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  افیی ادای ان وآی بناینوشتھ ال|سیرمان دختر ابل
 

telegram.me/cafeetakroman 
 
ساعت . بود می کھ نگاه کردم گوشیزی چنیبھ اول.  شدم داری گربم از خواب بی صدابا

 ...شدمی اماده می پارتی برادیبا...چھار بعد از ظھر بود 
 
 داشتم دیشا... دوش آب و تا تونستم داغش کردم ریسرمو بردم ز... سمت حموم رفتمبھ

 )من گناھکارم.....(کردمیخودمو مجازات م
 
 ریبعد چند لحظھ از ز... سوختیتمام پوستم از درد م... جھنم چقدر داغھنمی ببخوامیم

 ...رونیدوش اومدم ب
 

 فمایبھ ق... و بخار رو کنار دادمنھیی ایرفتم جلو... شرشر اب ھنوز تو مخم بودیصدا
 ... بودمروحی و بدیسف.... شدم رهیخ

چشمام ....کردی میی خود نمانگی پرسی دندونام و ابرو و گوشم سوراخم ھایباال
 ... داشتمی متوسط قلمینی بود و بیدرشت مشک

 
 صورتم یاروم اروم از اجزا....کردی چند برابر متموی کھ جذابی و گوشتکی کوچیلبا
 ..ی خونبی ھمراه سلنمی سی باالیتتو... اومدمنییپا
 
)son of the lucifer....(اره من ...یلعنت...اه... گذشتھ ھام افتادم ادهی
 .......دست از نگاه کردن خودم برداشتم)....گناھکارم(
 
کنار پام احساس قلقلک .....  اومدمرونی و از حموم بدمیچی حولھ دور خودم پکی

 . گربم بود... نگا کردمنوییپا.... کردم
 

 کھ ییاون چشا...  من متفاوتھ ی برایھکس)...جادوگر( یبود بھ معن)hexy( اسمش
 .....  دارهی وتماما مشکرونی از حد زده بشیب
 
 کیبھ سمت کمد لباسام رفتم و ... بھش وابستم تینھای بچھ بودم دارمش و بی وقتاز

 ...دمی پوشیلباس دکلتھ مشک
 
 دموی پاشنھ بلندمم پوشی مشکیکفش ھا..... دمی دنھیی خودمو از تو از تو اتی رضابا

 ...شی ارازیرفتم پشت م
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 رژ لب قرمز کھ ھی و ی مشکھی ساھیرو پلک چشامم ... زدمملی رکی خط چشم با کی

 .... با رنگ ناخونام ست شده بود
 
 نمی زنگ بھ عرفان زدم کھ ببکی... بود٨ساعت .... بھ ساعت کردمی نگاھکی

 ...کردمی تحملش مدیامشبو با ھیپسره نچسب ....کجاست
 
 ... بوق عرفان جواب داد٥ کھ بعد از دادمیگوش م.. ی گوشی تک بوق ھای صدابھ
 

  خانوم خوشگلھ؟؟یحاظر شد... خانومدایبھ بھ ا: عرفان
 

 ....... نازک کردم تا جذاب بنظر برسھصدامو
 
 ... دنبالمای بمیاره عز:دایا

 
 ... اونجامگھی ربع دکی....چشم :عرفان

 
 ..نمتیبیم.. باشھ عرفان:دایا

 
 پس خدافظ:عرفان

 
 خدافظ:دایا

 
 ی صداقھی دستیبعد ب.....دی ممتد بوق تو گوشم پچی عرفان قطع کرد صدانکھی ازابعد

 ... ادی ربعھ بھی بودم قرار بود یازش عصب...زنگ خونھ اومد
 

 از پلھ لکسیش کردم بعد ر معطلکمیاز حرص عرفان .....بود. اومدهرتری دقھی پنج داما
  نی داده بود بھ ماشھیعرفان تک... رفتمنییھا پا

 
 اروم رفتم سمتشو با اخم گفتم...دیکشی مگاری تند تند سو
 
  ؟؟؟؟یومدی مشی پقھی د١٠ دیاحتماال نبا:دایا

 
  خونسرد گفتیلی خعرفان
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 ؟؟یتو چرا معطل کرد... بودکیتراف:عرفان
 
  پوذخند گفتمھی با
 
 کردمی مشیداشتم ارا: دایا

 
 میسوار شو بر...باشھ:عرفان

عرفان تن ...میتو راه ھر دومون سکوت کرده بود.... عرفان شدمنی اکراه سوار ماشبا
 ... و عطر تخلش مخلوط شده بودگاری سیبو....دیکشی مگاریتند س

 
انداختم  ی رخ عرفان نگاھمیاروم بھ ن... تازه کنمیی تا ھوادمی کشنیی پنجره رو پاشھیش

 ...کردی جذب موی ھر دختردشی سفی تراشش ودندوناشیصورت ش....
 
 حوصلم نی تو ماشیحساب..... شده بوددهی داشت کھ بر اثر باشگاه ورزدهی ورزیکلیھ

 رو بھ عرفان گفتم.....سر رفتھ بود
 
 م؟یرسی میعرفان ک:دایا

 
  لبخند جذاب گفتھی با عرفان

 
 بھت خوش دمی قول ممیرسینگرا نباش االن م...... حوصلت سر رفتھ؟شدهیچ:عرفان
 بگذره

 
  لب خند کمرنگ زدم و گفتمھی
 
  
 یاوک:دایا

 
 می شدادهی پاک کرد و پننشویعرفان ماش.....میدیرس) کردان( بود کھ بھ ٩ ساعت بایتقر
 .....می رفتالیدوش بھ دوش عرفان بھ سمت و....

 
 یمھمون....... بودیری نظی بزرگ و بیالیو..... کردمرتی حمی شدالی وارد ویوقت

 ....عرفان بھ عنوان ھمراه منو اورده بود.......مالھ پسر خالھ عرفان بود
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 لباس بھ سمت ضی تعویبا عرفان برا......رزوندی رو مالی وی اھنگ ستون ھاھیصدا
 .......  تا اتاق بو٤ الی ویقسمت باال.........می رفتالی ویباال

 
 کردم بھ عرفان نگاه کردم زونیمانتو مو در اوردم و او...... می از اتاقا شدیکی وارد

 .........   کردیکھ داشت کرواتشو شل م
 

 بھ تی از سر رضایلبخند......... کردم دی نشستم و روژلبم رو تمدنھی ای روروبھ
 ..... بھ عرفان کردم کھ بھم زل زده بودی نگاھنھیاز ا.......خودم زدم 

 
   زد و گفتیلبخند

 
 ی شدبایچھ ز:عرفان

 
 یکل........می رفتنییبا ھم بھ سمت پا....... لبخند اکتفا کردمکی جواب عرفان فقط در

 از عرفان جدا شدمو بھ سمت بار رفتم........ص بودن *ق**دختر و پسر مشغول ر
........ 

 
 کردمیبھ اطراف نگاه م......  شدمدنی مشغول نوشیی و تنھاختمی رالی برا خودم تککمی

 عرفان باشھ رومو نکھی رو شونم حس کردم با فکر ای دستھ مردونھ اھویکھ 
 ...برگردوندم

 
 شخص قد بلند و چاق کھ ھیروبھ روم ......  ختی برگشتم تمام تصوراتم بھم ریوقت

 ...... بھم زل زده بودی کھ با لبخنده چندشدمی خورده بود دھی صورتش بخیچند جا
 
خواستم از ......  وحشت کرده بودم یحساب......  شد قی ترس بھ وجودم تزردنشی دبا

  کنارش رد شم کھ گفت
 

  ؟ی رو بھ من بدیدنی نوشھی افتخار خوردن یخواینم:مرده
 
  رد کمک کھ گفتشنھادشوی پخواستمیم
 

  دارمی معاملھ خوبھیبراتبرات :مرده
 

 یاز رو.. داشتھ باشھ؟تونھی می چھ معاملھ ایعنی. بودختھی افکارم بھم ریحساب
  ابروھامو باال برم و گفتمی تاکی....... برگشتمیکنجکاور
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 ......شنومیم: دایا

 
  خنده چندش اور کرد و گفتھی شخص

 
  تویچقدر عجلول:مرده

 
 با اخم گفتم.............با قھقھھش مو بھ تنم راست شد........ قھقھھ زدو
 
 زود حرفتو بزن دوست پسرم منتظرمھ:دایا

 
  کرد و گفتزدی بھ پوذخند مشتری لبخند چند کھ بھ بھی
 

 یگینکنھ اونو م:مرده
 
 یحساب.........کردی دختر لوند بگو بخند مھی سمت عرفان اشاره کرد کھ داشت با بھ

  موھامو دادم کنار و گفتمیبا کالفگ..... شده بودمیعصب
 
 حرفتو بزن:دایا

 
   کنار بار و گفتی کرد بھ صندلاشاره

 
 نیبش:مرده

 
 مکث قھیبعد چند د.......منتظر بودم کھ دھن باز کنھ ..... کھ بود نشستم ی ھر سختبا

 گفت
 

پولشم ..... کار خوب سراغ دارمھیبرات .............. ھستمیمن رضا قادر: مرده
 ......خوبھ

 
 خالفھ؟:دایا

 
  کرد و گفتی قھقھھ چندش اورھی
 
 ........؟یترسی نکنھ مھ؟یچ:یدرقا
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وگرنھ از پس من ھر ...ھھ..... نداشتم نانی بھش اطمدیشا.............. دونستمی نمواقعا
 ....سی دختر ابلگنی نباشھ بمن میھر چ.......... ادی بر میکار

 
  پوزخند زدم و گفتمھی بھش ر
 
 دونمی نمشوی وقتھ معنیلیخ.......ھھ.........ترس:دایا

 
   تک خنده چندش اور کرد و گفتھی قادر

 
  ؟یکنی مکاری نفر بھت حملھ کرد چکیاگھ :یقادر

 
 کاری بھم حملھ کرد چیواقعا اگھ کس......... بدمی جوابشو چدونستمینم
 نی از اگھیھھ کار من د..........وفتمیبخوصوص اگھ تو خالف ب................کردمیم

 حرفا
 

 کم گفتمبا تح..............گذشتھ
 
  دوم خودمسییاول ر........کنمی مراقبط مزیفقط از دو چ:دایا

 
با رد خندش کھ حاال لبخند شده ..... واسم دست زدزدی می کھ خنده چندش اوری حالدر

 بود گفت
 

 ........... خوشم اومد ازت:یقادر
 
 
  مکث کرد و گفتکمی
 

   ادرسنی بھ اایصبح ب١١فردا ساعت .....یکنیاز فردا کارتو شروع م:یقادر
 
 
 کاغذو ازش گرفتم کھ گفت....  کاغذ در اورد و بھ سمتم گرفتھی بشی از تو جو
 

 گمی ببھت می فردا اومدحاتوی توضھیبق:یقادر
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  حرفش از کنارم رفتنی از ابعد
 
 
 

 نتونستھ یچکیتاحاال ھ…… ارمیحالتو جا م…… ی عرفان خان ھنوز منو نشناختھھ
 یھر چ…… تر از من باشھی حرفھ انکھیمگر ا…… کنھدای دست من نجات پریاز ز

 )سیدختر ابل( گنینباشھ بمن م
 

 قی جراحت عمھی…… بھ دستم انداختم ی نگاھھی اسم تو ذھنم اکو شد نی مرتبھ اھزار
   نھ بھ اندازه درد گذشتھ ھامی ولسوختیم……

 
 ……  توھم مشت کردمدستامو

 
  رونی بزدی دستام از البھ ال با فشار من مخون

   عرفان بھ خودم اومدمی حال خودم بودم کھ با صداتو
 نمیبده دستتو بب… با خودت ی کردکاری چزمیعز……اوه： عرفان

 
   بھ طرف خودش گرفتدستمو

 
  ی اگھی دزی نھ چسوختی کاراش دروغ بود نھ دلش مھمھ

 انتقام……نکن……نھ： گفتیم بھم ی حسھی دستمو پس بزنم کھ خواستمیم
 گذرهی نمیزی از چچوقتی ھسی ابلدختر…ریبگ
 

   اعمالش برسونمی کھ باھام کرد بھ سزایی بخاطر کارادیبا… منم نی ااره
 
  مکث کردم و گفتمکمی…   زدمو دستمو بھ طرفش گرفتمی لبخند ساختگھی
 
 سیی بھ اندازه درد عشق تو واسم سوزناک نی دردچی ھزمیعز……عرفان：دایا

 
   اشغال مفت خور کثافتکردمی نابودش مدی بودم اره بامجبور

 
   بھش لبخند زدمیلی می ببا
 

   تر بشھکی لبخندم باعث شد خودشو ببازه و بھم نزدنیھم
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   باال دستتو ببندممی برایب…… ادی دستت ناجور داره خون معشقم：عرفان

 
   از نقشم بودی قسمتنی ای شم ولکی دوست نداشتم بھش نزداصال

 
  می و باھم بھ سمت باال رفتستادموی بھ دوشش ادوش

 
  می از اتاق ھا شدیکیبا انتخاب من داخل ……تا اتاق داشت ۵ باال قسمت

 
سوزش …اروم مشت دستمو باز کردم …… پارچھ اورد ھی و می بتادھی عی سرعرفان

 رو دستم کھ ختی رمویبتاد… اوردمی بھ روم نیول…… احساس کردم یوحشت ناک
 چوندی کھ دستشو بودو دور دستم پیدیپارچھ سف……سوزشش چند برابر شده بود 

……… 
با چشام …دستمو بردم سمت صورتشو چونشو باال اوردم …… کردمی شروع مدیبا

  نفوذ کردم تو قلبش
 

   رو عضالتھ خوش فرمشنیی اروم اوردم پادستمو
 
  شدم کشی اروم اروم نزدی ولشدی چندشم منکھی ابا
 
 شدی مکمیبعد چند لحظھ اونم نزد…… رو نداشت ی لحظھ انی انتظار چندونستمیم
 
 از خودم محافظت کنم توش نکھی ایبرا…… لباسم داشتم ی گوشھ پھلوی مخفبی جھی

 …… ذاشتمیچاقومو م
   چاقو رو در اوردمبموی دستمو بردم سمت جاروم

 
   تمام توانم فرو کردم تو شکمشبا
 

دختر …… منم نیاره  ا…… کردمی زبونم حس مری مزه انتقامو زداشتم
 ……دی از من ترسدیبا……سیابل
 

   ام چاقو رو فرو کردمگھی بار دچند
 
 جراحتش و ی نافذش اشک جمع شده بود دستشو گذاشتھ بود جاھی مشکی چشماتو

  بم بگھیزی داشت چیسع
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 ن……م…………چرا……چ：عرفان

 
 نی بعد افتاد رو زمو
 

   مثھ تو تقاصشون مرگھ مررررررررگییای تو؟معلومھ چون عوضچرا
 
 عادت زای چنی بھ ایول……دست خودم نبود …… زدم یکیریستی خنده ھھی بعد و

   مانعم بشھیزی بزارم چدینبا………داشتم 
 ………  از خودم جا بزارمی رد خاصھی  کردم یسع

با خون عرفان اغشتھ کردمو رو . نبود روی کھ خونی دستمو باز کردم قسمتپارچھ
   نوشتمنھییا

 
 )سمی دختر ابلمن…نیدنبالم نگرد(
 
ھمھ مست … نیی از پلھ ھا رفتم پادموی مانتومو پوشعیسر…… دیدی منو می کسدینبا

  صدام زدیکی در بودم کھ کینزد…… متوجھم نشد یچکیھ…بودن
 

 ی زودنیکجا بھ ا… خشگلھ سالم：شخص
 

   پوزخند بھش زدم بعد چند لحظھ مکث گفتمھیمو  برگردوندسرمو
 
  ي دردسر بکشم…ض…و… ندارم بخاطره تو عحال…ی خودتو جم کنبھتره：دایا

 
  قھقھ زد و گفتھی
 

 یکنی مدی بارادو تھدی دارتو：شخص
 

 از دیبا…… داره ی ادهی ورزکلی و ھھی جذابپسره……خورهی مپشیری باراد بھ تھھ
  رفتمی حرفا زود تر منیا

 
 برو دوست دخترات منتظرتن…… فکر کن یخای می چھر：دایا
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 استفاده کردمو در رفتم تی موقعنی صورتشو برگردونھ کھ از اخواستیم
  صبح بود۵ ساعت حدودا…رمی اژانس بگھیخدارشکر تونستم …

 
  ومدی خستھ بودم ھم خوابم مھم
 

  رونی گرفتم و از حموم اومدم بی اقھید۵ دوش ھی عیسر…… در اوردملباسامو
 

 ی احمقانھ باشھ اما ھکسدیشا… اومد تو اتاقم قھیبعد از چند د… رو صدا زدم یھکس
   دوستمھنیبھتر

 
   خستمیلی کھ خمی بخابایب…… دلم واست تنگ شده بود زمی عزیھکس：دایا

 
 لباس خواب ھی……رفتم سمت کمد لباسام … رو گرفتمو رو تخت گذاشتمش یھکس

دور حولھ ……حال خشک کردن موھامو نداشتم …… دمیکوتاه برداشتمو پوش
  دمی گرفتم خوابچوندمویپ
 
 
داشت … بود یھکس… درز چشامو باز کردم ی صورتم  الی رویسی احساس خبا
 کردی مدارمیب
 
  نمی بغلم ببای بال بطونی شیا：دایا

 
   شکمشو گرفتمو بغلش کردمریز
 
   باشی مھم پس بچھ خوبیجایقرار برم  ی ھکسنیبب：دایا

 
  دمی سرشو بوسکشوی بردم نزدصورتمو

 
 شبی کھ دیبھ ادرس١١ ساعت دیبود با١٠ رو تخت بلند شدمو بھ ساعت نگاه کردم از

  رفتمیاون رضاعھ داده بود م
  دمی چرم پوشی شلوار تنگ مشکھی عیسر

 دمی کوتاه پوشی مشکی مانتوھی کھ دوسانت پاشنھ داشت ھمراه ی کفش مشکھی
 ……یکی از تاریسمبل… یمشک…… بود اره یرنگ مورد عالقم مشک……

 ……  ھم ورداشتم گذتشتم سرمی شال مشکھی
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 بھ لبم زدم زدی می کھ بھ رنگ مشکی رژ لب زرشکھی…… رفتم شمی ارازی سمت مبھ
  دمی کنندمو برداشتمو بھ صورتم مالدی بعد پنکک سفدمی چشمم کشی خط چشم و توھی
 
   برداشتمفموی و کموی جام بلند شدم گوشاز

   کردمی ازش خدافظدمشویبوس…… رفتم ی ھکسسمت
 

   لکسوزم شدمنیسوارماش
 
 …  بھش انداختمی آوردم و نگاھرونی کاغذو ببمی تو جاز
 

 نویماش……  ساختمون خرابھ بود ھی……  کنمدایپ. ساعت تونستم ادرس روھی بعد
 ……  شدمادهیپارک کردمو پ

 داشتمی اروم قدم بر ماروم
 

  بودیزی باحال وھیجان انگیجا… ساختمون شدم داخل
 

 انھی ھمون ادرسھ نیاول شک کردم کھ ا…… کل ساختمونو فرا گرفتھ بودسکوت
 ……  جاستنی ھمگفتی بم می حسھی یول
 

 ……  باالرفتی مخوردی می اجری ساختمون پلھ ھاگوشھ
 
 …  سمت پلھ ھا رفتماری اختیب

 سفت و محکم برخورد زی چھی تو فکر بودم کھ بھ نجوریھم……طبقھ دوم  دمیرس
  کردم

 
  کھی مرتی مگھ کوریھوووو…………اخ：دایا

 
 زده بود و گوشھ ی رسمپی نره غول شدم  تھیو چشم تو چشم …… باال کردم سرمو

   بھم انداختو پوز خند زدی نگاھھی…… بود میسی بھیگوشش 
 

  ی اشتب اومددنی عروسک نمنجایا…… خانوم کوچولو سالم： غولنره
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 کنمی متیحال…… اشغال منو مسخره میکني ی.ض.و.ع…… بودم ی عصبیلیخ
  یتوھم ھنوز منو نشناخت……

 
 :  پوزخند پرنگ تر از خودش زدمو گفتمھی
 
  بکش کنار اون تنھ لشتووو… ی علفابوی مفت نزن زر：دایا

 
 زبونتو قیچي میکنم رمیگی مااایکنی میو رادهی زی جوجھ دارنیبب： غولنره

  فھم شد؟ریش……
 

   تر از خودش داد زدمبلند
 
 ینیبی بد مای کنار یکشی مای…… خر فھم نشد نھ： دایا

 
 ……  قرمز شده بودیحساب

 
  خودت خاسيباوشھ： غولنره

 
   عکساالعمل  نشون دادمی اومد سمتم کھ سروشی دکلی اون ھبا
 
 توان داشتم تو پام جمع کردمو محکم زدم وسط پاش کھ از درد بھ خودش یھر چ 
  دیچیپ
 

  ت.اف.ص.ک… ه…ز…ر… هدختره： غولنره
 

 دیکشیداشت منو سمت خودش م…… نی افتادم زمدی کھ پامو کششدی چدمینفھم
   چاقو رو در اوردمفموی دستمو بردم تو کعیسر……

 
و کردم تو دستش کھ دادش در اومد  رو تو دستم فشردمو با تمام توانم فرچاقو

المصب چاقو افتاده …… دیرفتم بلند شم کھ با اون دستش منو گرفت و کش………
  بود اونطرف تر

  دمی سنگ بزرگ دھی نگاه کردم کھ اطرافمو
   برداشتمو محکم زدم تو کلشسنگو

 …… شدھوشی بکھ
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 دمیضا رو د سرمو نگاه کردم کھ ریباال…… دست زدن اومد ی چند لحظھ صدابعد
 بلند شم کھ خاستمی اخم پرنگ کردم و مھی……زدی می اروزمندانھی لبخند پھیکھ 

 پشی نگاش کردم کھ تنییسالش بود خورد از پا٢٧ ای٢٦ پسر کھ حدود ھیچشمم بھ 
 خوش ینی باال تر اومدم بی ابوات کرھی بود با دهی پوشی کت شلوار مشکھی بود یرسم

 داشت کھ ھر ی نافذی ابی باالتر اومدم کھ چشمایکمی داشت یکی کوچیفرم و لبا
   کردم نگاھمو از روش بردارمو بلند شمیسع…… کردی رو بھ خودش جذب میدختر

 
  بود گفتدنی کھ در حال خندرضا

 
 یدختر تو معرک…… ازت خوشم اومد گمی نمیالک：رضا

  توی اخارقعاده…یشجاع……
 
  بلند شدمو با ھمون اخم پرنگم گفتمنی زماز
 
 ممنون： دایا

 
 
 ……  بھ اون پسره انداختمی نگاھھی
 

 ……  پوزخند رو لبش بودھی و واری داده بود بھ دھی تکنھی بھ سدست
 
  پسره احمق…… از پوزخندش متنفر بودم ی چرا ولدونمینم
 

 : کھ رضا گفتدادمی داشتم تو ذھنم بھ پسره فحش منطوریھم
 

 ………  با آرتا اشنات کنمایب： رضا
 
 ……  ھستنی قاچاقچنی دوست وبھترنی بھترشونیا

 
 رهیخ…… باشھ ی قاچاقچنی فک نکنم سن داشتھ باشھ کھ بخاد بھترادیز……جالبھ

 ھی رفتم جلو  و کمی…… رفت کنار ی از لبش نمیاون پوزخنده لعنت…شدم بھش 
  پوزخند پرنگ تر از خودش زدم و گفتم
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  خورهیبھش نم………!جدن：دایا
 
 سرم خوادی میی اگھ اراده کنھ ھر بالدونستمیم…رده بودم  کدای چرا  جرات پدونمینم

 ……  رفتھادمی ی وقت طعم خوشليیخ……یی چھ بالگھی دیول……بیاره
 
   کرد و گفتظی اخم غلھی
 

  شھی بشھ نگو کھ باورم نمارمی دستخادی جوجھ منی نکنھ ایقادر：آرتا
 
 …یلعنت……… رو اعصابم بود یلی پوزخند زد کھ خھی بعد و
 
 ……ادی کارا بر میلی جوجھ ازش خنی ھمیول：دایا

 
   زد و گفتگھی پوز خند دھی
 

 ؟! از پس منیحت：آرتا
 
 
 ی رفتھ کادتی....دایا…… امیواقعا از پسش بر م……… دونستمینم

 یزینھ از چ…… کھ نرفتھ ادتی………… یسیتو دختر ابل…………؟!یھس
 "……  مانعت بشھتونھی میزی نھ چیترسیم
 

 "سمی من دختر ابلاره
 
  تمام جرات گفتمبا
 
 ……  از پس تویحت……اره：دایا

 
 
   قھقھ زد کھ تو کل ساختمون اکو شدھی
 

 دره گمیمن بھش م… از انسان ی دشت خالھیاونجا ……… جاده ای بعد بھفتھ：ارتا
 ییای از پسم بر بیاگھ تونست… ………اونجا باھم سنگامونو وا میکنیم ……مرگ  

 یشی مارمیاونوقت دست 
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 یستی ننکارهیھم بت ثابت بشھ ا……… نھیم ا شرطھم
 
 

 … فکر کرده با خودشیپسره احمق چ…… شده بودم ی حرصیحساب
  یعوض… ارمی جا محالشو

 
  کھ تا اون موقع سکوت کرده بود گفتیقادر

 
 ستمی ننی دختر مطمنی دارم فقط از بابت امانی جان من تماما بت اارتا：یقادر
  بخصوص فربرزگاردنی بادنی  من بھتری ھاگاردیباد…

 
  کردم اشاره کردھوششی کھ من بیگاردی اون بادوبھ

 
بھ خصوص …… رسھی من  نمی بھ پایشکیھ…… ی نباش قادرنی مطمادیز：ارتا

 نیا
 
   شده بودم با داد گفتمی حرصیلیخ… بھ من اشاره کرد و
 
 … درضمن… خوب گوشاتو باز کن من سر شرطم ھستم نیبب：دایا

 
   پوزخند پرنگ زدمو گفتمھی
 
 با ی بازینی کردن یبا من باز… نکرده دای دست من نجات پری از زچکسیھ： دایا

  ؟یدیمرگ فھم
 

 داغش کھ ی بود نفساکمی نزدیحساب…… شده بود گام برداشت سمتم ی عصبیحساب
دندوناشو از حرص بھم …… کردی بود با صورتم بر خورد متیاز رو عصبان

 با ھمون فشار گفت…… فشرودیم
 

 ی وقت؟یدی زرت پرتارو بزن فھمنی اکنمی دارم تو دستان خفت می بعد وقتھفتھ：ارتا
 کنھ تو نی جرات نداره بمن توھچکسیھ… ھی دستھ کای دنیفھمی تازه مای اون دنیرفت

 ی خود داری جاگھی الف بچھ  دھی
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   ھمون لحنھ خودش گفتمبا
 
 یروح… سی دختر ابلگنیبمن م……دت بدون  اطالعات خوی برانمی اپس： دایا

و بگم … دستم قسر در نرفتھ ری از زچکسیھ…… دارمو جسمم انسانھ یطانیش
 باش برش نیمطم… نمی تو راه ببمی مانعھر……دهی بم دستور نمچکسمیھ
 و خوب طانمیمن ھمجنس ش…… داره ی کردن عاقبت بدی من بازبا………دارمیم
 ……  گول زدن ادما دست دارموت
 

  بودنی کھ زد ای قرمز شده بود تنھا حرفیحساب
 

 شھی بد مشخص مھفتھ： ارتا
 
   بعد گذاشت رفتو
 

  خنده چندش کرد و گفتعی یقادر
 

 یلیخ… تو بگھ نی حق نداره بھ اچکسیھ……نیجرعتتو تحس…… دختر：یقادر
  ی در افتادی بدون با بد کسنوی ایول…یشجاع

 
   مکث کردمو گفتمکمی
 …… ستمی من ھر کس ندرضمن……سی نمھم：دایا

 
   پوز خند زدمو گفتمھی
 
 
  ی پس مونده تا منو بشناسھی بد کسنی ااگھ：دایا

 
 
  ساختمونی حرف بزنھ کھ  حرکت کردم سمت در خروجخاستیم
 

 از خودشون محافظت توننیمگھ دخترا نم… فکر کرده با خودش ی احمق چپسره…
  ادی از پس من بر نسی نیکار…… کنمیبھش ثابت م……کنن 
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 …  شدم و بھ سمت خونھ حرکت کردمنی سوار ماشعیسر
 جنگ بر نی از پس ادیبا…… رمی معلم واسھ خودم بگھیدی  بود باری فکرم درگیلیخ
 امیب
 
 ی باشگاه بدن سازنی ورداشتمو بھ بھترمویگوش…… خونھ دمی چند ساعت کھ رسبد

   زنگ زدمیخصوص
 

  دییبفرما… الو：شخص
 
 …… من مھراوه ھستم… سالم：دایا

 
   مکث گفتمکمی بعد

 
   دارماجی معلمتون احتنی نبرد اماده شم و بھ بھترھی ی براخامیم：دایا

 
 سر ھیفقط شما فردا …… میدی قرار مارتونی معلمو در اختنی بلھ ما بھتربلھ：شخص

  می خاص خودشو بھتون بگیکای کھ تکننی بگی تا درمورد نبردتون کمدی بزننجایبھ ا
 
 نبرد واسم مھمھ و نیا…… فردا شروع کنم خامی مامی منکھی از اری فردا بغباشھ：دایا

  کنمی منھیھر چقدرم کھ باشھ ھز
 

  می درخدمتتون باشنیای فردا بپس：شخص
 
   خدافظباشھ： دایا

 
  خدافظ： شخص

 
 
 دلم واسش تنگ یرفتم سمت ھکس……شب بود ٩…… بھ ساعت انداختم ی نگاھھی

  شده بود
 
  نمی من ببشی پای عشق من بسالم：دایا
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 گربھ رو دوست نی چقدر من ادونھی مطانیش…… کنان اومد سمتم وی موی میھکس
 …… دارم
   کھ خابم بردکردمی امروز فکر می رو بقل کردمو بھ اتفاقایھکس

 
 

اروم …… تو چشمام خوردی مقای دقینور لعنت…… چشمامو باز کردم ی بھ سختصبح
 دیبا……بود ٢دم و کامل چشامو باز کردم بھ ساعت نگاه کردم  شزی خمیاروم ن
  بودمیباشگاه م۴ساعت 

 
موھامو با سشوار خشک کردم و …… گرفتمو برگشتم ی ربعھی دوش ھی رفتم عیسر

 ی کت چرم مشکھی و ی مشککی تونھی تنگ با ی شلوار لھیرفتم سمت کمد لباسام 
 ……  ھم گذاشتم رو سرمی شال مشکھی……

 
 فموی کویگوش…… خط چشم ھی رژ لب قرمز زدم و ھی رفتم شمی ارازی مسمت

  شدمو رفتم سمت باشگاهنیسوار ماش…… رونیبرداشتم از خونھ زدم ب
 

 ……  شدمادهی پارک کردمو پنویماش
شلوغ بود  پر از دختر و زن در حال …… بود  یباشگاه بزرگ… باشگاه رفتم سمت

  ی معمولافھی داشت و قی ادهی ورزکلیھ…… سمتم ادی داره میی اقاھی دمید…ورزش 
 

  دی خانم  مھراوه باشدی ھستم  و شما بای من بخشسالم：شخص
 
    خوشبختمبلھ：دایا

 
 ن؟ینی ببسی تدری خصوصنیخای مخب：یبخش

 
  اره：دایا

 
 ……  باشنتونی قراره معلم خصوصشونی انی راد اشنا شی با اقانیای بپس：یبخش

 
 داشت  ی قسمتش وسابل ورزشھی بزرگ کھ یلی  اتاق خھی سمت می رفتباھم
 ھی خورد لی پسره خوش استھی چشمم بھ کردمی کھ داشتم اطرافمو نگاه منجوریھم…

 ینی داشت بی پر پشتی مشکی بود موھادهی پوشی ابراھنی پھی با ی مشکیشلوار ورزش
  غھیت۶  با صورت کی کوچبای تقریقلم
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   لبخند جذاب اومد سمتمھی با
 

   راد ھستم و خوشبختتمحی من مسسالم： راد
 

  کھ باھاش دست دادم… اورد سمتم دستشو
 
 نبرد دارم ھیھفتھ بعد … کشش بدم ادی زخوامینم…… مھراوه ھستم دای امن： دایا
  می االن شروع کنایفقط ب…… سی واسم مھم ننشمی ھزنمی ببمی خوب تعلخامیم
 

   ندارم اماده باشی من مشکلباش：حیمس
 

   کردمزونی اوفمویمت رخت کن کتمو در اوردمو ک سرفتم
  حی اومدم و رفتم سمت مسرونی رخت کن باز
 

 کھ اون ی کنینیشبی پدیبا… ی تمرکز داشتھ باشدی باشھی نبرد ھمی توخوب：حیمس
 حساس طرفت ضربھ ی کن بھ جاھای سعشتری روت سوار کنھ بیکی چھ تکنخادیم

 ……تاندوم پا و… سرپشت…ینیب… مثھ چشمیبزن
  ی بدی جا خالی تا طرف خواست مشت بزنینی ی فرز باشدی عکساالعمل  باتو
 

  کردمی و من با دقت گوش مدادی محی داشت توضینطوریھم
 

 ادی زای چیلیخ… گشتمیبرم٧ باشگاه و رفتمی م۴ھر روز ساعت **********
   گرفتھ بودم

بعد گرفتن دوش رفتم سمت کمد …… کھ ارتا داده بود برم ی بود فردا بھ ادرسقرار
 لباسم

 
 جذب ھم بھ ھمراه ی شلوار مشکھی…… رشی زدی تاب سفھی بای کوتاه مشکی مانتوھی

  دمی پوشیشال مشک
 
   خط چشم زدمھی ای رهی تی رژلب زرشکھی رفتم و شی ارازی سمت مبھ

   برداشتمو حرکت کردمنوی ماشچیسو
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 کھ قیدق… رفتی از جاده کھ بھ جنگل مرونی بدمی تو راه بودم کھ رسقھید۴۵ بایتقر
   قسمت تپھ بودھیادرسو نگاه کردم بعد از جنگل 

 
 ……. کھ با اون لبخند چندشش زل زده بود بھمدمی رو دی قادردمی رسیوقت
 
  قفل کردمنوی شدمو ماشادهی پنی ماشاز
 

   سمتمومدی کردم کھ داشت می بھ قادرینگاھ
 

 ن؟ی نبرد اماده انی معلومھ واسھ ای خانوم حسابدای اسالم：یقادر
 
   لجن زشتشیا…… قھقھھ زد ھی بعد و
 
  می حرف زدن بھ ارتا بگو شروع کنیبجا：دایا

 
  حقشھ کصافت رذل…… حرفم بھش بر خورد نی اانگار

 
   حاضر شو تو ھم بعد برو اون وسطری پس بگادی بگمی ماالن：یقادر

 
   دستشو بھ وسط تپھ اشاره کردو
 
   سر تکون دادم کھ رفتھی

 کھ کردمیحرکاتمو تو ذھنم مورور م…… در اوردم و با کش موھامو بستم مانتومو
  چشمم بھ ارتا خورد

 
 شلوار بلند ھی………… کردی براق تر مشوی ابی کھ چشمای مانند ابی بلوز رکابھی

   بوددهی ھم پوشیورزش
 

   بستھ بوددی پارچھ سفھی مچ دستش دور
 

   سمتش قدم برداشتماروم
 
   پوزخند زد و گفتھی
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 !ی شروع کنیخوایم：ارتا
 

  و تفنگ و از جیبمی شروع کنای بپس
 
 :ش برداشت و گفت 
 

  صداشنیبش: ارتا
 
  بود کھ ناخوآگاهی امرنیھمچ 
 
 نشستم و تفنگ و گذاشت وسط بر 
 
 عکس تصورم کھ نبرد تن بھ تن نبود 
 
  بودی رولت روسای راشین رولت یباز 
 
  تفگ میزاشتي وھی وسط دی بایعنی 
 
 نی خشاب توش و میچرخوندي بکی 
 
  و بھ ھر کدوم کھفیخودت و حر 
 
  تنفنگو بزاره رو شقیقش ودیافتاد با 
 
  خب من کھ برام مرگایبنگ اون دن 
 
  آب دھنم و قورت دادم وستیمھم ن 
 
   نگام میکردشخندی ارتا با ندمی کشیقینفس عم 
 

 شروع کن نکنھ میترسي:ایدا
 

  منھھیمرگ آرزو:ارتا
 

  تفاھمي نیشخندي زدم و گفتمچھ
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 اون المصب و بچرخون ：دایا

 
  قدمي مرگ بودمھیدستام میلرزید درست تو  
 
 
 
   کھ چرخونددمینفس عمیقي کش  
 
 مرگ و زندگي و شدی م زودتر ھمیچي معلومای پس ھفت بار خوردیتا خشاب م٧ 

 سرنوشتم
 
 
 کردمی بار و چرخند و گذاشت رو شقیقم با پوزخند نگاش منیاول 
 
 
 اھمیتي ندادم و منتظر موندم تا فرشتھ مرگ جونمو خونھی ترس از چشام مدونستمیم 

 بگیره
 
 

   منو بھ خودم اوردی قھقھ ای بستمو منتظر موندم کھ صداچشامو
 

  ی شجاع باشکردمی فک نمپتی ترنیبا ا……  دختری با جراتیلیخ：ارتا
 
   پوزخند زدھی بعد و
 
 نوع ھی من خودش یزندگ…… ترس ندارم بخصوص مرگ یچی از ھمن：دایا

 گرفتم ادیفقط بگم … دنیاست واسھ مننی قشنگ تر ادی چھ جھنم باگھید……مرگھ 
 گرفتم ادم خوب وجود ادی…… ارزش نداره زی چچی و ھچکسی ھای دننیا
 گرقتم واسھ ھدفم مانع ھا رو بر ادی……ھمھ فکر منفعتھ خودشونن……دارهن
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 تو گوشت فرو نویا…… جرات نداره بمن دستور بده چکسی بگم ھنمی و اارمممممد
 …سمیابل…دختر…کن من

 
   بودیبازم خال..  و گذاشت رو سرم وتنفگ

 
 
 

  زدمشخندی  نھی با حرص رونی و دادم بنفسم
 
 و بازم چرخوند 
  تا وایستاددی و چرخدی و چرخدیتفنگ چرخ 
 
 ……  طرف منقایدق 
 
  انگار امروز من رو شانس نبودم 
 
  کمتر بودیلی شانسم خندفعھیا

 
  خودم تنفگو برداشتم و گذاشتم رو شقیقم 
 

  کرده بودم مرگ پستي بودعرق
 
 …… رمی بمری وقت دوست نداشتم انقدر خار و حقچیھ 
 

 …… بودی و باز ھم خالدمی رو کشماشھ
 ……کردی استرسي فقط نگاه مچیآرتا بدون ھ 

  خوردی بھ پوز خند مشتریاونم با لبخند کھ ب  
 

 سرنوشت من بود نیا… خودش با پوزخند تفنگ و دوباره گذاشتم وسط سرم مثلھ
 اقبال منھ نیاره ا…… قاتل ھیسرنوشت …اره سر نوشت بھ گناه کار ……
  خطھخرا……سیاقبال دختر ابل……

 
  بودی بازم خالدمی ماشھ رو کشو
 
 تفنگ و گذاشتم وسط و خودم 
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  بر عکس تصورم بھ اونخوندمیم 
 
  نگاش کردم وشخندیاوفتاد با ن 
 
 گذاشتم دم شقیقش و فشار دادم 
 
 حس کردم دردش گرفت و از دردش 
 
  کھ فقط با لبخنددمیلذت بردم د 
 
 نگام میکنھ لبمو بردم نزدیکھ گوشش 
 
 یزی چزمی داري عزیو گفتم چھ حس 
 
 چی و ھدمینگفت ماشھ رو کش 
 
 ی با حالت عصبافتادی نیاتفاق 
 
  توشدمیخشاب و باز کردم و د 
 
 ستی نیریھیچي ت 
 

  زدم موشغی و پرت کردم و جتفنگ
 
 ی تو حتی ترسیترسو انقدر از مرگ م 
 
  آشغال یدفعھ بھی مردنم نداراقتیل 
 
  گوشھ افتادمھی دمیخودم اومدم و د 
 
  صورتم میسوزه ارتا صورتش ووریو  
 
 ه.ز.ر. صورتم و گفت هکیاورد نزد 
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 دفعھ آخرت باشھ با من اینجوري 
 
  تو لونھندازمی مگرنھ میزنیحرف م 
 
 ي کني.ب.ا.و.خ.م.سگا تا شبا با اونا ه 
 
  با سگھ البتھدنی خواباقتتیل 
 
 یزی چیدزی سگام ازت اترسمیم 
 
  تای بنداز انفرادنوی اای قادري برنیبگ 
 
  کنم قادري با اونکاری باھاش چنمیبب 
 
  گندش چشمي و گفت و منوکلیھ
 
  زمیني کول کرد وبی گوني سھیمثھ  
 
 انداخت تو صندوق عقب ماشین 
 

  اندازا تمام تنمو داغون کردندست
 
  اونشنھادی کاش ھرگز وسوسھ پیا 
 
 ن نمیشدم حداقلش االن.ج.قادري ل 
 
 ل عرفان بودم بجایھ صندوق.ق.تو ب 
 
  ناکجاستیعقب ماشیني کھ معلوم ن 
 
 ي بھ.ض.و.ت ع.ف.ا.ص. پسره کرهیآباد م 
 
  جوابشو میدادمیکاشک...من گفت 
 
 لعنت بھ من چرا یدفعھ الل شدم 
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  کھینجوری ھمدایخاک بر سرت ا 
 
  ترمزنی ماشکردمیخودمو لعنت م 
 
  شدم لعنت بھتدهیکرد و محکم کوب 
 
 قادري در صندوقو باز.ت .ف.ا.ص.ک 
 
  بھ چشمم قادريخوردیکرد نور م 
 
 غی از درد جدی کشرونیبا موھام منو ب 
 
  نکنمھی کردم گری و فقط،سعدمیکش 
 
 لبمو بھ دندون گرفتم کھ از شدت درد 
 
 گاز گرفتم و طعم شور خون تو دھنم 
 
  کھدمیشھ چشم ارتا رو د از گودیچیپ 
 
  لعنت بھشزنھیداره لبخند م 
 
  جایھھی مو منو محکم انداخت تو با
 
  لعنتي پردادی تعفن می کھ بوفیکث 
 
 نجایاز سرنگ استفاده شده معلومھ ا 
 
  معتادا رو ترکای کننی معتاد مای 
 
  گشنم بود تو شکمم انگار پارتيدنیم 
 
 واریراه انداختھ بودن نشستم گوشھ د 
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 ھی تخت اھني با ھیکل سلول از  
 
 ی شده بود رولی تشکفیمالفھ کث 
 
  باشھادمی بود یادگاری پر از وارید 
 
  االنیبشینم بخونمشون راست 
 
   کم کمکنھی مکاریھکسي داره چ 
 

  شد و خوابم بردنی  سنگچشام
 
 ی نکره قادري بلند شدم بی صدابا
 
  داره خش دار ومیپدر چھ صدایھ بد 
 
 کلفت درو باز کرد و اومد تو و گفت 
 
  و دندونايمی کار داریامروز بات کل 
 
 پوسیدشو نشونم داد چندشم شد و 
 
  چندششی دادم انیبینیم و چ 
  

  کاری جوجھ امروز بات کلنیبب:یقادر
 
  اول میري حموم بعدشم دکترمیدار 
 
 ی چکاپ کنھ کھ یوقت مرضادیم 
 
  بتمیدی بعدشم غذا مینداشتھ باش 
 
 ? ملتفت شدکنمیو با افراد اشنات م 
 
  نفرت سرم و تکون دادمبا
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 رونی منو از اون سلول مزخرف بیقادر

 
 اورد ھوا روشن شده بود و تازه 
 
 نمی دور ورم و ببطیمیتونسم مح 
 
 ھی شبشتریجلوم خونھ بزرگي بود کھ ب 
 
  از خونھ عرفانمیکاخ بود تا خونھ حت 
 
  بھشادی بود ز معلومیبزرگتر بود ول 
 
 زی داشتم راه ھارو آنالشھی نمیدگیرس 
 
  فراری روزي براھی دی تا شاکردمیم 
 
 استفاده شد با ضربھ قادري بھ خودم 
 
 امدم و گفت کھ فکر فرار بھ سرم نزنھ 
 
  وقتچیسرم و آروم تکون دادم ھ 
 
  کردم آنقدر مظلوم بشمیفکر نم 
 

  منو تا دم در حموم رسوند وقادري
 
 یلیرفت در حموم و باز کردم خ 
 
  رنگ و بزرگ وییلوکس بود وان طال 
 
 یست قشنگي داشت نگاه کردم ول 
 
  نبودیی اگھی دزی یا چغی از تیخبر 
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 حواسشون بود کھ یوقت فکر 
 
  بھ سرم نزنھیخودکش 
 

  داشتم شکممازی کردم واقعا نحموم
 
  افتادادمی از گشنگي کردیقارو قور م 
 
 لباس ندارم اه واقعا اگھ قرار باشھ 
 
  خودموارهیاون قادري برام لباس ب 
 
  حولھ ھم نبودی کشم حتیخودشو م 
 
 نی توف تو ارونی بامیکھ باھاش ب 
 
  صداوی کنم ککاریشانس االن چ 
 
 دمی محینھ عمرا ترج?قادري?کنم 
 
  شم تا اون لجن زشت ولی فسنجایا 
 
  دارهافھیصدا کنم باز ارتا حداقل ق 
 
  صداش کنم آقا ارتادی بایاالن چ 
 
  آقا بودن نداره آخھ ارتااقتینھ عمرا ل 
 
  صداش کنم مگھ زیدشمشھیھم نم 
 
  شدمیوواي روان 
 

 دی صداش زدم خبره مرگش نشندوباره
 
 : صدایھ دورگھ گفتبا
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  ھیچ: ارتا

 
  آروم گفت االن میارم وخوامی لباس مگفتم

 
 کھ از پلھ ھا دمیصدایھ پاشو شن 
 
  وی قدنھی رفتم سمتھ آرفتی منییپا 
 
 ھیکلم و نگاه کردم میشھ گفت خوب 
 
 یلیبود و پسرا میپسندیدن پوستم خ 
 
  سفید و بدون لکھ بود 
 
 صدایھ در منو بھ خودم آورد و آروم 
 
  درو باز کردم و دستمو آوردمھیال 
 
  و گذاشت تولی اونم وسارونیب 
 
  رفتی حرفچی ھیدستم و ب 
 

  با حولھ سفیدي کھ داد خودمواول
 
 خشک کردم و بھ لباسا نگاه کردم 
 
  خشگلیلیبیکیني و برداشتم کھ خ 
 
  جالبھ کامال سایزم بوددمیبود و پوش 
 
 حتما از بس با دخترا 
 
 خوابیده بود دستش اومده بود 
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 ن  خشگل و سفیدم.ی.ت.و.س
 
 پوشیدم تو 
 
  لباس جیگري فقطھیلباسا برام  
 
 یقیگذاشتھ بود کھ یقش حالت قا 
 
 بود  و بدن نما بھ 
 
 خودم نگاه کردم حرف نداشت آروم 
 
  و پلھ ھا رورونیاز حموم اومدم ب 
 
  اتاقنی و رفتم سمت اولنییامدم پا 
 
 سرم و 
 

  ارتا رو تخت دارهدمی تو اتاق دکردم
 
  توای کشھ کھ یدفعھ گفت بی مگاریس 
 
  آرومزهی تیلیده جا خوردم خدم در ب 
 
 اومدم تو و از رو تخت بلند شد و 
 
 دای آنیبب:صداشون صاف کرد و گفت 
 
  تو اتاق مندی بای چن روزھیتو  
 
  اگھایباشي و پوزخندي زد و گفت  
 
  شبا مھمونیتونی ناراضیي میلیخ 
 
  سگا کارد میزديای یقادري باش 
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  تمامتیخونم درنمیومد از عصبان 
 
  تو نگام وختمینفرت و عصبانیتم و ر 
 
  پوزخند زد و گفتھیاونم تو جوابم  
 
 راستي امروز دکتر میاد برا ازمایشا 
 

 شھی می گفتم پس ھکسي چآروم
 
  داد و گفت اون گربتنیدماغشو چ 
 
  ازی امروز لبخندارنی برات بفرستمیم 
 
 رضایت زدم و گفت اگھ میخوایي 
 
  تو اون کمدشی لوازم آرای کنشیآرا 
 
  قابلری غیلی خینجوریھست آخھ ا 
 
 ی از ترس سلولم کھ شده حرفیتحمل 
 
  راست رفتم سر لوازمھینزدم و  
 
  رژنی تررهیارایش و اول روفتم سر ت 
 
 دمی دنھی بھ لبام از تو آدمیلب و کش 
 
  خودمیکھ بھم  زول زده و بھ رو 
 
 نیاوردم و بھ ادامھ ارایشم رسیدم 

◌ّ 
  تموم شد لبخند رضایتشی آرایوقت 
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  بھ خودم زدم و برگشتم بھیمند 
 
 سمت ارتا سر تا پام و نگاه خریدارانھ 
 
  ساعتمی کرد و گفت کھ تا نییا 
 
 رونی و از اتاق رفت بادی دکتر مگھید 
 

 ھی و دمی تخت ارتا دراز کشھیرو
 
  زدم کھی برداشتم و پک عمقگاریس 
 
  ھام پره دود شد و غرق فکر شدمھیر 
 
  پا بھ خودم اومدم ارتایکھ با صدا 
 
 اومد گفت کھ دکتر اومده سرمو 
 
 ینکیتکون دادم دکتر مردي الغر و ع 
 
   بود و بدون ھیچانسالیو م 
 
  سرنگو در اورد از بچگي ازیحرف 
 
  و اخمامدمی ترسیسرنگ و سوزن م 
 
 رفت توھم ارتا بھم اشاره کرد کھ 
 
  جلو دکترم سرنگ خاليارمیدستمو ب 
 
  دستم فکر کنمکیو اورد نزد 
 
 یزی ترهی ازم خون بگخواستیم 
 
 سرنگ و تو رگم حس کردم حس 
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  خونعی دکتر سردیکردم کھ رنگم پر 
 
 و گرفت و رفت 
 

  کرد و تنھامی ھم دکتر و ھمراھارتا
 
  اومد باال وقھیگذاشت و بعد چند دق 
 
  فرداشیگفت کھ جواب آزما 
 
  سرم و تکون دادمشھیمشخص م 
 
 ھی برا چشی نمیدونسم آزمایحت 
 
  میارین ارتایآروم گفتم ھکسي و ک 
 
 گفت رضا رو فرستادم دنبالش آروم و 
 
  مظاومانھ گفتم گشنمھ 
 

 یبرا ازمایش الزم بود ناشتا باش:ارتا
 
  آخھی چیازمایش برا:دایآ

 
 یدزی مطمئن شم انکھی ایبرا:ارتا

 
 ی نداریزیاعتیادي چ 
 

  کردمیظی خورد شد و اخم غلاعصابم
 

  لباس درستھیاز اون کمد : گفت ارتا
 
 و درمون بردار بپوش بریم پایین 
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 .معرفیت کنم 
 
 رفتم سره کمد و درش و 
 
 نیباز کردم تا حاال لباس ھایي بھ ا 
 
 ی شلوار مشکھی بودم دهیخشگلي ند 
 
  برداشتمی تیشرت مشکھیبا  
 
  جلب توجھ کنم بھادی زخواستمینم 
 
 رونی بره بدی شدم تا شارهیارتا خ 
 
  با صداياوردی اصال بھ روش نیول 
 
 نسبتا بلند گفتم قصد نداري بري 
 
 ????? تا لباسم و عوض کنمرونیب 
 
 چشاش 
 
  نوچ:  شد و گفتطونیش 
 

  پروپسره
 
 حرصم گرفتھ بود و بھش چشم غره 
 
 تاق رفت بیرونرفتم با پوزخندي از ا 
 

  سره خوش رنگ مو در آوردمھی لباس
  
  لباس جدید تعویض کردمو

 ... برگردوندم و رفتم سمت دررومو
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  اتاق ارتا وایستاده بود بھشرونیب 
 
 
 : زدم کھ گفتییلبخند دندون نما 
 

 عشوه بسھ بریم: ارتا
 
 می و رفتاوردمی اصال بھ روم نیبد زد توذوقم ول 
 
  نفر٤تو حال خونھ بھت جز من و ارتا   
 
  شون اونیکی ھم بود کھ گھید 

◌ّ 
 ت.اف.ص.ن بود ک.ج.قادري ل 
 
 ی عصبدمشی دی میملعون وقت 
 
  شامل دوتاگھی و سھ تایھ دشدمیم 
 
  پسربودن ارتا صداشو صافھیدختر و  
 
 کرد و 
 
  عضونیخب بچھ ھا ا:گفت 
 
  ازگھیجدیدمون ایداست کھ د 
 
  زدم و ارتا با دستیخودمونھ لبخند 
 
 ی اشاره کرد کھ صورت عملیبھ دختر 
 
 با موھایھ مش کرده داشت کھ لباش 
 
  از حد پروتز کرده بود ارتاشیو ب 
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  ملیکاست و پستشنی ادایگفت ا 
 
 معموال تور کردن مھره ھاي مھمھ و 
 
  و بھمیکنی محی باھم تفرکمیشبا  
 
  کردییملیکا چشمک زد ملیکا خنده ا 
 
 و با عشوه گفت آره عزیزم 
 

 نی اخمام رفت تو ھم اکمی ناخودآگاه
 
 ه بود نمیگم خودم.ز.ر. هیلی خگھید 
 
 ارتا سمت...نی اگھی پاکم و دیلیخ 
 
  اشاره کرد پسره چشمگھی پسر دھی 
 
  داشتی و نسبتا درشتیھاي مشک 
 
 با دماغ متناسب کھ بھ صورتش 
 
  و پوست روشن کھ چندتا ککومدیم 
 
 و مک ھم زیره چشمش تو ذوق 
 
  و آچارنھی امنی و ارتا گفت ازدیم 
 
 فرانسھ گروھھ یجوریھ کھ اگھ نباشھ 
 
 گروه لنگھ یجورایي مخھ گروھھ 
 
  صمیمي جلو آوردیلیدستشو خ 
 
 ودست داد با من سالم کرد منم با 
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 لبخند دست دادم و جواب سالمشو 
 
 یزی داشتم چیدادم بھش حس خوب 
 
  تو چشم بود دویلیکھ تو صورتش خ 
 
  با مزهیلیتا چال رو لپاش بود کھ خ 
 
 بود و نفره آخر دختره نسبتا توپري 
 
 بود کھ موھایھ مشکي و لختشو رو 
 
 صورتش ریختھ بود با گرمي جلو امد 
 
 و گفت سالم من الینام حس کردم 
 
  دوست بشم منم بانایمیتونم با ال 
 
 خوشرویي جواب سالمشو دادم ارتا 
 
 یری لباس تغھی مسعول تھنایگفت ال 
 
 تی ماموریاست و تو بعض.. چھره و 
 
 ھا شرکت داره با سر حرف ارتا رو 
 
  کردمدییتا 
 

  رفت سمت ارتای با عشوه شترملیکا
 
  گفت ارتا عسیسمیو با لحن لوس 
 
 شو ارتام دستمیبریم صبحانھ بخور 
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 گذاشت رو شونھ ملیکا و جلو جلو 
 
 رفتن سمت اشپزخونھ من کھ چندشم 
 
  بانای الزدیشده بود تو قیافم داد م 
 
  امد سمتم و گفت عادتییخنده ا 
 
 دوارمی لبخند زدم و گفتم امیکنیم 
 
  امینم لبخند زد و 
 

  کمک خواستي رو من حساب کن: گفت
 
   و گرفت ونادستمیال 
 

  بسھ تعارف من کھ ضعف کردم: گفت
  صبحانھزی بھ سمت ممی و گرفت و پرواز کرددستم

 
 چھ نجای رفت کھ کجام و اادمی افتاد اصن زی چشمم بھ می انواع غذا بود وقتزی مرو

  کنمی میغلط
 خلن چرا نای اوا……نھیشی نمیچکی ھدمی کھ دزی نشستم سر مھی توجھ بھ بقبدون

 گشنمھ یلیمن خ…… یی ماماننھ……گس؟ی دیکی غذا مالھ نھمھی انن؟نکنھیشینم
 یا…… خندهی منای الدمی نگاه کردم دھیبھ اطرافم … دمی جلوم قورت میگاو بزار…

 اخم کرده نھی دست بھ سم کردی نگاھھیبھ ارتا … کردمیمگھ کار خنددار…مرض 
ه  ھم با اکرای عملکاھھیاون مل…… چشھسی پسرع گند دماغ معلوم نشیا……بود 

 کھ ی مامانیمروی از نگاھاشون خستھ شده بودم رفتم سمت نگھید…… کردینگاه م
 داد ارتا بھ چوشم خورد

 
 ! منی جا؟اونمینی بت گفتھ سر خود بشیک ：ارتا

 
 ی تو اصن کدوم خرنمی ببکشھی من انقد گشنمھ مغزم نمیبرو بابا حال دار… یشیچ

  یھس
 



 @Cafeetakroman                اختصاصی کافھ تک رمان        سیرمان دختر ابل

 41 

 …… رمی اجازه بگنمیبی نملیدل：دایا
 
  کنھی چقد زود رنگ عوض می بھ عجب سرخ عجب بنفشھ عجب نارنجبھ
 

 رونی بای شو برو تو اتاقت تا شب نبلند：ارتا
 
تازه من کم غذام …… سی نمی حرفا حالنی ما شو من گشنمھ االیخی بابا بیوااااا：دایا
 ………ھ؟ی غر زدنت چگھیتا دلتم بخاد جا ھس د…… بخور ای غذا بنھمھیا

 
نکنھ منو بزنھ لتو پار ……فکنم از مرحلھ رنگا زده جلو … بھ بھ…بھ بھ … بھ بھ

  نھ بابا غلط کرده…کنھ؟
 
 

  تو فکر بودم کھ ارتا داد زدینجوریھم
 

 یتو ک… حق نداره رو حرف من حرف بزنھ نجای ایچکی دختر ھیی پرویلیخ：ارتا
  ببرتتی قادرگمیدختر احمق پاشو گمشو وگرنھ م… ھایھس

 
 � نگاه بھش انداختمھی
 
   محکم تر از خودش داد زدمیلیخ
 
 مھارتت تو رنگ ای…… ھیمگھ خونت رنگ… ی سرم داد بزنی ھم حق ندارتو：دایا

اول برو خودتو … اورانگاتان دختر باز تیتربیب…ھااا…… شترعی صورتت بیبند
 مزنی طرفم چنان میاری ھرکولو بیاگع اون قادر… جمعت کرد درضمدیدرست کن با

 ……رهی بگیوسط پاش کھ ناتوان جنس
 
  چارهیگناه داشت بچھ ب…… شدی داشت از حد معمول از خنده قرمز منای الدمی ددفعھی
 
  بخندیدی ترکنای البابا：دایا

 
 
 � وا خدا عقل بده مگھ جک گفتم…… دی ترکنی کھ بعد امنی  منفجر رو زمدفعی
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 بود عی بھ ارتا انداختم ضای نگاھھی…… اسالم رو شفا بده یضای خدا جون مریھع
  بابا غرورت منو کشتھ دختر باز… شیا…… ومدیخندش م

 
 

   بھ گوشم خوردکای ملی کھ صدازدمی مدی اطرافمو دینجوریھم
 
 
 
 ھ؟ی ارتا عصبانینیبی بس کن مگھ نمنایال…نیخندی می چبھ……اه：کایمل
 
 
 
   خا باشھ دختر چلغوزشششیا

 
 
 ؟یدی تو پوستتو کشکای ملنمیبب：دایا

 
   ذوق مرگا جواب دادمثھ

 
   چطور مگھنھ：ایکامل

 
 شده دهی و پوستت کشی کردی انقد جراحی ولی بخندخادی دلت مدی گفتم شایچیھ：دایا

  سنت حفظ ھس خودشیزنیبھ باال نم۴٠نترس بابا از …… ی لبخند بزنھی ی تونینم
 
 
 
 دادم ی قرمز شده بود انگار فحش ناموسیبھ حد…… نیدیدی مافشوی قدی مامان بایا

 انقد بھ ی ماشاال چسبو زده زکیول…… نچسبختیریحقشھ دختر ب……بش واال 
  دهیارتا چسب

 
  شدمی کھ از حرف ارتا عصببردمی مضی از جمالتم فداشتم

 
 ؟… یحرفی مینجوری اکای با ملی ھسی ک؟تویدی دنھیی تو اافتوی قتاحاال：ارتا
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  پوذخند زد و گفتھی
 

  احمق： ارتا
 
 
   جد ابادم زد باال کھ داد زدمی سگ کھ چھ عرض کنم روی روگعید
 
 
نھ … اااااایگی می چی دارنیبب……… دختر باز ختیری ارتا بیھووووووووو：دایا

  ؟یدیتو تاحاال خودتو د
 
 

  می نفس باھم فاصلھ داشتھی صورتم بھ اندازه ی جلواومد
 

   زد تو چشامو گفتزل
 

  من چمھ؟بگو………بگو：ارتا
 
 
 

  ھن؟ی زر بزنی چیخای زار شده حاال ملی زلدای ایواااا
 اھا……فکن فکن فکن فکن ……… حاال کار از کار گذشتھ خب

 
مرد بھ ھمون دماغ …… ھی دخترا عمل؟مثھی دقت کردتینی بھ بتاحاال：دایا

بھ (یستی اصن مغرور ننکھیتاحاال بھ ا……… دماغ دختر نماھیخرطومش قشنگھ نھ 
 ی عملکای دختره ملنی بھ اشھی ھمیدقت کرد) یستی مغرور نگمی می بھ کنیبھ بب

   کھ گفتمنی ھمی زشت دختر بازمیلی ختازه……یچسبیم
 
  گفتمکای مکث کردمو رو بھ ملکمی
 
 دای انی اگھیع داونموق…… یدی خانم پاتو رو دمم نزار فھمکای ملنیبب：دایا
  ینیبی مسوی دختر ابلی موقع رواون……سمین
 
   سمت اتاقدمی راھمو کشو
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 ھلو بود شی گرفتم ماشاال ھمچرادی از ارتا ای چقد بھ سختشیی خدای ولھووووف
 ارمی در بی الکناروی خدا رحم کرد تونستم ای ھم ناناز بود ولشینی بیالمصب حت

 
 گرفتھ بودم رادی از اون پسره دختر باز ای چطورنکھی تو شک انجوریھم

 لبخند گشاد اومد سمتمو در ھی با نایال……… در باز شد دفعھیکھ .......بودم.......
 خوب بود نایاز ھمون اول حسم راجب ال……… لبخند بھش زدم ھی………بست 

 اومد مکردیھمونجور کھ نگاش م……… ومدی می خوبیلیبنظر دختر خ………
 بعد چند لحظھ مکث گفت…… نشست سمتمو کنارم رو تخت

 
 مامان ییوا……… یدیدی رو مکای ملافھی قدیبا…… یییی دختر ترکوندبابا：نایال
  دای کردم افی کیکل
 
   لبخند دندون نما زدھی بعد و
 
 
   لبخند زدم و گفتمھی
 
  درستھ؟ادی خوشت نمکای ھم از ملتو：دایا

 
 
 
 ادیبھ منم ز…… اوردی در مادی زای چندش بازنی از ایتو کھ نبود…  اوھوم：نایال
 ………  جرات نداره زر بزنھیحاال کھ تو اومد…… دادمی نمتی اھمی ولدیتوپیم
 
 
 ششیدختر خرررر بزنم لھش کنم ا…… نقش بست میشونی اخم رو پھی
 
   اسھالھھیبخدا شب…… داره کھ ارتا قبولش کرده ی چنی افھممینم： دایا

 
 از چارهیب…… نخنده عمھ جدم بخنده نی اگھیبعلھ د…… منفجر شد نای کھ گفتم النویا

  خنده نفس کم اورد
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  رو دستموناااااایوفتی مشھی خراب مجاتی انقد نخند بابا：دایا

 
   شد زد بھ پشتم و با خنده گفبلند

 
  ھی خدا نکشتت اسھال چدای اییییوا……………"شووررریب： نایال
 
 کھ ھر نی نھ بھ اکنھیاو کھ ھمش رنگ عوض منھ بھ اون ارتا گ…… دی بعد ترکو

   ندارنی خونھ تعادل رواننی ای کال ادماترکھی مقھیپنج د
 
   دھنت گشاد شدیدی دختر انقد خندگھی بسھ دبابا：دایا

 
 
 
   کھ خندش کم رنگ شد گفکمی کرد خندشو کم کنھ ی پا شد سعنی رو زماز
 
 امشبو بگھ امشب تی مامورخادی ارتا منیی پامی بگم برخواستمیم……باوشھ： نایال

 ی پارتمی قراره برنکھیمثل ا
 
 
 
 …… شھی اول من شروع متی پس مامورجالبھ：دایا

 
 
  می اماده شدی دوره نقشھ باباری بعد نیی پامی برای حاال بنطورهی ااره：نایال
 
 
 
 ممی ام بزن بری من عاشق پارتاخجووون：دایا

 
 
 یرفتی مادی زمعلومھ：نایال
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 نجایقبال خودم خانم خودم بودم االن ا……… بھم دس داد ی حس بدھی حرفش نی ابا
   افتادم اووووفیریحالت اس

 
 
 ی دختر باز اون قادری ارتانی تا انیی پامی برخب………رفتمی می زمانھی اره：دایا
   رو نفرستادوید
 
 
 می باھم از رو تخت بلند شدنیی اورد پادیی کرد و سرشو بھ عالمت تای خنده اھی نایال

 میسمت اتاق مخصوص جلسع ارتا دختر باز رفت
 

 وارد اتاق یوقت……… تو نیای کھ ارتا گفت بدی بھ در کوبنای المیدی در کھ رسپشت
 از رنگ یکل اتاق مخلوط…… یبھ بھ بھ بھ عجب اتاق……شدم گل از گلم شکفت 

 ی جانھی بخاد بشیفکنم قادرکھ ……نفره ھم بود ٨ زی مھی بود  ی و مشکرهی تیقھوا
 اسھال رو یکای ملانداختم  بھ اطرافی نگاھھی………واال …… رهینفرشو بگ۴

 ھم ی بزنم نابودش کنم   قادرششیا…… رفتی چشم غره می نشستھ بود و ھعیصندل
 اونور نمیام…… کاغذ بزرگ بود ھی رو بھ روم دستش قایو ارتا دق… بود ستادهیوا

 بش زدمو و با سر سالم ی لبخندھی…… کردی نشستھ بود و با لبخند نگام میصندل
 دستشو نای کھ الکردمی مزی ھمھ جا رو انالینجوریجواب داد  ھم دادم کھ اونم با سر

   کردیی راھنمایپشت کمرم گذاشت و منو سمت صندل
 

   نشستم ارتا چلغوز شروع بھ حرف زدن کردنکھی از ابعد
 
 

 تو کارمون ماھر دی و باسی نی بازی کار شوخنیا…… نی خوب دقت کنیلیخ：ارتا
 بالیي سرتون میارن کھ ھی ھا یی باالنی اشتباه کنھی ی پارتنیاگر تو ا…… میباش

 خی مخصوصا شما دخترا مطمعنم دلتون نمیخاد بیوفتین دست شنی کنیخودتون خودکش
  عربیھا
 
 
 

 واال حاال درستھ از ھر خوامی مموی عادی بابا من ھمون زندگالیخیب…… جاااااااااان
 ی ھاخی بیوفتھ دست ششاالی گاوا سر و کلھ بزنم عمش انی با انکھی نھ اامی بر میکار

 عرب عوضي
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  گمی می چنی خوب گوش کنپس：ارتا

 
 

   کرد و گفتنی بھ امرو
 

 یلی خمساری تیری و ازشون اسکن بگی کن مدارک و از صندوق بردارسعي：ارتا
 کارا دخالت میکنھ و مدارک جمع کردهداره تو 

 
   ارتا خانچشم： نیام
 
 
 
   دلمو جم کنھ  ھخخخخ ارتا خان بابا خانت تو لوزالمعدمادی بیکی مامان یییییوا
 

 نیاماده ش٨ باال تا ساعت نی بردایتو و ا……… گمی می گوش کن چنایال：ارتا
  امی من خودم می سمت پارتنیحرکت کن

 
 
  داداشچشم： نایال
 

  شناسنی مگروی ھمدشتری دوتا بنی انگار ایزی چھی نی ابابا
 
 
 

 گھ؟ی دی کنکاری چیدونی تو ھم مکایمل：ارتا
 
 
   زد و گفی خنده عشوه دار گاوکھی کایمل
 
  چشمکي ام زدھی کنمی حواس سردارو خوب پرت مزمی عزاره：کایمل
 
 

 ………  دختر اسھالاوووق
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 اوفتاد ی وایمیستي و حواست جمعھ اتفاقالی ورونی توام بیقادر…… ھیعال： ارتا
 ؟یدیزنگ میزني فھم

 
 

   قربانبلھ：یقادر
 
 
 

 بھم ی مھمونرنیگی خرس اشتباه میواال جا……… گرخنی ھمھ ماری رو نی قادربابا
  درست کن واالای حاال بخورهیم
 

   اومد سمتمنای کھ الکردمی بدبختو مسخره می قادرنی اداشتم
 
 
  می کار داریھ کل باال کمیبر： نایال
 
  می براوھوم： دایا

 
 

 نایال… می و موھامو نو خشک کردمی دوش گرفتینوبت…… می سمت حموم رفتباھم
 بود و ونی قسمت باالش حالت پاپرونی ناناز اورد بی لباس مشکھیسمت کمد رفت و 

 یری نظی دامن پف کوتاه لباس بھی با کردی داشت کھ تنمو معلوم مییالبھ الش خط ھا
  اومد سمتمو گفتنایبود ال

 
   بپوشری کنم بد لباسو بگشتی بزار ارااول： نایال
 
 شمی داشت ارایحساب…… نشستم شی ارازی کنار می کردمو رو صندلدیی تاھی سر با
 خط ھی………… ی پنکک و رژ لب زرشکھی زد بای مشکی  نقره اھی ساھی کردیم

  دیچشم کلفتم کش
 
   بپا امشب ندزدنتی ماه شدکھی تھی دختر：نایال
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   کردمو گفتمیی خنده اھی
 
 
  وونھی بابا دبرو：دایا

 
   لباستو بپوش تا من حاظر شمبرو： نایال
 
  باشھ： دایا

 
 از قبل بھم داده یسانت۵ پاشنھ ی کفش مشکھی نایال……… دمی رفتم لباسمو پوشعیسر

 نایر الکا…… انداختم ی نگاھھی رفتم نھیی کفشم سمت ادنیبعد از پوش………بود 
 بھ بھ  یدی افریی خدا جوون عجب ھلوییوا… ناز شده بودم یلیحرف نداشت خ

  نا بگوشم خوردی الی صداکردمی مزیھمونطور کھ داشتم خودمو انال
 
   خودتوی تموم کردبابا：نایال
 
 نقره نشی سری دکلتھ کھ تا زھی واقعا خوشگل شده بود نمی بھش انداختم بھ بھ ای نگاھھی
 ھم یسانت۵ ی کفش نقره اھی زانوش ادامھ داشت ی بود تا باالی و ادامش مشکیا

 ی نقره اھی رژ قرمز و ساھی خط چشم کلفت با ھی ششمیارا…… بود دهیپوش
 ………ییطال_
 
  بھ من بدبخت؟یدی رسی خودت تموم شددختر：نایال
 
   کردمو و گفتمی خنده اھی
 
   برو باباشششیا：دایا

 
 
  نیی پامی بھ جمالت برشیا： نایال
 
 

 نی با احاال……نیی زود تر از من رفت پاشوری بینایال…… سمت پلھ ھا می رفتباھم
  نیی برم پاکشھی قرن طول مھیپاشنھ ھا 
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  بھ گوشم خوردنای الی کھ صدانیی پارفتمی مداشتم

 
   داداش ارتاسالم：نایال
 
 شاالی شد بھ بھ  ایگری ارتا دختر باز چھ جنی مامان ایییوا……… انداختم ی نگاھھی

  رونی از چشم صاحبش بزنھ بشاالیکوفت صاحبش بشع ا
 

پلھ مونده ٢ رفتمی منیی شده بودم و اون محو من بود سمت پارعی کھ بھ ارتا خھمونطور
 اریمنتظر بودم مثھ خ…………… خورد چی کھ پام پشدی چدمی نفھمدفعھیبود کھ 

 نیچقدر زم…… ینی امام خمای……ھوا ساکن موندم  شم کھ تو نیشور پخش زم
 ی ابلھی تھی کردم کھ با باز  چشماموی تاھی…… االن داغون شم کردمیفک م…نرمھ 

 اول اخم بود بد دست و پا در اورد نیا…… تو اخم کردن کال استاد نی بھ بھ ادمید
 ارتا خره نی خر مگس اھم اھم کرد کھ اینای النی کھ امیزدی بھم زل مینجوریھم……

  دباره زر زد
 

 … ی ھسی دست پا چلفتی برعکس کھ شجاعدختر：ارتا
 

 !! ی بمن گفت دست پا چلفتھااااا
 
 و دماغت یمگھ تو دختر باز…… یگی می چنی ارتا دختر باز ببیھووووو：دایا

 ؟! زدم یمثھ دختراس من حرف
 
   بھ دباره بچھ رنگ پس دادبھ
 
 

   گفتانی چشم غره رفت و رو بھ الھیارتا
 

 نی حرکت کننی باشزود：ارتا
 
 دای امیبر…………… داداشباشھ： نایال
 
 
 میبر： دایا
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  پام درد گرفت ارتا الھي زیگیلمچ
 
 رونی با الي بمیتناسلي بزني داشت 
 
 میومدم کھ اسھالم باالخره از اتاق 
 
  ایشش دختره چندشرونیاومد ب 
 
  چسبنھی بود عشیھمش آرا 
 
 دمی شنی بھ ارتا صداشونو نمدیچسب 
 
 ولي از حالت صورت ملیکا معلوم بود 
 
  کجاستنی امنیکھ خوشحالھ پس ا 
 
  کھ ارتامی و منتظر بودمیدرو باز کرد 
 
 و اسھال ھم اومدن اسھال نگام 
 
 :نمیکرد خخخ بھتر ارتا گفت 
 

 نیمن و ملي باھم میریم ایداو ام:ارتا
 
  دختر تودای ھم باھم میرن آنایو ال 
 
 خالھ الینایي کھ تازه از امریکا اومدي 
 
 فتیالینا توام کھ تکل?? فھمیدي 
 
  ھم کالسین تونیمعلومھ با ام 
 
 دانشگاه و امروز شمارو رسوند پس 
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  تونی اماتمی بقیھ جزئدایآ??حلھ 
 
  و با دستدهی محی برات توضنیماش 
 
 نای و نشون داد دست النی امنیماش 
 
 نیرو گرفتم و بھ سمت بنز مشکي ام 
 
 رفتم 
 

 نای کھ المی بودنیقدمي ماش١٠
 
 دی دونیدستمو ول کرد و سمت ماش 
 
  کارش ولیو پشت نشست اول دل 
 
  کھ با بدبختي نزدیکدمینفھم 
 
  تو روحت االننای الیماشین شدم ا 
 
  عقب اگھای جلو بشینم دیمن با 
 
 خورهیعقب بشینم بدبخت بھش بر م 
 
 نایال..مگھ شوفره اگھ جلوام بشینم کھ 
 
 : و گفتنیی رو داد پاشھیش 
 
 گھی دنیبش??یکنیدختر استخاره م:نایال
  بیشوري بھش گفتم و جلوی لبرهیز
 
  و نگا از حقنینشستم جووون ام 
 
   خشگلیھ ھا خخخنمینگذریم ا 
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 ای ی داف تور کنیبال اومد:دایآ
 
 ??تیمامور 
 
  تفریحم الزمھی ولتیمامور:نیام
 
  کھ دم درآورد فکنمی خدا ایا

 
  مظلومھ واي کھ چقدرنی اکردمیم 
 
  خواستی مگاریدلم س 
 
 ی دارگاری سنیام:دایآ
  

 یکشی میچ:نیام
 
 یسناتور صورت:دایآ

 
 خب عقل کل اگھ بکشم کھ:امین

 
  شمی ممیعق 
 

  راست میگفتا ھنوز تو شھرخخخخ
 
  جا نگھ داھی نیبود کھ گفتم ام 
 
  بخرم امینم باشھ ایي گفتر
 
  ھھ……… دارم یی پر ماجرایواقعا چھ زندگ…… میزدی نمی حرفچکدومی راه ھتو
 
 
 ؟ی بریترسیم：نیام
 
 

   تو فکر بودم متوجھ حرفش نشدمانقد
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 ؟!ھا：دایا

 
 
   کرد و گفتیی خنده اھی
 
 
  ھا نھ بلھدختر： نیام
 
 
   کردمو گفتمی تک خنده اھی
 
 بلھ： دایا

 
  نگام کرد و گفتچپ

 
  شوادهی پنیام
 
  ی چینی واا دمی لحظھ ترسھی 
 
  تعجب نگاش کردمبا
 پوفي کرد و گفت 
 
  نداشتيدیمگھ خر:نیام
 

  دوھزاریم افتاد آھاني گفتم وتازه
 
  شدم و بھ سمت سوپر مارکتادهیپ 
 
  رفتم و بھ پسري کھیزی و تمکیش 
 
  سناتور کھھیپشت دخل بود گفتم  
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  نچ کسیو پشت سرم نچیصدا 
 
 رزنی پھیشنیدم رومو برگردوندم و  
 
 دنی کھ با ددمی بھ دست دحیتسب 
 
 من استغفرهللا ایي گفت و روشو 
 
  کارایھ مردمنی بھ اگھیبرگردوند د 
 
 عادت کرده بودم فکر میکنن 
 
  ھای پاکن و تمام بدیلیخودشون خ 
 
  بھ قضاوتاشون عادتگھیاز منھ د 
 
 کرده بودم سیگارو حساب کردم و با 
 
  رفتمنیاخم بھ سمت ماش 
 
 محکم نمیدر ماش……… رفتمو خودمو پرت کردم تو نی بھ سمت ماشتی عصبانبا

   در اومدنی کھ داد امدمیکوب
 
 
  ی ترکوندنوی در ماشینجوری مالھ باباتھ مگھ ادختر：نیام
 
 

   کردمو گفتمیاخم
 
   ولم کن اعصاب ندارمنیام：دایا

 
 چرا انقد نای الیراس……… کھ بھ فنا ندادم نوی در کوبوندم کل ماشھی بابا شششیا

 …  دهیازش بع……ساکتھ 
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   نباشی دختر خوب حاال عصبباشھ：نیام
 
  چششششم：دایا

 
 
 با سر بھش دمیفھمینم…… گفتی میزیچی لب بھم ری کردم کھ زنی نگاه بھ امھی

 داشتم فحشش تی تربیپسره خر ب……… لب گف ری خنگ زھی کھ فھممیفھموندم نم
   گفنی کع امدادمیم
 
 کرده ھیبندان عاشق است و گر/ کردهھی تکواری بھ دی کسیدی داگر： نیام

  ؟ھھھی نکنھ خبرایال…………
 
 دمی خواست بحرفھ کھ من حرفتا
 
  نھی رفتھ گل بچعروس：دایا

 
  ردخوی حرص منای کھ المیدی بلند خندی با صدانی بعد منو امو
 
 ھی عشق چھی چھیگر… اخھ ؟نیکنی واسھ خودتون سر ھم میچ：نایال
 
 …… بالیکنی پنھون می کھ داریزی چھمون：دایا

 
  دمی بد خندو
 
  گفتمی بود کھ منمونی بیزی چاگھ： کنم  ی پنھون نمیزی بابا چنھ： نایال
 
 

  میدی با ھم ترکنی حرفو بزنھ کھ منو امنی بود ایکاف
 
 
  ؟ جک گفتم ؟ھی چھا؟：نایال
 
   با خنده گفتنیام
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 ی جک گفتقایدق： نیام
 
  با خنده گفتم 
 
  یدی خوب خودتو لو می الیییواااااا：دایا

 
   خا ک تو سرمیییوا…………… گفی چمگھ： نایال
 
 دهی ترکی حسابنی و اممنو………یییو بد سرخ شد اخ…… دست زد تو سرش با

  میبود
 
 خانم شما نقشھ دایدرضم ا…… باشھ ی حواست بھ رانندگی فضولی بجانیام： نایال

 امشبو مرور کن
 

  و صدا زدمنی کدوم نقشھ امھاا
 
  نرفتھادتی و یزی چنیآغا ام: دایآ

 
 ??نھ فکر نکنم چطور مگھ:امین

 
 �ی سرت قرار بود نقشھ رو بھم بگرهیاووم خ:دایآ

 
 نی رفتھ بود ببادمیوواي پاک :نیام
 
 ست باشھ شیش دونگ حوادایآ 
 
 ی موتي ندیا سرمونو بھ باد بدیسوت 
 
 ی کار خاصتھی مامورنیچون اول 
 
  اعتماد دخترهدی فقط،تو الي بایندار 
 
 نای الدیاری و بدست بیسرھنگ فرج 
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 قبال باھاش اشنایي داره توام پس 
 
 نی باشھ تازگیا ایحواست اوک 
 
 یلی تو کاره ما خیسرھنگ فرج 

◌ّ 
  و پارو دممون گذاشتھکنھیدخالت م 
 
  رو قطع کنھ تاالی برقایھ کل ودیارتا با 
 
  برا من درست شھ و مدارکتیموقع 
 
  حواسدیو بردارم ملیکام کھ با 
 
 ?یسرھنگ و پرت کنھ اوک 
  
   لبخند دندون نما گفتمھی با
 
  چشششم：دایا

 
  میرسی می کنیام：دایا

 
  ییالیجووون عجب و……… میدی نگاه رسجلوتو： نیام
 

   لب گفتمری بودم زالی کھ محو وھمونطور
 
 رررررهینظیب： دایا

 
 االن ارتا یعنی…… پارک کنھ نوی کرد و رفت ماشادهی رو پی در من و الیجلو

 …………؟!کجاست
 
  نگاه کردم نمناک بود معلومنی زمبھ
 
 بود تازه بارون اومده بود درختاي 
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 بلند ھمھ جارو گرفتھ بود و فضا 
 
  و گرفتھنای بود دست الکیرومانت 
 
 ... بودم معلوم بود فکرش مشغولھ 
 
 ھوا... کھ بریم تومی بودنیمنتظر ام 
 
  و ازنی خنک بود و سردم بود امکمی 
 
  سمتومدی کھ با لبخند مدمیدور د 
 
 : شد و تو گوشم گفتکمینزد... ما 
 
  سفارش نکنم حواستگھید:نیام
 
 جمع باشھ راستي تو دختر خالھ 
 
   اومديکاینایي کھ تازه از آمرالی 
 
   سرم و تکون دادمدیی تأی نشونھ بھ
 
 قی استرس داشتم و نفس عمکمی
 
  و سھ تایي بھ سمت درهدمیکش 
 
 ....می حرکت کردالی ویورود 
 

 ……  اصال بھ دور و ورو نبودحواسم
 
 ……  برام لذت بخش باشھتونھی کھ چقدر کشتنش مدمی کشی ملیکا نقشھ میداشتم برا 
 

 ………  در جلب شدی توجھ ام بھ دوتا مرد گنده و گوالخ جلودفعھی کھ
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   گفشونیکی کھ کردنی نگاه منی و امی دقت بھ صورت من و البا
 

  کارت دعوت ：گوالخھ
 
  کارتو نشون داد و مرد با دست بھ من اشاره کرد و گفتنی بزنم امی اومدم حرفتا
 

 ؟……باشند ی کشونیا ：گوالخھ
 
 :  دادن من گفتی از ترس سوتعی سرنایال 
 
 ……  خالمھ و تازه از امریکا اومده  امشب  قراره ھمراه من باشندختر：نایال
 
   کردم و بھ ما اجازه وارد شدن داددییمنم با سر جوابشو تا 
 

  آنی شده بود و روختھی و قرمز ردیسف,ی مشکزی ری باغ سنگ ھاکف
 
  بود کھی مربع شکل بزرگیسنگ ھا 
 
  آن پا میگذاشتیمی بر رودیبا
  راهنی دو طرف امی رفتی راه مو
 
  آنھانیدرخت ھاي بلند بود کھ ب 
 
  قرمز و خوشرنگيزی و میصندل 
 
 گذاشتھ بودن بھ نظرم ھوا داشت 
 
  نازکيی یدفعھ صداشدیسردتر م 
 
  کھ بھ نظرم آشندمیپشت سرم شن 
 
 دمی بود خوب کھ دقت کردم دا
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 ی ملیکا بود کھ داشت با لحنیصدا 
 
 .گفتی مزیسرزنش آم 
 
 

 لباس امشبت اصال مناسب:ملیکا
 
 ستی جمع ننیا 
 
 

 : حوصلگي گفتی با کالفگي و بارتا
 

  چشم شما دخترادونمیم.آره:ارتا
 
 نی تو نگران نباش من با ھمی پسر است ولنیفقط بھ لباس و ماش 
 
 لباس و تیپم کارم و بھتر از تو انجام میدم 
 

  ھر دو نفردیبس کن: گفتنی امیدفعھ
 
 نینمیدونسم ام!!!ساکت شدن  
 
 نی داره امیی جذبھ انیھمچ 
 
 نجای ما ادیمتوجھ ھست:گفت 
 
 ی حرفانی از ادیمھمونیم و نبا 
 
 ?میمشکوک بزن 
 
 یالیپوفي کرد و باھم بھ سمت و 
 
 .می کھ رو بھ رومون بود رفتیبزرگ 
 

 یصدا. رو بھ روم بودی بزرگسالن
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 ی سن می از رویمی مالکیموز 
 
  فضا رو پر کردهانوی پیصدا..اومد 
 
  کتی مرد ھاکردیبود تا چشم کار م 
 
 ی با لباس شب ھایی با زنایشلوار 
 
 . شدی مدهی دیآنچنان 
 

  افتاد کھ داشت بھی بھ دخترچشمم
 
 کی لباس شومدیاستقبالمون م 
 
  دستنای مالیم تنش بود با الیصورت 
 
  کھی خوشحالم کردیلیخ:داد و گفت 
 
 و بعد چشمش بھ... جاننای الیاومد 
 
 و با تعجب بھ صورت من.من اوفتاد 
 
  رد وی باھم نگاھنی و امنایال..زل زد 
 
  آخھ بھ چیم زل زدهقایبدل کردن دق 
 
  بگھیزی الینا چنکھیقبل از ا?بود 
 
  دخترخالھدیپس شما با:دختره گفت 
 
  دستم ویو با خوشحال!!دی باشنایال 
 
  بھ موھاش داد ویفشرد ملیکا تاب 
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 ی نمییمن خسرو و جا:گفت 
 
  کرد دختره نگاھيیارتا اخم...نمیب 
 
  بھ ارتا کرد و بھ ملیکای داریمعن 
 
 ...آخر سالن نشستھ:گفت 
 

  بدون توجھ بھ ما بھ اون سمتملیکا
 
 :ارتا با تعجب ملیکا رو صدا زد.رفت 
 

 !ملیکا
 ھی. نگاشم نکردی ملیکا حتیول
 
  کھیخانومي با کت دامن مشک 
 
  بود مانتویزیظاھرا خدمتکاري چ 
 
 دیسنگ سف... و ازم گرفتیروسر 
 
 نھیسالن اون قدر براق بود کھ مثل آ 
 
 .کردی رو منعکس مریتصو 
 

  غرق نور و درخشش خانوم ھاسالن
 
 اطراف سالن انواع و اقسام... دبو 
 
 نوشیدني ھا و غذا ھا موجود بود 
 
 ی ھاي گردزیگوشھ کناراي سالن م 
 
 زی کھ دور میی میشد کھ کسادهید 
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 گارینشستھ بودند اکثرا در حال س 
 
 یزیارتا منو سمت م. بودندنیکش 
 
  مرد مسن سری سرھیکشورند کھ  
 
  مرد ھا رویاون نشستھ بودن وقت 
 
  گوشادی کرد زیبھم معرف 
 
  ھمنایکنارش نشستم و ال.ندادم 
 
  داشت با دخترهنیام.کنارم نشست 
 
  حوصلگيیارتا با ب.کردیصحبت م 
 
  چندتا دخترکردیاطرافش و نگاه م 
 
  طور کھ از کنار میزموننیجون ھم 
 
 میگذشتن برگشتن و ارتا رو نگاه 
 
  بھم گفتن ازیزی لب چرهیکردن و ز 
 
 خنده لب ھا و چشم ھاشون معلوم 
 
  بھم میگن ارتایبود کھ دارن چ 
 
  دادحیسرشو برگردوند و اصال ترج 
 
 اصال روشونو بھ اونا نکنھ من با چشم 
 
 باالخره...داشتم دنبال ملیکا میگشتم 
 
 کنار. از ما دور نبودیلی کردم خداشیپ 
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  نشستھ بود کھ چاق چلھ ویمرد 
 
 وري پرفسشیکچل بود و ر 
 
 خاکستري رنگ داشت و دستش و 
 
 پشت کمر ملیکا گذاشتھ بود 
 
 

  بھ مرد ھایي کردم کھ دور وینگاھ
 
 دوتا از اون مردھاي قد...برش کردم 
 
 بلند و چھارشونھ ھم کنارش بودن کھ 
 
 چن تا از.معلوم بود بادیگاردشن 
 
  ھمھ مشروب اوردنیخدمتکارا برا 
 
 دیبرداشتم و ارتا ھم برداشت نبا 
 
 کردی مست مدی نباتی ماموریبرا 
 
 السیگ....شدیمگرنھ ھمچي خراب م 
 
 شدنی می بار چھارم پر و خالیھا برا 
 
  حرفانی جنبھ ارتا باال تر از ادوارمیام 
 
 نیارتا بعد از خوردن پنجم...باشھ 
 
  کرد و بھ سمتی عذر خواھالسیگ 
 
 طرف دسشویيدر خروجي سالن بھ  
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 کھ اونجا قرار داشت رفت با چشم 
 
  پیداش نکردمی گشتم ولنیدنبال ام 
 
 ی اجرایفکر کنم دارن میرن برا 
 
  ناخودآگاه استرس گفتمتیمامور 
 
  ذرهھی قتل عرفان ی کھ برایمن 
 
 استرسم نداشتم و کامال خونسرد 
 
 بودم االن از استرس دستام میلرزید 
 
 

  رفتن بھ اونی ھزارومین بار برایبرا
 
 کردمی کذایي خودمو لعنت میمھمون 
 
  بای وقت بھ اون مھمونچیاگھ ھ 
 
 االن تویھ خونھ بودم.. عرفان نمیرفتم 
 
  کنم بای بازمی با مرگ و زندگنکھینھ ا 
 
 یلی رو صدا زدم کھ خنایاسترس ال 
 
 زدیریلکس داشت با دختره حرف م 

◌ّ 
 و فراموش کردهپاک ماموریت خودم  
 
  رفتم  و دختره رونای الشیبودم کھ پ 
 
  کردم دماغ نسبتا گنده بازیآنال 
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  و چشایھ درشت جمعادهیصورت کش 
 
  داشت بھش لبخندی متوسطافھیق 
 
 زمیدندون نما زدم و گفتم عز 
 
 ??می آشنا ششترینمیخوایي باھم ب 
 

 فاطمھ: کرد و گفتیی خنده ادختره
◌ّ 
  رسپیتا صدام کن واقعایھستم ول 
 
 برام کسل کننده بود حرف زدن 
 
 غی برقھ رفت صداي جھویباھاش کھ  
 
  کھکردنی میزنا باال رفت و مردا سع 
 
 زنا رو آروم کنن استرس سرتاسر 

◌ّ 
 بدنمو گرفتھ بود قلبم تو شرتم بود 
 
 

  از استرس ویبره میرفت چرادستام
 
 ..برقا نمیومد چرا انقدر لفتش دادن 
 
 نفسم باال نمیومد کھ الي ھم صداش 
 
 درنمیومد کھ یدفعھ برقا اومد و بعد 

◌ّ 
  شد و بھ محضداشی ربع ارتا پھی 
 
  برداشت وگھی دالسی گھیرسیدنش  
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 ی روادهی داشت زگھی ددیسرکش 
 
 ارتا.. شددایسرو کلھ امینم پ... کردیم 
 
 : گفتنی شد و بھ امکیبھم نزد 
 
 یی و ھوای بزنی دورھیمیخوایي  
 
  دارهی باغ ھاي قشنگنجای ایتازه کن 
 
 ...ھا 
 امین. کردنی بھ امی داری نگاه معنو
 
  دوستادیانگار ز...بھم نگاه کرد 
 
  کمھیلحن ارتا ..نداشت از اونجا بره 
 
 بعد رو بھ...گھیبرو د: شدیدستور 
 
 جمع کرد و گفت کھ راستش حال 
 
  ازیکی... نامساعدهکمی امشب نیام 
 
 خترا کھ رو دستھ مبل نشستھ بودد 
 
  کرد ویخنده جلف 
 

 از شانس بدماست دیگھ: گفت
 
 ی تو نگاھش نگرانی رفت ولنیام  
 
  شدهی مدلھیچشایھ ارتا ...زدیموج م 
 
 چرا تاحاال متوجھ نشده بودم...بود 
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  و خوشدی سفیادیکھ پاھام ز 
 
 کیچرا ارتا داره بھم نزد...?فرمھ 
 
 ...شھیم 
 
 

  دسشتش و دورنکھی از ااصال
 
 یبازوم حلقھ کرده بود خوشم نم 
 
  از اون زھره ماريیچرا وقت...ادی 
 
  نگاه عجیبم بھ منھی خوردیم 
 
 چرا انقدر فاصلھ منو ارتا...?کردیم 
 
  امام زادهای..?آنقدر کم شده 
 
 نی امی تازه معني نگاه ھاچاردیر 
 
  ودادی میو کھ معني نگران 
 
 ارتا کم کم واقعا داره... فھمیدم 
 
 دستش و انداخت!!شھیمست م 
 
 کیدور کمرم و صورتش و نزد 
 
 چرا نمیایي:گوشم آورد و گفت 
 
  دختر خوب رو دستھ مبلھیمثل  
 
  بودکیمن بشیني اونقدر بھم نزد 
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 کھ نوک بینیش بھ اللھ گوشم 
 
  نحسشو تا بھ اونیصدا..بخوره 
 
 : بودمدهیشن فاصلھ ننیلحظھ از ا 
 

 رونی رو پام میزارم بري بییای باگھ
 
 ...یو برا خودت بچرخ 
 
  حرص دندونام و بھم فشاراز
 
 برو ملیکا روپات:دادن و گفتم 
 
 یدزی اون دخترایھ اایبشینھ  
 
 ..دوروبرت 
 

 انگار کھ بھش...  بھ ابرو نیوردخم
 
  نگفتم در ادامھ حرفشیزیچ 
 
  سرکشينی اگھ بھ ایول:گفت 
 
 اهی روزگارت و سیھات ادامھ بد 
 
   از دخترھایکی..میکنم 
 

 دای و پی دخترھی باالخره نمیبی دوست داره میارتاموش و گربھ باز:گفت
 .. و خوب بلدهی کھ قاعده بازکرده

 
  ما موشیبھ چشم اونا باز...آره

 
 بھ چشم ما اون بازي...گربھ بازیھ 
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  خشنھ کھ قاعدش ویقدر این باز 
 
 از...جز ادما بلد نیستھیچکس  
 
  کھ فقطیفی کثیاون بازي ھا 
 
 ھینھ ..میایخودمون از پسش برم 
 
 شی پزهیغر.. گربھھینھ ..موش 
 
  ازیفقط بعض.. کم میارهای بازنیا 
 
 ... برمیانای بازنجوریآدما از پس ا 
 
  بھ خودم اومدمی قدمایھ کسی صدابا
 
 ? رو برا رقص بھم قرض میديدای آقھیارتا چن دق:امین 

 ادی انقد نگاه کن از چشات اسھال در بمرض………کردی نگاه منی با تعجب بھ امارتا
  واال……

 
 ……  کردتی رنگ پس دادن بھش سرایضی بھ فدام بشھ دباره مربھ

 ………  بترکھتی بزار از عصبانحقشھ
 
خوب ……… می گرفتم و بھ سمت وسط سالن رفتنویدست ام… پوذخند بھش زدم ھی

 غلط یسی تو کھ رقص بلد ندای خاک بر سرت کنن ااااخ………می کنکاری چدیاالن با
   وسطی اومدیکرد

 
  ی ارتا بسر ببری رو پاادی بدت نمپس：وجدان

 
  خفت کنم؟ای یشی مخفھ： من
 
 !بلھ： نیام
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 بود موفق تر یدمونی تو اگھ شغلت رگمی مدایا…… من باز بلند فکرمو گفتم ااااخ
  واال……نای تو باند ای برنکھی تا ایبود

 
  من من گفتمبا
 
 راستش من…… نیام………زهیچ……چ：دایا

 
 

  گفتمنویی انداختم پاسرمو
 
 
 …… ستمی رقص بلد نمن：دایا

 
  انگار خودش اوستاسشششیا…… کرد کھ بھش چشم غره رفتم ی تک خنده اھی

…… 
 

   شد و گفتکمی نزداروم
 
 …… من بزاری پای پاتو جافقط：نیام
 

 یلیخ……کردی متی ھارو واسھ رقص بھ سالن ھدایلی خیفی گوش نواز موسیصدا
اطرافمو نگاه کردم کھ حواسم پرت ……  خوب برقصم نی با امکردمی میاروم سع

……… پسره ھوس بازززز…… دیرقصی دختر جلف مھیارتا شد کھ داشت با 
  شششی دختر بااااز الحق کھ دختر بازه ایارتا

 
 
 اخ： نیام
 

  ی پسره رو ناکام کنی پای برقصنی مثھ پنگوی دختر مجبوریوااا
 
   لبخند دندون نما زدم و گفتمھی
 
 �…دمی ندشرمنده：دایا
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   پامو از دست بدمنی امشب افکنم：نیام
 
  یدی پاتو در راه من از دست منی باعث افتخارتم باشھ اشششیا：دایا

 
   کرد و گفتی خنده اھی
 
  ی نکرددمی شھخدارشکر： نیام
 
 
  شدندی زوده واسھ شھھنوز： دایا

 
 
 
   لبخند دندون نما زدمھی و
 
 
 

 فاطمھ اونجا نای کھ الیزیسمت م…… کنارمی اخراش بود کھ از وسط سالن اومداھنگ
 …… میبودن رفت

 
 ……شششی انمیبی رو نداشتم بخصوص ارتا دختر بازو می مھموننی حوصلھ ااصال

 
 ن؟ی شده؟  چرا انقدر ناخوشیزیچ：فاطمھ

 
  زازهی وراج مگھ منای النی خبرم زر بزنم کھ اخاستمیم
 

  ومدی ھم داشت سمت ما مارتا
 
  جواب دادنایال
 
 ……… می دست پخت داداش ارتا رو خورداخھ：نایال
 

   خندهری زدن زھمھ
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 اخر ادی جونش در ممروشمین  کنھی نمی بود ارتا اصن اشپزنجای جالب ایول
 کرد ی گف ارتا رو بسوزونھ ھخخ حاال ھر چنوی ادمیشا……اال ودهی ملیسوختھ تحو

   کردیعال
 
  دادی نگاه بھ ارتا انداختم کھ طبق معمول داشت بچھ رنگ پس مھی
 

 …… باشھ انقد منو ازار نده دختر بازنیتا ا…… بووود حقش
 
  فاطمھ گرفتھ بود بلند گفتمافھیق
 
  از ما حالش ناخوشیکیظاھرا  
 
 !!یخود صاحب مھمون....تره 
 
  وستادیفاطمھ اومد کنارم و ا 
 
  دوستایھنی بتونمیمن نم: گفت 
 
 بابام خوش بگذرونم و شاد باشم 
 
  ازریبھ غ..بھ صورتش نگاه کردم 
 
 گھیرژ لب صورتي محو ارایش د 
 
  از توتونستمی نداشت مییا 
 
  ناراحتھیزیصورتش بفھمم از چ 
 
  شماره تلفنم زدم ویلبخند مھربون 
 
 یاگھ کار:و بھش دادم و گفتم 
 
 میتونیداشتي روم حساب کن م 
 
 ... لبخند زدمی باشیدوستایھ خوب 
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 ھی پاھی بھ ملیکا کھ روی نگاھارتا

 
  بایخسرو نشستھ بود و سر 
 
 تاسف تکون داد و 
 
 گھیبھتره ما د...راستش:گفت 
 
  ملیکا رو کنترلتونمی نمگھیبریم د 
 
  ھفتھی براخواستمی میول..کنم 
 
  خونھ من دعوتتون کنمگھید 
 
 زنگ: زد و گفت یخسرو لبخند 
 
 میزنم و ھماھنگ 
 
 خدمتکار و صدا زد و...میکنیم 
 
 نایال..شال و مانتوھامونو آورد 
 
 ای بدایدستم و گرفت و گفت ا 
 
  و ملیکا ھم سرنیارتا و ام..بریم 
 
 رسیدن ملیکا بھ نظر خوشحال 
 
 برعکس ارتا کھ اخماش.میومد 
 
 رومو برگردوندم و بھ...توھم بود 
 
 رهیفاطمھ نگاه کردم کھ دستش ز 
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  نگامنیچونش بود و غمگ 
 
 لبخندي زدم و براش..میکرد 
 
 تو دلم...دست تکون دادم 
 
 ی خداحافظھی نیا:گفتم 
 
 ارتا.. شروعھھی نیا...ستین 
 
 لیداشت از سردرد میمرد و بھ دل 
 
 ی کنھ برایسردرد نتونست رانندگ 
 
  اونا تانی من رفتم تو ماشنیھم 
 
 ملیکا با خنده... کنمیرانندگ 
 
 و...زمیتا خر خره خوردیا عز:گفت 
 
 اوووق حالم...دیلب ارتا رو بوس 
 
  نچندانیداشت بد میشد با صدا 
 
  گیرشگھی ددیترس:آھستھ گفتم 
 
 تیارتا با عصبان..ادین 
 
  کریول...مستم:گفت 
 
 یبا بداخالق..پوزخند زدم...ستمین 
 
  کار کرديیچ!ملیکا:گفت 
 
  از جلو چشم دوریبرا چ?امشب 



 @Cafeetakroman                اختصاصی کافھ تک رمان        سیرمان دختر ابل

 77 

 
 یمگھ نگفتم بھت تو?یشد 
 
 . باشيدمیمحدوده د 
 
 

  حال بھمی با خنده و عشوه ملیکا
 
  خشک وی جورنیھم:زني گفت 
 
  شد ازش شمارهیخالي کھ نم 
 
  تو دلم گفتمشیا.رمیبگ 
 
 ا یکدفعھ سرحال اومدارت!چندش 
 
 ملیکا??یشماره رو گرفت:و گفت 
 
 دعوتم!بھتر از اون: و گفتدیخند 
 
  ودیارتا اھي کش.کرد برم خونش 
 
 یزی چھیپس باالخره :گفت 
 
 امشب درست از آب 
 
 خطاب بھ من!دراومد 
 
 تونستي با فاطمھ ارتباط:گفت 
 
 سر تکون دادم و?یبرقرار کن 
 
  شروع خوبیبرا:گفتم 
 
  ودی بھ پیشونیش کشیدست..بود 
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  خونھمیکنیدعوتش م..گفت خوبھ 
 
  کن باھاشیمن اونجا سع 
 
 ..ی بشیمیصم 
 

 مگھ من بھ: برد باال و گفتصداشو
 
 تو نگفتھ بودم کھ از کنارم جم 
 
  ینخور 
 

  نھ: گفتمریلکس
 

  آفتاب پرست ھزار رنگ شد و پوزخند زدمنی عدوباره
 
 

 حرف،حرفھ من باشھ دی و باستمیمن ر… ھیمگھ بچھ باز…… ی کردغلط：ارتا
  فھم شد؟ری شکنمی تا مگی دجوریوگرنھ باھات 

 
   باالش گفتمی ھمون تن صدابا
 
   خر فھم نشدنھ： دایا

 
 

  ی ھنوز منو نشناختتو： ارتا
 
   نگفیچی پوذخند زد و ھھی
 

   خونھمیدی راه سکوت بود تا رسکل
 
  منم کنارش پارک کردم……… پارک کرد الی واطی داخل حنشوی ماشنیام
   کفشانی با ازدی پاھام داشت تاول مگھید
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   کردم و گفتمی خنده اھی خونھ شدم ھمھ رو مبل غش کرده بودن وارد

 
 ن؟ی اورست رو فتح کردکوه：دایا

 
 
 
   باالرمی حرف زدن ندارم من می انقد خستم ناالیخی بدای ایوااا：نایال
 
 

  صب کننایال： ارتا
 
 
   داداشچرا：نایال
 
 

  ادی بسی فردا قراره رنی گوش کنخوب： ارتا
 
 

   گفتماری اختی کھ بگفی می نشد چمی حالاصن
 
  ھ؟ی کسیر：دایا

 
  بم انداخت و گفتی نگاھھی ارتا

 
 دزه کاراش ھیمو ال…… منھ و تو کارش ماھره سی رارادی کادی مھاسمش：ارتا

 تو کاراش شھیھم...یجورایي مخھ بانده… نداره ی نقصچی ھشھینقشھ ھاش ھم... نمیره
 .. بھمون بدهدی جدتی مامورھی و نھی تا تو رو ببادیفردا قراره ب……موفقھ 

 
 
  شاالی کھ ھلو اشاالی بھ ابھ
 

 قھیبعد چند د…… انداختم کھ تو فکرد بود نای نگاه بھ الھی خستم یلی مامان خیواا
 حاال بزار نمی ھست من مطمیزیچیھااااا  زنھی دختره مشکوک منیا……رفت باال
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 مبل یاروم سمت مبل رفتم و رو…… بعد من االن حال فکر کردنم ندارم واالیبرا
   داد زدنی کھ امشدی مرم دادم داشت چشام گھیکینشستم سرمو بھ مبل ت

 
 ریییشبخ： نیام
 
 ھی یمن ارزو…ساعتھ ۴٨ حناق یا… زھر یا……… بالیا……… مرض ییا

  موندهیخواب اخر تو دلم م
 بلد نبود ری شبخھی ادب ندار تیتربی بشششیییا! …ومدی ارتا نی صداچرا……یراس
  خابو بچسبدای االیخیب…الحق کھ زشت دختر بازه ……بگھ 

 
 

   صدام زدیکی کھ شدی چشام کم کم گرم مداشت
 

 ……  برو سر جات بخوابدارشوی بدایا： ارتا
 
 

بابا بزار کپھ مرگمو بزارم …… ی اللگمی من میاگھ حرف نزن…… مرض
  نھیچیچشام الباو داره م...کووور شدم …

 
 …ااااایداری بدونمیم：ارتا

 
خرو (االغ …خر…اخھ پسره گاو …… ی شمی تا تو قازارمی ن پ دارم چشم مپ

   خوابمینیبینم))-:االغ برادرن
 

   ادامھ خوابو بچسبالیخی بدایا： وجدان
 
  ی حرف خوب زدھیتو کل عمرت  وجدان جان یواا：دایا

 
بھ بھ کدوم …… بلندم کرد یکی کھ رفتمی ممی داشتم بھ استقبال خواب گوگولدوباره

 …یگل…یمھربون… یپسره عاقل
 

 ھی کنمی باز کردم ببذرهی چشامو
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 ارتا امشب نی اششششی اھیدختر باز… ھیگاو… ھی عجب پسره خردادمی بلھ ادامھ مبلھ
 نیخدا شفاش نده بزار از ا… نکنھ جدن خر شده یییوااا……خر شده منو بلند کرده 

 )ھخخخ( بشھ ادی زایخر باز
 
 

 ؟یدارشی بی ندارقصد：ارتا
 
  زنمی حرف نمنھیبیخوبھ م…… ندارم عجبا نھ
 

   تر باشھزی از خواب واست عززارمتی مییجای بخواب االن ری بگباش：ارتا
 
 

جز تخت گرم و … خوب بھ بھ ی جاھی ییعجب حرفا…… چقد خوب بھ بھ یوااا
    تخت خودشو بده ؟خادی ھس؟نکنھ می اگھی دزینرم مگھ چ

بزار منو تو ……… تو می خوب رفتمی اتاقشکی نزدولی درز چشامو باز کردم اذرهی
 ……… تخت پسر خووووب

 
 زی من چزهیچ………ا ارتا جان ……… سمت حموم رهی گاو چرا داره منی ااااااااا

خوودا جووون بھ دادم …… خووودم ی جارمی بابا اصن مالیخیب……یخوردم ب
  برس

 
بھتر …نکنھ رفت؟…… دمی نشنیی صداگھید…… منو تو وان گرفت خوابون ارتا

 باال سرمھ یکیاحساس کردم …… نصف شب فرار کنم تونمیبره من حداقل م
  دمی شد بھ سرما کھ مثھ برق پرلی احساسم تبددفھی……

 
  سررررددددھھھھ：دایا

 
 
   ارتا بھ لبخند دندون نما زل زده بھمدمید
 
  بھھھشتتتتتتتفرستمممتی مارتا：دایا

 
 ……  فرار نکنھ عمھ ارواح جدم فرار کنھنی اگھی دبلھ
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  کھ برگشت تو حموم و درو بست…… می پرواز کردنی کھ بگی رو ھر چاز
  اااااه

  یااای مرونی خان شما کھ برتاا：دایا
 
 

 ؟ی لقمھ چربمم کنھی کھ رونی بامیب： ارتا
 
  خورمی تفالھ گوسفندو بخورم ترو نمشییا：دایا

 
   جوابمو  نداددمید
 
  ااااری در نی دلقک بازرونی باااای بارتا：دایا

 
 
  افتمی  اھا دمیکشی نقشھ مھی دیبا
 
 گھ؟ی دیای نمارتا：دایا

 
 ریخ：ارتا

 
  باوش：دایا

 
 رفتم عیسر… پارچ اب پر کردم ھی سمت اشپزخونھ رفتمو رونی اتاق اروم رفتم باز

 قھید١٠……اروم رفتم پشت کمد و جا خوردم … بود ومدهی نرویھنوز ب…سمت باال 
 رونی بومدیگذشت ن

 
 در داره باز دمی کھ درونی از پشت کمد بامی بخواستمیم… شمی داشتم نگران مگھید
 … ی بشسمی خدی بایکنی مسی منو خی  وقتگھیبلھ د…… شھیم

 سمت چپ بعد سمت راستو نگاه کرد ھی… رونی مثھ دزدا اول سرشو اورد بارتا
 یدستشو برد سمت لباسش داشت دکمھ ھا…… رونی امن و امانھ اومد بدید……

 مامان ینھ نھ وااا…… ابرفض نکنھ لخت شھ جلوم ای……… اوردی در مراھنشویپ
 ارتا یا………  پکاشکسی نگاه بھش انداختم کھ چشام سر خورد رو سھیدباره …

  یکردی پشت اون لباس بود رو نمی داشتیکلیدرد مرده عجب ھ
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   کنای حکمی دختر： وجدان
 
   ببرمضی امشبو فھی وجدان بزار یخیب：دایا

 
 یکنی لباس عوض می پشت کمد داریکی ادی بت بگم خوشت منھی افمیوظ： وجدان

 نگات کنھ؟
 

دباره بھ ارتا نگاه کردم کھ ……… مامان ی واعییی ھی ارتا بودم چی اگھ من جاواقعا
   کنمیکاری عی سردیبا…… ینی امام خمای اوردیداشت کمربند شلوارشو در م

 
   و داد زدمرونی از پشت کمد اومدم بعیسر

 
 پخخخخخخخخ：دایا

 
 

ھخخخخ  …… شد تی شد کھ  رنگشم مدهی روش کھ موش ابکشختمی ابو روپارچ
   دهی رنگ پس می شروع شد االن ھشیضیدباره مر

 
  ی کردی غلطچھ：ارتا

 
  ی کھ تو کردی غلطھمون：دایا

 
 

 زارمیزندت نم…… کشمتیم…… کنمی خفت مدایا：ارتا
 

   وسط حرفشدمیپر
 
 چرا انقد از گھی درمیگی سفر اخر عمر واسھ جھنم برات متیلی بھی بگو دفعھی：دایا

 یکشیزبونت کار م
 

  چشمم گمشوی جلواز：ارتا
 
 
 ی پسره از خود راضشششیا
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  موندمی نمنجای لحظھ ام اھی باش اگھ دست خودم بود نیمطم：دایا

 
 
   رو اعصابم بودیلیخ…… پوذخند زد ھی
 

 ی کنی کاریتونی و نمیری کھ اسفعال：ارتا
 
   داد زدمتمی تمام عصبانبا
 
   ازتت متتتنننفرممممارتا：دایا

 
   سمت اتاقمدمی دوو
 

) خدا؟(ھا؟چرااا خدا… بکشم ی انقد بدبختدیچرا من با……چرا من… گند دماغ پسره
من کھ … کردم کاریمگھ من چ……؟ ازت گلمندم ! ی گذشتھ بود برام ساختنی اایخدا

کل خانوادمو …ھمھ کسم … ندازم ویخدا من جز تو کس…… کردمی ممویداشتم زندگ
  کمکم کن… بھت پناه ببرم مخوایم…ترکم نکن… نو پشتم باشحداقل……یازم گرفت

 
  کھ خوابم بردشدی چدمی شدت گرفتھ بود نفھممیگر
 

 نداشتم بخصوص اون چکسویحوصلھ ھ…… شدم داری بیدیدی با سردرد شصبح
 ……انتر

 …  برم استقبال خواب نانازمالشونیخیب
  و در اتاق باز شددمی پا شنی کھ صداکردی داشت بھ سمت خواب پرواز مچشام

 
  نمی ببدارشویب…… ی زکیگی تو خرسو میخوابی دختر چقدر میواااا：نایال
 

 شی شم اداری بخامی نمادیخو خابم م… عجبا اووووف
 
   خوابالودم گفتمی ھمون صدابا
 
 ادی زشبی دکنھی درد مدی شداصال حوصلھ ندارم تازه سرمم… بزار بخوابم یال：دایا
 ……تازه… بودم داریب



 @Cafeetakroman                اختصاصی کافھ تک رمان        سیرمان دختر ابل

 85 

 
  وسط حرفم گوزندیپر
 
 دارشوی بیکنی مفی واسم تعرتوی زندگی ھایاگھ ولت کنن کل خستگ… اووووو：نایال
  برهیمعلومھ خوابم نم… ھلو باشھھی…البتھ منم باشم … گاو کنده نمیبب
 
 

 ……نمی ببسای وازنھی حرف ممی مستقری مارموز داره غنیا…ی چینی… بلھبلھ
 
 ششیا… رونی خواستم زر بزنم از اتاق رف بتا
 
  دای خابو بچسب االشیخیب
 

  درو باز کردیکی کھ کردمی بھ سمت خواب پرواز مدباره
 

   بر خرمگس معرکھ لعنتااااه
 

 ی کوال بدتروونی تو از حیخابی چقد مدختر：ارتا
 
 
  شورای بدوننی کال منو باغ وحش منایا

 
   کن بزار کپھ مرگمو بزارمولم：دایا

 
  بھم زل زده بودظی بھش انداختم کھ با اخم غلی نگاھھی درز چشام ی البا
 

  ینیبی وگرنھ بد می پاشدمی بھت دستور مدایا： ارتا
 
 
 …… رونی مثھ گاو رفت بو
 

   خونھ ندارمنی روز خوش تو اھی من ینی عجباااا
 
   گندت بزنن ارتا چلغوز دختر بازیا
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  کھسیواال ادم ن… مونمی از دستش زنده نمندفعھی وگرنھ انیی پابرم
 

 شلوار ھی با ی مشککی تونھیسمت کمد لباسا رفتمو …… از رو تخت بلند شدمعیسر
 نازکم از دو ور کھیدو ت……موھامو شونھ کردمو باال بستم…… دمی پوشدیکتان سف

 … نیی برق لب زدمو رفتم پاھی خط چشم با ھی… رونی بدمیموھام کش
 

 کھ ارتا نمی برم رو مبل بشخاستمیاصال اشتھا نداشتم م… صبحونھ بودن زی سر مھمھ
 گف

 
  ی گرسنھ بمونی مجبور نبودیدیخوابی انقد نماگھ：ارتا

 
 
 

خدااااا بکشم ……… غذا بود ی کلزی کھ رو می در صورتاوردی حرصمو در مداشت
   پسره رونیا

 
   پوذخند زدم و گفتمھی
 
 ھمون تو بخور ابروم حفظ شھ… کھ بخوام بخورم سی نگشنم：دایا

 
  باال کھ گفرفتمی داشتم مو
 

   تو اتاق کارم باھات کار دارمبرو： ارتا
 
 
  کنھیاالن خفتت م…کارت تمومھ … ی بشدیقراره شھ… خانومدای اگھی بھ اره دبھ
 

 ی قھوای داده مشکریفقط گ… ضھی مرنیکال ا…… رفتم سمت اتاق کارش اروم
 زبونتو قط کنھ از بس حرف خوادی رنگ اتاق خودتو بچسب کھ مالیخیب：وجدان…

 یزنیمفت بش م
 
 منو ادی ارتا دختر باز منی نرو اعصاب ندارم االن اورتمھی رو مغز من وجدان：دایا
  خفت کنھخادیم
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گذشتھ ……اره……… سی دختر ابلگنی چرا خفت کنھ؟گھ خورده بمن ماصال
  بسھ… نھ نھ…دمی کھ کشیی ھایسختت……ھام

 
 شد با اون اخم انی کھ در باز شد و قامت دختر بازش نماکردمی افکارمو دور مداشتم
 )ھخخخ(شیمامان

 
 ……  نشستزشی در اتاقو بست و پشت ماروم

 
 …… بابا جذبھ…بابا غرور… متفکربابا……لی استبابا
 

 حرف ینطوری باھام اھی بقی جلوادیاصال خوشم نم… یی پرویلیخ：ارتا
 چطور با من یریگی مادیاز االن بھ بعد …  ھااااستمی رفتھ من رادی ھنکن…یبزن

  یحرف بزن
 
 
   قھقھ زدم کھ با تعجب بھم زل زده بودھی
 
   ھمون قھقھ ادامھ دادمبا
 
  ول کن منو……… ی  برو بابا حال دار؟یشیچ……یچ：دایا

 
  مکث کردمو بد گفتمکمی
 
 ھی چیدونیم…بخصوص کنار تو … باشم نجای اقھی دھی ستمی حاظر نی حتمن：دایا

  خوامی نمیلعنت… ی باشسمی رخوااامینم… خواامینم…خستھ شدم …
 
  پوزخند زد و گفتھی
 

 نره ادتی  و ی مونی منجای کھ من بگم ای تا زمانی کھ قرار داد بستفعال：ارتا
 ی از من اطاعت کندیبا! ؟یدی س ت م  فھمی من رگمی بت مگیھزار بار د…
 ھستن ی و پدر مادرت کی کھ از کجا اومدسیبرام مھم ن… ینیبیوگرنھ مجازات م…
 ……  رو تحمل کردنی وحشی توی چجوردونمینم…

 
 ؟! منی زندگنھی اایخدا…… کردی بود داشت خفم مدهی امونمو بربغضم
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 …  کنھنی حق نداره بھ پدر مادرم توحیکس
 …  پناھمیمن ب… کمکم کن ایخدا

 غرورم دینبا… نھی تا اشکامو نبنییسرمو انداختم پا…… ختمیریم ھق ھق اشک بدون
 … شدیلھ م

 
 ؟!ھااا…کو اون دختر زبون دراز … یالل گرفت…؟!ھیچ：ارتا

 
 ؟! چرا واقعا
 ؟! ستمی سابق نیدای من اگھی دچرا

 
   شکستھگھی غرور دنی بسھ اگید
 

   شدرهی باال گرفتم کھ با تعجب بھم خسرمو
 

 … ؟یکنی مھی گری دارتو：ارتا
 
   تمام توانم داد زدمبا
 
 نی تو ادیچرا من با…چرا من ھااا… سوزمیدارم م… کنمی مھیدارم گر… اره：دایا

 تو قبر یدونینم… یزنی در مورد خونوادم حرف میتو بھ چھ حق…… وفتادمیدام م
 کنمی میشده خودکش… کنمی شده ازت فرار میھر طور…ھاااا … لرزنیم

  ررررمازززززت متنف……ارتا……
 
 امامن دست خودم نبود ومدی ارتا می ھاادی فریصدا…  رونی از اتاق زدم بھی با گرو

 ھی اشکیکھ حاال با چشما… دمی رو دنایو ال.نی امدمی بھ وسط حال کھ رسدمیدویفقط م
 من روبع رو شدن

 
  شدهیچ… یکنی مھی گریچرا دار… زمی عزدایا……اا：نایال
 
   نگران قدم برداشت سمتم و گفتنیام
 
   گفتھیزی ارتا چدایا： نیام
  اری اون رذل رو بھ زبونت ناسم：دایا

  شدی تر مکی ارتا نزدیصدا
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   صبر کنگمی بت مدایا：ارتا

 
 نکھی سمت در کھ قبل از ادمی دوعی شده بود سردتری شدمیگر… ھمھ کاراش زوره ھھ

  در رفتمرنینگھبانا منو بگ
 
 ی کردم کی نگاھھیبھ ساعت … ختمیری و اشک مزدمی چرخ مابونای  تو خاری اختیب

 خلوت بود رفتم جلوتر و یلی پارک بود کھ خھیجلوتر …… شب شده بود ١١ساعت 
  دادری پسره بھم گھیتو حال خودم بودم کھ …… نشستم ای از صندلیکیرو 

 
  ی خانم چزا ناراحتخوشگل： پسره

 
  سالش باشھ١٩ خوردیھھ بھش م…ھش انداختم  بی نگاھھی بلند کردمو  سرمو

 
برو حداقل تو برو خودتو … چند سال ازت بزرگ ترم ؟یدونی خوب مبچھ：دایا

  برووفتی کارا ننینجات بده تو ا
 

   اخمتم جذبھ داره اوووفیحت… تو ی لوندعجب： پسره
 

  ومدی داشت باال مروسگم
  سمتمو دستمو گرفاومد

 …دیکشی می ھعو
  کن اشغالولم：دایا

 
  دمی رو شننای و النی امی کھ صداکردمی داشتم تقال مھمونطور

    ولش کنگھی مگھ نماشغال：نیام
 

 ؟یشی مشی تو کمثال：پسره
 
   برادرشممن： نیام
   مشت تو دماغ پسرهھی حرفش مصادف شد بھ نی اکھ
 
  لھت کنمای یریم：نیام
 



 @Cafeetakroman                اختصاصی کافھ تک رمان        سیرمان دختر ابل

 90 

 ھیداشتم واقعا واسم مثھ  دوست نویچقدر ام…… پسره دستشو برد باال و رفت کھ
   صدام زدنایتو فکر بودم کھ ال…داداش بود 

 
 دایا：نایال
 

   کردهھیمعلوم بود گر…… زدی مظلومش تو شب برق میچشما…… بردم باال سرمو
 
  با بغض گفتنایال
 
   کردهتی داداش ارتا کار؟یاز منم ناراحت… ترو خدا حرف بزنیاج：نایال
 

 شد بھ ھق لی تبدمیگر… بشھ ری رو بگھ کھ اشکام سرازی بود اسم اون ارتا لعنتیکاف
  کردی مھی با من گرنامیھق کھ ال

 
 دهی مشنھادی پزنھی زنگ متاباچانی االن ارمنی تموم کنوی ھندلمی فنی بابا ابسھ：نیام
 

   خندهری زمی باھم زدھمھ
 
 ١٢ قراره ساعت ارادی کسی رنکھی خونھ مثلھ امی برمی بشنی سوار ماشمی بریال：نیام
  ادیب
 
  رفتم تو اتاق و درو بستمعی سرالی ومیدی رسی وقتمی رفتنی سر بھ سمت ماشدیی تابا
 

 نی اگھی ساعت دمی و ن١١/٣٠خوب ساعت … چشمم بھ اون خر نفھم نخوره حداقل
 …… ادی بخادی مون مسیر
 

  اھا…… بپوشم؟ی چاممم
 
 

 کت کوتاه ھی کوتاه با دی سفکی تو نھی با ی شلوار چرم تنگ مشکھی از تو کشو عیسر
 …… دمی پوشیمشک

 
   کردمسی پشت بستم و بعد گموھامو
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 ……  بھ خودم انداختمی نگاھنھیاز تو ا…… برق لب زدمھی خط چشم با ھی
 

  مممیعجب ھلو…… بشھکھی تکھیت…منفجر بشھ…… بھ بھ چشم حسود بترکھ ماشاال
 

  یی تو پرویسی ھلو نتو： وجدان
 
 خدا چقد تواناست بھ نمیبزار بب…… ببرم ضیبزار از خودم ف… خفھ وجدان：دایا

  بھ  بھ بھ
 
 ………  خودتویتموم کرد… فتھیخودش：نایال
 

 ………  دری جلونای الدمی برگردوندم کع دسرمو
 ی کت تنگ قھواھی تنگ با ی شلوار کتان کرمھی…… کجا ی کجا اون الی النی بھ ابھ
 رژ ھی…باز گذاشتھ بود … لختشو کھ تا باسنش بود ی مشکیموھا…… بود دهیوشپ

  ه بوددیکش… کردی تر مدهی و خط چشم کھ چشماشو کشی کرمھی ساھی با یکالباس
……… 

   نموند دختری ازم باقیزی چگھید：نایال
 
 …… یی ترفتھی تو کھ خودششششیا：دایا

 
  ادی االن داداش ارتا دادش در منیی پامیبر…… ی بسھ االن موقع کل کل نبسھ：نایال
 

با اخم زل زدم تو … بھم انداخت ی نگاھھیارتا …  می رفتییرای بھ سمت ھال پذباھم
 … چشماش

 
 اومد دستشو دی کھ مارو تو اون حال دایکامل……نھ اخم داشت نھ لبخند … اون نھ اما

 …… دتشی بوسدفعھیدور گردن ارتا کرد و 
 
 ……  متنفرمازش…… دختره اسھالشیا

 
  سرخ گفی کنارش زد و با صورتعی سرارتا

 
 ؟یکنی می داری غلطچھ：ارتا
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  دمی نخوابشتیوقتھ پ.یلیخ… عشقمم دلم واست تنگ شده بود ارتا：یکامل
 

دخترررر … اسم برازندتھ نیواقعا کھ ا……… بر سرت کنن ارتا دختر بازخااااک
 … بااااز

 
  گفنی حرف بزنع کھ امخواستی مارتا

 
 دنی رسفکنم：نیام
 
 داداش نیا… بود دهی پوشی کت مشکھی با دی شلوار کتان سفھی انداختم نی نگاه بھ امھی

   ھاااااھی اکھیمام عجب ت
 داشتم فایمنم بوق ا…… جلو در منتظر بود نمیام… ادی پسره مھنی رفت استقبال اارتا

 نی ایھ توالمصب نشد ت…… انداختم تو فکر بود ی بھ الی نگاھھی…… زدمیکپک م
  فھممی اخرررر من مارمی در بوی الھیقض

 
  ومدی از دور می پسرھی بم و مردونھ ی بودم کھ صداری افکارم درگبا
 

  ارتارهی مشی چطور پکارا：ادیمھ
 

   باھاشی اشناشدی ھس کھ ھمونطور کھ گفتم باینفری فقط……ادی مھخوبھ： ارتا
 
  چاردی ریاوه ما…… اومد داخل ادی کھ ارتا گف مھنویا

 گرررررری جبابا
  ھلوووووووبابا
 

  عشقووولبابا
 

 اااایافری مییزای چھ چخدا
 

 ……  اطراف مارو ھلو برداشتھی چھر
 مدل ھشتش کھ یابرو… بود دهی خوش دوخت پوشھی دست کت شلوار مشکلھی ادیمھ
 ی متوسطی متوسط و لباینی پرپشت بود بعیموھاشم مشک… جذابش کرده بود یلیخ

 ھااا وی دنی قشنگ بود نھ مثھ ادهی ورزکلشمی بود ھغیت۶فرم صورتش …داشت 
 …  بھشه شدرهی خی الدمی کھ دھیی بگم عجب ھلوی بھ الخاستمیم……
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من …… تو فکر رهی منی اادی مادیھر وقت اسم مھ… دختر نی ازنھی مشکوک میلیخ

  و گفتمنایرفتم سمت ال… فھممیاخر م
 
 یدیبابا پسر مردمو بلع………ن قرض بدمتا چشمم م۴ یخایم ：دایا

 
دست از … مگھ یھا فضول…بھ تو چھ فضوووول … مرررررررررگ یا：نایال

   براتشھیدردسر ساز م… بردار یفضول
 
 یبرا…… ترهزمشیفضول بردن جھنم گفت ھ……… من برا تو امی پنمیا：دایا

 انقد خودتو نمی ھمیبرا… کنھی می فضول ھر جا بذه فضولیعنی بگم دنتیبھتر فھم
 مونھی پابرجا ممی بره فضولنینکش چون من ھر اخالقم از ب

 
  گفی لبخند دندون نما زدم کھ الھی بعد و
 
  ببند اون در جھنمو… مرض：یال
 
  زر بزنم کھ ارتا دختر باز صدام زدخاستمیم
 

  نجای اای بدایا：ارتا
 

 کھ کنار ارتا نشستھ بود از ادیمھ… دمی رسیوقت…… قدم برداشتم بھ سمت ارتا اروم
  سر تا پامو برنداز کرد و گفت

 
 …؟! یای میزی دختر زرنگ و تبنظر： ادیمھ
 
   گفتمیی پروای
 
  نھی صد  در صد ھمبلھ：دایا

 
   تک خنده کردعی ادی چشم غره رفت و مھھی ارتا

 
  ی بگم پرو ھم ھستو： ادیمھ
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   تو وجودتونھییاصن پرو… از خودتونھ ییپرو… لطفتونھ نظر：دایا

 
  شدی بود از خنده داش منفجر معی نگاه بھش انداختم ضاھی
 
   چندهلوی جان بخند بابا غرور کادیمھ：دایا

 
 
 تونست یلی کھ تا اون موقع خنمیام… دی خندادی خنده کھ بعدش مھری زد زنای الدفھی

 …… دنی خندی و ارتا دختر باز بودن نمکایتنھا مل… دیخندیمقاومت کنھ م
 
   برن گم شن باباشیا

 
   گفنای کرد و خطاب بھ الیظی اخم غلھی ادی فکر بودم کھ مھتو
 

 ؟!ی گفتم شما بخندمن：ادیمھ
 
  تمام گفتیی ھم با پرونایال
 
 ؟ی گفتم شما بترکمن：نایال
 
  دهی رنگ پس مسی بھ پس بگو فقط عرتا نبھ
 

   نکنم بت نربوط باشھ در وضم حدتو بدونفک： ادیمھ
 
 اون موقع نی فک نکنم بھ تو مربوط باشھ و شما ھر وقت حد خودتونو دونستمنم：نایال

  دونمیمنم م
 

 کم بود بھ اندازه یلیفاصلشون خ… نای پاشد و رفت سمت الی با صورت عصبانادیمھ
   نفس فقطھی
 

 ؟یدی فھمستمی نره من رادتی：ادیمھ
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 بودنو در سی گند رششششی ازنھی مری کھ تنم کھادی حرف بدم مکھی تھی نی از اانقد
 اوردن

 
 سی باش واسم مھم نیخای می خرھر： نایال
 
 

 بگم پس منو ھنوز توتمی صحبتت منیبا ا… وفتی خوب با من در ندختر： ادیمھ
  ھھینشناخت

 
 
 
 
 
 
 )نایاز زبان ال(
 

 ارمی بدستت بخاستمیم… ی تمام خواب خوراکمو ازم گرفتیلعنت… نشناسمتشھی ممگھ
 ه   رو تخت…ز…ر…ھ تو رو با اون دختره هاگ"…………اما…

………………………… 
 

  تا حد توانم صدامو صاف کردمو گفتم…………  گلومو گرفتھ بود بغض
 
 یری و مادرتم ملکھ امارادی پسره ناصر کادیمھ… شناسمتی خووپبم میلیخ：نایال

بنز …سانتافا… کوپھ…ی دارنیتا ماش٣ نتمی ماشیدار……… توالیتا ول۶یباال…
 باند نی تو بھترو……ی دارھیبچھ ما… خونھی درس مکای امری خواھر دارھیو 

 …… ی دارگاردی ھزار تا بادی و باالیقاچاق
 

 بھ اندازه دھن اسب دایا… انداختم ھی نگاه بھ بقھی… تعجب کرده بود از امارم یحساب
   ھنگ کرده بودنمیام…ارتا مثھ شتر زل زده بود …… دھنش باز بودیاب
 

   شجاعت دختر خوبنطوریھم… بود زی برانگنیتحس： ادیمھ
 

   تو ھمزفتی داشت ممونینی رفتم جلو کھ نوک بکمی ی ترسچی ھبدون
   رو بھ روت نبودمنجای بترسم ایزی قرار بود از چاگھ：نایال
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  سوزوندی داغش پوست صورتمو مینفسا

 
   دفترم کارت دارمایفردا ب…خوشم اومد … خوبھ： ادیمھ
 
   تمام گفتمیی پروبا
 
  کنمی موردش فک مدر：نایال
 

 …… ستمی نره من رادتی… یییای  دستور دادم بی نگفتم فک کنمن： ادیمھ
 
  بودن بخوره فرق سرتسیر： لب گفتم ریز
 

 دناااااایشن： ادیمھ
 
 …… ی کع بشنوگفتم：نایال
 
 
 
   گفت کع بشنومی جوریزیچی لب ری زدمید
 

  ییای دراسب：ادیمھ
 

   بمن گفتھااااا
 
 بااااز ھوووووس…ختتتتتیریب……ی خریلی خاااااااادیمھ： گفتم تمی تمام عصبانبا

 چقد…یمعلومھ لبتم پروتز کرد… دختراسھی شبتمینیب… گندتیبا اون گوشا…
  پسره دختررررر نماااااا… بھ چشماوت ھااااایدی مالملیر
 
  خر گوزن…… با دو رفتم تو اتاق و
 
 

   بودسادهی سرخ کنا در وای با صورتادیمھ……… در باز شد  دمی دقعی چند دبعد
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   بش انداختمی نگاھھی
 
 ھیچ：نایال
 

  دادمی بروز مدیاما نبا… بودم دهی ترسیلیخ… از پشت بست و بد قفل کرد درو
 

   تخت پا شدمی از روعیسر
  زدی سمتم و حرف مپمتی با ھر قدمش مکھ
 

 ھوس بازم؟من لبم پروتزه؟من گوشام ؟من…ختمیری من دختر نمام؟من بپس： ادیمھ
 بلنده؟من خرم؟

 
 ……  حفظ کردیھمرو چجور… چقد من زر زدم ماشاال
   شده بودکمی نزدادمی مھگھید… واری عقب کھ برخوردم با درفتمی مداشتم

 
 
 

  داد زدادیمھ
 

  منم؟اررررع：ادیمھ
 

 کردی نمتمی چرا زبونم ھدادوتمی نزدم نمیحرف
 

  ؟گھی زر بزن د؟دی الل شدھھھھ؟چرررررراییییچ：ادیمھ
 
 

با دستش چونمو گرفتو فشرد ……غرورم لھ شده بود… بغض کرده بودم یحساب
بھم زل زده بود …اروم زل زدم تو چشماش …اشک تو چشام جمع شده بود …

 قی عمیلیخ……
 

   صورتشو برد دم گوشم کھ با حرارت نفساش تنم مور مور شداروم
 

  باینترس و بخصوص ز… باکیب…وا پریب… جسور：ادیمھ
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 گنجشک ھی مثھ دیلرزیتنم م… دی کشقی نفس عمھی موھام و ی صورتشو برد الو

 …… دست خودم نبود…
 

 قھیبعد چند د… زدیقلبم شاالب شولوب م… صورتشو برد عقبو بھم زل زد اروم
خدا …… بود کھ رو زانو نشستم دهی طاقتم برگھید… گذاشت از اتاق رفت دفعھی

من تازه داشتم … نزار اون عش برگرده کنمیخواھش م… کنمیجونم خواھش م
  بردبم کھ خواشدی چدمینفھم………خدا جونم کمکم کن … کردمیفراموشش م

 
 )دایاز زبان ا(
 
 

  نرو： گفت ادی کھ مھششی برم پخاستمیم… رفت باال نای النکھی از ابعد
 
  چرا：دایا

 
   برم کارش دارمخامی منم：ادیمھ
 
   گفتمی نگرانبا
 ……ادی مھداداش：دایا

 
 ………  ندارمشی کارنترس：ادیمھ
 
  نای  بعد رفت سمت اتاق الو
 

 تو فکر بود نمیارتا رو نگاه کردم کالفھ بود ام…… ومدنی نمگذشتی مقھید١٠ پوف
 …  ھوا عوض کنھاتی ھم رفتھ بود تو حکایمل…

 
 کننن؟ی مکاری االن دارن چبنظرتون：دایا

 
 بھ تو چھ اخھ ؟…ھا… ی مگھ فضولدختر：ارتا

 
 
  واال…… کنم ی فضولکشھی رو سننھ ؟ عشقم متو：دایا



 @Cafeetakroman                اختصاصی کافھ تک رمان        سیرمان دختر ابل

 99 

 
نکنھ ھوس … یکنی دراز تر ممتیلی پاتو از گی مواظب باشااا داریھووو： ارتا
  ی امشب با لونھ سگا بخابیکرد

 
  ییییعوض… اشغاااال

 
 …… شترهیو ب اون سگا ارزش و شرفشون از تباز：دایا

 
   اومدادی حرف بزنھ کھ مھخاستیم
 
 

 خدافظ و گھیخب من برم د… گمی رو متی مامورامیم٨ من فردا ساعت ارتا： ادیمھ
  رفت

 
 ………  رفتم تو اتاقمعی بھ ارتا چلغوز سرری بدون شبخمنم

 
 
 ؟؟؟؟نکنھ…شناسھی از کجا مادوی مھنایال.... باشھ؟نشونی بیزی ؟ممکنھ چشدهی چینی

دارم از ……… شدمممم جی خثا گیییی قبال با ھم رابطھ داشتن؟؟واایعاشقشھ؟؟
  پرسمی ھمرو ازش  مرمیفردا م…اشکال نداره … رمیمی میفضول

 ………… فردا خودمو مشغول کردم کھ چشمام گرم شد و خابم بردی فکرابا
 

 ……  شدمداری بکردی کھ داشت چشامو کور مدی با نور خورشصبح
 
 …ارمی بدست بمویاری تا ھوشدمی  کشازهی خمھی
 

موضوع …… خره دای اخ ااخ……ی دی مثھ روزاامروزم……خب
 ……می کھ رفتبودو…شبببید
 

 ھیبا … کوتاه نی بلوز استھی…… کھ متوجھ لباسام شدم رفتمی مرونی از اتاق بداشتم
گودو … ی گوگولیاخ…… بودم کھ رو لباسم عکس پاندا بووددهیشلوار بلند پوش

 ……  بچسبویبرو ال.. ناز بودن لباستالیخی خنگ بیدایا……چھ نانازه …گودو 
 

 …… رفتادمی اخ پاک اخ
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 …ی سمت اتاق الدمی تمام سرعتم دوبا

 …بلھ خانم خابن… درو باز کردم عیسر
 
 

 …دمیپری سالھ م۶ یمثھ بچھ ھا… روتختدمی درو بستم و پراروم
 
  گھھھھھی بگو بگو دشدی چشبی بگو دعیود تند سربدو ز… شووووداری بییییییال：دایا

 
  گرفتھ گفتیی با صدانایال
  
   نشوشیریاه دختر س…… ولم کن بزار بخوابمدایا：نایال
 
  شتمیری سامتیمن تا نفھمم تا روز ق… یدونی خودت اخالقمو خوب میال：دایا

 
  با نالھ گفتنایال
 
   بپر بپر نکننیفقط مثھ ادم بش…اه جھنم باشھ … دددااااایا：نایال
 
 ……  مثھ بچھ ادم نشستم و منتظر شدم زر بزنھقایدق
 
 … خنددار بودیلی ختشیوضع…… قشنگ از رو تخت بلند شد و نشست نایال
 

 …چشماشم پف کرده بود… رو ھوا خی سموھاش
 

 … بودی وضھی اصن
 

   کردم نخندمی سعی ولدمیترکی از خنده مداشتم
 
 ؟ی کردی چند سال امازون زندگیاج：دایا

 
 
  ی کردی چند سال کھ تو زندگھمون：نایال
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 …… ادی بادی مھگھیقراره دو ساعت د… نمی بنال ببمرض：دایا
 

 دمی پوسیوااا خدا جون من تو خمار… ناراحت شد نای گفتم النوی ایوقت
  گھیاووووف دختر بنال د………

 
 …… زر زدی زر بزنم کھ الخواستمیم
 
 ……  رو بت بگمی موضوعھی دی من بادایا：نایال
 
دختر مغزم کپک زد … گھید بنال د…… منم منتظر ھمون موضوعم دونمیم：دایا

 …  جور با جور کردمیانقد فکرا
 
   کرد و گفتی تک خنده اھی نایال
 
 سالم بود ١٩اون موقع ھا من فقط …  نابود شدشیسال پ۶ قای من دقھیزنگ：نایال

 واسمون کم یاز پد……… زدی مشکوک مشھیپدرم ھم……………پدرم……
 شده یبرام کال عاد……… ھر شب خونمون دعوا بودیول………نزاشت 

 بودن تا نی داشت و اونا ھر لحظھ در کمادیپدرم مخالف و دشمن ز……بود
 ………………نکھیا

 
 امھ داداد… ی سکوت طوالنھی…… کرد سکوت

 
دود ھمھ جارو گرفتھ بود ……… گرفت شی شب تولدم خونمون اتقای شب دقھی_ 

اون ………خواھر مھربونم آسم داشت …………………خواھرم…………
 ………………… و مرداوردیطاقت ن

 
 دردشو تونستمیم……صداش بغض داشت …… تو چشماش جمع شده بود اشک

 دادی محیاشت توض کھ دنجوریھم…… یلیخ…… واقعا سختھ فھممیمن م…حس کنم 
 …  مکث کرد و گفتیکم…… ختیریاشک م

 
اون …… بم وارد کرد وی ضربھ روحنیخواھرم اول………تو حال خودم نبودم _

مادرم حالش بد …………………مادرم……پاره تنم بود ……خواھرم بود 
 ظیدود غل… براش نمونده بود یجون…… زدیزانو زده بود و خواھرمو صدا م…بود

 …… شدی تر مظیو غل
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  بفھمم چقدر شکستھتمیتونیم… اھش پر از درد بود نیا… دی کشی اھھی کرد و سکوت

………… 
 
 

شکستھ شد …… صحنھ خرررد شد نیبابام  با ا………  بر اثر سکتھ مردمادرمم
 خونمون نابود و نابود تر قھی بھ دققھیھر دق…… تو حال خودش نبودگھیاونم د……

 دادمی نجات موی نھ کسکردمینھ حرکت م…… کردمیمن فقط نگاه م…… شدیم
اون موقھ چھ  یاز دست بد. روز خانوادتوھی تو فکن تو دایا……تو شک بودم ……

 …ی داریحال
 

   چشمش بمن افتاد کھ بھ حال خودش اومد و داد زدبابام
 

  بررررررووو……… دختر برو نایال： بابا
 
   بروگفیصداش ھنوز تو گوشمھ فقط م_

ترس از دست دادن بابام …… بودم دهیاال ترس حدی کھ تو گلوم بود ترکیبغض
  بھش گفتم…… چون فقط اونو داشتم  ……

 
   بابادمیترو از دست نم… کنمیمن ولت نم…… باباجون نھ：نایال
 
 کردمی کمکش مدیبا… کرد و سد راھم شد زشی برم سمتش اما سقف رخواستمیم_

 اون پدرم بود……
 
 

 درکش…دمیفھمیاره من م…ھر قطره اشکش پر از درد بود … ختیری ماشک
 ……کردمیم

 ینیبیم…خدا جونم … کردمھی گری کمن…سھی کل صورتم خدمی بخودم اومدم دیوقت
کمکمون … می ما بھت پناه اوردایخدا… میدی چقدر زجر کشینیبیم…میما چقدر بدبخت

 ………کن
 
 …یلیخ…قی عمیلیخ…تو فکر بود … کردم نای بھ الی نگاھھی
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 ینیبیخدا جون م…… ارهی داره گذشتشو بجا مدی شازدمی می وسط افکارش حرفدینبا
 …ینیبیم…ننیبیبندھات چقدر زجر م

  ادامھ داددوی کشی اھھی نایال
 
 
 بود از اونجا خارج شم و کمک بخوام نی ادمیام…… کردم خودمو نجات بدم یسع_

 جیسرم گ… شده بود اهیکل صورت س… بود  خودمو بھ در رسوندم یبھ ھر سخت…
 کردم یبا تمام توانم سع… اومد ری امپوالس و اژی داد بزنم صداخواستمیم…رفتیم

 بعد از خواھرم و مادرم واسم کھ یتنھا کس…خودمو کنترل کنم تا بابا مو نجات بدم 
 کھی شده بود حرفام تالمصب سرفھ باعث…با ھمھ توانم رفتم سمتشون …مونده بود

 … ومدی مکھیت
 ……  نجات بدندی اون توعھ و بایکی دنی فھماونا

 
 ……… شدی چدمی نفھمگھیتعادلمو از دست دادم و د… نتونستم مقاومت کنمگھید
 

اه … گفتمی کاش نمیاصال ا… گذشتش سختھیاداوری دونستمیم… سکوت کرددباره
 … یلعنت

 
 
 زدی چشامو مدیاروم درز چشامو باز کردم کھ نور سف… دیچیپی صدا میتو مغزم گل_

 یوقت…دیرسی بھ درد قلبم نمیول…سوختیچشام م…اروم اروم چشامو باز کردم …
بھ …… من کجام؟نکھیا……دیچیپی سوال تو ذھنم مھیکامل چشامو باز کردم فقط 

 شیات……… اومد ادمیمغزم فشار اوردم کھ ھمھ و ھمھ 
 رفتم کردی درد محیسرم فج! ن پدرم کجاست؟ االاما…………مادرم…خواھرم…

 پی پسره بود کھ تھی…… درو باز کرد یکی دفعھی..سمت سرم دستم کھ بازش کنم 
 برق یلی کھ خشی ابی داشت بخصوص چشمای قشنگغھیت۶ زده بود صورت یرسم

 … زدیم
 سواال تو یلیخ…… کرد؟ی مکاریتو اتاق چ… بودی کنیا.. تعجب کرده بودم یلیخ

 شدن رهیدست از خ……االن فقط مھم بابام بود…اکا اعتنا نکردم……مغزم بود
 …ارمیبھش برداشتمو رفتم سراغ سرم کھ درش ب

 
 دادی شد و شروع کرد بھ داد و بکمی نزدتی پسره با عصباناون

 
 …حداقل بزار سرمت تموم شھ… دختر؟یکنی مکاری چمعلومھ：پسره
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 تمو مچ دستمو گرفت کھ اومد سمدادمی نمجوابشو
 

  نکنی بس کن منو عصبنایال： پسره
 

 از یکی دست خودم نبود نکنھ تمی عصبانگھی؟ د… شناختی اسم منو از کجا ماون
 کاری چنحای اگھ ھس پس ادیکشی مغزم نمگھید…… بابامھ؟ی دشمنایھمدستا

  منم داد زدمدمیفھمی مدیبا……^کنھیم
 
 
نکنھ توھم ……؟!ی دارکاریبھ من چ…!؟…ی ھسیک. تو چھ ھاااا؟توبھ：نایال

بابام … کجاست ھااااابابام………اااای ازتون متنفرممم عوضیییھمدست اون اشغاال
مگھ اون چند … نشیقاتال کشت……… نیییی کشتموی جمع شد ابجالتونیخ…کجاھھ

 ومدیرحم ن سالھ١٢ بچھ ھیدلتون بھ ……ھاااامگھ چند سالش بوود…سالش بود
 نایال…دورت بگردم … یییکجا……واھر خشگلم  خییکجا…یییییییییابج…

 بدم بھ تو موی زندگلوی کل وسادمیقول م…ترو خدا … برگردیاج…… بشھ شمرگتیپ
فقط بھ فکر خواھرم …… ھااااییکجا……مااااماااان …… فقط برگردیاج…
 مان مای؟ من چ!؟ھااااا!یپس من چ……؟!…ششی پیرفت………؟یرفت…یبود
 درد دل کنم یمن با ک…شھ ؟کھ موھامو ناز کنھ رو سرم دست بکیماامان شبا ک…

 شتریسالم ب١٩مامان من …فقط برگرد… دمیخدارو قسمت م…مامان ترو خدا ……
 وووی زندگیای بازنیطاقت ا…… کھیقلبم کوچ… کن نگام……سین

 …ماماااان……مامان برگرد ……ندارمممم
 

 یاشکا…… شد بھ ھق ھقلیدی تشی کھ گرکردی مھی گردادی محی کھ توضھمونطور
 یمامان…واقعا چرااا…… شده بودسیکل صورتم خ… ومدنی توقف می منم بعیلعنت

 امی بخوامیمامان م… منم با خودت ببرایب… مامان………یشنویاالن صدامو م
 ……… نمکی خواھش ممامان……دهی میمنو داره باز…… پستھای دننیا… شتیپ
 
 

 اروم ی کمنایال… می داشتی چھ سرگذشتجفتمون…… بھ ھق ھق افتاده بودم گھی دمنم
   کردم اروم شمیمنم سع………شد 

 
  مکث ادامھ دادی کمبعد
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 …… یلیخ…پسره ناراحت بود _
 واسم ی گفتھ بودم جونغیمن از بس حرفامو با ج……… تو چشماش خوندشدی منویا

  گفکمویپسره اومد نزد…نمونده بود 
 

من شما … کنمیدرکتون م… سختھ یلیخ…دونمیم… ھستم ی ارتا فرھادمن：پسره
 یمیپدر شما و پدر من باھم ھمکار و دوست صم……… شما نھی ولشناسمیرو م

 اما پدر شما ارنی کارخونھ رو از چنگ پدرتون دربخواستنیچند نفر م……ھستن 
 نابود ونوادتونوکھ شما و خ… کردن دی نشدن و تھدالیخی اونا بیول……مقاومت کرد

 پدر شما ازم نکھیو ا… بوددی تھدھیچون فقط … نکردیی شما اعتناپدر……کننیم
   عمرشونو بسپارن بھ شما بھ من گفتننکھی قبل از انویا……خواست مراقبتون باشم  

 
 گھیبام نمرده نھ اون د…ب…با…نھ…نھ…؟ نھ!…ی چینی…؟!گھی داره می چنیا

 شتی پامیقربونت بشم االن م… یینھ باباجونم کجا…… کنھ یمنو ول نم
 
   بھ ارتا گفتمقھیبعد چند د……… قھقھ زدم کھ بدبخت فکر کرد خل شدم  بھ
 
 رونی من بی بابای ولااایخل شد!؟…ولم کن بزار برم …؟! یگی می چارتا：نایال

 اخ دلم واسش تنگ شد…منتظرمھ 
 

 دی کھ ارتا بھم توپارمی سرومو دربرفتم
 
 

 تحمل دیسختھ اما با… فھممیم… دونم یم… ایبھ خودت ب… اطفا بس کن نایال：ارتا
 … روزگارهھی بازنیا… یکن
 

   گفتمھی وسط حرفش با گردمیپر
 
 رونی بامی بخوامیم… متنفرم ی بازنیاز ا… خواااامی نمیفھمیم… خوااااااامینم：نایال

  خستممممیلیخ…خستم … روووونی بزنم بی از بازخوامیمن م…
 

 مراقبت بودم یسالگ١٧من از … ی منھی ابجی خوب گوش کن تو جانایال：…ارتا
 زارمی باش نمنمیمطم… نمیبی خواھرم میترو جا… کھ بابات نگفتھ بود ی موقعیحت

 ی بم اعتماد کنیتونیم………؟!باشھ… بزننیبی بت اسای بت برسھ یدست کس
 خواھرم…
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 ……وقت بود خواھرم بم نگف خواھر.یلیخ… بغض تلخھی… کرده بودمبغض
 
از چشماش بخونم . اعتمادوتونستمیم… زدم تو چشماش  زلقی عممی اشکی چشمابا

   پشتتھنیا… گفتی می حسھی…
 
   اون بغضم کھ باعث شد صدام بلرزه گفتم باشھبھ
 
   لبخند کمرنگ زد و گفتھی
 

از اونا . انتقاممودمیدرضم بت قول م…… بھ بعد بم بگو داداش ارتانی ااز：ارتا
 …… باھمیاگھ خواس… رمیگیم
 
   تکون دادمدیی زل زدم تو چشماش و سرمو بھ عالمت تای حالت مظلومبا
 
 

 … رمیگی بابام بھ باد بره من انتقاممو ازش می زحمتازارمیمن نم… اره
 

 باورم…نی غمگیلیخ…نی غمگلمیف…لمھی فھی مثھ شیداستان زندگ… کرد سکوت
 دختر نی ادینبا… منھ و انقدر خوب باشھ کھ کمک کنھتی ارتا انقد احساس مسولشھینم

 ……  داداش ارتاگھی بھش می النیپس واسھ ھم……بازو دست کم گرفت
 
  سکوت ادامھ دادقھی چند دعدی
 

 بود یی مدل باالنیماش… سمت خونشمی شدم کھ برنشیبعد از اتمام سروم سوار ماش_ 
   مھ خوابم بردی داد بھ صندلھی سوار شدم سرمو تکیوقت…… دی سفی سانتافاھی
 
 
   ارتا از خواب بلند شدمی صدابا
 
 

 از کارش دهی استفا منھیبابا خرس ترو بب…… یدی خابالو مثھ خرس خابیاج：ارتا
  واال…
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 امی خودم در بی از حال و ھوای کمشدی لبخند کم رنگ زدم ارتا باعث مھی کھ گف نویا

…… 
 
وارد شم ارتا درو واسم باز نگھ داشت تا … می بھ سمت خونھ رفتموی شدادهی پنی ماشاز

 بگو شم ی چندش اور دختری صداگھی دکیبعد …منم معطل نکردمو وارد شد …
 خورد

 
 ؟!ی عشقنمممممم اومدارتااااااا：دختره

 
خود بھ خود منم لبخند …… لبخند ارامش بخش زد ھی بھ ارتا انداختم کھ یی نگاھھی

 کردمی وقتا حس میاصن بعض… داد چیزدم کھ اوم سمتمو دست چپشو دو بازوھام پ
 …سی کھ نزدی بھ سرم متی ھزار جور جواب و واقاما……مھ؟ی داداش واقعنینکنھ ا

 
  رو بھ دختره  کھ دور از ما بود داد زدارتا

 
 

 می مھمون داراری شربت بھی عی سرکااااایمل：ارتا
 
 بھ من ربط یحاال ھر چ…؟! دوستدخترشھای؟نکنھ زنشھ ! ھی ککای؟مل!…… کایمل

 ای… اومدکایتو فکر بودم کھ مل……م خود ارتا بم بگھ فقط دوست داشت…نداره 
 شلوار ھی… کردم زشی سر تا پا انالاز…خوندی نماز وحشت مدیدی منوی اجن…ینیخم

رژ … بود ختھی دورش رمش موھاشم… جذب ی تاپ ابھی تا مچ پاھاش با یتنگ اب
 … کردی کون مرغ مھی روشنم زده بود کھ لبشو شبیلب صورت

 
   من خشکش زد و تعجب کرددنی دبا
 
  تتھ پتھ گفبا
 

 ؟!ھی دختره کنی ازمیعز… عتا……ار：…ایکامل
 
   از سر تا پامو نگاه کردو
 

  ناھھی منھ اسمش الھی تنھا خواھر وزندگنیا：ارتا
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  لبخند زد و گفھی… نگرانش اروم گرفت افھی ارتا منو خواھر صدا کرد قدی فھمیوقت
 

 ی داری چھ خواھر ناززمی عزاوه：ایکامل
 

 بودم اال زشت و خنگ و دشی زی خواھرش زد اگع جای جان عمت خوبھ منو جااره
 …واال…بودم …… وختیریب
 
   اومد سمتمو دستشو دراز کرددمید
 

 دوس دختر ارت… ھستم ای من کاملزمیعز：ایکامل
 
   لبخند زدھی بعد و
 

 ……  نسبت بش نداشتممی حس بدی ولومدی خوشم نمازش
  ارتا قھیبعد چند د…و باھاش دست دادم …… نگفتم یچی لبخند کمرنگ زدمو ھھی

  گف
 

 …  بخوابھ اجازه بده ببرمش باالخوادی خستس منایال… ایکامل：ارتا
 

 کھ قرار بود مالھ ی کرد بھ سمت اتاقییارتا منو راھنما…… سر تکون داد ھی ایکامل
 تخت دو نفره کھ ھی…شم اومد  از نماش خویلیخ… وارد اتاق شدم یوقت… شدیمن م

 لی وسای کلزی قسمت بود رو مھی پنجره بزرگ داشت کمد و دراور ھم ھیکنارش 
   اومدمرونی ارتا از فکرم بیدابا ص… بود ی اتاق عالھیھمھ چ……… بود شیارا
 

  اتاقت خوشت اومد؟از：ارتا
 
 
 اوھوم：نایال
 

 فقط بھ ی خواستیزی تو استراحت کن چنییخووب من برم پا…… خدارشکر：ارتا
   خودم بگو

 
   بره کھ صداش زدمخواستیم
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 ارتا：نایال
 

   لبخند کمرنگ زد و گفتھی ارتا
 

 !  بالطونی شی اججانم：ارتا
 

   لبخند زدمو گفتمھی خودش مثھ
 
بخصوص … ی ازت ممنونم بخاطر ھمھ چارتا……ییای داداش دننی بھترتو：نایال

 ……… کمکیخوای منکھیتو ا
 
 

   وسط حرفمدیپر
 
 

بدن راجب اون موضوع حرف … استراحت کن ریبگ… خواھر نازمفھیوظ：ارتا
  میزنیم
 
 … رونی بعد رف بو
 

 ارتا دختر باز انقدر خوب کردمیجدن فکر نم…… سکوت کرد اما ھمراه لبخند دباره
واال …… دمی ازش ندیزی چی و گاو بازیخوب البتھ من جز دختر باز………باشھ 

  بخاد  حرف بزنھ گفتمدایا نکھیقبل از ا…
 
 
واال منو کھ … ارتا دختر باز انقدر مھربون باشھ نی اشھی من ھنوز باورم نماقا：دایا
    رهیگی می اصن گارد نظامنھیبیم
 
   تک خنده کرد و گفھی نایال
   دهی بھش چسبکاھھی ملنی انقد بھ داداشم نگو دختر باز بابا ابال： نایال
 
 و کاسی باالخره با ملیحاال ھر چ……… کنھی ممی چھ داداششششییییا：دایا

 دختتتتررررر بببااااازززززه
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   لبخند دندون نمازدمھی وه
 
  ؟نیسازی چرا شما باھم نمفھممی واقعا نممن：نایال
 
خوب بشو …ناعالجھ… ضھیمر…… داره سمی سادھیماری داداش جونت بچون：دایا
 سیییین
   حرف بزنھ کھ ارتا اومد داخلخواسی منایال
 
 

 ……گھی دنی خانم شما سالمدای بابا انھ：ارتا
 
   برو پزشک زنانی ننھ من سالممم تو ناسالماره：دایا

 
  دباره رنگ پس دادنی حرف نزنم بھتره اگھی دمن
 

 ………نی حاال بببرمی اخر زبونتو ممن：ارتا
 
 ؟ی بودهستادیتو فال گوش  وا… نمی ببسایوا……… غلچی ھتو：دایا

 
   تتھ پتھ گفبھ
 

 … نھ نھ؟… نمن…م：…ارتا
 

 من از یول………)  ھیچ(کھ سرشو تکون داد … کردمو بھش زل زدم زی رچشامو
 ارتا قھیبد چند د………… دیخندی منامی و الکردمی نگاش مینجوریرو نرفتمو ھم

  گفت
 

درضم انقد …دختر وراج … ی پرحرفیلیخ……… بدتر تیضی تو مردختر：ارتا
 واسع دی اومده باادی مھنیی پانیای بعی  سریراس………؟یدیبمن نگو دختر باز فھم

  می اماده شتیمامور
 

 ارمی؟ حالشو جا م! وراج گھی بمن مششششیا…… کھ رفت می باشھ گفتھی ی و المن
… 
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 حیام توض برای رو گوش کن بد کھ رفت بتی مامورنیی تو برو پاامی من نمدایا：نایال
 بده
 
 !ینطوری چرا اادی مھنی تو با ادمی اخر نفھمیراس… گھی دای بی الاووووف：دایا

 
  کنمی مفی  واست تعررسھی ھم مادیقسمت مھ… بود می از زندگی بخشنیا：نایال

 شھی می وگرنھ داداش عصبنییاالن برو پا…
 
   شدی گور بنفش کھ ارتا دختر باز عصببھ：دایا

 
   کرد و گفی خنده اھی اره

 
 لج ترو در خوادیفقط م… ھی در مورد داداشم بد نگو واال پسر خوبنقدی ابال：نایال
  ارعیب
 
 شششیا…  کردعغلط：دایا

 
 
 … گھی دختر برو دخوب：نایال
 
 ؟!یای امکان نداره باصال：دایا

 
   حاال بروووووومدمی داشت ماگع：نایال
 
 باشھ：دایا

 
 …  تخت بلند شدمو بھ سمت در رفتمی رواز

 ادی و مھنای النی بی بدونم در گذشتھ چخواستی دلم میلیخ… تو فکر بودم ھمونجور
 خورد ادیچشمم بھ مھ…… تو ھالدمی رسدمیتو فکر بودم کھ فھم…بوده

   مغرووووورشششیا………
 

 ؟! کونایال：ادیمھ
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 کردمی سر ھم مزیچی دیشھ با زجر بکنای الگھی دنقدری اخاستمینم……… دیفھمی مدینبا
 

   گفتماری اختی بودم بدهی ترسانقدر
 
قند خون …فشارش باالست…شکم درد داره…سردرد داره … ضھیمر：دایا

 …پاھاشم قط شده…تبشم باالس…داره
 

 انداختم کھ از شدت خنده قرمز شد بود نی بھ امنگاهی ھی…… سکوت کرده بودن ھمھ
 مغرور دختر باز شششیا… خوردی دستش رو صورتش بود و تکون مھیارتا ھم …
 چھ نایبابا ا… داش خودشو کنترل کنھ ی سعادمیمھ…غرورت منو کشتھ …

  اخم کرد و گفادی مھدفعھی……؟!مرگشونھ
 

  کنمی من خوبش ماالن：… ادیمھ
 
  ی بلند شد و رف سمت اتاق الو
 

 …ھی چھ عصبنیاوخ اوخ ا… جلوش دمی دونده پری  گوزن ھامثھ
 
 نی اگھی دیجای زنھی میضیبااااباااا تو خودت مر…… ارو باش کمی جان ادیمھ：دایا

  یکنیدختره رو قط م
 

 از تو ھال دمید… تو ارتا دختر باز منو کشتھھھھھ ھی مغرورنی مغرووووور ابابا
 رونی از در رفت بعیاخھ سر… باشھ نی امزدمیحدس م… دی از خنده ترکیکی دفعھی

…… 
 

   ببرمت کنارای کنار یریم：ادیمھ
 

 تونھی منیا… یری مرگ بگدایا… غول تشنھ نی افھیمن کجام حر……… گھی دبلھ
  ای انگشت ببرتت اون دنھیبا 
 
 ای برو بای بیگفتی جان قربونت شم خو از اول مادیمھ：دایا
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ارتا دختر باز م … دی؟ بھ بھ نفر دومم ترک! از خنده قرمز نشھ من بشمنی اگھی دبلھ
 رمی بگشششیا… پوذخندھی چندش بود زل زده بود بھ من با کایفقط مل… رونیرف ب

   نتونھ لبخند بزنھ چھ برسھ پوذخندیلباشو بھم بدوزم حت
 

  ی جلودمی رفت سمت باال کھ دوباره پرادیمھ
 
   ندارهشوی امادگنای الالیخی ترو خدا بادیمھ：دایا

 
   من دارمیول： ادیمھ
 
 بھتر باشھ دیشا… ھیعجب زبون نفھم……منم مثھ گوزن دنبالش … رفت باال و

پس رفتھ … دمی در شنی کھ صداستادمیوا……… شدم جیگ… دونمینم…حرف بزنن 
 ………بود

 
  دمی و ارتا تو ھال نشستن رو بھ ارتا توپنی امدمی کھ دنیی پارفتم

 
 ؟! واقعا یتو اصن داداشش… ھااای نگرفتادوی مھی جلوچرا：دایا

 
  جواب دادکایمل… پوذخند زدم ھی
 
   فکریدختره ب…… ارتا خستس ینیبی بس کن مگھ نمدای ااه：کایمل
 
 

   زدمداد
 ؟! دست بھ عمل شمای یشی خفھ مکایمل：دایا

 
   وسطدی کھ گفتم ارتا گاوه پرنویا

 
   ملبکا درس حرف بزنبا：ارتا

 
 ؟!؟ ھااا! ی حرف نزنم چاگھ：دایا

 
؟خدا ! زد تو صورتمکای ملنیواقعا بخاطر ا……… محکم بم زد یلی سھی دفعھی کھ

 ؟ینیبی مامویبدبخت… ینیبیجون م
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   انداختم کھ بھم پوزخند زد و گفکای نگاه بھ ملھی… امونمو بربده بود اشک

 
 …………؟!ی منو دست کم گرفتی خانم ارتادایا： کایمل
 

 دم؟…ب… دی…؟شک با! یچ …ینی： با تتھ پتھ گفادیمھ
 
 یلی سھی ادی کھ مھدمیدی رو با اون کلنگ دستش ملیی تو فکرده من کھ داشتم ازرادمید

 و ارتا کجان دای انیپس ا… شن ری باعث شد اشکام سرازیلی سنیھم…محکم بھم زد
  ؟!؟ ھااا !ی نجات بدتوی ابجیای بیی؟ ارتا کجا

 
از رو تخت بلند شد و کل اتاقو … کردمی مھی اشفتھ بھم زل زده بود و من فقط گرادیمھ

 …… یلی بود خیعصب…… زدیدور م
 

   بھ منلعنت： و داد زد واری بھ ددی چند بار مشتشو محکم کوبقھی چند دقبعد
 
چرا منو …ازشون دلخور بودم …… اومدن داخلدای رفت کھ ارتا و ارونی از اتاق بو

  ؟ اون کھ داداشم بود!ی ارتا چی کمتر  ولدایباز از ا…تنھا گذاشتن 
 
   کردکارتی چادی؟ مھ!زمی عزی شدیچ…  یاج： با بغض گفدایا

 
   خستھیلیخ…خستھ بودم … بود دهی ھق ھق رسھی کارم گھید
 

  گفی با نگرانارتا
 

  بت گفیزی چادیمھ… نایال：…ارتا
 
 ؟! بوودنی اتی بود برادرنی؟   ارتا ا! نیھم……  پوزخند زدمھی
 

   بھش گفتمرو
 
  رونی بخوابم برو بخوامیم： نایال
 

   چشامو بستمدموی تخت دراز کشورو
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  ی طوالنارامش………خواستمی ارامش مفقط
  و درو بستنرونی دو رفتن بھر
 
 )دایا( زبان از
 
 

 گذاشتمو چشامو بستم نی اھنگ غمگھی… می برداشتمو رفتم سمت گوشھی از گردست
  ارتاستدمی در اتاقم باز شد کھ دقھی د١٠بعد …

 
  دمی اخم بھش توپبا
 
   تویای بنیی پای؟نھ مثھ گاو سرتو بزار! ی در بزندی بایفھمی نمتو：دایا

 
 جواب گھی دجوری ناتویدرضم دفعھ بد توھ… ی اموزش بدتی بھم تربومدمین：ارتا

  دمیم
 
   پوزخند زدم و گفتمھی
 
  یشیچرخ از روم رد م١٨ با یلی سی بجاالبد：دایا

 
   اخم کرد و ادامھ دادھی ارتا

 
 ؟! چخبرهینی باال ببی برشھیم：ارتا

 
   تعجب گرفافشی قھقھ زدم کھ قھی
 

 ؟!؟جک گفتم! ھیچ：ارتا
 
 با خودت مشخص فتیتکل… تیرتی نھ با باغتیرتی غی بھ بنھ： با خنده گفدایا
 کھ بعد خانوادش بھت ی کسفھیح… داداش گھی کھ بھ تو منای الفیح…فیح……سین

 ارهی بخواد سرش میی ھر بالیدونی کھ مادی؟ تو اونو با مھ!ید اونوقت تو چاعتماد کر
  یتنھا گذاشت

 



 @Cafeetakroman                اختصاصی کافھ تک رمان        سیرمان دختر ابل

 116 

  کرد و گفیظی اخم غلارتا
 

 نایدرضم ال…… رمی بخوام ازت اجازه بگنمیبی دارم و نملی واسھ کارام دلمن：ارتا
  شناسمی تازه وارد می از توشتریرو من ب

 
 … نمیبی اتفاقاتو منی ایوقت… رسمی حرفت منیتازه دارم بھ ا…… بابا نھ：دایا

 
  سیمھم ن… فک کن خوابی ھر جور متو：ارتا

 
   مھمھ جان تویلییی بابا واسھ من خنھ：دایا

 
 

   چخبرنی برو باال ببای زر زدن بیبجا：ارتا
 
  اومدادی داد مھی جام بلند شدم کھ صدااز
 

   بھ منلعنت： ادیمھ
 

 بدون چشم تو چشم ادی در باز شد و مھدفعھی کھ ی سمت اتاق المیدی دوعی و ارتا سرمن
  رونیشدن زد ب

 
 یلیخ ……کردی مھی دستش رو گلوش بود و داشت سرفھ و گرنای اتاق کھ شدم الوارد

 ی ارتانیبغض کرده بودم اگھ ا… مثھ خواھرم دوس داشتم ویال…استرس گرفتھ بودم 
  شدی نمنطوری اگرفی جلومو نمیلعنت

   رفتم سمتش و گفتمیان نگربا
 
  کرد؟کارتی چادی؟مھ! زمی عزیشدی چیاج："دایا

 
  حس کردم ازش دلخوره… نداد فقط زل زده بود بھ ارتا جواب

 
  گفارتا
 ؟! بھت گفیزی چادیمھ…… نایال：ارتا

 
   پوزخند زدی کھ ارتا گف النویا
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   پوذخندش چقدر تلخھدمیفھمی ممن
 

  بھ ارتا گفرو
 
  رونی بخوابم برو بخوامیم：نایال
 

   و منم پشت سرش رفتمرونی رف بی ھم با ناراحتارتا
 

  کندمی ارتا رو می تک تک خال موھاخواسی مدلم
   برم تو اتاق کھ ارتا گفخواستمیم
 

   تو اتاقمایب：ارتا
 

 زنھی حرف ممشی داره با ندانگار
 

   نشستم کھ گفی داخل اتاقش و بدون تعارف اون رو صندلرفتم
 

 ؟! ی نگرفتادی ادب：ارتا
 

  در جواب گفتممنم
 
 
 ؟!ی از کھ اموختادب： را گفتندلقمان：دایا

   ادب دختر بازی ارتا باز：گفت
 
   لبخند دندون نمازدمھی و

 تی  بھ حساب  خل وضزارمیم：ارتا
 
  تی بزن بھ حساب دختر بازنھ：دایا

 
   ببندمای یبندی مدایا：ارتا

 
  گھی ددونمی کف دستشو تو صورتم ورز بده مخوادی دباره ماالن…شیا
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 ؟ی دارکارمیچ：دایا

 
 

فک نکن واسھ من …… زارمی رو با ھم تنھا مادی و مھنای بت بگم چرا الخوامیم：ارتا
 کنھ نی بھش توھی کسدمی رو مثھ خواھرم دوسش دارم و اجازه نمنایمن ال…اسونھ 

 …………اما
 
 

 … کرد و دباره ادامھ دادسکوت
 

 خوامیمن م… ھنوزم عاشق ھمن نای ادمی دادی مھنای الی تو رفتارادونمی من ماما：ارتا
 ……… عشق پنھان نمونھنیا

 
 ھیدرامدشم عال… بزن یابی ارتا برو ستاد عشق گمیم…… نبابا：دایا

 
  نگام کرد و اخم کردیجد
 

 ! دارمی شوخمن：ارتا
 
  دارمی من شوخنھ：دایا

 
 ؟!یییییی کنمی عصبادی خوشت مااایضی مردختر：ارتا

 
 
  ی کنی البد دختر بازادی تو ھم خوشت ماااایضی مرارتا：دایا

 
  دی کشعربده

 
 دددداااااااایییییا：ارتا

 
   سکوت کردمنی بودم واسھ ھمدهی ترسیلی دروغ بگم خچرا
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   اتو بزن و اماده کنزی دست کت شلوار تمھی ھمون رمی ممن：ارتا
 
   گفتمتی عصبانبا
 
  جوونت بگوکایبرو بھ اون مل… مگھ کلفتتم یھووووووو：دایا

 
   جاشم چروک نداشتھ باشھھی مواظب باش فقط：ارتا

 
 
 ششیا… کنمیانگار دارم رو پھن لگد م…پسره خر …… گفت و داخل حموم شد نویا

 ……  کت شلوارشو اتو بزنمدی االن باینی……
 

  بوددهی خواص کنار ھم چی ھایانواع کت شلوار با رنگ بند… سمت کمدشرفتم
……… 

 
 کتان در اوردم و مشغول اتو ی شلوار مشکھی با ی مشکراھنی پھی و ی کت سورمھ اھی

 کردمی لب غر غر مری ززدمیھمونطور کھ اتو م……زدن شدم 
 
واال …خرچنگ ……منو اسارت چرفتھ ازم کار بکشھ…… دختر باااز پسره：دایا

 سی ادم ننیا… بھش گفت ارتا بند پا دیبا…عضلھ ھاش مثھ بدن سوسکھ 
 ارتا دختر باز لباس ی براامی نزدم حاال بدی سفایمن تو عمرم دست بھ س…پشھھھھھ

 ؟!…… ی درد گرفتھ کدوم گوریکای ملنیپس ا…… ؟!بزنم .اتو
 

   ارتا زر زدزدمی سره فک مھی کھ نجوریھم
 

 لحظھ ارامش ھی تو خونھ خودم تونمی من نمینی؟  ! یزنی دختر چقد حرف ماه：ارتا
  گھی کمتر زر بزن دکمی؟ !ی کنی؟ من ترو اوردم وراج!داشتھ باشم 

 
   تمسر گفتمبھ
 
  از چھ ارمی بپرم واستون خواننده بنیخوایم…… دی اقا جان شوما ببخشاخ：دایا

 تونو ماساژ بدم ی سوسک مانندی اون عضلھ ھاامی بنیخوای مای؟  !نیچھش لذت ببر
   ؟!…
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 ؟! رهیگیساژم بده چند روز عضلھ ھام ھمش م ماای باره：ارتا

 
  داد زدم……  پروووووووپسره

 
 ؟!یعوامل… گھی دیامر：دایا

 
 

  گمی باشھ بت مادمی ی اگھیامر و عوامل د…… ماساژ بده فعال：ارتا
 
 ؟! تو ی؟ مگھ چالق!ی کار بکشی؟  منو اسارت گرفت! من کلفتتم مگھ：دایا

 
 زهیچ……… منو خفت  کنھ ادی ابرفضل االن نای… ادی در حموم می صدادمی ددفعھی

 دور یالھ…… باشم ی ادم خوبدمی قول مگھید…خدا کمکم کنھ…من شکر خوردم …
واال مثھ سگھ پاچھ … قول تشن نجات بدهنیفقط منو از ا………خدا جونم بگردم 

 ……ی ول بکن نرهیبگ
 
 

  و بھ خودم اورد ارتا منی کھ صدانمی با اون کلنگھ دستشو ببلیی بستم کھ ازراچشامو
……… 

 
 

 …  چادور  برم بپوشمیخوای ماگھ…ی چرا چشاتو بستحاال：ارتا
 

 عضلھ ھاش شی خدایول………اون ……… چشامو باز کردم کھ چشام با اوناروم
 کھ شدی داشت شل مشمین… ی مادر عجب عضلھ ایبھ بھ وااا…… سوسک نبود ھیشب

  اقا دختر باز زد تو ذوقم
 
 

 ؟!یدی ندعضلھ：ارتا
 
 
  دمی مثھ تو ندیدختر باز… دمی دعضلھ：دایا
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 !یگی می بپا چیھو：ارتا

 
چشامو بستم و خدا خدا کردم کھ …… اومدی سوختگی خبرم زر بزنم کھ بوخواستمیم

 یچیاروم سرمو برچردوندم و اتو رو برداشتم کھ از لباس ھ…لباس ارتا نباشھ 
 کردمی میکاری دیخدارشکر پشتم بھش بود با…… نمونده بود یوسطش باق

  زاشتیوگرنھ زندم نم……
 
 لباس رنگش خوب نیبت بدم ا…  گھی لباس دھی واسا گمیم… ارتا  زهی چاممم：دایا
  رهی دلگسین
 

   بپوشمنوی امروز ھمخوامی اتفاقا خوبھ منھ：ارتا
 
 
   زدمغی جلو کھ جادی بخواستیم
 
   جلواین：دایا

 
 دررررد یا… مررررض یا…… لبخند دندون نمازده ھی دمید………گھید… بلھ
  دختر بااااز……… یرو اب توالت بخند… کووووف یا…

 
 ؟؟یخندی می؟ بھ چ!؟چتھ! ھا：دایا

 
 … یچیھ ：ارتا

 
  از ترس لباسم کھ بود داد زدم… کامال باز شی با نندفعھیا… دباره اومد سمتم و
 
 …… زنمی مغی جییای بجلو…ااااای نجلو：دایا

 
   شدطونی چشاش شدمید
 

 ی خلگمیمن م…کنم . بت تجاوزخوامی انگار میزنی حرف می جورھی تردخ：ارتا
  نھیگیم
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 ؟!گاااااای می دختر باز مواظب حرف زدنت باش  چیھوووو：دایا

 
 ی جلو و جلودی پرعیسر… بنفش زدم غی جھی نکرد و اومد جلو کھ یی حرفم اعتنابھ

  اروم گف…… دھنمو گرف  
 

  یمنگل …یچل… یخل… یضیمگھ مر… یزنی مغی دختر چرا جااااه：ارتا
 
  کھ دستشو گاز کرفتم کھ دادش در اومدکردی می روادهی داش زگھید
 
 

  نمیلباسو بده بب…… ی وحشاااااخ：…ارتا
 

  دیکشی اون مدمیکشی لباسو من محاال
 
  ادی زشتھ من خوشم نمنی ارتا انھ：…دایا

 
 ؟… نشونت بدم ای یکنیحاال لباسمو ول  م… ادی من خوشم میول：ارتا

 
 

…  نییبد با ھمم تنھا… اونم لختھ… ی اتاقشیتو  تو… باش ی منطقکمی دای خب اخب
 با نویبده بپوشھ مردم ا… الشیخیپس ب…  ارهی خواس سرت بیی ھر بالتونھیراحت م

 …………واال… رنی بگیگدا عوض
روم  انیواسھ ھم… ندونستم زی جاتموی موقعگھید…  دی سوختھ رو از دستم قاپلباس

   دادش گوشمو پاره کردیاروم رفتم  سمت در کھ صدا
 

  دااااااااااااااااایییییییا：ارتا
 

   لبخند دندون نمازدمھی مو برگردوندم و رو
 
 

  گھی لباسھ دنی؟  وا پسره خلھ خو ا!ھی چنی سوختھ رو گرفت جلو چشام و گف الباس
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 ی لباسھ مردم در برار سرما و گرما لباسانیا… بدم حی برات توضواسا…واااا：دایا
   تا لخت نباشنپوشنیمختلف م

 
 داره و فر قش گھی دی با لباسای فرقھیاما … لباسھ نی ادونمی باھوش منم مخانم：ارتا

  نھیا
 
 

  دی کشعربده
 
 

  سووووختتتتتھھھھھھ：ارتا
 

  گفتم…  کردم خودمو کنترل کنم یسع…… گرفتھ بود خندمم
 
 کای بھ اون ملیدادیم…؟ مگھ من کلفتتم ! بمن ی ندیخواستی؟ م! من چھ بھ：دایا

  جونت
 
 
 ………… شھی ملی تبدوی االن از دلبر بھ دنی فرار کرد اتی موقعنی تو ادی بااقا
 

  دی کھ عربده کشدمیکشی نقشھ فرارو مداشتم
 
 

 ککککشششممممتتتتتتتتتتییی مننننن تووووروووپ مداااااییییا…ارتا
 
 

 دیچرخیو کل خونھ رو م) حولھ(ارتا دامنشو نگھ داشتھ بود……… فرراااااااااااااار
 از اتاقش نای المیانقد کھ سر صدا کرده بود… بودم دهیمن از خنده ترک…دنبال من 

   گفیارتا  عصب… دی ھم ترکچارهیکھ ب… دی مارو درونویاومد ب
 

  انجااااااااااای اادی دخترخ بگو بنی بھ انایال：ارتا
 

   بحرفھ گفتمی النکھی از اقبل
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؟ عمرن   !ی لقمھ چپم کنھی اونجا امیدرضم  ب… گنی بھ درخت منیا ：دایا
   پنبھ دانھندیارتا دختر باز در خواب ب………

 
 
  کنھی ساخت انواع رنگ ھا رو رد می کارخونھ رنگ ساززشھیاقا با ارتا م… بھ بھ
 
 

زندت ………… کشمتیم………… کنمیخفت م…… ارمی حالتو جا مدایا：ارتا
 زارمینم
 

   وسط حرفشدمیپر
 
 
 جوره لیی ازرای با کارایگی کھ مییااخھ کارا… یلی فاملیی نکنھ با ازراارتا：دایا

   ییارتا دختر باز از…     شھی می عجب اسمیییوا……
 
 
 دمی بعد خندو
 

   پناه گرفتمی افتاد دنبالم کھ رفتم پشت الدباره
 

   قط کنمشوی متر٩ زبون نیبزار ا برو کنار البنا：ارتا
 
 ؟ ھااا! یدی؟ زبون خودتو د! مگھ شلنگھ یھوووو：دایا

 
   اومد وسطکایدباره بھ سمتم حملھ ور شد کھ مل 
 
   ارزششو دارهی دختر دھاتنیانقد حرص نخور مگھ ا…… عشقم ارتا：کایمل
 

   گفی جواب بدم کھ الخواستمین… ی کرد اه لعنتی منو عصبنی ادباره
 
   لطفا دخالت نکنکایمل：نایال
 
   داد زدای مثھ عوضکایمل
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 ؟ھاااا!اصن بھ تو چھ … بس کنم یتا ک… نای الیزنی چقد زر مااااه：کایمل

………… 
 
 

چرا ارتا ……  بھ ارتا انداخت کھ ساکت بودی نگاھھی نایال… شدی باورم نماصال
   سمت اتاقشدی و دواوردی طاقت ننایال…… کردیسکوت م

 
   زدمداد
 
 نمی سکوت کنم ببستمی نی من ھر کسنیبب…… اون دھن گوھتو جمع کن کایمل：دایا

  یدیفھم…  دمیدفعھ بعد جرررت م…… ی کردنی توھنایبھ ال
 
 … برم باال کھ ارتا گفخواستمیم
 
 

   درست بحرفکای با ملھرزه：ارتا
 
 
  بھ نفرت نگاش کردم  و گفتم…… من پاکم دونھیخدا م… بغض کردم  
 
ھرزه اون …… نھیشی ھوس باز می کھ بقل مرد ھاکاسی اون ملھرزه：دایا

 تو کھ ھمرو بھ ییییھرزه توووو……… خوابھی تو میدوسدخترتھ کھ ھر شب ال
   اشغالیکنی ممی برادری ادای حتی دادیباز
 
 چشامو رو ھم گذاشتم قھی پنج دیخستھ شدم خدا جووون   برا… سمت اتاقم دمی دوو

 …  کھ خوابم برد
 
 
 
 
خواستم خودمو پخش تخت کنم کھ حس … پلکامو باز نکردم ی شدم ولداری خواب باز

 زدم  کھ دادش در غی جدمیدی کھ میپلکامو باز کردم کھ از کس…… کنارمھ یکیکردم 
 اومد
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  ی عربده نکشیتونی مقھیدختر دو د… مرررض یا：ارتا

 
 …  دمی توپبھش

 
 رووونی؟ از اتاقم گمشو برو ب! اشغال ھااااییینجای ای بھ چھ حقتو：دایا

 
 شد کھ کیاونم انقدر بھم نزد…… واریعقب و برخورد کردم بھ د. جلو کھ رفتماومد
  دمیشنی قلبشو میصدا

  گوشم و گفکی اورد نزدصورتشو
 
 

   و امروز باھات حرف بزنمکای در مورد ملدیبا：ارتا
 

   شدریطاقتم کم بود کھ با حرفش اشکام سراز……… برگشتھ بود بغضم
 

  دایا…مجبور بودم بت اون کلمھ رو بگم … مجبور بودم سکوت کنم من…دایا：ارتا
  خوامیمن ازت معذرت م… من 

 
داغ دل من بدتر …… بھ  من چھ یول…… اون از من معذرت خواست شدی نمباورم

   گفتم ودمی مشت کوبنشیبھ س… حرفاس نیاز ا
 

ازت متنفرمممم " ……   ییییعوض……؟ ارتا چراااا من !؟ ھاااا ! من چراااا：ابدا
  کاااایھم از تو ھم از مل……

 
قلبم مثھ …… ختمیریاروم اروم اشک م…… دیکشیفقط نفس م……… زدی نمیحرف

 … ادی سر من بدی بای ھمع بدبختنی اچرا……ایچرا خدا…… زدیگنجشک م
 ……  صورتشو اورد باال و زل زد تو چشمامارتا

 
 ……… زدیقلبم مثھ گنجشک م……… دی نگاھش قلبم لرزبا
   وسطدی وجدان پریری ویری ھنی اتو
 

 ؟!ااااای شدعاشق： وجدان
  می رفتھ من کادتیھھ …… ھیعشق چ… یگی چرت پرت مچرا： من
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   یسی افتاد دختر ابلادمی بابا باشھ： وجدان

 
 ……… واسھ منافعم از ھمھ گذشتمو و قتل کردم. کھمی من ھموناره：دایا

   گذشتھ باشنھی فراموشی برای مستونن سمبلای بعضیول：وجدان
 ؟! مثال ارتاھھ：من
 
 

 …………دی شااره：وجدان
 

 سمممین… سمیمن عاشق ن…… شھی مانعم نمزیچی ھدامی نھ من انھ： من
 

  زر بزنھ کھ ارتا گفخواسی موجدانم
 

   نزدمکای بھ ملی بگم چرا من حرفنی بشایب：ارتا
 

 شدمی مدهی ھمراھش کشاری اختیمنم ب…… دی دستمو گرف و منو سمت تخت کشمچ
… 

 
  بحرف اومدقعیبعد از چند د… بھم زل زد موی تخت نشستیرو
 

 کایفک نکن برام اسونھ مل…… رو بھ اندازه خواھرم دوسش دارم نای المن：ارتا
ارتباط برقرار کردن با مردا . توکایمل…… می دارازی رو نکایما مل… کنھ نیبھش توع

 ای تو تونمیمن نم…… نقشمو جلو ببرم تونمیمن با استفاده از اون م…… خوبھ یلیخ
 باشھ براشم مھم ی اب خوردن با ھر کاسش وکایمل……نکاری رو بفرستم واسھ انایال
اون …… دهی ھم چاپیادی پولدار زی رو گول زده و مردایادی زیپسرا……سین

 عمل کنم ممکنھ کای؟  اگھ من بر خالف مل!گھی دگمی می چیفھمی مدایا……سیدختر ن
 نجوری کردن ادایپ… ھم مشکل میوفتی عقب متیبزار بره اون موقع ھم واسھ مامور

من دل ندارم خواھرم ناراحت باشھ …… ازم ناراحتھ نای الھی وقتچند………دختر ااا
  یاری از دلش در بششی پی برمدی دستور مزهیچ…………… خوانیواسھ ھم

 
 

  پسره خرررر……  ادم باشھتونھی نمقھی دھی ینی…… دختر باز مغرور شد نی اباز
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 دایا……… کارو کننی ادای ایگی می؟   مگھ کلفتمم ھع!یدی بمن دستور مچرا：دایا
   بابایا……… راست نرو دایا… چپ نرو دایا……اون کارو کن

 
 

   برونای بخاطر الالیخی بمنو：ارتا
 
  یزیچی نایال：دایا

 
کارامون … بگو لج نکنھ نای بھ الندفعھی ارهی مادی می بدبخت  ھعادی مھنی ایراس：ارتا

 …… می شروع کناتوی عملعی سردیبا… وفتھیداره عقب م
 
   پس من رفتمباشھ：دایا

 
 …دایا：ارتا

 
   برگردوندمو زل زدم بھشرومو

 
 ؟!بلھ：دایا

 
 …  درس انجام بدهکارتو……یچیھ：ارتا

 
 
   باباخورمی چرا دارم انقد حرص مالشیخیب… مغرور دختررررر باز شششششیا

 
  اومدی الی و در زدم  کھ صدانای اتاق الی جلودمیرس

 
  بلھ：نایال
 
   زبونش دراز تره اون زنھ منھیھر ک… گردمی زن مدنبال：دایا

 
 

  خندهی بود ممعلوم
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   تو مسخرهایب：نایال
 
 

  کردمو رفتم تو باز درو
 
 
 ترو بھ یوی؟ کدوم د!؟ ھااا! ی بودی من تا االن کدوم گورستونیندرالی بھ سبھ：دایا

  جز ارتا نبودی؟ نکنھ اون خر کس!اسارت گرفتھ بود
 
   و گفدی خندنایال
 
  شششی داداشمو کشتبابا：نایال
 
   سرمی نداره فدااشکال：دایا

 
 ؟…نجای ای اومدشدیخب چ…… بدجنس：نایال
 
 …  باھات صحبت کنمدیبا： نایال：دایا

 
   گفی جدنایال
 
 شنومی مبگو：نایال
 
 

 …… نع ناراحت بود نھ خوشحال…… ارتا رو بھش زدم ی حرفاکل
 
 ادی بخوادی مادی  مھی الیراس……… می دختره گند دماغو تحمل کنمیمجبور：دایا

  بگذره لطفااااااری بزار بھ خاریلطفا امروزو از دماغ ما در ن……
 
  یکنی منو کچل مامین… زمی عزباش：یلا

 
  ی از اخالقم اگاھادی مخوشم：دایا
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 ؟!ادی بوی دنی اخوادی می کحاال：یال
 
 بھ خودت برس مثھ کمیپاشو پاشو … ادی مگھی ساعت د٢ مادر ییی واعییییھ…：دایا

  پاشو گاو گنده… یدی کپجای ھمش یزلیریخرس ب
 

 ربع ھی دوش ھی نایال… بھ حموم نبود یازی حموم بودم و نشبیمن د…   دمی پاشباھم
موھاش تا ……موھاشو قشنگ با سشوھار خشک کردم … رونیگرفت و اومد ب

 شلوار ھی…… سراغ لباس میبعد از خشک کردن  موھاش رفت…… باسنش بود نییپا
 ی سانت۵ ھی کفش مشکھی ه کوتای مشککی تونکی تونھی با دی تنگ تا مچ پاھاش پوشیل

 ھی بای مشکھی ساھی…… نشوندمش زی دستشو گرفتمو رو معیسر… بود دهیھم پوش
 گونش برجستھ تر ی رژ گونھ ھم زدم کھ استخون ھاھی…رژ لب قرمز واسش زدم 

 ……  خشگل شده بودیلیخ…شد 
 
  رسھی گندس زورم بھش نمیلیخ…ی خودت  جمعش کندی غش کرد باادی مھاگھ：دایا

 
   کرد و گفی خنده اھی یال
 
  می ما نباششھی می قاطماشی دباره سرسھی اماده شو االن مبرو：نایال
 

 تنگ با ھی شلوار مشکھی عیسر… شدی ملی تبدوی از دلبر بھ دعدفعھی…… گفی مراس
 زیرفتم سر م…… دمی ناناز پوشی تاپ تنگ مشکھی رشمی کھ زدمی پوشدی کت سفھی

بھ ……  ی و رژ زرشکملی و ری مشکدی سفھی ساھی زدم بارهی رژ گونھ تھی و شیارا
   دارهھادوی می کنم با العالمصب من کسو ندارم جم…… شدم ی اکھیبھ عجب ت

………… 
   اومدمرونی از فکر بی الی کھ با صدادمینالی با خودم مداشتم

 
   منو جمع کنھدی بایکی： یال
 
   کردم و گفتمی خنده اھی
 
 ؟!یدی میدلدار：دایا

 
 یروان… ی ماه شدیلی خدایا…… نای بھ جان النھ：یال
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  ممنون：دایا
 

 … االنا بود کھ برسھ…… شب بود ٨ نگاه کردم ساعتو
 
  انااای االن منیی پامیبر：دایا

 
 …میبر：یال
 

 شده بود گری جیلیخ… دی اون منو ندی کھ چشمم بھ ارتا خورد ولنیی پامی رفتباھم
عطرشم کل فضا رو … سوختھ ی شلوار کتان قھواھیبا … ی کت اسپرت کرمھی…

 روشو برگردوند و بھش زل دفعھیبھش زل زده بودم کھ ………پر کرده بود 
 غرق داشتم من تو اون چشما…… زدی برق مشتری از قبل بشی ابیچشما……زد
 … خالصیاب…… شدمیم
 
 …ی دختره دوسپسرمو قورت داریھوووو：کایمل
 

 ………  دختره رو نکشمنی جووون کمکم کن اخدا
 
  گفتمی خونسردبا
 
 …سمیمن مثھ تو ن…نترس … مالھ خودت دوسپسرت：دایا

 
 ……  سرخ شده بودتی از عصبانیحساب

 
   چشمک زد و گفھی کھ ی الشی پرفتم

 
 
   دختر نچسبشی خوب ترکوندولیا：نایال
 
  گھی دمینی اما：دایا

 
  دمشیدی وقت بود نمیلیخ… دمی دنوی نگاه بھ اطراف انداختم کھ امھی
 
   اروم قدم برداشت سمت مانیام
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   چطور مطورنی گرامیایاج： نیام
 
  داااانی کم پای بعضی ولمی ما خوبواال：دایا

 
   عاشق شدننننننکھی مثھ اای رنیگی نکنھ خودشونو مقااااایدق：نایال
 
  کرد و گفی تک خنده اھی نیام
 
   کجا بودی عاشقبابا：نیام
 
  و گفنی دستشو گذاشت رو قلب امنایال
 
 !؟…ھی دختر خوش شانسمون کی بگیخواینم…… نجای اقایدق：نایال
 
  ی شدیاالتی ول کن خنایال： نیام
 
   صداش زدی بره کھ الخواسی منیام
 
 …… سای وانیام：نایال
 
 …… من گفتم کھنایال：نیام
 
   شد بھش گفکی و نزدنی دستشو گذاشت تو دھن امنایال
 
  نی امشناسمتی سالھ مثھ کف دستام م۵ نره ادتی： نایال
 
 تی وضعنی دو گاو تو انی اومد و اادی مھتی موقعنی حرف بزنھ کھ تو اخواستی منیام
 نی اروم اروم دستشو از رو دھن امنای بھ جفتشون زد کھ الظی اخم غلھی…… دید

 ادیاونم از مسلھ مھ"…… بمونم ی تو خماردی باز من بایییییوااااا"…برداشت 
  اوووف………… نننننی از مسلھ امنمیا………

 
 

   دادنحی شرو کرد بھ توضادی و مھمی نشستییرای تو ھال پذمی گرفتمو رفتوی الدست
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 نیبا تک تک تونم خوب گوش کن…… دمی کشش نمگھی من دخب： ادیمھ

 نی اخر بگنی ھم داریاگر نظر… نیو در اخر سوال بپرس… نیوسط نپر……
……… 

 
   کرد و دباره ادامھ دادسکوت

 
 مگسو رو یحت… و باھوشھ زی تیلیخ… ی ھست بھ نام شھرامی شخصھی：ادیمھ

 نابود کردن ای دی تھدیوقتا برا.ی مدرک داره کھ بعضیاز ھر باند…… زنھیھوا م
 مارو ھی نابودنی االن با ما دشمنھ و ھر لحضھ کمنکھیبخصوص ا…… ادیبکارش م

 … شھی بھ شما دو تا سپرده متی مامورنیا…… کنھیم
 
 نای ماجرا نشم انی وارد اخوامی خدااااا من ھمش میا…… اشاره کردی بھ من و الو
 گھھھھھھھھی دنی من شالیخیبابا غلط کردم ب… دادن بھ من رریگ
 

 کی کھ کوچنی باشیعی انقد طبدیبا… استخدام  خدمت کار ی برانی بردی باشما：ادیمھ
  بھ میسی بھی باخبر ای… می باھاتون ھماھنگ باشنکھی ایبرا… بھتون نکنھ ی شکنیتر

 نی حقھ کل ساختمونو دوربھی من بھ کمک ی دستاریز…… میکنیلباستون وصل م
 …… کنھ کاری چدونھی منیمدار بستھ گذاشتن کھ ام

 
  وسط حرفشدی پرکایمل
 
 
 ؟! من بکنمسی نی؟ کار!ی جان پس من چادیمھ：کایمل
 
 …… ییایاسب در… کنھی ممی جانادی دختره خر چھ مھشیا

 
 …… دور نموندادی چشم غره رف کھ از چشم مھکای انداختم کھ بھ ملی نگاه بھ الھی
 

   کرد و گفظی اخم غلھی ادیمھ
 

 بدردت بخوره سی نیدوم  نھ کار…مگھ نگفتم وسط حرف نپر… اول：ادیمھ
 ………  خودتویدونی خودت می بپرگھی دبارهی…سوم ……
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 …  بھشیدی رییقشنگ طال… گل بھت بباره ادی مھیوا
 
  ھھھخخخخ… بوشم زدع باال شی اشیا

 
 زر بزنھ واال خوادی میبھ درک بزار ھر چ… دمی گف کھ نفھمزیچی لب ری زکایمل

  الیدختر گودز
 

  نی گند نزندوارمیام… ھس ۶ ھم امروز ساعت تتونیمامور：…… ادیمھ
 
  دمی اخم بھش توپبا
 
  میزنی ما گند نمنی شما تو کارمون دخالت نکناگھ：دایا

 
 اتویعمل۶ساعت … نیانجام بد. کاراتونونی برعیحاال سر…… وارم دیام： ادیمھ

  میکنیشرو م
 
 

 تو اتاق کھ کم می رفتیمن و ال…… رفت سر کارش ی ھر کموی گفتی باشھ اھی ھمھ
  میکم اماده ش

 
 …دایا：نایال
 
  جانم：دایا

 
 … ترسمی می کممن：نایال
 
 ؟!یترسی می دختر گنده از چوا：دایا

 
 دخلمون در اومدس… می ھستیاگھ بفھمھ ما ک… یشناسی رو نمی شھرامتو：نایال
 
 و ارتا کمترع کھ اونا ادی از مھمونیمگھ ما چ…… بھ دلت بد راه نده ی الیوااا：دایا

 …… ما نھی تو کارشون ماھر باشن وادیبا
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   لب گفری اروم زنایال
 
 ……… دونمینم：نایال
 
  …۶ کیساعت نزد… لباس بپوش بدو：دایا

 
  باشھ：نایال
 
 

 ……… سمت کمد لباسمی رفتباھم
 

 و یبھ کالباس……… تنگ ی شلوار لھی با دمی زانو پوشی باالی سرمھ ای مانتوھی من
 ……  بھ خودم انداختمی نگاھنھی سرم  گذاشتمو تو اممیشال اب…… زدم ملی رھی
 
 
 
 … افتی کھ تا االن منو در نندمیخاک تو سر شور ا… کوفت صاحبم بشھ شاالی بھ ابھ
 

   زر زدی کع الکردمی سرزنش مندموی شوھر اداشتم
 
 … یکنی لب غر غر مری انقد زچرا：نایال
 
 … ؟!یباز بلند تو زر زد… دای خاک تو سر کچلت ایا

 
 ی کسشاالیا…… میییبھ بھ عجب ما ھلو…… جواب بدم کھ محوش شدم ی بھ الرفتم

 … رونی بمی از حلقش بزنرهیگیکھ مارو م
 
 دهی پوشی تنگ با شال ابی قرمز و شلوار لی مانتوھی…… ناناز شده بود ی حسابنایال

 ھس یدیباز ام…بھ بھ  … بود ملی خط چشم و رھی رژ قرمز با ھی ششمیارا…بود 
 …… مینترش

   بھ خودم اومدمنای الی صدابا
 
بابا دختر ساعت ……… منو قورت بده شتری بی اخویاگھ م… نکش خجالت：نایال
  یکنی منو ور ور نگاه میستادی شده تو وا٧
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  االغی تو ی ارزش نگاه کردن ندارمی گمشو برمرض：…دایا

 
  تیتربیب：نیاال
 

 از پلھ خواستمیم…… از اتاق کھ دنبالم اومد رونی  رفتم بنای اعتنا بھ حرف البدون
 دور نموند ی لبخند اومد رو لبم کھ از چشم الھی  افتادم ومی بچگادی دفعھی کھ نیی پاامیب

  حرف دلشو زر زد
 
   گوزنیخندی می چبھ：یال
 
  ی بمونشی تو خمارگمینم：دایا

 
  گھھھھی بنال داری در نی بازشوری بدای ااه：نایال
 
 ھاش لھی کھ از میزمان…… افتادم امی بچھ گادی…… …… بابا باشھشششیا：دایا

  خوردمیسر م
 
   کرد و گفی تک خنده اھی یال
 
اول تو برو  سر بخور بد من ……  ی نظرھی گمیم…… خوبھ یلی خنکھیا：نایال
 …… خورمی سر مامیم
 
 
   و دستامو بھ ھم زدمنیی باال و پادمی پری خوشحالاز
 
 
   کرد و گفی خنده اھی یال
 
  ییییمنتظر دعوت نامھ ا… گھھھھی دبرو：نایال
 
 
 سال نی ذوق مرگ بودم بعد چندیلیخ…… کردمو اماده سر خوردن شدم ی خنده اھی
    ٣…٢…١…تو دلم شماره معکوس رو اغاز کردم … غلطو بکنم نیا
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 …………… زدمی مغیبا تمام توانم ج…… بود یخدارشکر طوالن… شروع و
 
 

  دهی می عجب حالییییوااا
 
 

از شانس گھ من …متم بدو بدو اومد س… زدن بودم کھ ارتا غی در حال جھمونجور
 ترس غی شده بود جمی خوشحالغیحاال ج… نرده من قرار گرف ی رو بھ روقایدق

 …  شده بودرهی و ارتا مثھ جن زده ھا بمن خدمیکشیحاال من عربده م…
 
کھ اخ ارتا … اونوتر می نرده بودم کھ شپلق رفتم تو ارتا و سھ متر افتادی اخراگھید

  دختر باز در اومد
 

 … کردمی ھاش اماده مکھی خودمو واسھ دعوا و تدیھم االن با…گرفتھ بود  خندم ھم
 
اصن بھ درک … صورتش از درد جمع شده بود ییااااخ… بھش انداختم ی نگاھھی

 ……واال……خودش سر راھم قرار گرف …بمن چھ 
 … ادی ھر ھر می صدادمی دتی وضعنی تو احاال

 
 ی قرمز شده از خنده ولادمیمھ… خندهی منی افتاده رو زمی الدمی انداختم دی نگاھھی

 ارتا دختر باز جرقھ نیاگھ بخنده ا…… دتش تو حلقشھ نخنده نمی  امکنھیداره کنترل م
 زنھیم
 

 ؟!گذرهی مخوش：ارتا
 
  ی امتحان کنباری حتما دیبا… خوش گذشت یییییلی ارتا دختر باز خییییوا：دایا

 
 

 یکنی اخر مارم خل میتو خل…… ایون دن  سفر اھی امتخان کنم کھ برم دی بااره：ارتا
 …….واری بھ دخوردیاگھ من نبودم مثھ گاو سرت م…

 
   لبخند دندون نما زدم و گفتمھی
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ارتا دختر باز … میگی نگاه کن مثال ممی کنغی تو رو تبلھی دختر باز نظرت چارتا：دایا
 از نیخوایاگھ م…با استقامت باال …… ریو انعطاف پذ… راحت …نرم … یتشک

  ……نی استفاده کنیبا ارتا دختر باز تشک… نی سر بخورینرده ھا بھ خوب
 

  یبا ارتا دختر باز تشک…… خوردن راحت سر
 
 چشم غره رفتم کھ خفھ شد ھیارتا … بود نیبلھھھھھ ام…… دی ترکیکی دمید

 کنترل ی بچھ ولومدی اشکش داشت در مادمیمھ… کھ از خنده جسد شده بود نایال……
 ……… دشو خوکردیم
 

   بلندت کنمای یشی مبلند：ارتا
 
 ………  ارتا دستت طال بلندم کناخ：دایا

 
 …  ساختسی ھمھ چلی گورنیاز ا……نکنھ منو بزنھ بکشھ …… بھ بھ
 
 ……   شور بلند کرداری بلند شد و منو مثھ خنی حرکت از زمھی ارتا با دفعھی
 
 امام ای… ینی خمای…… نیرالمومنی امای…… ابرفضل ای استخر شی پرهی داره مدمید

  داد زدم…… زاده 
 
  یکنی می دارکاری چارتا：دایا

 
   ینیبی ماالن：ارتا

 
 …… ارتا لطفا…… ادیمن از اب خوشم نم…ارتا من …… نکن لطفا ارتا： دایا

 
 

  ی کنی کھ کمتر زبون درازادی کھ بت اب بخوره  حالت جا مذرهی：ارتا
 
  من…من … من گھی کار دھی…ارتا：دایا

 
 

 …  منو انداخت تو ابدفعھی کھ
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 ادی… دیرسی مترم م٧عمق اب  بھ … بلد نبودم شنا……رونی بامی بکردمی تقال مفقط

 در حال تقال بودم ایتو در………ھمون بچھ مظلوم …گذشتھ ھام افتادم 
 …… احاطھ کرده بود.ترس وجودمو………ترس……

 
 

 دختر نیمن ا…… یطانی دختر شھی گناه کار ھی…… کرد نی بال ھا منو انی اھمھ
 دی؟ حاال کھ توبھ کردم با!یاالن چ…… شدم لی تبدسیمظلوم بودم کھ بھ دختر ابل

 ……… ؟! نمیزجر بب
 
 

 ……… ومدی منای الغی جیصدا
 
 
 سی شنا بلد نرعیمیداره م………نجاتش بده …… ارررررتاااااااا：نایال
 
 
 ……ھھ مرگ… منھ ھی زندگی مرگ انتھادیشا…… کردمی تقال نمگھید
 
 …………  رفتیاھی و چشام سدمی نفھمیچی ھگھید
 
 
 
تا تونستم سرفھ کردم …… ھام باز شدن ھیر… شکمم احساس کردم ی فشار روبا

  مودی منای داد الیصدا……
 
 
 چوقتیھ… یفھمیم… دمتی نمشبخششدی مزشیچی  دایاگھ ا…اگھ …… ارتا：نایال
  دمتیبخشینم
 
 

کل بدنش  … دمی قرمز ارتا رو دیمااروم چشامو باز کردم کھ چش… کردی درد مسرم
 ……… بودسیخ
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 افتاده ی چھ اتفاقنجایا…… ایخدا…… کردمیفقط نگاش م…… کردی نگام منگران
 ……………استخر…ارتا… من …نرده …بھ مغزم فشار اوردم ……

 
 ادی نھ االن دباره مھیوا………  شدی چتیپس مامور…… اومده بود ادمی ی چھمھ

 … کنھی می خالنای سر التشویعصبان
 
 
   با تمام توانم گفتمی و لکردی و گلوم درد مھیر
 
 تا…ار ：دایا

 
  اومد جلو و بقلم کرد و با گربھ گفیھول ھول… نای حرف بزنھ کھ الخواسی مارتا

 
  مردمو زنده شدم… تو یدختر دقم داد……؟! یچطور… ییییاج：نایال
 
 کھ از تھ یی صدابا ھمون……فقط تشنم بود … سوختی زر بزنم کھ گلوم مخواستمیم

   گفتمومدیگلوم م
 
 ……اب：دایا

 
   گفی  ھول ھولکارتا

 
  اری اب بنایال：ارتا

 
   کع کنارم بود اب پر کرد و داد بھمیوانی تو پارچ و لعی سرنایال
 
 لبم برد کی بھش زل زدم کھ نزدکمی… ور دارم کھ ارتا بر داشت خواستمیم

 ھھ حتما دلش واسم سوختھ… کرده نکارویارتا ا… شھیباورم نم……
 

   کھ تو اتاقم بودن گفھی و رو بھ بقزی اب رو خوردم گذاشت رو منکھی از ابعد
 

   باھاش حرف بزنمخوامی مرونی بنیبر：ارتا
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   گفھی  با گرنایال
 
 … ی کردشیتو کھ تنب…… یخوای میباز از جونش چ… ترو خدا داداش：نایال
 

   مکث کرد و گفکمی ارتا
 
   بحرفم باھاشتی در مورد مامورخوامی باھاش ندارم فقط میکار：تاار
 
 
   رو تو دستش گرف  و گفنای اومد دست النیام
 
  می برای بنایال：نیام
 
 ی قرمز شد ولکمی ددی صحنھ رو دنی ای وقتادمیمھ… رف نی دنبال امی بدون حرفنایال

 رونی رف بادی چشم غره رفت و با مھھی کایبعد چند لحظھ مل… کردیخودشو کنترل م
…… 

 
 

   بخوابم کھ ارتا گفخواستمی نداشتم مویچی ھحوصلھ
 

  یسی شنا بلد نی نگفتچرا：ارتا
 

   پسره رو بکشششششمنی اخوامی من میواااااااااااا
 
   گرفتھ گفتمی پوذخند زدمو با صداھی
 
 
 بگم؟…    کھ یشت…    گذاگھ…م：دایا

 
 …  بلند شد و دور اتاق چرخ زدارتا

 
 کھ بود بلند شدم کھ ی ھر سختای……… شدی نمسی بخوابم اما با لباس خخواستمیم

 … ارتا با تعجب بھم زل زد
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 ؟!یکنی مکاریچ：…ارتا

 
   لباس عوض کنمخوامیم：دایا

 
 

 …  و گفکمی نزداومد
 
 

   کمکت کنمسایوا：ارتا
 
 
   اخم گفتمبا
 
 
   برو کنارخوامینم：دایا

 
 

  ؟! ستمی کھ نرفتھ من رادتی… ی گوش بددی باگمی کھ من می چھر：ارتا
 
 
 نزدن کھ اومد سمتمو و  دکمھ یحرف………ھمھ کاراش زوره . دختر باز تونی ااه

 بودم کھ تمام بازوھامو برھنھ دهی پوشی تاب مشکھی مانتو ریز……مانتومو باز کرد 
قلبم … کردی داغش گرمم مینفس ھا…د  تر شکی بم نزدکمی… ذاشتی مشیبھ نما

 می از حدمون برشتری بمخواستینم… قلبمو بشنوه ی صدادمیترسی میحت… زدیم
 ……… سی رھی اون رموی اسھی من رهی نمادمیھھ ……جلو

 
  ممنون بخاطر کمکتون…… ارمی خودم در مشویبق…  سیر：دایا

 
 
   ازش فاصلھ گرفتم کھ بھ خودس اومدو
 
  سرفھ کرد و گفھی و
 



 @Cafeetakroman                اختصاصی کافھ تک رمان        سیرمان دختر ابل

 143 

خب من …… دستش کمک کنھ ری بھ زسی رھی بود فھی ھر حال وظبھ：ارتا
 ………  بگونای بھ الی داشتیکار… برم دیمن با………

 
 
 
 
 سی نیزی چی شما جز ھمکارنیب……… دایا…سیھھ ر…  رونی از اتاق رفت بو

 نی اھی از زندگویریگیپولتو م… شھی تو قرار دادت تموم م۴ تیبعد از مامور……
 دی مانعھ کارت نبازی چچیھ… یسی تو دختر ابلیییییفھمیم……… رونی بیری میلعنت

 یسیابل…دختر …تو ……بخصوص حست  … زی چچیبشھ ھ
 
 
 
   ھزاران بار تو ذھنم تکرار شدو
 
 

  سرنوشت من بودنیا…
 

چشماش …… ھیال… دمیاروم چشامو باز کردم د…… باال سرمھ یکی کردم احساس
 روز ھی شی دختر تو زندگنیا…اه …… منھھھھھری ھمش تقصاااایخدا …قرمز بود 

 … دهیخوش ند
 
  دمی اخم بھش تو پبا
 
نترس …اگھ مردم بگو …  دونمیمگھ مردم و نم… چشات قرمزه ھاااااچرا：دایا

   دارمدنشویطاقت شن
 
 
 شھی بد مرگم  خول مگمیمن م…… خنده ری بدبخت وسط بغض و اشک زذه زدمید
  نجاسیا

 
  گھید بنال د… مرض：دایا

 
 



 @Cafeetakroman                اختصاصی کافھ تک رمان        سیرمان دختر ابل

 144 

 اتفاقات نی شفتک   دوم تو بد ای نبودنجای کھ االن ایمردی اگھ می کھ نمرداول：نایال
 ؟! یزی انقد زبون نری نگرفتادیھنوز 

 
 
 … ی دوس دارویول کن جان ھر ک…… مامان بزرگ نای البابا：دایا

 
 
 ؟! سوالھیاما ……… باشھ：نایال
 
 
 بپرس：دایا

 
 
  ندون نما زد و گف لبخند دھی نایال
 
انگار … کرده ھی نھ گردهیمعلوم بود نھ خند… رونی ارتا قرمز اومد بچرا：نایال

   بوددهیخجالت کش
   شل شدششی نو
 

   دھنمو قورت دادمو گفتماب
 
  ؟!؟ ھاااا! یخب کھ چ…… ببند اون در جھنمو مرض：دایا

 
 
  شل تر کرد و گفششوین
 
 … نیگشتی بر مییتا٣… داشتم انتظار：نایال
 
 

سوم …… ھیسوم ک… من دوم ارتا یکیخب  …یی سھ تای چینی… ھاااا
 ……نکنھ سوم بچ…س…سوم …سوم…
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 نایاخ ال…… سی در اتاق بازه و شازده خانم ندمی باال انداختم کھ خفش کنم دسرمو
 راه یفردا با اون شکم توست دار…  چرت پرت گفتنات نیدستم بھت برسھ با ا…

 … کنمی متی حالیریم
 
   شب بود١٢ چرخ بزنم  ساعت ذرهیبلند شدم … نای الالیخیب
 

 ……  بوددهیخرس تو عمرش نخواب… بودم دهی کھ من خوابانقد
 
 چراغ  اتاق دمی کھ دنیی از پلھ برم پاخواستمیم…  جام بلند شدمو  بھ سمت در رفتم از

   بدتر از خرسھنی اشیا… ارتا خاموشھ
 

 ؟! ساعت چندهیدونی مااااای خر شددختر：… وجدان
 
   بکپھنکھی کنھ نھ ای برستوی ماموردی بانیاالن ا… یخب کھ چ… خب：دایا

 
 ؟!سی با شما نی اصلتی ماموراحتماال： وجدان

 
 …… گھی بکپ دریااا خبرت بگ…… ی جان تو خواب نداروجدان：…دایا

 
 کھ خودم خندم رفتمیمثھ دزدا راه م…… وجدان شدمو رفتم سمت اتاق ارتاالیخیب

اروم در اتاقشو باز کرد و چراغ خواب کم نورشو روشن کردم …گرفتھ بود 
  یناز… بود دهی چھ معصوم خوابیاخ………

 
 یری مثال انتقام بگیاااا اومد…خجالت نکش بپر باھاش بخواب …  ااااای عجب خردایا
  ی بدحی توضدنشوی ناناز خوابای
 

   خول شدم رف با خودمم گفتمان دارمیییواا……… یگی اره راس ماااا………
 
 

 مویبھ بھ رژ لب خوشگل مامان… بمی سرش  و دستمو کردم تو جی اروم رفتم باالاروم
 … در اوردم

 
نفساش قشنگ ……اروم خم شدم روش … زدمیطانی لبخند شھیو … نگاش کردم ھی

 دمیکشی لبش اروم میھمونطور کھ بھش زل زده بودم رژو رو… خوردیبھم م
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 شدی مییییچ… شدی دختر منیاگھ ا…اگھ… نگاه بھش انداختم ھیم کھ تموم شد کار…
…… 

 
 
    کوچولو نگاش کنمھی… کھ خوابھنی اشکال نداره اگمیم
 

 ؟!کنھی می در موردت چھ فکریدونی؟ م! بشھ داری بای یری مدختر：وجدان
   بابا رفتمباشھ： من
 

کھ از خواب .. رفتم از روش بلند شک کھ تعادلمو از دست دادمو افتادم روش اروم
 ……  شدداریب
 
 
 زدیقلبم م…… بودم دهی روش دراز کشقایدق……… زل زد بھم شی ابھی اون چشابا

… 
 

فقط …… حرف زدن نداشتم توان………کردی داغش حالمو دگرگون مینفسا
 …  بودمی ابیفقط محو اون چشما…

 
  و بھ خودم اورد ارتا منیصدا

 
    اروم گفمی کھ محو ھم بودھمونطور

 
 ؟!یکنی مکاریچ… نجایا…یا……دایا：ارتا

 
 … یومدی نمیشدیحقتھ کور م……… گفتمی می چحاال

 
  دھنمو قورت دادمو با تتھ پتھ گفتماب
 
اھا ……ااا………بد … شدمیرد م…من   داشتم …م……… زهیچ：دایا

 رژ لبمو جا گذاشتھ بودم………
 

   باال برد و گفابروھاشو
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 ؟!کردی مکاری لبتو تو اتاق من چرژ：ارتا

 
  توووووووووی بترکدایا

 
 
  ی تو گرفتنکنھ………دونمیچم：دایا

 
 ؟!… خورهی خنگ  اخھ رژ لب تو چھ بدرد من مدختره： ارتا

 
   تا اخر گشاد کردمو گفتمشموین
 
 ؟ینیمطم：دایا

 
 ؟! چطور یراست…… در صد صد：ارتا

 
  د مشکوک بم زل زو
 
 
   کھ  بود باز تر شدیزی از چشمین
 
 

 گفتم
 
دماغت … نھ یگی می تو دخترگمیباز من م …یدی دافتوی ارتا دختر باز قاخھ：دایا

………  یزنی می رژ واسھ چفھممیتازه من نم…لبات کھ دخترونھ … یکھ عمل
  ییخدافظ من کار دارم بابا

 
 
 
 ٣…٢…١…… ادیاالنھ کھ داد ارتا در ب…… رونی از  اتاق زدم بعی سرو
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  داااااااااااااااایییسییییییا：ارتا
 

    زدمغیج...... ومدی ارتا می پای بدو رفتم تو حال کھ صدابدو
 
  نییییییام：دایا

 
 

  در ھم اومد و گفتافھی با قنی امکھ
 
 
 ؟ ھااااااا!… شدیچ： نیام
 
   منو بکشھھھھھخوادی مارتا：دایا

 
 
   خوابالود اومدهنای الدمید
 
  چخبره… شدهیچ：نایال
 
   منو بکشھھھھخوادی میییییال：دایا

 
  یک： نایال
 
 

  مممممممممن：ارتا
 
 
  دمی از خنده پوکدمی کھ دافشویق
 
 
کھ صورتشم موھاش … شلوارک ھی و کردمیکھ  من تاب فرض م… ی لباس رکابھی

 ……  مونده بودی رژ لب باقی بود و جاختھیجلوش ر
 
  ادینفس باال نم… قرمز شده نایال…… دمید
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    گفنی امدفعھی
 
 یبھ والللھ دل منو برد… ی خواستگارامی بارتا： نیام
 
 دمی ددفعی… زدمی افتاده بودم و قھقھ منی زمیقشنگ رو…… دمی کھ گف من ترکنویا
 یو فقط من جا…… دیارتام خند…… دیخندی خودسرانھ منمیام…… منفجر شد نایال

 جذاب چقدر……دیخندی مدمیدی بار بود کھ منیاول…… موند یرام باقخنده لبخند ب
 … شدیم
 
 

 ؟!یگی می داریچ… دایا： وجدان
 
 
  با اون رژ لبش… سیاصالنم جذاب ن…… زهیچ：دایا

 
 

  ییچھ بال… ادی داره سرم میی چھ بالایخدا
 
 
  سرفھ کردم و گفتمھی
 
 …… تی مامورمی بردی با١١ بخوابم فردا ساعت رمی من مری ھا شبخبچھ：دایا

 
  دمی نفس کشھیاتاقمو  . رفتم توھی اعتنا بھ حرف بقبدون

 
 …  نامھ اومدھی در ری از زقھیچند د… بعد

 
 

 ) می نره من کادتی ھم بجاس یدرضم تالف…فردا مثھ خرس نکپ ( ：نامھ
 
 
 

 )لمی نلھ من کادتی( خودم در اوردم شیاداشو پ… بابا برو
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عاشقونش … گاونی اسنینوی عاشقونھ مگرانیملت واسھ د…… پسره گند دماغ واال
  دیدر حد تھد

 
 
انقد کھ خستھ بودم چشام گرم شد و خوابم برد ……سمت تخت رفتم …… الشیخیب

 ……  شدمداری بنای الیصب با غر غرا…
 
  دارشووووی بابا بییییی خرس قطبداااایییی اااااااه：نایال
 
   بزار کپھ مرگمو بزارم ولم کناااااه：دایا

 
 
  ییییی شھرامشی پمی بردی با١١ ساعت ١٠ ساعت بابا：نایال
 
  دمی از خواب پرعی کھ گف سرنویا

 
  یگفتی زودتر میمردی می بترکی الاااااخ：دایا

 
 
  کنھی داره چپ چپ نگام مدمید
 

   دادملشی لبخند دندون نما تحوھی منم
 
 با ی رژ کالباسھی ششمیارا… بود دهی تنگ پوشدی شلوار سفھی ای ی مشکی مانتوھی نایال

   بودملیخط چشم و ر
 

 گذاشتمو عی شالمم سردمی پوشی سورمھ ای کرمی مانتوھی با ی شلوار لھی ی جنگمنم
   گفتمی زدم و رو بھ الملی رھی  با ی رژ صورتھی عیسر… شی ارازی پشت مدمیپر…

 
  می بربدوو：ثایا

 
   سمت ھالمی لبخند زدو حرکت کردھی یال
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   صبحونھ بودن سالم دادم کھ ارتا گفزی کھ سر مھیبھ بق 
 

  نی صبحونتو بخور بد برایب：ارتا
 
 
  شھی مری دخورمینم：دایا

 
   نخورسی نمھم：ارتا

 
 
  گاو دختر باز باز زر زد…… شیا

 
  دمی توپبھش

 
   خودش بسھی کنری شکم دوست دخترتو سھمون：دایا

 
   شدمی و منتظر الالی واطی خواست زر بزنھ رفتم تو حتا
 
  شھی مکمی و نزدزنھی از پشت صدام می الدمی ددفعی
 
   کھ شلنگھسی زبون نماشاال…یاری کم نوقتی دختر：نایال
 
 
  لبخند زدمو گفتمھی
 
   درادای چش بعضتا：دایا

 
 ؟! میخوب بر……… مرض： نایال
 
  میبر：دایا

 
 … استرس و دلھره داشتمی راه کلتو
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 ارویخونھ … ی ھزار بدبختبا
 
 … می کرددای رو پیشھرام 
 
 
 
 می زددی خونشو دی دور نمااز
 
 ماشاال قصر… بود یییکھ عاال 
 
 …… ی زکگفیو م 
 
 
 
 
 ینایتو حال  خودم بودم کھ ال 
 
   زدی پس گردنھیخر  
 
 
 
 
  ی گوزنمگھ：دایا

 
 
 
  دامی انھ：نایال
 
 
 
   مرضیا：دایا
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 ومدی تو تا گندش در نمی بربابا：نایال
 
 
 
 …  کھ کنار در بودیگاردی سمت بادمی ھم رفتبا
 
   بزن کناریکی خیھوووور：دایا

 
  دھنمو گرف و گفی اومد جلوی ھول ھولکنای الدفعھی
 
  می اومدی واسھ استخدام نظافت چدیببش… سالم： نایال
 

  زر زد و بد گفمیسی تو بزیچی گاردهیباد
 

   تودیی مابفر：گاردهیباد
 
  دی چشم غره رفت و دستمو کشھی یال

  می برسدیکشی شبانھ روز طول مھی خونش بزرگ بود فکتم انقدر
 
 ؟! می لو بریخوایم… چھ وضعھ صحبت کردنھ نیا：نایال
 
   لبخند دندون نما زدم و گفتمھی
 
  رهیگی جو منو منمیبی رو مکرای غول پنی اشرمنده：دایا

 
 
 ی خونھ شھراممیدی باھم حرف نزد کھ رسی الگھید
 
 
 ……… می گوزن بودی شھرامنی و منتظر امی استرس داخل دفتر نسشتھ بودبا
 

 زد بھ یطانی فکر شھی… دیکشیحوصلھ منم داش پر م… شده بود نی سنگی حسابجو
 …  بودی کردم کھ عصبی بھ الی نگاھھی…سرم 
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   گفتمبھش
 
   شعر بخونمھی برات یال：دایا

 
  ی خل وضع شدنکھی اای دهی خدا تورو معلول افرای： نایال
 
  اصال قھرم… ششششیا：دایا

 
   قھر نکن بنالحاال：نایال
 
 احساس صرف ی احساسی دارم واسھ کدوم خر بنیمنو بب… عنکبوت زھر：دایا
  کنمیم
 
   لبخند زد گفھی
 
  شنومی با احساس بخون مخانم： نایال
 
 
   کردم و اروم شروع بھ خوندن کردم ذوق نگاشبا
 
 …… رخ قشنگتشبید：دایا

 
   لبخند زد و گفتھی
 
 خو：نایال
 
 …  بودمدهی ماه ددر：دایا

 
 بھ بھ ادامش ：نایال
 
   احساس تمام گفتمبا
 
   بودندهی فضا نوردان بر ماه رییگو：دایا
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 … کنھی چپ چپ داره نگام می الدمی لبخند دندون نما زدم دھی و
 
   خندهری پخ زدم زدفعھی خودمو نگھ داشتھ بوذم کھ یلیخ
 

   گرد شدی الی کھ چشادمیخندی داشتم  مینجوریھم
 
   خنده گفتمبا
 
 ؟!یدی نوردان رو دفضا…ھیچ：دایا

 
  با خنده گفتم… یزی بھ چکردی مثھ مونگوال با چشم اشاره ممیال… دمی دباره ترکو
 
خوب …؟ نھ واسا واسا !شھی جا مبیاھا تو ج…نھ نھ واستااا ……؟!ھیخوردن：دایا

 ………پو
 
   وسط حرفمدی پی مردونھ و کلفتی صدادفعھی
 

   دفترمنیای تموم شد  بدنتونیخند： مرده
 
 …ی کت شلوار رسمھی مرد قد بلند با ھی ترس و دلھره رو مو برگردوندم  کھ با

    بودمدهی سمت دفترش فقط پشتشو درفیالمصب چون داشت م…
 
  زد  و گفی پس گرنھی نای رفت النکھی محضھ ابھ
 
 ۴٨ حناق ی ادایا………یدی ری تو بودنی فضا نوردان نبودن انی افکنم： نایال

  ی برخورد قشنگ گند زدنی تو اولنیبب… یریساعتھ بگ
 
   گفتمی خون سردبا
 
 …واال… باال سره ادم تدی مثھ جن بوداده ماروی… ؟! من چھ بھ：دایا

 
 …  تار کرده بودندموی دی لعنتی اشکانیاما ا…رتا  تمام نفرتم زل زدم بھ ابا
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 ………… ھی جز گرکردی ارومم نمیچیھ… سمت اتاقمو در بستم دمی دوعیسر

 
 
 
 
 )نایال( زبان از
 ماشی دباره سادیحتما مھ… ومدی جرو بحث می صدانیی نشده بود کھ از پاقھی چند دھی

سر دردام دباره شروع شد …  استراحت کنمکمی رمی بگالشیخیب… کرده یقاط
 …  شدانی نماادی در با شدت باز شد و قامت مھدفعھیرفتم بخوابم کھ ……

دباره گرفتم بخوابم کھ در با شدت …… کمتر رنگ پس بده ی بابا گوجھ فرنگشششیا
دباره گرفتم بخوابم … ضھیھخخخ بابا مر… نھی؟ فقط اومد منو بب!رفت…بستھ شد  
 دمی پرادیمھکھ با داد 

 
 نیی پاایبلند شو ب ：ادیمھ
 
   زر بزنھخوادیبزار ھرچقدر م…… نکردم یی حرفش اعتنابھ
 

 ؟یدی فھمنیی پایای میشی نشدم بلند می تا عصبنایال…… ستم؟ی با تو نمگھ： ادیمھ
  نیی پاای دختر خوب بھیپس مثل … کنمی می کارتو تالفنی و استمیمن ر

 
 …واال…… چسب ی چون تو گفتحتما

 
  امی خودم میای ناگھ： ادیمھ
 
   شدمزی خمی کھ از ترس ندی شتاب برداشت سمتم و روم خوابو
 
 ؟ی لعنتیکنی می دارکاریچ：نایال
 

   بخوابمخوامیم： ادیمھ
 
 ینی اه چقدر سنگنمی پاشو ببی کردغلط：نایال
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 دی مرد باھی واسھ عضالتمھ مینی درس صحبت کن دوم سنگستی با راول： ادیمھ
  عضلھ داشتھ باشھ

 
  شمممممی بابا عضلھ حداقل بلند شو دارم خفھ مباشھ：نایال
 

  ی اگھی نھ با کسھ دیریمی من مری نداره حداقل زاشکال： ادیمھ
 

بغض … می مستقری غنیاره توھ…… کردی منی داشت توھدیشا…… نزدم یحرف
 بغض نیفقط ا… ختمیریاشک نم… من بودنھی از زندگی بغضام جزوگھید…کردم 

تھ گلوم انگار …… شمی ان احساس کردم دارم خفھ مھی شدیبود کھ تو گلوم جمع م
  د زر زادی مھی ھوررهی ھنی تو ادمیکشی نفس میبھ سخت… زدیچنگ م

 
  یزنی چرا حرف نمچتھ： ادیمھ
 
 
 
 …………：نایال
 

 …نایال：ادیمھ
 

 ی تا ذره اکردمیمن فقط تقال م… دی رنگش پردی منو دیوقت…… نگام کنھبرگشت
 …یلعنت… باعث شده بود یبغض لعنت… سخت یلی بود خسخت…رمی بگژنیاکس

 
  گفی با نگرانادیمھ
 

 شتمیمن پ…اروم باش … ی نفس بکش لعنتھو؟ی چت شد نایال……نایال：ادیمھ
   نفس بکش تو خدانایال…

 
 

  بلند داد زدی با صداادیمھ
 

  یلعنت……… کمک کنھ ییکی……… داااااایا…ارتااااااااااا：ادیمھ
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 گھید…… خواستمی شک مھی…… شکھی بقض بره فقط نی داشتم اازی فقط نمن
با …… بشکنھ وی بغض لعنتنی ادی کھ باگفتمی مادی بھ مھدیبا…  رفی مجیداشت سرم گ

 تمام توانم گفتم
 
 ……ک…ش：نایال
 
 راھروش چقدر..می سمتھ اتاقش رفتبھ
 
  نره غولھیخفن بود و پشتمونم  
 
 ی شھراماروی نی ادیمیومد میگما شا 
 
 خودشم  ھلو باشھ از پشت کھ خوب 
 
 بود تیپشم خوبھ باالخره بھ اتاقش 
 
  سمت اتاقش الیناممیرسیدیم و رفت 
 
 کھ کال از ترس سایلنت بود آروم و با 
 
  سپر کردم و درنھیاعتماد بنفس س 
 
  دروی شھرامدی بفرمائیزدم و با صدا 
 
 باز کردم شھرامي سرش پایین بود و 
 
  از عمدکردی مادداشتی ی چھیداشت  
 
 ی کردم شھرامی سرفھ مصنوعھی 
 
 سرشو باال آورد و تصوراتم از ھلو بھم 
 
  من ریشھی با زیخورد چشایع سبز ر 
 
  جورایيھی یسیاه و دماغ گنده عقاب 
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  کرد وزیاخمي ر  نارگیل بودھیشب 
 
  از ترسنایال!! نیدگفت بفرمایید بشی 
 
 کم مونده بود تو خودش جیش کنھ 
 
 ی االغ توسنی من از ایول 
 
 نمیترسیدم 
 
   چھ مرگشھنی؟ ا!ھن …کھ بھم زل زد … سر جام نشستم و زل زدم بھش الی خیب
 
   چشم غره رفت و شرو کرد بھ حرف زدنھی
 

 ندازمی کل نممیبا کس… می ندارم و کامال جدی شوخچکسی با ھنجای امن：یشھرام
 کھ مثھ میکس…اگھ حرف رو حرفم باشھ مجازات اگھ کارا درس انجام بشھ پاداش…

  ادی خوشم نمچیوزق بھم زل بزنھ ھ
 

 بھ اندازه رمی بگرادیمن اگھ بخوام ا…؟کصافت االغ !؟ من وزقم! ابنو بمن گفاالن
  واال…کشھیعمره نوح طول م

 
  اعتماد بنفس گفتمبا
از … دمی بھ موقع انجام مفممیوظ… تو کارام دخالت کنھ ی کسادی خوشم نممنم：دایا

 دای بگو ایول… نای خانوم ادای ای بگگمیالبتھ نم… ادی حرف زدنم بدم میدستور
  خوادمیمزدمم سر وقت م…

 
  بھ خوش اومد و گفکمی… از کاسھ در اومده بود چشماش

 
 ؟! من بجات کار کنمیخوایم ：یشھرام

 
 
   گفتمتی جدبا
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  حتما：دایا
 
 نای الدمید… کھ رو پام احساس درد کردم شدی چدونمینم… تعجب کرده بود میی پرواز

   گرفتھ بود کھ اخم در اومدشگونی ویوحش
 
  اااااااخ：دایا

 
 ؟!یکشیچرا داد م!شدهیچ：یشھرام

 
   گازم گرففی موش کثھی یچیھ：دایا

 
   قرمزتی از عصباننایال… ھنگ کرده بود یشھرام

 
  می موش ندارنجای کھ اما：یشھرام

 
   خر مگس بوددیشا… دونمینم：دایا

 
  گفی جدیشھرام

 
 ؟! استخدام ی براای دی کنی بازی سوال٢٠ دی اومدنجایا：یشھرام

 
  گند نزنم گفنکھی ای برانایال
 
  می پر کننی زحمت فرمو بدیب… استخدام یبرا：نایال
 

خب )" ھخخخخ(یلیفرمش باحال بود مثھ اسم فام… دو تا فرم گرف سمتمون یشھرام
   گفتمیاول اسم بود رو بھ شھرام

 ؟! باشھی اسم چاول：دایا
 

 ؟!بلھ：یشھرام
 
 سمی خواسم بنوی ھر چشھیم：دایا
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  سیبنو： گف ی عصبیشھرام
 

   اسم ام کلثومخب
 

  ؟اھا!سمی بنوی خو چیلی فامحاال
 
  ییییشھرام：دایا

 
 
  درس بحرفیگی می چی داربفھم：یھرامش
 
 ؟!…سمی بنوی چیلیفام… الیخیب：دایا

 
  تویلیفام： یشھرام

 
   ندارمدوسش：دایا

 
   با خودت مرتبط باشھسی بنوزیچی：یشھرام

 
   باشھاھا：دایا

 
   خوشگلھ اره اره خوبھدای اسمینوی میلی فامخب
  سمی بنویشھر چ… حاال شھر خب

 
  ییشھرام：دایا

 
   داد زدی عصبیشھرام

 
 بچھ ھام و یکنی مری کھ تو منو پیاونقدر… ی کردمی رواندختر：یشھرام

   نکردنگاردارمیباد
 
داد … دختز باز ھر ھر کرکرش در اومد نیباز ا… ادی خنده می صدامیسی از بدمید

  زدم
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 مرض：دایا

 
 !بلھ：یشھرام

 
  کنمی چشم چشم فرمو پر مزهی چینی… نبودم باشوما：دایا

 
  خوبھ： یشھرام

 
   برو پر کن دختر خوبنیافر： گف میسی تو بارتا
  زدمداد

   خفت کنمای یشی مخفھ：دایا
 
 

 ؟! یچ：یشھرام
 
   تتھ پتھ گفتمبا
 
  سمینوی مدارم…یچی ھیچیھ…یھ：دایا

 
   تند تربدو： یشھرام

 
 ی ھفتھ بردمعی ی گند بزنینی… یاگھ درس انجام ند… زر زد میسی تو بارتا

 
  زدمداد
 
  ی کردغلط：دایا

 
 مسخره نی ایخوایاگھ م… یکنی ممی عصبیدار… ی کس ھسگھی دتو：یشھرام

  رونی گمشو برو بی رو ادامھ بدایباز
 

 پسره خل رهی زھر حناق بگیا…^دیخندی ازتا دختر باز ھر ھر مدیرزی تمام بدنم ممن
  منگوووو
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   دادمی شھراملی فرم چرت پرت نوشتمو تحوتو
 

 نی صبح شرو کن۶از فردا ساعت  ：یشھرام
 

   مستھ ھاااااااامی شھرامشیا… دارشمی ب١١؟ من ھمت کنم فوقش !صبح۶…جااااااااااان
 
   زر زدنای زر بزنم کھ الخواستمیم
 
 خدافظ… حتما：نایال
 
 طور موقع ھا نیمعموال ا… زدی نمی حرفاطیتو ح… می دستمو گرفت و خارج شدو

  بھتر واال… کردی میوراج
   گوشام پاره شدمی کھ خارج شداطی حاز
 
   دخترکششششمتییییی مدااااییییا：نایال
 
 

  راااااری مادر الفیوااااا
 

  دییدوی منای الدمیدوی ممن
 
  ارمیدر م.دخالتو… کھ دستم بت برسھ مگر…سااااایوا：نایال
 
 رھاااااایگی تو رو نمادی مھگھید… یشی چاق می بدو دارکمی یال：دایا

 
 …دی کشعربده

 
 کشمتتتتی خفھ شوووو کصافت مدایا：نایال
 
 
 …  نمونده بود واسمی جونگھید… دمی بند دوکی خونھ تا
 

   رو زدم کع ارتا درو باز کرد داد زدمالی وفونی اعیسر
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 اخمالووووو اااااااادیمھ… نجاتم بدھھھھ ای بییی دختررررر باز کجاایواااا：دایا

   منو بکوشھخوادی منای الی ھسیگوش درااااز کدوم گور
 

بھ بھ ھر دو با شلوارک و بلوز بودن … دمی باھم اومدن جلو کھ ترکادی و مھارتا
 کصافت روم ینایال… کردم خی دفعھی…از خنده منفجر شدم … ختھیموھاشونم بھم ر

 …  بودختھیاب ر
 
 حقتھ：نایال
 
 گاه  ھی تکھیدرست مثھ …پشتم بود …ارتا واقعا منو مثھ خواھرش دوست داشت+

 …کیبخصوص مل…در مقابل ھمھ کس …پشتم بود 
  و گفشمی روز اومد پھی

  ینی ذره ذره اموزش ببدی بایری انتقامھ پدرتو بگیخوای ماگھ：ارتا
 

  گفتمبھش
 
 نمی امروز شروع کنباشھ：نایال
 

فردا … اداده بودم ی ھفتھ گذشتھ بود و من حسابھی… داد ادمی رو ی حرکات رزمکل
 دوست داره تو کارش ھیارتا گفتھ بود … انجام بدم کی کوچتی مامورھیقرار بود 

 …ادیاسمشم مھ…حرف نداره 
 

 …  سکوت کردادی سر اسم مھشتری درک کنم بتونستمیم… سکوت کرددباره
  چند لحظھ ادامھ دادبعد
 ھی… و ارتا باھم کای و ملی پارتھی تو میقرار بود من با اون مثال در نقش دوست بر+

 سی حواس رکای و ارتا و ملمیداشتی برش می بھ بھانھ ادیمدارک و اسناد بود کھ ما با
 … کردنی رو پرت می اون پارتیاصل

 لباس گرف داد بھم ھی کای و از ملمی وقت ندارادی کھ ارتا گف زدی برم خرخواستمیم
ھ  دکلتھی ماشاال…دمی گرخدمی لباسو دیوقت… لباسو گرفتمو درو بستم الی خیب……

 ی بودم ولیه  م…ز…ر… هی مردای نگاھاری زخواستمینم… بود یکوتاه مشک
  ھی ساھی با ی لب زرشکژ رھی ششممیارا… ومدی بھم میلیخ… دمی پوشیمجبور

 خودم داشتم یحت… ناز شده بودم یحساب…… زدم ملی و خط چشم و ریمشک
  بعد چند لحظھ ارتا در اتاقمو زد… دادمیخودمو قورت م



 @Cafeetakroman                اختصاصی کافھ تک رمان        سیرمان دختر ابل

 165 

 گفتم
 
  تو داداشایب：نایال
 

 ھلو بود کھی تھیماشاال داداش نبود … ارتا شدم فتھی اومد داخل شیوقت
  گفکمویاومد نزد…)ھخخخ(…

 
 یرفتی مکاشی اسی لباست اصال مناسب نیول…کھی کوچی اجی خوشگل شدچھ：ارتا
 …دیخر

   زدمو بھش گفتمی لبخندھی
 
  برادر بشمی دخترا ندزدنت بوقتی گمایم…^ خوبھنمی ھمی نداره داداشاشکال：نایال

  کرد و اومد سمتم و گفیی خنده اھی ارتا
 

 کنمی عالم و ادم منو بدزده بازم من پشتتم و ارمت نماگھ：ارتا
 

 کردمیاصال احساس نم… برادر بودعی مثھ قایارتا دق… تو چشام جمع شده بود اشک
 …بسی غرھیاون 

  لبخند بھش زدم کھ گفھی
   باھمی منو ملنیای منتظرتھ شما باھم منیی پاادی مھنیی پابرو：ارتا

 
 …… نیی کردمو رفتم پادیی سر حرفشو تابا

 خودمو کنترل کردم یول… شدم فی چشام برق زد خر کدمی دادوی ام بھ مھی بیوقت
  نگام کرد و گفنھیی متعحب زده از ایدر عقبو باز کردم و سوار شدن کھ با چشا…
  نمی جلو ببایب…ی کھ پشت نشستتمی راننده شخصمگھ：ادیمھ
   گفتمیی پروبا
   پشت جام راحتھ حرکت کنمن：نایال

  شدن واست فرش قرمز پھن کنم؟ادهی موقع پیخوایم…؟!یعوامل…یامر：ادیمھ
 

   گفتممحکم
 ی بزارگمی الزم بود ماگھ：ا

 
 بعد چند لحظھ گف… قرمزه شده بود یحساب
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 ؟!گھی دیشی نمادهیپ： ادیمھ
 
 نچ：نایال
 

   شد کھ از ترس گفتمادهی پنی از ماشعیسر
 
 چون جولو نشستن دوست دارم نھ امی  مالبتھ…یزنیچرا جوش م… اومدم بابا：نایال

 … بخاطر توعھ خر
 

 ؟!ی گفتیچ：ادیمھ
 
  نگفتمی خاصزیچ：نایال
 

   بگوگھی دباری اون حرف اخرتو منظورمھ نھ：ادیمھ
 
  جلو نشستن دوست دارمگفتم：نایال
 
   لبخند دندون نما زدم و گفتمعی… کنھی چپ چپ نگام مدمید
  شدااارید：یال

  می شو برسوار：ادیمھ
 

   برھنمی شد بھ پاھارهی نشستم کھ چشماش خجلو
 
   محکم زدم تو سرش کھ اخش در اومد گفتمفی کبا
 
  تو دھنتامیدھن باز کن من خودم م… شھی قورتم نده سختت مینطوریا：نایال
 

 … ادهی دورو ورم زدختر……کنھی ترو نگاه می ک بابابرو：ادیمھ
 
  پوذخند زدھی بعد و
 

   خررررنیی پاارمی فکش ببزنم
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   پوذخند زدم و گفتمھی
 
 …  نگاھات معلومھاز：نایال
 
 نجابت ی ولکردمیاگھ دست خودم بود ھمش نگاش م… بود یی وجدادن عجب ھلویول

  ذاشتیو غرورم نم
 …اوردی بھ رقص در مادوی مھنھی بزرگ کھ اھنگ ماشھیالی وھی میدی رسقھی د۴۵ بعد
  صدام کردادی کھ مھالی شدم و رفتم سمت وارهیمنم پ… پارک کردنوی ماشادیمھ
 

 … ی چقدر تو خنگدختر：ادیمھ
 
 یگی می بپا چیھووووووو：نایال
 
  چشم غره رفت و گفھی
 

 ؟! می نقش عشق ھمو اجرا کندی ارتا بت گفتھ باشھ ما االن بافکنم：ادیمھ
 

 ابی منو درای؟ ھخخخخخ خدا!نی؟ من عشق ا! جاننن
 انقدر نکھیاز ا…… نزدم اومد طرفم و دستمو گرفت و دور دستش حلقھ کرد یحرف

 … کردمی میبی بودم احساس عجکیبھش نزد
ماشاال دخترا ھمھ …محشر بود… کردم زی رو اتالالی شدم و وادی مھالیخیب

 وارد شدم یوقت… لباسا نی نداشتم بخاطر ایس   البتھ خودم دست کم…ک…س
 با اون شششیا…ناخوداگاه اخم کردم… ادی زنا رو مھی مردا رو من و چشمایچشا

بود … و اب کھ توش انواع مشروب و شرمی رفتیزیبھ سمت م… ھاشووونافھیق
 اطرافو نگاه کردم کھ چشمم بھ الشیخیب… دی برداشتو تا اخر سر کشوانی لھی ادیمھ…

 تشنم بود یلیخ…رومو برگردونم … زل زده بود یه افتاد کع با لبخند چندش پسرھی
 پر وانی لھی الیخیب… تشنم بود یلی خیتاحاال لب بھ شراب و مشروب نزده بودم ول…

 مچالھ شده بود کھ افمیق… سوختی داغ شده بود ھم مھم گلوم… دمیگرفتمو سر کش
  گفادیمھ
 

   رو دستمونوفتھی االن می ندارتی؟ظرف!یخوری تو میماری بدختر：ادیمھ
 
   پوذخند زدھی بد
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 دمی پر کردمو سر کشگعی دیکی بود ادمی حرس مھاز
 
 دست ی فکر کردم خوابم ولاول…کشھی داره دست رو سرم می احساس کردم کسھوی

 ترس بھ دنشی دبا…دمی دادویبا وحشت از جام پاشدم کھ مھ… شددهیطرف رو لبم کش
 شدن ریاشکام دوباره سراز…عاشقش بودم…ش بودمدلتنگ… شدقیوجودم تزر

  کرد ارومم کنھی می فقط سعادیمھ…
 

 ترو خدا… نایال：ادیمھ
 

   وسط حرفشدمیپر
 
 ارری نفتی اسممو بھ دھن کثیعوض：نایال
 

 شدی مکمی اروم کنھ و قدم بھ قدم نزدکردی فقط تالش مادی مھاما
 

دست خودم …اونشب  من مست بودم … ترو خدا من دوست دارم نایال：ادیمھ
 … من عاشقتنایال… کردکاری بام چی ھستدمینفھم…ودین

  زدم سرش کھ حرفش نا تموم موندداد
 
ازم سو ……  ی خودت قرار دادچھی منو بازتو…ی عشقم نداراقتی لی حتتو：نایال

 تنھا ومن…یکنی تو ترکم نمکردمیفک م… احمق بودممن…یاستفاده کرد
ازت …… متنفرممننن ازت…ی تو ھم اشغالدونستمینم…دونستمینم…یزارینم

 ادیمتنفررررم مھ
 

با … زدمش من…شدیباورم نم… زدمیلی سھی تر شد کھ محکم کی بھم نزدادیمھ
 کم اورده بودم نفس……ختنیری وقفھ میاشکام ب… خودم عشقمو زدم یدستا
  بھ گوشم خوردادی لرزش مھیصدا…

 
 ؟!ی زدیلی سی چھ حقبھ：ادیمھ
 
  فحش بلدم بدم کھ گفتی دھن باز کنمو ھر چخواستمیم
 

  خانوممرنیگی دستات درد میفھمینم：ادیمھ
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از تو نور کم …الل شده بودم …مرررردم …نابووود شدم… شدمکھی تکھی حرفش تبا
 ی با صداادیمھ… نمی کھ از اشک پر شده بودو ببادی مھی برق چشاتونستمیاتاقم م
  گفلرزون

 
بدون من دوست …بدون من نکردم… بدون یول… بد کردممن…دونمیم：ادیمھ

 خوامی جواب مکی فقط…فقط…مونمیبدو تا ابد عاشقت م…بدون من عاشقتم…دارم
 بھ دمیقول م… دمیقول م… ی بدگھی فرصت دھی و یاگھ  منو قبول کن……ازت 

 اگھ یول………………………یول… تا لحظھ مرگ ی باشم حتداریعشقمون پا
 …… شمی جلوت سبز نمگھی و درمی مو بریبگ
 

من … ببخشمشتونستمیمن عاشقش بودم اما نم… بودی سختانتخاب…دنیلرزی مدستام
 بال نیاگھ دباره ا………اگھ…اون از عشقم سو استفادع کرد…بھش اعتماد کردم

 !ی بدتر باشھ چندفعھیاگھ ا…؟!ی چارهیسرم ب
 میمن تصم… ومدی باال می بھ سختنفسم… کرده بودن سی کل صورتمو خاشکام

  پر بغضم گفتمی با صدایبھ سخت…خودمو گرفتھ بودم
 
 نمتیبب…خوامینم…گھید… بروو：نایال
 
 
با قطره اشکش … سر خوردادی مھی از چشمایقطره اشک… ھق ھق افتاده بودم بھ

  پر بغض گفیبا صدا…… دیقلبم لرز
 

 مرگم فرا برسھ تا اون روز منتظرتم و بخوصوص دوست ی روزاگھ…اگھ：ادیمھ
 …خدافظ…ی منھیتو تنھا عشق و خانوم زندگ…دارم

 
 
منم …منم دوست دارم…نرووووو نرووو … از تھ قلبم داد بزنمخواستمیم+
اون عشقمو … رفتاون…دادی اجازه نمی غرور لعنتنیا…تونستمی نماما…خوامتیم

 ) سال اومده۶ بعد نکھیتا ا…و رفت  و خاطراتمو جا گذاشت ادی مویزندگ
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 چھ داستان نای تصور کنم التونستمی نمیحت… بودسی خدمی رو صورتم کشیدست
 ی انداختم کھ بی بھ الی نگاھھی …دهیچقدر زجر کش… داشتھشی تو زندگییعاشقانھ ا

 نا خودا گاه ازش پرسبدم… ختیریصدا اشک م
 
 ؟!ی دوسش دارھنوزم：دایا

 
 …… سوالمو نداشتنی انتظار از ادونستمیم… متعجب نگام کرداول

 
  مکث گفتکمی بعد

 
 تا ابد ی باشیاگھ عاشق واقع… چندما باشھای کھ چند روز سی نیزی چعشق：نایال

 یمونیعاشقش م
 
  لبخند کمرنگ زدمو گفتمھی اشکام نیب
 
 ی عشقو و ھوسو عوضایبعض… شی واقعاما…ھی با ارزشزی چعشق：دایا
 ؟!!!!!ی تو ھنوز عاشقشیعنی پس………نریگیم
 
   نگفیزی لبخند زدو چھی یال

  گفتمطنتی پاک کردمو با شاشکامو
 
 کلفتم نمیبی میمثھ من کھ وقت… رهی مادتی ی عشق و عاشقی کنی امشب کلفتیوقت:دایا

 … ارتا رو بکنم پسره خری مویدوس دارم تمام خاال
 
  کرد و گفی تک خنده اھی نایال
 
  گفتمی کنی ببحاال…یدی اخر برادر منو بھ کشتن متو：نایال
 
  حالت چندش در اوردمو گفتمھی
 
 واسھ من انجام نداد دختر یزیجز دردسر چ… بابا با اون داداش چولمنگتبرو：دایا

 ختیریباز ب
 
  کرد و گفتیی خنده اھی نایال



 @Cafeetakroman                اختصاصی کافھ تک رمان        سیرمان دختر ابل

 171 

 
  می بزنپی تکمی امشب ایب… شھی شروع می پارتگھی رو ولش کن سھ ساعت دنایا：نایال
 
   زدم و گفتمی لبخند از ذوق مرگھی
 
 سر ری خمی داری چھ کوفت زھر مارمینی تو کمد ببمیبر… اررره موافقم اررره：دایا

 ……میبپوش
 
  چپ نگاه کرد وگفھی نایال
 
 ؟! نھی بحرفزادی مثل ادمیتونی اصال نمتو：نایال
 
  لبخند دندون نما زدم و گفتمھی
 
  ارتا در من اثر کردهنی کمال ھمنششرمنده： دایا

 
 نمیبی بلھ اثارشو ھر روز با اون جنگ و دعوا ھاتون مبلھ：نایال
 
  اخم کردمو گفتمھی
 
 !!…چھیپی من می من چھ اون خر مگس بھ پر و پابھ：دایا

 
  مشکوک نگام کرد و گفنایال
 
 ؟! ارتا بلند بشھی کھ رویکنی نمیچکاری تو ھینی：نایال
 
  زدم و گفتمطونی لبخند شھی
 
 …… کمزهی چیول…چرااا…دایا

 
   کرد و گفیی تک خنده اھی یال
 
   شدهری کھ دمی برمیبر：نایال
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 …می سمت کمد لباسا رفتبھ
 
 
 گرفتمو رفتم ویبا ذوق دکلتھ اب… چشامو گرفتھ بودی دکلتھ ابھی لباسا فقط نی باز

  گفتمی بھ الرو……نھی ایجلو
 
 ؟!ھی لباس چنی راجبھ انظرت：دایا

 
  لبخند زد و گفتھی نایال
 
 … بپوشنویھم…… نازهیخبل：نایال
 
 بھ حموم یازی حموم رفتھ بودم نشبیچون د…… نشون دادم  دیی سر بھ عالمت تاکبا

 نگاه یبھ ال…… نشستمشی  ارازی مپشت……دمی پوشمویلباس دکلتھ اب٠……نبود
 زدم کھ مژه ھام  ملی و ری ابھی ساھی……مشغول انجام کار خودش بود ……کردم 

 و قشنگ شده بود دهیکش ی کھ چشام حسابدمی خط چشم کلفت کشھی…… تر شددهیکش
 …" زدمی رژ زرشکھیدر اخرم ……

 
 خودمو یبھ بھ   اصال وقت… بھ بھ ……… بھ خودم نگاه کردمتی با رضانھیی تو ااز
 ی خعلدنید تا االن منو ندزفھممی نمیییا…شھی مشتری بھ قدرت خداوند بمانمی انمیبیم

 …حرفھ واال
  گفتمی از نگاه خودم برداشتمو رو بھ الدست

 
 ……… امادمن：دایا

 
 …ی شدیی عجب شفتالوی ور بپری الییییوااا……دی حرف تو دھنم ماسدنشی دبا
 
 دهیپوش… شده بود ی سنگ کارنشی زانو کھ رو قسمت سی تنگ تا باالی دکلتھ توسھی

 رژ لب ھی کرده بود و دهی کھ چشماشو کشملی خط چشم کلفت و رھی ششمیارا……بود
 ………… کرده بودبای کھ لبشو حجم دار و زیکالباس

 
  لبخند دندون نما زدم و گفتمھی
 
 …… سر بختمونمی برمی خودمون فرار کنمی بشی دزدالیخی بای بگمیم：دایا
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  مشت اروم بھ بازوم زد و گفتھی کرد و یی تک خنده اھی یال
 
  بزنھ مارو از وسط نصف کنھوالی ھادی حتما بد اون مھاره：نایال
 

  گفتمستادموی وانھی بسدست
 
 !!…ی دادری بدبخت گی باز بھ ارتا گھی بزنم می من حرفاالن：دایا

 
   کردیی خنده اھی نایال
 
 …زنھی غر غرشو رو سرما می االن شھراممی بسھ بربسھ：نایال
 
خالھ صغرا مشغول تدارک بود …… می گفتمو بھ سمت اشپز خونھ رفتیی باشھ اھی

  اروم صداش کردم…
 
  جون؟خالھ：دایا

 
  لبخند زد و گفتھی دنمومیبا د…… صغرا روشو برگردوند سمت ماخالھ

 
 ……  ان شا النی نخورچشم…نی چقدر خوشگل شددخترم： صغراخالھ

 
  لبخند زد و رفتم بفلش کردمھی
 
 …… نھیبی جون چشاتون قشنگ مخالھ：دایا

 
  صغرا اشک تو چشماش جمع شد و گفتخالھ

 
 یخدا شما رو برا…… االن دختر زنده بود ھمسن سالھ شما بوداگھ： صغراخالھ

 ……  مادرتون بزاره
 

 خالھ منو از جدا کرد و گفت… دی از گوشھ چشمم چکیقطره اشک…… کردمبغض
 

 ؟… زدمیمن حرف بد!  شدهیزیچ…یکنی مھی چرا گردخترم： صغراخالھ
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  لبخند کمرنگ زدم و گفتمھی
 
 ……  مامان ندارم خالھ جونمن：دایا

 
  دستشو بھ دھن گرفت و گفتخالھ

 
  دلمزی دونستم عزیمنو ببخش نم… جان دورت بگردمخالھ： صغراخالھ

 
دستاشو …دلم سوخت … بھ خودش گرفتی نمناک شده بود و حالت التماسچشماش

  مکث گفتمکی بعد…دمیگرفتمو بوس
 
 االن نیحاال اشکاتونو پاک کن…وااااا ……" خالھ جوونیحرف چھ نیا：دایا

 … ارهی پدرمو در مادی میشھرام
 

  رو در اوردم و گفتمی شھرامیادا
 
از … نیجنی بل بل حرف منینشست…نی بھ کاالتون بلسنیمگھ من نگوفتم بل(：دایا

 )"لللللووووونیییی بنی گمشنیاشپس خونھ بل
 
 زر خواستمیم… خالھ خندشو خورددفھی کھ دمیخندی و خالھ ھم میال…دمی بعد ترکو

   پشت سرم گفتیکیبزنم کھ 
 ی خوب اداشو در اوردیلیخ：شخص

 
 …  قورت دادمو رو مو بر گردوندمی دھناب……دی بعد خندو
 

 … بھ بھ…ھخخخ … چنگده ھلوھھنیا… جااااااان…رهی بگیکیمنو … یییییییواااااا
  گفتمیی پروبا
 
  زور بگھای داد بزنھ ای دوست داره فقط…نھی ھمی شھرامیول…ممنون：دایا

 
 …ی چاق بشیا… ی کچل شیا…زنی دندونات بریا… لبخند دختر کش زدھی پسره

  کوتاه گفتی از مکثبعد
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 …  ھستنی جدی  فقط کمیاما شھرام… بلھبلھ：شخص
 
   گفتمغی جبا
 
 !مانی مثھ سیستادی تو چرا اگنی مننیبی مواروی کال دشونی؟  ا!ییییککککمممم：دایا

 
 اری بگم خاالن…دوننی بدبختم ملت منو دلقک مانقدر…گھی داره……دی دباره خندو

  مزهیب…خندهیدباره م
 
  لبخند زد و گفتھی
 

 ؟!ھی بپرسم اسمتون چتونمیم… دبودمتونی تا حاال ندمن：شخص
 

  دردسر دارهیالبتھ خوشگل… دادااااری گاووووف
 پرهی می چجورنیاالن بگو کلفتم بب…… بابا برو：وجدان

 
  ببند دھنتو بزار زر بزنم… یریممررررگ بگ… اووووف：من
 
 …… کلفتممن：دایا

  با تعجب گفتپسره
 

 …نی داریبی اسم عجچھ：شخص
 
 … رهی مرررررگ بگیییال… خندهی مزی رزی ری الدمید
 

  شخص گفتدوباره
 

 ی شھرامستونیی پسره ردیدونیھمونطور کھ م… اوشمی سمنم：شخص
 
  کردیزی ر خندهھی و
 

 …ی شدچارهیب…ی شدبدبخت…ی مرددایا…اووووخ !  ھھھن
 
  ترس گفتمبا



 @Cafeetakroman                اختصاصی کافھ تک رمان        سیرمان دختر ابل

 176 

 
 ؟!ننننی اومدکای از امرنی کھ ھستی شما ھموناالن：دایا

 
  لبخند زد و گفتھی

 … با پسر عموم اومدماره：اوشیس
 
 گوسفند کلتو ذبح ھی مثھ…کنھی کشتارت می شھرامدای خاک بر سر کچلت اییوا
 کنھی کباب درس مازت…کنھیم
 

 یبافی می وری درچرا：وجدان
 گھی ااااااا برو گمشو د؟ی اللگمی من می حرف نزنتو：من

 تمی گند بعدمنتظر…خا：وجدان
 
 کردی انداختم ھنوز داشت ھر ھر می نگاه بھ الھی… حرف وجدانم الیخیب
 
  گفتاوشیس
  خانمنای شما النطوریھم… خانوم دای خوش بگذره ای مھموندوارمیام：اوشیس
 
 …… حرف رفتنی بعد از او

 ……دونھی اسم منو از کجا منیا……جاااااانم
 
 با حرف خالھ صغرا بھ خودم اومدم… نداشت یفی تعرافشی انداختم کھ قی نگاه بھ الھی
 

 ؟!دونستی اسمتونو می خان چجوراوشی جان سخالھ：… صغراخالھ
 

   لب گفتمریز… کھ ھنوز تو شک بودم ی حاادر
 
 ……دونمینم…… خالھ جان دونمینم：دایا

 
 
 

 شرابو گرفتو ینیس… شدی باغ داشت شلوغ می شب بود کم کم مھمون٩ بای تقرساعت
  در حال غر زدن بودمی الشیپ
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 شکمت سوسک تو…ییی کچل بشارتا……دی نگاه کن کارمون بھ کجا رساخھ：دایا
با اون …خر … گوزن…ی علفابویپسره …پس کلت.ننیکفترا بر…لونھ کنھ

 … کج کنمشوینی ببزنم…شینیب
 

  بھ دست گفتینی سی حال غر غر بودم کھ الدر
 
 …… بخدای ھاف ھافو ھا بدتررزنی پنی تو از ادایا：نایال
 
 … چشم غره رفتم کھ باعث شد بخندهھی
 
 ییعده ا…… بھتر بوددنیپوشیزنا ماشاال لباس نم… بود ییعال…می سمت باغ رفتبھ

 کی گرد کوچی ھازیسمت مھمونا کھ کنار مبھ … دنیرقصیمرد از جوونا وسط م
 …… بودن رفتمستادهیوا

داشتم بھ … شده بود ی خالینیس… نبودی از الیخبر…… نظر داشتمری جا رو زھمھ
 ……  اومد جلوماوشی کھ سرفتمیسمت تاق اسناد م

 
 )نایال( زبان از
 

انقدر کھ محو باغ شده … قشنگ شده بودیلیخ… شدم ری بھ سمت باغ رفتم متحیوقت
 … بودن رفتم تا شراب سرو کنمستادهی کھ اییبھ سمت کسا… رو گم کردمدایبودم ا

 جذاب افتاد کھ داشت با یلی پسره خھی حال سرو کردن شراب بودم کھ چشمم بھ در
 ی وراجاادی دختر ززدی اون حرف نمالبتھ…زدی کھ کنارش بود حرف میدختره جلف

 دفعھی…از نگاھاش خستھ شده بودم… منو تحت نظر گرفتھ بودونما…کردیم
 اخم بھش ھی… ونھ نتونست روشو بر گردگھیصورتمو برگردوندم بھ سمتش کھ د

 کامل شراب ینی سھی؟  از اشپزخونھ ! شد کارنمیاخھ ا…کردمو بھ سمت خونھ رفتم
 یکی با ھویتو افکار خودم غوطھ ور بودم کھ …برداشتمو بھ سمت باغ حرکت کردم

  تتھ پتھ گفتمبا…دمیلرزیاز ترس م…… روشختیبرخورد کردم و کل شراب ر
  من…م：نایال
 
 …لرزهی داره مدمید
 
  خوداگاه گفتمنا
 
 ؟!نیری شراب تشنج مھی با نی داریضی مرمگھ：نایال



 @Cafeetakroman                اختصاصی کافھ تک رمان        سیرمان دختر ابل

 178 

 
  سرشو اورد باال و قھقھھ زدکدفعھی
  اخم گفتمبا
 
 ؟! جک گفتممرض：نایال
 

 برق رفتمو دیبھ سمت کل… دمیدی بھ خصوص نمویزی بود چکی چون تارالمذھب
 روشن کردم…

 
 داد زدم…… موندمدنشی دبا
 
 !!!تووووو：نایال
 

  لبخند زد و گفتھی اونم
 

  یدی دوالی تو انگار ھیگی میجوری… من بلھ：شخص
 

 "…کردی منو نگاه می چشم۴ھمون پسره کھ … بودخودش
 
  اخم کردمو گفتمھی
 
 …ییوالیصد تا ھ بدتر از تو：نایال
 
  لبخند دندون نما زد و گفتھی…ستادی جاش بلند شد و رو بھ روم ااز
 

 ؟!ینیمطم：شخص
 

 وجداااااان…… اھم وجدااااااناھم
 

 ؟! چتھمرض：وجدان
 

 …ی زکگھی ھلو می ولختھی کھ روش ریی از شراباری بغنیا… بگم بنظرت یچ：من
 

  باشنی رنگنی سنگکمی…دهی ور پری ای حی بوجدان؛
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 یگی راس می بلیبل：من
 
  اخم گفتمھی بھ
  در صدصد：نایال
 

  کرد و گفتیی خنده اھی شخص
 

 ھیکل دخترا واسھ … من کجام بده فھممینم… ی ھسی دختره با جراتیلیخ：شخص
 … زننیلک م…لحظھ صحبت کردن با من 

 
  پوزخند زدم و گفتمھی
 
 ؟!زدی بقول شما لکککک مشی پقھی کھ تا چند دچارهی اون بمثھ：نایال
 
  کرد و گفتیی تک خنده اھی
 

 … دمتی ندییمن تاحاال جا… تویی ادهی عجب دیول… قبولقبول：شخص
 
   ھمون اخمم گفتمبا
 
 ……  بھ کارم برسمنی خدمتم و اگھ اجازه بدشیپ：نایال
 

  دستمو گرفت و گفتپسره
  ستایوا：شخص

 
 

 …  گوشمو روشنش کردممیسی و بخارهی بردم بھ سمت گوشم کھ مثال مدستمو
   بھ پسره گفتمرو
 
 شنومیم：نایال
 

 …میو برادر زاده شھرام… نھی رامتاسمم：شخص
 
 …  ھنگ کردمی گفتم برادر زاده شھرامبا
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  ادامھ دادنیرامت

 
 …  عمومیالی وستمی چند روز نیبرا… شماره منھ نیا：نیرامت

 
  پس زدمو گفتمشمارشو

 
 ستمی از اوناش نمن：نایال
 

 حرف میسی از بیاحساس کردم کس…… برم کھ مچ دستمو گرفت خواستم
 ……ادیمھ……خودش بود …صدا واضح تر شد……زد
 

  خودشو کنترل کنھ گفتکردی می کھ سعی در حالادیمھ
 رو تو سر تو و اون الی اون ووگرنھ…یریگی الللالن از پسره فاصلھ منیھم：ادیمھ

 خورمیقسممم م  نای الخورمیقسممم م… کنمی خراب مکھیمرت
 

 …    کنمکاری چدونستمینم…دی لرزبدنم
 

  گفتعی در جوابم سرنیرامت
 

  خواھشھھی نیمن ازت خوشم اومده و ا… بودیمنظورم دوست… نھ نھ：نیرامت
 
  من من گفتمبا
 
 تونمینم…  نممن…م：نایال
 

  شدکمی نزدکمی دستمو محک تر گرفت و مچ
 

  گفتاروم
 

 تو اشپز خونھ دمتیمن امروز د… بھ اندازه تو منو جذب نکردی دخترچیھ：نیرامت
اما تو … در خواست نکردمی تاحاال از کسچوقتیمن ھ…من … شدمفتتیش…

  قبول کنکنمی مخواھش…کنھی شدنت منو جذب منیخشمگ…تتیجذاب… تتیمغرور
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 صدا میسی از بکدفعھی… کمکم کن ایخدا…گفتی می چنیا…… بند اومده بودزبونم
 …  داشت ارومش کنھی کھ ارتا سعدمی شندادیمھعربده 

 
  بھش زدمیلی سھی دفعھی کھ شدی تر مکی و نزدکی اروم اروم نزدنیرامت

 
  انگشت اشارم گفتمبا
 …… نشوکینزد…بمن…گھید：نایال
  شتاب برداشتم سمتو
 

 … یلعنت… سرم داد زدی بھ چھ حقادیمھ…… خورد بود اعصابم
رو بھش … دمی رو ددایبھ اطرافم نگاه کردم کھ ا… تو چشمام جمع شده بوداشک

 دمیتوپ
 
 یتی تو چھ وضعیدونیاصال م…ااااه … گردمی ساعت دنبالت م۶ یکجا بود ：نایال

 … بودم
 
  وسط حرفمدی پردایا

 
 …… گذرهیبمنم خوش نم…… ی اروم باش سرمو خوردبابا：دایا

 
  مکث کرد و گفتکمی
 
 … سمت خونھمی براین موقعشھ ب االفکنم：دایا

 
 )دایا( زبان از
 
  لبخند گفتھی با اوشیس
 
  مثھ شما دارمی رقص با خانومھی افتخار：اوشیس
 
  اخم گفتمبا
 …ی جا گذاشتباشویز：دایا

 
  کرد و گفی تک خنده اھی
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  مثلھ شما رو دارمییبایی خانوم زبا：اوشیس
 
    اخم گفتمبھ
 
 نھ：دایا

 
  مثھ شما رو دارمیاجازه رقص با خانومھ زشت… جملم اشتباه بودهدیشا：اوشیس
 
  اخم گفتمبا
 
 ی خودت زشتیھووووو：دایا

 
  گفتاوشی دختر جلف اومد سمتمون و خطاب بھ سھی زر بزنھ کھ خاستیم

  می برقصمی برای بزمیعز：دختره
 

  با منظور بھ من گفتبعد
 

 ؟! زدهی کلفتھ گندنیا：دختره
 
 بھ دختره کرد کھ خفھ خون ی اخم پرنگاوشیس…… تو دستم فشرم وینی حرص  ساز

 رو بھ دختره گفتم…گرفت
 
 مثھ شما یی فاحشھ ھای؟ ول! ی چینی پول حالل میفھممی کلفتا حداقل مما：دایا

 نکھی تا ای توبھ کنیبھتره بر… تو حلقشون کننی مارنی بدست مزیچیپولشونو از 
 یبرھنھ کن

 
تو حال … قرمز شده بودیحقشھ حساب…ره احمق دخت…… بھ سمت خونھ رفتمو

 کھ شروع بھ غر غر کردن کرد میبھ سمت ھم رفت… دمی دی عصبویخودم بودم کھ ال
 رو بھش گفتم…

 
 …… گذرهیبمنم خوش نم…… ی اروم باش سرمو خوردبابا：دایا

 
  مکث کردم و گفتمکمی
 



 @Cafeetakroman                اختصاصی کافھ تک رمان        سیرمان دختر ابل

 183 

   سمت خونھمی برای کنم االن موقعشھ بفک：دایا
 

  گفتمی رو بھ المی  وارد خونھ کھ شدمیونھ رفت بھ سمت خباھم
 
 می بری از در پشتایب：دایا

 
 کھ میگذشتی قسمت راھرو مھیاز … می رفتی کرد و بھ سمت در پشتیی با شھ اھی نایال

 نگاه کردم کھ با تعجب بھم زل زده بود یبا تعجب بھ ال…… زن اومد ھی ھی گریصدا
  غر غر کردی رفتمو و گوشمو چسبوندم کھ الی در اھنکیاروم اروم نزد…

 
  دهی کار دستمون متی اخر فضولمی برای بدایا：نایال
 

  کردم تو دھنش کھ خفھ شددستمو
 
 اروم درو باز کرد و رفتم تو زدی رفتن اون شخص کھ زنھ رو کتک می صدابا

 …کردی خشک زده فقط نگاه میال……
 

  ل کشوندمش سمتشو دستشو گرفتمو با خودم بھ داخرفتم
 
  اروم گفتم… کردی مھی نشستھ بودو گری گوشھ ایزن… بود فی بزرگ و کثی جاھی
 
 ؟!خانوم…خا：دایا

 
 …… دی کشری ترس سرشو باال اورد کھ دلم تبا
 

 ضربھ ی بود جادهیانگار فھم… ممتد کبود شده بودی کھ در اثر ضربھ ھایصورت
بھ پشتم نگاه …اروم رفتم سمتش …… گرفت نیی صورتشو بھ طرف پادمیھارو د

 خانومھ زانو ی روبھ روالشیخیب… کردی خشک زده نگامون میکردم کھ ال
  گرفتم و اروم گفتمدشویدست چروک……زدم

 
  کمکتون کنمخوامی ممن……نی بمن اعتماد کندیتونیم…؟! شدهیزیچ…چ：دایا

…… 
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 خورد کھ دلمو بھ  از گونھ ھاش سریقطره اشک… اروم صورتشو اورد باال زنھ
  گفتومدی کھ از تھ چاه مییاروم با صدا…رعشھ انداخت

 
من معتاد …م… بازم کارم تمومھامیاگھ ھمراه شما ب… کارم تمومھمن：زنھ
فقط ترو خدا بچمو نجات …فقط … روز انداختن نی اشغاال منو بھ انیا…نیا…شدم
 … برهنی اون از بنینزار…بدبن

 
 دستمو گرفت و گفت…… کردی التماسم مھی و ھمراه با گرزدی مزجھ

 
 نی نجاتش بدکنمیالتماستون م…… سالشھ  ۵اون فقط…… کنمی مالتماستون：زنھ
 کنمیخواھش م…

 
  اروم دستمو رو دستاش گذاشتم و گفتم… بھ ھق ھق شد لی تبدشی گرو
 
 … کنمی کتم و ازش نگھداردایقول مبدم بچتونو پ…… دی نباشنگران：دایا

 
 شدی تشکر پنھان تو چشماش مھی…… تشکرھی… بھم زل زدی اشکی چشمابا

 کھ ی برگشتمو دست العیسر…… پا اومد یخواست حرف بزنھ کھ صدا…خوند
 ……می گرفتم و از اونجا خارج شدکردیخشکش زده بود و نگاه م

 
  با من من گفتیال
 
 بچھھ؟…ب…شیپ…میبر…ب… یخایم：نایال
 

  لب گفتمریز… میرفتی بھ سمت بچھھ مدمیکشی موی کھ الیدرحال
 
  قول دادممن……اره：دایا

 
 و از خدا دور شدم ی من خانوادمو از دست دادم بر اثر اون حادثھ لعنتدرستھ…درستھ
 سسستمین… ستمیاما اونقدرام ظالم ن…اما ……

 
اروم … کردم امروزو خراب نکنم یسع…… بود و سردیھوا ابر…… داشت حقم

 جنگل بود جلوتر لیالبتھ اوا… کوه میدی ساعت رسھیبعد ……سرمو اوردم داخل 
   بھ جمع گفتمرو……می پارک کردنویماش… قشنگ بود یییلی سرسبز و خیجا…کوه
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   دور دورررمی براول： دایا

 
  وسطدی پرنایال
 
   باھممیپسرا باھم منو ال… قایدق：نایال
 
  اومد وسط اعتراض کردریام
 
   شما باشممممشی پخوامی مامان من مااااا： ریام
 

   وسطدی پرادیمھ
 

  ی اوه پس خالھ زنکاوه：ادیمھ
 
  گفتی عصبریام
 
   خالھ زنگلیخودت： ریام
 

  اومد وسط و گفتارتا
 

   عموشی پایب… رو ول کن ادی مھریام：ازتا
 
   رفت سمت ارتا و رو بھ نا گفتریام
 
 …  ھر دو تا تونمبا…نی باشنجای اگھی ساعت دھی تا：ریام
 

شروع بھ … می کرددیی تاروی حرف امنکھیبعد از ا… دومون خندمون گرفتھ بودھر
 …… میقدم زدن کرد

 
  سوال کرد کھ تعجب کردمھی ازم ی افکار خودم بودم کھ التو
 
 سم؟ی من دختر ابلیگفتی مشھی ھمی اومده بودلی اواادتھی……دایا：نایال
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   بھش کردم و اروم گفتمی نگاھھی
 
 اره：دایا

 
 …… بودسی اسمت دختر ابلچرا：نایال
 
   مکث کردمو گفتمکمی
 
  اسمو انتخاب کردمنی داره من بر اساس سر گذشتم ای سرگذشتھی ی کسھر：دایا

……… 
 

   گذشتھ ھام افتادمادی…, کردمسکوت
 
 مکث کردمو کمی…… منتظر بود گذشتھامو واسش بگم انگار……زدی نمی حرفنایال

  ادامھ دادم
 
 نکھیبا ا…… رفتمی راست باال مواریاز د……دم شررروتخس   بوییبچھ ا(：دایا

   گفتعی پردم اومد خونھ و سرعی سرھی شب ھی…  داشتم طنتموی شی سالم بود ول١٨
 

   شمالمیری منی لباساتونو جمع کنزود： پدرم
 
   شمالمی گفت برییھوی چرا پدرم دمی نفھمیول…… اوردمی داشتم پر در می خوشحالاز
 

 دلھره ھی…… شب بود ١/٣٠ساعت …… می شدنی جمع کردم و سوار ماشلمویوسا
 کھ ھواسم کردمی نگاه مرونوی پنجره بشھیاز ش…… دادمی نمتی اھمی داشتم ولیخاص

  رو بھ پدرم گفتم…… زدی مشکوک میلی کھ خی مشکنی ماشھی…بھ پنجره پرت شد 
 
 زنھی مشکوک میلی خھی پشتی ماشنی ابابا：دایا

 
 اومد یباز اون دلھره لعنت…… بود سرعت گرفت ی عالمتنی کھ انگار منتظر چنبابام

 ……  فقط خدا بودامییدرد تنھا… کردمیتو دلم فقط فقط دعا م…سراغم 
 

 ما شد و محکم با کیکھ نزد… سرعت گرفت ھی پشتنی اون ماشدمی دقھی چند دبعد
 …  مانی زد بھ ماشنیماش
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 ی واقعییبھ معنا…ادرم دستش رو قلبش بود م…… فرمونو محکم گرفتھ بود پدرم
 ……  نداشتمگھی کھ بعد اون اتفاق دیزیچ…تررررس… بودم دهیترس

 …  بودزی لنی شانس بد ما زماز
 

 ……اما……پدرم تمام حواسش بھ فرمون بود +  
 

   تلخ ھمراه درردیبغض… کردم بغض
 

  قورت دادمو گفتمبغضمو
 

 سھ بار ملق نی ترمز زد کھ ماشعیسرپدرم … اومد ونی کامھیاز دور صدا+  
شوکھ شده ……اروم اطرافمو نگاه کردم … کردی درد محیسرم فج…………خورد
مگھ قلب من طاقت چقدر دردو داشت …پدر مادرم غرق خون جلوم بودن……بودم 

  داره رنگش زرد شده بودونیمرده کام…… خفم کرده بود یبغض حساب…
 کرد و ینی سنگکمیچشام …… رفتی مجیسرم گ… زنگ زد امپوالنس عیسر……

 چشامو باز کردم رو تخت یوقت………………… دمی ندیچی ھگھی دقھیبعد چند د
کارم …… کردنھی افتاد کھ شروع کردم بھ گرادمیتموم اتفاقات …… بودم مارستانیب

 یکل… گذاشتھا کھ منو تنییگلھ از خدا…تو دلم گلھ کردم … بود دهیبھ ھق ھق رس
نزار …… پدر مادر شمیتزار ب… من بندتم نی منو بببایاخد……التماس کردم بھش 

 …………… یکنی بھ بندھات کمک میگیمگھ نم… کمکم کنایخدا…… شم میتی
 
 اب دھنمو قورت دادم و گفتم…… بود سی خسی خدمی صورتم دست کشبھ
 

 مشت گرگ تشغال تنھا گذاشت ھی نیبندشو ب…خدا کمکم نکرد………نکرد+  
 کھ بھ خدا مربوط یزیاز ھر چ…دا دور شده بودم  از خگھید……… تنھایتنھا…

 رو ی بھ چشھی کھ از خدا دور می بنظرت کسنایال……… کردمی می دورشدیم
 نحاال م…… خودم نبودم ی دختر خداگھیمن د…… طانی؟ خب معلومھ ش!ارهیم

 …  بودمطانیتحت فرمان ش
 

 جلوم نی ماشی کلابونی تو خیحت…… مجبور بودم خالف کنم می خرج زندگی برامن
 ی اما نھ از رودادمی مموی خرجدیمن درست بود با… کردمی اما من رد مستادنیمیوا
 ی*گ*ز*ر*ه
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 یمن حت…… امی کارا کردم ازم بدت می اگھ بگم چدونمیم… دونمیم…… نایال
 کارم گھید……من مجبور بودم … دونمی مدونمیم……مجبور شدم قتل انجام بدم 

 خدا انتقام ھی از تمام بندھاخواستمیانگار م… بودم دهی بری بود از ھمھ چدهی رسییجا
 دمی رو دی کھ قادری پارتھی ھ از دوست پسرم رفتم بیکی شب با ھیاما …… رمیبگ

 شیمنم قبول کردم و بعد اومدم پ… کار خوب سراغ داره ھیاون بھم گفت ……
ن شدم ھمو…… عوض شدمی شما زندگشی اومدم پی باور کن از وقتنایال……شما

 نی اگر بدتریحت…برام ثابت شد …… طونیھمون دختر شر و ش…… سابقیدایا
 نداشتم ویاما من کس…بار از ارتا کتک خوردم  چند… باشم خدا ھوامو دارهامی دنیجا

ازش … خدا شیدلمو بردم پ…خدا بود …… موندی کس مھیفقط ……ازم دفاع کنھ 
در ھر ……م بود خدا مواظب…^خواستم مواظبم باشھ …خواستم پناھم بده 

 ………………طیشرا
 
   گفتمزدمی زل منی کھ بھ زمی در حالدموی کشقی نفس عمھی…… مکث کردم کمی
 

 بھ خورد ی چیدونیتو م…… ی داری خونگوونی حھیتو فکر کن …… نایال+  
 دوست دا ه کھ واسش مضرر ویزیاما اون چ…… بد ای خوبھ ی بدتی خونگوونیح

 یکنی میی راھنماوی تو بازم دوسش داری ولکنھی بھت حملھ مشھی ازت دور میاون حت
 شی و راھنماشیبخشیم ویزاری تو بھش محل می ولکنھی میاون بازم بت کم  محل…

 ازمون زی چھیتا … ی خونگوونھی حنی خودمونھ و اھیمثال ما مثھ خدا…… یکنیم
 و بازم پشتمونھ و بخشھی اما خدا بازم مارو ممیکنی خدا رو سرزنش مشھیگرفتھ م

   دارهی حکمتیزیھر چ………… کنھی متمونیھدا
 

 اشکامو پاک کردم و گفتم…… بود سی کردم کھ کل صورتش خنای بھ الینگاھ
 
 ی حاظر نیحت… ادی االن از من بدت مدونمیم：دایا

 
   وسط حرفمدی پرنایال
 
   برام فرستادخواستمی مثھ تو می خواھرھی دونستی اونقدر مھربونھ کھ مخدا：نایال
 

  لرزون گفتمیبا صدا… تو چشمام جمع شده بود اشک
 
 ؟!ادینم…ینم…تو از من بدت … ینی：دایا
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   کرد و گفتیی خنده اھی نایال
 
 ری اممی برایبدو ب…منجمد شده …ھوا بھ کلت خورده … سمت بچھ ھا می برایب： نایال

  کشھیمنو م
 
   شکر کردمی کردمو و خدا رو بخاطر ھمھ چیی خنده اھی
 

 ھا تعجب زده ما نگاه چارهیب……… پسرا ھم اونجان دمی کھ دمیدی ربع رسھی بعد
  کردن

 
   خنده گفتمبا
 
 ؟!نیدی جن دھیچ：دایا

 
   گفتعی سرارتا

 
 افھی چھ قنیا…… جن بدتررر ھیچشماتون از قرمز…… رحمت بھ جن صد：ارتا
  نی خودتون درست کردی براھییھا
 
   گفتی سرم زر بزنم الری اومدم ختا
 
  شھی زود شب مززیپا…… سمت کوه االنمی برداداش：نایال
 

  می گفت و بھ سمت کوه حرکت کردیی باشھ اھی ارتا
 

   گفتمعیسر…… دی کفم برمیدی رسیوقت
 
 ؟!می کوه بابا برنی از ادی باینی：دایا

   تنبل خانوم نق نزنایب…… اره：ارتا
 

   نالھ گفتمرو بھ ارتا با……… گرد شد چشام
 
  امی بھ پدر جد عمم بخندم بمن：دایا

 



 @Cafeetakroman                اختصاصی کافھ تک رمان        سیرمان دختر ابل

 190 

   لبخند دندون نما زد و گفتھی ارتا
 

 ……ی حاال حاال ھا مونده تا بخندای بایب ：ارتا
 
 
   پژمرده شدم و گفتمکمی
 
   برگردمخوامیم……اقا من اصال منصرف شدممم …… امی نشھینم：دایا

 
  کرد و گفتنیی ابروشو باال پاارتا

 
  انقدرم نق نقو نباش… ای بنچ：ارتا

 
   اخم گفتمبا
 
   نقو عمتھنق：دایا

 
  اخم کردو گفتھی ارتا

 
 ؟!ارمتی بای ییای مدوستم：ارتا

 
  مثھ گاو فقط حرف زور بگوووو……… مرررررررض یییا

 
 ……  کھ باال رفتم تازه خوشم اومدکمی…… شروع کردم بھ باال رفتن یلی می ببا
 

 و بھ راھم ادامھ نییسرمو گذاشتھ بودم پا…… خوشم اومده بود ییمای از کوه پیحساب
   در اومدی الی کھ صدادادمیم
 
 ……  خستھ شدهرمیام…… خستھ شدم گھی دمن…یوا：نایال
 

   رو بھ ارتا گفتادیمھ
 

  نی ادامھ بدنیخوای مای نیایشما االن م…… میری می و الری من و امارتا：ادیمھ
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  ارتا خواست حرف بزنھ زود گفتمتا
 
  نی شما بردمی ادامھ ممن：دایا

 
 … تو راه بودم کھ ارتا صدام زد……… بھ راھم ادامھ دادم و
 

 ……  اروم تر برودختر：ارتا
 
   زدم و گفتمثانھی لبخند خبھی
 
 ھاف ھافو غر نزن و ی مرداری پنی مثل اانقدر…ی حاالھااا مونده خستھ شحاال：دایا
  ایب
 

 ……  حرف خودت ارتا خاننمیا……ھاھاھا
 

  کوتاه گفتیکھ بعد از مکث…… بود حرف خودشو گفتم دهی فھمانگار
 

 ینھ بھ االن کھ مثلھ بزکوھ…… متیاری بھ زور بدی بھ اون اولت کھ بانھ：ارتا
 "……  جلویزنیم
 
  اخم کردمو گفتمھی
 
  ادامھ بدمخوامیتو برگرد من م……!یزنیبھ من چھ تو زود جا م"…ی خودتبز：دایا

… 
 

 …… نزد و دنبالم راه افتادی حرفارتا
 
  ارتا غر غر کردندفعھی امی مثل گوسفند راه رفتقایساعت دق ۴
 

 ……شھی داره کم کم شب ممی برگردایب… بسسھ：دایا：ارتا
 

 …… بودشیبود و ھوا گرگم٧ حق داشت ساعت ارتا
 

   گفتماروم
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 … شتی پامی صبر کن بباشھ：دایا

 
  وفتمی و شپلخ مکنھی مری گی سنگنی ارتا کھ پام بشی پرفتمیم م داشتاروم

  رفت ھوااااغمیج………
 
 ییییییییییییا：دایا

 
  اومد سمتم و گفتی ھول ھولکارتا

 
 ؟!ی کردکاریباز با خودت چ……؟!شدهیچ：ارتا

 
 با نالھ گفتم… کردی درد محی فجپام
 
 …کنھی درد مپاااام……پااااام……ارتاااااااااااا：دایا

 
  اروم گفتارتا

 
 مارستانی ببرمتی منیی پامیری ماالن：ارتا

 
  نق گفتمبا
 
   راه برررررمتونمی نممن：دایا

 
با … نشوند یمنو بلند کردو رو تختھ سنگ…… کمی بھم زل زد و اومد نزدکمی ارتا
  گفتمتیمال

 
  کولت کنم…پاتو دورم جمع کن … بزار رو گردنم دستتو……دایا：ارتا

 
…  منو کول کنھخوادیجدن م…… تا بنا گوش باز شدشمیمھ کول ن کلدنیبا شن"""

 …ی مجانھی خر سوارھیاخجوون 
 

 رو یوااا………در اخر ارتا اروم پاشد  … کھ ارتا گفت رو انجام داد ی کارھر
 ……  داشتیی صفاھیکول ارتا 
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 بودم کی دوباره بھش نزدنکھیاز ا… رفتی منیی اروم اروم از کوه بھ سمت پاارتا

 پر از یاغوش… بودم ی اغوشنیانگار سالھا بود دنبال چن…^ داشتم یاحساس خوب
 زی رخشو انالمیو ن… دادم رو شونھ ارتاھیسرمو تک…… تیو امن…تپش…حرارت

 … براش  تراش مردونش باعث شد ضعف برمشیاون صورت ش……کردم 
 

 از پس ی باعث شد تو ھر سختیمرد…… مرد از نظر من بودی دوستداشتنارتا
 ……… منھھیارتا مرد دوست داشتن…اره…… امیمشکالتم بر ب

 
 بود ی ابراسمونم……رفتی صدا راه میارتام ب…… حوصلم سر رفتھ بوود یحساب

 کھ امی در بی حوصلھ گی از بیتو فکر بودم کھ چجور……… شده بود یکھ صورت
 ……  دی بھ ذھنم رسی فکرھی
 

  بھ ارتا اروم گفتمرو
 
 ارتا：دایا

 
  اروم گفتارتا
 …… جانم：ارتا

 
 جانم گفتی بود می بارنیارتا اول……ضربان قلبم رفت باال… دھنم خشک شداب

 لحظھ احساس کردم ارتام ھی کھ کردیقلبم انقدر بلند شاالپ شولوپ م……
  افکارم غوطھ ور بودم کھ ارتا صدام زدتو…شنوهیم
 

 ؟!ی بگیخواستی میزی چدایا……دایا：ارتا
 

  دھنمو قورت دادمو اروم گفتماب
 
 !  سر رفتھ ارتاحوصلم…حو：دایا

 
  ابروھاشو باال برد و گفتارتا

 
 ؟! برقصمی واست عربی انتظار داراالن：ارتا
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 خندمو گرفتمو ی جلویول…… بپوشھ خندم گرفتھ بود ی ارتا لباس عربنکھی فکر ابا
 و اروم گفتم

   دارمشنھادی پھی من یول……نھ：دایا
 

 وم گفت ارارتا
 

 ؟!یشنھادی پچھ：ارتا
 
  لبخند زدمو گفتمھی
 
 ؟!باشھ……؟! از کدوم خوانندسی بگدی باگمی اھنگ مکھی تھی من：دایا

 
  لبخند زد و گفتھی ارتا

 
 …… شروع کن… باشھ：ارتا

 
 و شروع کردم بھ خوندن اھنگ مورد نظرم… فکر کردم و بعد بشکن زدم کمی
 
 تو……ی کارو کردنییییچرااااااااا با عشششقت ا…… ممممننننننننننچراااااااا：دایا

 نیا…………… بوده ھاااااااااااایچ… من ریتقص… بگوی حالو سردیبازم کھ ب
 ؟!ھیاز ک

 
  رفت تو فکر و اخر سر با کالفھ گفتکمی ارتا

 
  دونمینم：ارتا

 
   گفتمی پژمردگبا
 یخب اھنگ بعد…… ھی مالناز：دایا

 
  ھنگ مورد نظرمو گفتم مکث کردمو اکمی
 مون صدا خندھامون تا نیب…بزار رابطھ خوب بشھ… جا بده تو دلتمنو：دایا

واسھ احساس دل کندن لز … ناز خوشگلتیمن خاصھ واسھ اون چشا…اسمونا بره
 ریز…عشقتو منو جادو کرد … رو شونم اروم سرتادیم…بارون زده…تو مشکلھ
 ؟!ھی از کنیا…………………خانمم بد شدم الودت …پامون زد 
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  فکر کرد و دباره کالفھ گفتکمی ارتا

 
  دونمی نمنمیا：ارتا

 
  گفتمی با پژ مردگدوباره

 
 یاھنگ بعد… ندارهیاشکال… باااااشھ：دایا

 
  مکث کردمو گفتمکمی
 
 دباره رو بتیبا رفتار عج/ی نمونده بد باشھ نگیزیچ/ی ھمھ حرفاتو زدتو：دایا

مگھ باھم / ندارهدهی فاگھید/ نی ھمھ ظرفا رو زمختیر/ یتو از راه اومد/یعصاب من
 دغدقھ ھات شھیم/ مونیی با جدایگفت/ھنوز اول راھم/ دیوقت رفتن شا/…میکم راه اومد

 ؟!ھی از کنیا……………کم
 

  کالفھ گفتارتا
 

  نکردم کھ گفیی گلوم سوخت اعتنابازم
 

نترل  مردا خودتو کی جلوی بخور کھ بتونی جورفقط…یزنی نمجا…خوبھ：ادیمھ
 …یکن
 
  پوذخند زدم و گفتمھی
 
 …خورمیمن ھر چقدر کھ بخوام م… نداره ی تو ربطبھ：نایال
 
  پوذخند پرنگ زد و گفھی
 

 … بکنیخوای میھر کار… واسم یستی نمھم：ادیمھ
 

تلخ بود اما … پر کردم و خوردم گمی دوانی لھی از دستش عصابم خورد بود کھ یحساب
  ادی مھینھ تلخ تر از حرفا
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 جیمنم کھ گ… دنیرقصیھمھ وسط م…… کردمی می توجھی بیول…رفتی مجی گسرم
 ھی کھ اونور داشت با ادمیمھ… طرفم ادی داره مپی پسره خوشتھی دمید…و منگ بودم

 کھ پسره اومد جلو و منو کردمی نگاه مادویھمونطور مھ… دیحرفیدختره جلف م
 مخاطب قرار داد

 
 ؟! مثھ شما رو دارم یبا خانوم خوشگل من ارش ھسم افتخار رقص سالم：پسره

  واال… نکنمی گفتم چرا من نرقصم شاددمی دادوی مھیول… حوصلھ نداشتم نکھی ابا
 
   لبخند کمرنگ زدم و گفتمھی
 
 حتما…بلھ：نایال
 

   مکث گفتیبعد لحظھ ا… چشمک زدھی سمتم دراز کردو دستشو
 

 ؟!نی سالسا بلدرقص：…ارش
 
   کردمو گفتمی خنده اھی：نایال
 
  دادمی نبودم پا نماگھ…البتھ：نایال
 
 دستاشو یکیکھ …از ارش فاصلھ گرفتم … برقا خاموش شد ھوی کھ می ھم وسط رفتبا

 دھنم گذاشت و زمزمھ وار ی بزنم دستشو جلوغیتا خاستم ج…دور کمرم حلقھ کرد
 گفت

 
 …  نزن منمغیج：ادیمھ
 
  تتھ پتھ گفتمبا
 
 ؟!یزنیبمن دست م…ب… یبھ چھ حقنشو … نکی نزدبھم：نایال
 
  خند زد و گفشی نھی
 

 ؟!یدادی عکس العمل نشون نمزدی جونت دست مارش：ادیمھ
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   دادمادویبھ زور جواب مھ… خوردمی مشروب نمکاشیا… اصال خوب نبودحالم
 
 …… سیبھ تو مربوط ن… بار گفتم ھزار：نایال
 

 ؟!یکنی می نقش عشق منو بازیدار… کھ مربوطھفعال：ادیمھ
 
   با عشوه کردمو گفتمی خنده اھی
 
 ااایریگی می جدیدار：نایال
 
  ثوذخند زد و گفھی
 

 … ادی تو بدت منکھی انھ：ادیمھ
 
  گفادیمھ…… بحرفم کھ اھنگ شرو شد خواستمیم
 

 ……ی بلد ناگھ：ادیمھ
 

  وسط حرفشدمیپر
 
 ……بلدم：نایال
 

 ادی و تنھا منو مھزدنی کم کم جا مھمھ……خواستی می بود و مھارت کافی تنداھنگ
 حاال…کردی بھ خودش جذب موی انندهی بود کھ ھر بی جورکامونیتکن… میوسط بود

 و ی منو گرفت و چرخونی پای با مھارت خاصادیمھ……ھمھ محو حرکات ما بودن
 ھمھ کف بزنند کھ باعث شد… حرکت اخر اھنگو بھ اتمام رسوند ھیدر 

 
بعد … جمع کردمعیسر. خودموی ولزدیپ مقلبم شاالپ شولو… زده بود تو چشمام زل
 دمی لبخند دھی کھ ارتا رو با زی گذاشتن کھ رفتم طرف ممی اھنگ مالھی عیسر

 
 …رقصھی خواھر کوچولوم انقدر قشنگ مدونستمینم：ارتا

 
 ی داداشممنون：نایال
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 خورمی نمکاشیا… خوردن مشروبو ندارمتیمن ظرف…… اصال خوب نبود حال
  یاه لعنت…

 
 رتا گفتم بھ ارو
 
  اتاق استراحت کنمھی باال داخل رمی مرهیگی معدم درد مکمی من داداش：نایال
 

   شد خبرم کنمیزیچ…فقط مواظب باش …… باشھ：ارتا
 
   داداشباشھ：نایال

 خشکم زد دمی کھ دیزی از اتاقارو باز کردم کھ از چیکی اروم رفتم سمت باال در اروم
 ایبعض… ومدی جاھا خوشم نمنجوری از ااصال…بودنی کنای ایواااا…زود درو بستم 

 یخوری چرا انقد حرص می الالیخیب…… جنبھ خودشونو بھیواقعا ب
 تخت ھی… رفتم تودهی جواب نمی کسدمید…از ترس در زدم … رفتمی اتاق بعدسمت

 باال و سپس دمیبا تمام قدرتم پر… تو تخت بودم دنیعاشق پر…نفره بود ٢بزرگھ 
 کھ ی بلند شدم و چراغ خوابیھول ھولک…… اخ اومدیسقوط کردم تو تخت کھ صدا
 بد چند لحظھ مکث گفتم…اونجا بودو بھ سمتش گرفتم 

 ؟!ی ھسی کتو…ت：نایال
 
 افشوی بود قکیچون تار… رونی پتو اومد بری برھنھ از زمھی پسره نھی دمید

   سمتم کھ داد زدمادی داره مدمید… زدی قلبم مثھ گنجشک میول…دمیدینم
 ای نجلوو：نایال
 

 اااایخنگ… دارم کاری من بھ تو چدختر：پسره
  سمت برقو روشنش کردمرفت

 
 … ھخخ بھ بھ… ی زکگفیھلو م… مادررررییییوااااا

 
  ھلو بکننیبد فکر ا… لحظھ بھ وضت نگاه کنھی…ای حیب：وجدان

 
 …ااااایگی اوخ راس ماوخ：من
 
  م سرفھ کردم و گفتھی
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  بخوابمخوامی مرونی ببرو…ب：نایال
 

  ھاشو برد باال و گفتابرو
 

 می با ھم بخوابای بخوابم بخوامی جالب منم مچھ： پسره
 
   داد زدمتی عصبانبا
 
 مگھ من از اوناشم… پسره ییھووووو：نایال
 

 ری بگایب… یسی تو از اوناش ندمیخا بابا فھم… دوم نی پسره نع و اتراول：پسره
 …  نداشتھ باشمتی کاردمیبکپ قول م

 
  زدم و گفتمشخندی نھی
 
 ……ای ترو خدا بنھ：نایال
 
 اصن بھ من چھ… بره گمشع اوووووووف…گفتمیم… بقلم ای بگفتمی؟م!گفتمی میچ
 

  نگام کرد و گفطونی ابروھاشو باال اورد و شنیاتر
 

 ؟!ی چییایب："نیاتر
 
 یچیھ…یھ：نایال
 
ه خوردن افتاده بودم … از ترس بھ گگھید… رو تخت بلند شد و اومد سمتماز

 …  خندش تو اتاق پخش شدی صدادفعھیچشامو بستم کھ …
 

 خطھ منھ نیا… زور با دوستم اومدم بھ…ادی جشنا خوشم نمنجوری از امنم：نیاتر
 ی خوب استراحت کنرمیدارم م…

 
 یزی چی پری زرھی جان نایال…منھ خررررم الل… رو گذاشت دستمو رفت شماره

 پووووف… وهللا بد نبود  بھیزدیم
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  کھ در با شدت باز شدنمی برم رو تخت بشخواستمیم
 

 بود کامال الل شده یانقدر کھ عصب… جلو در بود ی عصبادیمھ…دمی از جام پرکھ
  داد زد…اومد تو و محکم درو بست …بودم

 
 ؟!؟ ھااا!یکردی مکاری چیداشت：ادیمھ

 دی سپوی دنی منو نجات بده از اایخدا……دیچرخی واسھ صحبت نمزبونم
  بھ خودم اومدمادی داد مھبا
 

 …نی؟ نکنھ داشت! باھمنیکردی مکاری با اون پسره چگفتم：ادیمھ
 
   محکم زدم و داد زدمیلی سھی تحمل حرفاشو نداشتم کھ گھید
 ویکی تا یفکر کرد… بندبارم ی بی؟فکرد! ھای فکر کردی در مورد من چتو：نایال
 نویا…رهیمن اگھ سرم بره نجابتم نم… ی اشتباه کردنھ…ھھ…بازمی خودمو منمیبیم

 ی کنھ مخصوصا اگھ تو باشنی بھم توھی کسزارمیدرضم نم…بدون 
 
فکنم االناست کھ نقشھ … رونی حرفم از اتاق زدم بنی از ابعد…گفتمی  مھی با گرنارویا

 بھ سمت ارتا رفتم و گفتم… کنم یرو عمل
 
  رو کجاسای نی اتاق اارتا：نایال
 

  شد و گفکمی نزدواشی ارتا
 

 نیفقط زود باش… قط کنھ ناروی گفتم دربنیبھ ام… اتاق تھ راھرو ھی باال：ارتا
   وقتمون ھدر برهدینبا…

 
  برم کھ ارتا صدام زدخواستمی گفتم  و می با شھ اھی
 

  جمعالمی خینطوریا… برو ادی مھبا……نایال：ارتا
 
  واال… یره چھ دقل باز نداخبر…یگی می با کنی ببشششیا

 
  کھ ارتا گف… با اون اخمش اومد جلو ادی منتظر موندم کھ مھیناچار
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 ھم شھی ھم کارا زود انجام مینجوریا… اتی انجام عملی برو برانای با الادیمھ：ارتا
    توعھشی پنای راحتھ کھ الالمیمن خ

 
 شھی نمرمی پسره خر فاصلھ بگنی از اخوامی می من ھر چاااااه

 دختره جلف با اون لبخند چندشش اومد ھی سمت اتاق کھ میرفتی ممی حوصلھ داشتیب
  کمونینزد

 ؟؟یچطور…ادی  مھاوه：دختر
 

 نکنھ عیییھ… شناسنی ھمو از قبل مناینکنھ ا……چھ زود دختر خالھ شد … جاااان
 ……… ؟!دوسدخترشھ

  تو چھبھ： وجدان
 ی تو عمرت حرف درس زدباری…یگی مراس：من
 

   دستشو دور کمرم سفت حلقھ کردادی کھ مھزدمی وجدانم حرف م باداشتم
 نای نامزدم الکنمی میمعرف… خوبم：ادیمھ
 

 نھ…ھخخخ…کنمی جان انقدر جک نگو ترش مادی مھیوااااا…؟ بلھ !ھھھھھھھھھن
 …  باورش شدنی ای جدینھ جد!!!! نامزد…؟!دنی من بد شنی گوشایجد
دستشو دور کمرم تنگ تر کرد … پشتھ کفشم زدم بھ پاش کھ صورتش مچالھ شد با

 محکم تر زدم بھ پاش و دردشو تو گھی دباری… شدیکمرم داشت از وسط نصف م…
   کردیکمرم خال

 
  گفتمی لبخند حرصھی بھ
 
 ؟! میری جان نمادیمھ：نایال
 

  گفتی وضعنی ادنی کھ انگار حالش گرفتھ شده بود با ددختره
 

 نی عاشق ھمیلی خمعلومھ：دختر
 
  گفادی زر بزنم کھ مھخواستمیم
 

 …یلی خاره：ادیمھ
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  بھم کرد و زل زد تو چشام ادامھ دادیی نگاھھی
 

 مھی زندگنایال：ادیمھ
 

 واال… تو حلقمشی الکاحساس…شیا… المصب ھی خوبگرهیچقد باز… لی گورپسره
 تونیدرضم منتظر عروس… جان نایخوشحال شدم ال… برم گھی من دخوب：دختره

 یھسم بابا
 
  شمی نملی گورنیعشق و نامزد ا… بزنن دارم…یلی ترریبرم ز… من برم شیا

 
 در نیرفتی از پالھ ھا باال میوقت… کرد و منو بھ سمت پلھ ھا کشوند ی خدافظھی ادیمھ

 گوشم گف
 

 … وقت ھوا برت ندارهھی…ی بازھی فقط نای ھمھ اری وقت بھ خودت نگھی：ادیمھ
 

 … نارس گاوشوری بی ابلھ خر گاو گوسالھ افغانپسره
 

  ی دو بار گفتگاو：وجدان
 

 ی مرساھا： من
 

 …… ختیری اوزگل کودن بینارس بعبع… دادمی مادامھ
  نفس بکشذرهی：وجدان

  رمیگیواسا حالشو م… زارهی عصاب ممگھ： من
 

  گفتمادی بھ مھرو
 
؟  از ! چرا تو اخھادهیتا خوشگل ز… دارهی واسھ تو ھوا برم نمچوقتی ھمن：نایال

 کنمی میندیکنار تو بودن احساس ناخوشا
 
 واال…خر نفھم …اھاااااا بسوووووز … پوذخند زدم ھی بعد و
 

 گاو صندق ھی بھ سمت ادیمھ… می و اروم درشو باز کردنی بھ سمت اون اتاق رفتباھم
 داد دستم و گف… مدارک و اسناد رو گرفت یکل…رفت و چنتا رمز زد کھ باز شد
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   دنبالتمیای مزنمی بھ ارتاشونم زنگ مرونی برو بفرستمتی می در پشتاز： ادیمھ
 
 رفتم ی گفتم و بھ دسمت در پشتی باشھ اھی نحالی با ایول… دمیترسی میلیخ

 کھ حال ومدی اونجا می گندیبو… بھ راھن ادامھ دادم ی بود ولکی تاریلیخ……
ھولش دادم کھ در باز … ی سنگواری دھی نبود کھ خوردم بھ ھواسم…زدیھم مادمو ب

ساعت گذشتھ ١… داشتم استرس… دمی بھ جاده رسدمی اومدم درونی بیوقت…شد 
 کی و نزدکی بود کھ نزدنیماش… دمی دی از دور چراغھوی… بود ومدهی نیبودو کس

   پر گرفتمی خوشحالاز…دمی و دادی ام بھ مھی تر شد بکی نزدیوقت…شدیتر م
 

  سوار شوبدو：ادیمھ
   شدمنی سوار ماشعیسر

 
 زدمی جلو می راه سکوت بود حوصلمم سر رفتھ بود دستمو بردم سمت ضبط و ھعتو

اروم اروم با خودم زمزمھ … اھنگو دوست داشتم یلیخ…کھ اھنگ مورد عالقم اومد
 …کردم

 
 یوونگی ھمھ دنی ، با اامی خوام بھ چشمت بیم(
 )ی نھ بگی کنم ، تا تو نتونی خواھش منقدریا

 
 داشتم ی حسھی… تفاوت بودیحالتش ب… انداختم ادی نگاه بھ مھھی چشم ری زاز

 گام کھ خوابم ھی حسم سرمو گذاشتم  بھ تکالیخیب…… بود ی چھ حسدونمیواقعا نم…
 …… برد

 
 … دهی تکونم می کردم کساحساس

 
  گھی ددارشویب…نایال：ادیمھ
 
 ……：نایال
 

  خواب توعھی من جانی برو خونت بخواب مگھ ماشایب：ادیمھ
 
 …：نایال
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 خواستمیم……… ذارمی حاال کپھ مرگمو مشششیاخ… دمی ازش نشنی حرفگھید
 احمق کدوم…یبھ بھ عجب بقل گرم و نرم…… حس کردم رو ابرامدفھیبخوابم کھ 

  نمی؟ مشتاقم اون احمقو بب!زده بھ مغزش منو بقل کنھ 
 
واقعا خره …… دمی خره رو دادیمھ…کھ …کھ…مو باز کردم کھ  درز چشایال

 ھااااا
 

  دارمی بستم کھ نفھمھ بچشامو
 

  ی خودتخر：ادیمھ
 

چشامو باز … زهی تگفی ارتا حق داشت منی؟ عجبااااا ا!دی فھمینی؟ !؟   با من بود!بلھ
   لبخند دندون نما زدمھیکردمو 

 
  نیی بفر ما پای شدداری حاال کھ بخوب：ادیمھ
 
   لبخند دندون نما زدم و گفتمھی
 
 نچ：نایال
 

  گفی عصبادیمھ
 

 نمی شو ببادهیپ… نو کرتم مگھ：ادیمھ
 
  کردمو گفتمی خنده اھی
 
 ؟!ینی ماشمگھ：نایال
 

  نیی پاایب… دهی مکی شرنای چرا ارتا تورو تو مامورفھممی نممن…ی تنبلیلیخ：ادیمھ
 
 امینم：نایال
 
 اخم در اومد… کھ افتاد روم دمیکھ منم لباسشو کش… منو انداخت دمی دھوی
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  نمی خرسک بلند شو ببیھوووو：نایال
 
   لبخند دندون نما زد و گفھی دمید
 

 نچ： ادیمھ
 
 کشمی مغی جی نشداری باگھ：نایال
 

  خونسرد گفادیمھ
 بکش： ادیمھ
 

ش جلو دھنمو  بکشم کھ با دستغیدھنمو باز کردم ج… منو دست کم گرفتھ نیا…ھھ
 ھی…دمیشنی تولوپ تولپ قلبشو می صدایحت… بود کی بھم نزدیلیخ…گرف
 ھوی می زل زده بودگھی ھمدیھمونطور کھ تو چشا… مبھمحس…بیحس عج…حس

 میدی پرخیکھ مثھ س… سرفھ کرد یکی
 

 نجای رختتونم انیخوایم… سختتون نباشھوقتی………نیدادی مادامھ…ااااا：ارتا
 ؟!پھن کنم

 
   تتھ پتھ گفتمبا
 
  من…م…داداش…دا：نایال
 

  محکم گفارتا
 

   تو اتاقتبرو：ارتا
 

 ) رفتم تو اتاقدمیراھمو کش… ی حرفچی ھبدون
 
 
   شمااااانی داری عجب داستانگمیم：دایا

 
  لبخند زد و گفھی نایال
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  ینیبی نمی ولی ھم داستان دارتو：نایال
 

   رفتھیھخخخ بھ ھمون ارتا لوچ… داستان دارهمیمن چ… خلھواااا
 
  بگو. داستانوادامھ：دایا

  دادادامھ
 
روز و شب مثھ تو و … کنم دای باعث شده بود من بھش حس پادی و امد زرفت：نایال

منم از … کردی بم مرکانھی زی گاه و ناگاه نگاھاادیمھ… گھی تو کلھ ھمدمیزدیارتا م
 …………اما… شدمی نگاھا خوشحال منیا

 
  ناراحت بشھنای باعث شده الی چینی…ینی…لبخندم محو شد…… کردسکوت

  بھ خودم اومدمنای الی صدابا
 
 …  بودمدهی پوشی دکلتھ کوتاه ابھیمن …… می بری پارتھی شب قرار بود ھی+
 

 …  برمادیدباره قرار بود من با مھ…… کامل کردم شممیارا
 

  در کھجلو…نیی از پلھ ھا رفتم پااروم
 
  خوشگلیلیخ…دمی رو دادی مھدمیرس 
 
  شلوارھی با ی کت اور  ابھی…شده بود 
 
 … یدی افرییی بھ خدااا عجب ھلوبھ…یکتان مشک 
 

 ...نی و نشستم تو ماشنیی انداختم پاسرمو
 

 ... صورتش بودی رویزی عطرش فضا رو پر کرده بود اخم ربوي
 

  تو بخند شھاب مضفري توي ماشینآھنگ
 
 واقعنم ھر وقت...پخش شده بود 
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  دمی خندی ناخودآگاه منم مدیخندیم 
 

 شدی مرهی چشایھ نابش ھروقت بھم خاون
 

  حس نابنی اسم اایخدا... میگرفتمگر
 
 ??? مرد مغرور دارمنی کھ من بھ اھیچ 
 

  فقط بھش عادتدیشا??عشق??ھوس
 
  نمیدونم ھوا سرد بودایکردم خدا 
 
  بخار گرفتھشھی شیناخوداگاه رو 
 
   پاک کردم تاعی سریول mوeنوشتم 
 

 .. حواسش پرت بودنبینھ
 

   آھنگ بلندی صدامیدی بھ باغ رسباالخره
 

  جا رو گرفتھ بود چن تا پسره لشھمھ
 
  نگاه ھیزشون داشتن منو میخوردنبا
 
   ترس دست مھیاد و گرفتم مھیاداز
 

  میگشتی با چشماش دنبال کسداشت
 
   دستشم بھیحت... سابقھ ساکت بودی بو
 

  گرفتم توجھ نداشتکھ
 
 
  من… من بودم نیا…… باختمی زود خودمو مدی من نبایول

 … رونی بدمی کشادی مھی اروم از تو دستادستمو
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 فقط داره ی؟ اون حت!یزنی خودتو گول می داری واسھ چنایال…ی توجھی ببازم…ھھ
فھم دختر ب… درک کننویا……خورهی از کنار تو بودن حالش بھم مکنھی مینقش باز

 …سین…تو …مالھ …اون…
 
 ھی ادیمھ… تمام تمرکزمو رو نقشھ بزارمدیفقط با… صد ھزار بار تو مغزم اکو شد و
  باشھ اومد سمتم و گفتی ساخاگزنمی لبخند کھ حدس مھی

 ؟!ی اماده انایال：ادیمھ
 
 نی ازاشتمی مدینبا…وفتھی بی اتفاقھی خواستیانگار م… تو دلم بود ی ترسھی… ترسعی

   گفتمادیدست از افکارم برداشتم و رو بھ مھ…ترس مانع کارم بشھ
  اره：نایال

دختره خنده … بگذره کمیمنتظر موندم تا …… رفت یکی سمت دختر جلف و شادیمھ
 تند تند مشروب ادمیمھ… ادی بھ مھچسبوندی و خودشو مکردی می عشقوه داریھا
 ……!!!!وانی ل٨ از شتری نھ بی داره ولتی بشر گفتھ ظرفنی احاال…خوردیم
 

 دیشا………دیشا…… دادی بھم دست می حسھی شدی مکی نزدادی دختر بھ مھیوقت
  حس…اون حس 

 
 
 ھیھھ حتما اونم مثھ بق… اومد سمتم یپی پسره خوشتھی افکارم غوطھ ور بودم کھ تو

 …پسرا
 

 چند لحظھ وقتتونو شھیم… ھسمی مھدوارشیک…… خشگل خانوم سالم：پسره
  رمیبگ

ناراحت از … بودمناراحت…دیخندی و مگفتی کردم کھ با اون دختر مادیاه بھ مھ نگھی
 …… کمکم کنایخدا…ادیدست دادن مھ

 
رو بھ …  شدی اتاق م۵طبقھ باال شامل … می با ھم بھ سمت طبقھ باال رفتیلی می ببا
   گفتمارشیک
 
  شنومی منی بگنجایھم… ی مھدوی اقاخوب：نایال
 
 ……  اتاقانی از ایکی تو می صحبت کردن سختھ برنجایا：ارشیک
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   من راحت ترمنجای انھ：نایال
 

 …… سرو صدانجای ایول：یمھدو
 

   وسط حرفشدمیپر
 
 نیی من برم پانیزنی حرفتونو نمنجای ااگھ：نایال
  
 
 عکس اون قدم قدم عقب ریو من … شدکمی کرد و اروم اروم نزدی خنده اھی ارشیک
 یصدا…شنوهی صدامو نمی بزنم کسغی اگر جدونستمیم… بودمدهی ترسیلیخ… رفتمیم

  بھ خودم اومدمارشی چندش اور کیبا صدا…اھنگ سر ساماور بلند بود
 
 ادم حساب چکسوی جذبت شدم اما تو نھ تنھا من بلکھ ھی اول مھموناز：ارشیک

 …ینکرد
 

  زدمداد
 
 ی ولم کن عوضاشغال：نایال
 
 ؟تازه بدستت اوردم خشگلھ! کنمولت：ارشیک
 
  زدمغیج
 
 … نی اشغالھمتون…اشغال…یعوض…… ولم کنگفتم：نایال
 

 کنھ اشکم کاری چخواستی مدمیفھم… شدی تر مکی اون نزداما…کردمی تقال مھمش
  داد زدمادی اختیفقط ب…در اومده بود 

 
 اااااااااااااادیمھ：نایال
 
 صدامو چکسید اھنگ ھ بلنی اون صدابا……دیرسی بھ دادم نمچکسیھ
 کھ یدختر…زنھی کھ از درد نجابتش داد میدختر… دخترھی داد یصدا…دیشنینم

 …… کنھی دخترونش تالش میایداره واسھ نجابتش و دن
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نداشتن …از نداشتن پدر مادر… ی کسیاز ب… از دررردیی اھیگر…کردمی مھیگر

 … گاهھی تکنداشتن…بانیپشت…ھمدم
 دمی شنادوی مھھی عصبی واقعا حس کردم کارم تمومھ کھ صداگھید
 

  ناموسی ولش کن بگھیه مگھ نم… ھراشغالھ：ادیمھ
 …  حرکت از رو من برش داشتھی با ارشوی سمت کاومد
 گرفت و گفت دستمو…ادیمھ…توان حرکت نداشتم … حس شده بودی و پاھام بدست
 …برو

تمام … کسامو از دست دادم نیر تزیمن عز… بروگفیاونم م… پدرم افتادمادی
ھمھ کسامو از …اونشب نحس… اونشبادی…خاطراتم بھ ذھنم ھجوم اورده بودم

خدااا صدامو …خداااا……اون نھھھھ…… نھادی مھگھیاما د……اما…دست دادم 
 زجر ارهنزار دب… شمری دباره گوشھ گنزار…ری ازم نگادوی مھخداجون…یشنویم

  نزااارایخدا…رمینزار دباره بم…بکشم
 

 بھ خاک ارشوی مشت محکم کنی  با اخرادیمھ… شده بودنری باھم درگارشی و کادیمھ
 و بعد زدی بود کھ صدام مادی حرف فقط مھنیاخر… رفتی مجیسرم گ……نشوند 

 ……  شدکیچشام تار
 

 شمی پیاما ک…… گربھ بودیصدا… نداشتم چشامو باز کنمیی نایول…ومدی مییصدا
 کنارم ادی بودم و مھی اتاقھی متوجھ نشھ باز کردم کھ تو ی کھ کسیچشامو جور…بود
  زدی و حرف مکردی مھی گرادیمھ…
من … گذشتممی از ھمھ چمن…یفھمیم…خامینم… بسھندفعھیا…ایخدا：ادیمھ

 نھ نھ…ی وابستگای؟  !؟ دوست داشتن!؟ عشق!ی بود تو دلم گذاشتی چنیا…گذشششتم
 …اااااادی مھاااادمیمن مھ…امکان نداره… شمنی عاشق ادیمن نبا…نھ
 
کھ …بدون اعتنابھ حرفاش چشامو باز کردم …  حرفاشو بشنوم ھی بقخواستمینم

  سرم و گفیاومد باال…سکوت کرد 
 

 ؟!یخوب：ادیمھ
 
تازه ماجرا … شده بود خوردی حرف بزنم کھ چشمم بھ گوشھ لبش کھ زخمخواستمیم
  کردنھی افتاده بود شروع کردم بھ گرادمی
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 ؟! شد مگھ نھینجوریا… منبخاطر：نایال
 

   روشو اونور کرد و گفادیمھ
 

  نکنھی گرسی نمھم：ادیمھ
 
روبھ …… کھ روش دستمال بودو بر داشتم کی کوچھی چوبزی جام بلند شدم و رو ماز
 نیمطم… درونم بودی حسھیاالن فقط … نشستم و زل زدم تو چشماش ادی مھھیرو

دست … کردم مقاوم باشم ی سعی ولدیلرزیدستام م…عشششق…بودم اون حس عشقھ
 ری از شدت عشق تبمقل…زل زدم بھ چشماش…مالو بردم باال تا زخمشو پاک کنم

اروم اروم رو زخمش … دعوا بودشی پقھیانگار نھ انگار چند د… دیکشیم
 …دمیکشیم
 
 دای اتاق پسره رو پیر فکر بودم چجونی اتو……میرفتی ھوا تو راھرو راه میب

 …… شروع کرد بھ حرف زدنی الدفھی تو فکر بودم کھ ھمچنان………میکن
 
 …… صبر کندایا：نایال
 
  غر غر گفتمبا
 
 ……می ندارادی وقت زمی برایب……؟! االن موقعھ صبر کردنھاخھ：دایا

 
 … اوندایا：نایال
 

  وسط حرفشدمیپر
 
 ……… زود برسدی بس کن بانایال：دایا

 
  وسط حرفمدی پرای امازونمثھ

 
اما تو مگھ مھلت … بھت بگم اتاق پسره کجاس خوامیبزمچھ م… یوااااا：نایال
 …ی ورررااااجکسررررهی؟ !…یدیم
 
   چشم غره رفتم و گفتمھی
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 نمی بببنال…مرض：دایا

 
  چپ چپ نگام کرد کھ اروم گفتمھی یال
 
 خورمتااااای نگام نکن مینجوریا：دایا

 
  و گفت کردیی تک خنده اھی یال
 گاردی و اونجا دو تا بادنھی زمری تو زالی پسر بچھھ اونور واتاق……دایا：نایال

 …ھست
 
   گفتمیرو بھ ال…… پژمرده شدم کمی
 
اصن من …اصن……من شکر خوردم … اصن غلط کردم قبول کردم من：دایا

     ه… بدتر از گارتا…ششششیا…ارتا خوردم 
 
 بعد گفتم……)"ھیچ( ینی تکون دادم کھ سرمو…کنھی چپ چپ نگام می الدمید
 
 اری در نی خاھر داداش بازمی برای بشششیا：دایا

 
 یرو بھ ال…… میدی بود رسیبھ ھر سخت…… گرفتمو بھ سمت باغ کشوندمشدستشو

 گفتم
 
 ؟!می کنکاری چگارداروی بادنایال：دایا

 
مختو بکار بنداز … فکندایا… میکردی مدای نقشھ پھی دیبا…… رفت تو فکرنایال

 …فکنننن…فکن…فکن …
 

   زدمداد
 
  کردمدایپ：دایا

 
 ؟!یچ：نایال
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 ای نباشھ با من بتی کارتو： دایا
 
 دستش با…رونیدستمو کردم توحلقش کھ دستمو تف کرد ب… خواست زر بزنھ تا

 زبونشو پاک کرد و گف
 
 نکبت…؟ حالم بد شد ! یماری بششیا：نایال
 
  بخودم گرفتمو گفتمافھی قھی
 
 …  دلتم بخادیلیخ… دوست دارن ببوسنیلی دستو خنیھم：دایا

 
  با اخم گفتنایال
 
  شدددرمونی دنابغھ：نایال
 
  استرس گفتمبا
 
  تو اشپزخونھمی برایب…باشھ：دایا

 
 ھی عیسر…… تو اشپزخونھ نبود یخدارشکر کس…… حرف دنبالم اومد ی بیال
 دای کھ دارو پنتیتو قسمت کاب… و شراب و غذا گذاشتم کیتوش ک… برداشتم ینیس
 شده رهی درشت بھم خی با چشمایال…… قرص بودو در اوردمی رفتم و ھر چشدیم

بھ سمت … ختمیر  قرسارو خورد کردم و تو غذا و شربت و شرابالشیخیب……بود
 …… شدی تر مکی و تارکی تارمیرفتی جلو می چھر……می رفتنی زمریز
 
 از نور رو یی کھ حالھ امیدر حال راه رفتن بود… میرفتیرس جلوتر م ھزار استبا
اروم رفتم … در حال صحبت کردن بودم گاردی کھ دو بادمی جلوتر رفتکمی… میدید

 یوقت… با چشم اشاره کردم نترس من ھستماروم……ادی نمی الدمیسمتشون کھ د
 …… جمع شد ھمراھمون اومدکمی الشیخ
 

   گفتمشونیکی رو بھ میدی بھشون رسیوقت
 ی بھ مناسبت اومذن پسر و خواھر زادشون خواستن براتون کمی شھرامیاقا：دایا

 ……ارمی بیدنیغذا و نوش
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   گفتی کلفتی نگام کرد وبا صدایجوری گارتی دبا
 

 کھ من ییتا اونجا……؟! انقدر دست دلباز شدهی تا حاال شھرامی کاز：گاردیباد
 …دنیرسی بھ ما نمییت ھا مناسبنی بھ چنچوقتی ھدونمیم
 
 نی برھمشششش…نی برھممممشششش…دای خااااااک بر سر کچلت کنن اییییییا
 کنھ پسره ی کارنی چنخورهیالبتھ اون گھ م…… بزنھ تو سرتیارتام ھع……"

 دخترررر باااز……دختر نما 
 

  قاطعانھ گفتمگاردی بھ بادرو
 
اگھ … نعای رسنی بھتون می کھ بدونم کستمی نشونی من دست راست اگھید：دایا

 ……گردمی برمسی نی موردنیخواینم
 
 نگران نگام نایال…… بود سکی حرفم رنی ادونستمیم…… راھمو عوض کردم و

در حال برگشتن …… نگران نباشینی بھ سمتش بستم کھ نانیچشامو با اطم…کرد
   گفگاردی بادیکیاون 

 
 حاال…یزنی پس میو دار بھمون لطف کرده تسی؟ ر!یی اوونھی دممد：٢ گاردیباد

 ؟!یییزنی کارو کرده چرا پس منیکھ خودش ا
 

  بودم کھ ممد داد زدکی نزدی کم بھ خروجکم
 

 ستایوا：ممد
 

 نقشم گرفتھ نکھیاز ا…… لبخند دندون نما زدم ھی……دیدی بھش بودو چھرمو نمپشتم
 دادم تا بخورن وینیلبخندمو خوردمو بھ سمتشون برگشتم س……بود خوشحال بودم

 تموم کردن تھ نکھیبعد از ا…… بر دارموینی سیمنتظر شدم بخورن بعد الک……
 …… گذاشتن کف دستمدنیسیبشقابم ل

 
 نیستی کھ نادم…نیریاسھال بگ…غذا کوفتتون بشھھھ……" نی کووووفت بخورییا
 اااااااا ارتاااااااااااییییییا…ی قرار دادیی منو تو چھ مخمصھ ای ارتا بترکیییا…نیوید

… 
 



 @Cafeetakroman                اختصاصی کافھ تک رمان        سیرمان دختر ابل

 215 

  ممد گفتھوی کھ زدمی زمان غر منوی بھ زمداشتم
 

 …رهی مچی فکنم شکمم پیی برم دست شوھی من داداش：ممد
 

  رو بھش گفتممد
 

 امیبزار منم ب……منم اوضام خرابھ … امی منم بسای واسایوا：ممد
 
  تحکم گفتمبا
 
 … من برم خدافظگھی دخوب：دایا

 
 )٣…٢…١(تو دلم گفتم… لبخند دندونما زدم ھی مو برگردوندمو رو
 

 ……میگردی باش زود برمنجای لحظھ اچند…سایوا：ممد
 
   گفتمی کردمو رو بھ الیی خنده اھی…… حرفش بدو بدو خارج شد نی با او
 
 ؟!ی بردضیف：دایا

 
  کرد و گفتیی تک خنده اھی یال
 
  یکنی فکرام منی از اتی تو با اون مغز فندوقدونستمینم：نایال
 
 دمی اخم توپبا
 
 ھی مغز فندوقعمت：دایا

 
  زد و گفتطونی لبخند شھی
 
  اجازتون عمھ ندارمبا：نایال
 
   مثھ خودش زدم و گفتمطونی لبخند شھی
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 ؟!یبرادر کھ دار… برادرتھاممنمممم：دایا
 
 ؟!ی دادریباز اون بدبختو گ… مرض：نایال
 
  گفتمی حوصلگی ببا
 
 می برایب…… ی بھ وراجیکنی شروع مرزنای پنیاالن دباااره مثھ ا… اوووف：دایا
 ایب
 

 ……می در رفتکی گرفتمو نزددستشو
 
 یوقت……از شانس خوبھ ما در باز بود…… کھ در باز باشھکردمی دلم خدا خدا متو

 کردمی کھ فکر میزیاز اون چ…… بغض کردمدمیدی کھ میزیدرو باز کردم از چ
 ایخدا…دیلرزیپسر بچھ خودشو گوشھ اتاق جمع کرده بود و م… تر بودم یاحساسات
 اومد وناخھ چطور دلش……اخھ… انساناتوووینیبیم……؟!ینیبیم……

 کنار پسر بچھ نشستھ نای الدمیاشکامو از صورتم کنار بردم کھ د…… رزلیظالما…
 اروم بھش گفت……

 
 ؟!میش با ھم دوست یخوایم… ناسیاسمم ال…؟ !یخوب…سالم：نایال
 
ممکن بود …… می وقت نداشتادیز……کنھی داره باھاش ارتباط بر قرار مدونستمیم

 اروم گفتم…… بشھداشونی پگاردایباد
 
 ……انی زود باش االن منایال：دایا

 
  رو بھ پسره گفتنایال
 
 ؟؟ی دوست داریباز：نایال
 

  لبخند زد و گفتھی یال… کرد دیی رو تاکنای بچھ با سر حرفھ الپسر
 
 خوب انجام ی بتوناگھ……میستی وادینبا… میی فقط بدودیبا…)فرار( ی بازاسم：نایال
 ؟!باشھ…  دمی مزهی بھت جایبد
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  گفتیی بچھ اروم با لحن با مزه اپسره
 باشھ： بچھپسر

 
 … دستشو بھ سمت پسر بچھ برد و پسر بچھ دستشو گرفتنایال
   لبخند زدمھی نگاه کردم و ھی
 
 میبر…سھ…دو… کی…خب …… کنم ی بازخوامی ممنم：دایا

 
 کھ می در بودکی نزدگھید… می سمت در پشت خونھ حرکت کردبھ…میدییدوی سھ مھر

  داد زدگاردای از بادیکی
 

 … نی قد بلند کردفقط…نیریاونا رو بگ… عرضھی بیاحمقااا：گاردیباد
 

  روشن کردمو ارتا رو صدا زدممویسی بعیسر…… بودم دهی ترسبدجور
 
 ؟!ی صدامو دارارتا…ارتا：دایا

 
  نگران گفتارتا

 
 ؟! نییکجا……صداتو دارم … اره اره：ارتا

 
  نفس زنان گفتمنفس

 
 یت…پش…در：دایا

 
   گفتی با ھولھولکارتا

 
 … اامی مدارم：ارتا

 
   دلھره نفس زنان گفتمبا
 
 …  باش…زود…خدا…ترو：دایا

 
  نگران گفارتا
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  امی اروم باش دارم مدایا：ارتا

 
 ھام ھی نفس کم اورده بودم رنکھی ااز…می کم اورده بودنفس……میدییدوی مفقط

 لرزوندی تنمو مگاردای بادی ھاادی فریصدا…… سوختیم
 

 ری تھی کنھ با ی رحم نمیشھرام…نی دستم بھتون برسھ مرداگھ…نیستیوا：گاردیباد
 …کنھیخالصتون م

 
 یلی حالت خنیبا ا…… دمی ارتا رو از دور دنی کھ ماشخوندمی کم داشتم اشھدمو مکم

 دمییدوی کھ میدر حال… کردمی فکر مدیبا… می در برمیتونستی نممی بودکینزد
 داد یبھ سمت ال… خورد ابونی کوه شن کنار خھی کھ چشمام بھ کردمیاطرافمو نگاه م

 زدم
 
  نی ارتا بشنی تو ماشعی برو سرنایال：دایا

 
   بزنھ داد زدمی خواست حرفی التا
 
 برو：دایا

 
بھ سمت شن ھا رفتم و دو تا مشت … ان متعجب موندم ھی امرانھ بود کھ خودم انقدر

ھر دوشون دستاشون رو چشماشون بود و نالھ … گاردی بادیپرت کردم تو چشما
  و تقال کردن گفتمغیبا ج… از پشت منو گرفت شونیکیخواستم برم کھ … کردنیم
 
 …ولم کن اشغال…… ی کن عوضولم：دایا

 
  گفتیدش چنی صدابا
 

  ازت نوش جان کننکمی تو لونھ سگا ندازمتی بد مدمی بھت حال ماول：گاردیباد
 
 دمی کشغی گرفتھ بود نا خوداگاه جمیگر"…دیلرزی ترس بدنم ماز
 
 اررررررررتااااااااا：دایا
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  پر تحکم ارتا بگوشم خوردیصدا
 

   کنمتی حالای یکنی ولش ماشغال：ارتا
 

  گفتیعصب… کھ بر اثر شن ھا چشماش کاسھ خود شده بود گاردیباد
 

 ی بخوندی باتوی غزل خدافظنجای؟ برو وگرنھ ھم!ی ھسی کتو：گاردیباد
 

 … اومدگاردای دستشو مشت کرد و بھ سمت بادارتا
 
 بھ پشت عیسر.. کھ منو گرفتھ بود زد کھ دستاش شل شد ..  گاردی بادینی مشت تو بھی

 ایعوض…… غول تشنا تنھا بزارم نی ارتا رو با اونستمتینم…ارتا پناه گرفتم
 کھ ی اولگاردیبا دو بھ سمت باد… و قفل فرمونو گرفتمنی رفتم سمت ماشعیسر……

 … شدھوشیمالجش کھ ب  بھش حملھ منھ رفتم و محکم زدم توخواستیم
 ……   بھ ارتاولیا… عی مااااماااان عجب قفل فرموناااااااااخ

 دمیبا دست بھش کوب… شده بود زی کھ با ارتا حلق اوی عوضردگای پشت اون  بادرفتم
  گرفتمتینی زد کھ شخندی نھیکھ بر گشت و 

 
 وقت گرانبھا رو تلف نکردم و با تمام قدرت زدم وسط باش کھ چشاش چپ منم
  کرم نکشھخواستی خوب میول… پدر شدنو ازش گرفتم تیشرمنده عنا……شد
 

  کرد و گفیی تک خنده اھی ارتا
 

  کارت حرف نداشتیول…ی فرزندش کردیب：ارتا
 
  اومدیی از پشت صدا ھاکدفعھی زدم کھ ی لبخند ذوق مرگھی یفی خر کاز
 

 نشونیریبگ…… اوناھاشن：صدا
 

 سوار عیسر…… میدی دونیو بھ سمت ماش… اومد سمتمو دستمو گرفتعی سرارتا
 …… کھ ارتا گاز دادمی شدنیماش

 
 حوصلھ یب… ی علفابوی یغولتشنا…… میت شد باالخره از دستشون راحاوووووف

 ……  دادمھیتک… گاه ھیسرمو بھ تک



 @Cafeetakroman                اختصاصی کافھ تک رمان        سیرمان دختر ابل

 220 

" 
 

 روشو عی درز چشامو باز کردم کھ سریاروم ال… رومھی نگاھھینی کردم سنگحس
با … شدم بھش رهیاز ھمون درز خ… تووویزی چقدر تی بترکیا……برگردوند

 بھم ی نگاھمیاروم ن… تراش مردونش تو شب دلم ضعف کردشی اون صورت شدنید
 ……کرد و دوباره روشو برگردوند

 
چرا دوست دارم پشتم … چرا دوست دارم فقط نگاش کنمفھممینم…فھممینم

 … چراا…ازم دفاع کنھ…چرا دوست دارم ازم مراقبط کنھ……باشھ
 
 ……  کھ از چشم ارتا دور نمونددمی کشی اه ارومھی
 
  گفتیدم بودم کھ ال افکار خوتو
 
 ؟!میریداداش کجا م ：نایال
 

  مکث کرد و گفکمی ارتا
 

اون … کنھی مدای مارو پی شھرامی بھ زودمی بموننجایاگر ا…… شمال میریم：ارتا
 ……دهی کردن ما انجام مدای پی براادی از پسش بر میھر کار

 
  نگاه بھ پشت کرد کھ چشاش  چھار تا شدھی نھیی تو ااز
 
 دی تعجب پرسبا
 

 ؟!ھی پسر بچھ کنیا：ارتا
 

ارتا دو تا اخالق مثبت داره   ده تا اخالق گند …… باز غر زدناش شروع شداووووف
  تو اون دوتانھیریکھ ھمون ده تا م………

 
  کرد و گفتفی کل ماجرا رو براش تعرنایال
 
 …  بزرگش کنمخوامی ممن：نایال
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  حرفش با تعجب گفتمنی ابا
 
 !!!!!یچ：دایا

 
  ھم پشت سر من گفتارتا

 
 ؟!ی شدونھی دیال：ارتا

 
 لطفا میکس……خوام بزرگش کنم … یم…… دوسش دارممن……من：نایال

  دخالت نکنھ
 
 انجام لی بدون دلوی کارچی ھنای الدونستمی میدرستھ تعجب کردم ول… لبخند زدمھی

 …… رابطش با پسر بچھ خوب بودیحداقل خوشحال بودم ال…… دهینم
 

 ییاوخ… بوددهی تو بقلش خوابیکنار ال…… برگردوندمو بھ پسره نگاه کردم سرمو
شرمنده …… فشارش بده رهیادم دوست داشت بگ……چقدر ناز بوود

  میچھ کن…… فھی درجھ لطنی تا ااتمیروح……خودم
 
 نشد کھ خابم یزیچ…… دادم ھی و زمان خودمو جمع کردم و بھ پشت تکنی زمالیخیب

 ……… برد
 
 

 ندفعھیارتا ا… چشم باز نکردمی شدم ولداری ارتا از خواب نازم بیدا زدن ھا صباااااا
  گفیعصب

 
 … یخوابی میزلیری خرس گمثھ……گھی ددارشووووی بدایا：ارتا

 
 …………：دایا

 
 دددداااایییییییاااااا：ارتا

 
 

  و مظلوم گفتماروم
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 … ادی خوابم میلی بخوابم خبزار……ارتا：دایا
 
 نستادیحداقل وا……؟ اصن بھ درک کھ رفت !رفت………ادی صداش نمدمید

 داغ گرمش بھم ینفسا… احساس کردم رو ھوام دفعھی……حرفمو گوش کنھ 
 رو صورتم احساس وینینگاه سنگ……… کردی و حال و ھوامو دگرگون مخوردیم

 …چشامون بھم گره خورد…اروم چشامو باز کردم کھ ……کردم 
 
 

 ؟!یدی گوش منی چنایاخھ ا…… گوش ندادمنمی امتاسفانھ：ارتا
 
  اخم کردمو گفتمھی
 
من … اھنگ فوقالعادسو…می اھنگ رو اعصاب ھمزباندی اھنگ از جنیا：دایا

 ؟! بپرسمیمی اھنگ قدیاالن انتظار دار………؟!یدی گوش می پس تو چفھممینم
 

   با لبخند گفتارتا
 

   بپرساره：ارتا
 

  اممم اھا اھا…… دونمممممی می چنمیبب…… خب
 
 مرده بود ھی… خرچنگا داشت یتوش دعوا… اھنگ بود ھی امم：دایا
  زدن استادهتاریتو گ……"خوندیم
 

  و گفتدی فکر کرد بعد خندکمی ارتا
 

 ……بھی مرده حباون：ارتا
 

  گفتمعیسر
 
  یخب بعد…… اره اره خودشھ اھاااا：دایا

 
  فکر کردمو بعد گفتمکمی
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گل شنم گل سنگم گل خاکم …… ادی نمادمی قیامممم دق… اھنگ بود ھی：دایا
 …خب… دونمینم…

 
   وسط حرفمری بلند قھقھھ زد و پارتا

 
   خوندهدهی سنگم رو ھاگل：ارتا

 
  دست زدمو گفتمھی ی خوشحالبا
 
 یییخببب اھنگھ بعد… بودهنیفکنم اسمش ھم…… درستھ ولیا：دایا

 
  فکررر کردمو دوباره گفتمکمی
 
 یدود داره کاغذ رنگ… یدیاول پول ع… ادی خوشم مخوردهی اھنگو خودم نیا：دایا

   دارهدمیامممم اھا اھا سفره ع…جانماز داره …داره
 

  دوباره قھقھھ زد و اروم گفتارتا
 

 … فرھاد ھساھنگ：ارتا
 
 

  با تعجب گفتم… گرد شد چشام
 
 … یتیسی بلد نوی امروزھی اھنگای ولی عد بوق رو بلدی تو اھنگاجالبھ：دایا

 
  و گفتدی خندارتا

 
 … دادی گوش مادی زمادرم：رتاا

 
   مکث کرد و گفتمکمی
 
 ی پس بگو  چرا انقدر ھمھ رو بلدداھا：دایا

 
   لبخند دندون نما زد و گفتھی ارتا
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 ؟!ھی چزمی جاحاال：ارتا

 
  لبخند دندونما مثھ خودش زدمو گفتمھی
 
 ؟!یخواایم…………زررررشک：دایا

 
  پژمرده شد و مثھ بچھ ھا گفتارتا

 
 …سی حق من ننیا…… نامرد اااااا：ارتا

 
  گفتمعیسر

 
 ؟!ھی حق تو چقای االن دقپس：دایا

 
   زد و گفتثانھی لبخند خبھی ارتا

 
 بوووس：ارتا

 
  نگاه بھش انداختمو با اخم گفتمھی
 
 ؟!یعوامل…یامر：دایا

 
  با لبخند دندونما ادامھ دادارتا

 
  امی بوس بده از خجالتت در بھی تشکر فقط نھ：ارتا

 
 روم زدم رو شونش و گفتم مشت اھی
 
  گھی دیزای چھ برسھ بھ چی ببوسدمیمن دستمم نم…… ی حتما چون تو گفتارره：دایا

 
  رتا با نق گفتا

 
 ……  کول کردمویمنھ بدبختو بگو چھ ادم… جر زننااامرد：ارتا
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 میسر…… رعد برق وحشت ناک ھی اسمون قلمھ زد و دفعھی حرف بزنم کھ خواستمیم

 ……  بارون با شدت اومددفھی قھی د۵بعد … دمیاز ترس صداش لرز
 

سھ ساعت بود من رو کول ارتا بوذم و ارتا …… می شده بودسی منو ارتا خیحساب
 …… داخل جنگلمیدیرسی ممی داشتبای تقرگھید…… رفتیداشت راه م

 
  بھ ارتا گفتمرو

 ی چجوریداخل جنگل بھ اون بزرگ… چی ھمیشی مسی کھ ختی وضعنی با اارتا：دایا
 ؟! می کندای پشونویال

   اروم گفتارتا
 بدرد یخرابھ ول…… سراغ دارم ی کلبھ چوبھی اطراف نیمن ا…… دونمینم：ارتا

  می بریی جامییتونی اصال نمتی وضعنیبا ا…… می شبو سر کنھی خورهیم
 

من و …تنھا …اما تو اون کلبعھ…حرف ارتا درست بود …… نداشتم بزنم یحرف
 ………ارتا

 
 جنگل ھیکی نزدمیدی ساعت رسمیبعد ن…… می نزدی حرفچکدوممونی ھگھی راه دیتو

 از قھی د١٠بعد …… حرکت کردگفتی کھ میارتا بھ سمت اون کلبھ چوب………
 بھ سمت کلبعھ رفت و عیارتا سر…… خوشگل بھ چشمم خورد ی کلبعھ چوبھیدور 

 ھی صندبیرو ارتا اروم منو…… بود یواقعا کلبعھ کوچول موچول……داخلش شد
چرا دروغ …… رو کردم ریاروم اطرافمو ز…… کھ اونجا بود گذاشت یکیوچک

 یلمای فچون……دمیترسی مثھ خر مگس مدمی دی رو حی جنیلمایاز بس ف…بگم 
 لرزون رو بھ یبا صدا… شدی کلبعھ در ب داغون تو وسط جنگل شروع مھی از یجن

  ارتا گفتم
 
 ؟!تا…ار：دایا

  گفتزدی میی اثانھی کھ لبخند خبیدر حال… ترسو تو چشام خوندارتا
 ؟!ھیچ…" ھووم：ارتا

 
   دھنمو قورت دادمو و اروم گفتماب

 ؟!ی باششمی پشھیم：دایا
 

   گفتشدی داشت از خنده باز مششی کھ نی در حالارتا



 @Cafeetakroman                اختصاصی کافھ تک رمان        سیرمان دختر ابل

 226 

 
 ؟! شدهیزی؟  چ!چرا：ارتا

 
  گفتمعیسر

   باشکمی نشده فقط نزدیزی نھ نھ چنھ：دایا
 

   لبخند دندون نما زد و گفتھی ارتا
  امی نمی نگتا：ارتا

 
 خفتم کنھ ادی اگھ جنھ بیییول…ییول… رهیگیباج م… اهی سگ سبھ…ششششیا

 …… گمی بش مالشیخیب…؟!یچ
 

   رو بھ ارتا گفتماروم
  کمی نزدنجای اای فقط بگمی مباشع：دایا

 
   بازش اومد سمتمو و گفتشی با ھمون نارتا

 
  شنومی بگو مخب：ارتا

  مکث کردمو اروم گفتمکمی
 ؟! درستھیدی ترسناک دلمی تو فزهیچ…"خب：دایا

 
   زد و گفتحی لبخند ملھی ارتا

 
 ؟!یاما کھ چ… درستھ：ارتا

 
   گفتمی کالفگبا
   بزار بگم براتگریدندون رو ج… اوووووف…دایا

 
   کرد و گفتیی تک خنده اھی ارتا

 
  شنومیم… خووب： ارتا

 
   دھنمو قورت دادمو گفتماب
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 کلبعھ ھا وسط جنگل شروع نی از ھمشنی جن زده مای رنیمی کھ میی اونامعموال：دایا
 … شھیم
 
 

   قھقھھ زد و گفتھی ارتا
 …… ادامش…… خب：ارتا

 
   کردمو گفتماخم

انگار دارم براش داستان حسن …ادامشو کوفت…ادامشو درد … مرضادامشو：دایا
سن .تو… ما دوتارم خفت کنھ ادی نکنھ جنھ بگمیم… بابا یا…… کنمی مفیکچل تعر

  می جون مرگ شیجون
 

   لبخند زد و گفتھی ارتا
 

   سمتتادیدرضم جنھ غطل کرده ب… نترسیچی از ھشتمی من پی وقتتا：ارتا
 

 یالک…… چند مرده ھالجھ نمی ببکمی ای بدهی انقدر اب تاب منکھیا…… خب خب
   لرزون بھ ارتا گفتمیچشامو گرد کردمو با صدا

 
  خودشھ…خو……ارررتا…ااا：دایا

 
 لق بود ی صندلھی پاھی از جاش رفت بلند شھ کھ عیسر… شده بود تی ارتا مرنگ

   کھ ارتا گفتدمی ترکنیگیمنو کھ م… نی زمخورهی محکم مشکنھیم
 

  سپارمی کودنو بھ تو منی خودمو اایخدا…… شد رفتی جندایا…… یوا：ارتا
 
  و گفتم اخم کردمھی
 
  کودن عمتھ… دختر باز یاھاااا：دایا

 
  دستشو بھ سمتھ اسمون برد و رو بھ باال گفتارتا

 
 …  نشد ھمون گند اخالقشو دارهی جننی اای خدانھ：ارتا
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 ارتا اروم گفت…… نزدم ی گفتمو حرفیشی اھی
 

 شھی سرد میلیھوا داره خ…… رمی بری چوب گتونمی منمی ببرمی من مدایا：ارتا
 … گردمی زود برمرمی ممن……میخوریزود سرما م……

 
   گرفتم و با التماس زل زدم تو چشماشو گفتمراھنشوی پعی کھ سررفتی مداشت

 
   نروکنمیخواھش م…… ترسمی ممن…من…ی نرشھی مارتا：ارتا

 
  دستامو تو دستش گرفتو گفت… اومد سمتمو زانو زد ارتا

 
 امی زود بدمی نترس قول مزمیزع……؟ !ی بھم اعتماد ندارمگھ……دایا：ارتا
 گردمی؟  گفتم کھ زود بر م!ھوووم… برم و تنھات بزارمشھی ھمی کھ براخوامینم…

…… 
 

 کردیچقدر با حرفاش ارومم م…… زل زد تو چشمام قی خرف عمنی از ابعد
 انقدر بھم نکھیاز ا…… زمی کھ بھم گفت عزھی بارنیبخصوص اول…بخصوص …
 کھ با دستاش چونمو گرفت بھ سمت نییسرمو اروم انداختم پا…… تنم داغ شدکینزد

  باال و گفت
 

 … لبو شدهفتی االن شیول…… نبودی خجالتدای اشناسمی کھ من میی اونجاتا：ارتا
 

 انگاز زنده دنشیبا ھر تپ… زددنی بھ تپقلبم……دی گونمو بوسکوی اومد نزدعی سرارتا
 بر اثر شی پقھیانگار نھ انگار تا چند د……رفتھ بوددتمام تنم گرر گ"…شدمیو مرده م

 از یحت… برام بودشی گرم تر از اتیاغوش ارتا حت…… سردم بودسی خیلباسا
 نی اانیپا……ایخدا……دادیدست م  بھمیندی ارتا باشم حس خوشاکی نزدنکھیا

 ای……؟!؟ ممکنھ ارتا دوستم داشتھ باشھ!میممکنھ ما از ھم جدا ش……؟!ھیعشق چ
 نیمن ا…ممن… ایخدا……؟! خراب کنھوی قرار داد بزنھ ھمھ چھی ممکنھ یحت

 رشینگ……لطفا… خداجونرشیازم نگ……مردو دوست دارم
 

حوصلم سر رفتھ بود …از کلبعھ خارج شد. از جاش بلند شد و بھ سمت در رفت وارتا
 کلبعھ راه یبا لنگ لنگ کنان تو…… کنم ی برسکمی کلبعھ رو ی گرفتم تومیتصم…

 کرده ریارتا د…… دلم شور زد اری اختیب…… ساعت گذشتھ بود ھیکال … تمرفیم
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 زدن شدم کھ دی مشغول دبارهد…… از سرم باز کنم وی منفیزای کردم چیسع…بود
 ……  و برگشتمدموی بنفش کشغی جھی دستشو از پشت گذاشت رو شونم کھ یکی ھوی
 

اخر سر غر غر کنان …… کردی مسی ھسی ھی دستشو گذاشت جلو دھنمو ھعارتا
 گفت

 
 جمع کردم یی چند تاھی زمی بت بگم ھاومدم……یزنی داد مستمی جن کھ ندختر： ارتا

 … می دارازی نتیفقط کبر
 

 نکھیاز ا…… بودم دهی دتیری گوشھ کلبعھ کبھی افتاد ادمی کھ کردمی فکر مداشتم
کلبعھ  لنگ لنگان بھ سمت گوشھ عیسر…… بدرد خورد خوشحال بودم میکنجکاو

   باز گفتمشی بھ سمت ارتا گرفتم و با نتویکبر…… کردمو برداشتم دای پتویرفتمو کبر
 
  تی از کبرنمیا… ایب：دایا

 
  متعجب گفتارتا

 
 ی از کجا اوردنویا：ارتا

 
   تا اخر باز کردمو گفتمشموین
 
 بزنم کھ دی اطرافمو دھیگفتم پاشم …… منم حوصلم سر رفتھ بود ی رفتھ بودتو：دایا
 ……  بھ چشمم خوردتی کبرنیا

 
  ابروشو باال اورد و گفتی تاھی ارتا

 
   بوددی مفباری…… تیفضول：ارتا

 
   اخم گفتمبا
 
  نھ و کنجکاوفضول：دایا

 
   کرد و گفتیی تک خنده اھی ارتا
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   ھمن کارشونھیھر شب… کنھی می فرقچھ：ارتا
 
  کھ ارتا با تعجب گفت بخوابمنی ارتا و بحثش شدم و رفتم رو زمالیخیب
 

 ؟!یخوابی مسی لباسا خنی ابا：ارتا
 
  اخم گفتمبا
 
   خشک شن بعد بپوشمارمی در بی انتظار دارنھ：دایا

 
  اروم گفتارتا

 
 "…  بچلون بد بزار روتاری مانتو تو در بیول……نھ： رتاا

 
 
رو …… مانتو تاب داشتم ری بود زنی اشی بدیول…… نظر ارتا خوشم اومده بود از

  بھ ارتا گفتم
 
   تو اونور کنرو：دایا

 
  گفتحی با لبخند ملارتا

 
 نچ：ارتا

 
  اخم گفتمبا
 
 ای حیب：دایا

 
   کرد و گفتیی تک خنده اھی ارتا

 
   فقط زود باشباشھ：ارتا

 
در اوردم شالمو . مانتومونکھی بھ محض انامی اطمیبرا……اونور کرد . روشوو

 ازش اب تری لھیمانتومو چلوندم کھ … ھام کھ کل بدنمو پوشوند گذاشتم رو شونھ



 @Cafeetakroman                اختصاصی کافھ تک رمان        سیرمان دختر ابل

 231 

 روشن کنھ خواستی کھ ارتا میزمی مانتو  کنار ھدموی دراز کشاروم……دیچک
بھ سمت …… د کرنوری روشو اعیارتا سر…… خستھ بودم یحساب……گذاشتم 

 گھید… خوابم گرفتھ بود یحساب… روشن کرد یروونی شری زرونی رفت و بزمیھ
 ……… شده بود کھ خوابم بردنیچشام سنگ

 
 ی کرمکیارتا…… درز چامو باز کردم ی رو صورتم الی با قلقلک دستصبح
   گفتمومدی کھ از تھ چاه مییبا صدا…… دیکشی خودمو رو صورتم میموھا

 
  بزار بخوابم… مرض نکش ارتا：دایا

 
  با خنده گفتارتا

 
 ؟!ی شدداری بااااا：ارتا

 
  گفتماروم

 
   ادم بخوابھیدی اجازه ممگھ：دایا

 
  بازش گفتشی ھمون نبا
 

   فکنم دق مرگ شدن از نبود ماادشونی و معنایال… پاشو پاشو：ارتا
 
 ارتا دیبھ سمت مانتوم رفتمو دور از د… برداشتم زی خعی موضوع سرنی فکر ابا

   کھ شدم گفتمکینزد…شالمو درست کردمو بھ سمت ارتا رفتم…… دمیپوش
 
   نگران شدنی حتما کلمی زود برارتا：دایا

 
 …… می گفتو از کلبعھ خارج شدیی باشھ اھی ارتا

 
 کھ می از راھو رفتیمقدار…… راه برم تونستمی بھتر شده بود و می پام کمخدارشکر

 میدی مرد رو دری پھی کھ می اون قسمت رفتھیسرع …… بھ قسمت جنگل بانمیدیرس
 ……  ارتا گفت…

 
 ؟! از تلفنتون استفاده کنم تونمیشرمنده م… دیھ نباش  خستسالم：ارتا
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   لبخند زد و رو بھ ارتا گفتھی مرد ریپ
 
  ری بگایب…… پسرم اره： مردریپ
 
 قھی گرفت کھ بعد دو دادوی شماره مھعیارتا سر…… تلفونو بھ سمت ما گرفت و

  شروع کرد بھ حرف زدن
 

  ارتام… سالم：ارتا
 

 … داستان داره… جنگلم：ارتا
 

  نیی شما کجاکنمی مفی تعردمتیحاال د… اره：ارتا
 

  ی سمت قسمت جنگل بانای؟  خوب االن ب!جدن ………؟!یچ：ارتا
 

 …… ارهاره：ارتا
 

  نمتیبی مباشھ：ارتا
 

  خدافظ：ارت
 

   مرد تشکر کرد و رو بھ من گفتری گذاشت از پوی گوشنکھی از ابعد
 

صبح ھم دنبالمون … دنی خوابنی ما تو ماشھی از نگرانری امنای و الای مھشبید：ارتا
 اطالع بدن کھ من  زنگ سی بھ پلخواستنی منیرفتن سمت ماش…… گشتنیم

  دنبالمونانیاالنم دارن م……زدم
 
   لبخند زدمو گفتمھی ی سر خوشاز
 
 …… می کرددای نجات پنجایباالخره از ا… خوبچقدر：دایا
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اروم بھ سمتشون … سوارشھ ادی کھ مھدی دنوی خواست حرف بزنھ کھ از دور ماشارتا
 شد و ادهی پنی از ماشعی سری الدنی رسیوقت… ومدنی کھ اونام بھ سمتمون ممیرفت

  گفتیاومد منو بقل کرد و با نگران
 
 …… دلم ھزار جا رفت……؟! شمانی کجا بوداخھ：نایال

  و گفتدی بوسشویشونیپ… رفت سمتشو بقلش کردارتا
 …… میینجای االن انھیمھم  ا…گذشتھ  نازم گذشتھ ھا خواھر：ارتا

 
  و گفتدی کشی نفس از اسودگھی نایال
 
 ……  خستمیلی خالی ومی برنیای بفقط：نایال
 

 نی کوچولو تو ماشریام… می رفتنی بھ سمت ماشموی کرددیی رو تای حرف الیھمگ
بعد چند ساعت … نمی بقل گرفت کھ من تونستم راحت بشرویارتا ام…خواب بود 

 ی شدم و با پاادهی پنیاروم از ماش… راه برم تونستمی نمی خستگاز……الی ومیدیرس
 …  رفتمالیچالقم بھ سمت و

 
 فقط چند ساعت پشت خواستیدلم م…… رو تخت دمی اتاقمو باز کردمو پررهیدستگ

 ……  خوابم بردی معطلچیاونقدر خستھ بودم بدون ھ…سر ھم بخوابم 
 
 
اروم پاشدمو … کردیسرم بھ شدت درد م…… شدم داری از خواب بادی زھی تشنگاز

 گرفتم کھ بعد شرتمی سوھی… عوض کردم ی و شلوار ورزشدی بلوز سفھیلباسامو با 
 ……  ھوا عوض کنمھیاب خوردن برم 

 
از تو … پر اب کردم وانموی ابو باز کردمو لریش…… سمت اشپز خونھ رفتمبھ
 کھ گذشت حالم بھتر شد کمی…… قرص سردرد گرفتمو با اب خوردم ھی نتیکاب

 کھ یمحل…… رفتمایبھ سمت در…… رونی زدم بالی از ودموی پوششرتمویسو……
ارتا نشستھ و  دمی بودم کھ دای درگی نزدگھید…… نداشت یی اگھی دزیجز ارامش چ

  کنارش نشستمو گفتمششویاروم رفتم پ… زل زده ایبھ در
 
 ؟! مگھ نھھی دھنده خوبارامش：دایا

 
 متوجھم شده بود گفت کھ تازه ارتا
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 ؟! ی اومدیک：ارتا

 
  مکث کردمو گفتمکمی
 
 …  اومدمستی نشتری بقھی  دو دیکی：دایا

 
   لب گفتری دوخت و زای دوباره چشمشو بھ درارتا

 
  اوھوم：ارتا

 
 …دمی پرساروم

 
 ؟!نجای ای  اومدشدیچ：دایا

 
   و گفتنیی سرشو اورد پاارتا

 
   فکر کنماومدم：ارتا

 
  لحن اروم گفتمبا
 
 ؟!ی مورد چدر：دایا

 
   گفتای کھ زل زده بود بھ دری حالدر
 

 …………ی نھ بھ چی بھ کی بگبھتره：ارتا
 

  مکث کرد و گفتبکم
 

  توبھ：ارتا
 

 نیمن ا…اره… داشتم ی ارتا بھم فکر کنھ حس خوبنکھیاز ا… بدنم داغ کرد کل
 می از زندگیجزو…  از افکارمیارتا حاال شده بود جزو……مردو دوست داشتم 
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اون بھم حس …اون  ……؟!خوادیاون منو م……؟ !یاما اون چ………اما…
 ………داره

 
   گفتملرزوندی کھ صدامو می بغضبا
 
 ؟!یکردی بھ من فکر میچرا داشت…… بپرسمتونمیم：دایا

 
 اروم بھم زل زد و گفت…… و سکوت کردنیی سرشو اورد پاارتا

 
 ……… دونمی نمواقعا：ارتا

 
  داشت گفتی کھ تھش غم بزرگیی مکث کرد و با صداکمی
 

 نای کھ خانوده الیخانواده منو ھم اون عوض……… ارتا نبودم نی از اول امن：ارتا
 چشامو بستھ یبعد از اون اتفاق خون جلو……کشتن ……رو کشت 

فقط انتقام … ھیبرام مھم نبود طرف ک… گفتمی من بھ ھمھ زور مدایا………بود
 گھید……من از مھر خانوادم جدا شدم……جوونھ زده بود کھ تو دلم یزیچ……

 مرگ و یحت…خوشحال نبودم …شاد نبودم…… و شر نبودم طونیاون پسر ش
 فقطو اونم…دادی مزهی بھم انگزیچیاما فقط ……اما…… نداشت ی واسم فرقیزندگ

مھرو محبتمو ازم …… ویدلگرم…… کھ خانوادمو ییانتقام از کسا……فقط انتقام 
 رفتم تا یزم ریانواع کالس ھا… ستمی خودم واھی کردم رو پایسعمن ……گرفتن

کم …… دوست شدمادیتو اون کالس ھا با مھ…… دفاع کنم یبتونم از خودم بھ خوب
 ی پسر خوبنیام…… دوست شدم نی با امادی مھقیبھ مرور زمان از طر…کم 
 دوست کای با ملیبعد ھا کم کم تو پارت…… با اخالقم ساز گار داشت میلیو خ……بود

 نیبا ا…… خورهی حس کردم بدردم ماام… نبود یاز ھمون اول دختر سالم…شدم 
 …… اما… داده بودم لیبچھا گروه تشک

 
  مکث کرد و گفتکمی
 

 من تو دلم اما……دادی اب تاب می و با خنده از دخترشمی اومد پی قادرروزی：ارتا
 دونستمیدمو سر تر و باال تر م بھ کامم تلخ بود فقط خوایانقدر دن……پوزخند زدم 

 فرامرزو کنارت گاردی تو و اون بادنکھی اتا……یبخصوص از نظر نقشھ کش…
 ھیاز ھمون اول    …ی بودر سرتگفتی می کھ قادریزیاز اون چ…… دمی دھوشیب

 بار ھا دیشا…بخصوص شجاعتت… ی داشتیتو جذبھ خاص…… داشتمیحس مبھم
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 تو…یستادیمی کھ تو روم وای اما انقدر غرور داشتخوندمیو بار ھا تو چشمات ترسو م
 من از ھیروز بھ روز با تو زندگ…… حق نداره بھش تو بگھیچکی کھ ھی کسیرو

 نرم کمی ما باعث شده بود ی و دعوا ھااکل کل ھ… ومدی در میکنواختی
من … گشتمیمن داشتم بر م… کاراتم باشم ھی باعث شده بود فکر تالفیحت……بشم

 بھ مارات یذاشتی سر بھ سرم مانقدر……گشتمی سابق برمیمون ارتاداشتم بھ ھ
 …… عادت کرده بودم

 
 ی دوست داشتی نگات کنم و تو ھم ھر کارنمی بخار نبودم بشیاما انقدرم ب ：ارتا
 ھی… ھی…یزدی دست پا میوقت…ی کھ انداختمت تو استخر وقتاونروز……یبکن

اونم بعد از چند سال حس ترس اومد تو …تررس … بودم دهیترس… شده بودم یجور
 رو باال ی کھ خورده بودی ابیوقت…یزیترس از دست دادن چ… وجودم 

 ھممونو دق داده یحساب… دباره بھم داده بودھی خدا زندگانگار…یاورد
 خونھ ساکت ساکت ی بودی شھرامتی کھ ماموری چند روزبخصوص……یبود
 بگم تو تونمیم…… حس کردمتوی خالی تازه جایاوردانقدرر کھ تو بال سرم ……بود

 میزندگ  توی اومدی بودی چتو……دایا……ی ھا شدیژگی ونیمسبب ھمھ ا
ماه … تنھاست شھی ھمشھی کھ ھمی ماھھی… دونستمیمن خودمو مثلھ ماه م…من…

 شھیماه ھم…اما ستاره ھا ھمھ و ھمھ فقط ظاھرن … ستارسیدرستھ دروبرش کل
 کھ تو ی پسرھیھمدم … یی تنھاھیھمدم شب ھا… ستی ھمدمش نیچکیتنھاست و ھ

  ستتین……ستین………دهی زجر دی سالگ١٩سن 
 

 ارتا اشک دمیدی بار بود منیاول…… چشماش نم دار شده بود نیی انداخت پاسرشو
  شدم و با بغض گفتمکیاروم بھش نزد… ختیریم
 
 دقت کنھ مکی یاما وقت… تنھاست کنھی ماه فک می وقتیبعض……ارتا：دایا

 اون ستاره کھ ھواشو ی تنھاست ولننی مطمماه…نھیبیستاره خاصت خودشو م…
مراقبمونن و ھوامونو … ھستن ایلی خی ولمی متوجھ اطرافمون نشدیما ادما شا… داره

ارتا ھر …  ستارتشمیمن م…من ھستم …من… یستیتو تنھا ن…درضمن …دارن
 …… با من درد دل کن… من ھستم یوقت خواست

 
بھش … تارشھی گدمی اورد جلو کھ دزیچی از کنارش قھیبعد چند د… سکوت کرد اارت

 اروم گفت…… زل زده بود ایزل زدم کھ اون بھ در
 

 نی اھنگم بھ بھترنیا……اھامی روینھ تک ستاره … گھی ماه تنھاست دنھ：ارتا
   ماھش نشستھشی کھ االن پایستاره دن
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 ھیستا………؟ !… ……من ستاره ارتام…من…… پر اشک شده بودچشام

 ایخدا…… کشمیدارم زجر م…… رمیمیدارم م… ایخدا………؟!……اھاشیرو
 ؟!گھیچرا بھم نم… گھیاگھ ارتا دوستم ثاره چرا نم

 
 نی دلنوازش کھ ای اومدم و بھ صدارونی دورگھ و مردونھ ارتا از فکرم بی صدابا

 …… گوش دادم… کرده بود میاھنگو بھ من تقد
 
 دوباره دلم واسھ غربت چشمات تنگھ(
 
 

  واست دلتگھوونھی دل دنی ادوباره
 

  ترانھ ھامیستاره … از تو خوندن وقت
 

  اھنگھنی من قشنگ تری تو برااسم
 
   پروازمی بری اسی پرنده کی تویب
 
   بھ قلھ اوازمرسمی تو اما مبا
 

  ی ترانھ با من باشنی تا اخر ااگھ
 

 سازمی از اھنگ و صدا می تو سقفواسھ
 
 …  چشمک دوباره منو زنده کن ستارهھی با
 

  تنھا راه چارهییتو… وفتمی از نفس بنزار：ارتا
 
  ندارهی تو شب نوریب… ستاره ی ستاره ایا

 
  شھی ترانھ تا ھمنیا

 
 …ارهی من مادی ترو
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 ییخونی کھ عشقمو از نگاه من مییتو
 
 یمون کھ تو تپش ترانھ ھام مھییتو
 
 ی اوازشھیھم.. کھ ھمنفس ییتو
 
 یدونی کھ اخر قصھ منو مییتو
 

  کھی باری کوچھ ھی صداام ی کوچھ اگھ
 

 کھی چراغھ چشم تو تاری خونم باگھ
 
   بھ داد منیرسی اخر قصھ مدونمیم
 

 ) کھھی ھا نزدنھیی شد  تو ایکی ی لحظھ
 
   لب زمزمھ کردمری قسمت اھنگو با ارتا زنیا

 
  چشمک دوبارهھی با：ارتا

 
  زنده کن ستارهمنو

 
 وفتمی از نفس بنزار

 
  تنھا راه چارهیییتو
 
  ستارهی ستاره ایا

 
  ندارهی تو شب نوریب
 
 شھی ترانھ تا ھمنیا

 
 )ارهی من مادی رو تو
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ارتا نگران … دیرسینفس بھم نم…… شد ری من سرازی اھنگ اشکانی تموم شد ابا
  سرم و گفتیاومد باال

  ارمی برات اب بستایووا…وو … اخھ تو ی شدیچ…زمی عزدایا…دایا：ارتا
 

 کھ حالم بھتر کمی…… بکشم قی کردم چند نفس عمیسع… الی دو گرفت سمت وارتا
 از یکیرفتم بھش بگم حالم خوبھ کھ … ارتاس دونستمیم… پا اومد ھییصدا…شد 

 شدن ریرازدباره اشکام س… گذاشت جلو دھنم دی دستمال سفھیپشت دستامو نگھ داشتو 
 کم کم بدنم سست شده بود گھید  اما… بزنم غی کردم جیسع… کردم تقال کنم یسع…

 ………… شدنیو چشام سنگ
 
 اتاق ھی کھ شبی اتاقھیتو …… شدم داری و درد عضلھ از خواب بی سردرد لعنتبا

تو …… یلعنت…ااااه …… ھی کار کدوم احمقیعنی…… شده بودم ری بود اسایزندون
 یحت… خشکم زد دمیدی کھ روبھ روم میاز کس……افکارم غرغ بودم کھ در باز شد 

 …………جلوم بود شی متاسفانھ خود عوضی لحظھ بھ عقلم شک کردم ولھی
 
 ) ارتا( زبان از

 نجای ااالن…ی چیعنی… زده بشی غدای ادمی بھ سمت لب ساحل رفتم کھ دعیسر
 … دختر کجا رفتھنی ایعنی……بود

   برداشتمعیبدون توجھ بھ اسم سر…… زنگ خورد می بودم کھ گوشریرم در گ افکابا
 

  دیچی کارش تو گوشم پانتی و خفی کثلحن
  پارسال دوست امسال اشنا……سالم ارتا خان_
 
   داد زدمتی عصبانبا

 …ی عوضیخای میچ：ارتا
 
 ………ی بشزیھنوز مونده سوپرا… صبر داشتھ باش یکم…یاوه اوه چھ عصب+
 خالصش ری تھی بود با نجایاگھ االن ا…… رو اعصابم بود یلی قھھقھھ زد کھ خھی
  کردمیم

  از قھقھ گفتبعد
 …  باھات داشتھ باشمی بازھی ادیبدم نم…… ما ھسشی پی امانتھی……یراست_ 
 … دمی تمام توانم سرش عربده کشبا
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 توی تار موش از سرش کم بشھ   زندگکی… تار موش کی فقط اگھ……اگھ：ارتا
 خورمیقسم م…… زنمی مشیات
 
  زد و گفتی خنده چندش اورھی
 

 ……  خانوم چقدر خاطر خواه دارهدای انی انمیبب…… دستھ خودتھگھی دنشیا_ 
 

  مکث داد زدی از کمبعد
 
 ی برسری داگھ…ینیحاال حاال ھا مونده عشقتو بب… میبچرخ تا بچرخ…ارتا خان _

 …ی جسدشو ببندیشا…
 
 … یلعنت…… دیچی پی بوق  ممتد گوشی خواستم عربده بکشم صداتا
 

سوزشش …… کھ بھش اورده بودم شکست ی با فشاروانی بودم لی کھ عصبانقدر
 ……  برام مھم نبودی  رو احساس کردم ولیفیخف
بھت … منتظرم باش دایا…… کردمی میکاری دیمن با…… رفتم الی بھ سمت وعیسر

 …… دمیقول م… نجاتت بدم دمیقول م
 
 )دایا( زبان از
 
 

  شدم کھ گفترهیبا تعجب بھش خ…… شدی نمباورم
 
 نیبب…… ی بشزیحاال حاال ھا مونده سوپرا……؟  ھھ!ی؟ تعجب کرد!ھیچ_

 …… کنمی نابودت میچجور
 
   داد زدمی از ترس ولدیلرزی  تمام تنم منکی ابا
 
 تو……ی از ھمون اول بدبخت بودتو……ی بکنیتونی نمی غلطچی ھتو：دایا

 …یاری ارتا بدست بی کھ نتونستییعقدا…… ییعقدا
 

 کردی مشتریھر لحظھ فشارتو ب…… بھ سمتم شتاب بردتشتو گلومو گرفتعیسر
  گفتدادی کھ دندوناشو رو ھم فشار میاروم در حال……
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 از نقطھ ضعفش تونمیاما خوب م…… ارمی نتونستھ باشم ارتا رو بدست بدیشا_

 تو نویا …کاامی منم ملپس…یاگھ تو دختر ابلبس…… باشھ ادتی…استفاده کنم 
  گوشات فرو کن

 
 ھیبرگشت …… کھ دستشو ازاد کرد و بھ سمت در رفتاوردمی نفس داشتم کم مگھید

  رونیو از در رفت ب…… پوذخند زدھی بھم کرد و یینگاھ
 

ارتا …… داره وی سختنھمھی انی ادم چقدر تحمل اھیمگھ …… شدن ری سرازاشکام
 ……ی ستارتو نجات بدییای نمچرا…یی نجاتم بدییایچرا نم… ییپس کجا…

 
 سپارمیخودمو و ارتا رو بھ تو م…… ایخدا…… بود دهی اشکام بھ ھق ھق رسگھید

 …… پشتمون باش……
 
 ) ارتا( زبان از
 

 بھ نھیی نگاه تو اھی… ھا رو برداشتم ری اسلحھ و تعیسر…… دمی اتاقو با شدت کوبدر
 خورمیقسم م…… ھنوز منو نشناختھ چکسیھ……ھھ……خودم انداختم 

 کردن ی بازری با دم شینی کردن یبا من باز……تک تک تونو …… کشمتونیم
لعنت … بھتلعنت……ھی نقطھ ضعفم چدونستنی ماونا……یلعنت……

 نننتتتتتتلعععععن…
 
 یفی خفی با صداکی رو پرت کردم کھ گلدون کوچنھیی اھی رولی تمام وساتی عصباناز

 جلو در خشک ادی و مھی و النیام… در با شدت باز شد قھیبعد چند د……شکست 
   بودم داد زدمیانقدر عصب…… شده بودن رهیزده بھ من خ

 
  رونی برویب：ارتا

 
 اروم با تتھ پتھ گفت…… شده بود رهی نگران بھم خیال
 
 …خون…داره …دا…دستت… دتا…ار：نایال
 

  وسط حرفشدمیپر
  رونی بنی برفقط……ستی نمھم：ارتا
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 قھیبعد چند د…… در گوشش پچ پچ کردیزی گرفت و اروم چوی الی شونھ ھانیام
 دونستی اخالقمو خوب مادیمھ…… رونی و از اتاق رفتن بنویی سرشو اورد پانایال

 اروم قدم برداشت سمتم و گفت… ارومم کنھ تونھی مدونستمیم…
 

 ؟!دنی رو دزددایا：ادیمھ
 
  دمی تعجب پرسبا
 

  یدونی از کجا متو：ارتا
 

لبخندشو کم رنگ … شدم رهی من با اخم بھش خی زد ولی تک خنده کمرنگھی ادیمھ
 کرد و گفت

 
 شھی عاشق پیدوم اقا… بگم داد و ھوارات کل خونھ رو گرفتھ دی کھ بااول：ادیمھ

 ………… ری برن تو دھن شنیی پازارنیسر نم. ینجوریا
 
  مکث کرد و گفتکمی
 

  ؟دنشی دزدیک：ادیمھ
 
 
 

   پرپشتم بردم و اروم گفتمی تو موھادستمو
 

 …… شی ساعت پکی：ارتا
 

  اخم کرد و گفتھی ادیمھ
 

 …… دای دنبال ای شھر و مکانو بگردنی کل ایخواستی تو مبد：ادیمھ
 

 داشتم منفجر تی کھ از عصبانیدر حال…… دمی چسبادوی مھقھی پاشدم و یعصب
  گفتمشدمیم
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 دای رو پدای تا اگردمی مرانویاگھ بشھ کل ا…… دای جز استی مھم نیچی ھبرام：ارتا
 نو…را…یا…کل……کنم 

 
   برد باال و گفتمی دستشو بھ عالمت تسلادیمھ
 

 یکنی اونا شل و پل می منو بھ جایزنی بگم مگھی دزی من چھار تا چاالن：ادیمھ
 …… 

 
  اروم گفتادیمھ…… کالفھ کل اتاقو دور زدم عی و سردمی کشقشی دستمو از اروم

 
 ؟!ی کنکاری چیخوای محاال：ادیمھ
 
  گفتمی کالفگبا
 

  دووونمینم… دونم ینم… دونمینم： ارتا
 

 دکمھ دموی کشقی نفس عمھی…… زنگ خورد می بزنھ کھ گوشی خواست حرفادیمھ
  سبزو لمس کردم

 
 )دایا( زبان از
 
 

 سر کنم نجای اموی کل زندگتونستمی نمشدمی دست بھ کار مدیبا… کالفھ شده بودم یحساب
 دمیفھم……اھا …… درو باز کرد   نی کھ بشھ اکردمی مدای پیزیچی دیبا………

سنجاقو گذاشتم تو … در باز بشھ دوارمیام… سنجاق برداشتم ھی از موھام عیسر……
 با ی دزدا چجورنیا… لعنت  بر پدرتیا……… باھاش ور رفتم یقفل در و ھ

 …… ھااھی کار سختمیدزد………اووووف …… کننیسنجاق درو باز م
 

 شتاب برداشتم سر جام کھ در عیسر… پا اومدی کھ صدارفتمی با سنجاق ور مداشتم
 … باز شد

 
 نجای انیا…یا…… مغزمو شست شو بده ایخدا…… نھ گھی دنیا…… نھ نھ نھ
   نحسش بھ خودم اومدمی؟   با صدا!… کنھی مکاریچ
 …… ی؟ انتظار نداشت!…ھیچ_
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    اخم کردمو و گفتمھی
  یخوای می جون من چاز：دایا

 
   زد و گفتی خنده چندش اورھی

 …پرهی می مزه بازبگم……ی شدیتازه وارد باز……زوده بگم _
  

   زدمداد
   ارتا بفھمھاگھ…یی تمومش کنوی بازنی بھتره اپس：دایا

 
  وسط حرفمدیپر
 
 دی شاچون……ینیتو بب بار اخر عشقی برانکھیفقط ا…… دنبالت ادیارتا داره م_
 ……شینی نبچوقتی ھگھید
 
  رفت و درم بستعی بزنم سری خواستم حرفتا
 
 کمکم کنمیالتماست م…… کنمی التماست مایخدا…… ایخدا… نھھھ امکان ندارهنھ

 ……نزار…… نزار ایخدا… وفتھی ارتا بی براینزار اتفاق……کن 
 
 )ارتا( زبان از
 

 …… دیچی چندش اورش تو گوشم پیصدا
 
 با دارتی دنی اخردیشا…درضم …  ای ادرس بنی و بھ اریتمام مدارک و اسناد بگ_
   باشھدایا

 
 حس کنم با تمام قدرتم ادی حضور مھنکھیبدون ا…  حرف قطع کرد نی بعد از او

   و داد زدمواری بھ ددمیمشتمو کوب
 

 مخوریقسم م… باھات بکننی کارزارمی نمرمیاگھ من بم…… منتظرم باشدایا：ارتا
 ……دای اخورمیقسم م……
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ادرس …… نگاه کردم مویگوش…… بلند شد می اس ام اس گوشی صداقھی دو دبعد
…  رونی بگم از اتاق زدم بیزی چادی بھ مھنکھیبدون ا… بود یاون مکان لعنت

   صدام کردادی کھ مھرونی بزدمی مالیداشتم از و…
 

 …… ستایارتا وا…… ارتا：ادیمھ
 
 
   رومو بھ طرفش کردمو گفتمی کالفگبا
 

  زود حرفتو بزن…… ؟!ھیچ：ارتا
 

   با نفس نفس  گفتادیمھ
 

  امیب… منم…بزار： ادیمھ
 
   گفتمتی عصبانبا
 

 ……   باشھی و بقیمواظب ال…… خوادینم：ارتا
 

   کالفھ گفتادیمھ
 

 ……؟! بودنی رفاقتمون اارتا：ادیمھ
 
   زدم و گفتمی لبخند کمرنگھی
 

 …… ی باش بخصوص الھی شد مراقب بقمیزی چاگھ：ارتا
 

انقدر کالفھ ……  شدم و گاز دادم نی گوش بدم سوار ماشادی مھی بھ حرفانکھی ابدون
 مکان خرابھ ھی…… بھ ادرس دمی رسقھی د۴۵بعد …… کردی ارومم نمیچیبودم ھ

 شدم و بھ طرف اون مکان ادهی پنیاروم از ماش……بود کھ اطرافش پر درخت بود 
……  شدی باورم نمدمیدی کھ میزی از چدمی کھ جلو رسکمی……حرکت کردم 

   داد زدمیعصب……اروم بھ سمتشون رفتم …
 

 ……  ول کن مدارکو اوردمدارویا：ارتا
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   گفتیرو بھ قادر…… سر داد یی روشو برگردوند و قھقھھ ایشھرام

 
 ……  ازشری مدارکو بگبرو：… یشھرام

   داد زددای سمتم کھ اومدی داشت میقادر
 
 زحمت ی مدارک کلنیتو بخاطر ا……ارتا نده بھشون …… نھھھھھھ：دایا

    حرفا گذشتھنیکار من از ا… نده ارتا……یدیکش
 

   داد زدمیعصب
 

 …  تو…یتو واسم مھم… ستنی واسم مھم ننایا：ارتا
 
   با التماس گفتدایا

 
التماست …ارتا برو …ارتا نده … ھم تو رو کشنی ھم منو می باش بدنیمطم：دایا
  کنمیم
 
   جلو دھنشو گرفت و گفتعی سرکایمل
 
   االن ارتا مال من بوودمی تو زندگیومدیاگھ تو نم…… دختره کصافت خفشو：کایمل
 

 دمی عربده کشیعصب
 

 ی چی  برای؟   فکر کرد!کای ملی فرض کردی منو چتو……ھھ：ارتا
 ی ھر مردی کھ رو پای انقدر فاحشھ ا تونکھی ایبرا……؟ !خواستمتیم
 ھزارم کی؟ تو !یکنی مسھی پاک من مقایدای خودتو با ای البات دارھیتو…ینیشیم

 ……ی رو نداردای اتی و معصومھیپاک
 

 دی رفت و موھاشو کشدای بھ سمت ایشھرام…… قرمز شده بودم تی از عصبانیحساب
 دهی بر اثر کشدای ای نالھ ھایصدا… کردمی خونو تو رگام حس نمتیاز عصبان……

  زد و گفتیکیریستی خنده ھھی یشھرام…… دادیشدن موھاش منو عذاب م
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چھ داستان عاشقانھ …… قرار گرفتم ری تاثتحت……یوااا：…یشھرام
 یی جاکیبھ … و مجنون یلی داستان عاشقانھ مثل داستان لنی قراره ایول……ییا

 … ختم بشھ
 

 و گفت… و اسلشو در اورد بشی کرد تو جدستشو
 

   خوبھدای ااھا……نمیامممم بزار بب… با کدومتون شروع کنم بنظر：… یشھرام
 

 کھ یدر حال…… کردی مھی و گردیلرزی مدای گرفت کھ ادای رو بھ طرف ااسلحھ
  بودم گفتمیعصب

 
 ……  رو ازاد کندای و اری اسنادو بگایب：ارتا

 
  سر داد و گفتی خنده عصبھی دباره یشھرام

 
  یزی چھی شد نیا：یشھرام

 
 ..……  اومد سمتم و مدارکو ازم گرفتی اشاره کرد کھ قادری بھ قادررو

   گفتی شھرامکھ…ی داد بھ شھراممدارکو
 

 رو دای اگھیارتا خان واعتو بخون کھ د…… تھ خطھ گھی دنجای کنم افکر：یشھرام
 …ینیبینم
 
 )دایا( زبان از
 

   گفتی خنده چندش اورھیبا …… درو باز کرد ی قادرقھی از چند دبعد
 

 … رهیگی داره اوج می کھ بازمی برایب… نجای اادی داره مارتا：یقادر
 

   گفتمکشوندی کھ منو می حالدر
 
اشغالھ …ازتون متنفرم …… نیخوای میاز جون ارتا چ…… ی کن لعنتولم：دایا
 اااااایعوض… زی ھمھ چیب
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  دیتنم لرز داد محکم زد کھ ھی یقادر
 

 …… شوخفھ：یقادر
 
 ایخدا……ترس…ترس…دباره ترس…… دمیترسیم…… چشامو بست زی چھی با

 منو تو اغوشت ایخدا…… بندتو تنھا نزار ایخدا…من فقط تو رو دارم ……
 …… پشتم باشایخدا… تر بشم چارهی کھ ھستم بینی از انزار…ریبپذ
 

 بھ گوشم خورد یی اشناھیصدا…… می مکان باز رفتھی احساس کردم بھ قھی چند دبعد
 ……  کھ ھضمش قابل مشکل بودییصدا……

 
 ؟!یخوری شکست می دارینیبی می  وقتی داری حسچھ：…یشھرام

 
   تمام توانم داد زدمبا
 
 یخوای اونطور کھ مزارمیمن نم… زارم یمن نم……اشغال … متنفرم ازت：دایا
 ……  برهشیپ
 

   سرداد و گفتی قھقھھ اھی یشھرام
 

 چشم ی بگگمی میپس بھتره ھر چ…… نھ من یی تو گرونکھی امثل：یشھرام
 ……ینیبی بد میلیوگرنھ خ……

 … دمی ارتا رو شنی بزنم صدای خواستم حرفتا
 

  مدارکو اوردم… رو ول کن دایا：ارتا
 
 ایخدا…… می چقدر جون کندیلعنت…یدی زحمت کشنایتو بخاطر ا……ارتا نھ … نھ
 خستھھھ… خستم گھید…… کن یکاری
 
   گفتی زد و رو بھ قادریی قھھقھ ای افکارم بودم کھ شھرامتو

 ……  ازشری مدارکو بگبرو：یشھرام
 
  ی بھ ھدفت برسزارمی نمیشھرام…… زارمینم…… زارمی نمگھی دنھ
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   ھر چھ توانم داد زدمبا
 
 زحمت ی مدارک کلنیارتا تو بخاطر ا… نده بھشوونارتا……نھھھھھھ：دایا

  حرفا گذشتھھنیارتا کار من از ا…ارتا ندھھھھ…… یدیکش
 
  گفتی عصبی با صدادایا……… بود دهی بغضم ترکگھید
 

 …… تو… یتو واسم مھم…… ستنی واسم مھم ننایا：ارتا
 
 بودم عاشق ارتام دهی باور رسنی بھ اگھید………دی حرفش قلبم لرزنی ابا

 یحت…… بشھ روزی پی شھرامزارمیمن نم……من…… کنم کاری من چایخدا……
  گذرمیشده از خودم م

 
   رو بھ ارتا گفتمی صورت التماسبھ
 
ارتا برو …ارتا نده …… ھم تو رو کشنی ھم منو می باش بدنی مطمارتا：دایا

 …کنمیالتماست م……
 
  بوددهی کارم بھ ھق ھق رسگھید
 
 دستام بستھ بود و یلعنت…… دھنمو گرفت ی کالفھ اومد سمتمو جلوعی سرکایمل
 …  کنمی غلطچی ھتونستمینم
 ……  تر شدمی کھ با بودم عصبی از اونکای ملی صدابا
 
 …… االن ارتا مال من بودمی تو زندگیومدیاگھ تو نم… دختره کصافتخفشو：کایمل
 

  گفتکردی کنترل متشوی کھ عصبانی جوابشو بدم کھ ارتا در حالرفتم
 

 ی چی برای؟ فکر کرد!کای ملی منو فرض کردی چتو……ھھ：ارتا
 ی ھر مردھی پاھی کھ رویی تو انقدر فاحشھ انکھی ایبرا…؟!خواستمتیم
 وی ھزارم پاکھی؟ تو !یکنی مسھی پاک من مقایدای خودتو با ای البات دارھیتو…ینیشیم

 ……ی رو ھم نداردای اھیمعصوم
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 حس نیباتری از زبون ارتا زدنشی کھ شنییحرفا…… برام لذت بخش بوددحرفاش
 یبا چشما……انقدر کھ محو حرفاش بودم فراموش کرده بودم کجام …… بوددایدن

 تو شب برق شی ابیچشما…قیعم…زل زد بھم …… زل زدم بھشمیاشک
…… عاشقم کرد… کرد رمیاس…اون چشما منو جادو کرد … چشمااون……زدیم
 …… نگاھشوونھید……کرد ونمید
 

 سرم ھی تو ناحیحیفجدرد …… شددهی صورت ارتا بودم کھ از پشت موھام کشمسخ
 منو تو چنگش داشت ی چندشش موھای با خون خنده ھای عوضیشھرام……داشتم 

 قرمز بود و دستاشو مشت کرده تی شدم کھ از عصبانرهی بھ ارتا خمی اشکیبا چشا…
 … بود

 
  چندش اورش گفتی با اون صدایشھرام

 
 یول……ییچھ داستان عاشقانھ ا…… قرار گرفتمریتحت تاث…… یواا：یشھرام
  ختم بشھیی جاھیبھ … مجنون یلی داستان عاشقانھ مثل داستان لنیقرار ا

 
درباره اشکام …… دیلرزیبدنم م…… کرد و اسلھ دراوردبشی دستشو تو جیشھرام

   مکث گفتھی با یشھرام…… کردن ختیشرو بھ ر
 

 دایاھا ا…… نمیامممم بزار بب……… با کدومتوت شروع کنم؟؟بنظر：یشھرام
 …خوبھ

 
 بندت خداجون…یی کجاایخدا… زدی رو بھ سمتم گرفت کھ قلبم مثھ گنجشک ماسلھ

تنھا تو رو دارم …… ترسمی مایخدا… ترسمیم… تنھام نزار ایخدا… دارهازیبھت ن
 …  ریدستمو بگ……

 
   داد ارتا بھ خودم اومدمبا
 

   رو ازاد کندای و اری اسنادو بگایب：ارتا
 

  زد و گفتی درباره خنده عصبیشھرام
 

  یزی چھی نیا：یشھرام
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 … رهی اشاره کرد کھ بره اسنادو بگی سر بھ قادربا
 

 … ی مدارکو گرفت و رفت کنار شھرامیقادر
 

   گفتیشھرام
 

  ینیبی رو نمدای اگھیوداعتو بخون کھ د…… تھ خطھ ارتا خانگھی دنجایا：یشھرام
 

   کھ ارتا داد زددی ماشھ رو کشیشھرام
 

 ھنھھھھھھھ： ارتا
 
 یکھ ھمون لحظھ صدا… زد ری بھش تی شھرامعی بعد اسلحشو دراورد کھ سرو

 …… اومدسی پلنیماش
 

 ری تھی بار با تمام توانش نیاخر… صورتش جمع شده بود ارتا……دنیلرزی مدستام
   زدمغیج…… نیو بعد افتاد زم…… زد یبھ شھرام

 
 اررررتاااااااااااااااااااا：دایا

 
ارتا نھ …نھ نھ نھ …… شدی مریقلبم ت……قلبم …… پاشدم رفتم سمتش عیسر
  خداااااااااااااااااااااااااااااا……اااااااااااااایخدا……ارتا ترو خدا تو نھ …

 
 کھ اشکامم قصط گرم یانگار… خوردی سرد ارتا سر می گرمم رو گونھ ھایاشکا

   لرزون گفتمیا سرشو بلند کردم و اروم با صدریز……کردن صورتشو داشتن 
 
 چارهینزار ستارت ب……ارتا ولم نکن …… ترکم نکن ارتا……ارتا：دایا

 دمیقسمت م… دمیارتا قسمت م……نزار نابود بشم … بشم کھی تکھینزار ت……نشھ
 ارتا من…تحمل کن 

 
 ی زدم کھ خنده بییدستتش تک بوسھ ا…… دستشو اورد باالو گذاشت رو لبم اروم
   گفتومدیز تھ چاه م کھ ایی کرد و با صدایجون

 
  دارم…ست…دو：ارتا
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 خنده ھی……فقط بھ نقشش زل زده بودم …دستام سرد شد …… شد ھوشی بعد بو
   زدم و گفتمیکیریستیھ
 
 رو ندارم ای مسخره بازنی تاقت ایدرستھ من شوخم ول…بسھ … بسھ ارتا：دایا

 ارتاااااااااااااااااااااااااااا…ارتاااااااااا…ارتا پاااشو …ارتا …ارتا عشقم …ارتا …
 

 …  منو بھ خودم اوردادی داد مھیصدا
 

  اوناھاش： ادیمھ
 

  نبض شونیکیاومدن سمتمونو …… ومدنی پوش بھ سمت مدی سفعی سرھی با ادیمھ
  گفتعیو سر"ارتا رو گرفت 

 
 مونھی زنده ممارستانی بمی برسگھید قھی د١٠اگھ تا _
 

ارتا " نیسوار ماش"… دنبالشون ای ارتا رو کول گرفت و منم مثھ زامبعی سرادیمھ
 با ختمیریتو حال خودم نمبودم فقط اشک م…… دادی فقط گاز مادیمھ…… میشد

   بھ خودم اومدمادی مھیصدا
 

   در مقابل عشقبخصوص………ھیارتا قو…… نکن ھیگر…… دایا：ادیمھ
 
 جو عوض بشھ دستشو بھ سمت ذرهی نکھی ای براادیمھ…… زدم ی جونی لبخند بھی

   لب گفتریز…ضبط برد و روشن کرد 
 

 ……مونھی ارتا منمی مطممن：ادیمھ
 
 ……  خاطراتم افتادمادی اھنگ ی صدابا
 

 …کلبھ
 …زییپا

 ……شب
  انی پای عشق بو
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   احساس مثل بارون منم نم نمِیزییِشب پا( 
   کم کمشمی تو خودم انگار دارم عاشق مزمیریم
   سردمکمی گرمم کمی

   ھر دمکنمی حس متورو
 )  عاشق شده قلبمنی ببی تکراری روزایآھا
 . 
 

 اما ارتا زنده ریخدا جون منو بگ…… ایخدا…… شده بود لی بھ ھق ھق تبدمیگر
 … رمیمیخدا من بدون ارتا م……بمونھ 
  دستشو برد سمت ضبط کھ گفت… دی اوضامو دادیمھ…… ختنیری وقفھ می باشکام

 
 …  قط نکنکنمی مخواھش：دایا
با گوش دادن بھ اھنگ ذره ذره خرد … شد رهی انداخت و بھ جلو خینی نگاه غمگھی

 ………………شدم
 
  نگو زوده تو دوست داشتن(

  ستی و بس نی حد کافنیھم
  ستی مشخص نیزی تا تھ قصھ ھنوز چدونمیم

 ! شونھ؟ی چھرت پرچرا
 !  تو قلبت آشوبھ؟چرا
   تو اگھ زودهیبرا
   من چقدر خوبھیبرا
   کھ دل بھ تو بستمنیھم!  آخر قصھستی نمھم

   عاشقت ھستمای دنھی با تو احساس و شناختم
  رمی از عشقمون سی بگی اگھ تو حتستی نمھم

   احساس و تورو از خالق عشقی کعبھ رمیم
  رمی گی مپس

 . 
 . 
 . 

   کھ دل بھ تو بستمنیھم!  آخر قصھستی نمھم
   عاشقت ھستمای دنھی با تو احساس و شناختم

  رمی از عشقمون سی بگی اگھ تو حتستی نمھم
   احساس و تورو از خالق عشقی کعبھ رمیم

  رمی گی مپس
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 . 
   از خالق عشقتورو

 ) رمی گی مپس
 

 …… مارستانی بمیدی رسادی مھی با گاز دادن ھاقھید٩ بعد
 

   داد زدممارستانی تو بعیسر
 
   کمکادی بیکی خدا ترو：دایا

 
 اومد سمتومونو بھ چنتا پرستار گفت یدکتر…… پشت سرم ارتا رو کولش بودادیمھ
 رو بھ من گفت…… اتاق عمل نشیببر

 
 ؟! ی زنششما： دکتر

 
   ھوا گفتمیب…… کردی اصال کار نممغزم

 
   ندارمویمن جز ارتا کس… نیترو خدا نجاتش بد"…اره：دایا

 
  رو گذاشت رو شونم و گفت" دشی چروکیدکتردستا

 
 …… توکلت بھ خدا باشھ دخترم… کنمی مموی سعتمام： دکتر

  نگفتمیچی ھنویی اوردم پاسرمو
 

صدامو …… ایخدا…… شد ری ارتا اشکام سرازادیبا …… کردی درد محی فجسرم
 نداره وی کھ االن جز تو کسیکس… اوردهمانی کھ بھت ایی بنده اھیصدا…یشنویم

 نی ترزیپدرمو عز…تو مادرمو … خداجون……ی کنتشیحما… یپشتش باش
ر ی ارتا رو ازم نگکنمیالتماست م…… کنمیالتماست م…… یکسامو ازم گرفت

 نمی نبوی ابی اون چشاکشبی… کشبی اگھ من ایخدا… رمیمیمن بدون ارتا م……
 کس ی دختر تنھا و بھیبھ … کمک کن رتیبھ بنده حق… ایخدا…… شمی موونھید

 …… کمک کنخوادی کمک نمی کھ جز تو از کسی کسبھ……ایخدا…کمک کن
 

 اوند مارستانی بی بعد از انجام کار ھاادیمھ…… شد لی صدا دار تبدی بھ ھق ھقامیگر
 ادیبا اسرار مھ…… از ارتا نبود ی ساعت گذشتھ بود و خبر۴ بایتقر…… شمیپ
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حاال شده بودم مثل مرده متحرک …… و سبز نشستم ی ابی ھای صندلیرو
 …… شکھی کھ فقط نفس مییمرده ا………

 
 رفتم سمتش و عیسر… رو تو چشاش خوندم یغم… افکارم بودم کھ دکتر اومد تو

 گفتم
 
    ؟! گردهی؟ بر م!…گھی من زندس دیارتا……؟! شدهیچ…یچ：دایا

 
 ……  نزدی حرفنویی سرشو انداخت پادکتر

 
 زدم و یکیریستی خنده ھھی… کنھی سکوت منی اپرسمیمن سوال م… خلنا نامی اھھھھ
  گفتم

 
 جون ارتا رو بگو بس یدک…… بابا یا… نی دونم تو و ارتا ھدمستی مدکتر：دایا

  اوردی سر اون دختر باز نییکنھ تا بال
 

 ……  کھ متنفر بودمیزیاز چ……… سکوت فقط
 
 ……  شدنکھی تکھیت…خرد شدن…شکستن… تو قلبم احساس کردم ی درد بدھی
 
 … مارستانی برونی کردم کھ روشو برگردوند و رفت بادی بھ مھیی نگاھھی
 

   اروم گفتدکتر
 

 …… جسدشیک：  دکتر
 

   زدم وسط حرفشداد
 
اون زندس … من نمرده یارتا…… دی محترم حرف دھنتونو بفھمیاقا： دایا

 زنننندھھھھھھھھھھھھ…
 

ارتا ستارشو تنھا … رهی نمییارتا بدون من جا… ششی پرفتمی مدیبا……,ومدی نمنفسم
  زارهینم
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 خوری دکتر از دور بھ گوشم میصدا……با دو بھ سمت اتاق عمل رفتم  
 

  امیتا من ب… ستی حاش خوب ننیری بگجلوشو：دکتر
 

 یرفتم باال… روح ارتا رو تخت بود یجسم ب… اتاق عملو با شدت باز کردم در
  داد زدمھیبا گر…سرشو تکونش دادم 

 
اخھ  من ھنوز بت ……ارتا چشاتو باز کن …ارتا تنھام نزار… پاااشووو ارتا：دایا

ارتا مرگ …… اونجا ی اومدچرا…یچرا اومد…چراااااا ……نگفتم دوست دارم 
 تنھات گھید… نجامیمن ا…نگاه کن …چشاتو باز کن …ارتا …… پاشو دایا

 بدبخت…… ینیبی ماااااایخدا………ترو خدا … میما بھم قول داد… زارمینم
نفسمو …… می معاملھ کنای اصن بایخدا……… شدمچاریب… شدمممم 

اخھ چطور …… رمیمیمن بدون ارتا م" … بر گردونی رو بھ زندگارتا……ریبگ
مگھ ستاره بدون ماھش …… ی منو تنھا بزارادیارتا چطور دلت م……… ادیدلت م

پشتتم … تم من ھسگفتم…یی تنھایبھم گفت…… ادتھی رو ایلب در…ارتا …نور داره
 … ی لعنتیزاری منو تنھا میدار… یپشتم بود… یاما تو چ…

 
 … دو نفر بھ سمتم اومدنو منو گرفتن… ومدنی پرستارا از پشت سرم میصدا

   زدمغی جھی با گرھمراه
 
 دمیارتا ترو بھ خدا قسمت م…… نجاتم بده ایارتا ب…اااااااارت… نننی کنولم：دایا

  ارتا…… کننی دارن مارو از ھم جدا منایا…ارتا بلند شوو ……
   مکث گفتیبعد از کم…… صحنھ بود نی تماشا گر انی غمی با نگاھدکتر

 
  میکنی امتحان مگھی دباری کردن و ایاح： دکتر

 
  وشن کردو دستگاھو ر. پرستار بھ سمت دکتر رفتھی
 

 ……  کردنای با دست احاول
 

 کھ حاال در یری حقبنده…یخالق تمام ھست… زدمی تو دلم خدا رو صدا مفقط
 زمان با ھی کھ یکس……سیدختر ابل…… خوادی و کمک مزنھی زانو مشگاھشیپ

حاال من بنده ……منم ……؟!یحاال چ… کردی می دوست بود و از خدا دورطانیش
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 بخشنده و کھ ییخدا…… پشتم بود ای و نا خوشی کھ تو تمام خوشیبنده کس…خدامم 
 …… سوی گناه دختر ابلیحت… بخشھی انسان ھارو مھیتمام گناھ

 
   پرستار بھ خودم اومدمی صدابا
 

 …… برگشتماری بدکتر： پرستار
 

 کتاستی خدا بگو：قل ھوهللا احد( ……ی جواب بندتو دادایخدا……ی دادجواب
 

   استازی نی بخدا： الصمدهللا
 
  شدهدهیی نھ زادهیی زانھ： ولدی ولم لدی لم

 )ستی او نی ھمتاچکسیھ： لو کففن احدکنی ولم
 …  شدنی زدمو چشمام سنگی جونی لبخند بھی
 
  کردی درد محیسرم فج…… شدم داری بنای الی غرغرای صدابا
 
   سرش شوھرم بھوش اومده عمم پاشھ بره باالیگی بد نمیدی مثھ خرس کپااااه：نایال
 

  با خنده گفتی پاشدم کھ العیسر… افتاد ادمی کم کم یول… گفت ی چدمی نفماول
  شدی من مرده بودم از جاش بلند نماالن：نایال
 
…  دمی دادوی کھ مھگشتمیدنبال اتاق ارتا م… گفی چدمی نفمگھی دور شدم کھ دی الاز

   بھ سمتش رفتم کھ با لبخند گفتعیسر
 

  خورمیشوھرتو نم… نترس：ادیمھ
 
  کننی بار مکھی مرض چرا امروز انقدر ھمھ منو تیا

 
 بود دهی برھنھ دراز کشمھیارتا با تنھ ن…… بردم و باز کردم رهی بھ سمت دستگدستمو

  اروم گفتم…… سمتم دیاروم زدم بھ در کھ صورتشو کش……و حواسش بھ من نبود
 
 ؟ ا! نیخوای نممھمون：دایا
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   لبخند زد و گفتھی ارتا
 

   توایب：ارتا
 

   کنارش نشستم کھ گفترفتم
 

 …یدی خوابخوب：ارتا
 
   اخم کردمو گفتمھی
 
 ایب… گھیرفتم بخوابم روحت اومد باال سرم م…… نی شما گذاشتمگھ：دایا

  دهی گرفتھ کپنیمن اونجا تو سرم و دستگاھم ا… نگاه…
 
 شل و ای تو ھمون دنزنمی ارتا دختر باز ولم کن عصاب ندارمااااا مگمی میھع：دایا

  کنمیپلت م
  ی تو گفتدباره：دایا

 
  ارمی ارتا رو در بی کردم ادایسع
 
 )  دختل باژیباژ تو بھ من گوفت(：دایا

 
   و گفتدی زد و لپمو کشیی قھقھ اھی ارنا
   دختر باز گفتن تنگ شده بود خانوممی برادلم： ارتا

 
   تعجب گفتمبا
 
 !خانومم!!!  بلھ：دایا

 
  باز کرد و گفتوششی نارتا

 
 ی بریتونی فرستاد گفت تو نملویی خدا ازراھوی بودم ایاون دن… ی خالجات：ارتا

گفت خانومت خدامونو کچل کرد انقدر ترو صدا زده گفتھ "…منم گفتم چرا …بھش 
اگھ تو … دی سرم عربده کشلییارزرا……^گفتم من چاکر خانومم ھستم … یبرگرد
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 ی بدبختیلیخ… تو افتاد رتی گد بوی کنیا…… دمی من از کارم استفا مای اون دنینر
  منم ازش تشکر کردمو برگشتم…… واسھ خودش ھی جھنمایفکنم ھمون دن

 
   بھ شکل شاخ دراوردم و گفتمدستمو

 
 ؟! من خرمبنظرت：دایا

 
   فکر کردن در اورد و گفتی اداکمی ارتا
  اسم فرستاده کھ خدا ویی فرشتھ ھاھی شبشتری بتو：ارتا

 
  کردی کھ ذره ذره ذوبم مییچشا…… شدم شی ابی لبخند زدم و محو چشاھی
 

   لبخند زد و گفتھی ارتا
 

  جمع کنلتوی وساشمی مرخص مفردا：ارتا
 
   تعجب گفتمبا
 
 چرااا：دایا

 
  با ھمون لبخندش گفتارتا

 
  می دعوت شدخارج：ارتا

 
   ھمون تعجبم گفتمبا
 
  ی واسھ چخارج：دایا

 
  زد و گفتقی لبخند عمھی ارتا

 
   قرارداد پنجمیبرا：ارتا

 
  گرد شده گفتمیبا چشا… … شدی نمباورم

 



 @Cafeetakroman                اختصاصی کافھ تک رمان        سیرمان دختر ابل

 260 

 …… قرارداد چھاارتا：دایا"
 

   وسط حرفمدیپر
 

 ……  ولش کنموونمی خانم گرفتم مگھ دتازه：ارتا
 
   و گفتمدمی دستامو بھم کوبی خوشحالبا
 
   عاشقتمیییییوااا：دایا

 
   تا اخر باز کرد و گفتششوی نارتا

 
   بگودی جدزیچی دونستمی منویا：ارتا

 
   زدم و گفتمنشی مشت اروم بھ سھی
 
  بدجنس：دایا

 
   کرد و گفتیی خنده اارتا
  ی بالشتمو درست کنی تونی مدایا： ارتا

 
   و گفتدیبھش خم شدم کھ منو تو اغوش کش… جام بلند شدماز
 

 پاک بودن  ی براییبھونھ ا…… کردن ی زندگی برای ابھونھ…ی بھونھ بودتو：ارتا
 ……میدوست دارم بھونھ زندگ…… عاشق شدن ی براییو بھونھ ا

 
 انیپا
 

telegram.me/cafeetakroman 
 



 @Cafeetakroman                اختصاصی کافھ تک رمان        سیرمان دختر ابل

 261 

 


