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 اپیزودبندی:دسته 

 حبسخانگی:عنوان 

 :عاشقانه،تراژدیژانر 
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 :ناظر- 

 :ویراستارAtryssa.RA 

 :نرجسشهبازیطراح 

 :کپیستKliN 

 .دهد در اتاقش بماند باشد که ترجیح می شخصی منزوی می  های اپیزود بیان احواالت و حرف

گیرد که در اصل، در  ای توسط این فرد صورت می های عاشقانه ها و دیالوگ جدا از این موضوع روایت

 .شود، امیدوارم از این اثر لذ*ت ببرید کالم می خیالش با مع*شوق هم
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 اپیزود اول

 !های قبلیم رو دارم خب دیگه، منم هنوز عادت

 یهو کلمات به سمتم هجوم میارن و

 !منم میوفتم به جون یه کاغذ سفید

 تمام زندگیمم ترسیدم آره،

 قدری ترسیدم که تورو هیچ، حاال اون

 !خودمم از دست دادم

 خندیدم که کم مونده بود بیوفتم یه گوشه و از حال برم، بودی، جوری می

 خندیدم، همیشه می

 !زنم ذوقِ تو صدام رو پنهون کنم؟ مگه میشد وقتی دارم باهات حرف می

ی تازه و دلبر بودی که ناگهانی توی یه  سالی که تو این اتاق کم نور و مسخره البه الی کتابا گذشت، تو واسم مثل یه جَوونه 81این 

 .کویر روییدی

 ... .بعدشم هیچی دیگه

 ی... .ما موندیم و همین کویر خشک و خال

 !حاال اگه این عاداتمم ترک کنم خوب میشه

 !دونی چی میگم؟ با چشمام به گالی فرش آب بدم تا اتاقم گلستان بشه،میقدری  باید بشینم و این

 ... .همه دیوانگی کردم قراره یه روانشناس بشم بعد حاال منی که این

م ها شکسته بشه، بعدش ها از یاد بره، قانون ها تموم بشه، کینه کنم، همه دوری بعد برای تمامِ آدما یه دیوانگی با دوز باالتر تجویز می

 شینیم وسط یه دشتِ دلباز و سرسبز، کنیم، زمین میشه یه جای بهتر، می زنیم باهم این ساختمونارم تخریب می می

 جا تو روبروم بشینی و بعد اون

 !منم صورت خوشگلت رو نقاشی بکشم

*** 

 اپیزود دوم

 

 ... .همه چیز رو خیلی خوب یادمه

 .بخونم های دنیا رو برات به خودم قول داده بودم تمام آهنگ
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 .ی خونه خاک خورده ولی خب حاال گیتار مشکی رنگم، گوشه

 چیز خاک خورده، البته باید بگم همه

 !حتی رویاهام که بعد تو دیگه سراغشون نرفتم

 .قدرا هم بد نیست، همیشه تنها بودم تنهایی اون

 ... .توی این حبس خانگی، توی این اتاق که سلول انفرادی منه

 !معرفت گیرم که باز هم بهم نگی بی زنم، دستای سردت رو می سر میگاهی تو خیالم بهت 

 ... .دردناکه دیگه

 . ...تر از سری قبل کنم، بازم صورتت کمی نا واضحِ و هربار ناواضح کم داره از یادم میره، هرچی سعی می ات کم اخه چهره

 !زندگیِ دیگه

 .حاال هم پاییزِ من فرا رسیده

 .اس ها هم برام آزار دهنده دیگه حتی صدای گنجشک

 .خواد دلم سکوت مطلق می

 .رسه خوبه که اتاقم پنجره نداره و صدایِ ماشینا و شلوغی شهر به گوشم نمی

 !همه چیز تموم شده

 .منم تموم شدم

*** 

 اپیزود سوم

 ... .ی بامداد ساعت سه و بیست و پنج دقیقه

 گفتی شاید یه روزی اومدم،

 !ت بگردماخه دور

 .گذرم، انتظار که دیگه چیزی نیست آخه خاطرت از زندگیم می منی که به

 ... .ولی

 !عمرم بدون تو داره میره دیگه

 متوجهی؟

 !سه و بیست و شش دقیقه

 .کنم اون روز پاییزی، کنار درخت خرمالو وایساده بودم، تمام زمین رو برگای نارنجی رنگ پوشونده بود با خودم مرور می
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 .های ممتد، منتظر بودم تا گوشی رو برداری بوقپشت 

 ... .زندگی تلخه

 !مثل تلخی خرمالوهای نارس همون درخت خرمالو

 .ولی خب، هرکسی یه شیرینی داره که تلخی زندگیش رو از بین ببره، تو هم شیرینیِ زندگی من بودی

 .هنوزم هستی

 !یا نه

 .گمون کنم تو خودِ خود زندگی منی

 افتادم؟ دونی یاد چی می

 !شه! ذهنم درگیره گفتم چیزی از این کتابا حالیم نمی اون شبی که می

 پرسیدی درگیر چی؟

 .دونستی فکر شب و روزم بودی انگاری که نمی

 .گفتم درگیر تو

 !دونستی چجوری دوست دارم. گفتی درگیر من نباش، در گیر زندگی خودت باش دونم که بهتر از هرکسی می می

 .تو دلم خندیدم

 .منم درگیر زندگی خودم بودم، همیشه درگیرش بودم؛ هنوزم هستم

 ... .سه و بیست و هفت دقیقه

 زندگی من؟

 .توی این زندان من، خبری از پنجره نیست که بتونم ماه رو ببینم

 ... .قدرا هم مهم نیست، آخه من یه ماه دارم که از ماه آسمون قشنگتره البته، اون

 .درخشه توی قلبم می

 .روشنایی زندگی منتنها 

 .همون حس شیرینی که تلخی زندگی منو از بین برد

 ... .سه و بیست و هشت دقیقه

 .قدری تو خیالم باهات حرف زدم تا خوابم بگیره خب دیگه ماه قشنگم، امشبم مثل هرشب، اون

 جایی، حست کنم و حاال هم باید دستم رو بزارم روی قلبم و به این فکر کنم که این

 ... .و خوابم ببره حست کنم
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*** 

 قسمت چهارم

 !ی تئاتر کوچیک شده اتاقم، درست مثل یه صحنه

 !منم یه شخصیت نمایشی

 !شایدم یه دروغگو

 ریزم دورم، رو می شدم یه آدم پر مُدعا، روزا کتابام

 دارم، به این آدم، به اون آدم، موبایلم رو بر می

 .تونم پیام میدم، انگاری که تو رو یادم رفته باشه به هرکی که می

 ... .دورم رو شلوغ کردم با آدمایی که نه من میفهممشون نه اونا منو

 .جوری خودمو گول بزنم اما خب، باید یه

 .انگاری که دلتنگ نباشم

 .انگاری که زندگیم رو به راه باشه

 .اعتماد ندارم اینقدر خودمو گول زدم که دیگه به خودمم

 .اما شب که میشه، این تئاتر مسخره هم تموم میشه

 .نویسم بینم دارم از تو می ناگهان به خودم میام، می

 (تلخند)

 .شدم مثل یه درخت تنومند که از درون خشک شده

 !آخ

 .ی قلبم تو یه دردی، درست گوشه

 !تو عجیبی

 به من حسِ زندگی میده وجودت و نبودت

 !تره دردناک از مرگ تلخ تره،

 ... .تو عجیبی

 !بخیلی عجی

 زنه، ی کم نور توی دلم، چشمک می یه امید، مثل یه ستاره

 به این امید
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 که خودت، بخوای

 و

 ... .بیای

 به امید همون روز

 .رهات کردم، تا اسیر منو احساسم نباشی

 تا که هروقت دلت تنگ شد، هروقت دلواپس شدی

 .خوام رها باشی خودت بیای، می

 .ق رو نمیشه زنجیر کردعش

 .تون، گنجشک بشم برات و صبح به صبح آواز بخونم من منتظرم تا که خودت بیای، تا بعدش شکوفه بشم رو درختای باغچه

 ... . دلیل بشم برای لبخندت

*** 

 اپیزود پنجم

 .چه هیاهویی اینجاست

 .ها مثل من، منتظر اومدن کسی هستن شاید خیلی

 .تظار کشیدنها ان شاید هم مثل من، سال

 !ها چمدونشون رو بستن که،برن یا شاید، خیلی

 .دونم چمی

 (مکث)

 !میگما ولی، تو مسافر من نباش

 ... .تو بیا و بمون

 دونی که؟ می

 .منم رهگذر تو نیستم

 ... .اومدم

 ها که کنارت موندم و پرستیدمت، اومدم تا بمونم مثل تمام این سال

 ... .هایی که حواسم بوده که یه وقتی یه غمی نیاد لونه کنه کنج دلِ مهربونت مثل تمام لحظه

 !من پناه توام، سرزمین توام آخه دورت بگردم
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 شم ، باید از چشام ببینی، وقت نتونستم بهت بگم، آخه یه حرفایی گفتنی نیست که فدات یه حرفایی رو هیچ

 ... .باید بخونی

 روم، وقتی وایسی روبه

 ... .کنم تو چشمام و تو، توی این گویِ مشکی انعکاس دنیامو ببینی تمام ناگفته های قلبمو جمع می

 ... .کنم به ساعت مچیم نگاه می

 .تاخیر داشتی

 .اما مهم اینه که میای

 ... جوری انگار که یه قسمتی از وجودم از من جدا مونده باشه ها اون

 .گیرم گرده، دارم آروم می یحاال که وجودم، داره به خودم برم

 کنم، اگه دیدمت، با خودم فکر می

 اگه تو چشمام اشک جمع شد،

 اگه یه وقتی دلت بگیره من چیکار کنم جانِ دل؟

 .ی احساسم از چشمام لبریز بشه آخه، شاید با دیدنت همه

 !راستی

خاطر  کردم شاید تو هم خوشت بیاد به م فکر میی مالیم و شیرینی داشت، با خود یه ادکلن خریدم برای روزی که اومدی، رایحه

 .همین برات از اون ادکلن زدم به لباسام

 ... . همه چیز خوبه، حال منم خوبه

 .کاش این قطار زودتر تورو به من برسونه

 .کاش میشد وایسم بین این آدما، فریاد بزنم

 ... . دبگم ببینید! ببینید که انتظارم به سر رسیده. ببنید جان دل داره میا

 بعد

 !اس ای برن و بگن دیونه آدما هم چشم غره

 (تلخنده)

 .همه آدم، فقط محو نگاه تو بشم منم بین اون

 تونم جلوی اشکامو بگیرم؟ چرا نمی

 .ی این حبس خانگی، توی خودم مچاله میشم ی اتاق، گوشه کشم و گوشه از خیالتم دست می

 .«شاید یه روزی اومدم»
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 ی تو منو زنده نگه داشته، باور کن همین یه جمله

 شاید

 یه

 روزی

 !اومدم

*** 

 قسمت ششم

 میگما، جان دل؟

 ه ...خیابونای زندگی بارونی

 .بیا کنارم، زیر چتر من، با من قدم بزن

 .هم قدم من شو، می تونیم باهم تا انتهای این خیابون بارونی بریم

 .قول میدم تمام مسیر این خیابون مواظب خودت و قلبت باشم

 .مواظب باشم که دلت نگیره

 ... . بیا زیر چتر من

 .تا روزی که موهامون هم رنگ ابرا بشن

 .یه عالمه قاب عکس خالی هست که توی دنیای چهار ضلعیش وجود منو تو و خنده هامونو کم داره

 (مکث)

 میدونی چیه؟

 ... . ما آدما تنهاییم

 !خیلی تنها

 .تنها میایم، تنها می ریم

 .رم بشی تنهایی هامونو می تونیم باهم تقسیم کنیماما اگه تو همسف

 ... . مثل تیکه های خوشمزه ی پیتزا

 (خنده)

 ... . آخه زندگی با تو خیلی دلچسب و فوق العادست آدمک خوشگل من

 ... . خنده هامم باتو تقسیم میکنم اما غم های تو، همشون مال من
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 .خوشی های منم همشون فقط و فقط مال خودت

 !دارم چقدر دوستت

 !میبینی چطور وجودت منو به زندگی پایبند کرده

 .یه روزی، این حبس خانگی با وجود تو بهشت میشه

 ... . اره میشه

 . ... ایمان دارم به تموم شدن تیکه های تنهاییمون

*** 

 اپیزود هفتم

 .ی خفیف دارم  به سختی از روی زمین بلند میشم، یه سرگیجه

 !و خیالم دورِ تو گشتمخاطر اینه که از بس ت فکر کنم به

 ... .هام میرم سمت گلدون

 .رنگ و رو شدن، توی خودشون جمع شدن، انگار که از تنهایی شاخه هاشونو ب*غل کرده باشن هامم مثل خودم، یکم بی گل

 .سبزرنگِ گیاه کوچیکم  کشم رو برگِ دست می

 !دونی؟ تو آدم خیلی خوبی هستی می

 .خوبیِ تو مثل همین گیاه بود

 .دل من ریشه دادتو 

 ... . جووُنه زد

خاطر همینه خیلی دوست دارم اما مطمئنم یه روزی حتی اگه بدترین آدم دنیا هم بشی بازم  تو واقعاً آدم خوبی هستی، شاید به

 .وار دوست دارم جوری دیوونه این

 !پارادوکس قشنگیه، مگه نه؟

 .جا دیگه حبس خانگی نباشه این خونه فقط وجود تو رو کم داره، کافیه تو باشی تا این

 .ریزم وقتی که بیای، برات یه فنجان قهوه می

 .دونم که قهوه دوست داری می

 .های قشنگم گوش بدیم بشینی کنارم، باهام به نجوای گیاه

 .ای داره س دیگههاش ح تاک دونم حتی این ساعت خونه هم تیک آخه تو باشی، می

 .ام مشتاق شدن تا ببیننت های گلخونه های این خونه، تمام گل و گیاه قدری از تو گفتم که تمام اشیا و وسایل اون
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 ... . اونا هم مثل من منتظرت هستن

مون تموم های هم گیره، تمام غم و غصه دونه اگه تو بیای این خونه جون می آخه دیگه حتی ماهی قرمز کوچولوی توی تنگمم می

 .میشه

 !تمامِ دنیام، متعلق به توئه

 !منم متعلق به توام

 . ... مونم، )همراه خنده( منتظر تو بودن هم قشنگه بازم منتظر می

*** 

 اپیزود هشتم

 

 .زنگ زد. هوا ابری بود

 !آسمون باالی سر من، هم هوای آسمونِ باال سره اون هم هوایِ

 .کرد سمونیم، هرچند فاصله انگار هر لحظه بیشتر رشد میدونی همین برام دلگرمی بود که زیر یه آ می

 .مُردم صدا واسه صداش می کشید و آروم حرف می زد، منم بی توی پارک قدم می زدم، خمیازه می

 .کدوم واسم زندگی رو معنی نکردن خب نه این کتابا، نه این کاغذها و دفترهای شعرم، هیچ

 .شد امیدی پیدا کرد یحتی تو دنیای انتزاعی بوم نقاشیم هم نم

 ... . ولی اون آدم

 .رفت اون آدم همون اولین شبی که اومد انگار یکی یکی راز های دنیا واسم لو می

 هزاربار زیر ل*ب زمزمه کردم دوست دارم، ولی خب،

 .قدری دور بودیم که صدای منو نشنوه بازی جغرافیا این بود، اون

 .زنم ها فاصله، براش پَر می شکنم، من با بال های شکسته هم فرسنگ اما باالخره یه روز قفل این زنجیر رو می

 .این قشنگترین نبردِ زندگیه منه

 ... . من بدستش میارم، اون آرامش شیرین کنارش بودن رو

 (مکث)

 ... . حوصله آروم بود، یه وقتا هم بی

 .شد زد شوقِ زندگی واسم بیشتر می کم حرف بود، اما حرف که می

 .ساختم تر از قبل می کرد اما من هربار از نو قشنگ کرد، خر*اب می شکست، خورد می د میناخواسته زیا
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 .خواستم ل*باش بخنده فقط همیشه می

 ... . کنه چیز حل میشه و زمان همه چیز رو درست می میگن با مرور زمان همه

 منم امید دارم،

 .های زندان منم کم بشه امید دارم که با گذر زمان از میله

 .م زودتر بیاداون

 .های تلخ نیست این قصه، از اون قصه

 .داد دونم چند تا پاییز رو دور از هم گذروندیم و چند تا از بهار هامونم بویِ فاصله می آره خب، نمی

 ... . اما

 ... . من تو دستاشه اما آخر این قصه، دسِتِ

 پایان

 99دی ماه  30

  61:80ساعت 
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 «کافه نویسندگان مرجع رمان»

 درصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و می

 موبایل ساخته وخواهید که رمان ها و شعر هایتان در قالب نرم افزار 

 منتشر شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس

 .بگیرید

 نگارداردان حسین نجفی، مدیریت:

 

 

 :انجمن http://forum.cafewriters.xyz/  

 :وبسایت http://cafewriters.xyz/ 

  :اینستاگرامhttp://instagram.com/cafewriters_xyz/ 

 

 

 

 

http://forum.cafewriters.xyz/
http://cafewriters.xyz/
http://instagram.com/cafewriters_xyz/
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