و رندپ و شیدا حرفای به حرفبی و نشستم ضیا زن شیدا، کنار

 بودن کرده پیچش سوال شرشته به راجع ساناز و پرند و بود شیالت دانشجوی شیدا

 شیدا طرفی از. کرد تموم رو بحث و نداره بهش ایعالقه هیچ گفت پرند آخر در و

 !میده ادامه رو درسش بتونه که وقتی تا و کرده انتخاب خودش یعالقه با گفتمی

 رو ضیا سالگی هفده از و ترهکوچیک من از ماه سه شیدا شدنمی باورم هم هنوز

 .شناختهمی

 چطور کنین تعریف باید بلله و اال که دادیم پیچ سه گیر دو هر به پرند و من که بار یه

 کالس از و بوده سالش هفده حدود وقتی گفت و شد قدم پیش شیدا شدین، آشنا
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 شر ضیا، یعنی خان زورو و کننمی جادای مزاحمت براش نفر چند گشتهبرمی کنکور

 .کنهمی کم رو هامزاحم

 تمنا و خواهش فقط سال یک تا روز همون از گفت و داد ادامه رو ماجرا خودش ضیا

 !کنهنمی که کنهنمی قبول ولی. کنه قبول رو دوستی درخواست شیدا بلکه تا کردهمی

 راحت دوستی با ولی اومده شخوش ضیا از اونم که گفت و اومد حرف به شیدا دوباره

 رو ضیا باز و شعالقه مورد شیالت همون میشه، قبول دانشگاه کهاین تا. نبوده

 .کنهمی خواستگاری ضیا و میرن کافه باهم بار چند و بینهمی

 یه اون گفت ضیا و. باشه سمجی آدم چنین نمیاد ضیا به اصال که گفتیم پرند و من

 .شده سمج استثنائا هم مورد

 :گفت و گذاشت پام روی رو دستش شیدا

 خوری؟می-

 .زدم بهش کوچیکی گاز و برداشتم رو دستش توی قلمی خیار

 .گذشتمی اردوان و رونیا دختر رونیکا، اومدن دنیا به از ماه یک

 نفر دو یا بود، باال رونیکا گریه صدای یا. بود راه به ایشنگه الم و درگیری یه هرشب

 یا فیلم هم با همگی که وقتی حتی که بود رسیده جایی هب کار. کردنمی بحث

 .بود هوا رو سروصدامون از خونه هم، کردیممی تماشا ایبرنامه

. گرفتم سرسام خونه شلوغی از که لوسم و سوسول که منم فقط کردممی فکر اوایل

 !ناپیدا سرش اون که شد پا به جنجالی چنان همین بابت سری یه ولی
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 یکی یا ثریا خاله کمک بدون و دادمی نشون که بود اونی از ترلوس لیخی خیلی رونیا

 حمام! کنه تمیزش کرده کثیف وقتی یا بخوابونه، رو رونیکا تونستنمی ماها از

 .دادمی انجام بیچاره پیرزن ثریا، خاله فقط که هم کردنش

 کلی با. بود وندهخواب دردسر هزار با رو بچه که بود رونیا پرماجرای روزای همون از یکی

 !کردن شروع بهنام و آرشا برداشت، رو چای فنجون تا و نشست پیشمون اومد ادا

 یه سری هر چون بود دعواهاشون از یکی کدوم نمیاد یادم اصال بخوایین رو راستش

 .بشه دوتا اون کردن دو به یکه شروع سبب که بود مزخرفی یمسئله

 نخورده چای رونیا و شد بلند بیدادشون و ادد صدای پریدن، هم به که بهنام و آرشا

 بود افتاده کردن التماس به جورایی یه آرشا و بهنام جلوی و میز رو گذاشت رو فنجون

 از و بود حرفا این از تیزتر رونیکا گوش خب ولی! نشه بیدار پرنسس و بشن ساکت تا

 !شد بیدار خواب

 !رو رونیکا یا کنیم آروم رو رونیا دونستیمنمی ما و

 کردن سعی ثریا خاله و پرند. شدن ساکت همه که کرد گریه چنان و زمین رو نشست

 !رونیکا سراغ رفتم منم و کنن آرومش

 .بود شده کبود گریه شدت از. دویدم تختش طرف به و کردم باز سرعت به رو اتاق در

 رشتد چشمای با و شده آروم دیدم وقتی. بخوابه تا دادم تکونش و گرفتمش بغلم تو

 .خوابید بعد کمی و نشستم تخت روی زده، زل صورتم به مشکیش

 .برگردوندمش تخت به و شدم بلند جا از آروم

 خونه این کردن تحمل. سرکشیدم آب لیوان دو و خوردم قرص یه و رفتم آشپزخونه به

 راه به راه و بود کرده مدیوونه کلمه واقعی معنای به هم سامیار. بود شده سخت برام
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 چی خوابم؟می کی میرم؟ کجا کنم؟می چیکار خوبه؟ حالم ببینه تا زدمی زنگ

 ...!و خورم؟می

 خودش درگیر حسابی رو فکرم که داشتم سر توی اینقشه بود روزی چند طرفی از

 .بده رضایت کار این به تا کنم راضی رو امیرسام شده هرطور خواستممی و بود کرده

 گذاشته مچونه زیر و بودم کرده مشت رو ستمد. نشستم جا همون و کشیدم آهی

 .شدم مبهمم و نامعلوم یآینده به کردن   فکر غرق شویی ظرف به خیره بودم،

 ام،خانواده بدون یآینده رسیدم؛می تریتاریک یآینده به کردم،می فکر بیشتر هرچی

 شونبسته دل بودم، شونوابسته که رو چه اون تمام باید که ایآینده! امیرسام بدون

 .دادممی ادامه زندگیم به هرچیز از تهی قلبی با و ذاشتممی کنارش بودم

 .کشیدم دست افکارم از و شد تیز هامگوش اردالن اسم شنیدن با

 !برگردونن رو من نیروی باید گفتم بهش: امیرسام

 !مسئولیته بی چقدر جوزف: بهنام

 حل راه یه خودمون تا بگید بهمون دکنی کاری خوایدنمی اگر گفتم دقیقا،: امیرسام

 ...میرهمی جااون اردالن! کنیم پیدا

 ...حاال تا معلوم کجا از: بهنام

 !بهنام: ضیا

 اون رو اردوان که این از. کردم سالن درون افراد به نگاهی و رفتم بیرون آشپزخونه از

 .شدم خوشحال ندیدم جا

 :گفتم و دادم تکیه آشپزخونه کنار ستون به
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 نشده؟ خبری ازش وزهن-

 :داد جواب امیرسام و برگشت طرفم به همه سر

 !نه-

 :گفتم و ایستادم سینه به دست! ها کردنمی توجه بهم اصال اینم

 !مپایه من! بریم ما جوزفیم؟ دست زیر افراد منتظر چرا -

 !متشکریم شما شجاعت از: بهنام

 :گفتم و رفتم بهش ایغره چشم من و خنده زیر زدن همه

 .بذاریم دست رو دست که نمیشه -

 !تونیمنمی اردالنه، پیش هم ما جای بشیم شناسایی اگه! اژمیپریم خودمونم ما: ضیا

 !گردهبرمی نه میشه، درست نه یعنی گیریمی رو قیافه این وقتی: پرند

 :گفت و گذاشت هم روی پلک و کرد پرند به رو امیرسام

 !دیمنمی دست از رو اردالن ما! میشه درست-

 .شدم راهرو وارد زدمی صدا رو اسمم که رونیا صدای شنیدن با

 .شدم اتاق وارد و زدم در به آرومی یضربه

 جانم؟-

 .بود نشسته رنگ خردلی یکاناپه روی هم خودش و بود آغوشش در رونیکا

 در پدرم! توروخدا رو وضعم و سر نگاه بگیرم؟ دوش تا باشی رونیکا مواظب تونیمی-

 !مونمنمی بیکار لحظه یه اومده،
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 .زدم زل خواب در غرق رونیکای به و نشستم کنارش

 مادرهاست؟ پای زیر بهشت که الکیه کردی فکر پس-

 :گفت و نشوند لبش روی ایخسته لبخند

 کنممی احساس دارم، دوستش خیلی آذین! شیرینه خیلی ولی سخته خب، آره-

 !دارم دوسش اردوان از بیشتر

 :گفتم و خندیدم

 !شده؟ رقیبش دخترش دونه،می اردوان وای، ای-

 .زد نمایی دندون لبخند هم اون

 !دنیاست حس بهترین بشی، مادر زود خیلی امیدوارم-

 :گفتم ناباور و دادم تکیه کاناپه پشتی به

 !بودم نکرده فکر شدن مادر به خاال تا من؟-

 ...نکردی ازدواج چون طبیعیه، خب-

 :گفت مانندی مهزمز  صدای با و کرد مکثی

 کنید؟ چیکار خواینمی آخرش دوتا شما آذین، -

 .انداختم باال ایشونه

 .رونی دونمنمی-

 سخته؟ خیلی-

 چی؟-
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 عاشقشی؟ بگی همه جلوی نتونی که این-

 :کردم زمزمه کردممی نگاه رونیکا پشت کم هایمژه به که طور همون

 ...گمونم-

 و بودن جمع سالن تو همه. آوردم گیر تنها رو امیرسام باالخره که بود شام از بعد

 !شد شروع سریالم جم بزنید که زد داد بلند ثریا خاله

 .شدم حیاط وارد و کردم ترک رو سالن پاورچین پاورچین

 پشت و برداشتم تندتر رو هامقدم و شد وارد تنم به لرزی. وزیدمی خنکی نسیم

 .ایستادم سرش

 :گفتم و کردم صاف رو گلوم

 یادته؟ رو دنبالم فرستادی تخم و اخم با که شبی اون-

 :دادم ادامه و ایستادم کنارش و رفتم جلوتر

 یادته؟! کردی تعریف چشمام از زدیم؟ حرف و ایستادم کنارت اومدم که یادته-

 :گفت و خورد لیوانش توی یقهوه از ایجرعه

 !یادمه-

 .دوختم چشم باغ به و گرفتم لیوانش از رو نگاهم

 بود؟ شده دنیات چشمام یادته-

 من و داد نشون صدام توی رو خودش بغض،. نداد جواب و خورد دیگه ایجرعه

 .نشه بارونی چشام تا فشردم هم به محکم رو هامب**ل
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 چشمات، یخونه بازم شد؛ شد، چی هر! نگرفتی چشمام از رو نگاهت وقتهیچ-

 شده چی حاال... حاال! دینکشی دست تو افتاد، اتفاقی هر سال دو این! بود چشمام

 امیرسام؟ کنینمی نگاهمم حتی ماهه یک که

 سقوط چشمم از اشکم یقطره اولین و کرد سکوت بازم وقتی. کردم صبر لحظه چند

 .گرفت رو دستم مچ که برگردم ساختمون به و بشم دور ازش خواستم کرد،

 :گفتم و کشیدم بیرون انگشتاش میون از رو دستم

 شده؟ چت تو! بده جواب پس-

 .برگشت طرفم به

 !شدی حساس تو! نشده چیزی-

 :گفتم تمسخرآمیز و زد پوزخندی

 !میگی راست آره،! شدم حساس من آره،-

 مشت یه و رفتم جلو بودم شده عاصی سکوتش این از که من و کرد نگاهم حرفبی

 :زدم داد و زدم شسینه تو

 گفت؟ بهت چی سامیار-

 .فتگ آرومی هیس و گرفت رو مشتم

 !بشم دور ازت گفت-

 همین؟-

 پا از کنه،می نابود رو هردومون این! آذین بدیم ادامه نباید ما. بود منطقی حرفاش-

 !ندازهمی
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 ...ما... ما شد؟ تموم پس-

 .دزدید ازم چشم و گزید رو لبش

 .برگردوندم خودم طرف به رو سرش و گرفتم رو شچونه

 شد؟ تموم! کن نگاه من به-

 :گفتم و فشردم قبل از ترحکمم رو شچونه

 !بده جواب و کن نگاه چشمام تو-

 !کرد نگاه

 !کرد نگاه قرمز، چشمای با

 :داد جواب کنان زمزمه

 !نمیشه تموم وقتهیچ نمیشه، تموم! نه-

 :گفتم صدام توی بغض با همچنان و کردم ول رو شچونه

 از دوری بودم گفته بهت! کنیمی دیوونه رو من داری چیه؟ رفتارا این چته؟ پس -

 این گیری،می ازم رو خودت داری. کنم تحمل تونممی هستی تو چون رو مخانواده

 دور؟ بندازم بکَنم رو خودم از تیکه یه چطور وجودمی، از تیکه یه تو آخه! نامردیه

 !نیست؟ نامردی این تو نظر از هان؟

 :گفت و خورد تکون گلوش سیبک

 غلطی چه نبودت غم با من کنم؟ کارچی من پس! وجودمی یهمه تو المصب د-

 کنم؟
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 !بگو بهم گفت؟ چی سامیار-

 !میده لو رو من میره بشم نزدیک بهت اگه گفت. نشم نزدیک بهت خواست ازم-

 :داد ادامه و زد پوزخندی

 متوجه حال به تا رو این که دونممی! ندارم ترسی برم، لو که این از من! کرد تهدیدم-

 شاید بشم، تبعید اگه. بشیم دورتر هستیم که اینی از خوامنمی فقط من! شدی

 هستی؟ وضعیتمون یمتوجه اصال آذین؟ فهمیمی نبینمت، وقتهیچ دیگه

 :گفت و زد سرش به ایضربه

 چیزی چنین من دایرةالمعارف توی اصال! نمیده معنی جااین ندیدنت وقتهیچ-

 !نداره وجود

 !کنه تهدید رو تو رهندا حق. کنممی صحبت باهاش خودم-

 ...داشت حق-

 من بدم؟ پس جواب اون و این به باید که کردم غلطی چه من مگه! نداشت حق نه-

 چیز همه باشه؟. میشم دیوونه من نگیر؛ ازم رو نگاهت فقط خوام،نمی ازت چیزی

 خب؟! باشه چی همه نگاهمون تو! باشه چی همه ولی نباشه هیچی باشه، قبل مثل

 :دادم ادامه من و کشید اشموه تو دستی

 چقدر دونهمی که حاال اونم! کنه رو کار این نمیاد دلش زنه،می حرف فقط سامیار-

 !شناسمشمی من. نمیارم طاقت تو بدون دونهمی. دارم دوست

 .داد بیرون صدادار رو نفس. داد تکون سری

 !آذین مخسته-
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 !نبود این من جواب. کردم نگاهش حرفبی

*** 

 وارد که روزی اولین از دلگیرتر حتی همیشه، از گیرتردل. بود ابری بری  ا آسمون

 هادرخت هایبرگ به تکونی گاهی از هر خلوت، و سروصدا بی باغ  . شدم عمارت

 این کرد؛می منتقل رو زمستون سرمای و اومدمی بهار بوی و بود شده پاییز. دادمی

 تابستون به شباهتی هیچ روزا اون هوای و حال و بود مونده کاله بی تابستون سر بین

 .نداشت

 !باران پُر بهار یک هامونچشم و پاییزی دلمون سرد، تنمون

 ینقشه به امیرسام باالخره ماه یک این طی و! روش هم ماه یک و گذشت شب اون

 عروس یه از گرفتن بله از برابر هزاران امیرسام، از گرفتن بله! داد رضایت مماهه چند

 مبرنامه اجرای برای جانانه، یبله یک دریافت با نهایت در ولی بود شوارترد خسته

 .شدم آماده

 شده انجام زدم،می حرف باهاش بود روز چند تازه که سامیاری با هاهماهنگی تمام

 !رسید که بود مونده موعود روز رسیدن فرا فقط و بود

 یپاییزه مانتوی یبج توی بود کرده عرق استرس و هیجان از که رو دستام کف

 .کردم ترک رو خونه رضا، علی همراه به و کردم ایمسرمه

 خم دستم روی بار صدشش ثانیه در گردنم و بود ظهر از بعد پنج شده، طی ساعت

 هایدست و کردم مشکیم شال توی رو موهام. ببینه رو ساعت هایعقربه تا شدمی

 .فشردم زانوهام روی رو سردم

 :گفتم و گرفتم جلو صندلی به رو دستم و دمخور  تکون جام تو
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 رسیم؟می کی علی، آقا -

 :گفت و خیابون به نگاه یه و کرد من به نگاه یه شیشه از

 .دیگه دقیقه هفت شیش،-

 علی. شد مرطوب چشمم چرا دونمنمی. دادم تکیه صندلیم به و دادم تکون سری

 .گرفت طرفم به رو کاغذی دستمال جعبه رضا،

 مچاله مشتم توی کنم استفاده ازشون که این بدون و کشیدم بیرون الدستم دوتا

 .کردم

 و شدن ریز ریز هادستمال شدم متوجه و اومدم بیرون فکر از اتومبیل شدن متوقف با

 بودن لمس از و شدم پیاده ماشین از نظمی،بی این به توجه بی. افتادن پاهام روی

 که رضا علی به رو و گرفتم ماشین سقف هب رو دستم. بخورم زمین بود نزدیک پاهام

 علی سر پشت و کردم جمع رو قوام تموم. زدم کمرنگی لبخند بود شده پیاده عجله با

 آسانسور از و بود طبقه چهار. شدیم نوسازی و ساده آپارتمان وارد. برداشتم قدم رضا

 !باشه اول یطبقه مربوطه واحد کاش ای گفتم خودم با و! نبود خبری

 :گفتم و کشیدم شالم به دستی رهدوبا

 چندمه؟ یطبقه-

 :گفت و کرد مپریده رنگ آرایش  بی یچهره به نگاهی

 خوبه؟ حالتون خانم، آذین-

 :گفت دادم تکون که سری

 .بگیرید تماس من با برگردید خواستید وقت هر! سه واحد دوم، یطبقه-
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 .نشد که نشد باز دهنم چفت و دادم تکون سر بازم

 قرار هم رویروبه رنگ کرم در دو. رسیدم دوم یطبقه به و رفتم باال تند تند رو هاپله

 .داشت

 طرف به دستم. افتاد بود، شده زده در روی و بود رنگ طالیی که ایسه عدد به نگام

 آستین با رو صورتم روی یشده روونه هایاشک و کردم مکث بازم و شد دراز زنگ

 .کردم پاک

 .شد باز در که کنم دراز تدس دوباره خواستم

 ترحم با کنه،می نگاه مرده شوهر یک به که انگار و زد ایکننده گرم دل لبخند سامیار

 :گفت و زد زل چشمام به

 .عزیزم تو بیا-

 گلوم. شدم مواجه خشکم دهن با که بدم قورت رو دهنم آب عادت روی از اومدم

 !سوخت

 بود چی دونمنمی که چیزی با چیزی ردبرخو صدای گذاشتم خونه توی که رو اول قدم

 وجود چیزی دیگه و شکست و زمین افتاد بود ایشیشه چیز یه که چیز و اومد

 ! نداشت

 نگاه من به سرخ شدیدا و گشاد چشمای با و بود تنش مشکی دست یک هایلباس

 .کردمی

 .پیچید پله راه توی زاریم و گریه صدای و گریه زیر زدم و کنم کنترل رو خودم نتونستم
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 از آریا. کرد قفل کمرم دور رو دستاش و کرد بغلم. رفتم طرفش به و اومد طرفم به آریا

 سایلنتیه، انسان کال بود، صدابی هم هاشخنده حتی. کردمی گریه صدابی بچگی

 !ویبره هم وقتایی یه حاال

 خیره صورتم به و زد کنار صورتم روی از و بوسید بود زده بیرون شال از که رو موهام

 .ریختن اشکاش دوباره و کرد نگاه خیره

 .باشیم راحت ما تا رفته بیرون خونه از سامیار فهمیدم شنیدم که رو در بستن صدای

 روی دستاش. داد تکیه دیوار به و نشست زمین روی در دم همون و گرفت فاصله ازم

 تظرمن و بودم ایستاده هال وسط همون منم. گفتنمی هیچی و بود صورتش

 .بودم بعدیش العملعکس

 که این از بعد ترسیدممی ترسیدم؛می. ذاشتنمی راحتم هم لحظه یک ترس و دلهره

 بهش رو چیز همه سامیار که صورتی در. بگیره سر مرافه و دعوا بیاد بیرون شوک از

 ...ولی بود کرده خبردارم ،"حله راحت خیالت" با و بود، گفته

 رو دستم. زدم زانو و نکردم معطل. رفت کنار کبودش تصور  روی از دستاش باالخره

 .کردم زمزمه ب**ل زیر رو اسمش و گذاشتم زانوش روی

 درست ماستی لبخند یه تا گرفتم کشتی صورتم عضالت با کرد سکوت بازم وقتی

 :گفتم کمرنگ لبخند همون با! شد و بشه

 !داداش داری دوستم قدر این دونستمنمی-

 بود گذاشته گلوش زیر که فرضی چاقوی با و نداشت من از کمی دست اونم کنم فکر

 .زد لبخند چاقو زور   به

 داشتم؟ وجدان عذاب کردم که هاییاخالقی بد بابت چقدر دونیمی-
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 .نشستم زانو چهار و کردم پهن هاسرامیک روی رو خودم

 دونی؟می شدم، مجبور من! داره حقیقت گفت چی هر سامیار داداش؟-

 :گفت و داد تکون سر صورمت برخالف

 تو رفتم کله با بعدش حتی شدم گیج خیلی من... من. کرد تعریف رو چیز همه-

! قهرمانه آذینمون گفت بافی؟می هم به چیه خزعبالت این گفتم سامیار به! دیوار

 !هستی؟ میگه سامی که موجودی اون واقعا تو... تو آذین،

 کردممی پاک رو خنده شدت از شده ادایج هایاشک که حالی در و خنده زیر زدم

 :گفتم

 !موجود؟-

 :گفت و کرد نگام گنگ

 .نکردم پیدا بهتری اصطالح من گید؟می چی بهش شما خب ببخشید، -

 :گفتم و گذاشتم مچونه زیر رو دستم

 !آریا انسانم یه هنوزم من-

 فضاییه؟ موجودات مثل که انسان یه-

 !من خدای

 فضایی؟ آدم نیار، زبون به رو اتتتصور  این از بیشتر خواهشا-

 .ریخت بهم رو موهام و کشید سرم به دستی
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 سال دو این راحتی؟ خوبه؟ جات! دونیمی خودت که هرچی! آخه دونممی چه من-

 کردی؟می چیکار

 یا مخونه تو یا کنم،نمی خاصی کار! نمیشه آدم خود یخونه جا هیچ ولی خوبه جام-

 !ماموریتم

 شدی؟ مخفی رمامو مگه دختر-

 !خندید خندیدم،

 !جورایی یه-

 آدمایین؟ جور چه! کنیمی زندگی گروه یه با گفت سامیار-

 !شدن جدا خانواده از و منن مثل خوبن،-

 :گفت و زد پیشونیش به دست کف با یهو

 !خدا ای کنم باور تونمنمی. نمیشه باورم آرین جون به-

 رو کار این مرگم از قبل نمیاد یادم. تمگذاش ششونه روی رو سرم و دادم تکیه کنارش

 !باشم کرده

 خودم برای راست راست و شدم عذابتون باعث من! متنفرم زندگی این و خودم از-

. کنم کاری یه شدمی کاش! ببخشید رو من بگم همه به شدمی کاش... چرخممی

 !ببینم رو تونهمه لحظه یه برای فقط شدمی کاش

 که سامیاری. داد نشون العملعکس سامیار برعکس الکام آریا تصورم، برخالف

 !بود ما جنس از آدم یه هم خودش

 !بوده سخت برات خیلی حتما میگی، چی دونممی -
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 !ببخش رو من-

 :گفت خنده با و زد سرم به رو سرش

 درد و نزدیم حرف هم با االن اندازه به جمع سر و کردیم زندگی هم با سال بیست-

 تو! کوچیکه آبجی نبودم کنارت وقتهیچ که متاسفم خودم برای واقعا! نکردیم دل

 !ببخشی رو من باید

 :گفتم و خندیدم

 !بزرگه داداش بودیم، درنیورده بازی هندی اینقدر هم وقتهیچ-

 هم آریا. بود من برای هاترینبخش آرامش از یکی دقایق، اون و ساعت اون روز، اون

 .داشت رو من حال و حس و کردمی فکر من مثل کنم گمون

 جزئی ت،خانواده از عضوی عزیزت، یهو ببینی که این. کن فرض آریا جای رو خودت

 !چشمت جلو بیاد و بشه زنده نداره، وجود دنیا این تو دیگه و مرده که زندگیت از

 غش نه ببینمش که لحظه اون! کنم تصور رو مادریم مادربزرگ   تونممی من مثال

 کشیدنش آغوش در و سمتش کشیدن پر برای چون میشم، الزم قند آب نه و کنممی

 هر لحظه، اون! بندازه پا از رو من تونهنمی چیزی هیچ که انرژیم پر و نیرومند قدر اون

 بگه، بهم هرچی و میرم باهاش بخواد، دنیا جای هر کنم،می براش بخواد، ازم کاری

 خودمون فقط و فقط و بندممی دنیا تموم روی به رو چشمم لحظه اون! چشم میگم

 جُم کنارش از و کنممی رو استفاده نهایت شده ایجاد فرصت از و بینممی رو تا دو

 و بود آسمونی پیش لحظه چند تا که ایفرشته برای رفتمی ضعف دلم! خورمنمی

 تر،بزرگ موهبتی چه من، خدای! شده زمینی کوتاه، چند هر لحظاتی برای حاال

 این؟ از اترزیب و ترباارزش



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر I.yasi( | دوم جلد) زرد رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

167 

 

 چی هر من! دارم دوستش چقدر که بگم و بپیونده واقعیت به رویا این خواممی فقط

 یه نباشه، رویا اسمش دیگه شیرین رویای این تا میدم دیدار لحظه چند اون پای دارم

 جونمم خواستنی هایثانیه اون برای من،! بکشه نفس باشه، زنده باشه، واقعی تصویر

 !میدم

 باشه وهم و خیال کنارش حضورم ترسیدمی همش که اونم و موندم آریا کنار شب تا

 خیلی آخر در! بمیرم دوباره که مبادا بخورم، تکون جام از ذاشتنمی و بود کنارم مدام

 از خیالش که حاال و بندازه راه رو عروسی سات و سور کنم متقاعدش تونستم راحت

 دست دست این از بیشتر و یشزندگ سراغ بره شده، راحت من کشیدن نفس بابت

 !نکنه

 به من و شد جمع چشماش توی اشک برگردم ویال به و بشم جدا ازش خواستم وقتی

 :گفتم و زدم بازوش به مشتی شوخی

 !تو؟ سالته چند کنی،می گریه چقدر-

 .دنبالم بیاد تا زدم زنگ علیرضا به سرحال و خندون و کرد خوشحالم چشماش برق

 !افتاد راه علیرضا و دادم تکون دست ماشین شیشه پشت از

 علیرضا از و شدم متعجب هاپیام و تماس باالی حجم از کردم چک که رو گوشی

 :پرسیدم

 زدن؟ زنگ بهم همه چرا کجام؟ من دونننمی مگه-

 :گفت و کرد نگام آینه توی از

 من هک نه، یا بیرونن شما با بدونن خواستن بودن، کرده دیر خانم پرند که این مثل-

 !تنهایید گفتم بهشون
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 .بود امیرسام از کردم؛ باز رو پیام اولین

 توئه؟ با پرند کجایی؟-

 .بود بهنام از بعدی

 کجاست؟ پرند بدی؟ جواب رو المصب تلفن میشه-

 از. شدم نگران بیشتر خوندنشون با که داشتم بهنام خود از هم دیگه چهارتای-سه

 .کرد اطالعیبی هاراظ هم اون که چیه قضیه پرسیدم علیرضا

 شکبی بشه، پیگیر و نگران بهنام وقتی دونستممی. کردم خیال و فکر خونه خود تا

 !افتاده اتفاقی یه

 با بشیم؛ حیاط وارد ماشین با و بشه باز در ندادم اجازه رسیدیم، که خونه جلوی

 .رسوندم ساختمون به رو خودم دوان دوان و شدم پیاده عجله

 نفس نفس و پریده رنگ من. شدن خیز نیم جاشون تو همه شدم که سالن وارد

 :پرسید و جلوم پرید امیرسام. شدم ماجرا جویای زنون،

 نگرفته؟ تماسی هیچ تو با پرند-

 شده؟ چی بگه یکی خدا رو تو نه،-

 .گرفت رو بازوم و شد نزدیک بهم نگرانی با رونیا

 !برنگشته االن تا و رفته عصر-

 .بزنم گول نداشتم، قبول که حرفایی اب رو خودمون کردم سعی

 !بزنه گشتی یه رفته حتما! نمیشه دلیل که این خب-
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 :گفت بود نشسته سالن سر اون که بهنام

 !نشده خونه از شدنش خارج یمتوجه کسی جا این-

 !نداشت عادتا این از پرند: ضیا

 :مپرسید و نشستم مبل یدسته روی نکردم پیدا خالی جای وقتی و رفتم جلو

 رفته؟ عصر دونینمی کجا از پس-

 :گفت که صداش بعد و اومد زمین روی ثریا خاله معروف صندل شدن کشیده صدای

 !بود خواب اتاقش، رفتم نیم و پنج پنج، حدود من واال-

 :گفت و کشید موهاش تو دستی امیرسام

 چنده؟ ساعت-

 :داد جواب بود کرده کز گوشه یه که مرتضی

 !نیم و ده-

 :گفت که شنیدم سر پشت از رو نازسا صدای

 !هست هم ششناسنامه! نکردم پیدا خاصی چیز هم اتاقش تو-

 :گفت و جاش سر نشست رفت! کردمی سکته داشت واقعا امیرسام

 بگردم؟ رو درندشت شهر این کجای بگردم؟ رو کجا-

 :گفت آرومی لحن با آرشا

 !داده دست از رو زمان گذشت شاید کنیم، صبر دیگه یکم-

 !کنیم صبر دوازده تا امیر، آره: ضیا
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 :پرسیدم وارزمزمه

 بعدش؟-

 .پرید جا از عصبی امیرسام

 بگردم؟ دنبالش رو کجا من بکنم؟ غلطی چه بعدش همینه، منم حرف-

 .شنیدم رو بهنام زیرلبی فحش  

 :گفت بود نشسته بودم، نشسته شدسته روی من که مبلی روی که شیدا

 فکری یه نشد ازش خبری نکرده خدای اگه کنیم صبر ،باشید آروم خدا رو تو-

 .کنیممی

 بیرون؟ بره پاشه خبربی باید چرا آخه-

 :گفت و شد اضافه جمعمون به بغلش تو رونیکای با اردوان

 !میاد کنید صبر میدین؟ کش رو موضوع چرا-

 :پرسیدم و برگشتم شیدا طرف به

 شدین؟ نبودش متوجه کی از-

 !نه یا ماست پیش پرند پرسید و زد زنگ ضیا به امیر قاآ که بود شام برای-

 :گفتم و ایستادم صندلیش کنار. رفتم بهنام طرف به و شدم بلند

 حاال؟ تا دیروز از نکردی؟ صحبت پرند با تو-

 !جااین نذاشتم پا روزه سه من نه،-

 ...و باشه شده ناراحت تو از ممکنه یعنی مطمئنی؟-
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 .نزدیم فحر  هم با ما که گفتم نه،-

 :گفت و کرد دراز گردن بهنام جفت از مرتضی

 بود؟ کجا شهرشون؟ نرفته-

 !همدان: رونیا

 !کنهنمی کاری من با هماهنگی بدون وقتهیچ پرند: امیرسام

 :گفت بلندی نسبتا صدای با و داد رونیا به رو بچه اردوان

 ...اردالن مثل نکنه... نکنه-

 و شد بلند صندلیش روی از بهنام. گرفتم دهنم روی رو دستم من و کشید هین رونیا

 !همچنین هم امیرسام

. بودیم زده زل هم به لرزون چشمای با رونیا و من فقط و زدنمی حرفی کسهیچ

 .گرفتمی رو پرند شماره مدام دست به تلفن هم مرتضی

 عادت حضورشون به همگی و بودن شده ما از جزوی دیگه حاال که المبن هایبچه

 .موند ساناز فقط و کردن ترک رو جمع کم کم بودیم، کرده

 اشتها ولی بخورم؛ شام برم گفت بهم داشت، من با که لجبازی و لج تموم با ثریا خاله

 .نشستم جا همون بیرونی لباسای با و نداشتم

 و بهنام با همراه اشاره، یه با امیرسام نشد، خبر هیچ و گذشت دوازده از ساعت وقتی

 .رفتن بیرون خونه از ضیا
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 و نامه نه. بود سرجاش مرتب چیز همه. انداختم نگاهی یه رو اتاقش رفتم شدم بلند

 و بود نوشته چیزی آینه روی سرخ، ماتیک با هافیلم مثل نه بود، گذاشته یادداشتی

 ...نه

 چیزی کی هر. پیوستم خسته گرفتگان   غمباد جمع به و رفتم بیرون اتاق از کرده بغ

 فرار شاید گفتمی رونیا. باشنش نگرفته کنه خدا فقط گفتمی اناردو! گفتمی

 ضیا. باشه نمونده خیابونا تو کاش سرده، خیلی شبا این گفتمی مرتضی. کرده

 اگر گفتم من. بود مشغول فکرش نظر به و بود آویزون من مثل شلوچه و ب**ل

 ...!پرند اما بود موجه غیبت این بود، پرند جای هرکی

 بود نگران شیدا. کشیدمی آه مدام و بود داده تکیه مبل به باز نیمه چشمای با ساناز

 نگران هروقت فهمیدم؛ ششده جمع هایب**ل و رفته باال ابروهای از رو این و

 .گرفتمی خودش به رو قیافه این شدمی

 !بذاره هم رو پلک عمرا دونستممی بکشه؛ دراز میره گفت هم بیچاره ثریای خاله

 ...!نبود پرند

 !بود شده اردالن پرند،

 !نبود خانواده این مادر

 .شدیم خارج ساختمون از همگی. برگشتن که بود مونده آفتاب طلوع تا ساعت دو

 .نبود همراهشون پرند

 !نبود سخت بگن خواستنمی چهاون حدس بود؛ ناامید و افتاده هاچهره

 :پرسید و ایستاد مقابلشون همه از جلوتر ضیا



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر I.yasi( | دوم جلد) زرد رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

173 

 

 ؟شد چی-

 :گفت اما بهنام. داد تکون سری و کرد تکیه ماشین به امیرسام

 !نیست کدوم هیچ تو ها،بازداشتگاه نه قانونی، پزشکی نه بیمارستانا، نه-

 :گفتم تو، رفتیم که این محض به

 بپرسیم؟ شخانواده از امیرسام؟-

 :گفت و کرد نگاهم خسته

 میگن؟ ما به جوری، این نماو ش،خانواده پیش باشه برگشته هم اگر نظرت به-

 .کشیدم پوفی

 نه؟ یا کنیم بررسی رو احتماالت تموم باید! نداریم ایچاره-

 و اومد بیرون اتاقش از ثریا خاله. کرد ترک رو جمع حرفبی بهنام و کردن تایید همه

 :گفت نشده خبری هیچ فهمید وقتی

 نکرده طلوع آفتاب که انشالله کنید، توکل خدا به بخوابین، یکم پاشید پاشید-

 .گردهبرمی

 تایید دادم،می ماساژ رو پیشونیم گوشه که طور همون و گفتم آمینی ب**ل زیر

 .کردم

 !پاشو امیرسام! نمیشه درست چیزی موندن بیدار با-

 .نشستم کنارش و رفتم امیرسام طرف به من و شدن بلند همه
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 پنچر طور این دادن امید جای به مایی؟ رییس رفته یادت! توئه به همه چشم االن-

! شخانواده پیش باشه رفته واقعا شاید کنی؟می ناراحت رو خودت اینقدر چرا شدی؟

 !رفته و سرش به زده شاید دونیم،نمی که ما

 :گفت زمین به خیره

 خودش از بهتر کنم،می زندگی باهاش دارم که ساله هفت! شد سال هفت-

 !کنهنمی کاری من یاجازه بدون اون! شناسمشمی

 به محکم رو دستم. گرفت نفسم و کشید تیر سرم لحظه یه که بدم جواب خواستم

 :گفتم و فشردم مبل

 استراحت یکم و باشی سرحال باید کردنش پیدا برای ولی میگی، درست تو باشه-

 !بشه روشن هوا تا بخواب ساعت سه-دو یه،! کنی

 .داره بغض صداش کردم احساس

! خورهمی رو مغزم داره باشه شده زندانی اردالن مثل هم پرند هک این فکر! تونمنمی-

 ...خدا! پرند هم حاال! اومدنمی چشمم به خواب اردالن فکر از دیشب تا

 .شد بلند جاش از

 !نخوردی هم شام حتما! پاشو توام-

 .ایستادم کنارش

 .نداشتم اشتها-

 با شدم، رد که پرند اتاق جلوی از. رفتیم هاموناتاق طرف به دو هر و داد تکون سری

 .کشیدم سرکی اتاق توی و رفتم جلو در، بودن باز نیمه دیدن
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. بود گرفته دستاش توی رو سرش و بود نشسته در به پشت تخت، یلبه بهنام

 روشن رو اتاق باغ، چراغای نور ولی بود خاموش هاچراغ. شدم اتاق وارد و زدم صداش

 .بود کرده

 :گفتم و نشستم کنارش. کرد نگام رفحبی و کرد بلند رو سرش

 !بهنام گذشته، ساعت چند فقط ناامیدین؟ همتون چرا چته؟ تو-

 :گفت داریخش صدای با و شد خیره پنجره از بیرون به

 .ندارم دوستت گفتم کردم، نگاه چشماش تو-

 :گفت

 باشی؟ داشته دوستم کنم چیکار-

 تو غم! نکن فکر بهم اینه، کنیب باید که کاری تنها که توپیدم بهش شدم، عصبانی

 هم همیشه ولی زدمی لبخند من به همیشه پرند! زد لبخند ولی دیدم رو چشماش

 :گفت. داشت غم چشماش

 !قانونه یه میشم، جذبت بیشتر زنیمی پس بیشتر چی هر کنم؟ چیکار خب-

 :گفتم تمسخر با

 !نامیرا هایعشق قانون-

 .شد ترعمیق لبخندش

 !دقیقا-

 :پرسیدم و گرفت مخنده خودمم و شدم متعجب سرخوشی همه این از
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 کرده؟ خوشحالت اینقدر چی-

 :آورد زبون به کلمه یک فقط

 !تو-

 :گفتم و نکردم گوش! خوادمی رو خاطرت چقدر پسر گفت، گوشم تو یکی یهو

 گذشته؟ روز چند داری، دوستم گفتی بهم که روزی از-

 !خستگی و داشت غم نداشت، لبخندی دیگه

 !هاسال! سال بگو روز؟-

 .خندیدم

 شده؟ شده؟ عوض چیزی داری، دوستم میگی ساله چند! بدتر دیگه خب-

 رفتم. بودیم عمارت تو هنوز موقع اون. کرد نگاه حیاط به پنجره از و نگفت چیزی

 :گفتم و خودم سمت برگردوندمش و گرفتم رو بازوش طرفش،

 ندارم؟ دوست بینیمی قتیو کنیمی تکرار مدام چرا پرند، بده جواب-

 :گفت. بود اشک نم چشماشم ته. زد زل بهم عجیبی شایدم یا خاص جورای یه

 شاید! نکردم تالش عشقم به رسیدن برای که نیستم شرمنده خودم پیش حداقلش-

 شدن زده پس بارها و بارها از بعد و نداره غروری هیچ که احمقم یه من تو، نظر از

 دوست بگه بتونه وقتی که کسیه احمق من، نظر از ولی ارمد دوست میگه گردهبرمی

 به بودن احمق اگر! ببره گور به خودش با رو حسرت این و کنه سکوت دارم،

 !بهنام کنم،می افتخار بودنم احمق به! احمقم من حرفاست،
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 وقتهیچ موند، عاشق بازم ولی شکستمش بارها! احمقم من نیست، احمق اون آذین

 بخورم؟ هی*گـ چه باشه افتاده اتفاقی براش اگه آذین! ببینم ستمنخوا ندیدمش،

 احساس سرم توی که هاییدرد و خوابیبی از چشمام که حالی در و کشیدم آهی

 :گفتم بود شده ریز کردممی

 بهش خورد،می غصه حرفات و تو خاطر به وقت هر! داره دوست خیلی پرند-

 رو تو عشق لیاقت بهنام بردار، دست اون داشتن دوست از کن بس پرند گفتممی

 ببند گفتمی گوشم دم یکی انگار و عاشقته زدمی داد چشماش بار هر ولی نداره

 !نباش نگران میاد، پرند! حرفاست این از ترعاشق پرند رو، دهنت

 تار چشام و داشتم سرگیجه که حالی در کنه، استراحت خواستم ازش که این از بعد

 .شدم ارجخ اتاق از دید،می

 از مانع نتونست هم دیوار ولی گرفتم دیوار به رو دستم و دادم دست از رو تعادلم

 .شدم هوشبی جا همون و بشه سقوطم

*** 

 بدنم که انگار. کردم سرما احساس و شنیدممی رو بارون قطرات برخورد صدای

 باز رو چشمام. کردم احساس دستم توی سوزشی و لرزیدم باشه، دارنم و مرطوب

 و واضح مرد اون تصویر و جا همه کم کم. دیدم رو مردی تار و تیره تصویر و کردم

رُم و زد لبخند بهم دید که رو بازم چشمای. شد شفاف  آخی. کشید بیرون رگم از رو س 

 .گذاشتم رگم روی رو مدیگه دستم و گفتم جونکم

 .یهک بفهمم نتونستم کردم فکر چی هر و دوختم چشم مرد به دوباره

 خوبه؟ حالت-
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 :گفت اون و کردم نگاهش حرفبی

 میاد؟ یادت رو من-

 :گفت خودش باز که شدم کردن فکر مشغول و کردم رنگی کم اخم

 !سرت باال اومد مردی، وقتی که همونی! دکترم من-

 و کردم سالم آروم! سال و سن کم و بامزه دکتر همون اومد، یادم! گفتمی درست

 .باشم خودم مواظب اینا از بیشتر باید فقط و خوبه حالم گفت که شده چی پرسیدم

 .تو اومد رونیکا با رونیا و شد باز اتاق در

 !شده بیدار خاله ببین مامانی،-

 :گفتم و پریدم جا از پرند ناگهانی شدن   ناپدید یادآوری با

 اومد؟ پرند-

 :گفت و شد غمگین شچهره

 ...کردی غش یهو که توام! بده خیلی خونه وضع! آذین نه-

 چنده؟ ساعت-

 !ظهر دوازده: دکتر

 تلو تلو و رفت گیج سرم که اومدم پایین تخت از و کشیدم پایین رو لباسم آستین

 .بشینم تا کرد کمک دکتر. خوردم

 !بشین دختر؟ میشی بلند یهویی چرا: دکتر

 .بشینم خونه تو تونمنمی من. کنیم پیدا رو پرند باید نه-
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 ...پرند یخانواده سراغ رفته امیرسام جا، یه کی هر! روننبی مردا همه: رونیا

 :گفت در دم همون از ثریا خاله و شد باز اتاق در

 !ناهار بیاین مادر؟ اومدی هوش به-

 !جون خاله نیومدن بقیه هنوز: رونیا

 !نباشیم منتظرشون ناهار برای گفت که آقا امیر: ثریا خاله

 .گرفتم رو امیرسام یشماره و برداشتم میز روی از رو گوشیم رفتن، که رونیا و دکتر

 .بشینم پنجره کنار زمین روی دادم ترجیح و گرفتم سرم به رو دستم یه

 شدی؟ بیدار کی خوبی؟ سالم،-

 نشد؟ خبری... االن همین سالم،-

 واقعا! نشد دستگیرم هیچی ولی دادم آب سروگوشی یه و برادرش کار سر رفتم نه،-

 فکر هزارتا! همدان برم باشه بهتر شاید! میشم دیوونه دارم کنم، ارچیک باید دونمنمی

 .چرخهمی سرم تو خیال و

 :گفتم کرد،می برخورد پنجره به که بارون ریز قطرات به خیره

 !خدا به ندارم رو طاقتش من امیر؟ باشه افتاده اتفاقی اگه نگرانم، خیلی-

 اردالن دونیممی حداقل! شد گم هم پرند بود، کم اردالن دارم؟ طاقت من کردی فکر-

 چی؟ پرند ولی ستزنده هنوز

 !نه یا کشهمی نفس دونیمنمی حتی نداریم، ازش خبری هیچ-

 !کنه پیگیری اونم شد قرار. زدم حرف هم عموت با آذین،-
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 کنم؟ چیکار بگو بشینم، خونه تو تونمنمی کنم؟ چیکار من... من-

 فقط و کردیم بوده کاری هر! نمیاد بر دستمون زا کاری هیچ که اینه از بدبختیمون-

 .خونه میام دارم! بشیم منتظر باید

 .بیا زود باشه-

 و زدن حرف دماغ و دل کسهیچ و خوردیم سکوت در همیشه برعکس رو ناهار

 .نداشت رو روزمره هایبازی مسخره

 .بود شده شور هم نداشت حرف آشپزیش که ثریا خاله پلوی عدس حتی

 حس رو گوشی یویبره که بشم بلند میز سر از خواستم و کشیدم سر آب لیوان یه

 که کنم باز رو قفلش خواستم و کشیدم بیرون شلوارم جیب توی از سختی به. کردم

 براش و گذاشتم میز روی رو گوشی بالفاصله من و کرد کردن، سرفه به شروع حدیث

 .ریختم آب

 :زد فریاد و بیرون پرید اتاقش از مرتضی که کردمی سرفه هنوز حدیث

 !نداد جواب ولی خورد بوق! کرد روشن رو گوشیش-

 رو پرند یشماره و برداشت رو گوشیش. شد چپه صندلیش و پرید جا از امیرسام

 .زدیم زل امیرسام به مضطربانه و شدیم بلند میز سر از همگی. گرفت

 !نمیده جواب: امیرسام

 !بگیرش دوباره-

 :گفت استرسی پر لحن با و کرد ول لمب روی رو خودش رونیا

 !بده جواب تا زنیممی زنگ اینقدر چی؟ که آخرش-
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 !داشت زمینه هر در متفاوتی، نظرات همیشه مرتضی

 !نیست خودش دست گوشیش شاید: مرتضی

 دزدیدن؟ رو پرند میگی داری: اردوان

 !رفته بیرون خونه از خودش بدزدن؟ چطور آخه-

 نداره، فایده گفت وقتی. شدیم ساکت همگی و کرد صادر سکوت دستور امیرسام

 :گفتم و رفتم خوری ناهار میز طرف به نمیده، جواب

 !بده جواب شاید بزنم، زنگ من بذارید-

 بلندی هین. شد نمایان گوشی یصفحه روی پرند از پیامی و برداشتم رو گوشی

 .زدم جیغ و کشیدم

 !دارم مسیج پرند از-

 .کردم باز رو پیامش و شد باز صفحه قفل رمز، زدن اشتباه دوبار از بعد

 ببینمت؟ کی پلیس، جوجه-

 امیرسام طرف به رو گوشی و خوندم رو جمله دوباره گنگ و گیج بود؟ پرند از متن این

 .گرفتم

 چیه؟ منظورش-

 :گفت حالبی و نداشت رخ به رنگ رونیا

 !نوشته چی بگو شدم، ب**ل به جون! بیارم؟ طاقت چطور-
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 گفتمی یکی. پرسیدمی چیزی کی هر. رفتن فکر تو همه و خوند رو متن امیرسام

 خاطر به چیزی شاید کن، فکر خوب گفتمی یکی! پرنده و تو بین رمز یه شاید آذین

 آذین،! بگو گفته، بهت رو رازی پرند اگه آذین! نکن مخفی رو چیزی آذین! بیاری

 !آذین آذین،

 زدم زل پام زیر براق هایسرامیک به. نشستم ازسان کنار و گرفتم دستام توی رو سرم

. رسیدمنمی جایی به کردممی فکر هرچی. کردم فکر پرند با مشترکم خاطرات به و

 !داشتم؟ رو پرند یحافظه االن اگه شدمی چی

 :گفتم بودن زده زل دهنم به که همه به رو

 !نمیاد یادم هیچی! دونمنمی -

 و شدم بلند جام از حرفبی. زد سرم به فکری که کردنمی پیچم سوال داشتن هنوز

 .میرم کجا پرسید از و زد صدام امیرسام که افتادم راه اتاقم طرف به

 :گفتم و برگشتم طرفش به

 .کنم امتحان رو کاری یه باید-

 :گفت تحمل و صبربی رونیا

 شده؟ چی-

 :گفتم و بردم باال رو دستام

 !لطفا بدین، فرصت بهم-
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 تاریک تقریبا اتاق وقتی. پوشوندم هاپرده با رو پنجره و کردم خاموش رو اتاق چراغ

 جلوی پرند چشمای و بستم رو چشمام. نشستم تخت روی و کشیدم آهی شد

 .بست نقش چشمم

 قدرت و شده سنگین پلکام کردم احساس بعد کمی و کنم تمرکز پرند روی کردم سعی

 .ندارم رو چشمم کردن باز

 ...!رفتم فرو عمیقی خواب به و

*** 

 !گیر نفس و سرد! بود سرد

 هاچراغ نور. دیدم روم پیش رو رنگی سفید تصویر عکس قاب و شد باز هامچشم

 اتاق و شدم بلند زمین روی از. گذاشتم چشمم جلوی رو دستم و داد آزار رو چشمم

 ایوسیله هیچ و زدمی برق تمیزی از. گذروندم نظر از رو رنگ سفید سرتاسر و خالی

 !نداشت هم در حتی نبود؛ اتاق توی

 .برگشتم سرعت به و کردم حس سرم پشت رو سنگینی هاینفس صدای

 جلوی و دویدم. بود پایین سرش و بود نشسته رنگی سفید چوبی صندلی روی پرند

 .آوردم زبون به رو اسم و زدم کنار صورتش روی از رو موهاش. زدم زانو پاش

 .چرخوند صورتم توی رو نگاهش و شد باز چشماش

 آذین؟-

 :گفتم و گذاشتم صورتش طرف دو رو دستام

 خوبی؟-
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 کنی؟می چیکار جااین تو-

 .کشیدم هینی و خورد زخمیش ب**ل یگوشه به چشمم

 اومده؟ سرت بالیی چه-

 کردی؟ پیدا رو من چطور-

 !نیستم کنارت واقعا ذهنتم تو من! کن نگاه من به-

 .دکر  نگام گیج و نشست صاف جاش تو

 پرند؟ کجایی تو-

 !دونمنمی-

 :گفتم و برگردوندم خودم طرف به رو سرش

 !نداریم وقت ما کن، تمرکز-

 ...سرده خیلی اینجا نذار تنهام آذین نرو،-

 کرده؟ زندانی رو تو کی-

 .شناسممی رو صداش-

 ندیدیش؟ کیه؟ اون-

... آذین.... کنهمی حرکت زنه،می حرف ولی... ولی ببینمش تونمنمی تاریکه، جا همه-

 !ببر جااین از رو من آذین زد، دهنم تو مشت یه آذین

 چیه؟ اسمش! کن باز رو چشمات! پرند-

 ...سراغم میاد داره شنوم،می رو پاش صدای میاد، داره-
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 :زدم داد و گریه زیر زدم

 !بگو رو لعنتیش اسم-

 !موننفره دو ماموریت! را... دا-

 افتادم تخت از جنبیدم خودم به تا و کردم باز رو مچشما اکسیژن، کمبود احساس با

 .زمین

 و شدم بلند زمین روی از! فهمیدم اتاق بوی از رو این بودم، خودم تاریک اتاق توی

 .شدم خارج اتاق از دادممی ماساژ رو مگونه که طور همون. کردم روشن رو اتاق چراغ

 :گفت و شد خیز نیم جاش تو دید رو من که آرشا

 ده؟ش چی-

 :گفتم متعجب برگشت؛ طرفم به که بقیه نگاه

 !وا-

 دیوار؟ تو رفتی صورت با: آرشا

 خوشش توجه این از که این مثل. کرد نگاه آرشا به اخم کیلو دو همراه به امیرسام

 !بود نیومده

 .نیست چیزی نه-

 نشسته مرتضی که هامبل از یکی به و نکردم پیدا نشستن برای جایی زمان، هر مثل

 .کردم تکیه د،بو

 گذشته؟ مدت چه اتاق، تو رفتم وقتی از-
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 :داد جواب اردوان

 !نشده هم دقیقه ده-

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 !زدم حرف پرند با من... خب-

 :گفت و شد خیز نیم جاش تو امیرسام و زدن زل بهم متعجب

 !چیه؟ منظورت-

 !شدم ذهنش وارد-

 !خب؟ خب؟: بهنام

 :گفتم و شدم خیره بهنام به ترس با

 !دزدیدش کی فهمیدم ولی کجاست بفهمم نتونستم! نبود خوب حالش-

 :کشید جیغ رونیا

 دزدیدنش؟-

 :گفتم و دادم تکون سر غم با

 ...که بود سریالی قاتل! آمازون از قبل داشتیم، ماموریت یه پرند و من-

 :پرید رنگش وضوح به و گذاشت قلبش روی دست امیرسام

 ...که نگو آذین-

 .کردم پاک رو مگونه روی شکا

 !خونممی افسری گفتم اون به من! پلیس جوجه بود داده پیام چرا اومد یادم االن-
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 !نکشتش؟! خدا وای: رونیا

 کنترل در سعی مدام و بود کرده عوض امیرسام با رو جایگاهش که بود روز دو ضیا

 .داشت وضعیت

 !داد جواب شاید بده، رو پیام جواب بیا آذین: ضیا

 جا بهنام و امیرسام بین رو خودم و رفتم جلو. گرفت طرفم به رو گوشیم امیرسام

 .کردم

 بگم؟ چی-

 !پرنده خط که این نه شما؟ بنویس نه نه... االن همین بنویس: امیرسام

 :گفتم و گذاشتم پاش روی رو دست

 !باش آروم امیرسام؟-

 روی رو گوشی عدب. شد نوشتن مشغول خودش و کشید دستم از رو گوشی بهنام

 .بردارمش نداشتم جرات هیچ و گذاشت پاش

 !شیممی منتظر: بهنام

 !خاموشه که گوشیش: مرتضی

 :گفتم آروم و دوختم چشم بهنام به

 !ببینه رو پیام کنه، روشن رو گوشی کنیم صبر باید-

 مبل یدسته به ایپی در پی و محکم هایمشت. کشید پوفی و زد طوالنی پلک

 .زدمی
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 :گفت و کرد نظر اظهار بار اولین برای حدیث

 میری؟ بری، بخواد ازت اگر آذین،-

 :گفت که کردیم نگاه بهش باال ابروی جفت با همه

 ...که اینه منظورم... یعنی-

 :گفت رونیا کرد، رها تموم نیمه رو شجمله و کرد سکوت وقتی

 !بدیم دیگه هم برای جونمونم حاضریم ما-

 :گفت آمیز عنهط و کرد نازک چشمی پشت

 !اینه میگن، که خانواده-

 :گفت و زد ماستی لبخند ساناز

 !نداشت منظوری که حدیث-

 :انداخت باال ایشونه رونیا

 !داشتم من ولی-

 طرفم به رو تلفن گوشی بهنام داد،می جدید پیام از خبر که مانندی دینگ صدای با

 .گرفت

 .خوندم همه برای بلند صدای با رو متن

 و من پیش جا؛این میای کنی، توجه جلب که این بدون. کیم من فهمیدی سپ خوبه،-

 !دوستت
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 دیدم داد، پس رو گوشی وقتی و شد کردن تایپ مشغول و گرفت رو گوشی بهنام

 !"ببینم رو دوستم بده اجازه فقط نمیگم، چیزی کسهیچ به قبول،"  نوشته

 .دوختم چشم بهنام به و آوردم باال رو سرم

 ...یعنی رفتی؟ تند کمی کنینمی فکر-

 !بهتره بیاریم، گیر رو آدرس زودتر چی هر. بیاره سرش بالیی یه ممکنه لحظه هر! نه-

 جرات حقیقتا بار این. بود گرفته ضرب زمین روی پا با امیرسام و کردیم تایید همگی

. بود زده زل دیگری به یکی و بود سنگین جو! نداشتم رو کردنش آروم و زدن حرف

 صدای ببندم رو چشمام اومدم تا. کردم تکیه پشتی به و کردم جمع کمی رو مخود

 .شد بلند گوشی

 :زد داد بلند من؛ رو بیفته بود نزدیک و پرید جاش از بهنام

 !خودشه-

 :گفت بهنام به رو و ایستاد سرم باالی و شد بلند هم امیرسام

 !آذین بده-

 :گفتم و دادم قورت رو دهنم آب

 !کنه صحبت خودش من؟ چرا... چ-

 !زنهمی حرف تو با داره اون کجاست؟ حواست: امیرسام

 .گرفتم ازش رو تلفن لرزون دستای با و گرفت طرفم به رو گوشی

 .گذاشتم دهنم روی رو دستم و کردم صاف رو گلوم
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 بله؟-

. بود همین بابت رسید گوشم به که پوزخندی شکبی که داشت لرزش اونقدر صدام

 :گفت نبود، آشنا برام اصال که صدایی

 چطوره؟ حالت! نقاشیه عاشق که بالغ و عاقل دختر یه صادقی، آذین-

 :گفتم و زدم رو اسپیکر

 آوردی؟ پرند سر بالیی چه-

 !میده آزار رو پرند چیزی یه منتها یکه، درجه خوبه، هم با حالمون! کوکه کیفش-

 چی؟-

 !من با شام پیشمون؟ میای! تو نبود-

 اگر: )پیچید گوشم توی صداش. شدم خیره حدیث به و گرفتم یگوش از رو چشمم

 برای جونمونم حاضریم ما: )گفت که رونیا صدای بالفاصله و( میری؟ بری، بخوای ازت

 !(اینه میگن، که خانواده! اینه میگن، که خانواده! بدیم دیگه هم

 :کردم زمزمه و کردم نگاه موبایل یصفحه به دوباره

 !میام-

 به کسی پای اگر که بگم باشه الزم نکنم فکر! تنها میای، میگم که درسیآ به: دارا

 الزمه؟ افتاد، خواهد تو برای البته صد و پرند برای اتفاقی چه بشه باز ماجرا

 !میام تنها نه،-

 !میشه پر پر پرند، کنی، دیر دقیقه یک! ارم شهربازی دیگه، ساعت یک تا-
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 !بود شده قطع رتباطا اما نکن تهدید بگم که شد باز دهنم

 :گفت من به رو و زد دست هوا تو ضیا نزد؛ حرفی کسهیچ

 !دختر یاال-

 !بود تنگ وقت. دویدم اتاقم طرف به و فشردم دستم تو رو گوشی

 اتاق از و پوشیدم جگری روسری همراه به ایساده رنگ مشکی شلوار و مانتو عجله با

 .شدم خارج

 :گفت و کرد نچی نچ و اومد طرفم به سالن از رونیا

 پوشیدی؟ چیه این! ها یخه بیرون خوبه؟ حالت تو-

 :گفتم و کردم تکیه دیوار به راهرو توی

 !پرته حواسم دارم، استرس یکم... دونمنمی-

 .پوشیدم رنگی کرم چرم کت مانتوم، روی و برگشتم اتاق به رونیا با همراه

 صحبت سامیار با داشت که بود امیرسام به چشمم یه و ساعت به چشمم یه

 :گفت شد، تموم تلفنش وقتی. کردمی

 پشت درست ما باشه؟! میایم سرت پشت خودمون و فرستیممی آژانس با رو تو-

 !سرتیم

 :گفت رسایی و بلند صدای با و برگشت بقیه طرف به

 پیروز باید ماموریت این توی و! بدیم نجات رو خانواده این از عضوی ریممی داریم ما-

 !رسونیممی سرانجام به موقفیت با رو ماموریت این من و ساناز بهنام، آرشا، و! بشیم
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 :گفت زنان نفس نفس و تو اومد علیرضا لحظه همون

 !رسید آژانس-

 :گفت و بوسید رو مگونه و کرد بغلم رونیا

 !باش پرند و خودت مواظب-

 :گفت و فتگر  رو مشونه امیرسام اومدن، بیرون اتاق از هم ساناز و آرشا وقتی

 گفت هرچی. کنی بازی باهاش نباید که دونیمی خوب خودت مطمئنا! قاتله یه اون-

 !دنبالتونیم قدم به قدم سایه یه مثل ما که بدون رو این و! چرا و چون بی کن، قبول

 :گفت سرم پشت از هم اردوان

 .داریم ایمان بهت ما! میشه چی نیست مهم-

 تکون سری تنها و گذاشتم لرزونم یچونه روی رو دستم و کردم تر رو خشکم لبای

 .دادم

 :گفت و کرد نگام ترحم با جورایی یه ضیا

 !تونهمی هم بار این! رسیده دادمون به خطرناک و بد هایموقعیت توی همیشه آذین-

 :زد داد دوباره علیرضا

 !دارین؟ وقت ساعت یک نگفتین مگه-

 .بشیم جخار ویال از سرعت به تا شد باعث جمله همین
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 اردوان ماشین امیرسام، ماشین بر عالوه شدیممی خارج خیابون از که آخر یلحظه

 سی تقریبا مرد که راننده به و برگردوندم رو سرم. شد خارج ویال از که دیدم هم

 :گفتم رسیدمی نظر به ایساله

 !کنید عجله لطفا-

 رفتن شهربازی ایبر  گفت خودش با حتما و انداخت بهم آینه از چپکی نگاه مرد

 !داره؟ عجله و استرس اینقدر

 ماشین در به و کشیدم پوفی ضیا حرف یادآوری با و گذاشتم پیشونیم روی رو دستم

 .دادم تکیه

 هنوز اما شدم؛می رو به رو بزرگ مشکل یه با تنهایی به باید که نبود باری اولین این

 و بشم کلفت پوست تا داشت جا هنوز انگار. ترسیدممی بودن تنها از هم

 شجاع و نترس دختری به نهایت در که بیفته اتفاقاتی چه آینده در قراره دونستمنمی

 !بشم مبدل

 .شدم پیاده ماشین از و کردم باز رو در که بود نایستاده حرکت از کامال ماشین هنوز

 وارد و کردم عبور زیادی جمعیت میون از و انداختم شهربازی بزرگ تابلوی به نگاهی

 .شدم شهربازی

 به رو سیاهش چشمای هم هنوز. کنم پیدا جمعیت بین رو دارا تا کردم چشم چشم

 بیرون کتم جیب از شد بلند زنگش صدای سپس و لرزید که رو گوشی. داشتم یاد

 .دادم جواب و آوردم

 !شهربازیم من-

 !فلک و چرخ نزدیک برو! دونممی-
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 و چرخ کنار. شدم رد فقط توجهبی و دمز  تنه مردم به بار چند که بگذریم و دویدم

 دوباره. ایستادم بود حرکت حال در و بود روشن رنگارنگش هایچراغ که بزرگی فلک

 :گفتم و کردم نگاه اطراف به

 خب؟-

 اومدی؟ تنها گفتی-

 !نه یا میشم هم این از سفیدتر دونستمنمی و بود پریده که رنگم

 ...آره-

 ایی؟تنه! نگفتی تو دیگه، همین خب-

 !تنهام-

 !ندازیمی جا یه و میاری در رو کتت و فلک و چرخ پشت میری من شمارش با اوکی،-

 چرا؟ چی؟-

 !سه دو، یک،-

 و آوردم در رو کتم و گرفتم م*با*ل بین رو گوشی. زدم دور رو فلک و چرخ و دویدم

 .کردم ول جا همون

 خب؟-

 !مردونه بهداشتی سرویس برو حاال-

 :گفتم و کشیدم ایخفه جیغ

 !احمق! احمقی یه تو-



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر I.yasi( | دوم جلد) زرد رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

195 

 

 :گفت و خندید

 !خوشگله بدو-

 صورتی با و گزیدم ب**ل. رفتم بهداشتی سرویس طرف به و کشیدم عمیقی نفس

 دیدن با و بودن خندیدن حال در جوون پسر تا چند. شدم مردونه توالت وارد سرخ،

 :گفت پسرا از یکی. شدن ساکت من

 !خانم اومدی اشتباه-

 :گفتم و گذاشتم گوشم روی رو گوشی

 !رسیدم-

 !کن باز رو wc آخرین در برو-

 :گفتم و کردم باز رو در پا با. رفتم سرویس ته به و کردم پسرا به نگاه یه چشمی زیر

 خب؟-

 !تو برو-

 رو رنگی مشکی چادر در پشت و شدم توالت وارد و گرفتم دماغم جلوی رو دستم

 .دیدم آویزون،

 !جا همون بپوشش،-

 .بیرون زدم جا اون از سرعت به پوشیدم وقتی و برداشتم رو چادر

 :گفت گذاشتم گوشم روی که رو گوشی

 !بیرون برو شهربازی از و بپوشون رو صورتت-
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 !نیستم تنها دونستمی! بود فهمیده

 هابچه از خبری کردم نگاه رو وراون وراین هرچی بشم، خارج شهربازی از که وقتی تا

 !نداشتم!" باشن؟ کرده گمم نکنه: "که این جز ترسی هیچ لحظه اون! نبود

 فهمیدم که کنم چیکار باید حاال بپرسم ازش خواستم رسیدم که اصلی خیابون به

 شدم خم تا. افتاد زمین روی و ولوشد دستم از چادر لحظه یه. کرده قطع رو تماس

 ...!و کرد خ فتم پشت از یکی بردارمش،

. بودم افتاده خس خس به و بود دماغم زیر لکلا بوی هنوز اومدم، هوش به وقتی

 نصف. کردم بلند زمین روی از رو سرم آخ، گفتن با و گذاشتم گردنم روی رو دستم

 یا انباری یشده سیمان زمین جز نداشت دلیلی هیچ و کردمی درد شدت به صورتم

 و بود بلوک و چوب تیکه و تیرآهن از پر که بزرگی نسبتا انباری. بودم که هرجایی

 نفوذ انبار درون به نور از هاییباریکه درزها، از که داشت هم بلندی بسیار سقف

 .کردمی

 کجا بدونم، خواستممی که چیزی تنها. دادممی ماساژ رو گردنم هنوز و شدم چهارزانو

 !بس و بود پرند بودن  

 .نبود گوشی از خبری که صددرصد و کشیدم مانتو هایجیب به دست

 کف. رفتن راه ریگ روی یا خوردن یا کردن پچ پچ مثل. شنیدممی ضعیفی صدای

 .شدم بلند و نهادم زمین روی رو دستام

 رو دارا موقع همون. کردم نگاه بیرون به آهنی در درزای الی به ال از و کردم پیدا رو در

 اما بود نزدیک خیلی. کردمی صحبت تلفن با و زدمی قدم خیسی قالی روی که دیدم
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 و چرخوندم انبار دور تا دور رو چشمام. شنیدمنمی چیزی ریز، هایزمزمه و پچ چپ جز

 .رفتم کردمی نفوذ داخل به ازش نور که سوراخی طرف به

 از قبل. ایستادم سیخ جام توی من و شد باز انبار در که بودم نرسیده سوراخ به هنوز

 .دویدم طرفش به سرعت هب. شنیدم رو پرند یگریه صدای برگردم، در طرف به که این

 بیفته که این از قبل. بود کبود شدت به لبش و چشمش زیر و بود بسته دستاش

 چشمم تازه. کردم باز رو دستاش و نشوندمش دیوار کنار زنون نفس نفس و گرفتمش

 .بود ایستاده سینه به دست تاریکی توی که افتاد دارا به

 .ایستادم قدمیش چند. فتمر  طرفش به و شدم بلند پرند کنار از خشم با

 رو من شچهره حالت و بود وحشتناک هنوزم دیدم؛می واضح رو صورتش حاال

 :گفت پوزخند با و انداخت باال ابرویی. ترسوندمی

 هوم؟ بکنی؟ کاری خواستی انگار ش؟ادامه خب،-

 :زدم فریاد و کردم نگاه چشماش تو نفرت با

 !کنار برو در جلوی از االن همین-

 چند کرد، طی رو بینمون قدم دو اون. شدم خیره بهش تمسخر و قدرت با و

 :گفت که بشم دور ازش خواستم. ایستاد من متریسانتی

 !ببینم بگو دوباره یاال داری؟ دادن دستور به عادت کوچولو، دختر-

 :گفتم مانند زمزمه بار این و دادم قورت سختی به رو دهنم آب

 !کنار برو-
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 آزارم خفگی حس از بیشتر که چیزی. کرد حلقه گلوم دور رو دستاش و اومد جلو بازم

 خودم از مدام! بود دستوراتم به اون نکردن عمل بود، کرده متعجبم طبعا و دادمی

! اومده؟ من سر بالیی چه دادم؟ دست از رو نیروم من ممکنه؟ چطور پرسیدممی

 !دنمگر  دور دستای از تروحشتناک حتی! بود وحشتناک من، خدای

 :زد فریاد و کرد بیشتر رو دستاش فشار

 کنی؟ زر زر تونینمی رییس؟ چیه-

 :زدم جیغ کنان سرفه و زدم پس رو دستاش زده بهت

 کردی؟ چیکار من با-

 کردممی فکر که چیزی اون از بیشتر خیلی رو مساله دو نیروی فهمیدم روز اون

 !داشت نخواهد وجود هم آذینی نیرو، بدون و خواممی

 بیرون انبار از زدم جیغ دوباره وقتی و زد نمایی دندون لبخند و انداخت باال ابرو برام

 :پرسیدم و رفتم پرند طرف به. رفت

 خوبی؟-

 .کرد باز هم از رو زخمیش لبای و داد تکون سری

 اومدی؟ چطور تو-

 زدیم؟ حرف باهم یادته؟ تو! گرفت تماس باهام خودش-

 :گفت و گذاشت سرش روی رو دستش

 کنیم؟ چیکار حاال! واقعیته فهمیدم ولی بود رویا یه مثل آره-

 !کردن گمم کنم فکر... ولی. کنن تعقیب رو ما بود قرار اینا امیرسام-
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 !بکن فکری یه زودتر خدا رو تو! روانیه یه مرتیکه این-

. نبود بخوری درد به چیز هیچ. گشتم رو هاپرت و خرت بین و شدم بلند کنارش از

 خودمون از حداقل تا کنم بلند نتونستم که بودن سنگین قدراون هاآهن و هاچوب

 روی رو دستام. افتاد سوراخ به دوباره چشمم که بودم رسیده انبار ته به. کنم دفاع

 بود، معلوم که چه اون از. کردم نگاه رو بیرون سوراخ توی از و گذاشتم انبار فلزی دیوار

 سبز بزرگ تابلوی قضا از که بود ساختمون یه تر،دور  یکمی و بودیم شهر از خارج

 .بخونم رو تابلو روی ینوشته نتونستم کردم گشاد و تنگ چشم هرچی. داشت رنگی

 .جااین بیا بری؟ راه تونیمی پرند؟-

 .رفتم کنار من و اومد جلو کنان لنگ لنگ

 بخونی؟ رو تابلو اون هاینوشته تونیمی ببین-

 .کرد نگاه رو بیرون و ایستاد پا یپاشنه روی

 )...(! نساجی کارخانه-

 :گفتم و هوا پریدم خوشحال

 !عالیه-

 نگرفته؟ ازت رو گوشیت مگه چی؟ که حاال خب-

 !میشم امیرسام مغز وارد! کنممی رو کردم تو با که کاری-

 :گفت و کرد نگام تردید با

 میشه؟... یعنی -

 :گفتم و کردم تایید چشمام با
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 !بدم خبر بهشون من تا کنی معطلش کن عیس تو اومد، اگه-

 .نیست ازش خبری تا باش زود پس-

 .نشستم سخت و سرد زمین روی و دادم بیرون صدادار رو نفسم

 .بستم رو چشمام و گرفتم دست توی رو پرند دست

 هم اتاق پنجره در و بود روشن هاچراغ تموم. کردم باز رو چشمام امیرسام اتاق توی

 .شدم باغ وارد پنجره از و رفتم جلو. بود باز کامال

 .بود ایستاده من به پشت نقاشی، اتاقک جفت بلند   سکوی روی

 .زدم صداش و گذاشتم ششونه روی دست

 :زد فریاد و برگشت طرفم به

 آوردیش؟ خودت با کجاست؟ پرند برگشتی؟ آذین-

 :گفتم و گذاشتم صورتش طرف دو رو دستام

 االن احتماال و بینیمی خواب داری تو. دارمن وقت خیلی من! کن گوش من به-

 بیای باید نره، یادت! شهریم خارج... نساجی کارخونه توی پرند، و من! هوشیبی

 !کارخونه اون کنار درست انبار یه جاییم، اون ما! نساجی کارخونه

 :گفتم کنه،می نگاه بهم گشاد چشمای با و زده بهت دیدم وقتی

 خاطر به! داره تو آوردن خاطربه به بستگی چیز همه! کنی داپی رو ما باید شنوی؟می-

 ...بسپار

 :گفت و بست رو چشماش
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 !نساجی یکارخونه-

 :گفت که اردوان صدای آخر در و شنیدم رو هاییپچ پچ صدای

 !خوابه انگار! میاد هوش به االن... افتاده فشارش شاید-

 !نمیشه؟ بیدار میدم، تکونش هرچی چرا پس: رونیا

 :گفتم و دوختم چشم امیرسام به وبارهد

 !امیر کن پیدا رو ما-

 سیلی سپس و شدم کشیده عقب به انگار که بگه چیزی تا شد باز امیرسام دهن

 دیدم خودم مقابل رو دارا و اومدم خودم به. پریدم جا از و شد زده صورتم به محکمی

 .شده خم صورتم روی که

 :گفت و یدبوس رو دستش کف و زد کجی لبخند دارا

 کردی؟ غش-

 ب**ل زیر و گذاشتم دردناکم یگونه روی رو دستم و شدم خیره بهش نفرت با

 بدونه که گذاشتم هم روی پلک شدم، چشم تو چشم که پرند با. کردم زمزمه کثافتی

 :گفت دارا به و داد بیرون صدا با رو نفسش! شده انجام کار

 کنی؟ چیکار ما با خوایمی-

 .کرد ریز چشم و شد سینه به دست

 !نمونید زنده احتماال. نکردم فکر بهش هنوز-

 ارزشه؟بی برات اینقدر آدما جون: پرند
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 :گفت و کشید پوفی دارا

 اوکی؟ بودم، شده تاحاال بشم متحول تمسخره حرفای این با بود قرار اگه ببین-

 !ببند رو دهنت

 دارا کردم باز رو دهنم که این محض به. نذاره سرش به سر که دادم اشاره پرند به

 :گفت

 !شو خفه دیگه یکی تو-

 :گفتم و فشردم هم به محکم رو م*با*ل

 تو چون. کنمنمی تالش مریضت روان کردن درمان برای پرند مثل من اصل در-

 مونه؛می احمق یه همیشه احمق یه که اینه اونم فهمیدم، خوب رو چیز یه زندگیم

 تا چند و کنه،می منتقل رو ویروسش هم بقیه به و کنهمی پیدا تکثیر هم گاهی

 !کنهمی درست خودش مثل احمق

 :گفتم شمرده شمرده و ایستادم روش به رو و شدم بلند زمین روی از

 .بایست کنار و کن باز رو در-

 :گفت تمسخرآمیزی لحن با بعد و شد خیره چشمام به ایلحظه

 دیگه؟ امر سرورم چشم-

 :پرسیدم زیرلب و کردم تکیه دیوار به قبل از اامیدترن و نداد جواب نفوذم بازم

 ممکنه؟ چطور-

 :گفت و اومد جلو رو بودم شده دور ازش که هاییقدم

 بدونی؟ داری دوست-
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 .شد خارج دهنم از ایآره و کردم نگاه شآهسته هایقدم به

 رو دستش! نوازشگرانه بار این اما گذشت بود زده سیلی که جایی همون رو دستش

 :گفت و شد بلند زارش حال همون با پرند. زدم پس رو دستش گذاشت که لبم ویر 

 !عقب برو-

 چشمام هنوز. کشیدم نفس تند تند و گذاشتم هم روی پلک و ترسیدم چشماش از

 :گفت که بود بسته

 مغزم ولی برم جایی خواستمنمی. نبودم خودم حال تو رفتم، بیرون مهمونی از وقتی-

 مقابل تونستمنمی من و بودن جدال در هم با که نخواستنی و خواستن. خواستمی

 آدم تو فهمیدم داغونم حال همون با. بایستم بود، نخواستن از زورتر پر که خواستنی

 اتوبان توی! بشم پلیس تسلیم که کردی وادار! کردی وادار رو من و نبودی طبیعی

 اتوبان توی نازنینم ماشین خوردن قل باعث خودم که اینه درستش. کردم تصادف

 نجات رو من یکی! بود زندون تو پوسیدن از بهتر خب ولی شدم الش و آش. شدم

 بود، زن بود، مرد دونمنمی االنم همین حتی! وقتهیچ نفهمیدم، ازش هیچی. داد

 از تو، از! بود داده نجات رو من اون چون نبود، مهم اصال اما... یا بود انسان اصال

 بمی صدای یه. آوردم خاطر به کم کم! بشه تو به مربوط که نحسی قاتفا هر از مرگ،

 انجام رو خواستی ازم تو که کاری گفت بهم اون. آوردم یاد به رو گوشمه تو هنوزم که

 هرچی به و ندم اجازه کنی ذهنی نفوذ بهم کردی سعی بازم اگه گفت بهم اون! ندم

 خاطر به فقط گفت اون و کنییم رو کار این چرا پرسیدم ازش! نکنم عمل میگی که

 و کرد نفوذ من به تو علیه بر و بود تو دشمن بود که هرکی اون! داره تو از که نفرتی

 بعد و کنم خطی خط رو صورتت نداد دستور بهم چرا که اینه از ناراحتیم تنها

 !بکشمت
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 :داد ادامه و کشید مگونه روی رو انگشتش

 !کنممی حلش نفوذبی و دارم رو ناییتوا این خودمم من راحت، خیالت ولی-

 و بیچاره رو خودم کردنمی عمل قدرتم دیگه که حاال. کردم باز رو چشمام باالخره

 .زدم کنار صورتم روی از رو دستش و کردم نگاهش حرفبی. کردممی حس ضعیف

 گلوم زیر و آورد کجا از رو اسلحه یهو نفهمیدم و گرفت دستش توی رو مچونه

 بهش پریده رنگ و زده بهت من و شو خفه زد فریاد دارا و کشید جیغ رندپ. گذاشت

 .کردممی نگاه

 هان؟ هان؟ تونممی که دونیمی دیوار به بپاشم رو مغزت تونممی االن همین: دارا

 :دادم جواب هق هق با و دادم تکون رو سرم

 !تونیمی-

 کرد؟ ککم بهم کی یک،! میدی رو سواالم تک تک جواب پس خب: دارا

 !کتایون-

 توئه؟ مثل اونم-

 .آره-

 ست؟خونه همون توی کنم؟ پیداش تونممی کجا-

 !مرده نه،-

 :زد داد و کرد ترمحکم رو اسلحه فشار

 !زنممی بگی، دروغ دیگه بار یه اگه-
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 :زدم جیغ و رفت باال مگریه صدای

 !شد غرق دریا تو! مرده خدا به-

 تا دو و کشید فریاد و شد دور ازم بعد اما گرفت غم رنگ چشماش لحظه، یک برای

 .گرفت محکم رو مشونه پرند و زدیم جیغ پرند و من. زد هوایی تیر

 پرند و من ماشین، صدای شنیدن با و شد سکوت در غرق جا همه دقیقه چند

 در که دید چی دونمنمی و دوید در طرف به دارا و انداختیم نگاهی هم به امیدوارانه

 :زد داد و گرفت طرفمون به رو اسلحه و کرد باز رو

 !جا این بیاین-

 متر صد از پلیس آژیرهای نور اما بود شده تاریک کامال هوا شدیم خارج که انبار از

 و من. داد هل انبار پشت رفت به و گرفت رو مشونه دارا. شدمی دیده ترطرف اون

 ایست صدای که مرسیدی انبار پشت به. کردیممی اطاعت فقط ترس شدت از پرند

 :زد داد کشید رو دستم پرند. رسید گوشمون به ایست

 .بریم بیا-

 صدای اومدیم بیرون انبار پشت از که این محض به و ندیدم رو دارا العملعکس

 !شد پرت عقب به پرند اما چرا، نفهمیدم و شد بلند شلیک

 نثار احمقی ب**ل زیر و کشید رو بازوم دارا که برم طرفش به خواستم و زدم جیغ

 اما برم من بذاره کردممی التماس گریه با. کشوند خودش دنبال رو من و و کرد پرند

 .کشیدمی رو بازوم فقط

 .ایستاد من به پشت جا همون و رفتیم پایین بلندی خاکی یتپه روی از
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 جیغ برگشت که طرفم به. رسیدنمی گوش به هم صدایی هیچ و بود ظلمات جا همه

 .گرفت طرفم به رو اسلحه اون و دمکشی ایخفه

 زل اسلحه به لرزون و زده بیرون حدقه از چشمای با و نبود مسکسکه از خبری دیگه

 :گفتم و بردم باال رو دستام. بودم زده

 آخه شو؛ من کشتن بیخیال و برو! برو! بری در تونیمی راحت خیلی... خیلی ببین-

 داره؟ برات سودی چه من مردن

 !شو خفه-

 بهم. دادم بیرون شده حبس مسینه توی که رو نفسی آورد پایین که رو لحهاس

 .خوردم تپه به و رفتم عقب شد، نزدیک

 سر از دوباره اشکام و کشیدمنمی نفس دیگه عمال و گذاشت قلبم روی رو اسلحه

 .شدن گرفته

 !نکن عزیزت جون! نکن رو کار این... توروخدا -

 اسلحه روی دست داره، تردید دیدم وقتی. کردمی نگام حرفبی و زدمی نفس نفس

 با و گرفت رو گلوم شدیگه دست با که کنم دورش قلبم از خواستم و گذاشتم

 .زد پیشونیم به ایضربه پیشونیش

 یاسلحه بازم. لرزیدمی بدنم فقط و شده چی نفهمیدم اصال بودم؛ منگ ثانیه چند تا

 چاه ته از که صدایی با من و گذاشت چشمم روی بار این و آورد باال رو رنگش اینقره

 :گفتم اومدمی بیرون

 !دارا-



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر I.yasi( | دوم جلد) زرد رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

207 

 

 :کرد زمزمه و کشید چشمم روی رو اسلحه

 !عمیق دارک، مشکی،... بود تو کپی چشماش-

 رو اسلحه ناباوری کمال در و کشیدم اسلحه روی دست و دادم جرات خودم به دوباره

 کرد جدا پیشونیم از رو پیشونیش دارا م،شنیدی که رو نفر چندین پای صدای. کرد ول

 چطور دونمنمی که کردمی نگاه رو من بر و بر طور همین. رفت عقب قدم چند و

 :شد خارج م*با*ل بین از ارادهبی

 ...!برو-

 باالی از نفر چند که بود نگذشته چیزی هنوز. دوید بعد و رفتم عقب قدم چند دوباره

 :زد داد یکیشون و پریدن پایین تپه

 !رفت؟ طرف کدوم از-

 داره تیزش چشمای کردم احساس و کردم نگاه بود رفته که طرفی و روم به رو به

 و دادم نشون رو مخالف جهت پرسید، رو سوالش دوباره مرد وقتی و کنهمی تماشام

 :گفتم

 !طرف اون از... از-

*** 

رُم و اومدم پایین اورژانس تخت روی از  و کشیدم سرکی. مکشید بیرون دستم از رو س 

 پاورچین پاورچین ان،دیگه مرد دو با زدن حرف حال در مرد و زن پلیس دو دیدم وقتی

 .رسیدم خیابون به نهایت در و شدم خارج اورژانس از
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 و گفتم رو چادری زنی جلوی. دادم تکیه دیوار به و شدم گذاشتم قلبم روی رو دستم

 گفتم و زدم زنگ امیرسام به. داد بهم رویی گشاده با که خواستم رو موبایلش ازش

 !شدم ولو زمین روی جا همون و برسونه رو خودش

 تزریق پاهام به عجیبی نیروی شد، متوقف پام جلوی بهنام ماشین که این محض به

 پرسید؛می مدام و گرفت آغوشم در و شد پیاده امیرسام. دویدم ماشین طرف به و شد

 زنی؟نمی حرف راچ شد؟ چی نشده؟ زخمی جاییت خوبی؟

 .کردم سکوت بازم پرسید، ازم پرند به راجع و گرفت محکم رو بازوم که بهنام

 و کردم جمع رو خودم صندلی، روی شدم سوار وقتی و بشم سوار کرد کمک ضیا

 :گفتم

 !بشه؟ فاش نباید ما هویت دونیننمی مگه زدین؟ زنگ پلیس به چرا نیومدین؟ چرا-

 اون وارد زور به رو دختر یه دیده یکی که این مثل. نزدیم زنگ پلیس به ما: امیرسام

 !پلیس زنهمی زنگ و كرده انبار

 ...شما پس-

 !نبودین جا اون شما رسیدیم، وقتی ما: ضیا

 :گفتم و چسبوندم شیشه به رو سرم و زدم پوزخندی

 ...پرند-

 زنی؟نمی حرف چرا دختر، کجاست، پرند: بهنام

 !شد شناسایی-

 ؟چی: امیرسام
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 فهمیدن استعالم یه با موقع همون و گفت رو واقعیش اسم پرند شنیدم خودم من-

 !مشخصه هم شبقیه و بوده پیش سال هفت هایگمشده جزء

 کرد؟ رو کار این چرا: بهنام

 !داشت درد خیلی و بود شده زخمی دستش! نبود خودش حال تو-

 بود؟ خوب حالش: بهنام

 !خراشه یه طفق و شده رد تیر گفتن دکترا آره-

 کردی؟ معرفی کی رو خودت تو: امیرسام

 کردم؟می چیکار رفتم، در-

 شد؟ چی قاتله یارو اون: ضیا

 :گفتم وارزمزمه و بستم رو چشمام

 !کرد فرار... اون-

 :گفتم و دوختم چشم بود، نشسته جلو که امیرسام به

 میشه؟ چی پرند تکلیف-

 هفته یک فقط... نمونده ایدیگه راه یعنی! شخانواده پیش گردهبرمی: امیرسام

 ...لعنت! برهمی زمان جوزف کردن متقاعد

 خونه؟ ریمنمی! دارم کردن استراحت به نیاز م،خسته خیلی من-

 !کنهمی چیکار پرند ببینیم صبح تا خونه ریممی فعال! توئه با حق: امیرسام
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 به رونیا با! یختمر  اشک ریخت، اشک و گرفت آغوشم در رونیا شدیم که خونه وارد

 .میده توضیح امیرسام گفتم بقیه هایسوال به پاسخ در و رفتم اتاقم

 :بود این گفت که چیزی اولین کردم، تعریف رونیا برای وقتی

 !تخانواده پیش برگردی تونستیمی کردی؟ فرار چرا آذین،-

 .نرسیدم وقتهیچ یعنی! نرسیدم اصلی جواب به خودمم شب اون

 در بعد ساعت یک درست و کنم فاش رو هویتم راحت خیلی و مونمب تونستممی

 صداشون کم کم داشت و بودمشون ندیده بود وقت خیلی که ایخانواده گرم آغوش

 !باشم شد،می فراموش

 فرار دلیل شاید که بود کرده رشد من در وفاداری یه مسئولیت، احساس یه اما

 !بود همین کردنمم

 اژمیپریمون زندگی روزهای بهترین دلیل چند به گفت میشه و شد سپری روزی چند

 سه حاال و کرده مالقات برادرش و خواهر با و بود سالم و صحیح پرند که چرا بود؛

 .بود کرده شروع رو ایتازه زندگی اونا با که شدمی روزی

 چیه، دلیلش دونستنمی همه و بود آویزون مدام شلوچه و ب**ل بهنام بین این در

 این از بودم، خوشحالم! بوده چی پرند ناراحتی دلیل دونستنمی همه که طورهمون

 از! بودم خوشحال ببینم رو پرند و بهنام یشده قفل هایدست قراره باالخره که

 که این از! بودم خوشحال بودم، برده کار به دو اون بودن هم کنار برای که" شایدی"

 !بودم خوشحال بود، ردهک تصاحب زندگیشون توی رو شاید جای حتم،

 !برگشت رونیکا عموی! بودم خوشحال هم، رونیکا برای هم، اردوان برای
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 طور اون و برگشت عجیب و جدید خاطرات کلی با پیوست؛ جمعمون به دوباره اردالن

 اما. داشتن باهاش خوبی رفتار جا اون و نداشت هم بدی روحی شرایط بود، پیدا که

 !داد؟می داد،نمی بروز ظاهر به که بودمی هم هااغوند ترینداغون اگر حتی خب

! بود آریا ازدواج خبر اومد،می حساب به خواستنی و ویژه من برای که اتفاق سومین

 داشته حضور ازدواجشون مراسم توی و برم شده طور هر خواستم بخواید، رو راستش

 داشت اصرار هم سامامیر  حتی! شدم منصرف بودم، آماده یآماده که وقتی اما باشم

... و شناختمی رو من کسی عمرا بودم، ساخته که وضعی و سر اون و لنز با چون برم

 .نرفتم بازم

 مراسم توی ایمرده هیچ و! بودم مرده من جمله؛ یه به! رسیدم نتیجه یه به رفتن دم

 !مردگان دنیای در مگر کنهنمی شرکت کسیهیچ ازدواج

 دلجویی آریا از و کنم تقدیمشون همسرش و آریا از ییتابلو بعدها گرفتم تصمیم و

 .کنم

 شخانواده به پرند چون بوده یمن خوش خیلی اردالن برگشتن کردممی فکر اولش

 باردار هم شیدا و کرد ازدواج من برادر! بود رفته رو راه ینیمه تا هم بهنام با و رسید

 آخر تا و بگذره خوشی به ذارهنمی زندگی دنیا، جای هیچ" وقت هیچ خب ولی! شد

 !نمیده نشون رو خوشش روی

 نمیده نشون یهو و میده نشون میده، نشون میده، نشون خوش روی هم وقتایی یه

 از غیر زندگی مگه بگم خواممی یعنی،! چسبهمی رو خرت خفنی تکنیک با بلکه

 اینه؟

 :لیتو بهزاد قول به)
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 !وقتی یه حاال موقعش، به کوبمتمی

 (موقعش به ولی متکوبمی من

 !کنهمی بازی ما دنیای تو رو لیتو نقش زندگی،

 و من که بود روزی نداد، نشون ما به رو خوشش روی زندگی که روزهایی از یکی مثال

 رو رونیکا و رفتم رونیا اتاق به. بریم پرند یخونه به تا بودیم شدن آماده حال در رونیا

 کردم،می بازی رونیکا با که طورهمون شهب حاضر رونیا تا بردم سالن به خودم با

 .بود مشغول تلفن با حیاط تو که شدمی ساعتی نیم که بود امیرسام به حواسمم

! تو اومدن ضیا و امیرسام که گرفت ازم رو رونیکا و شد نزدیک بهمون لبخند با رونیا

 دید شخود به رو نگاهم وقتی و نشست خیالبی ضیا اما بود سرخ مقدار یه امیرسام

 .کرد نگاه امیرسام به

 شده؟ چیزی-

 :گفت و آورد باال رو سرش امیرسام

 !کنید صبر-

. نشست جا یه هرکی و اومدن یکی یکی همه. زد صدا رو بقیه و برد باال رو صداش

 :گفت بودیم، زده زل امیرسام دهن به همه وقتی

 !مرد پیش ساعت یک جوزف-

 که بود مرتضی آن   از ما، احساسات اوج و تیمانداخ امیرسام به تفاوتیبی نگاه هممون

 :گفت

 !آهاع-
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 بهنام که دادمی یکی اون تحویل آهی یکی دقیقه به دم هی و بودن کرده سکوت همه

 :گفت بلند و تو اومد

 !شنیدین؟ رو خبر-

 ولی مرده تونگونه رییس جوزف که نباشه مهم براتون شاید واقع در! آره: امیرسام

 !جوزفه جایگزین یسری اون از ترمهم

 کیه؟: اردالن

 که نکردن پیدا رو کسهیچ شده، درهم اوضاع! آمریکا برم سفر یه باید من: امیرسام

 رو آذین عموی یگونه و شما یگونه یا پس. باشه داشته رو جایگاه این صالحیت

 به هم ما رییس گونه، اون رییس و. میشه ادغام دیگری یگونه با یا کنن،می ادغام

 !میاد سابح

 !میشه؟ چی حاال خب: رونیا

 یگونه برای االن تا قبل هانسل از که قوانینی! شده عوض قوانین تمامی: امیرسام

 !میشه تایید یا رد جدید رییس توسط بوده، برقرار شما

 ضرر؟ به یا ماست نفع به این حاال: آرشا

 دونممی فقط ندارم نهگو اون از زیادی اطالعات من! داره خودتون به بستگی: امیرسام

 همگی که اینه بشه ادغام شما با هست امکانش که کمیابی یگونه قوانین از یکی

 !کنن زندگی هم کنار

 !کنیممی زندگی هم کنار االنشم همین که ما خب-

 !برید باید شما و جااین نمیان اونا مطمئنا پس! آلمانن اونا: امیرسام
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 :گفتم و شدم خیز نیم

 ؟...یعنی-

 ...و بشه تصویب هم شما برای قانون این احتماال یعنی: یرسامام

 !چی؟ تو پس! بریم نگفتی برید، گفتی: مرتضی

 با گونه یاداره سیستم کل واقع در نیست؛ نیازی من مثل افرادی به جااون: امیرسام

 !متفاوته اژمیپر

 مخانواده از بار ولینا افتاد؛می اتفاق داشت دوم بار برای. کردم نگاه امیرسام به ناباور

 ...از بار این و شدم جدا

 خودخوری و گزیدم ب**ل. افتاد آلمبن هایبچه به چشمم که کنم اعتراض خواستم

 .کردنمی نگاه من به اصال که هم امیرسام. کردم

 بود؟ مردن وقت االن آخه: اردوان

 میشه؟ چی حاال: رونیا

 !پرسیدی تازه بشنوی؟ رو حرفا همون دوباره خوایمی: بهنام

 .گفت چیزی زیرلب و کرد کجی دهن رونیا

 !باهمیم هرصورت در! جااین چه جااون چه داره؟ فرقی چه خب: ساناز

 :گفتم رویی ترش با

 نداره؟ فرقی چطور نداره؟ فرقی-

 :خورد جا تندم لحن از ساناز
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 !ببخشید؟-

 !اینه فرقش کشوریم، یه تو خوشه دلمون! هامونیمخانواده کنار جااین که اینه فرقش-

 .انداختم پا روی پا و کشیدم پوفی. گفت ایهللا باریک نگاهش با رونیا

 :گفت و داد امیرسام به رو شمتفکرانه نگاه مرتضی

 عضوشه؟ سامیار که ایگونه چی؟ گونه اون-

 پرجمعیتن، ولی... معلومه تکلیفش! آزاده دولت هفت از که گونه اون: امیرسام

 رای داره، نظارت کمی افراد تعداد به چون گونه اون رییس! رانای توی مخصوصا

 .کنه نظارت تونهمی بهتر معتقدن چون! میاره بیشتری

 نیست؟ امیدی: اردالن

 !خبره چه ببینم برم باید: امیرسام

 :داد ادامه و خاروند رو پیشونیش

 !بیاد همراهم کی که کنید انتخاب خودتون-

 نمیره؟ بهنام مگه: اردالن

 !مونهمی جااین بهنام: میرساما

 :گفت و انداخت جمع به نگاهی

 !میاد مرتضی-

 .چشم: مرتضی

*** 
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 بهنام مدت این در. گذشتمی امیرسام رفتن از روز چهار و بود آذرماه هفتم و بیست

 .نشه دردسرساز فراری دارای تا کرد استخدام دیگه نگهبان دو

 وقتهیچ که کسی. دید نخواهم وقتهیچ رو دارا که داشتم یقین جورایی یه من ولی

 یادآور اون، برای چشمام نفهمیدم حتی که کسی. نفهمیدم رو زندگیش داستان

 !بود کی چشمای

 گونه ریاست نتایج اعالم منتظر و بودیم شده خسته بالتکلیفی این از طرفی، از

 .بودیم

 عقیده هم من با همه ولی. کنیم مکان نقل دیگری یقاره به اگر شد،نمی این از بدتر

 .بودن کرده اعالم رو کاملشون رضایت... و ضیا و ساناز مثل افرادی و نبودن

 یه هایعروسک عمال. کنم تحمل رو وضع این تونستمنمی دیگه تونستم،نمی من اما

 تصمیم. گرفتنمی حیاتمون یادامه برای تصمیماتی مدام که بودیم شده آدم عده

 این نباید رقمه هیچ! موندیممی و بمونیم گرفتنمی تصمیم! یمرفتمی بریم، گرفتنمی

 !باشه داشته همراه به امیرسام بی رفتنی که دستوری اونم. پذیرفتممی رو دستورات

 حتی. بود داده ترجیح رو سکوت معمول طبق و بود من مخ رو شدیدا که هم امیرسام

 جدی و محکم عمدا   و راضیهنا شرایط این از که دادنمی نشون هم من دلخوشی برای

 از نیست، کنارم که روزی چند تا زد رو حرفاش هم رفتن دم! رفت و زد رو حرفاش

 !بیام که خوامنمی! نمیام بیرون. بیام بیرون عاشقی و عشق توهم

 .دیدم رو پرند و برگشتم گرفت، قرار مشونه روی که دستی با

 اومدی؟-

 خبرا؟ چه آره،-
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 !خیاالت و فکر از امان ولی کنم شروع رو داداشم ابلویت کردممی سعی داشتم-

 :گفت و برداشت رو باریکی موی قلم

 ما آذین، شدیم گرفتاری چه! میری داری نیومده هنوز میگه! ناراحته ازم خیلی پرستو-

 زندگی یه! کنممی زندگی مخانواده با دارم تازه من بکنیم؟ غلطی چه بریم آلمان

 ...وقت اون واقعی،

 :گفتم و گرفت رو وجودم تموم حسادت لحظه یه

 .کردممی معرفی رو خودم شب اون منم کاش-

 .کرد ریز چشم و آورد باال رو سرش

 امیرسام برای چقدر دونیمی. دادم لو یهو که شد چی نفهمیدم بودم، گیج اصال من-

 !کردی فرار تو خوبه بازم شد؟ بد

 ...اون امیرسامم، فکر به من که قدری اون-

 .کردم مشغول پالت روی هایرنگآب با رو خودم و کردم ایقروچه دندون

 ...ولی آذین، فهمممی-

 :گفتم و برگشتم طرفش به

 ...آوردینمی' ولی' تهش فهمیدیمی اگر-

 .کرد سکوت و کشیدم آهی

 خارج اتاق از و پوشیدم رو سفیدم ربدوشامبر بود، زده سرم به خوابیبی که شب آخر

 آشپزخونه طرف به پاورچین پاورچین دیدم، روشن که رو آشپزخونه هایچراغ. شدم

 .رفتم
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 و کردم تکیه کابینت به. بودن خوردن غذا درحال و بودن آشپزخونه توی آرشا و ساناز

 :گفتم

 نخوردین؟ شام مگه-

 :گفت و خورد آب قُلپ یه ساناز

 .خوردیم چرا،-

 خوری؟می: آرشا

 .بردارم بآ اومدم... من! جونتون نوش نه-

 اومدم تا. کردم پر رو لیوان ،نفره چهار میز روی پارچ از و آوردم بیرون کابینت از لیوانی

 .اومد سالن در قفل توی کلید چرخیدن صدای بکشم، سر رو آب

 :گفت و شد بلند آرشا

 .نگهباناست از یکی شاید-

 :گفت و کرد ماکروفر روی ساعت به نگاهی ساناز

 !ستدوازده-

 ناخودآگاه. دیدیم چمدون دو با همراه رو مرتضی و رفتیم بیرون آشپزخونه از هرسه

 .رفتم طرفش به و گرفت شکل لبخندم

 !برگشتیم ما: مرتضی

 .کردم سالم و گرفتم سمتش رو دستم

 امیرسام؟ پس-
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 .کنهمی صحبت پسرا با داره دره، دم: مرتضی

 رفتارم و من روی که آرشایی و بود برقرار که جوّی به توجه با اما بیرون برم خواستم

 .نخوردم جم جام از بود، کرده زوم

 !باز چهارتاق سالن در و بود سرد حسابی هم هوا

 :پرسیدم من و برد امیرسام و مرتضی اتاق به رو هاچمدون آرشا

 بود؟ چطور شد؟ چی-

 ...دستشویی برم من! میگه میاد خودش االن: مرتضی

 کرده فرو مشکیش پالتوی توی رو دستاش امیرسام .رفتم کنار در جلوی از و خندیدم

 و بود سرخ سرما شدت از صورتش. اومدمی ساختمون طرف به بلند هایقدم با و بود

 !پریشون موهاش

 .رفتم امیرسام طرف به و کردم ساناز به نگاهی زیرچشمی

 .سالم-

 طرف به رو دستش. گذاشت مشده دراز دست توی رو دستش و داد جواب آروم

 :گفتم و کشیدم ودمخ

 !کردی یخ تو بیا-

 .ایستاد جلوش و رفت شومینه طرف به راست یک

 :گفت کشان خمیازه و اومد قرمز، چشای با رونیا

 اومدن؟-
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 :دادم جواب و کردم مرتب رو ششده سیخ موهای

 باالخره؟ خوابید آره،-

 !خوشبختانه-

 :گفت جا همون از امیرسام

 ...شلوغه سرم فردا! کنیم صحبت النا همین بیدارن، همه اگه ببین-

 :گفت و رفت هاخواب اتاق طرف به رونیا

 .کنممی بیدارشون نباشن، هم بیدار-

 :گفت و کرد صاف رو گلوش حمید. زدم زل دهنش به منتظر و کشیدم عمیقی نفس

 امیر؟ خب-

 .نشست دوباره و آورد در رو پالتوش امیرسام

 (سامیار یگونه! )شد بانتخا اژمیهر یگونه رییس: امیرسام

 خب؟: رونیا

 بد؟ یا خوبه این حاال. نمیارم در سر که من: اردالن

 از جدایی عنوان به قانونی اژمیهر یگونه که این مثل! بودید شانس خوش: امیرسام

 !نداره خانواده

 :گفتم و گرفتم دهنم جلوی رو دستم

 !ندارن قانونی نینچ گفت بهم خودش نشد، جدا وقتهیچ سامیار درسته، درسته-



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر I.yasi( | دوم جلد) زرد رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

221 

 

 خوشحالی روی از بلندی جیغ و پرید جا از رونیا یهو که بود شده برقرار سکوت

 .بودن فرورفته فکر به همه و نکرد توجه بهش کسی اما. کشید

 صورتم به دستی! بشه حل مشکل این جوزف مرگ با کردمنمی فکر وجه هیچ به

 :پرسیدم و کشیدم

 !برگردیم؟ موننوادهخا به تونیممی ما... ما یعنی-

 !احتماال آره ولی نیست خبری هنوز: امیرسام

 خیره زمین به که خورد بهنام به چشمم. کشیدم عمیق نفس بار چند و زدم لبخندی

 که کسیه تنها بهنام دونستممی و اومد خاطرم به زندگیش تموم سریع. بود شده

 !بود کننده ناراحت و ردهبرگ واقعیش هویت به تونستنمی حتی یا! برگرده تونهنمی

 :گفت و انداخت گوش پشت رو موهاش رونیا

 کی؟ امیرسام-

 :پرسید آرامش با امیرسام

 چی؟ کی-

 خودم؟ یخونه برگردم تونممی کی: رونیا

 شما و هاخانواده سراغ ریممی نوبت به و کنممی درست رو کارهاتون فردا از: امیرسام

 میشه، درست چیز همه! نیستید قبر اون توی و دایزنده که کنید تنظیم شکایت باید

 !برهزمان فقط

 در پشت و بردم پناه اتاقم به حرفبی و کردم حس مگونه روی رو اشک رطوبت

 .نشستم



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر I.yasi( | دوم جلد) زرد رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

222 

 

 دستام با. بدم بروز چطور رو خوشحالیم دونستمنمی که بودم سردرگم و شوکه قدراون

 ...!کردم گریه های های و گریه زیر زدم بلند و پوشوندم رو صورتم

 صورتم روی هایاشک تند تند و پروندم جا از خورد، در به که آرومی هرچند یضربه

 .کردم باز رو در و شدم بلند زمین روی از. کردم پاک رو

 هست؟ اجازه: امیرسام

 :گفتم و رفتم کنار در جلوی از

 .تو بیا-

 جیب توی رو دستش یه روم به رو. نشستم تخت روی و رفتم عقب من و اومد

 یگوشه لبخند با و بود کرده تغییر نگاهش. کرد تکیه دیواری کمد به و کرد شلوارش

 .کردمی نگاه خیره خیره بهم لـبش

 :گفتم و کشیدم باال رو دماغم

 چیه؟-

 ...هیچی-

 چشم تا چند شده چی حاال! هللا بسم تو و بودم جن من پیش ساعت نیم همین تا-

 ؟کنیمی نگام و کردی قرض هم

 .بایستم کرد مجبورم و گرفت رو دستام. ایستاد جلوم و برداشت کمد از رو شتکیه

 :گفتم و دادم تکون رو مشونه. گذاشت مشونه روی رو شچونه و شد ترنزدیک

 شبی؟ نصف خورده جایی به سرت شدی؟ دیوونه -

 :گفت بمش صدای
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 !شاید-

 .کردم دورش خودم از و گذاشتم شسینه روی رو دستام

 شده؟ چی تو؟ چته-

 :گفت و گرفت دستاش توی رو دستام دوباره

 !باشیم دور هم از نیست الزم دیگه-

 :گفتم زیرلب و شد نزدیک هم به ابروهام

 !چی؟ یعنی-

 :گفت و زد نمایی دندون لبخند

 !شد منتفی هرگز، اژمیپر و یابنده قانون-

*** 

 پیچیدمی رو پنیر و نون یلقمه که شکشیده هایانگشت و سفید دستای پی حواسم

 :گفت و گرفت طرفم به. بود

 .جونت نوش... بخور چشمونم، سیاه قربون-

 بهش همیشه که بزرگی لیوان با که کردم بابا به رو و جویدم و گرفتم مامان از رو لقمه

 سفت و شل لیوان دور رو دستش فشار مدام و بود مشغول خانوادگی، لیوان گفتممی

 :گفتم و کردمی

 بابایی؟-

 :گفت و زد ایکننده دلگرم لبخند و آورد باال رو سرش



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر I.yasi( | دوم جلد) زرد رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

224 

 

 بابا؟ جان-

 :گفتم و کردم بازی رنگ سفید رومیزی با

 فکرید؟ تو-

 :شد ترعمیق لبخندش

 !برگردوند ما به رو تو خدا که دادم انجام خوبی کار چه که کنممی فکر این به دارم-

 :گفتم ایگانهبچه و لوس لحن با

 .بودم جا همین! بودم نرفته که من ی،بابای اما-

 :گفت و گرفت طرفم به ایلقمه دوباره مامان

 خیلی حتما بمیرم الهی دادن؟نمی غذا بهت جا اون مگه شدی؟ الغر اینقدر چرا-

 ازشون قسم خدا به کردن، زندونیت سال دو. کنه لعنتشون خدا... شدی اذیت

 !گذرمنمی

 و گذاشتم دستش روی دست که شدمی جمع هاشچشم تو داشت اشکاش دیگه

 :گفتم و کردم نوازشش

 ...فقط. نداشتم مشکلی هیچ جااون کن باور جان؟ مامان بدم توضیح بار چند-

 :گفتن بلندی صدای با نگرانی با دو هر غیرمنتظرانه

 چی؟ فقط-

 نهایت در و دادم قورت رو خنده و فشردم هم به محکم رو لبام ولی گرفت مخنده

 :کشیدم آهی سپس و شد نمایان لبام روی کمرنگی بخندل تنها
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 !نبودین شما فقط-

 سر از و برداشت رو پولش کیف و سوییچ بابا و کشیدن آسودگی سر از نفسی دو هر

 با هم مامان. رفت در طرف به و زد موهام به ایه*س*بو و زد دور رو میز. شد بلند میز

 .رفت بابا دنبال و شد بلند عجله

 .شد خارج اتاق از غرغر با که رسید گوشم به نآری صدای

 :گفت و شد کمرنگ اخمش خورد من به که خوابش از خمار چشمای

 ...آذی سالم-

 رو شمدرسه کیف و نشست زمین روی. کشیدم سر رو چای تموم و دادم رو جوابش

 .پوشید رو نفتیش آبی هایجوراب. کوبید زمین روی

 :گفت آرین به رو و برگشت مامان

 گفتم بابات به بخوری؛ نداری وقت که صبحونه شده، دیرش! منتظره بابات پسر یاال-

 !بخره رو شیرت و کیک

 :زد غر و کشید چشماش به دستی آرین

 !اه بخورم؟ شیر که مبچه من مگه-

 :گفت و کرد بلند رو کیفش مامان

 بخورن؟ شیر قراره هابچه فقط مگه-

 :کرد پوفی

 برم؟ چرا اصال. نداریم درس امروز-
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 .کرد همراهیش در تا و گفت تنبلی ب**ل زیر مامان

 با مامان که بدم سامون و سر رو اتاقم برم خواستم و کردم جمع رو صبحونه میز

 .گرفت رو بازوم و شد نزدیک بهم تیز و تند هایقدم

 شده؟ چی-

 باال ابرویی تک. نشوند هال توی ینفره دو مبل روی و کشید خودش دنبال رو من

 :گفت طلبکارانه و انداخت

 آدمیه؟ جور چه پسره این ببینم بگو! میری در هی دیشب از-

 .کردم تر رو لبم و انداختم پایین رو سرم

 پسره؟ کدوم-

 :گفت و رفت ایغره چشم

 !دختر میگم، رو زرین امیرسام خب! همسایه پسر-

 :گفتم و شدم جا به جا جام، تو

! دارم دوستش... که ساله دو زدیم، حرف هم با هرروز دیدمش، هرروز سال دو خب،-

 ...شما چی هر ولی خوبیه، آدم من نظر از

 !مونه؟می باقی حرفی چه دیگه دوختین، و بریدین که شما-

 .انداختم بهش نگاهی دلخور

 ...من نباشید راضی شما اگه خدا به مامان؟ چی یعنی-

 :گفت و گذاشت دستم روی رو دستش
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 !بااصالتیه مرد فهمیدم آورد، خبر برامون تو از جااین اومد که لاو همون من! مبارکه-

 :گفتم زیر به سر و کشیدم بیرون دستش از رو دستم

 ...کنم تمیز رو اتاقم برم من-

 .رفت آشپزخونه به و خندید مامان

 دیدن با. خورد زنگ گوشیم بستم رو چشمام که همین و انداختم تخت روی رو خودم

 .زدم دیلبخن گیرنده تماس

 !بخیر صبح سالم،-

 !صبح موقع این بیداری عجب چه سالم،-

 :گفتم و دادم گردنم و سر به قری

 .کنار بذارم رو تنبلی کنممی سعی دارم-

 .خندید

 !خوامنمی تنبل زن من کنی،می خوبی کار-

 .ایستادم آینه جلوی و شدم بلند تخت روی از

 !مبرا شو شاخ بعد میدن، بهت دختر ببین اصال-

 :گفت مکث با. ماشینه تو شدم متوجه و اومد بوقی تک صدای

 برداشته بینمون یفاصله قراره باالخره امشب،! هوام شدن تاریک منتظر صبرانهبی-

 !بشه

 :گفتم رفتممی ور موهام با آینه جلوی که طور همون
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 !میشه؟ شب کی پوف،-

 !گذرهمی زودتر توق بگذرونیم هم با رو ساعتی دو یکی و دنبالت بیام اگه-

 همیشه از ترسریع وقت خوبه حالت وقتی میگن آخه گذره،می زود وقت تو کنار-

 !گذرهمی

 بیام؟ پس-

 ...!بیا-

 !بینیمی رو من کنار، بزن رو اتاقت یپنجره یپرده-

 که دیدم رو امیرسام و زدم کنار رو پرده. دویدم پنجره طرف به و کشیدم ایخفه جیغ

 ...!کنهمی نگاه بهم دست، به تلفن و کرده تکیه ماشین به

 

 (پایان)

 

 (6:00! )بودند خواب همه وقتی: ساعت

 Million years ago: موزیک

 

 

 

 



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر I.yasi( | دوم جلد) زرد رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

229 

 

 

 .44589roman.ir/threads/1https://forum:  تایپ منبع

 رمان مرجع رمان یک

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

 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

 

 

 پیشنهاد می شود
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