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  :بکشی دست روی تنهاییتعنوان 

 امدر: ژان 

 :نازلی نویسنده 

  :کیاناز تربتی نژادویراستار 

  :ملیکا کمالطراح 

  :ترالن محمدیکپیست 

  :داستان کوتاهدسته بندی 

بینن ولی گویا هر دو به تنها ماندن ی سرهنگ میها بطور اتفاقی همدیگر رو در حراجی خونهبعد از سال

 . ...اند و طعم زندگی بدون هم به روحشان چسبیدهعادت کرده
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های چرم رو پوشیدم. کشهای مشکی و دستی سرهنگ بود. همون پالتوی نوک مدادی و چکمهحراجیه خونه

آسمون انگار دودل بود که برف بریزه روی زمین یا بارون. چترم رو برداشتم، کاله خزدار طوسی رو سر کردم و از 

اومد. در ها میهای دوقلوی حدیث تا توی راه پلهساکت بود فقط صدای بچه های آپارتمان پایین رفتم. همه جاپله

ی بود. راهِ خونه رو که باز کردم هوای سرد تا مغز استخوانم رفت. نه بارون بود و نه برف. آسمون سیاهِ سیاه

ش از دسته ها شده بود عادتم. چترم روی لیزه چکمهسرهنگ رو پیش گرفتم آهسته گام برداشتن بخاطر کفه

آویزون کردم به دست چپم و دست راستم توی جیب بود. عابرها انگار که جایه مهمی برای رفتن داشتن و من هم 

قدر این راه روی داشت که برای من یک گویا یک روز طول کشید. چهی سرهنگ تقریباً نیم ساعت پیادهتا خونه

آمد گفت. وارد ه داشتم. مستخدم در رو باز کرد و خوشطوالنی شده بود. تا رسیدم سریع دستم رو روی زنگ نگ

دیدمش شدم هنوز خیلی شلوغ نشده بود کناری ایستادم و وسایل حراجی رو رصد کردم همه شیک و عتیقه. می

ها را چیده تر از میزی که گیالسطرفای رنگ و کالهی شکالتی کمی آندرست سمت چپ من با بارونیه قهوه

زیر چشمی هوایش را داشتم حراجی شروع شد صدای چکش مانندی مثل پتک در سرم پیچید  بودند ایستاده بود

من همچنان حواسم پیش مرد بارانی پوشِ کاله به سر بود و نظرخواهی زن های سانتی مانتالِ آن روزی همه چیز 

فت سه میلیون ی موسیقی قیمت از یک میلیون شروع شد. فریاد زدم دو میلیون گبه فروش رسید جز یک جعبه

و من بدون هیچ فکری فریاد زدم چهار میلیون، چهار میلیون یک، چهار میلیون دو، چهار میلیون سه فروخته شد! 

نگاهش کردم نگاهمان در هم گره خورد خندید و حراجی را ترک کرد و من با چهار میلیون از دست رفته و 

دانست حتی با آن لبخند هم خیلی چیزهای دور را زنده ی موسیقیِ فی راهِ خونه را پیش گرفتم. خودش میجعبه

تر شد و من در فکر آمد. ساعت تقریباً هشت شب بود. راه برگشت طوالنیکند. در راه برگشت باران تندی میمی

های دید کلید را در قفل پیچاندم. انگار بچه ی سرهنگ اورا خواهمسال دیگر در همچین روزی خانهکه یکاین

خوابشان برده بود. راهرو تاریک بود. برق اصلی قطع شده بود. وارد آپارتمان که شدم همه چیز دست  حدیث هم

نخورده مانده بود. تلویزیون را از برق کشیدم برق اضطراری را روشن کردم دمنوش گل ساعتی را توی لیوان 

ر تخت گذاشتم آواژور را هم از برق ی موزیکال را روی میز کناای دم انداختم و به اتاق خواب رفتم. جعبهشیشه

ها انگیزِ ترسناک مثل آفتاب پرستها خیس شده بودند یک زندگی اجباریِ رقتکشیدم پنجره باز بود و تمام پرده

خواهد و نه به دانست زندگی عشق میرنگ پتو و تشک روی تخت کرده بود که دیده نشود. نه میخودش را هم
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اش زل زده بود به زندگیِ من و جز زل زدن کاری ازش ایی شیشهار از پشت خانهعشق دوطرفه ایمان داشت. انگ

آمد. بارها توضیح داده بودم زندگیِ حیوانی هم حس دارد اما این همه سال فقط انگار در کمین نشسته بود برنمی

ی با چندرغاز کرد و زندگها رنگ عوض میخورد و شبتا مرا منصرف کند. غذای روزانه اش را در سکوت می

کردم که خودش گذشت و من هر روز در پیِ تمام کردن این زندگی بودم گاهی حتی به این فکر میحقوق من می

گذاشت به بیرون پرت کنم و نقش زنی را بازی کنم که ای که همیشه باز میاش را از پنجرهایی شیشهو خانه

ی آفتاب پرستی. جعبه را برداشتم و ب*غل کردم و همسرش خودکشی کرده و این شود پایان زندگیِ دو نفره

ای دو طرفه نه چیزی که او بعد از خو*ردن دمنوش به خواب رفتم شاید روز بعد بفهمد زندگی یعنی را*بطه

 !شروع کرده بود

 

 

 «نویسندگان مرجع رمانکافه »
 درصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و می
 خواهید که رمان ها و شعر هایتان در قالب نرم افزار موبایل ساخته و
 منتشر شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس

 .بگیرید
 نگارداردان حسین نجفی، مدیریت:

 

 

  :انجمنht t p://f orum.caf ewri t ers .xyz/  
  :وبسایتht t p://caf ewri t ers .xyz/ 

http://forum.cafewriters.xyz/
http://cafewriters.xyz/
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  :اینستاگرامht t p://i nst agram.com/caf ewri t ers_ i r/ 

 

 

 

 

 

http://instagram.com/cafewriters_ir/

