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شان را نزده است. که تاکنون غم و اندوه در خانه هاییبایو ز هایاز شاد یرمان: دختر و پسر یخالصه

خود  را در عشق یو زندگ گذارندی. دست در دست هم مخوردیدو نفر سرنوشتشان به هم گره م نیا

ق را طعم عش دنیچش یازهدو نفر اج نیا یایدن نیبود. تفاوت ب جانیها هماما اشتباه آن کنند؛یخالصه م

. شودیاز سحر و جادو آغاز م یدیجد یخطرناک، دوره یهاو با تولد قدرت دهدیبه آنان نم

 دهینه شن و دهینه د رشانیکه تا حاال نظ یی. جادوهااندازدیبزرگ م یرا در خطر ایکه کل دن ییهاقدرت

 . ...گاه است کهو آن ماندیشده. سرانجام عاشق از معشوق جدا م

 :مقدمه

 !را به من بده تیهادست

 .من با تو آشناست یهادست

 م،یگویبا تو سخن م افتهی رید یا

 سان ابر که با طوفان به

 سان علف که با صحرا به

 ایسان باران که با در به

 سان پرنده که با بهار به

 .دیگویبه سان درخت که با جنگل سخن م و

 !امافتهیتو را در یهاشهیکه من ر رایز

 .تو آشناست یمن با صدا یکه صدا رایز

 ”پارت اول“

 خوردیصورتم به چشم م یکه در اجزا یزیچ نینگاه کردم. اول نهیآ یبار به خودم تو نیآخر یبرا

 .دوستشون داشتم یلیبود که خ اهمیس یهاچشم
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 یموها نیمن هم یبودن؛ ول باتریصاف ز یموها هایلی. از نظر خدمیرنگم کش یاقهوه یبه موها یدست

 هیو  ستیب کهنی. به چهرهم نگاه کردم، با اکردیم باتریفر خودم رو دوست داشتم چون چهرهم رو ز

 .من بود ییبایز یهااز علت گهید یکی یژگیو نیو هم دادیتر نشون مجوون افمیق یسالم بود؛ ول

 .من رو از فکر خارج کرد ترمکیخواهر کوچ تا،یر یصدا

 !نایکاتر نا،یکاتر  -

 .اومدم  -

رو به  رفتم،یم نییها پاکه از پله یزدم و از اتاق خارج شدم. در حال یخودم چشمک یبرا نهیآ یتو از

 :بودن گفتم ستادهیها واهام که اول پلهدوست

 .ستیدو که ن یمسابقه ؟نیعجله دار قدرنیشما چرا ا  -

 .کشهیها طول مشما مثل عروس حاضر شدن میدونستینم گهید دی: ببخشسم

ر چون تو بهش فرصت حاض اد؛یب یبه محل عروس ژامهیپ هیبا  دیبا یکه دامادش تو باش ی: اون عروسمن

 .یدیشدن نم

ظاهرت رو  یه دونمیو چه م یبه خودت نگاه کن نه،یآ یجلو ینی: من دوست ندارم دو ساعت بشسم

 .یدرست کن

 .یختیریب قدرنیکه ا نهیهم ی: واسهمن

 .یختیبار یلی: نه که تو خسم

 .شهیشب م ن،یو دعوا کن دیستیوا جانی: اگه شما اایل

 .نیاندازیما م ریتقص میکن ریکه اگه د جاستنی: جالب اجاش

 !ی: همن

 .گهیراست م گهیرو د یکی نی: اایل
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 .نیکنی**ا**ن**ت مینشده به آدم خ** قهیدق هیبره؛ چون  یامبارزه چیبا شما به ه دی: آدم نبامن

 .ییراستگو گنیم زم،ی**ا**ن**ت عزیخ** گنینم نی: به اایل

 .تو رو برم یی: راستگومن

 .میبر نیایب ال،یخی: حاال بجاش

 .میجاش شده و به سمت مقصد به راه افتاد نیسوار ماش م،یو از خونه خارج شد مینگفت یزیچ

 میدور هم هست یو وقت میمن هستن. االن پنج ساله که با هم دوست یهادوست نیو جاش بهتر ایل سم،

 .گذرهیخوش م یلیخ

 تیکه فقط بلدن دخترها رو اذ خورهیپولدار و لوس م یسالشه و ظاهرش به اون پسرها ستیب سم

گ و رن اهیهاش س. سم رنگ چشمستین طورنیکه اصالً ا یفهمیم شیبشناس کیکنن؛ اما اگه از نزد

و  راسالشه و رفت هیو  ستیب ایبعد رنگشون کرد. ل یبود؛ ول اهی! البته رنگ موهاش سهیموهاش طوس

 یاوقات جد یزمان و مکان خاص خودش رو داره، مثالً گاه یزیاون هر چ یداره. واسه یجالب تیشخص

داره.  یاقهوه یهارنگ و چشم ییکوتاه و خرما یهم موها ای. لشهیشوخ طبع م یلیخ و به موقعش هم

غرورش ته  رسهیبه ما که م یمغروره؛ ول یلیو هجده سالشه! جاش خ ترهکیما کوچ یجاش از همه

 .داره یاجاش رنگ قهوه یها و موها. چشمکشهیم

 .اومدم رونیبه مقصد از عالم افکارم ب دنمونیرس با

 ”پارت دوم“

 بونایاز خ کهنیو بعد از ا می. وارد جنگل شدمیشد ادهیاز جنگل پارک کرد و پ یارو گوشه نیماش جاش

 :سم گفت م،یدور شد

 .ستیاطراف ن نیا یکسچیه گهیحاال د  -

 :انداختم و گفتم یاطراف نگاه به

 .راه برم یتموم راه رو به حالت انسان خوامیچون من نم م،یبش لیبه گرگ تبد میتونیپس م  -
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رو تصور کردم. احساس کردم اوج گرفتم و بدنم گرم  میهام رو بستم و حالت گرگسکوتشون چشم با

ه ب لیها هم تبدنگاه کردم، اون هیهام رو باز کردم و به بقتنم حس شد، چشم یکه تو یشد. با لرزش

 .گرگ شده بودن

 :ها گفتبه زبان گرگ ایل

 .میبر گهیوب دخ  -

ل در وسط جنگ یقرار داشت؛ ول یبلند و بزرگ یها. دور تا دور جنگل درختمیبه وسط جنگل رفت بعد

با  اهیخشک و س یها. درختمیجا رو محل قرارمون کرده بوداون هانهینبود که ما گرگ یدرخت چیه

ها درخت دوراز جنگل که قرارگاه ما بود دور تا  یخال یهاشون آسمون رو قاب گرفته بودن. بخشچنگال

ه اطراف ب ی. سم نگاهمیبه انسان شد لیدوباره تبد میدیجا رسبه اون یقرار داشت. وقت رهیبه شکل دا

 :کرد و گفت

 .قشنگ شده یلیخ جانیا  -

 :گفتم

 .دسته گل کاشته یسوک  -

و هشت نفر هستن و امروز تولدش هست و  یکه س هانهیگرگ یلهیقب“بود  لهیقب یاز اعضا یکی یسوک

 .”رو دعوت کرده لهیقب سیو رئ لهیقب یاعضا یهمه

 :ما سم گفت شیپ یاومدن سوک با

 داره؟ یروزه بودن چه حس هی ،یسوک یه  -

 .: سم خفه شویسوک

 خفه شو؟ یگیتو بهم م یبه جشن تولدت؛ ول میو اومد میکرد یما خوب ،ی: واقعاً که قدر نشناسسم

 :وسط مکالمشون و گفتم دمیپر عیسر
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 ؟یرو سکته بد چارهیرفتارت ب نیبا ا یخوایسم م  -

 .: آرهسم

 :زد پشت گردن سم و گفت یکی ایل

 .یکنیتو غلط م  -

 :گفت یخطاب به سوک بعد

 .تولدت مبارک  -

 .: ممنونیسوک

 :گفت دادیکه پشت گردنش رو مالش م یدر حال سم

 .دستت بشکنه ایل  -

 .نیهمچن: ایل

 .و جاش شد یمن، سوک یهاخنده مهمون ل*ب ایحرف ل نیا با

 :گفت یسوک دن،یاز خند بعد

 .نیسر بزنم، از جشن لذت ببر هیبرم به بق دیمن با  -

ها، ها اومدن، جشن شروع شد. آهنگمهمون یهمه ی. وقتمیملحق شد هیرفت و ما هم به بق یسوک

 یبود که به جشن شاد ییزهایچ یو هفت ساله شدن سوک ستیها و در آخر هم بمسابقه ها،دنیرقص

 .میفتادراه ا ابونیبه سمت خ یو به حالت گرگ میکرد یخداحافظ یاز سوک دنیخند ی. بعد از کلدیبخش

 یالالبه یزیچ هیکه  دمید یجنگل نبود؛ ول یتو یکسچیه ای یزیچ چیشب بود و ه ازدهی باًیتقر ساعت

 باشه؟ تونهیم یزیها تکون خورد. توجهم به سمتش جلب شد. اون چه چدرخت

 ”پارت سوم“
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 فکر بودم که چرا زود قضاوت کردم؟ نیا یتو

 :تمها گفکردم و به زبان گرگ هیرو تکون دادم تا افکار چرت و پرتم از سرم خارج بشه. رو به بق سرم

 .خورهیجا تکون مداره اون یزیچ هیها فکر کنم بچه  -

 .ادیموقع شب به جنگل نم نیا کسچیچون ه ؛یشد یاالتی: البد خجاش

مورد نظر  یبه نقطه ترقیکردم و دق زیهام رو تبه حرف جاش، چند قدم جلوتر رفتم. گوش توجهیب

 .دیما به گوش رس یکیدر نزد یپسر یچشم دوختم. همون لحظه صدا

 ن؟ییکجا کل،ی: تام، ماپسر

 .انسان هی: ایل

 .میبر جانیاز ا ترعیهرچه سر دی: باسم

جا و از همون میکرد میها خودمون رو قادرخت نی. بمیجا دور شدو از اون میکرد تیحرف سم تبع از

ود ب ی. پسردیاون ما رو ند یقرار گرفت؛ ول دید یاومد و تو رونیها بدرخت نی. پسر از بمینگاه کرد

رو  ییبایز ،هایژگیو نیکه ا اهیس یو چشم و موها یگندم یبلند، پوست یو سه ساله با قد ستیب باًیتقر

 .بود دهیرنگ پوش یبا شلوار خاکستر اهیس شرتیت هیبه چهرهش اضافه کرده بود. 

 .کردنش دست برداشتم زیغر زدن اون پسر از آنال یصدا با

االن  باال و گفت من دیمتر پر هیمنم هست!  ریالبته تقص د؟یاز کجا به ذهنت رس یباز نی: تام، اپسر

 کنم؟ داتونیپ یطورچه

 :گفتم هیبه بق رو

 .انگار گم شده  -

 .میبر نیایکنه، ب دایراهش رو پ تونهی: خودش مجاش

 .میکمکش کن گمیمن م  -
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 وقت چرا؟: اونجاش

 :گفتم

طمئناً و م کنهیم دایجا رو پو اون رهیم میبش الشیخی. اگه بکهیبه محل قرارمون نزد یلیپسره خ نیا  -

که کارها زودتر  نیا یجا موندن و احتمال داره براکردن اون زیتم یبرا لهیقب یهنوز چند نفر از اعضا

 .شده باشن لیتموم بشه، به گرگ تبد

 : منظور؟سم

 .نهیبجا رو ننشه و اون کیبه محل قرارمون نزد نیاز ا ترشیتا ب میکمکش کن دیکه با نهی: منظورم امن

 .بابا الیخی: بجاش

 .کمکش کنم رمی: من که ممن

 :به انسان شدم و به طرف پسره رفتم و گفتم لیتبد بعد

 !دیببخش  -

 .دیصدا به طرفم برگشت و من رو د دنیبا شن پسره

 بله؟  -

 .یفکر کنم راهت رو گم کرد  -

 .درسته، گم شدم  -

 .کنم تییراهنما تونمیم شناسم،یخوب م یلیجنگل رو خ نیمن ا  -

 واقعاً؟  -

 .بله  -

 .جنگل هست یکه انتها ییابرم به اون رودخونه خوامیجالبه، خوب من فقط م  -
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 .برمتیمن م  -

 .ممنون  -

. سکوت دست به دست ما داده بود و جز می. تازه چند قدم برداشته بودمیحرفش به راه افتاد نیاز ا بعد

 بود که ی. مدتکردیکمک نم دنیبه د یاگهید زیچ چیه شد،یاون پسر خارج م یکه از چراغ قوه ینور

 .میدیکه باالخره به اون رودخونه رس میرفتیراه م میداشت

 ”پارت چهارم“

 :سکوت رو شکستم و گفتم دنمونیرس با

 .میدیرس  -

که  هگید لیچادر و چند تا وسا هی شینگفت و چند قدم جلوتر رفت. به دنبالش رفتم. پ یزیچ پسر

 .ستادیبودن، وا حیرمخصوص تف

 :گفتم

 ه؟یچ هانیا  -

و جرعتش ر یهام زد به سرش و گفت کاز دوست یکی دفعههیکه  حیتفر میهام اومده بودبا دوست  -

خوب،  یبرم؛ ول تونمیدرآوردم و گفتم که من م یداره بره داخل جنگل و برگرده؟ منم قهرمان باز

 .گردنیهام االن دارن دنبال من مما هست و مطمئنم دوست لیهم وسا هانیرفتم و گم شدم. ا

 کرد و بعد دوباره نگاهش رو، رو به من کرد و گفت یبه اطراف نگاه پسره

 م؟یدیچرا صداشون رو نشن یول  -

 !بزرگه یلیخوب جنگل خ  -

پسره بودن.  نیهم یهاشدن که فکر کنم دوست انیها نمادرخت نیاز ب گهیلحظه دو تا پسر د همون

 :رفت و گفت ششیپسره پ دنیبا د شونیکی
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 .شد داتیباالخره پ ن،یکو ،یه  -

 !عجب نه،یاسمش کو پس

 .افکارام درآورد یسلطه ریدوستش من رو از ز یکیاون  یصدا

 م؟یقدر دنبالت گشتچه یدونی: پسر مپسر

 !تام بود به من چه ری: تقصنیکو

 :بود و اسمش تام بود گفت ستادهیوا نیکو شیکه پ یپسر

 کنم؟ کاریمن چ یتو اعتماد به سقف دار  -

 .مکالمشون ساخت نیب یمن سد یصدا

 .پس من برم یکرد دایهات رو پحاال که دوست  -

 .: باشه خداحافظنیکو

 .دمیرو شن نیکو یگفتم و برگشتم تا برم که صدا ی"خداحافظ"ل*ب  ریز

 .درضمن ممنون بابت کمک  -

 :ونم به عقب نگاه کردم و گفتمش یرو از

 .کنمیخواهش م  -

 جاش نیبعد از جنگل خارج شدم. سوار ماش یقیکه اومده بودم رو برگشتم. دقا یرو گفتم و راه نیا

 :شدم و گفتم

 .میبر میتونیم  -

رو پر  نمونیب یطول راه سکوت فضا ی. تومیرو روشن کرد و حرکت کرد نینزد و ماش یحرف جاش

 رو هی. جاش من رو به خونه رسوند و بعد رفت تا بقزدیحرف نم یکس یخاطر خستگکرده بود؛ به
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ه خون یهاباز کردم و وارد شدم. تمام چراغ دهایداشت. در رو با کل نیما فقط اون ماش نیبرسونه، آخه ب

شدم و به اتاقم پناه . مزاحمشون نزدیخونه قدم م یبه همراه سکوت همه جا یکیخاموش بودن و تار

در آغوش خواب فرو  ادیتخت انداختم و با لذت ز یها، خودم رو روبردم. بعد از عوض کردن لباس

 یراب دی! پس باکارمیامروز که ب کردمیفکر م نیبه ا خوردمیکه صبحونه م یرفتم. روز بعد در حال

ا تر بتونم فکر کنم؛ امافکارام غرق بشم تا راحت یکردم کامالً تو ی. سعکردمیم یزیربرنامه هیامروز 

 .ختیر میزیربرنامه یسطل آب رو هیو  دیکش رونیهاش من رو از افکارم به بمامان با حرف

 .میچون کار دار نیزینر یابرنامه چیامروز ه یواسه  -

 :دمیپرس

 ؟یچه کار  -

 .میکن زیخونه رو تم دی: بامامان

 : چرا؟تایر

 .شام دعوت کردم یرو واسه دیجد یهاهی: همسامامان

 :فکر کردم و گفتم یکم هی

 ؟یکنار یخونه نیهم دیجد یهاهیهمسا  -

 !: آرهمامان

 اومدن؟ یک هانی: ابابا

 .ندارن، چون تنها بودن یابچه چیساعت هشت بود که اومدن؛ اما ظاهراً ه باًیتقر شبی: دمامان

 :گفتم

 .که باالخره اومدن نهیحاال مهم ا  -
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 یاز کس یاما خبر ره؛یو م ذارهیرو م هالیو وسا ادیم ونیماهه که کام هی باًیگفتم چون تقر یطورنیا

 .شهینم

 ”پارت پنجم“

ه گفت ک تایداد. به ر تیمسئول هیمامان گذشت. اون به هر کدوممون  یروز، با انجام دستورها یهیبق

کارش رو  کنهیها نگاه نمبه اتاق یکس کهنیبه اغر زدن راجع یکنه و اون بعد از کل زیها رو تماتاق

م. کن یدگیرس سالنو از من هم خواست تا به  رونیبره ب دیخر یشروع کرد. به بابا گفت که واسه

 و میکارها تموم شد، استراحت کرد کهنیکرد و غذاها رو پخت. بعد از ا زیخودش هم آشپزخونه رو تم

 یو باز کردن در رو به عهده میستادیپشت در وا یساعت هفت بود که زنگ در به صدا در اومد. همگ

 .میمامان سپرد

 هیمامان وارد شدن. اول  دیی. با بفرمادمیها رو هم شنسالم اون یداد. صدا یدر رو باز کرد و سالم مامانم

 یوارد شد. متعجب به چهره یپسروارد شدن که زن و شوهر بودن و پشت سرشون هم  یزن و مرد

 یاجازه دنشیداز  یبگم ذهنم هنگ کرد. تعجب ناش تونمیاون پسر م دنیموندم. با د رهیاون پسر خ

 .افکار رو ازم گرفت انیب

 :خودم فکر کردم با

 .ندارن. البته گفته بود ظاهراً یابچه هانیمامانم گفته بود که ا یول نه؛یکو کهنیا ن،یا  -

داد و مامان بود که شروع به  یسالم اون زن، دستم رو از دست افکارم جدا کرد. بابا هم سالم یصدا

 .حرف زدن کرد

 !نایو کاتر تایو البته دخترهام ر دیویهم شوهرم د نیهستم و ا یمن لوس  -

 :زد و گفت یلبخند زن

 !نیاسم من هم آماندا هست و شوهرم مکس و پسرم کو  -

 :گفت مامان



 

 

 
14 

 سرما غفاری کاربر انجمن رمانیک | رمان عشق ناشدنی

 
 .میبه سالن بر دییپس بفرما م،یکه آشنا شدحاال   -

 .میو نشست میبه سالن رفت همه

*** 

 یهاشون رو برداشتن، دوباره روهمه قهوه کهنیو به حال برگشتم. بعد از ا ختمیر وانیل یرو تو هاقهوه

و  نیساعت از اومدن کو میخودشون ادامه دادن. ن یهم به بحث کسل کننده هیمبل نشستم. بق

 .نمیها بشاون نبی بودم شده مجبور سفانه،ٔ  و من متا گذشتیخانوادش م

بل هم م یچونم گذاشتم و دسته ریپام انداختم. دستم رو ز یکیاون  یو پام رو رو دمیکش یقیعم نفس

نگاه کردم. مامان و آماندا در حال صحبت در مورد  هیهمون حالت به بق یآرنجم شد. تو گاههیتک

و  ودمشغول خوردن قهوهش ب تایر زدن،یحرف م یعلم زیچ هی، بابا و مکس در مورد بودن یآشپز

 .انداخته بود و ساکت بود نییهم سرش رو پا نیکو

 .بابا من رو از فکر خارج کرد یکه صدا رفتیداشت حوصلم سر م گهید

 .ما سر رفته یهاها حوصلشون از حرفجوون نیفکر کنم ا  -

 :بالفاصله گفت نیکو

 .ستین طورنینه ا  -

 :با خنده گفت بابام

 .چرا هست  -

 .نیخودتون صحبت کن نیو ب اطیح یتو نیپس شما سه نفر بر طورهنی: اگه امامان

 .میبود نیو کو تایاز شما سه نفر من، ر منظورش

 نا؟ی: کاترمامان

 .می: باشه برمن
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 .مینشست قیآالچ یو تو میرفت اطیو به ح میبلند شد یسه نفر بعد

 .می: باالخره خالص شدتایر

پدرم و  یخیبحث تار گهید کمیکه حوصلش سر رفته بود، من نبودم. راستش اگه  ی: پس تنها کسنیکو

 .شدیمغزم منفجر م دم،یشنیپدرتون رو م

عد از درآورد و ب بشیرو از ج شیگوش تایمانع شد. ر شیزنگ گوش یصدا یبگه؛ ول یزیخواست چ تایر

 .و بعد رفت امینگاه کردن به صفحش گفت االن م

 :گفت نیکه اون رفت، کو نیهم

 .بهم کمک کرد شبیباشه که د یدختر مونیواریبه د وارید یهیاصالً انتظار نداشتم همسا  -

 هامونهیمامانم فکر کرده همسا یکه پدر و مادرت اومدن چون تو همراهشون نبود یوقت شبید  -

 !زن و شوهر رو داشتم، نه تو هیمنم انتظار  نیندارن. بنابرا یفرزند

 ؟یپسر دارن، اون موقع انتظار من رو داشت هی گفتیاگه مامانت م یعنی  -

 !نه  -

 :کرد و ادامه داد یاتک خنده نیکو

 .ممنون شبیبازم بابت د  -

 .کردیکار رو م نیمن بود هم یجا یهر کس  -

 .شناسهیتو خوب نم یاون جنگل رو به اندازه یهر کس یول  -

 .هست نمیا  -

 ”پارت ششم“

 .برگشت تایر کهنیسکوت گذشت تا ا یتو یاهیثان چند
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 ذارنیرفتن م رونیو قرار ب زننیکه زود به زود زنگ م ییهادوست نیاز دست ا دونهی: آدم نمتایر

 .کنه کاریچ

 :گفت نیکه کو میکرد یاتک خنده نیو کو من

 !هست یزندگ یکمبود برا نیترها بزرگدوست نینبود هم یول  -

 .: اون که صد درصدتایر

 .هیدوست قلب زندگ گنیکه م ستین خودی: بمن

نم تا ک لیمیجملت رو به همه ا نیا ی. من زودنایکاتر از خانم میدیشن بایز اریبس یجمله هی: و حاال تایر

 .یمعروف بش

 .نگاه کردم تایو بعد به ر نینگاهم کرد. اول به کو یقیبا لبخند عم نیکو

 .اریدرن یلوس باز تای: رمن

 .ی: لوس خودتتایر

 .شهیبد م یلیخ ی. تک فرزند بودن گاهنیایخوبه که شما دوتا با هم کنار م یلی: خنیکو

مامانم به مکالممون خاتمه داد و توجه ما رو به خودش  یبعد، صدا هی. چند ثانمینگفت یزیچ کدومچیه

 .جلب کرد

 .شام یواسه دیایها ببچه  -

 :بود گفت ستادهیوا یپشت اطیدر ح یرو به مامان که جلو تایر

 .باشه مامان  -

هم رو  نیو کو میهم نشست شیپ تاینشسته بودن. من و ر زیسر م هی. بقمیو به داخل رفت میبلند شد بعد

 .من نشست یبه رو

 .سکوت خسته کننده خاتمه داد نیمامان به ا کهنیتا ا شدیسکوت صرف م یداشت تو شام
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 د؟یدیخونتون رو چ لیآماندا شما وسا  -

 :در جواب حرف مامان گفت آماندا

 دنیرو سرجاشون گذاشتن؛ اما چ نیسنگ یهالیوسا اومدن،یماه م هی نیا یکه تو ییکارگرها  -

 .میانجامش بد دیفردا که خودمون با یمونده واسه زهیو م زهیر یهالیوسا

 :گفت نیهم یبهشون کمک کنه برا خواستیدلش م مامان

 .میکمکتون کن میایب میتونیما م نیاگه بخوا  -

 :متشکر گفت یبا لحن آماندا

 .میدیخودمون انجامش م یول ؛یمرس  -

 کمکتون میایب میتونیو م میندار یکدوم از ما کار چیو ه ستکشنبهیفردا  گم،یم یمن دارم جد  -

 .میکن

 نیهم ینگرفت برا یگرفتن نظر شوهرش، به مکس نگاه کرد؛ اما جواب ینزد و به نشونه یحرف آماندا

 :گرفت و گفت میخودش تصم

 .باشه  -

 .حال شدخوش مامان

 .میزنیبهتون م یسر هیپس، فردا بعد از صبحانه   -

 :زد و گفت یلبخند آماندا

 !میمنتظرتون هست  -

 :دم گوشم گفت تایبه خوردن شامشون ادامه دادن. چند لحظه بعد ر یهمگ بعدش

 .از طرف خودش گرفت یمیتصم هیمامان باز   -
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 .یشناسیمامان رو که م  -

 .میکن یکار زیتم دیپس، فردا آماده باش که با  -

 .گذرهیخوش م  -

 .بهم انداخت و بعد مشغول خوردن شامش شد یبا تعجب نگاه تایر

و  . وارد اتاقم شدممیو خانوادش بعد از شام رفتن و هر کدوم از ما به اتاق خودمون رفتیم تا بخواب نیکو

م رنگ یریش زیپنجره، م یراست اتاق، جلو یبه سرتاسر اتاقم انداختم. گوشه یدر رو بستم. نگاه

اهل  یدهنده شونشده بودن که ن دهیطور نامنظم چا کتاب بههم چند ت زیم ی. روکردیم ییخودنما

بود و  نرم یلیرنگم بود که خ یگلبه ینفره هیچپ اتاق، مخصوص تخت  یمطالعه بودنم، بودن. گوشه

تخت، کمد  یجلو یعنیاتاق هم،  ی. کنار در ورودبردمیاون تخت به شدت لذت م یرو دنیمن از خواب

رو در  نیهم زم دیسف ینهیرنگ و زم یگلبه یهابا گل یست شده بود. فرش زمیرنگم بود که با م یریش

 یشاون آرام یخودم بود و تو کیکوچ یایدن یو بزرگ نبود؛ ول یتجمالت ادیآغوش گرفته بود. اتاقم ز

 .داشتم ینشدن فیتعر

 یانهام گرم شد و وارد جهکه چشم دینکش یو طول دمیتخت دراز کش یتنم رو یهاهمون لباس با

 .متفاوت شدم

. در رو میآماندا و مکس رفت یشده بود، بعد از صبحونه به خونه یزیرطور که برنامهبعد همون روز

 .میوارد شد یپرسو آماندا در رو باز کرد. بعد از سالم و احوال میزد

 یشدیما بود. از در که وارد م یخونه هیشب باًیتقر شیبود و معمار یبزرگ یاطراف نگاه کردم. خونه به

رو نداشت و تنها فرقش ما راه یخونه“رو به سالن اختصاص داده شده بود راه یرو بود و انتهاراه هی

سالن دو تا در بود که  ستو سمت را رفتیباال م یطبقه به سمت چپ سالن پله بود که”. بود نیهم

 یاوهقه یهامبل”. دمیچون درها باز بود د“ شدیم مبه آشپزخونه خت شیکیو  یبه سالن غذاخور شیکی

 یکردن داشتن. چند تا جعبه هم رو زیبه تم ازین یوسط سالن بودن؛ ول زها،یو م ونیزیتلو زیرنگ، م

 .قرار داشت کیکوچ لیپهن شده بودن که داخشلون وسا نیزم
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 .کرد تمیاذ یبو کم نیگرد و خاک بود و ا یآغشته به بو خونه

 :ما اومد و گفت شیبعد از بستن در پ آماندا

 !نیاومد کهنیممنون از ا  -

 سرکارمون؟ می. االن برکنمی: خواهش ممامان

 !می: برآماندا

 م؟یما مردها سراغ آشپزخونه بر هینظرت چ دیوی: خوب دمکس

 !می: بربابا

 .بابام همراه مکس به آشپزخونه رفت بعد

 :ها آماندا خطاب به مامانم گفتاز رفتن اون بعد

 .میکن زیرو تم جانیما هم ا یلوس  -

 .: باشهمامان

 .میریباال م یهم به طبقه تای: پس من و رمن

 !: باشهآماندا

 گهید یرو بود و دوتاراه یانتها شیکیباال سه تا اتاق بود که  ی. طبقهمیباال رفت یبه طبقه تایو ر من

 .ها بودلهپ یروروبه

 ”پارت هفتم“

 :گفتم تایبه ر خطاب

 .رمیدو تا، منم به سراغ اون اتاق م نیاز ا یکیتو برو سراغ   -

 چرا ما رو آورد؟ دونمینم اومد،یکنه خودش م یکار زیتم خواستیمامان اگه م  -
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 .غر نزن برو  -

رو بود، شدم و که ته راه یوارد اون اتاق کردم،یکه به اطرافم نگاه م یکرد و رفت. در حال یاخم تایر

اه نگ یبود که ازم استقبال کرد. وقت نیبرخورد کردم و بعد آغوش سرد زم یزیبه چ یطور محکمبه

 .بزرگ دستش بود یجعبه هیکه  دمیرو د نیخورده بودم، کو یبه چ نمیکردم تا بب

 .دمیدیجعبه دستم بود، جلوم رو نم نیچون ا دیببخش  -

 .نداره منم حواسم به جلو نبود ینه، اشکال نه  -

 .گذاشت و به من کمک کرد تا بلند بشم نیزم یدستش رو رو یتو یجعبه نیکو

 .ممنون  -

 .کنمیخواهش م  -

 .اطراف نگاه کردم به

 اتاق توئه؟ جانیا  -

 .آره  -

 .میکن زشیتم ایپس ب  -

 :گفت نیکو

 م؟یکن کاریخوب چ  -

 خلوت شه؟ نیتخت تا زم یرو یذاریها رو مجعبه  -

 .اطاعت قربان  -

. دیرس لیوسا دنیتموم شد و نوبت به چ یکار زی. باالخره تممیزدم که هر دو مشغول کار شد یلبخند

 :ها رو برداشتم و بهشون نگاه کردم و گفتمجعبه کتاب یاول رو باز کردم. از تو یجعبه نیبه همراه کو



 

 

 
21 

 سرما غفاری کاربر انجمن رمانیک | رمان عشق ناشدنی

 
 .مورد فضا هستن ها که همشون درکتاب نیا  -

 .دارم اجیها احتکتاب نیبه ا لیدل نیو به هم خونمیهوا و فضا م یمن مهندس  -

 :دیپرس نیها بودم که کوحال نگاه کردن به کتاب در

 ه؟یتو چ یرشته  -

 .رمیمن دانشگاه نم  -

 چرا؟  -

 .ستیدانشگاه ن یمن تو یایکه رو میبگ یطورنیا  -

 ه؟یتو چ یایرو  -

 :شاد گفتم یلحن با

 .درس بدم یقیآموزشگاه، موس هی یروز تو هیبود که  نیمن ا یایرو  -

 ؟یدیرس اتیبه رو  -

 .شهیم یدو سال  -

کوله  یتاپش رو از تولپ نیبرگشتم. کو نیکو شیگذاشتم و پ زیم یها رو رورو گفتم و کتاب نیا

 :درآورد و گفت شیپشت

 ؟یاهیآهنگ پا هیبا   -

 .امهیپا  -

مدت من هم  نیا یآهنگ خوب گشت. تو هیتاپش دنبال لپ یتاپش رو روشن کرد و تولپ نیکو

 .به چشمم خورد یزیچ هیگذاشتم. همون لحظه  زشیم یاش رو برداشتم و روچراغ مطالعه

 ”پارت هشتم“



 

 

 
22 

 سرما غفاری کاربر انجمن رمانیک | رمان عشق ناشدنی

 
 :گفتم نیهم یبرا شد،یم دهیجا اتاق من دبود و از اون زشیاتاقش درست کنار م یپنجره

 !شهیم دهیاتاق من د جانیاز ا نیکو  -

 !واقعا؟  -

 !آره  -

 :سمتش برگشتم و ادامه دادم به

 .یبزن دید یواشکیبه حالت اگه  یوا  -

 .ستمیجور پسرها نمن از اون  -

 .کردمیم یداشتم شوخ  -

 .دونم یم  -

 آهنگ کل فضا را پر کرد و یاون بردارم صدا یاز تو گهید زیچ هیکه به سمت جعبه برگشتم تا  نیهم

 :و گفتم رفتمیهام پذل*ب یرو یلبخند رو به عنوان دوست

 .آهنگم نیمن عاشق ا  -

 .دوستش دارم یلی! منم خ؟یجد  -

 .میوجه مشترک دار هی  -

وم اتاق تم لیوسا دنیساعت بعد چ مین کهنیتا ا میکرد و بعد به کارمون ادامه داد یاتک خنده نیکو

د سمت راست در، کم ،یشدی. از در که وارد ممیکارمون نگاه کرد یجهیو به نت میستادیشد. پشت در وا

رو به  .اومدیم قشاتا دیپررنگ بود و به کمد و فرش سف یکه به رنگ آب نیاونم تخت کو یبود و جلو

هاش رو د، خودکار و کتابتاپ، مدالپ ز،یم یقرار داشت که رو زشیاتاق هم م یتخت و گوشه یرو

 .میهاش رو چسبوندخودش و دوست یهاهم عکس وارید ی. رومیگذاشت

 :حرف اومدم و گفتم به
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 .میداد لیهاست رو تحوشاهزاده قیکه ال یاتاق نیو ا میگرفت لیاون اتاق درب و داغون رو تحو  -

 :گفت دیخند یکه م یدرحال نیکو

 .مثل شما یبا کمک خانم  -

اون بود،  یکه تو یهم از اتاق تای. همون لحظه رمیزدم و بعد هر دو با هم از اتاق خارج شد یلبخند

 :گفت نیاومد و خطاب به کو شمونیپ دیما رو د یاومد. وقت رونیب

 .اون اتاق دوم تموم شد  -

 .یسراغ سوم می: پس برمن

 .یکرد زیتو اتاق مهمان رو تم تایاتاق پدر و مادرم. ر یعنی: نیکو

 .میبر ست،ی: حاال مهم نمن

 .ارمیب زیدستمال تم رمیمن م نی: شما برتایر

 .: باشهنیکو

 .میرفت و ما هم وارد اتاق شد تایر

با  یشیآرا زیشده بود، م لیپررنگ تشک یروشن و آب یاقهوه ،یکرم یهاکه از رنگ یادو نفره تخت

اتاق قرار  یرنگ که گوشه یطوس یمبل راحت هیو  وارید یگرد نصب شده رو ینهیو آ یاقهوه زیم

 جلوه کیش اریساده هم اتاق رو بس لیچندتا وسا نیهم یبودن؛ ول زهایچ نیداشت، فعالً فقط هم

 .دادنیم

 :گفتم

 .میرسیها مهم به حساب گرد و خاک تایمن و ر فت،یب نیتو به جون زم  -

 که جارو بکشم؟ نهیمنظورت ا  -

 :گفتم یالبخند و لحن مسخره با
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 .جارو بکش زمیآره عز  -

 :هم مثل من لبخند زد و گفت نیکو

 .کشمیجارو م زم،یچشم عز  -

 .شهیبه اتاق ملکه و پادشاه م لیاتاق تبد نیبعد از تموم شدن کارمون ا  -

 .یدرست کرد یسلطنت یخانواده هیتو که از ما   -

 .کردم و مشغول کارم شدم یبلند یخنده

*** 

 یکارشون رو تموم کرده بودن و رو هی. بقمیهم تموم شد و به سالن رفت نیمادر کو اتاق پدر و باالخره

 :گفت تایو ر میرفت ششونیمبل نشسته بودن. پ

 .باال تموم شد یطبقه  -

 .دیکشیخونه چند روز طول م نیکار ا نی: واقعاً ممنونم. شما نبودآماندا

 .میجا کردرو جابه لینبود که فقط دو سه تا وسا ینگو ممنونم. کار قدرنی: آماندا جان امامان

 .لبخند اکتفا کرد هیفقط به  آماندا

 ”پارت نهم“

 :که مکس گفت میدور هم نشسته بود یهمگ

 .میخالص بش یخستگ نیاز شر ا دیبا م،یخسته شد یلیهممون خ  -

 :گفت نیکو

 ؟یچطور  -

 :دوباره گفت مکس
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 .ایبخر و ب یهمه بستن یبدو برو واسه نیکو  -

رو از  میارسال شد. گوش میبه گوش یامیزد. بعد از رفتن اون پ رونیگفت و از خونه ب یا"باشه" نیکو

 .رو باز کردم امیدرآوردم و پ بمیج

 

 :بود نیچن نیطرف سم بود و ا از

 ؟یطورچه نایسالم کاتر  -

 :دادم گهید امیپ هیرا با  امشیپ جواب

 ؟یطورخوبم تو چه  -

 :لحظه جواب داد همون

 گه؟ید یایم م،یریبگ یدورهم میخوایامشب م نایخوبم. کاتر  -

 :دادم جواب

 .امیب تونمیاستراحت کنم و نم خوامیشب م نیخستم. واسه هم کمیراستش امروز   -

 .فرستاد ییاگهید امیپ سم

 .میداریفردا شب نگه م یهامون رو براباشه پس برنامه  -

 .نوشتم یاگهید امیپ

 د؟یدار کاری. با من چگهید دیشما خودتون خوش بگذرون  -

 :کردم که گفته بود افتیدر یاگهید امیپ

 .شهیبدون تو که نم  -

 :شدم و نوشتم میتسل
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 .باشه  -

 .فرستاد یامیدوباره پ سم

 .دنبالت. خداحافظ میایکالست تموم شد، م کهنیپس، فردا بعد از ا  -

 .باشه، خداحافظ  -

آشپزخونه شدم و  یخوردن آب، راه یبرا یگوش دادم. بعد از مدت کوتاه هیبق یهابه صحبت بعد

برگشتم تا از  یو خوردم و وقت ختمیآب ر وانیل هیهمون لحظه بود که زنگ خونه به صدا دراومد. 

 .نشست یصندل یگذاشت و رو زیم یرو رو هایوارد شد. بستن نیآشپزخونه خارج بشم، کو

 .ازشون استفاده نکنم گهیکه د کننیرن التماسم مپاهام دا  -

 یتنبس میو ن لویک هیگذاشت.  زیم یدرآورد و رو سهیرو از ک هایبستن نیکردم. کو یکوتاه یخنده

به  . چند لحظه بعد آماندامیبود. سکوت کرده بود دهیخر یشکالت یهم بستن میو ن لویک هیو  یلیوان

 :داخل آشپزخونه اومد و گفت

 .ارمیرو بکشم و ب هایتا من بستن رونیب نیشما بر  -

صحبت  یو کم های. بعد از خوردن بستنمیو از آشپزخونه خارج شد میگفت یا"باشه" نیو کو من

. آماندا خواست خودش غذا میشام هم موندگار شد یاما به اصرار آماندا و مکس، برا م؛یبر میخواست

 سفارش ذاغ رونینپخت و از ب یزیهمه خسته شدن، آماندا چ کهنیبه ابپزه؛ اما به اصرار بابام راجع

 .میهامون تا بخواببه اتاق میراست رفت هیو هممون  میشب به خونه برگشت ازدهی. ساعت میداد

کالس داشتم، حاضر شدم و به  کهنیا یبرا میساعت چهار و ن کهنیبعد از صبح خونه بودم تا ا روز

بلد  ی. البته رانندگاومدمیو م رفتمیم ادهیپ نینداشتم بنابرا نیزدم. ماش رونیاز خونه ب تارمیهمراه گ

ادم. افت روزید ادیرد شدم،  هانیا نیکو یخونه یاز جلو ی. وقتدادمیم حیرفتن رو ترج ادهیپ یبودم؛ ول

تا  کنهیرو م شی! تمام سعهیپسر خوب نی. کومیدیخندیو م میزدیحرف م نیتمام مدت با کو

ذهن مردم، از خودش به جا بذاره.  یخاطره رو تو نیشاد باشن و دوست داره بهتر شهیهم انشیاطراف

شدم و فکر کنم قراره  اتشیصخصو نیهاش متوجه امن از رفتار و حرف م،یبا هم بود یوقت شبید
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 ادجیون اهامخانواده نیکه ب یتیمیبا توجه به صم رسهیرو هم بفهمم چون به نظر م اتشیخصوص یهیبق

به جز  وقته که یلیچون خ ستیمنم بد ن ی. هر چند برامینیبب ادیرو ز گهیدبه بعد هم نیشده، قراره از ا

 .رفت و آمد ندارم یاگهید یهابا آدم ها،نهیگرگ یلهیقب یهام تودوست

و در راه کالس ر میسالم کردم و مستق ریاومدم. وارد شدم و به مد رونیبه آموزشگاه از فکر ب دنمیرس با

 .باال رفتم تیریمد زیکنار م یهاگرفتم. از پله شیپ

 نیبود. هر بار که از ا رممکنیغ کردن،یم ییخودنما وارید یکه رو یقیاز آالت موس ییهاعکس دنیند

دوم  یه. طبقدمیدوم رس یها به طبقه. با تموم شدن پلهکردمیها نگاه مبه اون عکس رفتم،یها باال مپله

طبقات  رفتن به یبرا ییاهطبقه هفت تا کالس داشت. سمت چپ پله نیبود. ا تاریگ یهامخصوص کالس

 .ها اختصاص داده شده بودن. وارد کالس دوم شدمباالتر و سمت راست، کالً به کالس

 یهاته کالس با پرده یاداده شده بودن، پنجره نتیز تاریگ یهارنگ که توسط عکس دیسف یوارهاید

وسط  زیم هیدر و  یروبهراحت درست رو یدو تا صندل کرد،یکه نور رو مهمون کالس م یآسمون یآب

 .بودم ایند نیعاشق ا یلیو من خ تارمیکردن احساساتم توسط گ یخال یبود برا ییایدن ،یدوتا صندل

 .خودم زدم یدرس امروز رو برا یقیرو درآوردم و موس تارمیبود. گ دهیهنوز نرس یلیام آموزمدانش

 !به عشق بودراجع کالمیب یقطعه هی

و من رو وادار به فکر  شدیم قیآرامش به وجودم تزر تار،ی. با هر بار لمس گنواختمیو م نواختمیم

اما  کردم؛یرو عشق رو کامل درک نم نی. تا حاال عاشق نشده بودم، از اکردیکردن در مورد عشق م

م رو ه تو کنه،یم فیو هم ضع یکه تو رو هم قو یهست! حس یو لذت بخش نیریش زیداشتم چ نیقی

 .شهیم روزیپ یباشه، در آخر شاد یاما اگه عشق قو کنه؛یشاد و هم ناراحت م

 .دمیرو شن یلیام یاز تموم کردن، صدا بعد

 .بود یکارتون عال  -
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براش ساخته  ییبایز یرهچه ش،یآب یهابلوند کوتاهش با چشم یرو به طرفش چرخوندم. موها سرم

 یودستش گرفته بود و ت یرو تو تارشی. گشدیم دهیلبش، امروز هم د یرو شهیهم نیریبود. لبخند ش

 .بود ستادهیچارچوب در وا

 .ممنون  -

 :نشست که گفتم یصندل یاومد و رو یلیام

 ؟یطورچه  -

 .شما یبه خوب  -

 .زدم یلبخند

 .شد تارشیمشغول درآوردن گ یلیام

 ”پارت دهم“

 :دمیپرس یلیام از

 ؟یکرد نیدو روز رو تمر نیا  -

 !آره  -

 .میها بررو بزن بعد سراغ کتاب یکرد نیکه تمر یپس اول آهنگ  -

 یه توهست ک یآموزدانش نیپونزده سالشه و بهتر یلیگفت و شروع به نواختن کرد. ام یاباشه یلیام

اشه ب یهر چ ه،یعیطب نیآموز داشتم که ادو سال فقط سه تا دانش نیا یالبته تو“دو سال داشتم  نیا

چون  ادیم یلیام یول اومدن؛یگرفتن م ادی یآموزهام فقط برادانش یهیبق” کشهیطول م یقیدرس موس

 .کنهیتالش م یلیهم خ نیهم ینوازنده بشه و برا یروز هیکه  نهیا اشیرو

 .کالسم تموم شد و از آموزشگاه خارج شدم باالخره
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جلوم  نیماش یشد. وقت دهیها دجاش از دور دست نیساعت بعد از خارج شدن از آموزشگاه، ماش مین

 :سوار شدم و گفتم ستاد،یوا

 !که بهتر بود نیاومدی. نمنیقدر زود اومدچه نیخسته نباش  -

 : چطور؟ایل

 .نیداریبر نم زنمیقدر هم زنگ م. هر چهستادمیساعته من منتظر شما وا می: نمن

 .میدی: خوب نشنسم

معلومه که  ن،یو خودتون هم مشغول حرف زدن بش دیآهنگ رو تا آخر بلند کن یصدا ی: وقتمن

 .نیشنوینم

 .غر نزن گه،ی: باشه دسم

 :دمیکردم و پرس یمکث

 ن؟یکرد رید قدرنیحاال چرا ا  -

 :گفت جاش

 .بود کیتراف  -

 .قراره خلوت باشه هاابونیمن فکر کرده بودم که خ یول  -

 :دوباره خطاب به من گفت جاش

 ؟یکرده بود یفکر نیچرا همچ  -

 نیهم خاطربه ره،یو م دهیگاز م عیسر نه،ییب ابونیخ یرو تو نتیکه تو و ماش یآخه گفتم االن هر ک  -

 .شهیخلوت م هاابونیهم خ

 :جاش گفتکردن که  دنیو سم شروع به خند ایل
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ن م نیماش شیرو آورد و پ نشیماش د،ید ابونیخ یرو تو نمیکه من و ماش یاتفاقاً برعکس، هر ک  -

 .شد کیهم تراف نیخاطر همداشت، بهنگه

داشتن چون خواستن نگه نتیماش شیرو آوردن پ نشونیها ماشاون ،یاشتباه برداشت کرد زمیعز  -

 .ننیمثل تو رو بب یآدم

 مثل منه مگه نه؟ ییبایزمنظورت آدم   -

 :گفتم

 .مثل توئه یمنظورم آدم زشت رینخ  -

 .مینزد و حرکت کرد یشد. جاش حرف ترشیو سم ب ایل یخنده شدت

 :بعد گفتم هیثان چند

 ؟ینکنه کم آورد ه؟یچ  -

 .کالم نشممثل تو هم یبا آدم خوامیفقط م ر،ی: نخجاش

 .: آهانمن

 :دمیو سم تموم شد، پرس ایل یخنده کهنیاز ا بعد

 ه؟یبرنامه چ  -

 .میریرستوران و در آخر هم به جنگل م میریبعد م نما،یس میری: االن مسم

 .هیخوب ی: برنامهمن

 .بهمون خوش بگذره یکه قراره حساب می: حاال که همه از برنامه خوششون اومده، پس جاش بزن برسم

شده بود، اول به  یزیرطور که برنامهکرد. همون ترشیرو ب نیحرف سم، جاش سرعت ماش نیاز ا بعد

 ایذاتاً ل“ میدیبهش خند یو ما کل دیترس یکل ای. لمیبه ارواح نگاه کردترسناک راجع لمیف هی. میرفت نمایس

وران رست ی. تومیخورد امرستوران ش یبعد تو” و فقط به اجبار ما اومد ادیترسناک خوشش نم لمیاز ف
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 وونهید کردنیو فکر م کردنیو ملت چپ چپ نگاهمون م دمیخندیبلند بلند م و میزدیحرف م یه

 !میهست

و با  میدیرو د لمونیاز قب گهیمحل قرارمون، دو سه نفر د یو تو میبه جنگل زد یسر هیآخر هم  در

 .میها مشغول صحبت شداون

 هی کهنیاتاقم و بعد از ا یدوازده بود که جاش من رو به خونه رسوند و منم رفتم تو یهاحدود ساعت

 .که متعلق به خودم بود یگذاشتم. جهان اهامیدوش گرفتم، پا به جهان رو

 ”دو روز بعد“

 ”نیاز زبان کو“

تاپم رو خاموش کردم و از نکردم. لپ یاگهیدو روز جز رفتن به دانشگاه و درس خوندن کار د نیا یتو

رو  ونیزیاون نشستم و تلو یروحبت با تلفن بود. روبهاتاق خارج شدم، به سالن رفتم. مامانم درحال ص

 :مامانم تلفن رو قطع کرد، رو به من گفت کهنیروشن کردم. بعد از ا

 .زدمیحرف م یداشتم با لوس  -

 تا؟یو ر نایمامان کاتر  -

 !آره  -

 خوب؟  -

و هم دعوت ر هانیا یلوس میگرفت میو تصم میرستوران بر هیبابات قبل از رفتن گفت که شام رو به   -

 .ما کردن. االن هم زنگ زدم تا قرار امشب رو بهشون بگم یکه واسه یجبران کار یبرا م،یکن

 ان؟یم  -

 .آره  -
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و من به اتاقم رفتم تا  دیادامه دادم. باالخره زمان رفتن فرا رس ونیزیتلو یزدم و به تماشا یلبخند

و با رو به تن کردم و بلوزم ر یاهی. شلوار سدمیپوش اهیرنگ با ژاکت چرم س دیبلوز سف هیحاضر بشم. 

ردم که فکر ک نیا بهانداختم و  ینگاه نهیآ یبه خودم تو یاسپرتم مطابقت دادم. وقت دیسف یهاکفش

. من شهیحال و هوام عوض م نا،یمثل کاتر یدوست دنیدو روز رو فقط درس خوندم و امشب با د نیا

 ایاز کجا بود و  دونستمیکه نم یادیز یبودم. با شاد رفتهیپذ اون دختر رو به عنوان دوست خودم

 .بود، همراه پدر و مادرم از خونه خارج شدم یخاطر چبه

 ”ازدهمیپارت “

 ”نایاز زبان کاتر“

رو قطع کردم. به سمت در رفتم و بازش  یکردم و گوش یدر اتاقم، از جاش خداحافظ یصدا دنیشن با

 :کردم. مامانم وارد شد و گفت

 !دارم یخبر هی  -

 ؟یچه خبر  -

 .رستوران دعوت کرد هیشام ما رو به  یآماندا واسه  -

 م؟یریساعت چند م  -

 .هفت  -

 .باشه  -

 میبود و هنوز دو و ن میبه ساعت انداختم. چهار و ن ینگفت و از اتاق خارج شد. نگاه یزیچ مامانم

 .شدم یکتاب هی یشغول مطالعهو تا ساعت هفت م دمیکش یقیساعت مونده بود. نفس عم

*** 

 قیبودم که از طر یفکر احساسات یکتابم رو خوندم و بعد کتاب رو بستم. هنوز تو یصفحه نیآخر

 دمیربع به هفت مونده، فهم هی دمیبه ساعت نگاه کردم و د یوقت یخوندن کتاب بهم وارد شده بود؛ ول
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کوتاه  نیبلوز آست هیهام شدم. حاضر بشم. به سمت کمد رفتم و مشغول عوض کردن لباس عیسر دیبا

هام و بستن مو یرو هم برداشتم و بعد از دم اسب میل یطرفه هی فیک دم،یپوش یشلوار ل هیبا  دیسف

 شدم. بالفاصله پس از من نییپا یطبقه یاز اتاقم خارج شدم و راه دم،یاسپرت سف یهاکفش دنیپوش

 بعد به یقی. دقامیشد ارجبا هم از خونه خ یاومد. همگ نییپا یهم از اتاقش خارج شد و به طبقه تایر

و خانوادش ته سالن نشسته  نی. کومیو وارد رستوران شد میشد ادهیپ نی. از ماشمیدیرستوران رس

ر و مادرم . پدمینشست یهمگ یپرسما بلند شدن و بعد از سالم و احوال دنی. با دمیرفت ششونیبودن. پ

و  تایر نیموند، ب یمن باق یکه برا ییجا هامادرم نشست و تن شیپ تایآماندا و مکس نشستند. ر یروروبه

. بحثمون میترها با هم و ما سه تا هم با هم حرف زدبود. سر جام نشستم و طبق معمول بزرگ نیکو

به  میدیکه رس میگفتید عالقمون رو ممور گریو افراد معروف شده بود و هر کدوم باز هاگریراجب باز

 !یاسیس ،یبحث فرهنگ

 ست،ین تی. موضوع جنسکننیخوب کار م یلیمرد، هر دو خ یگرهایزن و هم باز یگرهای: هم بازتایر

 .کار هست یتو یتالش و عالقه زانیموضوع م

 .ها حرف نزنو روانشناس لسوفیمثل ف تای: رمن

 :و گفت دیخند نیکو

 .نداره تیبه جنس یربط چیخودشون دارن، ه یتو ییهاییخوب گفت. همه توانا یول  -

 یهاگریبه باز ترشیب یخاطر جذب تماشاچشده که فقط به یجور هیامروزمون  یایمتأسفانه دن ی: ولمن

 .همون یزن هستن؟ برا های! نه که اکثر تماشاچشهیداده م یترشیمرد پول ب

 .تأسف تکون داد یاز رو یسر نیکو

 .ا اومدم زیگارسون دفترچه به دست و لبخندزنان به سمت م دمیسکوت پابرجا شد که د یاقهیدق چند

 .نیسالم خوش اومد  -

 .: ممنونمکس
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 ن؟یدیسفارش م ی: چگارسون

 .منو رو باز کرد و مقابل پدر و مادرم گذاشت آماندا

 .: اول شماآماندا

آماندا اول ما و بعد خودشون سفارش دادن. گارسون بعد از گرفتن سفارشات رفت و ما هم  یگفته طبق

 .میموضوع حرف زد هیبا هم سر  یهمگ دفعهنی. البته امیبه صحبتمون ادامه داد

رو  تزایپ یتکه نی. اولمیمشغول غذا خوردن شد یگارسون سفارشاتمون رو آورد و همگ باالخره

 که یدهنم آشکار شد. لبخندزنان درحال یتو تزایپ ذیزدم. طعم گرم و لذ گاز بهش هیبرداشتم و 

 نینگاه کردم. همه غرق در غذاشون شده بودن که کو هیبه بق یچشم ریز دم،یجویدهنم رو م اتیمحتو

 :گوشم گفت ریز

 ه؟ینظرت چ  -

 حرف بزنم؟ خوادیگرد شده بهش نگاه کردم. االن که دهنم پُره ازم م یهاچشم با

 .ممکن بود یلحظه نی. بدتردمی! تند تند جوهوف

 :بعد، غذا رو قورت دادم و گفتم هیثان چند

 ؟یبه چنظرم راجع  -

 .غذا  -

 .خوش مزست  -

 .اوهوم خوبه  -

 .نگفتم و به خوردن غذام ادامه دادم یزیچ

*** 
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رو روشن کرد و راه خونه رو در  نی. بابام ماشمیشد نیو سوار ماش میکرد یخداحافظ نیکو یخانواده از

 .خوش گذشت یلیبود و به من خ یگرفت. شب خوب شیپ

 .میتا بخواب میخودمون پناه برد یهابه اتاق یو همگ میدیبعد به خونه رس یمدت

سم و جاش بودم و  ا،یل شیبود چون از صبح تا عصر پ میخوب زندگ یهابعد جمعه بود و از روز روز

خوب  ادیشنبه ز یول م؛یشد لمیف یتا شب مشغول تماشا تایعد از کالس هم با رعصر به کالس رفتم و ب

اش ج بودن،خانوادشون  شیو سم پ ایکم مونده بود عقلم رو از دست بدم! ل یحوصلگینبود چون از ب

هم مشغول صحبت با تلفن بود.  تایو ر رونیپدر و مادرم رفته بودن ب خوند،یدانشگاهش رو م یهادرس

عد اتاقم بودم! ب یبایبودم و مشغول زل زدن به سقف ز دهیتختم دراز کش یمونده بودم و رو کاریمنم ب

 .مرو نداشت یکاریب تحملتوان  گهیتخت بلند شدم، د یخسته کننده از رو یقهیاز گذشت چند دق

 که پشت دمیرو د نی. پنجره رو باز کردم و همون لحظه کودمیسمت پنجره رفتم و پرده رو کش به

جا . خواستم پرده رو بکشم و برم تا فکر نکنه که اونرفتیور م شیپنجرش نشسته بود و با گوش

 .دیمن رو د نیکنم، کو یبتونم فکرم رو عمل کهنیاما قبل از ا کنم؛ینشستم و به اون نگاه م

 ”پارت دوازدهم“

 :لبخندزنان گفت نیکو

 !سالم  -

 ؟یسالم چطور  -

 ؟یخوبم تو خوب  -

 :چونم گذاشتم و گفتم ریرو ز دستم

 .ستمیاصالً خوب ن  -

 چرا؟  -

 .حوصلم سر رفته  -
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 :گفت دنیخنده زد. بعد از خند ریچند لحظه ساکت موند و بعد ز نیکو

 .افتاده یاتفاق بد کردمیمن رو باش که فکر م  -

 .و به سقف زل زدم دمیتخت دراز کش یاز صبح رو ست؟یبد ن یکاف یبه اندازه نیا  -

 .یشد رهیهمه مدت بهش خ نیکه ا ادیاز سقف اتاقت خوشت م یلیحتماً خ  -

 .رفت نیاز ب میحوصلگیاحساس ب دنمیخند با

 :دمیپرس

 ؟یکنیم کاریاوقات فراغتت چ یتو اد؟یخوشت م هایتو از چ نیکو  -

 یسقف اتاقت کار . االن تو بگو که جز زل زدن بهکنمینگاه م لمیف کهنیهم ا ای رمیم رونیمن ب  -

 ؟یکنیهم م یاگهید

 .رمیم رونیمثل تو ب ایو  خونمیکتاب م ای دمیمن آهنگ گوش م  -

زنگ در خونمون به  یساعت بعد، صدا مین کهنیتا ا میهم با هم حرف زد گهیساعت د مین باًیتقر

 یدابا ص رفتمیم نییها پاکه از پله یمکالممون خاتمه داد. پنجره رو بستم و از اتاق خارج شدم. در حال

 :هم بشنوه گفتم تایکه ر یطور ،یبلند

 .یکردیاگه در رو باز م شدیبد نم  -

هام رو تندتر کردم. در رو باز کردم و پدر و مادرم وارد شدن. بعد از رو گفتم و به سمت در قدم نیا

مواج ا نینشستم و به افکارم اجازه دادم تا من رو ب زمیسالم دادن، دوباره به اتاقم برگشتم. پشت م

 .خودشون غرق کنن ییایدر

کنم. باعث شد تا احساس  دایپ یباعث شد تا احساس خوب نیحرف زدن با کو دفعهنیچرا ا دونمینم

 ییایبه دست آوردنش رو داره، رو یآرزو یکه هر کس بایز یایرو هیهستم،  بایز یایرو هی یکنم که تو

 .بشه داریازش ب خوادیدلش نم که آدم
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 :دادم و سرم رو رو به باال بردم و گفتم هیتک یصندل یپشت به

 !دوست خوبه هی نیکه کو نهیخاطر ااحتماالً به  -

 ”نیاز زبان کو“

 هدفعنیموندم. ا رهیمن همچنان به پنجرش خ یپنجره رو بست و رفت؛ ول نایکاتر ،یاز خداحافظ بعد

که دلم  کنمیاحساس م میکرد یداد و االن که خداحافظ یبهم احساس شاد نایصحبت کردن با کاتر

 .رو ندارم یچیه یگرفته و حوصله

 :و گفتم دمیکش یقیعم نفس

 !دوست خوبه هی نایکه کاتر نهیخاطر ااحتماالً به  -

 .پنجره رو بستم و به داخل رفتم ن،یاز گفتن ا بعد

 ”دو روز بعد“

و  شدم نمیهام از خونه خارج شدم. سوار ماشاز کتاب یحاو یاز خوردن صبحانه، به همراه کوله پشت بعد

! پسر شاد و سرحاله هی. تام میدانشگاه با هم آشنا شد یتام حرکت کردم. من و تام تو یبه سمت خونه

و هم مغروره! البته  قرو داره، هم خوش اخال یانجام هر کار یبرا یکاف یو حوصله یخدا انرژ یشهیهم

 ییتاهم آشنا کردم و بعدش سه کلیغرورش زمان و مکان داره. بعدها تام رو با ما ست،یمغرور ن یلیخ

جشن آخر سال  قیشروع شد، ما از طر شیهم از شش سال پ کلیبا ما می. دوستمیشد یخوب یهادوست

ت دوس یهمراه یاون موقع هم براسه سال از ما بزرگتره و  کلی. البته مامیبا هم آشنا شد رستانیدب

 لیبه دل کلیبودم. ما یاما اومده بود که من با دوست دخترش، هم مدرسه یدخترش به جشن مدرسه

ش . پسر مهربون، خوکنهیاز ما عمل م تریاوقات منطق یو گاه شترهیب اتشیتر بودن از ما، تجرببزرگ

 .ادیدوست وفادار هم به حساب م هیصحبت و 

صد بعد به مق قهی. چند دقمیخونشون تا با هم درس بخون رمیچون تام با من همکالسه، االن دارم م خالصه

 نشستم. یمبل یوارد شدم و رو یپرس. زنگ در رو زدم و تام در رو باز کرد. بعد از سالم و احوالدمیرس

 .هاستخونه تن یتام االن تو نیخاطر همپدر و مادر تام هر دو کارمند هستن و به
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 :دیپرس تام

 ؟یصبحانه خورد نیکو  -

 .آره، االن خوردم و اومدم  -

 .ادهیهامون زامروز درس م،یبدون وقت تلف کردن شروع کن ایپس ب  -

و گفت  زیم یکه مراعات حال ما رو نکرد، کتاب رو انداخت رو” همون استاد“. پروفسور ادهیز یلیخ  -

 .دیبخون جانیتا ا جانیاز ا

 !قاًیدق  -

 .میدادم و بعد با تام، مشغول درس خوندن شد رونیب ادهیز یلیدرسمون خ کهنیرو با حرص ا نفسم

 تا ساعت میمن به دانشگاه رفت نیو با ماش میکه شد همراه تام، از خونشون خارج شد میدو و ن ساعت

 .میکالس باش یسه تو

 ”نایاز زبان کاتر“

 .رفتمیبه موقع م دیکالس داشتم و با میچهار و ربع که شد از خونه خارج شدم. ساعت چهار و ن ساعت

و نواخت. ر شیپ یبعد از من اومد و ابتدا درس جلسه یلیافتاد. ام یشگیبه کالس، اتفاقات هم دنیرس با

 یلیام یاز صدا شهینواختن، آهنگش رو هم خوند و من مثل هم نیبا کالم نواخت و ح نیغمگ یقطعه هی

 .و آروم فیخوبه! ظر یلیصداش خ لذت بردم، چون

 .شاد بود یقطعه هی دفعهنیرو دادم. ا دیدرس جد ،یلیاز نواختن ام بعد

از کالس خارج شد. به دنبالش من هم از کالس خارج  یبا خداحافظ یلیکالس تموم شد و ام باالخره

 .شدم
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آروم  یهاکالس صرف شد و من ساعت شش از آموزشگاه خارج شدم و با قدم یساعتم تو میو ن کی

 رو ینیماش یچند قدم از آموزشگاه دور شده بودم که اول صدا باًیگرفتم. تقر شیراه خونه رو در پ

 :گفتیکه م یپسر یو بعد صدا دمیپشت سرم شن

 .خانم خوشگله، بپر باال برسونمت یه  -

 ”زدهمیپارت س“

 .نمیبب نشیماش یرو پشت سرم تو نیپسره باعث شد تا بچرخم و کو یصدابودن  آشنا

 :دمیپرس

 !؟یکنیم کاریچ جانیتو ا  -

 !اول سوار شو  -

 .شدم نشیماش سوار

 !یکن سیآموزشگاه تدر نیا یتو کردمیاصالً فکرشم نم  -

 ؟یشناسیآموزشگاه رو م نیمگه ا  -

 .خونمیدرس م جانیآموزشگاه هست دانشگاه منه. من ا یروکه روبه یدانشگاه نیا ینه؛ ول ادیز  -

 ؟یجد  -

 .آره  -

 ؟یکالس دار یک  -

 !دوشنبه، چهارشنبه و جمعه از ساعت سه تا شش  -

 !عجب  -

 ه؟یچ  -
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 .تا شش کالس دارم میروزها از ساعت چهار و ن نیمنم هم  -

 ؟یگیدروغ م  -

 ه؟یدروغم چ  -

 :زد و گفت یلبخند نیکو

 .میگردیبه بعد با هم به خونه بر م نیپس از ا  -

 نیکو ترشیب خواستیچرا دلم م یقبول کنم؛ ول دیکه حتماً با گفتیقلبم بهم م یبگم نه؛ ول خواستمیم

 نم؟یرو بب

 .رو قبول کردم نیکو شنهادیکردن از قلبم پ تیو با تبع دمیکش یقیعم نفس

 .میچون قراره با هم باش گذرهیبهمون خوش م یلیبرگشت به خونه خ یهابه بعد راه نیاز ا  -

 :که قلبم رو خطاب داده بودم، با خودم گفتم یحال در

 ؟یچ یاما برا ؛یحال شدخوش یلیکه خ نمیبیم  -

و موجب شد که قلبم  دیکش رونیپخش شد، من رو از عالم افکارم ب نیکه از ضبط ماش یآهنگ یصدا

 .رها کنه جوابیسوالم رو ب

*** 

از صبح تا زمان خارج شدن از  شد،یزوج که م یخودم رو داشتم؛ اما روزها یمعمول یفرد، زندگ یروزها

 !هیاون حس چ دونستمیاما نم نشست؛یدرونم م یبیحس عج هیآموزشگاه 

 نزده بودم چون یحرف چینشسته بودم ه ی. از وقتمیراه برگشت به خونه بود یتو نیهم با کو االن

 ه؟یحس درونم چ نیشده بود. ا جادیذهنم ا یبودم که تو یسوال ریدرگ

 گن؟یم یحس چ نیو استرس! به ا یاز آرامش، شاد یبیترک

 .توجهم رو جلب خودش کرد نیکو یصدا
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 نا؟یکاتر  -

 بله؟  -

 افتاده؟ یاتفاق  -

 طور؟نه چه  -

 نیکه ا نهی. منظورم اینگفت یزیچ گهید ،یکه داد یجز سالم ینشست نیماش یکه تو یاز وقت  -

 .پرحرف و پر شور و شوق بود نایکه دوست منه! دوست من کاتر یستین یینایکاتر

 :و گفتم دمیکش یآروم آه

 .تر بودمپر حرف شیآره، تا دو روز پ  -

*** 

 !هیاون حس چ دمیهنوز که هنوزه نفهم یول ام؛یکنار ب بمیاز دو روز باالخره تونستم با اون حس عج بعد

 نیهستن، منتظر کو ختنیابرها که آروم آروم در حال ر یهااشک ریو ز ستادمیآموزشگاه وا یجلو االن

 :رفتم و گفتم ششیاز دانشگاه خارج شد، پ نیکو یبعد وقت قهیهستم. چند دق

 .یسالم باالخره اومد  -

و تا تموم کردنش، نذاشت از کالس  کردیرو حل م یسوال هیکردم پروفسورمون داشت  رید دیببخش  -

 .میخارج بش

 .نداره یاشکال  -

 .به سمت خونه حرکت کرد نی. کومیرو گفتم و سوار شد نیا

 :گفتم

ز ا ذاشتینم کرد،یسوال رو تموم نم هی یاون هم تا وقت م،یداشت یاضیمعلم ر هی رستانیدب یتو  -

 .اون افتادم ادیاالن  م،یکالس خارج بش
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 .هم هستن هیشب قدرنیباشن که ا لیفام دیمعلوم شااز کجا   -

 .کردم یاخنده تک

 :و گفت دیکش یآه نیکو

 م؟یکشیم یها چمعلم نیما از دست ا  -

 یرو یدشد و لبخند شا ترشیبعد شدت بارش بارون ب قهینگاه کردم. چند دق رونینگفتم و به ب یزیچ

 :گفتم نیخطاب به کو یادیل*ب من جا خوش کرد چون من عاشق بارون هستم. با شور و شوق ز

 .داررو نگه نیماش  -

 چرا؟ ؟یچ  -

 .رو بکن گمیکه م یکار  -

و به قطرات بارون اجازه دادم  ستادمیوا نیماش یشدم و جلو ادهیداشت. پگوشه نگه هیرو  نیماش نیکو

 .کنن سمیتا خ

 ”چهاردهمپارت “

 ”نیاز زبان کو“

هاش رو باز کرده بود و سرش رو رو به آسمون گرفته بود. بود و دست ستادهیوا نیماش یجلو نایکاتر

 ریبدجور فکرم رو درگ راًیکه اخ یشدم. دختر رهیدختر خ نیفرمون گذاشتم و به ا یهام رو رودست

سور پروف کهنیقبل از ا رم،یدانشگاه مبه  یخودش کرده بود که وقت ریدرگ یقدرخودش کرده بود؛ به

 شمیئن ممطم کهنیها بعد از اشب ایو  کنمینگاه م نایو به آموزشگاه کاتر ستمیمیپنجره وا یجلو اد،یب

 .هیها چکار نیکه هدفم از ا فهممیو اصالً نم کنمیاتاقش نگاه م یبه پنجره ده،یخواب نایکاتر

 .آورد رونیمن رو از فکر ب نایکاتر یصدا

 .ایتو هم ب  -
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 یهاچشم یو به مدت چند لحظه تو میستادیشدم. جلوش وا ادهیپ نیرو قبول کردم و از ماش حرفش

 .میشد رهیهم خ

 :خودم گفتم با

 کنه؟یسردرگم م یطورنیکه من رو ا یهات دارچشم یتو یچ  -

 ”نایاز زبان کاتر“

 :نگاه کردم، با خودم گفتم نیکو یهابه چشم یوقت

 قبلم تند تند بزنه؟ شهیکه باعث م یهات دارچشم یتو یچ  -

*** 

 جیگ یلیاواخر خ نیتمرکز کنم. ا تونستمیبود و نم نیکو ریفکرم همش درگ یاز اون روز بارون بعد

 .شده بودم

 :من رو به خودم آورد یلیام یصدا

 !خانم، خانم  -

 بله؟  -

 طور بود؟چه  -

 .ارمیب ادینواخته بود رو به  یلیکه ام یکردم آهنگ یسع

 :لحظه بعد گفتم چند

 .شهیم یعال یتر بنوازآخر رو تند یقطعه نیاگه ا یخوب بود؛ ول  -

دم که بهم داد، وجو یو حس تاریگ ینواختم. لمس تارها یلیام یآخر رو برا یرو برداشتم و قطعه تارمیگ

 نیرو اعالم کرد. ا گهید یایدن هیبود که ورودم به  یپوریشد مثل ش جادیکه ا ییرو به لرزه درآورد. صدا

کرده.  انیرو ب دشمعشوقش سروده و احساسات خو یعاشقانه بود که عاشق برا یقطعه هیقطعه، 
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که  یباشه، اون حس زتیهمه چ شهیکه باعث م یعشق، قلب من رو هم در آغوش گرفت. اون حس

 .کنهیم نیزم یآدم رو نیتربختکه تو رو خوش یاون حس ،یبراش بجنگ شهیباعث م

وم از عشق غرق شده بودم که قطعه تم افتهی لیتشک ییایدن یشد. تو داریلبم پد یرو یکمرنگ لبخند

 .برگشتم تیشد و من به عالم واقع

 :گفت یلیتموم کردم ام کهنیاز ا بعد

 .رو بهتون بگم یزیچ هی خوامیخانم م  -

 !بگو  -

 یقیساحساساتت وارد مو نیتریقیعم ،ینواز یم یکه وقت نیجلسه بهم گفته بود نیاول یتو ادتونهی  -

 شه؟یم

 .ادمهیآره   -

 !عشق د،یفهم شهیکلمه م هیشما فقط  یاز نوازندگ  -

 :تعجب نگاهش کردم که گفت با

 !ن؟ینکنه عاشق شد  -

 .قطعه رو دوباره بنواز نیحرف نزن و ا یخودینه نه، من عاشق نشدم. حاال هم ب  -

 ”نیاز زبان کو“

نفر از کالس خارج شدم. به طرف آسانسور  نیرو جمع کردم و اول لمیکالسم تموم شد وسا کهنیاز ا بعد

فتم گر میآسانسور شدم و تصم الیخیب کشه،یاومدنش طول م دمید یوقت یرفتم و دکمش رو زدم؛ ول

. همون منینا رو ببیاز دانشگاه خارج بشم تا بتونم کاتر ترعیهر چه سر خواستمیها برم. فقط ماز پله

 نه؟یرو بب نایکاتر خوادیم قدرنیکه چرا قلبم ا دمیو از خودم پرس ستادمیها والحظه بود که وسط پله

را دلم اگه فقط دوستمه پس چ ه؟یحرکاتم چ نیاگه فقط دوستمه پس ا ست؟یفقط دوستم ن نایمگه کاتر

 کنارش باشم؟ شهیهم خوادیم
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 نایکنم و بعد از دانشگاه خارج شدم و منتظر کاتر دایها رو پسوال نیخودم قول دادم که جواب ا به

 .موندم

 ”پارت پونزدهم“

 هیم . خواستمیو حرکت کرد میشد نیسالم ساده سوار ماش هیاومد. بعد از دادن  نایبعد کاتر قهیدق چند

 حیرجت زنه،یپلک هم نم هی یشده و حت رهیاز پنجره خ رونیبه ب نایکاتر دمید یوقت یبگم؛ ول یزیچ

وجود قلبم به یوت دنشیخاطر دکه به یاون حالت، حس شاد یتو نایکاتر دنیدادم ساکت بمونم. با د

واگذار کرد. چند بار خواستم ازش بپرسم که  یرو به نگران شیرفت و مقام پادشاه نیاومده بود، از ب

 .دمینپرس یچیهم ه نیهم یبهم بگه برا ستیه قرار نک دونستمیم یول شده؛یچ

 ”نایاز زبان کاتر“

ود بارها زده ب یلیکه ام یاز پنجره دوختم. حرف رونینگفتم و نگاهم رو به ب چیشدم، ه نیسوار ماش یوقت

 :شدیسرم تکرار م یو بارها تو

 !عشق د،یفهم شهیکلمه م هیشما فقط  یاز نوازندگ  -

 . ...اما کنه؛یاشتباه نم یموارد نیهمچ یکه تو دونستمیداشتم، م نانیاطم یقیقدرت موس به

 شده بودم؟ ی. من عاشق کآوردمیسر در نم زیچ هیفقط از  من

 :گفت نیلحظه کو همون

 .یبازم که کم حرف شد  -

 .بهش نگاه کردم زدیاون موج م یتو یو آشفتگ یکه سردرگم ییهاچشم با

 یهشیشد. سرم رو به ش یچند لحظه بهم نگاه کرد و بعد نگاهش رو ازم گرفت و مشغول رانندگ اونم

 .نگاه کردم رونیدادم و به ب هیپنجره تک

 ستمدونیافتاده بودم و االن نم یچاه هی یبفهمم تو کهنیبفهمم عاشق شده بودم. بدون ا کهنیا بدون

 .شدم یعاشق ک دونستمیبکشه. نم رونیقراره از چاه من رو ب یچه کس
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 ی"خداحافظ"ل*ب  ری. زمیدیبه خونه رس کهنیشد تا ا یراه سپر جواب،یب یهافکرها و سوال نیهم با

 .شدم و به سمت خونه رفتم ادهیپ نیگفتم و قبل از اون از ماش نیبه کو

*** 

ود زده ب یلیکه ام یبخوابم. حرف تونستمینم کردمیقدر تالش مدوازده شب بود؛ اما من هر چه ساعت

 شدم؟ یبفهمم عاشق ک تونستمی. قبول کرده بودم که عاشق شدم؛ اما نمکردیولم نم

عد تخت بلند شدم و ب یافتادم که اون روز قبل از رفتن به رستوران خونده بودمش. از رو یاون کتاب ادی

ه که عالمت زد ییهافحهاز ص یکیرفتم. کتاب رو باز کردم و  زمیاز روشن کردن چراغ اتاقم به سمت م

 که فقط من و ییاینهستم، د گهید یایدن هی یاحساس کردم که تو دمیاون رو د یوقت"بودم رو خوندم 

ه متعلق ب ایتمام دن کنمیاحساس م زنمیو باهاش حرف م شنومیصداش رو م ی. وقتمیاون درونش هست

 شد،یم دهیبار دستم رو گرفت، دستپاچه شده بودم. ذهنم ناخواسته به طرفش کش نیاول یبرا یمنه. وقت

ودن که متوجه شدم، ب یها، وقتمدت ازبودم. بعد  دنشید یبهونه برا هیو فقط دنبال  گرفتمیاسترس م

ت با اون حال یعنیکه عشق  دمیعاشقش شدم. فهم دمیشاد باشم و بخندم، فهم شهیدر کنارش باعث م

 .اشهخوب ب

 .دمیکش یقیها نفس عممتن نیاز خوندن ا بعد

و استرس  شدمیم دهیذهنم ناخواسته به طرفش کش"کتاب تو ذهنم تکرار شد:  یتو یجمله

 ".گرفتمیم

 شه؟یم دهیوجود داره که ذهن من ناخواسته به طرفش کش یکردم بفهمم چه کس یسع

جز اون  ینتونستم به شخص گهیو د دیبه ذهنم رس نیسوال، فقط کو نیا یجواب برا افتنیدر تالش  و

 .فکر کنم

 ".با اون حالت خوب باشه یعنیعشق "آخر کتاب رو دوباره خوندم:  یجمله

 !هیحالم خوبه؟ آره خوبه! نه، عال نیکو با

 :گذاشتم و گفتم زیم یرو رو کتاب
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 ممکنه؟ یعنی  -

را چ ه؟یدارم. اون حس چ ششیافتادم که پ یبیاون حس عج ادیفکر کردم و  نیهام با کوتمام خاطره به

 اون حس رو دارم؟ نیکو شیفقط پ

ه که بل دمیکردم و آخر سر فهم سهیخودم مقا تیها رو با واقعکتاب فکر کردم و اون یتو یهاجمله به

 !ممکنه

 :زدم و گفتم یلبخند

 .شدم نیمن عاشق کو  -

 ”پارت شونزدهم“

 ”نیاز زبان کو“

 .و بعد از خوردنش به اتاقم رفتم ختمیودم رخ یآب برا وانیل هی

هنوز  انیکه کاتر دمیفهم دم،یبود رو د دهیبه اتاقم تاب نایاتاق کاتر یکه از پنجره ینور چراغ یوقت

 :و گفتم دمیتخت دراز کش ی. رودهینخواب

 !حالش خوب باشه دوارمیام  -

 نیهم خوادیقدر دلم مهستم. متوجه شدم که چه نایقدر نگران حال کاترلحظه متوجه شدم که چه همون

 نیصداش رو بشنوم و در ع خواستی. دلم مخواستمیو هم نم نمشیبب خواستمی. هم منمشیاالن بب

که  ودوجودم ب یتو یاباشم؛ اما دلشوره کشینزد خواستی. با تموم وجود دلم مخواستیحال نم

 .دور باشم نایاز کاتر خواستیم

باشم و مواظبش باشم.  ششیهمه جا پ خواستیتخت بلند شدم و به سمت پنجره رفتم. دلم م یرو از

 واستمخی. مادینبودم خم به ابروش ب یراض یحال باشه و بخنده! حتخوش شهیکنم هم یکار خواستمیم

 .رو بهش بدم ایدن یبه نوع

 :پنجره گذاشتم و با خودم گفتم یشهیش یرو رو دستم
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 گن؟یم یاحساسات چ نیبه تموم ا  -

 :شدم و چند لحظه بعد گفتم رهیآسمون خ به

 !... عشقگنیبهش م دیشا  -

 .زدم یرو گفتم و لبخند نیا

 ”نایاز زبان کاتر“

 نیا لیکه دل دونستمیخوب م یلیشدم و خ داریحال و سرحال از خواب بخوش یلیروز بعد خ صبح

 !نهیعشقم به کو م،یشاد

سم و جاش به خونمون اومدن. به اتاقم رفتن و من هم به آشپزخونه رفتم و به  ا،یاز صبحانه، ل بعد

م دست یرو تو وهیآبم یهاوانیل یحاو ینیکه س ی. در حالختمیر وهیدرخواست خودشون، براشون آب م

 . همشونستمپر بودن دستم، در رو با پا ب لیگرفته بودم، به اتاقم رفتم. وارد اتاق شدم و به دل

 شونشیرو برداشتم و پ ومیگذاشتم. خودم هم آبم زمیم یرو رو ینیرو برداشتن و من س هاشونوهیآبم

 نه؟ ایشدم  نیهام بگم عاشق کوبه دوست ایفکر فرو رفتم که آ نیتخت نشستم. به ا یرو

 میپس منم قا کننینم میرو از من قا یچیفکر کردم که اون ها ه نیخواستم نگم؛ اما بعد به ا اول

 :پا و اون پا کردن گفتم نیا یلبم رو تر کردم و بعد از کم وهیبا آبم ی. کمکنمینم

 .بهتون بگم یزیچ هی دیبچه ها با  -

 !: بگوایل

 ادتونه؟یجنگل کمکش کردم رو  یکه تو یاز کجا شروع کنم. اون پسر دونمی: خوب راستش، نممن

 :انداخت و گفت یبه سم و جاش نگاه ایل

 .ادمونهیآره   -

 .ما هستن دیجد یهیاون و خانوادش االن همسا  -
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و  دیدست کش وهیآبم دنیاز نوش دفعههیحرف من  نیخورد، با ا یرو م وشیکه داشت با آرامش آبم سم

 :از حدقه دراومده گفت یهابا چشم

 واقعاً؟  -

بار با هم رفت و آمد  نیهستن و من و اون پسره چند جانیها اکه اون هی. مدتستین نی: آره و فقط امن

 .و من عاشقش شدم میکرد

 .گرد شده، به من نگاه کردن یهادهن باز و چشم با

 .یگی: دروغ مسم

 دروغ بگم؟ دی: چرا بامن

 :فتگ یحالدستش رو دور گردنم انداخت و با خوش ایل کهنیسکوت برقرار شد تا ا نمونیلحظه ب چند

 .گمیم کیتبر زمیعز  -

 .دملبخند نگاهش کر با

 ه؟یپسره اسمش چ نی: حاال اجاش

 .نی: کومن

 ؟یکه تو عاشقش دونهی: مجاش

 .که عاشقش شدم دمیفهم شبید نی: نه من خودمم هممن

 .به خودش گرفت یمتفکر یافهیق سم

 .یامروز بهش بگ نیهم دی: باسم

 :دمیکش غیج باًیتقر

 بگم؟ یچ ؟ی: چمن
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 :تخت بلند شد و گفت یاز رو دفعههی ایل

 .کر شدم تر،واشی  -

 .یبهش بگ دی: آره باسم

 .تونمینم شه،ی: نممن

 .مطرح کرد دیبا یموارد نیهمچ یتو نایکاتر ؟یتونیچرا نم شه؟ی: چرا نمسم

 ؟یاگه ازم متنفر بشه چ ؟ی: اما اگه اون دوستم نداشته باشه چمن

 :بهم نگاه کرد و گفت جاش

 کنه؟یباهات رفتار م یطورچه  -

 .کنهیمثل شماها باهام رفتار م نی. کومیهست یخوب یهادوست: ما من

 ه؟یچطور نی: اخالق کوایل

 .شهیمهربونه و زود با همه دوست م ه،ی: پسر خوبمن

 .ازت متنفر بشه ستیو رفتارش قرار ن تونی: با توجه به دوستسم

 ؟یدونی: از کجا ممن

 .: چون مشخصهسم

 .شونم گذاشت یدستش رو رو ایل

 .یبدونه که دوستش دار دیبا نیمسئله فکر کن. حق با سم هست، کو نیدر مورد ا نایکاتر: ایل

 .گفتم یا"باشه" یناچار یرو از

 ”پارت هفدهم“

 ”دو روز بعد“
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قدر هم که سخت باشه گرفتم هر چه میفکر کردم و تصم یلیهام خدوست یهادو روز به حرف نیا یتو

 .بگم که عاشقش هستم نیبه کو

ند تند قلبم دوباره ت دمشیاومد و د رونیاز دانشگاه ب نیکو یبودم. وقت نیدانشگاه منتظر کو یجلو االن

 .و لبخند مهمون لبم شد دیتپ

 :خودم فکر کردم با

 .گمیامروز حتماً بهش م  -

 :که گفتم میاز دانشگاه دور شده بود ی. هنوز کممیو حرکت کرد میسالم، سوار شد هیاز  بعد

 ؟یداررو نگه نیماش هشیم نیکو  -

 چرا؟  -

 .بهت بگم یزیچ هی خوامیم  -

 !بگو یطورنیخوب، هم  -

 .شهینم یطورنیهم  -

 .باشه  -

 .پارک کرد و منتظر موند تا حرفم رو بزنم یارو گوشه نیماش نیکو

 :و گفتم دمیکش یقیعم نفس

 .یبدون دیشدم که تو هم با یزیچ هیمتوجه  شیخوب سه روز پ  -

 شده؟یچ  -

 .بگم یطورچه دونمیراستش نم  -
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 یآخرش قراره به کجا ختم بشه؛ ول دونستمیکردم. نم نیگفتن حسم به کو یرو آماده خودم

 .دمیم تیبدونه که بهش اهم خواستمیبدونه که دوستش دارم، م خواستمیبدونه. م خواستمیم

 :مکث کردن ادامه دادم یاز کم بعد

 . ....من  -

 .به صدا در اومد و مانع حرفم شد میزنگ گوش یلحظه بود که صدا همون

 :گفتم نیبه کو رو

 .لحظه هی  -

دلم هزاران هزار فحش بهش دادم. باز  یتو دم،یصفحه د یاسم جاش رو رو یرو برداشتم و وقت میگوش

 :کردم و جواب دادم

 ؟یگیم یچ ه؟یجاش چ  -

 !افتاده یاتفاق هی نایکاتر  -

 .بود یصداش نگران و عصب لحن

 :دمیپرس

 افتاده؟ یچه اتفاق  -

 !دونمینم  -

 دونم؟یکه نم یچ یعنی  -

قبل زنگ زد. صداش نگران بود. بهم گفت که برم به محل  قهیچند دق لهیقب سی. رئدونمینم نایکاتر  -

بر هات هم خدوست بعداً گفت که به یجنگل. اولش فکر کردم که فقط با من کار داره؛ ول یقرارمون تو

 .شده یبد زیچ هیگفت که  شدهیچ دمیپرس یبده. وقت

 ممکنه افتاده باشه؟ یچه اتفاق یعنی  -
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 .هم خبر دادم هیو به بق رمیبه جنگل، منم دارم م یبر دیبا ترعیهر چه سر یول دونم؛ینم  -

 .رسونمیباشه، باشه من خودم رو م  -

 :گفت جاش

 .فعالً خداحافظ  -

 .خداحافظ  -

 .رو قطع کردم یرو گفتم و گوش نیا

 :دیپرس نیکو

 شده؟یچ  -

 .نشده یچیه  -

 ؟یمطمئن  -

 .برم دیاالن با میزنیبعداً با هم حرف م نی. کوستمینه ن  -

 .برسونمت یریبگو کجا م  -

 .رمیخودم م ستیالزم ن  -

 .دمیشدم و به سمت جنگل دو ادهیپ نیبگه، از ماش یاگهید زیچ نیکو کهنیرو گفتم و قبل از ا نیا

 نیافتاده. ب یمهم یلیجا بودن. پس اتفاق خاون لهیقب یتمام اعضا دم،یبه محل قرارمون رس یوقت

رفتم. جاش به درخت  ششونیکردنشون، پ دایوجو کردم و بعد از پسم و جاش رو جست ا،یل ت،یجمع

 یهم نگران ایبود و پکر بود و ل ستادهیوا نهیانداخته بود، سم دست به س نییداده بود و سرش رو پا هیتک

 هاشبودن. بابام دست ستادهیوا گهیطرف د هیهم اومده بودن و  تای. پدر و مادرم و ردیباریاز چهرش م

 .کردیهم به اطراف نگاه م تایو ر زدیمامانم انداخته بود و باهاش حرف م یرو دور شونه

 .باال انداخت یاشونه دونمینم یبه معنا یول شده؛یکه چ دمیپرس ایل از
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 هایضو بع هیکنجکاو شده بودن بفهمن موضوع چ ینگران بودن، برخ ینگاه کرده بودم. برخ هیبق به

 .کالفه بودن

جمع شدن؟ حتماً  جانیا یطورنیکه همه ا هیناخوداگاه درون من هم شکل گرفت. موضوع چ ینگران

 .افتاده که همه افسرده شدن یاتفاق بد

 ”رت هجدهمپا“

 یاها و موهبا پوست سبزه و چشم یمرد لی. بستادیاومد و وسط همه وا” لیب“ لهیقب سیلحظه رئ همون

 .بود اهیبلند س

 یکه ظهر تو ییاز شماها خبرها یبهتون بگم. احتماالً بعض یزیچ هیجمع کردم تا  جانیشما رو ا  -

 .نیدیپخش شد رو د ونیزیتلو

 :دمیبودم، پرس دهیکه جز افراد ند من

 ؟ییچه خبرها  -

 یهاشهیافتادن، ش ابونیشهر قطع شدن و وسط خ یهااز درخت یاخبار نشون داد که بعض یظهر تو  -

و در  دنید بیها پارک شده بودن، آسخونه یکه جلو ییهانیها شکسته شدن، ماشاز مغازه یبعض

 !گرگ یهاپنجه شه،یم دهیجاها هم آثار پنجه د یبعض

 یکرد حت ریها بدون شک فکر همه رو درگحرف نیحضار نقش بست. ا یهمه یچهره یتو ترس

 .وجود اومدها بهدر اثر پچ پچ یاآزار دهنده یشروع به پچ پچ کردن و صدا هیقض نیبه اراجع هایبعض

 .کار رو کرده نیا یکه ک دونمیچون م دونم،یاز شما رو مقصر نم کدومچیمن ه ن،ینترس  -

 :ادامه داد یبلند یصدا با

 ؟یدیچرا خودت رو نشون نم لیدن  -

با  ی. همگستادیوا لیب شیاومد و پ رونیب تیاز وسط جمع” لهیقب یاز اعضا یکی“ لیلحظه دن همون

 .میکردینگاه م لیتعجب به دن
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 بوده؟ لیکار دن یعنی

 :گفت لیب

 که چرا؟ جاستنیهست؛ اما سوال ا لیاتفاقات دن نیا یباعث تمام  -

 :کرد و ادامه داد لیبه دن رو

 ؟یکارها رو کرد نیچرا ا  -

 :جواب داد لیدن

 گهیبود که من کنترلم رو از دست دادم و د یخاطر جن. بهنیکارها رو نکردم، باور کن نیمن از قصد ا  -

 .کنمیم کاریکه چ دمینفهم

 نیرفت. ا گهیشهر د هیبه  شهیهم یکرد و برا یاومد و از همه خداحافظ روزیبود. د لهیهم جز قب یجن

ناراحت شده بوده و زده  یخاطر جنگفت که به لیدن یبود. وقت لیدوست دختر دن یرو هم بگم که جن

 .هیختس یلیکار خ یکه عاشقش یقلبم رو زد. جدا شدن از کس یدر خونه یبود به سرش، ناراحت

 .شد دهید یاز ناراحت ییهاهم رگه هایبعض یچهره یتو

 :من رو از فکر خارج کرد لیدن یصدا

اره و دوستم ند گهیمن اومد و گفت که د شیکنه، پ یو از شما خداحافظ ادیب کهنیقبل از ا روزید یجن  -

 بهم نگفت. قبل از ساعت یول ست؛یعاشقم ن گهیکه چرا د دمیشهر رو ترک کنه. ازش پرس نیا خوادیم

 گهینفر د هیکه  ت. همون موقع بهم گفدمیرو پرس مونییجدا لیدل پروازش به فرودگاه رفتم و دوباره

فرودگاه بودم. بعدش  یشب جلو مهیو ناراحت شدم و تا ن یعصبان یلیخ ن،یا دنیهست. بعد از فهم

 .خوامیکنترلم رو از دست دادم و اون کارها رو کردم. معذرت م دفعههیکه  شدیچ دونمینم

 :گفت لیب

 .کنهیرو عوض نم یزیتو چ یخواه معذرت  -
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 :گفت لهیقب یاز اعضا یکی

 کنه؟یفکر م یچ هیقض نیدرمورد ا سیپل  -

 :جواب داد لیب

ها، فکر کردن پنجه دنیهست؛ اما با د یزیچ یخالفکار ،یدزد هیکه کار  کردیاولش فکر م سیپل  -

شهر سر زدن و معلوم  یهابعداً به تمام باغ وحش یهست که از باغ وحش فرار کرده؛ ول یوانیکه کار ح

جنگل رو بگردن چون  خوانینظر دارن و م ریفرار نکرده. االن هم تمام شهر رو ز یوانیح چیشد که ه

شده. هرچند که خود  داشیاز کجا پ ستیهستش که مشخص ن یوحش وانیح هیکه کار  کننیفکر م

م که از شما خواست یشکوندن درخت الزمه. علت یبرا یقو یلیخ وانیح هیهم مشکوکه، باالخره  سیپل

 .نیایبه جنگل ن یدتماجرا خبردارتون کنم و هم بگم که م نیبود که هم از ا نیهم ا نیایجا ب نیبه ا

 ”پارت نوزدهم“

قط چون ما ف افتهینم یاتفاق گفتیدرونم وجود داشت که بهم م یحس هیبود.  دهیبه اوج رس مینگران

 .شهیکه رازمون فاش م گفتیم گمیاما حس د م؛یبش لیبه انسان هم تبد میتونیو م میستیگرگ ن

 :دیپرس لیاز دن عیباشه چون سر دهیبه ذهنش رس یمهم زیو بعدش انگار چ دیکش یقینفس عم هی لیب

 د؟یتو رو ند یکه کس شبید نمیبب  -

 :مکث جواب داد یبا کم لیدن

 .دید میحالت گرگ ینفر من رو تو هیچرا،   -

 :گفت لیب

 .میرو کم داشت نیفقط هم  -

 :دیپرس پدرم

 م؟یکن کاریچ دیاالن با  -
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 :جواب داد لیب

 بدون مدرک یاگهیو نه کس د سیبرامون درست کنه، چون نه پل ینفر دردسر هی نیفکر نکنم ا  -

 .نیبازم مواظب اطرافتون باش یول کنه؛یحرفش رو باور م

 تای. پدر و مادرم به آشپزخونه رفتن و رمیو به خونه برگشت میبعد هممون از جنگل خارج شد قهیدق چند

م تخت یهم تو سالن نشست؛ اما من به اتاقم رفتم. در رو باز کردم و وارد اتاق شدم و در رو بستم. رو

 .دمیدراز کش

 کردمیناراحت بودم و آرزو م یلیاتفاقات خ نیخاطر ابه کهنیبود. اول ا زیذهنم مشغول دو چ همزمان

 شهیرازمون فاش م ایآ کهنیاز ا یبود. نگران دهیهم به اوج رس میدرست بشه. شدت نگران زیکه همه چ

 .گرفت دهیاتفاق رو ناد نیخطر ا شهیبودم؛ اما باز هم نم دواریام کهنینه. با ا ای

تراف کنم. اون همه تالش کرده بودم عشقم رو اع نیبودم چون نتونسته بودم به کو یعصبان کهنیا دوم

 .شد. کالفه بودم کسانیو خودم رو آماده کرده بودم، اما االن همشون با خاک 

 :خودم گفتم با

 .گمیحتماً بهش م یبه زود یامروز که نشد؛ ول  -

 ”نیاز زبان کو“

 .ذهنم تنها گذاشت یتو یهاشد و رفت و من رو با سوال ادهیپ نیبا عجله از ماش نایکاتر

 با عجله رفت؟ یطوربهش گفت که اون یبه من بگه؟ دوستش جاش چ خواستیم یچ نایکاتر

اره که دوب یکردن جواب سواالتم نداشتم و ناچار بودم منتظر بمونم تا زمان دایپ یبرا یراه چیه فعالً

 .مشغول به خونه برگشتم یبا ذهن نیهم یبرا نمیرو بب نایکاتر

 ”مستیپارت ب“

و ساعت بعد تلفن خونه زنگ خورد. رفتم و تلفن ر هی باًیپدر و مادرم نشستم. تقر شیسالن رفتم و پ به

 .برداشتم
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 :دادم جواب

 .الو  -

 :دیچیگوشم پ یتو کلیما یصدا

 ن؟یکو  -

 ؟یطورسالم چه  -

 .از ظهر تا االن صد دفعه رنگ زدم ؟یدیرو جواب نم تیچرا گوش نیکو  -

 ؟یمونده. حاال چرا زنگ زد صدایحتماً رو ب  -

 !افتاده یما، اتفاق مهم یبه خونه ایاالن ب نیهم نیکو  -

 !شده؟یچ  -

 .گمیبهت م یاومد یوقت  -

به  باشه از خونه خارج شدم و فتادهین یاتفاق بد کهنیا دیرو قطع کرد. با ام یرو گفت و گوش نیا کلیما

 نیاز ماش یخونه پارک کردم. وقت یرو جلو نیو ماش دمیبعد رس قهیرفتم. چند دق کلیما یسمت خونه

 .اومدیسمت م نیکه به ا دمیشدم، تام رو د ادهیپ

 :گفتم دیکه بهم رس نیهم

 ؟یطورسالم چه  -

 !خوبم  -

 به تو هم خبر داد؟ کلیما  -

 .و االن اومدم امیچون کار داشتم نتونستم ب یبه من صبح گفته بود؛ ول  -
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 رو نیبود، از ا دهیدر رو باز کرد. چهرهش ترس کلینگفتم و زنگ در رو زدم. چند لحظه بعد ما یزیچ

 :گفت دنشیتام با د

 .دیرنگت پر دنمونیکه با د میستیبه خدا ما جن ن کلیما  -

ه ک دمیلبخند هم نزد، خندم رو قطع کردم. فهم هی یحت کلیما دمید یوقت یول دم؛یحرف تام خند به

 .هاستحرف نیتر از ااوضاع مهم

 شده؟ی: چمن

 .داخل نیای: بکلیما

 .ما نشست یروهم روبه کلیو ما میهم نشست شی. من و تام پمیبه داخل رفت یهمگ

 :کلنجار رفتن با خودش گفت یبعد از کم کلیما

باوره و من خودم هم هنوز باورش برام  رقابلیغ یلیکه افتاده خ یبگم چون اتفاق یطورچه دونمینم  -

 .سخته

 .بکش و شروع کن قینفس عم هی: تام

 :و گفت دیکش یقیکرد؛ نفس عم تیاز حرف تام تبع کلیما

که پدر و مادرش با  دیدونیبهم زنگ زد. م” کلیدوست دختر ما“ده بود که آنا  یهاکینزد شبید  -

و  دهیطول کش یلیپدر و مادرش خ یدعوا دفعهنیزنگ زد، گفت که ا یوقت شبیهم مشکل دارن. د

، تر شدآروم یدادم و وقت شیدار. به خونشون رفتم و دلرنیگرفتن که از هم طالق بگ میها تصماون

 هی. دمید یزیچ هیخودمون  یکوچه یتو دمیچیپ یگرفتم برم. وقت میشب بود که تصم میو ن کی باًیتقر

 .دمیگرگ د هی. من، من بیعج زیچ

 :داد و گفت رونیحبس کرده بود، ب جانیه یاز رو کلینفسش رو که هنگام حرف زدن ما تام

 !گرگ؟ هیبود؟  نیا یدیکه د یبیعج یزیچ  -
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 ”کمیو  ستیپارت ب“

 .شدیم نیماش هی یبه اندازه باًیبزرگ بود، تقر یلیخ یگرگ خاکستر هینبود.  یگرگ معمول هی: کلیما

 و توهم یناراحت شد ،یدیاون حاال د یآنا رو تو شبید کهنیکنم تو بعد از ا یمن فکر م کلی: ماتام

 .یزد

نشون  نویزیتلو یکه امروز تو ییزهای. چستین نیبود و فقط ا یتوهم نبود، واقع دمیکه د یزی: چکلیما

 .کردیدرخت رو دو قسمت م هیکه داشت با ضربه زدن  دمیگرگ بود. من خودم د نیداد هم کار هم

ور طچه جا؟نیاومده ا یجورشده؟ چه داشیاما از کجا پ ه؛یتو درسته و اون گرگ واقع ی: باشه، گفتهتام

 دتش؟یند یشده که کس

 .ها رو بفهممسوال نیجواب ا خوامی: باور کن منم مکلیما

 نیمسئله برسم و بفهمم که ا نیرو کنجکاو شدم تا به عمق ا نی. از اگهیدروغ نم کلیبودم ما مطمئن

 از کجا اومده؟ ه؟ینژادش چ ه؟یجورگرگ چه

 .گرگ بفهمم نیرو درمورد ا زیکنم و همه چ قیتحق خوامی: مکلیما

 :گفتم

 .میما هم هست  -

 :زد و همون لحظه تام گفت یلبخند کلیما

 .که اون کارها رو انجام داده گردهیم یزیچ ای یداره دنبال کس سیپل  -

 :هر دومون نگاه کرد و ادامه داد به

 نه؟ ای میبگ سیماجرا رو به پل نیا  -

 میکرد دایمدرک پ یاما وقت م؛یهم ندار یو مدرک میدونیگرگ نم نیدر مورد ا یچی: فعالً نه چون همن

 .میگیم سیبه پل
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 :تکون داد و گفت یسر کلیما

 !شهیشروع م قاتمونیپس، از فردا تحق  -

 .میگفت یا"باشه"و تام  من

 ”روز بعد“

 ”نایاز زبان کاتر“

 .بود نیکو ریوجودم رو در بر گرفته بود و فکرم درگ جانیصبح استرس و ه از

بعد از نهار  نیهم یو نتونستم برم برا دمیو عشقم رو بهش بگم؛ اما ترس ششیاز نهار خواستم برم پ بعد

 .اون رفتم. در رو زدم و وارد اتاقش شدم شیرو گرفتم و پ تایسراغ ر

 :تخت نشستم که گفت ی. کنارش روکردینشسته بود و آهنگ گوش م تخت یرو تایر

 ؟یاومد یداشت یکار نایکاتر  -

 .میحرف بزن کمیاومدم  یطورنینه هم  -

 :نگفت که ادامه دادم یزیچ تایر

 هست؟ یمشکل ؟یدیچرا گوش م نیآهنگ غمگ  -

 !هیچطور نمیاومده خواستم بب دی. جدستین یزینه چ  -

 .رسهیکه متن آهنگ به گوش نم زنهیداد م قدرنیخواننده ا یمتن آهنگ خوبه؛ ول  -

 :و گفت دیخند تایر

 .کنهیکلمات رو ناشناخته م ادش،یفر یصدا یول گه؛یم یچ نمیبب زنمیدو ساعته زور م قاً،یدق  -

 :و گفتم دمیخند منم

 .گهیم یچ یتا بفهم ینت متن آهنگ رو نگاه کن یتو یشیآخرش مجبور م  -
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 .جا بکشهکارم به همون ترسمیم  -

پخش آهنگ رو  تا،یر یزنگ گوش یکه صدا میهر دو به آهنگ گوش کرد یاهیزدم. چند ثان یلبخند

 .متوقف کرد

 .رمیتو به کارت برس. من م  -

 .حرف بزنه یتکون داد و منم از اتاقش خارج شدم تا با گوش یسر تایر

رو بهش بگم. بعد از نهار  یرفتم تا همه چ نیکو یساعت بعد خودم رو آماده کردم و به خونه هی حدود

 .گمیو بهش بگم؛ اما االن حتماً م ششینتونستم برم پ

 .در رو زدم و آماندا در رو باز کرد زنگ

 .سالم  -

 ؟یخوب مزیسالم عز  -

 . خونه هست؟نمیرو بب نیکو خواستمی. من میخوبم مرس  -

 .داخل ایاتاقشه، ب یتو نیکو  -

ا . در رو زدم و بدمیکش یقیو نفس عم ستادمیرفتم. پشت در وا نیخونه شدم و به سمت اتاق کو وارد

 .وارد شدم نیکو دییبفرما

 ”و دوم ستیپارت ب“

 :بلند شد و گفت شیصندل یمن از رو دنیبا د نیکو

 !سالم  -

 خودش غرق یدار بشه و قلبم رو تو موج انوس،یاق هیسالم گفتنش، موجب شد تا عشقم مثل  نیهم و

 .کنه

 :زنان گفتم لبخند
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 !سالم  -

 ؟یطورچه  -

 .خوبم  -

 ارم؟یبرات ب یخوایم یزیچ  -

 .آب لطفاً وانیل هی  -

 .ارمیاالن م  -

 .رو گفت و رفت نیا نیکو

 .االن نیبگم؛ هم نیعشقم رو به کو دی. بادمیکش یقیزده بودم. نفس عم جانیه یلیخ

 .مانع من بشه یزیچ دینبا

 ”نیاز زبان کو“

 .ختمیر نایکاتر یآب برا وانیل هیآشپزخونه رفتم و  به

 .حال شده بودمخوش یلیاومده بود خ نایکه کاتر نیا از

م که افتاد یگرگ ادی رفتم،یها باال مکه از پله یآشپزخونه خارج شدم و به سمت اتاقم رفتم. درحال از

 .گرفتم که االن بهش بگم میتصم نیهم بدونه بنابرا نایکاتر خواستیبود. دلم م دهید کلیما

 .کردم و به اتاقم رفتم یمانده رو ط یها ذوق زده شدم و با عجله راه باقبچه مثل

 ”نایزبان کاتر از“

تختش نشستم و خودش هم  ی. رونمیوارد اتاق شد و آب رو بهم داد و بعد اشاره کرد که بش نیکو

سراسر وجودم رو در بر  جانیحرف زدن کردم. ه یکنارم نشست. آب رو خوردم و خودم رو آماده

 .گرفته بود
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 :قبل از من گفت نیبگم که کو خواستم

 .هت بگمب یزیچ هی خوامیم نایکاتر  -

 .و بعد من حرفم رو بزنم نیاول کو خواستم

 :گفتم

 !بگو  -

که قدش  یاون ،یکیاون نه، اون  زدیحرف م ادیکه ز یاون ادته؟یجنگل بود  یاون دوستم رو که تو  -

 .بلند بود

 بود؟ دهیپوش یآب شرتیت هی  -

 .آره  -

 خوب؟  -

ما  به یبیعج یزیچ هی کلیبه خونش و ما میمن و دوستم تام رفت روزیو د کلهیخوب اون اسمش ما  -

 .گفت

 گفت؟ یچ  -

 .نهیبیگرگ م هی ابون،یخ یخونه که سر راه تو گشتهیداشته بر م کلیما شبیپر  -

 .قابل باور بود ریبودم برام غ دهیکه شن یزیلحظه احساس کردم نفسم بند اومد. چ هی

 !گرگ؟  -

 .بزرگ بود یلیگرگ خ هینبود.  یگرگ معمول هیآره و   -

 دیو تام گفته. االن با نیرو به کو نیو ا کلهیما ده،یرو د لیکه دن یوجودم ساکن شد. کس یتو ترس

 کنم؟ کاریچ
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 .کنم کاریچ دونستمیبودم و نم نگران

 .دست افکار رو از دستم جدا کرد نیکو یصدا

 .از کجا اومده مینیو بب میکن قیگرگ تحق نیدر مورد ا میخوایم یدونیمگه نه؟ م بهیعج یلیخ  -

 اون گرگ از کجا اومده؟ میواقعاً مهمه بدون یعنی ؟یبکن یکار نیهمچ یخوایچرا؟ چرا م  -

 ست؟یمهم ن  -

 !نه  -

 بود که شیزنگ گوش یاتاق وادار کرد و صدا یتو یرانسکوت رو به حکم یزیبا نگفتن چ نیکو

 .منع کرد یرانسکوت رو از حکم

 :جواب داد و بعد از حرف زدن با شخص پشت تلفن گفت نیکو

 .بود کلیما  -

 گفت؟ یچ  -

 .میرو شروع کن قاتیما تحق یخونه ایگفت ب  -

 .گهیپس برو د  -

 .رمیعجله ندارم. حاال بعداً م  -

 .اصرار کردم ترشیب نیهم یبرا میموضوع صحبت کن نیدر مورد ا خواستینم دلم

 .برم دیدارم بانه تو برو منم کار   -

 ؟یمطمئن  -

 چرا نباشم؟  -

 .باشه  -
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 :شدم و گفتم بلند

 .من برم گهید  -

 .کرد یبلند شد و من رو تا دم در همراه نیکو

 ”و سوم ستیپارت ب“

 .کردم و از خونه خارج شدم یخداحافظ

 نه؟ ایبگم  لیرو به ب نیا دیکنن، با قیها تحقدرمورد گرگ خوانیهاش مو دوست نیکو

. گمیقبول کنم، پس نم تونمیو منم نم نمیرو نب نیکو وقتچیه گهیاگه بگم ممکنه بهم بگه که د اما

دم خو شیموضوع رو پ نیا نیبودن در کنار کو ی. براگمینم لیرو به ب نیا نیدور نشدن از کو یبرا

 .مشکل رو حل کنم نیا دیبا یول دارم؛ینگه م

 ”نیاز زبان کو“

رفتم. زنگ در رو زدم که در توسط تام  کلیما یاز خونه خارج شدم و به خونه نا،یاتربعد از ک قهیدق چند

مبل نشستم. تام هم کنار  یرو کلیما یرووارد شدم. رفتم و روبه یپرسباز شد. بعد از سالم و احوال

 .نشست کلیما

 م؟ی: خوب از کجا شروع کنمن

 یها رو توها هست. اونگرگ یهاکتاب اسم تمام نژاد ی. تودمیها خرکتاب در مورد گرگ هی: کلیما

گرگ  یها. امروز رفتم از پنجهدمیهست که د یگرگ هیکدومشون شب مینیبیو م میکنیسرچ م نترنتیا

 .مونده عکس گرفتم هاابونیکه رو خ

 :رو به من داد و گفت عکس

 .یکن دایپ نیمثل ا یاپنجه یتونیم نترنتیا یتو نیبب نیکو  -
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و من و تام  میخسته شد م،یکن دایپ یزیچ می. دو ساعت بعد که نتونستمیگفتم و مشغول کار شد یاباشه

 .میموفق نبود ادیز قاتمونی. متأسفانه روز بعد هم تو تحقمیبه خونه برگشت

*** 

 میبود، ما ساعت چهار و ن ومدهیدانشگاه و چون معلم کالس دوممون ن میمن و تام ساعت سه رفت امروز

 .میتام رفت یو به خونه میاز کالس خارج شد

کالسش  نایساعت بعد کاتر میبود. ن میانداختم. پنج و ن یکه جلوم بود رو بستم و به ساعت نگاه یکتاب

 :دیمبل بلند شدم که تام پرس یبرم دنبالش. از رو دیبا شه،یتموم م

 ؟یریکجا م  -

 .رمیم نایدنبال کاتر  -

 :گفت تام

 هست؟ یک گهید نایکاتر  -

 یهست و من چه حس یک نایدادم کاتر حیمبل نشستم و بهشون توض یو رو دمیکش یدلم هوف یتو

 .بهش دارم

 :سر گفتم آخر

 .نیدونیرو م یحاال همه چ  -

 !چقدر جالبه تیعاشق یکه قصه میدونی: بله متام

 :مبل بلند شدم و گفتم یبهش رفتم و از رو یاغره چشم

 .برم گهیمن د  -

 .: آره برو تا عشقت منتظر نمونهکلیما

 :رو کامل کرد کلیحرف ما تام
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 .شهیوگرنه ازت متنفر م  -

 .دنیرو گفت و هردو خند نیا تام

 :حرص گفتم با

 .من رو از دستتون خالص کنه ایشما دوتا رو شفا بده  ایخدا،   -

نوبت من بود که بخندم. با خنده از  دفعهنیپکر بهم نگاه کردن. ا یاافهیقطع شد. هر دو با ق خندشون

 .شدم و حرکت کردم نیخونه خارج شدم. سوار ماش

 ”و چهارم ستیپارت ب“

از آموزشگاه خارج شد. اومد و سوار  نایبعدشم کاتر قهیبه آموزشگاه و چند دق دمیبعد رس یقیدقا

کوت نزد و س یبه خونه اصالً حرف دنینگاه کرد. تا رس رونیسالم خشک داد و دوباره به ب هیشد.  نیماش

 .سوزوندیم شیآت یهاشعله یسکوتش بود که داشت من رو تو نیکرد و هم

دادم و  هیکت یصندل یشد. سرم رو به پشت ادهیپ نیخداحافظ گفت و از ماش هیهم  میدیبه خونه رس یوقت

ته، دلم ساک دمیدیکه م یساکت باشه و وقت یطورنینگاه کردم. دوست نداشتم ا نایکاتر یخال یبه جا

؛ اما رو پیدا کنم نایکردم علت سکوت کاتر یم یسرم بود و سع ی. هزاران فکر توشدیم کهیت کهیت

 .شدمیموفق نم

*** 

ه . کم کم دارمیکنینم دایپ یچیه یول م؛یکنیم قیدر مورد اون گرگ تحق میچهار روز هست که دار االن

 یامروز هم تو راه برگشت به خونه حرف نایکه کاتر نهیتر از اون اکننده دیناام یول شه؛یکننده م دیناام

 .قدر ادامه خواهد داشتو چه هیچ یسکوت برا نیا دونمینزد. نم

 .میشد ادهیخونه پارک کردم و پ یرو جلو نیماش

 :دمیرو شن نایکاتر یموقع بود که صدا همون

 !نیکو  -
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 بله؟  -

 ؟یدیم مازت بخوام انجا یزیچ هیاگه   -

 .که باشه یهر چ  -

 بگه که گفتنش براش سخت بود؟ خواستیم یبا خودش کلنجار رفت. کنجکاو شدم. چ یکم نایکاتر

 ؟یشیم ،یگرگ بش یهیقض نیا الیخیاگه ازت بخوام ب  -

 . ...من نایکاتر  -

 .به خاطر من ن،یکو کنمیخواهش م  -

ر واقع د تونستم،یخاطر من و من نمگفته بود به نایکاتر یبشم؛ ول هیقض نیا الیخیب خواستمینم

و  هیمعنیکه عشقم ب کردمیاحساس م یطورنیرو انجام ندم. ا خوادیکه ازم م یزیچ خواستمینم

 .کنهیم ناراحتمباشه،  ارزشیبرام ب نایکاتر کهنیفکر کردن به ا ینداره. حت یمن ارزش یبرا نایکاتر

هست  یزیاز هر چ ترشیمن ب یبرا ناینگاه کردم که منتظر بهم چشم دوخته بود. ارزش کاتر نایکاتر به

 :گفتم نیهم یبرا

 .شمیم الشیخیباشه، ب  -

 ؟یدیقول م  -

 .دمیقول م  -

 :زد و گفت یلبخند

 .خداحافظ نمتیبی. بعداً مرمیباشه پس من م  -

 !به سالمت  -

 .رفت نایحرفم کاتر نیاز ا بعد
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 یوت یطورنینداشتم و هم یمقصد چیشدم و حرکت کردم. ه نیدوباره سوار ماش نایاز رفتن کاتر بعد

 یعنیدادم، عمل کنم.  نایکه به کاتر یبه قول دی. غرق در افکارم شده بودم. باگشتمیم هاابونیخ

مطمئناً  م؟بگ کلیرو به تام و ما نیا یطورکه چه جاستنیا ینگران یجا یرو ول کنم؛ ول قاتیتحق

 ؟بگم تونمیم کهنیا ایازم خواسته  نایبگم که کاتر تونمیو من در جواب نم پرسنیرو م لشیدل

مخمصه نجات  نیخودم رو از ا یطوردرهم و برهم شده و من چه زیکنم. همه چ کاریچ دونمینم هوف،

 .سردرگم و آشفته بودم یلیبدم. خ

کردنم با  یساعت از خداحافظ هیکه  دمیحل به خودم اومدم و دراه افتنیفکر کردن و ن یاز مدت بعد

 .مگرفتم به خونه برگرد می. تصمگشتمیم هاابونیساعت بود که تو خ هیو من االن  گذرهیم نایکاتر

 یوسط راه خاموش شد، عصب نیکه ماش نیجنگل تموم شد. هم یجلو نمیماش نیراه بودم که بنز یتو

 .دارم نیماش یتو نیبنز یکم یمواقع نیهمچ یافتاد که برا ادمی دفعههی یسم؛ ولقدر بدشانشدم که چه

 .دمیرو شن یغیج یرو بردارم؛ اما صدا نیشدم تا از صندوق عقب بنز ادهیپ نیماش از

 ”و پنجم ستیپارت ب“

که داشت با  دمیرو د یدختر ابون،یدور شدن از خ ی. وارد جنگل شدم و بعد از کماومدیاز جنگل م صدا

 دهید کلیکه ما یهمون گرگ یبه اندازه باًیبزرگ بود، تقر یلی. جثه گرگ هم خکردیگرگ دعوا م هی

 ها هست؟دو تا از اون گرگ یعنیبود.  اهینبود، س یخاکستر یبود؛ ول

تم. گرف لمیکه جلوم قرار داشت ف ییارو درآوردم و از صحنه میگوش عاًیشدم و سر میدرخت قا هی پشت

 !شد و به دنبالش رفت لیبعد اون گرگ رفت و دختر هم به گرگ تبد هیچند ثان

و  رو قطع کردم لمیشد. ف ترشیب هیصحنه درونم تعجب به وجود اومد و با گذشت هر ثان نیا دنید با

 لیکه اون دختر به گرگ تبد دمیدیم کردم،ینگاه کردم. هر بار که نگاه م لمیدوباره و دوباره به ف

 دلم بود یتو رسحس ت جورهیهام قرار دادم. دست نینشستم و سرم رو ب نیزم ی. رورفتیو م شدیم

 .کرده بودن ریها ذهنم رو درگسوال یسر هیو 
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و  اهیس یهااون گرگ یعنیشد؟  لیبه گرگ تبد یجورممکنه؟ اون دختر چه یزیچ نیچن طورچه

 شدن؟ لیهستن که به گرگ تبد ییهاانسان یخاکستر

 :رو به زبون آوردم دیکه به ذهنم رس یزیو چ دمیکش یقیعم نفس

 هستن؟ نهیها گرگ... اونیعنی  -

به  داد. شهینم یاگهید حیهم توض نیا یهست؛ اما واسه هالمیف یفقط تو زهایچ جورنی! اشهینه، نم نه

 !هستن نهیها گرگ. اونشهیگفته م نهیفقط گرگ شن،یم لیکه به گرگ تبد ییهاانسان

ت وقوجود داشتن و اون هانهیهمه مدت گرگ نیا یعنیبودم، باورش برام سخت بود.  دهیکه فهم یزیچ

 نه؟ ایبگم  یموضوع رو به کس نیکنم؟ ا کاریچ دیاالن با دونه؟یرو نم قتیحق نیا کسچیه

کنارشون  نهیبه اسم گرگ یبفهمن که موجودات دیچون مردم با شه؛یکه اگه بگم بهتر م کنمیفکر م البته

بلند  عیر، سرفک نیکردن به ا هی. با تککننیم یزندگ ییایجور دنچه یبفهمن که تو دی. باکننیم یزندگ

 دونمیرفتم. نم نایکاتر یزدن، سوار شدم و به سمت خونه نیرفتم. بعد از بنز نیشدم و به سمت ماش

 .باشه نایرکات فهمهیرو م نیکه ا یکس نیاول خوادیچرا دلم م

 ”نایاز زبان کاتر“

بلند شدم تا  تموم شد، لمیف ی. وقتمیشد ونیزیتلو یبه خونه برگشتم، با مامانم مشغول تماشا کهنیا بعد

 .زنگ در باعث شد تا اول برم و در رو باز کنم یصدا یبه اتاقم برم؛ ول

 .دمیرو د نیرو باز کردم و کو در

 :بهش گفتم رو

 ؟یسالم چطور  -

 :گفت زدیم یقیکه لبخند عم یحال در

 !شمینم تریعال نیاز ا  -
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 :دمیتعجب پرس با

 چرا؟  -

 :در جوابم گفت نیکو

 .بهت بگم ایب  -

 .شد ترشیب تعجبم

 ام؟یکجا ب  -

 .میتنها باش خوامیما، م یخونه  -

در رو باز کرد و وارد  نی. کومیرفت نیکو یتکون دادم و بعد از خبر دادن به مامانم، به خونه یسر

 :و گفت ستادیاومد و کنارم ا نیمبل نشستم و کو ی. رفتم رومیشد

 .نشونت بدم یزیچ هی خوامیم  -

من گرفت. به  یبعد اون رو جلو هیشلوارش درآورد و چند ثان بیج یرو از تو شیرو گفت و گوش نیا

رگ بود و به شکل گ شونیکیبودن که  لهیقب ینگاه کردم. دو نفر از اعضا شد،یکه داشت پخش م یلمیف

ه و ب دبعد گرگ رفت و اون دختر هم گرگ ش هی. چند ثانکردنیانسان بود. داشتن دعوا م شونیکی

 .دنبالش رفت

 نیه کوبود ک نیا کردم،یکه بهش فکر م یزیور شده بود. تنها چبود که درونم شعله یتنها حس ینگران

 کرد؟یم ییکرده بود و درموردش چه فکرها دایرو از کجا پ لمیف نیا

 :دمیرو نشون ندم، پرس مینگران کردمیم یکه سع یاومدم و در حال رونیفکر ب از

 هستن؟ یچ گهید هانیا  -
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جنگل  یلوج نمیماش نیخونه که بنز گشتمیرو گرفتم. داشتم بر م لمیف نیا شیساعت پ مین نیهم  -

ل و جنگ ی. رفتم تواومدیکه از جنگل م دمیرو شن یغیج یشدم، صدا ادهیپ نیاز ماش یتموم شد. وقت

 .گرفتم لمیو ازش ف دمیرو د نیا

ز به به همه گفت که تا چند رو لیبودم. مثالً ب یدو نفر عصبان نیقدر از دست ابگم که چه تونستمینم

 . ....هانیوقت اجنگل نرن، اون

 ”و ششم ستیپارت ب“

راه  هی دیو با هیبگم الک تونستمیهم نم نیبود. واسه هم دهیخودش د یهااتفاق رو با چشم نیا نیکو

 کنه؟ هیتوج نیکو یاتفاق رو برا نیا تونهیم یچه راه ؟یکنم؛ اما چه راه دایپ هیقض نیحل ا یبرا گهید

 نیا ریو ذهنم درگ دیلرزیهام م. دستکردمیحس م میشونیپ یرو از رو یشدن ع*ر*ق سرد سرازیر

 .بگم یبود که االن چ

 .آورد رونیمن رو از عالم افکارم ب نیکو یصدا

 !یواقع یهانهیگرگ شه؟یهستن. باورت م نهیها گرگ! اوننایکاتر  -

 :بهش نگاه کنم، گفتم کهنیا بدون

 .یشیم هیقض نیا الیخیکه ب یتو بهم قول داده بود نیکو  -

 .بشم الشیخیب تونمیبه بعد نم نیاتفاق افتاد و از ا نیا یول شده بودم؛ الشیخیب  -

تم رو از دس یگوش نیهم یکنم برا کاریچ خوامیکه م دیفهم نیاما کو رو پاک کنم؛ ویدیاون و خواستم

 :گرفت و گفت

 ؟یکنیم کاریچ یدار  -

 .رو پاک کنم لمیف خوامیم  -

 :صداش رو باال برد و گفت نیکو
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 موجودات رو بفهمن؟ نیمردم، وجود داشتن ا یخوایچرا نم ؟یپاکش کن یخوایچرا؟ چرا م  -

 :خودش صدام رو باال بردم مثل

 .بفهمن ستیچون الزم ن  -

 .رو باالتر برد صداش

 .کنهیم یزندگ نشونیب یدیموجودات پل نی. الزم هست که بفهمن همچیکنیاشتباه م  -

 :گفتم اومد،یکه از ته چاه در م ییهام حلقه زد. با صداتو چشم اشک

 د؟یپل  -

 .زننیم بیو به شهر آس هاابونیبه خ انیم یچون نصف شب دنی. همشون پلدیدرسته پل  -

 :شد. اشکم رو پاک کردم و گفتم ریهام سرازاشک از چشم یقطره نیاول

 .دنیپل یبدون شناختنشون بگ یتونینم  -

 ؟یکنیم یها طرفداراز اون یچرا دار تو  -

 .کنمینم یمن طرفدار  -

 .یکنیکار رو م نیهم یدار قاًیدق  -

 .زنیبر رونیهام بهام رو باز کردم تا اشکچشم یجلو یانداختم و دروازه نییرو پا سرم

م تو بر عکس انتظارات یول ؛یشیزده مرو بهت بگم شگفت نیمن رو باش که فکر کرده بودم اگه ا  -

 .یرفتار کرد

 .رو پاک کردم و بهش نگاه کردم هاماشک

 .یمتوجه بش یتونیتو نم یبرعکس انتظاراتت هستم؛ ول زهایچ یلیخ یمن تو  -

 :گفتم نیخارج بشم رو به کو کهنیرو گفتم و به سمت در رفتم و بازش کردم. قبل از ا نیا
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 .بود یکه قولت الک دمیحاال فهم  -

انداختم.  نیبعدش از خونه خارج شدم. با خارج شدن از خونه احساس کردم، قلبم رو کَندم و زم و

هام خشک گونه یهام رو روزدنش به صورتم، اشک یلیو وزش باد و س ختنیریهام مثل بارون ماشک

 .شدیقلبم م یتو یدیو باعث سوزش شد کردیم

 یپ هانهیبه وجود گرگ نیکه کو شدیگفته باشه. باورم نم دیبه من و همنوعانم پل نیکه کو شدینم باورم

 .میکه دعوا کرده باش شدیبرده باشه. باورم نم

فر هستم، ازم متن نهیگرگ هیعشقم رو بهش بگم؛ چون اگه بفهمه من هم  تونمینم وقتچیه گهید حاال

 .با نفرت نگاهم کنه نمیاز من متنفر بشه رو ندارم. طاقت ندارم که بب کهنیو من طاقت ا شهیم

کار  که شدیکه چ کردمیفکر م نیو به ا کردمیم هیگر رفتم،یبدون مقصد راه م ابونیخ یتو همچنان

 م؟یدعوا کرد نیکه من و کو شدیشد؟ چ رانیکه و شدیخوب بود چ یلیخ زیهمه چ د؟یرس جانیبه ا

 کنم؟یم هیکه االن دارم گر شدیچ

 ”و هفتم ستیپارت ب“

 ”نیزبان کواز “

 ریدر رو بست و رفت و من رو با قلب و ذهنم تنها گذاشت. به خودم قول داده بودم که اگه ز نایکاتر

 . ...و االن شهیم ارزشیبرام ب نایقولم بزنم، کاتر

ا هست که ت یزیچ نیترارزش داره. اون با ارزش یلیمن خ یهنوز برا نایکاتر ست،یدرست ن نینه! ا نه

 .احمق هستم یلیدادم. من خ هینشستم و به مبل تک نیزم یواالن داشتم. ر

 یفراموش کردم، بعدش هم الک یرو به کل نایبوده و کاتر قاتمیچند روز، همش فکرم به تحق نیا یتو

 تسیدرست ن ذارم،یموضوع چرت م هی یبرا نایکاتر یکه وقتم رو به جا یعاشقش هستم. زمان گمیم

 کهنیحس تنفر درونم شروع به جوانه زدن کرد، حس تنفر از خودم به خاطر ا هیبگم عاشقش هستم. 

 .کردم یتوجهیب نایبه کاتر
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 یادآوریکنه.  هی*ع*ن*ت که عشقم رو فراموش کردم و باعث شدم امروز ناراحت بشه و گرل

رو  یگزند یو حت کردیم یو قلبم رو زخم یمن رو عصب شد،یم یهاش جارکه از چشم یاشک یهاقطره

 .کردیارزش م یبرام ب

 .جبران بشه دیها بااشک اون

 یرو رو کلینگاه کردم و اسم ما یگوش یافکارم رو پاره کرد. به صفحه یرشته م،یزنگ گوش یصدا

 .دمیصفحه د

 :دادم جواب

 !الو؟  -

تا  یگردیبر م یرو رسوند نایکاتر کهنیبعد از ا کردمیفکر م ؟ییتو کجا نیالو سالم. کو  -

 .میرو ادامه بد قاتمونیتحق

 .شدم یعصب

 .دارخودت نگه یمسخره رو واسه قاتیاون تحق  -

 !؟یچ  -

 .ستمین گهیمن د یول ن؛یبکن نیدوست دار یهر کار نیتونیتو و تام م نیبب  -

 :متعجب گفت یبا صدا کلیما

 چرا؟  -

 .دور بشم نایتو باعث شد از کاتر قاتیچون تحق  -

 .بشم، قطع کردم کلیاز جانب ما یمنتظر واکنش کهنیرو گفتم و سپس بدون ا نیا

ق رو عش یقصه نیا انیپا دهیوقتش رس گهی. دستین نایتر از کاترمن مهم یبرا یچیبه بعد ه نیا از

 .سمیبنو
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 ”نایاز زبان کاتر“

که بدون خوردن شام و حرف زدن با  کردیدرد م یشب به خونه برگشتم. سرم به قدر مینه و ن ساعت

شم دور ب زیاز همه چ خواستیرو نداشتم. فقط دلم م یزیچ چیو ه کسچیبه اتاقم رفتم. حوصله ه یکس

 .دمیخواب نیهم ینفهمم، برا یزیو چ

ز تختم درا یصبحانه خوردم و دوباره به اتاقم برگشتم. رو یبعد هم همچنان حوصله نداشتم. کم روز

در  یصدا کهنیرو در عالم آهنگ غرق بودم تا ا یل گوش کردن به آهنگ شدم. مدتو مشغو دمیکش

د و گفتم. در باز ش یی"دییبفرما"تخت بلند شدم و  یآهنگ خاتمه داد. از رو یایاتاقم، به سفرم در دن

 ینعی. ادیبه سراغم ب روزمونید یبعد از دعوا کردمیتعجب کردم. فکر نم دنشیداخل شد. با د نیکو

 کشونده؟ جانیاون رو به ا یزیچه چ

سکوت  یسالم آروم دادم. چند لحظه تو هیداد. جواب سالمش رو با  یو سالم ستادیمن وا یجلو نیکو

 .به حرف اومد نیکو کهنیشد تا ا یسپر

 .خوامیمعذرت م روزیبابت د نایکاتر  -

 :نگفتم که گفت یزیچ

در مورد  کسچیمن به ه ناینبوده. کاتر یکنم و بهت نشون بدم قولم الک یاومدم تا معذرت خواه  -

 !خودت نگاه کن ایرو هم پاک کردم. ب ویدینگفتم و اون و یزیچ هانهیگرگ

 یرو نگاه کردم؛ ول شیرمزش رو زد، بهم داد. گوش کهنیدرآورد و بعد از ا بشیج یرو از تو شیگوش

 !اً پاکش کردهکنم. پس واقع دایرو پ ویدینتونستم و

 ؟یرو پاک کن ویدیو یگرفت میکه تصم شدیچ  -

 .که بهت داشتم باعث شد تا پاکش کنم یعشق  -

 :متعجب گفتم یلحن با

 !؟یگفت یتو چ  -
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 !گفتم که عاشقتم  -

 . ...تو نیکو  -

 !من عاشقتم و دوست دارم نایکاتر  -

حرفش  نیبزنم و بهش بگم منم دوست دارم. با ا غیج خواستمیخوشحال شده بودم که م یقدر به

 .که اونم دوستم داره دمیفهم ست؛یطرفه ن هیکه عشقم  دمیفهم

 االن یحال بودم؛ ولکرد. عاشقم بود و خوش رانیحالم کرد و قلبم رو واز اندازه خوش شیحرفش ب نیا

 بهش بگم دوستش دارم؟ تونمیحرف رو زد؟ االن که نم نیچرا ا

 قتیقبدون گفتن ح تونستمیهستم. چون نم نهیگرگ هیبهش بگم که  دیچون اگه بگم، با تونمینم

 .شدیهستم اون ازم متنفر م نهیگرگ هیکه  گفتمیباهاش باشم. اگه م

 .بگم یچ دونمیمن واقعاً نم نیکو  -

 .یبهم دار یکه چه حس یبگ یتونیم  -

 :مکث کردم و سپس گفتم یکم

 ”و هشتم ستیپارت ب“

 .و دوست ندارم ستمیمتأسفم؛ اما من عاشقت ن  -

 :گفت قینفس عم هی دنیانداخت و بعد از کش نییسرش رو پا نیکو

 ؟یروز عاشقم بش هیامکانش هست که   -

 ".االنشم عاشقتم نیمن هم"دلم گفتم یتو

 :حرف دلم رو به زبون آوردم و گفتم برعکس

 .عاشقم باشه یکس خوامیچون من نم ؛یو به نظرم بهتره که تو هم من رو فراموش کن ستینه ن  -
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 :و ادامه دادم دمیکش یقیعم نفس

که  یحساسم! دوست ندارم کس یموضوعات کم جورنیا یاما من رو ؛یتو دوست من نیکو نیبب  -

من رو فراموش کن وگرنه من از  یهنوز دوستم باش یخوایعاشقم باشه! پس اگه م ستم،یعاشقش ن

 .کنمیفراموشت م یدوست

 االن ناراحت شده کهنیو خشمش رو احساس کنم. ا یناراحت تونستمیهاش رو مشت کرد. مدست نیکو

که  نیچند لحظه بعد از اتاقم خارج شد. هم نیکه مجبور بودم. کو فیح یکرد؛ ول کهیت کهیبود قلبم رو ت

 .کردن ختنیهام مثل بارون شروع به راشک و دیدر بسته شد، بغضم ترک

 حسینسبت بهش ب دیسرد رفتار کرده باشم؛ اما مجبور بودم. با یطوراون نیکه با کو شدینم باورم

 .ممکنه انجامش بدم ریکه برام غ یباشم تا من رو فراموش کنه. کار

 یزندگ یشکستم داد و توانم رو برا یزیاز هر چ شیب نیها به کواالنش هم زدن اون حرف نیهم

 .کردن گرفت

 .بردیباهاش، من رو تا مرز جنون م یو بد رفتار نیشدن از کو دور

 .داشتم یاحساس خفگ دم،یتند نفس کش تند

نرفت، نرفت  میکردم؛ اما باز هم حس خفگ هامهیسمت پنجره رفتم و بازش کردم. هوا رو وارد ر به

 !مال قلبمه ست،ین مهاهیمال ر یحس خفگ نیچون ا

 رو یچی. حوصله هاومدیم ارزشیبرام ب یزندگ گهیبودم که د دهیدرد کش یدو روز به قدر نیا یتو

 !کردن یزندگ ینداشتم حت

ود، بدون ب یعیالبته طب کردیمن رو خسته م د،یتپیهام مرگ یکه تو یو نبض دمیکشیکه م ییهانفس

 .شمیم فیخستم و بدون اون ضع زیاز همه چ نیکو

باشم، اون موقع  نیبا کو تونستمیبودم. اون موقع م یانسان معمول هینبودم و  نهیکاش گرگ یا

 .شدیمانع عشق من نم یچیباشم، اون موقع ه ششیتا ابد پ تونستمیم
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 ییشکسته شده بود که توانا یهاپرنده با بال هیتنها و دلتنگ شده بود مثل  ،یزخم کرد،یدرد م قلبم

 .نداشت یقفس حبس شده بود و ناج یکه تو یاپرواز نداشت. پرنده

 ”نیاز زبان کو“

خارج شدم و بدون توجه کردن به پدر و مادرش با عجله خونه رو ترک کردم. سوار  نایاتاق کاتر از

 .شدم نمیماش

 کنهیم یسعو  ذارهیبه احساساتم احترام م کردمیحداقل فکر م یول ست؛یعاشقم ن نایکاتر دونستمیم

از پنجره دوختم. بغض راه گلوم رو  رونیمشت محکم به فرمون زدم و نگاهم رو به ب هیدرکم کنه. 

 استخویهام شد. دلم ماشک زشیشکستش هم ر یجهینگذشت که شکست، نت یاهیبست و چند ثان

خبردار کنم. به همه بگم که عشقم،  دهیکه قلبم رو فشار م یراه بندازم و همه رو از درد ادیداد و فر

عشق  هیدوستش دارم؛ اما دوستم نداره! بگم که عشقم پسم زده. بگم که  یلی! بگم که خستیعاشقم ن

 !کنمیعاجزانه رو تجربه م ییتنها هیطرفه، نه  هی

 !ستیکه قابل تحمل ن یاییتنها

و کل وجودم رو  شهیورتر مشعله و بعد رفته رفته زنهیکه از درونم آروم آروم جرقه م یاییتنها

 .سوزونهیم

برام مثل  نایکه بدون کاتر ییایدن نیا یکنم؟ تو کاری. االن چرفتیکتم نم یتو نیپسم زد و هم نایکاتر

 کنم؟ کجا برم؟ کاریچ مونهیزندان م

 کینزد نایبه کاتر قدرنیخونه بمونم و ا یحال خرابم تو نیبا ا تونستمیبه خونشون انداختم. نم ینگاه

 .دور باشم نایاز کاتر ام،یاتفاق کنار ب نیکه با ا یتا وقت دیباشم. با

 .گفته بود قاتمونیوسط تحق روزید کلیافتادم که ما یحرف ادی

سط بود که تو یبه اون اتفاقاتنوشته شده بود و راجع نترنتیا یبودم که تو یمشغول خوندن اخبار“

 .شده بود جادیگرگ ا
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 .توجهم رو به خودش جلب کرد کلیما یصدا

 .رو بهتون بگم یزیچ هی خوامیها م: بچهکلیما

 !: بگوتام

 .میکن قیتحق می: احتماالً فردا نتونکلیما

 :کردم و گفتم تعجب

 : چرا؟من

 ”و نهم ستیپارت ب“

 .میبه پدر و مادرم بزن یسر هیآنجلس تا به لس میری. با برادرم ممی: فردا ساعت چهار پرواز دارکلیما

 ن؟یمونیقدر م: چهنیکو

 !: پنج روزکلیما

 .میدیادامه م قاتمونی: باشه پس پنج روز بعد به تحقنیکو

 .”تکون داد یسر کلیما

 .زنگ زدم کلیرو برداشتم و به ما میهام رو پاک کردم و گوشاشک عیسر

 :از سه بوق جواب داد بعد

 !الو  -

 .الو سالم  -

 .نیسالم کو  -

 .دمیرو پرس حالش

 ؟یچطور  -
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 !خوبم  -

 هی تیعصبان یاز رو نیهم یحالم خوب نبود واسه کمی. من خوامیمعذرت م روزیبه خاطر د کلیما  -

 .زدم یحرف

 بود؟ شدهیچ یبد حیتوض یتونیم ینداره؛ ول یاشکال  -

 !ازت دارم یبه خواهش کلی. ماالیخیفعالً ب  -

 ؟یچ  -

 شما بمونم؟ یمن خونه دیستیکه ن یپنج روز نیتو ا شهیم  -

 افتاده؟ یاتفاق  -

 .دمیم حیبعداً توض  -

 .یبمون یتونیباشه م  -

 !جا هستماون گهیپس من چند ساعت د  -

 .باشه  -

 .خداحافظ  -

 .خداحافظ  -

داخل اتاق رو وارد  یاز هوا ی. بخشدمیتختم دراز کش یکردم و به خونه رفتم. وارد اتاقم شدم و رو قطع

 .کردم هامهیر

نم. تا شد، عادت ک جادیقلبم ا یکه تو یدور باشم. تا بلکه به زخم نایتا از کاتر کلیما یخونه رفتمیم

 بلکه بهتر بشم؛
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خودم  یراب ییاگهید یایدن تونمیو بدون اون نم ناستیمن کاتر یایحالم بهتر بشه. دن دونمیم دیبع اما

ظر خودم در ن یکه برا یدیتبع نیا یتو مینیاما خوب، بب شه؛یسرم خراب م یرو ایبسازم. بدون اون دن

 .فتهیم ییهاگرفتم چه اتفاق

 رونیاون گذاشتم، از اتاقم ب یرو برداشتم و چند دست لباس تو اهمیس یساعت سه شد، کوله پشت یوقت

رفتم و بعد از خبر دادن به پدر و مادرم از خونه  ششونیآشپزخونه بودن. پ یرفتم. مامان و بابام تو

 .زدم رونیب

گذاشتن و  احترام ممیمدت تنها بمونم، به تصم هی خوامیگفتم م یوقت یمامانم اولش قبول نکرد؛ ول البته

 .ها دارممثل اون یاچقدر خوش شانسم که خانواده دمیفهم گهیبار د هیرفتن رو بهم دادن و من  یاجازه

 ”نایزبان کاتر از“

کردم تا حال خرابم معلوم نشه بعد  میمال شیآرا هیمجبور شدم برم نهار بخورم.  یشدت گرسنگ از

تا راحت  دنیازم نپرس یزیچ یبردن؛ ول یرفتم و نهار خوردم. موقع نهار خانوادم به بد بودن حالم پ

 .کردن من رو بخندونن؛ اما نتونستن یحرف زدن و سع یباشم. به جاش کل

 .بکنن، ناراحت شدن ینتونسته بودن کار کهنیاز ا دمید یول اوردن؛یروشون ن به

 .نبود یامن ناراحت شدن؛ اما چاره یخانوادم واسه دمید یکردم وقت دایپ یبد احساس

 !دختر ناراحت و شکسته هی نم،یمن هم نیباشم. بدون کو تونمینم نیاز ا شیب یزیچ ن،یکو بدون

 .دمیتخت دراز کش یاز نهار دوباره به اتاقم برگشتم و رو بعد

 

*** 

 .جواب بدم میباعث شد تا کتاب رو ببندم و به گوش میزنگ گوش یصدا

 الو؟  -

 :دمیرو شن ایل یصدا
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 ؟یچطور نایسالم کاتر  -

 .ستمیبد ن  -

 !ای. تو هم بمیجاش جمع شد یتو خونه  -

 .امیمن نم ایل  -

 چرا؟  -

 .استراحت کنم تا سر دردم خوب بشه خوامی. مکنهیسرم درد م یکم هی  -

 که نشده؟ یزیحالت خوبه؟ چ  -

 بشه؟ یزیچ دیچرا با  -

 !باشه  -

 .نیو خوش بگذرون دیمن بش الیخیشما ب  -

 !یهرطور راحت  -

 .من برم یندار یاگه کار  -

 .ندارم ینه کار  -

 .نمتیبیپس بعداً م  -

 !طورنیمنم هم  -

 .رهیکه موجب شد دوباره بغضم بگ دمیکش یگذاشتم. آه زیم یرو قطع کردم و سرم رو رو یگوش

لبخند  یکن یسع یبغض خفت کنه؛ ول کهنیخوبه! ا یهمه چ یحالت بده تظاهر کن کهنیسخته با ا قدرچه

 .یبشه؛ اما پنهونشون کن ریهات سرازاشک از چشم کهنی. ایبزن
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 ختهیبهم ر یطورنیبود و من ا نیاز کو مییروز جدا نیشد. تازه اول ریهام سرازقطره اشک از چشم هی

قراره به دور بودن ازش عادت  یطورچه ام؟یدرد کنار ب نیقراره تا ابد با ا یطوروقت چهبودم، اون

 کنم؟

ا هم ب میتونستیود و معاشقم ب کهنی. اکردیم وونمیدور باشم د نیاز کو شهیقراره هم کهنیا فکر

 .زدیم ششیو آت سوزوندیاما نشد قلبم رو م م؛یباش

 .عشق بهش تحمیل کرده، خسته شده بود نیکه ا یاز درد قلبم

 .نهیشیم یکیتار یگوشه تو هیو  شهیم اهیس ره،یمیعشق نباشه، م نیحال هنوز هم اگه ا نیا با

در اتاقم به خودم  یقدر گذشت که با صداچه دونمیکردن ادامه دادم. نم هینشستم و به گر جاهمون

 .گفتم یی"دییبفرما"به سر و وضعم  یدگیهام رو پاک کردم و بعد از رساومدم. اشک

مد او شمیپ دیقرمزم رو د یهاکه چشم نیهم ایو به دنبالش جاش و سم وارد شدن. ل ایباز شد و اول ل در

 .و من رو بغل کرد

 .افتاده یاتفاق هی دونستمی: مایل

 :رو از خودم جدا کردم و گفتم ایل

 د؟یکنیم کاریچ جانی: شما امن

و  هکنیسرت درد م یکه گفت میدیبلندگو بود. ما هم شن یصدات رو یزدیحرف م ایبا ل ی: وقتجاش

 !نه ایرو به راه هست  یهمه چ مینیتا بب میایب میخواست نمیهم یبرا اومد،یم یجور هیصداتم که 

 .ستیرو به راه ن یچیچون ه م؛یشد که اومد : خوبسم

 شده؟یچ نای: کاترایل

 .دادم حیرو براشون توض زیهمه چ کردم،یم هیکه گر یو درحال دمیکش یقیعم نفس

 ”یپارت س“
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 :سم سرش رو باال گرفت و گفت حات،یاز توض بعد

 م؟یدوست بش یو باعث شد یآشنا کرد نایکاتر نیچرا من رو با ا ای: خداسم

 ؟یگیواسه خودت م یدار ی: سم چجاش

 :کرد و گفت یاخم سم

 دوست بشه؟ نایبا کاتر دیمثل من با یکه چرا آدم باهوش گمی: دارم مسم

 باهوش؟ یگی: به خودت مایل

 ستم؟ی: نسم

 .یخنگ یلیاما خ ؛یستین ری: نخایل

 .یدار فینخبه تشر ی: نه که جنابعالسم

 :گفت ایخندم تموم شد، سم رو به جاش و ل کهنیهاشون ناخودآگاه خندم گرفت. بعد از احرف از

 .حرفم رو بزنم نی: از دست شما دوتا. نذاشتسم

 .مینکرد ی: ما که کارایل

 :گفت ایبه حرف ل توجهیب سم

 ؟یکه دوستش دار ینگفت نیچرا به کو نای: کاترسم

 .شهیهستم ازم متنفر م نهیرگ: بهتون گفتم که، اگه بفهمه من گمن

 شه؟یازت متنفر م یدونی: از کجا مسم

 .ادیخوشش نم هانهی: سم اون از گرگمن

 یشناخت چیچون ه ادی. از ما خوشش نمهیچه رنگ یواریپشت کاغذ د واریکه د دونهیچون نم ادی: نمسم

 .نداره هانهیاز گرگ
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 شه؟یچرا اون شب اون کارها رو کرده نظرش عوض م لیاگه بفهمه دن یعنی: من

 !: احتماالً آرهسم

 .ممکنه که نظرش عوض نشه یعنیاحتماالً.  ی: گفتمن

 .که بهت داره باعث بشه نظرش عوض بشه یعشق ،یانهیاگه بفهمه که تو گرگ دیشا نای: کاترایل

 !نمیگم یچیه نیمن به کو د،یها خواهشاً تمومش کن: بچهمن

 .حرف من باعث شد تا همه ساکت بشن نیا

 ”سه روز بعد“

باعث  یخبریب نیبود و ا ومدهیهم به دانشگاه ن روزید یبودم حت دهیرو ند نیسه روز اصالً کو نیا یتو

 .ذره بشه هیشده بود تا دلم براش 

رو  قتیو حق نیکو شیهام موجب شد تا برم پدوست یهاو صد البته اصرار میو نگران میدلتنگ باالخره

 .ستیکه بشه مهم ن یهرچ جشیبهش بگم؛ نت

 یرو تنم کردم، موهام رو دم اسب دمیاون هم ژاکت سف یو رو دمیپوش دیو شلوار سف یتاپ صورت هی

 .رو زدم که مامانش در رو باز کرد نیکو یزدم. زنگ در خونه رونیبستم و از خونه ب

 :زد و گفت یمن لبخند دنید با

 ؟یچطور نایسالم کاتر  -

 ن؟یخوبم، شما خوب  -

 .میما هم خوب  -

 خونه هست؟ نم،یرو بب نیکو خواستمیمن م  -

 .ستیخونه ن نیکو  -
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 گرده؟یبر م یک  -

 .گردهیراستش فعالً بر نم  -

 ه؟یمنظورتون چ  -

 .. االن سه روزه که رفتهمونهیدوستش م یخونه یچند روز هی نیکو  -

 :تکون دادم و گفتم یسر

 د؟یدوستش رو بهم بد یآدرس خونه دیتونیم  -

 .امیصبر کن االن م قهیدق هی البته!  -

 .برگشت کیکاغذ کوچ هیبعد با  قهیرفت و چند دق آماندا

 .کاغذ نوشتم یآدرس رو تو  -

 :رو گرفتم و گفتم کاغذ

 !ممنون  -

 .کنمیخواهش م  -

 .برم خداحافظ گهیمن د  -

 .خداحافظ  -

 .بابام شدم و به سمت آدرس مورد نظر حرکت کردم نیدر رو بست و منم سوار ماش آماندا

 ”کیو  یپارت س“

 .شدم ادهیخونه پارک کردم و پ یرو جلو نی. ماشدمیبعد به مقصد رس قهیدق چند
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تن اما نه از گف دم؛یترسیتونستم بشنوم. م یم یتپش قلبم رو به راحت یو صدا دنیلرزیم هامدست

م من رو هست نهیگرگ کهنیا دنیبعد از فهم نیکه نکنه کو دمیترسیم نیمن از ا ن،یبه کواحساساتم 

 .نخواد

همه. در رو رو بف زیهمه چ دیبا نیپا پس بکشم. کو دیکه باشه نبا یهر چ جشی. نتدمیکش یقیعم نفس

 .کردم به خودم مسلط شم یدر رو باز کنه سع نیزدم تا کو

 .در رو باز کرد نیبعد کو هیثان چند

 :گفت تفاوتیشد و بعدش ب رهیبهم خ هیمدت چند ثان به

 ؟یکنیم کاریچ جانیا  -

 .باهات حرف بزنم خوامیم  -

 :زد و گفت یتلخ لبخند

 .میزد شیهامون رو سه روز پحرف یما همه نایکاتر  -

 !من نزدم یهات رو زدحرف یتو همه  -

 :من رو نگاه کرد که گفتم متعجب

 .دمیم حیرو برات توض یداخل همه چ امیب یاگه بذار  -

 :و گفت ستادیکنار رفت و من به داخل رفتم. اومد جلوم ا نیکو

 ؟یبگ یخواستیم یچ  -

نسبت بهت دارم، من دروغ  یکه چه حس یدیو ازم پرس یعاشقم یو بهم گفت یکه اومد یاون روز  -

 .گفتم

 ؟یچ  -

 .زدم یلبخند
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 !منم عاشقتم نیکو  -

 :گفت یبا تعجب و ناباور نیکو

 .بگو گهیبار د هی  -

 !نیعاشقتم کو  -

 ؟یگیراست م  -

 .گمیراست م  -

 :هاش گفتخنده ونیمکث کرد و بعدش خندید و م هیچند ثان نیکو

 !شهینه، باورم نم  -

 .به خودش زد یلیس هیناگهان خندش رو قطع کرد و  نیکو

 ؟یکنیم کاریچ یدار  -

 :زنان گفت لبخند

 .نمیبیدردم اومد پس خواب نم  -

 .دمیخند

 :دیپرس نیتموم شد، کو دنمیخند کهنیاز ا بعد

 ؟یچرا اون روز بهم دروغ گفت یاگه عاشقم نایکاتر  -

 .یازم متنفر بش دمیترس  -

 ازت متنفر بشم؟ دیچرا با -
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هام همچنان بسته بود. ترس هام رو بستم و به گرگ تبدیل شدم. چشمقدم ازش دور شدم و چشم چند

چه  یعنیهستم.  نهیگرگ هیکه من  دهیو فهم نهیبیداره من رو م نیشد. االن کو ترشیدرونم ب یو نگران

 ده؟ینشون م یواکنش

چند  نی. کوکردیس و تعجب نگاهم منگاه کردم. با تر نیهام رو باز کردم و به کوبعد چشم هیثان چند

رم؛ اما ب ششیقدم برداشتم تا پ هیافتاد.  نیکرد و زم ریاز پاهاش به فرش گ یکیقدم عقب رفت که 

بود.  دهیازم ترس اما قطعاً دونستم؛ینشد، نم ایازم متنفر شد  نیزدم. کو یعقب رفت. لبخند تلخ یکم

اال من، سرم رو ب یجلو نیبعد با نشستن کو قهیانداختم. چند دق نییچند قدم عقب رفتم و سرم رو پا

 .بردم

 ؟یهست نهیگرگ هیتو  نایکاتر  -

 :شدم و گفتم لیبه انسان تبد دوباره

 !آره  -

و  یکردیرو م شونیطرفدار نیهم یبرا یعنینکنم.  قیها تحقدر مورد گرگ یازم خواست نیهم یبرا  -

 !یعاشقم ینگفت

 :رو تکون دادم و چند لحظه بعد گفتم سرم

ها ! اونتنسیهستن، ن یکنیکه تو فکر م یطوراون هانهیگرگ ن،یکو یول ؛یممکنه ازم متنفر شده باش  -

اون شب اون کارها رو کرد چون دوست دخترش ترکش کرده  لیو در مورد اون شب هم، دن ستنیبد ن

 کهنیخودش نداشت و بعد از ا یرو یکنترل یعنی کنهیم کاریکه چ دونستیبود و نم یبود و اون عصبان

 .شد مونیناراحت و پش یلیمتوجه کارش شد، خ

 :کردم و سپس ادامه دادم یمکث

 بیتا االن به تو و پدر و مادرت آس دیبود من و خانوادم با یطورنیاگه ا ستنیبد ن هانهیباور کن گرگ  -

 .میدادیانجام م گهیکار د یکل ای میزدیم
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با صداش سکوت رو وادار به رفتن  نیکو کهنیکنارمون نشست تا ا یچون دوستلحظه سکوت هم چند

 .کرد

 .متنفر باشم هانهیکه از گرگ رممکنهیغ ها،نیا دنیبعد از شن  -

 ؟یستیازم متنفر ن یعنی  -

 .زد لبخند

 .ستمیالبته که ن  -

 :گفت نیکو

 .شمیوقت ازت متنفر نم چیچه انسان، من بازم دوست دارم و ه یباش نهیچه گرگ  -

 .زدم یلبخند

 ”و دو یپارت س“

 .میبلند شد نیزم یدو از رو هر

 .میگردیرو جمع کن چون با هم به خونه بر م لتیحاال برو وسا نیخوب کو  -

ا ب جانیدو روز رو ا میتونی. مانیم گهیو برادرش دو روز د کلیما یعنی م؟یگردیبر م یزود نیبه ا  -

 .میهم باش

 .یحاضر بش یبهتره بر ،یازم دور نباش یخوایو اگه م تونمیمن نم یول ؛یتونیتو م  -

 .ازت دور باشم خوامیمعلومه که نم  -

و هر کدوم  میبرگشت. با هم از خونه خارج شد فیک هیبعد همراه با  قهیرو گفت و رفت. چند دق نیا

رو پارک کردم و  نیماش میدیرس ی. وقتمیو به سمت خونه حرکت کرد میخودمون شد نیسوار ماش

 .اومد شمیشد و پ ادهیهم بعد من پ نیشدم. کو ادهیپ

 .میشیاز هم جدا م میدار یزود نیکه به ا ستیمنصفانه ن  -
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 .کردم یاخنده تک

 .میشینگران نباش از هم جدا نم  -

 :نگاهم کرد که ادامه دادم یسوال

 !پنجره منتظرتم یده جلو شب ساعت  -

 :به ساعتش انداخت و گفت ینگاه

 .هنوز چهار ساعت تا ده مونده  -

 !نگران نباش گذرهیزمان زود م  -

 .زد یلبخند

 .میو به خونه رفت میکرد یهم خداحافظ از

 .بود ونیزیتلو یهم مشغول تماشا تایخونه شدم. بابا طبق معمول سر کار بود ر وارد

 :دمیپرس ازش

 مامان کجاست؟  -

 :نگاهم کنه گفت کهنیا بدون

 .اتاقش یتو  -

 دیفس شیآرا زیوارد شدم. مامانم پشت م دشییمامانم رفتم. در رو زدم و با بفرما شینگفتم و پ یزیچ

رفتم و محکم بغلش کردم. مامانم  ششی. پکردیم شیاتاق بود، نشسته بود و آرا یرنگش که گوشه

 :و گفتهاش رو دورم حلقه کرد دست

 ؟یاومد ییهوی یطورنیکه ا هیموضوع چ یول ؛یحال شدم بغلم کردخوش زمیعز  -
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. هیبگم که االن حالم عال شتیپ امیشما هم شدم. خواستم ب یمامان چند روز حالم بد بود و باعث نگران  -

 .نینگران نش

 .شنومیرو م نیحالم اخوش  -

 .رو گفت و مشغول شونه کردن موهاش شد نیا مامانم

 چند روز حالم بد بود؟ نیچرا ا یبپرس یخواینم  -

 :گفت کردیکه موهاش رو شونه م یدر همون حال مامان

 نیبر ا لیدل نیخوب ا یمن مامانت هستم؛ ول کهنیخودش رو داره. با ا یشخص میحر یهر کس  -

 یزیهم که مجبور به چ یخوایبگو اگه هم نم یخوایکارهات دخالت کنم. اگه خودت م یکه تو شهینم

 .یستین

 .زدم و دوباره بغلش کردم یلبخند

 .مامان یمرس  -

 .کنمیخواهش م  -

ل مشغو ییو سه تا میرفت تایر شیو پ میکوتاه با مامانم، هر دو از اتاق خارج شد یمکالمه هیاز  بعد

 .میحرف زدن شد

چهار ساعت انتظار، باالخره ساعت ده شد. وارد اتاقم شدم و در رو از پشت قفل کردم. به سمت  بعد

 .که منتظر من بود دمیرو د نیپنجره رفتم و بازش کردم. کو

 :گفتم

 !سالم  -

 ؟یطورسالم چه  -

 ؟یخوبم تو چ  -
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 !االن بهترم  -

 :زدم و گفتم یلبخند

 کنار؟ یبر شهیم نیکو  -

 چرا؟  -

 .رو بکن گمیکه م یکار  -

پنجره گذاشتم و به داخل اتاق  یلبه یپنجره کنار رفت. پاهام رو رو یتکون داد و از جلو یسر نیکو

 .دمیپر نیکو

 :دیاومد و با تعجب پرس شمیپ نیکو

 ؟یکار رو کرد نیا یچطور  -

 .هستم نهیگرگ هینره، من  ادتی  -

 .دوست داشته باشم ترشیتا ب شهیباعث م نیو هم  -

 .زدم یلبخند

 ”روز بعد“

کنار تخت برداشتم و  یعسل یرو از رو میکرد. گوش داریب نمیریمن رو از خواب ش میزنگ گوش یصدا

 .دمیرو د یاش نگاه کرد که شماره ناشناسباز به صفحه مهین یهابا چشم

 :دادم جواب

 الو؟  -

 :دمیرو شن نیکو یصدا

 .ریالو سالم صبح بخ  -
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 .ریسالم صبح تو هم بخ  -

 :نگفت که گفتم یزیچ

 ؟یکرد دایشمارم رو از کجا پ نیکو  -

 .گرفتم تیقیاز آموزشگاه موس  -

 !دنینم کسچیها رو به همعلم یشماره ایها مشخصات اون ن،یاما کو  -

 .ستمین هاکسچیمن که مثل اون ه  -

 .زدم یلبخند

 !درسته  -

 .ببرمت رونیب خوامیحاال پاشو حاضر شو! م  -

 .به ساعت انداختم ینگاه

 !االن ساعت هفت صبحه نیکو  -

 .میبر میخوایکه م ییساعت خوبه واسه جا  -

 .امیباشه االن م  -

 یوجل نیزدم. کو رونیحاضر شدم و از خونه ب قهیرو قطع کردم. در عرض پنج دق یرو گفتم و گوش نیا

 .ستادمیمنتظرم بود. رفتم و کنارش وا نشیماش

 هی. من رو به میرو روشن کرد و حرکت کرد نیماش نی. کومیشد نیاز سالم دادن، سوار ماش بعد

بعد  .میجا خورد. صبحانمون رو هم همونمیو به داخل رستوران رفت میشد ادهیپ نیرستوران برد. از ماش

گفت  نیکو ،یحافظساعت ده به خونه برگشتیم و قبل از خدا ابون،یخ یچرخ زدن تو یاز صبحانه و کم

 .آموزشگاه منتظرم هست یکه عصر جلو

 ”و سه یپارت س“
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 ونهویگفت د تایو شاد بودم ر دمیخندیم یحال بودم؛ چون سر صبحخوش یلیبه خونه رفتم خ یوقت

 :گفت یپرسدو ساعت بعد سم زنگ زد و بعد از سالم و احوال یکیشدم. 

 ؟یرو گفت یهمه چ نیبه کو ؟یکرد کاریچ نایکاتر  -

 .میامروز صبح هم با هم بود یرو گفتم. حت یهمه چ زمیبله عز  -

 افتاد؟ یاتفاقات به لطف ک نیا  -

 !به لطف تو  -

 .درسته، من باعث شدم  -

 .پز نده قدرنیباشه حاال تو هم ا  -

 .شدمیمدل م رفتمیپز بدم که م خواستمیاگه م  -

 .ومدهیبه تو ن نگیمدل  -

 !زشتت افهیتو اومده با اون قنه پس به   -

 .شدیعاشقم نم نیدوماً اگه زشت بودم کو ،یاوالً زشت خودت  -

 .دنیدویهمه دختر دنبالم نم نیدوماً اگه زشت بودم ا ستم،یاوالً زشت من ن  -

 هستن که هنوز از مادر زاده نشدن؟ ییمنظورت دخترها  -

 :داد که گفتم رونینفسش رو با حرص ب سم

 .شهیور پوستت چروک محرص نخ  -

 .دو کالم حرف زد شهیبا تو هم نم  -

 .خب نزن  -

 :نگاه کردم و گفتم یرو قطع کرد. متعجب به گوش ینزد و گوش یحرف سم



 

 

 
98 

 سرما غفاری کاربر انجمن رمانیک | رمان عشق ناشدنی

 
 !وونهید  -

 .دمیخند بعد

رژ  هیکه تا زانوم بود. موهام رو باز گذاشتم و  دمیپوش دیسف راهنیپ هیشد.  میساعت سه و ن باالخره

 :اومد و گفت شمیبه سالن رفتم مامانم پ یاز اتاق خارج شدم. وقت تارمیقرمز زدم و به همراه گ

شدن؛  هیاون قض الیخیکنن، ب دایپ یزیچون نتونستن چ هاسیزنگ زد و گفت که پل لیب نایکاتر  -

 !گمیها رو مو پنجره هاشهیشکستن ش یهیکه همون قض یدونیم

 !هیخوب یلیخبر خ نیا  -

 .میبه همه گفته ساعت هفت تو جنگل جمع بش لیخبر خوب ب نیخاطر اآره و به  -

 .امیباشه پس من بعد کالسم به جنگل م  -

 .نمتیبیجا ماون زمیباشه عز  -

 هیما هممون مثل  له،یقب یشد که تو نیا ریراه فکرم درگ یتکون دادم و از خونه خارج شدم. تو یسر

 یمسائل رو با تمام اعضا یکه بعض میبست مانیبه وجود اومد، پ لهیقب نیکه ا یو روز میخانواده هست

 رو به همه بگه و نیا دیعاشق بشه با یمسائل بود. هر ک نیو عاشق شدن هم جزء ا میمطرح کن لهیقب

بول ق دوارمیکنم البته اگه خودش قبول کنه. ام یرو امشب به همه معرف نیدارم تا کو فهیاالن من هم وظ

 .کنه

ودتر ز یلیکه ام دمید دم،یبه آموزشگاه رس یموضوع فکر نکردم و به راهم ادامه دادم. وقت نیبه ا گهید

 دفعه نی. ارهیبگ ادی یلیرو نواختم تا ام دیدرس جد قهیاز من اومده. وارد کالس شدم و بعد از چند دق

عشق  تشرفیپ نیا لیدل ابهتر از قبل شده و تنه یلیخ میقیموقع نواختن، خودم هم متوجه شدم که موس

اس، بدون احس یقیبا احساس و نواختن موس یقیچون نواختن موس گمیم یطورنیبود، ا نیمن و کو نیب

 !تا آسمون با هم فرق داره نیزم
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بر ل*ب داشتم از آموزشگاه  ییبایکه لبخند ز یرو جمع کردم و درحال لمیتموم شدن کالسم وسا با

 شیاز دوستش تام، پ یهم از دانشگاهش خارج شد و بعد از خداحافظ نیدم. همون لحظه کوخارج ش

 .من اومد

 :من انداخت و گفت یبه سر تا پا ینگاه

 !یفرشته شد هی ییبایبه ز  -

 .ممنون  -

 .میبر ایب  -

 .میرو روشن کرد و حرکت کرد نیماش نی. کومیشد نیسوار ماش میتکون دادم و رفت یسر

 ”و چهار یپارت س“

 :گفتم کهنیشد تا ا یسکوت سپر یتو هیثان چند

 .دارم یخبر هی نیکو  -

 ؟یچه خبر  -

 .شده که اون شب افتاده یاون اتفاقات الیخیب سیپل  -

 !یچه خبر خوب  -

 .تکون دادم یسر

 .خبر خوب همه رو به جنگل صدا زده نیخاطر اهم به مونیقبل سیرئ  -

 .یبر دیبا یعنیپس   -

 .بگم خوامیهم م گهید زیچ هیآره و   -

 !بگو  -
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 .رو به همه بگه نیا دیکه عاشق شده با یکه کس نهیا مونیقبل نیاز قوان یکی  -

 :بهم انداخت که ادامه دادم ینگاه نیکو

 .کنم یتو رو به همه معرف دیمن با یعنی  -

 امشب؟  -

 !آره  -

 ”نیاز زبان کو“

نه! اگه  ایبودم که قبول کنم  یدو راه ینگران شدم. تو ییجورا هیرو بهم داد  شنهادیپ نیا نایکاتر یوقت

آخه  یناراحت بشه؛ ول نایو امکان داره کاتر شهیها شکسته مگرگ یلهیقب نیاز قوان یکیقبول نکنم 

! درضمن اگه برم مازشون متنفر بود شیدو روز پ نیکه تا هم یموجودات نیکه برم ب ستیدرست ن

 نایاتربه ک گرفتم؛یم یمیتصم هی دی. باستمیها نچون من از اون شم؛یو معذب م کنمیم یبیغراحساس 

 :گفتم نیهم یخواستش رو رد کنم برا خواستیکرد، نگاه کردم. دلم نم یکه داشت بهم نگاه م

 .امیباشه باهات م  -

 :زد که دوباره گفتم یلبخند

 م؟یبر دیساعت چند با  -

 :بعد از نگاه کردن به ساعت جوابم رو داد نایکاتر

 .گهید قهیچهل و پنج دق  -

 ؟یگیرو م نیتو االن ا  -

 .شرمنده  -

رو با  میآب یو شلوار ل دیسف رهنیمن پ م،یدیبه خونه رس یو به راه ادامه دادم؛ وقت دمیکش یقیعم نفس

کارم  ی. وقتدمیهم پوش یاژاکت چرم قهوه هیعوض کردم و  یاشرت سرمه یو ت اهیس یشلوار ل هی
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نداخت ا ینگاه بهممنتظرم بود،  نیکه تو ماش نایشدم؛ کاتر نیتموم شد، از خونه خارج شدم و سوار ماش

 :و گفت

 !یشد یعال  -

ارک جنگل پ رونیرو ب نی. ماشمیدیزدم و به سمت جنگل به راه افتادم؛ ساعت هفت و ربع رس یلبخند

 نایاترک میشد کیبه محل قرارشون نزد یوارد جنگل شدم و وقت نایبه دنبال کاتر م،یشد ادهیکردم و پ

 :و بهم گفت ستادیوا

 ؟یایبدم و بعد ب حیتا من برم به همه ماجرا رو توض یبمون جانیتو فعالً ا شهیم نیکو  -

 .باشه  -

 .گردمیبعد بر م قهیپس من االن برم چند دق  -

 .ها گم شددرخت یالازم دور شد و البه نایتکون دادم که کاتر یسر

 ”یاز زبان راو“

 کرد به خودش ینشست و سع نیزم یرو نیجا تنها گذاشت و رفت کورو در اون نیکو نایکاتر یوقت

 خبر به نیدادن ا یخودش رو برا نایکاتر گرید یدرونش رو کم کنه. از طرف یمسلط باشه و دلشوره

ه باالخر کهنیتا ا شدیم ترکیفراوان داشت به محل قرار نزد جانیو ههمه آماده کرده بود و با لبخند 

هم  لهیقب سیرئ یبودن؛ حت یدر حال صحبت و خوش گذرون لهیقب یبه همه نگاه کرد. تمام اعضا د،یرس

 .با چند نفر مشغول صحبت بود

 .رفت ششونیکرد و پ دایسم و جاش رو پ ا،یل ت،یجمع نیب نایکاتر

 :گفت دیرو د نایکه کاتر نیهم ایل

 ؟یسالم چطور  -

 ن؟ی: سالم خوبم. شما خوبنایکاتر
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 .نگران نباش می: ما هم خوبجاش

 .دیمطمئن باش شهینگران شما نم ینگران من بشه؛ ول دی: شاایل

 ؟یدونی: از کجا مسم

 :مانعش شد و گفت نایخواست جوابش رو بده؛ اما کاتر ایل

 شد؟یاومدم چ ریها من دبچه  -

 .نهیبه جنگل و بعدش وضع هم میایب میتونیبه بعد م نیاومد و گفت که از ا لیب ،یچی: هسم

 .نگفت و به وسط جمع رفت یزیچ نایکاتر

 :گفت یبلند یصدا با

 .رمیوقتتون رو بگ قهیچند دق شهیم دیببخش  -

حرفش  ناینگاه کردن و منتظر موندن تا کاتر نایبودن به کاتر دهیرو شن نایکاتر یکه صدا یحضار تمام

 .رو بزنه

 :ادامه داد نایکاتر

که  مینپنهان ک لهیرو از قب یمسائل دینبا د،یدونیطور که مبه شما بدم! همون یخبر هی خواستمیمن م  -

 .بگم که عاشق شدم خواستمیو من هم امشب م شهیمسائل حساب م نیعاشق شدن هم جزء هم

تظر من صبرانهیو جاش که از موضوع آگاه شده بودن، با شور و شوق به هم نگاه کردن. هر سه ب ایل سم،

 .ننیبب کیرو از نزد نیکو خواستنیها مخوب اون یبودن؛ ول دهیبودن. درسته که قبال د نیکو دنید

 یداره؛ ول یرو نسبت به کس یحس نیدخترشون همچ کهنیحال بودن از اهم خوش نایو مادر کاتر پدر

دن هم منتظر بو هانهیگرگ یهیفهمن. بق یخبر رو م نیها االن دارن ااون کهنیمتعجب بودن از ا ترشیب

 !هست یتا بفهمن که اون شخص چه کس

 ”و پنج یپارت س“
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 :ادامه داد نایکاتر

 خوادیو م جاستنیهست و االن هم ا نیانسان هست و اسمش هم کو هیکه من عاشقشم  یکس  -

 .باهاتون آشنا بشه

 :گفت هانهیاز گرگ یکی

 .میتا ما هم باهاش آشنا بش ارشیخوب برو ب  -

 .تکون داد و رفت یلبخند زنان سر نایکاتر

تعجب کرده بودن؛ چون اصالً انتظار نداشتن  یلیهم خ نایکاتر یحال شده بودن و خانوادهخوش همه

شد چون با خودشون  لیتبد یحالجب به خوشبعدش تع یعاشق هم شده باشن؛ ول نیو کو نایکاتر

 .خوش شانسه که دوستش داره یلیخ نایو کاتر هیخوب یلیپسر خ نیگفتن که کو

 ”نایاز زبان کاتر“

 :گفتم یحالبلند شد. با خوش دیکه من رو د نیهم نیرفتم، کو نیکو شیجمع خارج شدم و پ از

 .ننیتو رو بب خوانیجا هستن االن مکه اون ییتمام کسا  -

 :گفتم نیهم یبرا ستیکه معذب شده و راحت ن دمینگفت. فهم یزیچ نیکو

 .افتهینم یاتفاق چیمطمئن باش ه نیکو  -

و جلوش  میرفت لیاول به سمت ب م؛یرفت هیبق شیتکون داد و دست در دست هم پ یسر نیکو

 .میستادیوا

 :گفتم نیاشاره کردم و رو به کو لیدستم به ب با

 !هستن مونیقبل سیرئ ل،یب شونیا نیکو  -

 :گفت نیکو

 !سالم  -
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 :زد و گفت یلبخند لیب

 .یبه جمعمون خوش اومد سالم!  -

 :گفت لیب ییدر جواب خوشامدگو نیکو

 .ممنون  -

 :گفت نیهم یشد برا نیمتوجه معذب بودن کو لیب

 پس تو هم راحت باش و خوش بگذرون باشه؟ میاخانواده هیهممون  جانیا نیبب  -

 .میو به سمت پدر و مادرم رفت میجدا شد لیگفت. از ب ی"باشه ممنون" نیکو

 :گفت پدرم

 .یما رو شگفت زده کرد یلیخ نایکاتر  -

 :ادامه حرف پدرم رو گرفت مادرم

 .می: چون اصالً انتظارش رو نداشتمامان

 :لبم بود گفتم یکه رو یلبخند با

 .میخودمون هم انتظارش رو نداشت  -

 :گفت نیو رو به کو دیکش یقینفس عم پدرم

 .یدخترمون شد یحالم که وارد زندگخوش یلیخ  -

 :زد و گفت یلبخند نیکو

 !خودم هم خوشحالم  -

اومد و دستم رو گرفت و رو به پدرم  شمونیپ ایبهم انداخت؛ همون موقع بود که ل یرو گفت و نگاه نیا

 :تبا خنده گف
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 .میرو ازتون بدزد نیو کو نایکاتر دیواتسون متأسفانه با یآقا  -

و  میندها گذروشب رو با بچه یهیرو به سمت جاش و سم برد؛ بق نیو من و کو دیدستم رو کش بالفاصله

 .آشنا بشن نیتا با کو اومدنیم هانهیگرگ یهیهم بق یگاهگه

 .بهمون خوش گذشت یلیبود و خ یخوب یلیخ شب

 نیمن سوار ماش یخودشون رفتن؛ ول تای. مادر و پدرم و رمیاز جنگل خارج شد میساعت ده و ن باالخره

 .میشدم تا با هم به خونه برگرد نیکو

 :دمیپرس نیراه از کو یتو

 طور بود؟خوب چه  -

 .خوش گذشت یلیخوب بود. خ  -

 .لبخند بسنده کردم هینگفتم و فقط به  یزیچ

 :گفت نیکو

 به؟یبرام عج یچ یدونیم  -

 ؟یچ  -

 .نداشتم یبگیاصالً احساس غر ییجورا هیو  شناسمیوقته شماها رو م یلیخ کردمیاحساس م  -

 .افتهینم یگفتم که اتفاق  -

 !دیبه ذهنم رس یزیچ هی دفعههینگاه کردم که  رونینگفت و منم به ب یزیچ نیکو

 :گفتم

 .میتو نداد یبه خانواده ! ما هنوز خبر با هم بودنمون رونیکو  -

 م؟یها بگبه اون دیبا یفراموش کرده بودم. چطور یها رو به کلاون  -
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 .میگیما. اون موقع بهشون م یخونه نیاینهار ب یفردا واسه  -

 .باشه  -

و ر نمونیما اومدن و ما عشق ب یبه خونه نیشده بود، پدر و مادر کو یزیرطور که برنامهبعد همون روز

حال شدن و پدر و مادر خودم تعجب کردن؛ اما بعد خوش یها هم به اندازه. اونمیها هم گفتاون به

و ساعت  میرفت رونیب تایرها با خودشون برگشتن. بعد از رفتن اون یساعت سه بود که به خونه باًیتقر

 .میهفت بود که به خونه برگشت

 ”نیاز زبان کو“

 .رفت یبازرگان امیبودم که به پ لمیف یمشغول تماشا جانیه با

 :معترض گفتم یلحن با

 .برگرده میدو ساعت منتظر بمون دیخوبش رفت. االن با یلیخ یجا  -

 :انداخت و گفت یبه ساعت نگاه پدرم

 .شهیاومد تموم م یآخرشه. وقت  -

 .ارمیب کمیها تموم شد. من برم : ذرتمامان

 !نه ایشارژ شده  میگوش نمیاتاقم رفتم تا بب . منم بهارهیبه آشپزخونه رفت تا ذرت ب و

 ”و شش یپارت س“

 شیپ ساعت میکه ن یامیرفتم، صد درصد بود. کابلش رو درآوردم و پ میاتاقم شدم و به سمت گوش وارد

 :شده بود رو باز کردمارسال  کلیاز طرف ما

 یلو نمت؛یخونه بب یتو. انتظار داشتم میدیبه خونه رس شیساعت پ هی. من و برادرم نیسالم کو  -

 گه؟ید یای. درضمن فردا میظاهراً زود رفت
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و  کلیرو هر طور شده از سر ما هیقض نیا دیبا م؛یادامه بد قاتمونیفردا برم تا به تحق خواستیم کلیما

 .بلند شد میزنگ گوش یکنم. خواستم از اتاق خارج بشم که صدا رونیتام ب

 .کردیم ییاون خودنما یرو نایصفحش نگاه کردم. اسم کاتر به

 .لبم جا خوش کرد یرو یلبخند ناخوداگاه

 :دادم جواب

 .زمیسالم عز  -

 ؟یطورسالم چه  -

 .خوبم  -

 .ستمیمن خوب ن  -

 افتاده؟ یاتفاق ست؟یحالش خوب ن نایکه کاتر شدهیشدم. چ نگران

 شده؟یچرا؟ چ  -

 .حوصلم سر رفته  -

 ن؟یفقط هم  -

 .آره  -

 .افتاده یبگو. فکر کردم اتفاق بدخوب از اول   -

 م؟یبر رونیب نیکو  -

 .زمیشما امر کن عز  -

 م؟یریم یعنی نیا  -

 .آره  -
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 :شناور بود گفت یحالاون خوش یکه تو ییبا صدا نایکاتر

 .شمی! پس من االن از خونه خارج مولیا  -

 .منتظرتم  -

 نایبعد از من کاتر هیرو قطع کردم. اول از اتاق و بعد از خونه خارج شدم. چند ثان یرو گفتم و گوش نیا

 :و گفتم ستادمیاون وا یهم اومد. رفتم جلو

 ؟ییبایقدر زچه یدونستیم  -

 ؟یپیقدر خوشتچه یدونستیتو هم م  -

 .زدم یلبخند

 م؟یکجا بر نمیمن، بگو بب یبانو  -

 !میقدم بزن کمیاطراف  نیا خواستمیفقط م  -

 .باشه  -

، قدم داده بودند لیکه ابرها با پوشوندن آسمون تشک یسقف ریکردم و بعد ز دییرو تا نایکاتر حرف

بود.  ، بلکه لذت بخشاوقات خسته کننده نبود ترشیبار برخالف ب نیا یحاکم بود؛ ول ی. سکوتمیزد

. به دشیم تررنگکه رفته رفته پر دمید به آسمون انداختم که نور ماه رو از پشت ابرها یاجمال ینگاه

 دنیا دکنه. ب ییتر بتونه خودنمارو جمع کنن و برن تا ماه راحت لشونیبار و بند خوانیابرها م ادینظر م

 .دمشیدیم هالمیف یتو شهیکه هم دیبه ذهنم رس هانهیدرمورد گرگ یانور ماه نکته

 :گفتم نایکاتر به

 .دارم یسوال هی  -

 ؟یسوالچه   -



 

 

 
109 

 سرما غفاری کاربر انجمن رمانیک | رمان عشق ناشدنی

 
هر  نیتونیو م نیشینم لیکه ماه کامل هست به گرگ تبد یموقع هالمیف نیا یچرا شماها مثل تو  -

 ن؟یبش لیبه گرگ تبد نیموقع خواست

ون نداره چ قتیحق یعنیذهن انسان هاست  یهاست و ساخته لمیف یفقط واسه یگیکه م یزیچ نیا  -

 .میکنیخودمون کنترل م کنه،یهامون رو ماه کنترل نمقدرت

به آسمون انداختم، ابرها کنار رفته بودن و ماه کامل خودش رو آشکار  ینگفتم و دوباره نگاه یزیچ

 .آسمون نشسته بود یکه داشت تو یاکننده رهیخ ییبایکرده بود و با ز

 !باستیماه چه ز نیبب نایکاتر  -

 نایاترو به طرفش برگشتم. ک ستادمیشدم منم وا ستادنشیمتوجه وا ی. وقتستادینزد و وا یحرف نایکاتر

ل بدنش که ک نمیبب تونستمیانداخته بود و به وضوح م نییهاش رو مشت کرده بود و سرش رو پادست

 .لرزهیم

 .کرده بودن جادیهام و صورتش اچشم نیب یبه صورتش نگاه کنم؛ اما متأسفانه موهاش سد خواستم

 شده؟یچ نایکاتر  -

 :گفتم نیهم ینگران شده بود برا گهیتند و نامنظمش جوابم رو داد؛ د یاهنفس یصدا

 نا؟یکاتر  -

دو  یهام توسردرگم و متعجب بهش نگاه کردم؛ ناگهان سرش رو بلند کرد و چشم ییهابا چشم و

 .خون بود یقفل شد که رنگشون به سرخ یچشم

 ”و هفت یپارت س“

 :گفتم

 نا؟یکاتر  -



 

 

 
110 

 سرما غفاری کاربر انجمن رمانیک | رمان عشق ناشدنی

 
 پرت کرد که یاگهیبلندم کرد و من رو به طرف د نیاز زم ینزد و از گلوم گرفت؛ کم یحرف نایکاتر

 .لگد بهم زد و مانعم شد هیسرم بود  یکه باال نایافتادم، خواستم بلند بشم؛ اما کاتر نیزم یرو

 ؟یکنیکارها رو م نیچت شده؟ چرا ا نایکاتر  -

ور و ازم د دنیچند لحظه بعد شروع کرد به دوبرگردوند؛  گهیسمت د هینگفت و نگاهش رو به  یزیچ

 یلبلند بشم. در حا نیزم یتونستم از رو یکمرم به وجود اومده بود به سخت یکه تو یخاطر دردشد. به

 نایکاتر یوجوکنم. در جست دایرو پ نایتا بتونم کاتر کردمیرفتم، به اطراف نگاه م یراه م ابونیکه تو خ

 نایاز دو کوچه باالتر، توجه من رو به خودش جلب کرد. به سمت اون کوچه رفتم و کاتر ییبودم که صدا

 .کَندیرو م نیدراومده بود و داشت زم شیبه حالت گرگ نای. کاتردمیرو د

 نا؟یکاتر  -

از  . قبلدیکرد و به طرفم دو یفیانداخت و بعد غرش خف یکندن رو متوقف کرد و بهم نگاه نایکاتر

گرفتم و با سرعت هر چه تمام به سمت خونه  شیبرسه پا به فرار گذاشتم. راه خونه رو در پ بهم کهنیا

 دهیراه ناد هاحال تن نیا یتو یول آورد؛یداشت بهم فشار م یلی. درد کمرم هم که بماند! خدمیدو

 .گرفتن دردم بود

اتاق شدم و در رو بستم. پشت . اول وارد خونه شدم و بعدش به اتاقم رفتم. وارد دمیبه خونه رس باالخره

 یاز سواالت من رو تو افتهی لیتشک یگاهم قرار دادم. اجازه دادم تا گرد باد هیدر نشستم و در رو تک

 .خودش بکشه

رو  نیداشت زم یگرگ واقع هیافتاد؟ چرا بهم حمله کرد و مثل  نایکاتر یبرا یچه اتفاق شد؟یچ دفعههی

 شه؟یحالش خوب م نایکاتر کند؟یم

 !هدر چه حال نایاالن کاتر کهنیآغوشش گرفته بود. نگران از ا یقلبم رو تو یبودم و نگران مضطرب

 نیا یتو گفتیمنطقم م گهیاز طرف د یکردم ولش کردم؛ ول یکار اشتباه گفتیبهم م یحس هی

 .موندمیم ششیپ دیچش شده، نبا ستیمعلوم ن نایکه کاتر طیشرا

 .دمیکش یهوف
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بر حسم  هیمنم با تک ذاشتمیرو تنها م نایکاتر دینبا گفتیحسم م گفت،یکه منطقم م یزیچ برخالف

 ممیز تصما دفعههیکه  نایدر رو گرفتم و خواستم بازش کنم و برم دنبال کاتر یرهیبلند شدم و دستگ

 !کار ممکنه نیبدتر ششیاالن برم پ کهنیمنصرف شدم. ا

 .نرم و منتظر بمونم ییبود که جا نیدادم. تنها چاره ا رونیرو ول کردم و نفسم رو با حرص ب رهیدستگ

 ”روز بعد“

 ”نایاز زبان کاتر“

 داریفرزندش رو از خواب ب کردیم یکه داشت سع یو مثل مادر دیتابیهام مبه چشم دیخورش یپرتو

 .کنه دارمیب خواستیکنه، م

د بلن ادیخاطر تعجب زسرم دیدم، به یآسمون رو باال یپلک زدم و وقت رو باز کردم. چند بار هامچشم

ودم؛ ب دهیجا خوابپارک بودم و مطمئنم که شب رو هم این هی یشدم و نشستم. به اطرافم نگاه کردم. تو

 کجاست؟ نیاصالً کو دم؟یاومدم؟ چرا خودم نفهم جانیطور شده که به ااما چه

 یهاکار دفعههیکنم که  دایمبهمم رو پ یهاکردم جواب سوال یگذاشتم و سع میشونیپ یرو رو دستم

 .اومد ادمی شبمید

به همه جا  خواستمیدر کشتن چند نفر داشتم و م یسع شبیاون کارها رو کردم؟ چرا د شبید چرا

 بزنم؟ بیآس

به  شبیبرم؛ د نیوک یاز جام بلند بشم و به طرف خونه عیاومد باعث شد تا سر ادمیکه  یاگهید زیچ

در رو  نیزنگ در رو زدم و کو دم،یکنم. به خونشون که رس یازش عذرخواه دیاون هم حمله کردم. با

 .باز کرد

 :تعجب گفت با

 نا؟یکاتر  -



 

 

 
112 

 سرما غفاری کاربر انجمن رمانیک | رمان عشق ناشدنی

 
. کنترلم رو از کردمیم کاریکه چ دونستمی. اصالً نمخوامیمعذرت م شبید یبابت کارها نیکو  -

 .کردمیرو از خواست خودم نم شبید یدست داده بودم و کارها

 :گفت نیکو

 .ستمیو ناراحت ن ی. من از دستت عصبانستین یمشکل  -

 :دیپرس نیزدم که کو یلبخند

 ؟یدونیرو م شبیاتفاقات د لیتو دل نایکاتر  -

 .نه  -

چون  ست؛ین هاتونتیکه از خاص نهیمربوط بشه. منظورم ا هانهینباشه که به گرگ یزیپس فکر کنم چ  -

 .یدونستیبود تو علتش رو م یجورنیاگه ا

 .میندار یتیخاص نیمطمئن باش که همچ  -

 شد؟ یطوراون شبیپس چرا د  -

در  خونه تا رمیمن االن م نیرو بفهمم. کو شبیاتفاقات د لیدل دیکه با دونمیاما م دونم؛یرو نم نیا  -

 .گمیبه تو هم م دمیفهم یزیفکر کنم. اگه چ شبیمورد د

 .باشه  -

 نیدادم به ا حیتو سالن نبود؛ ترج کسچیو به خونه رفتم؛ وارد خونه که شدم ه میکرد یهم خداحافظ از

 .دارم یترموضوع که کجا ممکنه رفته باشن فکر نکنم، چون مسائل مهم

من  یاون اتفاقات افتاد؟ چرا برا شبیفکر کردم که چرا د نیتختم نشستم. به ا یاتاقم رفتم و رو به

 افتاد؟

من  شد،یمربوط م هانهیمربوط بشه؛ چون اگه به گرگ هانهیکه به گرگ ستین یزیچ نیکو یگفته طبق

 .دمیفهمیعلتش رو م
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وارد اتاق  تایافکارم نجات داد. در باز شد و پدر و مادرم و ر یشدن در اتاقم من رو از غرق شدن تو باز

 .شدن

 .میبه جنگل بر دی: بامامان

 : چرا؟من

 .میرف بزنافتاد ح شبیکه د یدرمورد اتفاقات لیبه جنگل تا با ب میبر میخوایم هانهیگرگ ی: ما و همهبابا

 ؟ی: چه اتفاقاتمن

 :گفت تایبا تعجب به هم نگاه کردن و بعد ر خانوادم

 فتاد؟یتو ن یبرا یعنی  -

 :دمیو با تعجب پرس دمیلحظه منظورش رو فهم همون

 ن؟یشد یطورشما هم اون  -

 .شدن یطوراون هانهی: راستش فقط ما نه، کل گرگبابا

 : چرا؟من

 .اون بدونه دی. از کجا معلوم شامیبپرس لیبه جنگل تا از ب میریاما م م؛یدونی: نمتایر

 .می: پس برمن

 .میو به جنگل رفت مینگفتن و از خونه خارج شد یزیچ

 هانهیگرگ یهمه یمن و خانوادم افتاد، برا یبرا شبیکه د یمحل قرار بودن؛ اتفاق یتو هانهیگرگ یهمه

 ه؟یاما علتش چ شه؛یمربوط م هانهیگرگ یکه اون اتفاق به همه دهینشون م نیافتاده بود؛ ا

حاکم  سکوت دادیکه اجازه نم یتنها عامل اد؛یب لیتا ب میو منتظر موند میستادیگوشه وا هیخانوادم  با

و نظراتشون رو در مورد  زدنیحرف م شبیمه داشتن در مورد دبود. ه هیبق یهافضا بشه، پچ پچ نیا
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نکنم چون هر  فکر شبیبه دراجع دادمیم حی. من شخصاً ترجکردنیم انیهم ب یاتفاق برا نیعلت ا

 .دمیرسینم یاجهیبه نت کردمیقدر فکر مچه

جنگل روشن بود.  یپهن کرده بودن، باز هم هوا نیزم یرو رو شونیکه سا یبلند یهاوجود درخت با

 .کردیتر متحمل رقابلیزمان انتظار رو غ نیو ا دیوزیم یمیمال مینس یگاهگه یهوا گرم بود؛ ول

 .ها خاتمه یافتندهم انتظار و هم پچ پچ لیبا اومدن ب باالخره

 :شروع به حرف زدن کرد لیب هانهیسکوت گرگ با

 ”و هشت یپارت س“

 یزیبگم که من هم مثل شما چ دیاما متأسفانه با د؛یرو بفهم شبیعلت اتفاقات د دیخوایهمتون م  -

 !دونمینم

 .بد بود یلیخ دونست،یرو نم شبیعلت اتفاقات د لیب کهنیشدن. ا دیهمه ناام ل،یحرف ب نیا با

 .میکن دایبراش پ یحلراه میتونیکه نم میاگه علتش رو ندون م؟یکن کاریچ دیبا االن

 :دوباره گفت لیب

 .میکنیم دایچون علتش رو پ نینگران نباش یول  -

 :سوال غرق بشم چون گفت نیفکر ا ینذاشت تو ادیز لیه؟بیمنظورش چ م؟یکنیم

 هالهیتمام قب یبرا یعنی ا،یدن یهانهیگرگ یهمه یبلکه برا فتاده؛یما ن یلهیقب یفقط برا شبیاتفاق د  -

 .افتاده

 یه. مشکل همستین گهیمشکل، مشکل من و چند نفر د نیاوضاع بدتر شد. االن ا ها؟لهیقب یهمه ؟یچ

 .ماست؛ همه همنوعانمون

 :ادامه داد لیب



 

 

 
115 

 سرما غفاری کاربر انجمن رمانیک | رمان عشق ناشدنی

 
موضوع  نیجلسه دارن. قراره درمورد ا کسینیف یفردا تو هالهیقب یهمه سیهم، رئ نیخاطر همبه  -

. دیهاتون برو به خونه دیران نباش. االن هم نگمیکن دایحلش رو پراه نیو علتش و همچن میحرف بزن

 .دمیبه شما خبر م دم،یفهم یزیچ یوقت

 .رو گفت و رفت نیا لیب

 :گفت بابام

 .میخونه و منتظر فردا باش میبرگرد دیبا نیبنابرا  -

راه  هم هیکه بق دمیقبل از رفتن د م؛یو به دنبال بابام از جنگل خارج شد مینگفت یزیچ کدومچیه

 .گرفتند شیهاشون رو در پخونه

 تای. پدر و مادرم و رمیو به خونه رفت میشد ادهیپ یخونه توقف کرد؛ همگ یجلو نیبعد ماش یقیدقا

لذت ببرن تا بلکه حال و هواشون  یبهار ریدلپذ یهوا نیبمونن و از ا اطیح یتو کمیگرفتن  میتصم

 .نشستم زمیپشت م یصندل یمن وارد خونه شدم، به اتاقم پناه بردم و رو یعوض بشه؛ ول

ستم، هام رو بگذاشتم و چشم زیم یاتفاقات خستم کرده بود. سرم رو رو نیبودم. فکر کردن به ا خسته

 .ها تصور کنماتفاق نیا یهم که شده خودم رو دور از همه قهیچند دق یکردم برا یسع

 ”نیاز زبان کو“

 .در رو باز کرد کلیرو زدم که ما در زنگ

 ؟یطورسالم چه  -

 :گفت یبا خوشحال کلیما

 .! سالمنیکو  -

 .کردم بغلش

 .حالمخوش دنتیاز د  -
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 .میمبل نشست یو رو میگفت و ازم جدا شد، داخل رفت ی"طورنیمنم هم"

 .میرو شروع کن قاتمونیو تحق ادیبذار به تام هم زنگ بزنم تا ب  -

دور  یو وقت دیبعد تام هم از راه رس ینزدم و فقط سرم رو تکون دادم؛ مدت یمسئله فعالً حرف نیا بهراجع

 :گفتم م،یتا کارمون رو شروع کن میهم جمع شد

 .بگم یزیچ هی خوامیبچه ها م  -

 .: بگوتام

 .میدست بردار هیقض نیبه اکردن راجع قیاز تحق دیکه ما با کنمی: من فکر ممن

 : چرا؟کلیما

دن ش الیخیهم ب هاسیپل یحت م؛یدینرس ییاما به جا م؛یکنیم قیتحق میهاست که دار: االن مدتمن

 .میبش الشیخینکردن. ما هم ب دایپ یچیچون ه

 .بشه دایپ یزیچ هیممکنه  میکن قیتحق ترشی: اما اگه بکلیما

 ییاز جا دی. شانیتر بود همبزرگ کمیبود. فقط  یگرگ معمول هیاون گرگ،  ؟یدونی: از کجا ممن

 .جا نرفتناون یادیاومده که افراد ز

 ؟یکنیفکر م یطورنیکه االن ا شدیچ ن،ی: اما کوتام

 یاافسانه یزهایبه چکردن راجع قیموضوع، مثل تحق نیبه اکردن راجع قینشده. فقط تحق یچی: همن

 .داره یمنف جهیمثبت و نه نت یجهینه نت رسه،ینم ییبه جا وقتچی. آدم همونهیم

 :مکث، ادامه دادم یاز کم بعد

چنان مونده آن یچون شواهد باق میریگینم یاجهینت میکن قیبه اون گرگ تحققدر راجعما هر چه  -

 .که به ما کمک کنن ستنین یقو

 .: به نظرم حق با توئهتام
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 م؟یکه دست بردار بش نهیراه ا نیبهتر دیگیم دیدار یعنی: کلیما

 :جواب دادم عیسر

 !آره  -

 :و گفت دیکش یقینفس عم کلیما

 .میشیم هیقض نیا الیخیبه بعد ب نیپس از ا  -

 نیتونسته بودم ا کهنیحال بودم از اقدر خوشبگم چه تونستمیزدم. نم یروزیپ نیخاطر ابه یلبخند

 .رو حفظ کنم نایماجرا رو تموم کنم و راز کاتر

ه ب کهنی. بعد از امیخودمون رفت یو هر کدوم به خونه میکرد یخداحافظ کلیبعد، من و تام از ما یمدت

در مورد  یزیچ نمیزنگ بزنم و بب نایداشتم به کاتر میبه اتاقم رفتم و در رو بستم. تصم دم،یخونه رس

 .موندمیتنها م دیهم با نیخاطر همنه؛ به ایکرده  دایپ شبید

 ”و نه یپارت س“

 ”نایاز زبان کاتر“

خارج بشم و به اتاق خودم برم؛ وارد اتاقم شدم و در  تایاز اتاق ر کهنیا یبود برا یعامل نیزدن کو زنگ

 .رو بستم

 :دیپرس نیکو ،یپرسدادم و بعد از سالم و احوال جواب

 ؟یبفهم یزیچ یزنگ زدم. تونست شبیخاطر دبه نایکاتر  -

 .تادهاف ایدن یهانهیگرگ یهمه یمن، بلکه برا ینه تنها برا شب،یکه اتفاق د دمیفهم یهنوز نه؛ ول  -

 افته؟یب یاتفاق نیهمچ دیچرا با یول به؛یعج یلیخ نیا  -

 .گهیکنه به ما هم م دایپ یزیبوده. اگه چ یچ شبیکه بفهمه علت اتفاق د نهیدنبال ا لیب  -

 .میکه فعال منتظر بمون نهیپس تنها راهمون ا  -
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 .آره  -

 ”روز بعد“

 ”لیاز زبان ب“

 .دمیرس کسینیدو ظهر به ف ساعت

 .هنوز سه ساعت مونده یعنیساعت پنج بعد از ظهر بود و  هاسیرئ نیب یجلسه

 یقیگرفتم و آدرس مقصدم رو به راننده گفتم؛ راننده هم به سمت مقصد حرکت کرد. دقا یتاکس هی

شدم. به سمت در خونه  ادهیپ یتوقف کرد. پول راننده رو دادم و از تاکس یاخونه یجلو یبعد، تاکس

ه ک گ،رن یخاکستر یهاو چشم اهیس یبا موها یکه در توسط مرد دینکش یرفتم و زنگ رو زدم. طول

 .نبود یجز هر یلنز بودن، باز شد؛ اون مرد کس

خونش  یتو جانیسه هم، همجلسه رو داده و محل جل بیبود. اون ترت کسینیف یلهیقب سیرئ یهر

 .منه یهادوست نیاز بهتر یکیحال  نیدر ع یهر ها،نیا یهست. گذشته از همه

 :زد و گفت یمن لبخند دنیبه محض د یهر

 .یدی! باالخره رسلیب  -

 .رو گفت و بغلم کرد نیا

 :ازم جدا شد، گفت کهنیاز ا بعد

 !دمتیکه ند شهیم یمرد، چند سال  -

 .میو بر میرو ول کن لهیقب شهینم ،یدونیخودت که بهتر از من مکار و بار.   -

 ها باالپشت در پله بود. از پله م؛یتکون داد و بعد با هم به داخل رفت طورهنیآره هم یبه معنا یسر

ود، ب افتهی لیتشک دیرنگ و فرش سف یالجورد یهاکه چیدمانش از مبل یو وارد سالن بزرگ میرفت
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 باتریز روو خونه  خوردندیو کنار سالن به چشم م گوشه یتو کیکوچ یهامجسمهها و . گلمیشد

 .کردندیم

 .خونه بود یخونه رو خراب کرده بود، سکوت فضا ییبایکه االن ز یزیچ

ها پسر پونزده ساله داشت و من انتظار داشتم اون هیازدواج کرده بود و  یچون هر زنمیحرف رو م نیا

 .خونه نبود یتو کسچیبرخالف انتظاراتم، ه یول نم؛یخونه بب یرو هم تو

 :گفتم

 رون؟یبرن ب یرو فرستاد” همسر و پسرش“سارا و جاسپر   -

 .هشینباشه بهتر م یخونه کس یمامانش. اگه موقع جلسه، تو یسارا به همراه جاسپر رفته خونه  -

بعد، دوباره خودم بودم که سکوت رو از  هیسکوت رو حاکم خونه کردم؛ اما چند ثان ،یزینگفتن چ با

 .منع کردم ییحکم فرما

 ؟یدار یکه برامون افتاد چه نظر یدر مورد اتفاق  -

 .میکنیم دایکه داشته باشه رو امروز پ یندارم؛ اما هر علت ینظر  -

هر  سیساعت پنج شد، رئ یاومدن و وقت یکی یکی هاسیرئ جی. به تدرمیبه صحبت با هم پرداخت بعدش

ت هش یعنی م،یشدیهشت نفر م ،یحضور داشتند که با من و هر یهر یخونه یتو ایدن یلهیشش قب

 !لهیقب

اده د نتیرنگ، ز یکرم یهابود و توسط طرح رهیت یادوازده نفره که به رنگ قهوه یغذاخور زیم پشت

 .میشده بود، نشست

 اریبه همون اندازه که آروم بود، بس ی؛ ولقصد حرف زدن رو نداشت یپا برجا بود و فعالً کس یآروم جو

 .نگاه کردم هاسیتک تک رئ یمتشنج هم بود. به چهره

 نیمشک ندارم به فکر ه“فکر فرو رفته بودند  یتو قاًیعم یمنتظر شروع شدن جلسه بودن، برخ یبرخ

 .کردندیمثل من به اطراف نگاه م یو برخ” جلسه بودند



 

 

 
120 

 سرما غفاری کاربر انجمن رمانیک | رمان عشق ناشدنی

 
 .شروع شدن جلسه اعالم شد یشروع به صحبت کرد و به طور رسم یهر باالخره

 ”پارت چهل“

اتفاق  نیا لیما افتاد. دل یهمه یبرا شبیهست که پر یامروزمون، اتفاق ی: موضوع جلسهیهر

 .میکن دایرو پ لشیتا دل میجمع شد جانینامشخصه و ما امروز ا

 :گفت” کانادا یهالهیقب سیرئ“ دیآلس

 .فتهیاتفاق دوباره برامون ب نی. ممکنه امیحل هم باشدنبال راه دیلت، بلکه بانه تنها ع  -

 ییبایز یخونهم شیابلند قهوه یرنگش که با موها یاقهوه یها. چشممینگاه کرد دیبه آلس هممون

 .کردنینگاه م تیداشتن، با جد

 :گفت یسیبه زبان انگل” در ژاپن ویتوک یلهیقب سیرئ“ یکوگام

مثل  فته؟یقراره ب یک افته،یاتفاق اگه دوباره ب نیکه ا نهیا میبفهم دیکه با یاگهیاز موضوعات د یکی  -

اه به م ایموضوع به خود ما  نیا میبفهم دیاز ماه کامل؟ با ریغ یدر موقع ای یدر ماه کامل بعد شبیپر

 .شهیکامل مربوط م

شکل رو دارا بود و  یبادوم یهابود، چشم یکه ژاپن ییجاداشت. از اون اهیس یهاموها و چشم یکوگام

 .دادیو مغرور نشون م یخودش رو جد شهیهم

 :گفت” در آلمان یالهیقب سیرئ“ هنسل

، باشه که ماه کامل داره ییهاخاطر قدرتاتفاق به نیاشاره کرد. امکان داره ا یخوب یبه نکته یکوگام  -

 .نه به خاطر ما

 شییبایکمرنگش هم باعث دو برابر شدن ز یاقهوه یداشت و موها یتونیسبز ز یهاچشم هنسل

 .شدنیم

 :گفتم
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 .ذارهینم یریتاث هانهیما گرگ یاالن نود ساله که قدرت ماه کامل رو یول  -

 هاسیمونده، ما رئ یما باق یتا به االن برا نیشیپ یهانهیکه از گرگ ییهاو نوشته هاتیاساس حکا بر

 ریتاث هانهیگرگ یها روقدرت نیهست که ا ییجادو یهاقدرت یسر هی یه کامل داراکه ما میدیفهم

ه ب یاز ما در مواقع رتما، گرفتن قد یماه کامل بر رو یهاقدرت ریتاث شیمثال نود سال پ یبرا ذارهیم

اما بعداً  م؛یبه گرگ بش لیماه کامل تبد یتو میتونستیما فقط م گرید یاز ماه کامل بود؛ به عبارت ریغ

 .ما نداره یبر رو یریتاث چیرفت و االن نود ساله که ه نیماه کامل از ب ریتاث

 زیهمرنگ موهاش رو ر اهیس یهاو چشم دیبه ته ریشش کش یدست” ایفرنیکال یلهیقب سیرئ“ مسیج

 :کرد بعد گفت

 .دوباره شروع شده باشه هانهیگرگ یرو رشیامکان داره تاث یول  -

 شروع بشه؟ دیبعد از نود سال دوباره با هانهیگرگ یماه کامل رو ریتاث یچه علت: اما به یهر

چشمش رو کنار زد. با  یشده رو ختهیر اهیس یموها” یجنوب یدر کره یالهیقب سیرئ“ ونگیتک

 :به تک تکمون نگاه کرد و گفت شیرنگ و حالت بادوم یشیم یهاچشم

 چیما مبهمه و ه یهمه یعلت برا نیکه ا ذاشتیم ریما تاث یرو یعلت هیماه کامل به  شینود سال پ  -

ه نمونده و االن ممکن یبرامون باق انینیشیاز پ یانشونه چیبه علتش هچون راجع م،یدونیکدوممون نم

 .میباش دهیما نفهم یماه کامل به همون علت دوباره شروع شده باشه؛ ول ریتاث

 :گفت” هیروس لهیقب سیرئ“ یجرم

صورت خواهد بود که علت اتفاق  نی. تنها در امیرو بفهم شیعلت اتفاقات نود سال پ دیپس با  -

 .میفهمیرو هم م شبیپر

 .دادنیرو شوخ و شاد نشون م افشیداشت که ق یآب یهابلوند و چشم یموها یجرم

 ن؟یگیباشه که شما م یاهیقض نیا شب،ی: حاال از کجا معلوم علت اتفاق پردیآلس

 .وجود داره دنشیفهم یراه برا هی: تنها یهر
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سالن رفت. تا اومدن  یموجود در انتها یروبلند شد و به سمت راه زیرو گفت و از پشت م نیا یهر

کتاب در دست داشت، به جمعمون برگشت.  هیکه  یبعد، درحال هیچند ثان ینزد. هر یحرف یکس یهر

 هک اهیکتاب بزرگ کهنه به رنگ س هیتعجب کردم،  یلیکتاب خ دنیگذاشت. با د زیم یکتاب رو رو

 .کرده بود لیرو تکم ششیجلدش، آرا نییطرح قرمز شعله مانند، در پا کی

 کتاب اسرار ماهه؟ نیا ی: هرمن

 .تکون داد "آره" یبه معنا یسر یهر

اون نوشته  یماه کامل تو یهاو قدرت هانهیدر مورد گرگ زیهست که همه چ یاسرار ماه، کتاب کتاب

هم  طلسم نیکنه که ا دارشونیپد تونهیطلسم م هیهستن و فقط  یکتاب مخف نیا یهاشده. نوشته

اجداد  طتوس شیکتاب نود سال پ نیا که،نیهم ا گهید ینکته هی. شهیانجام م هالهیقب سیتوسط رئ

 کهنیا یبرا یو هر هیمیقد یلیخ یلیرو خ نیاز ا ده؛یرس ینوشته شده و نسل به نسل به دست هر یهر

 .و تا حاال بازش نکرده کنهیوقت ازش استفاده نم چینره، ه نیاز ب

 .سکوت رو از تاج و تختش برکنار کرد یهر یصدا

 هی کردمیکتاب رو بهم داد، اصالً فکر نم نیا” مرد شیده سال پ یپدر هر“پدرم  ش،یده سال پ یوقت  -

 .به دردمون بخوره یروز

 :کرده و سپس ادامه داد یمکث

 .میطلسم مربوطه رو انجام بد دنش،یفهم یبرا دیکتاب نهفته و ما با نیا یتو شبیاتفاقات پر لیدل  -

و همزمان با هم  می. دست به دست هم دادمیبلند شد هامونیصندل یاز رو یهمگ ،یحرف هر نیا با

 :طلسم یهابه خوندن ورد میشروع کرد

 یادیز یهاآشکار کردن گذشته راه ی. براشهیآشکار م یروز هیو  مونهیپنهان نم وقتچیگذشته ه  -

 .میپس بهمون قدرت بده تا گذشته رو آشکار کن م،یها رو امتحان کنراه نیاز ا یکی میخوایهست و ما م
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بود که طلسم با  نیا ینشان دهنده نیشد و ا دهینور بنفش از داخل کتاب د هیتموم شدن طلسم،  با

 .دهیرس انیبه پا تیموفق

 .مینشست هامونیصندل یو دوباره رو میهم رو ول کرد یهادست

 ”کیپارت چهل و “

 .جو شدومشغول ورق زدن کتاب و جست یقیکتاب رو باز کرد و دقا یهر

 رارهق یزیبا چه چ کهنیمضطرب بودم؛ مضطرب از ا یلینمونده بود و من خ قیحقا دنیبه فهم یزیچ

راره که ق یقیچقدر بد؟ حقا یخواهد بود؛ ول یبد زیکه در انتظارمون هست، قطعاً چ یزی. چمیرو بشروبه

 ا نه؟یخواهد داشت  یحلاتفاقات راه نیخواهد شد؟ اصالً ا ییزهایمنجر به چه چ م،یبفهم

 .نگاه کردم هیدرون ذهنم، به بق جوابیب یهاکالفه از سوال

 یفقط کنجکاو ونگیهنسل و تک ی. از چهرهدنیرسیهم مثل من مضطرب به نظر م دیو آلس یجرم

 تفاوتیب یچشم دوخته بود و کوگام یمنتظر به هر مسی. جقیدونستن حقا یبرا یکنجکاو د؛یباریم

 .بود

 .توجه هممون رو به خودش جلب کرد یهر یصدا

 .کردم دایبخش مربوطه رو پ  -

 .داخل کتاب کرد یهاشروع به خوندن متن یبلند یبا صدا یو هر مینگاه کرد یبه هر هممون

ها داخل ماه پنهان شده. اگر قدرت نیدر خود دارد که ا یادیز ییجادو یهاماه کامل قدرت  -

در هر ماه کامل  ر،یتاث نیو بر اساس ا گذاردیم ریتاث هانهیگرگ یماه کامل آشکار شود، رو یهاقدرت

شرط  کیدرونش پنهان است و فقط به  شهیماه کامل هم یها. البته قدرتافتدیم هانهیگرگ یبرا یاتفاق

 نهیگرگ نیکه ا یو انسان عاشق هم شده باشند. در طول مدت نهیگرگ کی کهنیآن هم ا شود؛یآشکار م

و  نهیحل هم، جدا شدن گرگ. تنها راهماندیماه کامل آشکار م یهاو انسان عاشق هم باشند، قدرت

 جیدرو به ت ترشیماه ب یهاقدرتعاشق هم بمانند،  یمدت طوالن یو انسان برا نهیانسان است. اگر گرگ
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 یه عبارتب ابد؛ییم شیافزا هانهیگرگ یماه رو ریتاث فتد،یاتفاق ب نیکه ا ی. در صورتشودیتر مکامل

تر و امل شدن قدرتش، گستردهپس از ک گذاشت،یم هانهیگرگ یکه ماه کامل در ابتدا رو یریتاث گر،ید

 یامدر تم هانهیحالت گرگ نی. در اشودیم لیتبد هانهیگرگ اتیاز خصوص یکیو به  شودیم ترمیوخ

 .نخواهند داشت زیکنترلش را ن ییو توانا مانندیم یمواقع به آن صورت باق

 یانگار همگ میزدینم یو حرف میخوندن متن رو تموم کرد، همچنان ساکت بود یهر کهنیاز ا بعد

 .میکردیم لیو تحل هیرو تجز میبود دهیکه شن ییزهایچ میداشت

متون داخل کتاب رو هضم  یرو درک کنم و وقت یتا همه چ دیطول کش هیبودم. چند ثان طورنیکه ا من

 .ور شدبهم دست نداد و بالعکس ترس بود که درونم شعله یندیکردم، اصالً حس خوشا

من شروع شده  لهیفاجعه از قب نیبود. ا نیو کو نایکاتر نیکتاب، عشق ب یهااون اتفاق بنا به نوشته لیدل

، و انسان نهیبگم؟ کتاب گفت که در صورت جدا شدن گرگ هیرو به بق نیا دیبا یطورو من االن چه

 ول کنه؟رو  نیبگم کو نایبه کاتر دیبا یطوراما من چه شه؛یماه دوباره پنهان م یهاقدرت

به جنگل اومده بود، من خودم شاهد  نیکه کو ی. اون شبکنهیرو قبول نم یزیچ نیاصالً همچ نایکاتر

 یعنی نیدوست دارن و عمراً اگه از هم جدا بشن و ا یلیرو خ گهیدشدم. اون دوتا هم نشونیعشق ب

 ترشیرو ب مندونستن، ترس درون نیکنم و هم کاریچ دونستمیبشه؟ نم نیاوضاعمون قراره بدتر از ا

 .من رو از فکر خارج کرد یجرم ی. صداکردیم

االن،  عاشق هم بودن و متأسفانه یو انسان نهیگرگ هیبود که  نیا شیاتفاقات نود سال پ لی: پس دلیجرم

 .شهیداره تکرار م خیتار

 و انسان عاشق هم شدن؟ نهیگرگ هیکه  یگیم یتو دار یعنی: ونگیتک

 :کرد و گفت یابا انگشت اشارش، به کتاب اشاره یجرم

 .گهیرو م نیکتاب داره ا  -

 کدوممون هست؟ یلهیانسان شده، از قب هیکه عاشق  یانهی: اما گرگیکوگام
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 یلهیماجرا از قب نیبودن که بفهمن ا نینگاه کردن، همه دنبال ا گهیدهمه به هم ،یسوال کوگام نیا با

 یلهیقب یتو نهیکه اون گرگ گفتمیبه همه م دیرازم رو پنهون کنم. با تونستمیشروع شده و من نم یک

 .منه

را به ماج نیترس از گفتن ا ؟یاما ترس از چ کرد؛یم تمی. ترس درونم به شدت اذدمیکش یقیعم نفس

بود؟  خاطر کدومترسم به نا؟یهام به کاترترس از گفتن دونسته ایرو؟  شیترس از اتفاقات پ ه؟یبق

 .خاطر همشون بودهم به دیاش

 ینجات موجب غرق شدن و تقال کردن برا یکرده بودم که تقال نکردن برا ریگ یباتالق هی یتو باالخره

 .شدیم ترمشینجات، موجب غرق شدن ب

وجب ماه، م یهاگرفتن قدرت دهیو ناد نیو کو نایبود. موافقت با عشق کاتر نیهم قاًیمن هم دق تیوضع

 یو مخالفت با عشق اون دوتا و تالش برا شدیما م یرو رشیشدن تاث ترشیهاش و بکامل شدن قدرت

کنه و اگه قبول ن دقبول نخواهد کر نایچرا که مطمئنم کاتر شد؛یبدتر م یهاجدا کردنشون، موجب اتفاق

 شه؟ینابود م هانهیگرگ یایدن شه؟یم یچ

 .دیترسیمن بود، م یجا یهرکس. دمیکش یاگهید قیعم نفس

 :گفت ونگیتک

 شروع شده؟ یک یلهیفاجعه از قب نیاعتراف کنه که ا خوادینم کسچیه  -

 .رو ندادن شونیبهم خبر عاشق هامنهیکدوم از گرگ چی. هستیمن ن یلهی: از قبیجرم

 .ستیمنم ن یلهی: از قبهنسل

 .عاشق نشده یمنم کس یلهیقب ی: تومسیج

 .مرتبه زیمنم همه چ یلهیقب ی: تویهر

از  نهیخودشون بفهمن که اون گرگ تیرو بزنن و در نها هانیمشابه ا یهاهم حرف هیبق کهنیاز ا قبل

 .منه، خودم اعتراف کردم یلهیقب
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 .منه یلهیانسان شده، از قب هیکه عاشق  یانهی: کرگمن

 .نگفت یزیچ کسچیه یحرفم همه بهم نگاه کردن؛ ول نیا با

 ”پارت چهل و دو“

 :گفتم

ا روز قبل از ماه کامل، اون پسر رو ب هیانسان شده و  هیعاشق  نایبه اسم کاتر یمن، دختر یلهیقب یتو  -

 .آشنا کرد هانهیگرگ

 .یکن دایمشکل پ نیا یبرا یحلراه دیحساب، خودت با نی: پس با امسیج

 یگرگ وحش هیبه  لیوگرنه تا آخر عمرمون تبد ؛یاون دوتا رو از هم جدا کن دی. بامسهی: حق با جدیآلس

 .میشیم

 .دوست دارن. عمراً اگه از هم جدا بشن یلیرو خ گهید: اون دوتا هممن

بفهمه  نهتویدرک کنه. م تونهیم یاتفاق رو به خوب نیخطر ا زانیاست و م نهیگرگ هیهم  نای: کاترهنسل

 .ستکه تنها راه، جدا شدنش از اون پسره

 .خطر رو به جون بخره نیاون انسان رو دوست داشته باشه، که ا یاما امکان داره به قدر: ونگیتک

 شیالعشق ح گهیبشه که د یگرگ وحش هی شهیهم یبعد اگه برا یبه جون بخره؟ مدت یچ یعنی: هنسل

 .شهینم

 :زد گفت شینخش رو آت هی کهنیدرآورد و بعد از ا بشیاز ج گاریبسته س هی یکوگام

 .اگه اون دختر قبول به جدا شدن از اون انسان نشه هم مجبوره ازش جدا بشه یحت: یکوگام

 :زد و سپس با اشاره به من گفت گارشیپک به س هی یکوگام

 .که اون دوتا از هم جدا بشن یبکن یکار دیو تو با  -

 :و گفت دیکش یقینفس عم یهر
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 .یکه اون دوتا رو از هم جدا کن یوقت دار ،یتو تا ماه کامل بعد لیگرفته شد. ب میتصم نیبنابرا  -

 :ادامه داد یباشه تکون دادم که هر یبه نشونه یسر

 .ریروز بخ ونیپس جلسه تموم شد. آقا  -

 یکی هاسیرئ ،یرو گفت و به همراه کتابش بلند شد و جمع رو ترک کرد. بعد از رفتن هر نیا یهر

 ناینم؟ کاترک کاریچ دیرفتن. بعد از رفتنشون، فقط من بودم که هنوز سر جام نشسته بودم. االن با یکی

رو از هم جدا کنم  هاونبه زور ا دیبا یعنی نیموضوع مطمئنم. ا نی. از اشهیجدا نم نیوجه از کو چیبه ه

که  نهیاه ار نیانجام بدم. بهتر نایرکار رو با کات نیا تونمیراه بندازم؟ نه نه، من نم نشونیب ییدعوا هیو 

 گفت؟ شهیطور مرو چه یزیچ نیهمچ یباهاش حرف بزنم؛ ول

ام کار رو انج نیتردرست دیاتفاقات شده، با نیکه باعث ا یالهیقب سیبودم. به عنوان رئ سردرگم

. دمیکش یآه نه؟یدرسته؟ کدوم راه بهتر یچ طیشرا نیا یاما تو کردم؛یانتخاب رو م نیو بهتر دادمیم

 نیشدم. ا مونیپشاما بعد  ؛یهر شیبلند شدم و خواستم برم پ یصندل یذهنم واقعاً خسته بود. از رو

 یفکر به سمت در خروج نیبه ا هی. با تکمیبه استراحت دار ازیاتفاق هممون رو خسته کرده، هممون ن

 .برگشتن به فورکس بود ،یخارج شدم. مقصد بعد یهر یرفتم و از خونه

*** 

 ”روز بعد“

 ”نایاز زبان کاتر“

 یم و توبرداشت اریخ هی. با چنگال خوردمیصبحانه نشسته بودم و با ولع صبحونم رو م زیاشتها سر م با

 .داشت یذیدهنم گذاشتم. طعم لذ

 هیکه  یمن یعالقه، برا نیهم غذا خوردن رو دوست داشتم که ا یلیخ ینبودم؛ ول یاهل پرخور وقتچیه

خودت  یزندگ ا،یدن الیخیب گمیاگه به من باشه که م انمه،ینظر اطراف نی. البته اشدیبد م یدخترم گاه

 .رو بکن
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خونه رو پر کرد. مامانم از آشپزخونه خارج شد و  یزنگ تلفن فضا یاز تموم کردن صبحانه، صدا بعد

دم خو یآب پرتقال برا وانیل هیباشه،  یممکنه چه کس کهنیبه ا توجهیرفت تلفن رو جواب داد. ب

 :و خوردم. همون لحظه مامانم به آشپزخونه برگشت و گفت ختمیر

شب رو  اتفاق اون لی. دلمیبه فورکس و االن بهمون گفت که به جنگل بر دهیرس شبیزنگ زد. د لیب  -

 .بهمون بگه خوادیو م دهیفهم

 .میبر ترعی: پس بهتره هرچه سربابا

. میشده و به جنگل رفت نی. سوار ماشمیزد رونیبعد، از خونه ب یقیو دقا میضر شدحرف بابام، حا نیا با

 ونهتیم ی. علت اتفاقات اون شب چمیقراره بفهم ییزهایبود که چه چ نیا ریراه همش فکرم درگ یتو

 !قلبم رو محاصره کرده بود یبیعج یباشه؟ نگران بودم و دلشوره

 یط یطورکه راه رو چه دمیافکارم، اصالً نفهم یغرق شدن تو لیو من به دل میدیبه جنگل رس باالخره

 .میشد ادهیداشت و پجنگل نگه رونیرو ب نی. بابام ماشمیکرد

تا  میوندگوشه منتظر م هی هیکه فعالً فقط دو سه نفر اومدن. مثل بق میدید م،یدیکه به محل قرار رس یوقت

 بود و مطمئنم که یمن مثل چند سال طوالن یانتظار گذشت، برا یکه تو یاقهیهمه برسن. اون چند دق

 قیقاح دنیمنتظر فهم صبرانهیبودن، درست مثل من ب جانیکه ا ییکسا یبوده. همه طورنیهمه ا یبرا

 .بودن

تمام حضار  یچهره یتو یو نگران یشد. کنجکاو تیساعت، محل قرار پر از ازدحام جمع میعرض ن در

 ی. تا کادینم لیچرا ب کهنیکالفه شده بودم از ا ،یو نگران یا من گذشته از کنجکاوام شد؛یم دهید

 ما رو منتظر بذاره؟ خوادیم

صل بهار ف یقراره بارون بباره. باالخره تو کهنیبود؛ مثل ا یو سرم رو باال گرفتم. هوا ابر دمیکش یهوف

 یاوقات سال بارندگ ترشیمثل فورکس که ب یشهر یبود، مخصوصاً برا یعیطب یو بارش امر میبود

 .داشت



 

 

 
129 

 سرما غفاری کاربر انجمن رمانیک | رمان عشق ناشدنی

 
بلند  یهادرخت یهیآسمون و سا یتو دیشد. کمبود نور خورش میباعث کالفگ ترشیبودن هوا، ب یابر

 ترشیدرونم رو ب یو دلشوره کردیم جادیا یاگرفته یپهن شده بودن، کامالً فضا نیزم یجنگل که رو

 .کردیم

 یداو با ص ستادیما وا ی. وسط همهدیرس انیبه پا زیاز فکر خارج شدم و انتظارها ن لیبا اومدن ب باالخره

 :گفت ییرسا

لسه ج یتو روزید هاسی. ما رئمیرو بفهم شیتا علت اتفاق چند شب پ میجمع شد جانیامروز دوباره ا  -

تا  دهیاون رس. االن زمان میکرد دایحلش رو پراه نیعلت و همچن م،یموضوع حرف زد نیدر مورد ا

 .خودم رو به شما هم بگم یهادونسته

 :کرد و سپس ادامه داد یمکث لیب

ممکنه آشکار  یها درون ماه پنهانه؛ ولقدرت نیهست. ا ییجادو یهاقدرت یسر هی یماه کامل دارا  -

 .عاشق هم باشن نهیانسان و گرگ هیکه  شهیآشکار م یماه کامل زمان یهابشه. قدرت

 .غرق شدم هامشهیتاالر اند یتو گران،یبه د توجهیهمه به من نگاه کردن؛ اما من ب لیحرف ب نیا با

 ”پارت چهل و سه“

داره؟ پس چرا  ییجادو یهاماه کامل قدرت یعنیباور بود.  رقابلیزد برام غ لیکه ب ییهاحرف

 چرا بهمون نگفته بودن؟ م؟یدونستینم

 نیآشکار شدن ا کهنیها شده؟ اصالً اقدرت نیباعث آشکار شدن ا نیمن و کو نیهمه بدتر، عشق ب از

 ه؟یبد زیها، چقدرت

 افته؟یم ییچه اتفاقا شه؟یم یچ االن

 .یشده از ترس و نگران لیحس تشک هیداشتم؛  یبد حس

 .آورد رونیو جاش شدم، من رو از فکر ب ایسم که تازه متوجه بودنش با ل یصدا

 داره که برامون افتاد؟ یبه اتفاق یماه کامل چه ربط یهادرت: خب االن آشکار شدن قسم
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 رن،یگیها قرار مقدرت نیا ریتحت تاث هانهیماه کامل آشکار بشه، گرگ یهاکه قدرت ی: در صورتلیب

که  رهیم نیاز ب یتنها در صورت ریتاث نیو ا ذارهیم ریتاث هانهیگرگ یماه رو یهاقدرت گهیبه عبارت د

ما  یبود که ماه کامل رو یریکه برامون افتاد، تاث یها دوباره پنهان بشه. االن هم اتفاققدرت نیا

 .کرد یگرگ وحش هیبه  لیگذاشت. ماه کامل رفتار ما رو عوض کرد و ما رو تبد

نه و  ایهست  یبد زیماه چ یهابدونم آشکار شدن قدرت خواستمیکردم. م دایسوالم رو پ جواب

 .هیبد یلیخ زیچ ه،یبد زی. آره چدمیفهم

 عشق من به لش،یدل نیتریکرد. علت اتفاق اون شب، ماه کامل بود. البته اصل یکامل ما رو وحش ماه

 .بود نیکو

و فقط با  شهینم شیحال یزیکه چ یانشون بدم. مثل بچه یچه واکنش دونستمیشده بودم. نم جیگ کامالً

 .کردمیگوش م لیب یهابودم و به حرف ستادهیگوشه وا هی ره،یور ماون ورنیتوجه به حرف مامانش، ا

و  ردنکیجدا م تیواقع مکه رفته رفته من رو از عال ییها. حرفشدنیتر مکه رفته رفته تلخ ییهاحرف

 .بدتر بودن یفاجعه هیکه سرآغاز  ییها. حرفبردنمی فرو ٔ  خال هی یتو

 :گفت” لهیقب یاز اعضا یکی“ کارلوس

 م؟یماه رو پنهان کن یهاقدرت دیبا یطورچه ه؟یاتفاق چ نیاحل راه  -

 نیکه در کنار ا نمیبب تونستمیاما م زدن؛یم ادیرو فر یهاش ناراحتانداخت. چشم یبهم نگاه لیب

بود؛ اما  شیبا ناراحت دنیدر حال جنگ مش،یحس قاطع بودن و مصمم بودن بر تصم هی ،یناراحت

 باشه؟ تونهیم یچ مشیتصم

 :جواب کارلوس رو داد کرد،یهمچنان که بهم نگاه م لیب

هست که عاشق هم  یو انسان نهیمشکل، جدا شدن گرگ نیماه و حل ا یهاتنها راه پنهان کردن قدرت  -

هاش رو از من گرفت و روبه . پس از زدن حرفش، آروم چشمنیاز کو نایجدا شدن کاتر یعنیشدن، 

 .کارلوس نگاه کرد
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نگاه  بهم هانهیگرگ یهیهام و بقدوست تا،یبهم وارد کرد. پدرم، مادرم، ر یشوک بزرگ هی لیحرف ب نیا

و  یبا ناراحت هایو محبت، بعض یبا دلسوز هایبا نفرت، بعض هایبا ترحم، بعض های. بعضکردنیم

 یچیه دم،بو یاگهید یایدن ینبودم. انگار تو کدومچیمن متوجه ه یول ؛یو نگران یبا کنجکاو هایبعض

 .ها بوداون حرف ری. ذهنم فقط و فقط درگدمیشنینم یچیه دم،یدینم یچیه دم،یفهمینم

 مشکل، جدا شدن نیحل اتنها راه کهنیکردم. ا لیو تحل هیذهنم تجز یزده بود رو تو لیکه ب ییهاحرف

 ده؟یم یچه معن نیبود. ا نیمن از کو

 رو ول کنم؟ نیکو دیمن با یعنی

 نیفکر کردن به ا ی. حتشمیکه دوستش دارم جدا نم ی. از کسکنمیکار رو نم نیا وقتچینه، من ه نه

 !به انجامش چه برسه ترسونه،یو من رو م کنهیکار، ناراحتم م

جدا از  تونهیم یبدون اون شاد باشم. ک تونمیکنم. نم یرو ول کنم و بدون اون زندگ نیکو تونمینم من

 عشقش شاد باشه که من بتونم؟

 و شهیعشقت م ت،یزندگ یزهیو هدف و انگ هاتیحالخوش یهمه ت،یزندگ یهمه یشیعاشق م یوقت

 رو ول کنم؟ هانیا یمجبورم همه ل،یب یاالن طبق گفته

ل رو و نینه، کو دمیکه االن راحت از دستش بدم. من از دستش نم اوردمیرو راحت به دست ن نیکو من

 .کنمینم

 .رو که ذهنم رو تصرف کرده بودن، از ذهنم خارج کرد یافکار لیب یصدا

 ؟یکنیکار رو م نی. ایجدا بش نیاز کو دیتو با نایکاتر  -

 .شمیجدا نم نی. من از کوکنمینه نم  -

 :گفت لیب

 .یکنیرو نابود م هانهیگرگ یهمه یکارت زندگ نیتو با ا نایکاتر  -

 .شمیکه ازش جدا نم گفتم  -
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 .انداخت نییو سرش رو پا دیکش یآه لیب

 .یحرف رو بزن نیقراره ا دونستمیم  -

 :رو باال گرفت و بهم نگاه کرد و ادامه داد سرش

و راه  یفکر کن هیقض نیتا راجب ا دمی. بهت زمان میدرست فکر کن یتونیو نم یهست یاالن عصب  -

 .یدرست رو انتخاب بکن

 :حرفش، خطاب به همه ادامه داد نیا بعد از لیب

 .دیبر دیتونیم یهمگ  -

 .حرف، اول خودش از جمع خارج شد نیبا ا و

 ”پارت چهل و چهار“

 تا راه درست رو انتخاب کنم؟ دهیگفت؟ بهم زمان م یاالن چ لیب

 ن؟یجدا شدن من از کو ه؟ینظر اون راه درست چ از

 .مونمیم نیو تا ابد عاشق کو کنمینظرم رو عوض نم وقتچیبده. من ه ده،یقدر بهم زمان مچه هر

ومد ا شمیپ کوبیپرت شد. ج اومد،یاز اعضامون بود و داشت به سمت من م یکیکه  کوبیبه ج حواسم

 :و گفت

 ؟یدیفهم ،یشیاز اون پسر جدا م  -

 ؟یچ  -

 .میترس و مشکل بگذرون یرو تو مونیزندگ میخوای. ما نمیشیاز اون انسان جدا م  -

 :و گفت وستیپ کوبیهم به ج” لهیقب یاز اعضا یکی“ یمار

 .یبکن یعشق و عاشق یجنابعال کهنیخاطر افقط به میعذاب بکش میتونیما نم گه،یراست م کوبیج  -
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 .ذارهیم ریما تاث یماه رو یهاکه قدرت ستیمن ن ریتقص نیاما ا  -

 .ماه آشکار شده یهاتوئه که قدرت ری: اما تقصکارلوس

 :گفت تیپدرم با عصبان لحظه همون

 .کارلوس، مواظب حرف زدنت باش یه  -

 :خطاب به پدرم گفت کارلوس

 .کارها رو انجام نده یباشه و بعض شیمواظب زندگ دیدختر تو با  -

 :گفتم کرد،یم یرو ادهیداشت ز گهیبه کارلوس که د رو

 کردم؟یم دیکردم که نبا یی. من چه کارهانمیواضح حرف بزن بب  -

 :هم وارد بحث شد و گفت لیدن

 .یهست که باهاش دار یامنظورش اون انسان و رابطه  -

 :لحظه مکث کردم و بعد گفتم هی

 ماه رو آشکار کنم؟ یهاکردم قدرت یکه من از قصد سع نهیمنظور شما ا  -

 .نگفتن یزیکدومشون چ چیه

 :اومد و گفت شمیپ جاش

مه هم، درست مثل شما ه نایخود کاتر ن؟یکنیمتهم م یرو به چ نایکاتر نیهست که دار تونیشما حال  -

 .دیرو االن فهم یچ

کامالً درسته. چون من االن دارم  "شناخت دیبا هایها رو موقع مشکالت و سختانسان " یجمله دمیفهم

 .هستن ییدومم بودن، در اصل چه کسا یمن مثل خانواده یکه برا ییهاآدم نیا فهممیم
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 فاوتتیهم ب هایلیو خ کردنیو کارلوس با نفرت نگاهم م کوبیمثل ج هایلیهمشون نگاه کردم. خ به

 .بودن

تنهام گذاشتن و باهام  یطورنیخاطر خودشون اکه فقط به یاداشتم. خانواده یاکه! عجب خانواده واقعاً

 .دشمن شدن

 :گفتم رو قورت دادم و بغضم

ماه نداره.  یهابه قدرت یربط چیدوستش دارم. عشق من به اون هم ه یلیهستم و خ نیمن عاشق کو  -

که  دیجدا بشم؛ اما بدون نیکه من از کو دیخوایماه نبود. االن شما م یهاهدف من آشکار کردن قدرت

 .شمیجدا نم نیاز کو وقتچیچون من ه دیرسیبه خواستتون نم وقتچیه

 .میکنی: اشکال نداره، جداتون مکوبیج

ه زبان و ب ستادیمقابلم وا ش،یبه گرگ شد و به سمتم هجوم آورد که پدرم به حالت گرگ لیتبد بعد

 :گفت کوبیها به جگرگ

 .ریاز دخترم فاصله بگ  -

 شه؟یم یچ رمی: اگه نگکوبیج

 ییتا سه نیاومد؛ بنابرا شمیپ شیبه گرگ شد و به دنبال اون، سم هم به حالت گرگ لیهم تبد جاش

 .ستادنیمن وا یجلو

 :گفت کوبیبه ج سم

 .یشیاون موقع با ما طرف م  -

که  ییها، تمام کسااومدن. بعد از اون ششیشدن و پ لیهم به گرگ تبد لیکارلوس و دن کوب،یج پشت

 .ستادنیبه گرگ شدن و مقابل ما وا لیبودن و با من مخالف بودن، تبد کوبیبا ج

 :خطاب به سم گفت کوبیج
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 .حاضرم که باهاتون طرف بشم لیبا کمال م  -

 .ستادنیبه گرگ شدن و کنار من وا لیهم تبد ایو ل تایلحظه مامانم، ر همون

 یخاطر برتربا هم بودن. هر چند که به دنیجنگ یشد و هر دو گروه آماده جادیدو گروه ا جهینت در

 وبکیو گروهش بود. خواستم برم وسط و مانع شروع دعوا بشم که ج کوبیاعضا، برگ برنده دست ج

 :بهم گفت

 نه؟ ای یشیکه از اون پسره جدا م یبگ یخواینم نایکاتر  -

 :شدم، گفتم یم لیکه به گرگ تبد یبشم و در حال یحرفش موجب شد تا عصبان نیهم

 .شمیجدا نم نیمن از کو  -

. خوردم نیو من به زم دیکنار کش کوبی. جدمیپر کوبیرف جبه ط ،یاز در اومدن به حالت گرگ بعد

 نیبا لگد اون رو به زم لیاما دن ره؛یکرد گازش بگ یرفت و سع کوبیهمون موقع سم به طرف ج

 .انداخت

 :زنان گفتم ادیفر

 ؟یکرد کاریتو چ  -

اما  ه؛ریگازم بگ. خواست ستادیمن وا یکه کارلوس جلو دمیدو لیبلند شدم و به طرف دن نیزم یاز رو و

کارلوس بودم.  ی. البته من رومیشد نیکه هر دو با هم نقش زم دمیکارلوس پر یدادم. بعد رو یجا خال

با  کوبیج کهنیا تا کردمیاون بلند بشن؛ اما من توجه نم یتا از رو کردیم یدیشد یهاکارلوس غرش

عم مان لیغرش ب یصدا یبرم؛ ول کوبیپرتم کرد. بلند شدم و خواستم به طرف ج نیزم یلگد رو هی

 .شد

به انسان شد و به ما هم دستور داد تا ازش  لی. تبدستادیما وا نیما اومد و ب شیپ یدر حالت گرگ لیب

 .میشد لیما هم به انسان تبد یعنی. میکن یرویپ

 ”پارت چهل و پنج“
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 :ور بود گفتکه در خشم غوطه ییبا صدا لیب

اما  د؛یرو ب دیرو ترک کن جانیمثالً بهتون گفته بودم که ا ن؟یکنیم کاریچ نیمعلوم هست دار چیه  -

 نی. صداتون کل جنگل رو گرفته. به جون هم افتادنیو شروع به دعوا کردن کرد جانیا نیشما موند

 .نیبش ریهم درگ اب دیمتفاوت. نبا یلهیدو قب ینه اعضا نیهست لهیقب هی یاعضا یشما همگ ؟یچ یبرا

 .بگو. بگو که از اون انسان جدا بشه نایتو به کاتر لی: بکوبیج

 !بفهم شم،یرو دوست دارم و ازش جدا نم نی: من کومن

 .رو بفهم نیتو هم ا م،یداشته باش یمشکل مونیتو زندگ میخوای: ما نمکارلوس

 !: ساکتلیب

 :فتگ کرد،یکه بهم نگاه م یبعد در حال یفکر فرو رفت. مدت یتو یرو گفت و کم نیا لیب

 .یجدا بش نیاز کو دیهاست. باحق با اون نایکاتر  -

 ؟یزنیکه م هیچه حرف نیا ؟ی: چمن

 !افتهیم ییهاماه آشکار بمونه چه اتفاق یهاکه اگه قدرت یخودت متوجه هست نای: کاترلیب

 .میایباهاش کنار ب میتونی. منیهم افتهیشب م هیبار و به مدت  هی یها ماهاون اتفاق ی: اما همهمن

الن از ا ترشیبار؛ اما بعداً قدرت ماه ب هی یماه یعنیخواهد بود،  یطورنی. چند سال اول امیتونی: نملیب

چه روز باشه چه شب، چه ماه کامل باشه چه نباشه، ما  یعنی. شهیم ترشیما هم ب یرو رشیو تاث شهیم

 !شهیهم یشد، برا میخواه لیتبد یگرگ وحش هیبود. به  میمثل اون شب خواه

م شد تمو یقراره تموم بشه. همه چ یامروز ک یها.موندم اتفاقگهید یریغافلگ هی گه،یشوک بزرگ د هی

 .خسته شدم گهیهنوز دنباله داره؟ د ای

 هگیرد داده بود. د د،یکشیذهنم نم گهیبودم که د دهیتلخ فهم قیحقا یمدت کم به قدر نیهم یتو

 .همه اتفاق رو نداشتم نیا شیگنجا
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 .افکار درآورد یسلطه ریذهنم رو از ز کوبیج یصدا

تو،  یخاطر خودخواهما قراره به ی. همهافتهیخاطر تو بقراره به ییکه چه اتفاقا ریبگ لیبفرما، تحو  -

 .میرو از دست بد مونیزندگ

 :زد ادیفر کوبیرو به ج جاش

 .یتو اظهار نظر کن ستیالزم ن  -

قراره سرمون  ییدختر چه بال نیا نی. تو هم چشمات رو باز کن ببگمیرو م قتیمن دارم حق: کوبیج

 .ارهیب

 :گفت کوبیخطاب به ج بابام

 .نکن یرو ادهیز میگینم یچیه یحدت رو بدون. ه کوبیج  -

 :گفت یابه خودش اشاره کرد و با لحن مسخره کوبیج

 کنم؟یم یرو ادهیمن دارم ز  -

 :گفت یبلند یکرد و خطاب به همه، با صدا رو باز هاشدست

 اقتیل دختر نیکه ا نیگیچرا نم ؟ستین شیب یدختره برامون دردسر نیا کنمیفقط منم که فکر م  -

 بودن رو نداره؟ لهیقب یتو

 :زد ادیدوباره فر داد،یهوا تکون م یکه دست چپش رو با خشم تو یدر حال جاش

 .دهنت رو ببند تا خودم برات نبستمش کوبیج  -

 .دی: بس کنلیب

 :به جاش نگاه کرد و گفت لیب

 .جاش آروم باش و خودت رو کنترل کن  -
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 :دوخت و ادامه داد کوبینگاهش رو به نگاه ج بعد

ت باش نه تو! پس ساک ست،ین یهست ک لهیقب قیال یک کنمیم نیینکن. منم که تع یرو ادهیتو هم ز  -

 .و اوضاع رو بدتر نکن

 .انداخت نییاکتفا کرد و سرش رو پا یبه پوزخند کوبیج

 :رو به من گفت لیب کهنی. چند لحظه سکوت حاکم فضا شد تا ادیکش یقینفس عم لیب

 .یکن کاریچ دیکه با یدونیم نایکاتر  -

کار رو  نیا کردیواقعاً انتظار داشت من از عشقم دست بکشم؟ فکر م نیا یعنینفرت نگاهش کردم.  با

 کنم؟یم

 هیده . شکنمیرو ول م نیکه کو ستین یمعن نیبه ا نیماه آشکار بمونه؛ اما ا یهاقدرت خوامینم درسته

 .کنمیرو ول نم نیاما کو کنم؛یم دایپ گهیراه د

 .کنم کاریچ دیکه با دونمینم دونم،ینه نم  -

 :ادامه دادم ییرسا یصدا با

 .نمکیکه عاشقشم رو ول نم ی. من کسکنمینه نم کنم؟یخاطر شما ول مرو به نیکو نیکنیفکر م  -

 :با نفرت نگاهم کرد و گفت کارلوس

 مگه انتخابش با توئه؟  -

 .انتخابش با منه یعنیمنه، پس  یزندگ نیا” به خودم اشاره کردم“ ه؟ی: پس با کمن

 .کنهیما رو خراب م یتو و انتخاب تو داره زندگ یاما زندگ د؛یببخش: کارلوس

 .میحل مشکالت بگرد یبرا گهیراه د هی: خوب دنبال من

 .داشته باشه یاگهیراه د کنمی: فکر نملیب



 

 

 
139 

 سرما غفاری کاربر انجمن رمانیک | رمان عشق ناشدنی

 
 :نگاه کردم و گفتم لیب به

 .داشته باشه گهیراه د هی دیممکنه، با ریغ نیاما ا  -

 .انداخت و سکوت کرد نییبگه، سرش رو پا یزیچ کهنیا یبه جا لیب

 :گفتم یبلند یهمه نگاه کردم و دوباره با صدا به

 .شمیجدا نم نیمن از کو  -

 .جا رو ترک کردماون دم،یدویکه م یبه گرگ شدم و در حال لیتبد بعد

 ”پارت چهل و شش“

 .دیباریباالخره خودش رو نشون داده بود و بارون نم نم م یابر ی. هوادمیدویسرعت هر چه تمام م با

 یتا بلکه خشمم خال کردمیم فیخف یهاکرده بود. غرش میبه شدت عصب ش،یچند لحظه پ اتفاقات

 .شدیبشه؛ اما نم

باشن؟ مگه  رحمیب قدرنیا توننیطور مطور؟ چهجدا بشم؟ چه نیتونستن بهم بگن از کو طورچه

جدا کنن! واقعاً  نیدارن؟ بهم حمله کردن تا من رو از کو یعاشق نشدن؟ اصالً قلب توقچیخودشون ه

 !که

که االن دشمن من شده  ییهااون آدم یمن و عشقم بودن؛ ول هیعل کهنیخاطر اهمشون متنفرم فقط به از

مه اون ه. کنمیولش نم کنم،یرو ول نم نیبه خواستشون برسن چون من کو توننینم وقتچیبودن، ه

 .تونمیمنه، بدون اون نم زیچ

 .گرفته بود یترشیشدت ب بارون

شت ها فاصله داسه، چهار متر از درخت ی. دور تپه به اندازهدمیجنگل بود، پر یکه تو یبلند یتپه یرو

م و تن یموها نیو سرم رو باال گرفتم. رقص باد ب ستادمیتپه وا یشده بود. رو جادیباز ا یفضا هیو 

 .کرد ترشیبرو  میتر و ناراحتخشمم رو کم دادن،یکه بدنم رو قلقلک م یبارون یهاقطره
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ر جا که ه یشهر هیاون بدون اون نفس بکشم،  یکه تو ییهوا هیرو تصور کردم،  نیبدون کو یایدن هی

 .نمیرو نب نیبرم کو

رو  نیکو یخال ینکنم. جا داشیبکنم. دنبال عشقم بگردم؛ اما پ ییحس تنها یشلوغ باشه؛ ول دورم

 ییایدن نیقلبم رو نتونم پر کنم، دلتنگش باشم؛ اما نتونم کنارش باشم، همچ ینتونم پر کنم، حس پوچ

 .خواستمیرو نم نیبدون کو یای. دنخواستمیرو نم

آسمون شد و صداها  یتو یدیکه همزمان با رعد و برق شد دمیکش یبلند یرو باال گرفتم و زوزه سرم

به  دن،یزوزه کش نیها رو به پرواز درآورد. حدرخت یرو یها، پرنده”رعد و برق یزوزه و صدا یصدا“

ما باز هم ا کردم؛یم هیشد. بلند بلند گر هیبلند گر یبه صدا لیزوزم، تبد یشدم و صدا لیانسان تبد

لف از ع دهیجاهاش پوش یکه فقط بعض یخاک یتپه ی. توان از پاهام گرفته شد و من روشدمینم یخال

 .کردیبود، زانو زدم. قلبم درد م

 نیکو شیپ تونمینم ام،نهی؟ فقط چون من گرگبود که همه باهاش مخالفت کردن یعشق ما چ مگه

 .بودنم متنفر شدم نهیاز گرگ گهیبار د هیباشم؟ 

ه دوستش ک یبه کس ذاشتیکه نم ییایکرده بودم. دن ریاون گ یکه تو ییجادو یایدن نیشدم از ا متنفر

ا هام ب. اشکشدیمانع عشق من م نیقوان نیخودش رو داشت و ا بیعج نیکه قوان ییایدارم برسم، دن

 .ختنیر یترشیشدت ب

سرما  شدیباعث م سوزوند،یکه قلبم رو م یشی. حرارت آتکردمیمن حس نم یسرد شده بود؛ ول هوا

 .که از درد عشق نشأت گرفته بود یشیرو حس نکنم. آت

 نیفکر کنن کو کهنی. اسوزوندیمن رو م نیشوم هست و ا نیمن و کو نیعشق ب کردنیفکر م همه

اثر  که در یگاریدرست مثل س کرد؛یبه خاکستر م لیو تبد زدیبراشون دردسر شده، من رو آتیش م

 .شدیبه خاکستر م لیسوختن تبد

ه بود؛ اما با شد دهیشد که به پاهام و شلوارم مال یبه گل لیکرده بود و خاک تپه، تبد سمیخ یحساب بارون

جات ن تونهیآوار مونده و نم ریکه االن ز یحال برام مهم نبود چون وضع داغون قلبم بدتر بود. قلب نیا



 

 

 
141 

 سرما غفاری کاربر انجمن رمانیک | رمان عشق ناشدنی

 
 . سرم رو، رو به آسمون گرفتم وهشد ریاتفاقات س نیا یو از همه ستادهیکه ل*ب دره وا یکنه. قلب دایپ

 کننیم ینه. هرکار یما رو از هم جدا کنن؛ ول خوانیها با عشق من مخالفن و مونهام رو بستم. اچشم

 هام رو بازمن رو به هم بزنن. چشم یموفق بشن و رابطه توننیبکنن! نم کنن،یم یبکنن، هر فکر

 .کردم

رابطمون  ذارمی. نمجنگمیهم براش م نیخاطر همدوست دارم و به یزیتر از هر چرو بیش نیکو من

 .ستادمیرو خراب کنن و ما رو از هم جدا کنن. بلند شدم و وا

 .من با آغوش باز ازشون استقبال خواهم کرد ان،یجلو ب توننیپس اگه م شمیجدا نم نیاز کو من

*** 

ون به خونه رفتم، همش یبه خونه برگشتم. خانوادم قبل از من اومده بودن و وقت یصبح، بعد از مدت امروز

رام ب ینگران شد و فکر کرد اتفاق یکل م،یسر و وضع گل دنیاومدن. مخصوصاً مامانم که با د شمیپ

 .افتاده

خاطر اومدن و باهام حرف زدن و به شمیو مامانم پ تایاتاقم تنها موندم؛ اما بعد ر یدو ساعت تو یکی

 .حالم بهتر شد یها کماون

سم و جاش هم بهم زنگ  ا،یکنارم بودن واقعاً خوشحالم. ل کهنیدوست داشتم. از ا یلیرو خ خانوادم

 .حرف زدن کمیباهام  ،یاظهار نگران یها هم بعد از کلزدن و اون

اتفاقات لبخندزنان  یآموزشگاه شدم. با وجود تمام یرأس ساعت چهار از خونه خارج شدم و راه باالخره

 !خوبه یلیکه انگار من حالم خ یبه آموزشگاه رفتم، طور

رو بهش دادم و با  دی. درس جدمیدیکرد و خند یباهام شوخ یکل یلیگذشت و ام یالعاده عالفوق کالس

 .تموم شدن کالس، از آموزشگاه خارج شدم

گوشه منتظرم بود، به طرفش رفتم. هر  هی نیاز خارج شدن از آموزشگاه، به اطرافم نگاه کردم. کو بعد

 یمامکه ت کردیم یادآوریبلکه بهم  کرد،یم ترکینزد نیکونه تنها من رو به  داشتمیکه بر م یقدم
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خندون به  یاو چهره کممح ییهاها، من با قدمبا عشق ما مخالفن؛ اما با وجود مخالفت اون هانهیگرگ

 .بمونم ششیپ شهیداشتم هم میو تصم رفتمیم نیسمت کو

 :و گفتم دمیرس نیکو به

 .سالم عشقم  -

 ؟یطورچه زم،یسالم عز  -

 .شدم یعال دمیتو رو د  -

 ؟یختیامشب که برنامه نر یواسه  -

 طور؟چه  -

 .شهیخوب م میروز رو با هم باش یهیگفتم اگه بق  -

 !هیعال  -

 .میپس سوار شو بر  -

رو روشن کرد و حرکت  نیماش نی. کومیو سوار شد میرفت نیبه سمت ماش نینگفتم و با کو یزیچ

 .میکرد

 :گفت نیکو

دو روز  یکیو بردارش  کلی. مارفتیم ادمی یه یبهت بگم؛ ول خواستمیرو م یموضوع هی یراست  -

کردن  قیقتح ی. اون ماجرامیرفت کلیما شیبرگشتن به فورکس و بعد برگشتنشون من و تام پ شیپ

 .جاش امنه شمیکالم، رازتون پ یدست بردار شدن. خالصه یعنیها تموم شد، به گرگراجع

 :گفتم یترطونیزدم و با لحن ش یطونیش لبخند

 .گفتمیکه م دونستمیم یزیچ هی م،یانهیبهت گفتم ما گرگ یوقت  -

 :کرد و گفت یکوتاه یخنده نیکو
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 یزیچ یبه اتفاق اون شب ماه کامل، تونستازت بپرسم. راجع خواستمیهم م یاگهیبه موضوع دراجع  -

 بفهمه؟ یزیتونست چ لیدر واقع ب ؟یبفهم

به ما گفته بود و علت اتفاق اون شب رو بهش بگم چون مطمئنم که ناراحت  لیکه ب ییهاحرف نخواستم

 نیبهتر نی. کوستین طورنیکه ا یکه برام دردسر شده، در حال کنهیو خودش رو سرزنش م شهیم

 .هست میاتفاق زندگ

 :گفتم یالک نیبنابرا

 .میبفهم یزیچ مینه نتونست  -

 :نگفت و من ادامه دادم یزیچ نیکو

ون امشب به فکر خودم ایخاطر امشب. بنکن، حداقل به ریمسائل درگ نی. ذهنت رو با االیخیحاال تو ب  -

 .میو خوش بگذرون میباش

 .یهرطور که تو بخوا  -

 .پخش شد یرو گفت و ضبط رو روشن کرد که آهنگ شاد نیا

 هیبه درخواست خودم،  نیو کو میگشت یو کل میرفتروز تا شب واقعاً خوش گذشت. ما به بازار  یباق

دو ساعت  یکی. بعد از نیاول اسم من و کو یعنیبود،  "ک"که طرحش حرف  دیگردنبند برام خر

 .میو بعد از شام هم به خونه برگشت میو شام خورد میگشتن به رستوران رفت

 .دلم درست شده بود رو فراموش کردم یکه صبح تو یایرو گذروندم و ناراحت یخوب زمان

 ”پارت چهل و هفت“

 ”سه روز بعد“

 ”لیاز زبان ب“
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 یرو جلو کوبیبود که سکوت خونه رو شکست. رفتم و در رو باز کردم و ج یزنگ در تنها عامل یصدا

ا که ب شیآب یهارو از چشمش درآورد و به چشم شیآفتاب نکیمن، ع دنیبه محض د کوبی. جدمیدر د

 .داد ییخودنما یداشت، اجازه یخونهم شیاقهوه یموها

 .میتسالن نشس یرنگ تو دیسف یهامبل یو رو میبه داخل اومد. به سالن رفت یپرساز سالم و احوال بعد

 :دمیپرس

 ؟یاومد جانیکه ا شدیچ نم،یبگو بب  -

 .باهات حرف بزنم نایدرمورد کاتر خوامیم  -

 .کردم یاخم

 ؟یبگ یخوایم یچ  -

 .میکن یبه کار دیها با هم بمونن. بااون میبذار دینبا لیب  -

 ؟یکنیم شنهادیرو پ یچه کار ؟یمثال چه کار  -

 . ...اما دونم؛ینم  -

 .سکوت باال بردم یرو به نشونه دستم

 :ساکت شد که گفتم کوبیج

و  ستمیها موافق نمنم با عشق اون ن،ی. عالوه بر اایمن ن شیپ یکن کاریچ یدونیکه نم یزمان کوب،یج  -

 .شهیکار با جنگ و جدال انجام نم نیاما ا شونم؛ییبه فکر جدا

 م؟یکن کاریچ دیپس با  -

 .میاتفاق بکن نیرو متوجه خطر ا نایکاتر دیبا  -

 ”نایاز زبان کاتر“
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باز هم  نیسه روز کو نیا ی. توگذرهیداشتم، سه روز م نیکه با کو یاون روز هولناک و شب خوب از

 یلیخ گفتمیبهش دروغ م کهنیمن دوباره بهش دروغ گفتم. از ا یاون شب رو باز کرد؛ ول یهیقض

ون رو ازش پنه قتیحق تونمیم یتا ک دونمیکه نم نهینبود. موضوع ا یاگهید یچاره یناراحت بودم؛ ول

 .کنم

ور د هانهیگرگ یهیتا حد ممکن از بق میکرد یو سع میسه روز من و خانوادم به جنگل نرفت نیا یتو

جدا بشم؛ اما من قبول  نیاز کو دیما و دوباره گفت که با یاومد خونه روزید لی. هر چند که بمیباش

 .نکردم

 کهنیمن بودن. از ا شیپ شهیمدت هم نیا یسم و جاش تو ا،یخوبم ل یبگم که دوستا نمیا البته

 .حال بودمخوش تینهایها دارم بمثل اون ییهادوست

قط و ف دمشیتا االن ند میکه با هم بود یهم از اون شب نیهم یامتحان داره، برا هیفردا  نیکو م،یبگذر

 رو، االن نی. در نتیجه دلم براش تنگ شده و از اخونهیباهاش حرف زدم چون داره درس م یبار تلفن هی

 .ارمشیب رونیدرس خوندن ب یاز حال و هوا کمیو  نمشیبب رمیدارم م

 .دمید اطشونیح یرو تو نیکه از خونه خارج شدم، کو نیهم

 :رفتم و گفتم ششیپ

 .نمیتا تو رو بب اومدمیمنم داشتم م  -

 .نمیتو رو بب خواستمیچون منم م میخونیذهن هم رو م میپس دار  -

 :دمیپرس

 ؟یرفت شیها تا کجا پدرس یتو  -

 .کنمیبخونم و فردا هم از صبح بخونم، تموم م کمیاگه امشب   -

 :گفتم یشوخ به

 باشه؟ یریبگ یخوب یازت انتظار دارم نمره  -
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 مامانم؟ یحاال شد  -

 :از پشت قطع شد ییاما خندم با صدا دم؛یخند

 گذره؟یخوش م  -

 اومده بود؟ جانیا هیچرا  کرد؟یم کاریچ جانی. اون ادمیرو د کوبیو ج برگشتم

 .بشم یموجب شد نگران و عصب دنشیحال نشدم، برعکس داصالً خوش دمشید کهنیا از

گه ا شمه،یپ نیمخصوصاً االن که کو ؟یبگه چ یزیاگه چ افته؟یب یقراره اتفاق بد کهنیاز ا نگران

 .شهیخراب م یبگه، همه چ یزیبه اون اتفاقات چراجع

 ؟یکنیم کاریچ جانیتو ا کوبیج  -

 :گفت یزیآم دیلحن تهد با

 .یگردیپسره م نیبا ا یتو که هنوز دار  -

 ه؟یمشکل  -

 .ما مشکله یوجود تو برا یپسره، حت نیآره مشکله. وجود ا  -

 :دیبا تعجب پرس نیکو

 چه خبره؟ جانیا نایکاتر  -

 :با تمسخر گفت کوبیج

 !نداره. چه جالب یداستان از موضوع داستان خبر یاصل تیاوه، پس شخص  -

 ؟یزنیتو م هیها چحرف نیا ؟ی: چه داستاننیکو

که موجب  یزیچ هیرو ازت پنهون کرده،  یمهم یلیخ زیچ هیجونت  نایکه کاتر گمی: دارم مکوبیج

 .شهیکه به شما دوتا، مخصوصاً به تو مربوط م یزیچ هی زه،یبهم بر هانهیما گرگ یزندگ شهیم
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 .متعجب و سردرگم بهم نگاه کرد یبا نگاه نیکو

 :گفتم کوبیو سپس خطاب به ج دمیکش یقیعم نفس

 راحت شد؟ التیخ یکارت رو کرد  -

 .رو بفهمه یهمه چ نیرو فراهم کردم تا کو نهینکردم، فقط زم ی: من که کارکوبیج

 .شو برو تا خودم گمت نکردمگم ترعی: مطمئن باش قراره بفهمه، حاال هم هر چه سرمن

 :و گفت دیخند کوبیج

 .یزنیاز دهنت حرف م تربزرگ  -

رو  کوبیتحملش کنم. به سمتش رفتم و از دستش گرفتم. ج تونستمینم نیاز ا ترشیبسه، ب گهید

 .خارج کردم نیکو یخونه اطیکشون کشون از ح

 .نمتیبب خوامینم گهید کوبی: جمن

 .برگشتم نیکو شیحرف رو زدم و بعدش پ نیا

 .بدم حیرو برات توض یداخل خونه تا همه چ میبر  -

که با  یکوتاه یپرس. بعد از سالم و احوالمیبه خونه رفت کوب،یتکون داد و بدون توجه به ج یسر نیکو

ترسم  ،رفتمیکه باال م یا. با هر پلهمیبر نیتا به اتاق کو میها رفتپدر و مادرش داشتم، به سمت پله

م. رو بهش بگ یهمه چ شمو مجبور ب نمیاتاق بش یتو نیبا کو کهنیاز ا دمیترسی. مشدیم ترشیب

 .دمیترسیم ندهیآ یقهی. از چند دقارمیاتفاقات گذشته رو به زبون ب کهنیاز ا دمیترسیم

که  شدیم ی. مطمئناً از دستم عصبانکردیممکنه نشون بده، نگرانم م نیکه کو یکردن به واکنش فکر

 .چرا بهش دروغ گفتم

 .ممکن بود ریامر غ نیکه ا فیح یمتوقف بشه؛ ول جانیزمان هم شدیم کاش
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در رو باز کرد و بهم اشاره کرد که برم  نی. کومیدیو به دم در اتاق رس میها رو رد کردپله باالخره

که گفتم رو  یبودم. وقتش بود با ترسم مواجه بشم و دروغ ستادهیدر وا یجا جلومن همون یداخل؛ ول

 .رمیبه گردن بگ

ود. ب ریسراز میشونیپ یاز رو یو ع*ر*ق سرد دیتپ یآروم وارد اتاق شدم. قلبم تند تند م یهاقدم با

بدنم سست شده و توان  کردمیتختش نشستم؛ چون احساس م یهم وارد شد و در رو بست. رو نیکو

 .رو ندارم ستادنیسر پا وا

 .کرد رونیداخل اتاق ب یسکوت رو از فضا نیکو کهنیشد تا ا یسکوت سپر یتو هیثان چند

 .من منتظر توئم ؟یبگ یزیچ ستیقرار ن  -

د از . البته بعکردیخشم بهم نگاه م یو کم یو زننده بود. بهش نگاه کردم، با کنجکاو یعصب لحنش

 .بشه ترشیهام خشمش قراره بحرف دنیشن

ه ک ییهارا و حرفدادن ماج حی. شروع کردم به توضگفتمیرو بهش م یهمه چ دیوقتش بود. با گهید

 .به ما گفته بود لیب

 :دیپرس نیاز تموم کردن حرفم کو بعد

 ؟یرو بهم نگفت هانیا دمیازت پرس یچرا وقت  -

 .ستادمیتخت بلند شدم و ا یرو از

 .کردم نگاهم صادقانه باشه تا حرفم رو باور کنه ینگاه کردم. سع بهش

با عشق ما مخالفن و به دنبال جدا کردن ما هستن، قطعاً ناراحت  هانهیکه گرگ یدیفهمیاگه م  -

 .. من فقط خواستم ناراحتت نکنمیشدیم

 .نگاه کرد یاگهیزد و چند قدم عقب رفت. روش رو ازم گرفت و به طرف د یپوزخند نیکو

 !جالبه ؟یناراحتم کن یخواستیناراحت، نم  -
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 .کردیرو وارد قلبم م یزیبود که خنجر ت یلبش بود و لحن صداش طور یهمچنان رو پوزخند

 :دوباره بهم نگاه کرد. صداش رو باال برد و ادامه داد نیکو

 .یناراحتم کرد ترشیبدون که االن ب نایکاتر یول  -

بم رو قل شهیاز دستم ناراحت شده بود مثل ش نیکو کهنیخودش خونه ساخت. ا یگلوم برا یتو بغض

 .رفتار کنه یطورنیاما حق داره ا کرد؛یم کهیت کهیو ت شکستیم

که  ردمکیفکر م دی. باکردمیرو هم م جانیفکر ا دیبه صورتش نگاه کردم و بهش دروغ گفتم، با یوقت

 .شهیم یطورنیرو بفهمه، ا یهمه چ نیاگه کو

 :گفتم یلرزون یصدا با

 .خوامیمن معذرت م نیکو  -

 :شد و گفت کینزد بهم

 ؟یبهم دروغ بگ یخواستیم یتا ک نمیبب  -

م رو دروغ تونستمیم یکه تا ک دونمیگفتن نداشتم. خودمم نم یبرا یکردم چون خودمم جواب سکوت

 .ادامه بدم

 .یبهم نگ یزیچ وقتچیه یخواستی. میرو ازم پنهون کن قتیحق شهیپس قرار بود هم  -

 .دادم ساکت بمونم حیترج دوباره

 م؟یشیما از هم جدا م شه؟یم یاالن چ نمیبب  -

 .میشیاز هم جدا نم وقتچینه البته که نه! ما ه  -

 .یرو نابود کن هانهیخودت و گرگ یزندگ یخوایم یعنی  -

 .ینباش شمیکه تو پ شهینابود م یمن زمان یزندگ  -
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 :شد و گفت یجد نیکو

و  یشیم یگرگ وحش هیبه  لیتو تبد گهیهاست. دو سه سال دحرف نیتر از اموضوع مهم نایکاتر  -

باشم و نه تو  شتیپ تونمینه من م گهی. اون موقع دیحرف رو زد نیکه ا یکنیاون موقع فراموش م

 .یمن باش شیپ یتونیم

 .میمشکل رو حل کن نیمدت ا نیا یتو میتونیتا اون موقع هنوز چند سال مونده و ما م یول  -

 م؟یمشکل رو حل کن نیو ا میکار رو انجام بد نیقراره ا یطورچه قاًیدق  -

 .ولم نکن وقتچیهست. تو فقط بهم اعتماد کن و ه یراه هیمطمئن باش  یول دونم؛ینم  -

 ندهیبه آ به تو فکر کنم، نه خوامیاالن فقط م ینه؛ ول ای میبا هم باش میتونیم شهیکه هم ستمیمطمئن ن  -

 .و نه به گذشته

 رهی. اونم بهم خکردنیمن رو مجذوب خودشون م شهیهاش همزدم و بهش نگاه کردم. چشم یلبخند

 .شده بود

 یهاگان یهیکه بر پا ییایدن باستیو چه ز میکردیهم خالصه م یهانگاه یرو تو ایدن میداشت ینحو به

 !اون ساخته بشه

 ”پارت چهل و هشت“

 ”ماه بعد کی“

رم منتظ نیدر بود و رانندش داخل ماش یرفتم که جلو یاهیس نیآموزشگاه خارج شدم و به طرف ماش از

 .بود

 :شدم و گفتم سوار

 .زمیسالم عز  -

 :لبخندزنان جوابم رو داد نیکو
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 ؟یطورسالم چه  -

 .خوبم  -

روزش  کهنیبرام، از ا نیو کو میراه مشغول حرف زدن شد ی. تومینگفت و حرکت کرد یزیچ نیکو

 بهبحث راجع قهیچند دق هیکار رو کردم. بعدش  نیکرد و منم متقابالً هم فیگذشت تعر یطورچه

 .داغ شد رونیب میفردا شام رو بر کهنیا

م که بگ یزیچ نی. در رو بستم و خواستم به کومیشد ادهیپ نی. هر دو از ماشمیدیبه خونه رس باالخره

. کنهیکه چرا داره به آسمون نگاه م کردمیدرک م یبه خوبنگران به آسمون چشم دوخته.  دمید

 :رفتم و گفتم ششیپ

 .امیمطمئن باش که از پسش بر م یول کنم؛یدرک م یرو به خوب تینگران نیکو  -

و . تازه فقط دترسمیم ،یبش یکه امشبم قراره مثل ماه قبل وحش کنمیفکر م یوقت یول دونم؛یم  -

 .ساعت تا ماه کامل مونده

بشه، به  ی. باالخره قراره شب سختمیخوش بگذرون م،ینیگوشه بش هیاز ترس  کهنیا یبه جا ایپس ب  -

 .دارم اجیاحت هیروح

گرفته  میتصم تایخونه نبود. پدر و مادرم و ر ی. جز ما کسمیما رفت یگفت و با هم به خونه یاباشه نیکو

 یوت دادمیم حیمن ترج ینرسه، امشب رو خارج از شهر بگذرونن؛ ول بیآس یبه کس کهنیا یبودن برا

 .خونه بمونم

ار دخنده یکه کل یکمد لمیف هیو به  می. با هم حرف زدمیکرد یرو با هم سپر یزمان خوب نیو کو من

 بست و یمن رو با طناب به صندل نیساعت مونده به دراومدن ماه کامل هم کو می. نمیبود، نگاه کرد

 یرو تو بقفل کرد تا من ش رونیخونه رو ازم گرفت و رفت. در رو هم از ب یدهاینقشمون، کلطبق 

 ید؛ ولکسل کننده بو یلیانجام بدم، خ یو نتونم کار نمیبش یاون صندل یرو کهنیباشم. ا یخونه زندان

. رفتیسر م ترشیرو خاموش نکرده بود وگرنه حوصلم ب ونیزیتلو نیمجبور بودم. خداروشکر که کو

خودم اومدم که ماه  به یشده بودم و گذر زمان رو فراموش کرده بودم. زمان ونیزیتلو یغرق تماشا
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 اهنیا دم؛یهام فهمو لرزش دست میشونیپ یرو از ع*ر*ق رو نیآسمون نشسته بود و من ا یکامل تو

 یو ترس و نگران کردیم زارمیاواخر به شدت ب نیکه ا یزیچ شم؛یم یبود که دارم وحش نیا یهانشونه

 .دادیرو به قلبم راه م

از  ونستمتینم کهنیتندتر شد. ا دنمیو روند نفس کش ترشیب میشونیپ یهام و ع*ر*ق رودست لرزش

 شم،یم یبود که دارم وحش نیا لیفقط به دل نیو ا کردیم میبلند شم به شدت عصبان یصندل یرو

 .بودم یخونه راض یشدن تو یوگرنه قبل دراومدن ماه کامل، من از زندان

درون ذهنم  یول دم؛یکشیهام متوقف شد. به شکل آروم و منظم نفس مبعد، لرزش دست هیثان چند

نگاه کردن به اطراف هم من رو  یشده حت زیآم دیهمه چیز برام تهد کردمیآشفته بود. احساس م

هام چشم یرو یاکه اون خشم، کل وجودم رو در بر گرفت و مثل پرده دینکش یو طول کردیم یعصب

 .شد دهیکش

 کهیبود که به سمتشون برم و ت نیا خواستمیکه م یزیو تنها چ کردنیم وونهیاطرافم من رو د یایاش

قدر ه. هر چکردمیم داینجات پ یصندل نیاز ا دیهم اول با لیکردن وسا کهیت کهیت یپارشون کنم. برا

بده.  من رو نجات تونستیافتادم که م یاگهیبه دنبال راه د نیهم یکون خوردم بازم نشد که نشد برات

 هیکه بازشون کردم، به  یهام رو بستم و زمانکردم. چشم ترشیوجودم رو ب یتمرکز کردم و گرما

م، تر شدن جسمبزرگ لیشدم، به دل لیتبد یهم وقت یشده بودم. صندل لیتبد یاگرگ بزرگ قهوه

هام پارش و با پنجه دمیپرمبل  هی یحرکت رو هیها هم کالً پاره شده بود. با شکسته بودن و طناب

 میاز پنجه زدن خسته شدم، به حالت انسان یهم تکرار کردم و وقت گهید یهامبل یکار رو رو نیکردم. ا

بود؛  ندیخوشا بیبرام عج هاشهیتن ششکس یپرت کردم. صدا یابه گوشه یرو با لگد زهایبرگشتم. م

 !از اون خشم درونم بود تربیاما عج

 .م برسمدو یها که افتاد، با سرعت به سمتشون رفتم و باهاشون همسفر شدم تا به طبقهبه پله چشمم

 ”نیاز زبان کو“



 

 

 
153 

 سرما غفاری کاربر انجمن رمانیک | رمان عشق ناشدنی

 
 یرو تنها بذارم؛ ول نایکاتر خواستیکنم. دلم نم کاریکه چ دونستمیبود. نم دهیبه اوج رس مینگران

زه اجا نایجا بمونم، چون کاتراون تونستمیهم نم خواستمینداشتم. اگه م یاگهید یمتأسفانه چاره

ساعت  مینا نگاه کردم. نیاتاق کاتر یتخت بلند شدم و به طرف پنجره رفتم. به پنجره ی. از رودادینم

 .گذشتیاز در اومدن ماه کامل م

 .شده؟ مطمئناً شده یشوح نایاالن کاتر یعنی

 اد؟یم نایداره سر کاتر ییچه بال افته؟یداره م یاون خونه چه اتفاق یتو ه؟یتو چه حال االن

مونده  جوابیب کهنی. از ادنیچرخیذهنم م یبود که داشتن تو جوابیب یهاسوال نیا ریدرگ فکرم

 .اومدیبودن اصالً خوشم نم

االن حالش بده و من  نایبودم. کاتر یداشتم و به شدت نگران و عصب ی. حس افتضاحدمیکش یهوف

رش کنا تونستمیموضوع که نم نیبهش کمک کنم. هم تونمینم یجز منتظر موندن ندارم. حت یاچاره

 .شدیباشم، باعث خشمم م

 یوخواسته رو ت نیخواستم مقاومت کنم و ا نیکردم با ا یباشم. اول سع نایکاتر شیپ خواستیم دلم

 !از من بودن تریهام قومتأسفانه خواسته یکنج قلبم نگهش دارم؛ ول

ه شدم ک یاتفاقات بد الیخیشدم. ب زیهمه چ الیخیب نیشدن. بنابرا روزیرو شکست دادن و پ من

 یخونه اطیزدم. از ح رونیماه کامل و قدرتش شدم و از خونه ب الیخی. بافتادیداشت تو اون خونه م

از  که یدیدر رو با کل دم،یدر رس یبه جلو یرفتم. وقت نایکاتر یخونه اطیخودمون خارج شدم و به ح

 ندیخوشا خونه اصالً برام ینما دنیگرفته بودم، باز کردم و به داخل رفتم. البته رفتن به داخل و د نایکاتر

 لیها تشکمبل یرو رو ییبایها، نقوش چندان زپنجه ینبود. به سالن رفتم. به اطرافم نگاه کردم. جا

پرت شده  یاهم گوشه زهایها، مبر مبل وهها شده بودن. عالنداده بودن و فقط موجب پاره شدن مبل

 .شکسته شده مختص بود یهاشهیفقط به خورده ش نیاز زم هیناح هیبودن و 

به  موجب شد تا با عجله یترس و نگران نیکرد. هم نیقلبم کم یتو یصحنه ترس و نگران نیا دنید با

ردم و ک یط یادیها رو با سرعت زاول نبود. پله یطبقه یکنم، آخه تو دایرو پ نایدوم برم و کاتر یطبقه
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سر  و تایر یعنی خواهرش،که توجهم رو جلب کرد، درِ باز اتاق  یزیتنها چ دم،یدوم رس یبه طبقه یوقت

پشتش به من بود و در حال  نای. کاتردمیجا درو اون نایرفتم و کاتر تایداخل بود. به اتاق ر یهایو صدا

 و تخت زیبودن و م نیزم یاتاق رو لیوسا یبود. به اطراف نگاه کردم. همه تایر یهاپاره کردن لباس

 .ها رو به کنار هل داده بوداون نایخودشون نبودن و کاتر یجا تایر

 :ترس گفتم یو کم یافکار مسخرم شدم و با دودل الیخیدارم! ب یایوست دختر قوکه چه د واقعاً

 .نایکاتر  -

رو  باشیبه سمتم برگشت، من تونستم صورت ز یبه سمتم برگشت. وقت د،یصدام رو شن یوقت نایکاتر

رمز ق اقوت،یقبل، مثل  یهاش رو که مثل دفعهچنین چشمهم نم؛یخشم و نفرت بود، بب ریکه االن اس

ت و برگش کهنیبعد از ا نایگذشت. کاتر شدیو نامرتبش هم که نم ختهیبه هم ر یشده بودن. از موها

ردم ک یفرصت استفاده کردم و سع نینکرد و فقط بهم نگاه کرد. از هم یچند لحظه حرکت د،یمن رو د

 .بشم کیبهش نزد

 :قدم به جلو برداشتم و گفتم هی

 . ...نیمنم کو نایکاتر  -

هم برسه، ب کهنیو من قبل از ا دیبه سمتم دو نایبه سمتم، حرفم نصفه موند. کاتر نایهجوم آوردن کاتر با

 نمیبب و به پشتم نگاه کردم تا ستادمیها که تموم شدن، وارفتم. پله نییها پاپا به فرار گذاشتم. از پله

 هید ثانبودن، ذهنم چن عیسر لیه دلافتاد که ب هیدر عرض دو ثان یهمون لحظه اتفاق یکجاست؛ ول نایکاتر

 . ....کرد و لیو تحل هیرو تجز تیبعد موقع

 ”پارت چهل و نه“

 ریچاقو ز هیکه  یدر حال دم،یمن اون رو پشتم د یپرش ناگهان هی قیها رفت و از طرنرده یرو نایکاتر

 چاقو رو از کجا آورد؟ نایکه کاتر جاستنیسوال ا یگلوم گذاشته بود؛ ول

از  تهافی لیتشک یایمن رو از دن کرد،یسرد چاقو با پوستم که حس مرگ رو بهم القا م یغهیت برخورد

رگ به م قدرنیوحشت کرده بودم و نه ا قدرنیعمرم نه ا یبگم که تا حاال تو تونمیداد. م یافکار، فرار
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نم که ک یادآوری باهاش حرف بزنم و بهش کهنینگاه کردم. ا نایبه کاتر یچشم ریشده بودم. ز کینزد

نجات  یراب یاگهیگرفتم به دنبال راه د مینداشت؛ پس تصم دهیهستم اصالً فا یو من چه کس هیچه کس

خاطر نبود که بتونم ازش به عنوان سالح استفاده کنم به یزیمشکالت بگردم. اطرافم چ نیخودم و حل ا

اقوش با چ کهنیگلوم بود. قبل از ا ریز نایبکنم. دست کاتر یکار هی یهم مجبور شدم دست خال نیهم

دستش رد شدم و پشتش  ریمن رو بکشه، اقدام کردم. از دستش گرفتم و دستش رو باال بردم. از ز

ز دستم تا دستش رو ا کردیتقال م نای. کاتررمیچاقو رو ازش بگ گمیکردم با دست د یبعد سع ستادمیوا

 شده بود و چون نتونست یعصبان ی. حسابرمیزش نگا تاداره حال چاقو رو نگه نیبکشه و در ع رونیب

نم کرد. هر چند م نمیبکشه، با آرنج دست چپش شروع به مشت زدن به س رونیدستش رو از دستم ب

. ردکیتر مو کار رو برام سخت خوردیتکون م یه نایچنان موفق به گرفتن چاقو نبودم، چون کاترآن

نه، سراغ ک یکار قیطر نیاز ا تونهینم دیکه د یو وقت افتیادامه  گهید یهیتا چند ثان نایکاتر یهاتقال

قب تر شدن جسمش، به عو بزرگ لیتبد لیبه گرگ شد و من به دل لیتبد نایرفت. کاتر یاگهیروش د

ود و ب ستادهیوا شیمن، به حالت گرگ یچند قدم یفاصله یتو نایافتادم و کاتر نیزم یپرت شدم. رو

 .کردیهم نگاه مذ بیلذ یغذا هیمثل 

بلند بشم و فرار بکنم. به  نیزم یقدم به جلو برداشت که موجب شد وحشت زده از رو هی نایکاتر

 یهابا قدم نایمحافظت از من، خوب نبود. کاتر یپناهگاه برا نای سفانه،ٔ  آشپزخونه پناه بردم؛ اما متا

 گفتیم هرو کردم ک افتیدر نیغرشش ا نیکرد که من از ا یفیآروم وارد آشپزخونه شد. غرش خف

 .یآخرش مال من

نم به . بدشدیم نییزود، زود باال و پا نمیس ل،یدل نیو به هم دمیکشیشدت ترس تند تند نفس م از

بکشه و  من رو نایکه کاتر دمیترسی. مدمیترسی. از اتفاقات چند لحظه بعد مدیلرزیکلمه م یواقع یمعنا

 نیچننکنم. هم دایپ فاقاتات نیا یبرا یحلراه کهنیاز ا دمیترسیکرده. م کاریفردا متوجه بشه که چ

 .حالت بود نیا یکه تو ناینگران بودم. نگران کاتر

 .حواسم رو پرت کرد نایکاتر یگهیقدم د هی
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من بپره. به اطرافم نگاه کردم تا بتونم راه  یرو تونستیپرش م هیشده بود و با  کیبهم نزد یلیخ

 .کنم دایپ یفرار

بعد  و گشتیبر م دیاومدن به سمتم، اول با یبرا نایکاتر دم،یدویبه سمت چپ م یادیبا سرعت ز اگه

فر ص ینبود؛ ول کیکرد، تا اون موقع احتمال داشت بتونم در برم. هر چند احتمالش  یم دنیشروع به دو

هر  با سرعت قشم،گ، طبق نشدم و بدون درن لیفرارم، به جهت چپ متما یبه نقشه هیهم نبود. با تک

غرش کنان به سمتم  نایکاتر دمیلحظه به عقب نگاه کردم که د هی. دنیچه تمام شروع کردم به دو

کردم و از آشپزخونه خارج  ترشیبه سمتم کرد. سرعتم رو ب دنیپر یبرگشت و خودش رو آماده

 .شدم

افتادم. سرم  نیزم ید اومد و من روپشتم فرو یرو یزیدو قدم از آشپزخونه خارج شده بودم که چ تازه

م من دو برابر جس یبیطور تقربود و به ادیبود. وزنش ز دهیکه روم پر دمیرو د نایرو برگردوندم و کاتر

 .گم شده بودم یحساب رشیهم من ز لیدل نیبود، به هم

 کردمیقدر فکر مکرده بود. هر چه ستیبود. ذهنم ا دهیفایفرار ب ینداشتم و تالش برا یراه فرار چیه

 یشونم حس کردم، من رو از تالش برا یکه تو یمیو ناگهان درد عظ دیرسیبه ذهنم نم یراه فرار چیه

و  سوختیم یورزخم بدج یبکشم. جا یادیکردن راه فرار، وا داشت. شدت درد موجب شد تا فر دایپ

و  دشیم دهیشونم نگاه کردم. اثر پنجه روش د. به افتمیدردش موجب شده بود به نفس نفس زدن ب

 .ختیریم نیزم یهادست یرو شد،یم ریکه سراز یخون

 .کردمیتحمل م دیبا یبود؛ ول ادیز دردم

 .در دسترس نبود یچیه ؟یطورحواسش رو پرت کنم؛ اما چه دیبا

 رو از توش دهامیبردم و کل بمی. دست به جدیبه ذهنم رس یزیچ هیکه  شدمیم دیکم داشتم ناام کم

 عیرس دیکنه. با جادیبدنم ا یرو گهیزخم د هینگاه کردم. پنجش رو باال برد تا  نایدرآوردم. به کاتر

زخم  نییپا درست ،یاگهیپرت کنم که درد د گهید یجا هیرو به  دهای. خواستم کلشدمیدست به کار م

 .دمید کشدر یاز رو یادوباره ادی. ناخودآگاه فردیچیبدنم پ یاولم، تو
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کرد که به درد  جادیرو ا یشد و درد داریزخم دومم هم پد یقبل از من عمل کرده بود. خون تو نایکاتر

 دهایه، کلبکن یحرکت کهنیدفعه قبل ا نیتر کرد. اتحمل رقابلیرو برام غ طیشرا نیو ا وستیزخم اول پ

دا به طرف ص نایتررو پرت کرد و کا نایشد حواس کاتر دیکه تول ییپرت کردم. صدا یارو به گوشه

 .دیاز روم کنار کش جهیرفت. در نت

رسته . دگشتیم دهایداشت دنبال کل نایبلند شدم. کاتر یو با هزار جور بدبخت یبه آرام نیزم یرو از

رو داشت و از  یمعمول یهاگرگ یحالت خلق و خو نیدر ا یبود؛ ول یگرگ بزرگ و وحش هیکه 

که  یقتراه افتادم. و ی. آروم آروم به سمت در خروجشهیپرت م یسانان بود که حواسشون به راحتسگ

ود و با کرده ب دایرو پ دهاینگاه کردم که کل نایدر رو باز کردم. قبل از خارج شدن به کاتر دم،یبه در رس

 نیخاطر من داشت افقط به نای. کاترردکیحالت دلم رو پر پر م نیا یتو دنشیها مشغول بود. داون

اجازه بدم که  دیفرا خوند. نبا اغمفکر بغض رو به سر نی. اکردیرو تحمل م هانیو ا دیکشیهمه درد م

ر خاط. بهکنمیم دایحل پراه هیحتماً  یتا ماه کامل بعد یکنه. امشب که نشد؛ ول دایوضع ادامه پ نیا

 .رو تحمل کرد یسخت یو کل ستادیهمه وا یخاطر من تو روکه به ییایکاترن نا،یکاتر

وضعم به  نیبا ا خسواستیبشه، از خونه خارج شدم. دلم نم رید کهنیرو قورت دادم و قبل ا بغضم

 .رفتمیم مارستانیبه ب دیخونه برم. اولش با

رو در حال راه رفتن بودم.  یبرم. مدت ادهیهم مجبور شدم پ نیخاطر همهمراهم نبود، به نیماش یدهایکل

 نی. با اکردیهنوز ادامه داشت و حالم رو بدتر م میزی. خونررفتمیهام آروم آروم راه مزخم لیبه دل

 ترکیزدبرم، ن خواستمیکه م یمارستانیکردم مقاومت کنم. بعد از احتماالً پونزده دقیقه، به ب یحال سع

ه دو سه کوچ نیشدم. دو سه کوچه باالتر بیمارستان بود؛ اما من مطمئن نبودم که موفق به رد کردن ا

 اتفاق هم از دست نیا لیسست شده بود؛ تنها دل یو بدنم حساب رفتیم جینه؛ چون سرم گ ای شمیم

 یاتفاق دیاالن نبا اما دادم؛یرو از دست م ادلم. کم کم داشتم تعشدیداشت تار م دمیدادن خون بود. د

 .مقاومت کردم؛ اما نشد ترشیب نیهم یبرسونم برا مارستانیخودم رو به ب دیبا افته،یبرام ب

 .شد کیهام تارمقابل چشم ایافتادم و دن نیبه زم دفعههی

 ”پارت پنجاه“
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 ”نایاز زبان کاتر“

 .خودمون بود یسقف خونه دم،یدیهام مچشم یکه جلو یزیرو باز کردم. تنها چ هامچشم

بودن و همه جا پاره و پوره شده بود  نیزم یرو لیبلند شدم و به اطرافم نگاه کردم. وسا نیزم یرو از

ه عبور کردم تا ب لیاز وسا یانبوه نیها هم پاره شده بودن. خالصه وضع خونه داغون بود. از بپرده یحت

 یخونِ رو یهالکه شدم،یآشپزخونه رد م یداشتم از جلو یخبره؛ اما وقتجا چهاون نمیاتاقم برم و بب

 .بدجور به چشمم خورد نیزم

دم. نگاه کر دادن،ینشسته بودن و به من دست تکون م نیزم یقرمز خون که رو یهاو به لکه ستادمیوا

 ه؟یخون، خون ک نینبودم. پس ا ینقاط بدنم نگاه کردم، من زخم گریها و پاها و دبه دست

 ه؟یخون، خون ک نیا کهنیسوال بود؛ ا هیکردن جواب  دایدرونم شکوفا شد. ذهنم به دنبال پ ینگران

 افتاد؟ یچه اتفاق جانیا شبید

 .خبردار شدم شبیذهنم زنده شدن. از اتفاقات وحشتناک د یتو شبیاومد. خاطرات د ادمی دفعههی

 . دوسترمیرو بپذ دهیکه به ذهنم رس یخون نگاه کردم. دوست نداشتم فکر یهاوحشت به لکه با

 نیا گفتیکه م یقتیسرم خراب کرد. حق یرو، رو ایکه االن دن یتلخ قتیحق رم؛یرو بپذ قتینداشتم حق

 !نهیخون، خون کو

 یقدر وحشاون یعنیکردم.  شیکه اومده بود بهم سر بزنه، من بهش حمله کردم و زخم یوقت شبید

نم؟ ک شیخودم زخم یهاکه عاشقشم حمله کنم؟ تونستم با دست یشده بودم که تونستم به پسر

 رمش؟یبگ دهیتونستم ناد

 حمله کردم؟ نیبه کو رحمانهینشد و ب میحال یچیشد که ه طورچه

 .کرد ریهام سرازقطره اشک رو از چشم هیفکرها،  نیا

 یو من اون رو تا مرز مرگ بردم. توان از پاهام گرفته شد و رو شمیخاطر من اومد پبه شبید نیکو

ها به عشقم دست نیهام نگاه کردم. من با ا. به دستکردینشستم. بغض داشت من رو خفه م نیزم
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 رو خراب میزندگ ن،یبا کو دنیبا جنگ شبیخودم رو خراب کردم. د یها زندگدست نیحمله کردم. با ا

 .کردم

 .شد ترشیب میگر شدت

االن در چه حاله؟ االن کجاست؟ نکنه  یعنیخونه خارج شد.  نیاز ا یبا حال داغون و زخم نیکو شبید

 براش افتاده باشه؟ یاتفاق بدتر

 نیوکه ک دمیفهمیم دی. بادنیلرزیهام مدست ینگران یمن رو به نفس نفس انداخته بود و از رو هیگر

 .رفتمیم دنشیبه د دیطوره. بااالن حالش چه

 یبه سمت در خونه رفتم. بازش کردم و از خونه خارج شدم. به خونه عیبلند شدم و سر نیزم یرو از

 .دمینگران د یترفتم. زنگ در رو زدم که در باز شد و من آماندا و مکس رو با چهره نیکو

 :من، گفت دنیبه محض د آماندا

 ؟یدار نیاز کو یخبر نایکاتر  -

 .نمیتا اون رو بب جانی: نه. من هم اومدم امن

 .میازش ندار یهم خبر شبیو از د ستیخونه ن نی: کومکس

 .موشههم خا شیبرنگشت و گوش گهیرفت؛ اما د رونیتو و از خونه ب شیپ ادیگفت که م شبی: دآماندا

ش برا یاگه اتفاق ؟یچ رهیبم نیمنه. اگه کو ریشده، همش تقصاالن گم نی. اگه کواومدیکاش نم یا

 ؟یچ افتهیب

که  ییا. با صدرهیبم دینبا ره،یمینم نی. کوافتهینم یاتفاق نیدلم انداخت. همچ یفکر ترس رو تو نیا

 :بود گفتم ریبغض اس یهادست یتو

 .من؛ اما بعدش رفت شیاومد پ شبید  -

 پسر کجا رفته؟ نی: اآماندا
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 .دیزنگ تلفن خونه از داخل به گوش رس یکه آماندا حرفش رو تموم کرد، صدا نیهم

 باشه؟ نیممکنه کو یعنی: آماندا

 .میبه داخل رفت یهمگ نه،یکو نکهیحرفش و با فکر ا نیا با

 .به تلفن جواب داد مکس

 .الو  -

-  ... 

 .بله خودم هستم  -

-  ... 

 واقعاً؟ ؟یچ  -

 میکردیفکر م نیهردوتامون هم به ا. میبه هم نگاه کرد ینگران بود. من و آماندا با سردرگم صداش

 .پشت خطه یکه ک

 :گفت مکس

 .میایاالن م نیباشه، باشه هم  -

 .رو گفت و قطع کرد نیا

 :دیصداش معلوم بود پرس یکه تو یبا نگران آماندا

 بود؟ یک  -

 .شده یجا بستراون نیزنگ زدن و گفتن که کو مارستانیب هی: از مکس

بود که  نیخاطر ابه نیو ا دمیگفت که نشن ییزهایچ هیکرد و  هیحرف، شروع به گر نیا دنیبا شن آماندا

ر زخمش به خاط نیبود و ا یبستر مارستانیب یبود. تو نیکو شیجدا شده بودم. فکرم پ تیاز عالم واقع



 

 

 
161 

 سرما غفاری کاربر انجمن رمانیک | رمان عشق ناشدنی

 
 نیمن نبودم کو اگه. اومدیکه اگه من نبودم به وجود نم یکه من براش درست کردم. زخم یبود. زخم

 .الن حالش خوب بودا

 .کرد ریهام سرازگلوم رو شکست و اشک رو از چشم یافکار بغض موجود تو نیا

 .افکار بست یذهنم رو به رو یشونم دروازه یبه رو یدست نشستن

 یبودن و ناراحت دنیهاش در حال رقصگونه یاشک، رو یها. قطرهدمیرو برگردوندم و آماندا رو د سرم

 .کردیم ییتو چهرش خودنما

 .میبر مارستانیبه ب دیبا زم،یعز نای: کاترآماندا

 مارستانیو به سمت ب میمکس شد نی. سوار ماشمیاز خونه خارج شد یتکون دادم و بعد همگ یسر

 .میمورد نظر رفت

 یحت گهینداشتن. د ییمن معنا یبرا کدومچیاما ه شدن؛یهام به سرعت رد مچشم یاز جلو اجسام

بد  میکه اون حالش بده، زندگ یبود و زمان نیمن کو ینداشت. زندگ یکردن هم برام معن یزندگ

از  یحت نیکه بدون کو یقلب خت،یریقلبم م یهاش روو شکسته شدیخراب م رانیو می. زندگشدیم

 .داده بودم هیپنجره تک یشهینبودم. سرم رو به ش یهم راض نمیس یتو دنشیتپ

 !خودم یحت ز،یه چبودم؛ خسته از هم خسته

 مارستانیب دیسف یوارهاید دنی. دمیو به داخل رفت میشد ادهیپ نی. از ماشمیدیرس مارستانیبه ب باالخره

 .انتظار نشسته بودن، حالم رو بدتر کرد یهایصندل یرو ،یدر ورود کیکه نزد ییو آدموها

و که عشقم ر کردیفکرش رو م یک ؟ییجا نیهمچ امیب نیکو دنید یروز برا هی کردیفکرش رو م یک

 کنم؟ یخودم زخم

 ،یبه اون زن مو بلوند و چشم آب نیرفت و با دادن مشخصات کو مارستانیب یمنش زیبه سمت م مکس

 یامیپ چیخراب بود و از طرف ذهنم ه یلیاتاقش رو گرفت و ما به سمت اتاقش رفتیم. حالم خ یشماره

 نیکو اتاق ی. به جلوبردیکه من رو م رفتمیم ییبه جا . فقط دست در دست آمانداکردمینم افتیدر
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 زیو اون موقع بود همه چ دمیبود، د دهیتخت دراز کش یرو که رو نیکو شهیو من از پشت ش میدیرس

 .برام معنادار شد

 خاطر منفقط به نیکه کو دمیخطرناکه. د نیکو یقدر براکه وجودم چه دمیشدم. د یکه باعث چ دمید

 .اون تخته یرو

 شهیو از پشت ش کردیم هیبلند آماندا، باعث شد سرم رو به طرفش بچرخونم. آماندا گر یهیگر یصدا

 یهاهاش رو دور شونهبود و دست ستادهیبه پسرش چشم دوخته بود. مکس هم کنار آماندا وا

 نداتا آما کردیحال تالش م نیبا ا یناراحت و نگران بود؛ ول یلیهمسرش انداخته بود. خودش هم خ

 .آروم بشه

 ؟یمن چ یمکس رو داشت که آرومش کنه؛ ول آماندا

من  یزندگ یهاکه االن تو اون اتاقه. تنها مسکن درد هیمن رو آروم کنه، همون کس تونهیکه م یکس تنها

 یرطومن چه ده،یبسته دراز کش یهابا چشم مارستان،یتخت ب یو االن که اون بدون حرکت رو نهیکو

 قراره آروم بشم؟

 .شدن دکتر از اتاق افکار درون ذهنم رو قتل عام کرد خارج

 :دیپرس دیکه ما رو د یوقت

 ن؟یخانوادش هست  -

 سرش اومده؟ ییطوره؟ چه بالحال پسرم چه نی: بله. دکتر بگمکس

از  ومکدچیرسوندن و ه مارستانیچند نفر اون رو به ب شبی. دشدهیکه چ میدونینم قی: ما هم دقدکتر

 یهاصورت گرفته، زخم انهیحمله وحش هیکه شده، در اثر  ی. هر چشدهینبودن که بدونن چ کانشینزد

خوش  اًقعبگم که وا تونمیستون فقرات. م کیشونش و نزد نییشده؛ درست پا جادیپشتش ا یدیشد

 ایور شده بودن، به ستون فقراتش و اون ورنیا کمیو اگه  قنیعم یلیها خشانس بوده، چون زخم

 .آوردیاز جمله قطع نخاع و فلج شدن رو به وجود م یبد یامدهایپ نیو ا رسوندیم بینخاعش آس
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 کهنیو با ا دیرسیاز قبل شد. مکس هم کالً دستپاچه به نظر م ترشیآماندا ب یهااشک زشیر سرعت

 .کردیباز هم مقاومت م یناراحت شده بود؛ ول یلیخ

 .خنجر تو قلبم فرو رفته هیها احساس کردم حرف نیا دنیکه با شن منم

نگاه  نیجا به کونشستم. از همون نیاتاق کو یروروبه یهایاز صندل یکی یاز پاهام گرفته شد. رو توان

 .کردم

 !رو از دست بده شیکل زندگ تونستیبشه! م نیبدتر از ا تونستیشانس بوده! م خوش

 .دمیبخشیخودم رو نم وقتچیمن ه افتاد،یاتفاق م نیا اگه

 .مکس من رو به خودم آورد ی. صدابخشمیاالنشم خودم رو نم نیمن هم دم؟ی! االن بخشهه

 دکتر، پسرم االن در چه حاله؟ یآقا  -

 .حرف دکتر شدم دنیشن منتظر

 .هوشهیهنوز ب یشده؛ ول. االن خطر رفع میکرد یدگیهاش رسبه زخم شبی: االن حالش خوبه. ددکتر

 شش؟یپ میبر میتونی: مآماندا

 .دیطولش ند ادیمدت کوتاه، ز یبرا یول د؛یتونی: البته که مدکتر

 تکون داد و دکتر رفت. آماندا و مکس بهم نگاه کردن یسر آماندا

 !نای: کاترآماندا

 .بلند شدم یصندل یرو از

 :ادامه داد آماندا

 .مشینیبب میبر ایب  -
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برم  یطورخوابوندمش، چه مارستانیب یکردم و گوشه شیکه زخم یوقت نمش؟یبرم بب یطورچه

 شش؟یپ

لم بذارم د تونمیطور منشناختنش، بهش نگاه کنم؟ چه یول دنش؛یکه د ییهابا چشم تونمیم طورچه

 دیهم نبا نیخاطر همخطرم و به نیتربزرگ نیکو یبتپه که بهش رحم نکرد؟ من برا یواسه کس

 .خطر باشه یتو شهیبذارم تا هم تونمیباشم. نم ششیپ

 :به آماندا گفتم رو

 .نیشما بر ام،یب تونمیمن نم  -

وارد  یبدون زدن حرف نیهم ینزنن برا یدادن حرف حیترج یو مکس هر دو متعجب شدن؛ ول آماندا

 .شدن نیاتاق کو

 ”کیپارت پنجاه و “

 یخوب گاههیتک وار،یخودم جمع کردم و د ینشستم و پاهام رو تو نیزم یها رفتن، رواون کهنیا بعد

م من موندن. باز ه یهام بازم براهام باشه و غمغم یبرا یگاههیکه تک دیتوانش نرس یسرم شد؛ ول یبرا

سرم و توجه  رو زهیریغم م یها باشم. سرنوشت پشت سر هم کلاون غم گاههیمن مجبور شدم تک

 گهی. االن دل منم شکسته و دشکنهیکه م یدل ره،یپذ بیکه آس یکه منم انسانم، دل دارم؛ دل کنهینم

رو رها کنه و از  زیهمه چ خوادی. مارهیدووم ب یطورچه دونهینم گهیرو نداره. د یترشیغم ب شیگنجا

 .نرسونه بیسو آ نهینب بیتنها بمونه تا آس خوادیهمه خارج بشه. م یزندگ

 .ادیهم ز یلیشده؛ خ خسته گهید

در حال گذره.  ادیهاش با شتاب زکه موج یاداد. رودخونه لیهام تشکگونه یرو یارودخونه اشک،

 .”ادهیهاش زاشک زشیسرعت ر“

 روراه یهق هقم تو فضا یدهنم گذاشتم تا صدا یکه به هق هق افتادم. دستم رو جلو دینکش یطول

هقم  واسطه هق نیو بد دمیکش یقیغم من نشن. نفس عم کیشر مارستان،یب نیا یوارهایپخش نشه و د

 .ادامه دادم ختنمیزانوهام گذاشتم و به اشک ر یرو برطرف کردم. سرم رو رو
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بشه، حق ما  یخاطر من زخمبه کهنیخراب بشه، ا یطورنیعشقمون ا کهنینبود. ا نیحق من و کو نیا

 نیو مطابق قوان رحمهیب یلیآه و افسوس که سرنوشت خ یول شد؛یم نیسرنوشت ما ا دینبود. نبا

 .کنهیم یخودش باز

 .شدن کیهام به هم نزدهام گرفته شد و پلککردم که توان از چشم هیگر قدرنیا

*** 

ا از دستم گرفت و من رو ب زد،یکه اسمم رو صدا م یشخص یصدا کهنیتا ا بردمیبه سر م یکیتار یتو

 .دمیسرم د یهام رو باز کردم و مکس رو باالچشم یزد. به آروم وندیپ ییجهان روشنا

 .یشد داریباالخره ب  -

 .خوابم برده بود  -

 .آره متوجه شدم  -

 .بلند شدم و مشغول مرتب کردن سر و وضعم شدم نیزم یرو از

 :دمیحال پرس نیهم در

 بودم؟ دهیخواب یادیمدت ز  -

 .شهیم یدو ساعت  -

 هوشه؟یهنوز ب نیکو  -

 .نهیتو رو بب خوادیبه هوش اومد و االن م شیپ قهیده دق نیکردم. کو دارتیاز خواب ب نیخاطر همبه  -

 نه؟یمن رو بب ؟یچ  -

 ؟یتعجب کرد قدرنیکه ا هیبیعج زیچ  -

که  یشدم، من شیکه موجب بدبخت یاالن اون داخل منتظر من بود. من نینگاه کردم. کو نیدر اتاق کو به

 :کردم. مکس گفت یبهش بد
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 .ستین یناراحت یجا گهیحالش خوبه. د نیکو نایکاتر  -

 .ناراحت بشم دیهست؛ در اصل االن با یناراحت یجا

 .ادامه داد مکس

 ن؟یکو دنید یتو یدار دیانگار ترد شده؟یچ نایکاتر  -

در،  یبه سمت اتاق رفتم. در رو باز کردم و وارد شدم. با صدا یزیرو پاک کردم و بدون گفتن چ اشکم

 و از کنارم دیرو بوس نیکو یشونیو هم آماندا متوجه ورودم شدن و بهم نگاه کردن. آماندا پ نیهم کو

بود  هدیدراز کش تشراس یپهلو ینگاه کردم. رو نیو به کو ستادمیجا وارفت. همون رونیرد شد و به ب

 .پشتش دراز بکشه یبه رو تونستیاش نمهزخم لیو به دل

 .کرد کهیکه دلم رو هزار ت یبرام زد. لبخند یلبخند نیکو

 .کنار تختش نشستم یصندل یرفتم و رو نیکو شیپ

 :گفت نیکو

 .یشمیو پ ییجانیخداروشکر که ا  -

 :و گفتم دمیهام کشل*ب یرو یزبون

 .یکه در چه حال دمیفهمیم دینگرانت بودم. با  -

زم اتفاقات، هنو نیا یبا وجود تمام نیکو دمیدیم کهنینگفت. بغض کم مونده بود خفم کنه. ا یزیچ

 کهنیناراحت باشم از ا ایحال باشم خاطر عشقش خوشبه دونستمی. نمکردیدوستم داره، سردرگمم م

 .ستمیحسش ن نیا قیال

 :گفتم

 . ...ببخ خوام،یمن معذرت م نیکو  -

 .رو قطع کرد حرفم
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نکن. در ضمن من حالم  یپس عذرخواه ،یخودت بهم حمله نکرد یدست خودت نبود. با خواسته  -

 .ستین میزیخوبه، چ

 بیورتر بود، به نخاعت آساون کمی. دکتر گفت اگه زخم افتهیب یبدتر یهااتفاق تونستیم یول  -

 .رسوندیم

 .فتادهین یاتفاق نیهمچ یول  -

 .ادامه دادم ختنینگفتم و به اشک ر یزیچ

 .شهیو حالم بد م یکنیناراحتم م یکردنت دار هیتو با گر یمن االن حالم خوبه؛ ول  -

 .قدر ناراحتمچه یبفهم یتونی. نمستیدست خودم ن  -

 .تو ناراحتم یبفهمم چون االن به اندازه تونمی. میکنیاشتباه م  -

 .یکه نکرد یکار ؟یناراحت باش دیتو چرا با  -

 شم؟یحال مخوش نمت،یبیناراحت م یوقت یکنیفکر م  -

 :کرد و ادامه داد یمکث

 .ماه کامل بود یاتفاقات تو نبود نیا لی. دلیتو هم نکرد ینکردم؛ ول یکار  -

 :گفتم رفتم،یطرف و اون طرف م نیاتاق به ا یکه تو یبلند شدم و در حال یصندل یرو از

 .کنه تیو زخم ادیماه کامل دست و پا نداره که ب  -

 :و ادامه دادم دمیکش یقیعم نفس

تو  م،ی. اگه ما با هم نبودرسوندمینم بیو به تو آس شدمینم یوحش شبیمن د م،یاگه ما با هم نبود  -

 .االن حالت خوب بود

 ه؟یچ گهیها دحرف نیا نایکاتر  -
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مل ماه کا یباهات بکنم. ممکنه تو یبدتر یبودنم ادامه بدم، ممکنه کارها یاگه من همچنان به وحش  -

 !بکشمت گه،یدفعات د ای یبعد

 .فتهیها ناتفاق نیتا ا میکن اطیاحت ترشیب میتونیم  -

 !نخواهد داشت دهیفا ن،ینخواهد داشت کو دهیفا  -

 یراه هیحتماً  یگفتیکه م ی. خود تو بودمیکنیم دایپ نیا یحل براراه هی یخوب ما تا ماه کامل بعد  -

 .هست

 .االن هستم یماجرا نبودم؛ ول نیاون موقع متوجه خطر ا  -

 :کردم و بعد ادامه دادم یمکث

 !اتفاق وجود نداره نیا یحل براراه هیجز  ،یحلراه چیه نیکو  -

 نهکیفکر م یزیبهم نگاه کرد. از حالت چهرش معلوم بود که اونم داره به چ دهیترس یابا چهره نیکو

 که یحلمونده. راه یهست که برامون باق یحلفکر تنها راه ی. اون هم مثل من توکنمیکه من فکر م

 نیبه کو یبیبعد آس هب نیحل بود که از اتنها راه نجات ماست. در اثر اون راه یحله؛ ولبدترین راه

 .هیسالم بمونه برام کاف نیکه کو نیقدر بد باشه، همچه ستی. پس برام مهم ندیرسینم

 ”نجاه و دوپارت پ“

 :لرزون گفت ییبا صدا نیکو

 . ...یخوایتو که نم نمیبب  -

 .وسط حرفش و خودم حرفش رو کامل کردم دمیپر

 نیاونم با وجود ا م،یبا هم باش میتونیو نم میبا هم ادامه بد میتونینم گهیما د نی. کوخوامیچرا م  -

 .میاز هم جدا بش می. مجبورافتهیتو ب یبرا یهر لحظه ممکنه اتفاق کهنیاتفاقات و ا
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 رونیاشک رو از داخل چمدونش ب یهامحض تموم کردن حرفم، بغضم چمدونش رو باز کرد و قطره به

 .داد هیهام هدها رو به چشمآورد و اون

 :گفت یبغض دار یهم با صدا نیکو

 .ستین نیحل ا. مطمئن باش تنها راهریرو نگ میتصم نیکار رو نکن. ا نیا ناینه کاتر  -

 !نهیحل همتنها راه ن،یکو  -

 .تو باشم یب تونمیاز تو جدا بشم. نم تونمیاما من نم  -

 .میادامه بد یبه بعد بدون هم به زندگ نیاز ا دیاما مجبورم. با ن؛یکو تونمیمنم نم  -

. میکردیهم نگاه م یو بارون سیخ یهاکردن. هر دو به چشم ختنیهم شروع به ر نیکو یهااشک

 فیبود و ح ایکار دن نیترها برام سخت. دل کندن از اون چشممیدیدیبار م نیآخر یکه برا ییهاچشم

 .که االن مجبور به انجام اون کار هستم

 :گفتم

که  یاز من نمونه. طور یاثر چیبرم که ه یطور دم،یو بهت قول م رونیب میهم بر یاز زندگ دیبا  -

 .سون وجود نداشتهوات نایبه اسم کاتر یاصالً شخص

 :گفت تیبا عصبان نیکو

 تیوقتم از زندگ چیو ه خوامینم یقول نیمن همچ ؟یدیبهم م یکه دار هیجور قولچه گهید نیا  -

 .رمینم رونیب

 .رمیخاطر هردومون مبه رم،یاما من م  -

 .رو گفتم و به سمت در به راه افتادم نیا

 :زد ادیفر نیکو

 !نایکاتر نا،ینه کاتر  -
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 .رو گرفتم رهیدستگ دم،یکه به در رس یسکوت کردم. وقت ادشیبرابر فر در

 :گفتم نیو رو به کو برگشتم

 !سفمٔ  متا  -

 ییهاادیو فر دنیمن رو د یکه چهره یرو بودن. وقتراه یبعد از اتاق خارج شدم. آماندا و مکس تو و

 :دینگران شدن و مکس پرس دن،یرو شن زدیم نیکه کو

 شده؟یچ نایکاتر  -

 :هردوشون نگاه کردم و گفتم به

 .نیمواظبش باش  -

 تم،داشیکه بر م یبه حرفم نشون بدن، از جلوشون رد شدم و رفتم. با هر قدم یواکنش کهنیاز ا قبل

دون ب یچرا که هر انسان شدمیم لیمتحرک تبد یمرده هیداشتم به  شدم،یم کیبه مرگ نزد ترشیب

 جانیرو ا میزندگعشق  رفتم،یو م کردمیول م جانیمتحرکه! منم داشتم کل قلبم رو ا یمرده هیقلبش 

که از اون درها رد  یکه درها باز شدن، وقت ی. وقتدمیرس ی. باالخره به در خروجرفتمیو م کردمیول م

و . خودم رکردم نفسیرو خراب کردم. خودم رو ب میخودم، زندگ اریتنها شدم. با اخت شهیهم یشدم، برا

سالم خواهد بود، پس برام مهم  نیکو وض،رو در حق خودم کردم؛ اما در ع یبد نیترشیآزار دادم و ب

 قدر درد بکشم؛که چه ستین

 رو تحمل کنم؟ ییدرد جدا تونمیم ست؟یواقعاً مهم ن ایکه آ جاستنیسوال ا اما

 و به پشت سرم نگاه ستادمیدور شده بودم. وا مارستانیکوچه از ب هیشد. تازه  ترشیب میگر شدت

و ازش معذرت بخوام. بگم که اشتباه  نیکو شیبرگردم پ تونمیکردم. هنوز راه برگشت هست، م

 .برگردم نیکو شیپ دیبرم. نبا دینه، با یول رم؛یکردم و نم

 .و دوباره، راهم رو به جلو ادامه دادم دمیبرطرف کردن هق هقم کش یبرا یقیعم نفس



 

 

 
171 

 سرما غفاری کاربر انجمن رمانیک | رمان عشق ناشدنی

 
ابم اعص یبه شدت رو ،یآفتاب یو هوا دی. نور خورشرفتمیم یطورنیفقط هم رم،ینبود به کجا م معلوم

 !هیدلم طوفان یکه االن هوا فیقدر ح! چهستین یآفتاب یطورنیکه حال دل من ا فیقدر حبودن. چه

 انی، پاهابمونم؟ چرا سرنوشت ما مثل داستان نیکو شیبود که چرا نتونستم پ نیا ریفقط درگ ذهنم

 یعنیقراره بمونه؟ تا آخر عمرمون؟  یتا ک ییجدا نیا م؟یرو تحمل کن ییجدا دیخوش نداره؟ چرا با

 باشم؟ نیبا کو تونمینم وقتچیه گهید

رد و س ینشستم. به دیوار سنگ نیزم یکوچه شدم و رو هیفکر توان ادامه دادن رو ازم گرفت. وارد  نیا

 .خودم جمع کردم یدادم و پاهام رو تو هیپشتم تک

بدون  دیبا یطورقدر دردناکه! چهکار چه نیاز عشقم هستم و انجام دادن ا یآخر عمرم مجبور به دور تا

 یلیلد گهید ست؟یاون ن یتو نینفس بکشم که کو ییهوا یتو یطورادامه بدم؟ چه یبه زندگ نیکو

 یچیه گهی. دارمند یزندگ یبرا یلیندارم، دل ندهیخاطر آمقاومت به یبرا یلیندارم، دل دنیخند یبرا

 !یچیندارم؛ ه یچیبود و بدون اون، من ه نیمن کو زیاز دست دادن ندارم. همه چ یبرا

 ”پارت پنجاه و سه“

 ”نیاز زبان کو“

 یاکردم صد یاسمش رو صدا زدم و سع یبلند یهام تنها گذاشت. با صدارفت و من رو با اشک نایکاتر

 !قلبم رو یمن رو، نه صدا ینه صدا د،یشکسته شدن قلبم رو به گوشش برسونم؛ اما نشن

 .اومدن شمیوارد اتاق شدن و پ مهیچون سراس دنیپدر و مادرم شن یول د؛ینشن نایکاتر

 :دیپرس مامانم

 شده؟یچ زمیعز نیکو  -

 کجاست؟ رفت؟ نایکاتر نا،ی: کاترمن

 شد؟یمگه؟ چ: آره رفت. چرا بابا
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رفت و  شهیهم یقفل شد. رفت، برا "رفت"یکلمه یحرف بابام توجه نکردم و ذهنم رو یهیبق به

ودم غرق ها و افکار خاشک یگرفتم تو مینگفتم و تصم یزی. به پدر و مادرم چرمینتونستم جلوش رو بگ

 تونه؟یم یاون چ ؟نه ایادامه بدم  یبه زندگ تونمیکنم؟ م کاریرفته بود. االن بدون اون چ نایبشم. کاتر

 میاز هم جدا بش دی. باالخره اون بود که ولم کرد. اون بود که بهم گفت باتونهیزدم. مطمئناً م یپوزخند

اون رد  یپاش گذاشت و از رو ریسرم خراب کرد. اون بود که قلبم رو ز یرو رو ایحرفش، دن نیو با ا

 یبرا نا،یکنم. قلبم رو همراه کاتر مشیردونم سر جاش و ترمشد و من، عمراً بتونم اون قلب رو برگ

 .رو از دست دادم زمیرو از دست دادم. همه چ میاز دست دادم. عشق زندگ شهیهم

*** 

رو برداشت و با هم از اتاق خارج  فشیبلند شدم. مامانم ک مارستانیتخت ب یکمک مامانم از رو به

که  یهام شده بود. اتاقغم کیکه سه روز شر ی. اتاقرفتیپذ که به مدت سه روز، من رو ی. از اتاقمیشد

 .من شکسته شد یهاهیسکوت درونش دو شب، فقط با گر

 :اومدم و خطاب به مامانم گفتم رونیفکر ب از

 بابا کجاست؟  -

 .دهیرو انجام م صتیترخ یداره کارها  -

هام بهتر شده بودن؛ اما نه به . زخممیرفت مارستانیب ینگفتم و همراه مامانم به سمت در خروج یزیچ

بهم حمله کرد و گازم گرفت.  یسگ بزرگ و وحش هیطور کامل. به پدر، مادرم و دکترم گفتم که 

قدر چه تمدونسیرو هم که گفته بودم نم یبهم حمله کرد. دروغ نهیگرگ هیبگم که  تونستمیباالخره نم

هم گفتم که از هم جدا  ناین، مهم نبود. در مورد کاترچه باور کنن چه نکن یاحتمال داشت باور کنن؛ ول

مشکل  یلخودم بمونه؛ و شیهم براش نبافتم. فقط گفتم بهتره پ یاما علتش رو نگفتم و داستان م؛یشد

 نایکاتر فتهایم ادمیکه  یوقت خصوصبه  کنه،یناراحتم م ترشیداشتنش، بخودم نگه شیکه پ جاستنیا

 قدر بهش زنگشد، چون هر چه دیبه قولش عمل کرد و ناپد رسهیرفته. فعالً که به نظر م شهیهم یبرا

 نمیرو بب نایتا بتونم کاتر میبه خونه برس ترعیکه هر چه سر نهیبه ا دمیخاموشه. تنها ام شیگوش زنم،یم
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. سوار میشدخارج  مارستانیتموم شد و از ب صمیترخ یکارها ه. باالخرنمیحداقل خانوادش رو بب ای

ردم. دادم و به آسمون نگاه ک هیپنجره تک یشهیسرم رو به ش نیماش ی. تومیشده و به خونه رفت نیماش

 .بود، مثل دل من یکه ابر یآسمون

م و کرد یشدم و به سرعت چند قدم رو ط ادهیداشت، پخونه نگه یرو جلو نیبابام ماش کهنیمحض ا به

روم مواجه بهرو یبا صحنه وقتچیکاش ه یا رفتم،یکاش نم یرفتم؛ اما ا نایکاتر یخونه اطیبه ح

چند تا کلمه جا داده  ک،یکوچ یهمون تابلو یزده بودن و رو یکیکوچ ی. دم در خونه، تابلوشدمینم

 .من مثل خبر مرگم بود یکه برا رسوندیرو م یها، خبربودن که مجموع اون کلمه

 :نوشته بود یاون تابلو یرو

 !رسدیبه فروش م  -

 رسد؟یکه به فروش م یچ یعنی ؟یچ یعنی

 .دنیاومدن و هر دو تابلو رو د شمیو مادرم هم پ پدر

 :گفت مامانم

 ؟ییهوی قدرنیرفتن؟ پس چرا بهمون نگفتن؟ چرا ا نایا یلوس  -

 :زدم و با خودم گفتم یپوزخند

 .بره رونیب میاز زندگ خوادیم نایکه کاتر نهیبودنش ا ییهوی لیدل  -

ه بودم و شد یبه سرعت به خونه رفتم. پدر و مادرم پشت سرم وارد شدن. عصبان تونستمیکه م ییجا تا

! اون قول کنهیچه خوب داره به قولش عمل م نایبود که کاتر نیبود ا رشیکه ذهنم درگ یزیتنها چ

 !که بهم داده یامسخره

 نیخونه برداشتم و بدون توجه به پدر و مادرم، از خونه خارج شدم و آخر یرو از تو نمیماش یدهایکل

رو روشن  نیزد. سوار شدم و ماش یپدرم بود که من رو صدا م یصدا دم،یکه از داخل خونه شن یزیچ

 کردمیم فکر نی. به اکردمیم ریافکار خودم س یکردم. تو یشروع به رانندگ یمقصد چیکردم. بدون ه
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 نیما بود؟ تنها راه، تنها شدنم بود؟ تنها راه ا ییپنهون کردن قدرت ماه، جدا یواقعاً تنها راه برا ایکه آ

 رون؟یبره ب میقول مسخره بهم بده و از زندگ هیبود که  نیولم کنه؟ ا نایبود که کاتر

 :و داد زدم دمیرو به فرمون کوب مشتم

 : آخه چرا؟ چرا؟نیکو

هام چشم یرو یااومد. اشک پرده رونیدر خونش رو باز کرد و به ب حرفم، بغض دوباره نیپشت هم و

 .رو تار کرده بود دمیانداخته بود و د

 ".رمیخاطر هردومون مبه رم،یاما من م": دیچیپیم میتو گوش نایکاتر یصدا

 .بد بود یلی. حالم خشدمیم وونهی. داشتم دشدیحرف بارها و بارها تو سرم تکرار م نیا

 :زمزمه کردم*ب لریز

 .بشنوم خوامیبسه بسه، نم  -

 :زدم ادیفر

 .بسه  -

 .و من رو به خودم آورد دیبه گوش رس ینیماش دیبوق شد یصدا ادم،یفر یهمون لحظه با صدا و

 ”پارت پنجاه و چهار“

 یشد. مرد، موها ادهیازش پ یانسالیداشت و مرد م کنارم نگه نیماش هیرو نگه داشتم.  نیماش عاًیسر

از  که یبود. در حال دهیپوش یقرمز و شلوار ل شرتیت هیداشت و  یعسل یهارنگ شده و چشم دیسف

که  نیشدم. هم ادهیهام رو پاک کردم و منم پ. اشکاومدیم نمیبه سمت ماش د،یباریچهرش خشم م

 .دیچسب قمیشدم، اون مرد به ستمم هجوم آورد و به  ادهیپ

 :گفت ادیفر با

 .نمیبه ماش یکنار که زده بود دمیکشیحواست کجاست؟ اگه نم بچه، معلومه یه  -
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 .حواسم نبود دیببخش  -

پشت  یخودیب ،ی. اگه ندارخوادیهوش و حواس م یمعلومه که حواست نبود. بچه جون رانندگ  -

 .نیفرمون نش

 .دیگفتم که ببخش  -

 .دیببخش یبگ یتونستینم مارستان،یب یو خودم رو روونه یکردیرو داغون م نمیماش یزدیاگه م  -

 .نزدم یول  -

 .یبود بزن کینزد  -

 .رفتیم یاعصاب داغونم اسک یداشت رو ش،یتکرار یهامرد، با حرف نیداغون بود و االن ا اعصابم

 :گفت مرد

 ؟یحال افتاد نیکه به ا یزد یچ ،یه  -

 :خشمم چند برابر شد. هلش دادم و گفتم گفت؟یم یمرد چ نیخشم بهش نگاه کردم. ا با

داره،  روز خوب و بد یحواسم نبود. هر کس دی. گفتم ببخشیشیپررو م گمینم یچیه یه گه،یبسه د  -

 .آدم باش و بفهم

هم  نیدردسر کم داشتم، االن ا یلیشدم و حرکت کردم. خ نمیسوار ماش عاًیرو گفتم و سر هامحرف

زنم. ب شیرو با خشمم آت ایدن تونستمیم کردمیبودم که احساس م یعصبان یاومد اضافه شد. به قدر

از دستش  هشیمه یباور کنم که برا تونستمینمونده. نم نایاز کاتر یاثر چیباور کنم که ه تونستمینم

 یشونن تونستمیجا، مطمئناً ماون رفتمیکه اگه م دیبه ذهنم رس ییدادم و باور هم نکردم. خوشبختانه جا

رم، به فک هیفکر خشم درونم رو کم کرد و باعث شد آروم بشم. با تک نیکنم. ا افتیدر نایاز کاتر

 یخودش جا داده بود. لبخند یتورو  یبود و حس خوب دهیرو د دیمقصدم رو عوض کردم. قلبم نور ام

 .و باهاش حرف بزنم نمیرو بب نایجا، کاتربودم که اون دواریلبم جا خوش کرد. ام یرو



 

 

 
176 

 سرما غفاری کاربر انجمن رمانیک | رمان عشق ناشدنی

 
شدم  ادهیپ نی. از ماشدمیو من به مقصد رس افتی انیتحمل بود، باالخره پا رقابلیکه برام غ یاقهیدق چند

 دایپ نایاز کاتر ینشون جانیا تونستمیشدم. مطمئناً م نایکاتر یقیوارد آموزشگاه موس ،یادیز دیو با ام

 .رفتم تیری. به سمت مدجاستنیا یهااز معلم یکی نایباشه کاتر یکنم؛ هر چ

 :و گفتم ستادمیوا زیم یجلو

 .دیببخش  -

 یرنگش رو از جلو یاقهوه یبود، سرش رو بلند کرد و متوجه من شد. موها زیکه پشت م یمرد

 :سبزش، کنار زد و گفت یهاچشم

 .دییبله بفرما  -

 .هستن جانیا یهااز معلم یکیواتسون بپرسم.  نایدر مورد کاتر خواستمیم  -

 .ما هست یهامعلم نیاز بهتر نایکاتربله،   -

واستم کنم. خ دایپ یبهش دسترس تونمیو نم خبرمیکه ازش ب هیهاش هستم و مدتاز دوست یکیمن   -

 ن؟یازش دار یشما اطالع نمیبب

 .اومد و استعفا داد روزید نایمتأسفانه کاتر  -

 !استعفا داد؟  -

 .بله  -

مرد،  نیشده بود، االن به باد رفت. حرف ا جادیقلبم ا یتو شیپ قهیکه چند دق یدیجا خوردم. ام یحساب

 یرو سوزوند و خاکسترش رو برام باق دمیشد که ام یشی. مثل آتدیرو از هم پاش دمیشد که ام یمثل باد

 .کرد رانیرو خراب و و دمیشد که ام یاگذاشت. مثل زلزله

 :آروم گفتم ییصدا با

 .ممنون  -



 

 

 
177 

 سرما غفاری کاربر انجمن رمانیک | رمان عشق ناشدنی

 
 .شدم نمیاون آموزشگاه رو ترک کردم. سوار ماش و

 گهیداشتم، تموم شده بودن. د نایکردن کاتر دایپ یکه برا ییهانشونه یهمه کردم؟یم کاریچ دیبا االن

به  نایعشق من و کاتر ینبود. قصه گهید نایتموم شده بود. کاتر گهیازش نمونده بود. د یانشونه چیه

رو  نیماش دم،یبه خونه رس یترو روشن کردم و به سمت خونه به راه افتادم. وق نیبود. ماش دهیرس انیپا

دن بسته ش یباز کردم و وارد شدم. با صدا هامدیشدم. در خونه رو با کل ادهیخونه پارک کردم و پ یجلو

 .دیباریاز چهرش م یاومد. نگران شمیپ عیدر، پدر و مادرم متوجه من شدن و مامانم سر

 :گفت

 رون؟یب یحالت چرا رفت نیبا ا ؟یکجا بود نیکو  -

ابام ب یجد یپله که گذاشتم، صدا نیاول یها رفتم. پام رو روهاش ندادم و به سمت پلهبه سوال یجواب

 .دمیرو شن

 .نیکو  -

 :نگاه کردم که گفت بهش

 .میبا هم حرف بزن دیبا  -

 .االن نه  -

 خوردیبه صورتم م یلیس هیمثل  داشتم،یکه بر م یها آروم آروم باال رفتم. هر قدمرو گفتم و از پله نیا

خاطره دارم. با توجه  نایاز کاتر یاون کل یکه تو رمیم یاالن دارم به اتاق کرد،یم یادآوریو دردش بهم 

 ارم؟یاون اتاق دووم ب یطور قراره توبهم بگه که من چه یکی ن،یبه ا

. وارد اتاقم شدم و در رو از پشت قفل کردم. به سمت دمیتموم شدن و من هم به اتاقم رس هاپله

بود و  نایمال کاتر یزمان هینگاه کردم که  یاتاق یو به پنجره دمیاتاقم رفتم. پرده رو کنار کش یپنجره

بود.  یاتاق خال ،یلیچ وسایاون نبود؛ ه یتو یچی. به داخل اتاق نگاه کردم. هستین گهیاالن، اون دختر د
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 نیزم یشده بود. توان از پاهام گرفته شد و من مجبور شدم رو یزمان پر بود، االن خال هیکه  یاتاق

 .دادم هیتک وارینشستم و سرم رو به د نیزم ی. رونمیبش

 نیخاطر ابه ختمیاز اشک شد. اشک ر سیهام خبند و بساط خودش رو راه انداخت و من، چشم بغض

 کردمی. حس مدمیکشیرفته بود. درد م میکه از زندگ یینایخاطر کاتربه ،ییتنها نیخاطر ابه ،ییجدا

 یصداش رو به گوش کس تونهیاما نم زنه؛یم ادیقلبم داره فر کردمی. حس مسوزمیم شیآت یدارم تو

نتونست  رو نایدونه عشق من و کاتر هی ،یبزرگ نیبه ا یایدن یعنی. یزندگ نیبرسونه. متنفر بودم از ا

 خودش جا بده؟ یتو

ازش دور نمونده بودم. کاش  قدرنیقدر دلتنگشم! تا حاال او چه دمیرو ند نایسه روزه که کاتر االن

 .بشنوم صداش رو گهیبار د هیهاش نگاه کنم. چشم یتو گهیبار د هی. نمشیبب گهیبار د هی تونستمیم

 .کردیداغونم نم یطورنی. کاش اکردیولم نم رفت،ینم نایکاتر کاش

 :گفتم

هر  یگفتیممگه ن ؟یرو ندار میتحمل ناراحت یگفتیداغونم؟ مگه نم ینیکه بب ییکجا ؟ییکجا نایکاتر  -

و  یولم کرد ،یحرفت نموند یرو ها،یومدین وفایب شد؟یپس چ شم؟یپ یایباشم، بازم م ایدن یکجا

 !ی. تنهام گذاشتیرفت

 :و ادامه دادم دمیکش یقیعم نفس

 ینستتو یطورچه ،ییتو میزندگ یگفتیزمان م هیکه  ییتو ؟یکن یبدون من زندگ یتونیطور مچه  -

غون طور داچه ینیبب ی. نگاه نکردیپشت سرتم نگاه نکرد یحت ؟یو بر یرو داغون ول کن تیزندگ

 .پات له شد ریز یطورقلبم چه یببین یشدم. نگاه نکرد

 .زدم یپوزخند

پات له شد، تو فقط برگرد.  ریکه ز یدل یگور بابا ،یزیبازم عز ینداره. اگه برگرد اشکال یول  -

 .قول، فقط برگرد یبر ذارمینم یبرگرد
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 :و گفتم دمیپشت سرم کوب واریشد. سرم رو به د ترشیب میگر شدت

 .رفت شهیهم یبرا گرده،یبرنم گرده،یاون برنم یول  -

 ”پنجاه و پنجپارت “

رده نک هیعمرم اصالً گر ی. تا حاال تودمیاون دراز کش یبه سمت تختم رفتم و رو ه،یگر یاز مدت بعد

ر فک نایها به خاطراتم با کاتر. مدتختمیریعاجزانه، اشک م یطورنیبار بود که ا نیاول نیبودم و ا

خاکستر ازشون  زج یزیاالن، چ که یخاطرات سوزونن،یم ترشیب ،ییکه از خود جدا یکردم؛ خاطرات

 .کرد دنیذهنم خسته شد و من رو وادار به خواب کهنیفکر کردم تا ا قدرنینمونده. ا یباق

ط . وسدمیاز درخت رس یباز و خال یرد شدم و به مکان ده،یبلند و سر به فلک کش یهادرخت نیاز ب*

در اومده بودن.  رهیگذاشته شده بودن و به حالت دا نیزم یدرخت، رو یمکان، هفت هشت تا تنه نیا

! وندمیم یحیمحل تفر هیبود و مثل  یبیعج ی. جاکردنیرو باز م یبگم، نقش صندل تونمیدر واقع م

با  یاومد. دختر رونیها ببود که از آغوش درخت یدختر کرد،یم باتریرو ز بیعج یجانیکه ا یزیچ

 دن؛یرقصیباد م نیدلنش نیکه همراه با طن یابلند قهوه یموها شب و یاهیاز س تراهیس یهاچشم

نبود جز  یکس ربه دست آوردنش رو داشت؛ اون دخت یآرزو یاز ماه، که هر کس باتریز یدختر

 .دوستش دارم یلیکه خ یینایکاتر نا؛یکاتر

 :اومد که گفتم شمیپ نایکاتر

 شم؟یپ یتو اومد ؟یتو برگشت نایکاتر  -

 .بمونم شتیبرگشتم. اومدم تا پآره   -

 .یولم نکن وقتچیه گهیقول بده د  -

 .دمیقول م  -

 ریدو سه روز رو، دوباره به وجودم برگردوند. ز نیا یحرفش، آرامش از دست رفتم تو نیا ای نایکاتر

 :گوشش زمزمه کردم
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 .عاشقتم  -

 .منم عاشقتم  -

و کلمه د نیرو فدا کنم تا ا زمیبودم. حاضر بودم همه چ دهیبودن که شن ییهاکلمه نیدو کلمه، بهتر نیا

 * .رو داشته باشم یآرامش کنون نیا شه،یبشنوم و هم نایاز زبون کاتر شهیرو، هم

هام رو باز کردم و به . چشمدیآورد و به آغوش خودش کش رونیب یکیمن رو از آغوش تار ییروشنا

 .اتاق خودم بودم یاطرافم نگاه کردم، تو

 دنه؟ش دیهنوز در حال ناپد ومده؟ین شمیپ وقتچیبرنگشته؟ ه نایکاتر یعنیهمش خواب بود؟  یعنی

ارش بود که دچ یو دردناک زیانگخاطر عشق غمبه لش،یکه تشک یدوباره سراغم رو گرفت. بغض بغض

کرد.  دهیکه قلبم رو خراب و ذهنم رو شور یخودش کرد، عشق ریکه من رو اس یشده بودم. عشق

. از درو نشون دا یبد زندگ یبار، به من چهره نیاول یآشنا کرد و برا یکه من رو با آشوبه زندگ یعشق

 .بردم نیاومدم و بغضم رو از ب رونیفکر ب

از اتاق خارج شدم و به آشپزخونه رفتم. مامانم  نیهم ینخورده بودم و گرسنه بودم برا یچیصبح ه از

 .تو آشپزخونه بود

 :من گفت دنیمحض د به

 ؟یطورچه زمیعز نیکو  -

ود آشپزخونه ب یرنگ که تو یریش یسه نفره زیبهترم اکتفا کردم. پشت م هیجواب دادن، به  یبرا

 .اومدیبود که مهمون م یموقع یهال، برا یتو یغذاخور زیمخصوص خودمون بود و م زیم نینشستم. ا

 :دمیپرس

 ست؟یبابا خونه ن  -

 .شد برهنه. از شرکت زنگ زدن و مجبور   -
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 !وقت شب؟ نیا  -

راجب اون جلسه، بهم خورده.  زیچ یسر هیمهم دارن. زنگ زدن و گفتن که  یجلسه هیفردا صبح   -

 .رو آماده کنه زیفردا صبح همه چ یبابات هم رفت به شرکت تا برا

 ؟یدیتو چرا نخواب  -

 .خوابم نبرد  -

 :بعد گفتم هیتکون دادم و چند ثان یسر

 مامان؟  -

 بله؟  -

ه از بود ک نیخاطر ا. در واقع خجالتم بهدمیکشیخجالت م ینه؛ ول ایهست  یزیبپرسم غذا چ خواستمیم

بده.  نیشب اومدم غذا بخورم و ا ازدهیاتاق حبس کردم و االن ساعت  یها توصبح خودم رو مثل بچه

 .مامانم من رو از فکر خارج کرد یصدا

 شده؟یچ نیکو  -

 :کنم گفتم ترشیرو ب شینگران کهنیشده بود. قبل از ا نگران

 غذا مونده؟  -

 :زد و گفت یلبخند مامانم

 .آره مونده  -

 .غذا رو برام گرم کرد و جلوم گذاشت، با ولع شروع به خوردن کردم مامانم

 .نکردم دارتیب گهید ،یدیخواب دمید یشام صدات کنم؛ اما وقت یاومدم برا  -
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و  یخوابیداشتم. هم ب یغذا رو تموم کردم، حس بهتر یه خوردن شامم ادامه دادم. وقتنگفتم و ب یزیچ

رو  انیکاتر کهنیفکر کنم. در مورد ا تونستمیم یتررفع شده بود.. حاال با ذهن سالم میهم گشنگ

 .ذهنم زده شد یتو یانشونه ازش مونده باشه. همون لحظه جرقه هی دیکنم؟ حتماً با دایپ یطورچه

 ”پارت پنجاه و شش“

 ناینشونه از کاتر نیجا هنوز به عنوان آخربود. اون هانهیبودم، محل قرار گرگ دهیخواب د یکه تو ییجا

بلند شدم و به  شد،یکه موجب لبخند زدنم م یدیهست. با شور و شوق و ام یدیمونده. هنوز ام یباق

 دیشا نم،یجا ببها رو اوننهیگرگ یهیبق ای نایرجا، احتمال داشت که کاتاون رفتمیاتاقم برگشتم. اگه م

ز بهتر ا یلیبه دستم نرسه، خ یزیجا و چبرم اون کهنی. اارزهیبه امتحانش م یهم احتمال نداشت؛ ول

 رفتم؟ یاگه م شدیم یکه نرم و حسرت بخورم که چ نهیا

اب و لپ دست لباس به همراه دو تا کت هیباشگاه برداشتم.  فیک یبه اندازه فیک هیفکر،  نیبه ا هیتک با

تم گذاشتم. به سمت پنجره برگش زمیم یرو رو فیرو بستم و ک پشیاون گذاشتم و بعد ز یتابم رو تو

 حساب شده عمل دیباکنم،  دایرو پ نایکاتر خواستمینگاه کردم. اگه م نایاتاق کاتر یو به پنجره

و زود  سر برم هی تونمینم یعنی ستن،یمحل قرارشون ن یو چهار ساعته، تو ستیب هانهی. گرگکردمیم

 هانهیاز گرگ یکیسه، چهار روز،  نیا یجا بمونم. مطمئناً تواون یچهار روز ایبرم سه  دیبرگردم. با

 .زنهیجا مبه اون یسر

 ”روز بعد“

 :به بابا و مامانم گفتم شدمیکه داشتم از خونه خارج م یوقت

 .من رفتم، خداحافظ  -

 :بابام بود که گفت یصدا د،یکه قبل از بستن در به گوشم رس ییصدا نیرآخ

 .مراقب خودت باش  -

حال و هوام عوض  کهنیا یشدم و به سمت مقصد به راه افتادم. به پدر و مادرم گفتم برا نیماش سوار

 م،کنیکه دارم م یکار نیا گفت،یدلم بهم م هیو اونا هم قبول کردن.  رمیبه جنگل م یبشه، چند روز
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 .کنمیم دایپ ناینشونه از کاتر هیجا، باشم که اون دواریام خواستمیفقط وقت تلف کردنه؛ اما م

 .راه چاره هست هیرابطه، هنوز تموم نشده و  نیباشم که ا دواریام خواستمیم

که  ییچادر و غذاها ف،یجنگل پارک کردم و به همراه ک رونیرو ب نی. ماشدمیبه جنگل رس یاز مدت بعد

ها اجازه شدم. وارد جنگل شدم و به درخت ادهیپ نیاز ماش گه،ید لیمامانم برام پخته بود و صد البته وسا

 .خودشون گم کنن یالدادم، تا من رو البه

قدر به محل قرار و هر چه شدمیم ترکینزد هانهیبه محل قرار گرگ داشتم،یکه بر م یهر قدم با

ر گونه ه کهنینه. با ا ای نمیبیرو م نایکاتر کهنی. نگران از اشدیم ترشیب مینگران شدم،یم کینزد

رار بودم. به محل ق گرانبازم ن یکرده بودم؛ ول ینیبشیپ” دنیو ند نایکاتر دنیاحتمال د“رو  یاحتمال

 یه روک یدرخت یهاپنهون نبود! تنه دیاصالً از د جا،نیا یشده تو جادیا راتییبگم تغ تونمی. مدمیرس

 ینشونه نیدر کار نبود و ا یدرخت یتنه چینبودن! ه گهیکاربرد داشتن، د یبودن و به عنوان صندل نیزم

ها رو برداشتن و تنه کهنیا ایدرخت رو عوض کنن؟  یهاتنه خوانیم هانهیباشه؟ گرگ تونستیم یچ

 دن؟یم حیترج یجورنیاالن ا

گذاشتم.  نیزم یرو به جز چادر رو زیکنم. همه چ رونیها رو از قلمرو ذهنم بسوال نیکردم ا یسع

ود سخت نب یبود؛ ول یو شروع کردم به چادر زدن. چادر زدن، کار وقت بر و مشکل دمیکش یقینفس عم

د. ش ستقرم نیزم یرو ،یرنگ یبعد، باالخره چادر آب یقیکه من نداشتم. دقا خواستیو فقط حوصله م

 .برداشتم و به داخل چادر رفتم نیزم یرو از رو گهید لیساو

*** 

و  خوندمیو کتاب م نشستمیچادر م یتو ایبه روزها شدن.  لیها تبدها و ساعتبه ساعت لیتبد هاقهیدق

 یرو ادهیجنگل پ یساعات روز رو هم تو ترشی. بشدمیم لمیف یتابم مشغول تماشالپ یتو ای

 .نمیرو بب لهیقب یاز اعضا یکی کهنیبا فکر ا کردم،یم

زد، نه  جانیبه ا یسر نایچهار روز، نه کاتر نیا یکردن چهار روز شدم. تو یموفق به سپر خالصه

 یانهیجنگل هم گرگ یتو ی. محل قرار رو ولش، حتهانهیگرگ یهیهاش و نه بقخانوادش، نه دوست

د شدن، یناپد یبرا نایکاتر یمرحله نیکه نکنه آخر اومدیفکر به سراغم م نی. کم کم ادمیدینم
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 ان؟ینم به جنگل نایخاطر کاترها هم به نهیگرگ یهینکنه بق جاست؟نیبه جنگل و ترک کردن ا ومدنین

بود نکنم؟ نکنه ن داشونیپ کهنیخاطر اخاطر من عوض کرده باشن؟ بهممکنه محل قرارشون رو به یعنی

 نه؟یخاطر همدرخت، به یهاتنه

 یدیام ت،ی. در نهاطورنینشد؛ روز پنجم هم هم یاز کس یاون چهار روز خبر یبود، تو یهر چ خاطربه

وش شد خام د،یتابیکه به قلبم م یدیدلم جا خوش کرده بود، به باد رفت. نور ام یتو شیکه پنج روز پ

ه به ک یشدم. وقت رجرو جمع کردم و از جنگل خا لمیدفن شد. روز پنجم وسا یکیتار یو قلبم دوباره تو

رو روشن کردم و به  نیگذاشتم و بعد، خودم سوار شدم. ماش نیماش یرو تو لیاول وسا دمیرس نمیماش

اون بر  اومد،ینم وقتچیه ناینداشت. کاتر یادهیفا چیسمت خونه حرکت کردم چون موندنم ه

قول مسخرش عمل کرده بود و تا ابد ناپدید شده بود. من  رفته بود. به اون شهیهم ی. اون براگشتینم

فت و بهم زد و ر یقیعم یضربه هی نای. کاترمیهم باش شیپ میتونستینم وقتچیه گهید نایو کاتر

کم آورد و رفت. کم آورد، نتونست باهام باشه. خدا  وفا،یرابطمون رو تموم کرد. اون ب یطورنیا

 .کنهیم کاریاالن کجاست و چ دونهیم

 گهیازش ندارم؛ ندارم چون د یخبر چیکارهاش خبر داشتم؛ اما االن ه یاز همه یزمان هیزدم.  یپوزخند

 .ستین شمیپ

 .ما رو تموم کرد یرفت و قصه اون

 .تموم شد گهید نایمن و کاتر یقصه

 ”پارت پنجاه و هفت“

 ”ماه بعد هی“

 .. مراقب خودت باشزمی: خداحافظ عزمن

 .گذاشتم زیم یرو قطع کردم و رو یگوش

 :دیپرس تام
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 شه؟؟یچندم نیا  -

 ؟یگفت ی: چمن

 :دوباره گفت تام

 .خودت رو به اون راه نزن  -

 .یگفت یچ دمیواقعاً نشن  -

 ؟یمخش رو بزن یکنیم یسع یکه دار هیدختر نیچندم نیگفتم ا  -

 .اومدم یکی نینشد، سراغ ا یکیخب اون  شه؟یچندم یچ یعنیچرت و پرت نگو.   -

 ه؟یدوم یگیم یپس دار  -

 :خارج شد و گفت پس،یظرف چ هیاز آشپزخونه همراه با  کلینگفتم. همون لحظه ما یزیچ

 .هیچهارم ست،ین یدوم  -

 :رو بهم گفت تام

 .! شمارِشون از دستم در رفته بوددیاوه ببخش  -

 ن؟یتا در موردش حرف بزن ستین یاگهی: شما چتونه؟ موضوع دمن

 .ستی: نه نتام

 :گذاشت و بعد گفت زیم یمبل نشست و ظرف چیپس رو رو یرو کلیما

 .ییدویم گهید یحال دنبال دخترها نیبا ا یول ؛یینایتو هنوز عاشق کاتر کهنی! ابهیبرام عج زیچ هی  -

 .ستمی: من عاشقش نمن

 .ی: چرا هستکلیما

 ؟یزنیحرف رو م نیا ی: با چه منطقمن
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 زنه؟یحرف رو م نیا یبگم با چه منطق یخوای: متام

 .: آره بگومن

 دونمینم یول ؛یریجا ماوقات به اون یو گاه یستیهنوز که هنوزه ول کن اون جنگل ن نایکاتر ادی: به تام

که داره، تو دوستش  یاما هر چ ست؛یمعلوم ن ندازهیم نایکاتر ادیداره که تو رو  یچرا، اون جنگل چ

 شدیم رو که فروخته شونیقبل یخونه یچرا رفت ؛یستین نای. اگه عاشق کاترالیخیرو ب نی. اصالً ایدار

جا رو اون کهنیجا نشه و بعد از اوارد اون نایجز کاتر یاگهیتا کس د یدیجا رو خراون ؟یدیرو خر

 یزمان هیکه  یخوابیم یاتاق یها رو توو شب نایکاتر یهااز عکس یخونه رو پر کرد یوارهاید ،یدیخر

 .یکه هنوز فراموشش نکرد ی. عاشقشستمیعاشقش ن یگیحال م نیبود. با ا نایمال کاتر

 :گفت کلیبزنم، ما یبتونم حرف کهنیاز ا قبل

 . تویتونیاما نم ؛یرو فراموش کن نایکاتر یکه بتون نهیکارهات ا نیا لیدل میدونیما خوب م نیکو  -

 .یبمون یدختر هیاز چهار، پنج روز با  ترشیب یتونینم یحت

 :گفتم

 یبطر چیه نیو ا ادیکه ازشون خوشم نم نهیا کنم،یبعد از چهار، پنج روز باهاشون کات م کهنیا لیدل  -

شما  حال نیازش نشد. با ا یهم خبر گهیمن رو ول کرد و رفت، د شیماه پ هی ناینداره. کاتر نایبه کاتر

 ن؟یکنیچرا فراموشش نم ن؟یکنیچرا زود، زود بحثش رو باز م

 ؟ی: نه که تو خودت فراموشش کردکلیما

 .رو دوست ندارم نایکاتر گهی: من دمن

برداشتم و بلند شدم. داشتم به سمت در  زیم یرو از رو نمیماش یدهایو کل یرو گفتم و گوش نیا

 :که تام گفت رفتمیم

 کجا؟  -

 رم؟یدارم م ینیبینم : مگهمن
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 .نیبش ایب م،یزنیحرف نم نایدر مورد کاتر گهی: باشه دتام

 .. با لونا قرار دارمستیخاطر اون ن: نه بهمن

 ؟یزدیکه االن باهاش حرف م یدختر نی: همکلیما

 .: آرهمن

 نیماش خارج شدم. سوار کلیما یگفتم و در رو باز کردم و بعد از خونه یخداحافظ دم،یدر که رس به

مشغول نکنم؛ اما  یفکر چیذهنم رو به ه کردمیم یشدم و به سمت پارک مد نظرم حرکت کردم. سع

 .شدنی. افکار بدون خواست خودم وارد ذهنم مشدینم

از قلبم  داشتم رو نایکه به کاتر ی. من هنوز که هنوزه نتونسته بودم، عشقگفتنیراست م کلیو ما تام

 دنید دیزندون قلبم اقامت داشت. هنوز که هنوزه به ام یکنم. اون عشق هنوز که هنوزه تو رونیب

 یسع تم،سین اشقشع کهنیچشم دوخته بود. من با گفتن ا رونیبه ب هالهیاز پشت م نا،یکاتر یدوباره

 شدیم دونیم روزیو قلبم بود که پ آوردمیمن بودم که کم م نیا شهیداشتم خودم رو گول بزنم؛ اما هم

 !که فراموشش نکردم و دلتنگشم گفتیکه من هنوز عاشقشم! بهم م کردیم یادآوریو بهم 

 ادهیپارک کردم و پ یارو گوشه نیآورد. ماش رونیافکارم ب یسلطه ریبه مقصد، ذهنم رو از ز دنمیرس

. کردم. به سمتش به راه افتادم داشیاون همه آدم، دنبال لونا گشتم که باالخره پ نیپارک، ب یشدم. تو

 .و به طرفم اومد. بهش نگاه کردم دیلونا هم من رو د

 !بود یمسخره باز هانیا یهمه

 گهیر ددخت هیجسمم داشت به سمت  یبود؛ ول دنشیو دلتنگ د دیتپیم نایکاتر یبرا واروونهید قلبم

 دم؟ی! واقعاً که به کجا رسرفتیم

ساده  هشیبلند بلوند بود. هم یو موها یآب یهابا چشم ی. لونا دخترستادمیاون وا یو جلو دمیلونا رس به

به  یداشت؛ ول یایدوست داشتن یافهیاکتفا کرده بود. ق یرژ صورت هیو االنم فقط به  کردیم شیآرا

 !دیرسینم نایکاتر ییبایز
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 .سالم  -

 :گفت لبخندزنان

 .. منتظرت بودمزمیسالم عز  -

 .دمیرس ریکه د دیببخش  -

 .نداره ینه اشکال  -

 م؟یاطراف بزن نیا یدور هی میبر  -

 .میباشه بر  -

 در واقع جسمم بود که کنارش یول رفتم؛ی. داشتم کنار لونا راه ممیپارک کرد یتو یرو ادهیپ به شروع

. البته اون هم رفتیکنارم راه م زیچ از همه خبریبودن و لونا ب گهید یجا هیبود. ذهنم، قلبم و روحم 

 .که ندارم یدوستش دارم، درحال کنهینداره، فکر م یگناه

 !گناهکار شدم ایدن نیا یمنم که تو نیا

 ”نایاز زبان کاتر“

 :به مرد گفتم رو

 .ممنون  -

 .کنمیخواهش م  -

 .به راه افتادم یمرد زدم و به سمت در خروج یبه رو یلبخند

دا در به ص میرفتم. همون لحظه زنگ گوش رونیگفتم و بعد به ب یخارج بشم، خداحافظ کهنیاز ا قبل

ه دو بست یدستم رو که حاو یتو یسهیدر آوردم و قبل از جواب دادن بهش، ک فمیرو از ک میاومد. گوش

 یرو که دمینگاه کردم که اسم جاش رو د یگوش یانداختم و بعد به صفحه فیقرص بود، داخل ک

 .زنهیصفحه بهم چشمک م
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 ”پارت پنجاه و هشت“

 :دادم جواب

 .الو  -

 .یسالم کات  -

 .صدا نزن یصد دفعه بهت گفتم من رو کات  -

 !بانمکه یلیآخه خ  -

 زبونت؟ یاز کجا افتاد رو یکات نیا دونمینم  -

 :کرد و گفت یاتک خنده جاش

 .ایتو هم ب م،یمن جمع شد یخونه یزنگ زدم بهت بگم که تو  -

 .الً حوصلش رو ندارمممنون؛ اما اص  -

 .شودیشما مخالفت م شنهادیبا پ  -

 :کرد و ادامه داد یمکث

 .شهینم گهید بارنیاما ا ؛یایو نم یکنیرو رد م امونیاالن دو سه باره دورهم نایکاتر  -

 .جاش واقعاً حوصلش رو ندارم  -

 .میگردونیما حوصلت رو بر م ا،یتو ب  -

 .امیشدم در برابر اصرارهاش کوتاه ب مجبور

 .امیباشه م  -

 !ولیا  -

 .جامبعد اون قهیپس من چند دق  -
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 ؟ییاالن کجا  -

 .”...“ داروخونه یجلو”...” ابونیخ  -

 ؟یکنیم کاریجا چاون  -

 .هام رو بخرماومده بودم قرص  -

 .جاش عوض شد یصدا لحن

 ؟یبود دهیها رو نخراون شیهات؟ مگه دو هفته پقرص  -

 .هام رو عوض کردامروز دوباره وقت دکتر داشتم. قرص  -

 بود عوضشون کنه؟ یهات هست، چه لزومقرص یکیاون  یوقت  -

 .کار ساز باشن توننیها نمهستن و االن که وضعم بدتر شده، اون ترفیضع هایکیگفت که اون   -

 که وضعت بدتر شده؟ یچ یعنی! ؟یچ  -

 .کردیداشت خودش رو آروم م کارنیکه انگار با ا ی. طوردیکش یقینگفتم که نفس عم یزیچ

 .به حرف اومد باالخره

 .دنبالت امی. خودم االن مستایجا واهمون نایکاتر  -

 .باشه  -

. جاش قطع کرده بود. منم قطع کردم و دیچیتو گوشم پ یبوق گوش یرو گفتم، صدا نیکه ا نیهم

 من و ییماه از جدا هی. رنیآغوش بگ ی. به افکارم اجازه دادم تا من رو توستادمیاش واجا منتظر جهمون

هنوز  ییجدا نیاو  کنمیم یماهه که دارم بدون اون زندگ هی. خبرمیماهه که ازش ب هی. گذرهیم نیکو

 .میکه تازه امروز جدا شد مونهیم یمن طور یبرا یماه گذشته؛ ول هی. دهیکه هنوزه من رو عذاب م

 .همون روز افتادم ادی به
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و خبر  دهیرفتم و بهش گفتم که به خواستش رس لیب شیخارج شدم، پ مارستانیاز ب کهنیاز ا بعد

خبر رو به همه داد و بعد از همه  نیرو جمع کرد و ا هانهیرو دادم. شب همون روز، گرگ نیاز کو مییجدا

. من و خونوادم هم نهیاز ماها رو بب یکی نیتا مبادا کو ان،یو به جنگل نبه محل قرار  گهیخواست تا د

ونه اون خ میگرفت میو تصم میخونمون رو جمع کرد لیوسا له،یقب یاعضا یاون روز به کمک همه یفردا

 نیبعد، خبر ا یو مدت میکرد دایخونه پ هیبابام، روز بعدش  یهااز دوست یکی. به کمک میرو بفروش

. منم همون هیاون شخص ک میدونینمکدوممون  چیاما ه ده؛یرو خر مونیقبل یاون خونه یکیکه  دیرس

رو عوض کردم و از آموزشگاه استعفا دادم. به عبارت  لمیموبا یشماره م،یکرد یکه خونه رو خال یروز

ام کاره نیاز خودم به جا نذاشتم. با ا یرفتم و اثر رونیب نیکو یبه قولم عمل کردم و از زندگ گهید

. عالوه رهیبشه و بم یکه زخم نهیبهتر از ا یلیبشه، خ احتنار کهنیا یناراحت کردم؛ ول یلیرو خ نیکو

 ،مونییکه جدا ییامدهایمن خودم هنوز از پ شه،یماه تمام رو ناراحت موند. خوب م هیکه  شهینم ن،یبر ا

مونده و تا االن فراموشم کرده. از  ناراحت یحتماً دو، سه روز نیکو یمن گذاشت خالص نشدم؛ ول یرو

حق رو بهش دادم که فراموشم  نی. من با ترک کردن اون، استمیکرده ناراحت ن موشمفرا نیکو کهنیا

 .کنه

اون  یوکه ت یزیانگغم انیرو برامون نوشته بود. پا یانیپا نیناراحتم که سرنوشت همچ نیفقط از ا من

 فتشیمن هنوز عاشق و ش یفراموشم کرده؛ ول نیاون کو یکه تو یانی. پامیستیهم ن شیپ نیمن و کو

ق عش نیهم و تونمیهم نم وقتچینتونستم فراموشش کنم و ه وقتچیموندم. من هنوز دوستش دارم. ه

 .دکترها کرد ریو اس مارستانیب یبود که من رو روونه

 لیو به دل دمیدیها کابوس مشب کردم،یم هیناراحت شده بودم. فقط گر یلیخ م،یاز هم جدا شد یوقت

 .کردمیاعصاب بدم با همه دعوا م

 !شدمیرفته رفته بدتر م یهمون حال بودم. حت یهم خوب نشدم و تو مونییهفته بعد جدا دو

شناس بردن روان هی شیبه اجبار من رو پ شم،یهم آروم نم یکمی یمن حت دنیکه پدر و مادرم د یوقت

اعصاب نوشت. تا امروز اون  یهابود که روانشناسم برام قرص نیشد، ا رمیکه آخرش دستگ یزیو چ

کرد؛  وضهام رو عشناسم و اون قرصروان شیاما امروز دوباره اومدم پ کردم؛یها رو مصرف مقرص
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رو  هیقض نیبذارن. البته مقصر خودمم. ا رثیٔ  من تا یرو توننیها نمچون وضعم بدتر شده و اون قرص

 .رو به طور منظم مصرف نکردم لمیقب یهانگرفتم و قرص یجد ادیز

 یکه مجبور بشه از عشقش جدا بشه و نتونه گذشته رو فراموش کنه، تو ی. هر کدمیکش یقیعم نفس

 .تعجب نداره یو جا افتهیحال م نیهم

مثبت  یجهیکه کار من نت نهیا کنه،یم یناراحت و عصبان ترشیکه من رو ب یزیگذشتم. چ هانیا دیق از

 یعاد یبود! به قدر یعاد ی! همه چمینشد یبه گرگ وحش لیماه کامل بود و ما تبد شیداد. سه روز پ

وقت من دور هم جمع شدن و جشن گرفتن! اون هانهیحل شدن مشکلمون، گرگ لیکه روز بعدش به دل

 بود که من و نیهش اطور که حدس زده بودم، تنها را!همونکنمیمشکالتم دارم دست و پنجه نرم م نیب

 .میرابطه نباش یبا هم تو کهنی. امیاز هم جدا باش نیکو

 افتم،یشته مگذ ادیفکر نکنم. چون هر موقع به  هیقض نیبه ا نیاز ا ترشیگرفتم ب میو تصم دمیکش یآه

ود که از خ یای. دلتنگیهمه دلتنگ نیخاطر اهمه درد، به نیخاطر ابه کشهیم ری. تکشهیم ریقلبم ت

 شهیهرجا برم، بازم نتونم بر طرفش کنم. باعث م شهیکه باعث م یای. دلتنگدهیعذابم م ترشیب ییجدا

 هی! چه بده رهیگمی تٔ  که از قلب نشا یکمبود نیو همه جا احساس کمبود بکنم و چه بده ا شهیهم

 فتهیپر نشه، بلکه مثل خوره ب یچینه تنها با ه ،یخال یباشه و اون جا میزندگ یقلبم و تو یتو یخال یجا

 رو برات سخت و دنیرو بشکنه. نفس کش هاتبه جونت و روحت رو ببلعه، قلبت رو خراب کنه و بال

 .بکنه هدفیرو برات ب یرو برات مسخره بکنه، زندگ یزندگ

 .فکرها از سرم خارج بشه نیو سرم رو تکون دادم تا ا دمیکش یهوف

جاش رفته رفته  نیشد. ماش دهیها دجاش هم از دور دست نیمن، ماش با از فکر خارج شدن همزمان

 .من متوقف شد یجلو نیماش کهنیشد تا ا ترکینزد

 ”پارت پنجاه و نه“

داد و ما تمام  رییخودش تغ یرو به سمت خونه ریبه جاش دادم. جاش مس یشدم و سالم نیماش سوار

و  ایبه خونش هم ادامه داشت، اون هم با وجود ل دنی. صحبتمون با رسمیراه رو با صحبت کردن گذروند



 

 

 
193 

 سرما غفاری کاربر انجمن رمانیک | رمان عشق ناشدنی

 
همراهشون  منم. دنیخندیو م گفتنیها مجاش بودم. بچه یجا بودن! اون روز تا شب خونهسم که اون

ق طب خواستمی. مخواستیم ییتا اوقاتشون رو خراب نکنم؛ اما ته دلم کالفه بود و تنها زدمیحرف م

 یالخ یاون جا الیخیجمع باشم و ب یتو کهنی. ارمیقلبم رو بپذ یخال یعادت، با خودم خلوت کنم و جا

 .کردیم میچون پر نشدنش عصب کرد؛یناراحتم م زیاز همه چ ترشیبشم، ب

 یبه خونه برگشتم. همه خواب بودن و خونه تو میو ن ازدهیاون شب هم تموم شد و من ساعت  باالخره

بود. خسته و کالفه بودم؛ به اتاقم رفتم و  یکیتار نیا یغرق شده بود، البته سکوت هم چاشن یکیتار

رو  ییتنهاشده بود.  یطورنیا میماهه زندگ هی. دمیتخت دراز کش یهام روبدون عوض کردن لباس

 اتاقم و یماهه حبس کردن خودم تو هی. کردیم میجمع عصب یچون بودن تو دادمیم حیترج ترشیب

چون سراسر پر از  دهیبهم م یکه آرامش خاص یایکیتره. تاربخش برام لذت یکیتار ینشستن تو

 .بودن دنمیمدت تنها عامل نفس کش نیا شونیآورادیکه  یشده. خاطرات نیخاطرات کو

هام رو بستم، فکرها رو از زندون ذهنم آزاد کردم و چشم نیا ره،یبغض سراغم رو بگ کهنیاز ا قبل

 .که خوابم برد دینکش یطول

 ”روز بعد“

شتم. به اتاقم برگ ،یبلند شدم و بدون گفتن حرف یصندل یصبحانم رو تموم کردم، از رو کهنیاز ا بعد

 یوافتاد که ر یتخت نشستم. چشمم به دو بسته قرص یوارد اتاق شدم و در رو از پشت قفل کردم. رو

درد  نیا لکه مجبور بودم. مجبور به تحم فیح یبودن. قرص خوردن رو اصالً دوست ندار؛م ول زیم

 .بودم

 .زانوهام گذاشتم یخودم جمع کردم و سرم رو رو یرو تو پاهام

. بغض با کردیبه خاکستر م لیکه داشت من رو تبد یبود. درد نیاز کو یخاطر دورکه به یدرد

 هیبه گر لیکردم اون رو از خودم دورش کنم؛ اما نشد. بغضم تبد یخندون به سراغم اومد. سع یچهره

 .کردنیفقط حالم رو بدتر م دند،یغلطیهام مگونه یکه رو ییهاشد و اشک

 ”نیاز زبان کو“
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 انیتخت بلند شدم و به سمت در رفتم. از اتاق کاتر یباز کردم. از رو ییروشنا یرو، به رو هامچشم

 اتاق نیا یاما بازم موندن تو زد؛یدست گذشته رو دورم حلقه م یزیاز هر چ شیاتاق ب نیخارج شدم. ا

اون بزرگ شده، همون  یتو نایکه کاتر هیاتاق، همون اتاق نیحالم بهتر بشه چون ا یکم شدیباعث م

 .اون عشقم رو بهش اعتراف کردم یکه تو یاتاق

 رممکنیغ وار،ید یرو نایو درشت کاتر زیر یهاعکس دنی. نددمیها به سالن رسکردن پله یاز ط بعد

 .برام موندن نایبودن که از کاتر ییزایکه امروزه تنها چ ییهابود. عکس

 هیبه  میازش گرفته بودم که با هم رفته بود یها نگاه کردم. اون عکس رو روزاز عکس یکی به

ونم هاش نشبا دستو شکل قلب رو  ستادیرستوران وا یجلو السیکنار درخت گ نا،یرستوران و کاتر

بهمون خوش گذشت. کاش  یلی. اون روز خرمیداد. بعد ازم خواست تا در همون حالت ازش عکس بگ

 .میدیرسیبه امروز نم وقتچیو ه میموندیاون روز م یتا ابد تو نایو من و کاتر ستادیمیروز زمان وا ناو

 .شدزنگ در مانعم  یاز اون عکس برداشتم و خواستم به آشپزخونه برم که صدا چشم

 .دمیکش یهوف کالفه

 ه؟یک گهید نیا یصبح اول

 ”پارت شصت“

 یجلو عاًیمامانم، دستپاچه شدم و سر دنیرو عوض کردم و به سمت در رفتم. در رو باز کردم. با د راهم

تام  .دیدیم دیهم نبا یبود و کس دهیداخل خونه رو ند یکس کلیو در رو بستم. جز تام و ما ستادمیدر وا

 .وگرنه من نخواستم دن،یداخل خونه رو د یهم خودشون اتفاق کلیو ما

 :گفت مامانم

 ؟یطورسالم چه  -

 جا؟نیا یخوبم. مامان چرا اومد  -
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 کسچیه هو ب رونیب یریهم م ای یمونیخونه م نیا یتو ایرفته، تو  نایکه کاتر ی. از وقتنمتیاومدم بب  -

 که همش یدر حال ،یایکم م یلیما هم خ دنی. به دیهتم که ول کرد. دانشگایکه کجا رفت یدیخبر نم

 .میدو قدم از هم فاصله دار

 .امیاالن باهات م نی. اصالً همدنتونیبه د امیباشه باشه، زود زود م  -

 .میبر ایزد و گفت: پس ب یلبخند مامانم

 .میخونه رفت یکیتکون دادم و با مامانم به اون  یسر

*** 

 ”نایاز زبان کاتر“

کنم.  یلتا پ گشتمیآهنگ خوب م هیتاپم رو روشن کردم. دنبال نشستم و لپ یصندل یرو زم،یم پشت

 .خورد ویدیو هیکه چشمم به  کردمیو رو م ریرو ز هالیفا یطورنیهم

 ه؟یچ گهید ویدیو نیا

 ادمیکردم که پخش شد. به محض پخش شدنش، خاطراتم زنده شدن و  کیشدم. روش کل کنجکاو

 نیاز ا ویدی. ومیرفتیبه مسافرت م میکه داشت شهیماه پ هیمال  ،یاقهیپونزده دق یویدیو نیافتاد که ا

 :بود لیقب

رو به سمت خودم چرخوندم و  یگوش نیبود. دورب یهم در حال رانندگ نینشسته بودم و کو نیماش یتو

 :گفتم نیرو به دورب

. پدر و مادرم میریبه مسافرت م میهامون داربه همراه خونواده ن،یهست و من و کو یامروز شش م  -

 نیکو نیماش یخودشون هستن. منم تو نیهم تو ماش نیخودشون و پدر و مادر کو نیماش یتو تایو ر

 میخوایم روهفته  هی نیبه فورکس و ا میهفته بعد برگرد هی. قراره میریم مینشستم و ما با هم دار

 .میاز اون حرف بکش کممیو  نیسراغ کو میبر گهی. دمیخوش بگذرون

 :دمیرو به طرف اون برگردوندم و پرس نیکرد. دورب یاتک خنده نیحرفم کو نیا با



 

 

 
196 

 سرما غفاری کاربر انجمن رمانیک | رمان عشق ناشدنی

 
 م؟یرسیبه مقصد م گهیقدر دچه ن،یکو یآقا  -

 :به خودش گرفت و گفت یحالت متفکر ونیک

 .گهیسه ساعت د ایدو  دیشا  -

 .خوردم جا

سه ساعت  ایاالنشم بدن من خشک شده از بس نشستم. دو  نی! همگه؟یسه ساعت د ای! دو ؟یچ  -

 .نیکن ادهیپ نیمجسمه رو از ماش هی نیشیمجبور م گهید

جاده و کوه بود.  رون،یب یاز پنجره چرخوندم. منظره رونیرو به ب نیو منم کالفه، دورب دیخند نیکو

ها رو در آغوش گرفته بودن. کوه یت قلهو ابرها، با محب دندیبوسیها، دست آسمون رو مکوه یقله

قبل  یاز روزها نورترامروز پر  کرد،یرو تماشا م نییآسمون نشسته و پا ینقطه نیکه باالتر یدیخورش

 .دیتابیم

 :چرخوندم و گفتم نیرو به سمت کو نیگرفتم، دورب لمیف رونیاز ب یکم کهنیاز ا بعد

 م؟یبش ادهیپ کمیو  میجا نگه دار هی شهیمن واقعاً از نشستن خسته شدم. م  -

 .خبر بدم هیپس صبر کن اول به بق  -

ت که من گف یبه باباش و بابا کهنیشلوارش درآورد. بعد از ا بیرو از ج شیرو گفت و گوش نیا نیکو

 بخش ی. کنار جاده تومیشد ادهیمناسب نگه داشت و پ یجا هیرو  نیماش م،یجا نگه دار هی میخوایم

رو  موهام، موهام یو با رد شدن از ال دیوز یادیشدم، باد با شتاب ز ادهیپ ی. وقتمینگه داشته بود یخاک

 دهیچیهوا پ یها توخاک کوه یحبس کردم. بو هامهیر یاز هوا رو تو یبه رقص خودش درآورد. بخش

 .دادیم هیرو به آدم هد یبود و حس لذت بخش

 .شدن ادهیپ یکی یکینگه داشتن، نگاه کردم. همشون  نیکو نیرو پشت ماش نیکه ماش هانیبابام ا به

 .چرخوندم نیرو، رو به کو نیدورب

 .یممنون که به حرفم گوش داد زمیعز  -
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 .عشقم کنمیم یبه خاطرت هر کار  -

 .اومد شمونیپ تایلحظه ر همون

حالم داره بهم  یجد یچون جد گه،یوقت د هیواسه  نیهاتون رو نگه دار: شما دوتا بهتره عاشقانهتایر

 .هاتونگفتن زمیعشقم و عز نیاز ا خورهیم

 !دلت بخواد میلی: خمن

 .رو به سمتش چرخوندم نی. دوربزدیکه ما رو صدا م دمیآماندا رو شن یصدا

ادامه  راه و بعد به میبخور یزیچ هی نیایپس ب م،یشد ادهیو پ میرو نگه داشت هانی: حاال که ماشآماندا

 .میبد

 .باشه: نیکو

 .نریم هیبق شیبه راه افتادن و دارن پ تایقبل از من، با ر دمیرو به سمتش چرخوندم که د نیدورب

 :گفتم دمیدویکه دنبالشون م یحال در

 .نیموندیاگه منتظر منم م شدیبد نم  -

 :گفت یبلند یبا صدا تایر

 .گرفتنت برس لمیتو به ف  -

رو  کمشیکه  نیازش خوردم. هم کمیبهم داد و من  یچا وانیل هی. بابام میدیرس هیهر سه به بق باالخره

 وانیل عاًیرو که قورت دادم، از گلوم گرفته تا خود معدم رو سوزوند. سر یمزه کردم، زبونم داغ شد. چا

 :گفتم دادمیهوا تکون م یکه دستم رو تو یرو به بابام دادم. در حال

 !آخ! سوختم، سوختم  -

 ؟یچرا داغ داغ خورد  -

 .سوزمی: حواسم نبود. دارم ممن
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 .ختیآب برام ر وانیل هی نیکو

 .یشیرو بخور، بهتر م نیا ای: بنیکو

 .مگرفتن رو متوقف کرده بود لمیف ن،یآب از کو وانیکه قبل از گرفتن ل ادمهیتموم شد.  لمیف جاهمون

 ”کیپارت شصت و “

 خوش گذشت. کاش یلیمسافرت بهمون خ. اون ختنیریم وقفهیهام مثل بارون باشک لمیطول ف یتو

. اون موقع اومدمینم ایبه دن نهیگرگ وقتچی. کاش همون روز بود. کاش هدیرسینم وقتچیامروز ه

از همه  وکه من ر یدرد نی. اکردمیدرد رو تحمل نم نیجدا بشم. اون موقع ا نیاز کو شدمیمجبور نم

 .اهاش رو نداشتمکه توان مقابله کردن ب ی. دردکردیم زاریب زیچ

موهام فرو بردم. داشتم  یاتاق رو شروع کردم. دستم رو تو یبلند شدم و را رفتن تو یصندل یرو از

م، دلتنگش بود یلی. خکردیم وونهیبودن ازش من رو د خبریدر کنارم و ب نی. نبود کوشدمیم وونهید

 نی. من کوارمرو کنارم داشتم؛ اما ند هانیا یها و عطرش! کاش همههاش، خندهدلتنگ صداش، چشم

 .نبودم قشیرو ندارم. من ال

! رهید یلیخ گهید ره؛ید گهیبودم، اما د مونیهم پش یلیبودم؛ خ مونی. درسته! پشکردمیولش م دینبا

 .دنیلرزیهام م. دستشهیقلبم داره ذوب م کردمیکردم. احساس م هیبلند بلند گر

 نیشده؟ ا یاگهی؟ نکنه عاشق دختر دحالهکجاست؟ فراموشم کرده؟ بدون من خوش نیاالن کو یعنی

 .کرد میفکر عصب

شکسته،  یهاشهیشد و ش کهیت کهی. گلدون تدمشیکوب نیرو برداشتم و به زم زیم یرو یاشهیش گلدون

گرفته شد.  زدم. توان از پاهام غیج کردم،یم هیکه گر یجا خوش کردن و نشستن. در حال نیزم یرو

ا انداختم. چر نییخودم جمع کردم و سرم رو پا یدادم. زانوهام رو تو هیتک وارینشستم و به د نیزم یرو

نگم؟ عشقم بج یبودم که نتونستم برا فیضع قدرنیا یعنی دم؟یولش کردم؟ چرا از عشقم دست کش

 !کم آوردم، بدجورم کم آوردم
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خاطر حال به خوامیولش کردم تا حالش خوب باشه؛ اما حال من؟ آره اصالً من خودخواهم و م من

 متی! تسلایدن ی. هنیبرگردم. قبول کردم که خودخواهم، حاال عشقم رو بهم بد نیکو شیخودم، بازم پ

اون  مازفقط عشقم رو بهم برگردون، زمان رو برگردون. بذار ب کنم،یدر برابرت کمر خم م شم،یم

ا من و بگه ت رهیهام رو بگداشتم رو حس کنم. بازم کنارش بخندم. بازم دست نیکو شیکه پ یآرامش

 .نباش یزیهستم نگران چ

 ه؟یبا ک کنه؟یم کاریطوره؟ کجاست؟ چحالش چه کهنیو من نگرانم؛ نگران ا ستین االن

 ایوارد شدن. ل ایبه همراه ل تایو ر باز شدن در اتاقم، باعث شد سرم رو باال ببرم. پدر و مادرم یصدا

 .اومد کنارم نشست و از دستم گرفت ای! لکرد؟یم کاریچ جانیا

 چت شده؟ نای: کاترایل

 .صورتم گذاشت یهم جلوم نشست. دستش رو رو مامانم

 !یلرزیم یتو دار زمی: عزمامان

 :رو به پدرم ادامه داد بعد

 .داغه یلیبدنش خ دیوید  -

. کردیحالم رو بد م نی. دور بودن از کوشدنیم ریهام سرازهنوز که هنوزه داشتن از گونه هاماشک

من مثل قفس  یبزرگ برا یایدن نی. اکردیو روحم رو خراب م یدرد بکشم. قلبم رو زخم شدیباعث م

 .بود

 :گفتم

 .کردمیولش م دینبا شدم،یجدا م نیاز کو دیشد؟ چرا؟ من نبا یطورنیچرا ا  -

 .دمیپشت سرم کوب واریرو گفتم و مشتم رو محکم به د نیا

 !: آخه چرا؟من
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 :گفت یبغض دار یبا صدا مامانم

 .آروم باش نایکاتر  -

 .و مامانم هم به دنبال من بلند شدن ایبلند شدم. ل نیزم یرو از

 :گفتم

 .آروم باشم تونمینم نیبدون کو  -

بگم که  دی. در واقع باچرخهیداره دور سرم م ایحرفم رو تموم کردم، احساسم کردم دن نیکه ا نیهم

رنگ  .شدیم دهیسرم گذاشتم. همه جا تار د یهام رو روثابت بود. دست ایگرفته بودم و دن جهیمن سرگ

و  شدن ترکیزدهام به هم نکه پلک دینکش ی. طولمیدیاما شکل و مکان رو نم دم؛یدیاجسام رو م

 .خودش برد کیتار یایمن رو به دن یکیتار یخدا

 ”ایاز زبان ل“

 هیکه گر ی. مامانش در حالمیستادیسرش وا یباال یافتاد. همگ نیزم یشد و رو هوشیب نایکاتر

 :که پدرش گفت کردیاسمش رو صدا م کرد،یم

 .مارستانیب مشیببر دینداره، با دهیکارت فا نیا یلوس  -

 .مشی: باشه ببریلوس

رو  نای. کاترمیبا عجله از خونه خارج شد یرو بغل کرد و همگ نایکاتر د،یوید ،یحرف لوس نیدنبال ا به

رو روشن کرد به سمت  نیماش دیویشدن، د نیهمشون سوار ماش کهنیگذاشت و بعد از ا نیماش یتو

بودم. اون  نایکاتر ننگرا یلی. خرفتمیها مرفت. منم با موتورم داشتم دنبال اون مارستانیب نیترکینزد

 . عادت بهگرفتیحال بدش، دلم م دنیدوستش داشتم. با د یلیهام بود و خدوست نیاز بهتر یکی

بده.  یلیجدا شده، حالش خ نیکه از کو یلبخندش، برام سخت بود. از وقت دنیلبخندش داشتم و االن ند

 ینای. کاترستین زد،یلبخند م شهیکه هم یاون دختر پرحرف و شوخ طبع گهیو د کنهیم هیزود زود گر

 افتهیب براش یاتفاق یروز هیکه  میبود نیما نگران ا ی. همهکنهیفرق م یلیگذشته خ ینایاالن، با کاتر
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از  تان،مارسیبه ب دنمونیرو نابود کرد. با رس نایداشت، آخرش خود کاتر نیکه به کو یکه افتاد! عشق

ز ا عاًینگه داشتم و بعد از درآوردن کاله کاسکتم، سر دیوید نیشفکر دراومدم. موتورم رو پشت ما

 یو تور نایکاتر د،یویشدن. د ادهیهم پ تایو ر یلوس د،یویشدن من، د ادهیشدم. همزمان با پ ادهیموتور پ

مون اومد ما به سمت دنیبا د ی. پرستارمیبرد. ما هم به دنبال اون رفت مارستانیبغلش گرفت و به داخل ب

رو به  نایاز حرف پرستار، کاتر یرویبا پ دیوی. دمیو شش ببر یس یرو به اتاق شماره نایو گفت که کاتر

. ما نایکردن کاتر نهیدکتر اومد و شروع کرد به معا هیبعد  هیتخت گذاشت. چند ثان یاون اتاق برد و رو

 .میهم بنا به حرف دکتر، از اتاق خارج شد

و  ناراحت و نگران بود یلیهم خ دیوی. دکردنیم هینشستن. هر دو داشتن گر یصندل یرو تایو ر یلوس

غم  یبرجا بود. هوا بو یو متشنج نی. جو سنگرفتیطرف به اون اون طرف م نیاز ا یرو هراه یتو

 .کردمیحس م یطورنیحداقل من ا ای دادیم

 .هرچه زودتر حالش خوب بشه دوارمیانداختم. ام نییدادم و سرم رو پا هیتک وارید به

و  میاومد. هممون به سمتش رفت رونیب نایکه دکتر از اتاق کاتر میکرد یرو سپرراه یرو تو یقیدقا

 .میدورش حلقه زد

 ”پارت شصت و دو“

 :دیپرس یلوس

 براش افتاده؟ یطوره؟ چه اتفاقدکتر حال دخترم چه یآقا  -

عد به ب یمدت یولهوشه؛ی. االن بشهیحالش خوب م دیشده. نگران نباش یدخترتون دچار فشار عصب  -

که ناراحت و  یزیاز هر چ دیتا حالش بهتر بشه. درضمن، با میزنیبخش مآرام هی. اون موقع ادیهوش م

 .نیدور نگهش دار کنه،یم شیعصبان

 .رو گفت و رفت نیا دکتر

 .رو فراموش کنه و مثل روز اول دوستش داره نیکه هنوز نتونسته کو نهیخاطر اهمش به هانی: ادیوید



 

 

 
202 

 سرما غفاری کاربر انجمن رمانیک | رمان عشق ناشدنی

 
 .بود یصداش کالفه و عصب لحن

 :و گفت دیکش یقینشست. نفس عم یصندل یرو تایر

 .شدیخوب م یلیها بود، خاتفاق نیا یبرا یحلراه هیاگه   -

 .نگاه کردم بهش

 :با نگاه به من گفت دیرو که د نگاهم

ل ح شهیماه رو پنهون کرده؛ مشکل رو از ر یهافقط قدرت ن،یو کو نایجدا شدن کاتر که نهیمنظورم ا  -

 نیواز ک یخبر چیبگم که ما ه دیو با افتادینم نایکاتر یاتفاقات برا نینکرده. اگه کرده بود، االن ا

 حل؟راه گنیم نیبه ا هانهیوقت گرگاون در چه حاله. اون ستی. معلوم نمیندار

 .توئه: حق با ایل

 :ادامه دادم یو لوس دیویبه د رو

طرفش خوبه و  هیحل راه نیاز هر طرف سود داشته باشه؛ اما ا دیمشکل با هیحل . راهتاستیحق با ر  -

 .ماه رو گفته یهابه ما راه پنهون کردن قدرت لیحل رو نگفته، ببه ماه راه لیطرفش بده. ب هی

اهش ر نیا گفتیداشتم که م یبیحس عج هیکرد. منم  ییخودنما دیویو د یصورت لوس یرو یکنجکاو

 .باشه یاگهیراه د دیو حتماً با ستین

اه م یهاقدرت کهنیرو به هم برسونه، بدون ا نیو کو نایباشه تا کاتر یراه هیممکنه  یعنی: دیوید

 آشکار بشه؟

 .ستیحل نراه نیکه ا دونمیم یول دونم؛ی: نممن

گرفتم. هنوز از  شیرو در پ مارستانیب یرد شدم و راه خروج نایاتاق کاتر یرو گفتم و از جلو نیا

 .دمیرو از پشت سرم شن یلوس یدور نشده بودم، که صدا تایو ر یلوس د،یوید

 ؟یریم یکجا دار  -
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 .سمتشون برگشتم به

 .حرف بزنم لیبا ب رمی: دارم ممن

حرکت  لیب یر موتورم شدم و به سمت خونهخارج شدم. سوا مارستانیبعد به راهم ادامه دادم و از ب و

که دست رو دست  دونمیم یداره؛ ول یابکنم، چه نتیجه رمیکه االن دارم م یکار دونستمیکردم. نم

ممون نابود چش یجلو نایکاتر میو اجازه بد مینیبش ی. تا کستیها، درست ناتفاق نیگذاشتن در برابر ا

ده . مصمم بودم که هر طور شستیدرست ن نیا م؟یو ساکت باش مینکن یکار یبره؟ تا ک نیبشه و از ب

 .رو خوب کنم نایحال کاتر

شدم و به سمت در خونه رفتم.  ادهیپارک کردم. از موتور پ لیب یخونه یبعد، موتورم رو جلو یمدت

ارم ک نیممکنه ا گفتیبهم م یحس هی. دمیکش یقیزنگ رو زدم و منتظر موندم در باز بشه. نفس عم

 یاون حال ول کنم. برا یرو تو نایکاتر تونمیکه نم یکی. من ارزهیباشه؛ اما به امتحانش م دهیفایب

 !باشه دهیفایاگه ب یحت کنم،یم یکمک کردن بهش هر کار

 :زد و گفت یلبخند دنمیبا د لیمن رو از افکارم خارج کرد. ب ل،یشدن در توسط ب باز

 .داخل ایب ا،یسالم ل  -

 نییاکه با ارتفاع کم قرار داشتن، پ یاو از دوتا پله میدیچیو به داخل رفتم. به سمت چپ پنگفتم  یزیچ

 رنگ بود، یاسرمه یهااز مبل افتهی لی. سالن تشکمی. وارد سالن شدمیرفت

کار  در یونیزی. تلودادیم نتیوسطشون رو ز د،یفرش سف هیشده بودن و  دهیچ یبه صورت مربع که

از سالن،  یاو گوشه کردنیم شیرو آرا وارهاید یی. تابلوهاستین لمیاهل ف ادیز لینبود، چون ب

 .تها نشستم. خودشم کنارم نشساز مبل یکی یرو لیب یها بود. با اشارهبه اتاق یدسترس یبرا ییروراه

 ارم؟یبرات ب یخوریم یزیچ  -

 .نه ممنون  -

 ؟یاز من کرد یادیکه  شدیچ نم،یبگو بب  -
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 .باهات حرف بزنم خوامیم  -

 ؟یدر مورد چ  -

 .مارستانهیب یاالن تو نایکاتر لی. بنایکاتر درمورد

 :شناور بود گفت ینگران یکه تو ییشد. با صدا یرفت و حالت صورتش جد نیاز ب لیب لبخند

 براش افتاده؟ یچرا؟ اتفاق  -

اومد. با  یزیشکستن چ یصدا یول نمش؛یتا بب نایکاتر یبود که رفتم خونه شیساعت پ هی نیهم  -

. مشیردب مارستانیشد و به ب هوشیبده. آخر سر ب یلیکه حالش خ میدیو د میخونوادش به اتاقش رفت

 ه؟یشده! حدس بزن علتش چ یدچار فشار عصب نایکاتر

 .شد رهیبهم خ یانگاه پرسشگرانه با

 :دادم ادامه

رو  نایکاتر یرونیافتاد. شما ظاهر ب یاتفاق نیکه همچ کنهیناراحتش م یبه قدر نیاز کو شییجدا  -

 .ستین م،ینیبیکه م یآروم ینایاون کاتر گهیو د شکنهیکه تنهاست م یاون زمان یکه آرومه؛ ول دینیبیم

 :کرده و بعد ادامه دادم یمکث

و خوش  نیماه جشن گرفته بود یهاکه شما به مناسبت پنهون شدن قدرت یاون روز یدونیم چیه  -

 داشت خودش رو بکشه؟ یسع نایکاتر ن،یگذروندیم

 !! خودش رو بکشه؟؟یچ  -

 .داشت خودش رو بکشه. سم و جاش بودن که مانعش شدن یآره سع  -

 :انداخت و گفت نییسرش رو پا لیب

 .دونستمیمن نم  -

 .کردم یاخم
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شده؛ اما  مشکل حل نیو کو نایبا جدا شدن کاتر دیکنیفکر م هانهیگرگ یهیتو و بق ؟یبدون دیچرا با  -

 .ستین طورنیا

 .بهم نگاه کرد لیسرش رو باال آورد و ب لیب

 .بود نیحل همتنها راه ا،یل  -

 .کنهیرو شروع نم گهیمشکل د هیمشکل رو تموم و  هیحل حل نبود. راهراه هی نیا  -

 :داد که گفتم حینزد و سکوت رو ترج یحرف لیب

 رو تحمل کنه؟ یهمه سخت نیخاطر ما ااون به یشیم یه. تو راضبد یلیخ نایحال کاتر لیب  -

 لیبدت ایدن یهانهیاون دوتا دوباره با هم باشن و در عوض، کل گرگ میبذار م؟یکن کاریچ یگیپس م  -

 رو نابود کنن؟ ایبشن و دن یبه گرگ وحش

 یشدنش بود. سع یعصبان ینشونه نیو ا دادیهوا تکون م یهاش رو توها دستحرف نیزدن ا نیح

 .حرف بزنم که آروم بشه یکردم جور

ماه رو  یهاکه نه قدرت یحلراه هی. میکن دایاتفاقات پ نیا یبرا یحل واقعراه هی گمیمن دارم م  -

 .رو از هم جدا کنه نایو کاتر نیآشکار کنه و نه کو

 .وجود نداره یحلراه نیممکنه. همچ ریغ نیاما ا  -

. مینکرد قیتحق یکاف یبه اندازه دی. شامیدونیوجود داره که ما نم یحلراه هی دیشا ؟یدونیاز کجا م  -

 .میتالش نکرد یکاف یبه اندازه

 :نزد که ادامه دادم یحرف لیب

 .یستین رحمیآدم ب هیعذاب بکشه؟ تو  نایکه کاتر یبذار یخوایواقعاً م لیب  -

 ؟ینباشه چ یحلراه نیاگه همچ ایل  -

 .کنمینداره. خواهش م ی. امتحانش که ضررمیبار امتحان کن هیحداقل  ایب ؟یاگه باشه چ  -
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 .نزد یچند لحظه ساکت موند و حرف لیب

 ”پارت شصت و سه“

 :به حرف اومد و گفت هیاز چند ثان بعد

ه هم ماه ب یهارو بدون آشکار کردن قدرت نیو کو نایکه بتونه کاتر یحل واقعراه هیباشه. من دنبال   -

 .دمیبهت نم یقول چیبشه. من ه دایحل پکه راه ستین ینیتضم چیه یول گردم؛یبرسونه م

سرتاسر وجودم  یحال شده بودم. نشاط توخوش یلیحرف خ نیا دنیلبم نشست. از شن یرو یلبخند

 .دادیو بهم آرامش م دیتابیبه قلبم م دیکرده بود. نور ام دایپ انیجر

 هیکه  میدونیالاقل م ه،یزیخودش چ میاون دوتا رو بهم برسون میکن یکه سع نیهماشکال نداره.   -

 .میباش دواریام دیخبر نداره؛ با ندهیکس از آ چیتازه ه م،یکرد یکار

 گهید .گذشتیم جانیاز اومدنم به ا قهیچهل و پنج دق باًینگفت. به ساعت نگاه کردم. تقر یزیچ لیب

 .برگردم مارستانیگرفتم به ب میتصم نیهم یموندن نداشتم برا یبرا یلیدل

 :گفت لیبلند شدم که ب یرو از

 کجا؟  -

 .بزنم نایبه کاتر یبرم و سر مارستانیبه ب خوامی. مگهیبرم د  -

قبل از خارج شدن از  م،یدیکرد. به در که رس میهم همراه لیتکون داد. به سمت در رفتم و ب یسر لیب

رو  یحس چیبود و ه یخنث لیبهش نگاه کردم. ب زد،یها موج ماون یتو دیکه ام ییهامخونه، با چش

اگه  ی! حتکو خش یجد داد،ینشون م یطورنیاکثراً ا لیبدم. گرچه ب صیاز چهرش تشخ تونستمینم

 .دادیجلوه م یجد دیبودنش بود و با سیبه خاطر رئ لیحالت ب نینباشه! ا نیا شیاحساسات درون

 :گفتم

 .یممنون که به حرفم گوش داد  -
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هام رو مو دیوزیکه م یگرفتم. باد شیرو در پ مارستانیتکون داد. سوار موتورم شدم و راه ب یسر لیب

باز شده بود،  دیام یهادروازه یحالم خوب بود و قلبم به رو کهنیا لیو به دل کردیپخش م یهوا یتو

 یمشکل چیه گهیو د شهیخوب م یلیکنه، خ دایپ یبتونه راه لی. اگه بکردیبهم منتقل م ینیحس دلنش

 .مونهینم

ه ک یراه سنگ یپارک کردم. تو اطیح یاز فکر خارج شدم. موتورم رو تو مارستان،یبه ب دنیرس با

پشت در شدم تا به باال  یهارفتم. همسفر پله مارستانیاطرافش چمن بود، حرکت کردم و به داخل ب

رد. به خو دیوید هرو براه ی. چشمم تودمیرس نایکردم و به اتاق کاتر یرو ط ییروا راههبرسم. بعد از پله

 :اومد و گفت شمیمن، پ دنیمحض د

 ؟یحرف زد لیبا ب شد؟یچ ایل  -

 .صداش دستپاچه و نگران بود لحن

 :دادم جواب

 نداد، گفت که امکان یقول چیاما ه کنه؛یم یحل واقعراه هیکردن  دایپ یرو برا شیآره. گفت که سع  -

 .مثبت نده یجهیداره نت

 .داد رونیب یرو با آسودگ نشیس ینفس حبس شده تو دیوید

نده،  جهینت کار نیچون اگه ا م،یبگ یزیچ نایبه کاتر دینبا نیبب یول ه؛یزیچ هی نشمی. همهیخبر خوب  -

 .شهیحالش بدتر م نایکاتر

 .موافقت تکون دادم یبه نشونه یسر

 .با توئه آره حق  -

 ”لیاز زبان ب“

عوض  یلیخ ن،یبعد از جدا شدن از کو نایبود. کاتر ایرفت و من رو با افکارم تنها گذاشت. حق با ل ایل

دختر آروم و  هیبود؛ اما  یایشد. دختر شاد و قو لیآدم کم حرف تبد هیآدم پرحرف به  هیشد. از 
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 نایکاتر به ی. وقتمینداد یتیاهم یول م؛یدیرو د رییتغ نیما ا یکرد و همه یریگچشم رییشد. تغ فیضع

رو فراموش  نیعشقش به کو ششون،یبعد از جدا کردمیجدا بشه، فکر م نیاصرار کردم که از کو

نداره؛  یخوب نشده؛ اما گفتم اشکال نایحال کاتر دمیجدا شدن، د نیو کو نایکاتر کهنی. بعد از اکنهیم

تباه که اش دمیاما نکرد. امروز فهم کنه؛یم شرو فرامو نیگفتم باالخره کو. شهیاما خوب م کشه؛یطول م

 نیخواستم تا از کو نای. اون موقع از کاترشهیحالش خوب نم نایبگذره، کاتر گذرهیقدر مکردم. هر چه

 نیمشکل رو حل کنم. هم ترعیهر چه سر خواستمی. مدمیترسیماه کامل م یهاجدا بشه؛ چون از قدرت

 م؛کردیم دیکه نبا ی. ترسم باعث شد زود قضاوت کنم، در حالنمیم موجب شد راه درست رو نبترس

 قیتحق یکاف ی. ما به اندازهگفتیدرست م ای! لمیکردیزود قضاوت م دینبا هاسیکدوم از ما رئ چیه

نابود  رو نیو کو نایکاتر یکارمون زندگ نیو با ا میپناه برد م،یکرد دایکه پ یراه نی. به اولمینکرد

 امخوینم نیاز ا شیب گهیمن رو به خودم آورد و متوجه شدم که د ایل یها! حرفهیگه کافیاما د م؛یکرد

سه روز  یزنگ زدم و برا هالهیقب سیرئ یبه تمام م،یتصم نیبه ا هیکنم. با تک یبد نیو کو نایبه کاتر

گفتم؛ ن هشونموضوع جلسه رو ب ان،یبه جلسه ب هاسیرئ یهمه کهنیا یجلسه برگزار کردم. برا هیبعد، 

ون . اشهیو اون موقع اوضاع بد م فهمنیها موضوع جلسه رو ماون یالبته فعال نگفتم. سه روز بعد همه

قراره تموم بشه؛ اما من تموم تالشم رو  یجورچه ستیو معلوم ن شهیموقع است که طوفان درست م

 .کنمیموفق شدن م یبرا

 ”نایاتراز زبان ک“

 بهتر بشه. به محض دمیچند بار پلک زدم تا د دن،یتار د لیباز شدن. به دل ییروشنا یبه رو هامچشم

نگاه  رونیبود و از پنجره به ب ستادهیپنجره وا یچشمم به پدرم خورد که جلو نم،یتونستم بهتر بب کهنیا

 یمبل تک نفره هی. به جز زدنیرنگ بهم چشمک م یریش یوارهای. به اطرافم نگاه کردم. دکردیم

 یتو اومدیاتاق نبود، به نظر م یتو یزیاون چ یرو لیو وسا دیسف کیکوچ زیرنگ و م یانسکافه

ذهنم  از طرف یدرست امیپ تونستمیو منگ بودم. نم جیو گ کردمیم یبودم. احساس کرخت مارستانیب

 د،کریم تمیهوا، اذ یتو الکل یبودم و بو یاون تخت ناراض یحال که از بودن رو نیکنم. در ع افتیدر

 .بودن بود هوشیب یخاطر مدتفقط به آرامش نیداشت که ا انیوجودم جر یآرامش هم تو
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 :گفتم ،یو آروم فیضع یصدا با

 .بابا  -

 یتو یحالزد. خوش یلبخند دیکه من رو د نیبه طرفم برگشت. هم عاًیصدام، سر دنیبا شن بابام

 :اومد و گفت شمی! پدنیخندیهاش هم مچشم یو حتشد  داریصورتش پد

 .حال شدمقدر خوشچه شهی! باورت نمیتو به هوش اومد نایکاتر  -

 برام افتاد؟ یچه اتفاق  -

 .گذشت یول ؛یشد یفشار عصب هیدچار   -

 :نگفتم که گفت یزیچ

حاال بر  نی. همیهم خبر بدم که به هوش اومد هیحالم که حالت خوبه. برم به بقخوش یلیخ زمیعز  -

 .گردمیم

که من حالم بد شد و  ینگاه کردم. شب بود و زمان رونیتکون دادم و پدرم رفت. از پنجره به ب یسر

 .کردن، هوا هنوز روشن بود هیشروع کردم به گر

 بودم؟! اصالً ساعت چنده؟ هوشیهمه مدت ب نیا یعنی

 داریموقع شب ب نیخونوادم تا ا یعنیکردم. ساعت دو شب بود.  دایاتاق دنبال ساعت گشتم که پ یتو

 شدن و تیخاطر وجود من اذدوباره به انمی. اطرافدمیکش یآه ام؟یموندن؟ منتظر موندن من به هوش ب

 !بده یلیخ نیا

 کهنیخاطر ابه یوارد شد. همگ ایو ل تایشدن در من رو از فکر خارج کرد. بابام به همراه مامانم، ر باز

 یرو رو یکردم لبخند خشک و خال یهم سع نیهم یبرا زدن؛یحال بودن و لبخند محالم خوبه خوش

 .ارمیهام بل*ب

 ”پارت شصت و چهار“
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که مامانم دستم رو گرفته بود، به سمت  یمرخص شدم. در حال مارستانیاز ب ازدهیبعد ساعت  روز

ون طرف ا نیا یادیز یهاشلوغ بود و آدم مارستانیب اطی. حاومدیهم دنبالمون م تای. رمیرفتیم نیماش

ه و ب میبه خونه بر ترعیهر چه سر خواستی. دلم مدیکشیرو نم یشلوغ نی. حوصلم ارفتنیطرف م

هم  تایبود. مامانم جلو و من و ر نیماش ی. بابام تومیسوار شد م،یدیکه رس نیاتاقم پناه ببرم. به ماش

رس  ریت دادم و هیپنجره تک یشهیروشن شد و مقصدمون خونه بود. سرم رو به ش نی. ماشمیپشت نشست

 .نبود دیشاز خور یو خبر زدنینگاهم رو آسمون قرار دادم. ابرها بهم لبخند م

 .دمیمامانم رو شن یصدا

 .شهیهم عوض م هابچه ی. حال و هوامیبخور اطیح یتو میغذا سفارش بد رونیشب از ب دیوید  -

 .حتماً ه،ی: فکر خوببابا

 :با ذوق خودش رو به جلو خم کرد و گفت تایر

 .میبه جنگل بر اط؟یچرا ح  -

 :گفت بابا

 .شلوغ باشه دیمحل قرار شا  -

 .جنگل یتو گهید یجا هیمحل قرار نه،   -

 .زمیباشه عز  -

 خواست،یخلوت م یجا هیهام رو بستم. دلم برنامه، چشم نینسبت به ا تفاوتیو ب دمیکش یقیعم نفس

 .نباشه کسچیکه ه ییجا هیدور که برم،  یجا هی

با بارش  یما مساو دنیشدم. رس ادهیکه دم در خونه پارک شد، خداروشکر کردم و بعدش پ نیماش

باز هم هوا گرم بود؛ باالخره بارون تابستون بود  یول د؛یرقصیهوا م یو باد تو دیباریبارون شد. بارون م

کرد به دنبال  دارو دست نوازش به صورتم زد، من رو وا دیکه وز یباشه. باد یطورنیا دمیبا گه،ید

 .خودش برم
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 :گفتم

 .گردمیزود بر م ن،ینگرانم نباش رم،یمن م  -

 یی. جادیکشیرفتم که باد من رو م ییو به جا دمیاز طرفشون باشم، دو یمنتظر واکنش کهنیبدون ا بعد

 یبعد خودم رو تو ی. مدترفتنیکه االن دلم هواش رو کرده بود و پاهام ناخودآگاه به اون سمت م

 دادن،یبهم اجازه م هامییکه توانا یها با سرعتدرخت یالبه گرگ شدم و البه لیکردم. تبد دایجنگل پ

آرامش بعد از  گمیم داد؛یبهم آرامش بعد از طوفان رو م خورد،یپوستم م یدویدم. نم نم بارون که رو

 نیاول یاکه بر یای. زندگیو خسته بودن از زندگ یبرپا بود؛ آشوب دلتنگ یدلم آشوب یطوفان چون تو

 .نشستیبه دلم م یکنونآرامش  نیحال، ا نیبودم و با ا زاریعمرم ازش ب یبار تو

 ”دو روز بعد“

 ”لیازبان ب“

. میخونم، نشست یکرم رنگ تو یغذاخور زیپشت م یساعت سه، جلسه شروع شد و همگ دنیفرا رس با

وسط فقط من  نی. اشدیم دهیدونستن موضوع جلسه د یبرا شونیکنجکاو هاسیرئ یهمه یتو چهره

 .اتفاقات بعد از جلسه کنجکاو نبودم یبرا

 :دیقفل هم کرد و پرس زیم یهاش رو روزد، دست یلبخند مسیج

 ه؟یامروز چ یموضوع جلسه  -

ه دنبالش. درسته ک یهاور کرد. ترس از گفتن موضوع جلسه و اتفاقدلم شعله یسوال ترس رو تو نیا

 ستمتونیکمک کنم؛ اما باز هم نم نایگرفتم به کاتر میجلسه رو خودم برگزار کردم و خودم تصم نیا

 .کردنیت میمن زوم بودن و من رو اذ یها رو. همه چشمدمیکش یقی. نفس عمرمیبگ دهیترسم رو ناد

بار باز و بسته کردم.  هیهام رو دست و پام رو گم کرده بودم. بدنم داغ کرده بود. چشم ییجورا هی

کردم شجاع باشم،  یترسم رو کنار گذاشتم و سع نیهم ینداشت؛ برا یادهیفا چیسکوت کردن ه

 .هیکار هیو حاال وقت انجام  میگرفت دشیهمه مدت ناد نیکه ا یینای. کاترنایخاطر کاتربه



 

 

 
212 

 سرما غفاری کاربر انجمن رمانیک | رمان عشق ناشدنی

 
 دیموضوع شا نیباهاتون صحبت کنم. ا یموضوع هیجلسه رو برگزار کردم تا در مورد  نی: امروز امن

که  یاموضوع جلسه شی. دو ماه پدیهام گوش کنلطفاً اول به حرف ینباشه؛ ول ندیبراتون خوشا

پسر  هی شقعا نایبه اسم کاتر لمیقب یتو یدختر اد،یب ادتونیماه کامل بود و اگه  یهاقدرت م،یگذاشت

ما فکر  یماه کامل پنهون بشه، اون دوتا از هم جدا شدن. همه یهاقدرت کهنیا یشده بود. براانسان 

مشکل بعد از جدا شدن اون دوتا  م،یکه جدا شدن اون دوتا مشکل رو حل کرده؛ اما اشتباه کرد میکرد

 .شروع شد

 :دیپرس یهر

 ه؟یچ یگیکه م یمشکل نیا  -

 از یهم من خبر نیخاطر همرو قطع کرده و به نیبا اون پسره کو شیارتباط یهاراه یهمه نای: کاترمن

 یدرناراحته. به ق یلیخ نیاز کو یخاطر دوربه نایکه کاتر نمیبب تونمیندارم؛ اما به طور واضح م نیکو

 .بود یبستر مارستانیتو ب شیکه سه روز پ

 ؟ی: که چیکوگام

ه رو داشت ک نیا ییصداش توانا یبودن. غروره تو تفاوتیهاش سرد و بنگاه کردم. چشم یکوگام به

 :ادامه داد تفاوتشیلرزه به دل آدم بندازه. با همون لحن ب

 ؟یاون دوتا رو دوباره به هم برسون یخواینکنه م  -

 :کردم قاطع و محکم باشه گفتم یکه سع یینگاهش کردم. صاف نشستم و با لحن و صدا مصمم

 .کار رو بکنم نیهم خوامیم قاًیدق  -

 یچهره یشد. تو انیتعجب نما هایو بعض ینگران هایبعض یهمه عوض شد. تو چهره یچهره حالت

. جالب بود که االن دیفرا رس دم،یترسیکه ازش م یا. باالخره لحظهکردیم ییهم خشم خودنما یکوگام

 مطمئنموجود نداشت. فقط مصمم بودم که به هدفم برسم.  یاینگران چی. هکردمیرو حس نم یترس

 دست بر ممیاما من از تصممن قراره مخالفت کنن؛ میحضور دارن، با تصم جانیکه ا یهفت نفر یهمه

 .کنمیو مقاومت م دارمینم
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 :کرد و گفت زیرو ر شیاقهوه یهاچشم کرد،یبود و بهم نگاه م دهیکه به طرفم چرخ یدر حال دیآلس

 ؟یماه رو دوباره آشکار کن یهاقدرت یخوایتو م ؟یکن کاریچ یخوایکه م یتو متوجه لیب  -

که  یگذاشتم و در حال زیم یهام رو روبرداشت رو از حرفم بکنن. آرنج دست نیزده بودم ا حدس

 :گفتم دادمیهام رو تکون مدست

 .به هم برسن نیو کو نایکاتر خوامی. من مستیماه کامل ن یهاهدف من آشکار کردن قدرت  -

 :گفت یبلند یو با صدا دیکوب زیم یمشتش رو رو یکوگام

 کنه؟یهم م یمگه فرق  -

 .خودش صدام رو باال بردم مثل

 .کنهیآره م  -

 :کردم متقاعد کننده باشه ادامه دادم یکه سع یترآروم یصدا با

ر فک نیو اصالً به ا میپناه برد م،یکرد دایکه پ یحلراه نی. به اولمیرداون دفعه ما زود قضاوت ک  -

ماه رو فعال کنه و نه  یهاراه که نه قدرت هیتر. راه آسون هیباشه؛  گهیراه د هیکه ممکنه  مینکرد

 .رو از هم جدا کنه نیو کو نایکاتر

 .وجود داشته باشه یراه نی: امکان نداره همچمسیج

 .تکون داد نیحرف سرش رو به طرف نیزدن ا نیح

 یزیماه کامل هم چ یهاو راجب قدرت مینکرد قیتحق یکاف یما که به اندازه ؟یدونی: از کجا ممن

 .میدونینم

 .عالم افکارشون غرق شده بودن ینزد. همشون تو یحرف کسچیه

 ”پارت شصت و پنج“

 :دادم ادامه
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 میدازبن ینگاه هی نیایب گمیمن دارم م م؛یهم برسون االن اون دوتا رو به نیهم نیایب گمیمن که نم  -

 .نباشه و من به خواستم نرسم یراه چیه دیهست؟ شا یراه ایآ مینیبب

 ؟یوقت چباشه، اون دمی: شاونگیتک

کته هم ن نی. در ضمن، به افتهیب یاتفاق بد کهنیبدون ا رسن،یبه هم م نیو کو نای: اون موقع کاترمن

 هی. میبرب نیعشق رو از ب میتونیو نه م میکن یماه رو تا ابد مخف یهاقدرت میتونیکه ما نه م دیتوجه کن

 ستی. بهتر نشهیاز اول شروع م هو ماجرا دوبار شهیانسان م هیعاشق  گهید ینهیگرگ هیکه  رسهیروز م

 م؟یحل کن شهیمشکل رو از ر نیاالن ا نیهم

 .انگشت اشارش رو به سمتم گرفت هنسل

 .میمانع عشق بش میتونیمورد کامالً حق با توئه. ما نم نی: در اهنسل

 :گفت دادیهاش رو تکون مکه دست یدر حال یجرم

رو  نیو کو نایماه بشه و کاتر یهاکه مانع آشکار شدن قدرت میکن دایپ یراه هی میتونیطور مچه یول  -

 به هم برسونه؟

 .نگاه کردم یچشم به هر یگوشه با

 یزیچ هیداخل کتاب  کهنیا دی. به امارهیگفتم کتاب اسرار ماه رو با خودش ب یبه هر نیخاطر هم: بهمن

 .میکن دایپ

 ونه؟رو به عشقش برس نایکاتر” لیب“اون  نیبذار نیخوایشما واقعاً م یعنی نم،یبب نیستی: وایکوگام

 کردیم ی. چرا لجبازکردمیرو درک نم یهمه مخالفت کوگام نیبود. ا یو ناراض یصداش عصب لحن

 شه؟یم یآخه؟ مثالً اگه موافقت کنه چ

 .نداره یماه کامل آشکار نشه، با هم بودن اون دوتا اشکال یهاکه قدرت ی: در صورتیهر

 .نداره ی: آره، به نظر منم اشکالدیآلس
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 :بلند شدم و گفتم یصندل یاز رو ،یتوجه به کوگام بدون

 .میطلسم کتاب رو انجام بد نیایپس ب ن،یموافق یحاال که همگ  -

 .که هنوز نشسته بود یبلند شدن، جز کوگام هاشونیصندل یحرف من همه از رو نیا با

 :گفت یخطاب به کوگام یجرم

 .لج نکن یکوگام االی  -

 ؟یکن دایماه پ یهاپنهون نگه داشتن قدرت یبرا یراه درست حساب هی یخوای: نمونگیتک

 .حل بشه شهیتا مشکل از ر میکار رو انجام بد نیا دیبا ی: کوگامیهر

 :گفت شدیبلند م یصندل یکه از رو یو در حال دیکش یقینفس عم یکوگام

 .باشه  -

 انجام شد و یطلسم. طلسم به شکل درست یبه گفتن وردها میو شروع کرد میبه دست هم داد دست

 یزیکتاب رو باز کرد و شروع کرد به گشتن دنبال چ ی. هرمینشست هامونیصندل یبعدش دوباره رو

شروع کردن به  ونگیهنسل و تک کرد،یم یکتاب رو بررس یکه هر ی. در اون مدتمیخواستیکه م

ت تا رف یاگهیبلند شد و به سمت د یصندل یاز رو یمشغول شد. کوگام شیبا گوش مسی. جزدنحرف 

 .چشم دوختن یثل من منتظر به هرهم م یو جرم دیبکشه. آلس گاریس

 کردمیم یگرما زده شده بودم. داشتم سع جانی. از فرط هکردیم تمیحاکم بر جو، اذ نیسنگ یفضا

و  دادینه، ذهنم رو قلقلک م ای شهیم دایپ یراه کهنیچندان موفق نبودم. فکر ا یرو حفظ کنم؛ ول دمیام

که کنارم  دیو به آلس دمیبه موهام کش یسوال، آزار دهنده بود. دست نیجواب ا یمنتظر موندن برا

تش رو دادم. دس یانداخته بود. نگاهم رو به جرم نییسرش رو پا نه،ینشسته بود، نگاه کردم. دست به س

 .کردیم ییفرمانروا ی. جو نگران کننده بود و سکوت مرگبارکردینگاه م یچونش گذاشته و به هر ریز

 :گفت یهر یتحمل رقابلیغ قیاز دقا پس

 د؟یتوجه کن یهمگ شهیم  -
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 .میداد یتوجهمون رو به هر یبه جمعمون برگشت و همگ یکوگام

ماه و به هم رسوندن  یهابردن قدرت نیاز ب یبرا یحلراه چینکردم؛ ه دایکتاب پ یتو یچی: هیهر

 .ستین نیو کو نایکاتر

حت نارا یلیکه خ یکیبود. من  تفاوتیب ینقش بست. کوگام یهممون جز کوگام یتو چهره یدیناام

 .موفق نشدم کهنیبه بن بست خوردم. از ا کهنیشده بودم. ناراحت از ا

. شهیراحت منا یلیخ م،ینکرد دایپ یاگه بفهمه که راه ای. لدمیکش یاشتباهم رو جبران کنم. آه نتونستم

بعد  به نی. از ادمیکش یافتاد. هوف ادمیبهم دوخت،  ،یرفتن رونیکه اون روز از خونم ب دشینگاه پر ام

فشار دادم. کاش زمان  حکمهام رو بستم و مجدا بمونه؟ چشم نیاز کو دیتا آخر عمرش با نایکاتر ؟یچ

رو  نایرکه کات رفتیم یبود. به روز فتادهیها ناتفاق نیاز ا کدومچیکه ه ی. به روزگشتیبه عقب بر م

 .جدا بشه نیمجبور کردم از کو

 .برد نیسکوت رو از ب یهر یصدا

 ...البته  -

 ؟ی: البته چمسیج

 :کتاب یهاشروع کرد به خوندن متن یهر

 ”پارت شصت و شش“

شده. از  یدردسر ساز بوده و موجب اتفاقات بد هانهیگرگ یها براماه کامل در طول قرن یهاقدرت  -

ماه کامل  یهابردن قدرت نیاز ب یبرا یمشکل، به دنبال راه نیاز ا ییرها یبرا هانهیرو گرگ نیا

 کی یلهیماه کامل به وس یهاشد، گرفتن قدرت دایکه پ یحلراه هانهیگرگ ادیز افتادند. بعد از تالش

شخص  کیماه را از آن جدا کرده و به  یهاقدرت توانیطلسم م کی یلهیطلسم خطرناک بود! به وس

خطرناک بوده و در صورت موفق نشدن  یطلسم؛ طلسم نیمنتقل کرد. هر چند الزم به ذکر است که ا

شده، طلسم را انجام  خاببوده که موجب شده شخص انت ینکته عامل نی. اشودیشخص، منجر به مرگ م

کامل آشکار  ماه یهااگر دوباره قدرت ندهیدر آ دوارمیبماند. ام یماه درونش باق یهاندهد و قدرت
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شجاع باشد و طلسم را انجام دهد و  یاست، فرد دهیکه عاشق شده و همان شخص برگز یانهیشد، گرگ

 .دهد اتماه کامل نج یهاقدرت یرا از شکنجه هانهیگرگ شهیهم یبرا

و  جیهنسل گ کهنیتا ا میکتاب رو تموم کرد، همچنان ساکت بود یهاخوندن متن یهر کهنیاز ا بعد

 :دیمنگ به هممن نگاه کرد و پرس

 م؟یکن کاریاالن چ  -

 .ذهن همه نقش بسته بود یتو دیذهن من و شا یبود که تو یسوال د،یکه هنسل پرس یسوال

باشن و  با هم توننیم نیو کو نایماه کامل ازش گرفته بشه، کاتر یهااگه قدرت م؟یکن کاریچ دیبا االن

 .آشکار کردن نخواهد داشت یبرا یقدرت گهیچون ماه کامل د شهیماه کامل آشکار نم یهاقدرت

ست ه یقدراون نیعشقش به کو ده؟یطلسم رو انجام م ناست،یفرد انتخاب شده که همون کاتر ایآ یول

 که حاظر بشه با وجود خطر مرگش، طلسم رو انجام بده؟

 رونیکه راه ب یگودال م؟یاون افتاده بود یبود که تو یجور گودالچه گهید نی. ادمیدلم کش یتو یهوف

 !نجات ای یزندگ ایکه راه خروجش دو راه داره؛  ی. گودالستیرفتن ازش معلوم ن

قدر هم که به کردم. هر چه یهام زندانحصار دست نیگذاشتم و سرم رو ب زیم یهام رو رودست آرنج

ودال رو گ یو راه خروج رهیبگ دیبا نایرو کاتر یینها مینداره. تصم یادهیموضوع فکر کنم، بازم فا نیا

 !میکن شییراهنما میما فقط بتون دیمشخص کنه. شا

 ه؟ی: نظرتون چیهر

 .دیتک تک ما چرخ نیب نگاهش

 مگه نه؟ ناست،ی: فرد انتخاب شده همون کاتریجرم

 .اتفاقات سردرگمش کرده نیا دادیبود که نشون م یطور لحنش

 .: آرهونگیتک
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 :گفت دادیهاش تکون مهاش رو متناسب با جملهکه دست یلدر حا دیآلس

 ای. ناستیخود کاتر یمرحله به بعد به عهده نی. از امیحرف بزن نایبا خود کاتر دیصورت با نیدر ا  -

و طلسم رو انجام  کنهیرو تحمل م ییجدا نیدرد ا کهنیا ای رسهیو به عشقش م دهیطلسم رو انجام م

 .دهینم

 :گفت زدنیم ادیرو فر یهاش ناباورکه چشم یدر حال یبا لحن تند یکوگام

اگه اون دختر قبول کنه و طلسم رو انجام بده، مخالفت  ن؟یشما با هر دو صورت موافق یعنی  -

 ن؟یکنینم

 یچ چون همه م،یمخالفت کن شهیالزم نم گهیانجام بده که د تیطلسم رو با موفق نای: اگه کاترمسیج

 .ادینم شیپ یمشکل چیو ه شهیتموم م

 هیدست  نیو خطرناک هستن، بسپر یقو یلیماه کامل رو که خ یهاقدرت نیخوایم یعنی: یکوگام

 ساله؟ جدهیدختر ه

 نینبود ا یلی. دلرفتیاعصابم راه م یرو جایداشت با مخالفت ب یابروهام نشست. کوگام یرو یاخم

 .همه واکنش نشون بده

 .صدام تند بود لحن

از  تونهیم یآدم بالغ هست و به خوب هی. از هر لحاظ جدهیسالشه، نه ه کیو  ستیب نایکاتر یکوگام: من

 .ادیماه کامل برب یهاپس قدرت

 ؟ی: اگه نتونه چیکوگام

راه  نیاگه بفهمه آخر ا یشده و خودش رو باخته؛ ول فیضع دی. االن شاهیقو نای! کاترتونهی: ممن

 .کنهیدش رو جمع مدوباره خو نه،یبه کو دنشیرس

 .بهم نگاه کرد. انگشت اشارش رو به سمتم گرفت هنسل

 ؟ی: پس تو بهش اعتماد دارهنسل
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 :قاطع و محکم گفتم یلیخ

 .آره دارم  -

. بعدش یبگ نایرو به کاتر زیهمه چ دیبا لی. بمونهیبحث کردن نم یبرا یزیچ گهید نی: بنابرادیآلس

 .نه ایکه طلسم رو انجام بده  کنهیانتخاب م نایکاتر

 .بلند شدم میصندل یرو از

 !ریوقت بخ ونی. آقادمیو خبرش رو بهتون م زنمیحرف م نای: پس جلسه تمومه. با کاترمن

به نوبت از خونم خارج شدن و من رو با افکارم تنها گذاشتن.  هاسی. رئمیبلند شد یحرفم همگ نیا با

 .گذاشتم زیم ینشستم. سرم رو رو زیپشت م یصندل یبعد از رفتنشون دوباره رو

 دایخاتمه دادن به تمام مشکالت پ یبرا یحلراه هی کهنیحال از احال بودم و هم نگران؛ خوشخوش هم

و  رهیمیاگه نتونه موفق بشه م ؟ینتونه طلسم رو انجام بده چ نایاگه کاتر که،نیو نگران از ا میکرده بود

 .میشیوقت مقصرش ما ماون

 هکنیعالوه بر ا ره،یخاطر ما بمبه لهیقب یاز اعضا یکی کهنیدست به دست هم دادن. فکر ا بروهاما

 رهیبم انی. اگه کاترآوردیدر م یناراحت یبود، بلکه قلب من رو هم به سلطه یباعث شرم و سر افکندگ

 خونوادش نگاه کنم؟ یرو یتو یطور؟ چهکنم کاریچ دیبا

ع راه رو قبول نکنه، اون موق نیاصالً ا دی. شاادیاون از پسش برم کهنیباشم به ا دواریگرفتم ام میتصم

 .نگران نخواهم بود

گرفتم  میتصم زها،یچ نیخسته از فکر کردن راجب ا یاتفاقات و حت نیا یو خسته از تمام دمیکش یهوف

 .وقت رو هدر ندم نیاز ا ترشیب گهیکه د

اب رو گرفتم. بعد از دو بوق جو نایکاتر یگوش یرو بلند کردم و به سمت تلفن خونه رفتم. شماره سرم

 .داد

 .الو  -
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 :دهنم رو قورت دادم و گفتم آب

 .نایسالم کاتر  -

تعجب  ایبهش زنگ زدم، جا خورده و  کهنیشد. احتماالً از ا دهیلحظه سکوت در جواب حرفم شن چند

 .انداخت نیگوشم طن یوکرده. باالخره صداش ت

 ؟یطورچه لیب  -

 .باهات حرف بزنم خوامیبه خونم، م ایاومده. ب شیپ ی. موضوع مهمهانیا الیخیب نایکاتر  -

 در چه مورد؟  -

 .یفهمیم یهر موقع اومد  -

 .دمیشن یرو از پشت گوش قشینفس عم یصدا

 .رسونمیخودم رو م قهیباشه، در عرض چند دق  -

 .خداحافظمنتظرم،   -

 .خداحافظ  -

 .کنم آماده نایاومدن کاتر یکردم خودم رو برا یهام رو بستم. سعرو قطع کردم و چشم تلفن

 ”پارت شصت و هفت“

 ”نایاز زبان کاتر“

 ؟یباهام حرف بزنه؛ اما چه موضوع یراجب موضوع خوادینگرانم کرد. بهم گفت که م یکم لیب تماس

 کردم یگرفتم. سع شیرو در پ لیب یزدم. راه خونه رونیحاضر شدم و از خونه ب ل،یاز تماس ب بعد

 .افتاده باشه، فکر نکنم یممکنه اتفاق بد کهنیباشم و به ا دوارمیام
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 یآه یابر یهوا دنیبود. با د رونیسرم و نگاهم معطوف ب گاههیپنجره تک یشهیبودم. ش یتاکس سوار

ستون از تاب ترشیتابستون شدت بارش بارون ب نیبوده؛ اما ا یبارون یشهر شهی. فورکس همدمیکش

 !پارساله

 یطورنیکه ا شدهیچ یعنیبهم بزنه.  خواستیم لیبود که ب ییهاحرف ریرو بستم. ذهنم درگ هامچشم

 زنه؟یصدام م ییهوی

 ادهیپ یباز شدن. پول راننده رو دادم و از تاکس ییروشنا یهام به روچشم ل،یب یبه خونه دنیرس با

 .رنگ رفتم. زنگ رو زدم دیشدم. به سمت در سف

! دشیم دهیهاش دچشم یتو دیمثل ترد یزیچ هیبود و  یالعاده جدباز شد. چهرش فوق لیتوسط ب در

 شده؟یمگه چ د؟یکنجکاو شدم. چرا ترد

 .سالم  -

 .داخل ایسالم ب  -

مبل  یکرد. همزمان با هم رو تیکرده و به داخل رفتم. من رو به سمت سالن هدا تیحرفش تبع از

 .مینشست

 ارم؟یبرات ب یخوریم یزیچ  -

 .اومده باشم یزیخوردن چ یفکر نکنم برا  -

 .درسته  -

 خاطر. بهرفتیبگه با خودش کلنجار م خواستیکه م یزیگفتن چ یچهرش کامالً معلوم بود برا از

 .تر کنمگرفتم کارش رو راحت میهم تصم نیهم

 ؟یباهام حرف بزن یخواستیم یدر مورد چه موضوع لیب  -

 ؟یبیمارستان بود دمیشن نایکاتر  -
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پدر و مادرم بهش گفتن؟ اصالً  ده؟یاز کجا فهم لیهام گرد شدن. بوجودم رو فرا گرفت و چشم تعجب

 کنه؟یبحث رو باز م نیچرا داره ا

 .میبه بیمارستان رفت نیحالم خوب نبود؛ واسه هم کمیآره،   -

 .اومد و باهام در مورد تو حرف زد یبود مارستانیبهم خبر داد. اون روز که ب ایل  -

 .نگاش کردم یابروم رو باال دادم و سوال یتا هی

 !در مورد من؟  -

 .رو بهم گفت و باعث شد متوجه اتفاقات اطرافم بشم، ازش ممنونم یاومد و همه چ کهنیآره، از ا  -

 .شدم جیگ

 ه؟یمنظورت چ  -

 .هاش رو باز و بسته کردبار چشم هیو  دیکش یقینفس عم لیب

 :کرد به حرف زدن شرو

 اما اشتباه نه؛یماه کامل جدا شدن تو از کو یهاتنها راه پنهون کردن قدرت میفکر کرد شیدو ماه پ  -

 .میکردیم ییو شما دوتا رو مجبور به جدا میداشتیزود دست از تالش بر م دی. نبامیکرد

ا ب لیب دمیفهمیقلبم رو شکوند و وارد قلبم شد. نم یغم و اندوه باز دروازه ن،یاسم کو دنیشن با

ار که ک یزمان ؟یشده که چ مونیبه کجا برسه؟ االن پش خواستیها، محرف نیگذشته و زدن ا یادآوری

 کنه؟یرو دوا م یچه درد خوره؟یاون به چه درد من م یمونیاز کار گذشته، پش

 هم داره؟ یاگهیکار د کنه،یور مقلبم رو شعله کهنیا جز

 !نداره نه

 ”پارت شصت و هشت“

 .به خودم اومدم لیب یصدا با
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شده  بیقدر موجب آسچه م،یکه ما کرد یاومد و باهام حرف زد، متوجه شدم کار شمیپ ایل یوقت  -

رو  ماه یهاهم برسونه و قدرت که شما دوتا رو به میبگرد یحلدنبال راه میگرفت میتصم نیهم یبرا

 .آشکار نکنه

 .زدم. بغض به گلوم چنگ انداخته بود یصدا دار پوزخند

 یکهیشد و جز چند ت رانیشد و شکست. و یزخم نیبعد از جدا شدن از کو ش،یمن دو ماه پ قلب

رو ول کردم، قلب خودم رو هم  نیکو مارستانیب یکه تو یازش نموند! همون وقت یزیچ گهیشکسته، د

ب قل یبه پشت سرم هم نگاه نکردم در واقع از رو یرد شدم و حت مارستانیکه از در ب یول کردم. زمان

 .خروارها خاک دفن کردم ریخودم رد شدم. اون روز قلبم رو ز

خمم ز یبود که فقط موجب سوزش دوباره یمن درمان نبود، بلکه مثل نمک یبرا لیب یهاحرف نیا االن

 .شدیم

 یکه تسلط یبلند یهوا باز کرده بودم، با صدا یهام رو توکه دست یمبل بلند شدم و در حال یرو از

 :اون نداشتم گفتم یرو

 یلیخ ره،ید گهیاالن د لیب خوره؟یبه چه دردم م یحل بگردو دنبال راه یبش مونیاالن پش کهنیا  -

 گهیراه د هیه بلک م،یتالش کن ای. گفتم بستیتنها راهش ن نیمن بهت گفتم؛ گفتم ا ش،ی! دو ماه پرهید

 یرو ول کردم و همه نیکو شی. من دو ماه پنیشما پسم زد یهمه ،یاما تو پسم زد م؛یکرد دایپ

 یکجاست، حت دونمیو نم خبرمیب نیرو باهاش قطع کردم. االن دو ماهه که از کو میارتباط یهاراه

 دهیفایب م،یکن دایپ گهیحل دراه هی کهنیفراموشم کرده. پس ا دینه، شا ایهنوز دوستم داره  دونمینم

؛ حل بگردمدنبال راه کهنیتحمل ا گهیدتوان مقاومت ندارم.  گهیمن د لیگذشته، ب نیخواهد بود. از ا

 .بشم رو ندارم دیبازم ناام یول

. سرتاسر بدنم خوردنیهام سر مگونه یشدم که رو ییهاهام تموم شدن، تازه متوجه اشکحرف یوقت

که  یانگار قصد در اومدن از سر جاش رو داره! در حال دیکوبیم نمیس یبه قفسه یو قلبم طور دیلرزیم



 

 

 
224 

 سرما غفاری کاربر انجمن رمانیک | رمان عشق ناشدنی

 
تم. گذاش د،یکشیم ریسرم که ت یمبل نشستم و دستم رو رو یعاجزانه روطور به زدم،ینفس نفس م

 :گفت یور در ناراحتغوطه ییبا صدا لیبود که ب نینگاهم معطوف زم

ازه بده اج م،یحاال که اشتباه کرد یول م؛یذاشتیتنهات م دی. حق با توئه، نباخوامیمعذرت م نایکاتر  -

قدر نکرده، مطمئن باش. اونم همون یفراموشت کرده باشه؛ ول نیکو یترسیتو م نی. ببمیجبرانش کن

 .دوست داره ،یکه تو دوستش دار

 .گوش سپرده بودم لیب یهابه حرف کردم،یکه هق هق م طورنیهم

 :ادامه داد لیب

 دایپ یراه هیبشه هم نترس، چون من اول  هودهیو تالشمون ب میکن دایپ یآخرش راه مینتون کهنیاز ا  -

 .و اون راه رو بهت بگم یایکردم و صدات زدم تا ب

اتم کردم به احساس یو سع دمیکش یقیچشم دوختم. نفس عم لیحرف سرم رو بلند کرده و به ب نیا با

از عشقم به  رو میدلخور تونستمیدلخور بودم؛ اما نم هانهیو گرگ لیکنم. درسته که از دست ب دایتسلط پ

 هیاونم با وجود  دم،به دور بودن ازش ادامه ب ها،نهیجهت حرص دادن گرگبرتر قرار بدم و صرفا  نیکو

 !حلراه

 .آورد رونیمن رو از آغوش افکارم ب لیب یصدا

 میونتیم ،یکه الزمه رو انجام داد یتو کار کهنیهنوز دوست داره. بعد از ا نیمطمئن باش کو نایکاتر  -

 .میکن داشیپ میبر

 .شدم کنجکاو

 ؟یچه کار  -

 .دهیخاتمه م زیکه به همه چ یهمون کار  -

 :کرده و دوباره ادامه داد یمکث لیب
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ه تو بود ک نیا میکرد دایکه پ یو راه میجلسه گذاشت هاسیبا رئ م،یکن دایحل رو پراه کهنیا یبرا  -

 .یرو انجام بد یطلسم هی نیبه کو دنیرس یبرا یتونیم

 ؟یچه طلسم  -

 .دیکش یقینفس عم لیب

. اگه ماه کامل یریماه کامل رو ازش بگ یهاو در اثر طلسم، قدرت یانجام بد دیکه تو با یطلسم هی  -

 .نخواهد داشت یاشکال چیه نیهاش رو از دست بده، با هم بودن تو و کوقدرت

و سرم  دمیکش ی! هوفشه؟یمگه م رم؟یماه رو ازش بگ یهابرام سخت بود. قدرت لیب یهاحرف درک

 حال نی. در عکردیکالفم م ارم،یماجرا سر در ب نیاز ا تونستمینم کهنیهام قرار دادم. ادست نیرو ب

 .کردیم دوارتریام ندهیدلم شکوفه زده بود و من رو به آ یتو دیبه اسم ام یزیچ

 .بهم چشم دوخته بود، انداختم تیکه با جد لیبه ب ینگاه

 شن؟یم یها چتاون قدر رم،یماه رو ازش بگ یهااگه قدرت  -

 .رهیگیتو قرار م اریو کنترلشون در اخت شنیبه تو منتقل م  -

 .بودم. افکارم رو به زبون آوردم جیو گ متعجب

 تیاز مسئول تونمیهستن. من م یقو یلیماه خ یهاطلسم رو انجام بدم؟ قدرت تونمیمن م لیب  -

 ام؟یداشتنشون بر ب

م شکست بخورم و نتون کهنی. ترس از اکردنیم یبودن که ترس رو به قلبم جار ییفکرها، فکرها نیا

 .ن نبودممطمئ ام،یبتونم از عهدش برب کهنیبود و راستش من از ا یکار، کار بزرگ نیباشم. ا نیکو شیپ

 :جواب سوالم رو داد لیب

قش جدا بودن تا از عش هشیبر عل ایکه کل دن یهست ی. تو همون دختریموفق بش یتونیتو م نایکاتر  -

با همشون مقاومت کرد. من به تو اعتماد دارم، پس تو هم به خودت  ییحال اون به تنها نیبا ا یبشه؛ ول

 .یدیانجام م نیکو یکار رو برا نینره که ا ادتیاعتماد داشته باش و 
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د از سم رو انجام بدم. بعطل نیا تونمیکه م کردمیباور م دیبه خودم اعتماد کنم. با دیبود، با لیبا ب حق

 .وفق بشمم دیو به خاطر عشقمون با نیخاطر کو. بهنیکو شیبرم پ تونمیاتمام طلسم، اگه موفق بشم، م

 دادن،یکه اراده و مصمم بودنم رو نشون م ییهارو مشت کردم و سرم رو باال گرفتم. با چشم هامدست

 .نگاه کردم لیب یهابه چشم

 .دمیم باشه طلسم رو انجام  -

ابروهاش رو  یشد. اخم یجد افشیباشه، ق دهیبه ذهنش رس یمهم زیزد. بعد انگار چ یلبخند لیب

 :کرد و گفت شیآرا

 .وجود داره یانکته هیفقط   -

 .ابروم رو باال دادم یتا هی

 !؟یا: چه نکتهنایکاتر

 ”پارت شصت و نه“

 .ر بودمکث کرد. معلوم بود که زدن حرفش براش سخت و دشوا یکم لیب

 ه؟یموضوع چ لیب  -

 .یریمیم ،یاگه شکست بخور ،یو اگه موفق نش هیطلسم، طلسم خطرناک نیا  -

، طلسم نیانجام ا یعنی رم؟یمیوجودم رو فرا گرفت. اگه موفق نشم م یو وحشتناک بیعج یدلشوره

 کنم؟ کاریچ دیمرگ؟ االن با ایو  نهیبه کو دنیرس ای جشینت

 .حرف زدن رو از دست داده بود ییو متعجب شده بودم. انگار زبونم قفل شده و توانا شوکه

 رم؟یممکنه بم کهنیطلسم رو انجام بدم؟ اونم با وجود ا دیبا هنوز

تمال اح تونمیبرسم. نم نیکه ممکنه موفق بشم و به کو نهیراه دو احتمال داره، احتمال دومش ا نیا یول

 عمر حسرت بخورم که اگه هیو  رمیبگ دهیخاطر احتمال مرگم، نادبودن رو فقط به نیموفق شدن و با کو
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و اگه موفق نشم هم  شهیتموم م یهمه چ چ،یاگه موفق بشم که ه شد؟یم یچ دادمیطلسم رو انجام م

 ایدن نیتالشم رو کردم، از ا تینها کهنیو موقع مرگم با فکر ا رمیمینم یدیحداقل با حسرت و ناام

 .ممرگ رو قبول دار نیا رم،یبه عشقم بم دنیراه رس یاگه قرار باشه تو نی. عالوه بر اکنمیم یاحافظخد

 .گوشم شد یملود لیب یصدا

 ؟یطلسم رو انجام بد یخوایبازم م ؟یکنیم کاریاالن چ نایکاتر  -

و تالشم ر تیکه نها دونمی. حداقل مستیبرام مهم ن رم،یموفق نشم و بم کهنی. اخوامیمعلومه که م  -

 .کردم و بازم نشده

 .زد یلبخند

 .مطمئنم نا،یکاتر یایاز پسش برم  -

. بده، نثارش کردم دیکنه و بهم ام تمیداشت حما یسع کهنیخاطر ابه یجواب لبخندش، منم لبخند در

 خوادیم کهنیا یجیگ یمبل بلند شد، به سمت اتاقش رفت و من رو تو یاز رو یزیبدون گفتن چ لیب

کردم.  نگاهزانوهام گذاشتم و به اطراف  یهام رو رودست لیکنه، رها کرد. بعد از رفتن ب کاریچ

که  مدونستیحال بودم. مخاتمه بده، خوش ییجدا نیشده تا به ا دایپ یراه هی کهنیچرا بابت ا دونمینم

ه باور کنم ک خواستیبازم دلم م یزوده؛ ول یلیخ یریگ جهینت یو هنوز برا ستیراه معلوم ن نیآخر ا

 .رسمیم نیآخرش به کو

ذ رو کف دستم گذاشت. کاغ یتو یکیمبل نشست و کاغذ کوچ یبرگشت. کنارم رو لیلحظه بعد، ب چند

 .شدم رهیکاغذ خ یرو بیو غر بیباز کردم و با تعجب به کلمات عج

 .رو برام مشخص کرد زیمن رو از بهت در آورد و همه چ لیب

و  تسیب یعنی ،یانجام بد یماه کامل بعد یتو دی. طلسم رو بایانجام بد دیکه با هیورد طلسم نیا  -

 .گهیچهار روز د
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به  متونستیم گهیو چهار روز د ستیب شدمی. اگه موفق میحالو خوش دیپر از ام یزدم، لبخند یلبخند

 یمشکل چیبه بعد ه نیا. از کردمیرو حس نم یغم و درد چیه گهیحال بودم و دبرسم. خوش نیکو

 .ناراحتم کنه تونهینم

 .لیممنونم ب  -

 .دیبه روم پاش یشونه باال انداخت و لبخند لیب

 .کردمیاشتباهم رو جبران م دیبا  -

 .دمیکش یقیدستم محکم گرفتم و نفس عم یرو تو کاغذ

 !شهیتموم م زیهمه چ یزود به

 ”پارت هفتاد“

 ”و چهار روز بعد ستیب“

دلم رو کم کنم. تنها دو ساعت به در اومدن ماه  یکه آشوب تو کردمیاتاقم نشسته بودم و تالش م یتو

 هکنیاز ا دمیترسینرسم. م نیموفق نشم و به کو کهنی. ترس از ادمیترسیکامل مونده بود و من م

 .شکست بخورم

ته ضرب گرف نیزم یام رو. از استرس با پاهشدینم یکردم آروم باشم؛ ول یو سع دمیکش یقیعم نفس

بودم  رقرایاز حد بود. ب شیب یلیخ گهیاسترس و ترس د زانیم نی. ادمیجویبودم و با دندونم لبم رو م

 !دیرسیبه گوشم هم م یتپشش حت یکه صدا دیتپیم یو قلبم طور

م صفحه به یرو لیتخت برداشتم. اسم ب یرو از رو میسکوت رو شکست. گوش میزنگ گوش یصدا

 .زدیچشمک م

 :دادم جواب

 .الو  -
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 ؟یطورسالم چه  -

 .ترسمیم ل،یب ستمیخوب ن  -

 .ممکنه ترست مانع کارت بشه ،یکن مهارش کن یسع یول ه؛یعیکامالً طب طیشرا نیا یترست تو  -

و چهار روز، روز و شب برام  ستیب نیا ؟یکه اگه موفق نشم چ کنمیفکر م نیهمش به ا شه،ینم  -

 .دیامروز بود و باالخره روز موعود رس رینمونده بود. فکرم همش درگ

 .خودت رو باور کن نا،یبه خودت اعتماد داشته باش کاتر  -

 .به خودم اعتماد داشته باشم و خودم رو نبازم دیبا ل،یب ی. طبق گفتهدمیکش یقیعم نفس

 .طلسم رو انجام بدم نیا تونمیباور داشته باشم که م دیحق با توئه، با  -

 خبر خوب رو بدم؟ هانهیحساب به گرگ نیپس با ا  -

 .زدیمن م یلخوشد یحرف رو فقط برا نیا ل،یکه ب دونستمیزدم. م یلبخند

 .هنوز نه، زوده  -

 .کنمیجشن جمع م یبرا جانیحرف تو، من همه رو ا هیبدون که با  یباشه؛ ول  -

 .دمیخند

 :گفت لیب

 ؟یانجام بد یطلسم نیکه قراره همچ دوننیخونوادت م نا،یکاتر یراست  -

ها رو فراموش کرده بودم. در واقع با موضوع خبر نداشتن و من پاک اون نی. خونوادم از ادمیکش یهوف

 رفت به ادمیامروز هم من  یحت یول م؛ینگ یزیچ یکه تا به امروز به کس میقرار گذاشته بود لیب

 .موضوع بگم نیبه اخونوادم راجع

 .نه بهشون نگفتم  -
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 .بهتره، حق دارن بدونن یاز نظرم بگ  -

 .گمیباشه م  -

 .میزنیپس االن وقتشه، برو بگو، بعداً حرف م  -

 .باشه فعالً  -

 .فعالً  -

از اتاق رفتم. به سمت اتاق پدر و مادرم به راه افتادم؛  رونیتخت بلند شدم و به ب یکردم. از رو قطع

 و دهیکش یقیو نفس عم ستادمیدر وا یجلو دم،یجا باشن. به اتاقشون که رساون زدمیچون حدس م

 دییبا بفرما وکه قرار بود نشون بدن، آماده کردم. در زدم  یو واکنش زیگفتن همه چ یخودم رو برا

پنجره قرار داشتن، نشسته  یکه جلو یرنگ دیسف ینفرهتک یهامبل یپدرم، وارد شدم. هر دو رو

 .بودن

 :هام رو قفل هم کردم و گفتمدست رفتم،یکه با خودم کلنجار م یرفتم. در حال ششونیپ

 .حرف بزنم یباهاتون درمورد موضوع خوامیم  -

 :گرد جلوش گذاشت و گفت زیم یقهوش رو رو وانیل مامانم

 ه؟یمشکل چ زم،یبگو عز  -

 شیحل بگرده؟ شما ازم مخفدنبال راه ن،یمن به کو دنیرس یبرا لیقرار بود ب ادتونهیکه...  نهیا هیقض  -

 .اون خودش بهم گفت یول ن؛یکرد

 .شد یبابام جد یافهیق

 .ادمونهی: آره بابا

 .نکرده دایپ یزیبهتون گفت که چ ی: ولمن

 :گفت بابا
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 ؟یبحث رو شروع کرد نیوجود نداره؛ اما تو چرا دوباره ا یآره گفت راه  -

 :گفتم

 .هست یراه هی. در واقع میبهتون دروغ گفت ل،یمن و ب یعنیما،   -

 .دو متعجب شدن و بهم نگاه کردن هر

 هست؟ یراه هیکه  یچ یعنی ؟یگیم یدار یچ نای: کاترمامان

ت که اگه موفق بشم و انجامش بدم، هس یطلسم هیدادن ماجرا. گفتم که  حیکردم به توض شروع

ن همچنان ساکت بود حاتم،یباشم. بعد از توض نیبا کو تونمیو من م شهیماه به من منتقل م یهاقدرت

 :بابام گفت کهنیتا ا کردن،یهام فکر مو داشتن و به حرف

 ؟یچ یطلسم رو انجام بد یاگه نتون  -

 ”کیپارت هفتاد و “

 ونمدینبود. نم ندیاز ماجرا بود که خوشا یقسمت نمیانداختم و آب دهنم رو قورت دادم. ا نییرو پا سرم

ه ک یزینخواهد بود. چ یقطعاً واکنش خوب یول شه؛یم یسوال چ نیجواب ا دنیواکنششون بعد از فهم

 .هم واکنششون بود کردیمن رو دستپاچه م

 :گفتم اومدیکه از ته چاه در م ییصدا با

 .رمیمیموفق نشم، ماگه   -

 و کردیبهم نگاه م یشد. مامانم با سردرگم داریصورت مامان و بابام پد یرو یموقع بود که اخم همون

 .شدیم تریبابام رفته رفته عصب یحالت چهره

 :گفت ارهیسر درب هیداشت از قض یکه سع یدر حال مامانم

 ؟یریمیم ،یکه اگه موفق نش یرو انجام بد یطلسم یخوایتو م یعنی  -

 :حرفش تکون دادم و گفتم دییتا یبه نشونه یسر
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 .آره  -

 :گفت یبلند یبابام با صدا بالفاصله

 .یرو ندار یکار نیانجام چن یاجازه  -

دم خو میمن بازم سر تصم یمخالفت کنن؛ ول زدمیبود که انتظارش رو داشتم. حدس م یواکنش نیا و

کر . درسته که فدمیطلسم رو انجام م نیبازم ا رم،یاگه بم یاگه خونوادم مخالفت کنن، حت یهستم. حت

نگرفتن،  جهیتکار و ن نیاما انجام ا کنه؛یو ناراحت م ترسونهیمردن و ترک کردن خونوادم من رو م

 !عمر حسرته هیبهتر از 

 :گفتم یجد یلیبابام نگاه کردم و خ به

 .دیباش انیخواستم در جرمن اجازه نخواستم، فقط   -

 :صداش رو باالتر برد و گفت دادیهوا تکون م یکه دستش رو تو یمبل بلند شد و در حال یاز رو بابام

 یفتهتا بنا به گ یدیبهمون خبر م یایآخر م یوقت لحظهاون ،یگرفت یبزرگ میتصم نیماهه تو چن هی  -

 ؟یبذار انمونیخودت در جر

 :بگم، مامانم بلند شد و گفت یزیبتونم چ کهنیاز ا قبل

 .میبا حرف زدن حلش کن میتونینشده، م یزیآروم باش، هنوز چ دیوید  -

 .نگاهش رو معطوف مامانم کرد بابام

 !خوادیاجازه نم گهیو م گهیرو به ما م نیاالن اومده ا نایکاتر ی: لوسبابا

 :دوباره نگاهش رو به من دوخت و گفت بابا

 نیا یاما تو ؛یریخودت رو خودت به دست بگ یکه زندگ یو آزاد یقبول دارم که بزرگ شد نایکاتر  -

 .یاجازه بدم جونت رو به خطر بنداز تونمینم گهیمورد د

 .متقاعد کننده ادامه بدم یکردم آروم و با لحن یسع منم
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عمر  هی تونمیانجام بدم، نم دیکار رو با نیبابا من ا یول ن؛یو حق دار نیمن قبول دارم که نگرانم هست  -

 .نخواستم یبرسم؛ ول نیرو بخورم که ممکن بود به کو نیحسرت ا

 :باباگفت

 ؟یکنیم سکیر یدار یطورنیارزشش رو داره که ا نیآخه کو نا،یکاتر  -

حرف رو داشتم، جز  نیا دنیانتظار شن ایدن یهام از تعجب گرد شدن. از همهحرف، چشم نیا دنیشن با

 بزنه؟ یحرف نیهمچ تونهیطور مارزشش رو داره؟! معلومه که داره! بابام چه نی! کومخونواد

 :که به چنگ بغض افتاده بود گفتم ییصدا با

 !البته که ارزشش رو داره  -

حرف، برگشتم و بدو بدو از اتاقشون و بعد از خونه خارج شدم و به مامان و بابام که  نیاز گفتن ا بعد

 .نکردم یتوجه زدن،یصدام م

ت حرک یکیبه تار دنیرس ریمس یگرفتم. هوا تو شیخونه خارج شدم و بدو بدو راه جنگل رو در پ از

قرمز و  ،یآب یهاشده با رنگ یزیغروب کرده بود. آسمون رنگ آم باًیتقر گهید دیو خورش کردیم

در آورده  که موهام رو به رقص یبود. باد فیقابل توص ریغ شییبایساخته بودن که ز یبیترک اه،یس یکم

 .بغضم بود شیعامل افزا زد،یم یلیبود و به صورتم س

من شدن؟ قبول دارم نگرانم هستن، خودمم  هیخونوادم عل کنه،یو کمکم م ستادهیوا شمیپ لیکه ب حاال

ارزشش رو  نیفکر کنم که کو نیبه ا شهینم لیدل یول شه؛یم یکار چ نیا یجهینت کهنینگرانم؛ نگران ا

 .نه ایداره 

. کمتر از دو ساعت به در اومدن ماه کامل مونده، به دمیکار رو انجام م نیبگن، من ا گنیم یچ هر

 .نمشیبرسم و بعد از دو ماه، دوباره بب نیکمتر از دو ساعت مونده تا به کو گه،یعبارت د

 .لبم جا خوش کرد یرو یلبخند

 .بره شیخوب پ یهمه چ دوارمیام
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 ”هفتاد و دوپارت “

 ”نیاز زبان کو“

 :در رو به تام گفتم یصدا دنیشن با

 .من برم در رو باز کنم زنن،یدر م  -

 .دیچیگوشم پ یتام تو یصدا

 .میزنیباشه برو، بعداً حرف م  -

 .فعالً  -

 یهالونا مواجه شدم. چشم یرو قطع کردم و به سمت در رفتم. در رو که باز کردم با چهره یگوش بعد

 دهیوشپ دیسف شرتیو ت یشلوار ل هیبهش کردم،  ی. نگاهکردنینگاهم م دیبه رنگ آسمونش، با ترد

 .بود

 :زدم و گفتم یلبخند

 .میبر ییجا هی! بذار کتم رو بردارم با به یسالم لونا، چه خوب شد اومد  -

 .گوشم شد یآرومش سمفون یصدا

 .میحرف بزن یبه موضوعراجع خوامیم نیسالم، کو  -

 .ابروم رو باال دادم یتا هی

 .میزنیحرف هم م ،ییجا هی میبر  -

 .ترمراحت جانینه ا  -

 .دمیکش یقیعم نفس
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 م؟یحرف بزن یبه چباشه، راجع  -

 ادیبود. قصد داشتم رابطمون تا آخر ادامه پ یرابطه شدم، هدفم جد نیوارد ا یکه من وقت یدونیم  -

 .یو قصد ازدواج ندار یستین یانگار تو جد یخوب برسه؛ ول یکنه و به جاها

 :پا و اون پا کردم و با تته پته گفتم نیا کمیاز حرفش جا خوردم.  کامالً

 . ...خوب، خوب لونا، در واقع من  -

تکون دادن  نیواسطه حرفم نصفه موند. ح نی؛ به انه، تکون داد یرو باال آورد و به نشونه دستش

 :دستش گفت

 .ها با هم فرق دارنباالخره آدم ست،ین هیو توج حیبه توض یازین ن،ینه کو  -

. دادیون نمو بدون فکر نش ییهویواکنش  افتاد،یکه م یبود و نسبت به اتفاقات یایمنطق یلیدختر خ لونا

 .بود رینظیواقعاً ب تشیشخص نیبگم که ا دیوفق بده و با طیبلد بود خودش رو با شرا

 :ادامه داد لونا

 هیبهتره. من قصد ازدواج دارم و  میختم نخواهد شد، پس جدا بش یاجهیرابطه به نت نیاز نظر تو ااگه   -

باالخره دوست  زدم،یبا تو حرف م دیکردم، هر چند جوابش رو ندادم چون اول با دایخواستگار هم پ

 .یپسرم هست

 اومد،یازش خوشم م یدوست معمول هیکه عاشق لونا نبودم و فقط به عنوان  ییجازدم. از اون یلبخند

 .نشدم یعصبان ایموضوع ناراحت و  نیاصالً بابت ا

 :گفتم

 .یشخوشبخت ب دوارمیلونا دوست پسرت بودم. متأسفم که نتونستم مطابق انتظاراتت باشم. ام  -

 .ها، ازش جدا شدمحرف نیاز زدن ا بعد

 .ممنونم  -
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 :کرده و بعد ادامه داد یمکث

 .دارید دیحال شدم، به امخوش تییاز آشنا رم،یپس من م  -

 .خداحافظ ن،یهمچن  -

و  ادهستیخارج شد. در رو بستم. پشت در وا میاز زندگ شهیهم یشد که لونا رفت و در واقع، برا طورنیا

 نستمتوینفر شروع کنه، کاش منم م هیرو با  یجد یرابطه هی. لونا قراره دمیکش یدادم. آه هیبه در تک

ه که مجبور ب شدینم یر! کاش طونایرابطم با کاتر یعنیشروع کنم،  یرو به طور جد میقبل یرابطه

 .میبش ییجدا

 :کردم زمزمه

 .ستیما ن لیمطابق م زیچ چیه یول  -

 میشونیپ یرو یاز سر کنجکاو یدر اومد. اخم یاز در فاصله گرفتم و خواستم به آشپزخونه برم، صدا تا

 زنن؟یزود زود در م ینشست. امروز چه خبره که ه

خص ش دنیباور بود. با د رقابلیکه برام غ دمیرو د یکس یکه در رو باز کردم، چهره یو وقت برگشتم

دت همه م نیبود که بعد از ا نیا ریبزنم. ذهنم فقط درگ یحرف تونستمیمقابلم خشکم زد و اصالً نم

 جا؟نیچرا اومده ا ؟یچ یچرا؟ برا

 .به دست گرفتم توان حرف زدن رو باالخره

 :کردم زمزمه

 !واتسون؟ یآقا  -

 .زد یلبخند نا،یهمون پدر کاتر ای دیوید

 .سالم  -

 .میستادیدر وا یقدم جلو رفته و در رو بستم. هر دو جلو چند
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 :گفتم

 !همه مدت؟ نیبعد از ا  -

 .و ناراحت شد یجد افشیق

 . ...نیینجایهنوز ا کهنیا دیباهات حرف بزنم. راستش، به ام دیبا نیکو  -

 :خودمون اشاره کرد و ادامه داد یخونه یعنی یکنار یخونه به

قدر فکر . هر چهیدیرو تو خر جانیپدر مادرت گفتن که بعد از رفتن ما، ا یبه اون خونه رفتم؛ ول  -

 .یخونه تو باش نیا دیکه صاحب جد دیرسیبازم به ذهنم نم کردمیم

 .به حرفش، سر اصل مطلب رفتم توجهیب

 ؟یباهام حرف بزن یخوایم یبه چراجع  -

 .خطره یتو نایکاتر  -

 یچ یعنیذهنم بود، فراموش کردم.  یرو که تو یهر چ گهیو د دیحرف، هوش از سرم پر نیا دنیشن با

 براش افتاده؟ یخطره؟ اتفاق یتو نایکاتر

 .و نگران شدم دستپاچه

 براش افتاده؟ یچه اتفاق شده؟یمگه چ  -

 ونمییبعد از جدا نایکاتر کهنیداد. ا حیتا به االن توض مونییرو از همون روز جدا زیبرام همه چ دیوید

گرفتن  یراب خوادیبود و االن هم م یبستر مارستانیب یتو شیماه پ هیشد.  یرفته رفته بدتر شد و عصب

 !رهیمیم ره،نجام بده که اگه شکست بخورو ا یبه من، طلسم دنیماه کامل و رس یهاقدرت

 خواستیکه انگار اونم م یطور د،یتپیو قلبم تندتر م شدمیتر مهاش، متعجبتک تک حرف دنیشن با

 نایکاتر باور کنم که تونستمیدر واقع نم یعنیاتفاقات رو باور نداره. واقعاً هم باور نداشتم،  نیبهم بگه ا

 .براش سخت گذشته باشه یطورنیهمه حالش بد باشه و ا نیا
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 یقلبم رو به رو یفکر دروازه نی. ارهیرو انجام بده که امکان داره بم یطلسم خوادیاالن اون م االن؟

و از دستش  هریبذارم بم تونمیباشم، بازم نم نایاگه نتونم در کنار کاتر یباز کرد. حت یو ناراحت ینگران

 .خطر بندازه یرو تو شیخاطر من زندگاجازه بدم به تونمی. نممیبد

 .من رو از فکر خارج کرد دیوید یسر صدا آخر

د. به حرف ما گوش نکر ،یمنصرفش کن مشیاز تصم یاومدم باهات حرف بزنم، تا بلکه بتون نیکو  -

 .یاگه هنوز دوستش دار م،یرو از دست بد ناینذار کاتر ن،یکو ییتو دمونیتنها ام

به  واروونهیدوستش نداشته باشم؟! قلبم د شهیارم؟ معلومه که هنوز دوستش دارم! مگه مد دوستش

ه هر چه ک گفتیکنم. ذهنم فقط و فقط بهم م کاریچ دیبا دونستمیو اصالً نم دیکوبیم نمیس یقفسه

 .برسونم نایتر خودم رو به کاترسریع

 دیوید شیپ ن،یماش چیو برداشتن سوئ اهمیس شرتیسو دنیدو به داخل خونه رفتم و بعد از پوش با

 .برگشتم

 :دمیپرس

 کجاست؟ نایکاتر  -

 .هانهیگرگ یجنگل، محل قرار قبل یتو  -

 دادیبهم اجازه م نمیکه ماش یسرعت تیشدم. با نها نیتکون دادم و سوار ماش دنیفهم یبه نشونه یسر

 .کردم یبه سمت جنگل رانندگ

 ”پارت هفتاد و سه“

 خواستمیبرسم و کار از کار گذشته باشه فکر کنم. نم رید کهنیبه ا خواستیلحظه هم دلم نم کی یحت

 شه؟یم یچ رهیبم نایفکر کنم که اگه کاتر

حل بود که به موقع به م نیبه ا دمی. فقط امکردیم یو من رو عصب قراریدو، قلبم رو ب نیکردن به ا فکر

ون بدونم که ا یجدا بمونم؛ ول نایعمر از کاتر هی. حاضرم رمیگرو ب نایکاتر یقرار برسم و بتونم جلو
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هرگز خودم رو  ،خاطر من جونش رو از دست بده. اگه قرار باشه بهکشهیحالش خوبه و نفس م

 .رمیجلوش رو بگ دیاون کار رو بکنه، با دی. نبابخشمینم

نار تا ک زدمیبوق م شد،یکه جلوم سد م ینیماش یو برا کردمیم یخراب، به سرعت رانندگ یاعصاب با

 .به ذهنم بشم یمانع ورود افکار منف تونستمینم یالحظه یبره. واقعاً کالفه بودم و حت

 ستینها بت د،یوید یطبق گفته دم،ی. همون موقع که من رسدمیبه جنگل رس ،ینگران یبعد از کل باالخره

ام بده. طلسم رو انج نایفرصت داشتم تا کاتر قهیدق ستیب یعنیبه در اومدن ماه کامل مونده بود  قهیدق

 یها بدو بدو به سمت محل قرار سابق رفتم. از رودرخت یالخودم رو به آغوش جنگل انداختم و از البه

 دهیرو ناد خوردنیهاشون به سر و صورتم مرو که شاخه ییهادرخت یو همه دمیپریها مچاله

و سوراخ ر نمیس یآورده بودم قفسه مانیا گهیکه د دیتپیو قلبم چنان م زدمی. نفس نفس مگرفتمیم

 !کرده

همه مدت دلتنگش  نیکه ا دمیرو د یینایکاتر دمش؛یو همون موقع د دمیبعد به محل قرار رس یقیدقا

 .نبود یاما االن وقت رفع دلتنگ نمش؛یتا دوباره بب گهیفرصت د هی یبرا زدیبودم و دلم پر م

 :زدم دادم

 !نایکاتر  -

 یهالحظه مکث کرد و بعدش سرش رو به سمتم چرخوند. با چرخوندن سرش، نگاهم قفل چشم چند

 یشدن تو رهیهمه مدت دلواپس خ نی. ادمیکشیهمه مدت حسرتش رو م نیرنگش شد که ا یاقهوه

و  رمیش رو بگبرم و دست ششیپ کهنیا یبرا زدیتموم شد. دلم پر م میها بودم و حاال دلواپساون چشم

 .عطرش رو استشمام کنم، موهاش رو نوازش کنم و صداش رو بشنوم گهیبار د هی

از  دفعهنیحال بودم. قلبم اخوش یلیخ دم،یدیرو دوباره م نایکاتر کهنیکنج لبم نشست. از ا یلبخند

 .کردیرو سوراخ م نمیس یداشت قفسه جانیه یرو

 :گفتم آروم

 !نایکاتر  -
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 شدن،یم ریصورتش مثل رود سراز یهاش از روپنهون نموند. اشک دمیاز د نا،یکاتر سیخ یهاچشم

 .اشک شوق باشه زدمیحدس م

 .حرف زد و صداش دوباره آرام بخش روحم شد باالخره

 ؟یکنیم کاریچ جانیا نیکو  -

 .کنمیکار رو انجام نده، خواهش م نیا نایکاتر  -

 .تعجب کرد نایکاتر

 ؟یخبردار شدتو از کجا   -

 .نداره تیموضوع االن اصالً اهم نیا یپدرت بهم گفت؛ ول  -

 .قدم جلوتر رفتم و دستم رو به سمتش دراز کردم چند

 .افتهیبرات ب یاتفاق خوامیطلسم رو انجام نده، نم نیا م،یبر ایب نایکاتر  -

 .زد یلبخند

 .شمیمن موفق م ن،یکو افتهینم یاتفاق  -

 :داد زدم تیعصبان یکنترل کنم و از روخودم رو  نتونستم

 م؟یاز دستت بد یخوایم ؟یچ یاگه شکست بخور ؟یچ یاگه موفق نش  -

لحظه حس کردم داره به  هیچرا  دونمینزد. نم یانداخت و حرف نییسرش رو پا نایحرفم کاتر نیا با

 .متقاعدش کنم ترشیکردم ب یکار رو انجام نده، پس سع نیا خوادیو م کنهیحرفم فکر م

خاطر من به تسی. الزم نمیبر ایب م،یبرگرد ایب کنمی. خواهش مفتهیبرات ب یاجازه بدم اتفاق تونمینم  -

 .یکن سکیو ر یانجام بد یکار نیهمچ

بهم  موند،یقفس م یتو یاکه درست مثل نگاه پرنده دشیسرش رو باال آورد و با نگاه ترس نایکاتر

 یاز رو ییهامن تند تند و پشت سر هم نفس نا،یآروم و نگران کاتر یهاشد. برعکس نفس رهیخ
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دست  مشیبه حرفم گوش کنه و از تصم نایکاتر خواستی. فقط دلم مدمیکشیم یو نگران تیعصبان

 .برداره

 .شد. بعدش به من نگاه کرد رهیسرش رو بلند کرد و چند لحظه به آسمون خ نایکاتر

 :گفتم دوباره

 .میبر ایبه خاطر من ب  -

 .زد یلبخند

 .شمیکه موفق م دمیخاطر عشقمون. قول مبه دم،یخاطر تو انجام مکار رو به نیمن ا نیکو  -

 .هاش رو باز کرد و سرش رو، رو به آسمون گرفترو گفت و برگشت. دست نیا

 :گفتیکه م دمیرو شن صداش

 .وقتشه باًیتقر  -

تن و چه هس یچ دونستمیکه نم یبیشروع کرد به گفتن کلمات عج یبلند یحرفش با صدا نیاز ا بعد

 ردم،آویبه زبون م یبلند یکه اسمش رو با صدا یدارن. دستم رو به سمتش دراز کردم و در حال ییمعنا

 نایربدن کات وراومد و د رونیرنگ از ماه کامل ب دینور سف هی دفعههیبشم؛ اما  کیکردم بهش نزد یسع

ه از ماه ک یو درخشان دیبه اون نور سف یاون نور ناخودآگاه چند قدم عقب رفتم. با ناباور دنی. با ددیچیپ

 یطورنیهم شدیداشت و باعث م یاکننده رهیخ ییبای. اون نور زکردمیمتصل بود، نگاه م نایبه کاتر

 .سر جام خشکم بزنه

از  مکیبلند شدن.  نیزم یز رورو تموم کرد، پاهاش ا بیگفتن اون کلمات عج نایکاتر کهنیاز ا بعد

تم، تر رفکه چند قدم عقب یشد، به طور ترشیهوا معلق موند. شدت نور ب یفاصله گرفت و تو نیزم

دستم رو  دمشدن و مجبور ش تیهام در اثر نور اذها خورد. چشماز درخت یکیکه پشتم به  یقدراون

 .هام بذارمچشم یرو
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قدر نور اون یچه خبر شده؛ ول نمیدستم رو برداشتم تا بب یقلبم رو لرزوند. با آشفتگ نا،یکاتر غیج یصدا

. چه کردیم ترمیعصب نایکاتر غی. جرمیهام بگچشم یبود که دوباره مجبورم کرد دستم رو جلو ادیز

دش بر باشه و از عه دادهممکنه طلسم رو اشتباه انجام  کشه؟یم غیچرا داره ج افته؟یداره م یاتفاق

 باشه؟ ومدهین

 .فتهیاتفاق ب نیا دیاینه! امکان نداره! ن نه

دم؛ نبود که بتونم انجام ب یراه چیکنم، در واقع ه کاریچ دیبا دونستمیکالفه و نگران بودم. نم یحساب

 .مشدیناراحت م اومدیاز دستم بر نم یکار چیو من ه زدیم غیو ج دیکشیدرد م نایکاتر کهنیاز ا یول

 یلورفت. دستم رو از ج نیهم از ب دیتموم شد بلکه نور سف نایکاتر غیبعد، نه تنها ج یلحظات باالخره

ه نگاه کردم. با عجله ب شد،یولو م نیزم یپر رو هیکه آروم درست مثل  نایهام برداشتم و به کاترچشم

 .سرش زانو زدم یسمتش رفتم و باال

 .دیکشیآروم آروم نفس م نایکاتر

 :گفتم

 نا؟یهات رو باز کن، کاترچشم نایکاتر نا؟یکاتر  -

 یلی. خدمیخند ،یحالشد. از فرط خوش رهیهاش رو باز کرد و با لبخند بهم خآروم چشم نایکاتر

 .حالش خوبه و زنده است نایحال بودم که کاترخوش

 :دمیپرس

 طلسم تموم شد؟ ؟یموفق شد نایکاتر  -

 .تکون داد یسر

 .موندمیسر قولم م دیبا شم،یموفق مبهت قول دادم که   -

 .دمیخند باز



 

 

 
243 

 سرما غفاری کاربر انجمن رمانیک | رمان عشق ناشدنی

 
 کردم؟یم کاریچ دادم،یاگه از دستت م ینگفت ؟یکرد یکار نی! آخه چرا همچوونهیدختر د  -

 .متأسفم که ولت کردم و نتونستم در برابرشون بجنگم نیکو  -

 نه؟یاز ا ریتموم شد، غ یهمه چ گهیکه د نهیمهم ا ست،یها نحرف نی! االن وقت اسیه

 .زد یهاش رو تصرف کرده بود لبخندکه اشک شوق چشم یدر حال نایکاتر

 .میبه بعد با هم هست نیآره از ا  -

 :گفتم

 .یعشقمون رو سر پا نگه دار یتونست ،یموفق شد  -

 .واقعاً دوست دارم نیکو  -

 .منم دوست دارم  -

 ”پارت هفتاد و چهار“

دخترشون، در  دنی. هر دو از ددنیبه جنگل رس نایبا خارج شدن ما از جنگل پدر و مادر کاتر همزمان

حال شدن و بغلش کردن. اون خوش یلیو سالم بود، خ حیانجام داده و صح تیکه طلسم رو با موفق یحال

 !خوب بود یلیخ نیو ا فتادین یاتفاق چیو ه میبا هم و کنار هم بود نایشب من و کاتر

 یو هم خونواده دنیفهم هانهیگرگ یهمه جا پخش شد. هم همه م،یما دوباره با هم کهنیخبر ا یزود به

دوباره با  انیکه من و کاتر میو فقط گفت میماجراها نگفت نیا یبه تمامراجع یزیمن، البته به خونوادم چ

 یهیو بق لیبه کمک ب هبتهم قرار شد کم کم و صد ال نایحال شدن. کاترخوش یها هم کل. اونمیهم

 .رهیبگ ادیماه رو  یهاکنترل کردن قدرت ها،لهیقب سیرئ

ودن و شام مهمون ب یو خونوادش برا نایبه پا بود! کاتر ینشدن فیتوص ییما غوغا یخونه یبعد، تو شب

 .کنن کاریچ دونستنینم جانیو ه یحالهمه از فرط خوش

 .میکه سردرگم و عالف شده بود میبود نایفقط من و کاتر ،یاون همه شلوغ نیب
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 .و من رو کالفه کرد دیچیفضا پ یتو گهیبار د هیمامانم  یصدا

 ؟یرو کجا گذاشت هاوهیم نیکو  -

 :گفتم یبلند یبا صدا کردمیهال، موهام رو مرتب م یتو یقد ینهیآ یکه جلو یحال در

 باشه؟ تونهیکجا م خچالیجز  وهیآخه مامان جان، م  -

 !یگیراست م آخ  -

 یکه رو ییانداختم. موها یو تاپ قرمزش نگاه یاومد. به شلوارک ل شمیپ نایکه کاتر دمیخند

خود دارد،  ی. رژ قرمزش هم که جاکردنیرو چند برابر م شییبایساخته بودن، ز یهاش آبشارشونه

 :گفت کردیکه عشقم رو چند برابر م یابا خنده نای. کاترکردیچون من رو محو چهرش م

 !قدر هول شدنچه  -

 دن،یاز دو سه بار من رو ند ترشیدو ماه ب نیا یمامان من که پاک زده به سرش. البته حق داره، تو  -

 .شما بودم یخونه یهمش تو

 !یدیاون خونه رو خر یکه رفت شهیهنوز باورم نم  -

 :هام رو گرم کرد. گفتمهاش دستدست ی. گرمدمیبهش چرخ رو

 .گهید یتا ابد متعلق به تو بمونه، نه کس دیاون عشقم رو بهت اعتراف کردم با یکه تو یاون اتاق  -

 .رو قطع و توجه ما رو به خودش جلب کرد نایکاتر یخنده تا،یر ی. همون لحظه صدادیخند نایکاتر

 .شنیخورد م نیزم یها روبشقاب نیا یهمه ن،یایکمک ن یاگه برا ن،یو کو نایکاتر  -

 ایده  بایهام گرد شدن و خندم گرفت. تقرچشم تا،یر دنی. با دمیرو به سمت صداش چرخوند سرمون

 کمیو  با عجله به سمتش رفت نای. کاتررفتیراه م یدستش گرفته بود و به سخت یدوازده تا بشقاب تو

 .دنیچ زیم یها رو روها رو ازش گرفت. هر دو با هم بشقاباز بشقاب
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ت و دستش رو باال گرف یتو یعکاس نیاومدن. بابام دورب نییها پااز پله دیویو د بعد، بابام هیثان چند

 :گفت

 .میریعکس بگ نیجمع بش زیکردم، دور م دایرو پ نیخبر خوب! دورب  -

. میستکنار هم نش نایبگم که من و کاتر ستیالبته الزم ن م،یجمع شد زیکرده و دور م تیحرفش تبع از

. تهفیعکس ب یگذاشت و بدو بدو اومد سر جاش نشست، تا خودش هم تو مریتا یرو رو نیبابام دورب

 .رفت نینگاه کردن بهش، بلند شد به سمت دورب یبعد از گرفتن عکس، بابام برا

به طرفش خم شدم و دم گوشش  کمیمشغول بود.  شیخورد که با گوش نایلحظه چشمم به کاتر همون

 :زمزمه کردم

 ه؟یموضوع چ زمیعز  -

 .با لبخند نگاهم کرد نایکاتر

ل تو، به جنگ یگرفتن جشن همه رو به عالوه یکه فردا بعد از ظهر، برا گهیاومد. م امیپ لیاز طرف ب  -

 .دعوت کرده

 !میگرفتار شد یحساب گه؟یجشن د هیاوه!   -

 :گفت یخاص طنتیش با

 .نیجناب کو گهید هیطورنیا یعالم عاشق  -

 .باال دادم طنتیابروم رو با ش یتا هی منم

 !یمخصوصاً اگه ملکش تو باش ه،ییبایز اریعالم بس  -

 ”انیپا“

 دوارمیممنونم! ام یلیخ د،یکرده و رمانم رو خوند یمن رو همراه جانیتا ا کهنی: از اسندهینو سخن

 یورو داشتم که ت ییزهایچ یسر هی رییرمان قصد تغ نی. در واقع با ادیخوشتون اومده و لذت برده باش
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 یلیتخ یهارمان یتو شهیچرا هم کهنی. مثالً ااومدنیبه حساب م شهیکل هی خوندم،یکه م ییهانرما

اشن؟ داشته ب یمشکل خانوادگ دیپسر رمان با ایانسان باشه؟ چرا کاراکتر دختر  دیکاراکتر دختر با

 نایو کاتر نیکو یهاکردن خانواده لیداشته باشن؟ با دخ یخوب یخوب و زندگ یهر دو خانواده شهینم

 .بدم رییتغ روها از رمان یبعض یشهیکل نیخواستم ا نیو با انسان بودن کو

 نیبه اول لیعشقشون رو نشون بدم و بگم که مثل ب یبرا نایو کاتر نیکو دنیرمان، خواستم جنگ نیا با

 نیطرفش سود! بهتر هیباشه و  انیطرفش ز هیکه  ستین یحل راهچون راه دیحل ممکن پناه نبرراه

 !بهتون برسه یکه از هر طرفش سود دیکن دایپ تونیزندگ یحل رو توراه

 !دیتر باشبهتر و جذاب ییهادهیو ا تریقو یمن با قلم یگهید یهارمان منتظر
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 «با تشکر از نگاه زیبای شما، این اثر به پایان رسید.»

 

 

 

 برای مطالعه دیگر آثار نویسندگان، از سایت رمانیک بازدید فرمایید.

این  بهبرای ارسال اثر نوشته شده توسط شما و انتشار آن بر روی سایت رمانیک، 

 مراجعه کرده و یا به اعضای انجمن رمانیک بپیوندید. لینک

 

 

 :های اجتماعیرمانیک در شبکه

 
 

Romanik_ir    

 

 Romanik_ir     
 

Romaniki 

 

https://romanik.ir/forums/misc/contact
https://romanik.ir/forums/misc/contact
https://romanik.ir/forums/misc/contact
https://www.instagram.com/romanik_ir/
https://t.me/romanik_ir/
https://rubika.ir/romaniki

