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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

  

 

 :نوشتیپ

باهاتون داشتم و الزم هست قبل از شروع چند تا مورد  ،یقبل از خوندن رمان عرض کوچک زمیدوستان عز سالم

 .دینش جیبدم که در خوندن گ حیتوض

 یبخش از ابتدا هیشده. فقط  هیصورت اول شخص تهو به انسیو به قول معروف عام یکه رمان به زمان محاوره ا اول

 کمیبخش رو  نیکردم ا یشکله و من سع نیچندتا صفحه به ا ستین یرمان، با سوم شخص نوشته شده که دائم

 .دیتا زودتر تموم شه چون اکثر شما سوم شخص رو دوست ندار سمیخالصه تر بنو

ر رمان استفاده کردم و خالق که من د ییها تیاز شخص کی چیجا بگم ه نیاست و من هم یلیرمان تخ دوم

و  لشوندهیبه اسم تبد یزیکجا چ چیه دیتون یو زاده ذهن خودمه و شما نم ستین یکپ ییبودم از جا تشونیشخص

 !یکرد یکپ نارویا دیو بگ دیکن دایبالِست پ
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که ساختم کامال آشنا هستند اما االن طرف  ییها تیرو خوندن با شخص یرانیتکشاخ ا نیکه رمان آخر یدوستان

 خونن. یمن رو م یلیتخ یبارشونه رمان ها نیاست که اول یزانیصحبتم با اون عز

 اصالح ها: فیتعر

نگن تونند بج یم ،یهستند و با استفاده از قدرتشون که کامال دائم یقدرت درون یکه دار ییشونده: انسان ها لیتبد

 بدن. رییمنحصر به فرد  تغ یموجود افسانه ا کیخود رو به  یو شکل ظاهر

 و بحث ترس از مه کامال جداست{ ستیتکشاخ ن نیرمان ادامه فصل دوم آخر نی} دوستان ا

 کنهیم زشونیکه متما ییها زیهستند. تنها چ لیاص یتر از خون آشام ها فیدورگه که ضع یبالِست: خون آشام ها 

ن نقطه ضعفشو نیبال هم بزرگ تر نیتونند کنترل کنند و هم یکه دارند که ظاهر و پنهان کردنشون رو م ییبال ها

 شه. یم ادیبه صورت موقت ز شونیشونده ها قدرت بدن لیکه با خوردن خون تبد نیهست و دوم ا

 یجلب توجه مردم عادو بدون  انهیکه مخف یجا منظور از انجمن همون دولت نیا اد،یاسم انجمن م ییقسمت ها هی

 کنه. یهارو کنترل م لشوندهیتبد

 نخواهد داشت. یموضوع مسخره ا دمیو من قول م ستین یرمان اصال بچه باز نیا دوستان،

 .دیلذت ببر دوارمیام ل،یتخ یفانتز یعشق در کنار فضا نیریو معما و طعم ش چالش

 تشکر. با

 فرح زاد. اسمنی
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 مقدمه

 که فراموشت کنم دمیقول م من

 قولم نزنم. ریدم ز یقول نم اما

 سرگردان! سرگردانم

 کردنش. دیدر فکر ص انیمادر اش است و شکارچ یمه آلود، در پ یدفاع که در جنگل یب یبچه آهو همانند

 .کندیم رانیو زمان رو و نیتو و کل معادالت زم یتپد برا یبزرگ که م یکوچک دارم و قلب یپا دو

همراه خاطرات،  ،یکاهگل یاز جنس لطافت در اتاقک یبزرگ هست که هنوز هم، عشقت را درون صندقچه ا آنقدر

 پنهان کردم، که مبادا طعمه راهزنان شود.

 کردم قسم... دایپ تینگاه، به چشم ها نیکه از اول یعشق به

 .مانمیبود قسم، پش میکس زندگ نیزتریکه ازآن عز یبه دل دم،یو گناهش رونفهم ختمیکه ر یذره ذره خون به

 شدم. ادیخود هم ص ،ینجات از شکارچ یبودم که برا خودخواه

 شدم.  یمن شکارچ ،یتو بره آهو بود یبودم وقت خودخواه

 مجهول، خودم را هم گم کردم. الیاز فکر خ یانبوه نیفراموشت کنم  ب خواستم

 شدم. ابانیدر ب یا رانهیخودم را بسازم و خواستم

 توبه گرگ مرگ است. دمیتنها باشم، د خواستم

 چه گونه شکست؟ نیرا نگاه کن، بب میکن؛ بال ها نگاهم

 ؟ینیبیرا م چکدیم میکه از چشم ها یکن؛ خون نگاهم
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 شد؟  اهیو س کیجنگل تار نیکن که چگونه ترس از مه، سببِ گم شدنم در ا نگاهم

 برو  اما تو گوش نکن! میگویم من

 خورد شَوَم.  نیا شترینذار ب نرو

 جنگل مه گرفته گم شوم.  نینذار تو ا نرو

 خون داخل رگ قسم، عشقم دوستت دارم. ینیریبه ش  دیخورش یآب، به طراوت آسمان، به گرم یپاک به

*** 

 از مه ترس

 

 اومد. یلباس ها جذاب تر به نظرم نیدر ا بیعج د،یبه کت و شلوار مارک دارش کش یدست

ه نقط نیکه گوشه تر نشیرو تاب داد و به سمت ماش نیماش چیادرش که از راه برسه، سوئبر یاز انتظار برا خسته

 پارک شده بود رفت. اطیح

به  یبود. سرش رو کم نشیپارک  ماش یگردو و خرمالوجا یدرخت ها ریز شهیو عظمت، هم یبزرگ نیبه ا اطیح

چرخوند و همزمان که در  دنیدرخش یم یکم دیکه به خاطر تابش نور خورش واریبلند کنار د یسمت درخت ها

 برد به یلذت م دنشونیکه واقعا از د ییبایز یهم بازشد. نگاهش ناخواسته از درخت ها الیروباز کرد، در و نشیماش

 پدرش رفت.  نیسمت ماش

 یرو یکرد. دست هاش کم یبه مزاجش ناخوش اومدِ، اخم یحساب یِکه چند وقت یمهمان ناخونده ا دنید با

ها  گل نیریش حهیکه همراه با را یقیسفت تر شد و چند لحظه چشم هاش رو بست، با نفس عم نشیماش رهیدستگ

 لب زمزمه وار گفت: ریشود ز یاش م هیوارد ر

 لعنت بهت. _

که پدرش متوجه حضورش بشه اما، انگار امروز کال  نیداد قبل از ا حیحوصله بحث نداشت، فرار رو به قرار ترج اصال

 شانس نداشت.
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 به سمتش اومدن.  باشیدست در دست معشوقه جوون و ز دیبشه، حم نشیکه بتونه سوار ماش نیقبل از ا  

 یبچه هاش رو تو پول م ازیکه تنها ن یکه تمام ارثش رو براش گذاشته؟ پدر یقدر متنفرشده بود از پدر نیا یک از

 د؟ید

 یم شیواسه آرامش درون قینفس عم کیشدن،  یتر م کیکه اون دوتا بهش نزد یبا هرقدم دیکش یکالفه ا پوف

اد معشوقه دلربا افت نینگاهش به دستان گره خورده پدرش با ا ی. لحظه استادیا مایس رخوشیپ نیا یروبه رو دیکش

 که باعث شد اخم کنه.

معشوقه کم سن و سال که  نیبه خصوص ا نه،یمرد بب نیرش با اماد یرو به جا یا گهیدوست نداشت کس د چیه

 سنش از خودشم کمترست. 

 سالم بابا. _

از گوشه لبش  یکه کم یبه سمتش خم شد و درحال کمی. دیبه روش پاچ یاخم دیاومد، حم یاز ته چاه درم صداش

 اومد گفت: یکش م

 ؟یرفت یم ییجا_

 داد، آروم زمزمه کرد. یرو نشون م یفعل طیبودن از شرا یاز ناراض یهمچنان حاک شیشونیپ یرو اخم

 شرکت کار دارم.  رمیبله م_

که پسرش  ستین یروزا شرکت خلوتِ و کار نیدونست ا یخوب م دیفرار کردن از پدر بود، وگرنه حم یبرا یا بهونه

اونا ازجاشون تکون بخورن شه  یساعت از روز به شرکت بره، آمار دوپسرش رو کامل داشت، مگه م نیالزم باشه تو ا

 نفهمه؟ دیوحم

پنهان کردنش هم که  یشد. اما برا دهیدرهم کش شتریدختر کم سن و سال اخم هاش ب نینازک و پرعشوه ا یصدا با

 حرص نخوره. نیاز ا شتریانداخت تا ب نییشده سرش رو پا

 .برنیم فیتش نیآقا شاه میایجون انگار قدم ما شور بوده که تا ما م دیحم_

ود و ب بایز یادیشد، ز رهیخ شیطوس یزن پر از ناز و عشوه بود که ناخواسته سربلند کرد و به چشما نیلحن ا آنقدر

 طماع.  یادیز

Created in Master PDF Editor - Demo Version

Created in Master PDF Editor - Demo Version

http://code-industry.net/


 ترس از مه

 
8 

 

 برادر از برادر و پدر از بچه هاش دور بشه! یباعث شد یقدمت شوره! همون اول کار میلیخ

نش بود یبودن و فرار ریند هفته با تمام سر به زچ نیمتنفره، تو ا یزن نیبهش نکرد، از توجه کردن به همچ یتوجه

که  یاش رو صاف کرد و با لحن نهینسبت به خودش شده بود. س ایسون یها یاز خونه متوجه حرکات و عشوه خرک

 کرد خونسرد باشه گفت: یم یسع

 فعال.  امیبرم، شب م دیدرهرحال من کار دارم با_

 در سنگم سخت ترِ.  خیدختر درکنار پدرش براش از فرو کردن م نیرفت، تحمل ا نشینداد و به سمت ماش مجال

 بااخم بدرقش کرد.  دیموقع خروجش، حم تا

 درحال تموم شدن بود. دیکنه، کم کم صبرحم یکوک م یسرناسازگار یادیچند وقت ز نیا پسرش

 ...دیحم_

نگاه  شیوحش یبه چشماپسرش ازش فرار کرد گرفت و برگشت  شیچند لحظه پ نیکه هم یحرص نگاه از در با

 زد.  یپسرش داشت، بهش لبخند یکه برا یدخترشده. برعکس حالت نیا یکرد، عاشق چشم ها

 .دیجون حم_

اومد لب  یکه به نظر ناراحت م ییو با صدا دیکش فشیظر یدست ها نیزده از شالش رو ب رونیب یتاره موها دختر

 زد.

 !رهیاون م امیهروقت من م نیهم یبرا اد،یاز من خوشش نم نیشاه_

، ست یطانیدخترش نیکه تموم وجود ا دیفهم ینم دیشا ای دید یرو گرفت، نم فشیظر یدست برد و دست ها دیحم

 ... شیدر لباس م یمثل  گرگ قایدق

 غلط کرده، اصال اون چه کارست؟ مهم منم که عاشقتم.  نی! شاهایقشنگ برم سون یقربون اون چشما_

 راه انداخته. یریمعرکه گ ،یریها سر پ یمیود. به قول قدبود؟ آره ب عاشق

 زد و آروم گفت: یلبخند محو ایسون
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 خواد رابطت با پسرابه خاطر من خراب بشه. یدلم نم_

 تکان داد: یسر

 من هستن ... یکاره تو زندگ چیاونا ه_

 کرد. تشیپشت کمرش گذاشت و به سمت جلو هدا دست

 . میباهم بخور یزیچ هی زمیتو عز میبر_

 دیکه عاشقانه حم یبودن، همسر ادگارهمسرشیکه تنها   ییزد، پسرها یبودن دوپسرش حرف م چیراحت از ه چه

 رودوست داشت. 

 بودن.  تیاهم یمثل ب یمثل غرور و تکبر، حس یبرعکس عشق دونست، حس شهیرو م دیحس حم اما

 رفت. بیلفردختر د نیسال از مرگ همسرش نگذشته سراغ ا کیراحت  چه

 بود. ریدلگ دیو شا یمکث کرد، عصب نیرفتن ازماش رونیب یبرا هیدر شرکت زد رو ترمز و ثان یجلو

تونست آغوش گرم و پر مهر مادرش  یم شتریب یکم یکرد کاشک یش تنگ شدِ بارها در دل آرزو ممادر یبرا دلش

 روداشته باشه.

 .یشرکت الک تیوضع نیخصوص با ا هیجا  نیدونست اومدنش به ا یشرکت رونداشت، خودشم م حوصله

 شد.  رهیخ رونیبه ب لیدل یب

 یتردونست با دخ یکه حق خودش م یتحمل کنه پدر یصبرکنه؟ تاک دیبا یبافت، تاک یم الیخ دیکرد و شا یم فکر

 ه .تراز خودش وصلت کن نییسطح پا یتر ازدواج کنه، اما اوحق نداره بادختر کیو پنج سال از خود کوچ ستیب

 به ذهنش یفکر درست و حساب یچیو ه دهیوقته عذابش م یلیکه خ یناراحت کنند، مسئله ا دیبود وشا ناعادالنه

 رسه. ینم

 تماس انداخت.  رندهیبه اسم گ یحوصله نگاه یب شیگوش یبا صدا 

 گوشه لبش مهمان شد.  یلبخند ناخوداگاه
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  ؟یسالم خان داداش، چه طور_

ر نوک یکیخان و اون  یکیکه  ستین ادیکه داشت، آنقدر ز یشرم، وگرنه سه سال اختالف سن دیادب بود وشا رسم

 باشه.

 در شرکت ماتت برده؟  یچرا جلو نمیبب ن،یسالم شاه_

 کرد.  ینگاه رونیبه ب متعجب

  ؟یدیاز کجا منو د ؟یمگه توشرکت_

 . دیچسب یکه داشت، حساب یبه مزاج ناخوش یخنده برادرش از پشت گوش یصدا

 شیسه روز پ نیکنم، هم یدر شرکت دارم نگاهت م یجلو نیاومدم خونه خودم، از تو دورب ستم،ینه شرکت ن_

 . دهیحال م یلینصب کردم جون تو خ میرو گوش ستمشویس

 کش اومد.  شتریتکون داد و لبخندش ب یسر

 ؟یخوا یمهمون نم گمی. مایح یباشه ب گه،ید یزنیم دیملت رو د یپس بگو دار ،یاَ یاَ_

 :دیکش یکشدار نفس

 . ارنیجا زنگ بزنم شام برامون ب نیشرکت دل بکن خراب شو ا یاالن از جلو نیاز خدامه، هم یاگه مهمونم تو باش_

 آروم استارت زد.  دادیبه خودش فشار م شتریرو ب یطور که گوش همون

 اون جام.  گهیساعت د مین_

 و سه ساله خبر داشت؟ ستینوجوون ب نیاز دل ا یکرد، ک یرانندگ یشتریب اقیبا اشت یقطع گوش با

 کرد. یمنتش رو عوض نم یب یها تیحما ا،یبرادرش بود که با دن شیاز مادرش دلخوش بعد

مال  شهیکه به سمتش دراز م یدست نیبخوره اول نیبه زم یدونست اگر روز یکه همه جوره پشتش بود و م یکس

 برادرشه.
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که محل داشت به سمت خونه حرکت کرد. حوصله پله  یتیکرد و آسوده از نظر امن دایپ یپارک یآپارتمان جا یجلو

 و باز شدن درش شد. دنیمنتظر رس یباال رفتن رو اصال نداشت، دکمه آسانسور رو فشرد و چند لحظه ا

و  دیکش شیپرکالغ یداخل موها یدست د،یرس یبه نظر م دهیژول یبه چهرش انداخت که کم یآسانسور نگاه نهیآ از

 به سمت واحد پانزده قدم برداشت.   کراستیمرتبش کرد. با توقف آسانسور  یکم

 . دیپاچ شیبه رو یشد، لبخند دایدر خونه پ یبود در باز شد و قامت برادرش جلو دهیبه زنگ نرس دستش

برادرش رو  یتازه اصالح شدش مردانگ شیکرد. ته ر پشیبه ت یمحروم بود، نگاه دنشیشد که از د یوقت م چند

 داد.  یتر نشون م ادیز

 تو؟ یایب یخوا یماتت نبره نم یهمون جور_

 کسب اجازه از بزرگترش کرد و وارد خونه نه چندان بزرگ شد.  نییپا یآروم و سر یتکون داد و باقدم ها یسر

 خان؟  دیحم یرو چه به پسرا یکوچک نیبه ا یمجرد خونه

 یپناه گاه بچه هاش بود چ هیشب شتریکه ب یخونه نقل نیسراخ موش، به ا گهیم یرت به اون بزرگکه به عما یکس

 گه؟یم

 که براش خاطرات تلخ رقم زد.  یسخت یواسه فرار از روزها یپناهگاه

 من واقعا گرسنمه.  میاول غذا بخور ایب_

 نایکه م یاون صبحونه مفصل دینشست، خودشم گرسنه بود شا زیم یتکون داد و رو کاناپه رو به رو یسر نیشاه

 پدرش با اون دختر کال صرف حرص خوردن شد.  دنیبا د دیخاتون براش تدارک د

 خونه؟  یبرگرد یخوا ینم_

 برادرش گذاشت و آروم گفت: یتفاوت ظرف غذا و مخلفات روجلو یب شاهرخ

 گردم.  یوقت برنم چیه گهید ست،یمن ن یجا گهیاون خونه د_
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دونست چه طور بگه نبود تو دراون  یشد، نم رهیزد خ یموج م یکه آثار خستگ شیقهوه ا یکرد وبه چشما سربلند

که سنش از خودشم کمترِ رو به عنوان  یا گهیتونه زن د یتونه تحمل کنه، نم یخونه آنقدر عذاب آور هست که نم

 زن بابا تحمل کنه. 

 براش مونده.  یکه در زندگ یتنها کس یبود و غرور داشت اما، نه برا جوان

 بابا رو تحمل کنم! یتونم رفتار و حرف ها ینم یستیشاهرخ نبود تو باعث آزار منه، باور کن تو ن یول_

 از برنج روبدون کباب در دهنش گذاشت و مزمزه کرد.  یقاشق

 زد.  یپوزخند

 گردم تو اون خراب شده. یبرنم گهیمهمه؟ درهرحال من دکن! مگه براش  یمن زندگ شیپ ایب_

تفاوت برادرش انداخت، خودشم دوست داشت هرچه زودتر از اون خونه با تمام خاطرات  یبه چهره ب یا گهید نگاه

 دل بکنه و بره.  نشیریتلخ و ش

 شد.  یم مونیکنه اما، هربار پش یبرادرش زندگ شیاومد که پ یباخودش کنار م بارها

 ت ...گف یبهش زور م یکرد حساس کنه به اندازه کاف یکه م ییپدرش رو نسبت به کارها نیشترازاینداشت ب ستدو

 شیها ولش کنه و بره پ یراحت نیداره به ا یازش حرف شنو کمیکه هنوز  یذاشت تنها پسر ینم دیدرصد حم صد

 کنه!.  یپسر ناخلفش و تنها زندگ

 اومد. یبه چشم م یسکوت بدجور در خونه به اون کوچک نینگفت و ا یچیکرد و ه سکوت

 روبه زور یبرد اما چند قاشق نیبه خوردنش رو ازب لیاز برادرش داشت، م یبحث کوتاه و شکست تو درخواست نیهم

 واسه گفتن نداشته باشه. یو حرف نهیخورد تا معدش ساکت سرجاش بش

  ؟ینکرد یرفاز عشقت چه خبر؟ هنوز به خانوادش خودتو مع نمیبب_

دونست نقطه ضعف  یداخلش معلوم بود نگاه کرد، شاهرخ خوب م طنتیکه االن آثار ش ییبلند کرد و به چشما سر

 . رموندهیاس یوقتِ در گرو دختر یلیکه خ یقلب هیبرادر خوش قلبش چ نیا
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خوام برم با پدرش صحبت  یم ادیکه ب گهیاز بستگانش چند روز د یکیشهرستان خونه  رهیم ست،ین یدیخبر جد_

 کنم.

 . دیبهش انداخت و آخر سر خند ینگاه کنجکاو شاهرخ

 کنه فرهاد؟ یم تتیداره اذ نیریبرگرد تو خونه، غم فراغ ش یگیم یداد ریپس بگو چرا گ یوا یا_

 زد.  هیحوالش کرد و صاف به مبل تک یغره ا چشم

مطمئن باش اگه بازم بخواد جلو پام سنگ  ستیدواج من نبه خاطر خودته، هنوز بابا موافق از ایب گمیمن اگه م_

 . ستمیا یخودم م یکنم باالخره رو پا یکنم، شده دست فروش یبنداره منم از اون خونه دل م

 . دیپاچ شیبه رو یبرادرش کرد و لبخند کلیبه قد و ه ینگاه شاهرخ

روانه  یکرد که زور سهیتر نسبت به خان داداش، هم الغرتر بود و هم کوتاه تر، چقدر شاهرخ دس کیکوچ برادر

 باشگاه اش کنه. 

 نیبود و در ا دهیو قلب پاکش شد. بار ها اون دختر رو د یرمهربونیاس ینه چندان دخترکش دختر کلیه نیبا هم اما،

د و نگاه کر نیبه شاه یبخش نانیشه. با لبخند اطم یمنجرب م یبه خوشبخت نیمورد شک نداشت وصلتش با شاه

 آروم گفت:

با بابا حرف بزن، مطمئنم دوزار رحم براش مونده که پسرش وبدبخت نکنه. اگه بازم قبول نکرد خودم  گهیبار د هی_

 . زنمیباهاش حرف م

 .دمیواقعا بر گهیفکر کنه درهرحال منم خستم د دیکه گفت با شبیشه دو دفعه حرف زدم، تا د ینم یراض_

 یکه ارزشش برا یدستش کرد، ساعت یرو متیبه ساعت چرم نسبتا ارزون ق یاز جاش بلند شد و نگاه نیشاه

 یکه کم ییکرد. با صدا یعوض نم ایرو با دن نیریش هیفرهاد بود و هد ا،یاو به قدر دن یپول خورد بود و برا دیحم

 داخلش معلوم بود گفت: یخستگ

 بابا رو اصال ندارم، بهم حتما زنگ بزن. یبرم خونه حوصله غرغر ها دیمن با_

 بلند شد.  شیمبل فشار، وازجا یدستش رو رو شاهرخ
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از  مای.من حوصله ندارم بیخودتو به باد ند نیریمراقب خودت باش تو نبود ش ،ینموند ادیبرو به سالمت، هرچند ز_

 جمعت کنم، از االن گفته باشم. مارستانیت

 سِتبر برادر زد که باعث خنده شاهرخ شد.  نهیبه س یمشت

 م،یدیواسه قرارداد فردا زحمت کش ینره، کل ادتیجلسه فردا رو  یراست رم؟یبگ یباهات کشت یخوا یبرو بچه، م_

 .یحتما باش دیتوام با

 داشت گفت: یقدم برم رونیکرد و آروم همون طور که به سمت ب شیبه شوخ یخنده ا نیشاه

 چرخه! یاون شرکت رو شاخ من م ام؟ین شهی. اصال مگه مامیحتما م رهینم ادمی یچشم داداش_

راه  رونیآسانسور، از پله ها به سمت ب یتکون داد و به جا یسر نیشاه د،یحوالش کرد و خند یچشم غره ا شاهرخ

 .زدیم یبه کدر ،ییبایاز ز شتریو آسمان ب کیافتاد. هوا تار

 شد.  یم یوقتا ابر یلیپدرش خ یبمونه اما، با وجود حرف ها بایشد آسمون دلش همچنان صاف و ز یم یچ

دالت ع کمیبحث  نیا دیمرد نشانه ضعف ست و شا یبرا هیدوشش انداخته بودن، بغض و گر یرو یکه از بچگ یلقب با

  ره؟یکنه و دلش بگ هیگر دیمرد نبا کینداشت، چرا 

 کنه. وینبود اسمش روس لیدلش، ما چیانداخت که ه یبه شماره ناشناس ینگاه ش،یزنگ اس ام اس گوش یصدا با

 مناسب بود! یلیخودخواه خ ایبراش انتخاب کنه، واژه مزاحم  یخواست نام یاگه م دیشا

 "رف بزنمباهات ح دیدارم. با ازیبه کمکت ن ایفرستم، توروخدا ب یکه م یآدرس نیبه ا ایتو روخدا ب نیشاه"

که واقعا نکنه براش  دیترس یرو جواب نده و پاک کنه. اما  تو دلش لحظه ا امیخواست پ یدلش م د،یباال پر شیابرها

 اومده چرا به پدرش زنگ نزده؟ شیپ یاومده؟ اما اگه مشکل شیپ یمشکل

ل که صداش ک یکلنجار رفتن، با پوف کالفه ا قهینه اما، بعد از چند دق ای یدونست کار درست یدل بود و مردد، نم دو

 براش ارسال کرده بود رفت. ایکه سون یرو پر کرد، به آدرس نیاتاقک ماش

 یرو پارک و با قدم ها نیداشت و مشخص بود تازه ساز، ماش یقشنگ ینما رونیکه از ب یکیآپارتمان نسبتا ش یجلو

 رفت. یبه سمت در اصل ش،یشگیاستوار هم
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 :دیشن فونیرو از آ ایسون یوم زنگ رو فشار بده که در، خود به خود براش باز شد، پشت بندش صدادونست کد ینم

 طبقه دوم. ایب_

بازش رو جمع کنه و با اخم و  مهیباعث شد دهن ن فون،یقطع شدن آ یبگه اما، صدا یزیبهش چ یزیباز کرد چ دهن

 !گهیزن باباش هم بهش زور م یبود که چه طور حت یکفر یخوشحالتش بکشه، حساب یبه موها یدست یکالفگ

 در هرحال ته دلش، پدر خطاکارش رو هنوز دوست داشت. یزن، به عنوان زن بابا متنفر بود، ول نیاز ا دیشا اما

 یکینداشت، ته دلش انگار  ی. حس خوبستادیطبقه ا نیتنها واحد ا یاز پله ها باال رفت و در طبقه دوم، جلو مردد

 .ستیدر انتظارش ن یخوب زیچ یدر قهوه ا نیگفت پشت ا یبهش مدام م

 یحال رو یکه ب ایسون دنیاز گوشه بازِ در خونه رو نگاه کرد با د یدر باز، کم دیعادت خواست در بزنه که د طبق

 .دیترس یافتاده بود لحظه ا نیزم

که باال تنه اش  یطور د،یبه سمت خودش کش شیداخل، باالسرش نشست و از شونه ها دیعجله در رو باز کرد و دو با

 قرار گرفت. نیشاه یپاها یرو

 سرت اومده؟ ییچت شده حالت خوبه؟ چه بال ا؟یسون_

م چش دنیتونست حس کنه، و با د یگند مشروب رو م یچشم هاش رو باز کرد، بو ایکه سون نیتکونش داد تا ا یکم

 کرده. یرو ادهیخمار و قرمز رنگش مطمئن شد که تو خوردن ز یها

 .دیخند نینزد و فقط از اون فاصله به چهره اخم کرده شاه یحرف ایسون

 و پاش گذاشت. رکمریدستش روز کیبا حرص  نیشاه

 ...مارستانیببرمت ب دیبا ؟یآنقدر خورد یمرض دار یاحمق تو که جنبه خوردن مشروب ندار_

 یکه خمار ید، دستاش دور گردنش حلقه شد و با لحنبلندش کر نیاحمق نبود، هرگز احمق نبود. تا شاه ایسون اما

 داد گفت: یروکامال نشون م

 .مارستانیخوام برم ب یمن خوبم، ببرتم تو اتاق نم_
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 اش نهیس یکیلباسش که تا نزد قهی یبسته اش انداخت، اما نگاهش سر خورد رو یبه چشم ها یمردد نگاه نیشاه

 اومده بود. نییپا

داد، آروم به  یکشدار و بلندش نشون از حال خراب درونش م یاز صورتش گرفت و همون طور که نفس ها چشم

 تخت خوابوندتش. یسمت اتاق رفت و رو

ه که بهش زد یبابا چه حرف ایچش شده  نیا ستیخودش فکر کرد که معلوم ن شینامناسب و باز بود، پ یادیز لباسش

نبود، چشم گرفت و  یداشت راض ایسون یمسخره ا تیدن تو اون خونه با وضعتا سرحد مرگ خورده! درهرحال از بو

 رو گرفت. نیبا دستش، دست شاه ایبره که سون رونیخواست ب

 بمون، تنهام نذار._

 یاومد که حت یزن بدش م نیاز ا یمدت در حد نیتو ا ستادیکه نگاهش کنه، پشت بهش ا نیلحظه بدون ا چند

 دلبر رفته، اما ذهن نیفکر کنه که پدرش سراغ ا نیکرد به ا یم یکه بار ها سع نیا با نتش،یخواست بب یدلش نم

 نبود. شیحرفا حال نیسرکشش ا

 برم. دیکار دارم با_

 تخت افتاد. یشد و رو دهیقدم روبرنداشته بود که به شدت، به عقب کش نیاول

. موند ایسون ره،یرنگش باز شد و خ یقشنگ قهوه ا یدرجه ممکن چشم ها نیبودن اتفاق، تا آخر یتعجب و ناگهان از

 خوب شد؟ عیآنقدر سر یتونست از جاش بلند شه، چه طور یدختر که تا االن نم نیا

 با اخم گفت: نیگاه بدنش کرد تا بلند شه، و درهمون ه هیدستش روتک ا

 ؟یچته روان ؟یکن یم یمعلوم هست چه غلط چیه_

 یادیز دیشا ایگذاشت و کنارش رو تخت جا گرفت.مستِ  نیشاه نهیس یو رودستش ر کی ایشد اما، سون زیخ مین

 شد. آروم لب زد. یترم کیخمار هر لحظه صورتش نزد یحالش خراب بود، با چشم ها

 شدم... ونتید دمت،یکه د یاگه بگم از وقت_

 جلوتر رفت. یکم
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 ؟یزن یم نمیاگه بگم عاشقت شدم، دست رد به س_

 روکنار بزنه. ایکرد سون یبرد، سع یکه همچنان تو بهت به سر م نیشاه

 کثافط هنوز چهارماه از عقدت با بابام... ؟یچ یعنی یعاشق من شد ؟یگ یکه م هیچ اتیچرند نیا ؟یخول شد_

 از جنس هوس و آتش جهنم، نصفه موند. ییبه رگبار، بوس ها شیصحبت ها هیبق

 و  یدیشد ی. کم کم خودش هم احساس گرمادیکوب یقلبش م وارهیبه د یرحم یبا ب نشیرو منقلب کرد و س حالش

 کرد. یموقع رو حس م یب

 باخته بود... یا گهیدل به کس د نیشاه اما،

بهش داد  یعشقش، چنان قدرت ریلحظه تصو کیدختر درحال خرد شدنه اما، فقط  نیا فیتن ظر ریکرد ز یم حس

 .دیلب هاش کش یو بدون لطافت، رو یبا تند یرو از روش کنار زد، از رو تخت بلند شد و دست ایکه با تمام توان سون

 که به حق بود کل اتاق روپر کرد. یلیس یبرداشت، که صدا زیبه سمتش خ ایسون

 کار نبود... انتیکه بود خ یهرچ نیشاه

 که بود رذل نبود! یهرچ

دستش  یبه رو شیچشم ها یقطره اشک از رو نیذاشت، اولگونه اش گ یدستش رو رو یبا بهت و ناباور ایسون

 شد. ریسراز

 :دیکه کل خونه لرز یدستش رو تکون داد و داد زد، جور دیبا حالت تهد نیشاه

 یتون یم ایکثافط کار نیبا ا یفکر کرد ؟یآورد یسگ دون نیکه منو تو ا یبا خودت فکر کرد یاحمق، چ کهیزن_

 ارمیبه سرت م ییچنان بال ،یبخور یگو*ه نیهمچ گهیباره د کیفقط،  یعل یبه وال ؟یاز خانوادم بکن نیاز ا شتریب

 .یاومد یبره، از کدوم جهنم ادتیکه 

خاکسترش هم ازآتشفشان  یداغ که حت یاز جنس دوزخ و آتش یداشت، حس یبشنود، حس بد ینکرد تا جواب صبر

 .رسهیداغ تر به نظر م
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که بدجوربه افکار و  یداشت، حس یشده فرار کرد و به دل جاده زد.حس بد نیسرعت باد، از اون آپارتمان نفر به

 زد. یحال درونش چنگ م

 .یلعنت ،یلعنت_

 به داخل موهاش فرو برد و به عقب هولشون داد. یدست

که  یتا اتفاق دیطول کش یلیحروم کرد و نگاهش رو خسته، خ نیفقط بنز د،یچرخ لیدل یها ب ابانیتو خ یساعت سه

 .ارهیه رو هضم کنه و دوباره آرامشش رو به دست بافتاد

به  یطوالن یها یگرد ابانیکرد. خسته از خ یم ییشب خودنما ازدهیعدد  یبه خودش اومد که ساعت رو یوقت

 سمت خونه روند. 

 یم حشیاز کار و تفر یزمان هی ،یتحمل فشار روح یبود برا یوقت بود فقط اسمش خونه ست، محل یلیکه خ ییجا

 خواست فرار کنه. یزد تا زودتر برگرده، اما االن فقط م

 پسرخسته باز کنه.  نیا یدر رو برا یدر زد، بلکه کس یجلو یبوق یلیمیب با

 خونه به استقبالش اطیح کینسبتا تار یدر رو براش باز کرد و فضا اطیح یاز باغبان ها یکیمکث باالخره  یباکم

 اومد.

 ضیتعو دموضوعیشد، باخود فکر کرد با وارید یچند چراغ سوخته رو رهیخ یلحظه او  ادهیپ نیاز ماش یخستگ با

 که صبح، حالش رادر یتنش و استرس مسخره ا نیا د،بایکش یقیکنه. نفس عم یادآوریچراغ هارو به باغبانشان  نیا

 بهتر شدن حالش، دعوت کنه.  یبرا قیقهوه و خواب عم کیخواست خودش رو به صرف  یم د،دلشیهم کوب

 خونه نباشه. یکرد کس یآرزو م دیکش یو نفس کشدار ستادیدر عمارت ا یجلو یلحظه ا یبرا

که به خاطر عشقش کرد، با  یجهرو بحث نینداشت بعد از آخر یعالقه ا ادیاگرم هستن، متوجه  اومدن او نشون. ز ای

ش ترک نیچفت دهنش رو کال باز کند و هرچه شده روبا بدتر نش،دیبا د دیترس یپدرش رو در رو بشه، بدتر از اون م

 موجود، حوالش کنه. یها

 .دید یکور بود و عاشق و نم دیحم شهیشد، خودش بود، مثل هم یم دونیکه بازنده م یآخرش کس و

 خونه حرکت کرد. یجلو یخورد وبه سمت پله ها یتکان
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 سه نیکه باهم یساده ا یها یبود باز ادشیبودن، به  یتندوست داش یدر چقدر براش تو کودک یسه پله جلو نیا

 کرد! یپله کوچک م

 با دقت به اطراف انداخت. یعمارت روشکست، نگاه نیباز شد و سکوت ا یآروم ژیق یبا صدا در

 . ستین تهیعفر نیچه عجب ا_

 لباش جاخوش کرد و به سمت آشپزخونه قدم برداشت، هرچه زودتر دلش  یرو یلبخند

 و شکر باشه! ریش کمی شیترک دعوت کنه که چاشن یخواست خودش روبه قهوه ا یم

  ؟یکن یمنم درست م یبرا_

روکم  یکی نیبروز ترسش اخم کرد، فقط هم یاما به جا د،یترس تهیعفر نیو جذاب ا فیظر یاز صدا یا لحظه

قهوه اش رودر دست  وانیشکست، ل یبود رو م قینفس عم یهرچ یایکه طول جغراف یحوصله با نفس یداشت! ب

از اون اتفاق رو فراموش  ی، ذره ایبود و حت یفشار داد و برگشت سمت زن باباش. هنوز نسبت به اون اتفاق عصبان

 چشمش در حال رقص و آواز بودن. ینکرده و همش جلو

پسر مجرد داره آخر ازدواج کرده که دو  یرمردیکه با پ یدختر یکوتاه برا ینامناسب بود، تاپ و دامن یادیز لباسش

 ست . ییایح یب

 !یکرد یم یداشت ینرفته چه غلط ادمیخونه. هنوز  یکردم رفت یفکر م_

 رنگش رو تر کرد.  یخوش فرم صورت یو با زبان، لب ها دیاش رو کش ییطال یاز موها یتاره ا دختر

 کردم. یرو ادهیز کمیمتاسفم،  شیبابت چند ساعت پ_

 چسبوند؟  یواژه کم روم ح،یفجکرد! به اون تعرض  یم اقرار

 به چشم ها و صورتش انداخت و ادامه داد. قیعم ینگاه ا،یکرد که سون یاخم نیشاه

 جا باشم؟ نیا یدوست ندار_

قهوه اش شد،  وانیل رهیکه بدجور در اون لباس ها به تاراج گذاشته شده بود گرفت و خ فش،یظر کلیاز ه چشم

 کرد و رو به روش قرار گرفت. یمانده روط یچند قدم باق اینداد که سون یجواب
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  اد؟یجا باشم؟ چرا از من بدت م نیا یدوست ندار ،ینگفت_

 .دهیمزه زهرمار م زهیکرد، االن اگر کل ظرف شکر رو هم تو قهوه ش بر اخم

زدم، تو گوشت  شیچند ساعت پ نیکه هم ییبهت گفتم، دور منو خط بکش. انگار حرف ها یکه اومد یدفعه اول_

 برات کمه. یکه ازم خورد یلیاون س دیشا ایرفته! ن

 گذاشت و مانع رفتنش شد.  نیشاه نهیس یرو رو فشیاز کنارش رد شه که دستان ظر خواست

 . نیاما من دوست دارم شاه_

 د؟یپل یادیز ایدختر هرز بود؟  نیا

 یم انتیتلخ خ یخشم بهش کرد، به مشامش بدجور بو یاز رو یو نگاه دیهم سآب یدندون هاش رو رو نیشاه

 . دیرس

 ! از سر راهم برو کنار. ارمیسرت ب ییبال هینه من، حدتو بفهم دختر احمق، نذار  یزن بابام بش یتو اومد_

 ! ادِ یزورش ز یادیهمه ظرافت اندام ز نیدختر، با ا نیپسش بزنِ که احساس کرد ا خواست

 خواد.  یم یذرونخوش گ یبابات منو فقط برا_

 شد.  رهیخ شیطوس یگرفت و با اخم به چشما نیبراق زم یها یبارچشم از کاش نیا

  ؟یخوا یم یتو منو واسه چ_

 رومحکم پس زد و ادامه داد. ایدستانش دوتا دست سون با

 شیکه چند ساعت پ یدی. وگرنه مطمئن باش تهدیمنو پدرم گم کن یبهتره زودتر گورتو از زندگ ،یفیکث یلیخ _

 کنم. یم یکه در توانم باشه، عمل یشکل نیکردم رو به بدتر

 انداخت. نیطن یسالن خال یپدرش تو یصدا همزمان

 .یدیرو چرا نم تیجواب گوش یبرگشت ریچرا آنقدر د ن،یشاه_
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 لش،یمثل زنگ موبا ییزهایگذاشت، حواسش رو به چ تهیعفر نیگرفت، مگه ا اینگاه پر اخمش رو از سون نیشاه

 جمع کنه؟ باحرص گفت:

 ؟ینکنه نگرانم شد ه؟یچ_

 و نگاه مشکوکش رو به جفتشون انداخت.  ستادیآشپزخونه ا یجلو دیحم

جواب اون  ،یریو شرکتم نم زنهیم بتیهمه مدت غ نیا ی! حداقل توقع دارم وقتهیچه سوال نیمعلومه که شدم، ا_

 . یرو بد تیگوش

 و با طعنه گفت: دیخند نیحرفش شاه نیا با

م بازم براش ک ،یکن یکه م یهمه خرج نیترسم با ا یتنوع پسنده م یادینگران زنت باش، ز ،یبهتر نگران من نش_

 . یباش

 با شک نگاهش کرد. دیو حم تیبا عصبان ایسون

و همزمان  رهیبه رفتنش خ ایفرار کرد، سون ییجورا هیبه صورت هاشون زد و به سمت اتاقش  یجواب، پوزخند در

 آروم گفت: رلبیبه چهره اش اضافه شد، ز یاخم

 تونه منو پس بزنه.  یکس نم چیه ،یشیم مونیپش_

 گذروند گفت: یرو از نظر م فیتن ظر نیو بم ا ریتمام ز یچشم ریکه ز یو درحال دیبه لباسش کش یدست دیحم

 و گفت؟ یزیچ نیچراهمچ ،یگفت یبهش چ_

 رد. ک یم یپسرش دلبر یداشت برا شیپ قهیچند دق نیکه انگار نه انگار هم یزد، جور دیبه حم ییدندون نما لبخند

 ستم،یموفق ن یلیخ ادیکنم که از من خوشش ب یم یخواستم باهاش حرف بزنم هرکار ینبود عشقم، م یزیچ_

 تو بشم.  یدوست ندارم باعث دردسر و ناراحت

کرد و  یخنده ا دیکرد. حم یدختر رو  باور م نیا یسرتاپا یاحمق، که دروغ ها دیچقدر ساده بود و شا دیو حم 

نشست و به  ایداد، دستش پشت کمر سون یها رو داشت از دست م زیاز چ یلیکم کم کنترل خ گهیکه د یدرحال

 کرد. تیسمت اتاق هدا
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له حوص ی، حتپرت کرد کشیاز اتاق تار یلباس هاش رو گوشه ا ا،یاز مکالمه کوتاهش با سون یکالفه و عصب نیشاه

کرد که چرا الل  یبود و خودش رو سرزنش م یشاک یاز چه قراره. حساب تیوضع نهینداشت چراغ رو روشن کنه و بب

 درآورده؟ یباز

 د؟یباز به پدرش بگو د،یبه سرش کش یدست

برف کرده  ریزد و پدرش مثل کپک سر رو ز یدختر آنقدر راحت دم از رابطه نا*مشر*وع م نیچندم بود که ا دفعه

 بود؟

داخل  یکنه. دست یگفت شک نداشت که حرفش رو باور نم یاگر به پدرشم م یزد، حت شیچارگیبه ب یپوزخند

 داد بخوابه . حیو ترج دیکش شیموها

خسته بود اما ترس  یلیافکار بشه. خ نیا الیخ یهم شده ب یساعت یکرد حداقل برا یو سع دیچیرودور خود پ مالفه

 شد. یمحل مزاحم خوابش م یمچنان مثل خروس بو همون حس بد، ه

بود که حس کرد در اتاقش باز شده، خواب آلو و خسته تر از اون بود که کامل چشم هاش رو باز  یداریخواب و ب در

 کنه. 

 آب...  یکم دیقطرات بارون و شا هیشب یزیچ خت،یصورتش ر یرو یزیحس کرد چ یلحظه ا یبرا

که اصال باز نبود، به چشم   یمطلق اتاقش و در یکیتار دیکه د یزیکرد اما تنها چ شتربازیحال چشم هاش رو ب یب

 زود دوباره به خواب رفت. یلیزد و خ یتخت دور یرو گرفت رو شیالک یمانع کنجکاو ادیز یخورد. خستگ یم

 . دیبار آسوده خاطر خواب نیآخر یکه برا یشب رو فراموش کرد ، شب نیخواب رفت و ا به

*** 

و  ریزد، صبح هوا دلپذ یم یلیرحمانه با پرتوهاش س یب دیظهر که خورش یخنک، نسبت به هوا یبود و هوا کم صبح

 مطبوع تر بود.

 زد.  رونیآماده از خونه ب شهیزودتر از هم شاهرخ

 شدِ. ادشیز جانیباعث ه یحساب دهیکه امروز موعده امضا کردنش رس یمهم قرارداد
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در بزرگ که فقط نام پ دخانیبدون کمک حم ستهیخودش با یپا یخوشحال بود، که باالخره تونسته رو اریبس والبته

به عنوان پدر  شیلیکه فام فیو ح میبود مثل خودخواهان هزار دوره قد ی. خودخواهدیکش یم دکیو خان بودن رو 

 گناه زده. یدو برادر ب نیمهر به شناسنامه ا

 . دیرس یمرتب به نظرم شهیبه سرو وضعش کرد مثل هم ینگاه نهیتو آ از

ه باره ب کیشده بود به  رشیچند روز دامن گ نیکه ا یشد، استرس رتیصورتش کرد و وارد اتاق مد یچاشن یلبخند

 .دیکش شتر،یب ژنیاکس یبرا قیآروم تر کردن حالش چند نفس عم یسمتش هجوم آورد و برا

س انداخت که برعک دشیجد کیشر یفیبه شر ی. نگاه اجمالستادیا یشکل اتاق لحظه ا یضیو ب زبزرگیم یبه رو رو

 .دیرس یبه نظر م یاز حد رسم یادیز شیقبل لباس ها یسر

 . ریتاخ قهیبابت چند دق رشرمندهیسالم و روز بخ_

 زد. یلبخند یبهرام یشرکت آقا لیوک

روز ام نیو ان شاهلل کار قرارداد هم میبه کارهامون برسکه  دینیحرفارو نداره. بش نیکه ا قهیپسرم چند دق نیبش_

 تموم شه و به فردا نکشه. 

 قرار داد کرد  گریطرف د ،یفیشر یبه آقا ینگاه یرچشمیتکان داد و نشست، ز یسر

 دونست چقدر تالش کرد که با شرکتش قرار داد ببنده.  یم خدا

 یادیبست که سنش ز یقرار داد م یبار بود که با کس نیاول یبرا دیبه شاهرخ انداخت، شا یا دارانهینگاه خر یفیشر

 و گفت: دیخودش رو باالتر کش یکم بود. کم

 درسته ؟ میرو کرد یاصل یصحبت ها روزیمونده باشه، چون من و شما د یفکر نکنم بحث یمحسن یخب آقا_

لبخند  یکم نشیکه ز یتیدصداش رو صاف کرد و با ج یگذاشت. کم زیم یدست هاش رو در هم قآلب و رو شاهروز

 بود گفت:

 تموم شد.  شیما چند روز پ یچون صحبت ها د،یبه قرار داد اضافه کن یزیچ دیخواه یالبته اگه شما نم ریخ_

 گذاشت.  شیچند برگه جلو یبهرام یتکان داد که همزمان آقا یسر یفیشر
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 شما روالزمه. دییشده و آمادس، فقط امضا و تا سیپاکنو نایا_

 مطمئن بشه. زیکنه و از درست بودن همه چ یکرد و برگه هارو به دست گرفت تا مطالعه کوچک یتشکر یفیشر

 و در اتاق در نوسان بود.  یفیشر نیمدت شاهرخ نگاهش ب تمام

 یبود که برا نیاز شاهرخ، شاه شتریب دیشد امروز روفراموش کنه؟ شا یاومد مگه م یبرادرش به شرکت م دیبا امروز

 کهیکوچ روزداداشید یادآوری. با وجود دهیتالشش فرارس جهیکه نت یاما، درست لحظه ا دیداد زحمت کشقرار نیا

 کرد.  یموضوع شاهرخ رو نگران م نیحضور نداشت و ا

 .دیشمام نگاه کن_

 که به سمتش گرفته شده انداخت.  ییبه برگه ها یاز در گرفت و نگاه چشم

آنها روبا لبخند به  یآخر بهرام یدرست بود و آماده، بعد از امضا زیبه تمام محتوا و متن کرد، همه چ یسطح نگاه

موضوع مهم شود  نیا الیخیتوانست ب یبرداشت اما لب نزد، نم ینیشر لیم یکرد. شاهرخ بدعوت  ینیریخوردن ش

 ده؟یرو نم شیجواب گوش یزده و حت بشیغ نیکه چرا شاه

 و دستش رو به سمتش گرفت و به رسم ادب، باهاش دست داد و با احترام گفت: ستادیا یفیشر یرو هرحال، روبه در

 . میمورد نظر برس یهردومون به هدف ها دوارمیاز قرارداد با شما واقعا خوشحال شدم؛ ام_

 دیحم یداشت، اما پسر ها یاعتماد دودل نیهنوزم بابت ا ییجورا کیفشرد. در دلش  یدستانش روبه گرم یفیشر

 جفتشون مرد عمل اند. فتهیب میشناخت. مطمئن بود هر اتفاق یخوب م یرو از بچگ یمحسن

 حتما، منم از معامله و شراکت با شما خرسندم. _

. دیوبک ی. نبود برادرش بدجور پتک شد و به سرش مدیپاچ یفیشر یبه رو یبود لبخند یدرونش که عصب برعکس

در،  یکیافتاده. تا نزد یکرد اتفاق یدونست همش احساس م یرخنه کرد، چراش رو نم یبیعج یادر دلش دلشوره 

 به تعارفات نکرد. یتوجه ادیز ییجورا کیرو همراه کرد و  یفیشر

 بار چندم  شماره اش رو گرفت.  یخلوت شد بشمار سه، برا طیمح تا

 بوق و بازهم بوق و در آخر. بوق،
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 ... ستین ییه پاسخگومشترک مورد نظر قادر ب _

 ده؟  یچرا جواب نم یلعنت_

کارکنان به سمت آسانسور قدم برداشت که قبل از بسته  یخوشحال الیخیهردوش. ب دیشا ؟یعصب ایبود  نگران

 جلو اومد.  یشدن در آسانسور بهرام

 ؟یمحسن یآقا دیبر دیخوا یکجا م_

کرد االن الزمِه، به خاطر تمام زحمت  یحس م ره،یخ انسالیمرد م نیا یداخل موهاش فرو کرد و به چشما یدست

شد. تنها  کشیحد نگران حال برادر کوچ نیتا ا ،یو ناگهان لیدل یکنه که ب کاریکنه، اما چ ژهیهاش ازش تشکر و

 یقیگرفت و با نفس عم ینگاهش رو از بهرام حوصله یمونده. ب یبعد از مرگ مادرش باق ا،یدن نیکه براش تو ا یکس

 کرد آرامشش رو نشون بده گفت: یم یکه سع یدرحال

 سر خونه، شما حواستون به بچه ها باشه.  هی رمیم_

رو زد به عمق مردد  نشیاستارت ماش یاضافه نکرد و رفت. وقت یا گهیجمله د ایجواب از طرفش نشد، کلمه  منتظر

 بود.  یبودنش پ

 یکه االن به خاطر نامرد یکرد، خونه ا یکودکانه م یها یعمر باز هیکه  یسخت بود بخواد قدم بزاره در خونه ا دیشا

 پدرش دل کنده.  یها

جا گذاشته و حالش  ییرو جا شیخواست برگرده تا مطمئن شه برادرش گوش یاما االن بعد از گذشت چند ماه م 

دنشون، از بو لیدل یبه خاطر ب یهستن که به زود یسر زده ا یها، مزاحم ها یاسترس و نگران نیخوبه و تمام ا

 .ختیمرتبش زد و همشون رو بهم ر یبه موها یشن. چنگ یقلبش اخراج م

و چند بوق زد تا نگهبان در ر دیدر خونه که رس ینشده. جلو کیگاز داد و خداروشکر کرد که گرفتار تراف شتریب کمی

 باز کنه.

 یسرش رو خم کرد نم یخوشحال به استقبال اومدن، کم ،یخبر یارباب جوانشون اونم بعد چند ماه ب دنید با

تنگ شده بود، اما نسبت به آدم   نشیریخونه وتمام خاطرات تلخ و ش نیا یتونست به خودش دروغ بگه دلش برا

 داشت. یمتضاد از دلتنگ یداخلش، حس یها
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 تو.  دییبفرما د،یسالم شاهرخ خان خوش اومد_

 . اوردیرو داخل ن نشیماش یها، حت یحوصله از چاپلوس یب

 خونه ست؟ نیممنون، شاه_

 داد.  لشیتحو یلبخند گنده ا نگهبان

 د؟یبه آقا بگم اومد ومدن،ین رونیانگار هنوز خواب هستن از اتاق ب_

 کرد گفت: اخم

 شه.  یتو، چشمم به جمالش روشن م رمیاالن م ستیالزم ن_

و  اسی یگل ها نیریش حهیتوجه، به را یذره ا یحت کرد و یرو با سرعت ط اطیح یمحکم سنگ فرش ها یها باقدم

 شده نکرد.  وارد سالن شد، نگاهش رو به اطراف انداخت.   یاریرز، تازه آب

 که گوشه گوشه اش خاطرات است...  یا خونه

 شاهرخ؟_

 . ادیحس تنفر داخل دلش به گردش درب یپدرش باعث شد، کم یچشم هاش رو فشرد صدا یا لحظه

 .دخانیسالم حم_

 پسر بزرگش خوشحال بشه متعجب شد.   دنیکه از د نیاز ا شتریکرد، ب شیبه سرتاپا یو نگاه ستادیا شیجلو پدر

 د؟یتاحاال برات شدم حم یاز ک_

 بهش زد و با طعنه گفت: یپوزخند

  .نمیو بب نیمونم اومدم شاه ینترس نم ،یسرت بلند شد و بچه هات رو مثل آب خوردن فروخت ریکه ز یاز وقت_

ما حرفا داشت ا نیبودن نسبت به ا یکه حس خنث ییجورا کیوقفه پسرش تا خر خره پر بود،  یب یها هیاز کنا دیحم

 کرد. یزیاخم ر
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 شرکت؟ ومدیصبح ن نیمگه شاه_

 که تو سالن ییتفاوت از کنارش به سمت پله ها با قدم ها یپدرش کرد و ب ینسبت به جواب و ناآگاه یبلند خنده

 رونیاز اتاق ب نیدونست شاه یرو بلد بود، باغبون خونه م یانداخت رفت، چقدر قشنگ رسم پدر یم نیخونه طن

 دونست. یاما پدر نم ومدین

 لب زد. یرفت با پوزخند یشده باال م زیتازه تم یاز پله ها یطور که با اخم کمرنگ همون

 اخ که چقدر تو حواست به پسرات هست..._

خواست بدونه اومدن پسر بزرگترش بعد از چند ماه  یلش راه افتاد دلش ممشت شده دنبا یبا دست ها دیحم

 ! انهی شهیباالخره به دعوا ختم م

تا دوباره  زدیکه تمام زورش رو م یدرحال د،یرفت و پشت سرش حم نیتوجه به او به سمت اتاق شاه یب شاهرخ

 گفت: یرابطه نچندان خوب گذشته رو برگردونه، با لحن آروم تر

 . یمون یچرا ناهار نم م،یصحبت کن ایب یکه اومدحاال _

خر با تمس دِ،یتخت جمش یباز ساز یرابطه، مثل تالش برا نیا یبازساز یداد تالش برا لشیتحو یلبخند کج فقط

 گفت:

 به عشقت برس. ،یمن هدر بد یخواد وقت گران بهاتو برا یتوام نم نم،یاومدم داداشمو بب_

 شده. یشاک یطرز برخورد حساب نیچرخاند سمت در و پدرش رو نگاه نکرد، که با ا رو

در اتاق رو باز و  یزیبدون توجه به چ نیهم یشد برا شتریب شینگران ومد،ین ییبه در زد اما صدا یتقه ا چند

 تخت خواب شد.  رهینگاهش خ کراستی

 کیپسرش در اتاق متعجب به سمتش رفت و نزد دنیبود، از د یشاهرخ عصب یکه از برخورد و حرف ها دیحم

 . ستادیتختش ا

 شرکت.  یپسرم، فکر کردم رفت نیشاه_

 وحشت کرد. یداد؟  شاهرخ لحظه ا ینم یتکونش داد، چرا جواب یشونه اش گرفت و کم از
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 نبودن. لیدل یتمام احساسات مزاحم درون قلبش ب دیشا

به  هاش هیر نیاز ب یبه سخت ژنیداغ داغ بود و اکس د،یبه صورتش کش یبرادرش رسوند و دست نیرو به بال خودش

 کرد. یم دایراه پ رونیب

کرد صداش  یم ییدرونش خودنما یکه هم ترس و هم نگران یبرادرش گذاشت و با لحن یرودو طرف شانه ها دستش

 زد. 

 پسر چشماتو باز کن.  ن،یشاه یحالت خوبه؟ ه یداداش_

 بود که بدجور دل برادرش رو لرزوند.  فشیضع یناله ها ید صداکه اوم یتنها جواب اما

 رو درآورد.  شیو گوش دیبه صورتش کش ینگران شده بود دست یکه کم دیحم

 . ادیدکتر ب زنمیاالن زنگ م_

بغلش روگرفت و  ریبلند کرد، ز ینگاه پر از نفرتش رو حواله اش کرد، بدون توجه به او برادرش رو به سخت شاهرخ

 دوشش انداخت. یتمام وزنش رورو

 . مارستانیبرمش ب یخودم م ،یکن یالزم نکرده شما کار_

 یشد، از دل پسر بزرگش که خون بود و نفرت، خبر داشت. پس مخالفت مونیاما پش ردیخواست جلوش رو بگ دیحم

 نکرد.

 تکون داد و آروم گفت:  یسر

 .امیمنم همراهت م_

چشم  نیآوردن. شاه نییاز پله ها به سمت سالن پا یرو به آروم نید فقط با کمک پدرش شاهندا یجواب شاهرخ

 نداشت. یدرست حساب یاریشد گفت اصال باز نبود و هوش یم یباز بود و حت یبه سخت شیها

س ح نیکرد ا یرو فراموش کرد و از ته دل سع زیهمه چ یمدت یشد که برا شیباعث نگران یبد برادرش در حد حال

 خونه و پدرش رو پس بزنه.  نیترس و نفرت از ا
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 ییجورا هیخونه  رونیتا ب نیپارک شده بود و بردن شاه اطیح رونیب نیماش ستاد،یا یلحظه ا دیدر که رس یجلو

 اومد.  یمحال به نظر م

رو ول کرد که شاهرخ،  نیدست شاه یمتوجه مشکل شد، به آروم دیمکث کرد که حم یرفتن کم رونیب یبرا شاهرخ

 .وفتهین نیزم یمجبور شد از پشت بغلش کنه تا رو

 دم پله. ارمیرو م نیجا نگهش دار االن ماش نیهم قهیدق هی_

 رفت. رونیپاتند کرد و ب عیسر یلیاز پسرش نموند و خ یجواب چیه منتظر

به  یقیخودش رو بهش چسبوند و با نفس عم شریب یکم زد،ینفس نفس م یکم نیوزن شاه ینیکه از سنگ شاهرخ

 و آروم زمزمه کرد.  دیجان برادرش کش یصورت ب یرو یدست یسخت

 آخه؟ تو که حالت خوب بود!  یشد یچ هوی_

 یشد و باغبونشون هم با وجود ابراز نگران ادهیپ نیاز ماش دیدر سر بلند کرد، حم یجلو نیتوقف ماش یصدا با

سوار شدن و  عیسر دیعقب گذاشتن و بعد شاهرخ و حم یرو صندل نیاول شاه ،یمکث چیاومد کمک، بدون ه د،یشد

 از جا کنده شد.  یادیبا سرعت ز نیماش

 زانو هاش قرار داد.  یعقب نشست و سر برادرش رو رو یصندل شاهرخ

پدرش  یفصل از سال، آنقدر نگران بود که آخر سر صدا نیداد اونم تو ا ینم یسرماخوردگ یبو نیحال شاه نیا

 . ردیبگ نیباعث شد چشم از صورت شاه

 شد.  یم ضیزود مر یلیخ یاز بچگ ادتهیشده  تو که  ضینگران نباش، حتما مر_

 دیو ام یکه پسر به پدرش دلگرم نیا یپدر و پسر عوض شده، به جا یبه حرفش نزنه، انگار جا یپوزخند نتونست

 داد.  یم یپدر بود که دلگرمبده، 

 د؟یزن یحرف و م نیکه ا دیاصال خونه بود میما بچه بود یمگه شما وقت_

 روانه اش کرد، هرچند که حرفش رو قبول داشت.  ینگاه پر از اخم نیماش یجلو نهیاز آ دیحم

 . میباهم حرف بزن دیبعدا من و تو با یول ست،یحرفا ن نیاالن وقت ا_
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 تلخ بود شاهرخ گفت:  اریبس دیحم یکه برا یبا لحن مارستان،یب یبا نگه داشتن جلو همزمان

 به ظاهر پدر.  یمونده باشه آقا یحرف گهیما دوتا د نیفکر نکنم ب_

برادرش، که بدجور  یکنه، برا یرفت تا درخواست برانکارد مارستانیگرفتن پاسخ رو نداد و به سرعت به ب مجال

 د.کر یحالش رومنقلب م

حال پسرش  یبرس یطعنه دار پسر بزرگ ترش، فقط نظارگره تالش دکتر ها برا یکالفه از بحث و جواب ها دیحم

 بود. 

حوصله   یاالن حت دیزد اما حم یوقفه زنگ م یجوونش ب یزنگ خورد، دلربا شیگوش یمدت چند بار نیا تو

 روهم نداشت. باشیمعشوقه ز

پدر و پسر  نیتر بگذرند. چقدر ب عیکه هرچه سر کردیالتماس لحظه ها رو م ستاد،یدر اتاق ا یقرار جلو یب شاهرخ

 به اندازه فرسنگ ها! دیفاصله بود، شا

 اومد. رونیو دکتر از اتاق ب دیرس جهیالتماس هاش به نت قهیباگذشت چند دق دیشا

 زودتر از شاهرخ لب باز کرد و دکتر رو خطاب قرار داد. دیجلو رفت، حم شونیپر

 حالش چه طور؟_

 شد.  رهیدکتر خ یقدم فاصله گرفت و با اخم به لب ها هیاز پدرش  شاهرخ

 دیتونیم دارنیاالنم ب م،یبهشون زد یتیتقو یشدن، چندتا دارو فیضع ادیبه نظر م ستین یمشکلشون جد_

 . دشینیبب

 دکتر رو گرفت: یبازو یبه آروم د،یباالپر یخواست بره که شاهرخ با آبروها دکتر

 ؟ینداره؟ پس چرا از حال رفت؟ تب باالش چ یمشکل یعنی_

شد حدس زد چه  یهم م شونیبعد به شاهرخ انداخت. از شباهت ظاهر دیاول به حم ینگاه نکیع یاز باال دکتر

 باهم دارن. ینسبت

 تمام شود.  یتیتقو یبه چند دارو انیدرک بود که جر رقابلیشاهرخ غ یبرا
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 یم دیهست تشیشدن اگه نگران وضع فیضع یلیخ یجسم شونینداره، همون طور که گفتم ا ینه پسرجان مشکل_

 .سمیبراش بنو شیتونم چندتا آزما

 گفت: عیبده که شاهرخ سر یخواست جواب دیحم

درد نداشت، چه  کممی یحالش کامال خوب بود، حت روزیچون برادرمن تا د دیسیرو بنو شیآزما شهیآره اگه م_

 شده؟ فیدوازده ساعت آنقدر ضعدر عرض  یطور

رم دکت یتکون داد و به سمت اتاق برگشت. برا یکرد، سر یدرک نم ییجورا کیبرادر رو  ادیز یها یکه نگران دکتر

 پسر جون آنقدر نگران؟ نیمرد مسن، ا نیاز ا شتریجالب بود که چرا ب

به سمتش  یچند قدم د،یهم فشرد. حم یخسته اش رو رو یچند لحظه چشم ها یداخل موهاش فرو و برا یدست

 فشرد گفت: یانگشت هاش م نیرو ب شیکه گوش یدرحال یبراشت و با اخم کمرنگ

 نگهش دارند؟ یخوا یم یچرا الک ستین یخوبه گفت مشکلش جد_

چند وقته اش  یبود و دوست داشت تمام عقده ها یعصب یبه سمت پدرش برگشت، االن به اندازه کاف یعصب شاهرخ

 نفر باباش باشه!  کیاگر اون  یکند، حت یخال یکیر رو س

 گفت: یتند بالحن

. االنم اگه عشق یکن یکار ستیتو الزم ن دم،یهاش و م شیو آزما مارستانینترس خودم پول ب ؟یبتینگران ج_

 .یجا بمون نیازت نخواست ا یشده برو  کس رید تیباز

 شد.  یسبک لحن داد عصب نیکه با ا یاز جواب دیحم

ه با کنم ک تتیپدرته! نتونستم درست ترب ستادهیکه جلوت ا ینیا ستین تیگم، انگار حال ینم یچیبهت ه یه_

 ؟یبزرگترت چه طور صحبت کن

بلند تر از پدرش  ی. شاهرخ کمستادیا شیکرد جلو یشلوارش فرو م بیکه دستش رو داخل ج یزد، درحال یپوزخند

 بود.

در پ ست،یپدر هم ن هیبدل  ستادهیکه جلوم ا ینیا ،یندار یگاهیجا چیمن ه یکه برا یستینه انگار تو متوجه ن_

 پس به دلت صابون نزن که درست حرف بزنم. میدیرو ما تو خواب د یواقع
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 با طعنه ادامه داد. 

 . یعشقتو تنها نذار نیاز ا شتریبهتره ب _

در  دیو مغرور، اما نزد. شا یپسر ازخود راض نیبزنه به ا یلیمشت شد، آماده بود س شیدست ها تیاز عصبان دیحم

 رو قبول داشت.  دادیکه بهش لقب م ییها زیدل تمام چ

 .ندیپدرش به سمت اتاق رفت تا بتونه برادرش رو بب رهیخ یبدون توجه به نگاه ها شاهرخ

چشم  یبخورد اونم از همخون خود. کس شیکه مدام ن ییندونست، موندن درجا زیموندن رو جا نیاز ا شتریب دیحم

 رنگش رو از خودش به ارث برده، دردناک بود. یقهوه ا یبایز یها

 پدر بودن رو نداشت.   اتیاز خصوص کی چیپدر بود اما ه د،یکش یقیعم نفس

امشب  نیخودش مطمئن بود هم شیخارج شد. پ مارستانینسبتا آسوده از ب الیو با خ دیدکتر روبه جان خر حرف

 ! ارهیو شاهرخ جلوش کم م شهیمرخص م مارستانیاز ب نیشاه

*** 

حال برادرش  یبه بدن ب یکرد که چه طور یحرکات پرستار ها رودنبال م نهیدر اتاق دست به س یجلو شاهرخ

 دارو بودن. قیدرحال تزر

 که سنش به تعداد انگشتان دستش بود.  یدوران ادیغرق شد تو گذشته، به  یالحظه

 یکه مرد بود، تا پا یکه فقط اسمش بود و پولش، درعوض مادر یکه محروم بودن از پدر نیریندان شنچ دوران

 که با غم در بطن خود پرورش داد. یدو طفل یجونش بها داد برا

ا کرد ت یکه با لبخند، نقش فرشته رو باز یبود و مادر ویکه براش د یاز دکتر دیترسیو م مارشدیب نیکه شاه یروز

 نترسه. شیالیخ ویاز د کشیپسرک کوچ

رنگ اتاق  دیروح سف یب واریرو از د اشهیو برگشت به حال، کار پرستارها تموم شد و شاهرخ تک دیپر کش ذهنش

گرفت و با دقت به صورتش نگاه  یرنگ قرار م دیتخت سف یدستش رو کیکه  یبرادرش درحال نیگرفت و کنار بال

 .ستادیکرد، ا یم
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 برادرش موند.  یچهره پراز نگران رهیداد و خ یپرده دوچشمش رو آروم تکون نیشاه

 جیگ یروحش شد. کم یخشک و ب یکمرنگ مهمون لب ها یپدرش لبخند یبرادرش، به جا دنیاز د ناخوداگاه

 جاست. نینبود چرا ا ادشی  ادیاطراف رو نگاه کرد، ز

 و آروم گفت: دی. آخرسر باز به سمت چهره برادرش چرخاوردین ادیبه  یزیو فکر کردن چ دنیاز د یوقت

 پرستاروچرا آنقدر منو سوراخ کردن؟  نیجام؟ ا نیمن چرا ا_

 قرار داد و آروم گفت: نیسرد شاه یشونیپ یبه روش زد و دستان مثل کوره داغش رو رو یلبخند شاهرخ

 .یاز فراغش تب کرد یبالسرت آورد! صبح حساب نیریآخر سر غم نبود ش_

 با زبونش تر کرد و آروم گفت: یلب هاش رو کم نیشاه

 چرت نگو بابا من حالم خوبه. عشقمم حالش خوبه!_

 کرد و با دستش مانع از بلند شدنش شد. یآروم بلند شه که شاهرخ اخم خواست

 .یازجات بلند ش یتونیاونوقت م ،ینوشته هروقت داد شیدکتر برات آزما یمونیجا م نیبخواب تا شب ا_

رو به  زشیخ میسوخت، بدن ن نشیس یکه کم دیکش یقیفشرد و نفس عم یبازش رو کم مهین یچشم ها نیشاه

 تخت دوباره چسبوند و آروم گفت:

 گفت؟یاصال دکتر چ ،یچ یبرا شیآزما_

 . دیکش شیمشک یداخل موها یدست یکنار تخت نشست و با کالفگ یصندل یرو شاهرخ

 شیراحت شه گفتم برات آزما المیخواستم خ یمن فقط م ست،ین تیزیچ نگران نباش ،یشد فیضع یلیگفت خ_

 .سهیبنو

 برادرش زد به فکر فرو رفت.  یبه نگران یلبخند نیشاه

بد شدن  ییهوینداره اونم با وجود  یکه گفت مشکل نیا ست،یام درست ن یادیکرد منطق شاهرخ ز یحس م اما

 . رسهیبه نظر م یعیرطبیغ یادیحالش، ز
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 فکر کرد. رشیبه چند روز اخ یهم فشرد و کم یهاش رو رو چشم

سرش احساس درد و  یو چهار ساعت به اندازه موها ستینداشت چه طور تو ب یضعف ایحس درد  چیه شبید

 شده!  فیبه اون صورت انجام نداده بود که بگه ضع میکار کرد؟یبودن م فیضع

 فعال! کیرو داشت تا شر ینقش همراه ترشیتو شرکت اکثر کارها با شاهرخ بود و اون ب یحت

 .کردیم ییراهنما رونیحالش رو به دکتر انداخت که با احترام، برادر رو به ب یب یدر اتاق چشم ها یصدا با

 بود و سردرگم...  جیشترگیب

 دونست راه خروج از کدوم طرفِ. یکرد و نم ریگ کیکه، داخل جنگل تار یفرد مثل

که از  یالزم رو انجام بده اما دلشوره ا یانتظار نشست و منتظر موند تا دکتر کارها یها یاز صندل یکی یرو شاهرخ

 رفتنم نداشت. رونیصبح داشت، همچنان مهمون ناخونده قلبش بود که قصد ب

کنه تا زود جواب ها رو  یشدن تونست کار بیدست به ج یها تمام بشه، و باکم شیتا آزما دیطول کش یساعت چند

 دست از سرش برداره.  یلعنت یدلشوره و نگران نیراحت بشه و ا الشیجواب ها خ دنیه کنن بلکه با دبراش آماد

 تموم شد دوباره به اتاق برگشت. رشیکه تو بخش پز کارش

 یبهش کرد. و با صدا یوارد اتاق بشه تا چشمش بهش افتاد با دست اشاره ا یبود تا کس یا قهیکه چند دق نیشاه 

 گفت: اوردیکه لبخند به لب شاهرخ م یعاجز و بامزه ا

 !ختیر میتحمل کنم دستشو تونمینم گهیسُرم رو باز کنن، د نیا انیتو روخدا بگو ب_

 کرد و با حرص لب زد.  یاخم کمرنگ نیخنده شاه نیحرفش زدکه صداش کل اتاق رو پر کرد، از ا نیاز ا یا قهقهه

 دا. به خ دمیترک اریو ب یکی! برو شهیاز من بدتر م تتیند وضعنخند بابا، به توام از صبح دوگالون آب وصل کن_

باشه تکون داد. به دنبال پرستار، از اتاق خارج شد و بعد  یبه معن یدهنش گرفت و سر یدستش رو جلو شاهرخ

 برگشت.  قهیازچند دق

به برادرش که کم کم چهرش  یصورتش مشخص بود، اشاره ا یکه هنوزم آثار خنده خودش رو کمرنگ رو یدرحال

 کرد و گفت: زدیم یازفشار، به قرمز
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 جا رودخونه راه ننداخته . نیتا ا دیخانم سرمش رو باز کن_

به سمتش پرت کرد. شاهرخ رو  کیکوچ ریخ کیسرش رو با  ریبالش ز نیکه شاه  دیحرفش پرستار هم خند نیا از

 براش اومد. ییهوا بالشت رو گرفت و چشم و ابرو

 ببند دهنت رو._

روش چسبوند، تا  یکیسوزن رواز دستش خارج و چسب کوچ متیخندش روگرفت، با مال یجلو یبه سخت پرستار

 نکنه. یزیخون ر

 . دییتموم شد آقا بفرما_

 و به سمت در اتاق رفت.  دیجمله بود از جاش پر کی نیکه فقط منتظر هم نیشاه

 .دیتکون داد و به سمت پرستار چرختاسف  یاز رو یکرد و سر ی گهیخنده د شاهرخ

 .دیممنون لطف کرد یلیخ_

 زد و گفت: یلبخند پرستار

 که دوباره سُرم رو وصل کنم.  دیکارشون تموم شد صدام کن یوقت کنم،یخواهش م_

 چشم حتما. _

ته  یبهداشت سیآهسته به سمت سرو یشلوارش فرو و باقدم ها بیرفتن پرستار خودش هم دستش رو داخل ج با

تو هر  یدائم یزیچ کیکننده،  یالکل و مواد ضدعفون یاومد، بو یبدش م شهیهم مارستانیب یسالن رفت. از بو

 .هیدرمانگاه ای مارستانیب

شد که از ترس  یکیدختر بچه کوچ رهیو خ ستادیدرست کنار در اتاق کارکنان بخش ا یبهداشت سیسرو کینزد

 کرد. یم هیم گرآمپول به آغوش مادرش پناهنده شده و مدا

 کرد.  رندهیبه اسم گ یدستانش، نگاهش رواز اون مادر و دختر گرفت و نگاه ریز یگوش دنیلرز با

ماه به ماه هم گذرش به  دینکرده بود و شا ویکه اسمش روس یکم اخم دوباره مهمون صورتش شد، تنها شخص کم

 . افتادیتماس نم
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رو اعصاب  یها تیکه اصال حوصله صح ییاز اون جا یرو زد. ول فرستاد و دکمه اتصال رونیآه مانندش روب نفس

 جواب داد. یخشک و جد یلیپدرش رو نداشت خ

 رو بگو.  کارت_

 یها یمحل یاز ب تشیمرد ظرف نیبه گوشش زنگ خطر شد که االن ا دیپر حرص حم ینفس ها یبندش صدا پشت

 شه. یپسرش پر م

 ؟یستیسالم کردن بلد ن_

 حیصحبت کردن روترج ستادهیبود، ا کشیدر نزد یکه صندل نیسرد سالن زد  با ا یها واریاش رو به د هیشاهرخ تک 

 . شهیم شتریکرد تسلطش ب یداد، حس م

 گفت: تفاوتیب 

 . یکن یکه سالم و احوال پرس یو حالت نزدو بگو، قطعا از عشق گفتم کارت ر_

 باشه حق داره!که اگر تشنه خونش هم  یدرمونده شد، از پسر دیحم

 چه طوره؟ نیشاه_

 جوابش رو داد. یزیزد، به وسعت قهقه، بالحن طعنه آم یپوزخند

 . میما راحت تر یالبته، نزن ستیمهم ن ادمیز ،یزدیزنگ م گهیدو روز د هی یذاشتیم ؟ینگران باش ینه بابا توام بلد_

 .دیبه گوشش رس دیپراز حرص حم یگذشت که صدا کمی

 شاهرخ!_

 صداش رو باال برد.  یاخم کرد و کم زشیلحن صدا کردن اسمش توسط پدر عز نیاز ا 

 . کنمیتظاهر نکن برات مهمه که باور نم_

 نبود! یآرامش از دست داده اش رو دوباره تصاحب کنه کاف دیکه حم نیا یسکوت و مکث، برا کمی

 گفت: یتر میمال یکرد باصدا یآخرسر بازم سع  اما
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 . میخونه باهم شام بخور دیایکاراتون تموم شد ب_

 بست.  یشاهرخ چشم هاش رو از ناراحت یا لحظه

 لیتبد ایپدر به رو نیتوسط هم شهیخوردن شام با خانواده ست که هم نیهم شیبچگ یحسرت ها نیاز بزرگتر یکی

 شد. 

 . یکردیم یدفعه مارو همراه هی میبچه بود یکرد کاش وقت یتو دلش آرزو م شهیهم

که گوشه گوشه اش مهر و محبت  باشه و  دادیم لیمربع تشک هیسه نفره ما، با حضور تو  حاتیشد تفر یم یچ

 باشه از پدر به مادرم و ما ا؟ یکه، نشون یعشق

 خاطرات تلخ گذشته بود گفت: یادآوریاز  یکه حاک یلرزون یبا صدا شاهرخ

 ره؟ید یلیخ یکن یفکر نم_

به اصطالح پدر، تا ته وجودش با  نیشاهرخ متوجه بغض صداش نشد اما هم بغض وغم رو باهم داشت ، خود صداش

 بود آروم زمزمه کرد. رید یلیخ ی. ناراحت شد اما واقعا واسه ناراحتدیصدا لرز نیا

 یلیکارام دال یاما منم برا یهست یکفر یدونم از دستم حساب یاالنم م یحت م،ینداشت یگذشته خوبدونم  یم_

 داشتم. 

باعث درهم  یپرناز زن یکرد صدا یرو باز و سرچرخوند سمت در، همون طور که به حرف پدرش گوش م چشماش

 شدن اخم هاش شد. 

 .گردمیساعت دارم دنبالت م هی ؟ییجا نیجون ا دیحم_

 خراب شد .... کار

 نه گفت:زد و به طع یخانواده رو تو دلش کشت و پوزخند صدا دار نیا یبازساز یبرا د،یام یذره ا شاهرخ

 . میشیما مزاحم نم یشام رو بهتره باعشقت بخور_

 انداخت. نیقطع تلفن، درگوش هاش طن یبگه فقط صدا یزیتا خواست چ دیحم
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 یا گهید تیتو وضع دیبا دیبهتر کردن اوضاع شد، شا یشام و صحبت و تالشش برا الیخیگفت و ب رلبیز یلعنت 

 .دنِیتالش ها مثل آب تو هونگ کوب نیدونست ا یکرد، اما ته قلبش م یبازم تالش م

 نیشاه رهیساختمون بره، اما نگاهش خ رونیفرو کرد و برگشت تا به ب بشیرو داخل ج یگوش تیباعصبان شاهرخ

 رنگ به رو نداره.  کردیفاصله حس م نیشد که از ا

 . دیاطراف رونشن یصدا  یا لحظه

به صورت  وارید یسر شده اش رو رو یدست ها نیچشماش، شاه یدرست جلو ستاد،یا یلحظه ا ایکرد دن حس

 چنان ن،یسر خورد و با کمر افتاد زم نیشاه هیچند ثان یمحکم نبودط یادیگاه ز هیتک نیگاه قرار داد، اما ا هیتک

 برد!  ادیرو از  دیشاهرخ تو بهت و ترس فرو رفت که نفس کش

 کمک کنه! یکیشد؟ دکتر، دکتر کمک،  یچ هوی نیامام زمان، شاه ای_

که از صبح داشته درمقآبل حال االنش زانو  ییتمام استرس ها دیو تازه فهم دیهاش روگرفت و به سمت باال کش شونه

 زده!

 باز کرد.  یرمق چشم هاش رو به سخت یب نیشاه

ن شد و خون باال آورد، اما دل برادر بود که خو یادیبزنه ناخوداگاه به سمت پهلو خم شد، مقدار ز یحرف تاخواست

 .ختیتِکه تِکه شد و ر یحت د،یلرز

که گوشه  یفشار داد و با اشک نشیرو به س نیبود، سرشاه دنشیکه هر لحظه امکان بار ییو با چشم ها دهیترس 

 چشمش جاخوش کرده بود دوباره کمک خواست.

 زد و التماس کرد. داد

نگران، که پَر پَر شدن برادرش رو  یزود دکتر و پرستار ها اونا رو دوره کردن، زمان گم شد در تالطم چشم ها یلیخ

 نظاره گر بود. 

 که اجازه ورود نداشت نشست.  یدر یبار شاهرخ بود، سُر خورد و جلو نیا و

 یدکترها ب  یدر پ یپ یرفت اومدهاکرد که  یکرد.  دعا م یزده، فقط در دل دعا م رتیکرد که ح دایخود رو پ یزمان

 باشه. لیدل
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 دونست چه کار کند. یدرست کرد، نم یدستش سرش رو به آغوش گرفت و براش سر پناه با

 .............. 

 رنگش بودن. یقهوه ا یاسترس و ترس همشون باهم مهمون چشم ها دیوشک و شا بهت

کرد با وجود روشن بودن کولر هوا به شدت  یحس ماتاق فشار داد.  یچوب یصندل یمشت شده اش رو رو دستان

 کرد. یتو کل وجودش م یادیز یلیخ یخفس و احساس گرما

 مختلف روبه دکتر انداخت.  یو نگاه پر از احساس ها دیتالش قفل زبونش چرخ یبا کل باالخره

 باال نره گفت: نیاز ا شتریکرد ب یم یکه سع ییصدا با

  د؟یگ یم یچ دیفهم یم ستیزنده ن شتریبرادرم چند روز ب یچ یعنی ؟یچ یعنی دیگ یکه م یاتیچرند نیا_

 یابحرف ها رو چه حس نی. حاال ادینوشت یتیشده و براش دارو تقو فیبرادرم فقط ضع  دیکه گفت دیستین یشماهمون

  د؟یگ یم

 اومده. شیپ یزیچ نیدونست چه طور همچ یدهنش برداشت خودشم نم یدستش رو از جلو دکتر

 یبا بازدم یقیخودش هضم کنه چه طور مرد رو به روش روقانع کند؟ نفس عم یاتفاق رو برا نیتونست ا ینم یوقت

 کرد گفت: یکه با اخم نگاهش م یخطاب به شاهرخ یآروم یسمت جلو خم شد و با صدا یو کم دیکوتاه کش

ما  بره، یناشناخته  رنج م یماریب یعبرادر شما از نو میکه ما متوجه شد یطور نیا د،یلطفا آروم باش یمحسن یآقا_

ه ک میش یداد. ما واقعا متوجه نم یبگم تمامش نشون از سالم بودن م دیو واقعا با میگرفت گهید شیآزما دنیچند

 کدوم از عضو ها وجود نداره... چیتو ه ینقص چیها سالمه و ه شیتمام آزما یاز کجاست. وقت شونیمشکل ا

که جوالن  وودیهال یها لمیناشناخته تو ف یها زیکرد بحث چ یفکر م شهیدرموند شد از صحبت دکتر، هم شاهرخ

 !شرفتهیبه اصالح مدرن و پ یایدن نیده، نه درا یم

. اونم زنهیشدن حرف م میآنقدر راحت از تسل یو از جاش بلند شد. تحمل نداشت که کس دیهاش رودرهم کش اخم

 !یممه یدرباره موضوع به ا

 یماریب نیناشناخته؟ برادر من کامال شب قبلش حالش خوب بود چه طور ا یچ یعنی رهیحرفا تو کتم نم نیمن ا_

 داد؟ رییروز حالشو صدو هشتاد درجه تغ کی یناشناخته شما ط
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 یسال درس خوندش درست جلو ستیتکون داد و چند لحظه چشم هاش روبست، تمام ب یسر یبا ناراحت دکتر

 رو جا به جا کرد. نکشیع یو کم دیبه چشم هاش کش یچشماش درحال عجز و التماس بودند. دست

ما انجام  دیکه فکرش و کن یشیدو روز هر آزما نیتو ا دیکنم اما باور کن یمن حال شمارو درک م یمحسن یآقا_

 .دندیرو د جیتااونا ن م،یخوبمون در خارج کشور هم کمک خواست یاز چندتا از پزشک ها یحت م،یداد

 اعدامِ: یکلمات براش به معن نیکرد گفتن ا یکرد حس م مکث

 مورد کامال نادر ست. هی نیکرد ا دییاوناهم متوجه مشکل نشدن و تا_

 یکه قسم بقراط خورده چه طور م یرمردی. پدیلرزیم شیبود که صدا رمردیپ نیا یچشم ها رهیتو سکوت خ شاهرخ

 کنه. دایتونست پ یبرادرش نم یواسه بهبود دیبه عنوان ام یزیتو لحن دکتر چ د؟یتواند دروغ بگو

 لب زد. یگرفته ا یتکون داد و با صدا نیسخت بود سرش روبه طرف یادیبراش ز یزیچ نیهمچ باور

 .گهید مارستانیب هیبرمش  یم هیمشکلش چ دیفهم ی! اگه شما نمشهینم شه،ینمکنمیباور نم_

 . دیچیدکتر درگوشش به صورت زجرآور پ یسست به سمت در رفت که صدا یرفت و با قدم هااز صورتش گ نگاه

 .دیوقتتون رو هدر ند لیدلیب گن،یرو بهتون م نیهم دشیام ببر گهید یهرجا_

به اسم  یزی. نه وجود شاهرخ چهیپسر فرار نیا نیخشمگ یاز چشم ها ریبه دکتر کرد که سربه ز ینگاه باخشم

 خوب بشه! دیبا نی. شاهرهیالزم باشه م امیتا تهش دن فتهیب یو شکست وجود نداره! هر اتفاق یدیناام

 بفهمه برادرمن چشه. دیبا یکیخراب شده  باالخره  یایدن نیباشه، توا یراه هی دیخارج، با برمشیاونام نفهمند م_

 توجه به نگاه دلسوزانه دکتر از اتاق خارج شد.  بدون

کرد  یدلش مدام نجوا م ی. تودهیکه دو روز بود خواب به خودش ند ییچشم ها د،یخستش کش یبه چشم ها یدست

 گفت: یو با خود م

 .کنمیم دایپ یهر طور شده به دکتر درست حساب_

آوار  ریرو لرزوند که منتظر ز شیستون زندگ یجور زشیخان داداش، باور از دست دادن عز الیخوش بود خ چه

 موندن بود.
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 روز گذشت...  سه

 که به اندازه صد سال عمر شاهرخ روکم کرد.  یروز سه

 دل زخم خوردش . یشد تو ایبود که در یدیدوشش، ناام یکوه شد رو غم

 زد.  نشیرفت دست رد به س یهر دکتر شیپ

زنده  ادیزاست که  میکه بعد از چند روز متوجه شد حال پسرش آنقدر وخ یها دل کند، از پدر مارستانیاز ب د،یناام

 . موندینم

 از خدا دلکند.  یحت

آخر عمرش  یدونست داره روز ها یکه م نیبا ا نیبرادرش روبه خونه خود برد. هرچند که خود شاه دیو ناام درمونده

 پدرش برگرده. شیکنه، حاضر نشد پ یم یرو سپر

 . لچرشدیو ریزود اس یلیراه برود و خ تونستیآنقدر بد بود که نم نیشاه حال

 شد.  یو آب م دیدیروم زجونشیخوار، عزداشت خان داداش که بدون پدر و مادر و غم یچه دل خون و

 .کردیتلخ رو باور م قتیحق نیاز شهر نمونده بود که سر نزده باشه. کم کم خودشم داشت ا ییجا

 !ابانیب یبدتر از زهرمارها تلخ،

 هیروتک واریپناه بود که د یمدت ب نیزد. چقدر تو ا هیتک ارویسر به د ستادیا یدر آپارتمانش لحظه ا یجلو شاهرخ

 گاه کرد.

 شد.  یخاکستر اشیهفته دن کیکرد چه طور عرض  یمرور م همش

 تلنبار شده از گوشه قلبش بود. یاشک ها دنیبود اما بغض کرد، هر لحظه آماده بار مرد

 خونه شد.  کیتار مهین یخونه روچرخوند و وارد فضا دیضجه زدن اما باز خودش رو کنترل کرد، کل یبود برا آماده

و تا مغز  دیگرفت و زبانه کش شیشده، دلش آت رونیب رهیپنجره خ کیبرادرش بود که نزد دیکه د یزیچ نیاول

 استخونش رو سوزوند.
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 آروم به سمت برادرش رفت.  یداد، با قدم ها رونیگرمش فشرد و نفسش روب یانگشت ها نیرو ب دیکل دسته

 سردش روگرفت. یزانو زد و دست ها نیکنارش رو زم آروم

روح و داغون  یروپنهان کنه آب گلوش رو قورت داد به چهره ب نشیغمگ یتالش کرد نتوست چشم ها هرچقدر

 شد.  رهیخ نیشاه

 رواز دست داده بود.  دشیخودش ام یبگه؟ وقت ی. چگرفتیکنارش جا م یشد وقت یقفل م زبونش

 گرفته، بدون نگاه کردن بهش آروم لب زد. یبا صدا نیشاه

 ؟یکجا رفت_

رو که توسط  شیآورد چند ساعت پ ادیداد و چند لحظه چشم هاش روبست، به  یدست هاش روفشار آروم شاهرخ

خند رو با لب دیرس یکه به ذهنش م یزیکه گذرونده بود رو کنار زد و تنها چ یشد. لحظات سخت دیناام یا گهیدکتر د

 وم گفت:آر یکمرنگ

 رفتم شرکت و اومدم. _

و  دیبه سمت برادرش چرخ یسکوت کرد کم یدونست کجا رفته اما چند لحظه ا یبه جواب برادرش زد، م یپوزخند

 ! ندیتونست خم شدن کمرش روبب یاش کرد، به وضوح م یبه سرتاپا ینگاه

 من بمون. شیشرکت شو و پ الیخیپس ب ،یآخر کنارم باش یروزها نیخوام ا یم_

ه خم ب نیاما شاه دیکه بلند شه چنان داد زد که کل خونه لرز نیپرشد. بدون ا تشیحرفش شاهرخ رسما ظرف نیا با

 :اوردیابرو ن

 رو بشنوم. اتیچرند نیخوام ا ینم گهی. دیشیو خوبم م یخوب بش دیتوبا ؟یفهم یم یحرفا بزن نیاز ا یحق ندار_

 لباس ها کال گم شده بود.  نیملتمسانه برادرش نگاه کرد، آنقدر الغرشده که در ا یو به چشم ها دیخند نیشاه

 سرنوشته منه.  نمیداداش ا الیخیدونم درمان نداره پس ب یمن م ؟یمالیچرا سرتو گول م_

شد و خرد  یکمرش خم م یهمه ناراحت نیا ینگاهش کرد. اگه کوهم بود برا تیبگه، با غم و عصبان یدونست چ ینم

 ادامه داد.  نیشد. خود شاه یم
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 برگشته! میلیل_

برخالف چند   یکنه ول زشیچشم هاش آوارشد و آماده بود کامال ر ینگاه شاهرخ عوض و تمام غم دلش رو رنگ

 یکنه برا دواریام یکه برادرش عاشقانه دوستش داره اون رو به زندگ یحضور کس دیشا دیقبل به ذهنش رس قهیدق

 آروم گفت: نیهم

 ارمش؟یب یخوا یم_

 روبه سمت شاهرخ گرفت. شیزد و گوش یلبخند تلخ 

 خوامم جواب بدم. یدفعه بهم زنگ زده و من جواب ندادم! نم ستیتا االن ب_

 کرد. شیبه صفحه گوش ینگاه شاهرخ

 "پاسخ از نفسم یتماس ب ستیب" 

 یبود نگاه کرد، با صدا رونیب رهیکه خ ینیگرفت و به شاه یگرفته، چشم از صفحه گوش یو چهره ا یناراحت با

 لب زد. یآروم

 ؟یکار یچ یخوا یم_

 بود از خودش، خدا، ازهمه  ریشد دلگ رهیخ یقهوه ا یسر بلند کرد در دو گو نیشاه

ه روب نشیکه س دیکش ینامزدشِ، نفس شیبودن در کنارش پ یکه به جا یگذاشت، از پدر شونیکه تنها یمادر از

 رو زد که جونش روبه لب رسوند: ییدرد آورد با بغض حرف ها

رفت خارج، بگو ترکت کرد بگو دوست  نیبهش زنگ بزن بگو شاه ؟یلطف در حق من بکن کی شهیداداش م_

 داد و رفت.  تینداشت، بگو باز

 .زدیبدجور به گلوشون چنگ م بغض

 یو دم نم اوردیطاقت م دیبا گهیچشمش پر پر شد و دم نزد. چقدر د یو دم نزد جلو دینم اشک برادر رو د شاهرخ

 اره؟یخودش ن یسکوت کنه و به رو یه یزد؟ چه طور
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 بسازه، شویخوام زندگ یخوام ازم متنفر بشه م یبگو دوست نداشت، م یخوش گذرون یرفت پ نیبهش بگو شاه_

 خوشبخت شه.

 آروم بود.  انوسیکه غم داخلش به اندازه اق ییتحمل نکرد حرف ها گهید شاهرخ

محروم شه. انگار  یبه زود دنشیکه ممکن بود از د ییبلند شد و به سمت آشپزخونه رفت، فرار کرد از دو گو ازجاش

 کنه.  ریشبه صدسال پ کیجوون رو  نیکرد که ا یروزگار بدجور تالش م

 در حال نوسان بود داد زد. یاز خشم داخلش امواج غم و ناراحت شتریکه ب یتیعصبان با

خارج، اما به خدا اگه  برمتیخوب بشه، الزم باشه م دیبا شهیخوام بشنوم، توحالت خوب م ینم گهیبسته بسته د_

 !کشمیبعدم خودمو م ارمیسرت م ییبال هیخودم اول از همه  یحرفابزن نیاز ا گهیبار د هی

 قورت داد. یبغض گلوش روبه سخت نیشاه

 .سوختینداشت، دلش به حال برادرش م یهراس ازمرگ

 انگشتان دستش شد. رهیخ ریسر به ز سوخت،یعشقش م یبرا دلش

اگر توان راه رفتن داشت حتما به  د،یرس یبه ذهن خسته و آشفته اش نم یزیچ گهیبود اما د رهیگناه کب یدیام نا

 !ردیبم رد،یکرد تا تو خلوت اگر قرار است بم یفرار م ییجا کی

 . دارد رو آزار ندهد یکه تو زندگ ییحضورش تنها کسا با

رحمش خارج شد و به سمت در رفت و بدون انکه سوال کنه چه  یب یایدر دن یدر، شاهرخ از سرگردون یصدا با

 در رو باز کرد.  کیفشار کوچ کیپشت درِ، با  یکس

 کرد.  لیلحظه به خشم تبد کیپدرش پشت در غمش رو تو  دنید

 ت:آروم گف دیحرمت بودِ رو بشکنه که حم یرو باز کرد تا هرچ دهنش

 .رمیزود م نم،یبب نیفقط اومدم شاه_

و بغض  یپدرش از ناراحت یمطمئن شد صدا شیبار تو زندگ نیاول یبرا دیگرفته شاهرخ آروم شد، شا یصدا نیا از

 .دیخود رو کنار کش یحرف چیپدرش رو از نظر گذروند و بدون ه یمکث کرد و سرتاپا یکم لرزه،یم
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 پدر و فرزند رامحروم کنه؟ داریداشت، د حق

 بده. دیام زجونشیدرصد به حال زار عز کیبتونه  دیکه شا یپدر اونم

رو روشن کرد و نگاهش روبه پدرش  ییرایچراغ پذ د،یکش یرو اعصاب شاهرخ خط م یادیاتاق ز کیتار مهین یفضا

 انداخت.

 !یشد شرمندگ کلشیتمام ه شیبار در زندگ نیاول یبرا دیپسرش دلش لرز تیوضع دنیاز د دیحم

 نشست.  نیرو زم نیشاه یپا یلرزون کنار پنجره، جلو یقدم ها با

 شد و لب زد. رهیبه صورت پسرش خ دیلرز یکه م ییرقبت نکرد نگاهش کنه. با صدا یحت نیشاه

 بابا.  زدلیسالم عز_

در دلش  نیاز سکوت شاه چرمش نشست، یمبل راحت یعرق کرده اش روبهم فشرد و رو یدستا یبا نگران شاهرخ

 بدتر از تصور از دست دادن برادرش! یکرده بود، ترس دایترس، راه پ

 خواست بگه؟ ینداد چه م یجواب نیشاه

 . دیاز چشمش چک یمثل فرزند بزرگش غرور نداشت، قطره اشک دیحم

 ...یباباجون شکست یکمرمو شکست نم،ینب تیوضع نیتورو تو ا رمیمن بم یاله_

 بود . شیکه آرزو ییپدرانه، نجواها ینجواها نیا یبود برا رید یزد کم یپوزخند

 "!شهیقشنگ م رهیمیداره م یوقت ایتو دن یزیهرچ"

 گرفت. کردیازش عبور م یخلوت، که به ندرت کس یچشم از کوچه ها نیشاه

 پدر نگاه کنه. یدلش خواست به چشم ها یلحظه ا یبرا

 د.و آروم لب ز دیباز نگاه دزد  اما

 . یراومدید یلیخ ره،یحرفا د نیواسه ا کمی_
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پدرش نداشت.  یگرفت دست ها یبرا یلیتما چیکه ه نیسرد پسرش روسفت فشار داد، برعکس شاه یدستا دیحم

 سمتش خم شد. شتریب

 کشور. یمارستایب نیبهتر برمتیبزار جبران کنم م ایزخم نزن، تروخدا ب گهیاشتباه کردم تو ددونم  یم_

 گفت: ینچندان مهربون یهاش رو پاره کرد و باصدا رلبیباالخره زنج شاهرخ

که  یکن یتو کار ستیشهرو فتح کردم! الزم ن یها مارستانیب نیمن بهتر ،یکردیم یخوش گذرون یداشت یوقت_

 .میشیبدجور شرمنده م

 د.ش مونیپش یبگه که لحظه ا یزیبه اوالد بزرگترش انداخت، خواست چ ینگاه خسته ا دیحم

 یبه شاهرخ کرد تا خصوص یشد، رو چرخوند و با چشم اشاره ا دیناام نیاز شاه دنیکه گذشت از جواب شن کمی 

 باهم خلوت کنن. یچند کلمه ا

 تکون داد و به سمت اتاق خواب رفت.  یتعجب کرد اما به نشانه باشه سر یکم  شاهرخ

 نگاهش کنه.  یبه پسرش انداخت که هنوز حاضر نبود حت یگرینگاه د دیحم

و پسرش رو  ادیب شیپ یروز نیهمچ کیکرد  یفکرش رو نم چیدستش رو رها کرد و از جاش بلند شد، ه یآروم به

 به سمت اتاق قدم برداشت.  ری. سر به زنهیبب تیوضع نیتو ا

  نسترن، فرش قرمز رنگ اتاق شد. یطاووس و گل ها یطرح ها رهیتخت، با دستش سرش روگرفت و خ یرو شاهرخ

 آروم در اتاق روبست وبدون مقدمه گفت: دیبه خود اومد که حم یوقت

 گفتن؟ یدکترا چ_

 که کم غم نداشت آروم گفت: یدادن به احترام بزرگترها، رو تخت خودش روانداخت، با دل تیبدون اهم شاهرخ

شده که  دیچهارساعت! آنقدر شد ستیب یتمام بدنش غده درآورده اونم ط گنیم ست،یزنده ن شتریهفته ب هی_

 ناشناختس... شیماریدرمانش کرد، انگار ب شهینم

 جگرش روپاره پاره کرد . غ،یپسرش که مثل ت یبا بهت گوش سپرد به حرف ها دیحم
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 نشست.  نیسرد زم یها کیسرام یزد سُر خورد و رو هیپشت سرش تک واریآورد، به د کم

ه ام چکردم بچه یهرجور تونستم کثافط کار میغلط کردم من تو زندگ ایخدا "بزنه و بگه  ادیخواست فر یم دلش

 "داشت؟ یگناه

 اومد آروم گفت: یکه از ته چاه درم ییصدا با

 براش بهتر باشه. دیشا ایخونه. خودتم ب ارشیچند روز رو ب نیا_

تکون داد و با  یناشناخته! سر یا ارهیزد، تلخ از جنس س یشد و به حال زار پدرش لبخند زیخمیرو تخت ن شاهرخ

 طعنه جواب داد.

هفته  هی یکن یفکر نم ؟یدو سال نبودنت رو کن ستیجبران ب یخوا یم یدم آخر نیپدر مهربون ا یراومدید_

 همه سال؟ نیکمه واسه جبران ا یلیخ

 نمک نپاش. گهیدونم چقدر بد بودم تو د یآنقدر زخم نزن پسر، خودم م_

 و از دردش روداد. اخم، جواب نگاه ممل با

 شیدوسال تو زندگ ستیب رهیجا نم چیه نیشاه  یو اشتباه اومدهمه راه ر نیدونم، االنم ا یحرف حق تلخه م_

 .دهیحضورت جفتمون آزار م م،یهفتم نباش، حداقل آرامش داشته باش هی نیا ینبود

 داد زد. تیبود باعصبان یها کاف هیکنا شین دیشا دیحم یبرا

که با بزرگترت  یآنقدر گستاخ شد یاز ک ؟یکن یمنو از بچه خودمم محروم م یدار د،یمن هست یشما بچه ها_

 ؟یزنیحرف م ینجوریا

 زار پدر شد.  یچشم ها رهیبه خون نشسته خ یشاهرخ باچشم ها متقابل؛

اشتم وگرنه از رو نگه د یاالنم تازه احترام بزرگتر ،یثابت کرد یکه تو خوب رسم پدر اریمن ن یاسم بچه رو جلو_

 عشقت بکن.  یواسه بچه ها یبرو پدر رون،یب کردمیخونه پرتت م

ما ا زنه؟یباهام حرف م یطور نیرو اشتباه رفتم که اال بچم داره ا میزندگ ریمس یشد. دوست داشت بگه کجا ساکت

  کرد به خاطر گذشته. یمونیاحساس پش دیرو اشتباه رفته  چقدر حم شیزندگ ریکرد، تمام مس یخوب فکر م یوقت
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 و بگه، کم چرت بگو پسر من پدرتم! رهیپسرش رو بگ یجلو تونهیکه نم نیخاطر ا به

 شده... یبیواژه غر پدر؛چه

نداشت، هرچند  ینقش چیاو ه دونیم نینداره، تو ا یا دهیگاه زانوش قرار داد و آروم بلند شد، بحث فا هیروتک دست

 که کرده. ییمصوبش خودش و کارها

 پسرش شود؟ الیخیدر اون جا براش درد بود اما چه طور ب موندن

 همه سال اشتباه  کم نبود؟ نیا

 بغض، آروم زمزمه کرد. با

 یلیخ نمیشاه یشمال آب و هواتون عوض بشه برا دیحداقل به حرفم گوش کن، بر یدیفرصت جبران که بهم نم_

براتون فراهم  زمیبراتون آماده کردن همه چ الرویسپردم و . به بچه هاادیدرب یدل مردگ نیباعث شه از ا دیخوبه شا

 هست...

 هگینقطه د رهیپرپشت اش خ یابروها نیب یبه شاهرخ کرد که با گره ا ینگاه یچشم ریکرد و ادامه نداد. ز سکوت

 ست. یا

 روبه دوش بکشه.  یشرمندگ نیخواست بموند تا بار ا ینم نیا شتریب

 . دیتکون داد و آروم سمت در اتاق چرخ یسر

رو جبران کنم. نبودنم بهتر از بودنمه،  یزیچ چیهفته ه کیتونم تو  یحق با توعه من بد کردم و نم رمیم گهیمن د_

 . یایخواد ب یراهم خودم بلدم نم

 خورد.  یدرگلوش تاب م پرهیم رونیکه از آب ب یبود که مثل ماه بغض

و  ییهمه جدا نینداشت. خودش باعث ا ییخونه جا نیپر از غمش روحواله پسرش کرد، در او نگاه  ستادیهال ا وسط

 رو وارد قلبش کرد. یخوش یشاهرخ لحظه ا ینفرت بود. به سمت در رفت که صدا

 رسونمت. یم سایوا_
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کرد که  جادیا یدواریدر وجودش ام یحرف لحظه ا نیمونده، هم بینص یوقت بود ب یلیکوچک خ یمحبت ها نیا از

 برسه که اوالد پدر گناهکار روببخشه. یروز دیشا

 بود.  رهیخ دیسف یها کیپدر، به سرام یبه شاهرخ کرد که به جا ینگاه یمحبت پدر با

 ممنون پسرم، اما با راننده اومدم._

 پدر! کیفرزند از جانب  یست برا هیهد نیباتریپسرم ز واژه

 نشست. نیریخوب و ش یلیصاحبان غم خ نیادوچندان در دل  ینیریبا ش کیکوچ یا واژه

 باالخره طلسم روشکست وپدرش رونگاه کرد. نیشاه

 . میر یشمالم حله فردا صبح م یشه، برا یم کیهوا داره تار یباشه پس بهتره زودتر بر_

 چیآروم از پناهگاه پسرهاش رفت. ه یگریحرف د چیمختلف روبه شاهرخ انداخت، بدون ه یمملو از حس ها نگاه

از او، دلش  یدور یکنن اونم فقط برا یزندگ یکیخونه کوچ نیدرهمچ یمحسن دیحم یبچه ها کردیوقت فکر نم

 رفت.  نشیآروم به سمت ماش یهمه بد بودن. خودش با قدم ها نیگرفت  از ا

 پرت کرد.  یصندل یکه تا کمر براش خم شد، خود رو رو یتوجه به راننده ا بدون

 آقا؟  میکجا بر_

 بود لب زد. شیلرزش قاط یکه کم ییچشم هاش فشار داد و باصدا یرو رو دستش

 رو ندارم. یزیچ چیبرو خونه، حوصله ه_

 گفت: یتکون داد و بالحن چاپلوسانه ا یسر راننده

 شما جون بخواه. سیچشم رئ_

 بازدم کرد. رونینامنظمش روبه ب یهاش روبست و نفس ها چشم

 سال هاش کامال واقف بود  نیچند روز به تمام اشتباهات ا نیا

 "؟یدون یقدرشو نم یاز دست ند ویزیچ هیتا گنیم یدیشن"
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کرد و بدون نگاه کردن به شماره  بشیحوصله دست داخل ج یزنگ همراه، ب یحرکت کرد با صدا نیکه ماش یکم

 دکمه تماس رو زد.

 بله؟_

 عشقم؟ ییجان، کجا دیسالم حم_

 کرد.  یم یدلبر رمردیپ نیا یهم برا یاز پشت گوش یکه حت و جذاب، فیظر یبود باهمون صدا ایسون

 گوشه لب هاش جا گرفت.  یباالرفت و لبخند یقلبش لحظه ا جانیه

 ؟ییخونه، تو کجا رمیدلم دارم م زیسالم عز_

 ؟یخسته ا اینگران شدم، منتظرت بمونم  یستین دمیخونتون د دمیاالن رس نیمن هم_

 .رسمیهمون جا بمون االن م ستمینه خسته ن_

 شود.  شتریلب هاش ب یباعث شد لبخند رو ایشاد سون یصدا

 . ایقشنگ دارم، زودترب هیهد هیمنتظرم برات _

 تر برود. عیبه راننده اش کرد که سر یو با سر اشاره ا دیخسته اش کش یبه چشم ها یدست

 خانمم. امیدارم م_

 خبر نداشت. رنگشیو ن لهیاز ح کممی یحت دیحم تبسیدختر مَکار م نیبه شاخ ا تیمالک میم

*** 

 .دیکش رونیعقب ب یرواز صندل نینه چندان سنگ یها چمدون

 زهیانگ نیپرنده ها بهتر نیدلنش یهمراه با آوا ایساحل و در یتازه، بو یجنگل و سبزه ها زیمطبوع و دلنگ یهوا

 نبود؟ یزندگ یبرا

 انداخت.  الیو اطیح زیترتم یبه فضا ینگاه
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 یکودک نیریرفت، حوض وسط خونه خاطرات ش یم ازاونا باال نیبا شاه یکه روز یا دهیسربه فلک کش درختان

 زنده کرد. بیروعج

 . دنیهاش به رقص اومدن و جون تازه بخش هیسبزه ها در ر نیریش یبو دیکش یقیعم نفس

 نیبه خاطر ا ی. کش و قوسبردنیم الیاونا روبه سمت و یشد به دوتا از خدمتکارا که چمدون ها دهیکش نگاهش

 پشت فرمون نشستن به خودش داد و یمدت طوالن

 روخطآب قرار داد: نیشاه یآروم یصدا با

 ا؟یدر میاالن بر نیهم هینظرت چ_

 لچرشیو یچرخ ها یکرد سکوت کرد و دستش رو رو یبرادرش رو نگاه هم نم یکه حت یدرحال ریسر به ز نیشاه

 ایرد نیا یبرا یاقیاشت یحت ایکرد که حالش بهتر شده  یحس نم ییبایهمه ز نیجلو اومد، با وجود ا یاشت و کمگذ

 نداشت! یآب یبا لباس مخمل

 گفت: یحال یب یو با صدا دیهمراه با درد کش ینفس

 .مینه خستم بعدا بر_

 نیکرد. تو ا یحوصله شدِ اوضاع روبراش سخت تر م یحد ب نیکه برادرش تا ا نینگاهش کرد، ا یاز باال کم شاهرخ

 داد. یو چقدر شاهرخ حوصله و صبر به خرج م زدیحرفم نم یدرست و حساب یمدت حت

 لب زد. یظاهر یبا خوشحال نیکرد و در همون ه تشیهدا الیقرار گرفت و به سمت داخل و لچرشیو پشت

 ذوق! یلک زده ب ایمن دلم واسه در م،یبر دیبا میاستراحت کرد کمیکه  نیقبول، اما بعد از ا_

 زد. یم ادیحال نامساعدش روفر نینگفت فقط با قآلب کردن دست هاش درهم، و زل زدن به زم یزیچ نیشاه

در رد و وارد  یرو از چند پله جلو لچریکمک بودن، و یاشاره برا کیکه منتظر  ییبدون کمک خدمتکار ها شاهرخ

کف سالن رو  یزیپرده روشن شده و تم یب یاز پنجره ها دیسرکشانه نور خورش به خاطر ورود شیسالن که بخش

 داد شدن. یم دهینشون م
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 زیاز خدمه همچنان درحال تم ینبود، بعض لیاز نظر امکانات تکم یلیاوناست و خ یزمان کودک حیمحل تفر الیو نیا

 یدرباره چ دیشد فهم یم ،یواشکی یچ هاکردن گوشه گوشه سالن و آشپزخونه بودن اما کامال از نگاه ها و پچ پ

 کنن!  یصحبت م

االن دوست  یجا اومد ول نیبهتر شدن حالش به ا یآورد، مثال برا یروبه درد م نیموضوع قلب شاه نیچقدر ا و

 داشت هرچه زودتر از اون جا فرار کنه.

 برادرش کمر راست کرد. یو جلو ستادیآشپزخونه ا کینزد شاهرخ

 ... میاول بر ای میشام بخور_

 وسط حرفش و گفت: دیبود پر نیزم رهیکه خ یخشک و نگاه یصدا با

 خوام بخوابم. یم ستیگرسنم ن_

زد وچند  هیکه بود، تک یمبل نیتر کیروحش شاهرخ وا رفته نگاهش کرد و از پشت به نزد یخشک و ب یصدا از

 صورتش موند. رهیخ یلحظه ا

 صورت خسته و گرفته اش کرد و گفت: یچاشن یه اما، باز لبخندتوقع نداشت آنقدر زود تو پَرش بزن چیه

 ؟یکردم تو چرا آنقدر خسته ا یرو رانندگ ریشه من تمام مس یباورم نم ؟یبخواب یخوا یباشه پس اول م_

 بهش زد. یبه شاهرخ انداخت و لبخند کم جون یبرداشت و نگاه تلخ نیباالخره دست از سر زم نیشاه

 شده.  رشیکه بدجور دامنگ یو درد یضیاز مر ،یخسته بود اما نه از راه، بلکه از زندگ آره

پاشه. دلش  ینمک م یرحم یروشون با ب یکیکنن و  یکه انگار هر رو صبح سر باز م ییپر بود از زخم، زخم ها دلش

 و شهیدونه خوب نم یه مک نیخستس! از ا یدلتنگ نیخواست داد بزنه و بگه دلش واسه عشقش تنگ شده، از ا یم

 بده خستس. دیخواد بهش ام یبرادرش م

 شد. یم دیناام نیبهتر شدن حال شاه یاز قبل برا شتریگذشت و هر بار شاهرخ ب الیاز اقامتشون در و یروز دو

 اطراف ببره! یبایمناظر ز ای ایدر دنیموفق نشد اون  روبه د یمدت حت نیا تو
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 جرات یوقت ند،یروبب ایبار آخرم که شده در یبرا یخواست حت ینداشت و انگار خودشم دلش نم یلیم چیه نیشاه

 خواست چه کار؟ یخدا رو م یها دهیآفر ییبایعشقش روبده ز یبار آخر جواب تماس ها ینداشت برا

 کنه؟ هودهیبراش نمونده چرا تالش ب یراه گهیکرد، حاال که د یخود لج کرده بود و فکر م با

 یحاضر نبود برا یبود. حت دیاون د یبایبلند و ز یها سویو شب پرستاره رودر گ نشیریش یرودر چشم ها ایدر

 بزنه.  یلبخند دیچرخ یخان داداشش که روز و شب مثل پروانه م یدلخوش

 زد و چشم هاش هیکه انگار حکم تابوت متحرک روبراش داشت تک شیابد یصندل یوبه پشت دیکش یقیعم نفس

 یرنگش کم اهیس یبایز یموها دیکش یاز پنجره باز به داخل اتاق سرک م یمیمال میهم فشرد، به خاطر نس یرورو

 داد. یروقلقلک م شیشونیپ

 .نهیسمت در خم شد تا بتواند قامت برادرش روبب یشاهرخ کم یدستش موها روبه عقب فرستاد، با صدا با

 گفت: نیشن کرد و درهمون هاتاق رو رو یجلو گذاشت و چراغ ها یچند قدم شاهرخ

 .رونیب میبر دیغروبه، با کینزد ستین میحرف ها حال نیا گهیمن د_

 یداد نگاه شرمنده ا یرونشون م یو خستگ یخواب یبرادرش که کامال آثار ب یچشم ها ریز یاهیبه س نیشاه

 انداخت.

 یبه معن یکه شده، سر شمیدل تک مُهره زندگ یمنتظرش شد، به خاطر رضا یچشم ها رهیخ یچند لحظه ا نگاهش

بدون کمک و  نیزود همراه شاه یلیخوشحال شده بود خ ییجورا کیموافقت تکان داد. شاهرخ که از موافقتش 

 خدمتکارا خارج شد.  یهمراه

 ! یدیفوق العاده د ریکم بود و مس اریفاصله بس ایتا در یشخص یالیو از

سبز و تاچشم کار  یکه دوطرفش پر بود از درخت و بوته ها کیبار یگذشت، جاده ا یاز قصد از جاده فرع شاهرخ

 .کردنیخالق خود سجده شکر م یخدا جلو ینعمت ها کرد،یم

 اره،یجا ب نیخوب شد حتما عشقش روبه ا یزنده شد به خود قول داد اگه روز نیشاه یخاطرات کم کم برا بایز چه

بلند و سر سبز اطراف  ینتونست چشم از درخت ها ریپوچ زد. تمام طول مس یآرزو نیبه ا یهرچند که پوزخند تلخ

 بود.  نیشاه یو تمام مدت شاهرخ از پشت حواسش به واکنش ها رهیجاده بگ
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 کمیدر اون جاده  لچریتاب شد، اما چه کنه برادر بزرگ تر که حمل و یب ایدر یساحل ناخوداگاه دلش برا کینزد

 سخته. 

 ادیروبه  نیرفت شاه یتو دل آب فرو م شیکه مثل کوره آت بایز دیخورش نیغروب، ا کیود و نزدخلوت ب ساحل

 .ارهیب ایدر دنیکرد که چرا آنقدر شاهرخ اصرارداشت که اون روبه د یاالن درک م دیاش انداخت. شا یدوران کودک

 .دیاز ته دل پر زخمش کش یقیهاش رو بالذت بست و نفس عم چشم

رو ول کرد و  لچریو یمکث دسته ها کمیشد با ایدر رهی. از دور خستادیسرجاش ا یساحل شاهرخ لحظه ا کینزد 

 برادرش به پشت زانو زد. یجلو

 :دیپرس جیکه از حرکتش متعجب شده بود گ نیشاه 

 ؟یکن یکارمیچ_

 یو ط دیسمت خود کشروبه  نیشاه یقبل جواب دادن، دوتا دستش رو از پهلو هاش به عقب برد و دست ها شاهرخ

 کولش انداخت. یحرکت رو کی

افتاد، با ابرو  یشاهرخ م یبه دست ها یحرکت گرد شده بود، نگاهش مدام از صندل نیکه چشم هاش از ا نیشاه

 و لحن پر از عالمت سوال گفت: دهیباال پر یها

 . لچریبزارتم رو و نمیداداش سنگ یکن یکارمیچ_

 ینم نیشاه دیرفت، شا ایآروم به سمت لب در یبدون توجه به حرفش که باعث بغض کردش شد با قدم ها شاهرخ

با وجود  یکه حت یقیو عم نیسنگ ی. شاهرخ با نفس هاکنهیحس نم یدونست آنقدر الغر شده که وزنش روحت

 لب زد. دیرس یم نیبه گوش شاه ایامواج در یصدا

 م؟یزاشتیم باهم مسابقه میبچه بود ادتهی _

 خنک به میکردنش داشت، نس یدر مخف یکه سع یرفت آروم نجوا کرد، با بغض یطور که به سمت لب ساحل م همن

کرد احساس آرامش  یکه حس م یوحالش رومنقلب کرد. با قلب خوردیمادرانه م یهمچون نوازش ها نیصورت شاه

 کنه لب زد. یم

 . ادمهیآره _
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و سرش ر کمیانداخت. شاهرخ  یدوست داشتن یایدر نیکران ا یروبه نقطه ب رشیو نگاه خ ستادیلب ساحل ا درست

 ادامه داد: یصاف کرد و با لحن آروم

 بود؟ یشرط برد و باختمون چ ادتهی نمیا_

 رفت. یو کم کم داشت م گرفتیم یرنگش رو یبود که از معشوقه آب یدیخورش رهیخ نیشاه

 خم شد و گفت:مکث به سمت گوش شاهرخ  یکم با

 کول کنه؟! ویکیاون  باختیکه هرک نیا_

 کولش جابه جا کرد. یبرادر رو رو یو کم دیتلخ خند شاهرخ

 ؟یدیکشیچقدر موهامو م ادتهی کردم،یکولت م دیو من با ،یزدیجِرم شهیتوهم_

 اومد.  نیریبه مزاج تلخش ش بیعج یکودک خاطرات

 .. دیخند

 . دیهفته بلند خند کی بعد

خواست  یکه م یشاهرخ به اون یعنی نینداشت! اما روشن شد و ا ییروشنا ادیز دیروشن شد که شا یدل نور در

 .دهیرس

 که من برنده شده باشم؟! مینذاشت یخب من و تو که مسابقه ا_

که  دیرس یبه ذهنش نم یزیاصال چ دیبهش نداد و شا یشد، جواب دیخورش رهیکرد و دوباره خ یتک خنده ا شاهرخ

 !شهیبرد تو زندگ نیخودش بزرگتر دیخند نیباالخره شاه دیکه د نیبخواد بگه. هم

مطبوع  ی. هواارهیبه ابروهاش ب یکه برادر بزرگ کمرش خم شه و خم نیموندن، بدون ا تیتوهمون وضع یساعت چند

 .دیارز یم الیساحل به  موندن در و نیو دلنش

 نیزم یرو ییطال یشد. شاهرخ سرش رو به سمت شن ها کینگاه کردن تا همه جا تار دیخورش یبه طناز آنقدر

 گفت: یا گهید قیانداخت و همراه نفس عم
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 !شهیحاال داره گشنم م الیو میبر_

رفت.  شاهرخ عقب  یبه استقبال سکوت م ادیروزها ز نینگفت، تو ا یزیانداخت چ اینگاه رو به در نیآخر نیشاه 

 بود قدم برداشت.  لچریکه و ییگرد کرد و به سمت جا

چشم هارو  یاهیس یحت کیتار ینشوند و به سمت جاده حرکت کرد. هوا یصندل یرو رو نیشاه اطیو با احت آروم

 شکافت. یهم م

 گرگ نخورتمون صلوات !_

 نگفت.  یزیزد و بازچ یاش لبخند کم رنگ یبه شوخ نیشاه

خاک و  یکه جلوتر رفتن بو یآشنا بود، کم یشدن که به نظر کم یخاک ریوارد مس ،یسنگ ریاز مسگذشت  بعد

م اگه آدرس گ ومده،یجا ن نیروگم کرده هشت سال بود که به ا ریشد و شاهرخ حس کرد مس شتریو ب شتریرطوبت ب

 .ردبه اطراف نگاه ک یشتریبا دقت ب ستادی! از حرکت استین یبیعج زیکنه چ

 نیتونه عبور کنه! از ا یهم ازش نم نیماش یکه حت یفرع یجنگل بودن و جاده ا کیخودشون که اومدن نزد به

به خاطر رطوبت هوا نم دار  ،یشلوارش که کم بیزددست در ج یلب غر م ریکه ز یاتفاق شاهرخ  با حرص و درحال

 رودرآورد.  شیشده بود کرد و گوش

 شده؟یچ_

مخاطب هاش دنبال  ستیکرد همون طور که تو ل شونیبه سمت عقب هدا یو کم دیبه موهاش کش یدست شاهرخ

 آروم گفت: گشتیم یشماره ا

 . میدور شد یلیدنبالمون خ انیب نیزنگ بزنم بچه ها با ماش دیبا یبه جاده فرع میدیجلو رس میاومد یادیجاده رو ز_

 تکون داد. یسر نهیرو به سمت عقب برد تا راحت تر بتونه برادرش رو بب لچرشیو یصندل یکم نیشاه

ه داد و ب رییجاش رو تغ یترشد. کم دیتالش کرد و هربار ناام گهیآنتن نداشت، شاهرخ کالفه چند بار د متاسفانه

ست از سر د ن،یشاه یروشن بود رفت که با صدا یفقط به خاطر نور ماه کامل کم یکیکه تو تار یسمت جاده فرع

 برداشت و سرچرخوند سمتش. شیگوش

 جارو نگاه کن.  نیا_
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 و متعجب گفت: دیابرو هاش باال پر یزیچ ینیهمچ دنیکرد رو نگاه کرد، از د یبهش اشاره م نیکه شاه یریمس

 مهِ؟_

 مه بود اونم تو تآبستون، بدون باران و سرما! آره

کرد و انگار جون  یحرکت م یبیمه به طرز عج نیکرد ا دایپبود و ناخوداگاه به دل جفتشون ترس راه  یبیعج زیچ

 داشت!

 .ننیگرفت که قادر نبودن همون جاده روبب یظیزود دورشون رو مه غل یلیخ

 گفت: دیرودر دستاش فشار داد و با ترد شیتعجب کرده بود گوش یحساب یزیچ نیهمچ دنیکه از د شاهرخ

 ندارم.  یحس خوب میزودتر بر دیممکنه؟ با میزیچ نیمگه همچ_

 یکه ب یا جهیبه سرگ یروبه حرکت درآورد، و حت لچریجاده و ای رودیکه متوجه شود به سمت جنگل م نیا بدون

 مهمون حالش شده توجه نکرد. لیدل

 سر چرخوند. نیخاک نمناک، شاه یرو یزیو افتاده چ لچریبرنداشته بودن که با توقف و یقدم چند

 روبچرخونه.  لچریکرد و یسع یحبس شد، با ترس و نگران نهیشده نفسش در س هوشیشاهرخ که انگار ب دنید با

 دهیدونست. ترس یبکنه؟! االن خودش روجزو بندگان عاجز م توانهیوسط جنگل چه کار م ،یپسر فلج بدون گوش هی

 گشاد شده بود سمت شاهرخ خم شد. یکیکه به خاطر تار ییو با چشم ها

 بلند شو. یمده، داداش هسرت او ییشاهرخ چه بال_

 خواد اونا روببلعِ . یو انگار م اومدیتر به نظر م ظیاطراف نگاه کرد که مه غل به

م آرو ارینبضش هم بس یبرادرش روگرفت و تکونش داد، اما حس کرد شاهرخ حت یدستا یشد و با سخت شترخمیب

 .دیهمراه با ترس و اضطراب به دلش دو یزنه. نگران یم

 شاهرخ روبردار. یکرد گوش یبه اطراف نگاه و سع یکم 

 فاجعه! یعنی نیاصال آنتن نداشت و ا یگوش اما
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بلند شروع کرد به صدا کردن، بلکه  ینثار شانش کرد و با صدا یکه براشون به وجود اومده فحش یتیاز وضع یعصب

 صداش روبشنوه.  یکس

 ست؟ین یجنگل خراب شده کس نیتو ا یکمک کنه. آها یکی ست؟ین یکمک، کس_

 شد. جادیوحشتناک مه آلود ا ییجنگل، فضا یبایراحت از منظره ز چه

لحظه تمام  کیو بزرگ تکون بده اما تو  کیکوچ یپر از سنگ ها یخاک نیزم نیا یرو رو لچریکرد و یسع نیشاه

رسما زهرترک شد و دلش اتفاق  نیبه سمت عقب سر خورد. با ا لچرشیمه اطراف به سمت صورتش هجوم آوردن و

 بزنه! غیج یخواست مثل بچه دوساله ا یم

کرد نفس بکشه اما  یبراش بسته شد، به گلوش چنگ زد و سع دنیحس کرد راه نفس کش هیبه چ یبفهمه چ تا

 یکه چشم هاش رو یشد، جور ادتریو ز ادیز یو خواب آلودگ جهیکرد موفق نبود، کم کم حس سرگ یتقال م یهرچ

 هم افتاد. 

 چشمش اومد مرگ بود و بس.. یکه جلو یزیچ نیاول

 داد. یرو قلقک م شینیسوخته ب ینم و برگ ها یبو د،یکش یم نفس

مه وجود  یموند. همچنان اطرافش مقدار کم رهیباالسرش خ هیعاد ریرو باز کرد و به سقف غ نشیسنگ یها چشم

 یزد و به سخت یقورت داد، چرخ یگلوش رو به سخت شد، اب یکاملش نسبت به اطراف م دیداشت که مانع د

 هنوز زنده ست! ت. شک نداشدیبه سمت باال خودش روکش یحسش کرد و کم یگاه بدن ب هیدستش روتک

 کجاست؟ گهیجا د نیا_

مرگ  یبود و از گوشه گوشه اش بو اهیکه س یها واریبهت به اطراف نگاه کرد کم کم مه محو شد و در عوضش د با

 شد. انیحس کنه، نما تونستیروم

 در اون غار نبود. یجالب بیمردآب ترک یفشار داد خاک مرطوب و بو شتریب نیروبه زم دستاش

 موهاش روبه عقب هول داد . ش،یو با دستِ خاک دیکش یقینفس عم یسخت به

 تر کرد.  ادیبدجور ترسش رو ز نیو هم کنهینگاهش م یکیتار انیدر م یحس کرد کس 
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 به اطرافش داشته باشه. یشتریغار رسوند، تا بتوانه سلط ب واریو درد، خود روبه د یختتمام س با

 که تو اون یزد جور یاومد ست. نفس نفس م شیو حال پ تیوضع نیکآبوس بود و واقعا هم کآبوس مناسب ا هیشب  

اد قورت د یآب گلوش روبه سخت ،یکیدر قعر تار یزیبا تکون خوردن چ د،یچیپ یصداش بدجور م یکیسکوت و تار

 گفت: یگرفته ا یو باصدا

 اون جاست؟  یکس_

 خاک بشنوه.  یرو رو شیپا یتونست صدا یشد م کشینزد یکس

ر به ت کیقدم ها از نزد یکه گذشت صدا یکم ند،یبب یزیکنه بلکه بتوانه چ زیغار باعث شد چشماش رو ر یکیتار

 هیبده که چ صیبتوانه تشخ قیتا دق دادیاجازه نم یکیود نگاه کرد، تارروش ب یکه جلو یزیبا بهت به چ د،یگوش رس

 !ستین وانیمطمئن باشه ح تونستیاما م

 . یبه قلمرو من خوش اومد_

درخشش دندون هاش رو  تونستیم دیتو جاش پر یکم نیشاه یکه لحظه ا یخش دار بود و ترسناک، جور صداش

 یکه نم یسرش رو خم کرد و با ترس یکم نیانسان! شاه کی ینبود، نه برا یعاد نیو ا نهیمطلق بب یکیتو تار

 تونست پنهونش کنه گفت:

 ؟یخوا یم یاز من چ ؟یهست یت...تو ک_

 واضح نبود. یلیترشد اما باز چهرش خ کینزد یچند قدم وال،یه ایبود  انسان

 صدا لب زد. باهمون

 بدم  یخوام بهت فرصت زندگ یم_

 اش موند. رهیآروم فشار داد، هنگ کرده چند لحظه خ کردیدرد م یپهلوش که کم یدستش رو رو نیشاه

 ؟یچ یعنی_

 شد.  انینما دشیسف یادیز یدندون ها فیکرد که رد یشَبه بود خنده مستانه ا هیشب شتریموجود که ب اون

 بدم. یخوام بهت فرصت زندگ یم ،یستیزنده ن شتریتو چند روز ب_
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 اخم کرد و باحرص گفت: نیشاه

برم  چرت و پرتا کمکم کن نیا یتپه افتاده به جا یچرته! برادر من باال یلیبگم خ دیبا هیزیچ یمخف نیدورب نیاگه ا_

 نجاتش بدم.

 زد گفت:  نیبود که شاه یکه از سر حرف یشد و با لبخند کیبهش نزد شتریب یکم

 . یهست یباز نیو توام االن جزو ا هیباز هی ست،ین یمخف نیدورب نیا_

 یوحشت روکامل حس کرد، نم یجا، معن نی. تازه انهیروبب یکیتونست چهره مرموز داخل تار نیشاه باالخره

 حال خودش!  ایدونست نگران حال برادر باشه 

 و گفت: دیکش نیجون شاه یب یبه پاها یزانو زد و دست جلوش

 .یبهاشو بد دیو تو درعوض با کنمیه وارد بدنت شده رو درمان مک یداره! من سم ییبها یزیالبته هرچ_

 یاز استرش کم شه، با صدا آب گلوش رو قورت داد و کم یدستش زد تا کم ریز یبه خاک ها یبا ترس چنگ نیشاه

 :دیپرس جیسرش رو عقب تر برد و گ

 ؟یکن یصحبت م یاز چ هیچ قیمنظورت از سم دق _

 خم شد و گفت: نیصورت شاه یرو یو کم دیدور دهانش کش یو دست دیخند موجود

 خوام کمکت کنم.  یکه عاشقته! ومن م یآشنا وارد بدنت شده، کس هیکه توسط  یسم_

با چشم هاش وحشت و ترس روذره  یموجود حت نیانسان بود نگاه کنه، ا هیبه اون چهره که شب تونستیم یسخت به

 شتریاش رو که ب دهیو کش یاستخوان یهنگ کرده، دست ها یادیز نیشاه دید ی. وقتکردیم قیذره به وجودش تزر

 پوست بود رو با آرامش جلو اورد. هیال کیاسکلت با  هیشب

 یدست ها نیدنبال کرد، از برخورد ا نهیگونه اش بنش یکه رو یدستش رو تا زمان ریگرد، مس یبا چشم ها نیشاه

که به زبان  یمتوجه اطراف نشد و حس کرد کلمات یسرد و ترسناک، حس سرما کرد و چشم هاش رو بست اما لحظه ا

 . بدون باز کردن چشم هاش لب زد.ستیدست خودش ن ارهیم

 ؟یو اگر نخوام کمکم کن_
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جود لبخند به خودش جرات داد و چشم هاش رو باز کرد، اون مو نیشد، شاه یطوالن یادیجواب دادنش ز یوقت

 زد و گفت: یمرموز

 مگه نه؟ ،یریبالرو سر خودت و پدرت آورد انتقام بگ نیکه ا یاز کس یبخوا دیاما شا یبر زارمیم_

 گونه اش یرو ه،یچ ستیکه اصال معلوم ن یجونور نیا یفرستاد. حس حضور انگشت ها رونیب یروبه سخت نفسش

 تعجب کرد.  یحرفش کم دنیآزار دهنده بود. اما از شن یادیز

 به من داره من... یپدرم؟ اون چه ربط_

 قطع شد. شیلب ها یحرفش با قرار گرفت انگشت اشاره اون به ظاهر انسان رو هیبق

 قبوله؟ میگپ بزن هی دیبا ،یدون ینم زایچ یلیخ_

 اش بود. یوحش یچشم ها رهیسکوت خ تو

کرده که عذابش  ریگ یوسط جهنم کردیمحس حاال  کردیرونگاه م دیخورش ییبایداشت ز شیساعت پ مین نیهم

 ست.  یکیتار

 .شهیجاست، ترس از مه آغاز م نیا و

*** 

 کنه.  یگردن و کمرش باعث شد ناله کوتاه هیدرد در ناح حس

 . دیکش نییپا یکه روش بود روقدر یروتکون داد و مالفه ا دستش

 یر مبه نظ جیگ زیاز همه چ شترینداشت و ب تیاز وضع یدرک چیتکون خورد ه یحال کم یخسته و ب ،یقینفس عم با

از  یکیداد در  یبود نشون م دهیکه روش خواب یتخت یو حت لیاومد. نگاهش رو به اطراف اتاق انداخت  تمام وسا

 ... کیو هوا هنوز تار الستیو یاتاق ها

 به اطراف نگاه کرد.  جیتخت نشست و گ یرو

 چه خبر شده؟ _
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از  یبا ترس و نگران نیشاه یادآوریبا  ،یکیتار یادیکرد و چشم هاش روفشار داد اتاق زگردنش رو لمس  یکم

 اومد.  نییروتخت پا

 بود.  بیو غر بیمه عج کیداشت گم شدنشون درجنگل و  ادیکه به  یزیچ نیبرگردونده؟ آخر الیاون روبه و یک

 !؟یچ نیشاه پس

سر جا نگهش داشت.  ،ییکه در روباز کنه صدا نیتند به سمت در اتاق قدم برداشت اما قبل از ا یترس و قدم ها با

 شناخت. یصدارو م نیا

 .یشد داریبه موقع ب_

دوتا چشم هاش رو فشار داد و  آروم  یراحت شد، کم الشیدرِ باز تِراس خ دنیو اطراف رونگاه کرد، با د سرچرخوند

 به سمت تراس رفت و گفت: 

 سر من بدبخت... ییچه بال ستیمعلوم ن ال،یمارو برگردوند و یحالت خوبه؟ ک نیهشا_

 نبود. لچریاز و یاثر ستاد،یو باالتنه اش برهنه بود شکه ا ستادهیکه پشت بهش ا یپسر دنید با

 صیبگه! شک داشت که درست صدا رو تشخ یزیکه اصال چ دیچرخ یزبونش نم دیشا کرد،یکرده نگاهش م هنگ

 ه؟یپسره پس ک نیبرادرشه اما ا یکه باهاش االن صحبت کرد صدا یداده باشه، اما مطمئن بود کس

 . رهیتا قلبش آروم بگ دیکش یچشم هاش روبست و نفس یبار چند

 . دیو آروم چرخ دیدور دهنش کش یکرد و دست یخان داداش خنده ا یبا سکوت طوالن نیشاه

مسخرس که  یایرو کی نهیبیکه االن داره م ینیخوابه و ا کردیحس م شد و ینم نیچشم هاش گشاد تر ا شاهرخ

 . رهیم نیاالن از ب

 ستاده؟یپاهاش ا یاالن رو کردیحرکت م لچریبا و یطور برادرش که به سخت چه

جلوش  یبه ظاهر ورزشکار کلیه نیبا همچ دیپوشیلباس م یکه آنقدر الغر شده بود و به سخت ینیطور شاه چه

 !ستادهیا

 !ستین یعیباشه، نه اصال طب یواقع دینبا نایا
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 چند بار سرش روتکون داد.  یجیبا گ 

 . ستین یواقع نیا ن،یتوهم زدم ا نمیبیدارم خواب م_

 کرد و روبه روش قرار گرفت.  یروباهاش ط فاصله

 اد،یه شدن زکه به خاطره شک ییرونگاه کرد، با صدا نیشاه یو دوباره سرتاپا دیبه چشم هاش کش یدست شاهرخ

 اومد گفت:  یم رونیاز هنجرش ب یزور

 پاهات... نمیسرت اومده؟ بب ییچه بال_

 شد.  رهیتر از غول چراغ جادو بود خ بیروباال تر آورد و به چشم هاش که االن عج سرش

 افتاده؟  یچه اتفاق نیشاه ستین یقهوه ا گهیچشمات، چرا چشمات د_

 خارج از دامنه درکش بود.  یزیچ نیهمچ هضم

 یندلبخ مچهیبا ن نی. تمام مدت شاهستیازش ن یاثر گریشود د داریکابوس که اگر ب دیشا ای استیرو کردیم حس

 کرد. یبه حرکات و واکنش برادرش نگاه م یبا خونسرد

چراغ هارو  عیآب گلوش رو قورت داد، دستش روبه سرش گرفت و به داخل اتاق پناه برد، سر یبه سخت شاهرخ

 آشنا!  ستیابهینگاه کرد که غر یروشن کرد و دوباره به کس

 . ستین دیکه صبح د یاون هیتر از جونشه اما، اصال شب زیکه براش عز ییآشنا

 من خوب بشم؟ یخواست یمگه نم_

بود فقط خدا از  نیخواست حالش خوب شه اصال تنها آرزوش هم یبهش کرد، معلومه که م ینگاه درمونده ا شاهرخ

 بود. یعاد ریبراش غ یادیچشم هاش ز یاونم درست جلو یزیچ نیهمچ دنیداشت.اما د ستیتعداد نذر هاش ل

مطمئن بود  ست،یسر جاش ن یزیچ کیداشت؟  یبرادرش حس بد دنیخوشحال باشه؟ پس چرا با د دیمگه نبا االن

 لنگه. یکار م یجا کیوسط  نیحسش درسته و ا

ه ک کمیگاه برو پاش قرار داد انگار چهل قفله دهنش روکردن.  هیدستش رو به صورت تک کیو  تخت نشست، یرو 

 گذشت با بهت گفت:
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 ...یعنی یافتاد؟ تو چه طور یتو جنگل چه اتفاق_

 زد و گفت:  یپاش زانو زد و پوزخند یجلو نیشاه

 شروع شده.... یباز ،یچه طور ستیمهم ن_

که مطمئن بود از برادر  یپر نفرت و خشن که لرز به جون خان داداش انداخت لحن یترسناک بود، لحن لحنش

 گفت: یشد و با شک و دو دل قیصورتش دق یرو کمی. دِیمهربونش بع

صبح  ن؛یشاه هیسرت اومد؟ تو شب ییچه بال نمیبب یزن یچرا مثل آدم حرف نم ه؟یچ قیدق یمنظورت از باز_

 ...ای نمیبیمن دارم خواب م ای یستین

قرمز رنگ شد که به طور  لهیدو ت رهینکرد تا ادامه دهد فقط خ یاریشد، زبان  شیناآشنا یچشم ها رهیخ یا لحظه

 .دیدرونش روشکافت، با اون نگاه مغز و استخوانش لرز ییبرق آسا

 لب زد. یفرمش نشوند و با لحن جدخوش  یابروها انیم یاخم نیشاه 

 صبح مرد.  نِ،یبشه؛ اون شاه ایلیخ یبرا یواقع  یایاالن جلوتِ برادرته که قراره کآبوس تو دن ینکیا_

*** 

 سال بعد  دو

 "هلنا"

 تونستم پاهام رو بلند کنم. یم یخسته و داغون بودم که زور آنقدر

 یه خانم گوش مبه حرف نجم دیمنتقل کردم تا فشارش کمتر بشه. واقعا با گهیدوشم و به طرف د یرو فیک آروم

و برگردونم به  ارمیب نیهمه لباس و کفش رو  بدون ماش نیشه ا یذاشتم هربار که نم یرو همون جا م لمیکردم و وسا

 ارزه. ینم شیخستگ

داشت  یادیکه به نظرم ز یمونده راه یبلند کردم و به باق یکم ریمس هیبق دنید یو سرم رو برا دیکش یکالفه ا پوف

 انداختم. یاومد نگاه یم یطوالن
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تو  یکنم که اصال کس یشک م نیوقتا به ا یاضافه است، بعض یاز سر و صداها یخلوت و خال شهیمثل هم کوچه

 کنه؟ یم یهم زندگ ییمحل ها نیهمچ

 ینگر یخونه نگاه خستم رو از کفش هام به در خاکستر کیخسته بودم قدم هام رو تند تر کردم نزد یلیکه خ نیا با

 انداختم. رسهیو داغون به نظر م دهیزنگ زده و رنگ پر شیارکه مقد

 یچنگ د،یعرق کردم به کل یفرو کردم، با لمس سر انگشت ها دمیکردن کل دایپ یمانتوم برا بیرو داخل ج دستم

 .دمشیکش رونیب عیبهش زدم و سر

 . دمیخدا ترک یوا_

 دوش، به دست گرفتم و آروم داخل رفتم. یرو از رو فمیک

من،  یروز ها شده دلدار نیکه کارش ا یبود که به استقبالم اومد، و سکوت، سکوت یزیچ نیاول یکیتار شهیهم مثل

 .شمیتنها م یتنها گهیاگه غم هم ولم کنه بره د

 ظلمات خارج بشه . نیاز ا کمیخونه  نیبرق حرکت دادم تا ا زیکرخت شدم رو به سمت پر یدست ها با

 دیزنه مبل سه نفره وسط اتاقه که بدجور کهنه شده با یکه تو ذوق آدم م یزیچ نیچراغ ها روشن شد اول یوقت

 ندارم. یازیخونه که اکثرش دسته دومه و بهشون ن نیکهنه ا لیوسا هیبندازمش دور، مثل بق

اشتم گذ یخرت و پرت بود رو کنار جاکفش یکل یرو که حاو فمیحوصله ک یشد، ب لیمتما نییسرم به سمت پا یکم

 خونه کوچولو رفتم.  نیبه سمت تنها اتاق ا میمستق میو بدون توجه به گرسنگ

 دیتو خونه نباشم، شا یکردم که مدت طوالن یحسش م یکه فقط وقت دیبه مشامم رس ییدر اتاق رو باز کردم بو تا

و کش  یصندل کیم نزداز صبح تا االن تو خونه نبود. شالم رو از سرم انداخت یکس یعنی ،ییاز جنس تنها یبو

 بکش.  ینفس هیدارن  ازیموهامو باز کردم. باالخره موهام هم ن

 شدم . نهیآ یخودم تو رهیخ ی.لحظه ا ختیدورم ر میمشک یموها خرمن

 دم؟یجا رس نیشد که به ا یچ

 شه برم به گذشته...  یکه باعث م یا چهیدر نیخونه، بزرگ تر نیا سکوت
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گلوم دوباره  بیناخوداگاه س زمیقاب عکس کنار م دنیبا د ا،یکه االن برام شده رو یو غرق شم تو دوران خوش برم

 شه.  یم انینما

ون که االن ازش یزیکه تنها چ ییکسا نیزتریکنم صورت عز یکشم. با سر انگشت نواش م یعکسشون م یرو یدست

 .یِمیقاب عکس قد نیا یا شهیش واریچهره خندونشون پشت د نیمونده، هم

 .دیلرز یشگیغصه هم نیکه چونم به رگبار ا دمیکش یبغض آلود نفس

مجبورم  دینگام کن د؟ینیب یروم میبراتون بودم؟ مامان بابا زندگ یآنقدر دختر بد د؟یو رفت دیچرا منو تنها گذاشت_

 جور متلک بشنوم. کیکنم و هزار  یسن برم کلفت نیلقمه نون حالل تو ا هیواسه 

 یلرزونم و نفس ینشستم و با همون صدا نیزم یفشردم، کم کم رو یدست هام م نیب طور که قاب عکس رو همون

 نفس نجات بده، ادامه داد: یتونست منو از تنگ یم دهیبر دهیکه بر

! دیاسشنیفرنوش فکر نکنم، اما...اما من رو که م شنهادهیوقتا به پ یتونم بعض یخوام اعتراف کنم که واقعا  نم یم_

 خوام دختر بودنمو به تاراج بزارم.  یه اون خواست نکنم، من نمک یدم کار یقول م

 و مثل عرش به فرش سقوط کرد.  دیاز گوشه چشمم چک یاشک سمج قطر

 میمیتخت خواب قد یدادم رو یانگشتان خستم فشار م نیو همون طور که قاب عکس رو ب دمیکش یقیعم نفس

 به هم فشردم. ینم دارم رو کم یزد. چشم ها ادیکهنِه بودنش رو فر ژیق ژینشستم که ق

شکم  یورج هی دیکنم با کاریباشم. چ گهیبه فکر کار د دیبا رونیکشم! اگه بازم منو بندازن ب ینم گهیبه خدا د یول_

 نه؟ ایکنم  ریخودمو س

ه داشتم، اما ک ییکرد. دوست داشتم با تنها کسا ختنیشروع به ر میاشک هام از دوتا صدف چشم ها دیکم مروار کم

 االن ندارم درد دل کنم! 

 ...یکس رو نداشته باش چیکه ه نیا ه،یبد درد یمیتی دیدوساله که رفت ،یزندگ نیاز ا خستم

 ...هیکنه بد درد ینگاه نم گهیکه خدام بهت د نیا

 فشار دادم و اجازه دادم اشکام بباره.  نمیبه س شتریخونه رو شکست، قآب عکس رو ب نیکم هق هقم کل سکوت ا کم
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 شم! یم ینداره داره؟حداقل خودم خال یکه اشکال هیگر

رافم به اط جیگ د،یکش یم رونیغمم ب یایکه منو از در میزنگ گوش یبودم که با صدا تیدونم چقدر تو اون وضع ینم

 نگاه کردم.

 رفتم. فمیتختم گذاشتم و سراغ ک یقاب عکس رو رو آروم

کرد فرستادم  یمزاحمت م جادیصورتم بدجور ا یاز موهام رو که رو یمقدار دم،یکش یرو باال م مینیور که بط همون

 مکث دکمه اتصال رو زدم. یشماره، با کم دنیرو برداشتم که با د میعقب، گوش

 الو..._

 ؟یجواب داد ریکه آنقدر د ییبرد، کجا یداشت خوابم م گهیالو مرض د_

پاهام توان نداره که  گهیکنم د ینشستم. حس م نیرو زم فمیلبم نشست، همونجا کنار ک یرو یخسته ا لبخند

 !ستهیبا

 کردم.  ینم داشیبود، پ فیتو ک میشرمنده ندا به خدا گوش_

 شه.  یداد که االن منفجر م یقشنگ به گوشم زنگ خطر م ،یپشت گوش شیعصب ینفس ها یصدا

 ؟یکرد هیگر_

رمو باشم وگرنه االن پد یکردم عاد یو سع دمیکش یقینفس عم ؟یبد صیاز صدام تشخ دیگاز گرفتم، چرا تو با لبمو

 . ارهیدرم

 کردم.  یخورد م ازینه بابا داشتم پ_

 زده. یبهت حرف زیهمه چ یشده؟ نکنه اون فرنوش ب یهلنا چ ستیمن گوشام دراز ن_

 زدم.  هیتک یکنار جاکفش یگچ واریو آروم کمرم رو به د  دمیبه چشم هام کش یدست

 ! یریگیم رادیاز من ا یکردم، چرا تو ه یخورد م ازیگفتم که داشتم پ دمش،ینه بابا امروز اصال ند_

 . یآبغوره گرفت یجور نیگفته که باز ا یزیچ هیدونم که اون کرگردن بهت  یمن م یباشه منم باورم شد ول_
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 یزیپا داره، خواستم چ هیمرغش  یمن کال خارجه به قول گفتن ییبشر از توانا نیقانع کردن ا دیکش یکالفه ا پوف

رنگ خونه انداختم و همزمان با نفس  یدر خونه بلند شد. نگاهم رو از موکت، به سمت در قهوه ا یبگم که صدا

 گفتم: یقیعم

 پشت در... یکیزنم،  یندا من دوباره بهت زنگ م_

برداشتم و انداختم رو موهام، چه به  نیزم یدم. شالم رو از رورو قطع کر یکه منتظر جوابش باشم گوش نیاز ا قبل

از درست بودن سر وضعم مطمئن شدم در خونه رو باز کردم. دهن  یموقع بهونه جور شد تا از دست ندا فرار کنم! وقت

 نتونستم بگم! یزیندا چ دنیبزنم که با د یباز کردم حرف

 . ادینم ازیپ یبو_

رام بود و ب ستادهیوحشتناک جلوم ا یو با اخم نهیل ها بهش نگاه کردم که دست به سمنگو نیگرد شد. مثل ا چشام

 !دیکش یخط و نشون م

 ؟یکن یکار م یجا چ نیندا ا_

 داخل اومد.  یتعارف چیدر گذاشت و بدون ه یرو رو دستش

 نکردم که.  یخورد کردن کمکت کنم کار بد ازیتو پ امیگفتم ب_

که برام مونده، بعد از مرگ  هیو درواقع تنها کس نیهم خندم گرفته بود هم حرصم، ندا بهتر میشونیزدم به پ یکی

کرد. در خونه رو  یهوام رو داشت، هرجور که در توانش بود بهم کمک م شهیمن بود هم یمامان و بابا ندا تنها حام

 بستم و با نگاهم از پشت براندازش کردم. 

 دعوا شده! رنیها که م یلوت نیا هیشب یال مدل ارتشمانتو کوتاه و شلوار و ش نیا با

 شد گفت:  یکه هر لحظه پر رنگ تر م یبدون توجه به من رفت تو آشپزخونه و با اخم ندا

 ؟یخورد یزیچ_

 مبل کهنه نشستم. نیهم یحال رو یرو بهش انداختم و ب میو دلتنگ یمملو از خستگ نگاه

 خوردم.  یزیچ هیاره صبح _
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 هوا برام تکون داد و با حرص لب زد.  رو یدست کالفه

 . میگرفتم باهم بخور ارغذایبه االن نداره، پاشو پاشو دوتا ظرف ب یصبح ربط_

م با بهش کرد یزینگاه تشکر آم یحرف چیبدون ه لونه،یکه دستش دوتا نا دمیاومد تو اصال ند یگم وقت یجرات م به

 کنم، به آشپزخونه رفتم.  یتونستم آشپز یحال و روز عمرا م نیا

ب بود آ دهیکه ندا خر ییغذا ینو تر بود برداشتم. ناخوداگاه از برخورد بو لیوسا هیکه نسبت به بق ییاز ظرف ها ا

 صدا قورت دادم. یگلوم رو ب

 زمانم ندا مانتو و شالشو درآورد و دست و صورتش رو شست. هم

 اومد گفتم : یدرم ییراجو هیکه از ته چاه  یینشستم و با صدا نیزم یرو

وقتا خودم از  یمن؟ به خدا ندا بعض شیپ یایده همش م ینم ریبهت گ یکس ؟یندار یمن موندم تو کار و زندگ_

 ؟یکن یتو منو تحمل م یشم، چه طور یدست خودم خستم م

 نشنوم! رو به روم نشست.  یبزارم و جواب دشیتهد ینگاه رو به پا نیدادم هم حیبهم رفت  که ترج یغره ا چشم

 یخوردم. آنقدر با غذا باز یغذا م یگرسنم بود اما با سخت یلیکه خ نینگفتم و شروع کردم به خوردن با ا یزیچ منم

 انداخت: نینگران ندا به گوشم طن یکردم که صدا

 ؟ینکنه کباب دوست ندار ؟یخور یهلنا چرا نم_

 زدم. یتلخ لبخند

 . رهینم نییغذا از گلوم پا گهیمدت آنقدر غصه خوردم د نیتو ا_

صف ن یکه ناراحت نشه زور نیا یدستم فشار دادم برا یرو تو لمیانداخت، قاشق است نیینگاهم کرد و سرشو پا کمی

که اگر  نیخانم مجد و ا یحرف ها شیتمام مدت فکرم پ دم،یاصال مزش رو نفهم یغذامو خوردم اما درست حساب

 دوباره اخراج بشم بود. 

 خوش مزه بود.  یلیدستت درد نکنه خ_

 ظرف هارو برداشتم بردم آشپزخونه. عینگران ندام که شده، سر شهیهم یفرار کردن از چشم ها یرو گفتم و برا نیا
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 هگیحسم مکنم  ینگاش م یجا به جا کرد، وقت کمیصورتش رو  یرو یمشک نکیبلند شد و ع نیآروم از رو زم ندام

 در هم لب زد. یو با ابرو ها ستادیاپن ا یشه. رو به رو یخوشگل تر م نکیبا ع

 ظرفارو بده من بشورم. _

 کردم. شیهدا رونیبه چهرش انداختم و دستم رو پشت کمرش گذاشتم و آروم به سمت ب یپر محبت نگاه

 شورم.  یظرفه خودم بعدا م کهیخواد دوتا ت ینم_

دم ظرفا ش الیخیتکون داد و رفت نشست منم ب یسر نیهم یبشه برا فمیتونه حر یدونست نم ینگاهم کرد، م مردد

 یروز خوب نبرده بود، دلم م کیاز  ییبو چیو رفتم کنارش، اصال حال و حوصله نداشتم و با وجود امروز که ه

 فکرم آزاد شه و بخندم. کمیندا  یخواست با چرت و پرت ها

 کردم لبخند بزنم. یبه چهره کنجکاو ندا انداختم و سع ینگاه

 .یشد یختیر نیشده که ا یچ نمیخب بگو بب_

 یبزنم خودشم م یخواست حرف یانداختم ، دلم نم گهید یرو صورتم زوم بود و من نگاهم رو به جا چشماش

 بگم. یزیدونست، حداقل درباره امروز دوست نداشتم چ

 .دمیکش یکیکوچ ازهیمبه کمرم دادم و خ یو قوس کش

 آروم گفتم: یدادم خودم بحث رو عوض کنم، با صدا حیشد، ترج یطوالن یادیز نمونیسکوت ب یوقت

 باشگاه؟ یامروز رفت_

 هیکمرشو صاف و به مبل تک یبانمک شده بود نگاهم کرد، کم نکیکه بدجور پشت ع شیطوس یبا اون چشما کمی

 داد. 

 اره رفتم. _

 مِیادیکردم درد کمرم که به خاطر سرپا موندن ز یم یکه سع یتر رفتم. درحال کینزد کمیو  دمیکش مینیبه ب یدست

 گفتم: یبا لحن خندون رم،یبگ دهیناد

 ورزش دخترونه تر برو.  هی ؟یکن یکار م یاخه دار هیرشته بده بُوکس چ رییگم تغ یهنوزم م_
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 کردم یکه دوست داشت انتقاد م یاز رشته ا یوقت شهیمادربزرگا دستش رو زد به پهلوش، هم نیکرد و مثل ا یاخم

 زد!   یشد و سرم غر م یم یشاک

 بعدشم من عاشق بُوکسم.  رم،یبگ ادیواسه صحبت کردن؟ الزمه  یباز موضوع کم آورد یکار دار یتو با رشته من چ_

بدجور مزاحممون  شیکه چند وقت پ یاون پسر یادآوریلحظه با  کینگاهش کردم که  دهیباال پر یبا ابرو ها کمی

 . دمیاز خجالتش دراومد خند یشد و ندا حساب

 خوبه مگه نه؟  میلیواسه کتک زدن پسراخ_

 . دیتکون داد و خند یسر

پا کماندو واسه خودش.  کیکرد،  یدفعه اولش نبود که دست رو پسر مردم بلند م شهیندا خانم ما آدم نم نیا رینخ

 کنه! یم شیکیا آسفالت طرف بهش چپ نگاه کنه ب

 شده گفت:  زیر یکرد با چشم ها یرو موهاش مرتب م یرو کم پسشیو همون طور که کر دیبه موهاش کش یدست ندا

 ؟یکن یکارت چه طوره با خانم مجد چه م گمیم_

 شد.  زونیاومد لب و لوچم آو شیکه امروز پ ییخانم مجد و حرف ها یادآوری با

 کردم. یداشتم فراموش م تازه

 گفتم: یبغل گرفتم و با لحن آروم زانوهامو

 بگردم.  گهیکار د هیدنبال  دیبا گهیاحتماال چند وقت د_

حرفم دست از سر موهاش برداشت و اجازه  نیا دنیگرفت، با شن یم یکشت پسشیکه تا اون لحظه داشت با کر ندا

 . زهیروشنش رو شونه هاش بر یقهوه ا یداد تمام موها

 شده؟ یچرا مگه چ_

 زانوم گذاشتم و به حالت کج بهش نگاه کردم. یرو رو سرم
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نداره، با اون همه  یبه پرستار خصوص یازیبهتر از قبل شده و ن یلیکه حال مادرش خ گفتیامروز خانم مجد م_

 روزاست که اخراجم کنه.  نیخدمه که اونا دارن من نون خور اضافه ام هم

حاال  شه،یهام داره خراب م یزیظه پرده چشم هام رو بستم. بازم تمام برنامه رچند لح یو برا دمیکش یکالفه ا پوف

 کنم؟! یچه غلط دیبا

ام ندارم!  یدرست حساب التیمثل من که تحص یدختر یچقدر سخته؟ اونم برا گهیکار د هیکردن  دایپ یدون یم_

 . دهیکار بهم نم یکس

گاه که به ندا ن نیبود. نفسم رو آه مانند ببرون فرستادم و بدون ا رهیخ نیتو سکوت به موکت رنگ و رو رفته زم ندا

 کنم آروم لب زدم.

 داد بدجور توش پول هست! شنهادیپ هیاون روز فرنوش _

 عوض شد و داد زد. ینگاه ندا فور رنگ

 یبر یواخ یکشتمت، م یاریو ب ییداد، دختره کثافط!  به خدا هلنا اسم اون دختره هرجا شنهادیغلط کرده که پ_

 مگه من مرده باشم. ؟یخودتو حراج کن

 با اخم نگاهش کردم.  د،یزد برق از سرم پر شونیکه ا یکه تو حال خودم بودم، ماشاله با داد من

ازه الزم ت ستیشاپش کار کنم پولشم بد ن یکرد برم تو کاف شنهادیخودمو حراج کنم، فرنوش بهم پ رمیندا نگفتم م_

 ...ستین

 ادامه داد: تیداد و با عصبان یوسط حرفم  دستش رو تکون دیپر

شاپ؟  یکاف گهیرو بهش م یشاپ دختر ساده، اون سگ دون یکنم! کدوم کاف یزنم لهت م یحرف مفت نزن که م_

 یم ییها یشبانس و چه کثافط کار یشبا اون جا پارت یدون یم کنن؟یچند نفر اون جا ق*م*ا*ر م یروز یدون یم

به خدا  دن؟یم هیکرا هیخرما یبه پسرها جاچند نفرو اون  یدون یبخوام بهت بگم! اصال م شهیروم نم یکنن که حت

 کشتمت. یام حرف زد یتلفن یهلنا بفهمم باهاش حت

 بشه.  یحد عصبان نیشد تا ا یاصال باورم نم کردمیدهن باز داشتم به حرف هاش گوش م با
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 ش،یعصب یکردم برعکس صدا یتکون دادم وسع نیبه طرف یر! سرپسره نه دخت کنمیوقتا حس م یبعض ییخدا

 خونسرد صحبت کنم:

کنه من فقط االن نگران  یکار م یدونم فرنوش داره اون جا چ یگفتم، من نم یزیچ هیمن  یاریندا چرا جوش م_

 ؟ انهی ارمیخرج خودمو درب یجور هی دیتونم دنبال کار باشم، با ینم گهیاگه خانم مجد منو اخراج کنه د ندم،یآ

 داد. رییتغ کمیبهم انداخت و محل نشستنش رو  یعصب نگاه

 بهت پول بدم به عنوان قرض گوش  ایگم ب یبهت م رهیچرا حرف تو گوشت نم_

 فهمم... یاخه من نم یکن یکن قبول نم یبامن زندگ ایب گمیم ید ینم

 گفتم:  عیوسط حرفش و سر دمیپر

و من گهیپول قرض بدبختم کرد، د نیقبول کنم متنفرم هم یکه پول قرض از کس نیاز ا من یدون یخودت خوب م_

 میسرم و زندگ یرو رو یتونم منت کس ینم یدوستم نیتو که بهتر یحت رمیگ یپول نم یاحد چیهم از ه یبکش

 تکرارش نکن. گهیتحمل کنم، پس د

 آشپزخونه رفتم. کیصورتش پر رنگ بود، از جام بلند شدم، سمت پنجره کوچ یهمچنان اخم رو یساکت شد ول ندا

 رحم که اول یشهر ب نیرو داخلش بچشم. از ا یوقت نتونستم طعم خوشبخت چیشهر شلوغ که ه نیگرفته از ا دلم

 آواره بشم. یجور نیسن کم ا نیخانوادم و ازم گرفت و باعث شد تو ا

 دم یواسه رفتن، بازم کنترل اشکم و از دست م ییخواد و پا یانتها م یجاده ب هی هام رو ازم گرفت، دلم یخوش تمام

 . فتهیم نییاز چشم هام پا یو قطره اشک

 ذارم. یشونم، چند لحظه چشم هامو رو هم م یرو یگرم یحس دست ها با

 واسه کار کردن.  گهید یجا هیدنبال  میر یهلنا، نگران نباش اگر خانم مجد اخراجت کرد نوکرتم هستم، باهم م_

بچشم.  یطعم خوشبخت دیمنم با ییجا هی یروز هیشدم، باالخره  رانیبود واسه قلب و یحرفش دلگرم نیهم

نگفتم. آنقدر خسته  یزیو چ دمیبه روش پاچ یشه. لبخند یشه، حلم نشد آخر سر تموم که م یمشکالتم حل م

 ییشده، با وجود تمام کابوس ها رمن زه یخوابم برا یتخواست برم بخوابم، اما افسوس که ح یبودم که فقط دلم م

 د؟یخواب شهیمگه م نمیبیکه م
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 یاتفاق ریخواست تو مس یشد و دلم نم یم کینبود، زودتر فرستادمش خونه چون هوا داشت تار شمیپ یلیخ ندا

 .فتهیبراش ب

 واسه نگاه کردن نداشت. یجذاب زیچ چیشدم که ه رهیخ ییرو پرت کردم رو تخت و به جا خودم

 کیبه ساعت کوچ یو نگاه دمیکار کنم! به پهلو چرخ یچ دیدونم با یکه دارم واقعا نم یحال و روز و مشکالت نیا با

 یم یشمار ط هیکه عقربه ثان یکیکوچ یها ریعدد دو درحال رفت و آمد بود، چشم دوختم. مس یکنار تختم که رو

ن کدومشو چیوقت ه چیکرد تا به ساعت برسه! اما ه یم یط قهیکه دق یطوالن یها ریها برسه و مس قهیکرد تا به دق

 رسن. یبه هم نم

 دم. یرو هدر م میزندگ یرم و روز ها یکنند درست مثل من که فقط دارم م یم یخودشون رو ط ریفقط مس اونا

 یم یدختر تو سن من چ کیکه مراقبم بودن، مگه  یکم نداشتم، پدر و مادر خوب یزیچ چیه میتو زندگ یزمان کی

 که داشتم رو ازم گرفت؟ ییزایخواد؟ چقدر از خواسته هام نامعقول بود که خدا همه چ

که ازش وحشت دارم نشه. آنقدر تو چشم هام رو  یفردا اون جور دوارمیهم گذاشتم، ام یخسته ام رو رو یها چشم

 رد و بازم، دروازه کابوس هام به روم باز شد.خوابم ب یک دمیبسته نگه داشتم تا نفهم

 

 شدم، . داریخوابم برد ب رید یلیخ شبیکه د نیبا ا شهیزودتر از هم صبح

 یداخل موهام فرو کردم. دلم م یکه تا کنم گوشه تخت پرت و دست نیبه خودم دادم و پتوم رو بدون ا یو قوس کش

که  نیبه ا یخواست اخراجم کنه وا یبدون بهونه خانم مجد م یطور نیشد، هم یم رید فیخواست بازم بخوابم اما ح

 سر کار برم. رید

 آب زدم. هیو دست و صورتمو  یبهداشت سیکردم، رفتم سرو یطور که موهام رو با کش جمع م همون

 گهیدو سال د نیتو ا یعنیصورت داغم باعث شد سرحال تر بشم.عادت به خوردن صبحونه نداشتم  یخنگ رو آب

 راه بخورم. یتا تو بمیکوچولو برداشتم گذاشتم تو ج تیسکویب هی نیهم ینخوردم برا صبحونه

 اومدم. رونیبه خونه انداختم دست آخر باز چراغ هارو خاموش و درو قفل کردم ب ینگاه
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 یم یکه تو شهرستان زندگ یزمان ندازه،یم میدوران خوش بچگ ادیزود مثل االن من رو  یتابستونه و صبح ها لیاوا

 یو قدم ها دمیکش یقیکردم! نفس عم یم یرفتم و با دوستام تو رودخونه باز رونیب یم ادهیکردم و صبح ها پ

 وقت! نیتا سر کوچه برداشتم. ا یآروم

 رو گهینمونم و بخش د بینص یب میخاطرات خوش کودک یادآوریرفتم تا از   ادهیرو پ ریاز مس یبخش شهیهم مث

 تم. دور بود با مترو رف یچون کم

و منِ تا دست ت یبرا یفرصت نیکه اکثروهمه جا خلوت بود و ا رونیاومدم ب یوقتام صبحا آنقدر زود از خونه م یبعض 

 بشم و ذهنمو رَه سپار گذشته کنم . نیزم رهیخ ب،یج

هست  یسمت دوشم نباشه چند روز یکردم تا همه وزنش رو میتنظ یرو جور مینه چندان دور، کوله پشت گذشته

 همه مشکالت واقعا کم دارم! نیرو تو ا یکی نیفقط هم رهیگ یدرد م شونم

 گم یافته، نم یرنگارنگ م یها وهیشم نا خداگاه چشمم به م یکنن که رد م یکه تازه دارن باز م ییکنار مغازه ها از

 واسه اون النه موش نکردم. یدرست حساب دیخر هی یو حت دمیوقته که به خودم نرس یلینخوردم اما خ

 شدم بدبخت نشم.  کاریکنم که اگه دوباره ب یپوالمو دارم جمع م همش

 شه آب گلوم رو قورت بدم. یو باعث م شهیم دهیتازه و خوش رنگ کش یها وهینگاهم به م دوباره

 خرم. یخودم م یبرا وهیم کمیحتما  یبرگشتن_

ها و  وهیکنم به م یم یکنم به راه رفتن و سع یکنه، دوباره شروع م یلبم جا خوش م یرو یحرف، لبخند نیهم با

 رنگا رنگ نگاه نکنم.  یمغازه ها

 یاز فضا یکه مقدار ی. در قشنگدمیرنگ خونه خانم مجد رس ییدر طال یکنم که درست جلو یسرم رو بلند م یوقت

 گذاشته. شیال مشخصه، به نمااز با شیکه مقدار یرو به لطف درخت و بوته رونده ا اطیسر سبز داخل ح

گ، زن یحفظ آرامش، دستم وگذاشتم رو یبرا یباز دم طوالن کیو دوباره  شتریب ژنیورود اکس یبرا قینفس عم هی

 . هیاون باال دمیها اخراجم نکنن بازم ام یزود نیخدا کنه به ا

 انیروزا مثل پدرم دوستش دارم نما نیکه ا یمهربون رمردیانتظار باالخره در رو برام باز کردن و قامت پ یاز کم بعد

 به چهرش زدم. یشه. لبخند یم
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 . دیسالم بابا حامد خسته نباش_

 به روم زد وبا دستش بهم فهموند که برم تو.  یلبخند

 کنم.  یم هیهد یلبخند ادیبه نظر م یکه فوق العاده دوست داشتن رشیچهره پ به

 تونست باهام حرف بزنه و صداش رو بشنوم.  یکاش م یگه، ا یم ریبهم صبح بخ ییآوا یب با

 و جارو کرده.  زیتر و تم شهیمثل هم اط،یاز کنارش رد شدم و رفتم تو ح آروم

 بهشت.  یرو کرد اطیح نیبابا حامد، ماشاهلل ا هیتو کارت عال_

 قیفهمم دق یچند نمگفت، هر  زویگنگه بهم چ یادیکه ز ییبهم زد با تکون دادن دهنش و صداها یجون یب لبخند

 منظورش خانم مجده.  دمیکه به خونه کردفهم ییاما با اشاره ها هیمنظورش چ

آروم، از کنار گلدون ها و باغچه نسبتا سرسبز کنار استخر عبور کردم و به سمت  یتکون دادم و با قدم ها یسر

 در قدم برداشتم.  یچندتا پله جلو

 .گهیم یچ نمیرم بب یم_

وستر ل ادیکه تو چشم م یزیچ نیاول شهیوآروم در سالن رو باز کردم، مثل هم دمیبه سمت باال کش شتریرو ب فمیک

 کنه. یخونه ست که با نورش تمام سالن رو روشن م نیا ستالیتمام کر

 دارم بدجور تلق یقدم بر م یوقت یاما تو اون سالن خال ستیبه سمت جلو برداشتم کفش هام پاشنه بلند ن یقدم

 کنه. یتلق م

 خانم مجد باعث شد سرجام متوقف شم. یآشپزخونه که شدم صدا کینزد

 ؟یهلنا باالخره اومد_

 . دمیدوشم سُر دادم به سمت دستم و اروم سمتش چرخ یاز رو فمیک

کت و دامن داره فکر نکنم ملکه انگلستان داشته باشه!  نیکه ا یآنقدر ده،یجد کشیکت دامن ش شهیهم مثل

 تنشه.  دیجد هی امیهربارم
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 زدم. یگرفتم و لبخند ادیو از کت دامن کرم رنگ قشنگش که بدجور به چشم م نگاهم

 کردم. رید قهیسالم خانم، شرمنده چند دق_

شم به چ شتریب قشیاز داخل  ،یداد، باعث شد گردنبند زمرد یبلوندش فرو کرد و گردنشو تکون یداخل موها یدست

 .ادیب

حتما با دست شسته  دیچند دست لباس هست واسه خانم جونه با هیاتو عوض کن لباس ه عیاشکال نداره، برو سر_

 که چقدر حساسه. یدون یبشه، م دیام با یضدعفون یبشور

 بحث راجب اخراج، گفت لباس با دست بشورم خوشحال شدم.  یکه به جا نیا از

 چسبوندم. میوله پشتدستم و به بند ک یکیو اون  دمینوک پاهام به سمت باال، خودم رو کش یرو یکم

 خدمتون. امیم کنمیلباس عوض م یاالن تند نیچشم خانم، هم_

 تکون داد. ینگاهم کرد و با متانت سر مغرورانه

 . ارهیلباس هارو ب گمیبرو االن به اکرم م_

 شمرده به سمت پله ها رفت. یبهم کرد و باقدم ها پشت

که  ی! تا موقعه ارونیجا پرتم کنه ب نیامروز از ا نیهم دمیترسیلب هام جا خوش کرد، خداروشکر م یرو  یلبخند

 مردم! یدمت گرم! داشتم از استرس م ایکامال بره باال از پشت براندازش کردم، خدا

و با  لباس هام یخدمه در نظر گرفته بودن رفتم و تند یکه برا یتند به سمت اتاق یو با قدم ها دمیکش یقیعم نفس

 که واسه کارکنان هست عوض کردم.  ییلباس ها

 . رونیو اومدم ب فمیرو خاموش و همراه مانتو شلوارم گذاشتم داخل ک میگوش دم،یبه شالم و موهام کش یدست

 اومد تو آشپزخونه  دیسبد سف هیکه اکرم خانم همراه  گشتمیدنبال لباس ها م باچشم

 فت:به کمرش زد و گ یرفتم جلو و سبد ازش گرفتم، دست عیسر
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ست، ه خچالیبغل  تیکن بعد بشور فقط حتما از دستکش استفاده کن، تو کآب یاول خوب با مواد ضدعفون نارویا_

 موادم همونجاست. 

 تکون دادم:  یسر

 اط؟یح ایفقط کجا بشورم؟ حموم _

 گفت: کردیمحکم م وشبندشیطور که پ همون

 .رهیگیکل خونه رو بو م یبشور یبده، تو حموم بخوا یلیمواد بوش خ نیپشت ساختمان، ا اطیببر تو ح_

 .نتیگفتم و رفتم سراغ کاب یا باشه

 بار مصرف با ماسک برداشتم، همراه با مواد شونده.  هیجفت دستکش  هی

اس دارم لب ستم،یدنبال کار ن رونیاز شست لباس ها متنفر بودم اما االن خوشحالم که تو کوچه ح شهیکه هم نیا با

 .شورمیم

 پشت ساختمان و مشغول شدم! اطیو آوردم رفتم تو حر لیوسا

*** 

بهم  پوستش بدجور یدیگردنش فرو کردم، سف یسرمو توگود وار،یبه د دمشیاز شونه هاش گرفتم و کوب گهیبار د هی

 .زدیچشمک م

 که به نفس نفس افتاده بود نجوا کرد. یدرحال ،ی*ن*ه ام گذاشت و بالحن التماس گونه ایس* یدستش رو رو دوتا

 . رمیمیم یتو تنم نمونده، بازم ادامه بد یجون گهیتو روخدا د_

کردم،  یبدنم حس م یبازش نگاه کردم، لرزش بدن و پاهاش رو کامال رو مهین یشده به چشم ها زیر یچشم ها با

 گوشش گفتم. کیگردنش کاشتم و نزد یرو یسرم رو جلو تر بردم و بوسه ا

 !یکن یآنقدر زود جا خال ستینشدم، قرار ن یمن هنوز راض یجا اومد نیا نیهم یاز اولم برا_

 دوتا کاسه خون چشم هام شد.  رهیخ شیاشک یهاش رو به هم فشرد وبا چشم ها لب
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جا باشه لذت  نیخوام ا یکه من م یتا زمان دینداره و با یکه راه فرار نیاز ا برم،یملتمسانه لذت م ینگاه ها نیا از

 .بردمیم

رو رو تو گردنش ف شمیدوتا ن گهیبار د هیبگه،  یزیکه چ نیقبل از ا دم،یکش یقیجلوتر گذاشتم و نفس عم یقدم

 کردم و شروع کردم به خوردن. 

 یم رشم،یخواستم س ینقطه بود، دستش رو دور کمرم برد و فشار داد فقط م هیگاز من از  نیاومد، دوم دردش

 شه .. شتریب خواستم قدرتم

 نتونستم خودم رو کنترل کنم.  ناخوداگاه

 دونم! یعطش نم ایلذت بود  از

 . دمیکوب واریو به ددادم، بال هام ر یفشارش م واریبه د شتریطور که ب همون

دختره دو  نیکرد واسه خوردن و لذت بردن از خون ا یحرص شتریاومد فقط منو ب یدردم نم واریبرخوردش با د از

 رگه!

 !رهیولش کن، داره از هوش م نیشاه_

 .دمیکش رونیپراز لذتم خودم رو ب یایاز دن یلحظه ا ار،یهشدار مانند دان یصدا با

 شده.  یخون نمیگلوم و قفسه س ریدهنم تا ز دور

انداختم که با اخم  اریبه دان یست! نگاهکف سالن خونه  یها کیتر از سرام دیبه شهناز کردم که رنگش سف ینگاه

 کرد. یکه چندتا برگه دستش بود، بهم نگاه م یدرحال یکمرنگ

 .فتهیب نیو از دور شونه هاش جدا کردم که باعث شد سُر بخوره زمر دستم

 هم فشردم. یو چند لحظه چشم هام رو رو دمیدور دهنم کش یرقبت نکردم نگهش دارم. دست یحت

 جمعش کنن.  انیبگو ب_

 شده بود افتاد . جادیکه به خاطر ضربه هام ا وار،ید یها یفرو رفتگ یاهم به جانگ ناخوداگاه
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 خم شدم و یکم زمیبه سمت م اریبه دان پشت

 رز سرخ بود رو پاک کردم. یبرداشتم، آروم آثار خون تازه که مثل گلبرگ ها یدستمال

 چشم هاش باز نبود. یکه حت یسمت شهناز دیو کشبهم انداخت و اخر سر نگاهش ینگاه، مملو از اخم اریدان

 اومد تا االن مرده بود.  ینم اریبه حالش زدم، فکر کنم اگه دان یپوزخند

 پر از جزبش آروم و محتاط گفت: یباهمون صدا اریدان رونیب بردنیطور که دختره رو م همون

 .رنیدستت بم ریز میاریکه م یینایا ترسمیم ؟ینکرد یرو ادهیز کمی_

 توجه به حضورش به سمت پنجره تراس رفتم.  بدون

 .رهیاگه بم ستیبرام مهم ن_

 سرم رو به سمت عقب خم کردم. یگذاشتم و کم یفلز یها لهیم یو رو هام دست

 کنه. یآروم تر م یدرونم رو کم شیآت آبه،ینا کمیوقت سال  نیکه تو ا یخنک میدر کنار نس لهیم یسرما

 رو از تصورم خارج کنم. شیکردم، چند لحظه پ یو بستم و سعهام ر چشم

 بود. یتر واسه آرامش کاف قیعم یو بازدم قینفس عم چندتا

 زودتر بگو و برو.  یدار یاگر کار ؟یستادیتو چرا هنوز اون جا ا_

 پنجره بشم. یجلو یدرخت ها رهیو خ نییپا ارمیرو بقدم هاش باعث شد سرم  یصدا

 خوردن.  یتکون مخنک، شبه مانند  مینس نیا تو

 تو راه! یخبر انگار

 ؟یکن کاریچیخوا یخواستم بپرسم با فرامرز م یم_

 . دمیحرفش چرخ نیا با
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ار ک یبا اون چ دیدونم، با یکنم و م کاریچ دیدونم با یجام م نیدونم چرا ا یکنم. م یام رو مرور م نیقوان گهیبار د هی

 کنم!

 بکنم. دیبا کارشیچ رمیگ یم میازش بپرسم بعد تصم گهیچند تا سوال د دیبا_

 جام زهر چشم هام شد.  رهیرنگش خ یعسل یباالخره سر بلند کرد و با اون چشم ها اریدان

بگه اما انگار  یزیخواد چ یخوندم که م یتکون داد، از نگاهش راحت م یآبرو هاش سر نیهمون اخم کمرنگ ب با

 .شهیسابقه تلخ رآبطمون، مانع از راحت حرف زدنش م

 گفتم: کردمیرو به تن م شرتمیطور که ت همون

 . شنومیبگو م ،یبگ یزیچیخوا یدونم م یم_

 اتاق شکست.  نیسکوت ا شیبعد صدا یکم

 . یبر دنشیبرادرت امروز تماس گرفت، خواست که به د_

 قطه کور!ن هیشل و نگاهم مجزوب  دستم

 صدام کردم و گفتم: یتفاوت رو چاشن یلحن ب دم،یوقت بود که واژه برادر رو نشن چند

 ام هست؟ یا گهید زیچ_

 .شهینم بشینص یزیشد به حرکات من و آخر سر مطمئن شد چ رهیخ یکم

 ؟ینیبب یخوا یفرامرز رو م ینه، ک_

 لب هام جاخوش کرد. یرو یسمتش و لبخند مرموز دمیچرخ

 . ستادمیبه شونه اش ا شونه

 االن... نیهم_

براندازش کردم و آروم به سمت  کمی یا رهیازم فاصله گرفت و به نشانه احترام راه رو برام باز کرد، با نگاه خ یکم

 قدم برداشتم. رونیب
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 از سمت آشپزخونه ست. یکیاومد، نور کوچ یکه م ییو تنها روشنا کیتار شهیمثل هم سالن

 هم پشت سرم اومد.  اریدان ن،ییاومدم پا لهیها، بدون گرفتن ماز پله  یآروم به

 رون؟یب یبچه هارو فرستاد_

 باهام فاصله نداره. شتریداد چند تا پله ب یبود که نشون م یاز پشت سرم جور صداش

 گردند.  یگشت بزنن تا ساعت دوازده برم کمیبله فرستادم _

 باشه تکون دادم.  یبه معن یسر

 نیشکافت، از ا یبود که تا وجود آدم رو م یکیکرد تار یتا چشم کار م م،یو به سمت ته باغ رفتعمارت خارج  از

 برم.  یلذت م یکیتار

 بلند قامت دورتا دور ساختمان رو احاطه کردند. یمثل نگهبان ها یکیتار یکه تو دهیدرختان سر به فلک کش نیا از

 کرد. یکردم که هنوزم، پشت سرم حرکت م اریبه دان یاشاره ا میدیته باغ که رس به

 رو با کارت باز کرد. گاهیباالخره ازم جلو زد و در پا د،یفهم یحرف هامو م یمعن خودش

د ش یهاش م واریشه  و از گوشه گوشه د یشکسته م یاش فقط توسط المپ کوچک یکیکه تار یمن رفتم، اتاق اول

 جا زنده برنگشته. نیاومد ا یهرک دیفهم نویا

 بد شانسه که هنوزم نمرده. یلیشد، خ یداشت تو خونه خودش غرق م دمیکه فرامرز رو د یبار نیآخر وت

 پا انداختم.  یرو به روش نشستم و پا رو یآهن یصندل یرو

بهم انداخت و  ینگاه یبازش به سخت مهین یمتوجه شدم هنوزم زندس و با چشم ها شیدقت به صورت خون یکم با

 تکون خورد. نیزم یرو یکم

وحشتناک تر  یزیکه بخواد سر من رو کاله بزاره چ یبردم، مجازات کس یکه داشت کمال لذت رو م یتیوضع نیا از

 پام قرار دادم.  یبه سمتش خم و دوتا دستم رو رو یاز مرگه! کم

 خواد؟ یم یبهت خوش گذشت؟ امشب دلت چ شبیخب د_
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 کهیخودش ت یخواد با دستا یچقدر دلش م دیشد فهم یبهم کرد که راحت م یپر درد یرو چرخوند و نگاه سرش

 کنه. کمیت

 .....نکردم.. یمن...ک...کار... _

دور لبم  یکرد. دست یمن التماس م یجلو یجور نیا دینکرده بود االن نبا یبه حرفش زدم اگه کار یپوزخند

 بود. مینیب یخون شهناز تو یهنوزم بو دم،یکش

 جا زنده نیکنم از ا یم نیوگرنه تضم یکن خرابش نکن یدم، سع یبهت م گهیفرصت د هیاما  یکرد ادیکار که ز_

 .ینر رونیب

 بهم انداخت. یورم کرده اش نگاه یاون چشم ها با

 گره خورده گفتم: یصورتش خم شدم. با ابرو ها یآروم بلند شدم و رو میصندل یرو از

 . کنمیم یفکر هیدرباره ات  یم اطالعات با ارزش بدبه یام اگر بتون ستیرئ گاهیمن دنبال پا_

 از حرفا بودن که بخوان خودشون رو لو بدن.  نیرنگ خشم گرفت، افراد گروه نقره وفادار تر ا نگاهش

 که دورگه بود گفت: ییو با صدا دیبه سمت باال خودش رو کش کمیکه داشت  یتمام درد با

 گم. ی....نمیچی....ف...فکرشم....ن...نکن....من....هیحت_

رگ  ییجورا هیو  دیرسیبه مشامم م شتریخونش ب یفاصله بو نیتو ا دم،یدور دهنم کش یدست ،یتفاوت یچهره ب با

 .زدیداشت باال م میونگید

که از درد  زنمتیآنقدر م ایمثل آدم حرف بزن  اینداره  یبرام کار یدون یخودتم م کشمتیم ینگ یزیاگه چ_

 . یریبم

 رو چرخوند و با حرص گفت: صورتش

فکر  یاگه من رو بکش یحت یکردیگوش م هیبه حرف بق دیگذشته با یکیمنو از کشتن نترسون آب از سرمن _

جوون کم  نیهمچ میدیفهم یوقت یدون ی. ممیهه، ما بدجور انتقام جو هست ذاره؟یجواب م یاون کارت رو ب یکرد

 چقدر باعث تعجب کل گروه شد؟انتخاب کردن سیرو به عنوان رئ یسن
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 گذاشت: شیرو به نما شیخون یدندون ها فیزد که رد یپوزخند

به سر و روت بکشم! اما  یدست هیاومد  یکه بدم نم یدیرس یبه نظر م فیآنقدر از دور ظر دمتیکه د یدفعه اول_

 ...سیرئ یحاال شد

 .دیخند

 زد باال. تمیحرفش رگ عصبان نیا از

 شده بود گرفتم و آنچنان فشار دادم که ناله هاش، کل اتاق پرکرد. یدستش که زخم اون

 .دمیشدم غر دیکل یدندون ها نیاز ب یطور همون

دستم جون  ریز ییجا نیکه تو همچ نیهمتون ا اقتیکثافطت هم نشناخته، ل سیاون رئ ،یهنوز من رو نشناخت_

 . دیبد

 هریلحظه نگاهم خ کی یکه برا دیبعد با شدت پس زدم سمت خودش به سمت مخالفم چرخ دمیمحکم کش دستشو

 کمینبود که دنبالش باشم فقط حس کردم  یزی. گردنبندش چدیدرخشیم یاتاق کم یکیگردنبندش شد  که تو تار

 ت لب زد.تفاوت نگاهم رو به صورتش انداختم که از درد جمع شده بود اما باز با جسار یب یول هیعاد ریغ

 .کنهیم کتیت کهیروز ت هی.....باالخره می....نسبت به شما دار....نیذات یما....برتر_

 دیشا هیدوسال کاف یراز برا نیاحمق؟ نگه داشتن ا نایمن! چرا آنقدر ا یخدا یشد. وا لیکم کم به قهقه تبد خندم

 ! میقبل مرگشم که شده بهش بفهمونم من چ یحت دیبا

 . دینسبت به خون آشاما داشته باش یذات یبرتر دیشا_

 گوشش شدم و ادامه دادم: کیبرخورد کرد  نزد نیخم شدم که زانوم به زم کمی

 .کنهیکه دورگم فرق م ،یاما بحث من_

 ... دیتعجب نگاهم کرد که باعث شد بازم بخندم، شماها همتون احمق با

 گفتم: اریخطاب به دان یواضح یگاه و بلند شدم، باصدا هیرو کردم تک زانوم
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 بکشش. د،یرو فهمرازم  نیا ر،یکه د فیح _

 زد.  بود لب دیکه توش ترد ییبازوم روگرفت و باصدا اریپشت بهش، به سمت در رفتم که دان یزیبدون توجه به چ و

 !هیاون جزو گروه اصل شه،یصبر کن کشتنش برات دردسر م_

 باال انداختم : یبزرگتر از منه! شونه ا یاز نظر سن اریکه دان کردمیوقتا شک م یلحن حرف زدنش بعض نیا با

 من عاشق دردسرم. _

 کی یگرمم دسته سرد اسلحه رولمس کرد، ط یو بردم پشت کمرم، تا انگشت ها بگه دستم یزیکه چ نیاز ا قبل

 .دمیو سمت فرامرز چرخ رونیب دمیحرکت کش

 جسد غرق خون.  هیو  کیفشار کوچ هی

 گرفتم.  اریدان یسمت چهره درهم و اخمو رو به اسلحه

 .الیجمعش کنند بندازنش پشت و انیتموم شد، بگو ب ریبگ_

 رو بپرسه که با نگاهم ساکت شد شیشگیدهنش رو باز کرد تا سوال هم ال،یکه گفتم ببرنش پشت و نیا دنیشن با

 نگفت. یزیوچ

 . رونیاومدم ب عینداشت که بخوام بمونم سر یلیدل گهیمکث اسلحه رو ازم گرفت، د یباکم

که به خاطر  یکمرنگ یو سرمو گرفتم به سمت آسمون، نگاهم رو انداختم سمت ستاره ها ستادمیا اطیح وسط

 یبار چندمه که برادرم م نیرو مخم بود، ا اریدان یخسته بودم و حرف ها یشدند. کم یم دهید یهوا به سخت یآلودگ

 از خاطرات باشه. یلیبازساز خ دیکه شا دار،ید نیکنم از ا یمختلف فرار م یمن به بهانه هاو  نهیخواد من رو بب

 . وونیرو سوق دادم سمت ا نگاهم

رو  یکی نیمطمئنم چراغ هاش روشن بود اخم هام در هم گره خورد، هم رونیاومدم ب یاتاقم که وقت یکیتار دنید با

 االن کم داشتم!

 یورگوربه گ نیفحش بود نثار ا یلب هرچ ریباال رفتم و ز یکیبه سمت داخل رفتم و پله هارو  دوتا  عیسر یها باقدم

 !شهیم دایکه اعصاب ندارم سرو کلش پ ییکردم که درست وقتا
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 وبستم. چشم هام یدر اتاقم لحظه ا یجلو

 .ستیکردن ن یآروم باشم، االن وقت قاط دیبا

 اتاق گم شدم.  یکید، تو تاررو لمس کر رهیانگشتانم که دستگ سر

 رو به سمت چراغ مطالعه ام بردم و روشنش کردم. دستم

 خاموشش کن، از نور متنفرم. _

 زمیم یجلو  نهیو بدون توجه به درخواستش دست به س دمیدرهم کش شترینکرش، اخم هام رو ب یصدا دنیشن با

 . ستادمیا

 . ادیمطلق خوشم نم یکیاما من از تار_

م حس خشم و نفرت باه دنش،یبا د شهیبدم، مثل هم صیاتاق رو تشخ یکیتر از تار اهیس یزیدقت تونستم چ یباکم

 شد.  یقاط

 تر اومد.  کینزد یکم

  ؟یستیخوشحال ن دنمیانگار از د_

 گفتم: یبالحن مسخره ا خت،یر میشونیپ یاز موهام رو یکج کردم تاره ا یکم سرمو

 .یدون یخودت م گهیکه د نوی! انمتیدفعه بب هیخواد هر دوروز  یدلم نم_

که  یدرحال ،یدورگه ا یو با صدا واریبهم زد، که باعث شد حالم از خودم بهم بخوره سرچرخوند سمت د یلبخند

 کرد گفت: یرو لمس م یقسمت فرو رفتگ

 هی. یدیشده، راحت به افراد باالتر از خودت دستور م ادیاز قبل هم قدرتت ز شتریوب یخوریاز قبل خون م شتریب_

 نگران کنندست.  کمی نیا کنم،یم یدارم بهت حسود ییجورا

 بهش زدم.  یپوزخند

 جا؟ چون واقعا حوصله حرفات رو ندارم.  نیا یاومد یواسه چ یبگ شهیکارام به خودم مربوطه حاال م_
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ملل رو که از همه بزرگ تر بود برداشت، با دقت داشتم  یبرد سمت قفسه کتاب هام و کتآب افسانه ها دست

 .کردمیحرکاتش رو دنبال م

  ؟یکن یتو، نه از پله ها چرا از بال هات استفاده نم یایب وونیتوقع داشتم از ا یمتوجه حضورم شد اطیتو ح یوقت_

 یه ماستفاد ییفقط ازش به عنوان قدرت نما ای ش؟یبکوب واریموقع خوردن خون، از گردن دخترا به د یگرفت ادیفقط 

 ؟یکن

یبحث رو م نیا اومدیهروقت م خت،یریو بهم مزد داشت اعصابم ر یکه تو صداش و لحن گفتنش موج م یتمسخر 

 دادم سکوت کنم.  حیشد ترج یمکردن من ختم  یوسط و تهش به عصب دیکش

 به سرتاپام کرد. یسرخش نگاه یبا اون چشم ها برگشت

رنگش انگار آسمان بود و چند  اهیشد، شنل بلند و س کیبهم نزد شتریب یرو گذاشت سرجاش و چند قدم تابک

 روش ستاره! دینقطه سف

 ...یرو نداد جواب سوال_

که کردم رو بهم  یتیمدام خر کنهینگاهم م یطور نیا یمتنفرم، وقت رشیاز نگاه خ چرخوندم گهیرو به سمت د سرم

 .شهیم ادآوری

باهاش بکن اما تو  یخوا یم یجسدشم پشت باغ بردن هرکار ،یخودم مربوطه، فرامرز مرد همون طور که خواست به_

 .رونیخونه من نه، ببرش ب

 مهمونهِ بدجور جلوه کرد، برگشتم سمتش  شهیاتاق، که سکوت هم نیخندش تو ا یصدا

 چه طور جبران کنم؟ ،یکرد ریمنو قافلگ_

کردم، حرصم رو فقط با مشت کردن دست هام تونستم نشون بدم، هرچند که فقط  یاخم زشیلحن تمسخرآم به

 دونستم. یاش رو م یخودم معن

 پس با اومدنت اعصاب منو خراب نکن.  رمیکه درگ یدون یجا، م نیا ایکمتر ب_

 گرفت. رورو به سمت شونم آورد، خواستم برم کنار اما شونمنگاهم کرد و آخر سر دستش  رهیخ یلحظه ا چند
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خواستم متوجه درد  یکه به ذره ذره وجودم منتقل شد و نفس رو بند آورد .نم یشد با درد وحشتناک یمساو نیا و

 کنه چقدر درد دارم. یممکنه؟ خودش منبع درده! حس م یزیچ نیبشه، اما مگه همچ ادمیز

 لب زد. یدو ج یعصب یصورتم جمع شد. با اخم و صدا یفشار داد که از درد کم شتریب دستشو

 کنم. یادآوریاما انگار الزمه بهت  ،یونیرو به من مد تیکه زندگ یدون یم_

روز بکشمت،  هی کنمینگاه کردم از ته دل آرزو م زدیم ادیبودن رو فر سیکه ذره ذره اش خب ییخشم به چشم ها با

 شد.  انیبا لبخند نما دشیسف یدندون ها فیانگار حرف دلم رو خوند رد دینگاهم رو که د

 و برداشت تونستم نفس بکشم.که دستش ر نیهم

 شد. دیلحظه ناپد هیرفت و تو  وونیرو دنبال کردم که به سمت ا سیفرانس باچشم،

 . دیجا رس نیکردم تهش به ا یاعصابش باز با

 . وونهیح نیرفت اگه االن زندم به خاطر ا یم ادمیوقتا  یبعض آره

 زدم. هیتک زمیشونم فشار و به م یدردم بود، دستم رو رو نیتسک یتا حد دیشا قیعم یها نفس

ملعون، دردش کمتر بشه باز  نیدست ا یدادم تا جا یخستم رو فشردم و همون طور که شونم رو مالش م یها چشم

 قراره به کجا ختم ستیکه شروع کردم تهش معلوم ن یخطرناک یباز نیبهتر نبود؟ ا مردمیفکر کردم اگه م نیبه ا

 بشه.

 کردم. یشده که قبال فکر م یزیارزش تر از اون چ یبرام ب ایدن نیا نمیبیکنم م یکه فکرش رو م االن

 شدم. یشده به شکارگاه و خودم شکارچ لیبود من پناهگاه بودم و حاال اون پناهگاه تبد یزمان هی

فکرم هام رو  گهیر دبا هیکنم  یم یهم و سرم رو به سمت عقب بردم و سع یلحظه چشم هام روگذاشتم رو چند

 یدوسال و خورده ا کیبه اون کثافط بزنم، نزد یضربه کار هیهفته  نیتا آخر ا دیشده با یجمع و جور کنم، هر طور

 ول چ،یاز ه یکنه و من رو با انبوه یفرار م ستماز د یجور کیکنم  یم دایازش پ یزیچ کیکه دنبالشم و هربار که 

 کنه! یم
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 شیپ یمشکل دوارمیگفت باهاش تماس گرفته، ام اریبرادرم افتادم، دان ادیآشفته بازار ذهنم، ناخوداگاه  نیا تو

 .رمیبخوام باهاش تماس بگ ای دنشیباشه چون عمرا برم د ومدهین

شد  یمن بودم باد و اون م نه،یخواست من رو بب یزدم، هروقت م هیآوردم باال و دستم رو روش تک یپام رو کم کی

 پاسخم انداختم. یب یتماس ها ستیبه ل یبرداشتم و نگاه زیم یرو از رو میهگذر، گوشر

 که همش رو بدون خوندن پاک کردم.  ام،یبار زنگ زده و چندتا پ ستیب کینزد امروز

 فکرم رو مشغول کنه. یزیشدم، چ کینزد یخواست االن که به هدفم تا حد یدلم نم چیه

محض،  یکیتار نیپام به خاطر نور چراغ مطالعم روشن شده بود انداختم. ا یکیکه فقط تا نزد کیرو به اتاق تار نگاهم

 یکه به داخل اتاق سرک م یمیمال یلیخ میداشتم، با وجود باز بودن پنجره و نس یداره؟ حس خفگ یجذاب زیچه چ

 .دیکش

 یحبت مص یبا کس یتلفن اریپله ها دان نییاومدم، پا رونیرو برداشتم و از اتاق ب نیماش چیسوئ ،یآن میتصم کی با

 سمتم: دیرو قطع کرد و چرخ یگوش عیکرد از کنارش رد شدم که سر

 وقت شب؟ نیا یر یم یکجا دار_

 رفتم گفتم: یکردم م یسالن قدم هام رو تند تر م یو در خروج رونیطور که به سمت ب همون

 به خودم مربوطه. _

مه ه نیا هیهم مشک نمیماش یهنوزم سرجاشه، حت یکیتار یخنک نبود ول میاز اون نس یخبر گهید اط،یتو ح رفتم

 من شد؟ یوارد زندگ یک اهیرنگ س

 شدم. نیسوار ماش عیکنم، گذشتم و سر یفرار م یزیکه انگار دارم از چ یبلند یسنگ  شده رو با قدم ها ریمس

خروج من، باز کردن  یسرشون راه بندازم در رو برا دادیکه داد ب نیرفتن سمت در و قبل از ا عیسر دنم،یبا د محافظا

 و خودشونم کنار رفتن.

هدف و بدون توجه  یگاز فشار دادم و از اون عمارت با تمام ظلماتش، شده واسه چند ساعت فرار کردم. ب یرو رو پام

دم، تمدن هم ش یاز عمارت دور م شتریرم فقط گاز دادم. هرچقدر ب یدارم کجا م ستیمعلوم ن یکه حت نیبه ا
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 یرهگذر چ،یو دوست ندارم ه مینامرد فرار یاین دنیا یخورد. اما من االن از تک به تک آدم ها یبه چشم م شتریب

 به تورم بخوره!

بود اما ذهنم،  یرانندگ یگذشتم، به ظاهر حواسم پ یاز کنارشون م یتفاوت یب تیکه با سرعت و نها ییها نیماش

 .دمهیجد یها یریمشکالت و درگ ریگذره ذره وجودم در یفکرم و حت

که  میلب هام گذاشتم که با زنگ خوردن گوش یرو یداخل موهام فرو کردم و انگشت اشارم رو چند لحظه ا یدست

 کمیبزاره،  انیبهش گفتم زودتر من رو درجر ادمهیزنگ زد،  رید کمیبه شماره کردم.  یداشبرد بود، نگاه یرو

 سرعتم رو کم و آروم دکمه اتصال رو زدم.

 :دیچیپ یبعد صداش تو گوش یکم

 .سیسالم رئ_

 گفتم:  یخشک یکمرم رو صاف کردم و با صدا ،یصندل یرو یکم

 د؟یشنوم خبر جد یم_

 شروع کرد.  عیو سر دیکش یبلند نفس

کردم چند وقت صبر کنه،  شیضاون خانم هم رفتم و را دنید دیامروز باهاش صحبت کردم، همون طورم که خواست_

 ...ییجورا هیبراش بگردم و  یدیجد زیدنبال چ دیبا اره،یدَووم ب یلیاما فکر نکنم خ

 اضافه رو اصال ندارم. یها حیوسط حرفش، حوصله توض دمیپر

 بهم خبر بده. دیکن دایپ یخوب یجا دیباش، اگر نتونست گهید یجا هیاگر اون جا نشد دنبال  ستیمهم ن_

 مکث جواب داد: یکم با

 چشم. _

 درون قلبم انگار از جاش کنده شد.   یزیچ شیادآوریامروز صبح افتادم، با  ادی هویتلفن رو قطع کنم که  خواستم

 که؟  یانیخراب بشه درجر یزیخوام چ ینم دیبخر دیالزم دار یزیتو حسابت اگه چ ختمیپول ر گه؛ید زیچ هی_
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 یمتوجه شدم، خوبه که م دمیشن یلحظه ا یکه برا ینامفهمو یاز آوا نویشد، ا مونیبگه اما انگار پش یزیچ خواست

 .ادیبدجور بدم م یدونه از فضول

 بله، چشم._

 پرتش کردم. یتلفن قطع و رو صندل یخدافظ بدون

، هدستم عبور کرد مثل نوازش مادران یانگشتا یو دستم و گذاشتم لب پنجره، باد از ال نییپا دمیرو تا ته کش شهیش

 تجربه کردنش رو دارم. گه،یبار د هیوقته حسرت  یلیکه خ

 پرواز کنه! نیخودم ماش یکنم به جا یکار هیخوام  یکردم، انگار م شتریرو ب سرعتم

 کنار زدم. یاتوبان خارج شهر، تو جاده خاک کینزد

 زدم. هیو به در تک نییاومدم پا نیلحظه سرم رو گذاشتم رو فرمون اما حس کردم هوا خفس، از ماش چند

 کمتره. یخارج شهر جذآب تر از داخله حداقل آلودگ آسمون

 شدن. دهیکه انگار به سقف چسب ییرو انداختم به آسمون و ستاره ها نگاهم

 شه؟ یستاره ام همراهش متولد م هی ادیم ایبه دن یگن هرک یراسته که م 

 افسانه ست، مثل من؟ هی نمینکنه ا ای

 تو قصه هام؟ یوالیه هیبودم اما االن شب یمثل من که واقع 

 اند. نهیخون آشام و گرگ شیشدم که مردم عاد ییایوارد دن ا،یگفتم رو یشدم که بچه بودم بهش م ییایدن وارد

 ام.... یجا دارم؟ اما من واقع یافسانه ا یآدم ها نیقصه؟ ب نیا یکجا من

کنم اما انگار  یم یاما غرور دارم، زندگ زنمیحرف م م،ستیخورم، بال دارم اما فرشته ن یکشم اما خون م یم نفس

 مُردم. 

 رحم شدم، آدم کش شدم. یکنارم هستن اما تنهام؛ مهربون بودم ب یافسانه ا یلشکراز آدم ها هی

 هستم؟  یمن ک واقعا
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  اد؟یص

 ستن؟یگناه ن یگرده که ب یم ییکه دنبال طعمه ها یادیص

شه ب یاگه تو قفس زندان نیشاه نم،یبشم. من شاه طانیدست ش ریخواد اس یخوام فرشته باشم اما دلمم نم ینم من

که آتش  یاز کس رمیگ یرو نابود کرد.انتقام م میکه زندگ یاز کس رمیشکنه. من آزادم تا انتقام بگ یبالش م ره،یمیم

  فقط به چشم خودم رفت. شیآت نیخودم ساخته بودم و دود ا یرو که برا یهوسش، سوزوند کل بهشت

 نِ یدم شاه یکشم، بهش نشون م یم شیکنم. اونوقت دودمانش روبه آت داشیخوردم پ قسم

 کنه. یکه تو اوج پرواز م یِنیقفس، خطرناک تر از شاه تو

*** 

 "هلنا"

به  یادیاسترس ز اورم،یکردم آرامش از دست رفتم رو بدست ب یسع قیعم یو با نفس ها دمیکش میبه روسر یدست

 جونم افتاده بود. 

 ورود کردم. یو به هم فشردم و با چند تقه کوتاه کسب اجازه براکردم ر خی یها دست

 تو.  ایب_

نگران بودنم  دیشا ایکه سست بودن  یآروم یبگذرون. با قدم ها ریخودت به خ ایبستم، خدا یو لحظه اهام ر چشم

 .ستادمیخانم مجد ا یصندل یروبه رو میداد و با متانت ذات یرو نشون م

 گفتم: یآروم یسرم رو خم کردم و با صدا ی. در مقابل لبخندش، کمدیبه صورتم پاچ یو بلند و لبخندر سرش

 خانم؟ دیداشت یبامن کار_

 شده بود برد. نیقشنگ تزئ یقرمز رنگش، که با پولک ها کیکوچ یدست فیدستش رو به سمت ک 

 باهات حرف بزنم.  یخواستم حقوقت رو بدم و درباره موضوع یامروز م زمیآره عز_

 کردم. میقا قمیسرم رو تو  شتریب
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 نداره. یبه پرستار شخص یازین گهیبهتر شده و د یلیخداروشکر خانم جان حالش خ یدیهمون طور که د_

 ... دیپر رنگم

 رومطرح کنه، اگه بگم بغض کردم دروغ نگفتم. یزیچ نیزدم همچ یم حدس

 داد و دوباره آواره شدن من. یتلخ اخراج م یحرفا بو نیا

 صداش از هپروت دراومدم و نگاهش کردم. با

 گوشت بامنه؟_

 هول دستامو بردم پشت سرم و گفتم: با

 .کنمیبله بله، گوش م_

 لب زمزمه کردم. ریز یکردم ازش گرفتم و ممنون آروم خی یسمتم گرفت، با دستا یپاکت

 پاش انداخت که آروم گفتم: یکیاون  یداخل موهاش فرو و پا رو یدست

 ام؟ین گهیاخراجم؟ د یعنی زهیمن....من چ_

 لب زد. تیبه سرتاپام انداخت و در نها یطوالن نگاه

 ؟یگفتم اخراج یک_

 خواد.  یپرستار نم گهیخانم جون د دیخودتون گفت_

 کرد. یا خنده

خانم جون از  ،یتوبخش آشپزخونه کمک کن یتونیمن که گفتم م ،ینشدمتوجه  زدمیداشتم حرف م یانگار وقت_

که بود  ینیو حقوقت از ا یجا کار کن نیا یتونیفعال م میخوشش اومده، منم از کار کردنت راض یکه دار یدست پخت

 تره.  ادیآشپزخونه ز یچون کار ها شهیم شتریب کمی

 لبخنده گنده رو لب هام شد! هیفقط  جشیکه نت یداشتم فراتر از خوشحال ینگاهش کردم، حس ناباورانه
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 گفتم: زدیتوش موج م یکه ذره ذره خوشحال ییباال و با صدا دمیزده مثل بچه ها پر ذوق

 ممنونم خانم مجد، ممنونم. _

و  یپول یشده درد ب تو ناز و نعمت بزرگ شهیمثل اون هم یکیگرد به من نگاه کرد، حقم داشت  یبا چشم ها چارهیب

 !ستمیخودم با یگرفتم رو پا ادیشدنم  میتیدونه، اما من بعد  یآالخون واالخون شدن رو نم

 و از ته دل خدارو شکر کردم.  رونیحال خوش اومدم ب با

 !هیعال نیشد ا ادیحقوقم ز میمقدار چی! اخراج که نشدم هشهینم نیبهتر از ا گهید

 یتکون داد که با خنده باهاش خداحافظ یبابا حامد از دور برام دست رونیب دمیو دو فیتو ک ختمیرو ر لمیوسا عیسر

 تربار رفتم. نیتر کیبه نزد یراست با تاکس کی رونیکردم. از در خونه که اومدم ب

 نمونده بود که ازش نخوام . یا وهیم دما،یاما خر دمینخر شتریب لویک مین یزینفرم از هرچ هیچون  فقط

هارو  وهیپول م عیاومده، سر یزیچ ییجا یطرف از سومال گهیاالن م کرد،یه بدبخت با تعجب نگاهم مفروش وهیم

 برگشتم خونه. یتاکس نیحساب کردم و با اول

 گشتم. دمیو دنبال کل نیرو گذاشتم زم اوردیداشت بهم فشار م گهیکه وزنش د ییها سهیک خوشحال

که با  رفتم تو عیجاخوش کرده بود سر فمیکه ته ته ک دمیکردن کل دایخوشحال بودم که واقعا حد نداشت، با پ آنقدر

 از چراغ هارو روشن بزارم. یکیحداقل  رونیب رمیم یبه بعد وقت نیاز ا دیمواجه شدم اونم بدجور! با یکیتار

 به مشامم خورد.  ییتنها یوارد خونه شدم، بازم بو یوقت

 .ستیکس منتظرم ن چیکه ه نیا یبو

 بگه: ادیب ستین یکه کس نیا یبو

 !دیهمه خر نیدختر چه خبرته ا یوا _

 و کنه بگه:ر میطرفدار ادیب ستین یکس

 رو بزار خرج کنه! دخترم یدار کارشیچ_
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 خواد حالم رو خراب کنم. یتکون دادم، امروز خوشحالم! دلم نم سرمو

که  یبه ندا زنگ زدم، تنها کس عیسر ارمیلباسم رو درب یکه حت نیرو گذاشتم آشپزخونه و قبل از ا وهیم یها سهیک

 باشه. میمن سه یخوشحال یتونه تو یم

 بوق برداشت: نیدوم با

 ؟یبود دهیخواب تیرو گوش_

 دوئه. یتندش که انگار داره م ینفس ها یاومد و بعدش صدا زشیخنده ر یصدا

 ؟یطور نه دم دستم بود، چه_

 ؟یزنیخوبم بد موقع زنگ زدم؟ چرا نفس نفس م_

 و گفت: دیکش قینفس عم هی

 نه بگو.  _

 گفتم: یآروم یمکث کردم و با صدا کمی

 شم؟یجا پ نیا یایم_

 گفت: یکرد با نگران رییلحن صداش تغ عیسر

 شده؟ یزیحالت خوبه؟ چ_

 جا.  نیا ایب یتونیو م یاگه دوست دار رمیخوام امشب واسه خودم جشن بگ یکه شده اما اتفاق ها خوبه، م یزیچ_

 گفت: یو با تک خنده ا دیکش یکالفه ا پوف

 ؟یازدواج داده که جشن گرفت شنهادیبهت پ الدیاون م ای ؟یکرد داینکنه شوهر پ ،یخوش خبر باش_

 گفتم: غیگرد شد با ج چشام
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اون جا کار کنم و حقوقم رو اضافه  تونمیدارم؟ خانم مجد اخراجم نکرد تازه بهم گفت م کاریچ الدیمن با م رم،ینخ_

 انه؟ی یایجشن گرفتم حاال م نیکرده واسه هم

 و گفت: دیخند بلند

 اون جام. گهیساعت د مین_

 زدم.  یلبخند

 منتظرتم خدافظ._

م روشنش یکه حت شهیم یچهار روز کینزد که فکر کنم االن یونیتلوز رهیو چند لحظه خ ز،یرو گذاشتم رو م یگوش

تاق و ها گرفتم رفتم تو ا نتیام رو از کاب هیفکر تک نیگرفتم! با ا یبعد نبود اگر دوش م ادینکردم انداختم حاال که م

 رفتم. املباس برداشتم و حم کدستیاول لباس هام رو درآوردم 

 خدمات رسوندم. یه بابا حامد کلها هم بتو کاشت درخت یگذشت، حت ادیبه کار کردن ز امروزم

 دراومد...  گرمیج رسماً

 موهام.  یرو زهیدوش و اجازه دادم آب، مثل آبشار فرو بر ریرو کردم ز سرم

 با پوست خسته سرم! فیداشت، برخورد قطرات لط ینیریش حس

 رفت.  جیلحظه سرم گ هیهام رو بستم اما  چش

که  یکیو من تو تار دیدور سرم چرخ ایاما دن دمیپرده چشم هام رو کنار کش فتم،یرو به دوش گرفتم تا ندستم  عیسر

 رو نآبود کرد، گم شدم.  میلحظه به لحظه زندگ

 خاک افتادم.  یو عاجز رو یکه زخم یبود و جاده و من شیآت

ط گ درست وسبزر اهیس زیچ کیو  دیکش یازش زبانه م شتریب شیبودن که هر لحظه آت ینیو مادرم، اونا تو ماش پدر

 جاده...

 ارونیهم ا میداریتو ب دیچرا با گهی! دنمیبیهر شب دارم کابوس م ی. به اندازه کافنمیخوام دوباره بب ی...نه، نمنه

 نم؟یبب
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 رو تکون دادم با وحشت به اطرافم نگاه کردم.  سرم

 .دمیبه چشم هام کش یدوش آب رو بستم و دست عینفس بکشم، سر تونستمیخاطر بخار درست نم به

 .رمیکردم شکست و نتونستم جلوش رو بگ یکه از ظهر داشتم مهارش م یکم بغض کم

 جلو روم بود.  میداریتو ب یحت م،یزندگ کابوس

 پدر مادرم ... تصادف

 که زنده ماندم...  ینحس منهِ،

 ... رونیپرت شدم ب نیکه از ماش ینحس منهِ،

 نمردم؟ چرا

 . رمیبارون رو از ابر چشم هام بگ دنیندارم تا جلو باررو  نیوقته قدرت ا یلیخ

 ... شونیم ریپ شانیغم ها یآدمها به اندازه "

 "سِن شان ! ینه به اندازه  

 عرق کرده، حموم چسبوندم. یها یبه کاش سرمو

 !مردمیاصال، کاش منم باهاتون م میگشت یوقت از شهرستان بر نم چیکاش ه مردم،یاونا م یکاش من جا یا

 خاطراته. کنه،یکه بدترش م یزیسخت هست اما چ یطور نیهم یزندگ

زده من که همه جور بال  بتیتو همون حالت موندم بلکه حال داغونم بهتر بشه. اما فکر نکنم حال مص یا قهیدق چند

 ندارم که دوباره خوب بشه! یدیسرش آوار شده بهتر بشه! ام

اومدم و درست  رونیو ب دمیشد لباس پوش یاشک هام داشت کم م زیسرعت رو همون طور که  دمیرو باال کش مینیب

تونه تمام  یم یخواب ابد کیکنم  یآنقدر خستم که حس م ن،یدر حموم سر خوردم و نشستم رو زم یهمونجا جلو

 ببره! نیرو ازب یو درد و ناراحت یخستگ نیا

 ؟یریخاطراتم بگ نیا شهیم ،یرو گرفت زمیهام لبخندم همه چ یخوش م،یپدر و مادرم، زندگ ایخدا
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 بره؟ ادمی یکن یکار هی شهیم

 درد رو تحمل کنه. نیا تونهیشونه هام نم کنمیحس م نه،یو سنگ ادیز دردش

در  یخواستم امروز رو خوش باشم، گند زده شد. جلو یبلند شدم، مثال م یدر، از جام به سخت یتقه ها یصدا با

هم صدام رو صاف کردم، در که باز شد   یاز نمش کمتر شه، کم یتا کم دمیت کشچشم هام دس یمحکم رو ،یورود

 رفت تو حلقم! ینیریجعبه ش هی بایتقر

 بغلم...  دیکنار که ندا خوشحال پر دمیرو کش خودم

 دختره خول! گم،یم کیتبر_

 خودم جداش کردم و باخنده گفتم: از

 تو بابا.  ایشده! ب یانگار چ گمیم کیتبر گهیم نیسالم خانم کماندو! همچ کیعل_

شد با حموم رفتن  یوروم کرده اما م هیدونستم چشم هام به خاطر گر یکردم. م شیدستم به سمت خونه راهنما با

ونه خ نیزود سکوت عذاب آور ا یلیرفتم آشپزخونه وخ عیکه کمتر جلب توجه کنم سر نیا یکرد، برا شیماست مال

 شکست. که ندا گذاشت یآهنگ شاد یبا صدا

 رو هم با جعبه اش گذاشتم. ینیریآب زدم به صورتم، ش یچند بار کیهارو شستم البته وسطش  وهیم منم

 !بهیغر بیگرفتنمون هم عج جشن

از اون گنده هاش رو برداشتم و تا بخوام بفهمم چه  یکیو  یخامه ا ینیریدست بردم سمت ش یذوق نسبتا ظاهر با

 بود قورتش دادم. یمزه ا

 ام. ینیریمن عاشق ش ستیدست خودم ن میاز حق نگذر یول 

 .کمویدختره ش یبخور پس من چ واشیهلنا _

 برداشتم. یا گهید ینیریدادم ش لیبهش تحو یگنده ا لبخنده

تونم خودم و  ینم یام حاالم که جلو روم گذاشت یرنیعاشق ش یشناس یمنو که م یبهتره تو خوردن عجله کن_

 کنترل کنم.
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 تاسف تکون داد. یاز رو یداخل دستم کرد و سر نیریه شب ینگاه ندا

 بهت نگفت؟ یا گهید زیخانم مجد چ نمیول کن بب نارویا_

 دهن پر گفتم: با

 ن؟یبهتر از ا یچ گهیتونم اون جا بمونم، د یکرد و گفت م فیفقط از دست پختم تعر  ؟یمثل چ_

 کرد. زیر یچونش گذاشت و چشم هاش رو کم ریرو ز دستش

 نیبلکه از ا ریپاشو برو زن بگ یشد یتو االن واسه خودت مرد یدون یکنه. م یبهترش م یاووم پس بزار بگم چ_

 . یکن دایاالف بودن نجات پ

 صدامو کُلفت کردم و گفتم: رخنده،یحرفش اول چشمام باز تر از حد معمول شد و زدم ز نیا با

 کنم. دایپ دهیدختر آفتاب مهتاب ند هیبگردم  دینداره زن ما شه، با اقتیل یهرکس_

 رونیب شینیچشمش و نوک ب کیسر و صورتش انداخت که فقط  یرو یبرداشت جور یصندل یشالش رو از رو ندا

 بود.

 نور المپم بهم نخورده! چ،یکه ه دمیآفتاب مهتاب ند ر،یمنو بگ ایخب ب_

 مردونه گفتم: یرو صاف و دوتا دستم رو گذاشتم رو زانوم و باهمون صدا نمیس

 . یخواستگار امیامشب م نیکرد هم وونهیشما، چشم هات و نوک دماغت منو د یبود یعجب لعبت_

 گفت: یبا دستش صورتش پوشاند و با لحن بچه گونه ا ندا

 پس، با اجازه بزرگترا بله._

خواستم  یم ینجوریکرد اما من بلد نبودم هربار ا یاومد بچگونه صحبت م یخوشم م یلیخنده، خ ریزدم ز بلند

 شد. یکارگر م یها یافغان نیا هیحرف بزنم، صدام شب

 گفتم: دمیخندیطور که م همون

 چه زود بله رو هم گفت. گه،ید یا دهیترش_
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 از جاش بلند شد شالش رو پرت کرد اون طرف و سمتم اومد. عیسر

 هان؟ یکن دایپ یخوا یمن کجا م یدختر به خوشگل نمیبب سایوا دم؟یمن ترش_

 خود خدا...  ای

از ته ته  دمیروم، شروع کرد به قلقلک دادم، غم هام دود شد رفت هوا، خند دیپر مونیبلند شم که مثل م اومدم

 دل... 

 شد؟ ختهیمن آم یخونه با خنده ها نیچند وقت سکوت ا بعد

 کردیو با حسرت به خنده هام نگاه م دیسرک کش یواشکیماه هم از پنجره اتاق  یحت

 دوسال نذاشتن بخندم! نذاشتن... نیا تو

 .دیدراز کش نیاومد که ندا ولم کرد و کنارم رو زم یداشت اشک جمع م گهیگوشه چشم هام د از

 رو شکمش و باحرص گفتم: دمیکوب

 .یاومدم خواستگار گهیاگه د یآمازون یوحش_

 دوتا دستم رو باال اوردم. عیسمتم که سر برگشت

 چخه چخه برو توقفست._

 .  دینگاهم کرد و خند متفکر

 هلنا؟_

 رو چرخوندم سمتش و منتظر نگاهم، قفل چشم هاش شد. سرم

 ؟یفکر کن الدیم شنهادیبه پ یخوا یواقعا نم_

 نبود که دلم بخواد امشب راجبش حرف بزنم. یبحث الدینگاه جذآبش شدم، م رهیخ گهید کمی

 به فکر کردن نداره. یازیکنم. اصال نفکرخوام  ینه نم_
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 سرش گذاشت:  ریز دستشو

 . هیچرا واقعا؟  پسره خوب_

 رو ندارم. اقتشیل ست،یاما، لقمه دهن من ن هیمنم نگفتم پسره بد_

 کرد. یاخم

 ؟یگیچرت و پرتا رو م نیکه ا یکم دار یچ _

لقمه  هیدرست درمونم ندارم که پشتم باشه واسه  لیکه هستم فام میتیکم ندارم؟  یو نگاه کن؟ چمن ر یبابا زندگ_

 ازدواج کنم. دیکه من دارم اصال نبا یتیوضع نیبا ا ستیمناسب من ن الدی. مکنمیو اونم که م نیخونه ا ینون کلفت

 ستیبراش مهم ن یعنیمسائل جلو اومده، خوب  نیبا دونستن همه ا الدیم یمگه نگفت ست،یکه مالک ن نایبابا ا یا_

 .یکن یکار م یدونم دار یچه م ای یمیتیکه 

 هیپسرشون با  زارنیم یکن یبفهمن فکر م یدونه اما پدر و مادرش خارج اند  وقت یم الدیهمه ندا مهمه؛ آره مم_

 .زارنیمثل من ازدواج کنه؟ صد درصد نم یداغون

 آخه هلنا... یول_

 و گفتم:  دمیکش یقیشدم نفس عم یجا به جا م یکه کم یوسط حرفش و درحال دمیپر

 فرنوش.  شیبرم پ دیخوام راجبش حرف بزنم خدا واسه منم بزرگه، فردا با یندا، نم الیخیب_

 هاش در هم شد و نشست.  اخم

 اون وقت؟ یریم یواسه چ_

 باال انداختم و گفتم: یا شونه

خوام پولش  یکه ازش قرض کردم جور شده م یازش کنار گذاشتم. االن پول کمیمدت هروقت حقوق گرفتم  نیتو ا_

 .فتهیمجبور نباشم چشمم بهش ب هگیرو بدم که د

 . میری. فردا باهم مامیم خوبه پس منم_
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شاپ چه  یتو اون کاف دمیکه فهم یاز وقت ییجورا هیخواهم داشت،  یحس بهتر ادیتکون دادم، بهتر باهام ب یسر

بردم آشپزخونه  یهارو م ینیریش هی. از جام بلند شدم و همون طور که بقدمیترس ییجورا هی کنندیم ییکار ها

 گفتم:

 جا بمون! نیخونه، شب هم یبر یخوا یو نم یاالف شهیاگه مثل هم_

 گفت: یکه زدم بلند شد و با تک خنده ا یندا پشت بند حرف یصدا

 یوگرنه جفت لگدام بهت م ینخواب کمیکه نزد نیمونم، فقط به شرط ا یجا م نیاالف االفم! شب هم یجات خال_

 خوره.

 یم پیرو داشت تا ییزایچ کیبود و مثل برق  یرو کردم سمتش سرچرخوندم، سرش کال تو گوشتو موهام ف یدست

 کنه! یم پیمثل فشفشه تا یطور نیخدا هم شهیشروع کرد به چت کردن! هم نیکرد. باز ا

 کردم و گفتم: یاخم

 ؟یکن یرو اسکول م یکدوم بدبخت یباز دار_

 که سرش رو بلند کنه لب زد. نیداد و بدون ا هیمبل تک یو به پشت دیکش نیزم یخودش رو رو کمی. دیخند

 کنه. یم یقاط هویخره،  کمیاسکول کنم!  یادیتونم ز یرو نم یکی نیراستش ا_

 فرستادم گفتم: یاز موهام رو پشت گوشم م یکه مقدار یو درحال ستادمیآشپزخونه ا یکردم و جلو یا خنده

 هست؟ ی! دمش گرم واقعا، حاال کیکن یهاش برخورد مبا اطیهست که تو با احت یک اروی نیاوه، بب_

کرده،  میپشتش قا یناراحت یکردم کم یکه حس م یفاصله داد و با لبخند شیاز صفحه گوش یرو لحظه ا سرش

 کوتاه گفت: یلیخ

 کمکم کرده. یلیکه خ هیکس ییجورا هی_

از جاش بلند شد و بدون توجه به چهره عالمت سوال من،  د،یمتعجب نگاهش کردم که صورتش رو ازم دزد کمی

 لب زد. یسمت اتاق خواب رفت و درهمون حال بالحن شاد

 دراومد تو باشگاه. گرمیامروز ج اد،یمن خوابم م ایب_
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** 

نبود واسه کار، صبح زود به خونه خانم مجد برم فقط قرار بود  یازیبودم و ن لیشروع شد امروز تعط یا گهید صبح

 اعت سه برم واسه کمک کردند.س

رو هم بدم، کم کم پول هام خرج  یخوب بود، اگه قرض لعنت یانداختم همه چ نهیبه خودم از داخل آ یا گهید نگاه

 .کنمیخودم م

شکل م کیکه  نیفکر کردن به ا یمانتو، حت دیشا ایکه الزم داشته باشم چند دست لباسه  یزیچ نیکنم اول فکر

 شه.  یم دمیقلبِ، درد کش یکنم، باعث خوش حال یرو دارم حل م گمید

 رو از لذت قلقلک داد. مینیب نشیریش یبو دم،یاز عطرم رو به گوشه شالم مال یکم

 ؟یهلنا حاضر_

 اش بود.  یدر اتاق، بازم سرش کال تو گوش یسمت ندا که جلو برگشتم

 شد.  ریکه د میآره حاضرم، بر_

 . نییخونه رو روشن گذاشتم و به دنبال ندا رفتم پارفت منم چراغ آشپز نییزودتر پا ندا

 .کردیم پیتا شیرو داخل گوش یزیبهش کردم که هنوز داشت چ یکالفه ا نگاه

 ؟یکن یچت م یخوره. اصال باک یبه چه دردت م گه،یالمصب رو بسه د یجمعش کن اون گوش_

 فرو کرد.  بشیرو تو ج یو دراز کردم سمتش که هول زده گوش دستم

 دستم خوبه؟ رمیگینم گهیعه عه غلط کردم. د_

انداختم و باچشم دونه به دونه  رونینثار چهره خندونش کردم که استارت زد. نگاهم رو از پنجره به ب یغره ا چشم

 و نگاهش کردم. دمیندا من رو به خودم آورد. سمتش چرخ یصدا م،یکه از محله دور شد کمیشماردم  یمغازه هارو م

 یمعلما که م نیصورتم تکون داد، درست مثل ا یدستش رو چند بار جلو یکیاشت رو فرمون و اون رو گذ دستش

 رو بفهمون! یزیخوان به دانش آموز خنگ چ
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 . رونیب ایرو انجام بده ب کارت عی. سریدیطولش نم ادیاون جا ز میرفت گمیم یچ ریگوش بگ_

که برم پول  نهیفقط درحد ا ام،یسرم زود م زنیرینم نجاین که! نترس برم تو صدتا رمیخوام برم بم یندا جان نم_

 طولش بدم!  اینداره اصال بخوام اون جا بمونم  یلیالمصبش رو پس بدم! دل

 شاپ نگه داشت. یکاف یبهم رفت جلو یغره ا چشم

 . امیمنم باهات م سایوا_

 هاش بود، لب زدم. حتیتمام نص دنیکه به خاطر شن یگرد شد. با لحن کالفه ا چشام

 خدا! یکار؟ ا یخوام چ یتو رو م ،یندا از پسر جماعت بدتر_

 کاریشدم، چ الیخیب دهیبه من گوش نم دمید یپا داره. وقت هی شونیمرغ ا ریشد، نخ ادهیپ نیرو نداد و از ماش جوابم

 !گهیکنم د

شد درست  یبود که نم ادیآنقدر ز م،یاز دود مواجه شد یداخل، که باحجم انبوه میشاپ رفت یکاف یاز در پشت ییا

 شاپ مسخرتون ببرن. یکاف نیبه آبروهام دادم مردشورتون رو با ا ینی! چینیجلو پات رو بب

و  میرد شد کردنیکوفت م یکه معلوم نبود چ ییدختر پسر ها نیتالش از ب یدستم رو گرفت و باهم با کم ندا

 .تیریسرش اتاقش تو بخش مد ریاتاق فرنوش، خ میرفت میمستق

 .میکارم زودتر تموم شه برگرد دوارمیکه داخلشه متنفرم، ام یزیشده با هرچ نیمکان نفر نیا از

 اومدم در بزنم، ندا خواست بره تو که دستش رو گرفتم. تا

 .امیباش االن م رونیب نیا قهیدق هی_

 عیربگه س یزیتا خواست چ رمیرفتنمون سردرد بگ رونیخواستم قبل ب یبود و نم ادیاخم نگاهم کرد، سرو صدا ز با

 رفتم داخل، در رو بستم.

زد انداختم، با  یحرف م یداشت با کس یتلفن زشیمسخره اتاق به فرنوش که پشت م زانیاز د میرو مستق نگاهم

 دماغش بره. ریلبخند زد که باعث شد  رژ لبش تا ز دنمید

 کن! شیمرگت آخه مثل آدم آرا چه
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 .شندیراه انداخته قدم بزنه همه زهرترک م رونیکه ب یدود نیبه صورتش که اگه تو ا دهیمال آنقدر

نم ک یکنم واقعا از خودم تعجب م یخوب فکر م یاتاق نداشتم، وقت نیبه ا ی. حس خوبنمیبهم کرد که بش یا اشاره

 عجوزه کار کنم! نی! ور دست ایجا اونم چ نیا امیخواستم ب یم ییکه با چه رو

 .یهلنا خانم! افتخار داد میدیچه عجب ما شمارو د_

 گفتم: نمیکه بش نیکردم و بدون ا یاخم

 حرف بزنم. یکه بهم داد یکار شنهادیحرفا ندارم، اومدم تا درباره پولت و پ نیوقت واسه ا_

 زد. هیتک شیو به صندل دیباال پر ابروهاش

 . ادیم رتیگ یرو کنکه فکرش یاز اون شتریجا کار کردن  ب نینه؟ با ا یباالخره سرعقل اومد_

 شد گفتم: یپر رنگ تر م یکه ه یو با اخم زشیتکون دادم، پاکت پول رو گذاشتم رو م یسر

 . نمتیخوام بب ینم گهیپولت، د نمیا کنمیجا کار نم نیتوهوم نزن، من رو بکشن هم ا_

 رو صورتش، پاکت رو برداشت.  ختیر شیشراب یاز موها یجابه جا شد، مقدار شیرو صندل کمیتعجب  با

 ؟یپول رو جور کرد یچه طور_

 خطاب بهش گفتم: یو با لحن جد دمیکش نییبا دستم لبه مانتوم رو پا دمیپاشنه پا چرخ رو

 پولت خدافظ. نمیپول ا ینداره، گفت یبه تو ربط_

و اومدنش به سمتم، باعث شد چند لحظه صبر کنم.از سر شونم  یبلند شدنش از صندل یسمت در رفتم که صدا به

 بهش نگاه کردم.

 یم ،یبزن بیپول به ج یکل یتونیم شیآرا کمیرو داره با  هیاول ییبایمن فکر کن، تو چهرت ز شنهادیهلنا رو پ_

خبر  تیاع مالمن از اوض دن؟یشب چقدر پول م هیواسه  یدون یاند؟ م یشب خوشگذرون هیاالن همه دنبال  یدون

 نیتو خونه ا یسال کلفت کیجا موندن به اندازه  نیشب ا هیباور کن با  ،یکن یخونه مردم کار م یدونم دار یدارم! م

 !یاریو اون پول درم
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 .دمیکوب نشیبرگشتم سمتش، انگشت اشارم رو چند بار به س تیعصبان با

 نیکاره باشه، من به نون شبم محتاج بشم از ا نیکه ا یکیبرو سراغ  ستمیمن مثل شما ه*ر*ز*ه ن شورینفهم ب_

که تو و امثال تو  یایارزه به کثافط کار یکردن م یکلفت نیکنم اما هم یم ی. آره دارم کلفتکنمینم ایکثافت کار

 .کننیم

 حرف تو دهنش موند.  رون،یو داد ب غیج یبگه که با صدا یزیچ خواست

 باغ وحشه مگه؟! ه؟یا واسه چسرو صداه نیجفتمون رو در ثابت شد. ا نگاه

 کردند و یداد م غیبا نگاهم دنبال منبع سر و صدا بودم، چند تا از دخترا داشتن ج رونیاومدم ب عیندادم و سر مجال

 داشت ندا رو نگه دارن.  یسع

 .دمیبازو ندارو سمت خودم کش عیخدا باز چه خبره، دخترارو کنار زدم سر ای

 ؟یکن یم کاریندا چه خبره چ_

 که نذاشتم. رونینامرتب شده بود، باحرص خواست دستش رو از دستم بکشه ب یشالش کم 

 گفت: تیافتاده بود رفت و با عصبان نیکه رو زم یسمت دختر  فرنوش

  د؟یکن یم یمعلوم هست چه غلط چیه ه؟یچ ایباز یوحش نیا_

 با حرص جواب داد: ندا

 . رنیپاچه نگ یجور نیکه ا یدست رو قالده ببند ریز یبهتره سگا_

 خواست بلندش کنه افتاد که باعث شد چشام گرد بشه. یکه فرنوش م یلحظه نگاهم به اون کی

کفش  یکرد، فقط تو کف جا یم ییصورتش خودنما یندا رو یناخون ها یندارم که شالش جر خورده بود و جا یکار

 کمرش، بودم! یندا درست باال

 !نیا هیبروسل عجب
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اومد سمت ندا و شروع  دیمثل ببر پر غ،یکردم که همون دختره با ج یباز داشتم دختره رو کنکاش م مهیبا دهن ن 

 کرد به فحش دادن!

 هوا داد زدم.  یب

 . یزلیریهو چخه چخه، خرس گ_

 همه دود، نیو ا کیتار مهین یفضا نیرو صورتش و تو ا ختیدختره ر یکل موها اد،یاز کمرش گرفت تا جلو ن فرنوش

 جا. نیخونست ا وونهیتونل وحشت شده، د هیشب

 رونیرو بکشه، ب ارویخواست بره  یو داد ندا که م هیبق رهیو بدون توجه به نگاه خ دمیدست ندا رو کش عیسر 

 آوردمش.

 کی رونیب دمیکردند. تا از اون جهنم اومد یبه جرم قتل اعداممون م م،یموندیم گهید کمیخر تو خر بود اگه  اوضاع

م به شال یبره. دست نیمونده بود ازب مینیشب نحس تو ب یکه از اون کاف یمسخره ا یتا بو دمیکش قینفس عم

 ریو من بلند زدم ز میشد نیداخل، سوار ماش دهبودم تا برنگر دهیو همون طور که دست ندا رو سفت چسب دمیکش

 خنده. 

 پشت فرمون نشست و گفت: تیبا عصبان ندا

 کندم. یدونه دونه موهاش رو م دیختره نفهم رو باد ؟یخندیم یچه مرگته به چ_

 گفت: غیآخرش با ج دمیخندیگفت من م یبا حرص م نیا

 ؟یخند یم یزهرمار هلنا به چ_

 گفتم: یو با تک خنده ا دمیبه چشمم کش یدست

کفش تو رو کمرش  یفقط از دختره، جا ،یدعوا کرد یازت غافل شدم رفت قهیها، فقط دو دق قهیکه دو دق نیبه ا_

ه ک رمیجلوت رو بگ ایدونستم بخندم  ینم دمیکمرش د یکفشت و رو یجا یوقت ؛یهست یمونده بود عجب بروسل

 .شیبزن ینر

 خنده.  رینگاهم کرد اما خودشم زد ز کمی
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 .یبود مانتوم رو جربد کیها نزد ادهیزورت ز یلیتو ام خ_

 کارت کرد؟ یدختره مگه چ یحاال چرا دعوا کرد_

 سوال داغ دلش دوباره تازه شد گفت: نیا دنیبا پرس نگارا

 گهیداد دستم م ینیس هیسفارش دادن،  یچ یدونم چ یهاش نم یگه دونفر از مشتر یدختره نفهم اومد م_

سرتا پامو نگاه انداخت، پوزخند زد گفت  ستمیعجوزه! بهش گفتم، من از خدمه ن مونهیببربهشون بده، دختره م

نه پرتم ک دیبعد اومد دستم و کش ن،ییپا ارمی. گفتم ببند دهنتو فکتو میبا خدمه هام ندار یآنچنان فرق نیهمچ

 .یدیکه د شمیبهم بق ختیر ستممیمنم س رونیب

 لیدل نمیآخه ا دمیخند زیر زیاومد، ر یکرد که صورتش داشت به رنگ قرمز درم یم فیچنان با حرص داشت تعر 

 شده!  با دست به جاده اشاره کردم.  یگفتم حاال چ  ؟یدعوا کن یجور نیکه ا

ورزش  هیگم  یبهت م یپسرونه شده ه تیروح وایخوام سرم رو بکوبم به د یتو رو خدا برو که از دست تو م_

 که.  ستین تیدخترونه تر برو حال

 آورد با لبخند گفت: یرو به حرکت در م نیطور که ماش همون

 . یناهار مهمون من میکه هست، فعال بر ینیهم_

*** 

 "نیشاه"

 ؟میرو مالقات کن گهیخونه جور کنم همد هیخواد  یدلت م ،یکن دامیکه پ یزن یسگ دو م یوقته دار یلیعشقم خ"

 " میصحبت کن یکه با فرامرزکرد یدرباره کار دیبا دیشا

که االن بهم دست داده رو  یتیفشار دادم، اگه بخوام همه حرص و عصبان یصفحه گوش یحرص انگشتام رو رو با

 شه. یکال خورد م میکنم، گوش یخال

 پنجره بود. کیکه نزد یمبل یپرتش کردم که افتاد رو تیعصبان با

 کردم افکار سرکشم رو متمرکز امشب و برنامه هام کنم. یسرم گذاشتم و چند لحظه سع یهام رو رو دست
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 یزیچ دمیترس یبهم نگفت، م یقیدق زیچ یکی نیدرباره ا سیکردم، فرانس ینفر چهارم رو مآلقات م دیبا امشب

 رم. یم یمهمون نیخودم شخصا به ا نیهم یبره برا شیمن پ یزیبرخالف برنامه ر

شامل حالم بشه.  دیام که شده، سخاوت خورش قهیچند دق یو اجازه دادم برا ستادمیپنجره تمام قد اتاق ا یجلو

 تونستم حس کنم. یرو نم گرما یرنگ و بو گهیوقت بود که د یلیخ

 پشت پلکِ چشم هام شدم. یکیتار رهیچشم هام رو بستم و خ پرده

 .یبش مونیاومدنت به صورت کامل پش ایبهت نشون بدم که از به دن یکنم، اونوقت چنان عشق یم داتیپ باالخره

 ورود کنه، بلند کردم. یخواست کسب اجازه برا یکه م یکس یدر چشم هامو باز و صدام رو برا یصدا با

 تو.  ایب_

 گفتم: یباعث شد، دوباره نقاب به چهره ام بزنم. با چهره جد اریدان یبعد صدا یکم

 شده؟ یزیچ_

من  استیرو بخونم که از ر نیتونستم ا یوقتا تو چشم هاش م یهنوزم بعض ستاد،یا یاتاق رو بست و کنار در

 . دمید یجز اطاعت ازش نم یزی! اما چهیناراض

 .ادیاومد که فکر نکنم تو خوشت ب شیمشکل پ هیبچه ها برگشتن و  شیپ قهیچند دق نیهم_

 حالت داره. هی ادیگه من خوشم نم یکه م نیا

 خودش ادامه داد:  دیفرو کردم، نگاه منتظرم رو که د بمیو دست هامو داخل ج ستادمیبه روش ا رو

 شونده ها حمله کرده . لیاز تبد یکیدوباره به  سانیعل_ 

 ود.قرار ما نب نیا ستیکه از من بزرگ تره اما قدرتمندتر ن یاز طرف کس یباز نافرمان د،یخط قرمز رو اعصابم کش هی

 نیرو مشخص کنم. هم نمیدوباره قوان دیمشت شد. انگار با ینارون جوان یها شهیهمانند ر ادیهام از خشم ز دست

به سمت در اتاق رفتم که  تیوبا عصبان دمیکش ی! نفس پر از حرصهیکاف گهیدخون به پا کردن  کیحرفش واسه 

 . بماند نییپله هارو رفتم پا یکه چه طور نیدنبالم اومد، ا عیسر اریدان
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 ! فکرم مشغول هست ی. به اندازه کافزهیر یاعصابم رو بهم نم یبه اندازه نافرمان یچیکه دارم، ه یتیوضع نیتو ا االن

بلند و نوع حرف زدنشون کامل مشخص بود دارند  یسالن اکثر بچه ها حضور داشتن، از صدا یامروز وسط ماه و تو 

 کنن.  یبحث م یخنده دار زیدرباره چ

الن باره کل س کیبه تک تکشون انداختم، تا متوجه حضورم شدم به  یصاف کردم و با خشم نگاه نمویپله، س یجلو 

 تو سکوت فرو رفت. 

 به نشانه احترام سر خم کردند.  یو کم ستادنیا جلوم

 کرد چرخوندم.  یکه اصال نگاهمم نم سان،یبه اجبار بود، نگاهم رو سمت عل دیکه شا یتوجه به احترام بدون

 لب زدم. یجد یو دست هام رو پشت سرم درهم قالب کردم. با اخم و صدا ستادمیا کشینزد

 ه نه؟من برات کامل واضح نبود نیانگار قوان_

 یخونسرد بود انگار نه انگار که چه گند یادیکه ز یو ظاهر یو با لحن طلبکارانه ا دیسکوت نگاهش رو ازم دزد تو

 باال آورده گفت:

 سوال ببرم. ریتورو ز نیکرده باشم که قوان یکار اشتباه ادینم ادمی_

رد ک یاشاره م نشیکه با انگشت س یدرحال یتر اومد و با لحن عصب کینزد اریفشار دادم، دان شتریرو ب انگشتام

 گفت:

اگر بفهمن کار ما بوده  یدون یم ؟یانجمن رفت یشونده ها لیاز تبد یکیسراغ  یبه چه حق یگند زد سانیعل_

 م؟یش یبدبخت م

 رفت گفت: یکه بدجور داشت رو اعصابم راه م یسرشو بلند کرد و باپوزخند سانیعل

 سر اون اومد؟ ییبود که منو مورد حمله قرار. حاال مگه مهم چه بال من فقط از خودم دفاع کردم، اون_

ه کن یکه داره تالش م نیکارو کرده، جاه طلب و مغرورِ ا نیدونستم چرا ا یگند زد به اعصابم م زشیتمسخر آم لحن

 بزنه.  نیمن رو زم
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وقتا از  یشدم که آماده انفجارهِ بود. بعض یکه بهم دست داده رو کنترل کنم، مثل آتشفشان یخشم نتونستم

ظام ن ادهیفرمان از طرف من بود که خشمم رو پ نیتر کیکه قلبم هم منتظر کوچ یترسم، درحال یخودم م تیعصبان

 .دمیکش یقیکنه، نفس عم انمیاطراف

 نبود. یواسه آرامش از دست رفتم کاف قینفس عم نینه ا اما،

 انداختم. یشناور بود نگاه یالیخ یکه تو غرور و ب سانیعل یشم هاسرم رو آوردم باال و به چ کمی 

 خودم ادب کنم! دیبشر رو با نیا رینخ

نِ کف سال یها کیکه به خاطر برخودش با سرام یبلند یبه شکمش زدم که از پشت با صدا یلحظه چنان لگد هی تو

مرز انفجارم رو رد کردم. با  گهیکردم اما االن د میچند روز همه جوره قا نیرو تو ا تمیافتاد. عصبان نیشد، زم جادیا

 شد! دهیتونستم بشنوم هم بر یم ادمکه از طرف افر یدنینفس کش یحرکتم رسما همون صدا نیا

 شتریبه سمتش برداشتم که ناخوداگاه با جر خوردن لباسم از پشت سر مطمئن شدم ب یمشت شده قدم یدست ها با

مشت شدم رو به  یمکث دست ها یچند لحظه چشم هام رو بستم با کم ست،یناصال خوب  نیشدم و ا یاز حد عصب

 لباسم رو خودم پاره کردم.  هیسمت باال آوردم و بق

 زدم. داد

! دیش کینزد یا لشوندهیتبد چیبه ه دیمگه نگفتم حق ندار ؟یدون یجارو نم نیا نیقوان ؟یراحت نیبه هم شیکشت_

 زم؟یرو بر تونیکیخون  دیحتما با ست؟ین حرفم واسه شماها قابل درک و فهم یکجا

 گفتم: تیرو بلند تر کردم و با عصبان صدام

 گناه ممنوع.  یب یمگه نگفتم کشتار آدم ها_

ه روشن بش شمیدونستن اگه ات ینداشت. همه م یدخالت چیجرات ه ارمیدان یتمام افراد چند قدم رفتن عقب تر، حت 

 که خودم آروم شم. یتونه خاموشم کنه تا زمان ینم یچیه گهید

 .دیبه سمت باال خودش رو کش یشکمش گذاشت و کم یدستش و رو سانیعل

از خط  یکس یبه چشم هام مطمئن شدم االن قرمز تر از خون داخل رگ شده وقت رشیسمتم از نگاه خ سرچرخوند

 ونم!ت یتونم تحمل کنم، نم ینم نمیبب ینافرمان یقرمزم رد بشه وقت
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رد ک یکردو بلند شد، همون طور که با دستش بهم اشاره م نیزم یگاه بدنش رو هیدستش رو تک یبه سخت سانیعل

 با پوزخند گفت:

 ین نمم ؟یاز ما بهتر یکه به رُخ بکش نی! فقط واسه ایبالِست هیکه  ینشون بد یبلد ییخوبه فقط واسه قدرت نما_

 که سنتم از من کمتره.   ییسلطه و تو باشم تو ریتونم ز

 هیزنه  یبا من حرف م یطور نیکه ا یکس یو آزار دهنده جزا یتکرار یهم فشار دادم، حرف ها یهام رو رو دندون

 . هیدرس درست حساب

 کنم؟ یادآوریو بهت  یزایچ هیخواد  یانگار دلت م_

بار من  نیا دیفهم یحرفم رو م یره معننگه دا یاز لگدم رو مخف یکرد درد ناش یبهم انداخت و سع یپر ازحرص نگاه

 بهش زدم و ادامه دادم. یپوزخند

 کنم. یم یادآوریباشه _

ه رو بهش ک دمیکنه فاصلمون رو با دوتا قدم بلند پر کردم و با تمام قدرت با کَت بالم چنان کوب یکه کار نیا قبل

 !رهیگیکردم با کتک زدنش دلم آروم م یپرت شد. حس م نیزم یرو یها یکاش

جنگ کوچولو دادم، که اگه ببازه غرورشو  هی شنهادیو اخم هاشو درهم شد، رسما بهش پ دیدور دهنش کش یدست

 باهاش باخته منتظر شدم تا بلند شه، گارد گرفت.

 افتاد.  یجا نم نیاتفاق ها ا نیاز ا گهیوقت بود د یلیکردند خ یافراد فقط تو سکوت به حرکات ما نگاه م هیو بق اریدان

به  یا گهیکنارودر عوض، من ضربه د دمیخودم رو کش عیبهم بزنه، سر یبرداشت و خواست ضربه ا زیسمتم خ به

 کمرش زدم. 

به ستون وسط خونه، دوتا دستش  دمشیحرکت گلوش رو گرفتم و کوب کی یسمت عقب خم شد قبل افتادنش ط به

 که دورگه شده بود لب زد. ییرو قآلب کرد دور دستم و با صدا

 ولم کن..._

 بردم.  دیباریصورتش که االن ازش خشم و نفرت م کیرو نزد صورتم شتریب یکم
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که باال  یگرفتن گند دهیناد یبه معن گذرمیفکر نکن االن ازت م بخشمتیم نباریا سانیروبازکن عل گوشات_

 یوکه آرز ارمیبه سرت ب ییچنان بال یبار غلط اضافه کن کیفقط  گه،یبار د کیاگه فقط  دمیبهت هشدار م ،یآورد

 .یو کنمرگت ر

 آورد که تو صورتش داد زدم. نییرو به سمت پاسرش  یکم

 ؟یدیفهم_

 که به خاطر فشار گلوش گرفته شده بود گفت: ییصدا با

 آره... _

 گفتم: تیتکونش دادم و باعصبان محکم

 . ستیآره جواب من ن_

هم  فاصله نیاز ا یو من حت دیکش ینفس م یبهم کرد. به سخت یکنم نگاه کوتاه حستونستمیکه م یبا خشم نباریا

 نامرتب ضربان قلبش رو بشنوم. یتونستم صدا یم

 .  دمیفهم سیچشم رئ_

 دیاومدم با شیجا پ نیکرد، االن که تا ا فیخف یو شروع به سرفه ها نیاش رو ول کردم که دوزانو افتاد زم قهی آروم

 رو بکوبم. خمیم

 .دادیم یخاص یسمت افراد، که هرکدوم نگاهاشون معن دمیچرخ

 !گهید یزایچ یلیخ دی..نفرت..حسادت..قدرت و شای..نگرانترس

 دادم. یرو تکوندستم  دواریکه بالم رو پنهان کنم، به حالت تهد نیجلو گذاشتم بدون ا یقدم

 دیکن یکه م ییحواستون به کارا کشم،یبه خداقسم تک تکتون رو م فتهیب یاتفاق نیهمچ گهیباره د کیفقط _

 ... یراهتون بازه هِر دیمن رو اجرا کن نیقوان دیتون یندارم، اگه نم یشوخ یاحد چیباشه، من باه

کردم که اوضاع رو جمع  اریبه دان یبه تک به تک چهره هاشون انداختم و دست آخر با چشم، اشاره ا یا گهید نگاه

 کنه. 
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صداش تو کل خونه  دمیدر اتاق بهم کوب یفاصله به سمت اتاقم پناه بردم، جوربدون توجه به پچ پچ هاشون بال 

 .دیلرز

 .دمیرنگم کش یلخت مشک یبه موها یچنگ 

 کنم . یالتماس م شتریب ژنیاکس یانگار دارم برا زدم،ینفس م نفس

 دایجد ستیدست خودم ن آنقدر زود کنترلم رو از دست بدم اما دیکردم و خم شدم، نبا زیم یگاه رو هیدستم رو تک ا

 کی سیمسخرم با فرانس یها داریطرف، د کی ایچرت سون یاس ام اس ها اد،یو فشار روم ز رمیاز کوره در م یادیز

 !دهیجد هیبدبخت کیو گند زدن افرادمم که خودش  گهیطرف د

 . اومدیبدجور به چشم م شیانداختم که بزرگ اهمیبه دوتا بال س یسر شونم نگاه از

 ازتون متنفرم، متنفرم!_

 .دمینفس سر کش هیبود رو  زمیم یکه رو یآب وانیل ترکمیم دارم کردمیم حس

 آنقدر حرف واسه گفتن هست "

 ... یول

 "ستین یبهش بگ دیکه با یآدم

 برگرده. یتا به حالت عاد دیطول کش یچشمام هنوز قرمز بود کم نه،یسمت آ دمیچرخ

 م.رفت یم رونیاز عمارت ب یواسه مهمون دیبا گهیرفت، چند ساعت د یرحمانه به جلو م یبه ساعت کردم که ب ینگاه

 یایدر نیتنها در ا نیسرنش کیشد و من همانند  یآشفته م یطوفان یایکه مثل در یذهنم سخت بود وقت کنترل

 گم شدم. یطوفان

ه، اسب سرکش افکارم رو در چشم هام گذاشتم و چند لحظ یسوخت، ساعدم رو رو یم یکم یهام از خستگ چشم

 کنم. دایپ یانتها رها کردم، تا رها شه و من آرامش یب یدره ا

رو  اریاجازه دان یو باز شدن در، که ورود ب میاس ام اس گوش یصدا یخواست چشم هام رو باز کنم، حت ینم دلم

 داد باعث نشد از جام تکون بخورم. یاطالع م
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 حوصله تر از قبل گفتم: یب

 شده؟ یباز چ_

 شد.  یهمه غرور نگران حال من م نیبا ا ارمیوقتا دان یشد که بعض یفقط نگران منه، باورم نم یعنی نینداد و ا یجواب

رو که زد براش شاخ و شونه  یحرف نیصدا قورت دادم و منتظر شدم، اول یشدن تخت، آب گلوم رو ب نییبا باال پا    

 بکشم.

 ؟یبر یخوا یم یک_

 چشم ها شدم. یطوس یدوتا گو رهیچشمام برداشتم و خ یرو از رو ساعدم

 شه. یشروع م یبه صورت رسم یمهمون گه،یحاضر شم چند ساعت د دیکم کم با_

 رو از چراغ خواب گرفت و به من نگاه کرد. نگاهش

 اون جا؟ یر یم یواسه چ یبگ یخوا ینم_

 بدم. حیتوض ،یفکر نکنم الزم باشه واسه هر کار_

 یخوا یچند تا از بچه هارو با خودت م ،یانجمن مالقات کن یاز کله گنده ها یبا بعض یخوا یباره که م نیاول _

 ؟یببر

 یخما مچهیبه چهرش انداختم و با ن یگاه، پشتم قرار دادم. نگاه کل هیتخت نشستم و دست هام رو به صورت تک یرو

 لب زدم.

ر ما خب تیاز هو یکن کس هیفقط حتما تغذ ادیخوشم نم یکشخودت، از لشکر  تینها ادیهمراهم ب یخوام کس ینم_

 نداره.

 گفت:  یتکون داد و با لحن کالفه ا یسر

 .یتنها بر ستیضربه بزنه، درست ن هیفرصته تا  بهت  هیگروه نقره منتظره  یطور نیدر هرحال خطرناکه هم_

 گفتم: یآروم تر یمکث کردم و با صدا کمی
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 .ستین یحالش خوبه اجبار البته اگه ار،یرو ب سانیعل_

 گفت: نهیبهم کرد و دست به س یمعنا دار نگاه

 یرو ادیز کمی یکن یحالش که خوبه اما فکر نم ش،یترکوند یزد نییکه پا سانهیعل نیافرادت هم نیاز بهتر یکی_

 ؟یکرد

 هقیبرو آماده شو چند دق میکه افتاد صحبت کن یخوام درباره امشب و اتفاق یجا تمومش کن نم نیبحث رو ا نیا_

 . میافت یراه م گهید

 از اتاق خارج شد.  اریبعد هم دان کمیجام بلند شدم و رفتم سمت کمد،  از

 راحت شم! ،یکوفت یمهمون نیبود تا از شر ا یکاش راه یحوصله ام و واقعا ا یب

یم یلیرو خ یبه مدل خاص یزمان هیکه  نیشده انداختم، بدون توجه به ا زونیآو یبه کت شلوار ها ینگاه

 .دمیپوش عیدست لباس از کمد درآوردم و سر هی دم،یپسند

 مهمهِ! دم،یکردن طعمه جد دایپ یمهمه حداقل برا یلیامروز خ یمهمون

 یطوفان یایدر نیوقته از دست دادم به ا یلیکه خ یآرامش دیشا  شمیتموم شه منم راحت م یباز نیزودتر ا هرچه

 وجودم برگرده.

 انداختم. زمیم یمختلفِ رو یبه عطر ادکلن ها ینگاه

 میدست بردم سمت مال نیهم یشده، برا کیاز حد تحر یادیز مییایزد، حس بو سانیکه عل یبه لطف گند  امشب

 که داشتم. یعطر نیتر

 شیخنکش غرق لذت شد همون طور که مقدار یتنفس، تا ته وجودم از بو نیداشت که با اول یخنک و دلچسب یبو

 از عطر ها ثابت موند. یکی یناخوداگاه چشمم رو زدمیرو به گردنم م

م کرد یشده چشم هام رو بستم و سع نیبه صورت ساده تزئ یهمه کمتر و کوچک تره که دورش با روبان قرمز رنگ از

 داد؟یم ییچه بو ارمیب ادیبه 
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خوام  یم واسه بو کردن دوبارش، اما نه نمشد یتر م صیهر لحظه حر اریبدون اخت اوردم،ین ادیفکر کردم به  یهرچ

 .فشردمیانگشتانم م نیعطر رو ب شهیکه ش یتکرار بشه. دستم روهوا ثابت موند درحال یزیچ

 !ستیاالن وقتش ن_

 عطرِ تو دارَد "

 هَــوا نیا

 نیبِه هَواتَر سَر

 "... مَنَـــم

 که رو مبل بود زدم. میبه گوش یچنگ یرو گذاشتم تو کشو و بدون معطل عطر

 نیرو ب میگوش نیسنگ یو با قدم ها دمیکش یا گهید قیخوبه، نفس عم زیهام رو چک کردم همه چ امیپ گهیبار د هی

منتظرم بودن و  سانیو عل اریپله ها دان نییاومدم. سرچرخوندم پا رونیکردم فشردم و از اتاق ب خی یانگشت ها

 .ستندین یراض یخصه که از مهموندرهم و پکرشون مش یها افهیکامال از ق

م، تر شد کیپله ها نزد نییبه پا یو قدم برداشتم. هرچ دمیکت و شلوارم کش قهیبه  یگرفتن نرده ها، دست بدون

 شد. دهیدرهم کش شتریاخم هام ب

ا دونست ب ینگاهم رو م یثابت موند. معن ار،ینگاهم رو صورت دان تیجفتشون انداختم و در نها یبه سرتاپا ینگاه

 گفت: یلرزش نیبم و مردنش بدون کوچک تر یصدا

 د،یبه آب بده، اطالعات جد یرو فرستادم انجمن سرو گوش یکی یکردم و همون طور که خواست یرو اوک یهمه چ_

 . شهیم لیمیخودت ا ستمیبه س میمستق

 کیزل زده بود به سرام یزیم رکه با اخ سانیاز کنار عل یتکون دادم و  با نگاه عصب یصحبتش تموم شد سر یوقت

 عبور کردم. ن،یزم یها

وقتا خودم از خودم لذت  یلیاستوار بودنم رو دوست دارم و خ نیا شهیفرو کردم مثل هم بمیدستم رو داخل ج کی

 !برمیم
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در بود انداختم،  یکه جلو اریدان نیبه ماش ینگاه میکه شد اطیپشت سرم راه افتادن، وارد ح اریو دان سانیعل

ا خودم شدم، ت یمشک یایرنگش گذشتم و سوار زانت دیسف نیخودم بشم، پس از کنار ماش نیدادم سوار ماش حیترج

 گفت: یانپنجره اومد و با نگر یجلو عیسر اریرو باز کردم دان نمیدر ماش

 . میمن بر نیبهتره با ماش م،ینذاشت ابیتو رد نیداخل ماش نیشاه_

 فرمون فشار دادم. یحوصله دستم و رو یب

 شو.  سوار ستیمهم ن_

 به چهره مصمم انداخت که هنوزم آثار اخم روش معلوم بود. ینگاه یرچشمیو خم کرد و زسرش یحالت کالفه کم به

 عقب نشستن.  یصندل سانیپنجره فاصله گرفت و همراه عل از

 یزیکش اومد و بالحن تمسخر آم یهام به حالت پوزخند کردم، لب سانیبه چهره درهم عل ینگاه نهیداخل آ از

 گفتم:

 . هیمن کاف یهمراه یبرا اریدان ا،ین یاگه ناخوش_

 لب زمزمه کرد. رینگاه کردن به چهرم سرچرخوند سمت پنجره و آروم ز بدون

 من حالم خوبه تنها رفتن شما خطرناکه.  سینه رئ_

رو زدم که بچه ها در  نیخواستم. استارت ماش یرو م نیحرفش احساس قدرت بهم دست داد، هم نیدلم از ا تو

هاش دارم  یبا تمام سخت گهیقدم د کیگاز فشار دادم  یرفتن ما تا آخر باز کردن، پام رو رو یعمارت رو برا

 .امیب رونیموفق ازش ب شهیمثل هم دیو با دارمیبرم

 ه.کن ختهیبهم ر یو کمو اجازه دادم باد موهام نییرو تا ته دادم پا نیماش شهیبود، ش ریفکرم درگ ریطول مس تمام

 شد. یم کیبرم، هرچند که هوا کم کم داشت تار ییاومد تو روز جا یم شیکم پ یلیخ 

 مدل باال یها نینگه داشتم که جلوش، پر بود از ماش یباغ یتو سکوت مطلق جلو یساعت رانندگ میاز حدود ن بعد

 تم:گف یجد یلیو خ سانیعل اریسمت دان دمیو چرخ میصندل یشدن دستم و گذاشتم رو پشت ادهیجور واجور قبل پ

Created in Master PDF Editor - Demo Version

Created in Master PDF Editor - Demo Version

http://code-industry.net/


 ترس از مه

 
119 

 

اس ام اس  هیعاد ریاوضاع غ دیحس کرد ای دیدید یاگر مورد مشکوک د،یهرجا رفتم با فاصله از من باش یتو مهمون_

نه هر جش نیها تو ا لشوندهیحضور تبد دیکن هیکه گفتم تغذ یلیاز دال یکی د،یصحبت نکن ادیز یبا کس دیدیم

 یبفهمه که ما چ دینبا یکس دیرو کنترل کن ودتونخ کنمیم یاداوریو بازم  دیها نخور یدنیافتاد از نوش یاتفاق

 . میهست

پشت  رونیاومدم ب نیلب گفتم و از ماش ریز یتکون دادن. خوبه ا دنیفهم یسرشون رو به معن سان،یو عل اریدان

 سرمم اون دوتا اومدن.

 .دیرسیبه گوش م الیاز و یمیمال یقیموس یفاصله هم صدا نیهم از

بود و در وسط  یپلکان یکه دو طرفش باغچه ها یسنگ ریمس نیمحکم از ب یرو آه مانند رها کردم وبا قدم ها نفسم

 رو با احترام یشامد گفتن و در اصلدوتا از خدمه بهمون خو م،یقرار داشت به سمت داخل رفت یهم حوض نسبتا بزرگ

 باز کردن.

افتاد،  اریجا منتظر موندم تا چشمم به رامهمون یا هیچند ثان زدیذوق آدم م یمهمون ها تو ادیدر باز شد، تعداد ز تا

که به خاطر سرو صداها مجبور  یخودر رو کنارم رسوند و درحال  تیجمع نیزود از ب یلیاونم متوجه نگاهم شد و خ

 صورتم بشه گفت: کینزد یادید زبو

 .دیاورد سانمیو عل اریدان دیچه خوب کرد ن،یایفکر کردم نم دیکرد رید سیسالم رئ_

 کردم. لیمتما نییبه سمت پا کمیبه ابروهام دادم و سرم و  ینیچ د،یترکیسر صدا واقعا گوشم داشت م نیا تو

 شه؟یم لیجلسه کجا تشک _

 کرد و با دست به راه پله اشاره کرد. کیخودش رو بهم نزد شتریب کمی

 باال، اکثرشون اومدن. دیراه پله بر نیاز ا_

 گفتم: اریو دان سانیتکون دادم و رفتم سمت راه پله و آروم به عل یسر

 . دیبمون نییپا نیشما هم_

 رو اصال نداشتم. اریدان یمخالفت ها دنیشن حوصله
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 یلیجا آزار دهنده نبود و خ نیا یقیموس یاز پله ها رفتم باال، باالخره تونستم اخمم رو کمرنگ تر کنم، صدا آروم

 .دیرسیکمتر به گوش م

رو واسه خودش تصاحب کرده و اکثرا با ژست  یبه افراد حاضر در سالن انداختم که هرکدومشون صندل ینگاه

که  یزیو به سمتشون قدم برداشتم، باالخره به چ دمیلبه کتم کش به یمغروانه درحال بحث و بگو بخند بودن دست

 شم. یتر م کیخوام دارم نزد یم

 یزیچ یکس میاصل تیسبب شد همشون به سمتم بچرخند و کنجکاو نگاهم کنن، از هو نیکفش هام با زم برخورد

 خبرم. یب تشونیکردند من از هو یدونست، همون طور که اونا فکر م ینم

گرگ زخم خورده از  نیا یخبر، که ناخواسته برا یب یها شیبه تن داره و امان از م ش،یه لباس مک یگرگ شدم

 !زننیکباب حرف م یخوشمزگ

 نیبهم خوشامد گفت و هم یافراد، از جاش بلند شد و با لبخن گرم هیبود زودتر از بق یکه جزو افراد اصل ینیمب یآقا

 افراد حاضر...  هیبق بیطور به ترت

 .دیخوش اومد یلیخ یلیخ یمحسن یآقا_

به چهره خندونش کردم، کامال مشخص بود از حضورم تا سر حد مرگ خوشحاله، لب هام به حالت لبخند کش  ینگاه

 داشت. یشتریلبخند نبود، به پوزخند شباهت ب هیاومد اما اصال شب

 و به سمتش دراز کردم.  دستم

 .ینیمب یخوشحالم آقا دنتونیمنم از د_

اشاره  ینیمب یبود نشستم. آقا یکه خال یمبل سلطن نیتر کیدست دادم و آخرسر با تعارفات نزد گمیچند نفر د با

 گفت: هیبه من کرد و با لبخند رو به بق یا

 یها دهیو فکر و ا ریواقعا با تدب شونیکردن، ا یگذار هیکار ما سرما نیهستن که تو چند یمحسن نیشاه شونیا_

 نجات دادن. یاساس ینوشون چند دفعه شرکت مارو از بحران ها
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سال از من بزرگتر بودن و من به  ستیجمع کم کم ب نیافراد رنگ تعجب گرفت حقم داشتن، تمام افراد ا یها نگاه

کرده مشخصه از سبک  یطراح یبودم، هرک یداخل ونیدکوراس رهیگ ینگاه ها، چند لحظه ا نیجواب دادن به ا یجا

 . بردهیلذت م اریها در زمان گذشته، بس یونانی یدگزن

قرار  شده نیکرم رنگ تزئ کیکه با موزائ ییها وارید کیفرسکو و کاتورا، دورتا دور اتاق نزد ا،یکیباس یها سیسرد

 یونانیمعمار کامال با دکور  ،یعنی نینشده بود و ا یدگیها رس زیبودن به مبل و م دهیرس طیکه به مح یگرفته آنقدر

 داره. ییآشنا

اما نگاهم قفل چهره نفرچهارم بود  کردمیشروع شد، به ظاهر به حرف هاشون گوش م یکه گذشت بحث اصل یکم

 !دمیطعمه جد گهیبه عبارت د ایکه به خاطرش اومدم  یکس

عه دو دف یکیقبال  کنهیکمک م یلیموفقِ که به انجمن خ یاز تاجرا یکیپنجاه سالش باشه  کینزد اومدینظر م به

 بودمش. دهید

 !دادمیو با چشمام درسته داشتم قورتش م دمیدور دهنم کش یدست

 بود انداختم. سانیکه از طرف عل یامیبه پ یچشم ازش گرفتم و نگاه م،یلرزش گوش یبا صدا که

 "باال..مراقب باش اونم مث.... ادیداره م یکی"

 بود. هدیکه تازه از گرد راه رس یو انداختم به پسر جواننگاهم ر ینیمب یآقا یرو بخونم با صدا امیپ هیبق تاخواستم

 . یایکردم ب یفکرش رو نم چیه دیخوش اومد یلیخ یلیجاست خ نیا یک نیبه به بب_

 دعوت شمارو رد کرد.  شهیممنون از دعوتون درهرحال نم یلیخ_

 .امیبتونم ب تیعروس یبرا دوارمیگم ام یم کیرو بهت تبر تینامزد_

 .دیدار لطف_

عالمت سوال گنده داده، انگار  کیتعجب کردم که فراموش کردم اخم رو صورتم جاش رو به  یدر حد  دنشید از

و موشکافانه برانداز کرد اما، از چهره  قیسرتاپام رو عم کمیخودش شد کامل برگشت سمتم  یرو رمیمتوجه نگاه خ

 .دیدرهمش مشخص شد اونم فهم
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 من قرار داشت نشست.  یاز مبل ها که درست روبه رو یکی یرو ینیمب یتعارف آقا با

 اومد.  یا گهیاس ام اس د همزمان

 نگاه کردم. امیسبزش گرفتم و به پ یو از چشم هاحرص نگاهم ر با

 " رونیب ایاگه اوضاع خرابه ب د؟یفهم"

 :بود در جوابش فقط نوشتم اروی نیو به خصوص ا هیحواسم به بق یچشم ریکه ز یدرحال یعصب

 "رونیب امیاومد، م شیپ یمشکل "

که اونم  یمزاحم یگوش دادم، اما تمام حواسم رفت پ ینیمب یآقا یو به ظاهر به حرف ها بمیرو چپوندم تو ج یگوش

 باشه. یا گهیاالن حواسم جمع کس د دیمنِ ، انگار نه انگار که من با شیحواسش پ

 ریخواد دامن گ یکه م گسید هیبدبخت کی نیچشمم سبز بشه؟ نکنه ا یدجلویمنه امشب با هیکه شب یکس چرا

 بفهمم ممکنه برام دردسر بشه! دیرو با کنهیم کاریجا چ نیکه ا نیشه؟! ا

 ؟یمحسن یآقا هینظر شما چ_

 انداختم. دیباریم اقیکه ازش اشت ینیبه چهره مب یرو از صورت اون مزاحم گرفتم و نگاه نگاهم ضیغ با

 گفتم: یخم شدم و با خونسرد یسمت دسته صندل کی به

 یول ارمیسر درنم ادیشما ز یخود شرکت و کمپان یداخل یندم، چون از بحث ها ینظر دمیم حیباره من ترج نیدر ا_

در  تونمیدو سومش روم دیکه گفت یمبلغ د،یحساب کن دیتونیمن م یرو یو کمک مال یگذار هیسرما یبرا

 قرار بدم. ارتونیاخت

 بود.  دایکامال از چهرش پ تیزد، آثار رضا یبرق چشماش

 میبلند شد، چشم هام رو چند لحظه با حرص بستم و گوش میگوش یتکون داد و بحث رو ادامه داد که باز صدا یسر

 رو درآوردم. 

 کردمیبه دلم چنگ زد که ناخوداگاه صاف نشستم. تو دلم خدا خدا م یاسم ارسال کننده، چنان استرس دنید از

 نباشه.  کنمیرو م که فکرش یاون
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کنه  یکه با اعصابم باز یبه کس یبشه و وا یبه سونام لیقراره تبد یطوفان یایدر نیمطمئن شدم، ا امیاز خوندن پ اما

 بشه. مونیکنم که از کرده و نکردش پش یتو خودم غرقش م یجور

کردم، صد دفعه  یرو تجسم م کهیزن نینقشه قتل اقبل  یاز سر شتریرو خوندم و هربار ب امیمتن پ یسه بار دو

 هام کم بود. یبکشمش هم به خاطر تمام درد و بدبخت

که به عنوان محافظ  یافراد کردمیم یکار دیجونش در خطره، با یعنی امیپ نیا یخشم دست هام مشت شد، معن از

 گذاشتم کم بودن.

 .ادینمازشون بر یاونا کار ارهیسرش ب ییآشغال بخواد بال نیا اگه

از جام بلند شدم و همون طور که نگاهم رو صفحه  دیببخش کیبا  عیهمون پسره، سر رهیخ یبدون توجه به نگاه ها 

 گرفتم.  اریراه پله و شماره دان کیمونده بود رفتم نزد میگوش

 نیرو ب ارینگران دان یدابوق ص نی. بعد از خوردن دومزنمیم شتیکنم آت داتیبهت کثافط، لعنت بهت به خدا پ لعنت

 .دمیشد شن یکه پخش م یبلند یقیموس

  ن؟یشاه شدهیچ_

 دمیکش یقیچرا محافظ براش کم گذاشتم؟ نفس عم ایامن نفرستادمش؟  یجا کیخودم رو لعنت کردم که چرا به  باز

 گفتم: تیبلکه از سرعت تپش قلبم کم بشه با عصبان

 باال. ایزود ب_

 ادم.فرست شیدونستم االن رفته رو واسه گوش یکه م ییباال آدرس جا ادیب اریکه دان نیقطع کردم و قبل از ا تلفن

و  دمیچیپله پ کیرو دور نرده نزد افته؟ انگشتام یاتفاق ب نیا یزمان نیتو همچ دیچرا با دم،یداخل موهام کش یدست

 منفجر بشم. االن که کردمیبشه، حس م یخال تمیبا تمام توانم فشارش دادم تا حرص و عصبان

 شدم  رهیخ دیرسیکه نگران به نظر م اریسر بلند کردم و به دان یکس یقدم ها یصدا با

 صورتش گفتم: کینزد یرو گرفتم  دوتا پله باالتر اومد درحالمچ دستش  یمعطل بدون

 .دیریفرستادم م تیکه واسه گوش یبه ادرس سانیاالن با عل نیهم_
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 درهم شد.  اریدان یها اخم

 ست؟یمراقبش ن یاون جا مگه کس میبر یچه خبر؟ واسه چ دمیآدرس رو د_

ام که سپردم مراقب  ییبه اونا ارهیسرش ب ییبال ترسمیم دهیفهم زیهمه چ یدختره ب نیا ار،یبه حرفم گوش کن دان_

 .چیسوئ نمیا دیمن بر نیباشن اعتماد ندارم زودتر خودتون با ماش

 گفتم: تیکنه، که با عصبان یضگرفت و خواست اعترا چیسوئ مردد

 ...یهرچ یدیافتاد به من خبر م یبهم بزنم خودم برم! هر اتفاق یکنم کل مهمون ینذار قاط_ 

 ؟یشیم یتو چ میبر سانیاگه من و عل نیشاه ریآروم بگ_

و باال مارو  نییهمه سر و صدا که از سالن پا نیکردم صدام باال تر نره با وجود ا یم یحرف هاست؟ سع نیاالن وقت ا 

 بستم و با حرص جواب دادم: یکردم چشم هام رو لحظه ا یداشتم بلند صحبت م یادیدربرگرفته اما از نظر خودم ز

 نشده.  ریتا د دیزود باش شهینم یزیچ_

باچشم رفتنش رو نگاه  ن،ییتکون داد و به سرعت از پله ها رفت پا یبه چهرم کرد اما فقط سر ینگاه نگران اریدان

 دم.کر

انتظار بدتر از مرگ رو از من  دیبه حالش اگه نقشم خراب بشه اونوقت با یخودم رو کنترل کنم وا تونمینم یطور نیا

 داشته باشه.

ون فقط شاهد تک گهیاالن کال د دمیاز بحثشون فهم ییزایچ هیاگه تا االن  ه،یبق شیمکث کردم و برگشتم پ کمی

 خوردن لب هاشون بودم.

شل کردم  یو کمگره کرواتم ر با دستم رممکنه،یاتاق برام غ نیتنفس تو ا کردمیدادم حس م یپام رو تکون م مدام

 بود.  میمدام چشمم به صفحه گوش یبشه ول شتریب ژنیورود اکس یراه برا دیتا شا

 اد،یب رونیرو بشکافه و ب نمیخواد س یکه انگار م زدیم یبهم نکرد، ضربان قلبم جور یکمک گهید قینفس عم چندتا

 انگشتام گرفتمش. نیدست بردم و ب ز،یجام م*ش*ر*و*ب کنار م دنیبا د
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وردنش با خ دیکه شا نیترک کنم با فکر ا دیرو با یحفظ ظاهر کنم وگرنه مهمون دیفقط با دیرس ینم یزیبه چ عقلم

و خدارو شکر کردم که  دمیکوب میکنار زیم یرو بایرو با حرص تقر شهیآروم تر شمجامم رو تا آخر پر کردم و ش یکم

 متوجه صداش نشد. یکس

سرم رو کج و  یجام رو گرفت و مانع از خوردنم شد، کم نییپا یخشک شدم برخورد کرد، دست یلبه جام به لب ها تا

 سبزش شدم. یقفل چشم ها

داره از دامنه  گهیزاحم دندارم تحمل توِ م یکه کرده اخم هام در هم شد، من االن حال درست درمون یجسارت از

 شه. یخارج م مییتوانا

 ن. داشت دیو نه اونا به من د نمیرو بب هیتونستم بق یبود که نه م ستادهیا یانداختم درست جور هیبه بق ینگاه 

 به سمت گوشم خم و همزمان مچ دستم رو آروم گرفت. یبارش کنم که کم یزیباز کردم چ دهن

 . یا کارهیفهمند چ یبلند شو االن همه م_

بکشم که  رونیو از دستش باومد خواستم دستم ر یم نیحصار دست هاش برام سنگ گه،یم یمتوجه نشدم چ اولش

 جذاب و مردونش گفت: یبا همون صدا

 بلند شو.  کنهیم رییچشمات داره تغ_

 به افراد که اصال حواسشون به ما دوتا نبود انداختم. ینگاه کوتاه رم،یکه آروم بگ نیبود واسه ا یحرفشه کاف نیهم

اونم  تمرفیرفتن پذ رونیرو واسه ب شنهادشیانگار پ دید یبودم از جام بلند شدم وقت یکه ناراض نینبود با ا یا چاره

 یکرد، اون جلو رفت منم پشت سرش قدم برداشتم، م تمیشمرده هدا یکمر صاف کرد و سمت راه پله با قدم ها

 .برهو حال داغون درونم ب تمیبه هو یو پ نهیمنو بب یکس دمیترس

باز، کال کتم رو درآوردم و کراواتم هم شل تر از  یسمت درخت ها، ناخوداگاه با ورودم به فضا میخارج و رفت الیو از

 که بود کردم. یاون

 کنه. ینگاهم م رهیخ هریپسر مزاحم داره خ نینداشت که ا یتیبود و اصال برام اهم میگوش ینگاهم رو بازم

 مگه نه؟ یکاره ا یدونن که تو چ یاونا نم_
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 یزد و بهش م یداده بود، کارم دراومد تو صداش غرور موج م هیخونسرد به درخت تک یلیسمتش که خ برگشتم

 از من بزرگ تر باشه. یخورد چند سال

 . درهرحالستین میحال یچیاالن حالم بده ه دیشا ایکنه،  دیکردم بخواد تهد یحس نم ستادم،یا نشیبه س نهیس

شده حق نداشت رو اعصابم  داشیاز کجا پ ای هیکه اصال معلوم کدوم خر بهیپسره غر نیدادم، ا یجوابش رو م دیبا

 درست کنه. یدیبره و برام مشکل جد

 من و تو هست؟ نیب یچه فرق یتوام مثل من ؟یخب که چ _

 زد. یلبخند

و به نظر  یکرد یرو مخف تیهستم دعوتم کردن برعکس تو که هو یکه چ نیبه ا یشناسن و با آگاه یاونا منو م_

 .یداشته باش یمهمون نیاز اومدنت به ا ینقشه ا ادیم

صورتم کردم  یچاشن یپوزخند  اوردمیخودم ن یباعث شکه شدنم شد اما، به رو هیدونن اون چ یاونا م گهیکه م نیا 

 هام فرو بردم. بیج و دوتا دستم رو داخل

 درهرحال من وقت واسه صحبت با تو ندارم. ،یریبگ میو تصم یفکر کن یکه دوست دار یهرجور یتو مختار_

و مانع رفتنم شد، نگاهم رو از دستش به صورت  نمیاز کنارش رد بشم که دستش رو گذاشت تخت س خواستم

 .دمیداشت باال کش یزیر یلیخونسردش که اخم خ

 شه؟ یم یچ یدرباره خودت بهشون گفت یبه اونا بگم چه دروغ بزرگ اگر یدون یم_

 به عقب خم کردم و یکنه، سرم رو کم یم دمیتهد یجور نیکه ا میدونه من ک یبه حرفش نخندم، انگار نم نتونستم

 گفتم: یزیبا لحن تمسخر آم

 .ینکن دیبهتر منو تهد نهیسنگ یادیز یزن یم یدار یعواقب حرف_

رو گرفت و  قمیشد  یلحظه که اصال متوجه نشدم چ هیبود، تو  ادیز نمیس ینگاهم کرد، فشار دستش رو یعصب

 .دتمیاز درخت ها کوب یکیمحکم به 

حرکاتش  نیبه ابروهام دادم و با حرص نگاهش کردم ا ینیجمع شد، چ یشدت ضربه کمرم درد گرفت و صورتم کم از

 بهونه دستم داد.  نمیکردن بودم ا یاالن تو مرز قاط نیمن حوصله دعوا ندارم! هم ؟یچ یعنی
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 جواب بزارم، پسره الدنگ مزاحم! یخواست ضربه اش رو ب یدلم نم چیه

 داد زدم. تیبه سمت عقب هولش دادم. با عصبان ادیدستم رو گذاشتم رو دستش و تا به خودش ب ا

 . یخودت خواست_

ن کردن م یرو نفله کنم، انگار از عصب یکیبودم که بخوام  یعصب یشم اما االن به اندازه کاف ریخواستم درگ ینم

 زد و دست هاش رو از هم باز کرد. یبود پوزخند یکامال راض

 . یکاره ا یچ نمیبب ایب_

جا هست که آنقدر راحت طلب  نیهم ا یا گهیچرا آنقدر خونسرده؟ نکنه کس د نیبه سمتش برداشتم، ا یقدم

 شدن با منه؟ ریدرگ

بهش  یراحت دستم رو گرفت و فشار محکم یلیصورتش، تو کف دستش فرود اومد خ یت محکمم به جامش نیاول

که از پشت سر حس کردم، با بالم محکم به بازوش  یحرکت با فشار هیوارد کرد، نتونستم خودم رو کنترل کنم تو 

 .دمیکوب

 انیکه تو دستام جر یکردم حرکاتم و قدرت یحس م واریاش روگرفتم و کشوندمش سمت د قهیمن  نباریهوا، ا یب

 .دمیصورتش غر کیاما کنترلش با منه! با حرص نزد ستیکرده مال من ن دایپ

اون منو از پا  قیاز طر یندارم که بخوا یزیچ چیواسه از دست دادن ندارم، ه یزیچ چینکن من ه دیمنو تهد_

 کس منو نشناخته.  چیه ،یبنداز

 دستش افتاد با پوزخند ادامه دادم. یلحظه چشمم به حلقه تو هیکه دستش مچ دستم و گرفت،  با

جلو چشمت  یکه باهاش بشه نابودت کرد، خوب گوشات رو باز کن اگه پا رو دمم بزار یرو دار یاما انگار تو کس_

 کشم. یرو م یکه دوست دار ییکسا

 داد زد.  تیعصبان با

که  یدرحال یبالست اصل باش هیامکان نداره  ،یکرد ریگ یارکه تو چه لجن ز یدون یدهنت و ببند احمق، تو نم_

 خودت رو بکش کنار.  یکه رسما بدبخت ش نیقبل از ا ،یرو کنترل کن تتیعصبان یتون ینم یحت
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 بهش کردم: یمستانه ا خنده

و هر کس که ت یمن کآبوسم، برا ارمیرو به وجود م یلجن زار خود منم. من بدبخت ن،یگذشته بب یکیآب از سر من  _

 یچ من یبه اونا بگ یخوا یاگه م ستیتو و خانوادت بشم. برام مهم ن یایپس نذار کابوس دن رهیجلوم رو بگ یداریب

 هستم درهرحال من کارم رو کردم. 

 .دیبار یسبزش آرامش م یبودم اما از چشما یکه در حد مرگ عصبان یکردم آروم تراز منه، من حس

 متر کرد و گفت: مچم، ک یدستش رو رو فشار

 بزار بهت کمک کنم. _

هم بود که ب یکاش کس ینبود نه غرور و نه تمسخر، ا شیپ قهیاخم کل صورتش رو کاوش کردم، لحنش مثل دو دق با

 کمک کنه.

 شیپ واریو اون دن ایدن نیتونه نجاتم بده من جهنم ا یاگر خداهم بخواد، نم یافتادم که حت ریگ ینیاالن تو چنان نفر 

 کردم. دیخر

ف هد یو ب لیدل یفقط ب ست،یکه ورودش دست خودم نبود خروجشم درست خودم ن یکیتونل تار نیدر ا سرگردانم

 شوم. یغرق م یکیکه بدتر تو تار یدرحال رمیم ییبه سمت روشنا

که من رو  یهست یکدوم خر گهیتو د ییرو حفظ کردم، خدا تمیشل تر شد اما موقع قشیکم دستم از دور  کم

 بزار کمکت کنم. یگیبعد م یکن یم دیاخته اول تهدنشن

 گفتم: یو لرزش رییتغ نیبدون کوچک تر میبا لحن جد وونسیجملش شک ندارم د نیا با

ندارم،  یازیکس ن چیمن به کمک ه ؟یاصال معلوم هست با خودتت چند چند ؟یهست یکدوم خول گهیبابا تو د_

 که... ییکنه من مثل تمام کسا یتونه برام کار ینم یکس

 بود دوباره همون استرس یچ تمیعصبان یاصل لیافتاد دل ادمینصفه موند، تازه  میگوش امیپ یحرفم با صدا هیبق

 رو درآوردم.  میخواستم بکشمش، گوش یاالن م نیهم یمهمون ناخوانده دلم شد، بدون توجه به کس یشگیهم

 "عمارت میگرد یبرم میشده دار یزخم کمی سانیدرست شد نگران نباش فقط عل یهمه چ"
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ام روبا  نهیهم گذاشتم و نفس حبس شده در س یچشم هام رو رو یرو خوندم، از سر آسودگ امیپ گهیبار د هی

، قبل به پشت سرم انداختم یکم شد. نگاه تمیاز عصبان یمقدار امیپ نیبا هم دیفرستادم. شا رونیشدنش، ب نیباالپا

 .دمبه آب بدم بالم رو جمع کر گهیدست گل د کیو  ادیب یکیکه  نیا

 که برات با ارزشه ... یو دار یکیانگار توام _

 زد و ادامه داد. یحرص نگاهش کردم که لبخند با

 .یکرد ینم یقاط یطور نیهست، اگه برات با ارزش و مهم نبود به خاطرش ا یطرف هرک_

 برگردم عمارت عیسر دیفرو کردم، با بمیرو داخل ج یتفاوت ازش رو گرفتم.  گوش یب گه،یداره م یمهم نبود چ برام

 چمن ها برداشتم. یشدم چند قدم برگشتم عقب و کتم رو از رو سانینگران حال عل ییجورا هی

 .میزندگ یحت ست،یمن با ارزش و مهم ن یبرا ایدن نیتو ا یزیچ چیه گمیسرت تو کار خودت باشه، هنوزم م_

 ار،یو دان سانیرو سپردم دست عل نیکه ماش نیا یادآوریاما با  دمیاز پشت پاره شده بود کتم رو پوش راهنمیپ چون

 اخم هام در هم شد خدا لعنتت کنه.

 .نیایاز بچه ها زنگ بزنم تا دنبالم ب یکیرو درآوردم تا به  میگوش 

صفحه مخاطب هام دنبال شماره بودم که هام شد، تو  هیخوش چمن ها وارد ر یکه بو دمیرو باال کش مینیب یکم

 جلو اومد. یدست

رو به سمتم گرفت و بدون  یچیپسر مرموز انداختم، سوئ نیبه دست ا ،یرو از صفحه گوش نگاهم دهیباالپر یابروها با

 بهم نگاه کنه گفت: میکه مستق نیا

 درِ.  یجلو نمیماش ریبگ_

 مرموزه؟  نیداشت بخواد کمکم کنه؟ چرا آنقدر ا یلیمکث کردم، چه دل یکم

 تکون و با اخم گفتم: یسر

 دنبالم.  ادیاز بچه ها هست م یکیندارم،  یازیبه کمکت ن_

  وونست؟یچشه د نیا دن،ینگاهم کرد اما دست آخر شروع کرد به خند کمی
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 گفت:گذاشت تو دستم، خواستم پسش بدم که  چیرو گرفت و سوئ همون خنده، دستم با

 یوبخ زیچ ادیبدتر از تو غرور ز دیمثل تو بودم و شا یزمان هیمال خودت، فردا بفرستش انجمن، منم  نینگفتم ماش_

رو  تیزندگ ریمس کنمیم شنهادی. بهت پزنتتیم نیزم میرسونتت همون طور یهمون طور که به اوج م ست،ین

 . ستمیآنقدر خوش رفتار ن نمتیبعد اگه بازم بب ی. چون سریعوض کن

 یدون یم یمن چ یتو از زندگ ه؟یبگم که تو چشم برهم زدن رفت، پسره نفهم فکر کرده ک یزیباز کردم چ دهن

 آخه؟!

 برگردم. عیسر دیرو داده با نیتو دستم کردم، به درک حاال که ماش چیبه سوئ ینگاه

 شار دادم و باچشم دنبال منشا صدا گشتم.رو ف چیسوئ ی. دکمه رویسمت در ورود دمیکم بود پس دو وقت

 خاموش و روشن شد. یرنگ، چراغ هاش ه یمرسدس بنز مشک کی نیاون همه ماش نیب

 سوار شدم و به سمت تهران روندم.  یمعطل بدون

 خراب شد. میزیاومد، کال برنامه ر شیهم که امشب پ یگند نیبا ا ،یخورد شده حساب اعصابم

 ینه به کل کل بِ،یعج یادیپسره واسم دردسر نشه. هرچند که ز نیا دوارمیآروم باشم ام دیبه موهام زدم، با یچنگ

 نه به کمک کردنش. میکه کرد

 مشکوک بود! یادیبه نظرم ز ارمیروهم در ب اروی نیته و تو ا دیبا

بود  ستادهینه امچ دستم، که رو عدد  یرو یبه ساعت چرم ینگاه دادمیگاز فشار م یرو شتریرو بطور که پام  همون

 انداختم.

با دوتا دستم  اومدیم شیمشکالت پ نیکه اون کثافط زندس بازم از ا یامروز دوباره تکرار بشه؟ تا زمان یماجرا اگه

 .دمیمحکم به فرمون کوب

 گذاشت. یگلوم باق یتو نیوزنه سنگ هیفقط  د،یشد اما نبار ایکه بغض شد، کوه شد، در یبه خاطرات لعنت

 نه ریمس ،گهید ابونیبه خ دمیچیرو عوض کردم و پ ریمس یآن میتصم کی یرفتم عمارت خودم اما ط یاول م دیبا

 .یو نه چندان دوست داشتن بیچندان غر
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 کمک کنه فقط اونه... نهیزم نیتو ا تونهیکه االن م یدارم تنها کس ازیرفتم به کمکش ن یم دنشید دیبا امشب

 خونه درده، عذابه! نیبه ساختمان انداختم گوشه گوشه ا یدر زدم تو ترمز، نگاه یجلو

دستم رو هوا واسه زنگ زدن خشک شده بود، من چه  ستادم،یدر مردد ا یو چند لحظه جلو نییاومدم پا نیماش از

 مرگم شده؟

 .زدمیپر پر م دنشیدارم که واسه د ادیخوب به  یلیرو خ یزمان کی زنم،یبه حال درونم م یپوزخند

 مانده؟ یبرام باق یاون کس ریغ مگه

کش مکش با  ی. بعد از کلدهیمکه هست آزارم  یزیخجالتِ، هرچ دیشا ایدونم غرورِ، تکبرِ  یدادم، نم هیتک وارید به

بار فشارش  کیزنگ و فقط  یرو گذاشتم رو باالخره دستم ستیبا خودشم معلوم ن فشیتکل یحال مسخرم که حت

 نکنه. زدر رو با یبودم اصال کس دواریبود که تو دلم ام بیدادم، عج

 ه؟یک_

برم عقب  کمیباعث شد  فنیآ یاز خدمتکار هاست. ناخوداگاه صدا یکی دیبود که حدس زدم شا یدختر جون یصدا

 گفتم: دمیشن یکه خودمم زور ییتر با صدا

 باز کن. _

 شما؟! دیببخش_

 گفتم: تیعصبان با

 ارم؟یشناسنامه ب ای یخان، شناخت دیحم کِیپسرِ کوچ نمیشاه_

نه  خوردیبه چشم نم یرییتغ چیدرو هول دادم و رفتم تو، ه ،یدر رو برام باز کرد، بدون معطل عیکرد اما سر مکث

 عوض نشده. زیچ چیدرختا، نه چراغ ها ه

 یشدم از خاطراتم حت یمن فرار ارم،یرو به خاطر ب یزینداشتم چ یمحکم به سمت در رفتم، عالقه ا یقدم ها با

 .ستمیمثل قبل ن گهیودم، من دخ

Created in Master PDF Editor - Demo Version

Created in Master PDF Editor - Demo Version

http://code-industry.net/


 ترس از مه

 
132 

 

نه، در خونه رو باز و وسط سالن  ایخوام انجام بدم درست هست  یکه م یواقعا کار ایمردد بودم که آ یکم هنوز

 چند لحظه اجازه دادم لبخند مهمون لب هام بشه. یفقط برا دمشیوقته ند یلیکه خ یکس یبا صدا ستادم،یا

 .دمشیند گهیجا رفتم د نیاز ا یمثل مادر مراقبم بود، وقت شهیکه هم یمهربون رزنیخاتون پ نایم

 رنگم باهاش برخورد کنم. یو غرور خاکستر ینبود با لحن جد اقتشیل

بهش  یانگشتان گرمم فشردم و لبخند نینرم و مهربونش رو ب یتر شدش، ناخوداگاه دست ها یچشم ها دنید با

 نیموندم. از ا رهیزد خ یم ادیرو فر یه شده بود و ناباورمحاصر یاشک ریدادم. به چشم هاش که توسط حر هیهد

 چشم ها شرم دارم!

 مادر؟ یومدین گهیذره شده بود چرا د هیپسرم دلم برات  ؟یجان خودت نیواقعا شاه_

 گفتم: یزدم و با لحن آروم دشیچروک یبه دست ها یا بوسه

 رو . پسر گناهکارت نیببخش ا یکن یرو شکوندم، اما تو هنوزم منو پسرم خطاب م یقربونت برم که رسم اوالد دار_

ه ب یکه سر خم کردم بوسه آروم دیخودش رو باال کش کمی دیاش کشنمناک یاش رو گوشه چشم ها یگل گل یروسر

 زد.  میشونیپ

 نفر دوم، اخم مهمون صورتم شد. یبگه که با صدا یزیبودم چ منتظر

 !ن؟یشاه_

 خاتون گفتم: نایکه برگردم سمتش رو به م نیا قبل

 ؟یکن یپسر حرمت شکنت، قهوه درست م نیواسه ا گهیبار د هی_

هم فشار دادم، از  یتکون داد و به سمت آشپزخونه رفت، چند لحظه چشم هام رو رو یبهم زد و فقط سر یلبخند

 خوام فرار کنم؟ یخواد با تمام سرعت م یاومدم پس چرا االن دلم م دنشید یاولم برا

مانده  یکه باق یگذاشت چند قدم شهیم یچدونم  یبود که اسم اش رونم یسمتش، تو نگاهش چنان برق برگشتم

 کرد و روبه روم قرار گرفت. یبود روط
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 فیخواست از جنس برادرانه، از جنس لط یهمه مدت دلش بغل م نیبعد ا دیبه سرتا پام کرد شا ینگاه اجمال متعجب

کردم  یفرو م بمیاز دستام رو داخل ج یکیکه  یسرم رو خم کردم و درحال یبه حال دلم زدم. کم ی! پوزخندیمهربان

 گفتم: 

 . میحرف بزن یمهم زیدرباره چ دیموقع شب اومدم با نیشرمنده که ا_

حرف از  یبا دستش به طبقه باال اشاره کرد که ب ستم،یپام نگاه کرد، انگار مطمئن تر شد که من اون آدم سابق ن سرتا

 کنارش رد شدم و از پله ها باال رفتم.

 یجا هیکه از  یبه باال تنم و لباس یا رهیاتاقش که شدم اول کتم و بعد لباسم رو درآوردم، شاهرخ نگاه خ وارد

 بود. بیفراتر از ناشناخته و عج یزیچ هینگاهش  یمشخص پاره شده انداخت، معن

 لباس بهت بدم؟_

 رفتم آروم لب زدم. یتوجه بهش همون طور که به سمت تخت م بدون

 بده...  یاگه دار_

بهم  یکه رفت سمت کمد و بعد از چند لحظه لباس دادیرو نشون م نیقدمش ها تو اتاق، بدون نگاه کردن هم ا یصدا

 داد، بدون نگاه کردن به چهرش ازش گرفتم.

 ؟یدیجواب نم زنمیبهت زنگ م یچرا وقت_

 مکث گفتم: یکم با

 دارم. ازیباهات حرف بزم، به کمکت ن یمهم زیدرباره چ دیبا_

و  کنمیکه م ییدرباره کار ها ستمین لیبود که هنوزم ما دهیاش کرد، خوب فهم ختهیبهم ر یکم یبه موها یدست

 راز عذاب آورم حرف بزنم! یحت

 .نهیاون همه تماسم هم لیدل نتتیکه بب کنهیم یتاب یب یلیخ ؟ینیبابا رو بب یخوا ینم_

 به حرفش زدم.  یپوزخند
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که داشت خودش و اون نامزد کثافطش،  یخان بزرگه که به خاطر هوس دیمن! همون حم یبرا یِبیبابا؛ چه واژه غر_

 .دنیکش شیروبه آت میزندگ

 خواست بغلم کنه؟  یبه سمتم برداشت م یهاش رنگ غم گرفت قدم چشم

 گفت: یومآر یصدا با

  ؟یهنوز دنبالش_

هم فشار دادم و  یسوزناکم رو رو یکه داشتم چند لحظه چشم ها یمشت شد، با تمام حرص تیهام از عصبان دست

 گفتم:

 . کنمیم داشیهزار سالم طول بکشه پ_

 من کنترل کنه گفت: دنیدرآغوش کش یخودش رو برا کرد،یم یکه سع یقدم اومد جلوتر و درحال هی

دوباره همه  ایخودم، ب شیپ ایگاز تو رو بکشه؟ ولش کن ب هیبا  تونهیم یبگذر، مگه خودت نگفت ایسون ریاز خ ایب_

 مثل قبل... میرو شروع کن زیچ

حرف ها رو بشنوم  نیخواستم ا یداد نم یذهنم داشت اعالم خطر م یکه مثل ناقوس مرگ، تو یتکرار یها حرف

 .دمیخواستم، وسط حرف هاش پر ینم

 . رمیم یحرف بزن یموضوع بخوا نیخوام بشنوم اگه بازم درباره ا یتمومش کن نم_

داره  که هیکنجکاو ای هیبه خاطر دلتنگ ایبه گردنش زد. مشخص بود کالفه شده اما  یو دست دیکش یکالفه ا پوف

 شد منم صبر کردم تا آروم بشه. یکنه. مکثش طوالن یتحملم م

 که نگاهم کنه لب زد. نیبدون ا یاز گذشت مدت بعد

 جا.  نیا یایب یسال، حاضر شد کیباشه که بعد از  یموضوعِ مهم دیبا شده،یچ_

 احساس گفتم: یو به چشم هاش نگاه کردم، خشک و ب برگشتم

 ؟یکار رو بکن نیا یتونیم ادیسرش ب ییشد، نذار بال یزیهرچ یمراقبش باش دیعمارتت، با فرستمینفر رو م هی_
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 گفت: یشک نگاهم کرد و دست آخر با دو دل با

 هست؟ یمراقبش باشم؟ ک_

*** 

 "هلنا"

 برداشتم. اکرم خانم که با گهید ازیپ هیو با حرص  دمیرو باال کش مینیشد، ب یباز نم گهیهام از شدت سوزش د چشم

 رو به دستم داد و با لبخند گفت: رهیزارم خندش گرفت، دستگ افهیق دنید

 .کنمیچندتا که مونده رو خودم خورد م نیآب به صورتت بزن ا هیدختر چشمت دراومد، پاشو _

ه چند دفع ،یبهداشت سیرفتم سمت سرو عیلبخند دندون نما زدم و سر کیذوق رو کردم،  تینها شنهادشیپ نیا از

م و اطراف چش مینیک بصورتم برطرف بشه، نو یتا هم سوزش چشم هام کمتر بشه هم خستگ دمیبه صورتم آب پاش

 .دیخند یتا سه ساعت بهم م دید یحالت م نیهام قرمز شده بود. اگه االن ندا من رو ا

 ستیشبِ، امروز خانم جون معلوم ن میهشت و ن کیساعت نزد رون،یصورتم رو خشک و اومدم ب یدستمال کاغذ با

 .میپخش کن یآش نذر گید کیداد  ریگ یاول صبح هویبه دلش افتاده  ای ده،یخواب د

اکرم خانم که هنوز هم داشت  شیبرگشتم تو آشپزخونه پ یکمرم گذاشتم و همون طور یدستم رو رو کی خسته،

 ها فحش دادم تا دلم خنک شه. ازیپ نیبه ا کمی رلبیبهش کردم و ز ی. نگاهکردیخورد م ازیپ

 صورتم رو با دست خشک کردم. یمونده آب رو یو باق دمیکش یقیعم نفس

 نمونم . کاریکه ب دیهست بگ یزینمونده انجام بدم؟ اگه چ یا گهید کار_

 بهم زد گفت: یرو بلند و لبخند سرش

 کیخونه تا هوا تار یخودمم کارم تموم شد. بهتره بر ستین یکار ،یموند گهید یاز روز ها شترینه دخترم امروز ب_

 نشده. نیتر از ا

 که حال نداشتم درست راه برم. یواقعا خسته شدم آنقدر یلیتکون دادم، امروز خ یسر
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 از سر ورودم به ینفس اط،یلباس هام رو عوض کردم و رفتم تو ح یسست به اتاق خدمه برگشتم به سخت یقدم ها با

 گاز بودن، بهم دست بده. یجلو یبعد از کل یکه باعث شد حس خوب دمیآزاد کش یفضا

 نگاه کردم نبود. یکنم بعد برم اما هرچ یداقل ازش خداحافظدنبال بابا حامد گشتم تا ح باچشم

 به سمت ادِیز یاز خستگ یآروم که ناش یبا قدم ها رون،یاومدم ب الیاز و ریباال انداختم و سر به ز یشونه ا الیخیب

 خونه برگردم. رمیحتما دربست بگ دیوقت بود با رید یلیسرکوچه رفتم. خ

مثل دلشوره بهم دست  یحس بد لیدل یدونم چرا ب ینم کنه،یداره نگاهم م یبود که حس کردم کس نییپا سرم

 داد.

بوتهِ  یها رکیرجیج یسرعتم رو چند لحظه کمتر کردم و اطراف رو با دقت نگاه کردم کوچه خلوت بود و فقط صدا 

 .دیرسیکنار جوب، به گوش م

ادامه دادم، اما چند قدم  رمیگلوم رو قورت دادم به مس ه،آبیکه به دلم رخنه کرده الک یزدم که نگران بیخودم نه به

 متوجه نشدم از کدوم سمت اومد! یاتفاق افتاد که حت عیجلوم ظاهر شد، آنقدر سر یجلو تر نرفته بودم که کس

 چسبونده. نیپاهام رو به زم یرو داشتم که کس نیحس ا ستادم،یا سرجام

مشخص نبود به طرز  یلیکوچه صورتش خ یکیود به خاطر تاربهش چشم دوختم، به نظرم چهرش ترسناک ب باترس

 رفتم. یگام به قدم م کیشد من  یم کیکه بهم نزد یکرد، با هرقدم خیدست هام و کل بدنم  یوحشتناک

 ؟یخوا یم یچ یهست یتو ک_

که دستش بود رسما قالب  یچاقو بزرگ دنیو آورد باال، با دداد و دستش ر لیبهم تحو ینداد و فقط لبخند یجواب

سمت مخالف وتمام  دمیچرخ عینفس هام به شماره افتاد، سر زدیکه به دلم چنگ م یکردم، از وحشت و ترس یته

 !نمیتونم بب یرو نم حفرار کنم وگرنه فردا صب دیفقط با ختم،یقدرتم رو داخل پاهام ر

 فرو رفتم. یا گهید مرد نهیتو س میقدم واسه فرارم با شکست مواجه شد، مستق نیاول

که اون مرد داشت، حداقل دو  ییزده خواستم هولش بدم که جفت بازوهام رو گرفت. تقال کردم اما زور و بازو وحشت

 رحم! ریبود غ یزیبرابر من بود. با وحشت به چشم هاش نگاه کردم که توش هرچ

 بود گفتم: ادیکه به خاطر ترس ز یلکنت با
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 برم.  دیدارم مال شما بزار یبه خدا من پول ندارم اصال هرچ ن؟یخوا یم یچ نیحستو رو خدا، شمارو به امام _

 غیگلوم گذاشت، ج یمن رو از پشت به خودش چسبوند و چاقو بزرگش رو رو دمشیهمون مرده که اول د هوی

 دهنم گذاشت و فشار داد.  یدستش رو جلو عیکه سر دمیکش یفیخف

 دم.افتاده بو ریدو ببر گ نیا نیب یکوچک شکیکه کال راه نفسم بند اومد، تا مرز سکته رفتم همانند گنج یجور

نفس بکشم، سرش  یبا سخت توانستمیدستم دستش و گرفتم بلکه ولم کنه، اما آنقدر ناتوان شده بودم که فقط م با

 که وحشتم رو صدبرابر کرد گفت: یگوشم برد و با لحن کیرو نزد

 . یباش زهیم زهیر نیهمچ کردمیرو نم فکرش چیجوجه کوچولو؟ ه یفرار کن یخواست یم یا کت_

 جلوتر اومد. یمرده قدم یکی اون

 ریغ کنمیفکر م دمیمن ترس دیشا ای اومد،یم یرعادیبه نظرم غ یادیچشم هاش شدم که ز رهیخ یکیتو اون تار 

 باشه؟ ینقره ا یچشم کس شهیمگه م هیعاد

 کرد.  شتریبدنم ب یبه تقال کردم که فشارش رو رو شروع

 بازم غر غر کنه.  سیحوصله ندارم رئ م،یجا گلوش ببر بر نیهم_

 کردم؟ کاریخودت کمکم کن مگه من چ ایپوشوند، خدا یریحرفش نم اشک دور تا دور چشم هام رو مثل حر نیا با

 زمزمه وار گفت: یحن هوس آلودکه من رو گرفته بود سرش داخل گردنم فرو کرد و بال یهمون

 . میاز شرش خالص ش شهیفهمه، فردا صبح هم م ینم یکه کس میامشب رو باهاش حال کن هیاگه _

 !دیقرآن مج ای

 ست؟یکوچه خلوت ن نیکس تو ا چیخدا چرا ه یکرد، ا یخنده ا یتقال کردم که مرد دوم شتریحرفا ب نیا با

رفت و خاطرات تلخ  یاهیترس، چشم هام س ایبه خاطر شُک بود   دمیدیچشم هام م یقشنگ مرگ رو جلو گهید

 ...غیج یسوخت، صدا یم شیکه تو آت دمیرو د نمونیچشم هام قد علم کردن، ماش یاون تصادف جلو

 تابم فرو رفت. یکه کُند داخل قلب ب یآتش بود که مثل خنجر یدلخراش مادرم تو شعله ها یصدا دیشا
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که  یلحظه همون کیکه تو  دمیکش رونیاز اون صحنه وحشتناک خودم رو ب یوقت ختیچشمام دونه دونه ر اشک

 شد. دهیمنو گرفته بود با شدت به عقب کش

 یم شتریکه هرلحظه شدتش ب یبا اشک وفتمیگرفتم تا ن واریدستم رو به د جایاتفاق افتاد که مثل گ نیا عیسر آنقدر

 شد برگشتم به پشت سرم نگاه کردم.

 دیاگرفتنشون. ش دیو به رگبار فحش و تهد نایشد افتادن به جون ا داشونیکه اصال معلوم نبود از کجا پ  گهیمرد د ا

 که کمک برام فرستاد. دیهام رو شن ادیفر یخدا صدا

تا حداقل  میدست بردم سمت گوش عیسر دیلرزیبودم و دست و پام م دهیکنم  در حد مرگ ترس کاریدونستم چ ینم

که  یندا درحال دنیبکشم که با د غیاز ترس خواستم ج دیمن رو به سمت خودش کش یم، که دستزنگ بزن سیبه پل

 به اونا کردم. یرو پاهام بند نبودم اشاره ا یاز سست

 اونا...اونا.. سیزنگ....بزن...ب..به پل_

 کشوند. نیرو گذاشت رو دهنم و سمت ماش دستش

 .میبر دیسوار شو هلنا با_

 . می...زنگ بزنسیبه ....پل دی....باشن؟یم یپس...پس اونا چ_

 هیبه ک یمشخص نبود ک ادیکوچه ز یکیبودن و به خاطر تار ریبه اون چهار نفر کرد که بدجور باهم در گ ینگاه

 انداخت. 

 سوار شو.  شهینم یزیاونا رو ول کن چ_

 جا چه خبره! نیاصال امشب ا ؟یچ نهیبب بیآس یکه! اگر کس یچ یعنیمخالفت کنم اخه  خواستم

ز ا رون،یب میاز کوچه زد یادیز یلیو با سرعت خ نینشوندتم تو ماش د،یرو واسه نشستن د  میکه مکث طوالن ندا

 .کردیگشت و به عقب نگاه م یدرچنگ زدم که ناخونم شکست. ندا مدام برم رهیبه دستگ یترس جور

 بدتر بود یلیخودم خرو از چشم هاش بخونم اما االن حال  یترس و نگران تونستمیم 
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گلوم قرار گرفت باعث شد از وحشت به سک  یکه چاقو رو یآوردن اون لحظه ا ادیبه  د،یلرز یدست هام م هنوز

 . وفتمیسکه ب

نگه داشت  یسوپر کی کیکردم رو گرفت و نزد خیگرمش دستِ  یکه متوجه حال آشوفتم شده، با دست ها ندا

 زد گفت: یتوش موج م یکه نگران یبرگشت سمتم و با لحن

 هلنا منو نگاه کن. ؟یخوب زمیهلنا عز_

 سکم گرفته بود و فقط تونستم با تکون دادن سرم بگم، نه. سک

 ریناخوداگاه دستم رو ز دمینگاهش رو نفهم یگلوم شد. معن کینزد ییجا رهیندا، از چشم هام سُر خورد و خ نگاه

 ن اصال حسش نکردم، چشم هام از تعجب گرد شد.که تا اال یو سوزش یسیبا حس خ یول دمیچونم کش

به گلوم  ینگاه نهیشالم رو زدم کنار و از داخل آ عیشدم. سر رهیرو آوردم باال و نآباورانه به خون رو دستم خ دستم

 انداختم.

آنقدر  یعنیشده  دهیعقب گلوم خراش دنیکه منو گفته بود رو کش یاون یبود احتماال وقت ینسبتا سطح یِدگیبر

 بودم که متوجه نشدم؟ دهیترس

 گفتم:  یلرزون یوبه اطراف نگاه کردم و با صدا دمیکش ینفس دهیکوب یم نمیس وارهیتابانه به د یب قلبم

 دستمال بهم بده. هیندا _

 چشم شد! هوی نیکرد. ا ینگاهم م رهیخ رهیبرگشتم سمت ندا که هنوز خ ومدین ییصدا چیه اما

 کون دادم و گفتم:صورتش ت یرو جلو دستم

 ؟یدیدستمال ..م هی.. ندا با..توام... یه_

شد. با تعجب رفتنش رو  ادهیباز کرد و پ نیدر ماش عیکه جوابم رو بده  سر نیکه به خودش اومد باشه بدون ا انگار

 کرد؟ نیچرا همچ نینگاه کردم که با عجله به سمت سوپر مارکت رفت. ا

تن گش کمیرو باز کردم، با  نیداشبرد ماش دیلرز یم کمیجونم که هنوزم  یب یبا دست ها دم،یکش قینفس عم هی

 کردم. دایدستمال پ کیخرت و پرت ها  یقاط
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 چقدر نیشده باشه، بب دهیکردم گلوم بر یفکرش رو نم چیعقب تر آوردم و آروم گذاشتم رو زخمم ه یرو کم شالم

 که اصال متوجه سوزشش نشدم. دمیترس

و  دیپت یم یشتریبه خودم مسلط شم. قلبم با آرامش ب کمیشد تا  یفرصت نیا برگرده، همتا ند دیطول کش یلیخ

 رفت. نیسک سکم از ب

 یو روام ر رهینگاه خ یوقت ده،یرنگش پر کمیبرگشت، حس کردم  سهیک هیکه ندا با  دمیکش میشونیبه پ یدست

 زد گفت: یرو م نیرو انداخت رو پام و همون طور که استارت ماش سهیک د،یخودش د

 گرفتم. وهیو آبم کیبخور فکر کنم فشارت افتاده واست ک_

شروع  یبود که نه متوجه شدم ک یا قهیکآبوس پنج دق کیشده، مثل  یپات یبهش نگفتم، فکردم بدجور قاط یزیچ

 و آروم گفتم: نییرو تا ته دادم پا شهیتموم شد! ش یشد، نه ک

 خواستن؟ یم یها از من چ ارویرت اون بود ندا..به نظ بیعج یلیخ انیجر نیا_

 خونسرد دنده رو عوض کرد و گفت: ندا

  هیعاد زایچ نیپره الت و لوته از ا یکن یکار م یکه تو دار یمحل نیروش فکر نکن ا_

 نه تکون دادم. یبه معن یسر

ه زند شتریبودن تا صبح ب دهیزدن. اگر اون دو نفر نرس یباشن حرف از کشتن م یمعمول یامکان نداره اونا آدم ها_

 کار کردم؟ یخواد بکشه؟ مگه من چ یدختره م هی لیدل یب ینبودم آخه ک

 نگاه کردم. رونیچونم و از پنجره به ب رینگفت. دستم رو گذاشتم ز یزیکرد و چ یبهم نگاه یچشم ریز ندا

 ؟یبشه چ شونیزیاگه چزنگ بزنم  سیبه پل یشدن چرا نذاشت ریکه باهاشون درگ مینگران حال اون دو نفر_

 گفت: یآروم یداشت با صدا یرو برم شیهمون طور که گوش ندا

 زمیزدرست بود؟ ع یکن یزنگ بزنن اصال موندن تو فکر م سیتونن به پل یگفتم نگران نباش به ماچه؟ خودشون م_

 کنن. ینم راتیتو دعوا حلوا خ

 شدم و با حرص گفتم: یداد عصب یکه بهم م ییسر باال یجواب ها از
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شهرستان منم که بهت زنگ نزدم! من دارم  یکه امروز صبح رفت یمگه نگفت ؟یکرد یکار م یجا چ نیاصال خودت ا_

ن گفته من رو بکش سشیگفت رئ ارویالت و لوت بودن؟ بابا  یگ یم لکسیخواستن منو بکشن تو ر یگم اونا م یم

 گردن! یوقته دنبالم م یلیخ ای پانیوقته دارن من رو م یلیخ یعنی نی! ایش میق یخاستیم یگفت تا ک

 یصحبت کردم که نفسم باال نم تیشد. آنقدر با حرص و عصبان بمیکه کردم فقط سکوت ندا نص یداد یداد و ب از

شده بودم که از چنگال گرگ فرار کرده و  یترکم، مثل بره ا یاسترس م ای یکردم هر لحظه از نگران یاومد. حس م

 گرده! یدنبال مادرش م رونیزار داره ح شهیاالن تو ب

که بدتر بود سکوت نداست که چرا  یزیاون دو نفر رو فراموش کنم. چ یحرف ها ایکه افتاد  یتونستم اتفاق ینم

 رت و پرت گفتم.شم صبورانه سکوت کرد و من همه جوره چ یخواست من خال یانگار م گه؟ینم یچیه

من  دیشا ایگه  یکردم ندا داره بهم دروغ م یشکست، حس م نیآروم ندا سکوت عذاب آور ماش یبعد با صدا یکم

 بهم دست داده یزیچ نینداشتم که همچ یحال خوب

 یبرگشتم، م نیهم یراه رفتم اما منصرف شدم برا یگوش کن هلنا اولن اروم باش. دومن من صبح تا وسط ها_

 یادیکارت ز دیگفتم شا یستین دمید یخواستم استراحت کنم بعد بهت خبر نرفتنم رو بدم، رفتم دم خونت وقت

ار ک یچ یدعوا شده، توقع داشت وچهتو ک دمیاومدم د یکردنت بود! که وقت ریمن فقط قصدم قافلگ ده،یطول کش

تموم شد با حرص خوردن  گهیدر هرحال دکه بودن  یهر خر یدیکه تو د یی. بعدشم اونادمیترس یلیکنم خودمم خ

 پس آروم باش. ،یترسونیخودت رو م شتریب یدار یالک الیو فکر و خ

ن نکرده فقط م یندا اون که کار بد ینسبتا منطق یبود و گوشم رو سپرده بودم به حرف ها رونینگاهم به ب همچنان

 کرد. یرو م یکار نیمن بود همچ یجا یا گهیهر کس د دیشا دمیترس یادیز

شم که صدام  ادهیلب گفتم و خواستم پ ریز یخونه نگه داشت ممنون آروم یکه جلو یشدم تا وقت لنتیسا گهید

 کرد.

 بمونم؟ شتیامشب پ امیب یخوا یم_

 اومد آروم لب زدم.  یکه از ته چاه درم ییصدا با

 وقته برو خونه، من حالم خوبه.  رینه د_

 چند روز نرو سرکار. هیهلنا _
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 گفتم: یتعجب کردم با لحن مشکوک نهادششیپ از

 که نبود؟ بود؟ یمهم زیچ هیفردا خونه بمونم کاف نیهم لمیالبته فردا رو تعط ؟یچ یبرا_

که  یخم کرد و با نگاه رونیبه سمت ب یشد، سرش رو لحظه ا مونیباز کرد اما انگار پش یرو واسه زدن حرف دهنش

 گفت: دمیرو نفهم شیمعن

 . نمتیب یباشه بعدا م_

 رو دنبال کردم. رشیکه از کوچه کامل خارج بشه با نگاهم مس یگاز داد و رفت، تا وقت عیسر بعدشم

که اون لحظه بهم  یاز اون دلشوره ا کمیبه سمت خونه قدم برداشتم و رفتم داخل حالم خراب بود و هنوز  یحال یب با

 شد. یم نییدست داد داخل دلم باال و پا

 م.بخواب یدونم بتونم حت یم دیرو تجربه کرده بودم و بع ایحال دن نیقفل کردم، امشب بدتر در خونه رو ناخداگاه

 یستاره ا چیاتاقم شدم که ه ینامعلوم، رو آسمان گچ ینقطه ا رهیتخت پرت و خ یپژمرده، خودم رو رو یافکار با

 بود. دیرنگش سف شهینداشت و هم

 خواستن من رو بکشن؟ یاونا م چرا

 !میدشمن نبود یکنم تو گذشته نه من و نه خانوادم با کس یفکر م یداشت هرچ یلیچه دل آخه

 زد. یبه تلخ م،یزندگ نیریچه زود دوران ش ریبخ ادشیبا همه داشت  یرفتار خوب شهیکه جوشکار بود و هم پدرم

 گم شدم. ایکه به ساحل برسم، دوباره تو در نیقبل از ا من

 شه.  یکه هنوزم، داره خراب تر از روز قبل م یا رانهیسست شد و من موندم و و میزود ستون زندگ چه

 صبور باش! "

 "! یها برس نیتا به بهتر ،یهاروتجربه کن نیبدتر دیبا یگاه

 شد؟ یبه خاطرم اومد اما مگه م یکردم فراموش کنم که اون لحظه چ یسع

 ؟یببر ادیرو از  تیلحظه زندگ نیشد بدتر یم مگه
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 ؟یدیزجر م شتریاون خاطرات روز به روز منو ب یادآوریشدم چرا با  ریهمون شب به اندازه صدسال پ ایخدا

 !هیبه خودت قسم کاف ه،یبار اتفاق افتاد کاف هی

امشب رو با آرامش بخوابم! نذار کابوس  کیباال آوردم، بزار  نمیس یحرکت دادم و پتو رو تا رو نیرو به طرف سرم

 ..نمیبب

 خواب، آغشته بشود. کیچشم هام به رنگ تار ریرو داخل بالشت فرو و اجازده دادم، حر صورتم

*** 

 رو شکافت . میچشم ها یرگیت دینور خورش یشدن نور به چشم ها، آروم پلک هام رو از هم باز کردم و گرما دهیتاب با

رام ب شبیوابم، به خصوص که دبخ شتریخواد ب یدلم م دم،یتخت خوردم و به سمت مخالف پنجره چرخ یرو یتکون

 تو وجودم هست. یو کِرخت یترسناک داخل ذهنم نِشَست کرده و هنوز اون سست لمیف هیمثل 

ت که مدام داش الدیشماره م دنیانداختم، اما با د رندهیبه گ یخم و نگاه زیو به سمت مسرم ر م،یگوش برهیو یصدا با

 دکمه اتصال زدم. یکه تماس قطع نشه فور نیا یو برا دمیمثل برق گرفته ها از جام پر زدیزنگ م

 الو..._

 انداخت. نینامنظم و نگرانش بعد از مکث به گوشم طن ینفس ها یصدا

فکر کردم  ؟یدیجواب نم دمیم امیو پ زنمیبهت زنگ م یهرچ شبیچرا از د یدختر سکتم داد ؟یهلنا؟ خودت_

 افتاده. یبرات اتفاق

 آروم بود گفتم: یادیکه ز ییام از خجالت قرمز شد، لبم رو به دندون گرفتم و با صداهم لپ ه یاز پشت گوش یحت

 .دیاصال متوجه نشدم که شما تماس گرفت دم،یقرص خوردم خواب هی کردیسرم درد م شبید الدیآقا م دیببخش_

 نگرانش اومد. یدوباره صدا هیناراحت شد، بعد از چند ثان کردمیصحبت م یکه هنوز هم باهاش رسم نیاز ا دیشا

 دکتر...  میدنبالت بر امیاگه الزمه ب ؟یاالن چه طور_

 از لباسم که چروک شده بود رو صاف کنم. یکردم با دست، قسمت یجآبه جا شدم و سع کمیتخت  یرو
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 ممنون نه االن خوبم. _

 رو بگم!  یجمله فسقل هی نیکندم تا هم جون

 د؟یروز واسه ناهار وقت دارشما ام گمیخوبه پس خداروشکر، م_

آسون بود، دو  نهیخواد من رو بب یکه چرا امروز م نیانداختم، حدس ا واریلباس، به ساعت گوشه د یرو از رو نگاهم

بهش جواب  میمستق ریکه غ نیخواست، با وجود ا یاز من جواب م چارهیب نیآره، در هرحال ا ایدل بودم که بگم نه 

 ست که روش فکر کنم! رد دادم اما بازم ازم خوا

 بله وقت دارم. _

 گفت: یاش شده باشه با تک خنده ا یکه جواب من باعث خوشحال انگار

 دنبالتون.  امیپس من ساعت دوازده م_

 گفتم: عیحرفش سر نیا دنیشن با

 ام کار دارم. ییسر راه جا ام،یخودم م دیآدرس بد دیفتیخوام به زحمت ب ینه نم_

 فعال. نمتونیبیم فرستم،یباشه پس من براتون آدرس رو م_

 بله ممنون. خداحافظ._

 افهیحال مسخره و زارم و ق نیبردم که من واقعا حوصله ندارم! آخه با ا یپ نیتلفن رو قطع کردم تازه به ا یوقت

 کنه. یداغونم پاشم برم که رسما مسخرم م

رفتم. چهره خستم رو از نظر  یبهداشت سیاز جام بلند شدم و به سرو یحال یرو شوت کردم گوشه تخت و با ب پتو

 سرحال تر بشم. یبه خودم دادم تا کم یشدن قطرات آب، فرصت دهیگذروندم و با پاش

ا اومد پس ب یضعف به سراغم م گهیخوردم چند ساعت د ینم یزیبگم اصال اشتها نداشتم دروغ نگفتم اما اگه چ اگه

افتاد فرار کنم.  شبیکه د یخواست از اتفاق یدلم م یخودم گرفتم، به هر نحو یچند لقه برا یتمام، زور یلیم یب

تلخ  یخودم پر از کابوس ها یبه اندازه کاف باشه،داشته  یتو امروزم نقش شبید یخواست صحنه ها یدلم نم چیه

 هستم.
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 غم زده من هستن. یچشم ها یجلو دنیواسه رقص یفرصت نیکه انگار منتظره کوچک تر ییها کابوس

 یب یایتو خودم و دن قهیچند دق ستیشد، معلوم ن یازش خارج نم یبخار گهیام انداختم که د ییرو به چا نگاهم

 رحم درونم غرق شدم.

اه م کی نیهم ادمهیاز همه نو تر بود،  یکیکه داشتم  ییچند مانتو نیجمع کردم و به اتاق رفتم. ب عیرو سر سفره

 .دمیبا ندا به پاساژ رفتم خر یوقت شیپ

 رنگم رو هم برداشتم. یمشک یِو همراهش شال کرم رنگم که ست مانتو بود و شلوارِ ل رونیب دمشیکش

انداخت که دختر  یم نیحرف مادرم تو گوشم طن شهیهم ستم،ین شیاهل آرا ادیمن ز دیطول نکش ادیشدنم ز آماده

ب که توسط خودت رنگ شده جل یرو نسبت به صورت هیفقط نگاه بق هارینم یخوشگل اد،یز شیباشه آرا نیسنگ دیبا

 کنه. یم

 خالصه شد... ملیپنکک و ر کمیمن رو  شیآرا تنها

 نداشتم! زایچ نیهم واسه ا یا زهیانگ گهید دیشا

 ینم یبرام فرستاده بود رو درست حساب الدیکه م یآدرس رون،یانداختم و از خونه اومدم ب فمیرو داخل ک میگوش

 شناختم.

 افتاد حس ترس روزیام که د یخودم گم بشم با اتفاق دمیترس یتکون دادم، م یتاکس یبرا یدست ابونیخ کینزد

 مختلف شدم. یو مردم و مغازه ها رونیب رهیخ ریمس هیداخل دلم لونه کرده، آدرس رو به راننده دادم و بق یکوچک

اما  هیدونه من بازم جوابم منف یکه م نیبگم؟ با ا دیبا یچ دالیکردم که االن به م یموضوع فکر م نیخودم به ا شیپ

 یبزرگتره درست حساب کیاصال  ایاگر پدر و مادرم بودن  دیسخته، شا کمیمن  یبرا نیکنه و ا یم یبازم پافشار

 گم نه! یچشم بسته م ،یهمه خوب نیکه با وجود ا االنکردم نه مثل  یموضوع فکر م نیداشتم، با چشم باز رو ا

 .میدیخانم رس_

 رو به روم انداختم. کیو رستوران نسبتا ش رونیرو از پنجره به ب نگاهم

 اومد؟ رستوران خاتم... ی. چرا به نظرم آنقدر آشنا مستادمیدر رستوران ا یرو دادم و چند لحظه جلو هیکرا
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 اد؟یاما چرا آنقدر آشنا به نظر م ومدیتا حاال ن ییجا نیهمچ مطمئنم

 خانم.هلنا _

لب هام نشوندم و منتظر موندم چند  یرو ی، لبخند دمیرو پاشنه پام به سمتش چرخ الد،یبم و مردونه م یصدا با

رنگش رو به سمت باال مدل  یخوشحالت قهوه ا یبود، موها کیو ش زیتم شهیکنه. مثل هم یمونده رو ط یقدم باق

 داشت. شیته ر کمیداده بود و نسبت به دفعه قبل 

 سرش رو خم کرد. یکم یمیو به نشانه احترام، همراه با لبخند مال ستادیروم ا روبه

 که نکردم؟ ریسالم د_

 زدنش برداشتم و کنارش قدم برداشتم. دیتکون دادم، دست از سر د یسر

 . دمیاالن رس نینه اتفاقا منم هم_

 یموضوع واقف م نیبه ا شتریب ردم،کیداخل رستوران نگاه م نیزایبه اطراف و د شتریب یداخل، هرچ میرفت باهم

 و چرا؟ یکِ ستین ادمیجا قبال اومدم، اما چرا  نیشدم که من ا

د ها و چن واریبا د یبزرگ گوشه سالن بود که تضاد قشنگ ومیکه به چشم خورد آکوار یزیچ نیداخل اول میرفت تا

د که انتخاب کر ییجا م،یپنجره نشست کیدو نفره درست نزد زیم کی یرو الدیم ییگلدون کنارش داشت، با راهنما

 .دیرو راحت د رونیرستوران و هم ب یشد هم کل نما یکه م یِجور

 د؟یخوریم یچ_

 یلیخ ،یاش که برق خاص اهیس یروش گرفتم و به چشم ها دیسف یو ظرف ها یزرشک یزیرو از رو م نگاهم

 انداختم. کردیم یینامحسوس داخلش خودنما

 اختم و دست آخر گفتم :به منو اند یسرسر نگاه

 .خورمیمنم همون رو م دیدیخودتون سفارش م یهرچ_

 گفت: هیبه منو انداخت و بعد از چند ثان یحرفم نگاه نیا با

 د؟یخوریکباب م_
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 رفت اشاره کرد. یکه داشت به سمت آشپزخونه م یبهم زد و به گارسون یتکون دادم که لبخند یسر

 قرار داشت، شدم. کشیکه نزد یدو نفره ا زیم رهیلحظه خ هیو خود به خود  ومیرو انداختم به آکوار نگاهم

 ...زیم اون

 یشدم، انگار ذهنم داشت م یخال زیاون م رهیلب هام قرار گرفت و خ یچونم و انگشت اشارم رو ریرو ز دستم

 اما موفق نبود. ارهیب ادیرو به  یزیکه چ دیجنگ

چاله  اهیتو س ،یاز  نقطه نامعلوم یو اجازه دادم ذهن سرکشم به خَلَع ا هم فشردم یچشم هام رو رو یلحظه ا یبرا

 مغزم بره و من رو دنبال خودش بکشه...

  ؟ینگام کن رهیخ رهیرستوران که فقط خ یمنو آورد ؟یآنقدر نگاهم نکن شهیم"_

 . زنهیاون دختر م یبه رو یلبخند

 خوشمزه تر جلو روم نشسته! زیچ هی نمیبیم کنمیفکر م یخوام غذا سفارش بدم اما هرچ یم_

 .کنهیم ومیداخل آکوار یها یبه ماه یاشاره ا نهیو دست به س دهیتاسف تکون م یاز رو یسر

 "! یخوریزنده ام م یماه ینگفته بود_

 اد؟یاما چرا فقط صداشون م دمینشستن رو شن زیکه رو م یاون دو نفر یخنده ها یصدا دیخند بلند

 ؟ستین یریتصو چرا

 !؟یچ یعنی رهیو انور م نوریدو تا دونه جمله که تو ذهنم داره ا نیمن چم شده، هم ایخدا

 خول شدم؟ نکنه

 هلنا خانم حالت خوبه؟ یهلنا؟ه_

 چشم هام رو از هم باز کردم و به چهرش چشم دوختم. الدینگران م یصدا با

 ؟یگفت یزیچ دیبله؟ ببخش_
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 کرد. یخال زیبه اون م یچرخوند و اشاره ا ینگاهم کرد، سر مردد

 ؟یصدات کردم جواب نداد یداره؟ چرا هرچ یمشکل زیاون م_

 و نیی، سرم رو انداختم پادونستم ینم لشمیدل یکه ناخوداگاه بهم دست داده که حت یو حال تیاز وضع شرمنده

 آروم گفتم:

 حواسم پرت شد.  یچند لحظه ا دیببخش_

 وشحال شدم که نگفت!نگفت و خ یزینگاهم کرد اما چ موشکافانه

 انداختم. یم زیبه اون م یرکیرزینگاه کوتاه و ز یحرف شروع کردم به خوردن و گاه یغذاهامون رو آوردن ب یوقت

 یواسه پرداخت رفت منم خودم رو جمع و جور کردم، دست الدیبه خودم اومدم که م یخوردم وقت یچ دمینفهم اصال

 .ادیب الدیو صبر کردم که م دمیبه شال و مانتوم کش

 به روش زدم. یاومد لبخند یوقت

 بود.  یممنون! واقعا عال یلیبابت غذا و دعوتتون خ_

 فرو کرد. بشیتکون داد و دوتا دست رو داخل ج یسر

 م؟یقدم بزن یکم دیلینکردم بودن در کنار شما باعث شد حالم بهتر بشه ما یکار _

 دونم چرا، اما یبود نم ینیریام بهم دست بده، حس ش یاما باعث شد حس خوب دمیخجالت کش شتریحرفش ب نیا از

 بود.

تق تق  یسمت پارک و فقط صدا میو همقدم شد میاومد رونیرو بهش اعالم کردم، از رستوران ب تمیسکوتم رضا با

 .شکستیکفش هام سکوت رو م

 شدند. یاریکه تازه آب دادیکنار حوض نشان م یتازه چمن و گل ها یبو

 دادیقشنگ نشون م گرفتیشونه به شونم قرار م یوقت ستاد،یهم کنارم ا الدیکه م ستادمیگل ها ا کینزد ناخوداگاه

 خاک خوردم بشه. یها هیگل ها وارد ر نیریش حهیکه را دمیکش یقیسر و گردن از من بلندتره، نفس عم هیکه 
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 درسته؟ د،یباشه که دعوتم رو قبول کرد یبار نیفکر کنم آخر_

خوب از  اومد،یبود و به نظر ناراحت م نیی. سرش پادیسمتش، پس خودش از سکوتم و طرز برخوردم فهم برگشتم

 اولم من گفتم نه!

 .ارمیکردم بهش بزنم رو به زبونم ب نیکه تمر ییکردم حرف ها یمکث سع یباکم

 کنمیو فکر م ستینرمال ن ادیز طمیاماخب من راستش شرا دیهست لیخوب و تکم یلیشما از هر لحاظ خ الدیآقا م_

 .میخوریما بدرد هم نم

 و آروم تر ادامه دادم. دمیکش قینفس عم هی

 بهتر از منه. یکی اقتتونیشما ل_

شد از چشم هاش  یبودن رو کامل م یبه چهرش کردم که عصب یچند لحظه سکوت شد که برگشت سمتم، نگاه 

 !یبخون

 نره گفت: نیباالتر از ا کنهیکنترل م یکه مشخص بود داره به سخت ییو تر و با صداقدم اومد جل کی

رو ندارم! چرا خودت رو  اقتتیل یگیخوامت چرا م یبگو نم یخوا ی. اگه منو نمیلعنت یگیرو م یزیچ نیچرا همچ_

 ؟یدون یارزش م یآنقدر ب

 انداختم و گفتم: نییسرم پا یدونم چرا با ناراحت یبه گلوم چنگ زد نم یحرف هاش بغض از

 .میخوریشما رو ندارم ما به هم نم اقتیچون راسته من واقعا ل_

 ترشد:  یحرفم انگار عصب نیا با

! بابا به خدا من دوست دارم ستیمالک ن یبرا نایمگه نگفتم ا ؟یمیتیچون تو  میخورینگو، به هم نم نویگفتم ا_

 دخالت کنن چرا اخه... ذارمیمگفتم پدر مادرمم ن یهلنا، دوست دارم؛ حت

 نیخواستم به ا یبهش داشتم اما هر بار که م یحس هیدونستم دوستم داره منم ته ته دلم  یوسط حرفش، م دمیپر

 شرفتیحس پ نیشد ا یم نیو مانع از ا دیچیخواست شکوفه کنه رو م یکه م یگل نیا زیت یزیچ هیحس فکر کنم، 

 کنه!
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 طرفس..من..من شما رو دوست ندارم. کیحس شما  الدیآقا م_

 رو زدم، به تمام معنا جون کندم! حرف نیچه طور ا دمینفهم

رونداشت و از گوشه  شیاون برق نگاه چند ساعت پ گهیکه د ییسر بلند کردم و به چشم ها اد،ینم ییصدا دمید

 شدم. رهیخ نمیبب تونستمیرو م یگوش اش، موج ناراحت

 اون. یمن نه برا ینه برا اد،یب شیپ یمشکل ندهیخواستم در آ یکنم، اما من واقعا نمخواست ناراحتش  ینم دلم

 یا گهیخواستم کس د یگره کور خورده، خودم کم دردسر ندارم نم کی ییبا تنها ندهیبخوام چه نخوام من آ چه

 مدت مثل برادر نداشتم بهم کمک کرد. نیکه تو ا الدیمثل م یروهم بدبخت کنم! اونم کس

 کمیحرف کوچ نیبود که با هم یالدیها از پس هم مثل باد از کنارمون گذشتن، من فقط تو سکوت نگاهم به م هیثان

 .نمیرو از چشم هاش بب یتونستم غم و ناراحت یم

حالش خوب نبود، خودم رو لعنت  دیبگه شا یزیخواد چ یبرم نم یپ نیبه ا یکردم وبا گذشت مدت زمان سکوت

 بهش گفتم؟ یورج نیکردم که چرا ا

 فرستادم. فمیدستم رو به دنبالش داخل ک م،یباز باهاش حرف بزنم که با زنگ خوردن گوش خواستم

 .دیصفحه لغز یدستم رو یشماره خانم مجد فور دنید با

 سالم خانم مجد._

 سالم هلنا، حالت خوبه؟_

 و گفتم: ستادمیحوض ا کیفشردم، نزد یکردم م خی یرو داخل انگشت ها یطور که گوش همون

 د؟یشده تماس گرفت یزیممنون. خانم چ_

 حوض بکشم. ینفس بلند به اندازه فواره ها هیباعث شد منم ناخوداگاه  ،یپشت گوش قشینفس عم یصدا

 یمن یجا چون تلفن نیا ایب یتون یدونم امروز روز استراحتتِ اما اگه م یباهات حرف بزنم. م یمهم زیدرمورد چ دیبا_

 بدم. حیتونم کامل و واضح برات توض

Created in Master PDF Editor - Demo Version

Created in Master PDF Editor - Demo Version

http://code-industry.net/


 ترس از مه

 
151 

 

 و گفتم: دمیکش یقیدلشوره گرفتم، نفس عم ییجورا کیافتاده و  یکردم اتفاق حس

 اون جام. گهیچشم من تا چند ساعت د_

 منتظرم خدانگهدار._

 خودش درحال جنگ بود.  یایانداختم که انگار تو دن الدینگاهم رو به م یخداحافظ بعد

 اومد لب زدم. یباال م یکه زور ییدم رو کنارش رسوندم و با صداآروم خو یبا قدم ها 

 د،یخوشبخت بش دوارمیخواستم ناراحتتون کنم درهرحال ام یبرم، بابت امروز من واقعا متاسفم نم ییجا دیمن با_

 .رمیم گهیمن د

م تا رفت ابونیآروم به سمت لب خ یو با قدم ها دمینگفت چرخ یزیچ چیبودم سرش رو بلند کنه اما نکرد و ه منتظر

 اش شده بود اومد. یکه چاشن یبا غم الدیم یخودم رو به خونه خانم مجد برسونم که صدا یبا تاکس

 رسونمت. یبرو سوار شو م_

خواستم قبول نکنم اما مجال  یانداختم. م یکرد نگاه کوتاه یکه االن ازم فرار م ییرو گاز گرفتم و به چشم ها لبم

جلو رو برام باز  یاش در صندل گهینشست و با دست د نیسقف ماش یدستش رو هیرفت،  نشیسمت ماشنداد به 

 نگه داشت.

 یترشیبراش آرامش ب نیبود. انگار االن زم نیزم رهیبه چهرش کردم که خ گهینگاه د هیمکث رفتم سمتش،  یکم با

 داره.

 گفت: یآروم یبست و خودشم هم سوار شد، با صدا متیسوار شدم در رو با مال یوقت

 د؟یر یکجا م_

 بار آخر فواره رو ازعرش به فرش دنبال کردم. یرو به پارک انداختم و برا نگاهم

 ...ابونِیوِلِنجک تو خ ی. طرف هارمیخونه خانم مجد م_

 تکون داد و حرفم رو قطع کرد.  یسر
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 .خودم آدرس رو دارم یکن یدونم کجا کار م یم_

 کنم هم داره! یکه کار م ییآدرس جا یحت یعنیشد،  رشیبازم خ مهیرو زد و من با دهن ن نیماش استارت

 دارم! یطیدونه من چه شرا یکرده و م قیهمه جور دربارم تحق یعنی

 دیچند باز زنگ زد جواب نداد شا شیگوش یرو کرد. حت شینگفت و فقط رانندگ یزیچ چیه الدیم ریطول مس تمام

 جواب تلفن هاش رو بده. ایبگه  یزینمونده بود که بخواد چ یبراش باق یحوصله ااصال 

 .دیرس یبه نظر م شهیروح انداختم که خلوت تر از هم یب ابانیرو به خ نگاهم

 شم یبشم که صد درصد م مونیرو رد کردم پش الدیکه چرا م نیاز ا ندهیاصال تو آ دیکردم و شا یرو ادهیمن ز دیشا

 آنقدر بد نبود. طمیکاش شرا یکنم؟ ا دایتونم بهتر از اون رو پ یکجا م ییخدا

 !  یگذاشت میکاش ها تو زندگ یا نیچقدر از ا ایخدا

 .دمیکردن درونم کش دایواسه آرامش پ قینفس عم هیهم فشردم و  یخستم رو رو یچشم ها یلحظه ا چند

 کنار پدر و مادرم بود تنگ شده! دنیکردم و کارم فقط خند یم یزندگ ینگران چیواسه اون روزام که بدون ه دلم

آورد، چهره خسته پدرم بعد از  یکه جونم رو درم ییکردن ها دیکرد خر یم فیکه برام تعر ییقصه ها یبرا دلم

 گرفت تنگ شده. یم نشیریگرم و ش یرو به رگبار بوسه ها میشونیکرد و پ یاومدنش از سرکار که بغلم م

 کرد، یکه بدجور داشت معذبم م یتیفرار کردن از نگاهش و موقع یخونه خانم مجد نگه داشت. برا یبعد جلو یکم

 گفتم: نیرو باز کردم و در همون هِ  نیدر ماش عیسر

 زحمت دادم. یلیخ د،یممنون که منو رسوند یلیخ_

 شده بود اومد.  رهیکه به ته کوچه خ یحالش درحال یگرفته و ب  یصدا

 . خداحافط.دیمراقب خودتون باش_

 زمزمه کرد. یآروم تر یانداخت و با صدا نییرو پا سرش

 .شهیهم یبرا _
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که  نهیتونم براش بکنم ا یکه م یرفتم چون تنها کار یم دیگرفتش دل منم ناخوداگاه گرفت. هرچه زودتر با یصدا با

 برم... شیاز زندگ

باعث شد چند  نشیحرکت ماش یم و سمت در خونه رفتم. صدافاصله گرفت نشیبگم از ماش یزیکه چ نیا بدون

 لحظه برگردم و رفتنش رو نگاه کنم.

 .ادیب رتیبهتر از من گ یکی دوارمیام_

داشتم البته ته ته دلمم از  یحس بد یلی. خدمیکنار در کوب وارهیپام رو به د یدر رو فشردم و به ضرب چند بار زنگ

گاهمون بهونه بتراشم  خوشحال  یگاه ب یها دارید یباشم و مجبور نبودم برا الدینگران م ستیالزم ن گهیکه د نیا

 بودم.

 شده بود. یخاک یبه چهره خسته بابا حامد انداختم، لباس و شلوارش کم یباز شدن در نگاه یصدا با

 رفتم داخل گفتم: یبه روش زدم و همون طور که آروم م یلبخند

 . یسالم بابا حامد! خسته نباش_

آروم هم  انوسیاز اق شیکه بزرگ یناگفته ا یو حرف ها ینگران هیدونم چرا لبخند بهم نزد و فقط با نگاهش  ینم

 بود رو نشون داد.  شتریب

 خبر داشت! یقلبش ک یناگفته ها از

 آرامش قبل دیساکت بود و شا شهیداخل رفتم، مثل هم عیسست شدِ سر یکم یکه االن به خاطر نگران ییقدم ها با

 .دادیطوفان رو خبر م از

تر سالن رو نگاه کردم  قیدق یشده، وقت دهیهم به صورت نامنظم چ یجعبه رو یادیبه اطراف کردم تعداد ز ینگاه

پله ها باعث  یخانم مجد از باال یجمع شدن، صدا لیاز وسا یلیشدم کامال مشخصه خ لیاز وسا یلیمتوجه نبودِ خ

 . رمیشد نگاهم رو از جعبه ها بگ

 .رشدیکه د ایسالم هلنا جان ب_

 .زدیتو ذوق م یادیبودن سالن ز یها و خال کیبلند کفش هام در برخورد با سرام یرفتم جلوتر، صدا یقدم چند
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هم  اتاق لیاز وسا یبعض یرفتم دنبالش تو اتاق، حت عیکنار پله هم سرد تر بود، سر یها لهیاالن دستم از م دیشا

 جمع شد.

 گفت: نیاز جعبه ها رفت و درهمون ه یکیکه پشتش بهم بود سراغ  یخانم مجد درحال جا چه خبره؟! نیا 

 سر اصل مطلب. رمیم عیوقت ندارم پس سر ادیهلنا ز_

 انداختم و آروم گفتم: ریرو به ز سرم

 .کنمیگوش م دییبفرما_

 هول بود گفت: یکه کم یوبا لحن دیکش یقیعم نفس

از  یکیکه خانم جون خوب شده فرستادمش خونه  ییبرگردم و از اون جا یک ستیو معلوم ن هیترک رمیمن دارم م_

 داخلش فروختم.  یزایخودمم فردا شب پروازمه، خونه رو با تمام چ ن،یبستگانم تو قزو

 من نه! یخدا یباره سرم رو آوردم باال و باتعجب نگاهش کردم، وا کی به

 شم؟یکار م یمن باز ب یعنیحرفش  نیا

 چند لحظه مکث کرد و ادامه داد. دیرو که د نگرانم نگاه

 تیاما نگران نباش از اون جا که درباره وضع م،یراض یلیو من ازت خ یهست یمن متاسفم هلنا تو واقعا دختر خوب_

 .دمیآدرس م هیدونم بهت  یم تیزندگ

 رو داخلش نوشت و گفت: یزیچ عیسر یلیبرداشت و با مداد خ یکاغذ کهیت همزمان

 گردنیم یپرستار شخص هیدنبال  دمیشن شیمنه، قآبل اعتمادن چند وقت پ یمیقد یاز آشناها یکیخونه  نیا_

 کردم.  یتو رو معرف یمنم چون برام کار کرد

 به نوشته هاش انداختم. یجونم ازش گرفتم و نگاه کوتاه یب یرو به سمتم گرفت که با دست ها کاغذ

 کنن.  دایپرو  یکس ترسمیامروز برو اون جا م_

 مونده! یبرام باق نهیگز هینه، حداقل  ایدونستم االن بگم بدبخت شدم  یکردم نم سکوت
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بار منو تو بغلش گرفت، مسخ شده فقط دست هام کنارم افتاده بود اما کم کم دستم  نیاول یمجد اومد جلو و برا خانم

 گرفت. یرو به باز مینیب اسشیعطر گل  یآوردم باال و منم گهواره وجودش رو محکم فشردم بو

 گفت: یگوشم با لحن مهربون کینزد

 . زمیعز یموفق باش دوارمیام یمونیتو مثل دختر نداشتم م_

 گفتم: یگرفته ا یازم فاصله گرفت که با صدا یخشک شدم نقش بست، کم یلب ها یرو یکمرنگ لبخند

 .رمیامروز م نیبابت کارم ممنون هم دیبهم لطف داشت یلیمدت خ نیشما تو ا_

و و به دنبال باباحامد ت رونیحال از خونه اومدم ب یب ینداشتم بگم، با قدم ها یزینگفت منم چ یزیتکون داد چ یسر

دلم  کنه یخواست باهام خداحافظ یدلش نم دیکرد شا شتریبغض گلوم رو ب نیگشتم نبود و ا یرفتم، اما هرچ اطیح

 گرفت.

 لمیخونه مثل ف نیخونه و محوطه رو نگاه کردم، تک تک خاطرات خوب و بد ا نیا گهیبار د کی اطیدر ح یجلو

 چشم هام بود! یجلو

 خونه ست. نیمن با ا دارید انیپا نیو ا رونیدر رو بستم و اومدم ب ریز به سر

رها  مذهن شهیکه تو اون کاغذ نوشته بود رو دادم به راننده و خودم فکرم رو تو ب یگرفتم و آدرس یتاکس کی عیسر

 کردم.

 به هم ربط داره!  کردمیکه همش حس م ییچند روز برام افتاد، اتفاق ها نیکه ا ییاتفاق ها 

اصال  ایکه برام تو کوچه افتاد خانم مجد من رو اخراج کرد؟  یبیروز بعد از اون اتفاق ترسناک و عج هیدرست  چرا

 خواستن من رو بکشن؟ یچرا اون آدم ها م

 اره؟یندا از رفتنش منصرف بشه و سر از اون کوچه در ب دیبا  یبه صورت ناگهان چرا

 ییحرف ها یدرهرحال واقعا خستم، ناراحت هیعاد نایحساس شدم و همه ا یادیمن ز دیو شا ادیعقل من جور درنم با

 !گهیکه االن باال اومد طرف د یطرف گند کیزدم  الدیکه به م

 .ستادمینسبتا بزرگ ا ییالیخونه و کی یکاغذ مچاله شده تو دستم، جلو هیبه خودم اومدم که با  یوقت 
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مکث تنها زنگ خونه رو فشردم، دست هام رو  یشد، با کم یم کیداشت تار بایمردد بودم هوا تقر کمیواسه رفتن  

 در شدم. رهیو خ دمیچیپ چک،یمثل ساقه گل پ فمیدور بند ک

 .دیه گوشم رسب فونیاز پشت آ یرزنیپ یگذشت که صدا کمی

 ه؟یک_

 مِن مِن کردن گفتم: کمیکنم، با  یخودم رو معرف دیبا یدونستم چ ینم

 کار اومدم به عنوان پرستار. یبرا_

 بهت گفته دختر جون؟ یک میپرستار؟ ماکه پرستار الزم ندار_

 گفتم: دیحرفش ناام نیا با

 از طرف خانم مجد اومدم، انگار از آشناهاتون هستند. _

 اومد. رزنهیپ یصدا دوباره

 ...یگیم یچ نمیتو دختر بب ایب گه؟ید هیمجد ک_

 باز شد. یکیت یهمزمان در، باصدا که

 یبه داخل گذاشتم نکنه کال اشتباه اومدم؟  دوباره کاغذ رو باال آوردم و به پالک و آدرس کوچه نگاه یقدم مردد

 خانم مجد اشتباه داد. دیانداختم. درست بود شا

 نیلحظه بترسم و برگه از دستم به زم کیباعث شد  یکس یقدم برداشتم عقب که صدا هیشدم  مونیپش ییجورا هی

 .فتهیب

 د؟یکار دار یبا ک_

 گذاشتم و به پشت سرم نگاه کردم. نمیبه س دیکوبیقلبم که االن بدجور تند م یرو رو دستم

 تونستمیرنگش م یقهوه ا یتو چشم ها کردیگرد نگاهم م یبود و با چشم ها ستادهیدر ا کینزد ینسبتا جوان پسر

  دمش؟ید ییجا یعنیبه نظرم آشناست  یلیسرتاپاش رو از نظر گذروندم خ یمنم چند لحظه ا نم،یتعجب رو بب
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نگفت و مثل من  یزیموندم برام جالب بود اونم چ رهیبهش خ یادی. زکنهیم یخونه زندگ نیمشخص بود تو هم اما

 و چشم هام رو به هم فشردم. دمیکش یقی! نفس عمادینم ادمیباشمش اصال  دهید ییجا کرد، اگرم یمتعجب نگاهم م

 اما انگار اشتباه اومدم. گردمیمن دنبال کار م دیببخش_

 گفت: عیاز کنارش رد بشم که سر اومدم

 ؟یدرسته؟ از طرف خانم مجد اومد یریخانم ش _

 آره تکون دادم. یبه معن ی. سرومدمیرو به خودم فشردم. پس اشتباه ن فمیک شتریسمتش و ب دمیچرخ خوشحال

 رو از من گرفت و به داخل اشاره کرد و آروم گفت: نگاهش

 .میداخل تا صحبت کن میبر_

آب  یکه با بو یاسیرز و  یگل ها میشد اطیقدم برداشتم، تا وارد ح شتریب نانیبا اطم نباریگفتم و ا یآروم باشه

 هام شد. هیوارد ر نشیریش حهیکه را دمیکش قینفس عم هیاز ته دل  د،یبه مشامم خوش رس شده بود یقاط

ل ها گ کینزد واریکه کنار د یو بزرگ دیسف قیبزرگ تر باشه، آالچ کمیخونه از خونه خانم مجد  نیاومد ا ینظر م به

 کرده. یرو تدائ ییایو حوض قرار داشت واقعا منظره قشنگ و رو

 !گرفتمیداغون نبود چهارصدتا عکس م میگوش

بود و  یداخل، اول اون پسره رفت بعد منم پشت سرش خونه قشنگ میو رفت میکرد یمونده رو هم ط یپله باق سه

 یلیکه به نظرم خ وارِیکنار د ینیتزئ یتآبلو ها و مجسمه ها اومدیکه بدجور تو چشم م یزیداشت، چ یجذآب نیزاید

 واسش خرج کردن!

 .دیآقا خوش اومد سالم_

رفتم جلوتر و مودبانه سالم  یچند قدم زد،یپسره حرف م نیداشت با ا ییکه با خوشرو یرزنیسمت پ سرچرخوندم

 بهم کرد و گفت: یدادم، که پسره اشاره ا

 چند تا نکته بهتون بگم.  دیبا دینیلطفا بش_

 بعد رو کرد سمت همون خانومه و گفت: و
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 .دیاریبرامون قهوه ب دیخانم لطف کن نایم_

مشخص نبود آشپزخونش  ادیجا ز نیچشم آروم روانه آشپزخونه شد، از ا کیبهم کرد و با  یخانم نگاه کوتاه نایم

 .دمیترکیم یداشتم از فضول هیچه مدل

 هیتو چشماش  کردیام نگاه م یو وقت کردیاز مبل ها نشستم اونم اومد روبه روم نشست اصال نگاهم نم یکی یرو

 شد. یتو دلم م بیغر بیحس عج هیبود که باعث به وجود اومدن  یزیچ

 پرستار تمام وقت هستم. هیحتما خانم مجد بهتون گفته که من دنبال  ،یهستم شاهرخ محسن یمن محسن_

 گفتم: دیجلو روم گرفتم و با ترد ییطال زیحرفش نگاهم رو از م نیا با

وقت؟  تمام دیشما گفت دیندادن فقط ببخش حیتوض یراستش نه! خانم مجد فوق العاده عجله داشتن و درست حساب_

 جا بمونم؟ نیا دیمن شب هم با یعنی

 پاش انداخت.  یکیاون  یداد و پا رو هیمبل تک یپشت به

 یفلج ییجورا هی شونیخوام ا یدرواقع من پرستار واسه پدرم م د،یبمون دیجا با نیشب هم ا یعنیبله تمام وقت _

مراقبش باشه و کارهاش رو انجام بده به خصوص دارو هاش رو سر وقت بده. من اکثر مواقع  یکامل دارن و الزمه کس

بهتون  یپرستار معمول هیحاضرم دوبرابر پولِ  یول سخته، کمی طیشرا نیپرستار با ا هیکردن  دایو خب پ ستمیخونه ن

 . دیخوام  در نبود من مراقب پدرم باش یحقوق بدم، من فقط ازتون م

 ی! تازه بخواادهیز یلیسخته آخه تمام وقت خ ییجورا هیحرف هاش رو گوش کردم،  زیبه ر زیسکوت و با دقت، ر تو

 !جا بمونه نیم اخواست که شب یرو م یکی نیشب. اما ا ازدهیاز ساعت مثال هشت تا ده،  یعنیتمام وقت  یحساب کن

کم دردسر و  ییجا بمونم؟ خدا نیاعتماد کنم و هم یاصال چه طور ؟یام چخونه یدارم ول ازیمن به پول ن درسته

 .ادیسرم ن ییوقت بال کیندارم  یبدبخت

چون  کنهیکس نم چیبه حال ه یفکر کنم، هرچند که بود و نبود من تو اون خونه فرق کمی دیبا نییانداختم پا سرم

 رو ندارم. یکس

 به سمت جلو خم، و دوتا دستش رو درهم قآلب کرد و آروم گفت: کمیکه  دیرو که د مکثم

 . دیبعد جواب بد دیفکرهاتون رو بکن نیخوا یکه گفتم سخته، م یزیچ کمی کنمیمن درک م_
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 یدختر ب هیواسه  شنهادشیکه داخلش دوتا قهوه بود اومد تو سالن، پ ینیس هیخانم با  ناینگاهش کردم که م کمی

 کس و کار بد نبود! 

 یبودم امکان نداره کس ششیساله که پ کی کیکرده. نزد یهستند که خانم مجد معرف یقابل اعتماد یآدم ها حتما

 داشته باشه. یشوم تیکنه که قصد و ن یرو بهم معرف

 ییجورا کیبهش نداشتم و  یحس بد چیه دمیرو ند اروی نیکه اصال ا نیاعتراف کنم با ا دیاما با بِیکه عج هرچند

 !دمشیبهم دست داد د تیحس امن

از حد به نظرم آشنا و  یادیز یقهوه ا یچشم ها نیپسر با ا نیحس به وجود اومد، اما ا نیاز کجا ا ایدونم چرا و  ینم

 .ومدیپر اعتماد م

 دارم. یتجرب پلمیو د ستین یارکه خب من رشتم اصال پرست نیمنظورم ا د؟یدون یشما سابقه کار من رو م دیببخش_

 یبرا د،ییکردن و کارتون روتا فیکه خانم مجد ازتون آنقدر تعر نیهم یلیمن نه سابقه برام مهمه نه مدرک تحص_

 .هیمن کاف

 زد و ادامه داد. یلبخند کم رنگ نیبرداشتن قهوه دراز کرد و درهمون ه یرو برا دستش

از امروز کارتون رو شروع  دیندار یمشکل ؛یزیچ هیو فقط  دیکه نگران نباش بندمیمن باهاتون قرار داد هم م _

ده هروقت که آما ایخواستم از فردا  یوگرنه م گردم،یو فردا صبح برم رمیالبته سوتفاهم نشه من امشب دارم م د؟یکن

 .دیشروع کن دیبود

 رو مزمزه کردم و آروم گفتم: وانیاز قهوه داخل ل یکم

 . ارمیم رمیالزم دارم که فردا خودم م لهیمقدار وس هیفقط  ندارم ینه مشکل_

 !دمشید ییجا هی کردمیکه حس م یرو لب هاش نقش بست، لبخند تیاز سر رضا یلبخند

 فکرم رو به زبون آوردم. ناخوداگاه

 دم؟یند ییمن قبال شما رو جا یمحسن یآقا دیببخش_
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بهم کرد، برعکس ظاهرش که کامال خونسرد بود حس کردم چشم  ینگاه کوتاه دینوشیطور که قهوه اش رو م همون

 گفت: یهاش پره حرفه، پره تعجبه با لحن خونسرد

 دهیرو د گهیقبال هم د کنمیاما فکر نم نیایآشنا به نظر م یلیاول منم حس کردم شما خ داریفکر نکنم البته در د_

 .میباش

 !میباش دهیرو د گهیکجا ممکنه آخه هم د گفت،یصورتش رو با نگاه هام فتح کردم، راست م رهیخ رهیخ

 به ته سالن کرد.  یبلند شدنش ناخوداگاه منم بلند شدم، اشاره ا با

 زیاگر چ یداخلش هست ول یمدت استفاده کرده، همه چ هیازش  یطبقه هست که پرستار قبل نیهم یاتاق خال هی_

 .کنهیم هیبراتون ته یبگ ناخانمیکه بود به م یهرچ ،یاشتالزم د یا گهید

 سمت پله ها رفت که آروم گفتم: به

 د؟یدیاتاق پدرتون رو بهم نشون م_

 گفت: یگرفته ا یکه برگرده با صدا نیبدون ا ستاد،یمکث کرد و مردد ا یپله ها لحظه ا رو

 .ایدنبالم ب_

 یبود رو داخل فرستادم، آقا دهیدو رونیاز موهام رو که ازشالم به ب یحفظ فاصله دنبالش رفتم و همزمان مقدار با

 و آروم در و باز کرد. ستادیا یرنگ یدر قهوه ا یجلو یمحسن

 تخت کینزد لچریو یشدم که رو یرمردیپ رهینگاه کوتاه رفتم داخل و خ هیکه اول من برم داخل، با  ستادیا کنار

 بود.  رهیخ و آسمان رونیاز پنجره به ب ینفره ا کی

رو به سمت من چرخوند اما اون به من نگاه  لچرشیسمتش رفت و و یمحسن یدلم گرفت، آقا تشیوضع نیا دنید از

 پسرش خوشحاله! دنیکه از د دادیبه پسرش انداخت، با نگاهش نشون م یحالش نگاه مشتاق ینکرد با دوچشم ب

 گفت: زدیپدرش زانو م یهمون طور که جلو ،یبا لحن آروم یمحسن یآقا 

 .دنیکارهاتون انجام م شونیبه بعد ا نیاز ا دتِ،یخانم پرستار جد نیا_

 گفتم: متیجلو گذاشتم و با لبخند و مال یقدم
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 من هلنا هستم.  یمحسن یسالم آقا_

بود که به پسرش  یشد، نگاهش متفاوت با نگاه لیبه سمت من متما کمینگاهش رو از پسرش گرفت  باالخره

 هیچرا گر چارهیب نی. ادیبود که باالخره به ساحل رس ادیموج ها ز نیآنقدر ا زد،یموج م یادیز یداخت، توش غم هاان

 کنه؟ یم

 یشونیچشم هاش رو بست دست هاش مشت شد، آروم بلند شد و پ یلحظه ا دیشاهرخ که نم اشک اش رود آقا

 زد و سمت من اومد. یپدرش رو بوسه گرم

 . دیبهتره شمام استراحت کن ستیحالش مساعد ن ادیاالن پدرم ز_

 . رونیب امیتکون بدم و ب یرنجور گرفتم و فقط تونستم سر رمردیاون پ یاز نگاه کردن به چشم ها دست

 گفت: یآروم یو با صدا دیخستش کش یبه چشم ها یکه آقا شاهرخ دست میرفت نییهارو آروم پا پله

پدر و زمان غذا خوردنش رو بگه، همون طور که گفتم من اکثر  یت دارو هاسپارم که بهتون ساع یخانم م نایبه م_

 .دیبپرس نایاز م دیتون یم دیداشت یو اگر سوال ستمیمواقع ن

 یزیتکون دادم، چند لحظه دست هاش داخل شلوارش فرو رفت و انگار داشت که دنبال چ دنیفهم یبه معن یسر

 گشت. یم

 که بره آروم گفتم: نیکلنجار رفتن با خودم، قبل از ا یلبم رو به دندون گرفتم وبعد از کل 

 سر پدرتون اومده؟ ییپرسم، چه بال یکه م دیببخش_

بلند و کش دارش تو سکوت  ینفس ها یبرگشت سمتم، صدا تیسکوت کرد و در نها یحرفم چند لحظه ا نیا با

 .دیرس یسالن مثل باد به گوشم م

لحظه  هیکرده،  شیسوالم عصب یزد مشخص بود حساب یم یبه سرخ یکه کم ییمتورم و چشم ها یرگ ها از

با  یکه اصال همخون یمتیکنم، اما با مال یجام معذرت خواه یبابت سوال نسبتا ب عیشدم! دهن باز کردم  سر مونیپش

 صورتش نداشت، جوابم رو داد.

 کرد و رفت. بالرو سرش آورده، بعدم ولش  نیا یعوض هی_
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اه شن! ناخوداگ یم دایپ یعوض یکرده، واقعا چه آدم ها یزیچ یکه تصادف نیجمله گنگش فکر کنم منظورش ا نیا با

 فِلنگو بست و رفت.  مارستان،ینرسوندتش ب ارویتصادف کرد و  یکیبا  چارمیشوهرخاله مادرم افتادم، اون ب ادی

زن  هچاریب ره،یم ایشه و از دن یم ریکه اون اطراف بود اما د یمارستانیب نیتر کیکردن و بردنش به نزد داشیپ مردم

 و بچه اش!

 گفتم: ریسر به ز یگرفتم. با لحن ناراحت یتکون دادم و گوشه شالم رو به باز یسر 

 روز دوباره خوب بشن. هی دوارمیمتاسفم، ام_

هم نبود،  یحس خوب یداد ول یدست مبهم  یگم حس بد یبود نم یجور هینگفت و فقط نگاهم کرد، نگاهش  یزیچ

 .دمیاز نگاهش خجالت کش

 برم.  دیمن با دیاستراحت کن دیبر_

شت در پ یرفت که حت یرفت، جور رونیبه سمت ب ،یِترسناک زیفرار کردن از چ هیشب شتریکه ب یتند یبا قدم ها و

 رهاش کرد. مهیسرشم نبست و ن

 که بهم دادن، اطراف رو گشتم. یو به دنبال اتاق نییباال انداختم و رفتم پا یا شونه

 رنگ وجود داشت.  یاتاق با در مشک کیسالن فقط  ته

 باز کردم. کیرو به دستم گرفتم و در اتاق رو با آرامش و هول کوچ فمیک

 !شیآرا زیم هینفره کمد و  کیتخت  کیام هست،  یادیپرستار ز کیبود و خب از نظر من واسه  یجمع و جور اتاق

اتاق قرار داشت و کامال مشخصِ بعد از ساخته  نیبود که داخل ا یکیکوچ یلیو حموم خ یبهداشت سیسرو شیخوب

 نبوده. یمعمار یجا اضافه شده و جزو نقشه اصل نیو حموم به ا سیسرو نیخونه به صورت جداگانه ا نیشدن ا

 داشته باشه. یبرام درنظر گرفتن که همه چ یکنم اتاق یجا زندگ نیچون قراره کال ا انگار

دونم چه موقع واسه حس  یکه اصال نم یرنگ کنار پنجره رفتم و با ذوق یسراغ کمد قهوه ا میذات یکنجکاو با

 .دمیکش یباز کردم و سرک یکردنشِ، در رو به آروم
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رم لباس ف هیلباسش اصال شببود. البته  زونیکرد آو یم ییمارکشم هنوز روش خودنما یدست لباس نو که حت چند

 نه. ایبپوشم  دیفردا از خانمه بپرسم که لباس فرم هم با دینبود با

تخت شوتش کرده بودم، آنقدر  یرفتم که رو فمیدست از نگاه کردن کمد برداشتم و سمت ک میزنگ خوردن گوش با

 کنم! دایبدبختم رو پ یکردم تا بتونم گوش یتخت خال یرو رو فیداخلش بود که کل ک لهیوس

 نشستم دکمه اتصال رو هم زدم. یتخت م یلب هام نقش بست، همون طور که رو یرو یشماره ندا لبخند دنیبا د 

 ؟یسالم چه طور_

درو باز کن  ایعلف سبز شد ب رپامیخونت ز یساعت جلو کی ؟یکن یدر رو باز نم یسالم درد، سالم مرض واسه چ_

 .نمیب

 خندم رو نشنوه.  یتم تا صدارو به دندون گرف لبم

 . ستمیشه ندا من خونه ن ینم_

 گفت: یمتعجب یصدا با

 ؟یرفت یپس کدوم جهنم یچ یعنی ؟یستیخونه ن_

ها رو لب هام نقش بسته بود، رو تخت خودم رو پرت کردم و  یطانیلبخند از اون ش هیکه  یخونسرد درحال یلیخ

 گفتم:

 ..ییبعدشم ا میو ناهار رو باهم خورد میگشت یکل رونیاومدم ب الدیراستش صبح با م_

 وسط حرفم.  دیپر هوی

 الد؟یخونه م یرفت_

 رو پرت کنم اون طرف! یبود گوش کیجمله رو گفت  چشم هام گرد شد و نزد نیا غیبا ج چنان

 ؟یزن یم غیچرا ج یچته روان_

 برم. سهیپر حرصش باعث شد از خنده ر یصدا
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شده  یچ ادیخوشت نم الدیاز م یتو که گفت ؟یباخودت فکر کرد یچ رونیب ایاالن ب نیمَلعون! پاشو هم ییتو یروان_

 . یکن یم تیخدا منو بکش چرا آنقدرمن واذ یا تونهیعروس گمیخونش؟ البد هفته د یحاال رفت

که  ییخوب خنده هام رو کردم با صدا یزد وقت یو با حرص حرف م دیکش یم غیداشت پشت سرهم ج یطور نیهم

 دورگه شده بود گفتم: ادیبه خاطر خنده ز

 کردم. یشوخ ریندا آروم بگ_

 ؟یکردنت، مرض دار یشوخ نیزهرمار با ا_

 گفتم: یو با تک خنده ا دمیبه چشم هام کش یکردم و دست سکوت

 . راستش خانم مجد اخراجم کرد اومدم دنبال کار یخور یخوب حرص م یلیخ_

 جواب داد. نگران

 .میگرد یدنبال کار م میر یخونه فردا باهم م ایپاشو ب ؟ییاالن کجااخراجت کرد؟ _

 تخت بود. کیکه نزد یرو از سرم درآوردم و شوتش کردم رو صندل شالم

 یجا م نیجاها که پرستار بودم فرق داره، تمام وقته، امشبم هم هیبا بق کمیکردم نگران نباش فقط  دایکار کهِ پ_

 .لمیاز وسا یسر هیخونه واسه بردن  امیمونم اما فردا م

 ندا اومد. یمکث که فکر کردم تلفن کال قطع شده صدا یاز کم بعد

 دشیطرف قابل اعتماد هست؟ آخه دختر عاقل آدم که نشناخته شب خونه صاحب کار جد یاز جات مطمئن هست_

 تمرگه! ینم

 خستم یلیمن خ ؟یندار یزنم، کار یباهات حرف م دمتیآره بابا از بستگان دور خانم مجدِ نگران نباش حاال فردا د_

 خوام بخوابم. یم

 . یبا نمتیب یباشه فردا م_

 تموم شد. یطور نیرو قطع و گذاشتم کنار تخت، خداروشکر باز امروز ا یگوش
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 بد؟ تیوضع نیکنم اونم تو ا دایخواستم دوباره کار پ یم یبدتر باشه چه طور یلیتونست االن خ یم

 مردم نشدم که بهتره! یو خونه ها ابانیقل االف تو خکه حدا نیا از

و حرف  الدیم یادآوریبا  رونم،یخستم امروز از صبح ب یلیخ دم،یتخت دوباره دراز کش یرو عوض کردم و رو مانتوم

 یفکردم اما از طر یمطمئنم کار درست یاز طرف ستیباخودم معلوم ن فمیبازم دلم گرفت، واقعا من تکل میکه زد ییها

 ام ناراحتم.

 .کردمیکارم رو شروع م اومدمیخونه فردا م گشتمیبرم دیدونم چه مرگم شده حداقل امشب رو با ینم اصال

 بود؟ بیپسره نگاهاش عج نیدستام فشار دادم چرا آنقدر ا نیزدم و گوشه پتو رو ب یتخت چرخ یرو

 !دمشیمئنم قبال ندست و مط بیغر هیکه  نیحس آرامش داشتم با ا دنشیبا د ناخوداگاه

یتو و اعصابم رو بهم م اومدیمثل گاو م گهیفکر د هیشد  یچشم هام گرم م کمیکه  نیکردم بخوابم اما هم یسع

 .ختیر

 دونم اول به کدومش فکر کنم! یکه نم رهیجور واجور تو مخم داره رژه م یها یفکر و نگران آنقدر

م بکپم! بابا خواب دیبزار دیدوست دار یبهم فشردم، جون هرک شتریپتو فرو کردم و چشم هام ب ریرو تا خِرخِره ز سرم

 .ادیم

*** 

 "نیشاه"

 جلو روم گذاشت. یا گهیعکس د اریکاغذ ها نگاه انداختم، دان یبه محتوا گهیباره د کیو  دمیکش رچونمیرو ز دستم

 رو کنار گذاشتم و عکس رو ازش گرفتم. برگه

 قا؟یدق کارسیخودشه، تو انجمن چ_

 گفت: کردیبه صورتم نگاه م میکه مستق ینشست و درحال زمیم یرو مبل روبه رو اریدان

 و نژادش.  لیاز اسم و فام ریغ ارمیازش درب یدرست حساب زیکاره، نتونستم چ چیدر واقع ه_

Created in Master PDF Editor - Demo Version

Created in Master PDF Editor - Demo Version

http://code-industry.net/


 ترس از مه

 
166 

 

 ؟یاوردیدر ن یزیچ چیاز نامزدش ه ؟یخانوادش چ_

 با دستش موهاش رو مرتب کرد. یو کم دیکش یپوف کالفه ا اریدان

 هی ارمیتونستم درب لشیفقط اسم و فام شهیباورت نم ست،یازش تو انجمن ن یاطالعات چیکه ه هیک ارویدونم  ینم_

 ریشده گ یسپردم که بازم بگردند. حاال چ یاطالعات ی. به چند تا از بچه هاچیمدت کانادا بوده و برگشته االنم که ه

 .یکن یازش دور دیتو جذابه؟ از نظر من با یبرا شیزیچه چ اروی نیابه  یداد

 من! یاز کار ها یفهم یتو چه م دم،یدرهم کش اخم

 و آروم گفتم: دمیخستم کش یبه چشم ها یکه گفت دست ییها زیتوجه به چ بدون

 کجاست دستش خوب شد؟ سانیعل_

که خودم ناکارش کردم رو  یحال کس یبراش جالب بود که رو چه حساب دیبهم انداخت، شا ینگاه کنجکاو یرچشمیز

 پرسم. یم

 گفت: لکسیصداش صاف کرد و ر یکم 

 نگرانش نباش . شه،یزخمش زود خوب م لهیخون آشامه اص هیاون _

 گفت: یمکث کرد و با لحن جد کمی

 ؟یریبگ یدرست و حساب میتصم هیدرباره اون دختر  یخوا ینم_

از جواب  ینگرفته ول یو هنوز جواب پرسهیم ادیز بایکه تقر یبهش انداختم.  منتظر جواب بود سوال ینگاه یرچشمیز

 شه! ینگرفتن خسته نم

 تفاوت گفتم: یب  

 . یبر یتونیم گهید_

کرد و بلند شد، االن حوصله سوال هاش رو نداشتم  هیتک ینگاهم کرد و دسته آخر به دسته صندل رهیخ کمی دیام نا

 دونست. یم خودشم
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 عکس رو برداشتم و بهش چشم دوختم. گهیبار د کی اریرفتن دان با

 ..یدیسع رضا

 ؟یایکه آنقدر متفاوت به نظر م یدار یچ تو

 شد. یبهم زد تکرار م یکه تو مهمون یذهنم مدام حرف تو

 تتیعصبان یتون ینم یکه حت یدرحال یبالست اصل باش هیامکان نداره  ،یکرد ریگ یتو چه لجن زار یدون یتو نم"

 "خودت بکش کنار یکه بدبخت ش نیقبل از ا ،یرو کنترل کن

 خواست کمکم کنه... یمکالمه م نیآخر تو

 ؟یبه من بکن یتونیم یدرک کنم، آخه مثال چه کمک تونمیکه نم یا گهید زیچ ایقصدش مسخره کردن من بود  ای

نگران باشم هدف من  اروی نیبابت ا ستیاالن وقتش ن زدم، میبا صندل یپرونده پرت کردم و دور یرو رو عکسش

 خرفته!  ریاون پ

چند ماه دکمه اتصال  نیبار تو ا نیاول یاسم شاهرخ برا دنیبه صفحش انداختم، با د ینگاه میزنگ خوردن گوش با

 گفتم: یرو زدم و جد

 . شنومیبگو م_

 از دستم شکاره. یکه حساب دادیقشنگ نشون م یپشت گوش شیعصب ینفس ها یصدا

 االن! نیهم نمت،یبب دیبا_

 گفتم: الیخیو ب دمیکش یچندتا خط فرض میدسته صندل یرو محکم تر کردم و با دستم رو میتک 

 ..دید امیآخره هفته م تونمیاالن نم_

 داد زد. بایوسط حرفم و تقر دیپر

 تو! امیترکونم م یدرو م نمیبا ماش ای رونیب ایب ایعمارتتم  یاالن، من جلو نیگفتم هم_
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گذاشتم  یکنه. دستم رو دو طرف صندل ینم یحرفش چشم هام گرد شد، از لحن صحبتش مطمئن بودم شوخ نیا از

 رفتم گفتم: یو همون طور که به سمت در م

 همون جا باش اومدم._

 اومدم. نییپا یکیفرو و پله هارو دوتا  بمیرو داخل ج یکردم، گوش یلب غر غر م ریکه ز یحرص درحال با

م شد، با اخ مونیبگه اما انگار پش یزیمن خواست چ دنیمبل مشغول کار کردن با لب تاپش بود که با د یرو اریدان

 پا تند کردم. رونیو به سمت در ب رونیاز خونه اومدم ب عیدرهم سر یها

چرا، قبال در  دونه که یخطرناکه، خودشم م کمیجا  نیاما اومدنش به ا رمیخواستم باهاش تماس بگ یم خودم

 کنه!ب دیبا یچه کار رهیم ادشیشه کال  یم یاز دستم عصبان یکارش کنم که وقت یاما چ میصحبت کرد یموردش کل

آروم به سمتش  یخونه پارک شده بود، در رو چفت و با قدم ها کیروشن نزد یکه با چراغ ها نشیماش دنید با

 رفتم. 

و چند تا از  اریاز من و دان ریکس غ چیامروز ه یشانس یشانس ،ینه برنامه ا میداشت یامروز نه جلسه ا خداروشکر

 محافظا تو خونه نمونده بود.

از  دیکه من رو د نیرو خوب نگاه کرد اما شاهرخ هم نیشد داخل ماش یو نم دیتاب ینور درست سمت صورت من م 

 رو نبست. نشیدر ماش یشد و حت ادهیپ نیماش

ود باز ب مهیچشم هام ن نیکه به خاطر نور ماش یو درحال دمیکش یقیفاصله نداشت، نفس عمباهام  شتریقدم ب چند

 تکون دادم و گفتم: یکه با حرص دست

 خوبه قبال باهم.. یکن یکار م یچ یمعلوم هست دار چیه_

لباسم رو گرفت، به سمت عقب هولم  قهیکرد و با دوتا دستش  یکه حرفم تموم شه، فاصله اش رو باهام ط نیاز ا قبل

 که واقعا چند لحظه هنگ کردم! واریبه د دیداد و آنچنان کوب

به خون نشسته اش انداختم که  یگره خورده و چشم ها یبه ابروها ینگفتم و نگاه یزیدرد گرفت اما چ یکم کمرم

 م:زد گفت یکه توش تعجب موج م ییدست هاش گذاشتم و با صدا ی! دستم رو روهیعصبان یلیداد خ یکامال نشون م

 زده به سرت؟ یچه مرگت شده نصف شب_
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ست تون یکه نم یتیبهم دست داد، با حرص و عصبان یکه گلوم درد گرفت و حس خفگ دیرو کش قمی شتریب یکم

 صورتم داد زد. یکنه تو شیمخف

 سرش اومده. ییچه بال نمیبنال بب ن؟یشاه یکارش کرد یچ_

 فشار شتریدست هاش ب یدستم رو رو د،یچیپ یبلند شاهرخ تو محوطه م یبود و بدجور صدا کیخلوت و تار اطراف

 حرف بزنم. یکردم با لحن آروم یدادم و سع

 آروم تر حرف بزن! کمی ؟یگ یم یشاهرخ چ یزن یحرف م  یاز ک_

 کوبه؟  یتاب م یچرا آنقدر قلب برادرم ب دم،یشن یشتابان قلبش رو م یفاصله صدا نیا یتو

 .دیباال نره تو صورتم غر ادیکرد ز یم یکه سع ییو با صدا دیبهم چسب شتریب

زده باال! االن حوصله ندارم نفهم  تمیرگ عصبان یگم خودت رو به اون راه نزن که االن حساب یم یچ یفهم یم_

 رو تحمل کنم. تیباز

! به ستیاما درد تو بدتر از درد من ن هیدردش چ دمیفهم یاومده، م یچ یدونستم برا یکم اخم هام در هم شد م کم

 ...ستیخدا قسم ن

مت س دیکش قمیبار  نیا دیسکوتم رو د یبدم نبود، اما شاهرخ وقت حیکه بخوام براش توض نیواسه ا یمناسب وقت

 تر بشه.  ظیقبل دردم گرفت و باعث شد اخمم غل یاز سر شتریکه ب واریبه د دیخودش و دوباره محکم کوب

 داد زد. تیزد با عصبان یکه نفس نفس م یدرحال

 !نیشاه یکار کرد یبا او دختر بدبخت چ_

 که بدجور تو قلبم جنگ!  دیاریمن ن یبسه اسمش رو آنقدر جلو گهیلحظه چشم هام رو به هم فشردم، د چند

 که دستم رو به حالت یدرحال یکنترل شده ا یکه ازم فاصله گرفت و با صدا نشیبه س دمیضرب کوب کیدستم  با

 دادم گفتم: یجلوش تکون م دیتهد

 شه. یجا برو وگرنه برات بد تموم م نیاالن از ا نینداره، هم یموضوع اصال به تو ربط نیا_

 قدم اومد جلو و گفت: هیزد و  یپوزخند شاهرخ
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 ؟یحرمت هامون رو بشکن یخوا یم نیاز ا شتریبد شه؟ بدتر از االن؟ ب_

 ادامه داد: تیدش و با عصبانخو نهیبه س دیکوب

از  یشناسه؟ چرا اسم یسرش اومده چرا منو نم ییچه بال ،یکرد یبشکون. فقط بگو چه غلط ایبشکون المصب ب ایب_

 کرد؟ یاون شب تو چه غلط اره؟یتو نم

تا خرد  شدن  یزیمشت کردم که چ یهم فشردم و فقط تونستم دست هام رو مشت کنم، جور یهام رو چشم

 استخوانم نمونده بود!

تا  دیطول کش یلیخ ارم،یب ادیخوام به  ینم ارم،یخوام به زبون ب یاون شب، اون روزها همش کابوسه، نم یادآوری

 تونستم خودم رو آروم کنم.

 تا تونستم دوباره سرپا بشم. دیطول کش یلیخ

 "فل بشم؟ از فکر تو غا قهیدق کی یباشم ول داریشود شب رو ب یمگر م"

 که پرده چشم هام رو باز کنم گفتم: نیآروم تر از قبل بدون ا یلحن با

 .یدرک کن یتون یکه الزم بود رو انجام دادم، تو نم یکار_

نور از پشت سر  ن،یروشن ماش یدرست پشت به چراغ ها ستاد،یا نمیبه س نهیهام رو باز کردم که شاهرخ س چشم

 داد. ینشون م کیارچهره اش رو ت یخورد و کم یبهش م

 من گفت: یحرص برعکس صدا با

خدا قسم  یکنم، به خداوند یو پشت سرمم نگاه نم رمیاالن م نیهم ایکن  رفهممیش ایکار الزم؟ کدوم کار الزم؟ _

 نکن داد بزنم بگم برادرم مرد... یکار هی هیبرام کاف دمیو کش دمیوشن دمید ی! تا االن هرچرمیم ن،یشاه

کرد، لب هام رو هم  یحرف هاش روثابت م یکه درست ییبلند کردم و به چشم هاش نگاه کردم، چشم ها سرم

 شاهرخ؟ ریمونده غ یبرام ک یفشردم االن تو زندگ

  ؟یکن یم دیچرا با رفتنت منو تهد یلعنت
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که زمان  نیبر ا دمیخواستم از چشم هاش فرار کنم. مردد بودم هنوزم عق یم ییجورا هیهام رو دوباره بستم،  چشم

 حیترج زایچ یلیکردم، غرورم رو به خ یمن خودخواه گهیبهش بگم؟ ظاهر م یروز هیکه  دیاما با ستین یدرست

 دادم.

ز ا  کمیموضوع که  بخوام فقط  نیبگم. با وجود سخت بودن ا یزیچ یتونستم از حال خرابم به کس یکاش م یا اما

 اما آروم گفتم: زمیبر رونیطوفان درونم رو ب

 کردم. یدونست همش رو دستکار یکه از من و تو م یزیحافظش رو پاک کردم، هرچ_

و از ر یهر حرف ایو  یزیاالن توقع هر چ نم،یحرفم رو کامل زدم برگشتم سمت صورتش تا عکس العملش رو بب یوقت

 جانبش داشتم. 

قدم رفت عقب و با دستش به من  کیزد،  یار مرو ج یگرد شده که گوشه گوشه اش ناباور یزده و با چشما بهت

 اشاره کرد.

  ؟ی...د..دادشیچرا...باز ؟یکار کرد ی..ت..تو چ..چنیشاه_

 گه؟ یم یچ نیدادم ا شیباز

از  تونم!  بدتر ینم نیبا ا امیبتونم کنار ب یتونم تحمل کنم، باهرچ یرو نم یکی نیرو از دست دادم، نه ا کنترلم

 خودش داد زدم.

 یوقت ادتهی ؟یشدم چرا نرفت یبه چ لیتبد یدیاون زمان که فهم ،یو بر یاون زمان که خودم رو کشتم تا ولم کن_

کار  نیشدم؟ من بهتر یبزارم بفهمه که چ یچه طور توقع داشت ادته؟یحرف هات  ؟یگفت یچ یدیبال هام رو د

 رفت. یم ادشی دیکرد با یمن رو فراموش م دیممکن رو کردم اون با

 خودش رو جمع جور کرد و گفت: یکم شاهرخ

نابود  و شیدنبالشه، به خاطر توعه که پدر و مادرش مردن تو زندگ ای! به خاطره توعه که سونیاون عاشقت بود لعنت_

 .یکرد

 یزد، درسته من زندگ یگفت، که به حق بودن رو تا آسمون داد م یرو م ییبهش نگاه کردم، حرف ها تیعصبان با

 شدم. شیهمه اتفاق بد تو زندگ نیهلنارو نابود کردم، من باعث ا
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 انتخاب کرد. میتونم بکنم، من هدف زندگ ینم یکار اما

 گهیخوام کس د یتهش تا خِرخِره برم تو گند و کثافط، اما نم دیکه شا یریرو برم، مس ریمس نیکردم که از ا انتخاب

 خبر هم با من غرق بشند. یاون دختر از همه جا ب یمثل شاهرخ و حت یا

من مرده. شاهرخ اگرم االن  یوقته برا یلیدوستش نداشتم خ گهیکارو کردم من د نیا نیهم یآره عاشق بود برا_

 ییبخواد بال ایاگر سون ستیبه خاطر گذشتش وگرنه دوزار برام ارزش نداره! برام مهم ن ،یازت خواستم مراقبش باش

 عوض شده... زایچ یلی. خارهیسرش ب

بشنوم! اون روزا، اون  یزیخواستم چ ینم گهیمحکم به سمت خونه قدم برداشتم، د یبهش کردم و با قدم ها پشت

 انجام بدم، مرده. یبه خاطرش حاضر بودم هرکار یزمان هیکه  یاون دختر ،یعاشق

د ز یوقت ست،یهم سطح تو ن بهم گفت اون یکردم، وقت یهمون اول به حرف بابا گوش م دیعشق اشتباه بود با اون

 کردم. یبه حرفش گوش م دیدختر خط بکش با نیتو گوشم گفت دور ا

ه ش یکس نم چیبه ه ایدن نیجلو، به خاطر پول ، تو ا انیفقط با هوس م ایدخترا لنگه هم اند همشون مثل سون همه

 اعتماد کرد.

گرفته که صدو هشتاد درجه  ی. با صداستمیبا یشاهرخ از پشت سرم باعث شد چند لحظه ا یصدا دمیدر که رس به

 کرد.  یقبل فرق م قهیبا چند دق

 ییکه چه بال ستیبرات مهم ن یخودخواه یلی! خیبه برادر من ندار یشباهت چیتو ه ن،یشناسمت شاه ینم گهید_

 دختر اومده؟ نیا یسر زندگ

ن ممکن لح نیتفاوت تر یگرفت! ب یحرفش دلم م نیبود با ا ومدهین شیمسائل برام پ نیاگر مثل قبل بودم و ا دیشا

 و گفتم: ختمیرو تو صدام ر

 .ستینه برام مهم ن_

 کاریدونستم چ یبودم که نم یعصب یتند برگشتم تو عمارت، درحد یو باقدم ها دمیرو بهم کوب اطیدر ح محکم

 کنم...

 .دیکرد یشوم طلسم نیهمچ ریلعنت به همتون که من رو درگ ،یبه من، لعنت به زندگ لعنت
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ابل برگشت ق ست،یکه قابل جبران ن یبزرگ یلیاشتباه کردم اونم اشتباه خ ختم،یکه حقم مرگ بود و گر یبه من لعنت

 !ستین

دم  یها زیچ نیارزش تر یب وار،یبه د دمشیکه کنار مبل بود برداشتم و کوب یکیکوچ زیکردن حرصم م یخال یبرا

 خونه بودن! نیا ایاش نیتر متیدستم، گرون ق

چشم هاشون  تیوضع نیمن تو ا دنیهراسون اومدن تو سالن اما، از د سانیو عل اریشده دان جادیا یسرصداها از

 گرد شد.

 خراب... یلیخراب بود خ حالم

 قرار گرفت. زیم یوزنم رو شتریکه ب یبزرگ وسط سالن گذاشتم و روش خم شدم جور زیم یدستم رو رو ا

 حالت خوبه؟ شدهیچ ن،یشاه_

 که دورگه شده بود لب زدم. ییبا صدا اریهم فشردم، بدون توجه به سوال و لحن نگران دان یهام رو رو چشم

 چراغا، همش رو خاموش کن._

 ...یچ یعنیفهمم  ینم یخودم درست حساب یکه حت یفاجعه! فاجعه ا یعنی نیو ا کردیم تمیداشت اذ نور

سالن چشم هام رو باز کردم،  یهمزمان با خاموش شدن تمام چراغ ها د،یچین پتو سال ییقدم ها یمکث صدا کمی با

که کامل برگردم، از  نیاومد، باعث شد بدون ا یکه داشت به سمتم م اریدان اطیآروم و با احت یقدم ها یصدا

 سرشونم بهش نگاه کنم.

گوشه لب هام نقش  یگاه پوزخندناخودا ستاد،یچهرم سرجاش ا دنیباهام فاصله نداشت که با د شتریقدم ب چند

 بست.

 دورگم خطاب قرارش دادم. یصدا باهمون

 از دخترا رو برام حاضر کن. یکیاالن  نیهم_

 گفت: ذاشتیم اریشونه دان یکه دستش رو رو یدرحال یجلو گذاشت و باشک و دودل یقدم سانیبارعل نیا

 ...یباشه که بخوا یاصال فکر خوب کنمی! فکر نمستین یتو االن حالت درست حساب_

Created in Master PDF Editor - Demo Version

Created in Master PDF Editor - Demo Version

http://code-industry.net/


 ترس از مه

 
174 

 

من دخالت کنه،  یکس حق نداره تو کارا چیسمتشون، ه دمیچرخ تیکه جملش رو تموم کنه با عصبان نیاز ا قبل

 سوخت. یو حنجرم کم دیچیداد زدم که صدام تو کل عمارت پ ی! جوردمیاجازه دخالت نم یاصال به کس

 به اتاقم، وگرنه... یفرستیرو م یکی گهید قهیمن نظر تورو نخواستم! تا پنج دق_

 بلندم ادامه دادم: یجلوشون تکون دادم و با همون صدا دیرو به حالت تهد دستم

 .دیبش مونیاومدنتون پش ایکه از به دن ارم،یبه روزگار جفتتون م ییبال_

از پله ها به سمت اتاقم رفتم و در رو  داد،یرو نشان م یفراتر از نگران یزیچ دیتوجه به نگاه هاشون که شا بدون

بهش وارد کردم، بلکه درد  یخودم آروم کنم. سرم رو با دستام گرفتم فشار تونمینم دم،یمحکم به هم کوب

 .کردیمن رو آروم نم زایچ نیوحشتناکش  کمتر بشه اما ا

 قیکردم. آنقدر نفس عم هام دعوت هیبه ر ژنیاکس یادیمقدار ز ق،ینفس عم نیسمت تراس رفتم و با چند به

 ضربان قلبم آروم شد. کمیو چشم هام رو بسته نگه داشتم تا فقط  دمیکش

 .دیکوبیبود که به ساحل قلبم م یبلند یوجودم افتاد و در انتها، موج ها یایکه مثل گردباد به جون در ییها نفس

 .کنمیضرب شم اونم مثل خودم نابود م یاالن برام مجهوله، من مثل عدد صفرم در هرچ نیمعادالت زم کل

اسمش رو بشه بغض  دیکه شا زدیتو گلوم چنگ م یزی! چینبود لعنت یشاهرخ! امشب وقت خوب یکرد کاریچ

 گذاشت.

 .شکنهیو عوضش کمرم رو م شکنهیکه نم یبه بغض لعنت

 یجلو لمیرات گذشتم مثل فآروم شدن درونم، خاط یبرا دمیجنگیکه داشتم م یدر حال نییرو انداختم پا سرم

 چشم هام پرده بست.

 داد. یبه حرفم گوش م دینبا اریتراس فشردم، دان یبه نرده جلو شتریدر دست هام رو ب یصدا با

 جان. نیسالم شاه_

 گهیاما د شمیم مونیخواستم سرکوب کنم رو قلقلک دادم، پش یم یکه با بدبخت ییپر از نازش تمام حس ها یصدا

 .ستیمهم ن
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 .دهیدستم جون م ریز ای کنهیآرومم م نیا ایکار دارم امشب  یلیرها کردن نرده سرم رو باال گرفتم، خ با

 که تنشِ بدجور حالم رو منقلب کرد. یدکلته و تنگ یسمتش، لباس آب دمیچرخ

 .هبیدلفر که فوق العاده ییبایو ز فیموجود ظر ستادم،یا نشیبه س نهیکردم و با دو قدم س زیر یهام رو کم چشم

و  یصورت یبهم زد که لب ها یچونش گذاشتم، آروم سرش رو بلند کردم. لبخند پر از ناز ریکردم و دستم رو ز یاخم

 تر نشون داد. دهیبرجسته اش رو کش

 لب زدم. یخش دار یول کردن چونش با صدا بدون

 .یکن میراض یبتون دوارمیام_

 هم فشرد و دستش رو دور کمرم حلقه کرد و گفت: یچشم هاش رو چند بار رو ادیز یطناز با

 عشقم! کنمیم تیراض_

ا ج نیکه هدفش از اوردنش به ا یکس دنیبوس یشد برا شقدمینوک پاش بلند شد پ یبه حرفش زدم، رو یپوزخند

 .ستین زایچ نیا

شنونده ها  یدونستم کم کم برا یکه م یشونه اش گذاشتم  و بالحن یبرخورد لب هاش دوتا دستم رو رو قبل

 گفتم: شهیترسناک م

 ارم؟ینم یکن یکه فکرش رو م یمثل تورو واسه اون یمن دخترا یدون یم ،ییایتوام لنگه سون_

 نتونست مینگاهم کرد که مجال ندادم و پرتش کردم رو مبل سه نفره کنار پنجره، شکه  از حرکت ناگهان متعجب

 مقاومت کنه و با کمر رو مبل افتاد.

 قیطعمه کوچولو تزر نیوحشت رو ذره به ذره به وجود ا اهمیرو از تنم درآوردم و اجازه دادم دوتا ابال س شرتمیت

 کنه!

 که بهش هجوم آورد. دمیچشم هاش ترس رو د یکم کم البه ال کردینگاهم م شکه

 دوست دارم... ترسشون
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ز که ا یسمت خودم، با وحشت و اشک دمشیو خواست از رو مبل بلند شه که دوتا دستش گرفتم و کش دیکش غیج

 چشماش روانه شده بود لب زد.

 ؟ی...هستی....چ..چگهیتر..خ..خدا...و..ولم...کن...ت..تو ..د_

 بودم آروم گفتم: رهیبدنش انداختم و همون طور مسخ شده به گلوش خ یوزنم رو رو تمام

و  هیبلکه شکارچ ست،ین یاما عاد کنهیم یزندگ یمثل مردم عاد تیزندگ ییکه تو روشنا یمن کابوسم، کابوس_

 .دِیجد یکردن طعمه ها دیکارش ص

 !بهم ببخشه یخونش جون دوباره ا نیریش یگفتم، گردنش رو گاز گرفتم و اجازه دادم قطر ها یبخواد درک کنه چ تا

 دن،یواسه نوش کردیم کمیتحر شتریب نیو ا دیکش غیدردش اومد شروع کرد به ج یکه گرفتم انگار حساب یگاز از

 گرفتن انتقام! یکرد برا یتر م یتر و البته قو صیتو گردنش فشار دادم، هر قطره منو حر شتریرو ب شمین

که گذشت دست از تقال برداشت و تونستم دست هاش ول  کمیتمام توانم به خون داخل رگ هاش حمله کردم  با

 نمیس رقفسهیدادم، حس کاهش ضربان قلبش ز به خودم فشارش شتریکمرش و ب ریدستم رو گذاشتم ز کیکنم، 

 برام لذت بخش بود!

که چشم تو چشم با  رونیب دمیگردنش کش یسرم رو از گود ره،یخواستم بم یبخورم اما نم شتریخواست ب یم دلم

 بالرو به سرم آورد. نیشدم که ا یزیموجود نفرت انگ

 یتیدوست نداشتم اون حس رضا نه،یرو بب ییها صحنه نیخواست همچ یدلم نم چیاخم هام در هم شد ه دنشید از

 .نمیرو تو چشم هاش بب رسهیداره به هدفش م یعنیکه 

 کیبه روم زد و چند قدم بهم نزد یلبخند چندش سیفرانس ستادم،یکنار و صاف ا دمیخودم رو از رو دختره کش  

 شد و گفت:

 بد موقعه اومدم نه؟_

و بعد به چشم هاش انداختم و  نیبود با حرص چند لحظه نگاهم رو به زم یکه هنوزم خون دمیدور دهنم کش یدست

 گفتم:

 که؟ یدون یم ،یایبدموقع م شهیتو هم_
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 خنده گفت: با

 مگه نه؟ ادیداره خوشت م گهید یکیانگار توام از تار_

که هست  ینیادونستم دارم بدبخت تر از  یبهش ندادم خودم م یحواسم نبود که اتاق تو ظلمات کامله، جواب چیه

 کنم. تونمینم یکار چیو من ه نِیسر ا ریو تمامش ز شمیم

 کردم گفتم: یاون دختر پاک م نیریو ش نیبهش کردم و همون طور که با دستمال صورتم رو از خون رنگ پشت

 که اصال حوصله ندارم. ییبزن و برو  امشب از اون شب ها یبزن یخوا یم یاگر حرف_

در کنارم، به  دنیعجله داره واسه رس یادیکه ز دیشد فهم یقدم هاش م یاومد جلوتر، از صدا یچند قدم سیفرانس

 چشم هام شد. رهیو خ ستادیکه سرجاش ا دمیسمتش چرخ

 رهیلرزش به صورتش خ یترس و لحظه ا یتونستم بدون لحظه ا یاالن م دمیترس یمثل قبل از چشم هاش نم گهید

 شم.

 دوشش جا گرفته که قبال نبود. یرو یپوست گرگ دن،یشد و جد یم دهیکش نیزم یرنگش رو اهیبلند و س شنل

 ... یو حوصله ندار ستیخوب ن ادیدونم حالت ز یم_

 کرد و ادامه داد: یاشاره ا دیکش یآروم نفس م یلیمبلم افتاده بود و خ یجون رو یکه ب یدختر به

 ؟یبش یحد ناراحت و عصب نیباعث شده تا ا یکنجکاوم بدونم که چ یلیکامال مشخصه، اما خ_

 گفتم: دیکه پرس یسرم رو باالتر گرفتم. بدون توجه به سوال یقدم رفتم جلوتر و کم هی نهیبه س دست

ن جا چو نیا ایکنم  اما تا قبلش ن یکشه کارش رو تا آخر هفته تموم م یطول نم ادیز ،یسراغ پناه رمیفردا صبح م_

 .نمتیر کن اصال حوصله ندارم بخوام ببکار دارم و باو یلیمن خ

شنلش رو کنار  یو بزرگ بود رو بلند و آروم کاله رو کیکوچ یبهم زد و دست هاش که پر از زخم ها یکمرنگ لبخند

 زد.

 نیبرعکس دست هاش که پر از زخم و جراحتِ صورتش کوچک تر نم،یبار واضح تونستم صورتش رو بب نیاول یبرا

 کم پشت. گشیپرپشت بود و طرف د شیاومد بخش یبه نظر م یعاد ریغ یسرش کم ینداشت، موها یزخم
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 داشت گرفتم و به دستش نگاه کردم. یرو از چهرش که برام واقعا تازگ رمیخ نگاه

 سر دستات اومده؟ ییچه بال_

 کرد و گفت: یا گهید خنده

 .گمیم بهت محد آشفته کرده منم درباره زخم دستا نیتو رو تا ا یچ یهروقت بهم گفت_

 کردم و همون طور که به سمت اون دختر قدم برداشتم گفتم: یاخم

 بدم. یخوام بدونم، چون دوست ندارم جواب ینم_

 داشت همه یکه با لبخند کمرنگ سیبدون توجه به فرانس فِیزد اما ضع یفشار دادم، م ینبضش کم یرو رو دستم

 محکم برداشتم. یبه سمت در اتاقم قدم هاکرد، دختره رو رو دستم بلند و  یجام رو برنداز م

 گفتم: یبلند یصدا با

 ...اریدان_

ود. دختره ب نیکه نگاه کرد بال هام و بعد ا یزیچ نیبه اول د،یدر اتاقم رس یجلو اریکه دان دیطول کش یا هیثان چند

 نداشت که بزنه! یحرف دینگفت و شا یزیبدم، چ صیو سرزنش تشخ تیتونستم عصبان یاز نگاهش م

 ببرش. _

رفتم تو و  عیخواست داخل اتاق رو نگاه کنه که سر یکه در هم گره خورده بود ازم گرفدتش، م ییو با اخم ها مردد

 .نتشیبب یخواست کس یهنوز تو اتاق بود و دلم نم سیدر رو بستم. فرانس

 مبل نشستم. یهام رو جمع و رو شده بود، بال رهیخ یو ماه نقره ا رونیکه به ب سیتوجه به فرانس بدون

 انه؟ی یریکنجکاوم بدونم سراغ گروه نقره م شه،یماه کامل م گهیچند شب د_

 گاه قرار دادم و گفتم: هیدستم رو پشت گردنم به عنوان تک ا

 ماه نیکنن، اگرم بخوام برم سراغشون ا دایازشون پ یزیهست که گم و گورشدن بچه ها نتونستن چ یچند وقت_

 رو اول تموم کنم. یکار پناه دیبا شه،ینم
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به  یشد، نگاه دهیشدنش اخم هام درهم کش کیناخوداگاه با نزد ستاد،یا کمیپنجره فاصله گرفت و اومد نزد از

 سرتاپام کرد و گفت:

بدون فکر نکن امشب جواب سوالم  نمیو ا امیم یکدوم واجب تره! من آخر هفته واسه بردن پناه یدون یخوبه که م_

 .شهیافتاده، فقط بدون اگر خودم بفهمم برات بد تموم م یبفهمم چه اتفاق تونمیمن نم ،ینداد رو

خواست جوابش رو  یدلم نم گهید زیهرچ ایتکون دادم، از حرص بود  یبه حرف هاش زدم و سر یصدا دار پوزخند

 بدم.

خوام بخوابم، به  یگذاشتم، فقط م چشم هام یتخت پرت کردم و ساعدم رو رو یخودم رو رو سیاز رفتن فرانس بعد

 خستم. دنیعمر نفس کش کی ،یعمر زندگ کیقدمت 

 !میکردیم یباز یبود که تو کودک یمثل مارپله ا میاصال خود زندگ میبزرگ زندگ کیکوچ خاطرات

 خوردم. شیکه با افتادن مهرم تو اون خونه ن یمن شد خاطره، خاطره ا یکه مار داشت برا یخونه ا هر

که باز داره  یبدون توجه به مار گه،یحرکت د هیو  گهیشانس د هی گه،یانتخاب د هیو  چرخونمیتاس روتو دستم م باز

 .رمیباال م زنه،یم شمیبا تمام توانش ن

 شهیش کنه،یسقفش چکه م زد،یریم وارشیکلبه کوچک که د نیبرسم. ا رسه،یبه کلبه کوچک که به برنده م تا

 خوردن دارد؟ شیو ن دنیارزش جنگ یکن یهاش شکسته، فکر م

 قطعا ندارد! نه،

مدت  هیبا ارزش نباشه  گهیهم د دیارزش داره، شا یصندقچه پنهان داشته باش هی یکلبه کاهگل نیاگر تو هم اما

 ه؟یواسه چ دنمیشده که فراموش کردم جنگ

 در لجنزار گرفتار کنه. بایبه ظاهر ز یا شهیکه قراره من رو در ب ییبه حرمت روزها رمیدارم م فقط

هم فشردم  یو راه برگشت ندارم. چشم هام رو رو خورمیم شیکه دارم به خاطرش ن یزار سرابه، سراب شهیاون ب آره

 ....ادیز یلیکار دارم خ یلیو همزمان آب گلوم قورت دادم. فردا خ

*** 
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باعث  اریدان یکه صدا نییاز پله ها اومدم پا دمشیپوشیهمون طور که م عیچنگ زدم و سر یصندل یرو از رو کتم

 هستادینرده قرار داشت، ا یدستش رو کیکه  یپله ها درحال نییو پا یصبر کنم، سرش تو گوش یشد  چند لحظه ا

 بود.

 .ستادمیکردم و منتظر کنارش ا یط یمونده رو یرو مرتب و چندتا پله باق کتم

 لتایخ یخواد نگرانش باش ینم گهیشهرستان د رهیداره م یدیضا سعزدن گفتن ر لیمیاالن بچه ها ا نیهم نیشاه_

 از بابت...

 .دیشد و ابروهاش باال پر رهیکه سرش رو بلند کرد حرفش نصفه موند، به چهرم خ همزمان

 قراره برگرده؟ یبگو ک شیخب، بق_

 قدم اومد جلوتر و با تعجب جواب داد: هیو  نییآورد پا دستش

 ؟یدید نهیخودت رو تو آ نیشاه گه؛یچند هفته د_

 گفت: عیبگم که سر یزیسوالش جا خوردم خواستم چ از

 چرا چشم هات به حالت اول برنگشته؟ ؟یخورد یزیمگه صبح چ_

که  یا نهیآ یموضوع از کنارش رد شدم و جلو دنیفهم یاول متوجه منظورش نشدم. برا د،یابرو هام باال پر یتا کی

 .ستادمیآشپزخونه بود ا کینزد

و ر ختنیر خیکرده، انگار آب  رییقرمز پر رنگ تغ یبا رگه ها یروشن به عسل یرنگ چشم هام که از قهوه ا دنید اب

 !کلمیکل ه

بال هام رو به  ایشدم  یم کیکه تحر یفقط زمان کردینم رییچشم هام تغ ینکردم در حالت عاد هیصبح اصال تغذ من

 نیگه ا یداخل دلم م یچشم هام شده وحس یرنگ اصل یشد! اما االن رنگ قرمز قاط یکال قرمز م دمیکشیرخ م

 .ستیخوب ن

 انگار اونم هنگ کرده برگشتم سمتش و گفتم: کرد،یتو سکوت نگاهم م اریدان

 برام لنز جور کن. عیقرار دارم سر یمن امروز با پناه_
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 گفت: دادیمکه نشان از مردد بودنش  یو با مکث دیکش ششیبه ته ر یدست

 شده؟  یجور نیا هویچرا _

 بدجور حالم رو دگرگون کرد نگاه کردم. نهیداخل موهام فرو کردم و دوباره به چشم هام که از تو آ یدست یکالفگ با

فهمند من  یبرم همه م یجور نی. ااریبرام لنز ب شهیم ریدونم درهرحال وقت ندارم، د یواقعا نم اریدونم دان ینم_

 بهم شک کنه. یا گهیخوام کس د یدرست کرد نم یاون پسره برام نگران یبه اندازه کاف میچ

 رفت. رونیتکون داد و از سالن ب یسر اریدان

 شیمورد برام پ نیتاحاال ا یدوسال خورده ا نیباشه تو ا یعاد کنمیشده، فکر نم یطور نیچرا ا کنمینم درک

 .ومدهین

 جلسم تو شرکتش ساعت نه، هنوز وقت داشتم. مِیهفت و ن کیبه ساعت انداختم که نزد ینگاه

 دادیدختر رو تو جنگل نشون م هی ریتابلو روبه روم، که تصو رهیصدا تکون دادم و خ یمبل نشستم و پام رو ب یرو 

 شدم. کنهیم یکه با سگس باز

 بهم کادو داد. یبعدش کس ایبهم داد، بود  لشیجا رو با تمام وسا نیا یتابلو وقت نیا ستین ادمی

 ندازه! ینه چندان دور م یگذشته ها ادیجنگلش منو  کنه،یدونم منظرش اعصابم رو خورد م یفقط م 

برش داشتم و به صورت  واریاز جام بلند شدم و رفتم سمت اون تابلو، دست بردم و از رو د یآن میتصم کی یط

 زدم. شیتک واریبرعکس به د

 به داخل سالن، باعث شد به سمتش برگردم. اریدن دانباز شدن در و اوم یهمزمان صدا 

 ت.لنزه رو به سمتم گرف یکه مشخص بود برا یکیتفاوت اومد سمتم و جعبه پالست ینگاه به تابلو کرد اما ب هی اول

 .دمیفعال استفاده کن امروز بگذره فردا برات سفارش م نارویا_

تر،  رهیت یخودم بود، فقط کم یچشم ها کیرنگش نزد ابیرو ازش گرفتم و آروم درش رو باز کردم، تقر جعبه

 نباشه. ادشیرنگ چشم هام رو  یپناه دوارمیام
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رو  المیقرمز چشم هام رو کامال گرفت و خ یچشم هام قرار دادم، رگه ها یو دوتا  لنز رو رو نهیسمت آ دمیچرخ

 .شهیراحت کرد که حداقل امروز خراب نم

 خطاب قرار دادم. اریدان نیاز بابت چشم هام مطمئن شدم سمت در رفتم و درهمون ه یوقت

 باشه. یدیرو بزار مراقب سع یکی یباشه اگر تونست یحواست به همه چ رمیمن م_

 یلیبره خ شیپ یاگر امروز به خوب رون،یاز عمارت زدم ب عیشدم و سر نمیاز جانبش نشدم، سوار ماش یجواب منتظر

 و حتما تو جلسه شرکت کنه. ادین شیخِرفت پ نیواسه ا یمشکل دوارمیفقط ام ،فتمیجلو م

 کنه.  ینگرانم م کمیکردن رنگ چشم هام  رییسمت صورتم چرخوندم، تغ کمیرو  نیماش یجلو نهیآ

گرفتم و نگاهم رو به جاده که برعکس ظهرها  نهیموضوع فکر کنم چشم از آ نیاالن وقت ندارم که بخوام به ا اما

 انداختم. ادیخلوت تر به نظر م یلیخ

 نقشم و برنامه هام مرور کردم ریزدم، تمام طول مس هیو دستم رو لبه پنجره گذاشتم و بهش تک دمیکش یقیعم نفس

 یسک ادیم خوشم نمدار یاحساس خوب ستیپسره رفته شهرستان و ن نیکه ا نیاشتباه بشه، از ا دینبا یزیچ چیه

 برام دردسر درست کنه.

 اوردم. یسرش م ییبال هی دمشید یاگر بازم م قطعا

رو داخل خود محوطه پارک  نیابروهام نشوندم و ماش نیب یاخم دم،یرس یشرکت پناه یساعت بعد جلو مین حدود

 محکم وارد خود شرکت شدم. یکردم و با قدم ها

 یزیبا دقت به چشم هام نگاه کردم، خوشبختانِ چ گهیبار د کی نانیجهت اطم نهیآسانسور شدم و از تو آ سوار

 دونم چرا براش نگرانم... یمعلوم نبود اما نم

 فرستادم. اریدان یبرا امیپ هیدرآوردم و  بمیرو از ج میگوش

 "با خودت شیشرکت، بق دمیاالن رس نیهم"

 قدم برداشتم. یمنش زیرو تو دستم فشردم و به سمت م یتوقف آسانسور گوش با
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 که یبه خانم یاخم هام در هم  شد، نگاه یعطر نسبتا تند یداشت، ناخوداگاه با بو یکیساده و نسبتا ش نیزاید

 باشه انداختم. یخورد منش یبهش م

 گفتم: یخشک و جد یدادم و رو بهش با صدا مینیبه ب ینیچ

 اومدم. یپناه یآقا دنید یبرا_

بهم کرد، خودکارش رو با ظرافت تو دستش تاب داد و  ینگاه نکشیع یخانم نسبتا جوان بود از باال کیکه  یمنش

 آروم گفت:

 فتون؟یاسم شر_

 عطرش بدجور رو مخم بود، گفتم: یبو  دمیکش مینیبه ب یدست

 .یمحسن_

 زشیکرد از م یم ها رو یاون داشت هماهنگ یکنار دستش رو برداشت، وقت یبه سرتا پام کرد وگوش یقیعم نگاه

 .ستادمیا وارید کیفاصله گرفتم و نزد

 کنم با عطر دوش گرفته، چه خبرته آخه؟  فکر

 گرفتم و به صورتش نگاه کردم. نیچشم از زم فشیظر یکه گذشت با صدا یکم

 داخل. دییمنتظرتون هستن بفرما ،یپناه یآقا_

قه سمت اتاقش رفتم، چند ت عینکنه سر تمیعطرش اذ نیاز ا شتریکه ب نیا یتکون دادم و برا دنیفهم یبه معن یسر

 .دمیبه در کوب یا

 تو. دییبفرما_

 طیبودن شرا یتونه برعکس رفتارم تظاهر به راض یمهار کنم که نم یصورتم بود رو کم یکه رو یکردم اخم یسع

 داخل رفتم. نیشمرده و سنگ یکنه، دراتاق رو آروم باز کردم و با قدم ها

بلو اومد تا یکه بدجور تو چشم م یزیچ نیتر و البته شلوغ تر، اول کیو سالن، داخل ش رونیاده بس نیزاید برخالف

 گذاشته بود. شیرو به نما یکوه ریش کی ریبود که درست پشت سرش قرار داشت و تصو ینسبتا بزرگ
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 خوش یادیز رمردیپ نیرو از چشم هاش کنار زد و با لبخند از جاش بلند شد. ا نکشیع یکه پناه ستادمیدر ا یجلو

 و به سمتش قدم برداشتم. دمیکتم کش قهیبه  یپوشِ، دست

 گفت: یرو به سمتم گرفت و به گرم دستش

 .نمتیب یجان، خوشحالم که دوباره م نیسالم شاه_

 بود به جز لبخند. یزیهرچ هیکنم شب یبه روش زدم که حس م یلبخند متقابل

 تکون دادم و گفتم: یسر

 دوبارتون خوشحالم. داریمنم از د ،یهجناب پنا نیهمچن_

 دستم رو ول کرد. یزد و با فشار آروم یا گهید لبخند

 پسرم، سرپا نمون. نیبش_

 و روش نشستم. دمیجلو کش یکنارش رو کم یصندل نیتر کیشکل وسط اتاق رو دور زدم و نزد یا رهیبزرگ دا زیم

 گفت: نیجمع کرد و تو کشو گذاشت و درهمون ه عیبود رو سر زشیم یکه رو یبرگه ا چند

 تونستمیشمار شما گفت اصال نم یب یمال یها تیو حما یگذار هیدرباره سرما ینیمب یآقا یاعتراف کنم وقت دیبا_

 باور کنم.

 کرد ادامه داد. یکه دستش رو تو هم قالب م یزد و درحال یکج لبخند

سن تو بودم تو  یباوره، من وقت رقابلیغ کمی ییها تیو موفق ثروت نیجوون تو سن و سال شما همچ هی یبرا_

 !دمیرس یکه تو دار ییزهایبودم و االن تازه به چ یآبدارچ یشرکت داروساز

 کنج لبم جاخوش کرد. یانداختم و پوزخند ریرو به ز نگاهم

 کار کنم. شونیمن با کمپان ادیخوشش نم یلیداشت و مشخصه خ هیحرف هاش کنا تو

و از  یبدبخت یفهم یکرد اون وقت م کسانیبا خاک  تیجوون کم سن و سال زندگ نیهم یوقت یحقم دار خب

 داره! یچه طعم یکه بعد مدت ها بدست آورد ییزهایدست دادن تمام چ
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 .دیشما لطف دار_

افانه موشک دادیلب هاش قرار م یکه انگشت اشارش رو یلحن خشک و مغرورانم ابروهاش باال رفت و درحال از

 گفت: ینگاهم کرد. به نسبت قبل با لحن دوستانه تر

و  کایمحموله از آمر هیقراره  یهست انی. همون طور که در جرمیباهم صحبت کن دیخب پس بهتره درباره پروژه جد_

 الزم داره. یادیمتفاوته و دقت ز هیبا بق کمیمحموله  یکی نی. امیسوئد وارد کن

 زدم. هیخم و بهش تک میبه سمت دسته صندل کمی

 ه؟یبار محموله چ_

 زد و گفت: یمرموز لبخند

 قلب سفارش دادند. وندیپ یچند دستگاه  برا یخصوص یها مارستانیاز ب یکیو  یِدارو واردات شیمقدار هیخب _

 قلب؟ وندیخندم گرفت. دستگاه پ ییجورا هیحرفش  نیا با

کشتن خون آشام  یاسلحه برا یسر هیانجمن و  یشوندها لیتبد یبرا یمحموله مواد پوشش نیدروغه، اصل ا همش

 ست.ا

 !کنندیم یدونم دارن چه غلط یمن رو احمق فرض کردن! مثال من نم نایا چقدر

به سمتم خم شد و درهمون حالت با  یاومد، کم یمتعجب به نظر م یصورتم حساب یلبخند محو رو دنیکه با د یپناه

 کشف کنه گفت: بیعج زیچ هیخواد  یکه انگار م ییصدا

 جان؟ نیگفتم شاه یخنده دار زیچ_

 دادم. هیتک میتمام به صندل یو با خونسرد دمیدور دهنم کش یعادت دست طبق

شده از ته دل  یهات باعث م ییتصور کشتن و از دست دادن تمام دارا یحت اده،یخنده دار که تا دلت بخواد ز زیچ

 بخندم!

 تکون دادم و گفتم: ستمیراحت شه من خول ن الشیکه خ نیا ینه، برا یبه معن یسر
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حتما بهتون گفتن، که من از اولش  دیکردم، اگه باهاشون صحبت کرده باش ینیمب یالزم رو با آقا یها یمن هماهنگ_

تو مسائلتون شرکت کنم، االن درحال حاضر  میخوام مستق یشدم، اعالم کردم که نم تونیشما و کمپان کیکه شر

 .ومدمی. االن هم واسه محموله نکنهیم روقتم رو پ یکردم و به اندازه کاف سیکه با برادرم تاس یشرکت

 یچند کلمه آخرم حساب نیو انگار با ا دادیکرد. موشکافانه و با دقت به حرف هام گوش م زیچشم هاش رو ر یکم

 کنجکاوش شد.

 بود؟ یبا من چ داریواسه د لتیپس دل ،یومدیمحموله ن یخب اگه برا_

 بهش زدم و گفتم: ییدندون نما لبخند

 !دیلیبشم، البته اگر ما کیخواستم با خودتون شر یم_

صورتم رو به رگبار  یو همه جا دیکش ششیبه ر یگرد دست یرفت، با چشم ها تیحرفم وارد بُعد هنگ نیبا ا رسما

 متعجبش گرفت. ینگاه ها

طول  کمیصبر کردم تا خودش حرف بزنه که البته  یلحظه ا. چند کنمینم یخواست مطمئن شه من شوخ یم انگار

 حرف زدن باز بشه. یتا دهنش برا دیکش

تو شک  کنمیکرد و االن حس م ریواقعا منو قافلگ شنهادتیپ نیا ؟یبش کیبا من شر یباعث شده که بخوا یچ_

 ؟یبا من شراکت کن یخوا یهستم! واقعا م

 شدش شدم و گفتم: زیر یچشم ها رهیدستم رو تو هم قالب و خ ا

 داره؟ یاشکال_

 .کردیم ییحرف ها و فکر پشتش خودنما یلیکه خ یبه حرفم زد. پوزخند یپوزخند

 گفت: زدیموج م تیتوش جد یکه کم یلبخند و صدا با

که  ییاما، تو هیجوون تو سن تو، جسارت و غرور عاد هی ی! برایجسارت دار کردمیکه فکرش رو م یاز اون شتریب_

داره  یگردش مال اردیلیچهارم یمشترکه و روزانه باال گهیکه با چند تا کشور د یالملل نیشرکت ب نیباهمچ یخوا یم

 !یِته، ته کل خر گهید ،یشراکت کن
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 شیشو خودم بق یتازه اولشه تو فقط وارد باز نیا ،یپناه یدیمن رو ند یکه زد خندم گرفت، هنوز کله خر یحرف از

 .کنمیبرات جور م

جا دارم، اما قصدم فقط  یجسارت و غرور ب ایکه من لقمه گنده تر از دهنم برداشتم  دیکن یم اگر فکر دیدار حق_

 کنه. نیرو تضم کمیخودم و شرکت کوچ ندهیآ تونهیشراکت با شرکت شماست چون م

 شک کرده. یزیو به چ وفتادهیداد کامال مشخص بود تو دام ن لمیتحو یگنده ا لبخنده

 تو هوا تکون داد و با خنده گفت: یدست

 م؟یناهار رو باهم بخور هیخوشم اومد، نظرت چ یکه دار ی. اما از جراتکنمیروش فکر م_

 لب هام جا خوش کرد.  یرو یبخش تیمشتاق شده لبخند رضا یکه کم نیا از

 قرار دارم. ییامروز من واسه ناهار جا گهیوقت د دیشا_

عطر فوق  دنیچیبهم بده، باز شدن در اتاق همزمان با پ یانداخت، تا خواست جواب کلمیبه کل ه یا دارانهیخر نگاه

 شد، که بدجور آشناست! یالعاده تند

  اد؟یداخل م یختیر نیکه ا ستیاحمقشه، در زدن بلد ن یعطر مسخره واسه منش نیا

 با تعجب برگشت سمت یفشار دادم. پناه مینیب یدادم و دستم رو نامحسوس رو مینیبه ب ینیتند عطرش چ یبو از

 و گفت: یمنش

 خانم؟ دیستیچه وضعشه! در زدن بلد ن نیا_

 که هول کرده بود، دستش رو تو با استرس در هم فشرد، دستپاچه و آروم گفت: یمنش

ون بهشمهمه! خواستن که  یلیدارند انگار کارشون خ یاالن زنگ زدن، با شما کار واجب نیهم ینیمب یآقا دیببخش_

 .دیزنگ بزن عیسر

تو انجمن افتاده و اوضاع  یاتفاق کی یعنی نیاست، ا نیا یحرف ها یکه نگاهم قفل تابلو بود تمام حواسم پ یدرحال

 رو بهم زده.

 تکون داد و گفت: دنیفهم یبه معن یسر یپناه
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 .دیبر دیتونیمتوجه شدم م_

د با مکث بلن یتازه کردم و از رو صندل یبود، آزادانه نفس که به خودش زده یبا اون گاز اشک آور یرفتن اون منش با

 شدم.

 مزاحمتون شم.  نیاز ا شتریخوام ب ینم رمیم گهیمن د_

 گفت: یاومد، دستش رو به سمتم گرفت و با لحن مرموز یم زشیهمون طور که به سمت م یپناه

 . میمن و تو باهم صحبت کن دیحتما با یول ،یکه ناهار نموند فیح_

 گفتم: یبه دستش دادم و با لبخند زورک یآروم فشار

 .نمتونیبیحتما. بعدا م_

کردم تا  شتریاما تا وارد سالن شدم سرعت قدم هام رو ب رون،یشمرده و آروم اومدم ب یدستم رو رها کرد با قدم ها تا

 خفه نشم! کهیزن نیتوسط ا

رفتم، پام رو  یم نمیون طور که به سمت ماششروع به زنگ خوردن کرد، هم میگوش یفور رونیاز شرکت اومدم ب تا

 انداخت. نیبه گوشم طن اریدان یبگم صدا یزیلب جدول گذاشتم و دکمه اتصالم زدم و تا خواستم چ یرو

 نه؟ ایشد،  یخواست یکه م یشد؟ اون یجلسه چ_

 چند لحظه نگاهم رو به ساختمان انداختم و گفتم: کردم،یطور که در سمت راننده رو باز م همون

 .شهیخواستم اما مطمئنم م ینشد که م یمشتاق شد، اون یکم_

 شدم و ادامه دادم. نیبزرگ گرفتم و سوار ماش یها شهیرو از طبقه سوم با اون ش نگاهم

 انجمن درچه حاله... نیاالن بب نیهم_

 لب زد. یوسط حرفم و باخنده کوتاه دیپر
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 یفکر م م،یآماده شد امروز صبحم کارش رو تموم کرد یهمه چ شبیهمون د یتو خره، همون طور که خواستخر _

ودستگاه بزرگشون با تمام دَم یاز انبار ها یکیبودن به اضافه  دهیکه تازه خر یا هیدو تُن از مواد اول یکنم باال

 رفت. نیداخلش از ب

از ته دلم  قینفس عم کیدادم و  نییرو پا نیماش شهیفست، شاز حد خ یادیداخل اتاقک ز یکردم هوا یم حس

 .دمیهام کش هیتازه به ر یورود هوا یبرا

 عمارت. گردمیخوبه، برم_

سوزان  دیخورش کردمیحس م یدونم چه مرگم شده به طور وحشتناک یپرتش کردم ، نم یرو قطع و رو صندل تلفن

 رو برداشتم و میآفتاب نکیدست بردم سمت داشبرد و همون طور که نگاهم به جاده بود، ع اد،یبه نظرم شهیتر از هم

 چشم هام گذاشتم. یرو

 نیهم سک،یعاشق ر یاحمقم که حساب هیمن  شهیمطمئن م یاول نقشم آنقدرام بد نبود، حداقل االن پناه مرحله

 کارم رو نکردم. یهنوز مرحله بعد ادیخوام خودش به سمتم ب یمن م ه،یکاف شیکردن کنجکاو داریواسه ب

از جاده  هیباعث شد نگاهم رو چند ثان میاس ام اس گوش یکه صدا دمیبه فرمون کوب یبا انگشت اشارم چند بار 

 به اسم فرستنده انداختم. ینگاه کردمیمرو باز میدست بردم و همون طور که صفحه گوش رم،یبگ

 بود! یبزنم تو ترمز کاف ادیکه با اون سرعت ز نینگاه کوتاه واسه ا نیهم

 بود. یخط با چاقو رو تمام اعصابم کاف هی دنیکش واسه

 باز کردم. امیشد واسه سوزاندن کل وجودم، پ یکه لحظه به لحظه شعله ور تر م یتیحرص و عصبان با

 از ی. راستنمتیخواد بب یم! دلم یدیهام رو نم امیجواب پ یکه حت یرحم یب یلیدلم برات تنگ شده عشقم، خ "

 "؟ینیمن رو بب یخوا یبخرم. واقعا نم گهیگربه د هی نمیچه خبر؟ تو فکر ا تیقنار

 .ترکهیکه حس کردم االن م دادمیانگشت هام فشار م نیرو ب یگوش چنان

 .کنمیم داتیباالخره پ یکثافط عوض ا،یسون
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ها  امیپ نیبا فرستادن ا ره،یگیحرصم م شتریکارتم رو عوض نکردم ب میکه از قصد شمارش رو داشتم و س نیا از

 یالتماس کن دیه*ر*ز*ه اون وقته که با کهیکنم زن یم داتیکنه. به خداقسم پ یخواد با اعصاب من باز یفقط م

 واسه زنده بودنت.

نه به جاده بود  گهیحواسم د رو به حرکت درآوردم اما، نیکه بلند شد به خودم اومدم، ماش یدر پ یپ یبوق ها یصدا

 قراره راحت شم؟ یقراره تموم شه، ک یدونم ک یمسخره نم یباز نیا ینه به پناه

در آخر فقط خاکستر بمونه اما، من بسوزم باز مثل ققنوس از  کنمیسوزونه که حس م یمنو م یانتقام داره جور آتش

 .شمیدل خاکستر بلند م

 یباز نیوارد ا یگم شدم، وقت جیگ کیرفتم گم نشدم، اما تو جاده هزارتو ذهنم مثل  یداشتم م یخم جاده ا چیپ تو

 قراره بشه کابوس، قراره عذاب بشه! یجاده به ظاهر آفتاب نیکردم ا یفکر نم چیشدم ه

 کنم!  یجهنم غرق م نیجهنم کشوند، منم خودش رو تو ا نیهوس منو به ا هی

عمارت و  یخارج یبه نما ینگاه رونیرو ببرم داخل از ب نیه ندارم ماشحوصل یدر عمارت نگه  داشتم، حت یجلو

 ؟یهمه ثروت که بهم داد نیخونه و ا نیداشت ا یلیاطراف انداختم. واقعا چه دل طیمح

 یها الیاز فکر و خ یبا سپاه دنیدر حال جنگ گهید یکه جا یمحکم اما حواس یاومدم و با قدم ها رونیب نیماش از

 رو باز کردم.  اطیبود، در ح جیدر پ چیپ

عاشقشون بودم و  شهیکه هم یا دهیانگشت هام فشار دادم و بدون توجه به درختان سر به فلک کش نیروب چیسوئ

 یمبل خودم رو از خستگ نیتر کیبلند و سبز بود، داخل سالن رفتم و نزد یدرختا نیهم یتنها آرزوم تماشا ،یروز

 پرت کردم.

 باطل! الیخ یخواب ترسناک بوده اما زک هی نایتمام ا نمیبب خواد بخوابم و یم دلم

 اریدان یبه سرتاپا ینداخت باعث شد چشم هام رو از هم باز کنم، نگاه یم نیکه تو سالن طن ییقدم ها یصدا

 مبل کنارم جا گرفت. نیتر کیکرد و نزد یانداختم که با چهره مشتاق فاصله رو باهام ط

 صورتش انداختم. یبه تمام اجزا یرو به سمتش کج کردم و نگاه سرم
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 یانجام داده تشکر کنم، اما فقط تونستم با چشم ها یکه تمام کارهارو به خوب نیاالن ازش به خاطر ا دیبا دیشا 

 چشم هاش بشم. یدوتا ماه طوس رهیشده بود خ میکه پشت لنز قا یخسته ا

از ماجرا خبرداشت، باالخره دست از نگاه کردن  یبگم هرچند که تا حد یزیدونست حوصله ندارم چ یم انگار

 برداشت و قفل دهنش رو چرخوند و گفت:

 ق؟یسراغ شقا یریم یخب ک_

که از  ییها کیبه سرام نیزم یکردم و چند لحظه نگاهم رو رو یموضوع انگار زهرمار بهم دادن، مکث نیا یادآوری با

 . دیکوب یبا با حرص مزد انداختم. قلبم  یبرق م یزیتم

 ؟یکن دایآدرس آموزشگاهش رو برام پ یواسه اون فعال زود، تونست_

 رو به سمتم گرفت. شیآره تکون داد و گوش یبه معن یسر

به سمتم خم شد و  یکم ایدان نیکرد انداختم، و درهمون ه یم ییخودنما یکه تو صفحه گوش ییبه عکسا ینگاه

 گفت:

 هیبه راه، لقمه راحت شیکه هر هفته پارت یینایخونه، از ا یم لونیسالشه و تو آموزشکده چاوش داره و کیو  ستیب_

. تا االن با سه نفر دوست بوده اهل مشروب خوردن و یاریدرب یجلوش جلتنمن باز کمی هیتو فقط کاف یحداقل برا

 هست. زامیچ نیا

 که قراره سرش ییدختره زوم شدم، ناخوداگاه از تصور بال ریتو تصو گهیبار د کیسرعت عکس هارو برگردوندم و  با

 کنج لبم نشست. یلبخند ادیب

 د؟یدیذارم کجاشو د یم هیما زمیمن، واسه نابود کردن شماها از همه چ یبرا هیلقمه راحت ارهیبا دان حق

 . ستمیشم تا تک تک شما رو هم غرق نکنم ول کن ن یکه دارم غرق م یلجن زار نیا تو

 تازه اولشه... نیا

 یم متیعادت به استفاده از لنز ندارم داشت اذ دم،یبه پشت پلک هام کش یگرفتم و دست اریرو به سمت دان یگوش

 کرد.
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سر بفرست  هیرو  سانیخوام. عل یکن، تمام عکس هارو هم م لیمیا ستممیرو به س یکه االن برام گفت یاطالعات_

 بفهمه. یخوان کس یاسکول ها افتاده و نم نیا یام برا گهیمشکل د هیکنم  یانجمن فکر م

 ادامه دادم. نیمبل وارد کردم، بلند شدم و درهمون ه یکه به دسته ها یکیفشار کوچ با

 یم نیاومده بب شیپ یدادن انگار واسه محمولشون مشکل رییکه قراره از مرز رد بشه زمانش رو تغ ییاسلحه ها_

 خوام. یرو م ییمن تمام اون اسلحه و مواد دارو ه؟یک قیزمان دق یبفهم یتون

 .ستادیهم بلند شد و شونه به شونم ا اریدان

 کنم. یم قیدربارش تحق رمینگرانش نباش م_

 .ستمیباعث شد سرجام با اریدان یخواستم ترک کنم که صدا یگفتم و سالن رو به قصد استراحت م یا باشه

 ؟یخبر از شاهرخ ندار_

 انداختم. نییدادم، سرم رو پا یکنار پله رو به شدت فشار م یها لهیم که با دستم یدرحال

د که باعث ش دیکش شیرو پ یا گهید زیشد و چ الیخیب دیرو د میسکوت و مکث طوالن یبهش بگم؟ وقت دیبا یچ

 !رمیجون اضافه بگ

ه اما ش یکم اون جا رفت وآمد م یلیچون خ ستمیالبته براش مطمئن ن م،یکرد دایگروه نقره رو پ یها گاهیاز پا یکی_

 یشتریاطالعات ب میکار بزاره بلکه بتون نیرو گذاشتم اطراف اون جا دورب یکیخودشونه،  یها گاهیدرهرحال از پا

 .میکن دایازش پ

 داینا پاز او یزیچ هیشد باالخره  یاصال باورم نم ستادم،یا اریدان نهیبه س نهیکه رفته بودم رو برگشتم و س یریمس

 شده باشه.

 نیریتر شدم به حس ش کیگام نزد کیمن مهمه!  یو بالاستفاده باشه، برا یفرع گاهیمخف ایقرارگاه  هیاگر  یحت

 انتقام...

کردم و  شیقاط یلحن جد کمیکه تو دلم شکوفه کرد  یجانی. باهمون هادیب جانیته دلم به ه یزیشد چ باعث

 ادم گفتم:د یدستم رو تکون م دیکه به حالت تاک یدرحال
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من مهمه پس  یموضوع برا نیا یدون ی. خودت میفرست یبرام م یزیهرچ ،یاز اون جا بدست آورد یهراطالعات_

 ...یجا گذاشت ای یکرد میرو ازم قا یزیهات قرار بده. بفهمم چ تیرو جزو اولو نیا

 سابقه بود گفت: یمن ب یکه برا یوسط حرفم و با لبخند دیپر

 نباش. یکی نیدم نگران ا یبهت خبر م یشد فور یزینترس حواسم هست. هرچ_

لب زمزمه کنم و  ریز یام رو تو چشماش انداختم. فقط تونستم خوبه ا رهیجوابش فقط سکوت کردم و نگاه خ در

 ها باال برم. لهیبرگردم سمت پله و بدون گرفتن م

ه ب یزدم و دست هیکمرم رو به در تک یا چند لحظه ک،یتار مهین یضرب باز کردم و پناه بردم به فضا هیاتاق رو  در

 .دمیچشم هام کش

ر کنم فک یا گهید زیدرباره چ دیگره خورد، مثال االن با گهیبهم گفت رسما  تمام افکارم باهم د اریکه دان یخبر نیا با

 چشم هام پرده بسته... یجلو یزیچ هیاما فقط 

 به عنوان مهمان همراهش هست! شهیغذابِ کوچک که هم هیبا  نیریطعم و ش هی انتقام،

 یز هالن نیاز شر ا دیفکرم آزاد شه با کمیکه  نیا یبرا دیشا ستادم،یا زمیم نهیآ یحال برداشتم و جلو یقدم ب چند

 مسخره راحت شم.

 یطب دیمارک معطبر و حتما با کی دی! اگه الزم بشه لنز بزنم بایآروم هر اش رو در آوردم و انداختم آشغال یلیخ

 چندساعت پدرم رو درآورد. نیدوتا تو هم نی، اباشه

 تو شمیاز قرمز درست مثل نخ ابر ییشدم، که هنوز رگه ها رهیبه چشم هام خ نهیمردد از آ یبرم که لحظه ا خواستم

 کرد. یم ییرنگِ چشم هام خودنما یجام قهوه ا

مبل  یداخل موهام فرو و رو یبره، دست نیتا شب اصال از ب دیاومد، شا یکمرنگ تر به نظر م یلینسبت به صبح خ اما

 خودم رو پرت کردم.

 و ذهنم غوطه ور در منظومه افکارم شد. ستیداخلش ن یجذاب زیچ یچینقطه نامعلوم که ه کی رهیخ

 یاگر بخوام به گروه نقره ضربه ا یشد، حت دهیچیمسائل به هم پ ییجورا کیبه فکرم و ذهنم سروسامان بدم،  دیبا

 رو تموم کنم. یهفته کار پناه نیقول دادم ا سیوکولش کنم به هفته بعد من به فرانسم دیهم بزنم با
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به  یکنه! وا یتصور گرفتن انتقام هم منو شارژ م یلب هام نقش بست حت نیب یآمد لبخند شیهمه پ نیاز ا خسته

 خواستند نابودم کنند. یکه م ییتمام اونا یکه تصورم بشه کابوس برا یروز

*** 

 "هلنا"

 آشپزخونه پرت کردم. یچوب یصندل یاومد، خودم رو رو یکه کم کم از خنده نفسم درنم یدرحال

 که اشک از چشم هام روانه شد بود گفتم: یدرحال دهیبر دیدهنم گذاشتم و بر یرو جلو دستم

 ...کرده بود؟کارتی....آخه...چرا؟...م..مگه..چدمی....پو...پوکدهیخدا لعنتت..نک...نکنه..سپ_

 گفت:  یخانم کرد و با لحن بامزه ا نایبه م یکه خودشم خندش گرفته بود، اشاره ا یدرحال دهیسپ

 گهیوق زدش اومده جلوم رو گرفته م یو چشا کلیخاتون شاهده آخه نردبون دزدا بود، بعد با اون ه نایبه خدا م_

خواد درستش  یم نیالب گرفته، ااولش اومد تو خونه ها فکر کردم چاه فاض ی! خداشاهده وقتتیاومدم خواستگار

 تو سرش بکوبم. ینیکه س دبو نیکه به ذهنم اومد ا یزیتنها چ یگفت خواستگار یکنه. وقت

 تو سبد و درهمون حالت گفت: ختیکه پاک کرده بود ر ییها یبا خنده از جاش بلند شد و سبز ناخانمیم

 کردم،یکوپ کرده بودم که فقط داشتم نگاهشون م یدختره ام بد زد تو سر پسره. جور نیاما ا گه،یراست م نویا_

 ! شهیم یباخودم گفتم حتما پسره ضربه مغذ

 دستم رو شونه اش گذاشتم: ده،یکردم و رفتم کنار سپ یخنده ا تک

 هیپارک،  میدفعه رفت هی! اونم مثل تو اعصاب درست درمون نداره یمن یاز دوستا یکی هیشب یلیخ ،یدون یم_

 تو شکمش رودش جر خورد! دیچنان کوب نه،یانداخت، چشمت روز بد نبپسره بهش متلک 

 خنده. ریزدن ز جفتشون

آب رو روشون باز کرد تا گِل هاش شسته بشه، از  نک،یس یهمون طور که تمام سبد رو برگردوند تو ناخانمیم

 نگاهم کرد و باخنده گفت: هیسرشونه اش چند ثان

 ومده؟ین شیواست پ یحاال موردهلنا تو تا نمیاز دست شما جوونا. بب_
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 توهوا تکون دادم و گفتم: یکنجکاو نگاهم کرد، با خنده دست کندیهارو پوست م ازیهمون طور که پ دهیسپ

یم ینیو س ییبس که من چا گشتیاومد با آمبوالنس برم یم یاوف تا دلتون بخواد، پاشنه در رو از جا کندن! هرک_

 تو سرشون. دمیکوب

و همون طور که  یکردم و دوباره نشستم رو صندل ی. خودمم خندم گرفت صدام رو جددیخند دهیسپ ناخانمیم

 گفتم: داشتمیبرم ازیپ دونهی

 دادم. یجواب منف شیچند وقت پ نیرو هم شیاومد، آخر شیدو مورد برام پ یکی یجدا از شوخ_

 گفت: زدیفس نفس من کمیکه به خاطر سنش  یخشک کرد و درحال شبندشیدست هاش رو با پ خاتون

 ؟یدینپسند ایداشت  یچرا مشکل_

 باال انداختم و گفتم: یا شونه

حرف و  ندهیخواست تو آ یدلم نم مم،یتیکه من  نیو ا مونیفاصله طبقات کمینداشت،  یراستش خودش مشکل_

 . ادیب شیپ یثیحد

 دونستم ادامه دادم. یرو م شیفقط خودم معن دیکه شا یو با لبخند تلخ نییرو انداختم پا سرم

 دیباالسرم ندارم با یبزرگتر درست حساب یکنم وقت تونمینم شیگره کور خورده، کار هی ییسرنوشت من با تنها_

 ازدواجه! نیهم شیکیبشم،  زایچ یلیخ الیخیب

اول به هم، بعد باچهره گرفته زل زدن به من،  یناراحت شدند، نگاه یحساب دهیو سپ ناخاتونیحرفم انگار م نیا با

 ها مشغول کردم. ازیبه جفتشون زدم و سرم و رو با پ یلبخند

بشه که مشکالتت  بتیخوبش نص هینشد ان شاهلل  نیخدا واسه توام بزرگه. حاال ا یزنیکه م هیچه حرف نیدخترم ا_

 .شتریرو کم تر کنه نه ب

 نیهام لبخندم اما، با تمام ا یخانوادم رو ازم گرفت، خوش دیعا بزرگه شاتکون دادم. خدا بزرگه؟ آره واق یسر

 ها هوام رو داشت. یبدبخت
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 هندیقراره در آ ای ه،یدونم قسمت چ ینم میدلم گرفته اما راض یلیکه خ نیگله دارم، با ا یلیکه از خودش خ نیا با

 دونه. یفقط اونه که م ادیب شیپ یچ

 قشنگ تر از گذشتم باشه. ندهیآ دوارمیام

 بحث... نیا الیخیحق با شماست ، خدا واسه منم بزرگه ب_

ادامه  نیخم و درهمون ه خچالیکنار  نتیبلند شدم و به سمت کاب زیسمت ساعت و آروم از پشت م سرچرخوندم

 دادم:

 بشه. رید ترسمیبدم م دیآقا حم یمن برم قرص ها_

 نگاهم کرد و گفت: یچشم کیاومده بود، ها اشکش در  ازیکه به خاطر پ دهیسپ

 کمکت؟ امیب یخوا یم_

 قرمز شدِ. کمیبانمکش االن  افهیقرص هارو تو دستم فشار دادم و با لبخند سرچرخوندم سمتش، ق یقوط ا

 .گردمیاالن برم ستین یکار زمینه عز_

آب، با دارو هارو گذاشتم داخلش و از آشپزخونه  کمیو  وانیل هیبرداشتم  ینیس هیرفت سراغ برنج منم  ناخاتونیم

کج شد قشنگ تو ذهنم خورد  ینینفر، س کی نهیرفتم تو س میقدم اول رو برنداشته بودم که مستق رون،یاومدم ب

 پرده بست! لمیشدنش مثل ف

 باال آوردم وو سرم رو  دمیکش ینفس آسوده ا ن،یزم زهیبر یزیگرفت و نذاشت چ ینیس ریز یقبل از اکران دست اما

 کرد. یچشم تو چشم شدم با آقا شاهرخ که با تعجب نگاهم م

 جلو و هول زده گفتم: دمیشالم کش یدستم کم با

 آقا اصال حواسم نبود. دیببخش _

 داد و گفت: هیلبخند مهربون به صورتم هد کیرو ازش گرفتم که  ینیس

 و سوم... هوا اومدم یتو نبود من ب ریاول، به من نگو آقا. دوم، تقص_
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 گفت: یخاص لیفرو کرد و با استا بشیدستش رو داخل ج کیکرد و  یزیر اخم

ردم جا استخدامت ک نیمن از اولم بهت گفتم فقط به عنوان پرستار ا ؟یخواد تو آشپزخونه کار کن یمگه نگفتم نم_

 نه خدمتکار.

 واریچشم هاش بودم که بدجور داشت تو ذهنم به در د یقهوه ا لهیدوتا ت رهیزد خ یمدت که داشت حرف م تمام

 .دیکوب یخودش رو م

 هیجام همش  نیکه ا یچند روز نیآشناست؟ تو ا بهیغر نیکنم ا یکردنش، چرا حس م یحرف زدنش، امر و نه لحن

 دارم. بیغر بیحس عج

 شرمنده ها بود گفتم: هیشب کمیکه  یخم کردم و با لحن نییبه سمت پا یرو کم سرم

کنم. بعدم حاال  ینذاشتن کار دهیخانم و سپ نایبه خدا االن م ره،یاما حوصلم سر م دیدونم چرا استخدامم کرد یم_

 شه؟  یم یکمکشون کنم چ کمیاگه 

 هیاجازه  یکردن و زور یکه کار اشتباه ییکای. خودمم از لحن صحبتم که مثل بچه کوچدینگاهم کرد و خند کمی

 شده. رن،یخوان بگ یم یزیچ

 کنار و گفت: دیتکون داد و آروم از سر راهم خودش رو کش یسر

 .میکن یبگم؟ فعال برو به کارت برس بعدا صحبت م یدختر من به تو چ_

که دوباره  نیا یآروم برا یدادم با قدم ها یبه خودم فشار م شتریرو ب ینیلب گفتم، همون طور که س ریز یچشم

 .کله پا نشم، از پله ها باال رفتم

 چیجاها کار کردم اما ه یلیسال ها من خ نیبرام جالبه، تو ا یلیجا موندگار شدم خ نیهست که ا یروز چند

 جا نبود. نیکدومشون مثل ا

کمک  یاز روزا برا یام که خواهر زادشه بعض دهیهوام رو داره سپ یلیخاتون خ نایخو گرفتم، م هیزود با بق یلیخ

 جا راحتم. نیکه ا دهیموضوع فهم نیجا بودن رو دوست دارم و انگار نداهم ا نیا اد،یم

 یکرد و نگرانم بود که از دستش م حتمیکنم، آنقدر نص دایکار پ گهیجا د هیکه چقدر غر زد تا  رهینم ادمی چیه

 خواستم فرار کنم!
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به در زدم و داخل رفتم ،  یده چند تقه اتونه جوابم رو ب ینم یدونستم حت یکه م نیدر اتاق به رسم ادب، با ا یجلو

 ادیست که انتظار رو فر ییکسا هیحالش شب نیشده، ا رهیخ رونیبه ب یعکس العمل چیساکت و بدون ه شهیمثل هم

 زنند. یم

تونم  یزنه که با تمام وجودم م یموج م ینگاهش به در و تو چشم هاش غم شهیدونم. هم یرو نم یچ ای یک انتظار

 حسش کنم.

 گفتم: یرو آروم بستم و با لحن خندون در

 د؟یخولتون نگاه کن یشگیمزاحم هم نیبه ا نیخوا یشد! نم دامیباز من پ ز،یعز یمحسن یسالم آقا_

 ونریب رهیکوتاه بهم انداخت اما دوباره خ یسرش رو به سمتم خم کرد و نگاه یکه نشون داد، کم یالعمل تنهاعکس

 شد.

 گفتم: نیارو از تو جعبه درآوردم و درهمون هکنارش و با آرامش قرص ه رفتم

اتاق قشنگ تره، با آقا شاهرخ صحبت  نیا رونیب یای! دندیداره که آنقدر مجذوبش هست یچ رونیپنجره و ب نیا_

ست براتون در یخانم گفتم سوپ ماه نایخوبه. براتون قرص آوردم به م یلیاالنم هوا خ اطیح میبه بعد بر نیکردم از ا

 ...دیش تیکنه تا تقو

 یجلو دیقطر اشک که از چشمش چک نیچهره اش حرف تو دهنم موند، اول دنیسرم رو باال آوردم اما با د یا لحظه

 گفتم: یپاش زانو زدم و با نگران

 گفتم؟ یبد زیهو؟ من چ کی شدیآقا، چ دیحم_

 ادامه دادم. یلحن شرمنده ا با

 به خداقصدم ناراحت کردنتون نبود! د،یببخش دیاراحت شدگفتم ن یزیتوروخدا اگه چ_

حرف ناگفته ست، حرف  ایدن هی ینگاه، رنگ و بو نیچشم ها ا نیشدم، ا قیچشم هام بود دق رهیچشماش که خ به

 !شکنهیم نیزم یکه قطرش معادله دومجهول ییها

 زنهیداد م ییحرف ها زنه،یم ادیکه کل چهرش درد رو فر نیاز دردهاش بگه، با ا یزیخواسته چ یانگار خدا نم اما

 رو از دست داده. دنشیکه آوا نداره و گوش، قدرت شن
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 یو دست هاش رو تو دستم گرفتم و با لحن مهربون دمیشالم رو جلو کش یچهرش شدم، کم رهیخ یا هیثان چند

 گفتم:

بتونم براتون  یهرکار دیخوب ش یتون! ان شاهلل زوددختر یاما من جا کنه،یم تتونیداره آنقدر اذ یدونم چ ینم_

 .دمیانجام م

که  سوزوندینگاه تا ته وجودم رو چنان م نیبکنه نگاه کردن بود و ا تونستیکه م یچشمام نگاه کرد، تنها کار به

 .گرفتیخودم از گرماش نفسم م

بهش دادم  اطیو احت متیو قرص هارو با مال وانیگرمش وارد کردم و دست بردم سمت ل یبه دست ها یکوچک فشار

 تا بخوره.

شمرده اما،  یرو برداشتم و باقدم ها وانیو ل ینیاز حالش مطمئن شدم، دوباره چرخوندمش سمت پنجره، س یوقت

 آشفته و مشغول از اتاق خارج شدم. یافکار

 ه؟یکه دارم چ ییحس ها نیخودم غرق شدم، ا یایهوا تو خودم و دن یو ب لیدل یب

 من چه مرگم شده! اصال

 یدلاز صن یکی یو خودمم رو زیرو گذاشتم رو م ینیحوصله س ینبودن، ب ناخانمیو م دهیرفتم آشپزخونه سپ یوقت

 ها نشستم.

چون بهش  دیشدم. آقا شاهرخ زحمت کش تیکاب یلکه روغن رو رهیگاه صورتم و خ هیرسم عادت دستم رو تک به

 از قسط عقب افتاده اون خونه داغون رو بدم. کمیاه زودتر بهم داد، تونستم م هیگفتم پول الزمم، حقوقم رو 

لباس ندارم همشون کهنه اند، اگه مامانم بود تا االن همشون رو به  یچیه ییخدا د،یرو هم نگه داشتم برم خر کمشی

 کرده بود. لیو دستمال کهنه تبد رهیدستگ

بتونم برم سرخاکشون، از اون  دیلب هام جاگرفت دلم براشون تنگ شده، فردا پنج شنبه است شا یرو یتلخ لبخند

 .رمیگیخرت و پرت م کمیفروشگاه  رمیطرفم م

باعث شد سر راه  یمونیحس پش هیاز تو اتاق از جام بلند شدم اما،  میبرداشتن گوش یبرا  عیسر میتصم نیا با

 .سمیوا
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 داشته باشه. یزیچ یبدبخت کار دیشه به اون بگم، شا یاما، آخه هرکارم رو نم میخواستم به ندا بگم که بر یم

 به اون بگم. هیچه کار رم،یولش کن فردا تنها م_

 آقا شاهرخ باعث شد برگردم و نگاهش کنم. یدوباره به آشپزخونه برگردم که صدا دمیچرخ

به باد فنا بده؟ باهاش حرف بزن من نگران خود کله  زیخواد همه چ یکنه؟ رسما م یم یداره چه غلط شورینفهم ب_

 کار خطرناکه... نیخواد محموله رو برگردونه؟ ا یکه م یچ یعنیشقشم؛ 

مشت شدش و  ی. از دست هادیچیپ یبلند بود و تو سالن م یادیکنه! صداش ز یدعوا م یکیفکر کردم داره با  اول

 رو خراب کرده. شونیاعصاب ا یحساب ،یطرف پشت گوش دیشد فهم یم تشیلحن پر از عصبان

کنه  یفکر م نهیبینبود االن منو م یباال انداختم، موندن کار درست یبودمش، شونه ا دهیند یحد عصبان نیتا ا تاحاال

 فضولم.

م رو کج کرد یبخورم، تا قور ییخودم برداشتم تا چا یبرا وانیل کیکرد  یسرم درد م کمیتو آشپزخونه،  برگشتم

 بود. ییچا ختیکه ازش نر یزیتنها چ

 ندارم! ییاصال چا دمیبرداشتم د یقور در

خورم، ب ییچا هیتا زودتر دم بکشه بتونم  ختمیر ییشدم، کم چا ییو مشغول درست کردن چا دمیکش یکالفه ا پوف

آقا شاهرخ باعث شد از سر شونم بهش نگاه  یآماده شه مشغول شستن ظرف ها بودم که صدا ییمردم به خدا. تا چا

 . داد یبود و با دستش چشم هاش رو فشار م ستادهیکنم، تو درگاه در ا

 ؟یآب بهم بد کمیشه  یم_

 و بهش دادم. ختمیبراش ر خچالیآب، از آب سردکن  یبرداشتم و مقدار وانیل کیلب گفتم و  ریز یا بله

 یزی. از چهره درهمش مشخص بود از چدینفس سرکش هیآب رو  نشست و یصندل یقدم جلوتر اومد و رو چند

 گذاشتم. نکیرو ازش گرفتم و تو س وانیناراحته، ل یلیخ

سرتا پام رو نگاه کرد، از  کمیلب هاش قرار گرفت،  یچونش و انگشت اشارش رو ریرو چند لحظه گذاشت ز دستش

 و جعبه دارو هارو برداشت. خچالیدادم که بلند شد و رفت سمت  هیتک تیپشت به کاب
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 م:کردم گفت یکه با دستم گوشه شالم رو مچاله م یقدم جلوتر رفتم و درحال کیگشت،  یداشت دنبال قرص م انگار

 کنم. دایبراتون پ دیبگ ن؟یخوا یم یچ_

 نشست و گفت: یصندل یوا رفته ها رو نیکه نگاهم کنه مثل ا نیا بدون

 بهم بده سرم و ساکت کنه. یزیچ هیشه،  یسرم داره منفجر م_

 ینگاهم رو به قور ییچا دنیکنه، همزمان با دم کش یفکر کردم فقط من بدبختم که سرم درد م یچه تفاهم اوه

 انداخت و گفتم:

 کنم که زودتر سرتون خوب شه، خودمم سردرد دارم. یبراتون آماده م گهید زیچ هیقرص االن  یبه جا_

 دیم شادون ینم لشمیکردم، البته دل ینم دایبهش پ یحس بد گه،ید یکه برعکس نگاه ها رشیتوجه به نگاه خ بدون

 من توهم زدم.

ق قاش هیدرست کردم و با  مویآب ولرم، معجون آبل کمیدرآوردم با  خچالیو نمک رو هم از  مویبرداشتم و آبل وانیل ا

 جلوش گذاشتم.

 زدم گفتم: یرو با قاشقم هم م وانیل نگاهم کرد که خندم گرفت، همون طور که آروم متعجب

 .دیکنه، امتحانش کن یدرمان سردرده، زودتر از قرصم اثر م نیو نمک بهتر مویمعجون آبل_

 رو برداشت. وانشیبه صورتم زد و ل یلبخند

 شم؟ یمارستانیواقعا اثر داره؟ نخورم ب_

 رو مزه مزه کردم و گفتم: وانمیل یاز محتوا کمی

 یم ییچا هیروب بعدش  کیکنم و  یدرست م نایدونه از ا کی رمیگ یراحت خودم هروقت سردرد م التونینه خ_

 کنه. یکنه سرم رو ساکت م یکه معده رو رو داغون م ییایمیش یمسکن ها نیخورم، واال زودتر از ا

 ارزه! یخب پس به امتحانش م_

Created in Master PDF Editor - Demo Version

Created in Master PDF Editor - Demo Version

http://code-industry.net/


 ترس از مه

 
202 

 

که نگاهم  یو درحال نییهم زدن شروع کردن به خوردن، سرم انداختم پا یهم قاشقش رو برداشت و بعد از کم اون

 بود گفتم: وانمیگره خورده به ل یبه دست ها

 رم؟یبگ یتونم چند ساعت صبح مرخص یفردا من م ،یمحسن یآقا دیببخش_

 مکث صداش اومد. یکم با

 ؟یبر یخوا یم ییجا ؟یچ یبرا_

 کار دارم. کمیمادرم و اگه بشه بعدشم برم فروشگاه،  خوام برم سرخاک پدر و یراستش بله فردا م_

 ت:گف یآروم یشدم. با صدا رهیشد خ یغرق م یا گهید یایبلند کردم و به چهره متفکرش که انگار داشت تو دن سر

واسه شب دعوت کردم و  یمهم یلیبا راننده من برو  چون فردا من مهمون خ یبر یخوا یهرجا م ستین یمشکل_

 .یمراقب پدرم باش دیتمام مشغولم با

 گفتم: یو با لحن هول زده ا عیحرفش سر نیا دنیشن با

 واجب... دیخر رمی! بعدا مدیدونستم فردا مهمون دار یمن نم رم،ینه اصال نم_

 گفت: دیکش یخوش فرمش رو درهم م یکه ابرها یوسط حرفم و درحال دیپر

اره، د دیچون خر ادیباهات م دمیسپ ،یا رانندم برو که کارت زودتر تموم شه و راحت تر برگردنگفتم نرو  گفتم ب_

 .دیباهم برگرد دیجا قرار بزار هیو  دیش یبعدش جدا م دیباهم بر

 گفتم: یرو به دندون گرفتم و با لحن شرمنده ا لبم

بره  تونه با راننده یم دهیخوام با راننده برم سپ یگردم، نم یکنم و برم یتونم برم کارام رو زود تموم م یبا آژانسم م_

 چند تا جا باهم بخوام برم، دوست ندارم که باعث... هوی دیمن شا

 زد و گفت: هیتک یبه صندل یخورد  پشت یرو م وانیقطره معجون داخل ل نیکه آخر یوسط حرفم و درحال دیپر

 .یگرد یو برم یریکه گفتم با راننده م نیهم_

 :دیصداش به گوش رس نیبلند شد و به سمت درآشپزخونه رفت و درهمون ه هویکنم که  یاعتراضخواستم  باز
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 حالم بهتر شد. کمیبابت معجونم ممنون _

 کنه؟  یرفتار م یجور نیبا همه خدمتکاراش ا یعنی ه؟یختیر نیچرا ا نیبگم. ا یزیفرصت نداد چ یحت

 کنه؟ یمثل من م یکی یرو برا یکار نیهمچ یکدوم آدم آخه

 از جام بلند شدم. عیبود، سر لونیکه دستش چندتا نا یدرحال ناخانمیکه با ورود م دمیکش یکالفه ا پوف

 .ارمیمن م دیبد_

 رو به دستم داد. لونیزد و نا یلبخند

 آقا. دیحم شیپ یفکر کردم رفت ؟ییجا نیدخترم، تو چرا هنوز ا یمرس_

 و گفتم: ختمیر نکیرو داخل س لونیداخل نا یها وهیتکون دادم و م یسر

 فرداست؟ هیواسه مهمون وهیهمه م نیرفتم و اومدم، ا_

 شد. یبا نمک م یگل گل یصورت شبندیپ نیرو بست و کنارم اومد ، بدجور با ا شبندشیپ ناخانمیم

 من تازه خودم متوجه شدم! ؟یدون یفرداست، تو از کجا م هیآره واسه مهمون_

 ها بود گفتم: وهیکه نگاهم به آب و م یم به شستن و درحالبرداشتم و شروع کرد بیس ا

 راستش آقا شاهرخ بهم گفت._

 سمتش و ادامه دادم: دمیچرخ دیکردم و با ترد مکث

 هستن؟ یطور نیخانم، آقا شاهرخ باهمه هم نایم_

راننده رو  انیصدام رو صاف کردم و از اول جر یطرز صحبت کردنم! کم نیشد با ا جینگاهم کرد، بدبخت گ یسوال

 نه؟یهم میکنجکاو بودم بدونم با بق یلیگفتم. خ نارویا

 تکون داد و گفت: یسر ناخانمیصحبتم تموم شد م یوقت

 که... مایکنه دست مثل قد یآقا با همه با محبت رفتار م_
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 ش،سیخ یپکر و چشم ها افهیق دنیسمتش که با د دمیچرخ گهینم یزینه، چ دمیصحبتش بودم که د هیبق منتظر

 چشام چهارتا شد.

 گفتم: یو بازوش رو آروم گرفتم و با لحن آروم دمیاز کار کش دست

  ؟یکن یم هیچرا گر د؟یشد خوب یچ ناخانمیم_

 .دیکش سشیخ یبه چشم ها ینگاه کوتاه بهم کرد و دست هی

 گذشته افتادم، دلم واسه پسرم تنگ شده. ادیلحظه  هیآره دخترم خوبم _

ردم ک یبا انگشتام نوازش م یکه با دستم بازوش رو کم یانداختم و درحال شیو اشک زیر یها به چشم ینگاه ناراحت

 گفتم:

 .ادیاون ب دیبگ ای دنش،ید دیشده؟ خب بر یمگه پسرتون چ_

از آسمان چشم  کیکوچ یاشک چشم هاش رو که مثل ستاره ها شینه تکون داد و با گوشه روسر یبه معن یسر

 پاک کرد. ختیر یهاش م

 .ادیتونه ب یسر اومد اما نم کی شیالبته چند وقت پ شه،ینم_

. ادیتونه ب یگه نم یکه م هیمشکلش چ نمیازش سوال کنم بب شتریب ومدیبغض صحبت کردنش دلم رو لرزوند، دلم ن با

 خواستم ناراحتش کنم. ینم

سر زدم و  دیبه آقا حم گهیبار د کیدست آخرم  م،یشست ییها رو ا وهیتک تک م یصدا و بدون صحبت اضافه ا یب

 الزم نداشته باشه. یزیمطمئن شدم چ

 نینذاشتن انجام بدم، رفتم تو اتاق و پشت در اتاقم رو زم دهیو سپ نایرو م شترشیکه نصف ب ییاز کار ها خسته

 سرخوردم و نشستم.

 دونم! یو چرا؟ واقعا نم یگرفته بود از چ دلم
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گشنه و  ابونیرو دارم که تو ب یشدم کمه. حس و حال کس رانیوو  کیکوچ یایداخل دن یزیچ کنمیحس م فقط

شنزار رو  نیا یو سرگردون دونه به دونه شن ها رونیمهم تر از آب و غذاست، داره ح زیتشنه رها شده اما، دنبال چ

 .گردهیم

 .ستیشن غرق شده و ن یایدر نیا نیانگار گمشدش، ب اما

خسته و داغون  یروح ،یاز جسم شتریپتو مچاله کردم. ب ریتخت، ز یو خودم رو رو دمیبه چشم هام کش یدست

پشت پرده پلک چشم هام آماده  ،یکیبالشت فشار دادم و غرق شدم تو تار یشگیمنت و هم یبودم. سرم رو به تن ب

 بودم.  اهایو رو ریتصاو نیاکران اول

 نم؟یب یهرشب کابوس م ایرو یچرا به جا اما

هستن اما چرا  اهیهست، شب ها هم که خودشون س اهیروز هام س یبه اندازه کاف ایخدا ،یاون تصادف لعنت کابوس

 شده؟ اهیس اهاممیرو

*** 

من  یاما، برا نه؟یریش یلیخواب صبح خ گنیباز کردم، م یتخت خوردم و آروم چشم هام رو با سخت یرو یتکون

 زهره! ییجورا هیخواب دوباره 

زدم و دَمر چند لحظه چشم هام رو دوباره روهم گذاشتم، اگر امروز قرار  یخواست بلند شم، چرخ یدلم نم المصب

 آبم روش! کی دمیخواب ینبود برم سرخاک مامان و بابا به خدا قسم تا لنگه ظهر م

 دل کندم. زدیکه االن بدجور بهم چشمک م زمیهام رو دو طرف بدنم گذاشتم و از تخت عز دست

 .هیهم براش ضرور یلیقلبش بود و خ یقرص ساعت هشت داشت که برا هی دیبود و آقا حم میهفت و ن کینزد ساعت

کابوس  خت،یقطرات آب که رو بدنم ر نیراست به سمت حموم رفتم. اول کیفرو کردم و  میهپل یداخل موها یدست

 چشم هام پرده بست! یجلو شبیخواب د ریو تصاو

 تو سرم خراب شن. واکنش از من بود تا نیمنتظر کوچک تر انگار

عذاب  یکردم بدون توجه به خواب ها یساعته هم سرحالم آورد هم باعث شد خواب از کلم بپره، سع میدوش ن هی

 آورم، روزم رو بگذرونم و وانمود کنم حالم خوبه.
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درحال  ناخانمیجمع کردم و رفتم آشپزخونه، طبق عادت م یرو با روسر سمیخ یو موها دمیسرحال لباس پوش 

 آقا شاهرخ بود. یدرست کردن صبحانه برا

 .ریسالم صبحتون بخ_

 گفت: ذاشتیم زیم یو مربا رو رو ریکه پن یبه روم زد و درحال یلبخند

 .یریخودت صبحونه بخور جون بگ ای. برو دارو و صبحانه آقا رو بده بعد بریصبح توام بخ زم،یسالم عز_

 باشه تکون دادم.  یبه معن یسر

 نییرو برداشتم، تو سالن آقا شاهرخ از پله ها پا دیاش رو کش هیخانم زحمت ته نایداروها و صبحانه که م ینیس 

 لشیپسر با شکل و شَما کیداره من اگر  یکردم، هم خوش پوشه هم چهره مردونه ا افشیو ق پیبه ت یاومد ، نگاه

 کردم. یم فیبودما تا االن، صدتا دوست دختر رد

 جواب سالم گرمش رو دادم. یکرد، متقابل با لبخند ید رد شد و سالمکنارم با لبخن از

تا کامل صبحونه رو  دیساعت طول کش میرو دادم که البته خودش ن دیپله ها باال رفتم و قرص و صبحونه آقا حم از

 .رونیتموم شد قرص هاشم دادم و از اتاق اومدم ب یبخوره، با حوصله کنارش نشستم و وقت

 دوال کنارش موندم کمرم از درد خم شد. آنقدر

رو به خاطر من جمع نکرده بود تا منم  زیم ناخانمیم شهیمثل هم ن،ییو برگشتم پا دمیدر کش یخودم رو جلو یکم

 صبحونه بخورم. امیب

 شد. گهید یو خودش مشغول کارا ختیبرام ر ییچا

 .خوردمیم یچنان اشتهام گرفته بود که دو لپ یخم کردم، اول صبح زیخودم رو سمت م کمینشستم و  یصندل یرو 

 هلنا خانم. _

 نیخودم رو جمع و جور کردم و برگشتم سمت چهره خندونش، مگه ا یگلوم، با بدبخت دیآقا شاهرخ لقمه پر یصدا با

 نرفت؟ 

 پر بود، گذاشتم و گفتم: یدهنم، که هنوزم مقدار یپته پته دستم رو جلو با
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 بله؟_

 چهرم رو تصور کنم. تونمیانداخت، واقعا هم خنده داره! خودم م نییرش پاکرد و س یخنده ا تک

فرستادم  شبیرو همون د دهیچون سپ دیببرتون، واسه کارتون عجله نکن نیخوا یگفتم هرکجا که م ثمیبه م_

یم ثمیم د،یسرخاک خانوادتون بعدش حاال هرجا که کار داشت دیشمام بر د،یکه الزم بود خر یچندتا خرت و پرت

 .بردتون

 همه لطفش گفتم: نیرو جمع و جور کردم و با لحن شرمنده از ا خودم

 .امیم کنمیواقعا ممنون، زود کارم رو م_

رو شونم گذاشت و با  یاومد دست ناخانمیرفت. م رونیلب گفت و ب ریز یکه نگاهم کنه فقط عجله نکن نیا بدون

 لبخند گفت:

 صبحونت بخور دختر جان._

اومد از آشپزخونه  یفور ناخانمیرو جمع کنم اما م زیخواستم م یصبحونم رو تا ته خوردم. م هیتم و بقگف یا باشه

 و گفت برم حاضر شم. رونیفرستادتم ب

و حاال بعد مدت ها  یوقته دلتنگ خانوادت باش یلیکه خ نیداخل قلبم به وجود اومد، حس ا یبیعج یو هوا حال

ه و دلم گرفت روزیاز د شتریب ،یخوشحال یکردم به جا یاما امروز صبح حس م ه،یحس لذت بخش شونینیبب یبتون

 ناراحتم.

شدِ  غرق گهید یجا کیکه  یو حواس یحال یو با ب رونیب دمیرو از تو کمد کش میبه همراه شلوار مشک میمشک مانتو

 چهرم شدم. رهیخ نهیلباسم رو عوض و چند لحظه از داخل آ

وقته  یلیکه خ یا بهیغر بس،یغر کی نیو ا ستمیکنم خودم ن یکنم حس م ینگاه م نهیدخترک داخل آ نیبه ا یوقت

 !ستمیشده من، اما مطمئنم من اون ن

 چال کنار صورتم دارم؟ هیخندم  یم یرفته بود وقت ادمیچرا  دمیبه گونم کش یدست

 و خالء داخل ذهنم از کجاست؟ یناراحت نیا منشا
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 گرفتم. بهیدر اتاق، نگاهم رو از دخترک غر یصدا با

 بله؟_

 خانم پشت بندش اومد. نایم یصدا

 منتظرته. ثمیم ا،یب یهلنا دخترم اگر حاضر شد_

 به سمت در خم شدم. کمی

 .امیچشم االن م_

 یردکرم رنگش و پا یسلطنت یرو برداشتم و سالن رو با تمام مبل ها فمیو ک یگوش دم،یبه شالم و موهام کش یدست

 رفتم. اطیبه ح میدر رد کردم و مستق یجلو

رز کنار حوض بود که بدجور  یگل ها یکه مشامم رو نوازش کرد بو یزیچ نیشدن، اول یاریباغچه و گل هارو آب انگار

 هوا پخش شده. یتو

از جنس لطافت گل برگ  رمیبگ یبزار آرامش دم،یکش قینفس عم هیچشم هام رو بستم و ازته دل  یلحظه ا چند

 .ارمیشکافت، بدست ب یرو م میکه ر یقیعم یتنفس ها نیبا ا دیکه نتونستم به خودم بدم شا یرز، آرامش یها

 ؟یشما هلنا خانم_

خم  یچشم هام انداخت، کم یرنگش رو رو ییلباس طال ،یبا تمام طناز دیهام رو از هم باز کردم که خورش چشم

داد،  یرو داخل دستش فشار م ینیماش چیکه سوئ یدرحال یون با لباس رسمجو یشدم سمت منشا صدا پسر

 کرد. یکنجکاو نگاهم م

 ؟ثمیآقا م نیبودمش نکنه ا دهیچشم هام قرار دادم، تاحاال ند یقدم رفتم جلوتر و سرتاپاش رو از اول مورد برس کی

 مردد و با مکث سوالم رو مطرح کردم.

 د؟یهست ثمیشما آقا م دیببخش_

 شلوارش فرو برد. بیو دستش رو داخل ج زیچشم هاش رو ر کمی

 .میکه بر دیاریب فیبله، تش_
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 من باز نگه داشت. یرفت و در رو برا اطیرنگ گوشه ح ینگاهش کردم، که سمت پرادو زرشک متعجب

اهرخِ! من آقا ش یا یلیبود تا راننده خداوک گاردایباد هیشب شتریب اروی نیبگم دهنم باز مونده بود دروغ نگفتم! ا اگر

نند، رو بلند ک رمردیخود پ دیکه دونفر فقط با یینایداغون، از ا رمردیپ کیگفت با راننده برو االن  یفکر کردم وقت

 پسر جوون! نینه ا ادیم

عقب  یکه همچنان درحال شاخ درآوردن بودم، صندل نیبا ا ستم،یاون جا با جیمثل هو یبود همون طور زشت

 نشستم که با احترام در رو برام بست و خودش در سمت راننده رو باز کرد و نشست.

داشتم کل  یواشکی دهایپد دیمدل باالها! مثل ند نیماش نیبهتر بود با ندا برم آخه من بدبخت رو چه به ا دیشا

 دادم. یقورت م نیماش

 د؟یبر یم فیاول کجا تش_

 انداختم که با چشم هاش منتظر جواب من مونده. ثمیبه م ینگاه نهیم از تو آگرفت نیماش یجلو ستمیرو از س نگاهم

خرما  کمیمن  د،یچند لحظه نگه دار هیبود  یزیچ یفروش ینیریبهشت زهرا، سر راهم ش دیشه اول بر یاگه م_

 .رمیبگ

خوردم، از کار  یوول م ینداشتم و ه ییها نیماش نیرو روشن کرد، عادت به همچ نیتکون داد و ماش یسر فقط

 خودم خندم گرفت.

کردم آقا شاهرخ با  یفکرش رو نم چیه گارداست،یباد هیپسره راننده آقا شاهرخ؟ به خدا شب نیا ییخدا یعنی

 من رو بفرسته. ینیماش نیباهمچ ای یکس نیهمچ

درحال رفت و اومد  قیدر یکه مردم ب ابونیموضوع برداشتم و نگاهم رو به جاده و خ نیاز فکر کردن درباره ا دست

 حالم رو منقلب کرد. یکه دوباره حس اون دلگرفتگ دیطول نکش یلیبودن انداختم، خ

 هریگ یجهت دلم م یهست که ب یلیچه دل ایبفهمم چرا،  یکه حت نیشم، بدون ا یم تیچند وقت بدجور دارم اذ نیا

از  نه،یبیم یکه هرک یقشنگ یگل ها مونه،یم یگل فروش یتو یشم. نداشتن خانواده مثل گل ها یو دلتنگ م

 شن... یشن، زود پر پر م یندارن و زود خشک م شهیقشنگ، ر یگل ها نیکنه، اما ا یم فیتعر شیبایز

 شم. یکه بفهمم چرا و از کجا اما، دارم پر پر م نیشم، بدون ا یدارم کم کم پر پر م منم
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 فت:اشاره کرد و گ ابونیخ گهیبگم با دستش به طرف د یزیانداختم، تا خواستم چ ثمینگاهم رو به م نیتوقف ماش با

 اون جا هست... یفروش ینیریش کی_

 داشتم گفتم: یرو برم فمیکه ک یرو گرفتم و درحال منظورش

 گردم. یدستتون درد نکنه االن برم_

 رفتم. یفروش ینیریرد شدم و تو ش ابونیاز خ اطیو با احت ن،ییباز کردم و اومدم پا نیدرماش

 تازه پخته شده بدجور دلم رو قلقلک داد. یها یپراشک یبا بو ینیریش یوارد شدم بو تا

 !رهیو دلپز نیریکرد، بوش درست مثل طعمش ش یم جادیرو ا یقشنگ یدرکنار هم هماهنگ یخوراک نیا یبو  بیترک

خواست بو کنم  یدلم م دونم چرا بعد از چند سال فقط یتازه بودم اما نم یها یو پراشک یقناد یعاشق بو یبچگ از

 که بخرم و بخورم. نیتا ا

که همراه پدرش  یکیخوام، تا رفت حاضر کنه ناخوداگاه نگاهم به دختر کوچ یم یسمت فروشنده و گفتم چ رفتم

 بودن افتاد. ستادهیتولد ا یها کیک کینزد

و پدرشم با لبخند حرف هاش  دیپرس یدادو درباره شکلش نظر م یهارو به پدرش نشون م کیک یبا خوشحال دختر

 کرد. یم دییرو تا

 تلخ شد، آنقدر تلخ یلب هام به طرز بد نیکردم مشخصه تولد اون خانم کوچولوعه، لبخند ب یحسرت نگاهشون م با

اونارو زهر  یوقت خوشحال کیرو حس کردم، نگاهم رو از دو نفر گرفتم تا لبخند تلخ،  شیشد که خودمم طعم تلخ

 نکنه!

 بشم یکه دوباره وارد ذهنم و خاطرات نیباشم بهتر از ا نیزم رهینوک کفش هام شدم، خ رهیو خ نییختم پااندا سرم

 گردن. یوقت برنم چیه گه،یکه د

 خانم. دییبفرما_

ه ک یآروم درحال یبه فروشنده زدم، بعد حساب کردن پول خرما و حلوا، با قدم ها یرو بلند کردم و لبخند زورک سرم

 رو ازم گرفت. یهمه چ ام،یرفت و تا به خودم ب لیجعبه و وسا ریز یرفتم ، که دست رونیب دمیشک یخودم رو م
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 اومد؟ یک نینگاه کردم، ا ثمیگرد به م یکردم و با چشم ها سربلند

 رفت و گفت: یکه به سمت در خروج رمیازش بگ لیزده خواستم وسا خجالت

 .نهیشما سنگ یبرا ارمیمن م_

که  نیا اب دمیکه رس نیکه بهش برسم، تند تر کردم. به ماش نیا ینگفتم و فقط قدم هام رو برا یزینبودا، چ نیسنگ

 نشستم. عیگفتم و سر رلبیز یدستش در رو برام باز کرد، تشکر آروم یکیدستش پر بود اما با اون 

 جلو کنار خودش گذاشت. یصندل لیهم در رو بست و نشست و تمام وسا اون

 شد که لرزم گرفت! یچ دمیبه بند بند وجودم نفوز کرد، نفهم شهیش یسرد شه،یش رو چسبوندم به سرم

تا چشم هام رو  دمیترس یخواست چشم هام رو ببندم! م یبه پشت سرم دادم. دلم نم هیجدا و تک شهیرو از ش سرم

 .نمیببندم دوباره کابوس بب

شلوغ  یادیمردگان انگار ز یایاما برعکس جاده ها دن م،یدیزود رس یلیبه خاطر خلوت بودن جاده خ خوشبختانه

 بهشت زهرا تمام خرما و حلوارو پخش کردم. یبود، از همون در ورود

 "خدا رحمتشون کنه  "دمیشن یکه همش م یجمله عذاب آور تنها

شم  یر پر مکه تو نبودشون دارم پ یشه؟ من یجمله متنفرم. رحمت خدا فقط شامل حال مرده ها م نیجمله، از ا نیا

 ؟یچ

 کنه؟ تنها راهم خوب شدنم مرگه؟ تنها راه لبخند زدنم، دوباره خوشبخت شدنم؟  یمن دعا نم یبرا یکس چرا

 که بخواد، بهشون سر بزنه نشستم. یمهمون چیکه مظلومانه و بدون ه یدوتا قبر یجلو

 رو داشته باشم؟ یرو داشتن، که من بخوام کس یزنده بودن ک یکنج لبم نشست، پدر و مادرم وقت یپوزخند

م ذار یروزه نم دنیکه چند یو با بغض دمیبه قبرشون کش یشم؟ دست تیآنقدر اذ دیکار کردم که با یمن چ مگه

 بشکنه شروع کردم به درو دل کردن.

لک چقدر بهم مت یدیکشم! د یم یبدون تو و بابا دارم چقدر بدبخت نی. ببنیرو بب میزندگ ؟یکن ینگاهم م یمامان

 کنم مگه نه؟ یخانواده دارم کار م نیا شیکه االن پ ینداختن؟ تو دعا کرد یم
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 .نمیب یمامان، دلم شکسته هرشب دارم کابوس م ستیقشنگ ن میزندگ

 نکنم؟ ینکنم؟ چرا خودم رو خال هیپس چرا گر نه،یکه بخواد اشک هام رو بب ستین یکس گهید د،یترک بغضم

 براتون بودم؟ ی. آنقدر دختر بددیکه تنهام گذاشت دیبد یلیشورم، خ یبا اشک هام قبرتون م خودم

 نیکنه؟سهم من از ا ینم یکار چیکس ه چیصاحابم ه یقلب ب نیآرامش ا یهان؟ چرا برا دیمنو با خودتون نبرد چرا

 ه؟یچ یزندگ

که هرشب  ییکابوس ها نیآغوشم! به جا ا نیدلتنگ ا یآغوش مادرم رو گرفت ایقبرش پرت کردم، خدا یرو رو خودم

 نم؟یآغوش مادرم رو بب یزار یدفعه نم کیدفعه، فقط  کیکنه، چرا  یرو داره برام زهر م

 به خودت قسم خستم. ایخدا خستم

 خوام بغلش کنم یم"

 بگه... یزیخوام اصال چ ینم

 نگه یچیه

 نگه یچیه

 "بره، هرچقدر خواست بره و دور بشه. قهیآروم شدم بعد چند دق یوقت

 دیواسه گفتن نداشتم. شا یزیچ گهینشستم و زار زدم، آنقدر دردول کردم که د یهمون جور قهیدونم چند دق ینم

کردم و از ته دل ازشون خواستم  یخودم رو خال یجا، پس حساب نیا امیراحت بتونم ب نقدریفرصت نکنم که ا گهید

 برام دعا کنن.

رو باز کردم، همون طور که آروم صورتم رو  فمیدر ک یو به دنبال دستمال کاغذ دمیکش سمیخ یچشم هابه  یدست

 خودم سرم رو بلند کردم. یرو یا رهیکردم با حس نگاه خ یاز آثار اشک پاک م

 نبود که بگم متوجه نگاهش شدم. کمینزد یکس یمن اشتباه کردم ول دیدونم شا ینم

 از نظر گذروندم. یشتریسرچرخوندم و اطراف با دقت ب یو همون طور دمیرو باال کش مینیب یکم
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 گهیباره د کیام به مشکالتم اضافه شد اونم خول شدنمه!  گهید یبدبخت هیمطمئن شدم  ستین یکس دمید یوقت

 گرفته شده بود گفتم: یکم ادیز هیکه به خاطر گر ییو با صدا دمیقبرشون کش یرو یدست

 بازم بهتون سر بزنم. دمیخوبم، واقعا دلم براتون تنگ شده بود. قول م یبابابرم مامان و  دیمن با_

که انگار دوست  ییکه به زانوم آوردم از جام بلند شدم و با قدم ها یکیرو به دستم گرفتم و با فشار کوچ فمیک

 تم.رو پارک کرد رف نیماش ثمیکه م ییجا ،ینداشت، اون جارو ترک کنه آروم آروم به سمت در خروج

 شه حالم خوب شه؟ یم یک ا،یدن نیام از ا خسته

انداخت و  نییچهرم رو نگاه کرد اما، سرش پا رهیخ کمیبه سمتم اومد،  ثمیکه م ابونیخ کیاومدم نزد ریبه ز سر

 گفت:

 .ارمیو ب نیاگر کارتون تموم شده ماش_

 رو فشار دادم و گفتم: مینیب یکم یدستمال کاغذ با

 .میبله کارم تموم شد، بر_

که بتونم بهش برسم پشت سرش راه افتادم.  نیا یتند برا یتکون داد و اشاره کرد دنبالش برم، با قدم ها یسر

در رو برام باز کرد و خودشم نشست، از تو  شهیقدمش به اندازه دوتا قدم من بود! مثل هم کی کلشیه نیماشاهلل با ا

 :بهم انداخت و گفت ینگاه نهیآ

 کدوم فروشگاه ببرمتون؟_

کردم بدتر شدم! دل و  یبهتر بشه اما، االن حس م کمیمثال حالم  نمینگاهش کردم. من اومدم پدر و مادرم بب کمی

 یدارم پوف کالفه ا ازیام ن لیوسا یسر هیشه، لباس ندارم  ینکنم بد م دیاگر خر یاصال نداشتم ول دیدماغ خر

 .چوندیشه پ یرنمینخ دم،یکش

کردم  فکر شتریب یاما هرچ ارم،یب ادیرو به  میکرد دیخر میکه با ندا رفت یکردم آدرس اون پاساژ یمکث سع یکم با

 شدم! جیخدا چقدر من گ یوا ومد،ین ادمیاصال 

 گفتم: یلحن دودل با
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 ای یدیرمرکز خ نیتر کیممکنه نزد ست،ین ادمیکردم اما االن آدرسش رو  یم دیخر یپاساژ هیراستش من قبال از _

 د؟ینگه دار ،یزیچ یمغازه ا

 گفت: یزد و با لحن آروم یحرفم لبخند نیا با

 برمتون. یدوره، اون جا م کمیمناسبه اما  یلیهاشم خ متیداره، ق یشناسم همه چ یم یپاساژ هیچشم خانم، _

 اصال، به آقا شاهرخ قول دادم زود برگردم. میدوره نر یلیاگر خ_

 کرد گفت: یرو روشن م نیماش ثمیطور که م همون

 طول بکشه. ستین یآقا شاهرخ باهام هماهنگ کردن، مسئله ا دینگران نباش_

 چیدلش به حالم سوخته که آنقدر هوام رو داره! اما ه ایمرده  یلیپسر خ نیا ایشدم.  مونیبگم اما پش یزیچ خواستم

 موندم. یلحظم تو اون خونه نم کی دم،ید یکه اگه م دمیوقت تو نگاهش ترحم ند

 .مهینسبت به خودم و زندگ گرانیتونم تحمل کنم ترحم د یکه اصال نم یزیچ تنها

ه ک ینداد، درحال ریگ نمیشیبه پ ادیجا استخدام شم ز نیخواستم ا یمن حت نمیب یکنم، م یفکرش رو م یوقت 

 اجازه ندادن کار کنم.  التیاز جاها به خاطر نداشتن خانوادم و تحص یلیخ

شدم اون کار رو  یمدت، مجبور م کیکردن و بعد  یبارم م ییزایچ هیکردن از گوشه کنار ها  یخدامم ماگرم است ای

 ول کنم.

 نشد، کال یجور نیدن اما ا یم ریگ میزیچ کیکردم االن به  یجا بود، اولش فکر م نینداد هم ریکه بهم گ ییتنهاجا

 هستند. بیغر بیخدمتکاراشم عج یداخلش حت یخانواده با تمام آدم ها نیا

شده بود رو آروم مرتب کردم، به  ختهیدرآوردم و موهام و شالم که االن بدجور بهم ر فمیاز داخل ک یکیکوچ نهیآ

 فهمن یهمه م یعنیشم  یم یختیر نیکنم هم یم هیپوف کرده بود! هروقت گر مینیهم چشم هام وب ادیز هیخاطر گر

 کردم. هیگر

شماره ندا  دنیرو درآوردم. با د میخم و گوش فمیو صورتم گرفتم و به سمت ک نهیچشم از آ م،یزنگ خوردن گوش با

 دکمه اتصال لمس کردم.
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 سالم، خانم خانما._

 یمعرفت شد یبزنم نصفت کنم ب امیب ؟یزن یبهم زنگ نم گهیچرا د ؟ییچه خبر؟ کجا یجون، چه طور یسالم هل_

 ...یکرد دایآره؟ نکنه دوست بهتر از من پ

 زدم. یدختر، لبخند م نیکرد و من فقط به خول بودن ا یم فیسرهم داشت جمالتش رو رد پشت

 وسط حرفش و گفتم: دمیپر

 بپرس. شی. بزار جواب سوال هات رو بدم بعد بقمیشو باهم بر ادهیبسته ندا، پ_

 کرد و گفت: یا خنده

 شنوم. از اول همه رو جواب بده وگرنه کشتمت. یخب، م لهیخ_

 هیرو نگه داشته بودم، روش تک یدستم رو که گوش یکیآوردم باال و اون  نه،یو به حالت دست به سدستم ر کی

 دادم.

 ینتونستم زنگ بزنم، بعد..آهان ب دیسرم شلوغه ببخش یلی. خستین یخبر یخوبم، سالمت یخب، اول که مرس_

 عشقم. یشیکدومشون که تو نم چیکردم اما ه دایپ دمیمعرفت نشدم و دوست جد

 پر حرصش اومد. یصدا

 .یسوالم رو نداد یکی. جواب اون دهیمشخصه ورپر شم؟یکس من نم چیزهرمار که ه_

 انداختم و گفتم: ابونیبه خ ینگاه

 کدوم سوالت؟_

 .ییکه کجا نیا_

 شدم. رهیخ نیماش یگرفتم و به دنده جلو ابونیاز خ نگاه

 کنم. دیخر کمی رونیراستش اومدم ب_

Created in Master PDF Editor - Demo Version

Created in Master PDF Editor - Demo Version

http://code-industry.net/


 ترس از مه

 
216 

 

کردم چرا تو صداش موج  یدرک نم چیکه ه یکرد و با نگران رییلحن پر از حرص و شوخش تغ یحرفم، فور نیا با

 گفت: زنهیم

 .یبر رونیتنها ب دیتو نبا ام؟یکه باهات ب یچرا به من نگفت ؟یتنها رفت_

 گفتم: یبا تعجب آشکار ؟یچ یعنیکه گفت  ینیحرفش چشام گرد شد. ا نیا از

م به تو بگ رمیمن هرجا م ستیبرم؟ قرار ن رونیب دیتنها نبا یگ یمگه چه خبره که م رونیندا؟ ب یگ یچرا چرت م_

 تونم کارام رو بکنم؟ یکه، مگه خودم نم

 گفت: عیسر نیهم یبرا هیرعادیربط و غ یب یادیکه گفته ز یزیچ دیفهم انگار

 مدیکه هم رو د یبار نیه آخرآخه دلم برات تنگ شد ام،یمنم ب یگفت ینبود من فقط گفتم م نینه، نه منظورم ا_

 بود. شیهفته پ کی بایتقر

 گفتم: تیو با جد دمیهام رو درهم کش اخم

 ؟یزن یحرف م یطور نیافتاد؟ چرا ا یندا، اتفاق_

 مکث دوباره صداش اومد. یکم با

 نمت؟یبب یایب یتون یم یک ن،ینه بابا، فقط دلم برات تنگ شده هم_

 کرد. ینگاهم م یرکیز ریکردم که موشکافانه، ز ثمیبه م ینگاه نهیآ از

اشته د یفکر نکنم صاحب کارم مشکل نمت،یعمارت بب ایب یسرم شلوغه اگر دوست دار یلیتونم خ یهفته نم نیا_

 .رمیگ یم یچند ساعت ازش مرخص هیباشه، 

 کنم. شیمعرف ناخانمیو م دهیخواستم به سپ یم اد،یخواست ب یدلم م یلیجوابش موندم، راستش خ منتظر

 دنبالت. امیذارم م یقرار م گهیترسم برات بد بشه، هفته د یآخه م ام،یتونم ب ینه هلنا نم_

 یفرق م یایب یتون ینم یکه خودت کار دار نیبحث ا یندارما، ول یمن مشکل ،یگ یاگر فقط به خاطر کار من م_

 کنه.
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 ه، که دوباره صداش اومد.لحظه فکر کردم تلفن قطع شد کیشد،  یطوالن نمونیسکوت ب کمی

 خدافظ. م،یزن یکار دارم بعدا حرف م کمیو مشغولم، هلنا من  ختهیکار سرم ر کمی امیتونم ب ینه خودم نم_

 اومد! شیپ یکنم قطع کرد انگار براش کار یاومدم خداحافظ تا

 زنه ها!  یمشکوک م دنیندا جد نیا فم،یرو دوباره انداختم تو ک یباال انداختم و گوش یا شونه

نه ز یزنگ نم ادیبهم ز گهیخونه د نیکه اومدم تو ا یدونم چش شده از موقع یدادم، نم هیرو به لبه پنجره تک دستم

و  زد یزد فقط غر م ی. تهشم اگر زنگ مومدیکردم ن یچند دفعه خواستم بکشونمش اما، هرکار اد،ینم دنمید یو حت

 ندارم. یخوبه و من مشکل زیخواست مطمئن شه همه چ یم

فقط چند  مویبا اون معجون آبل روزیافکار مسخره بشم، بدجور دوباره سرم درد گرفته د نیا الیخیکردم ب یسع

 ساعت ساکت شد اما، بازم دوباره سر دردم شروع شد.

 پاساژ انداختم. یبه در ورود یچونم حرکت دادم و نگاه ریدستم رو از ز نیتوقف ماش با

 .امیهمراهتون ب ادهیز دهاتونیخانم، اگر خر دییبفرما_

 کرد زدم. ینگاهم م نهیکه از آ ثم،یمنتظر م یبه چشم ها یفاصله گرفتم و لبخند یکم شهیش از

 .امیکنم م یبه اون صورت ندارم زود کارم و م دینه ممنون، خر_

 قرار کرد. بیاومدم ، دست هام به حالت مشت شده داخل ج نییپا نیتکون داد، از ماش یسر

 نیمن بود هم یهم جا یا گهیهرکس د دیفکر آشفته و حال زار، شا نیرو نداشتم، با ا دیحال و حوصله خر هنوزم

 مشکل رو داشت. 

 چیکنم مثال اما، ه دیاز طبقه اول شروع کردم به گشتن و نگاه کردن مغازه ها، قرار بود خر ر،یحوصله و سر به ز یب

گذاشته شدِ نظرم رو جلب  شیمانکن ها، به نما یرو یکه به طرز ماهرانه ا ن،یتریمانتو پشت و ایکدوم از لباس ها 

 نکرد.

 هارو به خودش جلب کنه گذشتم. یلینظر خ دیکه شا یرنگارنگ یتفاوت از پس مغازه ها یب

 گوشه سالن به طبقه دوم رفتم. یپله برق ی لهیبه وس یکه با خستگ دمیهدف چرخ یطبقه اول ب آنقدر
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 مغازه هارو نگاه یشتریکردم با حوصله ب یبهتره هرچه زودتر کارم رو تموم کنم و برگردم خونه سعکه  نیفکر ا با

 کنم.

 نیشد! با ا یم رمیداشت د گهیکنم د هیکه الزم دارم رو ته ییاونا ست،یو پسندم ن لیباب م میزیاگر چ حداقل

درحال نشون دادن تک به  نیتریو یهم جلو خانم و دختر جون یادیکه تعداد ز یمغازه مانتو فروش نیبه اول میتصم

 .ستادمیتک مانتوها به هم بودن ا

 کاغذ نوشته بود. یرو یریافتاد که با خط تحر نیتریو یفاصله از دخترا نگاهم به برگه رو یکم با

 "فیپنجاه درصد تخف" 

منه نگاهم رو از کاغذ و اون خانم ها گرفتم و رفتم داخل مغازه، شلوغ بود و هرکس درحال  یبرا یمناسب نهیگز خب

 داخل مغازه بود. یمانتو و لباس ها یانواع مدل ها دیخر ایامتحان 

مانتو  کیمانتو کرم نسبتا بلند و  کی نش،یو از ب دمیکش یکه کنارم قرار داشت دست ییمانتو ها نیتر کینزد به

م نه مدلش دوتا مانتو گذاشت زشِیدقت کردم سا شتریکه ب یزیبه تنها چ رون،یب دمیکش ییربند طالبا کم یمشک

 حوصلم کرد. یپکر و ب چهرهبا لبخند حواله  یبود. نگاه ییفروشنده که خانم سن باال یجلو

 ؟یخوا ینم یا گهید یزیچ ،یخوش اومد یلیخ_

 نه تکون دادم که با همون لبخند گفت: یبه معن یسر

 بهتون بدم. فشمیشال و ک ،یکه پسند کرد ییمانتو ها نیستِ هم یاگر دوست دار_

 رو الزم ندارم. فشیک هیفقط شالش که ست باشه کاف_

روهم ندارم، رفت سمت قفسه  یاضافه ا زیچ چیکه انگار از لحن صحبتم حس کرد داغونم و اصال حوصله ه خانمه

کردم که از  یو انور کردن قفسه و لباس ها، دوتا شال گذاشت جلو روم، تشکر نوریا یسرش و بعد از کمپشت 

 زهرمار گفتن بدتر بود!

 د؟یدستگاه کارت خوان دار_

 جلو روم گذاشت. زش،یم ریآره تکون دادن و خم شد و دستگاه کارت خوان از ز یبه معن یسر خانمِ
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 .رونیکشتن، رد شدم و اومدم ب یکه داشتن خودشون رسما م ییدخترا ن،یحساب کردن مانتو ها از ب بعد

 تو دستم انداختم. لونیبه نا یداخل مغازه خفه بود، نگاه یهوا چقدر

 !شیاز اول نمیا خب

 که زودتر کارم تموم شه تند تر کردم. نیو ا یرفتن به مغازه بعد یهام رو برا قدم

 .شمی! کم کم خودمم دارم از حرکاتم متعجب مدیطول کش قهیمغازه کمتر از چند دق یکی نیکردن تو ا دنیخر دیشا

مغازه و اون مغازه  نیاوردم بس که ا یپدرش رو درم برد،یبا خودش م دیقبال که ندا من رو واسه خر ادهیکه  ییتاجا

 .کردمیم دیخر یو آخرسر از همون مغازه اول بردمشیم

 ...یاز جنس دلتنگ یگوشه لبم نشست، لبخند یکمرنگ اون موقع لبخند یادآوری با

 برم بخرم. یزیچ یمسکن کیزد،  یسر دردم به قوت خودش پابرجا بود و کم کم داشت به سر م هنوز

 هام رو فشار دادم. قهیو شق میشونیپ یکم گمیدستم گرفتم و با دست د کیهام رو با  دیخر تمام

رو از نظر گذروندم. مردد بودم برم  نیتریکل و ستاد،یقدم هام سست شد و ا ،یو بهداشت یشیمغازه لوازم آرا یجلو

رو اعصاب و پر از  یاز پشت سرم، سرم رو چرخوندم تا منشا صدا یدختر غیج یلحظه با صدا کینه که  ایداخل 

 عشوه رو کشف کنم.

شتش که پ یمشک کیر نسبتا شبا کت شلوا یپسر یکه بازو یو مانتو قرمز کوتاه، درحال حیفج شیدختر با آرا کی

 بودن.  ستادهیا یعطر فروش کینزد کرد،یو عشقم عشقم م دیکشیکامل م یگریبه من بود رو با وحش

 نچسب، خدا به داده پسره برسه! یریکبیدختره ا شیا

 .رسهیبه خونه نم خونم،یجا براش فاتحه م نیزنشه باشه که من از هم اگر

 ایدختره رو  نیا ایمن جاش بودم تاحاال سه دفعه  ییلحظه اون پسر انگار آمپر چسبوند حقم داشت، خدا کی یبرا

 !کردمیپرت م نییخودم رو از دستش پا

 به صورتش انداختم. ینگاه یاز رو کنجکاو برگشت،
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 ...یمگه قرار نبود تو بر ؟یخسته نشد ق،یشقا گهیبسته د_

نگاهش  یتو یواقعا برق خاص ایدونم من حس کردم  یامون به هم، نصفه موند. نمحرفش با گره خوردن نگاه ه هیبق

 افتاد.  انیبه جر

 من چه مرگم شده؟ یشد مسخ نگاهش شدم، لعنت یچ دمینفهم 

 شدم! یداشتم من غرق م یاستخر خال نیکه تو ا یشد، درحال یم انینما یمثل استخر خال یزیتو ذهنم چ هرلحظه

 نگاه... نیا 

 چشم ها... نیا

انگار داشت با تمام  د،یکش ریسرم بدجور ت یلحظه ا یبرا دیچرخ یدور سرم م اینفسم گرفت و دن دمش؟ید کجا

 که توش سرگردان بودم. کیتونل تار هیبهم بگه،  یزیتا چ دیکوب یم واریتوانش خودش رو به د

 تونل، داخلش قدم گذاشتم... نیوقت به ته ا هر

 قدم گذاشتم...ذهنم  یاهیبار به س هر

 از گذشته گم و سرگردان شدم. بدتر

هم  یرو یکردم گرفتم و چشم هام لحظه ا خی یحصار دست ها نیافتاد، سرم رو ب لمیشد که وسا یسرم به حد درد

 قرار گرفت.

به خودش فشار  یمن رو به دامانش گرفت و جور یاهیشد، س یداشت بزرگ و بزرگ تر م یدرون ذهنمِ و ه یخالئ

اگر اون  یخواست! حت یمنت م یآغوش ب هیخودمم دلم  دمش،یداد، که  انگار من هم با تمام وجود به آغوش کش

 مطلق. یِاهیس

 باز من بودم همون تونل... رفتن،یمن رو پذ یاهیپاهام شل شد و بعد س 

*** 

 "نیشاه"
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یم شیرو داخل گوش یزیکه با دقت داشت چ ار،یدان یبه چهره اخمو نهیو از داخل آ دمیبه لبه کتم کش یدست

 انداختم. ینگاه  نوشت

 .کشهینم گهیکنه و من االن مخم د یسره برام فتوا صادر م کیصبح  از

 .دمیگردنم پاچ یاز عطر رو یچشم هام گذاشتم و در آخر کم یاز تنفرِ، لنز هارو رو یکه ناش یمکث و اکراه با

 رو به سمتم گرفت. یچیبه سمتم برداشت و سوئ یکه انگار متوجه شد کارم تموم شده، قدم اریدان

 یمشکوک زیاما اگر چ ،ییکجا دهیقشنگ نشون م ابتیخودت رو آماده کردم، فقط حواست رو جمع کن رد نیماش_

 .یفرمونت، فشار بد ریدکمه ز هیفقط کاف هیعاد ریغ یزیچ یحس کرد ای یدید

 چشم هاش کردم و گفتم:رو قفل  نگاهم

اون  یبرا شتری. تو تمرکزت رو بستیچون برام سخت ن امیبرم نیمن از پس ا د،یبه خرج ند یادیز تیحساس_

هر  ای یزیچ چیبدون توجه به ه یاریاطالعات درست درمون برام ن گهیبزار. تا چند روزه د یکرد دایکه پ یقرارگاه

 اون جا. رمیم ،یخر

 تکون داد. یمن آشناست، فقط به نشانه باشه سر یها دیکه کال با تهد اریدان

 یزیرو واسه مطمئن شدن از چ سانیعل شیچند ساعت پ نی. همستمین الیخیفرصت بده، باور کن من ب کمیبهم _

 مطمئن دیکنم درست باشه گروه نقره بدجور خودشون لو دادن! فقط با یکه فکرش رو م یفرستادم انجمن، اگه اون

 شم.

 فرو کردم. بمیو دستم رو داخل ج دمیباال کش یمرو ک سرم

 .یفرست یمن م یشد خبرش رو اول برا یزیهرچ_

 رفتم. رونیرو از دستش گرفتم و ب چیاز جانبش نموندم، سوئ گهیجواب د منتظر

ه کال ک دهیم زهیبهم انگ نینقشم بودم و هم یخستم اما، االن تو مرحله بعد یزیاز هرچ شتریحوصله نداشتم و ب چیه

 رنگ چشم هام بشم. رییدرمورد تغ رم،یاخ ینگران یو حت میخستگ الیخیب

 جا گرفتم. میسمت راننده رو باز کردم و رو صندل در
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 به ساعت انداختم. یشدِ نگاه رمید کمی ییجورا کیبچه ها زدم، در رو برام باز کردند،  یکه برا یتک بوق با

 تر بشه به نفع منه... صیحر هرچقدر ست،ین میبد زیشده و چ رید واقعا

اسمش،  دنیکه برش دارم، سرچرخوندم و با د نیافتادِ بدون ا میکنار یکه درست رو صندل میزنگ خوردن گوش با

 رو لب هام جاخوش کرد. یضیلبخند عر

 ادامه دادم. آنقدر زنگ خورد تا خودش قطع کرد. میبه رانندگ یدر پ یپ یتوجه به زنگ ها بدون

 آخه؟ یمونده، چرا آنقدر عجله دار هنوز

 شدنت! صیهمه حر نیزوده واسه ا هنوز

 لحظم تصور کرد. کی یبرا یهدف سخت و مشکل، حت کیبه عنوان  شه،یگفتم تو رو نم اریبه دان 

 کیبدبخت که هنوزم داشت،  یرو چپوندم. رقبت کردم و گوش نیپارک، ماش یجا نیتر کیشاپ نزد یکاف یجلو

 برداشتم. خوردیزنگ م زیر

 دکمه اتصال زدم، انگار که به برق وصل شده باشه شروع کرد. تا

 شم؟یمن نگران م یگینم ؟یدیرو نم یچرا جواب گوش ؟یی! حالت خوبه؟ کجانیشاه_

من با  خوردیکرد. اون حرص م یم فیکلمه حرف بزنم، کلمات رو رد کیمن  یکه، حت نیسرهم بدون ا پشت

 شاپ قدم برداشتم. یرو قفل کردم و سمت در کاف نیتمام در ماش یخونسرد

 کنم. داشیهم تونستم پ ینگاه سطح با

 .ستادمیآوردم و درست پشت سرش ا نییرو پا یکه من کال گوش یزد، درحال یغر م یپشت گوش هنوز

 کردم. ریاومد، د شیپ یتو شرکت مشکل_

نفس  یقلبش گذاشت وچند بار یدستش رو روممکن بود باشه، برگشت سمتم،  یزیاز هرچ یکه ناش یفیخف غیج با

 .دیکش قیعم

 زدم، رسما خودش رو کشته! یچشم بود پوزخند یو مانتو کوتاهش که بدجور تو شیآرا دنید از

Created in Master PDF Editor - Demo Version

Created in Master PDF Editor - Demo Version

http://code-industry.net/


 ترس از مه

 
223 

 

 قدم به سمتم برداشت. کیبهم زد و  یلبخند

 .ی! منو ترسوندنیشاه_

 به خودش!  دهیانگار اتم مال دم،یرو سوزوند اخم هام رو در هم کش میتند عطرش که تا ته ر یبو از

 گفتم: یاومد رو با دو قدم، به عقب جبران کردم و با لحن تند کمیکه نزد یقدم کی

ی. الزم باشه خودم باهات تماس میزنگ بزن یرگبار ستیکار دارم! قرار ن یعنی دم،یرو نم یجواب گوش یوقت_

 .رمیگ

شده بود غنچه کرد و  یزیبا رژ قرمز رنگام انهیخوش فرمش، که ناش یکرد. لب ها زونیلحنم، لب و لوچه اش رو آو از

 گفت: فشردیرو م فشیکه ک یدرحال

 سرت اومده باشه. ییبال دمیخب نگرانت شدم! ترس_

. با اخم نگاهش کردم، فقط تونستم با نهیرو با من بب قهیعت نیتا ا ست،یشاپ ن یکاف یجلو ،یبودم کس خوشحال

 مهربونم نبود بگم. نیکه همچ یلحن

 .میبسته، بر_

 رفت چه قدر بد باهاش تاکردم. ادشیشاپ رفتم، انگار خوشحال شد و  یسمت کاف به

 بازوم گرفت. د،یپاچیازش م یکه عشوه و طناز یخودش رو بهم رسوند و با لحن یفور

 !یتو بگ یهرچ_

کردم و البته  یرو م یکار نینبود که همچ یکرد، دفعه اول دایبه وجودم راه پ یکه دستم رو گرفت، حس بد نیا از

 .کنهیکل وجودم رو دگرگون م اتش،یحس بد با تمام جزئ نینبود، که ا یبار نیاول

  شه؟ینم یگذشت، برام عاد یمدت نیدونم چرا تو ا ینم 

 نشون داد، نشستم.  قیکه شقا ،یدو نفره ا یاکراه قدم برداشتم رو صندل با

 خانواده بود. ایاز هرگونه زوج،  یو ته یها خال زیشاپ نباشه، تمام م یکس تو کاف چینداشتم ه توقع
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 .دیبه مشامم رس شتریبه سمتم خم شد که عطرش ب یکم د،یکه تعجبم رو د قیشقا

 کنه. جادیا مونیسرو صدا واسه، خلوت ا یتر باشه! دوست نداشتم کس ییایخواستم فضا رو یم_

 شدم. زیم یرنگ  رو دیسف منو ره،ینگفتم و فقط خ یزیچ

 شاپ رو رزرو کنه! یواسه جلب توجه من کل کاف کردمیرزرو کنه، اما فکر نم زیخواد م یدونستم م یم

 استشمام کنم. نیعطر مسخره ا یدادم، از ته دل به جا حیبود که ترج یزیچ نیقهوه تلخ اول یبو

 گفت: آوردیبه حرکت درم دشیو کش فیانگشتان ظر نیرو ب شیکه گوش یبروم نشست، و درحال رو

 ی. هرچند که دلم مرسهیم گهید قهیواقعا ممنونم. پدر هم چند دق یرفتیپذ دارید نیرو واسه ا شنهادمیکه پ نیاز ا_

 !میتنها باش یشتریتا زمان ب یایخواست زودتر ب

دادم، دوتا دستم رو گذاشتم رو  هیتک یبه صندل دهیباال پر یزدم، با ابروها یتو دلم پوزخند شیالیخوش خ نیا به

 گفتم: یو با ژست مغرورانه ا زیم

خواد  یکه پدرت م هیفقط مسائل کار لشیمالقات دل نی. امیباهم تنها باش میکه من و شما بخوا نمیب ینم یلیمن دل_

 بزاره. انیبا من درم

 هاش رو تو کاسه چرخوند، باهمون لبخندش با ناز موهاش رو داخل شالش فرو کرد. چشم

 هست! میآخه چقدر کار؟ باور کن مسائل مهم تر_

 کردم. زیهام رو ر چشم

 اونوقت؟ یمثل چ_

 .میدیگارسون هر امون به سمتش چرخ یبگه، با صدا یزیخواست چ تا

 د؟یکن یم لیم یچ_

 شده چون با حرص رو کرد سمتش و گفت: قیشقا یها یکانگار گارسون مزاحم عشوه خر 

 ...میدیاالن رس یدیمگه ند میانتخاب نکرد یزی! هنوز چمیکن یخودمون صدات م میسفارش بد میهر وقت بخوا_
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 خواست بره که گفتم: ،یمتعجب نگاهش کرد و با معذرت خواه کمی گارسون

 خوام سفارش بدم. یاما، من انتخاب کردم م_

بهتر باهاش حرف بزنم اما بخواد، نخواد خودش تو تور  کمی دیوا رفته نگاهم کرد، واسه نقشم با قیحرفم شقا نیا با

 کنترل رو زبونم ندارم! ادیمن افتاده و متاسفانه منم ز

رو لب هاش جا خوش  قیکردن شقا عینسبت به ضا کردم،یکه حس م یبه سمتم خم شد، با لبخند یکم گارسون

 کرده، گفت:

 د؟یدار لیم یما چش_

 انداختم و گفتم: زیرو از صورتش به م نگاهم

 .ریقهوه تلخ، بدون شکر و ش_

 گفت: یپرحرص یبا صدا قیتکون داد، خواست بره که شقا یسر

 .یشکالت کیمنم قهوه و ک_

 قیخندم رو گرفتم. گارسون که رفت، شقا یجلو یبه سخت زدیموج م یخاص دیاز تو پرس یک ک،ینگاه گارسون  تو

 سرچرخوند سمت من و منتظر نگاهم کرد.

 بگم؟ یزیتوقع داشت من چ االن

 نگاهش کردم که خودش گفت: الیخیب

 .ینکرد فیتعر یزیخب از خودت بگو، تو درباره خانوادت چ_

 گفتم: یمحکم خودم رو جمع و جور کردم و با لحن کمیجا داشت دوباره بزنم تو پرش! اما  االن

 ؟یبدون یدوست دار یداره شما چ یکنم، بستگ فیدرباره خانوادم ندارم که بخوام تعر  یخاص زیچ_

 کرد. یاخم

 راحت باش. کمیبه من نگو شما، _
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 نگاهش کردم که ادامه داد. نهیبه س دست

 ...یزیچ یمثال از پدر و مادرت، خواهر و برادر_

 وسط حرفش و گفتم: دمیپر

 برادر دارم. کیو فقط  ستین اتیح دیمادرم در ق_

 پا انداخت و گفت: یجابه جا شد و پا رو زیرو م کمی

  ؟یبرادر دار هیفقط  یعنی. گمیم تیتسل_

 ! کشتشیخواهرشوهرش نم ندهیدر آخواد مطمئن شه یانگار، م یبرادر دار کی گهیم نیهمچ

 آره تکون دادم. یبه معن یسر

. دیتلخ قهوه بدجور به مشامم چسب ینکرد. بو دایاومدن گارسون که سفارش هامون رو آورده بود، بحث ادامه پ با

 .دمیکش قینفس عم کیکه چند لحظه چشم هام رو بستم و  یجور

 خب..._

 شدم. رهیهام رو باز کردم و به چهره منتظرش خ چشم

 خب که خب؟_

 ؟یاز پدرت نگفت ؟یپدرت چ_

 صلوات... کلشیکردم، چقدر فضوله من صبرم کمه گند نزنم به ه یاخم

 .ستین رانیا_

دکمه  کردم،یاز قهوه ام رو مزمزه م یساکت شد. همون طور که کم م،یبگه که با زنگ خوردن گوش یزیخواست چ باز

 اتصال رو زدم.

 .یسالم جناب پناه_
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 گذره؟ یمشاپ خوش یکاف ؟یسالم پسرم، چه طور_

بود اما کل بدنش  یا گهید زیچ یکردم که مثال حواسش پ قیبه شقا ینگاه یرچشمیبه حرفش زدم، ز یخند شین

 .گمیم یچ نهیشده بود گوش، تا بب

 د؟یاریم فیتش یممنون، ک_

 ؟یایب یتونیتو شرکت منتظرتم، م گهی. سه ساعت دامیب تونمیاومده پسرم، نم شیپ یمن برام مشکل_

 . خونسرد گفتم:مزدیرو م یزیچ نیهمچ حدس

 خداحافظ. نمتون،یبیم ستین ینه مشکل_

 کنجکاو نگاهم کرد که گفتم: قیشقا ،یقطع گوش با

 .ادیب تونهیاومده، نم شیپ یخب از شانس من واسه پدرت مشکل _

 ادامه دادم. نیجام بلند شدم و درهمون ه از

 .ختهیکار تو شرکت  سرم ر یلیخ رم،یم گهیمن د_

 هم بلند شد و دستم رو گرفت. قیقدم رو برنداشتم، که شقا نیاول

 !میبگرد میبر ایشرکتت رو امروز بزن ب دیق ،ینیو ببپدرم یبر یخوا ی! تو که میخب حاال چه عجله ا_

 ؟یتو غرور ندار زون؟یکنه است، دخترم آنقدر آو نیا چقدر

 باشه تکون دادم که خوشحال شد. یبه معن یالزم بود. سر یکینزد نیمنتظرش نگاه کردم، متاسفانه ا یچشم ها به

 قهوه ام رو خوردم. اق،ینشستم و با اشت یرو صندل دوباره

 .شهیبد مزه م یبهش بزن اگر شکر یکه حت یتلخش درست مثل روزگار االنمه، تلخ طعم

 .کنهیکه آدم مسخ م یخوش یقهوه، بو نیمن با ا یفرق زندگ اما

 . برمیم هیرو هد یمرگ و بدبخت یودم بوهرجا برم، باخ من
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 رو نصفه ول کرد و بلند شد. کشیهم ک قیشقا زیم یرو ،یخال وانیگذاشتن ل با

 .میقدم برداشت رونیانگشت هاش کرد، به سمت ب ریکه دوباره، بازوم رو اس نیتوجه به ا بدون

 

 گفتم: یتفاوت یو با ب ستادمیدر ا یلحظه جلو چند

 با مال خودت؟ ای میمن بر نیبا ماش_

 صورتم گفت: کیپنجه پاش بلند شد و نزد یرو کمیبه خودش گرفت،  یلوس حالت

 تو! نیبا ماش_

فرو بردم  بمیخودم رو عقب بکشم، دستم رو داخل ج کمی. ناخودآگاه باعث شد کردیم تمیعطرش داشت اذ یبو باز

 مشتاقش انداختم. یبه چشم ها یو نگاه

 بلند دنبالم اومد. یهم با قدم ها قیخودم، شقا نیماش گفتم و رفتم سمت یا باشه

 توقع داشت در رو براش باز کنم، دیشا

 کارم نکردم بدبخت زدحال خورد. نیا که

 کردخودش در رو باز کرد و نشست. یسرش رو مرتب م یوجب پارچه رو کیکه اون  یدر حال زونیلب و لوچه آو با

ر بود همون طو ریدرگ شیانداختم که هنوز با روسر قیبه شقا ینگاه یمرچشیاومد،ز میواسه گوش یامیپ باالفاصله

 به محتوا انداختم. یزدم نگاه یکه استارت رو م

 "دمیگرخ دمتیجا د نیمهربون باش من از ا کمیدختره،  کلیآنقدر گند نزن به ه"

 جمعش کردم. حیلبخند مل هیخندم گرفت اما با  امیخوندن پ با

کردم، که  اریدان نیبه ماش ینگاه نهیذاشتم از آ یکتم م بیداخل ج قینفس عم کیرو با  میطور که گوش همون

 اونطرف تر پارک شده بود. نیدرست دوتا ماش

 شده؟ یزیچ_
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 داد یپاش فشار م یرو رو فشیکه ک یشده درحال زیر یانداختم که با چشم ها قیبه شقا اریدان نیرو از ماش نگاهم

 انداختم.

م سرم رو خ کمیراحت تره،  اره،یمانتوش رو درب گهیمدل نشستنش که د نیمانتوش کوتاه بود، با ا یجور نیهم نیا 

 خشک گفتم: یلیکرد و خ

 نه نشده._

 رو به حرکت درآوردم.  نیاخم  رو ازش گرفتم و ماش با

عطرش که  نیمسخره ا یو بو نیاتاقک ماش یها بود. به خاطر خفگ شهیدادن ش نییکه الزم بود، پا یکار نیاول

خوره و تا باد به صورتم ب دمیسرم رو به سمت پنجره کش شتریاتم باعث شد حالت تهو بهم دست بده. ب هیشب شتریب

 آزار دهنده پاک کنه. یبو نیرو از ا  مینیب

ت رف یکه با شالش ور م یدرحال قینگذشته بود که شقا میکه داخلش بود یابانیکردن خ یاز ط قهیچند دق دیشا

 گفت:

 م؟یریم میخب کجا دار_

 الیخیاومد ببرمش فروشگاه تکنام اما، ب شیپ یزیچ نیکه قبال خودم کردم که اگر همچ ینیشبیبرنامه و پ طبق

 باال انداختم و انتخاب به خودش واگذار کردم. یشونه ا

 .یهرجا تو بگ_

دنده بود گذاشت و با ناز  یدستم، که رو یرو رو فشیشل شد، دست ظر ششین دیلفظ تو بهش چسب یادیز انگار

 گفت:

 .مینداره که کجابر یخوام باتو بگردم فرق یم ،یهرجا تو بگ_

هم بزنم  یکیبدم و  یدستش دستم رو فرار ریخواست از ز یدلم م ومد،یخوشم ن چیلمس کردن دست هام ه از

 آنقدر زود بد باهاش برخورد کنم. دیاما، نبا ادین یکه اعصاب ندارم عشوه خرک یدهنش که آنقدر واسه من

 فقط دنده رو جا به جا کردم و گفتم: یخنث
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 ...میتون ینم یلیجلسه دارم خ گهی. اما من با پدرت چند ساعت دمیزن یم یدور هیفروشگاه تکنام  میریباشه. م_

 وسط حرفم و با خنده گفت: دیپر

 !دیتهش جلسه رو به بعد مکول کن ست،یمهم ن ادینترس ز_

 .گذرهیبهش داره خوش م یلیخ گهیکردم د یاخم

 .میبه اسم مکول به بعد ندار یزیمهمه! چ یلیمن، خ یاون جلسه برا_

 گفت: یهاش رو تو کاسه چرخوند و با لحن حرص دار چشم

 .یتو بگ یباشه بابا، اصال هر چ_

اعصابم خط  یکه مثل ناخن رو دش،ینخراش یصدا یدادم به جا حینگفتم و ترج یزیلوس بود و رو اعصاب، چ یادیز

 شدن. یمیزوده واسه صم کمی دیسکوت برقرار بشه. انگار خودش هم فهم د،یکش یم یمواز یها

 .میتا برس دیطول کش قهیده دق بایدور نبود و تقر م،یکه رفت یشاپ یاز خود کاف ادیز رشیتکنام مس فروشگاه

 ت،سین المیخ نیمن ع یدونم چرا آنقدر نگرانه هرچ یاومد، نم یدنبالم م نیهم با فاصله دوتا ماش اریپا به پام دان 

 کنه. یم اطیاون صدبرابر من احت

 میندارم، فعال تنها مشغله ذهن فتهیکه بخواد باهام درب یا گهیهر خره د اینسبت به گروه نقره،  ینگران نیتر کوچک

 دست و پام رو گرفته. یجلو یکه حساب هیتعهد کوفت نیتموم کردن ا

از  اد،یازش بخوام دنبالم ب یحت ایبگم  قیبه شقا یزیکه چ نیرو گذاشتم و بدون ا نیپارک ماش یجا نیتر کینزد

 اومدم. نییپا نیماش

اخم هام در  یقیبا نفس عم یاجبار یها یکینزد نیحوصله از ا یشد و دوباره خودش رو بهم چسبوند، ب ادهیپ اونم

 شد. دهیهم کش

 لبه کتم رو صاف کردم. یبگم، با دست آزادم کمبهش  یزیتونم چ یکه نم فیح

 م؟یخب از طبقه اول بر_

Created in Master PDF Editor - Demo Version

Created in Master PDF Editor - Demo Version

http://code-industry.net/


 ترس از مه

 
231 

 

 به چهره مشتاقش انداختم و گفتم: ینگاه

 کنه! یمن نم یبرا یفرق_

 ؟یجا رو به من نشون بد نیعه مگه قرار نبود ا_

 تند تر کردم و گفتم: یرفتن به سمت در ورود یمکث، قدم هام رو برا یکم با

 .میکن یاز همون طبقه اول شروع به گشتن م_

تمام چرت و پرت ها  دیحوصله بودم و شا یب م،یجور واجور گذشت یتکون داد، باهم از کنار مغازه ها یسر خوشحال

 !دمیلباس ها نشن یحت ایرو از مغازه  قیشقا یها فیو تعر

 همه نیرو با ا دیشد یحس گرما یحت رهیم کردم، ضربان قلبم داره کم کم باال، یگرفت و حس م یداشت درد م سرم

 کردم! یکامال حس م یشیسرما ستمیس

 شه، اما چرا؟ یداد حالم داره بد م یعرق نشون م یدونه ها دم،یکش میشونیبه پ یدست

 تر بشه. اومد کم یم نمیکه به گلوم و قفسه س یاز فشار یرو باز کردم، تا کم قمی یتابانه با دستم دوتا دکمه باال یب

 نگاه کردم. یحوصله به متن ارسال یدست بردم و ب م،یگوش فیلرزش خف با

 "عمارت میبرگرد ایکنسل کن ب عیسر یدار یحالت خوبه؟ اگر مشکل نیشاه"

ود ب ستادهیام باهامون نداشت، ا یادیکه فاصله ز ،یکفش فروش یاز مغازه ها یکی کیدرست نزد اریدان سرچرخوندم

 کرد. یمنگاه  یرچشمیو نگران بهم ز

نه براش تکون دادم و برگشتم سمت  یبه معن یبود، سر بیفاصله متوجه حال خرابم شده واسم عج  نیکه از ا نیا

 حالتم نشده! رییمتوجه تغ یکیهمه نزد نیبا ا یکه حت قیشقا

 م؟ینیطبقه باال رو هم بب میبر_

 کرد.  یحالم ، نگرانم م رییمونده تا شروع جلسه اما تغ یلیکه خ نیبه ساعت انداختم، با ا ینگاه

 برم جلسه با پدرت و... دیخونه، من با یشه بهتره شما برگرد یم ریدار د گهید_
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 با خنده و ناز گفت: دیکش یطبقه باال م یکه بازوم رو به سمت پله ها یوسط حرفم، درحال دیپر

خونه شماهم برو  رمیبعدش من م مینیطبقه باال رو هم بب میشه. بر ینم رتیچقدر مونده تا جلسه؟ د یدون یاوه م_

 من! یپاپا شیشرکت پ

 نچسب، من قصدم فرار کردن از دستش بود. شیریدختره س یریدرد بگ یا دم،یکش یکالفه ا پوف

 . ستادیا شونیمغازه لباس زنونه ا نیباال، اول میاکراه از پله ها رفت با

با  و ستادمیداد پشت بهش ا یکرد و با ذوق کاذب، بهم نشون م یم فیتوجه به چرت و پرتاش که از لباس ها تعر یب

 بهش زنگ زده. یکیرو دنبال کردم که انگار  اریچشم دان

و حرکاتش ر یشتریفاصله ام کامال مشخص بود، باعث شد با دقت ب نیکه از ا یتو چهرش و حالت کالفه ا رییتغ از

 نگاه کنم.

 .دیمغزم رس شهیذره ذره خاک وجودم فرو رفت تا به ر مثل آب تو ،یِخبر ایشده  یزیکه چ نیا حس

 دیشده باشه با یآوردم، اگر خبر رونیشلوارم ب بیو دست مشت شدم رو از داخل ج دمیهام رو درهم کش اخم

سمتش  یعصب ق،یمانند شقا غیج یشدن دستم و صدا دهیبودم که با کش اریبفهمم، تو نخ حرکات دان عیسر

 اعصابم رو بهش گند زد! گهید دمیچرخ

 ...یمگه قرار نبود تو بر ؟یخسته نشد ق،یشقا گهیبسته د_

افتاد که درست  یا گهیشده دختره رو به روم، به دختر معصوم د یلحظه چشم هام، از صورت نقاش کی یبرا فقط

 چند قدم باهام فاصله داشت.

 کنه؟  یم کاریچجا  نیا نیشدم! ا ستاریشد، از تعجب و بهت رسما ر یچ دمینفهم

 چرا آنقدر الغر شده؟ زش،یتر نگاهش کنم به چشم هاش به صورتش، به همه چ قیدلم خواست عم ناخوداگاه

 ته یزیدوسال مثل سنگ شده بود تکون خورد، چ نیبار تو ا نیاول یکه برا یزیداخل قلبم تکون خورد، چ یزیچ

که  یا گهید زیبدنم رو برد باال، زمان، مکان صدها و هرچ یافتاد و دما انیدلم به مثل مواد مذاب آتشفشان به جر

 اطرافم بود به زانو افتادن و من فقط مجذوب اون شدم!
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 است نیچشمانت چراغ عالء الد"

 چشم فروزان و جادو... دو

 نگاهم کن، سه آرزو کن! یگفت

 آرزو کردم... سه

 ،ینیکه مروبب نیا اول

 نم،یکه توروبب نیا دوم

 "! ندیمارونب یکس سوم

که  قیمن اون دختر از هوش رفت! از نگاه مبهوت شقا یچشم ها یبُهتم جاش رو به اخم داد، که درست جلو یزمان

 تر شدم! یتو صورت من و اون دختر در نوسان بود عصب

 مرده! گهیوقته د یلیخ یحس لعنت نیا

 که دور اون دختر رو گرفتن فرار کردم. یتیدستش رو گرفتم و با سرعت از پله ها و جمع مت،یمال نیحرص و کمتر با

 ینیخوام کار خراب تر از ا ینم ادیسمتم، با دستم بهش اشاره کردم که جلو ن ادیخواست ب دیکه عجله ام رو د اریدان

 که هست بشه.

 زنه! یباال م میوونگیکردم االن رگ د یداشتم که حس م تیحس عصبان آنقدر

م جلو و خودم یپرتش کردم رو صندل بایتقر دمیکه رس نید، به ماشش دهیکنان پشت سرم کش غیج غیج قیشقا

 نشستم. عیسر

 از جاش کنده شد. نیشد چنان پام رو گاز فشار دادم که، که ماش یکه م ییجا تا

تا ته استخوانم رو  یا گهید زیداد! چ یبود آزارم نم دنیاز کوب یکه ناش یدرد دم،یبا مشت به فرمون کوب یبار چند

 کنم تا به آسمون هم برسه! ییشد از دردش ناله ها یبه درد آورد که اگر م
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خورد  یرو که مدام زنگ م می! اول گوشدیرسیبه ذهنم نم یزیچ چیه تم،یحجم از عصبان نیکردن ا یخال واسه

پرتش کردم که اول خورد  نیشزنه، عقب ما یبهم زنگ م یداره ه ینگاه کنم کدوم خر یکه حت نیدرآوردم، بدون ا

 افتاد. نیبه در و کف ماش

 !هیخطرناک زیحس و حال االن چ نیموهام زدم. ا یبه خرمن مشک یچنگ

 نیواسه ا یشانس االن وقت خوب نیرفت. لعنت به ا یسرعتم باالتر م یو ه شتریکه تونستم، فشار رو گاز رو ب ییتاجا

 نبود! دارید

 اون جا باشه! دیکه من رفتم اونم با یاد؟ چرا امروز درست توهمون فروشگاهافت یاتفاق نیطور اصال همچ چه

 ...نه

 .شهینگاه خراب نم نیچشم ها، به خاطر ا نیهام به خاطر ا برنامه

 .ختمیکه خراب بشه، دوسال تموم گذاشتم کنار رو تمام احساساتم خاک ر ذارمینم

 زنده شده. یزیذارم چ یقلبم رو زنده به گور کردم، االن نم یحت

 !کنمیتو روخدا بزن بغل من دارم سکته م ن،یشاه_

دادم و  تکون دیدستم رو با تهد تیبا عصبان ،یرو هنوز نزد یکنج لبم نشست، سکته واقع یپوزخند قیشقا غیج با

 گفتم:

 االن ساکت باش، اصال حوصله ندارم._

 گفت: تیافتاد با حرص و عصبانسمتم، شالش کال  دینکرش چرخ یشد، با اون صدا یحرفم جر نیا با

 یبود واسه چ یهان؟! اصال اون دختره ک یکرد یقاط هوکی. اصال چرا یکه ندار یمن ساکت باشم؟ حوصله ندار_

  ؟یکرد یجورنیا شیدید

 زدم. داد

 بود. ینداره اون ک یبه تو ربط_
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 شد تو صداش حس کرد گفت: یکه کامال م یفیکه زدم خفه شه، با لرزش خف یکه با حرف و داد نیا یجا به

درست مثل  یآشغال یلیفقط مطمئن شدم خ شه،ینه به من مربوط نم چه؟یباز هی ایبود  میدوست دختر قد هیهه، چ_

 ....یکرد فیتوام هزارتا، تا االن رد ی. توام دختر بازمیکه اومدن تو زندگ ییکسا هیبق

 قیکه از شدت ترمز شقا یکنار جاده زدم رو ترمزجور کرد،یحرف هاش، حالم رو بدتر م نیتحمل کنم ا نتونستم

 اما با دستش خودش رو نگه داشت. شه،یپرت شد سمت ش

 !تونمیبهم تهمت بزنه نم یتحمل کنم کس تونمینم

 !یچته روان_

 غیحرکتم ج نیسمت خودم، با ا دمشیبا دوتا دستم از شونه هاش گرفتم و محکم کش میو عالقه ذات لیم برخالف

 کرد ساکت شد. یمن، که مثل امواج خروشان به ساحل نرم، لب هاش برخورد م مینامال یاما با بوس ها دیکش یفیخف

 دیگذاشتم به خواستش برسه، مجبورم نبا کرد،یکه فکرش رو م یتا آروم شه، زود تر از اون دیطول کش هیثان چند

 .رهیبه باد فنا م دمیکه کش یکنه وگرنه تمام برنامه هام و زحمات دایشک به دلش راه پ

کردم، دستم رو قاب صورتش قرار دادم و  یعطرشم حس نم گهید یآنقدر حالم بد بود که حت د،یکش یقیعم نفس

 .دمیصورتش غر یتو

 گهینبوده! پس د ق،یمن نبوده شقا یکس تو زندگ چیکس. تا االن ه چی! هستیمن ن یزندگ یتو ،یدختر چیه_

 ؟یفهم یتکرارش نکن، م

لبخند کمرنگ الل شد.  کیبه مزاجش خوش اومد چون فقط با  یادیآخر با داد گفتم، انگار بوسه هام ز یفهم یم

  ؟یبود کرد یچه غلط نیمثال بزنه در گوشم بگه ا دینبا نی. االن اادیفقط صداش درن هیکاف نمیهم

چراغ  نیزود بود واسه ا یلیهرچند خ دمیخوام رس یکه م یزیمنم به چ د،یکه خواست رس یزیمطمئن شه به چ بزار

 بود. یسبز نشون دادن که کامال ظاهر

 من یایبا سرعت از کنارمون درحال عبور بودن و انگار دن گهید یها نیبه جاده و اطراف انداختم، ماش ینگاه کالفه ا 

 و قصد نداره به حرکت خودش ادامه بده.  ستادهیاز حرکت ا
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 یذهنم غرق بودم گذشت، که با صدا یپوچ و خال یایکه تو دن یتو سکوت و بهت، درحال قهیدونم چند دق ینم

 به خودم اومدم. قیشقا فیضع

 خونه؟ یشه منو ببر یم_

 بهش بدم، استارت زدم و به سمت خونشون روندم. یجواب یحت ایکه نگاهش کنم و نیا بدون

 یکردم نفس ها یقرار دادم و سع گاه لب پنجره هیچونم به حالت تک ریدستم رو ز گه،ید یبه جاده و ذهنم جا نگاهم

 گهینده دچه گ ستیحال آشفته فکر کنم اگر جلسه رو کنسل کنم بهتر باشه وگرنه برم معلوم ن نیبکشم. با ا قیعم

 .ادیب شیپ یا

 شه و زمان کمه. یم ریداره د میطرف از

 نگه داشتم. یدر بزرگ خونه خاندان پناه یدرحال دست و پا زدن بودم که جلو یدودل نیهم تو

شه  ادهیخواست پ نیتشکر از ماش کیشونه هاش افتاده بود، انداخت رو سرش و با  یآروم شالش رو که رو قیشقا

 یاخالقمنتظرش نذاشتم و با بد نیاز ا شتریگفتم پس ب یم دمیبگم، البته با یزیانگار منتظر بود چ دیاما، سمتم چرخ

 بهش، لب زدم. ینگاه نیبدون کوچک تر

 زنم، به سالمت. یبهت زنگ مخودم _

 یرو بست، پام رو رو نیشد و تا در ماش ادهیپ نیاز ماش یا گهید زیجمعش کرد، بدون چ عیشل شد اما سر ششین

 زدم. رونیگاز فشار دادم و و کوچه ب

نه رفتم.  ایهست  میاصال حواسم به رانندگ ایو  رونمیم یکه بفهمم با چه سرعت نیبدون ا یسَرِ تا شرکت پناه کی 

 نزدم. ییبه جا ایشانس آوردم که تصادف نکردم 

ونم تا کنترل ضربان قلبم رو دوباره بت دمیکش قینفس عم هیشدنم  ادهیشرکت بردم. قبل از پ نگیرو تو پارک نیماش

 .رمیبه دست بگ

 ...یکیتار ایدونم به خاطر سکوتشِ  ینم داد،یانگار بهم آرامش م نگیپارک کیتار مهین یفضا

کردن آرامش  دایپ یچند لحظه برا یدرست کردم، تا سرم رو فقط برا یگاه هیرو گذاشتم رو فرمون و تک ستمد

 روش بزارم!
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 یسنگ یداشت به صخره ها دیکه شد یدرونم، طوفان یطوفان یایو در ایو باز هم غرق شدن تو دن قینفس عم چندتا

 .شهیدرست مثل هم کوفتیقلبم م

 چه مرگم شده؟  من

 .ارمیب یقانع کننده ا لیتونم براش دل یاومد و من نم یم شیموضوع پ نیا دی! نباستیوسط درست ن نیا یزیچ کی

 سرم رو بلند کردم و به اطراف چشم دوختم.  ن،یبه سقف ماش یزیشدن چ دهیکوب با

 بود؟ یچ گهید نیاوضاع ا نیا تو

 یداشت خاموش م ینابه هنجار یون، با صداتک تکش یکال چندتا چراغ روشن بود که به طرز مرموز نگیپارک تو

چراغ که درست باالسر من خاموش  نیشدن رو شمردم، تا آخر یکه خاموش م ییشد. با چشم هام دونه به دونه اونا

 مثل ترس و نفرت و البته قدرت! یزیرو حس کردم، چ یشد. حضور کس

 حضور داشت. سیاومد، که فرانس یبه سراغم م یحس ها فقط زمان نیا همه

 .نمیاطراف رو که تو ظلمات فرو رفته بب قیکردم تا بتونم دق زیچشم هام رو ر یکم

که از  یزیشد، چون تنها چ یوقت روز و ساعت، متعجب بودم و اصال باورم نم نیتو ا ن،یاونم کنار ماش دنشید از

 االنم هوا روشن نبود. نیچالبته هم اد،یب رونیتونست تو نور ب یبود که نم نیجونور خودم کشف کردم ا

و  تسیسرتاپاش نگاه کردم تا مطمئن شم، توهم ن گهیباره د کیکه ببندمش،  نیرو باز و بدون ا نیمکث در ماش با

 جاست! نیواقعا ا

 جا؟ نیا یاومد یاصال، چه طور ؟یکن یکارم یجا چ نیوقت روز ا نیتو ا_

به  یکرد و کامال هم مشخص بود که تازه است. قدم یم ییخودنما کیزخم کوچ هیکنار صورتش  ناریسمتم، ا برگشت

 سمتم برداشت.

 .ستنیدستت بهت وفادار ن ریاومدم بهت هشدار بدم. انگار تمام افراد ز_

 زدم. هیتک نیفرو و به ماش بمیباعث شد اخم کنم، دستم رو داخل ج زشیتمسخر آم لحن

 ؟یزن یحرف م یفهمم، از ک یمنظورت رو نم_
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 ذاشت گفت: یشونم م یبهم زد و همون طور که دستش رو رو یپوزخند

 .یدیجونت رو د نیریدونم امروز ش یبگم.م کیخوام بهت تبر یقبلش م_

 خونسرد گفتم: یاما با ظاهر خت،یدرون قلبم فرو ر یزیچ

 من وجود نداره! یایتو دن گهیهرکوفت و زهرمار د ای نیریبه اسم ش یزیکم چرت بگو، چ_

 .دیخند

 .یتوام سر قول و قرارت بمون دوارمی. من سرقولم هستم اممیمعامله کرد هیدونم، من و تو باهم  یم_

 حرص نگاهش کردم که ادامه داد. با

 یچ یرکیز ریکه ز یباش دهیتا االن فهم یکه دار یادیعقل و هوش ز نیکردم با ا یفکر م ،یباش اریبهتر مراقب دان_

 ت رو به برادرت داده.چقدر تا االن آمار ایکنه؟  یکار م

دستش رو از رو شونم پس  تیکه دارم. با عصبان هیکس نیبهتر اریدان گه؟یم یچ نیاوردم، ا یحرف هاش سر درنم از

 زدم.

 ه؟یواقعا هدفت چ ؟یو از چشم من بندازاون یخوا یم ؟یگ یم هیچرت و پرتا چ نیا_

 د.ش جادیا یمانند غیج یصدا ن،یکه از برخورد ناخون هاش به بدنه ماش دیرو سپر کش یباال انداخت، دست یا شونه

 داداش جونته. شیاالن پ نیبهش زنگ بزن، هم یکن یاگه باور نم_

هم ب یا رهینگاه خ سیتونستم باور کنم. همچنان تو شک بودم که فرانس یامکان نداره! نم نیچشام گرد شد، ا رسما

 کرد و گفت:

 .فتهیب قیخواد به خاطر افرادت کار هامون به تعو یجا بمونم، مراقب افرادت باش، دلم نم نینم اتو ینم نیاز ا شتریب_

 من محو شد. یچشم ها یاز جلو هیثان کیرو به لبه شنلش گرفت و تو  دستش

داشتم، ن اریبا دان یمیتونستم باور کنم. درست رفتار صم یروشن شدن. نم نگیپارک یرفتنش تک به تک چراغ ها با

 برام جدا بوده! شهیهم هیاما حسابش با بق
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 مطمئن شم... دیبا اما

 ن،یو از کف ماش دمیو به صورت کامل چرخ نینشستم تو ماش د،یلرز یم رهیرو و یدر پ یکه پ میزنگ گوش یصدا با

 برداشتمش.

 نیباه کرده باشم. خداکنه اابروهام جا خوش کرد، فقط خداکنه اشت نیب یپانزده بار زنگ زده، اخم بایتقر اریدان

 چرت گفته باشه. سیفرانس

 جواب دادم. یکنترل شده ا یعرق کردم، فشردم و با صدا یانگشت ها نیرو ب یگوش

 .شنومیم_

 گفت: دیرسیبدجور بم تر به نظر م یجذاب و مردونش که پشت گوش یصدا باهمون

 چت شد؟  هوکی ؟ییمعلوم هست کجا چیه ن،یشاه_

تونم بهش تهمت بزنم و از کنارم خط  ینم یطور نیتنها فرد مورد اعتماد منه هم اریلحظه سکوت کردم. دان چند

 از حال خرابم بود گفتم: یکه ناش یتیو با عصبان دمیکش یقیبخوره. نفس عم

 رو بده شاهرخ. یگوش_

 سیکه فرانس ییحرف ها زد به تمام دییرو بگم.  سکوتش مهر تا یزیچ نیکرد، مشخصه توقع نداشت همچ مکث

 داد زدم. یشدن مکث عصب یگفت. با طوالن

 که هست نشده. ینیصاحاب رو بده شاهرخ تا برات بدتر از ا یب یاون گوش_

 .دیگرفته و ناراحتش به گوش رس یصدا باالخره

 ...یم حیبرات توض نمتی! بزار ببستین یکن یکه فکر م یاون طور_

یفشار م سوختیم ،یلنز کوفت نیکه با دست آزادم چشم هام رو که بدجور به خاطر ا یوسط حرفش، درحال دمیپر

 گفتم: دادم،

 خوام صداتو بشنوم! یبده بهش، نم یفقط خفه شو گوش _
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 .دیآروم و پر از آرامش شاهرخ به گوشم رس شهیهم یو بعد صدا سکوت

 .نیسالم، شاه_

 یشاهرخ، رسما دود از کلم بلند شد. دستم رو رو یصدا دنیاما باشن بودم اشتباه کنم، دواریلحظه بازم ام نیتو آخر 

 نره گفتم: نیباالتر از ا کردمیم یکه سع ییفرمون فشار دادم و با صدا

 ؟یکن یم یچه غلط قایدق ،یخوام بدونم دار یفقط م_

 گفت: خونسرد

 کرده باشم که به ضررت باشه. یکار ایکرده باشم،  یها حرمت شکن یمثل بعض ادینم ادمی ؟یزنیحرف م یاز چ_

 یبرا یگذشتم، هرچند حقمه اما االن اصال وقت مناسب زایچ یلیکه به خاطرش از خ یبه من، به من ندازهیم متلک

 طلب کار باشم. باحرص جواب دادم. دی!  االن من باستیزهرمار ن یبه تلخ قت،یحق نیا دنیشن

 یبهش چ ستیو معلوم ن یخام کرد اریکه دان نینه؟ ا یدون ینم یهرو به رو کردن هلنا با من رو اصال کار اشتبا_

 ؟یبهتر بگم، من رو خر فرض کرد ای د؟یکرد فکریخودت چ شیپ ست؟یاشتباه ن دهیکه آمار من رو بهت م یگفت

 ادیخواستم امروز ب اری! من فقط نگرانت بودم و از دانستین یکن یکه فکرش رو م یاصال اونجور ،یکن یاشتباه م_

 دونستم هلنا تو یتصادف بود، من نم هی. هلنا هم یدیمن رو نم یتا از حالت باخبر شم، چون تو جواب تلفن ها شمیپ

 اتفاقِ. هی نیا ره،یکدوم فروشگاه م

اتفاق بوده؟ البد  کی نیواقعا توقع داره باور کنم ا یعنیبلند! من رو خر فرض کرده.  یخنده ها نیاونم از ا دم،یخند

 حرص خندم رو جمع و ادامه دادم. معجزس! با

که افتاد  یاتفاق نیبه درک! اما خوب گوشات رو باز کن، با ا یکردیم یداشت کاریکه تا االن چ نیشاهرخ، ا نیبب_

که آخرش  یتهش دره است. دره ا یریم یکه دار یجاده ا نیتر رو ببوس بزار کنار، ا کیحرمت بزرگ تر و کوچ

به خدا  ،یمن سبزش کن یهلنا رو جلو یتصادف یحت ایو  یتو کارام دخالت کن یلیه هر دلب گه،یباره د کیمرگه! فقط 

 .شوریب اریبعد سر تو و اون دان ارم،یاول سر اون م ییبال هیقسم خودم 

 کی نیفقط هم یعنی یبه صندل دمشیرو قطع کردم و کوب یمجال جواب دادن، بهش بدم گوش یکه حت نیا بدون

 مورد کم داشتم!
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 بدم. بیترت اریبا دان دیصحبت کوچولو هم با هیکار دارم،  یلیخ امشب

 یکه باال یرژ دنیانداختم، با د نهیبه عکس تمام قد خودم از داخل آ یو سوار آسانسور شدم، نگاه ادهیپ نیماش از

 که کامل پاک نشدِ ول کنش نبودم. یو تا وقت دمیزده با حرص شستم رو روش کش ییلبم مهر رسوا

 خودم رو نگاه کنم. یخوره، دوست نداشتم حت یوقتا حالم از خودم بهم م یبعض

 .دیجد یبدبخت کیشد  ارمیهام کم بود، دان یچشم هام رو بستم. بدبخت یو چند لحظه ا نییانداختم پا سرم

 به اطراف انداختم. یپرده چشم هام رو باز و نگاه خسته ا ستاد،یآسانسور ا یوقت 

که قرار نبود دوباره عطر مسخرش رو تحمل کنم خوشحال شدم، امروز به  نیته دلم از ا یشمن یخال یجا دنید با

 سوخت. قیزننده شقا یبه خاطر بو مینیب یاندازه کاف

 پوش، زنگ زدم. کیخرفت ش نیانجمن داشت درآوردم و به ا یو اعضا یکه شمارش رو فقط پناه م،یگوش یکی اون

 .دیچیپ یخوشحالش تو گوش ینخورده بود، که صدا شتریبوق ب کی

 ؟ییپسرم؟ کجا یجان. خوب نیبه به، سالم شاه_

 داخلش وجود نداشت گفتم: یحس چیکه برعکس صداش ه ،یعاد یفرو کردم و با صدا بمیدستم رو داخل ج کی

 انگار... تونیدر اتاق هستم اما منش یسالم ممنون، من جلو_

 گفت: عیوسط حرفم و سر دیپر

 تو اتاق؟ یومدیپس چرا ن_

 آوردم و نگاهم رو به صورت مشتاقش انداختم. نییرو پا یقامتش گوش دنیدر اتاق باز شد. با د همزمان

 یرسم پیت شهی. درست مثل همستادیکرد و رو به روم ا یفاصله رو باهام ط دیچیپیکه توسالن م یبلند یقدم  ها با

 نسرد بودن ظاهرم رو حفظ کنم.بتونم خو دوارمیکرد. ام یغرورش رو دوچندان م نشیو سنگ

 رفت. شیدوساعت پ نیاومد هم شیپ میواسه منش یتو پسرم، امروز مشکل یاومد یم_
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لبخند  هیکه مطمئنم اصال، شب یجا داره بگم الحمداهلل، دستش رو جلو آورد با مکث دستش رو گرفتم و با لبخند خب

 نبود گفتم:

 کردم. رید یا قهیچند دق هیممنون، شرمنده _

 کرد. مییدستش رو گذاشت پشتم و به سمت اتاقش راهنما دیخند بلند

 نمیاومد و نتونستم به جلسمون برسم. بگو بب شیبرام پ یمعذرت بخوام که کار دیدرواقع من با ه؟یچه حرف نیا_

 نکرد؟ تتیکه اذ قیشقا

 .یخواستم دو دفعه بکشمش، دختر نچسب عمل ینکرد؟ به خدا م تیزدم، اذ یپوزخند

 به من لطف داشتن.  یلیخانم خ قیاصال شقا نه_

 سه.براش ب نیهم نهیبب یدرحالت خر ذوق دیامشب بره خونه، دخترش رو با نیبگم ا یزیچ نیاز ا شتریب نتونستم

 باباشمم درآورده! یو که حتپدر من بایو تقر طونهیش یلیخ قیکنه آخه شقا تتیاذ دمیترس یخوب خداروشکر. م_

تابلو بزرگ پشت سرش که همون  رهینشستم و خ زشیکنار م یصندل نیتر کیندادم و سکوت کردم، نزد یجواب

 بود شدم. یرکوهیش

 برام خواهد یبگم واقعا تجربه جالب دی. راستش من فکر هام و کردم و بامیرو شروع کن مونیخب بهتره بحث اصل_

 بود، که با شرکت توام کار کنم. 

ش جون یحرف هاش رو بگه، که البته کم هیصورتش سوق دادم و تو سکوت منتظر بودم، تا بقرو از تابلو به  نگاهم

 دراومد تا ادامه داد.

 کاره ببندم. مهیبرج ن هی لیتکم یساله برا کیقرارداد  هیو مشارکت،  یهمکار نیخواد واسه اول یدلم م_

 انداختم. اتشیجزئ یبه تک به تک یقیبرداشتمش و نگاه دق زیرو جلوم گذاشت، با مکث از رو م یکاغذ

 به برج داره؟ یصادرات و وارداته، چه ربط تونیکارست؟ شما که کار اصل مهیبرج ن نیچرا ا_

 داد گفت: یکه لم م ینشست و درحال شیچرم یصندل رو
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 هیاز  شیسال پ هی بایبرج رو تقر نیشرکت تو هست، ا یول ستیشرکت من ساخت و ساز ن یدرسته کار اصل_

خواستم  یبا ارزشه اون موقعه م یلیکه داخلش برج ساختن خ ینی. زمدمیساخت و ساز، ورشکسته خر یانکمپ

 ه؟یشعبه مشترک با شرکت تو بزنم. نظرت چ هیفکر افتادم که تمومش کنم و  نیبفروشمش اما االن به ا

وشه گ یطانیشه! ناخوداگاه لبخند ش کیرو بخواد با من شر یمیعظ زیچ نینگاهش کردم، توقع نداشتم همچ متعجب

 لبم جا خوش کرد.

زنگ زده کل  قیمطمئن شدم قبل اومدن من شقا گهیپروژه بزرگ تر باشه، ضربه زدن من هم راحت تره د یهرچ آره

 آمار امروز داده. 

 ره!سپا یمثل من نم یجوون تازه کار کیرو به  یزیچ نیکنه و همچ یاعتماد نم عیآنقدر سر یخر چیه وگرنه

 رو باهم داشت، به سمتم خم شد و گفت: تیکه مشتاق و کنجکاو یکردم که با چهره ا سکوت

 ؟ینظرت رو بگ یخوا ینم ومد،یخوشت ن ادیانگار ز_

 تکون دادم و گفتم: یسر

قطعا اگر اون  د،یسپار یرو بهم م یپروژه بزرگ نیو همچ دیکن یمن موندم چه طور آنقدر راحت به من اعتماد م_

 .ادیم رتونیگ شتریب یلیخ دیبفروشجارو 

با شراکت با  یخوا یم یمنم مثل تو بودم. بعدم مگه نگفت ،ینداز یخودم م یدوران جوون ادیدونم اما تو منو  یم _

. حاال یکنم چون مطمئنم ارزشش رو دار نیخودت رو تضم ندهیخوام آ یمنم م ؟یکن نیرو تضم ندتیشرکت من، آ

 ؟یبازم شک دار ای یکن یقبول م

 دادم و گفتم: هیبه مبل تک نهیبه س دست

 . ادیخوشش ن ایرو رد کنه،  یعال شنهادیپ نیکه همچ هی. کدیکن یاشتباه م_

دستش رو به صورت  کی. دیرو د یو خرسند تیشد رضا یصورتش م یجا یکه از جا یبهم زد جور یروزیپ لبخند

 جلو روم گذاشت. یگذاشت و به سمتم خم شد و برگه ا یدسته صندل یگاه، رو هیتک

 ینگاه بهش بکن و اگر مشکل هیساله ست،  کیاصل قرار داد  نی. امیریشراکت جشنم بگ نیا یبرا دیخب پس با_

 .یو با اون برج شروع کنزود کارت یلیخواد خ ینداره امضاش کن، دلم م
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 به چهره اش انداختم. ینگاه یرچشمیاز هم باز کردم و زکرده بودم،  میقا زیم ریمشت شدم رو که ز یها دست

 خوشحال باشم! دیو من با رهیم شیداره خوب پ زیچ همه

که رو لبم جاخوش کرد، از  یانکار کنم که لبخند تونمی. اما نمکنهیم ابونیوجودم رو ب یایاتفاق امروز، بدجور در اما

 نبود. تیرضا

حق و حقوق من  یسطر به سطر نوشته شده و حت ات،یجزئ زیبه ر زیرو گرفتم و محتواش رو با دقت خوندم، ر برگه

 خوش پوش، انتخاب کردم. ریپ نیا یبدبخت نیامضا کردن اول یرو  برا زیم یرو یکرده. خودکار آب تیروهم کامل رعا

 .نقش بست شیرو زندگ بتیمهر مص نیکاغذ، اول ینرمش خودکار رو با

کت شلوارم، نگاهش رو به صورتم انداخت و کاغذ رو ازم  قهیبه  ریرو به سمتش گرفتم، با چند لحظه نگاه خ کاغذ

 گرفت.

 ؟یموافق ؟یتو خونه من چه طور کیجشن کوچ هیبا _

 نیبا ا دادم،یخودم رو نشون م یخوشحال دیمشتاقش نگاه کردم. با شهیهم ،یو به چشم ها دمیچونم کش ریز یدست

موافقت  یکنه. با تکان دادن سرم به معن یبودن رو نتونسته مخف یکه مطمئنم به صورت کامل عصب یچهره ا

 همزمان گفتم:

قصدتون  ترسمیم د،یلطف دار یلیاما شما به من خ م،یریجشن بگ یقرارداد نیهمچ یبرا دمیموافق که البته، با_

 کردن من نسبت به خودتون باشه. ونیمد

 کنه،یفکر م یداره به چ دیشد فهم یبه چهره اش انداختم، از حالتش اصال نم ینگاه یرچشمیرفم، زح نیزدن ا بعد

که زد، مطمئنم کرد که حسام درسته! ضربان قلبم همچنان باال بود و شک ندارم، اگر فَن اتاق  یاما بالبخند مرموز

 .دیشنویپوشم، م کیش ریپ نیا یکوبشش رو حت یروشن نبود، صدا

. وگرنه کنمیکه من دارم م ییباال سکیبه خاطر ر ،یشیم ونیبه من مد شمیجور نیهرچند که هم ه،یچه حرف نیا_

یجا صف م نیلشکر ا دهینکش قهیشرکت انتخاب کنم، به دودق یبرا کیخوام شر یلب تر کنم م یدون یخودت م

 .ممثل تو بد ییبزرگ رو به  جوونا یفرصت ها دمیم حی. اما من ترجکشه
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تموم شه، انتقامم رو از تو و امثال تو  یکوفت تیمامور نیمورد حساس!  فقط بزار ا نیو من رو ا ذارهیسر من م نتم

 دیدوتا لنز د نیاز پشت ا ینفرت رو حت نیا کنمیبا تمام نفرتم بهش چشم دوختم، حس م یلحظه ا ی. برارمیگیم

 کشوند.  یا گهیبحث به جهت د عیکه سر

  ؟یرو هست یپس مهمون میخب بگذر_

 خواست بهش نگاه کنم. یصورتش، به لبه کتش انداختم. دلم نم یچشم هام رو به جا یسخت به

 .دیبله، فقط روز قبلش به من خبر بد_

 فاصله گرفتم و ادامه دادم. ،یچرم یبه ساعتم کردم، با فشار کوتاه آروم از صندل ینگاه همزمان

 .شدِ رمید یلیبرم، خ دیبا گهیمن د_

 جاش بلند نشد و فقط تو همون حالت، دستش رو به سمتم گرفت و باهام دست داد. از

 نیا یو حتما کپ کنمیصبح فردا خبرت م ایهم امشب  یمهمون یمتاسفم. برا ومدنمیباشه پسرم، بازم بابت امروز و ن_

 .دمیبهت م یداربعدیتو د ای کنم،یم لیمیبرات ا ایقرارداد رو 

 یفرار رها کردم. به جهنم هرغلط یباشه براش تکون و دستش رو برا یبه معن یکه نگاهش کنم، فقط سر نیا بدون

 !یکن یخوا یم

 سوار آسانسورم نشدم. یزدم و حت رونیتند، از اتاقش ب یقدم ها با

ن اتاق مثل شرکت و او نی. ارونیفقط برم ب رم،یاومدم، مجال به خودم ندادم نفس بگ نییپا یکیپله ها رو دوتا  

 .مونهیمنِ م یقتلگاه برا

د چن دم،یکش قینفس عم دنیگذاشتم و چند نمیسقف ماش یدوتا دستم رو رو نگ،یپارک کیتار مهین یفضا تو

 بهم آرامش داد.  یکیتار یحت ایبعد، بازم سکوت  قهیدق

 گشتمیزودتر برم دیمرتب کردم. با یرو کم ختهیر میشونیپ یکه رو ش،یداخل موهام فرو کردم و مقدار یدست

رو  یتر انجام بدم. همون طور که گوش عیکار هارو هم سر هیبق دیاومدم، با شیمرحله پ نیعمارت، حاال که تا ا

 .رونیشرکت مسخره زدم ب نیشدم و از ا نیسوار ماش کردمیخاموش م
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 کردم. شتریب یشد، سرعتم رو کم کیکم هوا تار کم

 همه جا رو به آغوش گرفته بود. یکیکامل شب و تار گهیکه د دمیبه عمارت رس یوقت

 اطیاز محافظا تو ح یادیدر برام باز شد، تعداد ز هیعمارت زدم، بعد از چند ثان یدر بزرگ و آهن یکه جلو یتک بوق با

 یور یزیبا اخم ر ه،یشدم که عقب تر از بق یاریدان رهیفقط خ نشون،یبودن اما من از ب دهیبه حالت احترام صف کش

 بود. ستادهیا سانیکنار عل شیشونیپ

بود با اقتدار چند  اریکه چشمم فقط رو دان یمحافظا، درحال یفرو کردم و روبه رو بمیرو داخل ج نیماش جیسوئ

 .ستادمیا یلحظه ا

کاش  یبود و ا یچاشن نیسکوت بهتر داد،یتکون م یکه درخت هارو کم یمیمال میو نس اطیح یِکیتار نیتو ا 

 فضا لذت ببرم. نیاز ا تونستمینبودم و م یدر عصبانامشب آنق

 رهیکه همچنان خ اریدان  یرو درآوردم و سرجاش گذاشتم و درهمون حال روبرو یکوفت یلنز ها نیاول از همه ا 

 .ستادمیسنگ فرش هاست، ا

 .شنومیم_

 کرد، تمام محافظا تو سکوت و با نگاه کنجکاو نظاره گر بودن. سکوت

 صورتش شدم. رهی. سر بلند کردم و خدمیشنینامنظمش رو م ینفس ها یتو اون فاصله صدا 

وا  گهیحساب د هی. من رو تو یخودم بگم هان؟ خوب جواب اعتمادم رو داد یخوا یم ،یحرف بزن یخوا یانگار نم_

 کرده بودم...

 زدم و ادامه دادم. یپوزخند صدا دار 

هوم؟ نکنه تمام اون  ؟یدیآمار منو به داداشم م ی! قشنگ چند وقته داریام دادانج یواقعا کارت و تا االن عال_

 سر تو اون بود؟ ریها ز یخرابکار

 که سر بلند کنه آروم گفت: نیا بدون

 که درست بود انجام دادم. یکار ست،ین یکن یکه فکر م یطوراون _
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نداره  وجود انتیبه اسم خ یزیمن چ نیتو قوانشد که کل صورتم رو در برگرفت،  یبه اخم وحشتناک لیتبد پورخندم

 !یتیحاال با هر ن نه،یجزاش رو بب دیکنه با انتیخ یکس

 نیقدم رفتم عقب و اول کیدستم جمع شد با حرص  ینگه داشته بودم تو یکه تا االن مخف یتیکم تمام عصبان کم

خواست که دفاع کنه! به  ینم دیشا ایدفاع ام نکرد،  یهوا بود که حت یمشت محکمم رو به صورتش زدم، آنقدر ب

 داد. ینم یدرد یب نینشون از ا اریدستم دردم نگرفت اما، چهره دان یخاطر ضربه حت

 نیشد همچن یکس باورش نم چیبود که داشتم و ه یکس نیمورد اعتماد تر اریتو بهت و شک فرو رفتن، دان همه

 باهاش بکنم. یروز کیرو  یرفتار

ه ب نمیکه قفسه س یمنفجر شدم. دستم رو تو هوا تکون دادم و درحال یادیو حرص  ز تیو من با عصبان نیزم افتاد

 شد، داد زدم. یم نییشدت باال و پا

تو اصال  ؟یکه الزم بود رو کرد یکار یگ یهان؟ م دیبا خودتون فکر کرد ینفهم، تو اون برادر احمق من چ شوریب_

دوساله  یزحمت ها ی! داریکن یدردسر درست م یمن دار یبرا یفهم ی! نمیچ یعنی ،یکه کرد یغلط یدون ینم

 .یدیمنو به باد فنا م

 که لرزش داشت گفت: ییو با صدا دیشده بود کش یبه دور دهنش که خون یدست

 یخودت نابود م یهم زندگ یدونم که دار یرو م نیاما ا ،یکن یم یچه غلط یفهمم دار یفهمم! نم ینم ینه لعنت_

 اطالعا... نیاصال از کجا ا ؟یکن یم کاریچ یدار یگیو. چرا نمهم اون دختر بدبخت یکن

به شکمش زدم، دوباره با ناله افتاد اما  یمشت گهیبار د کیگرفتم و بلندش کردم و  قشیادامه بده، با حرص  نذاشتم

 دفاع کنه... هتونیدونستم اگر بخواد م یکه م نینکرد، با ا یدفاع نیتر کیبازم از خودش کوچ

 گفتم: یبه افرادم کردم و عصب ینگاه دم،یبه صورتم کش یدادم و دست مینیبه ب ینیچ

 .دیبلندش کن_

 من آوردنش. یاز دست هاش از پشت گرفت و روبرو یکیاز افرادم جلو اومدن هرکدوم،  ا

 گفتم: کردمیرو باز م رکتمیلباس ز یلحظه پشت بهش، همون طور که دکمه ها چند

 به خودم مربوطه. کنمیکار م یکه من چ نیا_
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 شدم.  رهیاز درد بود خ یسمتش و به صورت جمع شده اش، که ناش برگشتم

 ه؟یمجازاتش چ انتیخ ؛یدون یمن رو م نیقوان_

 یآتش م یکرد نفت رو یسکوت م یدست خودم نبود و وقت تمینداد. عصبان یلحظه چشم هاش بست و جواب چند

 ش داشتن.به پهلوش زدم که از درد خم شد، اما افرادم سرپا نگه یا گهیضربه د ختیر

 عقب، تو صورتش داد زدم. دمشیبهشون زدم و کش یبردم سمت موهاش چنگ دست

 ه؟یچ انتیو خ ینیمجازات خبرچ_

 که تو صداش، کامال مشهود بود گفت: یحرص و ناله ا با

 مرگ!_

 گفتم: هیو خطاب به بق زدم، با دست بهش اشاره کردم یقهقهه بلند دمیخند

 .دهیدونه و بازم من رو با کاراش عذاب م ی. مهیدونه مجازاتش چ یم د؟یشنویم_

 صورتش، زمزمه وار گفتم: کینزد رلبیرو خم کردم ز سرم

 .یمن فرق داشت ی. تو برایحداقل بگو چرا لعنت ؟یکارو کرد نیو بازم ا هیمجازاتش چ یدون یم_

 .کردیم میعصبان شتریحالش ب نیحال نگاهم کرد و لب هاش رو به هم فشرد، ا یب

 حرص گفتم: با

 چرا؟ _

بگو از خودت دفاع کن، باز خواستم ضربه  یچرت هیحداقل  یمرز انفجار رو من رد کردم، لعنت گهیسکوت کرد د بازم

ه شدن بازوم ب دهیگوشم و به شدت کش یوت غیج یحوالش کنم. تا دستم رو باال بردم همزمان با پخش صدا یا گهید

 عقب، دستم رو هوا موند.

 ولش کن تو روخدا، نزنش. نیشاه_

 .دیکشیبازوم رو م یاشک یبه ندا کردم که ملتمسانه و با چشم ها یخشم سرچرخوندم و نگاه با
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 بکشم که با اشک و التماس گفت: رونیحرص خواستم دستم رو از دستش ب با

چون منم کم کمکش نکردم! به خدا قصدمون  یاول منو بکش دیبا یاریسرش ب ییبال یخوا یتوروخدا، نزن.  اگه م_

 نبود. یکن یکه فکرش رو م یاون

که کم کم داشتم کنترلم رو از  یاخم کردم و درحال عیحرفش از تعجب چند لحظه چشم هام گرد شد، اما سر نیا با

 م.دادم، تو صورتش داد زد یدست م

 شد. یعال گهیخوبه! واقعا د_

 یکه با چشم ها ییدوتا داشتم، دست بردم سمت ندا نیکه به ا ییرسما گنده زد شد به تمام اعتماد و باور ها گهید 

 سمت خودم و خطاب به محافظا گفتم: دمشیهوا از شونه اش گرفتم و کش یبود، ب اریدان ینگاهش رو شیاشک

 جا نمونه. نیکس ا چیه نم،یخوام بب یرو نم یخر چی. هدیهمتون گمش_

 هیاز نبودن بق یشکمش گذاشت. وقت یافتاد و دستش رو رو نیدو زانو زم اریهمه رفتن، دان دینکش هیدوثان به

 بخوره. نیبود زم کیکه نزد اریمطمئن شدم، ندا رو هول دادم سمت دان

 هام رو فشار دادم، با دست به جفتشون اشاره کردم و گفتم: قهیحرص چند لحظه شق با

 کاسه بود؟ من خر بگو به شما اعتماد کردم. شما ا... هیپس از اولم دستتون تو_

 .دیکش یم ریت یحیبه طرز فج سرم

یطب قرار ممنو مخا هیداغون بود! با داد ندا که با گر یفشار دادم، حالم به اندازه کاف یدستم سرم رو گرفتم و کم با

 چشم هام رو چند لحظه بستم. داد،

 !ستیکه هلنا برات مهم ن یکن یچرا وانمود م_

 حرفش داد زدم. نیا دنیشن با

 ! ستیچون ن__

 و ادامه داد. ستادیا نمیبه س نهیس
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 که تو... یذاریچرا نم ؟یکنارش، چرا اون کارارو کرد یچرا دوسال تمام منو فرستاد ستیاگه ن ست؟یهه ن_

 وسط حرفش و گفتم: دمیپر

 . پس ساکت شو فقط ساکت شو...دیخبر ندار یچیاز ه د،یدون یبسه ندا، شما نم_

 نگاهم کرد. هیگر با

 شد. یلحظه حالم بدتر م هر

 است. گانهیمن ب یها هیر یاصال وجود نداره، اگرم هست انگار به ورود نیتو کل زم ژنیاکس کردمیحس م 

 .دمیکش قیشد، نفس عم یآروم ندا شکسته م یها هیو گرکه فقط ت یتو سکوت قهیدق چند

خوام  یام اما نم یبهش نزدم. ازش عصبان یآروم ی! ضربه هاادهیاالن دردش چقدر ز اریدرک کنم که دان تونستمیم

 که نگاهشون کنم گفتم: نیازدستش بدم. بدون ا

 . نمتیخوام بب ی. چند روزم عمارت نباش نمگذرمیکه امروز افتاد از خونت م یجا ببرش، به خاطر اتفاق نیاز ا_

بود و من متوجه حضور  دمیکس نبود و شا چیه شهیحرکت کردم. مثل هم الیتوجه به جفتشون، به سمت در و بدون

 نشدم. یکس

 و باال رفتم.  یهارو با سخت پله

 ...خستم

 قدمت تمام عمر... به

کابوس  نیا یپاهام، تحمل وزن خودمم رو نداره. ک یحت کنمیآنقدر خستم که حس م ،یقدمت تمام لحظات زندگ به

 شه؟ یتموم م

سوزناکم کنار  یچشم ها یغش کردنش از جلو یهلنا، طرز نگاهش و حت یتخت پرت کردم، چشم ها یرو رو خودم

 رفت. ینم

 "هلنا"
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 . یشگیغرق بودم، همون تونل هم یکیتار یتو

 .نمینور بب تونستمیم یبود که به سخت کیآنقدر تار ،یکیبود و تار یاهیس بازم

 به سمت اون نور قدم برداشتم... باز

 ...یکیتر از تار اهیس یزیچ یو لحظه ا کردیمطلق، از اون تونل عبور م یکیکه تو اون تار نیماش کی باز

 چشم هام رو باز کردم. د،یچیذهنم پ یتو سایکه مثل ناقوس کل یغیج یصدا با

 جا چقدر آشناست. نیسرم رو به اطراف چرخوندم، ا یرو سرم گذاشتن، به سخت ییلوید کوزنه ص هی کردمیم حس

 تخت قرار دادم و آروم، نشستم. یگاه بدنم، رو هیرو تک دستم

 برگشتم عمارت آقا شاهرخ؟ یجا که اتاقمه، من ک نی. ادمیبه گردنم کش یدست

 کهیکه ت یریچشمم بود، تصاو یجلو یگنگ ری! مدام تصاوترکهیاالن سرم م کردم،یبودم و هرلحظه حس م جیگ

 داد. ینم یمعن چیکردم، ه یبهشون فکر م یبودن و وقت کهیت

 .رهیگ یاز کجا سرچشمه م ریتصاو نیفهمم ا ینم چیه

کابوس ها از بعد از تصادفه اما من و  نیدونم ا یم نمش،یب یکه من همش تو کابوسام م هیچ یتونل کوفت نیا اصال

 .میخانوادم اصال تو تونل تصادف نکرد

بود، وارد اتاق شد و پشت سرش آقا  ینیس هیکه دستش  یخانم درحال نایبازشدن در اتاق، سرم رو باال گرفتم، م با

 شاهرخ اومد.

 انگار خوشحال شدن. دنم،یبا د هردوشون

 دارو بخور واست خوبه. نیاز ا کمی ایب ؟یخدا مرگم بده دختر، حالت خوبه؟ بهتر_

 رو به دستم داد. وانیگذاشت کنار تخت و ل ینیخانم انداختم، س نایبه م یزیتشکر آم نگاه

 .مارستانیخواستم ببرمت ب یکم کم م گهید یشد داریخداروشکر، ب_

 .شدیکه چ ستین ادمی قیو دق زدمیم جیگ به آقا شاهرخ انداختم، هنوز یشرمنده ا نگاه
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 جا؟ نیبرگشتم ا یمن چه طور شده،یچ ستین ادمیمن درست  دیشدم. فقط ببخش تتونیشرمنده که باعث اذ_

 فرو کرد و گفت: بشیبه صورتم انداخت، دستش رو داخل ج یا رهیسوالم جا خورد، نگاه خ نیبا ا انگار

 شمارو برگردوند. ثمیم فته،یفشارتون م ای رهیم جیپاساژ، سرتون گ دیرفته بود یانگار وقت_

صبح تنم بود. شروع کردم به فکر کردن، البته  یجلو تر آوردمش، هنوز لباس ها یو کم دمیکش میبه روسر یدست

 شد تمرکز کرد! یکه اصال نم کردیآنقدر سرم درد م

گفت. مطمئنم تاحاال تو عمارت  یزیر گوش آقا شاهرخ چاومد داخل و کنا بهیپسر جوون  غر کیباز شدن در،  با

 دمش؟ید ییجا یعنی. زدیآشنا م یلیخ ینگاهش کردم ول قیبودمش، دق دهیحداقل ند

 بخور مادر، برات خوبه._

 چشم دوختم. ناخانمیبه م یحال یرفتن گرفتم و با لبخند ب یم رونیرو از اون ا، که حاال داشتن ب نگاهم

 .خورمیچشم م_

 اتیدرست نتونم اطراف رو نگاه کنم. با خوردن محتو یشد حت یباعث م جهیکرد و حس سرگ یسرم درد م شتریب

 و چشم هام رو بستم. دمیدراز کش یتخت چند لحظه ا یآروم رو وان،یل

 رفت. رونیاستراحت کردن من ب یو قرص ها رو خوردم، برا وانیل اتیتمام  محتو دیخانم که د نایم

 بره ثابت نگه دارم. جیکه سرم گ نینقطه، بدون ا هیتا چشم هام رو تونستم رو  دیکشلحظه طول  چند

 مطمئنم اما... د،یرفتم خر من

 اون دختره، اون پسر... اما

 بره. جینشستم. حرکتم باعث شد سرم دو مرتبه گ خیبرق گرفته ها رو تخت س مثل

 فشار دادم. یگذاشتم و کم میشونیرو رو پ دستم

 که داخلش کامال مشخص بود! یچرا آنقدر آشناست؟ اون نگاه اون برق یلعنت ،یقهوه ا یها لهیت او

 ! کیچشم هام رو بستم، بازم همون تونل تار دوباره
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 شوم، گم شم چشم هام رو باز کردم. یکیتو اون تار شهیکه مثل هم نیاز ا قبل

ول از ا بایمن تقر ست،ین یرعادیام غ یلیکه حالم بد شد خ نیفهمم چه مرگم شده، ا یاصال نم دم،یتخت دراز کش رو

 صبح سر درد دارم!

کردم بخوابم.  یتکون دادم و سع نیفشارم افتاد اما، اون پسره بدجور فکرم رو مشغول کردِ. سرم رو به طرف حتما

 و درد مسخره! جیسرگ نیخواب حالم رو بهتر کنه به خصوص با ا کمی دیشا

 ساعت خواب، حالم رو بهتر کنه. کی دیشا مِیپنج و ن کینزد بایحالم رو  به ساعت انداختم تقر ینگاه ب نیآخر

 سرم انداختم. یو پتوم رو رو دمیپهلو چرخ به

 رو برام کنار نذاشته باشه. یدیخواب کابوس جد نیا دوارمیبخوابم و ام دیبا

 مطلق. یاهیزود چشم هام گرم شد و بعد س یلیخ

*** 

 بود به اطراف یاز خواب آلودگ یکه ناش یحال یرو تکون دادم و با ب نمیسنگ یآروم پلک ها ،یزیشکست چ یباصدا

 نگاه کردم.

 .دادیبهم عالمت م میعدد هفت و ن یکه چشمم روش زوم شد، ساعت بود که رو یزیچ نیاول

 رو تخت نشستم. قینفس عم کیو با  دمیدستم رو کش یکم

بهتر شده. از روتخت بلند شدم و تمام لباس هام رو عوض  یلیخ شیچند ساعت پ حالم نسبت به کردمیم حس

 کردم.

 سمت آشپزخونه رفتم. میاومدم و مستق رونیشکستن، از اتاق ب یدنبال صدا به

و  دمی. با دستم گوشه شالم رو کشدمیشنیرو واضح تر م ناخانمیم یغرغر ها یشدم صدا یتر م کینزد یهرچ

 داخل رفتم.

 بود؟ یشکستن چ یصدا_
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 .دیسمتم چرخ ناخانمیسوالم م با

 شه؟یدوباره حالت بد م یگینم ؟یخدامرگم بده دختر، تو چرا بلند شد_

 گفتم: ینشستم، با لبخند کمرنگ یکنار یرو صندل آروم

 دومن من خوبم اومدم کمک. مگه آقا شاهرخ امشب مهمون نداره؟ ه؟یچه حرف نیاولن، خدا نکنه ا_

 جوابم رو داد. چپوندیم نتیطور که جارو و خاک انداز رو داخل کابهمون  نایم

 ام نمونده، پس برو استراحت کن. یکار خاص یدرثان ،یکرد تو استراحت کن دیآره داره اما، خودش تاک_

 کمکتون کنم. دی! بزارشهیکه نم یجور نیآخه ا یول_

 و با خنده گفت: دیبه کمرش کش یسمتم  و دست برگشت

سر بزن، البته قرص هاش رو خودم دادم، بعدم برو استراحت  دیفقط به آقا حم ست،ین یتعارف ندارم کار زم،یعز_

 کن.

 کردم وتو سالن رفتم. یلب تشکر ریز دادمیطور که سرم رو تکون م همون

 سرم قرار بود امروز برم سر خاک مامان و بابا حالم بهتر شه، سبک تر شم.  ریبزنن، خ گندش

 کنم بدترم شد! یحس م چ،ید هکه نش بهتر

و از پله ها باال رفتم، خدا آخر و عاقبت امروز رو به  دمیکش میاز دست بدشانس ینکردم، پوف کالفه ا میکار چیه تازه

 کنه.  ریخ

 ساعت خوابه. نیتو ا دمیدیبار بود م نیخواب خواب بود، اول دیچند تقه کوتاه، وارد اتاق شدم، آقا حم با

 شونه هاش انداختم و پنجره اتاقش رو هم بستم. یپتو رو روکنارش و  رفتم

 دامی. خاک تو سرم کنن، خرمیشونیزدم به پ یکیهام  دیخر یادآوریلحظه با  کیکه خوابه بزار راحت باشه،  حاال

 شد؟یچ
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 یشاهرخ، از ک ای ثمیبودم برم سراغ م جیگ ن،ییپا دمیچراغ رو خاموش و پله ها رو دو عیخدا منو بکش. سر یوا

 بپرسم آخه؟

 .دمیسمتش دو کرد،یکه داشت تلفن صحبت م یآقا شاهرخ درحال دنیبودم که با د یذهن یریدرگ نیهم تو

 .ستادیکه کامال تو چهرش مشخص بود، رو بروم ا یرو قطع کرد و با نگران یگوش عیهول شد سر دنمیاز د چارهیب

 استراحت... دیباحالتون هنوز خوب نشده  د؟ییجا نیشما چرا ا_

وسط  دمیامشب خودش رو آماده کرده. پر یمشخص بود واسه مهمون زد،یبرق م ینور لوستر کم ریز شیمشک یموها

 گفتم: یا مهیحرفش و با لبخند نصفه ن

 ...دیسوال داشتم ببخش هینه من خوبم. _

 یآروم تر یو با صدا نیی. سرم رو انداختم پادمیخجالت کش کمیشد و منتظر نگاهم کرد،  یجد دیام رو که د عجله

 گفتم:

 کرده بودم، تو پاساژ که حالم بد شد انگار اونارو... دیخر کمیمن  زه،یچ_

 که کل صورتش رو پوشانده بود گفت: یوسط حرفم، با خنده ا دیاون پر بارنیا

فک  شیپ قهیچند دق نید، همهمش و آور ثمیشده! نگران نباش، م یمن سکته کردم گفتم چ یهول اومد نیهمچ_

 کنم گذاشت تو اتاقت.

 سرم بلند کردم. یلب کردم که با صداش، کم ریز یرو به دندون گرفتم خندم گرفت، تشکر لبم

 سردردت بهتر شد؟_

 !ییخدا ارمیمن از خودم درم هیاداها چ نیآره تکون دادم، ا یجواب بدم فقط سرم رو به معن دیچرخینم زبونم

 زد. یلبخند

 برو استراحت کن. ،یبکن ستیالزم ن یخوب خداروشکر. کار_
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از  عیبهم بزنه. سر یلب گفتم که باعث شد، لبخند معنادار ریز ینبود، چشم یاز مهربون یکه خال یبرابر جذبه ا در

بان تر شدن ضر عیسر نیدونم ا یو من، نم دیتپیم یکنارش رد شدم و پناه بردم به اتاق، قلبم تند تر از حالت عاد

 داشته باشه؟ تونستیم یلیچه دل

 زنه؟یباهام حرف م یطور نیدفعه اوله که آقا شاهرخ ا مگه

 خول بودم، خول ترم شدم. الیخیلحظه چشم هام محکم روهم فشردم. ب چند

رانندشون  نیشده بود، باز دم ا دهیبودم به صورت مرتب، روهم چ دهیکه خر ییها زیتخت تمام چ کینزد درست

 پولت دود شد رفت هوا. اورده،ین گهیگفتم االن م اره،یرو ب لمیبود وسا شیگرم حال

خواستم بخوابم، آنقدر فکرم مشغول بود که  یاگرم م یاومد حت یتخت نشستم، خوابم نم یحوصله دوباره رو یب

 تونستم بخوابم.  ینم

نگاه کردم که آخر  واریآنقدر به در و دبهشون بخوره،  ییهوا هیبدبختم  یرو از سرم درآوردم و اجازه دادم موها شالم

 اگر باهاش حرف بزنم حالم بهتر بشه. دیگرفتم به ندا زنگ بزنم، شا میتصم

تم، اما گرف گمیباره د کیکه قطع شد،  نیدادم. آنقدر زنگ خورد تا ا هیتخت تک یرو گرفتم و منتظر به پشت شمارش

 .دیگرفته اش به گوشم رس یکه صدا که قطع شه خواستم خودم قطع کنم نیجواب نداد، قبل ا

 بله؟_

 دختر بال؟ یسالم، چه طور_

 کشه جوابم رو داد. یرو باال م شینیکه انگار ب ،یسیف سیف یصدا با

 ؟یتو خوب زمیعز یسالم هلنا، مرس_

رو   که بالشتم یشدم، درحال زیخ مین یبا نگران ه؟یجورنیکرده چرا صداش ا هیمطمئنم گر د،یرو لب هام ماس لبخندم

 گرفتم. یبه آغوش م

 افتاده؟ یاتفاق ؟یکرد هیندا گر_

 انداخت. نیگرفته اش به گوشم طن یمکث کرد و بعد دوباره صدا کمی
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 نه، سرما خوردم._

 کردم. یاخم

 گم؟ یشده م یچ یکرد هیمطمئنم گر ؟ینبود ضیمر میزهرمار، پس چرا صبح باهم حرف زد_

 زدم. صداش یشد با نگران یطوالن یادیسکوتش ز یکه ناخوداگاه منم دلم گرفت، وقت دیکش یپشت گوش یآه چنان

 برات کنم، هان؟ یبتونم کار دیافتاده؟ خب حداقل به من بگو، شا یاتفاق زم؟یشده عز ینداجان، چ_

 زد، وحشت زده گفتم: یرو صدا م یکه داشت انگار تو بلندگو، اسم دکتر یکس یبا صدا همزمان

شده، نکنه خودت  یچ نمیدختر مثل آدم حرف بزن بب یشده؟ سکتم داد شیزیچ یکس ؟یمارستانیخدا ب ای_

 ؟یتصادف کرد

 .مارستانیاز دوستام حالش بد شده آوردمش ب یکینه بابا من خوبم، _

 . امیاالن منم م یمارستانیکدوم ب_

 نباش. نگران زنم،یمن خودم فردا بهت زنگ م کار؟یجا چ نیا یایتو ب زم،ینه عز_

 پتو شد. ره،ینگاهم خ زونیلب و لوچه آو با

 .ایخبرم کن یالزم داشت یزیباشه، پس حتما بهم زنگ بزن، اگر چ_

 جوابم رو داد. یمیمال یرو حس کنم، با صدا یلبخند کمرنگ پشت گوش تونستمیم

 برم، فعال. دیبا گهیباشه فدات شم، مراقب خودت باش. من د_

 یه اهدف به نقط یب یا قهیچند دق کیحالش از منم بدتر بود که!  نیانگشتام فشار دادم، ا نیرو ب یگوش ،یناراحت با

 .امیتا به خودم ب دیچقدر طول کش دمیبودم و اصال نفهم رهینامعلوم خ

سرم مرتب کردم و از اتاق دل کندم. درسته آقا شاهرخ گفت استراحت کن اما کار  یرو رو شالم ،یآن میتصم کی یط

 .شمیراحت م الیفکر و خ نیره حداقل  از دست اکنم بهت

 داده بودن. هیتک واریپنجره، به د ینرده ها هیبلند شب لهیم هیجعبه و  یتعداد هی توسالن
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 از کجا اومدن؟ نایجعبه ها نبود، ا نیاز ا یخبر صبح

کرد  یدرست م ییخانم داشت چا نایو رفتم داخل، م دمیکش یقیاومد. نفس عم یفقط از تو آشپزخونه سر صدا م 

 دستم آوردم باال و با خنده گفتم: عیمن دهن وا کرد که سر دنیکه با د

 توروخدا بزار کمک کنم. حوصلم سر رفته، به خدا حالم خوبه!_

 تاسف تکون داد. یاز رو یکش اومد و سر یبازش به لبخند قشنگ مهیواقعا بانمک بود، دهن ن حالتش

 ریحالت بده برو بگ یهم حس کرد کمیآقا. اما،  یهارو ببرم برا ییظرف بشور من چا ایشه باز دست تو دختر، با_

 بخواب.

 زدم و چند قدم رفتم جلوتر. یگنده ا لبخند

 ه؟ینرده که تو سالنه چ نیا انیسوال جر هیچشم. فقط _

 ن. عوضش کن انیتراس کتابخونه شُل شده، قراره ب یدونم انگار نرده ها ینم قیراستش دق_

بستم و شروع کردم به شستن، از تعداد ظرف  شبندیپ عیخانم که رفت، سر نایتکون دادم، م دمیفهم یبه معن یسر

 نفر. کی دمیشا ایکل تعداد مهمون ها دو نفر باشند،  دیشا گفتیها حسم م

و هم ظرف هار هیبرداشتم و بق میخانم، دست از کاراگاه باز نایبودن؟ با ورود م دهینفر آنقدر تدارک د کیبابا واسه  یا

 شستم.

 که برگردم، آروم گفتم: نیا بدون

 ن؟یآقا شاهرخ ک یمهمون ها دیدون یشما م_

 نشست. یگذاشت و روصندل نکیرو هم تو س گهید وانیخانم دوتا ل نایم

 . ومدنیجا ن نیا شتریدو دفعه ب یکی شناسمیراستش نه، نم_

 .دمیاز سرشونم نگاهش کردم و پرس م،یذات یکنجکاو با

 چند نفرن؟_
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 خانم و آقا. هیدو نفر. _

نشستم. سرم  یخانم، رو صندل نایم یلب گفتم. ظرف ها که تموم شد دستم رو خشک کردم و رو برو ریز یآهان

، نشده ذره هم بهتر کی یکه خوردم، حت یکمک کنه، با وجود اون دوتا مسکن مویفکر نکنم آبل کرد،یبدجور درد م

 .گرفتمیسر درد نم یطور نیوقت ا چیچه مرگم شد ه ستیمعلوم ن چیه

 بزنم؟ دهیتلفن به سپ هیسر برم  هیهلنا، تو حواست به گاز هست؟ من _

 شدم. رهیخسته اش، خ یگرفتم و به چشما نیرو از زم نگاهم

 .دیآره هستم، شما بر_

 رفت گفت: یسمت در مرو باز کرد. همون طور که  شبندشیپ عیحرفم، سر نیا با

 .گردمیدستت درد نکنه دخترم، االن برم_

دنبال جعبه  نتیاز جام بلند شدم و تو کاب شهینم یطور نیچشم هام رو فشار دادم. ا کمینگفتم، با دستم  یزیچ

 دارو ها گشتم.

 حالم بهتر کرد. دیبخورم شا گهید یکیدوتا مسکن خوردم اثر نکرد اما،  درسته

 یبرا آب یکردم کم دایتر پ یمسکن قو هیچپه کردم و شروع کردم به گشتن،  نتیکاب یدارو هارو رو کیپالست کل

 به سقف، اصال حواسم نبود. دمیچسب بایتقر یدختر فیظر یتا خواستم قرص رو بخورم، با صدا ختمیخودم ر

 سالم._

که به  ییآقا شاهرخ، با چشم ها یون هارو بروم انداختم، احتماال از مهم بهیبه دختر غر یبرگشتم و نگاه دهیترس

 به سمتش برداشتم. یبهش زدم و قدم یشد، لبخند یخاطر سر دردم، کم کم داشت خمار م

 د؟یالزم دار یزیسالم، چ_

 تکون داد و آروم گفت: یسر

 د؟یآب بهم بد کمیممکنه _
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 خودم برداشته بودم رو بهش دادم. یکه برا یآب وانیتکون دادم و ل یسر

و سه، چهار ساله باشه. چهره  ستیب خوردیبا دقت نگاهش کردم، بهش م کمیمکث کرد اما، با تشکر ازم گرفت،  کمی

 داشت و کامال با حجاب و خوش پوش بود. یجذاب

جواب بهش  دمیچشم هاش بودم و اصال نفهم رهیرو بهم برگردوند و تشکر کرد، خ وانیرو که خورد محترمانه ل آب

 دادم. یچ

 که اصال خط چشم الزم نداره. یو درشت، جور دهیداشت! کش یقشنگ یلیخ یها چشم

 جا بمونم؟ نیهم کمی شهیم_

 و هول زده گفتم: دمیبودنم، خجالت کش رهیخ از

 .دینیبش دییبله بله، چرا که نه؟! بفرما_

خواستم قرص کوفت کنم، اول  یرفت مثال م ادمیبهم زد و نشست. پاک  یلبخند ،یکردم سمت صندل شیراهنما

 قرص مسکن رو خوردم. یو فور ختمیخودم ر یآب برا گهید کمی

 برداشتم و جلوش گذاشتم. یرو از کنار کتر ینیریش جعبه

 .دییبفرما_

 داد. هیتک شیزد و به صندل یلبخند

 ا بشم.و مزاحم کار شم رونیب امیدادم ب حیاالنم بحث مردونه شد ترج م،یشد ییرایممنون باال پذ_

 تکون دادم و روبه روش نشستم. یسر

 .زنیعز یلیما خ یآقا شاهرخ برا یمهمون ها ه،یچه حرف نینه ا_

معصوم بود، چشم  یلیاومد. چهرش خ یم دشیبدجور به پوست سف ش،ینگفت، شال صورت یزینگاهم کرد و چ کمی

 !رمیکردنش بگ زیآنال یخودم رو برا ینتونستم جلو ،یعروسک کیبا دماغ کوچ یمشک یو ابرو

 د؟یکه مسکن خورد کنهیدرد م تونییجا_
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 چونم و گفتم: ریدستم رو گذاشتم ز کیبدم،  ریینگاهم رو تغ ریکه، مس نیا بدون

 مسکن خوردم. نیهم یبرا کنهیدرد م یلیراستش، سرم خ_

دم رو مشغول و خو خچالیادامه نداد، منم بلند شدم رفتم سمت  ش،یبگه که با زنگ خوردن گوش یزیچ خواست

 کردم، که صداش اومد. 

 برم. دیممنون، من با ییرایبابت پذ _

 در آشپزخونه اکتفا کردم. یباهام دست داد و من فقط به تکون دادن سرم  و بدرقش تا جلو یمیلبخند مال با

 درجه ممکن کم کردم تا به ملکوت نرفته. نیرو تا آخر رشیو رفتم سراغ گاز و ز دمیکش یپوف

 مهمونا واسه شام بمونن اما، رفتن. کردمیفکر م من

 خانم و آقا شاهرخ باهم وارد آشپزخونه شدن، از گاز فاصله گرفتم. نایگذشت که م یا قهیدق چند

چشم هام شد  رهیخ ستین یاز نگران یخال کردم،یکه توش حس م یشاهرخ تا چشمش به من افتاد با نگاه خاص آقا

دونم چرا آنقدر نسبت بهش دچار  یه حس خجالت همه جام رو در برگرفت. نموجودش تو آشپزخون یاز نگاهش و حت

 . آخر سر گفت:شمیم یمختلف یحس ها

 ببرمت دکتر؟ یخوا یسرت هنوز خوب نشده؟ م_

 گفتم: ناخانمینه تکون دادم و آروم خطاب به م یبه معن یسر

 .رمیم گهیبا اجازتون من د__

دونم چه مرگم شده، اما سردردم مطمئنم  ینم چیه، به اتاق فرار کردم. هاز آشپزخون عیجواب نموندم و سر منتظر

 !شهیکه نم یطور نیبدم ا یزیچ ،یشیسر برم دکتر آزما کی دیبا ست،ین یعاد

 تونستن کمکم کنن. دیبگم، شا دیکابوس هامم با تازه

 ی. پتورو روسوختیکه ظهر کردم، اما چشم هام وحشتناک م یبا وجود اون همه خواب دم،یرو تخت پر یحال یب با

 . دمیسرم کش
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 .رمیمیسردرد م نیمن چه مرگم شده، من آخر سر از دست ا خدا

*** 

 فیهمچنان اون درد خف یبهتر شده ول روزیکردم حالم نسبت به د یچشم هام رو باز کردم، حس م یبه سخت صبح

 شد. یدر ذره ذره وجودم، کامال حس م

که رخت خواب رو جمع  نیبدون ا عیبردم، سر یرو م دخانیحم یداروها دیهشتِ، با کیبه ساعت کردم نزد یاهنگ

 .رونیسرم مرتب و اومدم ب یکه کنار تختم افتاده بود رو رو یو شال دمیبه لباس هام کش یکنم، دست

 درستش کنن. انیخوان ب یم یک ستیکرد، معلوم ن یم ییجعبه ها و نردهِ هنوز وسط سالن خودنما اون

 چیکردن، ه یصبحون رو قبل اومدن من آماده م دهیو سپ ناخانمیکه م شهیاونا رفتم آشپزخونه، برعکس هم الیخیب

 کس تو آشپزخونه نبود.

داروهارو برداشتم و رفتم باال،  عیجا! سر نیا ومدهیکس اصال صبح ن چیکامال مشخصه ه ،یرفتم سمت کتر متعجب

 ه آقاشاهرخ بخواد بره سرکار، براش صبحونه آماده کنم.ک نیقبل ا دیبا

 نقطه کور. کی رهیخان چشم هاش باز بود و خ دیدر، بعد از چند تقه کوتاه وارد اتاق شدم، حم یجلو

 .نهیبش لچرش،یو یگفتم و کمکش کردم رو ریلبخند بهش صبح بخ با

از اتاق اومدم  عیپاش انداختم و سر یرو هم رو یکیکوچ یسمت پنجره و دارو هارو با دقت بهش دادم، پتو بردمش

 .رونیب

 !نیو بخورم زم وندمیبود به ملکوت بپ کیاومدم، سه دفعه نزد نییپا یکیپله هارو دوتا  تمام

 یبلند نیکرد، ه یدرست م ییآقا شاهرخ که داشت چا دنیتا وارد آشپزخونه شدم از د د،یهام به شماره رس نفس

 !دیرساونم ت چارهیکه ب دمیکش

 کنم. یمن درست م دیشد بد رید دیببخش_

 تکون داد. یکه زد به حالت اول برگشت و سر یگردش، با لبخند جذاب یها چشم
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تو؟ بچت  یایم یجور نیچرا ا دیدرست کنم و سومن زهرم ترک ییدومن خودم بلدم چا ر،یاولن سالم و صبحت بخ_

 مگه رو گازه دختر؟

 دیچرخ یا گهیکه به سمت د رمیرو ازش بگ یبه سمتش برداشتم و خواستم قور یخندم گرفت، قدم دم،یرو گز لبم

 و گفت:

ما گشنه  یخانم رفت مرخص نایامروز م هی ن،یدم کنم، شما زحمت بکش سفره رو بچ ییتونم چا یگفتم خودم م_

 .میموند

رو برنداز  پشیام ت یرکیز ریز دم،یچ یصبحونه م لیخنده، همون طور که سفره رو با وسا ریزدم ز یحرفش پق از

رسه همون قدر من  یبه خودش م نیهرچقدر ا زون،یبه آو یصندل یتنش بود و کتشم رو یکرم رنگ راهنیکردم. پ

 !میهّپل

 .سمیکه صداش باعث شد سرجام وا رونیو خواستم برم ب دمیرو چ زیم

 ؟یکجا؟ مگه صبحونه خورد_

 زده نگاهش کردم. خجالت

 خورم. یمن بعدا م د،یندارم، شما بخور لینه اما االن م_

 .نمیروش اشاره کرد که بشرو به یکرد و با دستش به صندل یاخم

 با من صبحونه بخور. نیکنه؟ بش یم یاالن چه فرق ای یبعدا بخور_

 نشستم. زشت بود اگر بازم بگم نه و بهونه زیشدم و سر م میباالخره تسل ختیر ییدوتا چا ینگاهش کرد، وقت مردد

 کنه. یگه داره ناز م یاالن م ارم،یب

 خودم گرفتن. یلب کردم و شروع کردم آروم آروم لقمه برا ریز یمن گذاشت، تشکر یهارو جلو ییاز چا یکی

 اومده؟ شیبراشون پ یخانم امروز رفتن؟ نکنه مسئله ا نایآقا شاهرخ چرا م دیببخش_

 جوابم رو داد. گرفت، یخودش م یاز کره و عسل برا یطور که لقمه  همون
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 هیگرفته، رفت تا تو مراسم بتونه شرکت کنه، فک کنم  یهاشون جشن نامزد لیاز فام یکینشده، انگار  یزینه چ_

 نباشه. یدو روز

 ریهوا سرم ت یخودم گرفتم که  ب یلقمه رو برا نیدوم زا،یجور چ نیو از ا  یراحت شد، تا باشه شاد المیخ شیآخ

 گفتم. یآخ گنده م هیکردم،  یاگر خودم رو کنترل نم د،یکش

مقدمه رو کردم سمت آقا شاهرخ و  یشه ب ینم یطور نیفشار دادم. ا کمیسرم گذاشتم و  یدستم رو رو نامحسوس

 گفتم:

 

 رون؟یدوساعت برم ب هی تونمیمن م_

 بهم انداخت. ییرایو گ یرو خورد و نگاه طوالن شیقلوپ از چا هی

 برو. ثمیبا م یبر یخوا یهرجا م ،یریاز من اجازه بگ دیرفتن که نبا رونیواسه ب_

 گفتم: عیسر

 .امیو م رمیشن خودم م یمعطل م شونینه نه، کارم ممکنه طول بکشه ا_

بود که آدم وادار به حرف زدن  یجور کیاما نگاهش  ،یبر یخوا یکجا م دیکه نپرس نینگاهم کرد، با ا موشکافانه

 گفتم: ریکرد. با مکث و سر به ز یم

 خوام برم درمانگاه. یم_

 شد که سکوت آشپزخونه رو شکست. جادیا یکیکوچ یصدا زیاز برخورد فنجون با م ز،یگذاشت رو م شیچا

 ؟یبر یخوا یسر دردت م یبرا_

 گفت: نینگاهم کرد از جاش بلند شد و درهمون ه رهیخ کمیآره تکون دادم،  یبه معن یسر

 برمت. یتا ساعت پنج صبر کن خودم م_
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منم  عی. سریته ته توجه رو شما درآورد گهید ییبَرمت؟ خدا یکه من م یچ یعنیشد،  نیلحظه فکم پخش زم کی

 گفتم: یبلند شدم و با دستپاچگ

 مزاحم شما بشم اخه؟ یواسه چ رم،یخودم م ،یایشما ب ستین یازینه اصال ن_

 سمتم. دیدرهمون حالت چرخبرداشت و  یصندل یرو از رو کتش

متخصص مغز و اعصاب هم داره،  هیخوام برم  یکه م ییجا نی. ارمیبراش دارو بگ دیپدرم تموم شده، با یداروها_

 هم من. یرسیاون جا، هم شما به کارت م میریم رمیگ یوقت م

 سرم. یبرا رمیهم م رم،یگ یپدرتون رو م یرم، هم دارو ها یمن خودم م دیخب آدرس بد_

 گفت: یو با لحن بانمک دیخند

 .میبار افتخار بده هم رکابت باش هی. میبه خدا من بچه خوب رون؟یب یبا من بر یترس ینکنه م_

ام نگفته باشه، اما از لطف و  یمهم ادیز زیچ دی، اما مطمئنم از خجالت هم سرخ شدم. حاال شا میلحن بامزش خند از

 .دمیکش یمنظوره، خجالت مکردم، واقعا بدون  یحس م شهیمحبتش که هم

 کرد و رفت. یازم خدافظ م،یلبخند مال کیلب گفتم که فقط با  ریز یا باشه

ه به ساعت ک یذهنم فکر نکنم. نگاه یچرت و پرت ها نیکردم به ا ینشستم و سع یصندل یوا رفته ها رو نیمثل ا 

 کرد انداختم. یم ییعدد نه خودنما یرو

 ته شلختم به خدا. یعنیبرم حموم  دیلباس ها تنمه، با نیروزه کامله ا کی

 انتخاب کردم و دِ بدو حموم. دهیدست لباس بلند و پوش هیبرگشتم به اتاق،  عیسر میتصم نیبا ا 

 متمرکز کنم. یزیچ یو روفکرم تونستمیحبس کردم، نم نهیتو س یقطرات درشت آب، چشم هام رو بستم، نفس ریز

 شدم. یجور نیاصال چرا ا ای هیچ یحالم، برا یدگرگون نیا لیدل دمیفهم ینم چیه

ما کنم ا هیخواست گر یرو از صورتم، به عقب فرستادم. دلم م میمشک یدستم، تمام موها کیرو بستم و با  رآبیش

 ...یچ یدونم برا ینم
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 .یمنطق لیدل چیدلم گرفته بود، بدون ه فقط

 اومدم، با وجود گرم بودن اتاق اما به شدت سردم شد. رونیب عیرو خالصه کردم و سر حموم

جمع  یکیزحمت خشک کردن به خودم بدم، باالسرم با حوله کوچ یکه حت نیو موهام رو بدون ا دمیپوش لباس

 .رونیانداختم و اومدم ب یشال سر سر هیکردم، روشم 

و لباس اون افراد  افهیو کنجکاو نگاهشون کردم، از ق ستادمیسرجام ا کرد،یکه با چند نفر صحبت م ثمیم دنید با

 باشن. یزیچ یمشخصِ کارگر

 یاز جعبه هارو برداشتن و آروم آروم طبقه باال م یکیهر کدومشون  ارم،یقدم رفتم جلو تا از کارشون سر درب چند

 رفتن.

 .ریسالم هلنا خانم، روزتون بخ_

 دادم. لیتحو یلبخند ثمیکارگرا شدم و به م الیخیب

 .ریممنون، روزشمام بخ_

 به راه پله کردم و گفتم: یانگشت اشارم، اشاره ا با

 تراس رو وصل کنند؟ یاومدن، نرده ها نایا_

 آره تکون داد. یبه معن یکرد و سر بشیتو دستش رو  داخل ج یگوش

ون شما حالت یباز کنن. راسترو بتونن  یمیهنر کنن نرده قد یلیتموم شه، امروز خ ایزود نیبله، اما فک نکنم به ا_

 بهتر شد؟

و  نییلپ هام از خجالت مطمئنم سرخ شد، سرم رو انداختم پا گه،یم یاومدم چ ادمینگاهش کردم که   جیلحظه گ هی

 .دمیبا دستم، گوشه شالم رو کش

 شمام شدم. تتیبله، بهترم. بابت اون روز واقعا متاسفم، باعث اذ_

 داشت. یگوشه لبخند هینگاهم کرد، اما مطمئنم  یهره ابا چه چ دمیبود و ند نییپا سرم
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 جا نمونده بود؟ همش درسته؟ یزیکه چ لی. از وسادیخداروشکر بهتر شد ه؟یچه حرف نیا_

 گفتم: عیهام نرفته بودم، هول زده و سر دیکه هنوز سروقت خر نیا با

 بله همش بود، دست شما درد نکنه._

 کار کردن، فعال. یچ نایا نمیبا اجازه من برم بب کنم،یخواهش م_

به سمت  دیرسیتر به نظر م عیسر یاز راه رفتن معمول کم،یکه  ییندادم، با قدم ها ینگاهش کردم و جواب یرچشمیز

 .هیمعمول دنیمثل دو شیراه رفتن عاد کلیه نیطبقه باال رفت. ماشاهلل با ا یپله ها

 حداقل غذا رو من بپزم. ستین مناخانیاونا رفتم آشپزخونه، حاال که امروز م الیخیب

 درست کنم حاال؟ یسرم رو خاروندم، چ کمیتا خر خره پر بود،  خچالمی

 و مشغول شدم. تمام رونیکه مرغ از همش بهتره، موادش رو گذاشتم ب دمیرس جهینت نیفکر کردن، تهش به ا کمی با

فت ر یم یمختلف یکار کردم، تمامن فکرم به سمت ها یچ ایشد  یچ دمیاصال نفهم دیکه مشغول کار بودم شا یمدت

  ره؟یکه چرا اون پسره تو خوابم رژه م نیا بِیخودمم عج یبرا یکه حت یزیاما، چ

 من چه مرگم شده؟  یلیخداوک

 کنم؟  یفکر م ارویاصال من چرا دارم به اون  ست،ین دینشده باشم صلوات! هرچند از من بع ونهید

خون تو دهنم  یکه بدجور کل وجودم رو مور مور کرد، انگشتم رو به دندون گرفتم، شوردستم  یسوزش ناگهان با

 .دمیداد دستم رو بر ینشون م

 نشد. یخون نایانداختم، خوبه ا تابهیداخل ماه یها ینیزم بینگاه به س هی

رو  دخانیحم یدارو ها دیظهر بود و با کیها شدم و دستام رو با آب سرد شستم، نزد ینیزم بیس هیبق الیخیب

 کردم. یبراش آماده م

 کردم تا زود گرم بشه. ادیرو ز رشیسوپ رو درآوردم و گذاشتم رو گاز و تا آخرم ز خچالیاز تو  عیسر

 ای ییچا کیکنند من  یکار م ی. بدبختا از صبح دارن مثل چختمیر ییچا ثمیهمون حالتم واسه کارگرا و آقا م در

 شربتم بهشون ندادم.
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از آشپزخونه به سمتم طبقه باال قدم برداشتم. دروغ چرا تا االن تو کتابخونه  اطیو با احت ختمیتازه دم ر ییتا چا چند

ئن مطم ثم،یآقا م یو صدا یدر باز اتاق دنیاطراف نگاه کردم که با د یا قهینرفته بودم، تو سالن طبقه باال چند دق

 شدم خودشه.

 هیکنار در، تک واریبود که به د یکه به چشمم خورد، نرده رنگ و رو رفته ا یزیچ نیدر رو باز کردم، اول یپام کم با

 کردن! یکار م یدونم داشتن چ یداخل تراس نم میداده شده بود و چند نفر

 گذاشت. زیرو ازم گرفت و رو م ینیجلو گذاشت و با تشکر س یتا چشمش به من افتاد قدم ثمیم آقا

سه عالمه قف کیبزرگ تر بود و  یلیخونه خ نیا گهید یاتاق نسبت به اتاق ها نیمحو اطراف بودم. ا یا هیچند ثان هی

 داشت.

ا جلد هزارت ینشه اما، مطمئنم باال فیو کث یتراس رو با پارچه پوشانده بودن تا خاک کینزد یقفسه ها یکه رو نیا با

 جا هست. نیکتاب ا

 یزدنم ادامه بدم. برگشتم آشپزخونه ، بو دید هیبه بق امیکارشون تموم شد ب یدادم وقت حیمردونه بود و ترج طیمح

 سوپ رو خاموش کردم. ریسوپ کل فضارو پر کرده بود فراموش کرده بودم که حداقل هود رو روشن بزارم، ز

 یساعت پنج خودم رو حساب یها یکیکردم خستم، تا نزد یحس م یزیاز هرچ شتریحال و حوصله نداشتم و ب ادیز

 مسخره، راحت شم.  یفکر ها نیاز دست ا دیمشغول کردم تا شا

هم سرم رو بهتر نکرد فقط باعث  یقو یمسکن ها یحت گهیترکه، د یبره که سرم داره م ادمیخواستم  یم شتریب

 !رهیشد خوابم بگ

ساالد درست کنم، مشغول ساالد درست  کمیبرداشتم تا  ازیو گوجه به همراه پ اریخ کمی خچال،ی یداخل کشو ها از

 نگاهش کرد. یو سوال دیاز خدمتکارا، دست از کار کش یکیکردن بودم که با ورود سر زده 

 .دمیکار هارو انجام م هیمن بق دیاستراحت کن دیشما بر_

 نیا یریگردگ واسه یچند دفعه ا کیبودم  دهیدختره رو قبال د نیکرد، ا رییچشم هام به حالتِ تعجب تغ یسوال طرز

 چند قدم اومد جلوتر و با لبخند گفت: د،یجا اومد. مکثم رو که د

 .امیجا م نیبرگردن من واسه کمک ا شونیرفتن، تا ا ناخانمیبهم زنگ زدن گفتن، م یمحسن یآقا_
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 نرویرو درآوردم و دادم دستش و همون طور که ب شبندیزدم. پ یم جیکم کم داشتم گ گهیتکون دادم، بهتر د یسر

 اشاره کردم و گفتم: زیرفتم به گاز و م یم

زحمت ساالد رو تموم کن و حواست به گاز باشه غذا نسوزه، من  یهمه کارهارو کردم، ب بایمن تقر ،یدیزحمت کش_

 برم لباس هام رو عوض کنم.

 .دیگفت و پشت به من سمت گاز چرخ یبست، چشم یرو م شبندشیطور که پ همون

 جیبا در فاصله نداشتم که سرم بدجور گ شتریو به سمت اتاقم قدم برداشتم، چند قدم ب دمیبه چشم هام کش یدست

 بخورم. نیبه زم یبلند کیشد و انگار هر لحظه قراره از  یپام خال ریکردم ز یرفت، حس م

مان زحالم بهتر شد که هم کمیتا  دیطول کش یا قهیبود روش نشستم. چند دق یدستم مبل رو گرفتم و با هر سخت با

 خونه، همراه شد با ورود آقا شاهرخ. یباز شدن در اصل یصدا

 بهش کردم. ینره از جام بلند شدم و سالم جیکه دوباره سرم گ نیا یبرا اطیاحترامش آروم و با احت به

 جیبره اما زشت بود همون جا مثل هو جیراه برم دوباره سرم گ دمیترس یبهم کرد و جواب سالمم رو داد، م ینگاه

 آروم به سمت اتاق رفتم. قیعم یلب گفتم و با نفس ها ریبسم اهلل ز هی سم،یوا

 هلنا خانم._

 سمتش و منتظر نگاهش کردم. سرچرخوندم

 .میبر دیحاضر ش دیندار یاگر کار گه،یساعت د کی یمن وقت دکتر گرفتم برا_

 و خجالت زده گفتم: نییرو انداختم پا سرم

 تونستم برم. یشم. خودمم م یمن واقعا شرمندم که آنقدر مزاحم شما م_

خوش فرمش نشست که صورتش رو  یابروها نیب یزی. اخم رستادیکرد واومد رو به روم، ا یرو باهام ط فاصلش

 جذاب تر کرد.

 . مینخور کینگو، برو حاضر شو که به تراف نویا گهید_
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هام  لب کمیآب به صورتم زدم،  یچند بار یبهداشت سیشتم تو اتاق، تو سروآروم برگ یتکون دادم و با قدم ها یسر

 زنه. یم یدیبه سف یادیخشک شده و رنگمم ز

 برنج شدم! ریش هیرو کم تر کنه، شب یدگیرنگ پر دیپنکک به صورتم زدم تا شا کمیرو خشک کردم  صورتم

عطرم  یرو به خودم زدم. دلم برا میشگیاز عطر هم کمی تیو درنها دمیبودم رو پوش دهیکه خر یدیشلوار جد مانتو

 کنم. دایتموم شه، نتونسته بودم لنگش رو پ دمیترس یزدم. م یازش به خودم نم گهیوقت بود د یلیتنگ شده بود خ

 یدرباره نرده ها صحبت م ثمیآماده شم. اومدم تو سالن، آقا شاهرخ داشت با م عیمعطل نکنم و سر ادیکردم ز یسع

 تا صحبتشون تموم شه. ستادمیارشون اکرد. کن

 .انیکارگرا دوباره ب نیا دینرده ها هنوز تموم نشده و انگار با دمیکه من فهم یطور نیا

 سمتم و با مکث گفت: دیآقا شاهرخ چرخ ثم،یرفتن م با

 م؟یبر_

 به در کرد، پشت سرش راه افتادم. یگفتم که اشاره ا یبله آروم ریبه ز سر

اما، چند قدم برنداشته  میرو راه انداخته بودن رد شد کیکوچ یکه تازه فواره ها اطیوسط ح کیاز کنار حوض کوچ 

 عیتعارف در جلو رو باز کردم و سر ینشم، ب نیوقت پخش زم کیکه  نیرفت، از ترس ا جیبودم که بازم سرم گ

 نشستم.

شدن در، چشم هام رو باز کردم و به عطر تلخش و بعد بسته  یشدن بو دهیچیبستم، با پ یهام رو چند لحظه ا چشم

حالم ناخوشه دستش رو برد سمت فرمون و همون طور که  دیبهم انداخت، انگار فهم ییرایچهرش نگاه کردم، نگاه گ

 زد گفت: یاستارت م

 بخواب. کمیتا اون جا  یخوا یساعت. م مین دیشا ست،یراه ن یلیخ مارستانیتا ب_

 رون،یب میر یاز عمارت م میکه دار نیاستقبال کردم و سرم رو چرخوندم سمت پنجره و فارغ از ا شنهادشیپ از

 هم گذاشتم. یرو دید یتار م یچشم هام رو که کم

 مشکل، کم دارم. یکیو هزار  یکس یب نیشدنم رو تو ا ضینداشته باشم، فقط مر یمشکل جد خداکنه
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و  نیچرت زدن بود تا خواب، با توقف ماش هیشب شتریم برد، البته بمسکنا درهرحال خواب ایبود  یخاطر خستگ به

 و سرجام صاف نشستم. دمیگوشم چرخ یآروم آقا شاهرخ تو یصدا دنیچیپ

 .میدیرس_

 یوتاهبا نگاه ک م،یرو به روم انداختم. توقع نداشتم آنقدر زود برس مارستانیبه ب یو نگاه دمیبه چشم هام کش یدست

باز کردم و  نیمرتب و آروم درماش یحوصلگ یخراب شده بود رو با ب دنم،یموهام و شالم که به خاطر خواب نهیبه آ

 اومد. مرو پارک کرد و کنار نیشدم، آقا شاهرخ هم ماش ادهیپ

 سر و گردن ازش کوتاه تر بودم، باهاش هم قدم شدم. هی قیگرفتم دق یکنارش قرار م یوقت

 داروها. دیخر یبرا میر یالن هاست که نوبت شما بشه، بعدش مدکتر، احتمالن ا میاول بر_

 دکتر؟ شیپ میبعد بر دیکارتون رو انجام بد دیشما بر نیخوا یم_

 نه تکون داد که رسما ساکت شدم. یبه معن یکرد، سر یم تیطور که قدم هاش رو به سمت جلو هدا همون

 خلوت بود، کامال برعکس تصورم!  یلیسالن، خ داخل

 .گردمیاالن برم د،ینیندلحظه بششماچ_

 بانگاه خستم دنبال کردم. رش،یگفتم و چند لحظه، شاهرخ رو تا دم پذ یا باشه

 تازه ام شدم.  یکفش ها رهیبود، نشستم و خ واریکه کنار د یآهن یها یصندل فیرد نیتر کینزد

 نیهم ینشسته ام، برا قاتیسرم رو باال آوردم  درست کنار در تزر کمی ده،یچیپ مینیالکل و آمپول بدجور تو ب یبو

 .مِینیشدت تو ب نیبو با ا نیا

از دکتر  یحرف کی دمیترس یزد، م یبه دل ام چنگ م یدادم هنوز اون دلشوره و نگران رونیرو آه مانند ب نفسم

 ؟یداشته باشم چ یرو سرم خراب شه. اگر مشکل جد ایبشنوم که دن

 نیشده بود که قصد گرم شدن تو ا یخینشه، از استرس کل بدنم قالب  یطور نیکردم، ا یط خدا خدا مدلم فق تو

 رو نداشت. یگرم تابستون یهوا
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شد، باعث شد  یتر م کیو هر لحظه به من نزد دیچیپیتو سالن م ییقدم ها ینگذشته  که صدا شتریب قهیدق چند

 سرم و بلند کنم و نگاهم، قفل آقا شاهرخ بشه.

رو به دستم داد و با لحن  ی. برگه کوچکنمشیتا بتونم راحت بب ارمیسرم رو باال ب یشد، کل یبلندش باعث م قد

 کرد، گفت: یرنگ اون طرف سالن اشاره م یهمون طور که با انگشت اشارش، به در قهوه ا ،یآروم

 .یایمونم تا ب یجا منتظرت م نیاالنم نوبت توِ، من هم ه،یاحیاون مطب دکتر ر_

 ها وارد کردم، از جام بلند شدم. یکه به دسته صندل یلرزونم برگه رو ازش گرفتم و با فشار یدست ها با

که ممکن بود  یلب کردم و منتظر جوابش نشدم، دوست داشتم هرچه زودتر امروز تموم شه، از جواب ریز یتشکر

 بشنوم هراس داشتم. یپشت اون در قهوه ا

                                                                                                                                                                                                                                                                                     کهِ ممکن بود دچارش بشم،                                                                                                       یپول یب یو حت میتنها م،یکس یب از

 به ذره ذره درونم رخنه کرد. ،یترس و نگران

هم نگاه ب زشیم نسبتا مسن، از پشت مخان کیثابت موند. با ورودم به اتاق  قیبا چند نفس عم ره،یدستگ یرو دستم

 کرد.

 هیجواب سالمم رو داد. در اتاق رو بستم و با  یبهش کردم که با لبخند دلگرم کننده ا یسالم ریزده و سر به ز هول

 بگذرون. ریخودت به خ ایرو به روش نشستم، خدا یبسم اهلل رفتم صندل

** 

 "نیشاه"

 هگیباال سرم بود. امروز د یدر رو برام باز کرد. نگاهم قفل آسمون آب یدر زدم، نگهبان پناه یکه جلو یتک بوق با

 کنم! یتموم م شمیاومدم بق شیجا پ نیآخرشه، تا ا

 رو پارک نمیماش مت،یلوکس و گرون ق نیاون همه ماش نیب اط،یبخش ح نیگاز دادم و گوشه تر یباز شدن در، کم با

 کردم.

 .دیرس یترس آور به نظر م شتریبلند، ب یروشن نبود وبا اون همه درخت ها یلیخ الیو یرونیب یفضا
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م که شد ینکات ادآوریفرستادم و  سانیعل یرو برا امیپ نیآخر م،یصفحه گوش یچرخش انگشتان دست راستم رو با

بدجور  و اخراج موقتش از عمارتم اری! نبود داندهیمرضِ جد کی نمیدادم، ا حیبراش توض شیچند ساعت پ نیهم

 داد. یخودش رو نشون م

به خودم و چهرم بندازم، از  قینگاه عم کیبه خودم دادم تا  یرو داخل داشبورد چپوندم. و دست آخر فرصت یگوش 

 شم. یخالص م نامیداد متنفرم اما امشب از شر ا ینشون م یکه بدجور چشم هام رو عاد یقهوه ا یلنز ها نیا

 . نییرو خاموش و اومدم پا نیبه سمت راست فرستادم و ماش شتریرو ب موهام

تا کمر برام خم شدن، به سمت در بزرگ عمارت  بایکه تقر یو بدون توجه به دوتا خدمتکار دمیبه لبه کتم کش یدست

 زودم تموم شد. یلیسنگ شده به در خونه که خ ریقدم برداشتم، فقط مس

کاذب در رو  یبودن، با احترام ستادهیدست ا کی یا اون کت وشلوار هادر به حالت خبردار، ب یکه جلو یمحافظ ا

 برام باز کردن.

 سالن فرستادم. یجا یشلوارم فرو کردم و نگاهم رو به جا بیداخل ج شهیدستم رو به عادت هم کی

دجور ه بدود ک یوحشتناک الکل و کم یرقص نور و بو ک،یتار مهینسبتا ن  یخورد، فضا یکه به چشم م یزیچ نیاول

که هدف رو به  یمن یفرصت و مکان، برا نیبهتر دیو شا یپارت کی یهمه و همه مشخصه ها د؛یرس یبه مشامِ من م

 برسونمِ. انیپا

شد و  برنداشتم، که از جاش بلند شتریانگار که منتظرم بود چون چند قدم ب نم،یرو بب یگشتن تونستم پناه یکم با

 به استقبالم اومد.

 کشتنش! یخودش بلکه برا یبودم، نه برا دنشید مشتاق

به سمتم اومد. منتظرش  یظاهر یرو به روم قرار گرفت دست هاش با مهربان یکنج لب هام نشوندم، وقت یلبخند

 نذاشتم و باهاش دست دادم.

 .یخوش اومد یلیخ یلیخ_

 ؟یپارت ایگرفته  یمن بود، من موندم مهمون یاون سرصدا عربده اون مثل زمزمه برا تو

 رقص بود گفتم: ستیپ خیکه نگاهم م یتکون دادم و درحال یسر
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 خلوت تر؟ یجا کی میبر شهیم ادِ،یز یلیجا سرو صدا خ نیا_

 شیکت شلوار مشک یکیباشه برام تکون داد. تو اون تار یبه معن یاما سر گمیم یکه شک داشتم بفهمه چ نیا با

 زنه! یمنم برق م یبرا دیبه کت و شلوار اسپرت خودم کردم، شا یزد، نگاه یبدجور برق م

 .میسالن، به سمت راه پله طبقه باال قدم برداشت ادینسبتا ز تیجمع نیو باهم از ب دیرو کش دستم

اون دختر  داد غیو ج یقیکر کننده موس یصدا میرفت یباالتر م ینبود اما هرچ شتریطبقه ب کیفاصله  دیکه شا نیباا

 شد. یها کمتر م و پسر

 یرو باز و با دست بهم اشاره کرد که اول من برم داخل، که با ورودم با سالن نسبتا کوچک تر یاتاق کرم رنگ در

 مواجه شدم.

 .هیعاد ریغ یجا، کم نیبود در ا نیو به نظرم استشمام ا دیچیپ مینیب یبرگ مو تو یبو اما

 واریکرد، کتاب خونه بزرگِ کنار د یجلب توجه رو م نیشتریکه ب یزیداشت و چ یکیساده اما فوق العاده ش دمانیچ

 بود.

از دوست هاش رو دعوت  یتعداد هی قیامشب آنقدر شلوغ بشه، قرار بود شقا یکردم مهمون یفکرش رو نم چیه_

 !دنیم لیکنه اما خوب انگار دوست داشت نصف تهران رو تشک

که  یچرم قهوه ا یها یاز صندل یکی ی. رودیخند یش حسابکه خود یلبخندم نزدم درحال یمزش حت یب یشوخ به

 لبخند باشه صحبت کنم. هیکردم واقعا شب یم یکه سع یکوچک تر بود نشستم و بالبخند زیم کیکنارش 

 .دیواقعا من رو شرمنده کرد د،یباش یتوقع نداشتم درباره مهمون آنقدر جد_

به سمت  یرو کم دیرس یکه خوش حالت به نظر م شیجوگندم یخودش رو جا کرد، موها میکنار یو صندل دیخند

 رو شونم گذاشت. یعقب فرستاد و دست

بره  یزیچ ،یمهمون هی شیخواست واسه روح یوقت بود م یلیخ قیراستش شقا ،یبود یمهمون نیخب تو بهونه ا_

 .یموضوع جور کرد نیا یبرا یشد. اما، تو خوب بهونه ا یکه جور نم

 خواد دخترش رو به من قالب کنه؟ یخوشحاله چون م دیحرف هاش خنده داره؟ شا هیچ ییخدا د،یخند دوباره
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 چرت و پرت اون خوشم اومده. یبرداشت کنه که از حرف ها نیخندم گرفت و اجازه دادم، ا هیقض نیتصور ا از

 کید اتاق شده که وار یمطمئن شدم کس دیرس یها به گوش م کیسرام یکه رو ییدر و تق تق کفش ها یصدا با

 به صاحب صدا انداختم. یکه سرم رو چرخوندم و نگاه یوقت وستیپ عتیخانمِ، حدسم به واق

مکن لباس م نیو تنگ تر نیکوتاه تر ،یبه اسم نامحرم یو حرمت ایح نیبدون کوچک تر شهیبود که مثل هم قیشقا

 .دهیرو پوش

 دادم. لیبهش تحو یحفظ ظاهرم شده لبخند کج و کوله ا یخورد اما برا یجور دخترا حالم بهم م نیا از

 و درهمون حالت گفت: نهیما بش کیکرد و دعوت کرد که نزد یدخترش تک خنده ا دنیبا د یپناه

 هست؟ لتیچه طوره؟ باب م یمهمون نمیبب ؟یتو چرا  باال اومد_

برد آروم  یشده اش رو پشت گوشش متازه رنگ  یاز موها یکه تاره ا یبه من انداخت و درحال ینَکش مرگ نگاه

 گفت:

 کنارتون باشم. یخواستم کم دیستیشما ن دمی. فقط دهیعال یبله، همه چ_

 چرخوند سمت من و گفت: رو

 د؟یشما خوب هست_

 دهنم رو باز کردم و گفتم: یجوابش رو بدم دروغ نگفتم! با بدبخت یخواست حت یبگم دلم نم اگر

 د؟یممنون، شما خوب_

 و با ناز دست هاش رو درهم قفل کرد.زد  یلبخند

 شم! ینم نیبهتر از ا_

دوتا از خدمتکارا که  دنیدر بلند شد. با د یکه باز صدا یناز کردنت! رو چرخوندم سمت پناه نیبا ا یریبگ زهرمار

 اتاق انداختم. درست به موقع! یباال یکردن، نگاهم رو به ساعت چوب یم ایرو مه ییرایپذ لیوسا

 کرد و گفت: یکه جلو رومون گذاشتن خنده ا یچند نوع مشروب دنیبا د یپناه
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 .دیاوه من تو ترک بودم، من رو امشب معاف کن_

طاب خ یگرفت تا براش پر کنه، با لحن پر از ناز یتو دستش رو به سمت خدمتکار م یخور السیکه گ یدرحال قیشقا

 به پدرش گفت:

 !گهیترکت شو، بخور د الیخیامشب رو ب_

بود  دیکه از من بع یکارم با لبخند نیبه من کرد، انگار منتظر بود منم ازش بخوام و البته ا یو نگاه دیخند یپناه

 گفتم: یبرداشتم و همون طور خطاب به پناه یکردم. منم جام

 .دیاز فردا دوباره ترک کن دیتون یم د،یپس خوش باش د؟یامشب مگه جشن نگرفت_

 برداشت. یو جام دیحرفم خند نیا با

 به افتخار توِ، پس... یباشه باشه، امشب مهمون_

 رو که حاال تا ته پر شده بود رو باال آورد و با خنده ادامه داد: جامش

 شراکتمون! یبه سالمت_

 یحت یکه کس نیشد که با آرامش و بدون ا یخدمتکار رهیهم جامش رو باال آورد و من نگاهم چند لحظه خ قیشقا

 روپر کرد. وانمیل یا گهیمشروب ها بشه، از ظرف د شهیمتوجه عوض کردن ش

 جام رو باال بردم. ستاد،یا یجامم رو پر کرد کنار یوقت

به خاطر تلخ بودنش به صورتشون دادن، برعکس  ینیو چ دنیجام رو نوش اتینفس تا ته محتو کی یو پناه قیشقا

 قمِ.شربت مورد عال هیشب شتریبود و مزش ب نیریجام اون ها جام من ش

دوباره جامش رو پر کرد، دخترشم که انگار گرم شدِ،  ی. پناهرونیبه خدمتکاروکردم که هراشون رفتن ب یا اشاره

به  یظرف، که مثال به صورت اتفاق یکی. منم با اون یروزیزدم از جنس پ یرو تا خر خره پر کرد و من، لبخند وانشیل

 بود پر کردم. کیمن نزد

 یاوضاع پناه نیکه تو ا ییشدن از چرت و پرت ها یخمار مست م یآدم ها هیشب شتریخوردن ب یم شتریب یهرچ

 یشدم. کم کم پناه یتموم شه کم کم داشتم کالفه م انیجر نیخواست هرچه زودتر ا ی. دلم ممیگفت بگذر یم
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ردنبندش ناخودآگاه چشمم به گ د،لباسش رو باز کر یو سه تا از دکمه ها قشیگرمش شد، دست برد سمت  یحساب

 .دمید یبود که تو گردن شکار هام م ییگردنبند ها هیبق هیشب یادیافتاد که به نظرم ز

 بود. یجاشم کاف نیتا هم ختم،یخودم نر یشربت برا گهیکه گذشت د کمی

با  یزنگ خورد، مطمئنم جفتشون هنوز، کامل مست نبودن. پناه یپناه یکردم که گوش ینگاه م نایخوردن ا به

رو درآورد و  شیحرکاتش نداشت، گوش یکنترل رو یابروهاش بود و کم نیب یکه اخم یدرحال یدورگه ا یصدا

 به صفحش انداخت. ینگاه

ه من ب یبلند شد. اشاره ا دیرس یهراسون به نظر م یکه کم یخوند درحال یرو بخونه و وقت امیتا بتونه پ دیکش طول

 کرد و گفت: قیو شقا

 .دین رو ببخش..برم..م..مدیم..من با_

در انتظارشه االن فکر کنم نصف  یو چ رهیدونستم کجا م یچون م ،یریم ینداشت بپرسم کدوم جهنم یلیدل چیه

 زدم. یبه باد رفت  با رفتنش لبخند ختمیکه من ر یسهام شرکتش با اون برنامه ا

 پام نشست. یتعارف رو یخورد سمتم اومد و ب یتلو تلو م یکه کم یدرحال ق،یکه شقا دینکش یطول

ابروهام نشوندم، خواستم از رو پام بلندش کنم اما دستش رو دور گردنم حلقه کرد که با دستم مانع  نیب یاخم

 داد. یگند الکل بدجور م یشدم. بو شیادیشدن ز کینزد

 و خمار، تو چشم هام نگاه کرد و با کراواتم شروع کرد به ور رفتن.  مست

 . میبر ای..ب..بسی.من..حالم..خوب..ن..م.نیقشنگه. شاه یلیچشمات خ _

 .دمیچونم کش ریدستم رو ز کیو  دمیخند

 م؟یکجا بر_

 :گفت یکرد با لحن کشدار یگرفتن دستم دراز م یکه دستش رو برا یو از رو پام بلند شد، درحال دیخند سرخوش

 کنم بهمون خوش بگذره. یم یکار هیگم  ی. مایتو، ب_

 .دیرس یم نییاز طبقه پا یکم یلیمکث دنبالش راه افتادم، تو راه رو هم چراغ ها خاموش بود و نورِ خ با
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 یخودش رو سرپا م یو با بدبخت نیبود بخوره زم کیکه داشت دو دفعه نزد یبه خاطر مست ستادیا یاتاق یکینزد

 .دیکش یرفت تو، منم دنبال خودش م یه مرو باز کرد و همون طور ک یفقط دنبالش رفتم، در اتاق لکسیکرد. منم ر

 تخت دو نفره وسطش! کیو نسبتا مجهز با  کیتار یاتاق

که  یکرده بود، با طناز ریتعب گهید زیچ کیرو به  نیکه ا قیکه روش بود قفل کردم، شقا یدیدر اتاق رو با کل خودم

 اومد. رو به روم قرار گرفت. یبه نظر م یناش ش،یبه خاطر مست یکم

همون طور که دستش رو  یچشم دوختم. با لحن خمار و کش دار ششیرو باال آوردم و از باال به صورت غرق آرا سرم

 گفت: دیکش یم نمیس یمدام از گردن و شونه هام به رو

 ؟یش یمن م یامشب برا_

گذاشت و به سمت تخت  نمیس یدستش رو رو یخاص یها متنفرم، با کالفگ یکینزد نیفقط نگاهش کردم، از ا 

 کرد. تمیهدا

 !گهید میخوش باش ایب_

 گفتم: یخم شدم و با لحن آروم و جد کمیدوتا دستش رو گرفتم و رو صورتش  یزیاخم ر با

 کار کنم؟ یمن چ یخوا یم_

 شد با همون لحن کشدار گفت: یم کیبهم نزد شتریکرد و همون طور که ب یمستانه ا خنده

 خوام باتو به آرامش برسم! ی! میتو چقدر خجالت یوا_

 بردم. یلذت م نیمثل ا ییکردن با دخترا یبهت نشون بدم! از باز یآرامش کیبه حرفش زدم،  یپوزخند

. خودش کنار تخت نشست و با ناز عشوه، فتمیو فشار داد، باعث شد از پشت رو تخت ب نمیدستش رو گذاشت رو س ا

 لباسم کرد. یدکمه ها اول کتم رو درآورد و بعد شروع به باز کردن

 یلباسم رو درآوردم م یالزم بود لباسم سالم بمونه، وقت ،یو گذاشتم کارش رو بکنه چون واسه مرحله بعد دمیخند

 یصدا که واریبه د دمشیلحظه، از رو تخت بلندشدم و از گلوش گرفتم چنان کوب کیکه تو  شیخواست بره سمت بق

 .دمیترق ترق استخوان هاش رو شن
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 .دیلب نال ریکه صورتش از درد جمع شده بود، ز یربه من از تو شک دراومد و درحالاز ض 

 ؟یکن یکار م یچ ،یآ_

دلم  که یزیچ نی! اولنهیرو بب میو دستش رو به کمرش گرفت، وقتش بود خود واقع نیرو ول کردم که افتاد زم قشی

 یپرت کردم با تعجب وصف نشدن یچشم هام بود. دوتا لنز رو از چشم هام برداشتم و گوشه ا نهیخواست بب یم

 کرد. ینگاهم م

 چشم هام، ترسش رو تونستم حس کنم. دنیسمتش که با د برگشتم

 چشم هام خشگله؟ یمگه نگفت_

 بلند گفتم: دیکش وار،یبه سمت د نیزم یقدم رفتم جلو تر که متقابلن، خودش رو رو کی

 خوام خودم بهت آرامش بدم. یم ایب_

اق که ات دیکش یغیبال هام چنان ج دنیبا د ومد،ی! که شک ندارم خوشش ننهیخواست بب یکه دلم م یزیچ نیدوم و

 .دیاز سرش پر ی. فکر کنم کال مستدینشن یصدارو حت نیکس ا چیرو لرزوند اما، مطمئنم ه

 کردم. یهاش نگاه م هیبود. با لذت به ترس و گرجاش بلند شد و به سمت در اتاق رفت اما، قفل  از

 گفت: غیبرگشت سمتم و با ج هیرفتم جلوتر که با گر گهید کمی

 !ایگفتم جلو ن ؟یهست یچه کوفت گهینداشته باش. تو د یجلو، با من کار این_

 دونستم ترسناکِ گفتم: یکه م یرفتم جلو تر و با لحن بازم

 ؟یبا من به آرامش برس یخواست یمگه نم ؟یبکش غیج یخوا یهوم؟ م ؟یکن یکار م یمثال چ امیجلو؟ اگه ب امین_

 داد گفت: غیگوش هاش گذاشت و با ج یحرفم دوتا دستش رو رو نیا با

 من غلط کردم، غلط کردم ازت دعوت کردم، ولم کن!_

وحشت  یبه چشم ها که یسمت خودم و درحال دمشیحرکت از شونه هاش گرفتم و کش هیبود، تو  یبردن کاف لذت

 شدم گفتم: دیکل یدندون ها نیبودم، از ب رهیزدش خ
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 تازه شروعشِ! نیا_

اصال زور  ایکرد من رو به عقب هول بده اما  یگذاشت و سع نمیس یجونش رو رو یب یالتماس نگاهم کرد دست ها با

گردنش فرو کردم، با فرو رفتن دوتا  یسرم رو داخل گود عیبزنه، سر یمجال ندادم حرف  دهیترس یادیز اینداره 

 و شروع کرد به تقال کردن. دیکش یغیبه گلوش ج شمین

 به خودم چسبوندمش. شتریو ب واریبه د دمشیکوب

 یه مک یخونش که به اندازه انتقام ینیریاطرافم فقط تمرکزم رو دادم به ش یایشد، مسخ شده از دن حالیزود ب یلیخ

 بود. نیریش رمیخواستم بگ

بدنش کِرخت شد، سرم رو از گردنش جدا کردم و به  یحساب یخواستم ازهوش بره، وقت یبه حالش بود، نم حواسم

 شدم. رهیبازش و رد خون دور گردنش خ مهین یچشم ها

کمر و پاش، بلندش کردم و  ریدستم رو گذاشتم ز کیرو لب هام جاخوش کنه،  یهاش باعث شد لبخند چشم

لرزش مردمک چشم هاش که به  تونستمیباز بود اما، هنوز م یکه چشم هاش به سخت نیگذاشتمش روتخت، با ا

 .نمیخاطر ترس بود رو بب

 دشیو با فاصله مناسب به صورت رنگ پر رسرمیدستم رو گذاشتم ز کی دم،یلحظه کنارش رو تخت دراز کش چند

 شدم. رهیخ

 حرفا بود. نیجون تر از ا یو باما داغون تر  رهیحال بود خواست ازم فاصله بگ یکه ب نیا با

 گفتم: یمندتیو با لحن رضا دمیکش کرد،یم ییدور گردنش که رد خون تازه روش خودنما یدست

 زم؟یگذشت عزبهت خوش_

یاما شک نداشتم االن داره به رگبار فحشم م گفت،یچ دمیرو زمزمه کرد که با وجود حالش اصال نفهم یزیچ رلبیز

 .رهیگ

غرق  یشد، به چشم ها یم یچشمش، جار یکه از گوشه ها یلحظه با ترس و اشک کیکه  دمیبه لبش کش یدست

 خونم نگاه کرد.

 ، گفتم:رفتم سراغ لباس هام یو م کردمیزدم و آروم از رو تخت بلند شدم، همون طور که بالم رو جمع م یلبخند
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 .گذرمیم رشیخ! از دهیبهم خوش گذشت، کشتن تو بهم حال نم ینترس، به اندازه کاف_

 با پوزخند ادامه دادم: بستم،یلباسم رو م یبهش، همون طور که دکمه ها پشت

 ...دیکشتن پدرت نه! فک کنم االن با ریالبته از خ_

 جملم رو کامل کردم. ،یبه ساعت کردم و با خنده بلند ینگاه

 ته دره باشه._

شد،  ریخ میتخت ن یرو یابش کردم، به سختجو یب یبه تقالها یسمتش و نگاه دمیتکون خوردن تخت، چرخ با

 فت:شد گ یم دهیشن یکه به سخت یآروم یبود گذاشت و با صدا یکه گاز گرفته بودم و خون یقسمت یدستش رو رو

 ؟ی..ر..کرد..کایبا..پ..پدرم..چ..چ_

 صورت برآشفته اش بستم. یتخت و روبه رو یدکمه لباسم رو جلو نیآخر

 یانتقام ب هی! یقشنگ نیو مسموم کردم، بعدم فرستادمش ته دره. به هم تونیدنی. فقط نوشزمینکردم عز یکار_

 نقص. یو ب بیع

 یب یکردن باهاش مشتاق تر بشم، رو تخت نشستم که با دست ها یحرص نگاهم کرد که باعث شد واسه باز با

 .دیکوب نمیو به نفس نفس افتاده بود، به س ختیریبه شدت اشک م یجونش، درحال

..کرده...بود؟ کارتی..چیپدر..م..مگه..چ کشمت،ی..م..من..م..می..کثافطیلی...خییوالی...ههیتو.._

 .رمی..گیازت..انتقامم..رو..م

 خسته شدم! شیباز طهیاز سل شیحالیکم کم با وجود ب گهینگاهش کردم، د یخنث

زدم و  ختشیبهم ر یبه موها یخانواده، از تو از همتون متنفرم! با حرص دست برم پشت سرش و چنگ نیا از

و ر خیشده مثل قالب  خی یشد، دست ها شتریهاش ب هیو شدت گر دیکش یفیخف غیعقب، که از درد ج دمشیکش

 دستم گذاشت، تا موهاش رو ول کنم. یرو

 گفتم: یبلند یبا حرص و صدا کردم،یم هاش نگاه مبه چش میکه مستق یصورتش خم شدم و درحال رو

 .یاریبه خاطر ب ستیقرار ن والرویه نیکه تو ا زم،یعز فیح_
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االن  دونستم، یکه م یشدم و درحال رهیکردم که وحشت زده تقال کرد، به چشم هاش خ کشیبه خودم نزد شتریب

 نجوا کردم. شه،یرنگ چشم هام کامال قرمز قرمز داره م

کار  یاومدم ول یو منم تو مهمون یگرفت یمهمون هیکه  نیا ادتهیکه  یزیتنها چ ،یکن یامشب رو کال فراموش م_

ر شب رو به خاط هیو بق دیمشروب خورد یاومد زودتر برگشتم، بعد رفتن من، تو و پدرت تا حد مست شیبرام پ یمهم

 پدرت کجا رفته. یدیو نفهم یسردردت تو اتاق تنها بود

تقال  گهیموهاش شل تر کردم، د یشد، کم کم دستم رو از رو یمردمک چشم هاش درشت تر م گفتم،یکه م هرجمله

 من و صورتم شد. رهینکرد و فقط خ

 .دمشیگذاشتم و با حرص سمت خودم کش رچونشیرو ول کردم و دستم رو ز موهاش

 گفتم؟ یچ یگرفت_

 رشتیشک نکنه، ب یمرحله خوب کردن زخمش بود که کس نیلب گفت آخر ریز یتکون داد و بله ا یشده سر مسخ

 من عروسک شده بود. یتو دست ها ،یمقاومت نیتر کیکردم، بدون کوچ کشیبه خودم نزد

 .هم افتاد یرفت و چشم هاش رو نیزود اثرات زخم از ب یلیبالبم تر کردم، خ یکه خودم گاز گرفته بودم رو کم ییجا

و از دو قدرت ر نیکه حداقل ا نهیاالنم ا تیوضع یافتاده بود رفتم. خوب یه گوشه ارو تخت و به سمت کتم ک گذاشتم

 زد، دارم! میبه زندگ سیکه فرانس یگند

 خداحافظ. شهیهم یانداختم، برا کیتار مهیبه اتاق ن گهید نگاه

در  یجا بود، جلو نیا یافرادم که به عنوان خدمتکار نفوز یکیگذاشتم،  کیاتاق رو باز کردم و قدم تو سالن تار در

 .ستادمیچهره مضطربش ا یروبه رو میشگیابروهام نشوندم و با غرور هم نیب ی. اخمدیکشیانتظارم رو م

 دیبرق رو بده، بعد اتاق رو جمع و جور کن. کارت که تموم شد برگرد عمارت. من با بیشد، اول ترت یاتاق خون کمی_

 .رونیاز ساختمون برم ب

درِبسته شدم، دست آخر آروم و  رهیآروم رد شد و رفت تو اتاق، با نگاهم چند لحظه خ گفت و از کنارم یچشم

رنگا رنگ شدم. جمع  یو رقص نور ها نییپا کیتار مهیشمرده به سمت نرده ها رفتم و از باال به منظره همچنان ن
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سالن  ک،یموز یبرق و صدابودن، با قطع شدن  یطبقه باال درحال رقص و شاد یکه فارغ از اتفاق ها یدختر و پسر

 در هم شکست. تیاعتراض جمع یمطلق فرو رفت، سکوت با صدا یکیتو تار

 امشب چه شود! ارم،یجا ب نارمیبود حال ا وقتش

دسته سردش رو تو کف دست گرمم فشردم. رو به سقف چندتا  دم،یکش رونیبردم سمت کمربندم و کلتم رو ب دست

با نور  ایلیمقدار ترس رو نداشت، خ نیکه تحمل حجم ا یو داد و سالن غیج یصدا تیو در نها یدر پ یپ کیشل

فرو کردم و  بمیکلتم رو داخل ج د،فرار کردن، خونسر یبه سمت در خروج دنیکشیم غیکه ج یدرحال شون،یگوش

 اومدم. نییبا آرامش، از پله ها پا

 یشد نور ها یاز دور م رون،یمارت زدم باز ع الیخیب د،یطول نکش میده ثان دیعظمت شا نیبه ا یشدن سالن یخال

 . دیرفتن رو د یم رونیهارو که به سرعت، از باغ ب نیماش

 به انتها غرق شده بود.  یوحشتناک تو ظلمات گهیبود، االنم که د کیجا تار نیا یطور نیهم

شد بود، باعث شد  یتندش قاط یقدم ها یکه با صدا یترسون کس یبرداشتم، که باصدا نمیبه سمت ماش یقدم

 و برگردم. ستمیسرجام با

و لکنت  دشیترس یبود، منتظر موندم بهم برسه و منتظر بهش چشم دوختم. از چشم ها یخدمتکار نفوز همون

 .اوردمیسر درن یچیزبونش ه

 و کالفه داد زدم. یعصب

 .نمیچه مرگته؟ درست حرف بزن بب_

 لب گفت: ریز نیطبقه باال اشاره کرد و درهمون هلرزونش به  ینگاهم کرد و دست آخر با دست ها کمی

 !یدخت..دخترپناه_

شد.  یدهنش بازشه که صبح م نیخواستم صبر کنم ا یاگر م ؟یچ یحرفش چشم هام گرد شد، دختر پناه نیا با

 گفتم: گشتمیکنارش زدم و با حرص همون طور که به داخل عمارت برم یعصب

 .شدهیچ نمیوصل کن بب صاحابیب نیبرق ا_
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که واژگون شده بود و  ییها یسالن، صندل یها یخراب نیتند از ب یکرد، فقط با قدم ها کاریچ نمینموندم بب منتظر

 به سمت طبقه باال رفتم. شه،یخرده ش

 دنیبه در زدم و رفتم داخل، اما از د یکه در بازه، لگ نیبرق وصل شد، بدون توجه به ا دمیدر اتاق که رس یجلو

 رو چنان تو بهت فرو رفتم که زبونم بند اومد.صحنه رو به 

شدم و آخر سر با  رهیخ قیبا بهت، به جسد غرق خون شقا هیبود، چند ثان دهیبدبخت چرا آنقدر ترس نیبگو ا پس

 خورد شد. ،یبلند یکنار تخت زدم که با صدا یبه صندل یلگد رسوند،یکه به مرز انفجار من رو م یتیحرص و عصبان

 ؟ینقدر عصبانحاال، چرا آ_

ن شد که اال ی. باورم نمدمیبود، چرخ ستادهیپنجره ا کیکه نزد یسیبه خون نشسته، به سمت فرانس یچشم ها با

 جلو روم باشه.

 کردم، داد زدم. یکه به تخت غرق خون اشاره م یچند قدم رفتم جلو و درحال م،یحرص و صورت برزخ با

 بود نه دخترش، من که حافظش رو پاک کردم! ی! تو مشکلت با پناهشیکشت یواسه چ ؟یبود کرد یچه غلط نیا_

 سرش انداخت و به سمتم اومد. یکردم، خونسرد کاله شنلش رو رو یکه م یدادیمقابل داد و ب در

ه که کدومشون زنده بمونه ب نی. امردنیم دیدختر و پدر لنگه هم بودن و با ،یریانتقام من رو بگ دیبهت گفتم تو با_

 نه، نه تو.عهده م

واسه خودش، زبونم بند اومده بود درحال  گهیم یکثافط چ نی. اکردیخِس خس م نمیو س سوختیبه شدت م گلوم

 طانیش نیا یبه حرف ها دیبرده حلقه به گوش بودم براش که فقط با کیخودمم جر بدم حق با اون بود، من فقط 

 گوش کنه!

 یها که با قدم یتو مهار کردنش داشتم، نگاهم رو از صورتش گرفتم و پشت بهش درحال یکه سع یتیتمام عصبان با

 رفتم گفتم: یسست، به سمت در  م

 .نمتیشه، نب یهفته شروع م هیاز امشب  ،ینداشته باش یهفته باهام کار هی یبود که بعد پناه نیقرارما ا_

شد توش استشمام کرد، خارج شدم. حالم  ین و مرگ رو مخو یتوجه به خنده مستانش، از اون اتاق که االن بو بدون

 مرز سکته بودم!  قیاالن دق د،یکوبیم نمیس وارهیوار به د وانهیقلبم د تیخوب نبود و از شدت عصبان
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 یلیخ ستیقشنگ ن امیدن گهیچشم هام تار شد، د دهیبه د ایکل دن یپله ها دستم رو به نرده گرفتم، ناگهان نییپا

 جهنم نداره. با یوقته فرق

از عمارت  ،یتند یخواستم فرار کنم، به قدم ها ی! فقط مادیز یلیخ زد،یتند م یلیقلبم گذاشتم خ یرو رو دستم

د که خراب بو ی. حالم درحددمینفس بکشم دو یکه بتونم حت نیرو بدون ا نمیتا ماش ریمانده مس یباق رون،یاومدم ب

 خواست. یدلم مرگ م

از اون مکان  داد،یآزار م شتریخشک گلوم رو ب یجونم کردم، سرفه ها یب یگاه دست ها هیرو تک نیماش سقف

 .کردیهم آرومم نم یکیتار نیا یشده بود و حت کیتار بایخواستم فرار کنم، هوا تقر یشده فقط م نینفر

سرعت دور شدم.  تیرو زدم و از اون خراب شده با نها نیفرستادم و استارت ماش رونیحبس شدام رو با درد ب نفس

 دونم! یرفتم؟ نم یکجا م

صحنه ها دفعه اولشون نبود که  نیا مردیچشم هام م یجلو یدونم چه مرگم شدِ، دفعه اولم نبود که کس ینم واقعا

 بستن! یپرده چشم هام نقش م یجلو

 چرا حالم امشب آنقدر خرابه؟ اما

اعث ب یکه کمرم بدجور درد گرفت حت نیترمز فشار دادم، ا یکه سرعتم رو کم کنم با تمام توانم پام رو رو نیا بدون

 .ارمیبه ابروهام ب ینشد خم

 ابونیهم فشردم برام مهم نبود کنار خ یچند لحظه هم شده، چشم هام رو رو یرو گذاشتم رو فرمون و برا سرم

 خواستم آرامش برگرده. ینگه داشتم، فقط م یاصل

شم.  ینم یمیقد نیمن اون شاه گهیشه، د یمثل گذشته نم یزیچ چیه هگیدونم که د یخامه، خودمم م الهیخ اما

 خودم بودم. دمیرو به چشم د شیکه نابود یزیچ نیرو و اول زینابود کردم همه چ

 همه  نیا انیم"

 ینامرد

 کرد که  نیروتحس طانیش دیبا

 نگفت... دروغ
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 "اما تظاهر به دوست داشتن آدم نکرد...  دیروبه جان خر جهنم

وجب  کیآسمون بود که تو  یبه پهنا شیکه بود بزرگ یبود، هرچ یدونم چ یزد که نم یداخل گلوم چنگ م یزیچ

 کرده بودم. شیجا انگار زندان

تفاوت از  یکه ب ییها نیشده بود و تردد ماش کیو سرم رو باال تر آوردم، هوا تار دمیکش گهید قینفس عم کی

گار ان ایتو دن یبود هرکس نیاز ا یحاک فتادیم نیماش کیتار یاخل فضاصورتم و د یشدن و نورشون رو یکنارم رد م

 .نتشیساعت دلتنگش بشه و بخواد زودتر بب نیرو داره که ا یکی

مدت  نیهام باز شه، تو ا هیر یبرا دنیلباسم رو باز کردم تا بلکه راه نفس کش یباال یحوصله با دستم دکمه ها یب

 .دنینفس کش یشه حت یداره سخت تر م زیهمه چ

 تیدونم چقدر تو اون وضع یها شدم. نم نیجاده و ماش رهیزمان و مکان، خ الیخیسپردم و ب چیرو به ه زیچ همه

 جا جمع کنم. کیو کم کم تونستم افکار پراکنده ام رو  زدیبودم، باالخره حالم آروم تر شد، ضربان قلبم نرمال تر م

به صورتم دادم و نفسم رو  ینیکه حس شد چ یفیکه با درد خف مدیبهش کش یکردم دست یم یگردنم حس خشک تو

 هام رها کردم.  هیآه ماننده از قفس ر

 کی نیا دوارم،یخواستم رو تموم کنم و ام یکه م ییهفته فرصت داشتم تا کارا کیعمارت، از امروز  گشتمیبرم دیبا 

 باشه. یمن کاف یهفته برا

 نگاهم رو از جاده به داشبرد انداختم. م،یگاز دادم، با زنگ خوردن گوش کمیرو زدم و تا  نیماش استارت

 دیاکه ب یسابقه ا یو ب بیعج یوقفش باعث شد نگران یحوصله نداشتم که بخوام جواب بدم، اما زنگ خوردن ب واقعا

 بود، به دلم سر زده وارد بشه. ومدهیبارم به سراغم ن کی یدوسال حت نیاعتراف کنم تو ا

 شد. یبود که رو صفحه خاموش و روشن م اریرو از داخلش برداشتم. اسم دان میبردم سمت داشبرد و گوش دست

 کنم. ریگ یباعث شد تو دودل یخواستم جواب بدم اما همون نگران یابروهام نشوندم، نم نیب یاخم

 ایاومده  شیپ یمشکل ای زدیو االن داشت بهم زنگ م نمشیخوام بب یو نم میدونست از دستش شاک یم اریدان

 .ستیغلط کردمِ که اصال االن وقتش ن یها هیتو ما یزیهدفش چ

 بدون سالم و مقدمه گفتم: ،یجد یدکمه اتصال رو زدم و با صدا مردد
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 کارت واجب باشه، وگرنه... دوارمیام_

 گفت: یهول زده ا یبا صدا دمیشنینامنظمش رو راحت م ینفس ها یکه صدا یادامه بدم، درحال نذاشت

 شاهرخ، جونش در خطره!_

رو آورد؟  یاسم ک فتهیبود از دستم ب کیشل شد و نزد یلحظه ا یبرا یدست هام از دور گوش د،یاز سه فازم پر برق

 برام یاون کس ریخدا قسم غ یبه خداوند ست؟یحذفش کردم و برام مهم ن میکه گفته بودم از زندگ یشاهرخ؟ کس

دونستم دو رگه شده، داد  یکه م ییو با صدا مشکردم فشرد خی یانگشت ها نیدوباره ب ینمونده، قبل افتادن گوش

 زدم.

 کجاس؟!_

رو قطع کرده، نکرده  یرو داد، انگار منتظر بود من ازش آدرس رو بخوام. گوش یابونیآدرس خ یبدون مکث فور 

 نیکه ماش یپدال گاز فشار دادم، جور یروبغلم پرت کردم و با تمام زور، پام رو  یصندل ار،یبدون جواب دادن به دان

 شروع به حرکت کرد. یبد یلیبا شتاب خ

دروغه! اما با وجود  گفتم،یخودم م شیکردم و پ یدوتا فحش بارش م زدیبهم زنگ م اریدان ریغ یا گهید هرکس

 نداشتم. اریهمچنان مورد اعتماد تر از دان انتشیخ

رس به ت یادیو مقدار ز یتا مرز سقوط نمونده بود، استرس و نگران یزیو چ دیکوب یم نمیبه س انهیقلبم وحش دوباره

 دلم رسوب کرد.

واقعا  شانش نینشه، خداکنه ا ریدور نبود، فقط خداکنه د ادیکه گفت ز یابونیمعجزه خ یحت ایاقبال و  ایبود  شانس

 شانس باشه.

 اضافه نکن. میبه زندگ گهیعذاب د کی ایخدا

 یم ییچنان ال ه،یچ دمیشن یکه اصال نم ییحرف ها یو حت شونیدرپ یپ یها، بدون توجه به بوق ها نیماش نیاز ب 

 انداختم . یراه م یا رهیتصادف زنج کیبودم، صد درصد  یعاد طیکه مطمئنم اگر تو شرا دمیکش
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راه رو بستن و  سیپل نیچندتا ماش دمیکه د چمیوجود داشت، خواستم بپ ابونیواسه ورود به اون خ یدگیبر کی

بردم و با حرص نگاهشون  رونیب شهیعبور نکنه. سرم رو از ش ینیوسط جاده قرار دادن تا ماش کیچندتا تابلو کوچ

 صاحباشون هم درحال جنگ و دعوا... وبودن به هم  دهیکوب نیاومد، دوتا ماش یم یریکردم، به نظر درگ

است  ها تنش بود، اشاره کرد که راه بست یکه لباس نظام یاداز افر یکیچندتا بوق زدم که  زاست؟یچ نیوقت ا االن

 جا رد بشم. نیتونم از ا یو نم

تونستم وقتم رو  ینبود و نم یا گهیکه کم مونده بود همشون رو بکنم. راه د دمیبه موهام کش یچنان چنگ یحرص

 .ادیاتفاق وحشتناک داخلش به وجود ب کیکه هر لحظه ممکن بود  یهدر بدم، زمان

 خوره؟ یم یمن پس به چه درد یهم فشردم، کله خراب یهام رو رو لب

 دنده عقب گرفتم کمیدرحال متر کردن بودم،  ینیزبیرو با ت ابونیکه طول و عرض خ یشدم، درحال زیر یبا چشم ها 

 تسیسوت و ا یروندم، صدا ابونیبه سمت چندتا تابلو وسط خ یادیگاز فشردم و با سرعت ز یو با پام رو تا آخر رو

 باعث نشد سرعتم رو کم کنم.  یحت

رام خوان ب یتپل م مهیجر کی ندهیبرام مهم نبود که درآ دن،یترک بایتقر نیماش کیچرخ الست ریتابلو ها ز تمام

 .سنیبنو

 بهتر! ومد،یکس دنبالم ن چیبه پشت سرم انداختم، ه یو نگاه سرچرخوندم

فکر کنم که  نیخواستم به ا یدم که، تازه اوج وحشت رو حس کردم، نمجاده بو یوسط ها بایگاز دادم و تقر شتریب

 نشست. میشونیرو کمرم و پ ی! عرق سردزنهیاطراف پرسه نم نیعابرم ا کی یو حت ستیکس ن چیچرا ه

 یمحکم زدم رو ترمز، صدا یزیچ چیبود باز دم وبدون توجه به ه یرو باهر بدبخت نمیحبس شده داخل س نفس

 .دیچیرعب آور پ یفضا نیتو کل ا نمیماش کیکرکننده الس

گرفتِ و هرلحظه  شیآت شیمقدار یکیکه تو اون تار ینیشدم، ماش رهیچپه شده کنار جاده خ نیترس به ماش با

 خود شاهرخِ. هیشخص نیشد مطمئن شد که ماش یفاصله ام م نیامکان داشت منفجر شه. از هم

 مهم برادرمه ستیمهم ن نایرو گرفته بود اما ا طیو روغن کل مح نیتند بنز یدود به همراه بو دن،یکردم به دو شروع

 فقط مهم اونه.
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 .دیدرخشیم نیکال خورد شده بود و خرده هاش رو زم شهیبود باز کردم، ش یسمت راننده رو با هربدبخت در

سمت  دمشیو چشم هاش بسته، با همه زورم از شونه هاش گرفتم و کش یبردم سمت شاهرخ، صورتش خون دست

 نکرد و بغلم افتاد. ریگ ییخودم، فقط خداروشکر که پاش جا

 ام که شده نفس نکشم. قهیکردم واسه چند دق یسع نایحالم رو بدتر کرد، با همه ا یداد لحظه ا یکه م یخون یبو

خم  نیاز زانو هام رو زم یکی ادشیاز وزن نسبتا ز رون،یب دمشیکش نیحرکت کال از ماش هیزورم رو جمع و تو  تمام

 کرد. قیرو به ذره ذره وجودم تزر یشد و همزمان سوزش وحشتناک

 .یوکشوندمش سمت جاده خاک ستادمیبود  دوباره ا یباهرسخت ن،یها نذاشتمش زم شهیخاطر خرده ش به

 یسوخت با سخت یم یدگیباز کرد، کف دستم به خاطر بر یخوابوندمش، چشم هاش رو به سخت یخاک نیرو زم تا

 که بدجور گلوم سوخت. دمیکش قیچند بار نفس عم

به سمتم  یاشاره کرد، کم نیبه ماش شیبگم که با دست خون یزیکه حالش خوبه دهن باز کردم چ نیاز ا خوشحال

 دستم رو گذاشتم پشت کمرش، با درد و ناله نجوا کرد. کیخم شد که 

 .نهی...ه..هلنا...هلنا تو ماشنیشاه_

چند لحظه  دیکه شا ینیدوتا باهم بودن! نگاهم رو چرخوندم سمت ماش نیا یشه واسه چ یگرد شد، باورم نم چشام

 خوان من رو به مرز سکته برسونن. یکردم تمام زمان و مکان دست به دست هم م یمنفجر شه، حس م گهید

 شیآت نیماش شیاز جام بلند شدم و برگشتم پ عیبا ته مونده زورم سرنبود،  یزیچ چیواسه فکر کردن به ه مجال

 شد.  یم شتریداشت ب یه نیاطراف به خاطر بنز

 دادم.  یاز دست م میرو تو زندگ گهید یکی دیکردم وگرنه با یعجله م دیبا

شد تکونش داد، باز کردم.  از  یم یو با تمام زورم در جلو رو که به سخت نمیرو دور زدم و بدن توجه به درد س نیماش

 سوزم. یکردم دارم م یشده بود و حس م سیکل بدنم خ ادیز یگرما

م تونست یو نم ختهیصورتش ر یبود و کمربند مانع افتادنش شده بود. تمام موهاش رو زونیکامال برعکس آو هلنا

 .نمیچهرش رو بب
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بد من  طیچشم هام، واقعا آزار دهنده بود و شرا و سوزش میدر پ یپ یگذاشتم سرفه ها یدستام رو دو طرف صندل 

 کرد. یرو سخت تر م

 شد. یکرده بود و باز نم ریگ یکردم بازش کنم اما، از بدبخت یبردم سمت کمربندش و سع دست

بود  یو جاده ا شینگاهم به آت کیکرد.  یشد کار ینم گهید دیرسیم نیشد و اگه به ماش یم شتریداشت ب شیآت

بودن رو به عقب فرستادم و  دهیچسب میشونیکس ازش رد بشه. با دستم موهام رو که به پ چیه ستیکه انگار قرار ن

 کردم. یدوباره سع

ر ترس به خاط دیاز چشمم بار یبار اشک نیاول یبرا دم،یرفتم داخل و با تمام توانم کمربندش رو کش شترینه، ب ایخدا

 بود.

 ال داد زدم.دوس نیاز ته دل، بعد ا 

 کمکم کن. رش،یازم نگ ا،یخدا_

و به خودت قسم خودم ر ادیسرش ب ییبال نمیشد، نه اگر ا یتر م کیو نزد شتریبود که هر لحظه ب یشیبه آت نگاهم

 .دمیاالنم اجازه نم رهی! اون روز نذاشتم بمکشمیم

تو  بارم کی یفکر کنم برا دم،یبا قدرت، بدون توجه به سوزش وحشتناک دستم کمربندش رو کش گهیباره د کی

 ریز یکیکمر و اون  ریدستم گذاشتم ز کیکمربندش پاره شد و هلنا افتاد تو بغلم،  دیشد، خدا صدام رو شن میزندگ

 پاش و به سرعت به سمت مخالف

 منفجر شد. یوحشتناک یبا صدا نیکردم که ماش حرکت

 به شتریاما، هلنا رو ول نکردم، ب دیحس کردم کمرم هم ترک که عالوه بر پام نیانفجاز دو زانو خوردم زم نیموج ا از

 . دمیکش یاز سر آسودگ یفشار دادم و نفس نمیخودم چسبوندمش و سرش رو به س

بود و مخم داشت زنگ خطر نسبت به  ابینا زیچ کیدر هم  تیوضع نیحس آرامش تو ا ،یشکرت که کمک کرد خدا

 داد. یحس م نیا

 آتش، گلوم رو سوزاند. نیکه مثل هم دمیکش یآتش انداختم، نفس یبه زبانه ها یسرشونم نگاه از

 شدم. رهیهلنا خ یاومد با درد به صورت زخم یدرنم نفسم
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شدم که  یدختر رهیو من خ گذشتیم یصورتش بودم، لحظات برام مثل آب روان از کنار سنگ جو یمتر یسانت تو

  به خاطر منه! ده،یجا رس نیاگه االن به ا

 من معصومانه خواب بود. یاما االن روبه رو نمشیبب قیاون روز که تو پاساژ نتونستم دق دمش؟یوقته ند چند

دوباره  یزیتمام موهاش رو به عقب فرستادم، از لمس صورتش چ اطیبا مکث و احت خورد،یهام به صورتش م نفس

 یخودم و هلنا رو نابود م یکه اگر بهش پر و بال بدم، زندگ یزیمن، چ یخطرناک برا یزیداخل قلبم تکون خورد، چ

 کنه.

 

 از تو چه پنهان !"

 شده ام؛ ایحسِ ممکنِ دن نیتر یلعنت دچار

 "داشتن و نداشتنت نیب یزیچ

 

 یدونستم چ یشد. نم رهیحال به صورتم خ یچشم هاش، صورتم رو بردم عقب، چشم هاش رو باز کرد و ب دنیلرز با

 .دیدیمن رو م دیراحت شد. نبا المیدوباره چشم هاش روهم افتاد، خ یبگم اما، وقت

 کیسمت جاده که  دمیچرخ سوخت،یم یلیبه عالوه که دستم خ د،یچیتو زانوم پ یبلند شدم که درد بد یباسخت

 و ندا به سرعت ازش خارج شدن. اریپارک کرد، دان نمیکنار ماش گهید نیماش

رنگ نگاهش به   دنمیبا د اریدونم چقدر داغون بودم که دان یخوشحال شدم، اما نم دنشیاعتراف کنم که از د دیبا

 کرد.  رییتغ یوحشت و نگران

 یحت گهیگذاشتم چون د نیزم ینفس بکشم، هلنا رو رو تونستمیم یکه به سخت یخم کردم و درحال کمیرو  سرم

سرش رسوند و سرش رو بغل کرد و شروع کرد به پاهام تحمل کنم، ندا خودش رو باال یتونستم وزن خودم رو رو ینم

 صدا زدنش. 

 زایاز چ یلیو شک آور بود که خ رمنتظرهیبرام آنقدر غ ی. همه چدیرس یبه پرده گوشم م یاطرافم، به سخت یصداها

 کردم. یرو االن درک نم
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 ی. مکردیبود نگاهم مدستش رو پهلو و شکمش  کی یدرحال ،یمشهود یرو به شاهرخ انداختم، اونم با نگران نگاهم

 بدم. صیرو از حالت چهرش، تشخ ادشیجام درد ز نیاز ا یتونستم حت

صورتش رو در برگرفته بود، مردد کتش رو درآورد و رو دوشم انداخت، به  یجا یکه جا یتو سکوت و نگران اریدان

 .نمیچشم هاش بب یرو  تو یشرمندگ تونستمیم یا گهید زیاهرچیخاطر حرمت ها 

 نداشتم بگم. میبهش بگم. البته حرف یزیچ دیچرخینزدم، اما قفل دهنم نم پسش

کرد االن من همچنان درحال ول گشتن تو  یکار رو نم نیکردم که بهم خبر داد، اگر ا یازش تشکر م دیدونم با یم

 .ختمیر یاشک م زانمیسر قبر دوتا از عز دیها بودم و فردا شب با ابونیخ

م و فکر کن کمیکنم تا بتونم حداقل  دایآرامش پ کمی دیبا دیامشب مشکوک بود. شا انیجرنداشتم  یحال خوب اما

 !شدیکنم اصال چ هیتجز

اخم  که اریدان د؟یبود یحال به جاده نگاه کردم. نتونستم اخم نکنم پس تا االن کدوم گور یآمبوالنس، ب یبا صدا 

 آروم گفت: دیشدم رو د دهیدرهم کش یها

 من خبرشون کردم._

که به  ییخودم قدم برداشتم. قدم ها نیسمت ماش یرو بدم به سخت اریکه جواب دان نیمکث کردم وبدون ا کمی

 .دمیکش یم نیزم یداشتم پاهام رو رو شتریتونستم بردارم ب یم یسخت

که  ی! باهرسختشمیم گهیدتصادف  کیکنم باعث  یوضع رانندگ نیرفتم، اما اگر با ا یم دیاونا من با دنیقبل از رس 

 .دمیخودم رس نیبود به ماش

چشم  اریرنگ به دان کم یو اخم یحال یدر رو نگه داشت با ب یدر سمت راننده رو باز کنم که دست مردونه ا خواستم

 لبم رو تکون دادم. یدوختم. به سخت

 برم. دیبروکنار، قبل اومدن اونا من با_

 داد. لمیتحو یجون یب لبخند

 .برمتیم یبر یهرجا بخوا_
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 شونم نشست. یدست گرم و مهربونش رو یکیرو خواستم پس بزنم که اون  دستش

 دمیقول م ،ینیپشت فرمون بش یتون یحالت نم نیبا ا کنمیامشب به عنوان برادر بزار کنارت باشم. خواهش م_

 رسوندمت گورمو گم کنم.

 ییو هلنا نهیکرد بش یم یسع یبه سخت ابونیاون ور خ یشاهرخرو گاز گرفتم و نگاهم از صورت ملتمسش، به  لبم

 گفت: عیهوش بود انداختم، انگار که حرف هارو از چشم هام بخونه سر یکه تو بغل ندا همچنان ب

 .رهینگران نباش ندا همراهشون م_

باز و با  عقب رو یصبر کنم، در صندل نیاز ا شتریتونستم ب یکرده بود، نم دایپ رییکوتاه تغ یهام به شماره ها نفس

نشست و با اون دست فرمون خوبش،  عیشدم سر میتسل دیکه د  ارمینشستم، دان دیچیکه تو پام و کمرم پ یدرد بد

نگاه کردم که با رفتن ما همزمان اوناهم  ین آتش نشانیاز پشت سر به آمبوالنس و ماش م،یدور شد طیاز مح عیسر

 .دنیرس

هم  یسوخت رو رو یدادم و چشم هام رو که وحشتناک م هیتک یگردنم رو چرخوندم و به پشت صندل یسخت به

 رفت، هلنا بود!  ینم رونیبود و از ذهنم ب دهیهمه فکر مثل کنه بهم چسب نیا نیکه االن، ب یزیگذاشتم. تنها چ

 .رهیلرزم بگ یلحظه ا یکرده بود باعث شد برا خیکه تمام بدنم از فشار استرس و ترس  نیا

به خودم فشار دادم. چشمم به دستم افتاد،  شتریدوشم انداخته بود رو ب یرو اریکه دان یرو آوردم باال و کت دستم

 کرد. یم ییشده، رو کف دستم خودنما دهیبر شهیکه کامال مشخص بود توسط ش یقیزخم نسبتا عم

 ریدادم و ز هیشد، دوباره سرم رو تک یخون اریرنگ دان یاز کت قهوه ا یمقدار یحت نه،یا ادشیسوزش ز لیدل پس

 من بود.  یکرد اما کل حواسش، پ یم ینگاه کردم که به ظاهر داشت رانندگ اریبه دان یچشم

 مارستان؟یببرمت ب یخوا یم_

کردم افکار سرکشم رو که  یشکست. سع اریدان یپراز شک و نگران یبا صدا یلعنت نیماش نیسکوت ا باالخره

 گفت دقت کنم. اریکه دان یزیبودن رو پس بزنم و به چ ینان رو هلنا درحال پافشارهمچ

 تمیانجمن هم از هو یکس حت چیگفت وگرنه من اگر درحال مرگم باشم، چون ه یمطمئنم به خاطر زخم دستم م 

 برم. مارستانیتونم ب یخبر نداره، نم
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افتاد و همش  یباور رقابلیدادم برگردم عمارت، امشب اتفاقات غ حیرو شاخشه، اما ترج هیحداقل چندتا بخ دستم

 .رمیدرنظر بگ دیهم با سیفرانس یهفته ا کیفکر کردنِ، به عالوه که مهلت  کمی ازمندهین

 نه، برو عمارت._

 یزیچ چیه گهینگه و اتفاقا جواب داد. چون د یزیبگه، با نگاهم بهش فهموندم چ یزیخواد چ ینداشتم االن م شک

 رو به حال درونم، اضافه کنم. ینگران کمیهمه استرس  نیا نینگفت و من تونستم ب

م دونست یکه م نیبرم. با ا مارستانیشده بود که همراه برادرم به ب نیمانع ا گه،ید زیهرچ ایترس غرور و  ،یخودخواه

 بخوام بروز بدم. دِیاما نگران بودم و از من بع ستیحال آنقدرام بد ن

 زد، در رو برامون باز کردن. اریکه دان یو سکوت عذاب آورش، با چندتا بوق یکیدر عمارت تو همون تار یجلو

تونستم حس کنم، به سمتمون  یم نیاز داخل ماش یکه من حت یمشهود یبا نگران سانیعل اط،یورودمون به ح با

 اومد.

ش رو بشه تصور یبرام خفه کننده بود به هرسخت نیماش یرو پارک کرد، فضا نیماش واریدرختا، کنار د کینزد اریدان

 .دیچیدرد تو عضالت رون پام پ ،یسنگ نی. از برخورد پام به زمنییاومدم پا نیکرد، در رو باز و از ماش

 .کرد ینگاه م اریما با بهت به من و دان یکه تو چند قدم یسانیفرستادم و سرچرخوندم سمت عل رونیرو ب نفسم

شده بود، رد شد و خودش رو کنارم  ادهیپ نیکه تازه از ماش یاریبه سرعت از کنار دان دیطول نکش ادیبُهتش ز اما

 رسوند. 

اگر امشب به خاطر  ؟یچ ادیسر هلنا ب ییکنم؟ اگر بال یکه افتاد تو بغلم رو فراموش نم یاز ذهنم لحظه ا چرا

 دادم و االن شاهرخ و هلنا... یرو نم میجواب گوش یخودخواه

 انداختم. سانیبار خودم کردم و نگاهم رو به عل ییشو خفه

کردم ذهنم  یدستش رو آروم پس زدم. سع نه،یضعفم رو بب یخواست کس یدلم نم چیه ره،یدستم رو بگ  خواست

موضوع فوق العاده  کیجست وجو تو طوفان درونم به  یاون دختر متمرکز شه،که با کم ریغ یگرید یزیچ یرو

 لب آروم گفتم: ریو ز دمیمسخره رس

 شد؟یچ یپناه _
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خشک شد، دست آخر دستش مشت شد و کنار بدنش قرار  یگرفتن بازوم، چند لحظه ا یتو هوا برا سانیعل دست

 کرد گفت: ینگاه م ار،یبه دان یچشم ریگرفت و همون طور که ز

 انجام شد. دیهمون طور که خواست زیهمه چ_

 .دمیکش یقینفس عم یبهتر شد اما، به سخت یکم نمیلوم و قفسه سزدم، سوزش گ هیکنارم تک واریرو به د دستم

 شک نکرد؟ یزیکه به چ یکس_

به چشم هام  یشد ول رهیخ ختنِ،یتونستم حس کنم که از دستم درحال ر یکه، م یبه خون یلحظه ا یبرا سانیعل

 نگاه کرد و آروم گفت:

 ه.ش دایاز جسدش پ یزیچ یمنفجر شد. فکر نکنم حتبدون دخالت ما ته دره افتاد و  میراحت. مستق التونینه، خ_

من درد بود به  یکه هر کدومش برا ییگفتم. آروم و با قدم ها یلب خوبه ا ریانداختم و ز نییرو چند لحظه پا سرم

 افتاد. اریلحظه چشمم به دان کیسمت در عمارت قدم برداشتم که 

 بلند کردم و خطاب بهش گفتم: یرفت، صدام رو کم یم رونیاز عمارت ب ادهیو آروم داشت پ ریبه ز سر

 .میصحبت کن دیاتاقم، با ایب_

تونستم،  یوضعم م نیکه با ا یصبر کنم، با حداکثر سرعت نیاز ا شتریتونستم ب ینم گهیو بهم نگاه کرد، د برگشت

 قدم برداشتم و رفتم داخل سالن. 

مطمئن  یکس یقدم ها یرفتم باال، از صدا یگریپس از د یکیرو به نرده ها گرفتم و آروم آروم، پله ها رو  دستم

 .ادیپشت سرم داره م اریشدم دان

و نتونستم چراغ ر یرفتم داخل، حت یو بدون معطل دمیکش گهید قینفس عم کیدوباره  دمیدر اتاق که رس یجلو به

 هم گذاشتم. یتخت پرت کردم و چشم هام رو رو یروشن کنم با درد خودم رو رو

 .وفتادین یاتفاق نیهمچ دمیصبر کردم د یبسته شدن در، منتظر روشن شدن چراغ بودم که هرچ با

 یاجبه ت ینظارگرم بود. به سخت یو با نگران ستادهیا زمیم کیکردم که نزد اریبه دان یهام رو باز کردم و نگاه چشم

 . کرد دراز کردم یدرد م گمید یاز هرجا شتریدادم و پام رو که ب هیتختم تک
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 کنار تخت نشست و چراغ خواب رو روشن کردم. یتر، با مکث صندل کینزد ادیبا دست بهش کردم که ب یا اشاره

مشخص بود. اگر بگم  شیشونیکمرنگ رو پ یلیکه ازم خورد، خ یرو چرخوندم سمت چهره اش آثار اون کتک صورتم

 کردم دروغ نگفتم. دایحس عذاب وجدان پ کمیچهرش  دنیبا د

 کردم گفتم: شیکه چاشن یبه خودم گرفتم و با اخم یجد افهیق اما

 ه؟ براش افتاد یاتفاق نیشاهرخ کجاست و همچ یدی. تو از کجا فهمیبد حیکامل برام توض دیدرباره اتفاق امشب با_

جذاب  یبا صدا خت،یر شیشونیپ یاز موهاش رو یانداخت که مقدار نییکم کم دستش مشت شد، سرش رو پا 

 وم گفت:مردونش، آر

 با من یداشت تلفن نشیگشت، قبل تصادف و چپ شدن ماش یداشت برم یوصله، وقت ابیشاهرخ رد نیبه ماش_

 کرد. یصحبت م

 کردم.  اخم

 خبر داشته باشم؟ دیوصل باشه و اونوقت من نبا ابیبرادر من رد نیبه ماش دیچرا با_

 شاهرخ برات تموم شده اما.. یبار ها گفته باش دیشا ،یدیکه امشب فهم یلیبه همون دل_

 کرد و آروم تر ادامه داد. مکث

 .یدیبخش تیواقع ،یکن یکه تظاهر م نیدرباره ا اتمیامشب به حدس_

 زدم. ختمیبهم ر یبه موها یشدم، چنگ مونیبگم اما پش یزیباز کردم چ دهن

 به فکر خودم و خانوادمه، رسما خاک تو از من شتریب اریاعتراف کنم دان دیحق با تو باشه؟ با دی! چرا بایلعنت ،یلعنت 

 اعتراض نداشت. یجا برا دیچرخ یگرفتم، زبونم نم واریسرم. نگاه کالفم رو از د

 بود؟ یکار ک یدیفهم_

 خواد من رو یکه م یباشه، تنها کس یزدم کار کدوم کثافط یحدس م دمیپرس یبهم کرد، سوال چرت یمعنا دار نگاه

ن م یتا بفهم ارمیازت درب یکارت کنم فقط صبر کن چنان پدر یدونم چ یاون گرگ احمق! م استینابود کنه سون

 هام هستم.  دیسر تهد
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 کنم. یخودم تمومش م ،یرو راه انداخت یکه تو باز حاالم

 دوباره نگاهش کردم و گفتم: نمون،یشدن سکوت ب یطوالن با

 ؟یزد یباهاش حرف م یدرباره چ_

نداشته باشه! سکوت  یبا شاهرخ رابطه ا گهیقرار بود که د انتشه،یمن همچنان بحث خ دونست خط قرمز یم انگار

 خی یانگشت ها ریتونستم ضربان قلبم رو ز یفشار دادم، م یو کم نمیکرد، اون دستم که سالم بود رو گذاشتم رو س

 حس کنم. یکردم به راحت

 سوال کردم. به من نگاه کن._

 دم:ادامه دا یبلند کرد که عصب سر

 ییالب هیپس تا  یکرد یکه گفتم نافرمان ییزایاز چ گهیبار د هی قایتو دق د؟یکرد یصحبت م دیداشت یدرباره چ_

 جوابم رو بده. اوردمیسرت ن

 شده بود گفت: رهیچشم هام خ یکه به گوشه گونم به جا یمکث درحال با

 کرد. یدرباره هلنا صحبت م_

 همون اخم رو صورتم گفتم: با

 شده. یچ نمیکن بب فیقشنگ تعر ش؟یخب؟ بق_

جا به جا شد و من منتظر بهش چشم  کمی یمن خسته شده. رو صندل ییانگار از بازجو د،ینفس کالفه کش کی

 که دهن باز کرد. نیدوختم تا ا

 ی. اولش ممیباهم صحبت کن دیاومده و با شیپ یداد که موضوع مهم امیپ هیکه من بهش زنگ بزنم، بهم  نیقبل ا_

ه ک دمیگفت که درباره هلناست و کنارش خوابش برده، همون جا ازش پرس یاما وقت میصحبت کن یستم حضورخوا

 شده. یچ

 بهم کرد و ادامه داد. ینگاه مین دم،یفهم یاضطرابش رو نم لیمکث کرد، دل کمی
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حالش بدتر  دیتورو  تو فروشگاه د یو درست از موقعه ا رهیگ یم بیعج یوقته که هلنا سردرد ها یلیگفت خ_

درست بخوابه. امروز برده  بیغر بیعج یتونه به خاطر کابوس ها یو شب ها تا صبح نم رهیگ یشده. مدام سردرد م

 ...هیبفهمن مشکلش چ دیمتخصص مغز و اعصاب تا شا هی شیبودتش پ

 شد. لعنت به من!  یاز حالت گرد تر م شتریگفت چشم هام ب یکه م یهرکلمه ا با

که  یسمت خودم و بدون توجه درد دمشیگرفتم و کش اریدان یرفتار کنم، بازو یطور نیا دیهمم نباکه بف نیا بدون

 کردنش نکردم، گفتم: یواسه مخف یکه تالش یحت  یبا نگران د،یچیتو پام و دستم پ

 گفته؟ یدکتر بهشون چ ه؟یمشکلش چ ه؟یچ_

 کرد. کیبهم نزد شتریشکه شده بود، خودش رو ب کمیمن  یکه از حرکت ناگهان اریدان

 رو گرفتن که احتماال به خاطر جهینت نیکه هلنا به دکتر گفته. ا ییزهایفقط با توجه به چ ده،ینفهم یزیدکتر چ_

نوشته بودن که انجام  یاساس شیکه تو اون تصادف به سرش وارد شده، دچار شک شده، براش چندتا آزما یضربه ا

 .نهیبیکه م ییکابوس هاتمام  لیبده. خاطراتش از اون تصادف دل

خواستم مطمئن شم دروغ  یشدم. م اریدان یچشم ها رهیفرستادم و خ رونیرو  ب میشده داخل ر یزندان یها نفس

 اومده! شیهلنا پ یبرا یمورد نیتونستم باور کنم همچ ینگفته، نم

ط کنم. فق یکار م یبره کجام و دارم چ ادمیفرو رفتم که باعث شد  یتو بهت ره،یسردرد بگ یجور نیا دیچرا با اصال

 بود. نیکه تونستم بگم هم یزیلب تنها چ ریز

 افتاد خبرم کن. میشاهرخ، هراتفاق شیپ مارستانیبرو ب_

 اول... دیبا ،یشد یباشه اما تو زخم_

 گفتم: یبود رو به نشونه سکوت باال آوردم و جد یدستم که زخم اون

 رو بکن. که بهت گفتم یکار ست،ین یزخمم جد_

 یجا بند نم کیچشم گرفتم به در اتاق زل زدم. فکر مشغول و آشفتم  داد،یقانع شدن نم ینگاه نگرانش که بو از

 شد.
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! ستین دمیکه درباره هلنا فهم یزیچ یخودش پابرجاست اما، به وحشتناک یو وحشتناک یامشب به بد اتفاقات

 دستش بود برگشت. ینسبتا بزرگ ینیکه س یدرحال قهیبعد چند دق یرفت ول یک اریدان دمینفهم

 تنها باشم؟ دیمن با یفهم ی! نمستیحرف هام ارزش قائل ن یدوزار برا یعنینگاهش کردم،  یعصب

 باال انداخت و کنارم رو تخت نشست. یشونه ا د،یرو که د میشاک نگاه

 شب کنارت باشم. که به عنوان برادر فقط ام یخودت قبول کرد ،یسیکه تو رئ میامشب فراموش کرد_

 .یگورتو گم کن یکه من و رسوند نیقرار بود بعد ا_

 نشست گفت: یلبه تخت م ی. همون طور که رودیخند

 ا،یب یرفتم، خودت گفت یواال من که داشتم م_

 زانوم جرش داد! یتا باال نییام نکرد قشنگ از پا ینگاهش کردم که دست برد سمت شلوارم، نامرد یحرص

ها  شهیاز ش یمقدار یکه حت یقیگشاد شدم رو به پام انداختم، خون خشک شده در کنار زخم تازه و عم یها چشم

هلنا جلو چشمم پرده بست. نکنه زخم اونم مثل  یشونیپ یزخمم، زخم رو دنیهم هنوز داخلش بود. ناخوداگاه با د

 باشه؟ قیمال من عم

 ذهنم کنم. اتیدخودم و چرن بیچَک آب دار نص کیخواست  یدلم م رسما

نگاهش رو از پام گرفت و چراغ اتاق رو روشن  اریکردم! دان یبود که فکرش رو م یخراب تر از اون کمیاوضاعش  پام،

رو داخل جفت چشم هام حس کردم، با دستم صورتم رو پوشاندم  یبیکرد اما، تا نور به چشم هام خورد، سوزش عج

 و با حرص گفتم:

 خاموشش کن! چشمَم._

 کرد. یاز تخت رو روشن م یفرو رفت و فقط چراغ خواب بود که بخش یکیمکث دوباره اتاق تو تار هید ثانچن با

که  یو با اخم نگاهش کردم که با چشم درحال یرو فعال کرد وسمتم گرفت. سوال شیچراغ قوه گوش نباریو ا برگشت

 کرد گفت: یاشاره م شیبه گوش

 تونم. ینم قیکه دق یکیتو تار گه،ید ریبگ_

Created in Master PDF Editor - Demo Version

Created in Master PDF Editor - Demo Version

http://code-industry.net/


 ترس از مه

 
300 

 

با  اریکه زخم بود انداختم. دان یپام قسمت یرو ازش گرفتم و نورش رو رو یرفت، گوش نیابرهام، کم کم از ب نیب اخم

 اما، قابل تحمل بود. سوختیجاش م کردیکه خارج م یا شهیهارو درآورد، با هرش شهیدقت اول ش

 نگاه کوتاه بهش انداختم و گفتم: هی یرچشمیز 

 .یستیمن ارزش قائل ن یاسه حرف هادو زار و یعنی_

 که دست از کارش بکشه خونسرد جواب داد. نیا بدون

 ؟یکن یاصال مارو حساب م ؟یمن ارزش قائل یحرف ها یمگه تو برا_

  ستم؟یحرف هات ارزش قائل ن یرو چرخوندم سمتش، من برا صورتم

ل تا عربدم ک رمیقط تونستم لبم رو گاز بگکه تو پام حس کردم، ف یکنم اما، با سوزش وحشتناک دادیداد ب اومدم

 زدن! شمیخونه رو نلرزونه! انگار آت

 مشغول یلبخند مچهیکه با ن یاریبه دان رلبیو ز دمیتخت کوب یتحمل سرم رو به تاج رقابلیو غ ادیسوزش ز از

 کردن، زخمم بود گفتم: یضدعفون

 .واشی! سوزهیم یلعنت ،یکشتمت! آ نمتیبه خدا فردا تو عمارت بب_

 دارم. ازیجا به کمکت ن نیا ایب یگ یم ،یزنیکن، فردا خودت بهم زنگ م دیراحت باش، تهد_

 شد، رون پام رو فشار دادم و گفتم: یکم کم، از چشمم داشت روانه م ادیکه به خاطر درد ز یاشک با

 من گ*وه بخورم! _

ا چاقو داره ب یکیفکر نکنم که انگار  نیم و به اکردم آروم باش یدادم و سع هیتک یاومد، سرم رو به تاج یدرنم نفسم

 ،یزیکردن زخمم با پارچه تم زیبعد تم اریکه گذشت سوزش پام کمتر شد، دان کمی! کنهیم کهیت کهیپام رو ت

 پانسمان رو تموم کرد.

 تموم شد. نیشده! بب یحاال انگار چ گهید یلوس_

کرد خندش  یآورد باال و سع میخنده، دستش رو به حالت تسل ریچنان با حرص و غضب نگاهش کردم که زد ز یعنی

 رو جمع کنه.
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 آورد جلو چشم هام.   یبُعد شیرو ش میچند لحظه کل زندگ نیتو ا یعنیدرد داشت،  یلیاعتراف کنم خ دیبا

 و با خنده گفت: کتریرو آورد نزد شیصندل اریجا به جا شدم، دان کمی

 .نمیحاال دستت رو بده بب_

  جانم؟

 گفتم: دمیچرخیتخت م یهمزمان که به سمت مخالفش رو ع،یکه سر رهیدستم رو بگ خواست

 .رونیبرو ب ،یپدرم رو درآورد یامشب به اندازه کاف کنم،یدستت بهم بخور هالکت م_

که بتونم کامل بچرخم از شونم گرفت، مجبورم کرد دراز بکشم، لبه تخت نشست و اون  نیتوجه به من، قبل ا بدون

 بود رو محکم نگه داشت. یدستم که زخم

 که به دستم وارد کرد ناخوداگاه، صورتم از درد جمع شد. یفشار از

 بود. زینگبگم واقعا تعجب برا دیو با دمید یم اریبار از دان نیاول یحرکات رو برا نیدوسال ا نیا تو

شه! روند خوب شدن بدن تو بهتره از ماست،  یزخم هات خوب م نیتمام ا یشِروِر نگو. دو دفعه قشنگ خون بخور_

 .سوزهینم ادیز ستین قیعم نیتازه ا

االن پام رو جزغاله کرد،  نیمراعات که مثال هم کمیخواد بکنه، بدون  یم یگرد شد تا بخوام بفهمم چه غلط چشام

 !رهیگ یکه خورده رو ازم م ییانگار داره انتقام تک تک کتک ها خت،یدستم ر یرو رو یفونضدع هیکل ما

 ،یتح یکه مطمئنم هرک دمیاز درد کش ینتونستم سوزشش رو تحمل کنم، تا مغز استخوانم سوخت، داد گهید نباریا

 !دیبود شن اطمیتو ح

 !اریلعنت دان زتیهمه چ بر

 .شهیتموم م کنم،یپانسمان م نمیزشته.االن ا یسمونیتو رئ س،یه_

رفته  نیانگار زورم ازب گهید زیهرچ ایاز ضعف بود  دم،یچیپیبه خودم م اد،یو من از درد و ضعف ز گفتیخنده م با

 کنم. یحرکت تونستمیبود که نم
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 لب زمزمه وار گفتم: ریبازم، ز مهین یحال و با چشم ها یب

 امشبت خونت حالله._

رو  زیامشب همه چ اریاما دان مردمینگفت. درسته از درد داشتم م یزیزد و چ یمن، لبخند کم جون دیتهد دربرابر

 از برادر برام بود.  شتریبرام تموم کرد. آره امشب ب

کردم، ول کرد. درد و  یحسش نم گهیکه تموم شد باالخره دلش به رحم اومد  و دست من بدبخت رو که اصال د کارش

 و ضعف تو کل وجودم چَمبره زده. یحال یهم رفته حس ب یشده بود، رو یسوزش همش باهم قاط

 ...کشم..ت..یم_

 تو هوا برام تکون داد. یهاش رو تا کاسه چرخوند و دست چشم

بکش راحت شم از دست  ای. بگمیخوام بکشمت منم صد دفعه به ندا م یم یگیصد دفعه تو بهم م یبه درک! روز_

 همتون.

 آروم بکشم تا به آرامشم کمک کنه. یکردم، نفس ها یرت دادم و همزمان سعصدا قو یگلوم رو ب آب

 دسته گرگ بهش حمله کرده،  کیرو داشتم که  یینایحس ا قیدق االن

 خون هلناست!  یبو شیبدم مقدار صیتونستم تشخ یکه م یداد، خون یخون م یبو لباسم

 باز گفتم هلنا؟ من

 دیگذاشت و با دستمال سف ینیرو داخل س لیتمام وسا اریرو تحمل کرد. دان یکی نیشد ا ینم میحال یتمام ب با

 داخل دستش ثابت موند، که از خون من قرمز شدِ. دیدستش رو پاک کرد، نگاهم رو پارچه سف یرنگ

فشردم،  یهم به شدت م یکه لب هام رو از درد رو یو درحال دمیدستم رو به آغوش کش یکیدست سالمم، اون  با

 ناله بود نجوا کردم. هیشب شتریکه ب ییبرداشتم. با صدا زیخ یکم

 دست لباس از تو کمد بهم بده. هی_

 به سرتاپام انداخت.  یحرف نگاه طوالن نیا دنیبود، با شن یا گهید یجا رهیکه تا اون لحظه خ اریدان
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شکست، به سمت کمد رفت،  یبرخوردشون، پارکت ها سکوت اتاق رو م یکه از صدا یتکون داد و با قدم ها یسر

 برداشت. شرت،یو ت یشلوار راحت کیلباس هام  نیدرش رو باز کرد که از ب

 پشت سر اندامش رو از نظرگذروندم. از

 انداخت گفت: یتخت م یکه لباس هارو رو یدرحال اریدان

 .یپاشو کمکت کنم عوض کن_

 رو اول برداشتم. شرتیشستم، با دست سالمم ت یلب تخت م یکه رو یبهش کردم و با حرص، درحال یاخم

 بود. یواسه جدآبادم کاف یکه زخمم رو بست نیالزم نکرده، هم_

 کرد ینگاهم م ریتو طول مس یرچشمیکه ز یآروم درحال یبا قدم ها زمیکنار م د،یبه گردنش کش یو دست دیخند

 . ستادیا

کردم آروم  یخودش رو نداشت روسع یقشنگ گهیخون و دود د یاالن با لکه ها یدیسف راهنیپ ،یهر زحمت با

 شد. یکه تو پام و دستم، حس م یاما، هر حرکت کوتاه من مصادف بود با درد و سوزش ارمیدرب

 م.لباس رو بپوش دمیاز شدت دردش عربده کش شیچند لحظه پ نیوبا درد دستم که تا هم ییسخت بود به تنها برام

لباس تو تنم روبا دست سالمم پاره  یلباس، به سخت یبابا، گور بابا الیخیهم فشردم ب یهام رو چند لحظه رو چشم

 . خوردینم دنیبه درد پوش گهیروش، د یفیهمه خون و دود و کث نیکردم. با ا

، اتاقم یکیتو تار یکش اومد که حت یاول چشم هاش گرد شد اما گوشه لبش به لبخند اریجر خوردنش، دان یصدا از

 .نمیبب تونستم

 صلوات. ،یجرم ند یطور نیهم_

 بهش انداختم که خندش شدت گرفت. ینگاه کوتاه ض،یباغ

 .سوختیکه زدم گلوم م یبه خاطر اون عربده ا گمیبهش ندادم. به جرات م یجواب 

 بپوشم؟ یرو چه طور نی! ادیجد بتیانداختم. حاال مص نیزم یپاره رو رو لباس
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کال خرد شده رو داخل  کردمیاالن حس م اریحرص، لبم رو به شدت روهم فشردم. اول اون دستم که به لطف دان از

 رو گرفت. میکال انرژ کیکار کوچ نیکردم. هم شرتیت نیآست

و ر یرو انجام بدم که دست شیعقب و خواستم بق دمیخودم رو کش کمی یقیدستم کامل رد شد، با نفس عم یوقت

 کل لباس تو تنم جا گرفت. رم،یکه سرم و باال بگ نیقبل ا شونم نشست،

انداختم. انگار امشب مهر سکوت به لبم زدن که الل  یجلو پام دوزانو نشسته بود، نگاه بایکه تقر یاریباال به دان از

 گم.  ینم یزیچ چیشدم و ه

 نم؟یواقعا همون شاه من

  نتش؟یبب یتو لباس راحت ،یکس دادیاجازه نم یکه حت ینیشاه

 فکر کنه! هیصدم ثان کی یبامن حت یبه دوست کردیکس جرات نم چیبودم که ه دهیواسه خودم اقتدار خر آنقدر

 حد برج زهرمار بودم. نیا در

 .دادیشدم بدجور آزارم م یشلوار راحت م نیاز شر ا دیکردم بلند شم، با یسع یآروم تکون دادم و با سخت یسر

 .ستمیالمم گرفت و کمک کرد باس یاز بازو عیسر اریدان

 .تونمیخودم م نویا_

 .اومدیم رونیب یخش دار بود و به خاطر سوزش گلوم، به سخت صدام

 کرد، بدون ول کردن بازوم خم شد و شلوار رو سمتم گرفت. یخنده ا اریدان

 بلکم م،یتمومش کن نییبکش پا یتازه حالم ندار م،یاورد ریفرصت گ هیهمه مدت  نیجون داداش راه نداره، بعد ا_

 .میبرد ضیف یکم

ش حرف دنیبا فهم هی! به فاصله ده ثانگهیم یچ دمیفهم یچقدر درد داشتم که نم نینگاهش کردم، بب جیگ اولش

 به اندازه گردو شد. جمیگ یچشم ها

 !نمیگمشو بب_
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 و با حرص ادامه دادم. دمیکش رونیرو از دستش ب دستم،

 .رونیبرو ب ختمی! تا خونت رو نرمارستانیمگه بهت نگفتم برو ب_

بم جوا یجا گرفت. بالحن شوخ یو صندل یعسل زیو دو قدم رفت عقب تر درست کنار م دیچونش کش ریبه ز یدست

 رو داد.

 با ندا در تماسم منتظر جوابشم. مارستان،یبرم ب سین یازیبرم که از غافله عقب بمونم؟ بعدم ن__

 دونست ناتوان تر از اونم که یم اریبه حرفم گوش کنه، انگار دان یکس ستیبود که قرار ن ییامشب از اون شبا ر،ینخ

 هام جامعِ عمل بپوشونم. دیبتونم به تهد

 بحث نداشتم. یام برا یینداشت، و البته نا یبحث یجا

روبه  یکه رو صندل رایو چند لحظه نگاهم رو از دان دمیآروم شلوارم رو هم عوض و دوباره رو تخت دراز کش ریبه ز سر

 انداختم. یا گهید یروم نشست، به جا

 کنم، از میزندگ نهیکه عهد بستم، با انجامشون جهنم رو زم ییرو داشتم اما، خودم با تمام کارا شیکه واقع یبرادر

 محروم شدم. شیدستش دادم و از برادر

ه باش نیریش دیشا هیچه جور گه،ینفر د کینسبت به خودم از جانب  یرفت که طعم نگران یم ادمیکم داشت  کم

 .بندهیبار خودش بند کفش هاش رو م نیاول یکه برا یمثل کودک

رنگ  یقهوه ا ریتحر زیم یشد. نگاهم رو از نقطه کور رو یخستم حرام، م یدرد صد درصد خواب به چشم ها نیا با

 بود انداختم.  شیکه بدجور مشغول گوش ار،یاتاقم گرفتم و به دان

 کرده ریساعت ها فکرم رو درگ نیکه تو تمام ا یزیسپرده خواهد شد، قفل دهنم رو باز کردم و چ یبه فراموش بامش

 بود رو به زبون آوردم.

یکه آنقدر م کردمیوقت فکر نم چیه ییگنده دماغ جد یپسرا نیخودم گفتم تو از ا شیپ دمت،یکه د یروز اول_

 ...یتون

 نصفه موند. دادیگلوم رو آزار م شتریکه ب یخشک یو سرفه ها نمیس  هیحرفم، با گرفتگ هیبق
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 سمت تخت خم شد و با لبخند گفت: یانگشت هاش فشرد و کم نیرو ب شیگوش اریدان

ندا  من اگه یبدون به جا نیدکترشم اصال! اما، ا دیدونم من با یکه، آنقدر خوب بتونم پانسمان کنم؟ آره قربونت، م_

 .میگرفت یم میترح برات مراسم دیبودا، با

 ،یکیجاخوش کرد که تو اون تار یترک خوردم به صورت نامحسوس و کمرنگ یرو لب ها یلبخند شیشوخ از

 .دیمطمئنم ند

 .رمیرو بگ یکه آروم ترشد، صورتم رو چرخوندم سمتش، آدم سابق نبودم که دنباله شوخ نمیس

 منظورم اون نبود._

 ...یزد، از جنس تلخ یلبخند

 گفت: ریعقب فرستاد و سر به ز یپرپشتش رو کم یوهادستش، م با

 .یالبته فرصتشم نداد ینیاون روم رو بب یوقت نخواست چیه_

 خمارم انداخت و ادامه داد. بایتقر یبه چشم ها ،ییرایبلند کرد و نگاه گ سر

 .یبگ یخوا یکه بازم نم یلیحاال به هر دل ،یبه ما نشون بد یهمون طور که اون روت رو  نخواست_

 نه، واقعا نخواستم.  نخواستم؟

 یمن بود که تمام حس ها یشب متفاوت برا کیخودم کردم. حق با اون بود اما، امشب  ه،یجور نیاالن اوضاع ا اگر

 باهم داشت. ارویدن

 و البته لذت! یمونی! نفرت، ترس، قدرت، پشیکه دوسشون دار ییاز دست دادن کسا حس

همه  نیکه باعث ا یبهش خوشگذشته کس یادیتقاص پس بده، ز دیشد با میاول یکه باعث حس ها یاون کس اما

 بده. ینیتاوان سنگ دیمن شد، با یبدبخت

اگر توانش رو نداشته  یحت ستهیایکه اگر امروز بشکنه فردا دوباره م میشده باشم اما، من مرد یاالن زخم دیشا

 باشه.
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 چه خبر؟ مارستان،یاز ب_

 گفت: خونهیم یزیرو دوباره مقابل صورتش گرفت و انگار داره از رو چ شیسوالم، گوش نیا با

 مارستانیچند روز ب دیبا ستین دیشد یلیخ ده،ید یجزئ بیاز دنده هاش آس یکیشاهرخ، دستش شکسته و _

 .کننیکه ندا گفت احتماال فردا شب مرخصش م یطور نیا یبمونه، ول

 طوالن بود. یلیحال و روز نفر دوم بودم خ دنیکه منتظر شن یمن یبرا یا هیمکث چند ثان نیکرد و ا مکث

به خاطر زخم  شیشونیفقط پاش در درفته و پ دهید بیبه نسبت شاهرخ کمتر آس ست،ین یهلنام، مشکلش جد_

 خورد. هیچندتا بخ

 هوشه؟یهنوز ب_

 !هینگاهش چ نیا یمعن اد،ین ادمیدادم  حیبهم کرد که ترج ینگاه معنادار ،یگوش یباال از

 .هوشهیآره، ب_

 آنقدر عاشقش بودم یزمان کیکه  یاتاقم شکست، بارون شهیبارون به ش ،یها یلیس یعذاب آور اتاق با صدا سکوت

 پر از غمش نرم. یقطرها ریابر ز نیا یامکان نداشت، واسه دلدار د،یباریابر ها م نیغمگ یاز چشم ها یکه وقت

 !دادیلقبم م دهیلباس هام، برادرم موش آبکش یسیکه از خ یحد در

بارون کمال لذت رو ببرم، باالخره آروم آروم افکار پراکندم رو  یبود تا از صدا یکه فرصت خوب قه،یگذشت چند دق با

 .دمیمثل پازل کنار هم چ

 باشه. دایکه اون سرش ناپ ارمیدرب ایاز سون یپدر کیقطعه پازل،  نیاول

ه ک نیبا ا ،یجد نیصورتم رو حس کنم. شدم همون شاه یجودم رو فرا گرفت که تونستم گرمو یخشم شیادآوری با

 صدام بلند نبود اما محکم گفتم:

 ؟یکه بهت دادم رو تموم کرد یتیمامور_

توقع نداشت آنقدر زود سراغش رو  دی. شادمیترق ترق استخوانش رو شن یگردنش رو بلند کرد که صدا چنان

 .دمشیدیسقف بودم م رهیکه خ یکور چشم هام، درحال یشم دوخت و من فقط از پهنامتعجب بهم چ رم،یبگ
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 کنم. قیتحق قینتونستم دق رون،یب یخب، کامال نه، تو منو از عمارت انداخت_

 .اوردمیخودم ن یاما، به رو گهیدروغ م دادیو تعطل تو لحلش نشون م مکث

 آدرس؟ ست،یمهم ن_

 .هیشاک یحساب دادیکرد که بدون نگاه کردنم نشون م یاخم

 که تموم شه! نه االن... دمیبهت م یتموم کنم، آدرس رو وقت قیبزار تحق_

زخم ها و  نیجادوگرا شدم، اونم با وجود ا هیشب کمیرعد و برق همزمان شد  یزدم که با صدا یصدا دار پورخند

 دسته جارو کم داشتم. کیاتاق، فقط  یکیتار

 چند نفر تو اون خراب شدن... سیبرام مهم ن_

 ادامه دادم. یبلند و دو رگه ا یکه ابروهام، به حالت اخم درهم گره خوردن با صدا یسمتش، درحال دمیچرخ

گروه نقره  هیاصل یجزو قرارگاه ها ایچند نفر اون جان  ستیمن باشه، برام مهم ن زیم یرو دیاون آدرس فردا با_

که جرات کرده به  یمرده فرض کنه، کس دیکه توش باشه، خودش و از االن با یکه باشه و هرک ینه، هر کوفت ایهست 

 ! نمیمن هنوز همون شاه ار،یدان کنن یقبرستونه، پس با من باز نهیبزنه جاش س بیخانوادم آس

ود. با ب رهیه فرش خو اخم کمرنگ، به گوش یکه با ناراحت یاریفشار دادم و رو گرفتم از دان شتریرو به بالشت ب سرم

 جواب داد. یناراحت و گرفته ا یصدا

 .کنمیم لیمیآدرس رو فردا برات ا_

کم کردن عذاب وجدانمم که شده، با  یلب زمزمه کردم. برا ریز یخستم قرار گرفت، خوبه ا یچشم ها یرو ساعدم

 گفتم: یلحن آروم تر

 با ندا، برگرد عمارت._

 بگم.  یزینتونستم چ شتریده که بحد بود و شرمن نیتوانم درهم ن؛یهم
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کردم که نقشه هام رو تا خود صبح مرور کنم. از برنامه  دایاز اتاق برون رفت  فرصت پ یحرف چیبدون ه اریدان یوقت

 ریتقص گهیبهم م یبه طرز وحشتناک ،یحس کیمشکوک هلنا که  یتا سردرد ها ا،یکشتن و انتقام از سون یهام برا

 شده. یجور نیمنه که االن ا

 رو تخت جا به جاشدم.  یتونستم حس کنم، کم یکه تو کل وجودم م یتمام درد با

ا ت نشیتر کیامروز که از کوچ ینبود اما، با وجود تمام اتفاق ها یمن کار سخت یبرا ندهیآ یبرنامه برا کی میتنظ

 شد. یکار برام سخت تر م نیتو ذهنم درحال رژه رفتن بودن، ا ن،یبزرگ تر

 گردنم گذاشتم. ریدستم رو ز یکیسرم رو باال آوردم  و اون  کمی

 انجام بدم. دیکار هست که با یلیاز فردا خ_

*** 

که هرلحظه  یخودش کرده بود انگار قصد نداشت ازش دل بکنه، با اعصاب زبانیکه از صبح کل صورتم رو م یاخم

 .کردمیکاغذ رو پر رنگ تر م یرو یموازیهادرحال کشمکش با افکار مختلفِ ذهنمِ، خط

 کردن کاغذ! اهیهدف داشت، س کیاما،  دادینم یمفهموم چیکاغذ ه یو نگار رو نقش

 ...اهیخط س کیفکر،  هر

 اون خطم پر رنگ تر... شتر،یفکر بزرگ تر و استرس ب یهرچ

ودم، ب اریاز طرف دان امیپ رو برداشتم. از صبح منتظر یافتاد، خم شدم و گوش زیم یقلم از دستم رو میگوش یصدا با

 زجرم بده! شتریانگار قصد داشت با انتظار ب

صبرم  گهیخواستم زنگ نزنم اما، د یم شهینم یطور نیا رینخ دم،یکش قینبود چندتا نفس عم اریبازم دان اما،

 .زهیدرحال لبر

کم توش مشخص بود به قفسه  یلیدادم و دستم رو که هنوز آثار درد خ هیرنگم تک یچرم مشک یصندل یپشت به

 فشردم. نمیس

 گرفتش، صحبت کنم. یکردم بدون توجه به صدا ی. سعدیخسته و گرفته اش به گوشم رس یبوق صدا نیدوم به
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 یمن نم ؟یآدرس و برام چرا نفرستاد گفتم؟یبهت چ شبید یفراموش کرد_

 وقت... چیچرا تو ه فهمم

بدون اجازه  یکدوم االغ دم،یبازم رو جمع کردم و چرخ مهیموند، دهن ن حرفم، با بازشدن بدون اجازه در نصفه هیبق

 اومد تو؟

 نه فراموش نکردم._

 و اریقرار گرفت. موشکافانه به حرکات دان زیم یگاه رو هیگذاشتم. دستم به حالت تک زیم یرو  رو یاخم گوش با

 موندم. رهیخ ادیگرفته به نظر م یادیکردم ز یچهرش که حس م

 ؟یچرا آدرس رو نفرستاد_

 .نمشیبدم تا راحت بتونم بب هیتک میقدعلم کرد، مجبور شدم دوباره به صندل زمیم یاومد جلو ریبه ز سر

 بهم کرد. یرو نداشت، نگاه کوتاه روزید طنتیبرق ش گهیکه د ییچشم ها با

 اون جا. یریم یشیدونستم اگر آدرس رو بهت بدم همون صبح پا م ینفرستادم چون کار داشتم، م_

 رو به سمتم گرفت و ادامه داد. یبرگه نسبتا کوچک همزمان

 که حتما خودم همراهت باشم. نیخطرناکه،شرط دادن آدرس ا یلیخ ،یبزارم تنها بر تونستمینم_

 کردم تا زخم پا و دستم خوب هیامروز چند دفعه تغذ دونه یبرگه افتاد، خدا م یاز رو صورتش سُر خورد و رو نگاهم

 .هیبد یلیمن ضعفِ خ یبرا نیدرد دارم و ا یبشه. اما هنوزم کم

اگر  شِ،یش کینظرم رو جلب کرد نزد زیم یرو تالیجیساعت د دادم،یانگشتام فشار م نیکه برگه رو ب همزمان

 وقت ندارم. ادیبخوام امروز تمومش کنم، ز

 ام؟یاز عهدش برنم یفکر کرد ،یایب یستیمجبور ن_

 رفت، جوابم رو داد. یم رونیآروم ب یبهم، همون طور که با قدم ها پشت

 .بچه هارو آماده کنم رمیرو نگفتم، م یزیچ نیهمچ_
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 ایخوام بکنم، درسته  یکه م یفکر نکردم کار نیوقت به ا چیبستم، ه هیبه در بسته اتاق چشم هام رو چند ثان رهیخ

 انتقام برام الزمه! ینیرینه اما، االن شک ندارم ش

به خودم و دلم  یبا اومدن واژه خانواده تو ذهنم پوزخند اره،یخواست سر خانوادم ب یکه م ییانتقام بال روز،ید انتقام

 زدم.

 ایپسرش رو نابود کرد؟  یراه بره و زندگ یحت تونهیکه االن نم یخانواده؟ به پدر گمیمن م یندارم به ک خانواده؟

 کردم؟  رونشیب م،یکه خودم از زندگ یبرادر

 به باد بدم؟ ارویخوام دودمان سون یداغ کردم که م یشدنش، درحد یکردم و حاال به خاطر زخم رونشیب

 زیکه االن دارم مطمئنم همه چ یکه هست، هرحال یهرچ فته،ین میشونیپ یرو شیتا بلند دم،یبه موهام کش یدست

 خوام. یکه من م شهیم یاون

 یخواد، امشب م یو البته لنز نم  یامروز لباس رسم تیقرار گرفتم، مامور نهیآ یبلند شدم و روبه رو میصندل یرو از

 کنم! یخوام عقده خال

 نیاومد ا یم شیکمتر پ م،یرو انتخاب کردم همراه با شلوار اسپرت مشک یجذب مشک شرتیلباس هام ت نیب از

 .دنید یو با کت شلوار م دهیمن رو اتو کش شهیلباس بپوشم، هم یجور

و از اتاق دل کندم. سالن خلوت  دمیبه موهام کش یخوام چند نفرو بکشم، دست یخودم شخصاً م یریدرگ نیتو ا یول

 .دیرسیبه گوش م فیضع یلیخ اطیچند نفر از ح یبود و صدا

و  دادیالزم رو بهشون م حاتیبا حرص داشت توض اریو نگاهم رو به افرادم انداختم، دان اطیرفتم تو ح میمستق پس

 .دادنیهمشون فقط سرتکون م

 رو بارها و نیبهتر از من بود، ا شهیهم ارینظارگر حرکات و لحن صحبتشون بودم، دان یا هیچند ثان نهیبه س دست

 گروهِ هست. نیبودن ا سیکه اون واقعا برازنده رئ کنمیخودم اعتراف م شیبارها پ

 . ستادمیبه چهرم دعوت کردم و جلوشون ا یسمتم، اخم دنیهمشون چرخ اطیح یابرخورد کفش هام به سنگ ه با

 اریبود. حقم داشتن بدبخت ها، دان کلمیکل ه یو متعجب نگاه هاشون، رو دهیرنگ ترس دیشد د یکه م یزیچ نیاول

 صداش رو صاف کرد. زارمیجور نگاه ها ب نیاز ا دیکه انگار فهم
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 .میبر دیبا د،یسوارش دیبر_

 رفتن. اطیته ح یایپرش نیبه سمت دوتا ماش یرلبیکه به خودشون اومدن باچشم ز افراد

 خودتم... ،یخوا ینگو که م_

 گفتم: یجد یلیشدم و خ رهیهاش خبه چشم گرفتمیکه نگاهم رو از افرادم م همزمان

 دارم. ادیامشب کار ز_

 شده گفت: زیر یکرد و باچشم ها یاخم ،ستادینداشته باشم ا دیکه به بچه ها د یروبه روم، جور اریدان

کرده،  دایپ امیفقط زخمت الت ی! تازه خوبم نشدیخوب شد یکه خورد یزد به سرت؟ تو تازه امروز با اون همه خون_

 .شهیکه بدتر م یاریبه خودت فشار ب

م رفت میمستق دستم رو گذاشتم رو شونه اش، از کنارش رد شدم و ش،یحرص یتوجه به لحن نگران و البته کم یب

 .انیهمراه من ب اریقرار شد عمارت بمونه و پانزده نفر از بچه ها به همراه دان سانیخودم، عل نیسراغ ماش

 نداشتم. یاصال حوصله رانندگ نه،یپشت فرمون بش اریدادم خود دان حیترج

 چشم هام رو باز نکردم. اریدان نیو سنگ رهیحرکت کنه، بدون توجه به نگاه خ نیکه ماش یتازمان

 رو واسه امشب نگه دارم. میانرژ دیخواست، من با یرو اصال نم اریدان یها ینگران دنیکل کل و شن کی دلم

مرخص  مارستانیکه امروز قرار بود شاهرخ از ب نیا یادآورینامنظمش کم کم سکوت رو شکست، با  ینفس ها یصدا

 به جاده بود گفتم:صاف نشستم و همون طور که نگاهم  یبشه، کم

 د؟ینرس یخبر تازه ا مارستانیاز ب_

 و آروم گفت: دینگاهش کردم که همزمان چرخ کمی یرچشمیشد، ز یجواب دادنش طوالن کمی

براش نوشتن،  گمید شیآزما هیلحظه  نیشد تو آخر یدونم چ یخواستن مرخص کنن اما، نم یشاهرخ رو صبح م_

 .شهیاحتماال شب مرخص م

 تکون دادم و دوباره نگاهم رو قفل جاده کردم. دنیفهم یبه معن یسر
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 نجاتم داد. یاز نگران ییجورا هیخودش دست به کار شد و  برمیاز هلنا نم یدونست اسم یکه خودش م اریدان

 .کننیهلنا روهم شب مرخص م_

 کردندیتمون مکه اسکور ینیبغل، به دوتا ماش نهیهمون طور که نگاهم رو از آ دم،یکش یاز سرآسودگ ینفس

 انداختم، گفتم:

که برادرم بفهمه مستقر  نیچندتا از بچه هارو بدون ا نیدرآورد، خال سانیشاهرخ رو عل ییآمار دوتا خونه روبه رو_

 کن.

 شدم. رهیگرفتم و دوباره به جلو خ نهیاز آ نگاه

 .دیمراقبش باش دیکه افتاد تکرار بشه! هرجام رفت، با یخوام اتفاق ینم_

 ادامه دادم. یزدم و با تلخ یپوزخند

 .ششیاز بچه هارو به عنوان راننده بفرست پ یکیاز من قبول داره،  شتریحرف تورو ب_

 شد. مونیبگه اما انگار پش یزیباز کرد چ دهن

 لشیاومد تنها دل شیمسائل پ نیخودمه، اگر ا ریوقت بود فراموشش کرده بودم. تقص یلینشست که خ یدلم غم تو

 !گهیکس د چینه ه خودمم

 

 !ییجا نیآنقدر دور باشه، اونم تو همچ ریکردم مس یبرکه نگه داشت، فکر نم یحیجنگل تفر یورود کینزد

 .ستادنیا کمیها هم در هاشون باز شد و همه افرادم منتظر نزد نیماش هیشدم، همزمان بق ادهیدرنگ پ یب نیماش از

که  یجنگل یخودش قرار دادِ. برعکس تمام پارک ها تیکاج کل محوطه رو مورد عنا یشگیهم یدود و بو یبو

 جنگل ارواحه. هیشب شتریجا ب نیدارند ا بایسرسبز و ز یظاهر

از وسط ترک  یقرار داشت کامال شکسته بود و نصف مجسمه وسط حوض، به طرز نافرم یوسط ورود یبزرگ ینما آب

 برداشتهِ. 

 ..دیرو د یاز ورود یشد بخش یها م نیشد و فقط با نور ماش ینم دهیک دپار یجا چیدر ه یچراغ
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 "است لیپارک تعط یبه خاطر نقص فن"

 .دادیم تمیهمراه با مشت شدن دستام، نشون از عصبان پوزخندم

 ...میتونی. بعدا هم مینشده، تو هنوز خوب نشد ریهنوزم د_

 گفتم: تیبا عصبان اریدان یتوجه به حرف ها بدون

 واسه من وجود نداره. یساکت باش. زمان بعد_

 و ادامه دادم. هیسمت بق دمیچرخ

 ! دیکن میسیاومد ب شیپ یپشت پارک و هرمشکل دیبر هیبق ادیگروه بامن ب هی د،یدو گروه ش_

 دنبالم راه افتاد. شیشگیکردم که با اخم هم اریبه دان یچشم افراد اشاره ا یصدا با

 شمال بود. یر از جنگل هابدت یپارک جنگل نیا سکوت

 .زهیشک برانگ نیهم کنه،ینم یدگیکسم رس چیو ه لهیاالن دو ماه که پارک تعط دمیکه من فهم یطور نیا

پارک برداشتم. در که داغون بود الزم  یاز درد نبود، به سمت بخش اصل یاستوارم رو که خال یقدم ها یحرف چیه یب

 .میکردن، داخل رفت یم یکه من رو همراه یراحت با گروه یلیخ میکن ینبود کار

 به چراغ و نور ندارند. یازین دنیخداروشکر کنم که همراهانم واسه د دیبود و با رونیتر از ب کیتار داخل

 .ستادمیاومد، چند لحظه ا یکه به نظر متروکه م یخونه ا دنیجلوتر، با د میرفت کمی

چشم  ه،نیجارو بشکافه و راحت بب نیا قیعم یکیکه بتونه تار نیانداختم، که به خاطر ا اریبه دان یسرشونم نگاه از

 ازش نداشت. یمنم دست کم یهاش کامال قرمز شده بود. البته چشم ها

 .دیبه گوش رس میس یاز بچه ها از ب یکی یصدا ستادن،یا میتوقف من بق با

 د؟یصدامون رو دار سیرئ_

 رو به گوشم فشار دادم. میس یبردم سمت گوشم و ب دست
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 ت؟یموقع_

 .دیخش خش دوباره صداش به گوشم رس یباکم

 . ادیبه نظر متروکه م م،یاز پشت خونه فاصله دار یما چند متر_

 ریاس اریقدم رو واسه رفتن تو خونه برداشتم که بازوم توسط دان نیاول ستین میحال زایچ نیهام در هم شد، من ا اخم

 کرد. یدست شیپ یبدم که با لحن زاربهش  یشد، اومدم جواب

 آنقدر کله خر نباش! ن،یتو روخدا شاه_

 دست بردم سمت گوشم. دم،یکش یکالفه ا پوف

رو داره مراقب  ی. گروه نقره افراد فوق العاده باهوشدیدو نفر بفرست برن داخل، خودتون باحفظ فاصله صبر کن_

 .دیباش

 .سیچشم رئ_

به سنگ کنار پام زدم که  یلگ یشدم. حرص رهیبه منظره نه چندان قشنگ خونه خ نه،یدست به س میس یقطع ب با

 .ستادیشونه به شونم ا یکس

 شرط عقله، جون تو با ارزش تر از افرادته. اطیاما احت کنمیهدفتم درک م ،ییجا نیدونم چرا ا یمن م نیشاه_

 ن چشم هاش نگاه کردم.خو یایگرفتم و به در نینگاهم رو از خاک مرطوب زم یلبخند حرص با

اما  کشهیها منو م نهیدو رگم؟ با ارزش ترم چون زهر گرگ هی ستم؟ین لیبا ارزش تره چون مثل شما خون آشام اص_

 کنه؟یم فیو ضع یشما رو فقط زخم

 گفت: یو سرش بلند کرد، با لحن آروم دیبه گردنش کش یدست اریدان

 .ادیسرت ب ییخوام بال ی. من فقط نمستین نیاما، من منظورم ا کشهیمارو هم م نهیداره بابا، زهر گرگ یچه ربط_

 موهام رو به عقب فرستادم. ،ینفس کشدار با

 !یچیه ار،یدان یدون یاز من نم یچیتو ه_
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 شد. کیبهم نزد شتریقدم ب کیبهم انداخت و  یناراحت نگاه

روز و شب  یکه دار یدختر یشده و حت یزیبرنامه ر یخب بگو بدونم! چرا هروقت ازت درباره خودت، اون قتل ها_

 یخوا یخالفش رو م شهیو هم یکه شک ندارم دوستش دار یدختر ؟یگینم یزیچ ،یکن یازش مراقبت م انهیمخف

 ؟یکن یبرات که اعتماد نم میچما  ؟یبرادرت رو چ ؟یدون یمن روهم دشمنت م نی. تو چته شاهیثابت کن

 من به حق تر بود. ینداشتم که بهش بدم. اما درهرحال حرف ها یرو ازش گرفتم، جواب یسخت به

 هیهوا دستم رو به درخت کنارم تک یخواستم گول بمالم. ب یسر خودم رو که نم ه،یچ قتیدونستم حق یم خودم

 دادم.

ر که ه یظاهر نن،یبیکس ازش خبر نداره، همه فقط دارن ظاهر رو م چیکه ه یقتیمنِ، حق یطعم تلخ زندگ قتیحق

 دونم! یخودم حروم م یوقت ها مرگ رو برا یلی. خشهیتر م اهیروز خدا، داره س

خواد انجام  یدلم م یشدم و بدون نظارت انجمن هرکار رانیگروه خون آشام، تو ا نیبزرگتر سیکه االن رئ یمن

 بلد نبود از حق خودش دفاع کنه. یوقتا حت یلیکه خ میساکت و مهربون نیهمون شاه دم،یم

 و محکم باشه. ستهیپدرش با یکه نتونست جلو مینیشاه همون

 طانیآره من با وجود کمک اون ش ش،یچند سال پ نیاالن و شاه نیشاه نیفاصله هست ب ایدن کی ؟یاالن چ 

 مبارزه باختم! نیدوستم رو سر ا یاالنم، اما خودم، خانوادم، عشقم و حت تیواسه موقع دمیجنگ

 دنیصدارو همه شن نیلب گفتم. ا ریز یگوشم کر شد! آخ د،یرس میس یکه از پشت ب یادیداد و فر یلحظه با صدا هی

 خونه ارواح روشن شد. نیا یزود چراغ ها یلیو خ

 .ستین یرو لب هام نشست پس خونه خال یلبخند

 افرادم که پشت خونه بودن گفتم: هیخطاب به بق میس یبگه که پشت ب یزینگران خواست چ اریدان

واسه فرار  یراه خروج چیه دیو مطمئن ش دیپشت رو قفل کن یتمام در و پنجره ها م،یکن یتاما سرشون رو گرم م_

 .ستیکردن ن

 رسا به سه تاشون اشاره کردم. یرو کردم سمت افراد منتظرم، با صدا دیکه رس دهییتا
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 .دیکنتموم شد خبر  د،یتمام مواد رو جاساز کن دینش ریداخل، شما درگ میریما م_

 ازمون فاصله گرفتن. عیتکون دادن و سر یسر

 لب زمزمه کنان گفتم: ریبه گردنم دادم و ز ینرمش

 کردنِ! یوقته باز_

که با شتاب به سمتم اومد، تقاص تمام  یاالغ نیدر خونه رو با لگد شکستم و رفتم داخل، اول ه،یاز ثان یکسر به

 چند روزم رو داد! نیا یها ینگران

 یکردم اما، نه به جا کیقدم بودن واسه زودتر مردن، شل شیکه پ ییو به دو نفر از کسا دمیکش رونیرو ب کلتم

 واسه همشون دارم. یا گهیبشن! برنامه د یخواستم زخم یحساس فقط پاشون فقط م

ونست تن یشده بودن کس ریشد، چون قافلگ ریدرگ یکیتو خونه و هرکس با  ختنیتمام افرادم ر هیفاصله چند ثان با

 به نفع من بود! یبه طرز وحشتناک نیشکل بده و ا رییتغ

اومد و  رونیهمزمان از آشپزخونه ب شونیکی م،یکه بود داغون ترش کرد یخونه رو از اون ونیزود دکوراس یلیخ

 بشه، گلوش با گاز کیبهم نزد یکه بتونه حت نیجلوم سبز شد و قبل ا اریشه که دان ریخواست با چاقو باهام درگ

 .واریپاره شد و افتاد رو چندتا جعبه کنار د اریدان

 بود.  یانبار هیشب شتریکه ب ستیو به اطراف نگاه کردم، ماشااهلل خونه ن دمیکش یقیعم نفس

ردم، ک کیشد شل یم کینزد اریکه از پشت به دان گهینفر د کیبه  تیاهم یپام داشتم اما، ب هیحس درد تو ناح یکم

 کیخونه شک ندارم  نیکه از طبقه باال به سمت ما حجوم آوردن، تمام افرادم گارد گرفتن، ا یدیورود دسته جدبا 

 !ستین یقرارگاه معمول

 رمزمه وار بهش گفتم: ستاد،یکنارم ا کردیکه خون دور لبش رو پاک م یدرحال اریدان

 .نمیطبقه باالرو بب دیمن با_

پناه  یپشت ستون داغون و کج عیسر ،یراندازیت یصدا دنیچیهاش گرد شد اما مجال مخالفت نداشت، با پ چشم

 .میگرفت
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 ریپناه گرفته بودن کرد. به خاطر ت یبه افرادمون که هرکدومشون، گوشه ا یاسلحش رو درآورد و اشاره ا اریدان

 سمت من آورد. یو سرش رو کم فعال کرد میس یب د،یرسیصدا به صدا نم دادیو داد ب یانداز

 .دیکن یراندازیبا شمارش من  شروع به ت ک،یتمام افراد گروه _

 نگاه کوتاه و مردد به من کرد و ادامه داد. کیسرش رو آورد باال و  یا لحظه

 طبقه باال. رهیم د،یرو پوشش بد سیرئ_

بود، از  ادمیدرشت عرق که نشانه درد و جنب و جوش ز یلبخند ممکن رو زدم، دونه ها نیحرفش کمرنگ تر نیا از

 .میبود اریشمارش دان نیحبس شد و هممون آماده آخر نهینفس در س رِ،یسراز نییبه پا میشونیگوشه پ

 !دیدو، سه، بزن ک،ی_

ونا دو طرف عوض شد، تمام افرادم هماهنگ و اسلحه به دست کل خونه رو به رگبار گرفتن، حاال ا یزود جاها یلیخ

رحمانه ما، جون سالم به در ببرند، مثل فشفشه از جا  یب یتا از گلوله ها گشتنیبودن که دنبال سوراخ موش م

افتاده بودن به سمت راه پله  نیزم یرو یکه زخم ینفرشد، از کنار جعبه ها و چند  یکه م یسرعت تیو با نها دمیپر

 .خوردیهش مب یخالص ریت دنشیاومد، قبل رس یهرکس سمتم م دم،یدو

اومد  یکیپله ها  یفشردم باال ش،یمثل کوره آت یانگشت ها نیکم بود و فرصت فکر کردن نداشتم، کلتم رو ب زمان

 به کتفش زدم. یریکلتم رو آوردم باال ت ه،یبه ک یسمتم که تا بفهمه ک

به ابروهام داده  ینیچ یراندازیکر کننده ت یکه از صدا یدرحال د،یچیپیتوجه بهش که مثل مار به خودش م بدون

 طبقه رفتم. نیبودم، سراغ تنها اتاق ا

رو  شیچوب رهیهمون طور که آروم دستگ کرد،یم ییروش خودنما یرنگ یکه نماد گرگ نقره ا یرنگ یقهوه ا در

 انداختم. یگردنم رو چرخوندم و به پشت سرم نگاه دم،یسمت خودم کش

ک بود گلوم خش دم،یکش یقیروشن شد. نفس عم رون،یبا نور ب یکم کشیتار یکردن لوالش باز و فضا ریگ کمیبا  در

 و باعث شده سخت نفس بکشم!
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حد ممکن چشم هام گرد  نیداخل اتاق تا آخر لیوسا دنیدقت از د یبه نور نداشتم، با کم یازیبود اما، من ن کیتار

ام خون آش کیکشتن  یکه برا ییشکسته شدِ و تمام اسلحه ها یکه به طرز بد یها و کمد وتریکامپ ادیشد، تعداد ز

 گذاشته بود. شیالزمِه رو به نما شوندهلیو تبد

 هاست. یاز اصل یکی! ستین یفرع یاز قرارگاه ها یکیجا  نیا_

 میس یدست بردم سمت ب عیسر میطولش بد ادیز دیآوردم خوشحال بودم، پس نبا یشانس نیکه همچ نیدلم از ا ته

 شنش کردم.و رو

 ؟یصدامو دار اریدان ار،یدان_

 .دمیرو شن فشیضع یصدا یراندازیت یمکث همزمان با صدا یکم با

 به گوشم._

 بدم، فقط االن مهم نجات جون افرادمه. حینبود توض فرصت

 .امیاز ساختمون فرار کنه، دارم م یکس دینذار رون،یهمه رو ببر ب_

 .دیدوباره به گوش رس دادیکه همه رو مخاطب قرار م یخِر خِر صداش درحال یکم با

 ....رونیهمه برن ب ینیعقب نش_

نار در ک ییچندتا جعبه مقوا یو با مخ افتام رو  دیچیتو دستم پ یبه کتفم، چنان درد یزیشدن چ دهیبا کوب همزمان

 .دیشن اریروشن بود و دان میس ینالم بلند شد و از بد زمان، ب یصدا اریاخت یکه ب

 شد؟ داتیپ یشد. تواز کدوم جهنم خیاز افراد گروه نقره م یکیدرد نفسم به شماره افتاد، نگاهم به  از

 باهام حرف بزن..... نی.....شاهنیشاه_

 من بود گرفتم. یکه ا دهیورز کلیه نیبا ا  اروی نیا یاز جام بلند شدم و گارد جلو یسخت به

 .دمیشدم غر دیکل یدندون ها نیب از

 .رونیرو ببر ب همه__

Created in Master PDF Editor - Demo Version

Created in Master PDF Editor - Demo Version

http://code-industry.net/


 ترس از مه

 
320 

 

گفت، مشت محکمش کف دستم نشست، پام رو بلند کردم و با زانوم محکم  یچ اریدان دمینشن  ارویحمله اون  با

تم دس رمنتظره،یحرکت غ هیتو  دیچرخ رم،یضربه ممکن رو به شکمش زدم. خم شد تا خواستم از گردنش بگ نیتر

 کل دستم رو فراگرفت، از درد صورتم جمع شد. یپشت سرم، درد بد چوندیرو پ

 که بهش زدم رو جانانه جبران کرد. یبهش بزنم، اون لگد یرو لگد کردم، دستم رو ول کرد، تا خواستم مشت پاش

 نیه اک نیباال، با حرص قبل ا ادیدونستم االن م یم دم،یرو شن اریدان ادیفر یا هیافتادم، ثان نیدرد از پشت به زم از

 بهم برسه، داد زدم. یابونیغول ب

 که گفتم رو بکن. یمن خوبم، کار_

که  واریبه د دیبلندم کرد و چنان کوب نیشد، از زم ریتنومندش اس یتوسط دست ها قم،یتموم نشده بود که  حرفم

 کمرم شکست! یحس کردم دوتا از مهره ها

ندم چرخو گهیصورتم رو سمت د عیکه سر حواله صورتم کنه، یکرد تا مشت دایپ گهیفرصت د کیکه داشتم  یدرد از

 نفس بکشم! دیرفته بود با ادمینفس کم آورده بودم و انگار اصال  وار،یکه مشتش خورد به د

 .ارهیخورد، رو درب واریمشتش که به د یخواست تالف یرو گرفت، انگار با خفه کردن من م قمی دوباره

 گرتیج نتیگذاشتم رو س دمیباغ بر نیهم یسرتو مثل گوسفند تو یوقت ؟یکن یم یجا چه غلط نیکثافط، ا یتو_

 .ادیحال م

 .ختنیو فرو ر انیرو به پا یساعت شن یشد و ذره ها یم نییبه شدت باال و پا نمیس قفسه

 چشمم پرده بست. ینوشته جلو کیمثل  دیکه به ذهنم رس یزیچ نیآخر

 تقال درحال جون کندن بودم، گفتم: ژنیاکس یکه واسه ذره ا یقفل شدم، درحال یلب ها نیب از

 ...برا..ت...بخونم.یاومدم...ت...تا...غزل...خ...خداحا..فظ_

 یبه نقشم برد اما، تا خواست حرکت یتوانم رو جمع کردم با پاره شدن لباسم، انگار پ نیاما آخر دیدیتار م چشمام

به بازوش از شدت ضربه طرف مخالف  دمیکوب بایتقرزد با کَت بالم،  یتارم  که دو دو م یچشم ها یکنه با تصور فرض

 خم شد.
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 کردم! مشیزدم به اون جاش که فکر کنم عق یزانوم آوردم باال و با تمام توان ضربه ا عیسر

 کردم نفس بکشم. یدور گلوم حلقه شد بود، سع گمیدستم رو زانوم و دست د کیکه  یافتاد، درحال تا

 یکنار دهیو موهام رو که بهش چسب دمیکش میشونیبه پ یدست رم،یمیم یژنیکسا ینفس بکشم وگرنه از ب دیبا االن

 فرستادم.

 یگرانکه با ن دمیرو شن اریدان یاومدم وصدا رونیب یبهتر و تنفسم راحت تر شد، باالخره از گنگ دمیبعد د هیثان چند

 . کردیصدام م

 دورگه شده بود، گفتم: شیپ هیچند ثان یکه به خاطر خفگ ییصدا با

 ..ونن؟ریهم..همه،ب_

 .دیمکث صداش رس یکم با

 حالت خوبه؟ م،یرونیما ب _

که تازه چشمم به  رونیب دمیقدم از قدم بردارم، از اتاق دو تونستمیکه نم نیبا ا قینفس عم کیکم بود، با  فرصت

ر خواستم از د یاگه م ،یپشت بدبخت یبختپله روشن شد که انگار تازه متوجه من شده بودن. بد نییجمال افراد پا

 شدم! یصد درصد آبکش م رون،یبرم ب

 قمه دستش داشت با انگشت نشونم داد و داد زد. هیشب یزیچ کیکه  یبود درحال یکه مرد گنده و کچل شونیکی

 .نِیاون شاه دش،یریبگ_

 راه باشه. کی دیتو دلم  بهشون گفتم، و نگاهم رو به اطراف چرخوندم. با یزهرمار

 پشت بوم!_

یکه به پشت بوم م یکیسرعت ممکن، سمت راه پله بار نیشتریاونا با ب دنیتو دلم روشن شد، قبل رس یدیآم نور

 بشم. دنینفس کش الیخیکردم کال ب یرفتم و سع دیرس

 حال داد زدم. درهمون
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 .دیخونه رو منفجر کن_

 نه! ییعمرا تا تو انجا ؟یگ یچرا چرت م_

 االن وقت نه گفته؟ اریدان یرینم

رفتم، خواستم جواب بدم که مچ پام  یبه سرعت باال م یآهن یگرفتم و همون طور که از پله ها دهیرو ناد ادشیفر

ه با ک نیکنارپله رو به موقع گرفتم، قبل ا یِسمت خودش، شانس آوردم نرده آهن دیشد و منو کش ریاس یتوسط کس

ثافط به درک ک دیپشت سرش، بر یافتاد رو دوستا پشتاز   اروی یشونیبه پ دمیپام کوب یکیبا اون  ن،یزم امیمخ ب

 !ابوی یها

 زدم.  داد

 منفجرش کن! تا نکشتمت._

که ساختمون خورد، همه و همه دست  یو تکون بد نییوحشتناک از طبقه پا یصدا د،یپشت بوم که رس نِیبه زم پام

 اولِ! انفجار نیبه دست هم که تعادلم رو از دست بدم. ا

راه دارم! از درد صورتم  کیو من فقط  ادیفاصله ز وار،یرفتم لب د دیچیکه تو زانوم پ یو درد وحشتناک یسخت با

 خوره؟ یم یبه چه درد یکوفت یبال ها نیپس ا ستادم،یلب جدول پشت بوم ا یجمع شده بود به سخت

خودم که به خاطر انعکاس نور ماه رو  هیسا رهیخ هیثان کیبه اندازه  دیجفتشون رو باز کردم، شا یصورت مواز به

 به وجود اومده، شدم. وارید

 !ستیسمت مخالف االن وقتش ن دمیبهش نگاه نکردم، چرخ یجور نیو عظمت، تا حاال ا ییبایفراتر از ز یزیچ

 کنم! یغلط نیخواستم همچ یبارِ که م نیرو زانوم خم شدم، اول یکم

 که خودم بپرم، به شدت به خاطر موج انفجار به جلو پرت شدم. نیبرداشتم انفجار دوم، قبل ا زیخ تا

 !یا هیده ثان لمیف کیاطراف گم شد! مثل  یزدم که تو صداها یچنان عربده ا ال،یخیرو ب یمردونگ

 شم، جفت بال هام رو باز کردم. یکیکه با آسفالت  نیمخ ارور دادم خود به خود به کار افتاد و قبل ا 
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 ک،یفرود ش کی یشدم، به جا دهیشدنم بشه، به عقب کش یباعث مرگ مغذ کردمیکه حس م یبد یلیشتاب خ با

جلتنمندانه  رو دوتا پاش، البته  یلیو خ زنهیدوتا ملق م رون،یب پرهیاز چهارتا ساختمون م اروی ایهند لمیکه مثل ف

که بال راستم به شدت به  یدرحال و مرطوب، ین خاکیزم یبا مغز رو اد،ینامزدش فرود م یدخترکش جلو یبا لبخند

 خوردم . نیاز درختا برخورد کرد، زم یکیشاخه 

با خاک انداز  دیاالن با کردمینالم بلند شد، اگر بالم رو باز نم اریاخت یکل وجودم رو فرا گرفت و ب یکه درد بد نیا با

 .کردنیجمع ام م

 قرار گرفتن. نیو بالم مثل دوتا دستام کنارم رو زم نیسرعتم رو کم کرد، به پشت افتادم زم حداقل

 .کردمیبدنم درد رو حس م یداشتم، تو تک تک سلول ها درد

که به  یطرف، دود کی نمیطرف، درد قفسه س کی سوزوندیکه گلوم رو به شدت م یخشک و دردآور یها سرفه

 .دادیم لیقافله تشک نیا گهیاطراف رو دربرگرفتهِ طرف د ش،یخاطر آت

که از باال  پارک نیا دهیبود. درختان سربه فلک کش نمیتونستم بب یرو م شیکه فقط بخش یکیبه آسمون تار نگاهم

 شدن. یکامل من به آسمان م دیاکثرشون توهم قفل شده بودن، مانع د

 .دهیپوش یلیرنگِ اکل یمشک یمن لباس مجلس یروزیکه انگار امشب، به رسم پ یآسمان

 انداختم، چه کردم امشب! میبه شاهکار هنر یسرم رو بلند کردم و نگاه یگردن درد کم با

که ساختم کامال  یدور بودم اما، منظره جهنم یخاک مرطوب قرار گرفت، از آتش سوز یزود، دوباره سرم رو یلیخ 

 مشخص بود.

چشم هام  ن،یگفت شاه یو  بهم م زدیکه به اسم صدام م یاسمم، از زبون تنها کس دنیتند و شن یقدم ها یصدا با

 کرد. یم دامیپ یطیشرا نیکه تو همچ یکس نیاول شهیرو چند لحظه رو هم گذاشتم، مثل هم

 .نمیکردم بش یسع کیگاه بدنم قرار دادم و با هول کوچ هیدوتا دستم رو تک ار،یدان دنیرس با

 .یکن یم دامیپ هیتو زودتر از بق شهیخوبه، که هم یلیواقعا خ_

دستش رو  کیمحدوده صورتم و بالم در چرخش بود،  نیب ش،یکه نگاه عصب یکنارم زانو زد، درحال عیسر اریدان

 پشتم قرار داد.
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 اگه به موقع ؟یکرد یچه غلط یدون یم یروان کهیبگم کم گفتم. مرت یهرچ یعنی! ادیز یلیخ یلی! خیخر یلیخ_

 شد! یکباب شده سِرو م نیگروه نقره شام شاه یامشب برا ،یبود دهینرس

 کینچندان کوچ یروزیپ نیحماقت نداشتم، برعکس از ا ایکه من اصال حس بد  یدرحال گفت،یبا حرص م نارویا همه

 خوشحالم بودم.

 .رخندهیزدم ز کردم،یکمر و گردنم حس م هیتو ناح یکه به تازگ یوجود درد با

 گفتم: دمیخنده هام کش نیکه ب ی! با تک نفساریبه دان یاز خندم تعجب کردم وا خودم

 م؟یرو از دست داد یکس_

بلندم  کردیم یکه سع یدرحال ،یخندونم به چشم هام انداخت و با اخم کمرنگ ینگاه متعجبش رو از لب ها اریدان

 کنه گفت:

 .شنیکه خوب م یِخودمون، سه نفرم زخمشون سطح گاهیخوردن که زودتر فرستادمشون پا رینه دوتا از بچه ها ت_

 .ستمیکردم با یانداختم، سع اریدان یو رووزنم شتریکه نصف ب یدرد، درحال با

 م؟ینداشت یگاز گرفتگ_

 رو دور کمرم. یکیشونه اش و دور گردنش حلقه کرد و اون  یدستم رو رو کی. دیخند اریدان نباریا

 بده.  فیفرصت نکرد ش یکس میکه ما کرد یرینه، با اون قافلگ_

نست تو یم کشونی یها حت نهیگرگ م،یشانس هم آورد کمیاعتراف کنم که واقعا  دیبا دیلب گفتم، شا ریز یا خوبه

 دارم. یو حس خوب میاز حد ممکن راض شتریکه کردم ب یکل گروهم رو به باد فنا بده، امشب از کار ایمن 

 د رو پنهان کنم.ش یم شتریو باهرقدم، ب دیچیپیکه تو پام م یکردم با گاز گرفتن لبم، درد یسع 

 گوشم و گفت: کیانداخت و همزمان سرش آورد نزد سوختیم شیکه االن تو آت ینگاه به خونه ا کیاز پشت  اریدان

 ؟یکن یم یلطف هی_

 ادامه داد: ینگاهش کردم که با تک خنده ا یگوشه چشمم سوال از

Created in Master PDF Editor - Demo Version

Created in Master PDF Editor - Demo Version

http://code-industry.net/


 ترس از مه

 
325 

 

تونم از شونت  یدرستم نم ،یکنم تو من و بغل کرد یخوره به کمرم، حس م یم یاز پشت ه ؟یکن یبالت رو جمع م_

 .یش یم تیاذ رمیبگ

شدِ، با درد  یمکث کردم چون بالم زخم کمیحال و خسته بودم اما، حق با اونِ  یب یلیزدم، خ یکمرنگ لبخند

 .دمید بیکنم که چقدر آس یبرس یدرست حساب م،یکه حاال برگرد یجفتشون رو جمع کردم تا  موقعه ا

 یسستم رو با تمام کمک ها یراحت تر تونست، بهم کمک کنه که حرکت کنم. قدم ها اریکردن بال هام دانجمع  با

 گذاشتم. یترکوندمش، م یکه امشب، حساب یپارک جنگ نینرم و مرطوب ا نیزم یرو اریدان

 کجان؟ هیبق_

 گفت: لکسیمن رو به خودش فشار داد و ر شتریب کمی اریدان

 که حواسشون به اوضاع باشه. میکه ازش وارد شد ییخونه، همون جا کیگذاشتم نزد_

 تکون دادم. دنیفهم یبه معن یسر

رو تو تک تک  یتونستم خوشحال یهم م هیزاو نیاز ا یبودن و حت ستادهیخونه ا کیدور تر تمام افرادم نزد یکم

 .نمیچهره هاشون بب

 کردم وزنم رو خودم تحمل کنم. یبرداشتم و سع اریکه متوجه ما بشن، دستم رو از دور گردن دان نیا قبل

 ؟یکن یمکاریچ_

 استوار و محکم جلو برم. شه،یمثل هم یلغزش نیو تا با کوچک تر ختمیپاهام ر یگرفتم و تمام قدرتم رو رو ینفس

 .میمن خوبم، بر_

 مایحواسش بود تا با مخ ن یبا مکث کنارم حرکت کرد و چهار چشم ارمی. دانمیرفت هیآروم، به سمت بق یقدم ها با

 .نییپا

 .نهیضعفم رو بب یخوام کس یکه نم دیفهم یم اریفقط دان دیشا

 تعارف بروز داد.  یرو ب شونیمن خوشحال دنیبا د افراد

Created in Master PDF Editor - Demo Version

Created in Master PDF Editor - Demo Version

http://code-industry.net/


 ترس از مه

 
326 

 

 .دمیدینفرت م ریغ یزیافرادم، چ یبار بود که تو چشم ها نیاول دیکمرنگ رو صورتم نشست، شا یلبخند

 هیدوسال،  نیبار تو ا نیاول یدونم برا یچه م ایاد! حقشون نبود ازشون تشکر کنم که حس غرور بهم دست د یزیچ

 ند؟یبب سشونیاز ترس از رئ ریغ یزیچ

 رو صاف و محکم گفتم: صدام

تو عمارت  دیتون یو امشب تا صبح م دیدیزحمت کش یلیممنونم.  خ تونیو همراه دیکه کرد یبه خاطر تالش_

 .دیریو جشن بگ دیبمون

 بود. دیحرف ها از من بع نی. ادادیمضاعف بهم م یخوشحالشون انرژ ادیفر

 .میبرسه، بهتره برگرد ایجا به گوش سون نیا دنیهرلحظه ممکنه خبر ترک نیشاه_

به خونه، موافقت  گهینگاه د کیگوشم مور مورم شد که با بلند کردن سرم و  کیگرمش نزد یبرخورد نفس ها از

 خودم رو اعالم کردم.

 .میگردیبرم د،یآماده شهمه _

بغلم رو گرفت چون  ریکنه. دوباره ز میکنارم موند تا همراه اریها و خود دان نیسروقت ماش میرو زودتر فرستاد افراد

 !ستمیتونستم رو پام با ینم نیاز ا شتریب گهید

 کرده بود. تیدردش به دست راستم سرا یچون به طرز وحشتناک د،یرو بالم د بیآس نیشتریبودم ب مطمئن

و  یمن طوالن یهامون آنقدر برا نیبه ماش دنی! مسافت کوتاه رسکنهیدرد م گممید یرفت جاها ادمیکه کال  یجور

 .میتو راه بود یچند ساعت کی کردمیکه حس م دیرسیطاقت فرسا به نظرم

بود  کینه، چون تار ایشدن بالم شد  یدونم متوجه زخم یشده بود، نم اریدان یو کالفگ یباعث نگران رلبمیز یها ناله

 فکر نکنم متوجه شده باشه.

 یاون زیمحض بود اما، خوشحال بودم همه چ یونگیدونم کار امشبمون د ینکرد، م غیاز کمک کردن بهم در درهرحال

 من باشه. یداد سکوت کنه و فقط حواسش به کمک کردن و همراه حیترج اریدان ریخوام. تمام مس یشد که م
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شدن  یافتادن برنامه، به خاطر زخم قیبا توجه به تعو دم،یکش یاز سرآسودگ یهامون، نفس نیبه ماش دنمونیسر با

 .میکردیعجله م دیمن با

 بشه. دایاز شانس مسخرم، سرکله انجمن پ ای یممکن بود آتش نشان هرلحظه

 میزود از محوطه زد یلیجا کردم. خ یصندل یحفظ ظاهر خودم رو رو یتالش برا تیسوار شدن و منم با نها همه

 شد. دایپ یو آتش نشان سیپل نیزود از دور، سرکله ماش یلیچون خ میو واقعا به موقع خارج شد رونیب

یبهم م یجدا بره، تو جاده اصل ریمس هیاز  یمشکوکه، هرک کمیپشت سرهم  نیپنج تا ماش د،یبچه ها پخش بش_

 .میرس

. درد نمیصاف بش یو با سخت رمیباعث شد نگاهم رو از جاده بگ کرد،یچه ها صحبت مبا ب میس یکه از ب اریدان یصدا

اگر خوب نشه  دمیفهم یخطرناکِ و فقط خودم م کمیکه دردش  یی. جاکردمیکتفم و کمرم، حس م هیرو تو ناح یبد

 .تیقزم سیبرم سراغ اون فرانس دیبا

کنم،  قیتحق شتریب یذاشتیم دی. بامیبر یجور نیهنوزم معتقدم ارزشش رو نداشت ا م،یکرد یحماقت بزرگ یول_

 ه.بدتر باش یلیتونست خ یخوردن دوتا از بچه ها تموم شد، م ریبا ت انیو جر میتلفات نداشت میامشب شانس آورد

 گفتم: یه اگرفت یبا صدا نیبدم که دردم کمتر بشه درهمون ه هیتک یصندل یبه پشت یجور کیکردم  یسع

 یلو اص یاساس یها گاهیاز پا یکیاون  ار،ینبود دان یالک ای یقرارگاه فرع هیارزشش رو داشت! اون  ،یکن یاشتباه م_

 رو کشت! لشوندهیشد هزارتا خون آشام و تبد یششم اون اسلحه ها م کی. با یدید یاسلحه ها رو م دیآنها بود، با

 یجاشو به اخم و عصب رتیگردنش جابه جاشد! بهت و ح یسمتم که تو دلم گفتم مهره ها دیحرفم چنان چرخ نیا با

 بازش رو چند بار باز و بسته کرد. مهیبودنش داد و دهن ن

 جلوت رو نگاه کن!_

 که تو صداش کامال مشهود بود گفت: یرتیداد و با ح شیرانندگ یحواسش رو پ یکه به خودش اومده باشه فور انگار

 که اون جا... یدیاز کجا فهم ؟یگفت یو االن چتو...ت_
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م خم زد رو ترمز و سمت م،یابونیوسط ب بایکه االن تقر نیگفتم حرفش نصفه موند، بدون توجه به ا رلبیکه ز یآخ با

تر و آروم دستش رو  کیاومد نزد کمیخمارم بهش نگاه کردم.  یرو بدنم نشست، با چشم ها یشد، عرق سرد

 .مگفت یا گهیآخ د اریاخت یگذاشت پشت کمرم و خواست تکونم بده که ب

  ده؟یکجات صدمه د_

 آروم گفتم: رلبیز

 .ستین یمهم زیبال راستم، موقع فرود محکم به درخت خورد، چ_

 نگاهش عوض شد. رنگ

 ...تیدگید بیانجمن، ممکنِ آس مارستانیببرمت ب دیبا_

 و محکم گفتم:وسط حرفش  دمیپر

 من خوبم، من رو برگردون عمارت، خستم. حوصله بحثم ندارم پس تمومش کن._

 دادنش سختِ. صیتشخ ؟یعصب اینداشت، نگران بود  یمشت شدش و صورت نگرانش اصال باهم همخون یها دست

 و همزمان زنگ زدن به نیکردن سرعت ماش ادیرو با ز شینگران یاز دستم کالفه بود ول گهید زیاز هرچ شتریب دیشا

 کامال نشون داد. گاهیدکتر پا

 که من عاشقش بودم. یکیجاده بشم، تار یکیتار الیخیهم بزارم و ب یخستم رو رو یدادم چشم ها حیترج

لوت خراب بود، تشنه محبت و  یها ریوسط کو یحالم در حد مخروبه ا ایتو دن یزیاز هرچ شتریکه ب ییشب ها تو

 داد. یو نور ماه بهم آرامش م یکیتار نیاز خشم و نفرت بودم، هم زیاز احساس و لبر یته

اگر نرفتن و موندن خودم  یکه  تنهام گذاشتن و رفتن، حت ییکه مطمئنم هنو ولم نکرده، برعکس تمام کسا یماه

 هنوز نرفته! یماه دوست داشتن نیمجبورشون کردم ول کنن، ا

رنگ  یخوشگل نقره ا نهیآسمون و آ رهیوندم سمت پنجره و خخودمم دوست ندارم که بره، سرم رو چرخ دیشا

 وسطش شدم.

 من به همراه داره! یرو هم برا یا گهید یها زینفرت، چ ریکه بال هام غ یبهم نشون داد امشب
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 ! ییبایز یحت دیشکوه و شا قدرت،

لکه نه ب ییبایچشم هام نقش بست، مثل فرشته بود، مگه نه؟ اما فرشته ز یجلو یلحظه ا وارید یام رو هیسا ریتصو

 ...رهیدست من بم ریز ای اره،یسر خدمت فرود ب دیبا ایسر راهش باشه  یآور جهنم که هرکس امیمن فرشته مرگم، پ

 خوام! یم ینداد که من چ تیموضوع اهم نیبه ا یبرام رقم خورد و کس نیمن بود، از اول هم ریتقد نیا آره

سرم رو باالتر  یخورد، کم نیکه ماش یخمار و خستم بودم که با تکون یچشم ها یماه جلو یطناز رهیخ همچنان

 .میدر عمارت بود یآوردم، درست جلو

خدا لعنتت نکنه  ن،یسمت ماش دنیمثل برق گرفته ها دو ن،یبه همراه دکتر مع سانیعل میشد اطیوارد ح یوقت

 یجور نیکه ا دنیتو صورتم د یدونم چ ینم د،یرو باز کردن رنگ هر اشون رسما پر نیدر ماش ی! وقتاریدان

 خشکشون زد!

و دکترم که تازه به  سانیشد، عل داهیپ عیسر اریکه همزمانم دان دمیکش رونیخودم رو ب ن،یگرفتن در ماش با

 .ستمیاز بازوهام رو گرفتن و کمک کردن با یکیخودشون اومده بودن هر کدوم 

حد که نتونم راه برم. با اخم جفتشون رو پس زدم و با  نیحرکتشون اخم هام درهم شد، درد داشتم اما، نه تا ا از

 بود گفتم: یصدام بلندتر از حالت عاد کمیکه  یحرص درحال

 !امیتونم راه ب یخودم م د؟یکن یم یجور نیچتونه؟ مگه مردم که ا_

 رفتن بود. نییدرحال باال و پا اریمتعجب دان یتو چشم ها نایکله خر تمام ا ایخودخواه، مغرورو  واژه

ر بدبخت درآورد تا زودت نیکه پدر ماش دیترس یم میکله شق باز نیاز هم اریانگار دان م،یبود دهیرس هیزودتر از بق ما

 متوجه حرکات من نشه! یتا کس میبرس

، رو گاز گرفتم که درد گز گز نمی، آنقدر لب پاکردم یم ایفحشم نثار آباواجداد سون کیداشتم  یکه برم ییقدم ها با

 اضافه شد. گمید یلبم هم به درد ها

  ؟یچرا آنقدر مغرور_

 . دادم لشیتحو یداشت، لبخند کمرنگ یخورد و آروم آروم کنارم قدم برم یداشت م اریکه دان یتوجه به حرص بدون
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 اریچون نگم بهتره! فقط از حرص خوردن دان میهم دنبالمون اومدن، از ماکافات پله باال رفتن بگذر نیو مع سانیعل

 .واریخواد سرم رو بکوبه به د یرو بخونم که دلش م نیتونستم ا یگم که از تو چشم هاش م یم

 شتریم و منشا بزد یکردن، نفس نفس م یقله بزرگ رو ط کیرو داشتم که  ییحس آدم ها دمیدر اتاق که رس به

 دردم بالم بود.

م درد دنیخواب یجور نیا دی. شادمیتخت برداشتم و به حالت دمر خواب یپناه بردن رو یمونده رو برا یقدم باق چند

 رو کمتر کنه!

خواستم بگم چراغ المصب خاموش  یدادم. م صیسه نفر رو تشخ یقدم ها یروشن شد و پشت بندش صدا چراغ

 رو هم نداشتم. یکی نیحال ا یحت یکن ول

 یرو سع یمشتاقش که نگران یصورتم رو سمتش چرخوندم و به چشم ها یکنارم رو تخت نشست، کم نیمع دکتر

 انداختم. یکنه، نگاه کوتاه یکرد مخف یم

 س؟یرئ دهیکجاتون صدمه د_

و جوابش ر اریدان ن،ستادیکنار تخت ا سانیو عل اریکه دهن باز کنم، همون طور که در اتاق بسته شد و دان نیا قبل

 داد.

 بال راستش، فعال واجب اونه._

 گفت: یآروم یتخت نشست و با صدا گهیبود که از جاش بلند شد و طرف د نیرو صورت ماتم زده مع نگاهم

 پس... نم،یبالت رو بب دیمن با_

رو  شیکنه اما معن که کال با بال من مشکل دارن؟ جرات نکرد جملش رو تموم هیخون آشام ها چ نیکرد، درد ا مکث

 .دمیفهم یم

تو قسمت راست کمر و کتفم  یباال و بال هام رو باز کردم، همزمان با باز شدنشون چنان درد دمیخودم رو کش یکم

 !رمیناله بلندم رو بگ یکه نتونستم جلو دیچیپ

نارم که ک نیافتاد، قبل ا اطیلحظه چشمش به ح کیجلو گذاشت که  یقدم دیرس یبه نظر م دهیترس یکه کم اریدان

 و گفت: دیداده بود چرخ هیتک واریبه د نهیکه با چهره گرفته دست به س سانیسمت عل رهیجا به گ
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 و همه رو مشغول کن. نییبرو پا دن،یاالن رس نیبچه ها هم_

 باشه تکون داد و رفت. یبه معن یسر دینگاهش رو دزد یبه من افتاد ول ارینگاهش، از دان سانیعل

تونستم سرم رو  ینم یخواستم عربده بکشم و حت یکه دلم م یکردن بود! جور یتو تک تک بدنم درحال باز ددر

 .دمید بیچقدر آس نمیبلند کنم بب

 کت کینزد ییآروم جا یلیترس، چشم هاش گرد شده بود بلندشد، خ ایکه از تعجب  یبا مکث درحال نیمع دکتر

 بالم رو لمس کرد که  دردم صدبرابر شد، سرم رو داخل بالش فرو کردم تا عربدم کل ساختمون رو نلرزونه!

کنه، همزمان با درد گرفتن قلبم، لبم رو به  یداره دستم رو از جاش م یکیکردم  یهام به شماره افتاد و حس م نفس

 دندون گرفتم.

خودم رو به سمت باال  کمی یبه سخت ه،یسر چ نیو مع اریو بحث دان جر دمیشد که نفهم ادیز یدردم لحظه ا آنقدر

 و بهشون نگاه کردم. دمیکش

 ناینقطه ضعف ا نیبزرگ تر یدون یبزنم، بالِشِ! تو که م هیکه بخ ستین یزخمش معمول ؟یدار یتو از من چه توق_

 تونم درمانش کنم! یبال هاشون و من نم

 .دیبه گوش رس اریدان یحرص یصدا همزمان

 م؟یکار کن یچ دیپس با_

 .دیکرد گرفت و سمت من چرخ یمشت شده نگاهش م یکه با حرص و دست ها ارینگاهش رو از دان نیمع

تند  یخودش درمان کنه، االن برا دیرو بدن شما با یکی نیزخم هاتون رو درمان کنم اما، ا هیتونم بق یمن فقط م _

 تمام د،ینکن یبهتر!  تو طول درمان اصال بال هاتون رو مخف شتریب یهرچ د،یخون بخور دیتون یروند م نیکردن ا

 باز باشه ... دیمدت با

گرما  نیشد تو ا یرفت و ضربان قلبم باال بود، احساس ضعف باعث م یم جیبه شدت سرم گ دمیحرفش رو نشن هیبق

 بهم دست بده!  یبریحس س

راه برم،  تونستمیشدم و نم ضیاون موقع که مر یتو عمرم حت رم،یکردم االن هاست که به صورت کامل بم یم حس

 رو حس نکردم. یدرد وحشتناک نیهمچ
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آنقدر سرم رو داخل بالش فرو کردم که کم کم راه  کنه،یبود کال فراموش کردم کجاهام درد م دهیامونم رو بر درد

 برام بسته شد. دنینفس کش

 ینفر با وحشت م کیدادم که حس کردم  دنیخودم مجال نفس کشبه  یهام رو محکم بهم دوختم و فقط زمان چشم

 خواد بلندم کنه!

بلند کردم و  کمی یهوش بشم، سرم رو به سخت یب ادیو هرلحظه ممکن بود از ضعف ز دید یچشم هام تار م یدرحال

 .دمیرو بلع ژنیاز اکس یادیحجم ز

 ....نیمنو نگاه کن...شاه ن،یشاه_

 !هیگر ریز زدمی. اگر بحث غرورم نبود مدیدیرو م اریتار از دان ی، فقط هاله اخمار از دردم یچشم ها اما

 در...د...دارم._

 گفت: ،یکمرم قرار گرفت و با لحن آروم و نگران یرو اطیدستش با احت کیکنار تخت زانو زده،  اریدان

 رو بخور. نیاز ا کمیآروم باش.  دونم یم دونم، یم_

دونم  ینم ه،یبطر ایاست؟  شهیبدم ش صیرو باال آورد که با اون حال زارم نتونستم تشخ یرنگ رهیت زیدستش چ با

 بود! یچ

االن بالم رو قطع کن!  نیبگم هم اریخواست به دان یو به تخت فشار دادم، دلم م دمیکش نمیقفس س ر،یدستم رو ز ا

 تکون بخورم و جابه جاشم. کمیاز حالت دَمر  تونستمینم یحت

 یرنگ رو شل کرد، بو یمشک یکه با دستش، در اون بطر نیتکون داد، اما هم یکه دستش بود رو کم یزیچ اون

 دادم! صیخون رو راحت تشخ

کنه، مقاومت واسه خوردن با توجه به  کمیتحر تونستیبود که م یزیچ نیشتریخون ب یحجم از ضعف جسمان نیا با

 نبود! یدرد وحشتناکم اصال کار درست

 !ستیسخت ن تمیدست به کار شد، درک وضع ارمیدرد گردنم رو سمتش خم کردم، خود دان با
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 نیسوزناکم که اثر گاز گرفتن خودمِ چسبوند، اول یرو به لب ها یدهانه بطر یپاشم، همون جور تونستمینم یحت

یرو خوردم اما، اصال حس نم یشد نصف بطر یکه م یباهر بدبخت دیبه مزاج تلخ و پر از دردم چسب نشیریقطرات ش

 دردم کم تر شده! کردم

 !هیشکرش باق یجا نشمیرفت که هم نیبود که احساس سرما و ضعفم از ب نیا تشیمز تنها

 ...م..مسکن...ب..بهم...بزن. هی_

رفت و تونستم مردمک لرزون چشم  نیچشمم کم کم از ب یشد، تار کیبه صورتم نزد یبرد عقب و کم یبطر اریدان

 .نمیهاش رو بب

 بهت بزنم آخه؟ یچه مسکن ؟یچ_

کنار تخت و با  یکه از درد صدام دورگه شده بود، بال سالمم رو چند بار تکون دادم که محکم خورد به صندل یدرحال

 واژگون شد. یبلند یصدا

 ...فق..ط..بزن. یتو رو...خدا...هر...چ_

 زیچ کیدونم  یواژگون شده گره خورد، خودمم م یو دست آخر نگاهش به صندل دیکش به گردنش یدست اریدان

 .شهیساکت نم اکمیچرت ازش خواستم! درد من با تر

ود تو گلوم خفشون کرده ب یکه با بدبخت ییاجازه دادم ناله ها اریاخت یرفت، تا تنها شدم ب رونیبلند شد و ب باالخره

 جار بزنن. رو تو اتاق دنمیآزادانه درد کش

وارد  ژنیو سخت بتونم اکس ادیفشار ب نمیباعث شده بود به قفسه س دن،یخواب یمدل نیخواست بلند شم، ا یم دلم

 !رمیم یدرد م نیصد درصد از ا رمینم یژنیاکس یذاشت؟ از ب یدرد صاحب مرده م نیهام بکنم. اما، مگه ا هیر

 گذشته در اتاق باز شد. قهیکه با نگاه کردن به ساعت؛ متوجه شدم فقط چند دق یاز گذشت مدت زمان طوالن بعد

 شدم. رهیبود خ کیکوچ لونیکه دستش چندتا نا اریبه دان یسخت به

که کنارم رو تخت نشت،  یو قرمز تا موقع ا یبه رنگ قهوه ا یدقت به حرکاتش، از آماده کردن سرنگ ها با ماده ا با

 چشم دوختم. 
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 کنم گفتم: مشیکه از دستم در رفت و نتونستم قا یفیشدم با ناله ضع دیکل یندون هاد نیب از

 ه؟ی...چ..چنایا_

 یدستش رو گذاشت پشت کمرم و با دو دل کیگرفت،  یرو مثل دختربچه ها گاز م نشییکه لب پا یدرحال مردد

 گفت:

کنم، فقط بهم  یخوام چه غلط یساکت شه م کمیکه دردت  نیا یبخوام بگم برا ستینپرس، ناموسن وقتش ن_

با  کمی که یو از جات تکون نخور یبخواب دیفقط با یکرد هی. تو االن تغذارمینم سمیسر رئ ییاعتماد کن. نترس بال

 محاله! یکه دار یوضع نیا

گفت؟  یم یداشت چ نیا دمیدونم چرا حرصم گرفت. من دارم از درد رسماً جون م ینم تیوضع نیتو ا سیلحن رئ از

 .دمیخدا نصف حرف هاش رو نفهم به

 گم بزن راحتم کن! یکنم، م ینم یبخواد سَم هم بهم بزنه من مخالفت اریدان االن

 باال که مانع تکون خوردنم شد. دمیکش یموافقت تکون دادم و خودم رو کم یبه معن یسر

 زنم. یخواد تکون نخور، به بازوت م ینم_

 یلیبدون مکث خ اریلب گفتم. دان ریز یدست سالمم اخ یدر بازو یدیگفت، با سوزش نسبتا شد یبخوام بفهمم چ تا

 تو دستش انداختم.  یخال یبه سرنگ ها یزود سرنگ دوم هم بهم زد، نگاه

 دنیکه حس کردم کل اتاق درحال چرخ دینرس یها هیبه ثان دیشا نم،یاومد، تا چهرش رو بب ینگاهم باالتر نم انگار

 حالت تهو... یو کم جهیرمه، سرگدور س

 هم افتاد آروم گفتم: یرو ینیکه کم کم چشم هام از سنگ یدرحال

 ؟یبهم زد یچ.._

مطلق صداش رو  یکیلحظه قبل تار نیصورتم نشست و تو آخر یرو اریبار دست نوازشگر و گرم دان نیاول یبرا

 .دمیشن

 .یبخواب کمیکه کمک کنه  یزیچ_
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 خط کوچک باز کردم. کیرو درحد  دمیبهم چسب یچشم ها ژنینفس و کمبود اکس یتنگ با

 یسردرد بود که مثل پتک م ناحسیاز همه ا شتریب دیبودم و منگ و شا جیتونم درست نفس بکشم؟ گ ینم چرا

 .دیکوب

بودم و  دهیخواب تیسرم رو چرخوندم که گردنم درد گرفت، هنوز تو همون وضع یمطلق بود، کم یکیتو تار اتاق

 .نهیاحتماال گردن دردم به خاطر هم

تکون خوردم همون درد وحشتناک تو کل وجودم رخنه  کمی ج،یعدد سه درحال رقص بود و من هنوز گ یرو ساعت

 لب گفتم. ریز یحد ممکن چشم هام باز شد و آخ نیکرد، تا آخر

بگم  دیتونستم نفس بکشم و با ینم دم؟یشه؟  اصال چند وقته که من خواب یچرا کم نم یدرد لعنت نیمن ا یخدا آه

 قرار گرفته! نمیقفسه س یرو ییلویک صدیوزنه س کیکردم  یحس م

 یو از رو تخت بلند شدم اما، بلند شدنم همراه شد با بدتر شدن وضعم، برا دمیرو به جون خر یهمه چ یلحظه ا یبرا

 بود. یدرد جهنم نیا لشیشد که فقط و فقط دل یاز چشم هام جار یبار اشک نیاول

 یفرش افتادم درحال یدست هام هم توان نگه داشتم رو نداشت دو زانو رو یلبه تخت گذاشتم اما، حت یرو رو دستم

 بودم. نمیشد و من درحال فشردن س یم دهیکش نیزم یکه بال راستم رو

 غ نگفتم.چشم هام بود درو یلحظه واقعا مرگ جلو نیبگم تو ا اگر

 یتکوف یبال ها نیبار هزارم خودم رو بابت داشتن ا یرفته بود و برا لیتحل میکار کنم، انژ یچ دیدونستم با ینم

 لعنت فرستادم.

 شتریکردم و ب یبه صورتم خورد و باعث شد مور مورم بشه، سرفه ا یخنک میرفت که نس یم یاهیهام س چشم

 رو فشار دادم. نمیس

 سرت اومده؟ ییچه بال_

 نیکه ا نهیکرمت رو شکر االن وقت ا ایمامور عذابه، آخه خدا هیشب شتریفرشته مرگ نبود، ب یصدا هیصدا شب نیا

 جا سبز بشه؟ نینکبت ا
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 شد گفتم: یاز گلوم پژواک م یکه زور ییصدا با

 ...سیفر..انس_

 نیاز ا شترینتونستم ب یو من لحظه اشد  یتر م کیکه هر لحظه بهم نزد ییقدم ها دم،یشن یقدم هاش رو م یصدا

 سرد فرو رفتم. یجا کیبخورم که به جاش، تو  نیدست سالمم حفظ کنم، آماده بودم که با پهلو به زم یوزنم رو رو

 ز؟یموجود نفرت انگ نینبود؟ تو بغل ا یبهتر یزخمت چشم هام رو باز کردم، جا به

به  یزانو هاش قرار گرفت، با دستش بال سالمم رو کم یاز کمرم رو یکه پهلوم  و قسمت یزانو زد، جور سیفرانس

 .دتمیباال کش یگردن و سرم قرار گرفت و کم رینمونه! بعد دستش رو ز رمیتا ز دیسمت مخالف کش

 یلیو واقعا حس خ دیرس یدرشتش ترسناک تر به نظر م اهیس یچشم ها نیبا ا هیزاو نیحال نگاهش کردم، از ا یب

 ت داد.بهم دس یبد

 شد. یم نمیشدن س نییکنترل نشده قلبم، به شدت باعث باال و پا ضربان

رت بال رو س نیا یک ؟یداغون کن یکه خودت رو بزن ام؟یهفته سراغت ن هی یگفت نیا یبرا ؟یکار کرد یبا خودت چ_

 آورده؟

رو  ینگاه زجر آور نمش،یبب کردم تا بتونم یبازش م یگرفت و با بدبخت یهم قرار م یکه هرلحظه رو ییچشم ها با

 بلغور کردم گفتم: یچ دمیکه خودمم نش یلب جور ریحوالش کردم و ز

 ..ح..بدم.ی..ت..توضسیاالن..و..وقتش..ن..ن_

کنه! هرچند که براش سخت نبود حدس بزنه  یم ییداره بازجو نیا رمیمیم یجا از درد م نیالمصب من دارم ا آخه

 سرم اومده. ییالکجا بودم و چه ب

باال  یافتاده بود و من توانش رو نداشتم کم نیزم یرو نشییکه قسمت پا میاخم نگاه از صورتم گرفت و به بال زخم با

 انداخت.  یقینگاه عم ارمش،یتر ب

 پرو بال شکسته من! نیشاه_

 تونه پرواز کنه. یشده بودم که بالش شکسته و نم یگفت مثل پرنده ا یجمله ناراحت شدم، راست م نیا از

Created in Master PDF Editor - Demo Version

Created in Master PDF Editor - Demo Version

http://code-industry.net/


 ترس از مه

 
337 

 

دست آزادش رو بلند کرد و چند  یکیاون  سیبارم بود که ازشون استفاده کرده بودم. فرانس نیمن بدبخت اول اما،

 دردم بود. یکه منشا اصل دیرس ییبالم رو نوازش کرد تا به جا یلحظه رو

 نگاهم کرد. یچشم ریلب گفتم که ز ریز یلمس اون نقطه، دردم شدت گرفت و آخ با

 آروم باش._

دردم صد  یسخت باشه بگم اما، لحظه ا دیبود گذاشت، شا دهید بیکه آس یقسمت یرو رو شیاستخوان یها دست

 یاهیسوخت! کم کم دوباره س یرفت، آنقدر ناله هام رو تو گلوم خفه کردم که گلوم هم م یاهیبرابر شد چشم هام س

 .رفتماز هوش  طانیتو بغل ش یمقاومت چیشد و من بدون ه روزیمطلق بهم پ

 

رو  مینیچمن ها ب نیریش یکه بو دمیکش یشد، نفس یم شتریو ب شتریکه هرلحظه ب یدلچسب یباد و خنک وزش

رفت و ترس و نفرت جاش رو گرفت،  نیاز ب نیریاون حس ش یصورتم لحظه ا یرو یقلقلک داد. با نوازش دست

 دوباره چشم هام رو از هم باز کردم.

 بودن. دهیبود که انگار تا آسمون قد کش یبلند یشمم اومد درخت هاکه تو چ یزیچ نیاول

 عمارته! اطیجا که ح نیرو چرخوندم و اطراف رو نگاه کردم، ا سرم

 ریز چمن ها یبه خودم کردم، فقط باالتنم برهنه بود و رو ینشستم و نگاه خیافتاد؟ س یچه اتفاق نمیکن بب صبر

 درخت نشسته بودم.

 جا؟ نیاومدم ا یمن ک_

 انگار دردت خوب شد، مگه نه؟_

ه ک اطیدرخت ح نیدرست کنار بلند تر دم،یبود چرخ ایموجود دن نیتر زیمنشا صدا که از نظر من نفرت انگ سمت

 خورد. یخنک، شنلش تکون م مینس نیبود و تو ا ستادهیام با من نداشت ا یادیفاصله ز

 افتاد؟ یچه اتفاق_
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م به اشون انداخت یو سردرد گم از جام بلند شدم و نگاه جیم افتادم، درد نداشتم! گبال ادیپوزخند نگاهم کرد که  با

 اومدن. یکه به نظر سالم م

 کرد! یدرد نم ییکه از دردش درحال مرگ بودم رو لمس کردم، خدا یدستم همون با

گاهم ن یلبخند چندشو با  ستادهیکنارم ا دمیکه د سیسمت فرانس دمیچرخ ینشده بودم، سوال یکه اصال زخم انگار

 کنه. یم

 ؟یکار کرد یچ_

 تکون داد و گفت: لیدل یدستش رو ب یکم

 بار دوم! یجونت و نجات دادم، برا_

 .زهیصورتم نر یکردم تا جلو تیو به عقب هدا دمیبه موهام کش یدست

 ؟یکن یکار م یجا چ نیاصال امشب ا ؟یاون کار رو کرد یچه طور_

 زد، از سر شونم بهش نگاه کردم که از پشتم رد شد و دوباره رو به روم قرار گرفت: یکرد و دورم چرخ یزیر خنده

رو بهت بدم!  یبگم اومده بودم خبر خوب دیجا اومدنم خب، با نیا لیدل ست،یخوبت کردم مهم ن یکه چه طور نیا_

 .یش یخوشحال م یلیکه مطمئنم خ

 کردم. دایاز اون غذاب نجات پشد  یلحظه نگاهم رو به چمن ها انداختم، باورم نم چند

 ؟یچ_

 شونم گذاشت و گفت: یرو رو دستش

 یخواد به خاطر گند یکه دلم م نی! با ایو مطمئنم تو از من خوشحال تر میش یم کینزد یباز نیبه آخر ا میدار_

 کنم اما... متیجر ،یبود خودت رو بکشتن بد کیو نزد یکه امروز زد

 انداخت: کلمیبه ه یعقب و نگاه کل دیسرش رو کش کمی

 .یدیانجام م یرو به زود تتیمامور نیشم، آخر یم الیخیاما ب_
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گفت،  یباشم چ دهیحس بودم که شک داشتم درست فهم یبهم دست نداد، آنقدر ب یحس چیحرفش ه دنیاز شن 

  ت؟یمامور نیآخر

 خورد گفت: ینافرمش رو به صورتش م یاز موها یکه کم یدرحال نهیدست به س دیو سکوتم رو که د میطوالن مکث

 ؟یانگار خوشحال نشد_

 چیبرام ه تیمامور نیبودم که االن خبر آخر شیآنقدر تو شک اون درد و خوب شدن ناگهان دیگفتم؟ شا یم دیبا یچ

 به دنبال نداشت. یحس

 ؟یچه طور درمانم کرد_

 نگاهم کرد. دهیباال پر یو با ابروها متعجب

 باشه! گهید زیچ هیسوالت  نیخبر اول نیتوقع داشتم بعد ا یداد یریچه گ_

 تکون داد و گفت: یباال انداختم که سر یا شونه

 شه. یمن محسوب م یها ییبال ها و قدرت رو خودم بهت داد، پس راه درمانشم جزو توانا نیا_

 یاالغ دلسوز نیهرچند که ا رم،یاز درد بم یبگم ممنون نذاشت ایاومد بخوام تشکر کنم  یکردم، واقعا زورم م سکوت

 رو تموم کنم. اشیزنده باشم تا بتونم کثافط کار دیداره و با اجینکرده، هنوز بهم احت یالک

 د،یداخل ذهنم رس یزیمطلق فرو رفته، انداختم. چ یکیلحظه نگاهم رو از صورتش گرفتم و به عمارت که تو تار چند

 که واقعا از االن اومدنش تو ذهنم تعجب کردم. یزیچ

 از هر یخال ی. مردد به چشم هادمیپرس یم دیشه اما، با یسوالم باعث مشکوک شدنش م نیدونستم ا یکه م نیا با

 حسش نگاه کردم و گفتم:

 ره؟یگ یمن سردرد م دنیبا د یکیسوال، چرا  هی_

که خندش از اخمش ترسناک  یکرد درحال یدونم، خنده ا یخودمم م دمیناجور پرس یلیشد، خ رهیبهم خ متعجب

 تر بود!

 تو حالش بد شده؟ دنیبا د یعنی ه؟یمنظورت چ_
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 رو صورتم نشست: یخندش اخم از

وع موض نیو با مسکنم ساکت نشه. ا رهیبگ دیشد یلیخ یسر درد ها ایمن حالش بد بشه و غش کنه،  دنیآره، با د_

 به من ربط داره؟

 رهیشده بودم، منتظر به لب هاش خ مونیکه از سوالم پش یصورتم رو از نظر گذروند، درحال یهمه اجزا موشکافانه

 شدم تا جواب بده.

 تونه بخاطر برگشتن حافظش باشه. یآره به تو ربط داره. سردردها م ،یکرده باش یاگر قبال حافظش رو دستکار_

 اش شدم. رهیجب و بهت داده بود، وا رفته خکه آثار اخم جاش رو به تع یدرحال د،یاز سرم پر برق

 من.... یخدا

 نه، نه... ی... وادهیهلنا، چون من رو د یعنی

 مردم،یدرد امشب م نیاز ا دیمن با ایخواست دونه دونه موهام رو از جاش بکنم! خدا یبه موهام زدم، دلم م یچنگ

 شانسه؟ نمیا

 شده؟ یجور نیا یک_

 شدم...  یبدبخت م دیفهم یمخم به کار افتاد، اگه م یلحن هشدار مانندش، تمام سنسور ها از

 لحن صحبتم کردم گفتم: یروچاشن یتفاوت یکه ب یبا حفظ ظاهر و درحال عیسر

من  دنیجالب بود که بدونم چرا همشون با د دم،یهارو پاک کردم، چندتاشون رو بعد چند ماه د یلیمن حافظه خ_

 .دیکش مارستانیبه بکارشون 

 نه! ایدروغ گفتم  نهیخواست بب یشده، با دقت نگاهم کرد، مطمئنم م زیر یچشم ها با

 تکون داد و با کالهش، صورتش رو پوشاند: یکه اخم رو صورتش مشهود بود سر یدرحال

 .یبهتر مراقب کارات و رفتارت باش شه،یدو برابر م یتا به کارات برس یکه ازم خواست یبرم. احتماال مهلت دیمن با_

 بهم انداخت و ادامه داد. زینگاه ت کی
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 حواسم بهت هست. شهیمن هم_

 با اون مدل سوال کردنم شک کنه! دمیداشتم با یکرد، پس دچار شک شد! چه توقع دمیتهد میمستق ریغ

 مواجه شدم. شیخال یرو بلند کردم و باجا سرم

 .یبرنگرد گهیکه د یاله_

 کیکه  یسیفرانس یخال یزدم و به جا هیدرخت رو چمن ها نشستم، سرم رو به درخت تک رهمونیز ه،یچندثان

 نجاتم داد، چشم دوختم. ییجورا

 دوسال پر از کابوس، به خاطر سالم بودن بالم خداروشکر کردم! نیبار تو ا نیاول یبرا ق،ینفس عم کی

بالمون  کمیدونند،  یتر از خون آشام ها م فیرو ضعکه بالست ها ستیخودن یب ست،یواقعا قابل تحمل ن دردش

 !رمیمیباشه رسما م ادیز شیدگید بیآس

 . میکن یشک ندارم از درد و عذابش جون م گهید میریزخمش نم از

 سیبا کمک فرانس یعال نیکه ا کنمیفکر م یاما، وقت هیفراتر از عال یزیکه حالم خوب شد و دوباره سرپاشدم چ نیا

 .واریخواد سرم رو بکوبم به د یبه دست اومدم دلم م

 !دهیفصله که بهم آرامش م نیتو ا اب،ینا یها زیاز دسته چ یخنک تابستون مینس نیا

  بود؟یمنظورش چ قایانجام بدم، دق دیرو با تیمامور نیگفت آخر سیفرانس

 !شه؟یبهش ادا م نمیآزادم و دِ گهید یکی نیبعد ا یعنی

 دونم!  ی...واقعا نمدونم ینم

 .زنهیاز کوه دماوند هم باال م شیکه بلند ادیهست که بخوام بهش فکر کنم، آنقدر ز یادیز مسائل

 فکر کنم. هیدونم چ ینم یکه حت یتیمامور نیکه به آخر ستیکنم، االن وقتش ن یبند تیالو دیاما، با 

زانوم قرار دادم، نوک انگشت اشارم، که به لبم برخورد کرد،  یرو گاه، هیپام رو آوردم باال و دستم رو به حالت تک کمی

 رو حس کردم. یفیسوزش ضع
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 که ناله نکنم گاز گرفتم که داغون شد. نیا یبسوزه آنقدر لبم رو برا دمیبا بله،

 هم ورم کرده برداشتم و عوضش، داخل موهام فرو بردم. یسوزناکم که کم یرو از رو لب ها دستم

 .دمیرو بلع کردیم دایراه پ مینیخنک، به سمت ب میچمن ها که توسط نس نیریش حهیرا نیا از یقیعم نفس

 کردم رو تموم کنم. یزیکه براش برنامه ر ییزایاالن احتماال دو هفته وقت دارم تا تمام چ 

 نقطه لب هام جاخوش کرد. نیگوشه تر یو ترکوندن اون خونه، پوزخند شبید یادآوری با

 یلیبه خصوص خ ده،یرو م شبیجواب اتفاق د ایهم بدنشد اما صد درصد، سون یلیجلوترم، پس خ یاز برنامه کم من

 .ستیرفتند، تا منو تو گور نکنه ول کن ن نیاز افراد و اسلحه هاش ازب

نها تحرکت از جانب من هستن،  نیتر کیرحمانه که شالق به دست منتظر کوچ یب یزمان و لحظه ها یشلوغ نیتو ا 

حذف  میزندگ رهیاز دا کنمیوقته تظاهر م یلیام که خ یخودمه، بلکه نگران کسان یکه مفت برام گرونه زندگ یزیچ

 شدن.

 .ازمندهین اریاما، اجرا کردنشون به مشورت با دان ده،یشاهرخ و هلنا به ذهنم رس یبرا ییفکرا کی

 کنار چمن هاست که با فاصله چند سانت ازهم فاصله دارند. یِسنگ نِیزم خینگاهم م 

 بوده، میکه تنها سرگرم ییاز فضا یجا بتمرگم و پانشم، بعد مدت ها دور نیهم دیخواست تا طلوع خورش یدلم م 

 خواستم تنها باشم. یم گرانیحاال فارغ از نگاه د

 زدم. هیرو بهم فشردم و سرم رو به تنه استوارِ پشت سرم تک میخواب یخسته از ب یها چشم

 !ترکهیواقعا سرم م کنمیاالن  فکرش رو م یکه وقت یاتفاقات پشت سرهم افتاد، جور یچند روز، رگبار نیا چقدر

 چشمم، به مردمک هام برخورد کرد، اهیاز پشت پرده س یکه لحظه ا یبا نور 

 .سرچرخوندم

 اتاق من... 

 جماعت رو تصور کنم! نیشدن ا ریجوگ تونستمیجا م نیعمارت روشن شد و از هم یکل چراغ ها هیدو ثان کی یط

Created in Master PDF Editor - Demo Version

Created in Master PDF Editor - Demo Version

http://code-industry.net/


 ترس از مه

 
343 

 

که مواجه شدن سکته رو  میخال یاومده بهم سر بزنه، االنم با جا اریدان ای نیحتما دکتر مع ست،یسخت ن حدسش

 زده. بمیزدن، که باز کجا غ

ه سربه ک یرفتم تو گذشته، زمان ن،یریش یلحظه ا یب هام نشست، براگوشه ل یهاشون لبخند کمرنگ افهیتصور ق از

 ...ذاشتمیسر شاهرخ م

 م،یکردیم یباشک باز میقا یبودم، وقت هیتر از بق زهیر شهیشلوغ، از نظر جُسه هم یها لیکل اون خانواده و فام تو

 کنه! دامیساعت دنبالم بگرده تا پ کیشد  یشاهرخ مجبور م

تلخ، که تلخ تر  ی. لبخندبردمیکرد م یحالم، م یشاد یکه برادرم برا ییبه لطف تقلب ها شهیهامون هم یتو باز من

 داد. شیپ هیچند ثان ینیریباشه، جاش رو به ش تونستیم یاز هر زهرمار

 پرتگاهم؟ نیا یکردم؟ کجا کاریکرد، چه کودکانه چه مردانه و من  چ یبرادر میکه از اول زندگ یبرادر

 یدلم م شه،یمن م الیخیو ب نهیبیاون هم من رو نم نمینب ارویدوتا دستم صورتم رو پوشاندم انگار اگر من دن با

دونم چرا  ینم یدونم، حت یبرم، کجاش رو نم کردیم یاریکه جاده ها ادامه  داشت و پام  ییخواست فرار کنم و تا جا

 و چه مرگمه.

 ینیریش یهرچ شن،یم رهیها چ زیچ هیبه بق شهیاما، همشون نه متاسفانه خاطرات تلخ من هم نِنیریش خاطرات

 .رهیتو ذهنم فرو م خیخاطرات که بدجور مثل م نیمن زهره به خصوص ا یهست برا

 .ستادمیرو پاهام ا ،یدستم رو کنار بدم قرار دادم و با فشار آروم ا

 لشکر بفرسته دنبالم. اریدان ستین دیاالن نرم اعالم وجود کنم، بع اگر

 .دیکه دوباره تو دلم زبانه کش ینفرت و خشم دیو شا نهیمنقلب از درد و ک یبا حال ر،یبه ز سر

ن ول ک نمیرو به چشم نب ایتا مرگ سون رم،یتا انتقام کامل نگ انمه،یاطراف یها یجام به خاطر گند کار نیمن اگر ا 

 .ستمین

 دستم رو به درگاه در گرفتم. د،یچیپیقدم هام تو سکوت م یصدا

به صورت کامل بال هام رو از هم باز کردم و  یلحظه ا گردن،یکه انگار هراسون دارند دنبالم م دمیچند نفر رو د هیسا

 بهم دست داد، براندازش کردم. ییهویکه  یاز پهنا، با غرور
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دِ موجو کیو افسانه بود مثل  یمعن یبرام ب مثل بالست و خون آشام، یزیکه بچه بودم و وجود چ یدارم، وقت ادی به

 کرد. یم فیمادرم که شب ها تعر یتو قصه ها

 چند وقته نرفتم سر قبرش؟ ایمادرم، خدا گفتم

 شدم؟ ییوالیچه ه نهیخواد بب یمادرم دلش م اصال

 !میکه شدم عصبان یزیرو صورتم نشست، از چ یکمرنگ اخم

 !میکه سر هلنا آوردم عصبان ییبال از

 یبرا ییتنها متیرو به ق گرانیهمه قدرت و اطاعت د نیکه ا نیاز ا مرد،یکه شاهرخ به خاطر من داشت م نیا از

 خودمم. تمیو تنها منشا عصبان میطلسم شوم! آره عصبان نیبه خاطر ا دم،یخودم خر

 کنار زدم. ،یدر عمارت رو با فشار محکم ریجمع کردم و سر به ز یبال هام رو کم  

 باره نصفه موند و سالن تو سکوت فرو رفت. کیبودم به  دهیازش تا االن نفهم یچیکه ه یبحث یصدا

س، لب با تر ریرو که ز اریدان یفاصله هم صدا نیاز ا یکه حت یبلند، درحال یبا گام ها سانیو عل اریبندش دان پشت

 .دمیاسمم رو نجوا کرد شن

 هاشون انداختم. افهیبه ق یباال آوردم و نگاه یسرم رو کم خونسرد

 باشه. ومدیسرتون ن ییکه نکنه بال میزد؟ ماهممون نگران شد بتونیکجا غ هوی! سیرئ_

 ثابت موند. سانیدرحال گردش بود و آخر سر رو چهره عل اریو دان سانیهام تو صورت عل چشم

م و خجر بخور ایاز بعض که از طبق روال گذشتم نیمگر ا اد،یسرم ب ییکنم تو عمارت خودم قرار باشه بال یفکر نم_

 رفتم به شما بگم. یینداره جا یلیدل چینداشته باشم. و درضمن ه تیتو خونه خودم و امن

 کالمم به جفتشون زخم زد. شین مطمئنم

 تو درز صدام کامال مشهود... تیسرد بود و خشم و عصبان یادیز لحنم

 کنم. یشون خالرو سر تمیبود که بخوام عصبان نیلحن سرد بهتر از ا نیاما ا  
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و شک درحال جنگ که درست  دیمثل ترد یزیچ نیبود و ب رهیبه بالم خ یکه با تعجب آشکار اریسمت دان دمیچرخ

 ! انهی نهیبیم

 خوام استراحت کنم. یاگه نگاه کردنت تموم شد برو کنار م_

نگاه  هیکه باهمون اخمم  دیخودش رو کش کمی ریشد، سر به ز مونیراه پش مهیبگه اما، ن یزیرو باز کرد چ دهنش

 کوتاه به دورتا دور سالن انداختم و خطاب به چند تا از محافظا گفتم:

 سرکارتون. دیداخل بر دیخراب ش یزرت شهیم یهرچ ستیعمارت صاحب داره، قرار ن نیا_

 نیهمکه  دیطول کش قهیپنج دق شبید نیکه هم یخروجشون نموندم، به سرعت از پله رفتم باال، درحال منتظر

 کنم. یچندتا پله رو تا باال ط

 وارد اتاق شدم. عیطاقت فشرد و سر یدر رو ب رهیانگشتانم دستگ سر

 .ستین یزیچ چیکس و ه چیداد، االن وقت کل کل با ه یبهم هشدار م شهیبود که هم یزیتنها چ تیعصبان

 رو نسوزانه. یدامن کس شمیفرار کنم تا آت طیاز مح دیبا فقط

 خودم انداختم. ریبه تصو یدادم و نگاه اجمال هیتک زیدستم رو به م ا

 میکه س یوقت شه،یم شتریچشم هام داره ب شمیابر یکه قرمز دیرو فهم نیشد ا یراحت م یلیخ یرگیخ یکم با

 شد. یکرد پر رنگ ترم م یم یهامم قاط

صورتم  یسرم، رو یبلند جلو یاز موها یتا گلوم نداشت، مقدار یادیکه چونم فاصله ز یخم کردم آنقدر سر

 ...ختیر

و شک رو  یتونستم کنجکاو یشدم که از چشم هاش م رهیخ اریبه دان نهیاز داخل آ دنیدر، بدون چرخ یصدا با

 بخونم.

 خندم گرفت. ییجورا هیاومد سراغم  عیکه تحمل نکرد و سر نیا از

 ؟یخوا یم یچ_

 .ستادیپشت سرم ا کینزد ییمحکمش به سمتم اومد و جااستوار و  یلحظه حس کردم منفجر شد، قدم ها کی تو
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 یتونست ینم یحت ،یگرفت یرو گاز م نیزم یاز درد داشت شیچند ساعت پ نیتا هم یخوام؟ مرد حساب یم یچ_

 اونارو... نیزدم که خوابت برد؟ شاه لیو فنتان نیمرف یس یبهت چند س یدون ی. میتکون بخور

 کرد ادامه داد. یقرار داشت اشاره م زیکه هنوزم، کنار م ییخال یکه با دستش به سرنگ ها یدرحال

سرت  یی! فک کردم بالیستین نمیبیخوابه! بعد من بعد چند ساعت اومدم بهت سر بزنم م یدو روز م یبزن لیبه ف_

 سر بالت... ییاصال چه بال ؟یکشیشاخ و شونه م یجور نیا یاومده، بعدم که اومد

 رفت. یاز دستم م کردمیکنترل م یکه با بدبخت یتیو عصبانکم داشتم تمام حرص  کم

 سمت خودم. دمشیگرفتم و کش اریدان قهیبود،  یا گهید زیاز چ میکه درد و ناراحت یدرحال خته،یافسارگس

 یکه نسبت به اخم من کمرنگ تر بود به چشم هام که آتش به اطراف پرت م ینصفه موند و با تعجب و اخم حرفش

 شد. رهیکرد، خ

رت هوا ب یگذاشتم تو کارام دخالت کن ،یبکن یخواست یو گذاشتم هرغلط دمیدو روز باهات خند ار،یساکت شو دان_

 یربط یاحد چیو از جونت گذشت، کارام به ه یکرد انتیکه بهش خ یهمون نم،یمن هنوز همون شاه ریداشته؟ نخ

 تو خونه خودم جواب پس بدم. یبه هرکس و ناکس ستینداره. قرار ن

 چیکردم که اصال ه یم یخال یرو سر کس تمیبود! داشتم عصبان دنیدر حال کوب نمیتابم در حصار قفسه س یب قلب

 تو آتشفشان درونم نداشت! ینقش

 که صورتش رنگ باخت. دمیلحن صحبت و حرفام به وضوح د از

 صورتش نشست و ابروهاش از هم باز شد. یو غبار غم رو گرد

 گفتم غلط کردم! یکردم و م یبودم، بغلش م شیدوسال پ نینگاهم کرد که اگه شاه یغم با

 رهیبا شمردن نفس هام آرامش از دست رفته ام رو برگردونم، چند لحظه خ کردمیم یکه سع یخشم درحال با

 صورتش بود.

 لحن آرومش گره ابروهام خود به خود باز شد و جاش رو به تعجب داد. دنیشونم و شن یقرار گرفتن دستش رو با
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آنقدر  یدونم از چ یاما، گوش کن داداش من فقط نگرانت بود. نم کردمیتو کارت دخالت م دیدونم نبا یم ن،یشاه_

و درصد د یراحت شد که بالت خوب شد، هرچند که اصال حت المیدر هرحال خ کنه،یم تتیداره اذ یچ ای یناراحت

 !یحدس بزنم که چه طور تونمینم

که درست، برعکس رفتار و لحن صحبت من بود، کم  اریفروکش کرد اما با لحن آروم و دوستانه دان تمیعصبان گمینم

 حس کنار بدنم افتاد. یلباسش جدا شد و ب قهیکم دستم از 

همون روز اول  خورد،یمثل خودم به تورم م یرو شک ندارم اگر کس نیا میکردم؟ تو طول زندگ یکار م یچ دیبا من

 !دمیبرینفس رو م

ناراحتش شدم. هنوزهم دست گرمش رو شونم قابل لمسِ  یچشم ها رهیو خ دیچشم هام دو نیب یشرمندگ حس

 بود.

 به من... لعنت

 منم که فقط بلدم رَم کنم! ادیکه همه جوره باهام کنار م هیبدبخت چ نیا گناه

قدم سست رو برداشت. اما، قبل برداشتن قدم  نیو به سمت در اول دیبهم زد، چرخ یند ناراحتازم گرفت و لبخ چشم

 سمت خودم. دمشیبه بازوش زدم و کش یدوم چنگ

 .ارمیکالم هارو به زبون ب نیکنم بپرم بغلش؟ دهن باز کردم اول شیهند لمیف ایکنم؟  یمونیخواستم ابراز پش یم

 گوش کن، من واقعا متاسف... اریدان_

 نتونستم جملم رو کامل کنم. مینیتند خون، داخل ب یشدن بو دهیچیبا پ یناگهان

تر بود راحت تر  قیو هرچه نفس هام عم دمیکش قیهم گذاشتم دوتا نفس عم یرو هیآشنا! پلک هام رو ثان ییبو 

 .کردمیخون رو استشمام م نیا یبو

 نگاهم کرد. یه بود، سوالشد جیکه از حالت من گ اریدان

 ؟یکن یبو رو حس م_

 فرستاد. رونیب یو با بازدم طوالن دیرو بلع یقیو نفس عم دیبه گردنش کش یدست
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 .کنمیحس نم یزیراستش چ ؟ییچه بو_

شد و امکان نداره اشتباه کرده  یم شتریداشت ب یکنم و شک نداشتم ه یاما من حس م دم،یهام رو توهم کش اخم

 باشم.

 ؟یکن یچه طور حسش نم شهیم شتریداره ب یه کنم،یمن دارم حس م_

و با ته مونده  دمیبه مشامم خورد از جا پر شتریخون ب یاز محافظا، بو یکیدر و ورود سر زده  یبا باز شد ناگهان 

 خم شدم سمت در وداد زدم. یکم ه،یکه واسه زهرترک کردنش کاف تمیعصبان

 ناشناختس؟ زیچ هیخون آشام ها  فهیتو! در زندن تو طا یایاته که مثل گاو مباب لهیجا طو نیاحمق مگه ا_

 کرد و آب گلوش رو قورت داد. یپس رو یبدبخت که فکر کنم سکته ناقص رو با عربده من زد، قدم محافظ

 چه مرگته؟ نمیدِ بنال ب_

 نگاه به اون بدبخت انداخت. کیمن و  ینگاه به صورت برزخ کیبود؛  ستادهیکنارم ا ریکه سر به ز اریدان

 شدم گفت: یکه فقط من غم توش رو متوجه م یپس مداخله کرد و با لحن هیاوضاع خطر دیفهم انگار

 اومده؟ شیپ یچه مشکل_

 داشت ییجورا هیحالش  یسمتش، استرس و دگرگون دیراحت تر کنار اومده بود چرخ اریکه انگار با لحن دان محافظ

 !ختیریاعصابم رو بهم م

 گفت: یبا لحن هول فشردیتو دستش رو به شدت م یکه گوش یجلو گذاشت و درحال یقدم

 حمله شده. گاهیپا گشتنیگروه از بچه ها که داشتن برم هیآقا، به _

االن وقت الل  دادیکه نشون م یبلند یباره، خشمم دوباره فوران کرد، با صدا کیبه  دیحرفش ابروهام باال پر نیا با

 خطاب قرارش دادم. ستین یباز

 ده؟ید بیهم آس یکس_
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 قهیدو قدم بلند برداشتم و از  یبود، عصب اریکردم از ترسه که الل شده، نگاهش مدام رو چشم ها و صورت دان حس

 سمت خودم. دمشیکش

 .دمیغر خوردیگرمم که به صورتش م یمحدوده نفس ها تو

 .رونیاتاق ننداختمت ب نیمثل آدم زرت و بزن تا از پنجره هم ؟یالل شد_

از پشت دستش رو گذاشت رو شونم و  ارمیکه دان یقفل شدم نشست، درحال یدست ها یلرزونش رو یها دست

 کردم به عقب برونتم. یسع

 .دنیصدمه... د شونیکشته... شدن، آقا...ن...ندا خانم....ا ی.. س..رهی_

د و ش خیگرمش که رو شونم بود  یظ شد، کم کم دست هابود که شکِ و وارفته نگاهش قفل نگاه محاف اریدان نباریا

 جلو و گفت: دیخودش رو کش کمیکه انگار باور نکرده  یو حالت یافتاد کنارش با دو دل

  ؟یگفت یاالن چ_

 شده؟ واقعا گفت ندا؟ یاز افرادمون کشته شدن و ندا زخم یسر کیجملش رو تو ذهنم تکرار کردم.  گهیبار د کی

 نییبا سرعت، از پله ها به سمت پا شدِیچ دیشد فهم ینم نیا یمحافظ رو کنار زدم، با الل بازاز سر راه  یعصب

 اومد. یکه پشت سرم داشت م دمیشن ارمیدان یقدم ها یراحت صدا یلی. خدمیدو

از خدمتکاروجمع شده بود که با  یاومد، تو سالن تعداد یم شتریخون ب یبو میشد یتر م کینزد نییبه پا یهرچ

 ورود من همشون رفتن کنار.

ر س یوصف نشدن تیاومد، با عصبان یهوش م یاز محافظا به نظر ب یکیندا که تو بغل  یو خون یجسم زخم دنید با

 .دیها لرز شهیزدم که ش یباشه چنان عربده ا هیگروه رو به عهده داشت و قرار بود مراقب ندا و بق یکه رهبر یکس

 یردک یم یپس تو اون جا چه غلط فته؟یب یاتفاق نیهمچ دیبا ی. واسه چدیخر، بهتون گفتم مراقب باش کهیمرت_

 نکبت؟

 انسیبزنه که رو کردم سمت عل یخواست حرف یلرزون یکرده بود، با صدا یبدبختم که از داد من رسما قالب ته اون

 گفتم: یو عصب
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 تا خودم به خدمتش برسم. رونیب دشیو از عمارت من بنداز نیا_

 نیدونن ا یهمه م رون،یرفتن ب ارویاز بچه ها از کنارم رد شدن و همراه اون  گهیبا اخم، همراه چندتا د سانیعل

ره دا یخواستم توجه کنم چ یاگرم م یتوجه به التماس ها و چرت و پرتاش نکردم حت ی! حتهیکیدستور تهش مرگ 

 .کشتمشیم زدمیمشد،  ینم مین بودم که حالو نگرا یآنقدر عصب کنه،یبلغور م

 حالتش نیا دنیجون ندارو تو بغلش گرفته بود. با د مهیزانو زدهِ، جسم ن نیکه رو زم اریسمت دان دمیچرخ یحرص 

لحظه  ن،یچشم هام پرده بست و آماده اکران عذاب آورتر یجلو یکنار رفت و اون شب لعنت یلحظه ا میواقع یایدن

 خاطراتم شد.

خواست منو از پا  یم بیلحظات تلخ  که هنوزم ردش تو زمان حال هم هست و عج نیکه ازش فقط هم یخاطرات

 مونده! یبنداره، باق

 زانو نیبه خودم اومدم، که کنارش رو زم یکنار زدم و وقت یگریپس از د یکیبه دلم چنگ زد، خاطرات رو  یبزرگ غم

 زده بودم.

 کردن، گفتم: یم یرو باز یبودم و با ترس فقط نقش تماشاچ ستادهیا کمونیکه نزد یخطاب به دو نفر 

 جا. نیا دشیاریزود ب ه؟یکدوم قبرستون نیمع _

 .میکن یچ...چشم...االن...خ..خبرشو..ن..م_

! هیگر ریز زدیکردم م یصبر م گهید کمیکه اگه  اریرفتن، نگاهم رو انداختم به صورت دان رونیبا سرعت به سمت ب و

 گفت: یگونه ندا گذاشت و با ترس و نگران یدستش رو رو

 ندا چشمات رو باز کن... یسرت اومده. ه ییندا؟ قربونت برم چه بال_

 به خودش فشارش داد. شتریشونه هاش گرفت و ب از

 هنداشت و اون رو مثل بچه دوسال ینقش چیه تیکه توش غرور و جد اریشد، تنها نقطه ضعف دان یحالش بد م داشت

 کرد فقط ندا بود!  یدفاع م یب
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کمر ندا گذاشتم و  ریدستم رو ز کیبرد،  ینداشت و تو شک به سر م یتوجه بهش که االن اصال حال روز خوب بدون

دستم  بهش بخوره اما،  ذاشتیزانوش سُر خورد. قطعا اگر اون لحظه تو حال خودش بود، نم ریبه ز گمیدست د

 .رسهینم هنشبه ذ یحت یزیچ چینگران هست که ه سکوت االنش، مطمئنم کرد آنقدر

 بلندش کردم. نیکاه از زم مثل

 .شهیحالش خوب نم یزار هیاما با گر اد،یسرش ب ییبال ذارمیبلند شو، نم_

 تر شد. یوسط سالن، گوشه چشمش با رد اشک سرکش یینور لوستر طال ریز د،یبه چشم هاش کش یدست

ه ک یحال ندا ست به سمت اتاق خواب یحواسم به صورت ب یچشم ریز یدر حال نمش،یبب  یطور نینداشتم ا دوست

 پله قرار داشت، قدم هام رو تند کردم. ریز

چشم ازش  ریغ یزیچ چیمدت ه نیکه تو ا یدوتا بهم دست داد، دختر نیحال بد ا دنیبا د یو استرس بد ینگران 

 .دمینشن

 بدتر شد. شیشونیپ یرد خون رو دنیتو بغلمِ، حال بدم با د شیبه خاطر محافظت از جون برادر من جسم زخم حاال

از تخت فاصله گرفتم که  یتخت و کم یگذاشتمش رو اطیو با احت میزودتر از من در اتاق رو باز کرد. مستق اریدان

 .دیکش یندا م دهیصورت رنگ پر یدست رو یکنارش نشست، دستش رو گرفت و با نگران اریعوضش دان

 و سالم شکه تو درگاه در حیمن اونم صح دنیبگه که با د یزیدهن باز کرد چ دیرس نیکه دکتر مع دیطول نکش ادیز 

 به سرتاپام کرد و گفت: ی. با بهت و تعجب نگاهستادیا

 د؟ییاالن سرپا یشما چه طور_

 رد.ک یم ییخودنماپشت سرم  شیاهیرقبت نکردم پنهانش کنم و همچنان با س شبیبه بالم کرد، که از د یا اشاره

خونست  وانهیجا د نی! ایبه همه چ زنندیکه گند م نامیزرت و پرتاست؟ من االن اعصاب ندارم ا نیمگه وقت ا االن

 مگه؟

 کردم گفتم: یکه با دستم به ندا اشاره م یبرداشتم و صدام رو انداختم رو سرم و درحال زیدکتر خ سمت
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عمره دارم به اسمش  هیکه  ییبه همون خدا ،یعل یبراش کن! به وال یکار هی ،یکه مثل بز به من زل بزن نیا یبه جا_

 .ارمیدختر کم بشه، چشاتو از کاسه در م نیتار مو از سر ا کی خورم،یقسم م

 نیتو ا یکه حت یکشدار یبا حرص و نفس ها د،یگفت و سمت تخت دو یکه با داد من به خودش اومد، چشم نیمع

که بدجور مثل خنجر تو قلبم فرو  اریو حال داغون دان نیرو بشنوم، نگاهم رو از معصداش  تونستمیهم م یشلوغ

 رفت گرفتم. یم

 منه... ریمنو لعنت کنه، همش تقص خدا

که ندا رو باهاش  یدادم. رهبر گروه همون کس رییتغ اطیرو به ح ریرو به انفجار بودم، مس تیکه از عصبان یحال در

 .دیمن رنگش پر دنیبود که با د ستادهیا اطیفرستاده بودم، وسط ح

 .شکنهیدره آخر م نیبهم که ناله ش کل عمارت رو لرزوند، ا دمیعمارت رو چنان کوب در

 یکه حساب یزخم ریمثل ش ه،یبق یانداخت و ناقوس مرگ بود برا یم نیکه رو سنگ فرش ها طن یتند یقدم ها با

 افتاد. نیزدم که عالوه بر پاره شدن لبش زم دیبه گوش فر یلیباال زده، چنان س شیگر یرگ وحش

کم کم داشت اون  دیکردم! خورش یم شیخال یجور کی دیتحمل کنم و با تونستمیرو نم تیمقدار عصبان نیا حجم

 روشن بود. مهین اطیح یو فضا دادیقشنگش رو نشون م یرو

همه زور از  نیدونم اون لحظه ا یمن بود اما، نم یا کلیاز نظر ه یحساب کن یگرفتم و باال آوردمش، بخوا قشی از

 .دمیابروهام غر نیشده و اخم غلظ ب دیکل یدندون ها نیکجا دراومد. از ب

 اد؟یب شیپ یزیچ نیهمچ یکه گذاشت یافتاد، چه طور آنقدر سهل انگار یچه اتفاق نمیمثل آدم جون بکن بب_

 نکردن. یتدخال نیکس کوچک تر چیو ه ستادنیافرادم کنار ا تمام

که  ستیشم و حدسش سخت ن یم یکه عصب ستین یبار نیچشم هام بود. اول رهیگرد شده خ یچشم ها با

 ترسونه. یرومم رو هم م یخون آشام جلو نیا یبه خون نشسته منه که حت یاالن، چشم ها زیچ نیوحشتناک تر

 بهمون؟ یداد یچ س،یبکشتت فرانس خدا

کنه آروم  یکرد ترسش رو مخف یم یکه سع یدرحال دم،یقورت داد که من راحت صداش رو شن یگلوش رو جور آب

 و شمره شمرده گفت:
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 .میدیکه بهمون حمله کردن اصال ند یی. اونامیشد جیلحظه هممون گ هی رم،یتقص یبه خدا من ب سیرئ_

قدم ازش فاصله گرفتم. دستم  کیرو ول کردم و  قشیرفتم،  یم یداشتم رو به کالفگ شتریکه از حرفاش ب یدرحال

 شدم گفتم: دیکل یدندون ها نیصورتش تکون دادم و از ب یجلو دیرو به حالت تهد

بدون  کنم! پس یم یقبر خال هیواست  اطیگوشه ح نیکه اگه قانع کننده نباشه هم یباال آورد یچه گند نمیبنال بب_

 یدیهو د کینکن که  نیو لکنت زبونت اعصاب خرابم و خراب تر از ا یهمه تالشت بکن وآنقدر با الل باز یمعطل

 کشتمت.

رد ک یم یکه سع یزد ماساژ داد، درحال یم یبه قرمز قشیشدن  دهیگلوش رو که به خاطر کش یدست لرزونش کم با

 از چشم هام فرار کنه گفت:

 تو گهیر بود، ندا خانم به همراه دو نفر دکه خارج شه یگاهیپا میگشت یبرم میمن و همراه چند تا از بچه ها داشت_

ه ک نیا یفاصله گرفت و جاموند، ماهم به هوا یلیازمون خ یعقب نیماش میکه رفت کمیما بودن،  یپشت سر نیماش

 ...میکن داشونیبلکه پ میدنده عقب گرفت نیماشبا  ومدن،ین میصبر کرد یکنار اما، هرچ میبهمون برسه زد

 و با التماس ادامه داد. دیکش قینفس عم کیانداخت و  نییسرش پا دیجا که رس نیا به

 ...یتمام افرادمون کشته شده بودن فقط ندا زنده بود اونم به شدت زخم میدیرس یشد، وقت یچ میدیبه خدا نفهم _

 ت،یپوست صورتم حس کردم که با وجود اون همه عصبان یگرما رو رو فیتابش ضع نیکم کم باال اومد و اول دیخورش

 هنوزم لذت بخش بود. 

 دیفر دهیترس یابروهام که انگار قصد نداشت باز بشه. چشم هام همچنان درحال رَسد چهره نادم و البته کم نیب گره

دار و دسته اش  و ایرو  امکان نداره کار سون یمورد نیتونم درک کنم همچ یبه سمتش برداشتم، نم یبودم. قدم

 باشه...

 هنیکه مربوط به گرگ یا گهیهر کوفت د ایچاقو  ایندا زخم چنگ  یذاشت، زخم ها یکس رو زنده نم چیاگه بود ه که

 .ستیباشه ن

 دیرفت تیتره، بار ها بهتون گفتم اگه مامور فیاز شماها ضع یمگه بار ها بهتون نگفتم ندا از نظر قدرت شوریاحمق ب_

 ریاز خ یخوا یاگه م ست،یمن ن یقانع کننده برا لیکدوم دل چیه یکه گفت یاتیچرند نی! ایش بزارتنها یحق ندار

 قبرستون. نهیفرستمت س یم یکه اگه نکن یکن یم دایافتضاح پ نیمسبب ا یگرد یم یریجونت بگذرم م
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 گفتم: یبلند یکه با صدا ستادمیباشه تکون داد  دست هام مشت شد باال سرش ا یبه معن یسر

روز ب یول دیالل اتونیلیخ دمیمدت فهم نیتو ا انیبزار واسه مدرسه ناشنوا تیالل باز ،یصداتو! زبون دار دمینشن_

 بشه؟ انیمرضتون نما نیاعصاب باشم تا ا یمن ب دیحتما با د،ید ینم

 کرد گفت: یکه خون کنار لبش رو پاک م یانداخت و درحال نیهاش رو به زم چشم

 .سیچشم رئ_

از  یکی یلب گفتم. با صدا ریز یکردم خوبه ا ینگاه م هیسرم رو بردم عقب و همون طور که به صورت نگران بق کمی

 شدم. رهیو منتظر به عجله اش خ دمیاومد، چرخ یبه سمتم م عیسر یداخل خونه، که باقدم ها یخدمتکارا

 کرد گفت: یکه به خونه اشاره م یو درحال ستادیفاصله ا یکم با

 ندا خانم به هوش اومدن. ،سیرئ_

شلوارم فرو کردم و  بیاما، دوباره اخم جاش رو گرفت، دست مشت شدم رو داخل ج دیباال پر یلحظه ا یبرا ابروهام

 رو به حال خودشون رها کردم. هیرفتم داخل و بق میمحکم مستق یبا قدم ها

 کشم. ینشه همشون م دایر پکا نیکنند، مسبب ا یخوان چه غلط یم هیو بق دیکه فر ستیمهم ن برام

 یمآرو یکنار تخت نشسته بود و با صدا اریزدم. دان هیو دستم رو به درگاه در تک ستادمیدر اتاق چند لحظه ا یجلو

ه ک ستادیا خیمن، س دنیکرد با د یبزرگش رو داشت جمع جور م فیکه ک یدرحال نمیرفت، مع یقربون صدقه ندا م

 .رونیبا سر بهش اشاره کردم بره ب

 حواله صورتم کرد. یسمتم  و لبخند کمرنگ دیچرخ اریدر اتاق رو بستم که دان ن،یرفتن مع با

ه با اخم ک نهیخواست بش دنمیندا با د ستادم،یتخت ا کیفاصله رو کم کردم و نزد نم،یچهره ندا رو قشنگ بب تونستم

 گفتم:

 تکون نخور!_
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 دیعقلش رس نیرو صورتش افتاده بود رو کنار زد، بازخوبه معموهاش رو که  ینگاهم کرد و با دستش تاره ا مردد

از خودش به جا گذاشته بود و  یتو صورتش نقش کمرنگ یزیخون رو صورتش رو پاک کنه اما، هنوزم قطرات ر

 نقش و نگار بودن، دراومده بود. یب یبا رد خون از سادگ ،یاز مانتو کوتاه کرم رنگ عالوه بر پارگ یمقدار

درد  ایعذاب وجدان  هیترسم خدا  یهر روز م گهیبهم دست داد، د یکه چشم هاش رو باز کرده حس بهتر نیا از

 رو تو پاچم بزاره. یدیجد

 گفتم: میمثل قد میخطاب قرار دادم و با لحن جد اریدان

 حالش چه طوره؟_

 شیذات یاومد با تخس یدرمکه از ته چاه  ییبگه که ندا با صدا یزیدست ندارو آروم ول کرد و خواست چ اریدان

 جواب داد.

 خب از خودم بپرس! جم؟یمگه من هو سیرئ_

 لب گفتم: ریاز رو تاسف تکون دادم و ز یسر

نه؟ البته اونم کار هر  ،یبدبخت رو سکته بد اریدان یخواست یفقط م ست،یو حالت بد ن یندار یخب انگار مشکل_

 روزته!

به سر وضعم انداخت،  ی. نگاه کلدیتخت به سمت باال کش یش رو روخود یکرد و کم یسرفه ا شیحال یتمام ب با

 گفت: یگرفته ا یو با صدا طوتنتشیبازم رفت تو جلد ش د،یکش یقینفس عم

 فکر کنم اندازتون بشه. د؟یبپوش ارمیخودم رو براتون ب یدو دست از لباس ها نیخوا یم د؟یلباس ندار س،یرئ_

 یبرنم شیو حال بدش، دست از تخس باز تمیوضع نیتو ا یبهش چشم دوختم که حت یو با اخم ظاهر نهیبه س دست

نگاه بندازم که همچنان باالتنم برهنه ست و  هیموضوعم  نیذهنم به ا یشلوغ نیداره. البته متلکش باعث شد تو ا

 زنم. یواسه خودم قدم م لکسیر یلیخ

 الن!اونم ا میباهم صحبت کن دیبا ست،ین یندا االن وقت شوخ_

 لنتیگرفته بود سا میکه تا اون لحظه تصم اریخوام بگم، با انگشت به دان یم یزیچ نیدونست همچ یکه انگار م ندا

 باشه اشاره کرد و گفت:
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 کرد. چمیسوال پ ارمیقبل شما دان ،یبپرس یخوا یم یفکر کنم بدونم چ_

 سمت یبه سمتش برداشتم، دستم رو لبه تخت گذاشتم و کم یمکث کرد و لبش رو به دندون گرفت، قدم کمی

که تو صداش مشهود بود  یشد و با دو دل رهیبه چشم هام خ نیی. از پانمشیصورتش خم شدم تا بتونم واضح تر بب

 ادامه داد.

 هادیپ نیو بعدش...بعدش از ماش ستادیهو ا کی نیماش ادمهیشد! من فقط  یکه چ ادینم ادمیراستش من اصال _

 شدم، اما...

 دهیکش اریلحظه نگاهم به دان کی دهیباال پر یحرفش با ابروها نیا دنیموند، با شن رهیخ یکرد و به نقطه کور سکوت

 بیکرد که چرا آنقدر اتفاقات عج یموضوع  فکر م نیست و انگار داشت به ا رهیشد، اونم با اخم به نقطه مقابلش خ

 ده؟یخراب شده رخ م نیداره تو ا بیغر

کرده بود اما االن با حرف  جمینه، گ ای استیموضوع که کار سون نیموضوع باور کنم، اگر تا االن ا نیتونستم ا ینم

 کارش به ماجرا باز شده! یا گهیمحض شد که کس د نیقیداد شکم  لمیکه ندا تحو ییها

 کرده؟ مخم ارور داده بدجور! تیکردنش کفا ینداشت و به زخم یبا اون کار یچرا ندا؟ چرا همه رو کشته ول اما،

خواد  یشه و اصال دلم نم یداره مشکوک م انیجر نیرو خطاب قرار دادم، ا اریدان یجد یصاف کردم و با صدا کمر

 برنامه هام مختل بشه.

 .رونیب دیپاتون رو از عمارت بزار دیندار یکه من نگفتم، نه ندا و نه تو حق یتا زمان_

 بهم انداخت و باالخره قفل دهنش رو باز کرد. یا رهیکه تازه به خودش اومده بود نگاه خ اریدان

 واسه خودت؟ مگه من... یگ یم یدار یچ_

 صورتم کردم ادامه دادم. یکه چاشن یرو به نشانه سکوت باال آوردم و با اخم دستم

هت از من ب شتریندا بمون اون االن ب شیدستوره! پ هی نیا ؟یاعتراض نکن یکیبگم تو  یزیچ هیدفعه من  هیشد _

 دادم. یداره. فکر کن چند روز به جفتتون مرخص ازین

قدم هام رو تند کردم و  دم،یکه به روش پاچ یکنه که مجال ندادم و با لبخند کم جون یخواست باز اعتراض اریدان

 از اتاق به سمت پله ها رفتم. عیسر
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رو  یزبا دیبمونه تا من مهره جد یباز رونیب اریدان دیبدم، فعال با رییهام رو تغ تیاولو دیمدتم که شده با کی یبرا

 هست. بیغر بیعج یبه اندازه کاف زیکنم. همه چ دایپ

 یبدبخت نیهوا کامال روشن شده و با وجود همه ا دم،یتخت دراز کش یرو یضرب باز کردم و با خستگ کیاتاق رو  در

 شد. یجا بند نم کیچشم هام  ینگران دیشا ای یاومد اما، از خستگ یخوابم مباز بود،  یها، چشم هام به سخت

 یبار از ب نیکپه مرگم رو بزارم تا ا شهیکه م یهر مدل دیهم فشردم. با یخوردم و چشم هام رو رو یتخت تکون یرو

 نمردم. یخواب

*** 

 ”هلنا“

 رهیساعته به خودم خ مین کیکه االن نزد نیکردم به ا یاتاق برداشتم و سع نهیو فکر آشفته، نگاه از آ یلیم یب با

 موندم، توجه نکنم.

 .دمیاز اتاقم دل بر د،یلنگیپام، به خاطر اون تصادف م یکه هنوزم کم یدرحال ر،یآروم و سربه ز یبا قدم ها 

یه ش مست که سربه سر خال دهیسپ یخنده ها یصدا ست،ین یکه تکرار یزیسالن خلوتِ و تنها چ شهیمثل هم 

 .ذاره

که  یباز بود و از بساط شهیقدم به سمت آشپزخونه برداشتم. در مثل هم ن،یو در همون ه دمیبه لبه شالم کش یدست

 پهنِ مشخصه در تدارک شام هستن. زیرو م

 ن؟یخوا یکمک نم_

شد. چند قدم  یچند روز، غرق در نگران نیمثل ا ناخانمیرنگ نگاه م دن،یهمزمان به سمتم چرخ دهیوسپ ناخانمیم

 .کردیپاک م یرو با پارچه ا سشیخ یکه دست ها یبه سمتم اومد، درحال

 گفت؟ برو استرا... یآقا شاهرخ چ یدیمگه نشن ؟یدختر تو چرا دوباره بلند شد_

بده،  لینشستنم رو تشک گاهیتا جا دم،یبه سمتم کش یرو کم زیم یجلو یکه صندل یوسط حرفش و درحال دمیپر

 گفتم:
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هفته تمام تو اتاق بمونم! درسته که تصادف کردم اما فلج که نشدم، االنم واقعا حوصلم سر رفته.  هیکه  دیندارتوفع _

پرستارش رو انجام بدن،  یام کارا هیکه، بق نیپدرش رو انجام بده نه ا یآقا شاهرخ پرستار استخدام کرده که کار ها

 . رمیهم نداره حقوق بگ یلیمن اگه کار نکنم دل

و  انیم یکه حت ی! جورمیعصبان میلیخ م،یدونم چه مرگم شده اما عصب یبودن، نم رهیبا تعجب به من خ ونجفتش

 .ذارندیتصادف و حال ناخوشم م یمورد رو به پا نیو ا دنیام فهم دهیسپ

 گذاشت و آروم گفت: زیم یدستش رو رو کی یخانم با مهربون نای. مستیاصال ن ست،ین نایا لشیدل اما

جا  نیا ادیم دهیسپ یتا وقت ،یدیمراقب خودت باش، قبال هم که د شتریب کمیبود  نیمن منظورم ا زمی. عزدونم یم_

 پس... مارستانِیکمک الزم ندارم، پدر آقام که چند روزه ب گهیمن د

 ...مارستانهیزدم، که باعث شد حرفش نصفه بمونه آره ب یصدا دار پوزخند

 !یاتفاق میلیشد، خ یبستر مارستانیپدر آقا شاهرخ رفت ب م،یکه ما مرخص شد یهمون روز صاف

 یو توجه رونیانجام بدم، بدون حرف اومدم ب یکار ذاشتنیچون نم کردیبه اوضاعم نم یآشپزخونه موندن کمک تو

 نکردم. هیبق یبه صدا کردن ها

حال  نی. انگار اگشتمیم میدگزن یجواب قانع کنند واسه مشکالت و کابوس ها کیدنبال  شتریخراب بود و ب حالم

 دلم برداره. نیدست از سر ا یخواست لحظه ا یخراب و آشفته نم

مدلش، از تو کمد چنگ زدم.  ایبدون توجه به رنگش  یطور نیرو هم یتو اتاق رفتم. مانتو شلوار یآن میتصم کی با

 .کنمیتا شب دق م نمشونیمادرم و پدرم تنگ شده و امروز نب یجارو تحمل کنم! دلم برا نیا تونمینم گهید

 دیشده، با دایدونم از کجا تو گلوم پ یکه نم یبغض لعنت نیپول برداشتم. ا کمیو  میو فقط گوش دمیلباس پوش عیسر

 جا بترکه! و کجا بهتر از آغوش خانوادم؟ کی

خواستم  یظم نبود و من بدون توجه به دردش فقط مبه در گرفتم و تو سالن رفتم، به خاطر پام قدم هام من دستم

 برم!

بم و مردونه اش،  یهمراه شد با صدا دیچیپیم یکه تو سالن خال یمحکم یقدم ها یصدا دیبه در که رس دستم

 خشک شده موند. رهیدستم به دستگ
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 هلنا صبر کن._

 یم که نیرو گچ گرفته بودن و با وجود ا. دستش رهیکه رو به روم قرار بگ یسمتش و منتظر موندم، تا زمان دمیچرخ

یکه نشون م یزیداشت و تنها چ یمحکم قدم برم شهیاما صاف و مثل هم دهید بیاز دنده هاشم آس یکیدونستم 

 همون دست گچ گرفتشِ. دهیتصادف، شاهرخ هم صدمه د نیتو ا داد

 نگاهش کنم. یو سوال رمیسرم رو باال بگ یبه خاطر قد بلند و چهارشونه اش، مجبور شدم کم ستاد،یبه روم ا رو

 ؟یریم یکجا دار_

خواب چرت و پرت  یو اون رو تحمل کردم. بسه هرچ نیرفتار مرموز ا یبسه هرچ د،یابروهام دو نیکم اخم ب کم

 گفتم: یکردم! با لحن تند یبسه قاط گهیهاش به چشم لطف نگاه کردم! د ی. بسه به دلسوزدمید

 خوام برم. یم باشه به شمام جواب پس بدم که کجا مو فکر نکنم الز رونیب_

و ناراحتم. اون دست سالمش رو  یچرا آنقدر عصب کردمیتندم باعث شد، با تعجب نگاهم کنه، خودمم درک نم لحن

 مکث گفت: یبا کم کرد،یکه ظاهر خونسردش رو حفظ م یفرو و درحال بشیتو ج

 بهتره که با ... ،یبر یخوا یفقط خواستم بگم هرجا م ،یجواب پس بد ستیالبته که الزم ن_

ه ک ییزایباره فوران کرد و منفجر شد، قبل تموم شدن جملش صدام رو انداختم رو سرم و تمام چ کیبه  تمیعصبان

 .ختمیر رونیرو ب کردیم ینیسه روز تو دلم سنگ نیتو ا

 ینم دیکن یفکرم ؟یفرستیور و اونور م نیلفت منو امحافظ گردن ک هیخوام برم با  یکه هرجا م دیگرفت ریمگه اس_

 هیهدفتون چ رون،یاز در خونه پام بزارم ب یذاریجا نم نیا یو آورد یکرد دایکس و کار پ یدختر بدبخت ب هیفهمم؟ 

و  یکن یبهم کمک م یکه ه یباهام دار ینسبت ای لتمیمخوام! مگه من فا یکس رو نم چیواقعا؟ بسه من ترحم ه

  ؟یمراقبم

خانم هم از آشپزخونه به سمت  نایو م دهیشد، سپ ینم نیمن عالوه بر شاهرخ که چشم هاش گرد تر از ا دادیداد ب با

 ما اومدن.

 کرد لب زد. یداد م یکه تو صداش ب یرنگ نگاهش عوض شد و با ناراحت شاهرخ

 قط نگرانتم.کارودارم، من ف نیاز ا یکه من قصد یکن یدختر خوب؟ چرا فکر م یچه هدف شوم_
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 خوام.... ینم نگرانه؟

 خوام! یرو نم ینگران نیا

 کردم گفتم: یکه با انگشت اشارم به خودم اشاره م یو درحال دمیخند یتوجه به لحن ناراحتش عصب بدون

کارم  یچ یبدون یکه حت نیبدون ا یچرا استخدادمم کرد یندار یمن خرم؟ اگر هدف یفک کرد ه؟یگوشام مخمل_

که  یپرستار ی. کدوم صاحب کاریپرستارم اوک یگیم ،یداد شیپ شیراحت پول دوماه حقوقم رو پ یلیهان؟ خ

واسه  شه؟یدستش م ریکارگر ز یهانگران سردرد  یکدوم صاحب کار رون؟یب فرستهیاستخدام کرده رو با محافظ م

  نم؟یبیپرستار نم هیتو چشم هات خودم و  یچ

جا حرف  نیکس الم تا کام ا چیسالن تو سکوت فرو رفت که انگار قرن هاست ه یجمله آخرم  رو گفتم، جور غیج با

 نزده!

همچنان با شدت خودش پابرجاست. اخم کمرنگِ  یدم و بازدم لعنت نیکم آورده بودم و ا ژنیاکس زدم،ینفس م نفس

باعث شد بغضم  نیهم درست بوده و یتا حد اتمیداد حدس ینشون م ه،یکه االن ازم فرار ییابروهاش و چشم ها نیب

 کم کم بشکنه!

 آب... کمی میبر ای. آروم باش بگمیدارم م یچ یفهم ینم ،یهلنا تو االن ناراحت_

 یقهوه ا یها لهیت نیکه نگاهم همچنان قفل ا یو با حرص درحال دمیکش دهیسپ فیدستان ظر نیرو از ب دستم

 بود گفتم: زونیگر

تو همون لونه موش خودم، که شرف داره به موندن تو  گردمی! برممونمینم یخونه کوفت نیتو ا میثان کی گهیمن د_

 .ننیبیبدبخت م هیکه همه منو به چشم  ییجا نیا

شد و منوسمت  ریمردانه اش اس یبازوهام توسط پنجه ها د،یرس اطیقدمم که به ح نیسمت در و اول دمیچرخ

 .دیخودش کش

ا دستش تو گچ بود ام کیکه  نیدر با ا یخواستم دستش رو پس برنم که کشوندتم سمت ستون جلو تیعصبان با

 .دیچرب یهمچنان زورش به من م

 کرد، لحنش آروم باشه نجوا کرد. یم یکه سع یدرحال  
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 الوقت دنب چیه میخدا قسم تو زندگ یهمش حق باتوعه اما، به خداوند ،یباش یعصب یطور نیا دمیمن بهت حق م_

 . ونمیمد میلیخ ونم،یداشتم من بهت مد لیوقت نبود. دل چیمن از رو ترحم نبود هلنا ه ینبودم. کارا زایچ نیا

 .دمیو بهش توپ دمیکش یقیعم نفس

چرت  یحرف ها شناسمت،یو نم دمیبارم تو رو تو گذشته ند هی یمن حت ؟یجناب محسن یچه کشک ؟یونیهه مد_

 من نده. لیتحو

 نبود آروم گفت: دیحد شد نیتا ا شیکه مطمئنم چند لحظه پ یفرستاد و با غم رونیرو آه مانند ب نفسش

 .یدون ینم زارویچ یلیتو خ_

 کردم. یدرک نم چیه ؟یچ یعنیکه گفت  ینیدونم؟ ا یرو نم یاخم نگاهش کردم، چ با

 دونم؟ یرو نم یفهمم، چ یمنظورت رو نم_

 گفت: یقیانداخت و با نفس عم نییر بدنش قرار گرفت، سرش رو پاکم کم از بازوم شل شد و کنا دستش

 بهت بگم. ستیاالن وقتش ن_

 صدام رو بردم باال و داد زدم. دوباره

 .رمیجا م نیاالن از ا نیهم امنیبگو  ای_

لحظه از غم پشت چشم هاش دلم گرفت و  کیانداخت،  یلرزونم نگاه عاجز یسر بلند کرد و به مرمک ها باالخره

 بره. نیاز ب تمیاز عصبان یباعث شد ناخوداگاه مقدار

یرو بهت م یدو روزه همه چ یکی نیبهم فرصت بده تو ا یشد تیاذ یلیدونم خ یاما االن نه هلنا. م گم،یبهت م_

 نرو. رونیو ب چند روزم تحمل کن نیا ،یفرصت بده. تو که تا االن تحمل کرد کمیفقط بهم  گم،

بود تا االن بهم  میمرد جلو روم هرچ نی. ارمیحرف هارو زد که ناخوداگاه باعث شد آروم بگ نیناراحت و با غم ا آنقدر

 دروغ نگفته.

 ادامه داد. دی. سکوتم رو ددمیخودم رو کنار کش یرو حفظ کردم و کم اخمم
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خوام بهت  یدارم، نه م یکارام نه مرض نیمن از ا خورم،ینرو. قسم م ییجا بمون و جا نیا گمیفقط چند روز د_

 حفاظت از خودته. یبزنم. به خدا همش برا یصدمه ا

 با تعجب نگاهش کردم. نباریا

 ؟یک ای ،یحفاظت؟ دربرابر چ_

جا واقعا چه  نیشد، چرا آنقدر مردد بود واسه حرف زدن؟ ا لیمتما نییو سرش به پا دیبه پشت گردنش کش یدست

من  ای محض یعقل یب دیدونم چرا، شا یگفت بهش اعتماد کنم. نم یته دلم م یخبر ندارم؟ حس یچخبره؟ من از 

 کنم. یدارم اشتباه م

 و آروم گفتم: ریکه قصدم برگشتن تو خونه بود سر به ز یسکوتش کالفه شدم و درحال از

 .مونمیجا نم نیا گهید ،ی. اما، اگه قانعم نکنکنمیباشه، چند روز صبر م_

 هدیو سپ نایاز م یهول دادم و برگشتم تو سالن، خبر یباز خونه رو کم مهیاز جوانبش نموندم، در ن یجواب منتظر

 نبود.

که البته بهتر رفتن. اصال حوصله ندارم سوال  ارند،یبه سمتم حجوم ب شون،یتوقع داشتم تا برگردم با سواالت رگبار 

 .رسهیبه ذهنم نم یجواب چیخودمم سوال شده و ه یازم بپرسند که برا ییها

آقا  یحال بدم، با حرف ها نم،یرو بب یخواست کس یبار، در رو قفل کردم، دلم نم نیاول یرفتم تو اتاق و برا میمستق

 شاهرخ بدترم شد!

 خواد صدمه بزنه؟ یندار م یچیه مِیتیدختر  کیبه  یک ؟یآخه دربرابر چ ؟یچ یعنیاز من  محافظت

 .ادیرنمعقل من دوزار جور د با

که  یکنار تخت بود درحال زیم رهیتخت نشستم، پاهام رو تو شکمم جمع کردم و چشم هام خ یرو زون،یو آو ناراحت

 .دیچرخیداشت م یکره خاک نیفکرم تو گوشه گوشه ا

 !دادیرو م شیکاش ندا جواب گوش یکرمت رو شکر، رنگ آرامش به من حرومه نه؟ ا ایخدا
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که دلم واسش تنگ شده. حداقل تا بود، حس  شمیبودم اما، منکرش نم یکفر یکه از دست اونم حساب نیوجود ا با

 .ستمیرحم تنها ن یب یایدن نیتو ا کردمیم

 آوردم. ادیبودم به  مارستانیرو که تو ب شیزانو گذاشتم و سه روز پ یرو رو سرم

که بغل دستم داشت از  یه هوش اومدم کسب یاون حس اعتماد رو نسبت به نداهم نداشتم، وقت گهید یحت

 کرد ندا بود.  یم هیگر یخوشحال

 اورد من بدبخت بودم. یکه داشت از تعجب شاخ درم یکس و

 بهت خبر داد، جواب سرباال داد. یک ای یچه طور اومد دمیپرس یهرچ

یرو م گریکه داشتند حس کردم هم د یکیشد و از تو مکالمه کوچ یسرخ م دیدیکه شاهرخ رو م ییزمان ها فقط

 .دادیجواب نم ایخاموش بود  ای شیبهش زنگ زدم، گوش یزد و هرچ بشیکه غ مارستانمی! بعد بشناسند

از گوشه چشمم سُر خورد، همون طور رد نَمش رو از  یهم فشار دادم، که قطر اشک یاز اشکم رو رو سیخ یها چشم

 جلو چشمم نقش بست. شبمیوس دلحظه کاب د،یکشچونم  نییچشم، تا پا

 شد خواب باشه! یباورم نم دارشدم،یب یکه وقت دیرس یبه نظر م یکه آنقدر واقع یکابوس

اون لحظه حالم بد بود اما،  ایدونم توهمِ،  ی! نمدمشیکه شک ندارم قبال د یکس دم،یدیکه تو خواب هام م یپسر

 هوش شدم بازم تو خوابم بود. یکه ب یوقت میمطمئنم تصادفم کرد

 قینفس عم کیو حس کردم لپ هام گل انداخت، گر گرفتم و  دیخون به گونه هام دو شب،یخواب د یادآوری از

 .دمیکش

 زدم، بیدادم و به خودم نه هیبه پشت سرم تک صاف

لب  یدونم چرا اما، دستم رو رو ی! نمایخاک برسر نیخواب از ا کی ؟یکن یم یطور نیخوابِ چرت بود چرا ا کی

 ! واقعا انگار اون داشت من رو...دیرس یبه نظر م یواقع یلیخ ی. ولدمیهام کش

 تکون دادم. نیرو به دندون گرفتم و همزمان سرم رو به طرف لبم

 شدم. وونهیکنم د یحس م دیعالم به تو سرم، دوزار عقل داشتم اونم پر خاک
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من به آقا شاهرخ  اد،یاز دستم برنم میکنم. البته کار کاریچ دیدونم با یشده که نم فیذهنم آنقدر سوال رد تو

 صبر کنم!  دیاعتماد کردم پس با

 .فتهیب یادیتازه اولش و قرار اتفاقات ز گهیبهم م یحس کی

***. 

ز قطرات شبنم، ابه خاطر  یکیکنار حوض بود که تو تار کیکوچ یبودم و نگاهم قفل گل ها رهیخ رونیپنجره به ب از

 . دیدرخشیم یدور کم

 چشمم به جمال آقا شاهرخ افتاد.  یدادم و نه حت حیرو برام توض یزیچ یروز کامل گذشت اما نه کس کی

خانم موند و نگاه  نایهم رفت و فقط م دهیسپ یو برنگشت، حت رونیکه باهام صحبت کرد، از خونه زد ب روزید از

 نپرسه. یکرد تا سوال ینگرانش، همش خودش رو کنترل م

پروند که شاهرخ  میمستق ریهرچند که تو حرفاش غ گه،ینم یزیشد که چرا واقعا چ ادمیباعث تعجب ز نیهم

 نپرسه. یزیخواسته ازم چ

 یدلم نم یخانم صحبت کنم، االن حت نایبا م ایخواست آشپزخونه کار کنم  یقبل که همش دلم م یروزا برعکس

 !ونریب امیخواست از اتاق ب

 ییجورا کیدلم شده که خواب خوراک رو  نیمهمون ا یبیکه بهم زد ترس عج ییدونم چه مرگمه، از حرف ها ینم

 خواد بکشتم! یم یکیهم  ییاگه برم تو دستشو یکنم حت یازم گرفت، حس م

 کف دستم انداختم. کیرو به لبه پنجره گرفتم و نگاهم رو به چندتا زخم کوچ دستم

 کنم آخه؟ کاریاما، با روح زخم خورد ام چ شهیخوب م نیبود، باز ا یظاهر نیکاش تمام زخم هام مثل ا یا

خواست ساعت رو نگاه کنم چون  یرو از نظر گذروندم، دلم نم اطیح گهیباره د کیرو آه مانند بازدم کردم و  نفسم

 .نمیخوابم و بازم کابوس ببب ترسمیم یاما، حت ادیشبه و من خوابم م مهین کیدونستم نزد یم

و پشت بندش سوت  دیکش ریلحظه سرم ت کیآروم، از پنجره فاصله گرفتم و رفتم سمت تخت که  یقدم ها با

 گوشم به صدا دراومد، با دوتا دستم سرم رو دربرگرفتم و فشار دادم. یتو یبلند
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 گم کرد. هیورود به ر یراهش رو برا نژیگردش، اکس نیبشه چرخ گردون، تو ا امیالزم بود که دن هیچند ثان فقط

رو جفت زانوهام مطمئن  فیکردم، با حس کردن درد خف یناله ا دیچیپیکه تو سرم م یشد و از درد کیجا تار همه

 مرحله سقوط انجام شد. نیشدم اول

 کردند. یچشمم عرض اندام م یجلو یگنگ و نامشخص ریپشت سرهم، تصاو 

 ...یتمرکز کنم بعد شیکیخواستم رو  یم تا

 !یبازهم بعد و

کنار  رنگ اهیبزرگ و س زیرو بغل کردن ، چ گهیکه هم د یتونل، دختر و پسر کیجنگل مه گرفته و ترسناک،  ریتصو

 ....کیتار یجاده ا

که تو تصادفم چند لحظه تو  یو حالم بدشد، همون دمشید یا هیثان یکه تو فروشگاه برا یاون پسر مرموز وبازم

 بود... امیرو

 داشته باشه، اما اون پسر... یبه من اصال ربط ریتصاو نیگنگ بود که شک داشتم ا آنقدر

 .ستادیاز حرکت ا زینفس و کم شدن ضربانِ شتابان قلبم، همه چ یبا حس تنگ 

اق گمشده ات یها ژنیاکس دنیزدم و با ولع شروع به بلع نمیبه س ی! چنگنیتو اتاق بودم و کنار تخت، پخش زم من

 کردم. 

سوت قطع شد و درد  یکردم. صدا فیچندتا سرفه خف سوختیکه کم کم م یخشک شده ا یتاره، با گلو یکم دمید

 شد. لیتبد یزیو ر فیوحشتناک سرم به درد خف

صورتم نشست و عرق  یلرزونم، رو یبشه، دست ها یتا ضربان قلب و تنفسم عاد دیطول کش قهیچند دق دیشا

 بود رو لمس کرد. میشونیپ یکه رو یسرد

گاه بهش  هیتخت و به حالت تک هِیحالم رو نرمال تر کرد، چنگ زدم به رو قیعم یشد؟ نفس ها یچند لحظه چ یبرا

 .ستادمیفشار آوردم و ا
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آروم به سمت  داد،یخشک شدم آزارم م یهمش جلو چشمام بود. گلو دمیچند لحظه د نیکه تو هم ییها زیچ تمام

 بره. جیدو مرتبه سرم گ دمیترسیدر قدم برداشتم و همش م

 گاه خودم قرار دادم.  هیبشم، تک کیتار مهیاتاق برسم و وارد سالن ن رونیکه به ب ییروتا جا وارید

 که شالم رو شونه یشمرده، درحال یو با قدم ها دمیکش قیدر دوتا نفس عم یجا نبود، جلو نیا یوقت شب کس نیا

 برداشتم. یآب وانیدستم، ل فیآشپزخونه رفتم و با لرزش خف خوردیهام سُر م

رفت و لب  نیو سوزشش کم کم از ب دادیم قلیسوخت اما هر قطره گلوم رو ص شتریورود قطرات آب، اول گلوم ب با

 خشک شدم تر شد. یها

 هام دعوت کردم. امشب من چه مرگم شده؟ هیبه ر یقیگلوم رو راحت تر قورت دادم و نفس عم آب

 دیرفت، با یزده بود، کنار نم یچشم هام درحال بندر یکه هنوزم جلو ییها زیو چ ریتصاو نیآروم بلند شدم، ا 

 گنگ و مبهمِ.  شهیچقدر به من ربط داره و چقدرش مثل هم نمیقشنگ فکر کنم بب نمیبش

 شتریبار ب کیروشن کتابخونه که فقط  یر چرخوندم به چراغ هاواسه رفتن مردد شدم ، س یپله ها لحظه ا یجلو

 شدم.  رهیداخل نرفتم، خ

 خانمم که صبح رفت... نای. آقا شاهرخم که برنگشته، مستیتو عمارت ن یمطمئنم چراغ ها خاموش بود و کس من

 االن؟ ناموسا؟ ایبه دلم نشست، خاک عالم نکنه دزده؟ خدا یدلشوره بد هوی

 شانسه من بدبخت دارم. نمیا ه؟یزیچ نیهمچ کیوقت  االن

د با وجو یکه حت یتینرده ها محکم کردم. و با حس فضول ینه، دستم رو رو ایمطمئن شم دزدِ  دیکه با نیتصور ا با

 از پله ها آروم و شمره باال رفتم. زد،یم خیترسم داشت بهم س

 وقت شب روشنه؟ نیاون چراغ روشن بودم که چرا ا رهیشد، خ یرفتم نفس هام تند تر م یباال تر م یهرچ

کوبه! ب یبا مشت به در یکه کس نیا هیشب ییبه گوشم خورد، صدا یزیبرخورد چ یبا در داشتم  که صدا یکم فاصله

 دزده؟ یجد یلحظه فشارم افتاد نکنه جد هی
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ر د یکردم و روبه رو یمونده رو ط یبرداشتم و چند قدم باق واریکنار د یا شهیعقل ناقصم گلدون بلند و ش نیا با

 .ستادمیا

که داره  هیکدوم دزد نفهم گهید نیاخم هام در هم شد ا زد،یداشت حرف م یانگار کس د،یرسیبه گوش م ییصداها

 زنه؟یبلند بلند حرف م

تا االن  ،یرو فراموش کرد زیکه همه چ یآنقدر غرق انتقام و کوفت و زهرمار شد گم،یم یمن چ یفهم یتو نم_

 ؟یفهم یچرا نم شهینم گهینداره بسه، تا االنش حرمت حفظ کردم اما، االن د بیو گفتم ع دمیکنار کش یهرچ

 صدا... نیگوشم رو بردم جلوتر ا کمی

سرصدا، لبم رو به دندون گرفتم حتما داره با تلفن  یبرگشته عمارت؟ چه ب یعنیآقا شاهرخ شک ندارم!  یصدا نیا

 .زنهیحرف م

 ناجور بود. یلیخنده اما خ ریخواست بزنم ز یدلم م شمیتصورات چند لحظه پ از 

 رو گوش کنم.  ارویمکالمه  نمینه آنقدر که بش یفضولم، ول درسته

، نفر دوم یقدم رو برداشتم که باصدا نیدادم  اول یرو فشار م نمیگذاشتم سر جاش و همون طور که قفسه س گلدون

 از کار افتاد! میحرکت ستمیکل س

کردم؟ من  یچرا تمام مدت ازش دور یکن یفکر م ست،یکنم شاهرخ، االن وقتش ن یکار نیهمچ تونمینم من_

 یم یکه به خاطر اون دختر هر کار ستم،یچشم گوش بسته ن شهیاون عاشق پ گهیمن د ستم،یاون آدم سابق ن گهید

 من مرد. یکرد، اون برا

 ه؟یک اروی نیترس به دلم راه انداخت، ا شیعصب یپشت در، صدا نیهم از

 .یکیاما نه به اندازه اون  هیکه انگار اونم عصب د،یشاهرخ به گوش رس یزود دوباره صدا یلیخ

و  اریچرا اون روز به خاطر نجات جونش دان ؟یهه مرد؟ دِ المصب اگه مهم نبود چرا تمام مدت، از دور مراقبش بود_

اون پدر مادرش از دست  نیتوعه؟ بب ریبال هاسرش اومده نصفش تقص نیاگه االن ا یفهم ینم ؟یفرستاد سانیعل

جا نگه ش  نیا تونمینم گهیشک کرده، من د زایچ یلیبه خ ،یدنبالش یکه جناب عال یداده االنم به لطف اون گرگ

 دارم.
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 دم،یمن تو عمرم شاهرخ ند شه؟یآخه مگه م یول کنند؟یدرباره من صحبت م نایا گفتیبهم م یحس هی چرا

 ؟یاصال عاشق ک ه،یچ شهیمنظورش از عاشق پ ای ه؟یمنظورش  از گرگ ک

 و بعدش نَفسم گرفت. اتمیشد رو تمام حدس دهیخط کش کیداد نفر دوم،  یصدا با

 یارزش گهیبه درک! برام د اره،یخواد سرش ب یم ییهر بال ایبسه شاهرخ، اگه شک کردِ ولش کن، بزار بره. بزار سون_

 هلنا نقطه ضعفم بشه و نقشه هام رو خراب کنه... ذارمینم گهیخودم نقطه ضعف نذاشتم، د ینداره، من تا االن برا

 گفت.... یچ دمینفهم گهید

 اطرافم باشه در رو با شتاب باز کردم و رفتم تو... تیکه حواسم به موقع نیاون اسم منو آورد؟ بدون ا اون،

 بزنه رونیبود ب کیکه از حدقه نزد ییشاهرخ بود که باچشم ها دیکه به سمتم چرخ یکس نیورود سر زدم، اول با

 لب آروم صدام زد. رینگاهم کرد، ز

 !؟یکن یم کاریجا چ نیهلنا؟ تو ا_

که صدا زدنِ اسمم توسط شاهرخ، همزمان شد با برگشتن نفر دوم و چشم تو چشم  دیترکیکم بغضم داشت م کم

 شدن.

 .دیچرخیدور سرم داشت م اینفسم گرفت، دوباره دن دنشید با

 هگیکردم د یکه حس م یی! دستم رو به سرم گرفتم و با پاهاادیداره سرم م ییچه بال ای.....امکان نداره. خدانی....انیا

 .دمیتحمل وزنم رو نداره به پشت چرخ

 ....ستین یامکان نداره، نه واقع نیا_

 نگاه کردم. شناسمشیو من مطمئنم نم اهامیشدِ کابوس رو بایکه تقر یاون پسر یو به صورت اخمو دمیچرخ دوباره

 ....تو...یتو لعنت ؟یکه تو خوابم یهمون ؟یتو، تو همون_

 سوت...  یصدا دوباره

 که تا مغز استخوانم رو سوزاند. یو درد وحشتناک غیج یصدا
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 :گفت یگرفته ا یآروم بودن باال آورد با صداکه دست سالمش رو به نشونه  یسمتم برداشت و درحال یقدم شاهرخ

 بدم. حیهلنا، آروم باش بزار برات توض_

 رمیبگ دهیکردم دردم رو ناد یم یکه سع یبه سمت مخالفشون، تو اتاق قدم برداشتم و فاصله رو حفظ کردم، درحال 

 گفتم: غیبا ج

 ...دیگیهمتون دروغ م ا،یگفتم جلون ا،یجلو ن_

 گفت،ینم یچیو ه کردیو با اخم داشت تمام حرکاتم رو نگاه م نهیانگشت اشارم به همون پسره که دست به س با

 موقع، داد زدم. یب یا هیاشاره کردم و با گر

که  یلعنت یکاره ا یمن چ یزندگ یتو، تو ؟یدیچرا تو خوابم عذابم م ؟یسرم آورد ییهان؟ چه بال یهست یتو ک_

 ؟یم گرفتخواب و خوراک و از

دردنده اشتباه  ریلحظه باش کیبه سمتم برداشت، که  یهو اون پسره، قدم کیبگه که  یزیدهن باز کرد چ شاهرخ

 .دیزد که ستون خونه لرز یگرفتمش، چنان داد

 تموم کن. یمسخره باز نیا ،یو نه برام مهم شناسمیکارم، دختر احمق! نه تورو م چیمن ه_

 !گهیمطمئنم دروغ م گه،یدروغ م نه

سمت در،  دیبهم کرد و چرخ رهینگاه خ کی د،یدرخشیبدجور م یکیکه تو تار شیقهوه ا یوحش یاون چشم ها با

 رفت؟  یداشت م یواقع

 مطمئنم! مه،یگم شده پازل زندگ کهیبره، اون ت ذارمینه! نم نه،

اب بود، خط شتریب یشتریر شیلرزشش از زلزله ش که ییبود اما، تمامش رو پس زدم و با صدا دهیدرد امونم رو بر سر

 قرارش دادم:

تو کابوسم، تو اون  دمتیمنم د ،یشناسی. مطمئنم میشناسیهلنا، تو منو م یگفت دمیخودم شن ،یگینه دروغ م_

 تو اون... ،یفروشگاه لعنت

 من گفت خانوادم!  یاومد، خانوادم؟ خدا ادمیشاهرخ به  یحرف ها هیلحظه بق هی
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  "که براش افتاده به خاطر توعه یینصفه اتفاق ها"

 شد ناخوداگاه به زبونش آوردم. یجمله همچنان تو ذهنم داشت پژواک م نیا

 ؟یتو...ب...باعث.... مرگ خ..انوا..دم.. شد_

 .دادمیکه داشتم جون م یمن بود، من رهیثابت موند، شاهرخ تو سکوت خ رهیرو دستگ دستش

 آروم گفت: یبهم انداخت و محکم ول یزم اخم رو صورتش پر رنگِ، نگاهسمت من، هنو سرچرخوند

 نداره... یربط چیمرگ اونا به من ه_

 زدم. داد

 ؟یهست یتوعه؟ تو ک ریکه نصفش تقص یمن آورد یبه سر زندگ ییچه بال ؟یا کارهیتو چ ینداره؟ پس لعنت_

 !دمیدیاشک شد که تار م سیمن از مرگم بدترِ. صورتم آنقدر خ یسکوتش برا نیکرد و ا سکوت

 نبود. یکار کردن قلبم، کاف ینفس ها برا نیو انگار ا زدمینفس م نفس

 شاهرخ اومد. یبودم که صدا رشیخ

 من منظورم... ینبود که تو فکرش رو کرد یهلنا منظورم اون_

 کردم. نگاهش

من  یزندگ ی! ازکدوم جهنم پاتون تود؟یدار یچرا دست از سر من برنمآخه؟  هیچه عذاب نیا ایبازم دروغ؟ خدا_

 بدبخت باز شد!

 .کشمیعقلم رو از دست داده باشم اما، نم دیشا کشم،ینم گهید نه

موهام  دیوزیکه م یخنک میپام رفتم تو تراس، نس یو سست یجینگاهم به در باز تراس، که نرده نداشت افتاد. با گ 

 .کوفتیرو به صورتم م

مشت  یفک منقبض شده و دست ها تونستمیکه م یرفتنم تو تراس، همون پسره چند قدم جلو اومد در حال با

 .نمیشدش رو بب
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 ...نوریا ایهلنا، خطرناکه ب یکن یم کاریچ_

 یزندگ نیاز شر ا دیشا خوردیو سرم به سنگ ها م دمیپریداشت؟ آره داشت درستهِ دو طبقه بود؛ اما اگه م خطر

 شدم. یراحت م

 سمت شاهرخ گرفتم. دیلرزونم رو به حالت تهد دست

 و حاال، حاال... دمینشده، کم درد نکش بمینص یتو زندگ ی! خسته شدم، کم بدبختپرمیبه خدا قسم م_

 داد زد. تیگرفتم که  همون پسره با عصبان ینفس

 .نوریا ایب شوریدخترب ؟یحاال چ_

 دادم گفتم: یکه با انگشت اشارم خودش رو نشون م یدرحال ،یلرزون یو با صدا دمیبه چشم هام کش یدست

 منه... هینکبت یاما، هر شب تو خواب ها شناسهیمنو نم گهیحاال کابوسم زنده شده جلو رومه، م_

 !نمیچهره هاشون رو بب تونستمیم یکردم، آنقدر حالم بد بود که به سخت یسردردم رو حس نم گهید

 با آرامش باهام حرف بزنه گفت: کردیم یکه سع یتراس و درحال کیاومد نزد کمی شاهرخ

 بزار... ؟یخوا یبدم، مگه جواب نم حیبزار توض_

که چند قدم باهام فاصله داشت. با  یجور ستاد،یدر تراس ا یاون پسره حرفش رو نصفه کرد. جلو یصدا اما

 تکون داد و با حرص گفت: یدست تیعصبان

ه کارات ب نیبا ا یدختر جون، فک کرد یمن مرد یتو برا ،یارزش ندار یکیمن  یباشه برو بپر. برا ؟یبپر یخوا یم_

 ؟یرسیم ییجا

 کردم نفس بکشم. یرو گاز گرفتم و سع لبم

که تو صداش  یمشت شدش و از همه مهمتر جذبه ا یمتورمِ کنار گلوش و دست ها یرگ ها ،یصورت عصب نیا  

 من آشناست! چرا؟ یبود، برا

 داد ادامه داد. با
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 ؟ینیب یفقط خودت کابوس م ی. فکر کردشهیبه نفعه منم م ادیسرت ب ییبال هیبرو بپر، بلکه  یریبم یخوا یم_

و قدم د  دمیوار قلبم درد گرفت که نفهم وانهیچنان د دم،یقلبم نشن کینزد ییجا دنیرکشیحرف هاش رو با ت هیبق

 شه... یداره برام حروم م دنینفس کش دمیبه عقب برداشتم، نفهم

که با  یکس یشد و حس سقوط رو با تمام وجودم حس کردم و صدا یخال رپامیبه خودم اومدم که ز یلحظه ا فقط

 داد زد. یمونیپش

 نه! هلنا!_

 "!یندار یمن ارزش یتو برا"گفته بود  شیپ هیچند ثان نیکه هم یکس همون

 ! سقوط

جسمم بود اما، با کمر تو  یشدن درد، تو هرکجا دهیچیضربه و پ نیو چشم هام رو بستم و آماده اول دمیکش یغیج

 کردم. یکمرم و زانوهام حس م ریز شتریرو ب یگرم نیفرو رفتم. ا یگرم و نسبتا نرم یجا

 .دمید یو تار م رهیرو ت امیکه داشتم وحشتناک بود، از ترس با دست هام صورتم رو پوشانده بودم و دن یخالئ حس

داد، مردد دستم رو از صورتم  یکه پشت دستم رو قلقلک م یگرم یحس نشد، با برخورد نفس ها یدرد یوقت اما،

 قبل رو نداشت باز کردم. تیکه عصبان یصورت یکنار زدم. چشم هام رو به رو

 چشم ها... نیصورت، ا نیا

 لب هاش افتاد... ینگاهم از چشم هاش، ناخوداگاه رو 

 شد. یم شتریداشت ب یاومد و ه یتو ذهنم م یبیغر بیعج یزهاینگاهم رو انداختم باال، چ دوباره

به  تونستمیشد و من م یم نییباال و پا نشیزد و با هر تنفس قفسه س یصورتش رو برد عقب، نفس نفس م یکم 

 ه؟یچ لشیرد اما دلشد حسش ک یبود که تا فَرسَنگ ها م یشدم، غم قیحسش کنم. تو چشم هاش دق یراحت

 خورد. یتوسط باد تکون م شیشونیپ یاز موهاش رو یصورتش نشسته بود و مقدار یرو یعرق
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 نفسش سخت گرفته است به آغوش بکش ،"

 "رو ختهیرنجورِ به هم ر یِزنِ خسته  نیا

 

 نجوا کرد. یزد، با کالفگ یطور که نفس نفس م همون

 !یخر یلیخ_

 ممکنه؟ یزیچ نیدرک کنه که چه طور همچ تونستینم وبمیدرست تو بغلش بودم و ذهن مع من

 زدم! نیپنجره رو تخم نییذهنم با ها و بارها فاصله تراس تا پا تو

 تر بود. اهیس اط،یح یکیکه از تار یزیکنار شونه ها تکون خورد، چ یزیچ یلحظه ا یبرا 

ترس به دلم راه افتاد و چشم هام  ،ی، بزرگ و پر ابهت! اما به چشم برهم زدن اهِیس یاز پرها دهیکه انگار پوش یزیچ

 چشم هاش شد. رهیگرد و خ

 تونستمیانگار ردپا گذاشته بود رو م شیقهوه ا یکه تو چشم ها یقرمز پر رنگ ینگاه کردم، رگ ها قیدق یوقت

 !نمیبب

 دونم! یو چرا؟ نم یفرار کردن، از چ یتالش برا نیاول دم،یهوا تکون دادم و خودم رو باال کش یپاهام رو ب 

 فشار داد. نشیولم نکرد، عوضش از جاش بلند شد و منو محکم تر به قفسه س اما،

 .نیبزارتم زم ن،یمنو بزار زم_

 یزیچ نیهمچ دنیبا د خورد،یاست! که از دو طرف شونه هاش تکون م اهیس زیاون چ دمیبلند شد تازه د یوقت

 امکان نداشت! نیکردم که نفسم گرفت. ا یچنان قالب ته

 بودن! اهیس نایباشه؟ ا دیسف دی! بال فرشته ها مگه نباستنیفرشته ن یبال ها نایا

وجود نداره، شک ندارم توهم  یزیچ نیباشه، همچ یتونه واقع ینم نیکرده، ا اهیکه خواب هام رو س اهیقدر س همون

 زدم.
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رفت  یاهیگذاشتم که صورتش رو به سمتم چرخوند، کم کم چشم هام س نشیس یجونم رو  مردد رو یب یها دست

 شد. یذهنم تکرار م یرو نجوا کنم که تو یلب اسم ریو فقط تونستم ز

 ...نیشاه_

*** 

 .شیبک به گذشته، دوسال پ فلش

با  چارم،یبتمام عقده و حرص هام رو سر لب  ادیز ینگران دیگرفتم، از حرص و شا یکه دوباره شمارش رو م یدرحال"

 کیاشاره کوچ کیکه رو اسمش درحال چشمک زدن و محتاج،  میکردم. دوباره به صفحه گوش یم یخال زیر یگاز ها

 شدم. رهیواسه پاسخِ، خ

جواب اس ام اس هم  یجواب موند، حت یکه زنگ زدم، همش ب یبار ستیب نی! ادهیخورد بود چرا جواب نم اعصابم

 .دهینم

 یشکارم که چرا جلو یطرف از دستش حساب کیمنه، از  یال و روزش، باعث خودخورخبر موندن از ح یب نیهم

 خبر یب نیبا ا میرو سرش خراب کنم و از طرف غیج یغر با چاشن یخواد کل یداداشش اون روز منو بغل کرد! و دلم م

 شورم. یتو دلم رخت م ،یشدنش دارم از نگران بیغ

 شده؟ یزیچ ،یریور م تیبا گوش یو مدام دار یتو خودت میراه افتاد یاز وقت ه؟یباباجون چ_

حفظ ظاهر، همون طور  یکرد انداختم و برا ینگاهم م ن،یماش یجلو نهیبه سمت بابا که از آ یرو از صفحه گوش سرم

 زدم. یفشردم، لبخند یکردم م خی یمنحوسم رو تو دست ها یکه گوش

 چینگران اونم. ه کمی ده،یزنم جواب نم یزنگ م یبود هرچ مارستانیاز دوستام مادرش ب یکی ست،ین ینه طور_

 داد. یهام رو نم امیجواب پ ریوقت آنقدر د

جا گذاشته  ییرو تو دستشو تیزد و تو نفهم گوش یروز تمام داشت بهت زنگ م کیبود  یجون خودت، ک آره

آنقدر بهم  ادمهیخندم گرفت،  میشانس آوردم اون روز مامان و بابا خونه نبودن! از تصور اون روز و خنگ باز ؟یبود

 بودم. یزنگ زده بود که هر لحظه منتظر ترک خوردن، کف دستشو

 گرفت و حواسش رو به جاده داد. نهیچشم از آ بابا
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 روم گفت:بهم انداخت و آ ینگاه یمامان برگشت و از پشت صندل همزمان

 .دنشیبنده خدا کار داره! فردا برو د دیحاال آنقدر زنگ نزن شا ره،یان شاهلل خ_

 .دیتو چشم هام دو یکه بهشون گفتم، شرمندگ یدروغ از

رو نداره، تازه  دنمیشدم که نگو! باباش که چشم د یخر کیکار کنم؟ صاف و پوست کنده بگم عاشق  یاما، خب چ 

آبروم با  شیام که پشتشه برادر بزرگترشه که الحمداهلل، چند روز پ ی! تنها کسرهیگ یزنم م داره ر،یواگ ریهاگ نیتو ا

 .شآبم رو کیعشق بنده، به فنا رفت  نیهم یها یجلف باز

 شدم. ابونیمنظره نه چندادن جذاب ب رهیلب گفتم و از پنجره، خ ریز یانداختم و چشم نییرو پا سرم

جواب دادن، تا مرز سکته  ریو د میباز جیرو نده. من چرا! تا دلت بخواد با گ میسابقه نداشت جواب گوش تاحاال

 نه! نیرسوندمش اما، شاه

 . زدیدادم حتما بهم زنگ م یاگر نم یحت

 زود بغضش یلیکنم خ یاز حد گرفتس و حس م یادینگاه کردم، آسمون ز  رونیدستام فشردم و به ب نیرو ب یگوش

 بشکنه.

لرزم گرفت،  یلحظه ا دیکه وز یدادم.اما، از باد سرد هیو سرم رو به پشت سرم تک نییرو دادم پا شهیش کمی

 رو باال بردم.  شهیشدم و دوباره ش مونیپش

 کنم. یخود باشه، هالکت م یهام ب ینگران نی! فقط خداکنه تمام اارمیازت درب یپدر هی میبرس بزار

دادم با  یگاه قرار م هیمامان به حالت تک یصندل یاز دستام رو رو یکیکه  یچشم هام رو باز کردم، درحال یال آروم

 خنده گفتم:

 دختر شما گشنشه. نی! امیرس یم یراننده؟ پس ما ک یآقا_

 رخش مشخص بود با خنده گفت: مین یکیکه تو تار یدنده رو جابه جا کرد، درحال بابا

 ساعت کمتر. کی دینمونده، شا ادیز_

 بودم. رهیکه برگردم سرجام، به جاده صاف رو به روم خ نیدون ادادم و ب لشیتحو یلبخند

Created in Master PDF Editor - Demo Version

Created in Master PDF Editor - Demo Version

http://code-industry.net/


 ترس از مه

 
376 

 

 یروش کاشتم و بالحن مظلوم یسرم رو سمت گونه مامان خم کردم و بوسه آروم م،یشد یم کیبه تونل نزد میداشت

 گفتم:

 یکن ب یونیپادرم ایخوره ها! ب یرو م کهیمن؟ روده بزرگه داره کوچ یبد یدار یزیچ فتی! گشنمه تو اون کیمامان_

 .میروده نش

 گشت زمزمه وار گفت: یپاش رو م یرو فِیبهم رفت و همون طور که ک یچشم غره ا مامان

 ؟یدارم بهت بدم. مگه تو شام نخورد یزیچ یشکوالت نمیبب سای! واگهید میرسیساعت صبر کن، االن م کیبچه _

 که... ید یغذات رو بخور! گوش نم نیقشنگ بش ت،یور رفتن با اون گوش یهمه بهت گفتم به جا نیا

 !گهیبودم د نیشاه نیکنم، همش درحال اس دادن به ا یبه مجازاتش اضافه م نمی. ادمیخند زیر زیر

آورد رو  رونیب فشیکه از ک یزیچ نیو منتظر بودم  اول دیچرخ یمامان م یو دست ها فیک ینگاه گشنم رو همچنان

فراتر  ی. لبخند از رو لب هام جمع شد و حسدیلحظه دلم لرز کی یبرا که میتونل بود یخروج یبخورم. درست جلو

 شد. یم شتریتونل، ب یکیتار مصدا قورت دادم کم ک یاز بد، به دلم حجوم آورد. آب گلوم رو ب

 به دلم چنگ زد؟ یحس مسخره ا نیهوا همچ یب چرا

 نگاهم کرد.  یچشم ریبودم که ز رشیخ یا هیکرد، چند ثان یم یچرخوندم سمت بابا خونسرد داشت رانندگ چشم

 لب گفتم: ریشد، ز یحس بد کم کم اشک داشت به چشم هام رونه م نیکه از ا یدرحال

 دوست دارم! یلیخ ،ییبابا_

سمت جاده فقط  دمیچرخ یصاحابم آروم بشه اما، وقت یدل ب نیجواب ممکن ازش بودم که ا نیقشنگ تر منتظر

 ده سبز شد!بزرگ وسط جا اهیس زیچ کیلحظه  کی

 .دمیکش یغیج

 بابا، مراقب باش!_

 ...بیامام غر ای_

 ادِ؟یز نیسرعت ماش ایبود  رید
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 !مینخورد یکه وسط جاده قد الم کرده بود حت یبزرگ زیبه اون چ مطمئنم

 یزیعقب پرت شدم و تا خواستم دستم رو به چ یبه صندل یادیمامان شل شد و با شتاب ز یاز کنار صندل دستم

 !شهیسرم محکم خورد به ش رم،یبگ

کردم. همه جا تار شد، صدا ها  یبود و من فقط طعم تلخ مرگ رو حس م قیبه ذره ذره وجودم، درحال تزر درد،

 قطع...

 !دیچیتو سر و گوشم پ یسوت کر کننده ا یصدا فقط

 شد، درد داشتم... یچ دمینفهم

 قابل حس بود. میشونیپ یرو یسیتونستم نفس بکشم و حس خ ینم

 ...اهیس میلیخ اه،یجا س همه

ها  یبه اطراف انداختم صندل ی. دستم رو به سرم گرفتم و نگاهدمیو تار د رهیت ارویچشم هام رو باز کردم که دن یال

 افتاد... یبودم و منگ و مدام چشم هام روهم م جیسرم قرار داشت، گ یباال

 ما..مان....بابا.._

داشت  نیاز مامان و بابا بودم. ماش یچشم هام دنبال اثر یکرد و با تار یاومد، سرم به شدت درد م یدر نم صدام

 ه؟یگرما چ نیا لیشد، دل یگرم م

 خوردن؟ یمادرم و پدرم چرا تکون نم ایخدا نم،یرو بب نیماش یجلو یها یبهتر شد تونستم صندل دمید یوقت

 کردن. یمن یحرکت چیخاطر کمربنداشون جفتشون به حالت برعکس مونده بودن و ه به

 یاضافه شد. اما، ب گم،ید یبه درد ها یخورد شده کف گذاشتم که سوزش ناجور یها شهیش یدستم رو رو یسخت با

 خدا انگار توانم رو گرفته بود. یکردم بلند شم ول یسوزش سع نیبه ا تیاهم

 ...رشونیپدر و مادرم، ازم نگ ایجا چه خبره؟ خدا نیا ایخدا؟ خدا گفتم

 ..ما..مان.دیم..مامان...تو رو...خدا...پ..پاش_
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 خودت کمکمون کن. ایتکون خوردن نداشتم، دوباره از ته دل گفتم خدا نا

 کمک؟ ادینم یآتش نشان ایپس آمبوالنس  چرا

به  گهیکه د یشد نفسم گرفت، وحشت زده ودرحال یکه کم کم از پنجره سمت راننده داشت وارد اتاق م یدود با

 به گلوم زدم. یاومد، چنگ یدرم نفسم یسخت

من  یاشک یاتاق پر دود شد و چشم ها دم،یچشم هام د یرفت، با تمام وجودم مرگ رو جلو یاهیچشمام س دوباره

 خوردن. یبه پدر و مادرم که تکون نم

 ته مونده زورم داد زدم. با

 هست؟ رونیاون ب یخودت کمکمون کن! کمک کس ایخدا_

 !دهیداره تکونم م یهام رو افتاد اما، حس کردم کسچشم  یسرفه، لحظه ا بازم

 اوضاع از چه قراره... نمیبودم که چشم هام رو باز کنم و بب نیحال تر از ا یب

 اومده کمک... یکس دیشا

 .ستیانگار ول کن ن یسوت لعنت نیاما، ا دمیشن یرو از اطرافم م یگنگ یشد و صداها شتریخوردن ها ب تکون

 گرمم گهیباز شدم، د طیو حس کردم وارد مح دیپلکام لغز یکه به صورتم خورد کم یاز دود یخال میبرخورد نس با

 کردم. ینبود بلکه احساس سرما م

انفجار  یکردم، با صدا یکاش باز نم یکمرم، سطح سردِ آسفالت رو لمس کرد آروم چشم هام رو باز کردم که ا تا

 سوخت! یتمام م یرحم یانداختم که با ب نمونیرو به ماش ونمیو گر دهیترس یکه اومد، چشم ها ینسبتا بلند

چنگ زدم و خواستم بلند  ،یاز هر نرم یشدهِ به آسفالت ته دهیها بر شهیکه توسط خرده ش میزخم یدست ها با

 شم.

 کنم... یکار دینه! مامان و بابام هنوز اون جان! من با_

ن شدن و م یآتش و فلز به هر سو پرتاب م یها کهیمنفجر شد، ت یبد یبا صدا نیبرداشتم که دوباره ماش زیخ کمی

 آماده ضجه زدن بودم...
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 سوختن، داد زدم. یچشمام اونا داشتن م یجلو

 ..نه!ایخدا_

شدم و پشت بندش، سرم تو  دهیاز پشت سر، به سمت عقب کش یکه به صورت ناگهان دمیکش نیزم یرو رو خودم

 فرو رفت. یگرم کس نهیس

خواستم از  یبود م یو هر طور دمیکش یم غیکردم و ج یم هیفقط گر دم،یشن یهارو نم ادیفر دم،یشن یرو نم صداها

 به آغوش گرم و پر از آتش مادر و پدرم برم. هیدونستم مال ک یکه نم یاون بغل گرم

ن رو که م یضربه ها رو به کس نیدردناک تر ا،یدن یدست ها نیجون تر یدر بساط نداشتم و فقط تونستم با ب یزور

 بود بزنم. دهیبه آغوش کش

 رفت، نه خدا منو بکش... یم یاهیهام س چشم

 خوام، از ته حنجره زخم خورده از بغض، داد زدم. یمنو بکش نم یرو ازم گرفت اونا

 خوام... یمنو بکش خدا! نم_

 .نمیلحظات رو نب نیست کور شم، کور شم و اخوا یدادم، که دلم م یآنقدر محکم چشم هام رو به هم فشار م هیگر از

 چشم هام رو باز کردم. یخورد، ال یاز اشکم م سیخ یکه به گونه ها یتکون خوردن شونه هام و ضربات آروم با

برآشفته نقش  یبا صورت میزندگ یمن، تنها حام ینازک اشک ها ریحر یسوت قطع شد و درست جلو یکم صدا کم

 بست.

دورگه که  یبودم با بغض و صدا شیقهوه ا یچشم ها رهیکه خ یرف بدنم افتاد و درحالجون دو ط یهام ب دست

 صوت ها رو داشت لب زدم. نیدردناک تر

 نه؟ منو ببر، تمومش کن... یبه شکل عشقم فرستاد ینه؟ دم آخر یخدا فرشته مرگت فرستاد_

 لب زدم. هیگر با

 ...رمیخوام بم یم_

Created in Master PDF Editor - Demo Version

Created in Master PDF Editor - Demo Version

http://code-industry.net/


 ترس از مه

 
380 

 

 میزد و جواب گوش بشیهمه مدت غ نیکه ا ینیشدم، برام مهم نبود شاه رشیخ دید یدرست نم گهیکه د ینگاه با

 یقشنگ قهوه ا یدو گو  نیخوام، هم یم یدم آخر نیحضور داره، فقط ا یزمان و مکان نیرو ندادِ، چه طور تو همچ

 .نمیرنگ رو بب

 هلنا، قربونت برم آروم باش._

 .دمیکوب نشیبغض راه گلوم بسته شده بود به س نیا ینیاز سنگ گهیکه د یدست هام رو باال آوردم ، درحال دوباره

 منو بکش. ی! منو بکش، لعنتنیشاه_

 ضجه بود ادامه دادم. هیشب شتریکه ب یغیاشاره کردم و با ج نیماش به

 یتونم زندگ یمن بدون اونا نم ششون،یخوام برم، تو روخدا. تو رو به عشقمون قسم منو ببر پ یاونا رفتن، منم م_

 تونم... یکنم! نم

 ! نگویتون ینم یعنیچشم هات رو شرمنده نبند، که  یهاش رو بست، نه لعنت چشم

 نگو نه! ،یشه لعنت ینم 

 یشدنش رو داره جار م میتیکس و  یدختر، که درد ب کی یناله ها نیآخر دیشا ای ونیگم، هز یم یچ دمیفهم ینم

 کنه! یاون جا بود و نتونست کار د،یدگه مرگ مامان و باباش  یزنه م یزنه، داره جار م

 یدورم حلقه شد، چنان من رو به خودش فشار داد، که انگار م نیشاه یبه خودم اومدم که دوباره دست ها یوقت

 .میبش یکیخواست باهم 

 نیشاه ریغ گهیکمرش به جا موند. د یقرمز از خونم، رو یادگاری کیرو بردم پشت کمرش، که مطمئنم  میخون دست

 برام مونده خدا؟ یک

 .ستین یشک چیاگر کورم بشم، توش ه گهیکردم که د هیگر آنقدر

که بلند شه، منو رو پاهاش گذاشت، شده بودم اون  نیزانوم و بدون ا ریدستش رو گذاشت ز کی ن،یشاه یا لحظه

 نداره! یسر پناه چیکه ه میتی رخوارهیطفل ش

 .نیهلنا منو نگاه کن، قربونت برم منو بب_
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 کنه. هیچشم هاش نگاه کردم که نم اشک روش معلوم بود، دوست ندارم عشقم گر به

 قول بده. ،ینکن هیقول بده من رفتم گر نینکن، شاه هینکن، عشقم گر هیگر_

اتل که ق یسخت نبود درست کنار جاده ا یلیخ میکه داشت یتیمنو به خودش فشرد، درک موقع شتریکرد و ب یاخم

 یرهگذر چیکه ه یمرموز ابونیشده که بهشت براشون کمه و خ یپدر و مادر نیکه تابوت آتش ینیخانوادمِ و ماش

 کنه! یازش عبور نم

 و من، خرابش کردم. یها هست نیبهتر قی. تو الیش میتسل یحق ندار ،یریمینه تو نم_

 .دیفهم یگه، واقعا نم یم یچ دیفهم ینم

 برم. دیوقت ندارم، با ادیهلنا من ز _

 یرو چنگ قشیکرد،  یم دیهام رو تشد هیکه دوباره داشت، گر یبا بغض ه،یاون حال بدم متوجه نشدم منظورش چ تو

 زدم و با التماس گفتم:

 هان؟ ؟یلعنت یبر یخوا یتوام م ؟یزار یت..تو..که..من..ت.تنها نم.._

 مدیسکوتش رو د یم کرد. وقتشکافت نگاه ینافذش که تا ته وجودم رو م یلحظه سکوت کرد و با اون چشم ها چند

 با درد و زهر ادامه دادم.

 نرو! خانوادم رفتن. تو روخدا، تو رو خدا، تنهام نذار... گهیتو د_

 چشم هام تار... دهیگرفت و دوباره د نفسم

که شکست و  یقلبم و حاال منم و کمر یرو ختیسقفش ر خت،یقشنگم تمام ستون هاش ر یایدن یلحظه ا یبرا

 خوام برم؟ یگه م یکه م یعشق

 ؟ی..گی..نمی..چیچ..را..ه_

 لب آروم گفت: ریکرد، ز یصورت هامون رو کم م نیلحظه همزمان که فاصله ب کیلب گشود، تو  باالخره

 منو ببخش._
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عزا دار من،  یلب ها یگرمش، رو یحرف ها رو گفت به برقِ، برخوردِ صاعقهِ لب ها نیبخوام درک کنم که چرا ا تا

 ییبایچند لحظه، از ز یبود که فقط برا یبوسه ا نیو البته آخر نیتر نیریهم افتاد، تو اون جهنم، ش یچشم هام رو

 ".دمینفهم یزیچ گهیکرد و بعدش د زمیلبر

 

 حال زمان

 "هلنا"

 دنیچند ،یزینشستم. بدون توجه به هرچ خیو س دمیکه  انگار قصد کشتنم رو داشت، از خواب پر ینفس یتنگ با

 ! ادیحالم جا ب کم،یهام کردم بلکه  هیبازدم کوتاه مهمون ر با قینفس عم

 طیکردم، گرفتم و به مح یدستم داشتم مچالش م کیکه رو پام بود و با  یمشک دیکه شدم نگاهم رو از پتو سف بهتر

 اطرافم چشم دوختم. بهیکامال غر

 کجام؟  من

 رنگ کنار پنجره. یقهوه ا زیدر و م کیکمد دو دره نزد کیداشت.  یمیسبک قد کمیاتاق نسبتا بزرگ که  کی

 کنم؟ یکار م یجا چ نیخدا دو نفرس؟ من ا ایکه روش خواب بودم انداختم،  ینگاه به تخت کی

 هام رو فشردم. قهیبه سرم زدم و با حرص شق یآروم مشت

 اون....کنم؟ مگه من تو اتاق شاهرخ نبودم؟ بعدم که  یم یجا چه غلط نیبابا، من ا یا_

 !دمیپر نییاومد! من خر از تراس پا ادمی زیهمه چ ،یانفجار اتم کیجد سادات! مثل  ای

 اون پسره، اون منو گرفت... بعد

 ...بعدش

رفت، دوباره حس کردم  یباال م جانیکه کم کم ضربان قلبم از شدت ه یجور د،یبه چشم هام و دلم دو یبد ترس

 شه! یداره کم م ژنیاکس
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 خودش بود! دم،یتخت چسب یکردم که وحشت زده به پشت یدر، چنان سکته ا یباز شدن ناگهان با

کارش رفت و بعد از برداشتن  زیبود، به سمت م دهیکرد و انگار اصال منو ند یداشت صحبت م یکه با گوش یدرحال

 تم.بود دروغ نگف یچ دمیکرد که اگر بگم، اصال نفهم یزیچندتا کاغذ، شروع به خوندن چ

 شدم. رهیاز ترس نبود به پشتش خ یدرشت که خال یعوضش من با چشم ها د،یبهم بود و مطمئنم منو ند پشتش

نکنه من توهم زدم؟ شک ندارم خول شدم اون  ست؟ی! االن چرا ندمیبال داشت، به مرگ عمم خودم د نیخدا ا به

 برم داشته. االتیبودم خ دهیلحظه ترس

بدم و اون ترس و  یبال داشته باشه؟ خودم رو قانع کردم که به خاطر حال روح ارویکه  انهیجا شهر پر نیا مگه

 اضطراب سقوط دچار توهم شدم.

بودم، که با تلفن تو دستش  دمیکه د یتوهم الیممکنه؟ تو فکر و خ نیاصال چه طور ا ه؟یاگر نگم توهمه پس چ آخه

 و نگاهم، با نگاه سردش گره خورد. دیچرخ

 ریکه ز یزیچ نیبه عقب خم شدم و اول شتریب ،یا گهید زیهرچ ایدم  سمتم اومد که از ترس بود ق کیکرد و  یاخم

 گفتم: یلرزون یو تهاجم گرفتم سمتش و با صدا دیدستم اومد رو به حالت تهد

 !ایجلو ن_

 .ستادیکه از تعجب گرد شده بود سرجاش ا ییو چشم ها دهیباال پر یابروها با

 نم.ز یمن بعدا بهت زنگ م_

 دنبال کردم. ره،یقرار بگ زشیم یرو یکه گوش یدستش رو تا زمان ریقطع کرد. مس یرو بدون خداحافظ یگوش

خوش  یابرو ها ظینسبتا غل یاما، اخم زدیشدم که هنوزم تعجب تو چشم هاشِ موج م رهیبه صورتش خ دوباره

 زده بود. وندهیفرمش رو پ

آخه دختر خول،  ؟یشد یم یخورد االن مرگ مغذ یم ییاگه سرت به جا یدون یم ؟یاحمق یلیبهت گفته خ یکس_

 ن؟ییپا پرهیآدم از رو تراس م
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صورت و لب هاش  خیآشنا بود، فقط نگاهم م یادیبرام ز ییجورا کیتوجه به حرفاش و لحن پر از جذبش که  بدون

م رو که دست یدرحال غیخودم اومدم با ج اومد جلو که به کمی ستمیاصال تو باغ ن دیخورد، انگار فهم یبود که تکون م

 تکون دادم گفتم:

 ...ایجلو ن ا،یگفتم جلو ن_

بود، با نگاه  ختهیرو صورتش ر شیخوش فرمش مقدار ینگاهم کرد، موها نهیو دست به س ستادیا میقدم چند

 کرد. یطلبکارانه به دستم اشاره ا

 یزن یوقت م هینظر کن،  دیتو انتخابت تجد کمی ،یواسه دفاع خودت انتخاب کرده باش یفکر نکنم اسلحه مناسب_

 گردنت. فتهیخونم م ،یکش یمنو م

 به دستم کردم. ینگاه جیگ

خوردم.  یکه مسخرم کرد داشتم خون خودم رو م نیبشه؟ از ا یناموسا من بالشت رو برداشتم گرفتم طرفش که چ 

 شه کال عقلم کار نکنه؟ یکه ترس باعث م هیمن چ ریتقص

 تو اون داداش دروغگوت؟ ؟یاریبال سرم ب یخوا یهان؟ م یخوا یاز جونم م یچ_

 غیگرفتم با ج دمیصورت ترس یکه بالشت رو جلو یحرکت اومد کنارم رو تخت، درحال کیادامه بدم، تو  نذاشت

 گفتم:

 کشم! یم غیوگرنه ج ایجلو ن _

 فت:گ نییپا دیکش یهمزمان که بالشت رو آروم م زه،یکه باعث شد قلبم بر یپر جذبه ا ییگذشت که با صدا کمی

 ینخوا یو بخوا یشنوه. متاسفانه تو االن تو خونه من یکس صدات رو نم چیبزن، ه غیخواد ج یهرچقدر دلت م_

 رو. ونهیدختر د هیشنون نه  یمن رو م یجام فقط صدا نیاالنم رو تختم، تمام افراد ا

 حرفاش به سراغم اومده، گفتم: دنیکه به خاطر شن یقدم بود، با بغض کی دیسمتش، فاصلمون شا دمیچرخ دهیترس

 ؟یاریسرم ب ییبال یخوا یهان؟ م ؟یمنو بکش یخوا ی.. میخوا یم_
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 یدونم چرا نم یسمت خودش، نم دیکش کمیاز دو طرف شونه هام  گرفت و  امینگاهش عوض شد،تا به خودم ب رنگ

مش به آرو یصورتم گرفته بودم، صدا یبود که جلو یکه چشم هام قفل بالشت یخواستم به صورتش نگاه کنم، درحال

 .دیگوشم رس

 ذارم. یکنه من نم یبخواد غلط میخواد به تو صدمه بزنه. کس یکس نم چیکسِ، ه چیه_

 نگاه کردم. دیرس یبه نظر م یعاد ریغ یگرانه سرم رو باال آوردم و به چشم هاش که از نظر من کم پرسش

ه من ک یکه تو خواب ها یشناسم. درحال یکنم  که تورو م یاصال... حس نم ؟یچرا تو کابوسام هست ؟یهست یتو ک_

 ؟یحضور دار ستین تیواقع هیشب

 که دیابروهاش دو نیشکافت. کم کم اخم، دوباره ب یمحض بود که تا ته وجودم رو م یرگیجوابش سکوت و خ تنها

 که وارد اتاق شد انداختم. یهمزمان در اتاق با چند تقه کوتاه باز شد، نگاهم رو از صورتش به کس

که تو فروشگاه حالم بد شد. سرم رو  یدرست موقعه ا دمش،یبار د کیکه خونه شاهرخ  یبود همون یجوون پسر

 ...دمشیتو خواب ندآشناست! اما، مطمئنم  یلیپسره ام خ نیفکر کردم، ا کمیو  نییانداختم پا

 باشه. یآماد شد. چندتا از بچه هاروهم مستقر کردم که حواسشون به همه چ یهمون طور که خواست زیهمه چ_

که با انگشت بهش  یمتر باز موند، درحال کیدهنم  دمشیکه کجا د نیا دنیضرب سرم رو باال آوردم  با فهم کی

 کردم گفتم: یاشاره م

 ؟ینجاتم داد گهینفر د هیهمراه  که اون شب، یهست یتو همون_

بگه ام،ا برخالف تصورم  یزیهست، برگشت و نگاهم کرد، توقع داشتم چ یدونستم اسمش چ ینم یکه حت پسره

 کرد گفت: ینگاه م شیکه به ساعت گوش یبلند شد. درحال یکی نیا یصدا

هر کوفت و زهرمار  ای تیاز نظر امن یخوام مشکل ینرماله، نم زیخوبه، خودت همراهش برو و مطمئن شو همه چ_

 داشته باشه. یا گهید

 کنم. یرو چک م زشینگران نباش، خودم هستم و همه چ_

 نگاهش کردم که گفت: یبه من کرد. سوال یاشاره ا بعد
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 .یبر یتون یم یبمون بعدش هرجا که خواست یچند روز هی گه،یخونه د هیبرتت تو  یبرو  م اریهمراه دان_

شده  دایدونم چرا آنقدر شدتش ز یکه نم یتیو عصبان یوسط کنجکاو نیرفته و فقط ا نیداشتم از بکه  یترس کل

 کشت. یبود داشت منو م

 دستم رو به کمرم زد. ستادم،یاز رو تخت بلند شدم و رو به روش ا یعصب

شده که هر  داتونیپ یاز کدوم سوراخ گهیبرو بابا، از شر داداشت راحت شدم حاال نوبته توعه؟ ناموسن شما د_

نگم و  یزیهمه اتفاق چ نیبعد ا دیو تازه، توقع دار دیریگ یمن بدبخت م یواسه زندگ دیدوست دار یمیتصم

 گوش کنم! هیدونم ک ینم یحتمثل تو که  یکی یداره بخوام به حرف ها یلیکنم؟ اصال چه دل یهمکار

 نشیو خودم رو دربرابر نگاه آتش ستادمیا نهیه سجلوش دست ب ارم،یکم ب کمی یکه حت نیاز جاش بلند شد، بدون ا 

 رها کردم.

 ...یانجام بد دیبگم تو با یمن هرکار_

 گفتم: ینسبتا بلند یزدم و با صدا یپوزخند

 داشته باشم؟  ییکه ازت حرف شنو یبابام ای یگفته؟ ننم یک_

 رفت و محکم درو بست.  یحرف چیاوضاع داغون ما بدبخت بدون ه دنیبود، با د اریپسره که اسمش دان اون

 .ستادیا نمیبه س نهیقدم برداشت و س کیمکث  یکم با

 . ادیسرت ب ییخوام بال یکه نم میکدوم اما، من االن تنها کس چیه_

شما است که مجبورم  دینقشه جد نمیدختر بدبخت مثل من صدمه بزنه؟ ا هیخواد به  یم یک ؟یبرو بابا، چه کشک_

 که ییتازه، حرف ها اد؟یسرم ن ییبال یزن یحرص م یتو داره که دار یبرا یه منفعتحرف گوش کنم، اصال چ دیکن

بپر و خودتو بکش؟  یو گفت یرفته داد زد ادتی ارنداره! انگ یچند ساعت قبل همخون یاصال با حرف ها یزن یاالن م

 ای نمیدم خروس رو بب اد؟یسرم ب ییبال یخوا ینم یگ یم ی. حاال اومدیبرام ارزش ندار یو گفت یرفته داد زد ادتی

 قسم حضرت عباس رو؟

متر  یکه فاصلمون فقط چند سانت یسمت خودش، جور دیگرمش، دور شونه هام حلقه شد و کش یتا دست ها دو

 تخس زل زدم تو چشم هاش، و البته اخمم رو هم حفظ کردم. ام،یکوتاه ب کمی یکه حت نیبود. بدون ا
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 ؟یو راحتم کرد یخودت رو کشت میلینَه که خ_

فشار دستش رو  چیاما، ولم نکرد که ه نشیدستم رو آوردم باال زدم تخت س یلحظه چشم هام گرد شد، به سخت کی

 یم یکینداشتم و فقط ضربان قلبم موج مکز یشد؟ چرا حس بد یحالم خراب م یکینزد نیکرد. چرا از ا شتریهم ب

 زد؟

 یاز دست شماها راحت شم، فقط دورغ م رمیبود منو گرفت! وگرنه من از خدامه بم یهان؟ ک رمیبم یمگه تو گذاشت_

 د؟یکرد زیکس و کارم دندون ت یب دیدی. ددیدیواسه من بدبخت کش یچه نقشه ا ستیمعلوم ن د،یگ

 یشد راحت حدس زد که به سخت یم نش،یشدن قفسه س نییمتورم گردنش و باال پا یمکث کرد، از رگ ها کمی

 .امیکوتاه ب گهیکنه اما، عمرا د یودش رو کنترل مداره خ

 افتادم. ریگ یخراب شده چه خبر و من بدبخت تو چه بدبخت نیتو ا دمیامروز نفهم نیاگر هم ستمین هلنا

 یبعد چند وقتم آزاد ،یریم اریشم. مثل بچه آدم همراه دان مونینکن از نجات جونت پش یکار هیبامن بحث نکن، _

 حرفم برات نامفهومه؟ نیا یبرو  کجا یهر کجا خواست

 یکمکم نم رمیبم یخواست ی. اگر مادیبه کارت م شتریکه هست، زنده من ب یزیبه مردن نکن، هرچ دیمنو تهد_

  یو تو گذشته ا یهست یک یکنند نجاتم داد. تا بهم نگ یبود منو سالخ کیکه نزد یشب ار،ی. همون پسره دانیکرد

 یو معن یکن یازم حفاظت م یچرا دار ی. تا نگرمینم یقبرستون چیمن ه یکاره ا یچ اد،ینم ادمیدونم چرا  یکه نم

 ...رمینم هیزد چ شبیکه برادرت د ییتمام حرف ها

مرز شکستن بغضِ تو گلوم و شکافِ  نیب یزیو چ زدمیگفتم که گلوم سوخت، نفس نفس م غیآخر رو چنان با ج جمله

 نمونده. دنیچشم هام، واسه بار

 تمام گفت: تیتکونم داد و با حرص و جد کمی

 . ستمیکاره! آنقدر ازم سوال نکن من تو گذشته تو نبودم و ن چیه یفهم یم کارم،چیمن ه_

 که اشکم روانه شده بود با بغض لب زدم. یمحکم، به سمت در رفت. در حال یشونه هام ولم کرد و با قدم ها 

 ...نیشاه_

 و درست پشت سرش قرار گرفتم. کشیلرزون، رفتم نزد یها خشک شد. با قدم رهیرو دستگ دستش

Created in Master PDF Editor - Demo Version

Created in Master PDF Editor - Demo Version

http://code-industry.net/


 ترس از مه

 
388 

 

 ...ادمهیمن تو رو  یول_

در حال تکون خوردن بود، کم کم دستش از  یکنجکاو یکم دیو شا دیتو نگاهش شک و ترد د،یچرخ باالخره

 به سمتش برداشتم و که گفت: یسر خورد و کنار بدنش افتاد. قدم رهیدستگ

 ادته؟ی یچ_

 گفتم: یبا ناراحت گرفتمیلرزونم، رد نمِ اشک رو از چشم هام م یکه با دست ها یلکردم، درحا مکث

اون  ادمهیو پا شکسته بود، مکالماتمون رو دست ومیآکوار کیکه نزد مینشست یزیرو م م،یمن و تو رستوران رفت_

 نبود... شناسنیرو نم گهیکه هم د یدوتا آدم نیب یمعمول یحرفا، حرفا

رو  مینیقدم رفتم عقب، عقب نش کی اریاخت یقدم اومد جلو از ترس نبود اما، ب کیکرد و  زیچشم هاش رو ر یکم

 وجود نداشت؟ یحس ترس گهیچرا د وار،یبه د دمیتکرار شد تا چسب نیبرداشت، آنقدر ا یا گهیگام د د،یکه د

سونه ر یتا مرز سکته منو م قهیدق کیمونه،  یترس مثل کِش م نیا ست،یبا احساستمم مشخص ن فمیتک یحت االن

 شه. یبعدش کال محو م

 لب زد. یمینسبتا مال یصورتم و با صدا کینزد واریدستش رو گذاشت رو د کی

 ه؟یچ قیدق ادتهیکه  یزیچ نیآخر_

رم و ش ایح نیب یزیبرخورد کرد، چ نمیکه چونم به س یجور ن،ییحرفش مطمئنم سرخ شدم. سرم انداختم پا نیا با

 نه! دخترا

 یموها یشد. نگاهم از رو رهیبه چشم هام خ میچونم قرار گرفت و آروم سرم رو بلند کرد و مستق ریش ز گهید دست

تر اومد و رو لب  نییکرد به سمت چشم هاش سر خورد اما، پا یم جادیبا چشم هاش ا ییبایخوش حالت که تضاد ز

 هاش استوپ کرد.

 گفتم: ،یقیخوام بدم، آروم و شمرده با نفس عم یسوالش رو م نیکه خودمم بفهمم چرا جواب ا نیا بدون

 .. زی. تو....تو و من...چیگرفت، تو اون جا بود شیآت نمونیچشم هام ماش یکه تصادف کردم و جلو یشب_
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هش نگا یجمعش کرد، چند لحظه ا عیگرفت اما سر طنتیچشم هاش برق ش یرو به دندون گرفتم. لحظه ا نمییپا لب

 لب گفت: ریتاد و زاف نیبه زم

 ...ادیب ادتی دیبا نویهمه، ا نیا نیچرا ب_

 شدم تخس گفتم: یداشتم آب م ایرفت االن از شرم و ح ادمینگاهش کردم، انگار که کال  یسوال

 .ستمی! آنقدر نگو تو گذشتت نیشناسیپس منو م ؟یدید_

شلوارش فرو کرد و خونسرد  بیازم فاصله گرفت، دوتا دستش رو داخل ج کمیو  دیابرو هاش دو نیزود اخم ب یلیخ

 گفت:

 کوتاه.  تیکنم به خاطر اون آشنا ی. ازت مراقبت ممیباهم داشت میچرت یخاطرات هیخب حاال بودم، فک کن _

 نگاهش کردم. نهیباشه. دست به س یگیکه تو م یجور نیکوتاه؟ عمرا اگه ا تیآشنا زرشک

 ست؟ین ادمیفقط تورو  ادمهی زایچ هیمن چرا بق ش؟یخب بق_

 ینکن ازم حرف بکش میو سع یبدون ستیالزم ن نیاز ا شتریحدم لطف کردم جوابت رو دادم. ب نینداره. تا هم هیبق_

 .یریم اری. حاال جمع و جور کن خودتو با دانیزنیچون فقط اعصاب منو گند م

 برگشت سر خونه اول که! با حرص گفتم: باز

 !رمینم ییمن جا_

! دستش رو از دیصفرامم ترک سهیک چیزد که به جون خودم زهرم که ه یقطع کردم، چنان داد یاشتباه میس انگار

 تکون داد. یصورتم چند بار یدر آورد و جلو بشیج

 تا بفهمه جونش در خطره... ادیسرش ب ییبال هی دیانگار حتما با گم،یبهت نم یچیه ی! هیکن یتو غلط م_

 یتو چشم هام و سع ختمیو همه قدرتم رو ر اوردمیکنم اما، کم ن سینمونده بود تا خودمو خ یزیکه از دادش چ نیا با

 داد زدم. ینگه دارم، مثل خودش عصب یموقع ام رو مخف یکردم ترس ب

 حیتا برام توض  یخودم ول یمیبه همون خونه قد گردمیاگر بخوام برم برم رم،ینم یکه تو بگ ییجا س،ین مینه حال_

 .رمیجا نم چیه یند
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ه ک یتکون داد و درحال دیدستش رو به حالت تهد وار،یبه د دمیچسب یبرداشت که چهارچنگول زیلحظه سمتم خ هی

 قبل ادامه داد. هیبلند و کش دارش به گوشم زنگ خطر بود، با همون لحن ترسناک چند ثان ینفس ها یصدا

 دیلرزشم با یپا یخوریخربزه م گنیم یدینه؟ حتما شن گهید یمونیم عواقبش یپا ؟یبر یخوا یباشه، نم_

 ...ینیبش

 سرم ییحرفش بهم دست داد. عواقب! نکنه بال نیبا ا یبیغر بیگه؟ حس عج یم یچ نیا اوردم،یحرفاش سر درن از

 بدبخت شم؟  ارهیب

 نگاهش کردم و همزمان لب زدم. یبمونه.  سوال یدر نبرد با خودم بودم که ترسم مخف همچنان

 ه؟یمنظورت چ_

ود، ب چارمیب نهیس وارهیخودش به د دنیقلبم با شدت، درحال کوب ادیز یکیکه از نزد یرو رسوند بهم، درحال خودش

 .دیبهم چسب بایخواستم خودمو بکشم کنار دوتا دستش رو دو طرف بدنم قرار داد و تقر

 .دمیکش قینفس عم کی ،زدیکه تعجب توش دو دو م ییچشم ها با

شده،  دایپ یدونم از کدوم سوراخ یکه نم یآرامش نسب کیترس با  نیکه حس ترس داشتم اما، چرا معادله ا نیا با

 .خوردیبهم م

 با حرص گفتم: نایتمام ا با

 ست؟ین ادمیمن تورو  یچ یبرا ،یجواب سوال هام رو بد دیبا_

 .دیبار تو صورتم غر نیا ده،یکنترلش رو داره از دست م گهیکردم د حس

 چون حافظت رو پاک کردم._

 ه؟یهند لمیخنده. برو بابا مگه ف ریکه بهم داد، زدم ز یلحظه مکث کردم اما، بالفاصله از جواب مسخره ا هی

 ؟یدیم لمیرو تحو یمعن یب یحرف ها نیاون وقت؟ من بچم که ا یبا چ ؟یحافظم پاک کرد_

 نگاهم کرد. خورد،یکه به صورتم م یبلد ینکرد و با همون اخم و نفس ها یرییتغ نیتر کیکوچ افشیق
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 بود، چرا... یمسخره ا یشوخ_

 جواب داد. تیوسط حرفم و با جد دیپر

 نکردم. یشوخ _

 گه؟یم یچ نیلحنش رفتم تو بهت، ا تیقاطع از

 ممکنه؟ میزیچ نیهمچ مگه

شد که  شتریب یبه دلم چنگ زد اما، ترسم زمان یزیکرد که دوباره چ یکه سوال هارو از چشمام بخونه، خنده ا انگار

 کرد گفت: یباز م راهنشیپ یازم فاصله گرفت و همون طور که دکمه ها کمی

 عواقب داره.  ات،یسواال و سرتق باز نیبهت گفتم جواب ا_

 آروم لب زدم.دکمه لباسش بود که باز شد.  نینگاهم قفل آخر یگلوم با صدا قورت دادم؛ درحال آب

 ؟ی..کار..ک..کنی...چیخوا ی...میم_

با وحشت بهش نگاه  د،یبدن برهنش برق از سرم پر دنیپرت کرد، از د یحرکت درآورد و گوشه ا کیرو تو  لباسش

 .دمیکش غیکنم ج میرو قا یزینتونستم چ گهیاومد جلو که د کمیکردم. 

 ؟یلعنت یکن کاریچ یخوا یم_

که  یپرتم کرد روتخت، روحم رو صلوات فرستادم که چرا موقعه ا امیبرداشت و تا بخوام به خودم ب زیخ سمتم

 !هیته نامرد نیا گهیکه بهم...بهم...نه د نیخواست برم، به حرفش گوش نکردم؟ عواقب دونستن سواالم ا

در بدوئم که دستم رو گرفت و تخت خواستم به سمت  گهی. دنبال راه فرار بودم، از طرف ددیچشم هام دو نیب اشک،

 اد،یسرم م ییخودشم اومد و تا بخوام بفهمم داره چه بال د،یتخت رس یدوباره پرت شدم. کمرم که به نرم د،یکش

 جفت دستام رو دو طرف صورتم با دست هاش قفل کرد.

 جد سادات! ای

 دستش فرار کنم، اما زور اون کجا و من بدبخت کجا! ریکردم از ز یبه تقال کردم، و سع شروع
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 اومد... یدرنم نفسم

وقفم کل صورتم رو  یب یها هیدفاع شدم، گر یانداخت که ب کلمیه یاز بدنش رو رو یمی. نشمیدارم بدبخت م رسما

 کنه! یخواد کار یدونستم نم یدونم چرا ته دلم انگار م ینم میکه داشت یبد یلیخ تیگرفت، با وجود وضع

ده! نش کیکس آنقدر بهم نزد چیکه مطمئن شم؟ تاحاال ه ارهیسرم ب ییبال کی دیمن چه مرگم شده؟ حتما با ایخدا

 ترسناک بود. ییجورا کیکرده و  رییتغ یصداش به گوشم خورد که به طرز وحشتناک

پس گوش کن و انقد اعصاب منو  یجواب سوال هارو بدون یخواست یخودت م ،ینکن! خودت انتخاب کرد هیگر_

و ت زارمیم یعمر بدبخت هیکنم و  یرو م دیکه نبا یاون کار یاعصابم رو خراب کن ،یعل یروش خط نکش که به وال

 پاچت. 

 که وحشت ییکرد، دهن باز کردم و با صدا یم یقلبم رسما داشت خودکش م،یکه داشت یادیز یکیکه از نزد یدرحال

 ص بود گفتم:درزاش مشخ یتو ال به ال

 ؟ی..هستیتو...ک..ک_

شد، باالخره جرات کردم  رهیبود، به چشم هام خ یکه واسه زجر کش کردن من کاف ه،یسکوت کرد، بعد چند ثان کمی

 کردم. یشد، رسما قالب ته یکه داشت قرمز م ییچشم ها دنیانداختم اما، از د یبه چشم هاش نگاه

 دواج کنه.که قرار بود باهات از ینامزدت بودم. کس_

 رتیکه داد ح یاز جواب نم،یرو بب شیقهوه ا یها یرنگ گو رییتونستم تغ یچشم هام، م یکه درست جلو یدرحال

 کردم.

درس خوندن فکر نکردم!  ریغ یزیمن مطمئنم تمام عمر به چ شه؟یممکنه؟ مگه م یزیچ نینامزدم؟ چه طور همچ 

ه ک یدیجد زیکه با چ ارمیتو ذهنم رو دوباره به زبون ب یخواستم سوال ها ی! ماد؟ینم ادمینامزد کردم که اصال  یک

 گفت، رفتم تو کف.

 ؟یدیپر یاز اون تراس کوفت ینجاتت دادم؟ وقت یکه چه طور تهیتو اصال حال_

با  یکیدو، دوتا چهارتا کردم امکان نداشت که  یگلوم رو با صدا قورت دادم، نه از درکش عاجز بودم چون هرچ آب

 و قبل افتادن من، خودش رو برسونه. ادیسرعت از پله ها ب نیا
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 زد. یپوزخند دیرو که د سکوتم

قرمز شدن نداشت، از  یبرا ییجا گهیچشم هاش بود که د خیکه نگاهم م یشد، درحال یچ دمیلحظه که نفهم کی تو

 . دمیرو د یرنگ اهیس زیکنار صورتش حرکت چ

 امکان نداره. ست،ین ی...واقعنیمن...ا یخدا

گاه شد بهش ن ینم نیکه گشاد تر از ا ییرفته، وا رفته و با چشم ها لیتحل میاز روم بلند شد، منم که انگار کل انرژ 

 کردم.

 بوده! یواقع دمید شبید  یهر چ یعنی! یدوتا بال مشک اه،یس زیاون دوتا چ زش،یبه من رفت سمت م پشت

 شه؟یم میزیچ نیامام زاده هست، مگه همچ یهرچ ای

 نداشتم، بهش اشاره کردم و گفتم: یتمرکز چیرو ترس و بهتم ه گهیکه د یلرزونم درحال یانگشت ها با

 ..تو..بال....هی..چگهی! اون..د..د؟یستی..نیت..تو..آدم..ن_

واژه ها کنار  دنیچ یچنان عاجز شدم که باعث شد قدرتم رو برا یزیچ نیادامه بدم، از درک و فهم همچ نتونستم

 هم از دست بدم.

 بهم کرد، توش فقط و فقط  غم بود. یسر چرخوند و نگاه باالخره

 .یوحشت نکن نایا دنیو از د یستیتو آدم ن یازم نپرس یروز نیهمچ هیحافظت رو پاک کردم، تا _

تو  هیفت. فقط چند ثانر رونیشک نجات بده از اتاق ب نیکه بخواد من بدبخت رو از ا نیگفت و با سرعت بدون ا نویا

 موندم.  دمیکه د یزیبهت چ

 چه طور ممکنه؟ نیامکان نداره، به مرگ خودم ا نینه ا_

 تخت ازم گرفته. نیو پام سر شده بود و تمام توانم رو انگار، ا دست

 لمیف کیسکانس  دم،یکه االن د یزیفکر کنم که چ نیبودم و جرات نداشتم به ا دهیکف تخت چسب یرابیمثل س 

 !هیو واقع ستین ژهیو یبا جلوه ها یودیهال
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 زد... یقلبم گذاشتم که مطمئن شم نمردم، م یرو رو دستم

 !ستین زیو فرار کنه تعجب برانگ رونیبشکافه ب نمیزد که اگه االن از س یشتابانم م چنان

 شاهرخ کپ کردم. دنیبودم که با د دنیکش غیبه در انداختم و آماده ج دمیباز شدن دوباره در نگاه ترس با

 مثل اونه؟  نمینکنه ا دیچرخ ینم زبونم

 که سرشار از آرامش بود گفت: یبهم کرد و با لحن یزد و با دست سالمش، اشاره ا یام، لبخند کج افهیق دنید با

 خوشحالم حالت خوبه..._

 کنم! یخوبه؟ دارم سکته م حالم

 کپ کرد، دست سالمش رو گرفتم و با هول گفتم: چارهیسمتش که ب دمیدو یآن میتصم کی تو

 ...دمیگم، به خدا داشت، خودم د یاون بال داشت! به مرگ خودم راست م_

دستش پشت کمرم نشست و با آرامش به سمت  ش،یشونیزد به پ یکیگرد شده نگاهم کرد  یبا چشم ها شاهرخ

 کرد. تمیتخت هدا

 .میحرف بزن دیآروم باش دختر خوب، آروم! با_

 دوباره شروع کردم. یعروسک کوک مثل

توهم  نیا فتم،یمنو گرفت نذاشت ب شبی! با همون بال هاش دیکن یگم! چرا حرفم رو باور نم یبه خدا راست م_

 ... ستمین ونهی! من دستین

 گفت: یبا لبخند محو نیرو تخت نشوند و خودشم کنارم نشست و درهمون ه منو

 کنم؟ یگفته حرفت رو باور نم یک زمیدونم داشت، عز یم_

  لکسه؟یچرا آنقدر ر نیرفته رو تخت نشستم، ا وا

کس جوابم رو  چیه رمیمیجا م نیامکان نداره! به موال قسم نداره! من دارم ا یواقع یایتو دن نیا دیفهم یچرا نم_

 خواد خودمو بکشم! ینشونم داد که دلم م یزیچ هی. ازشم سوال کردم دهینم
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 انداخت، تا االن به چهره درهم و ناراحتش حواسم نبود. نییپا سرش رو شاهرخ

بدتر از تو. درهرحال اومدم که جواب تک تک  دیشا یبودم، حت یختیر نیهم دمیرو د نیکه شاه یمنم روز اول_

 دونم بدم. یکه م ییسوال هات رو تا جا

 شدم و التماس گونه گفتم: رهیبهش خ یکم طاقت با

گه حافظم رو پاک  یکنم! حرف هاش درست نبود که؟ گفت نامزدم بوده، م یتو رو سر جدت بگو، وگرنه سکته م_

 شه؟ نکنه اون باعث مرگ خانوادم... یکرده آخه مگه م

 شاهرخ خوردم. یحرفم رو با صدا هیبق

 بود. ریتقص یتو مرگ خانوادت ب نینه هلنا، شاه_

 داد زدم. هیگر با

 کرد؟ یم یپس اون شب اون جا چه غلط_

 از دهنش قرار گرفت. یچونش و بخش ریو آخرسر دستش ز دیبه صورتش کش یدست یبا کالفگ شاهرخ

. یو آرامش خودت رو حفظ کن یاما، قول بده سکوت کن یبدون یگم، چون حقته که بخوا یرو م زیبرات همه چ_

 ؟یاوک ،یدار ازیهضمش زمان ن یه و براگم از دامنه درکت احتماال خارج یکه م یزیچون چ

 شدم. رهیتکون دادم، منتظر به چشم هاش خ یو فقط سر دمیکش سمیخ یبه چشم ها یدست

عشق جوون که از  هیسرش بلند شده و بچه هاش رو به خاطر  ریز زمونیکه پدر عز یزمان ش،یپ میدوسال ن بایتقر_

 خونه جدا گرفتم. هیمن باهاش قهر کردم و  انیجر نیبود فروخت، سر ا نیهم سن شاه دیشا ینظر سن

 چند لحظه چشم هاش رو بست و آروم ادامه داد. یتعجب نگاهش کردم که با لبخند تلخ با

 یهمون زن بابا ای ایذاشتم بمونه، سون یکاش نم یموند و ا ششیبه خاطر ته مونده عالقه به بابا پ نیاون روزا شاه_

 .ستیآدم ن ن،یمثل من و شاه یمعمول یانسان ها دهیبرخالف عق زن هوس باز بود که هیما،  دیجد

 نگاهش کردم. جیگ دم،یرو نفهم منظورش
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 ؟یچ یعنیآدم نبود؟ _

که  میبرف فرو کرد ریکنن و ما آدما آنقدر مثل کبک سرمون رو ز یم ادیکه تو کتاب قصه ها ازش  یزیچ هی_

 شه. یم نیبود واز شانس ما، دلباخته شاه نهیگرگ ایباشه. سون یکودکانه واقع یقصه ها نیا دیشا دمینفهم

 ؟یگ یرو نداشتم بگم چرا چرت م نیشد، قدرت ا نیپخش زم فکم

 به چهره عالمت تعجب من کرد و ادامه داد. ینگاه شاهرخ

 یرابطه ها نیزد، چون اصال اهل ا یرو پس م ایهمه جوره سون نیدونم، سخته درک کردنش. خالصه شاه یم_

 کنه. انتیشد که بخواد خ یم نیاگرم بود عشقش به تو مانع ا ید، حتمسخره نبو

 انگشم به خودم اشاره کردم و با بهت گفتم: با

 م؟ینامزد بود نیمن؟ اون موقع من و شاه_

 تکون داد. یسر

 یو طاما، پدرمون مخالف بود  یخواستگار ادیخواست ب یخواست و بارها م یتو رو م نیدرسته، البته نامزد نه، شاه_

و  ومدیکوتاه ن نیبشه اما، شاه التیخیب دیو با یستیکرد که تو لقمه دهنش ن دیو تهد نیشاه دیکه تو رو د یچند بار

 شد. ضیکرد که مر یم شیآخرام داشت راض نیهمه جوره پات موند. ا

 خشک شدم رو با زبون تر کردم و گفتم: ینگاهش کردم. لب ها متعجب

 شد؟ ضیمر یچ یعنیشد؟  ضیمر_

 پکر و ناراحتش ناخوداگاه منم ناراحت شدم. افهیق دنید با

تم هف کیشد و  مارستانیب یو چهارساعت راه ستیب یکه صبح سرپا بود ط ینیچون شاه د،یکس نفهم چیو ه نیا_

کرش رو که ف یو متخصص یهر دکتر شیمونه! پ یزنده نم ادیدکترا گفتن ز ن،ینش لچرینشد بود، که کال فلج شد و و

ه دونم ب یناراحت تو بود. نم شتریهمه ب زداغون شد ا نیدونست مشکل از کجاست، شاه یکس نم چیبردمش، ه یکن

نه ک یکار هیخواست  یبه من التماس کرد بهت بگم ترکت کرده، م یداد. حت یرو نم تینه اما جواب گوش ای یدار ادی

ه چرا انتقام ک یو مسموم کرد برا نیبود که شاه یکس ای! سونیننک یو بعد مرگش احساس ناراحت یتو ازش متنفر ش
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بکشونه سمت خودش که موفق نشد. دست آخر  نیخواست با دادن پادزهر شاه یانگار م ییجورا هیپسش زده و 

 زد. بشیبالرو با درجه کمتر سر پدرمون آورد و غ نیهم

 یرو نم میجواب گوش یکیکه  ادمهی یگنگ یزایچ کیرو تو شکمم جمع کردم و نگاهم رو به دستم دوختم،  پاهام

 داد و من همش نگران بودم.

 ه؟یاون بال ها چ انیسرپاست و جر یکه، االن چه طور نیشد منظورم ا یبعدش چ_

 شاهرخ درهم شد و ادامه داد. یها اخم

که واسه بهتر شدن حالش بردمش شمال  یاز اون سفر لعنت زیدونم همه چ یو م نیبه منم نگفت، فقط ا یو حت نیا_

. میو سر از ناکجا آباد درآورد میرو گم کرد ریموقع برگشت، مس میبگرد کمیجنگل، تا  میکه رفت یاتفاق افتاد. روز

 شده بود. نیا ن،یو شاه میبود الیشدم تو و داریب میهوش شدم، وقت یکه بدونم چرا اما، من غش کردم و ب نیبدون ا

رو  نیدونم اما، قدرت ا یبال ها شد رو نم نیصاحب ا یکه چه طور نیبهم نداد، ا یشده جواب یچ دمیازش پرس یوقت

خواست مال منم پاک کنه اما من نذاشتم،  یدونه چند دفعه م یاز حافظه افراد رو پاک کنه. خدا م یداشت که بخش

 تو....خب... اما

 کرد و ادامه داد. یکوتاه مکث

دونم  یخودش خبر نداره اما، م ریکس غ چیبود که ه یها جزو راز نیا د،یکه تصادف کرد دیدونم از کجا فهم ینم_

 که همون شب حافظت رو پاک کرد.

دختر بچه شانزده  کی یپرداز ایرو هیهمه اطالعات که شب نیکنه، حجم ا یم فیکردم داره قصه تعر یم حس

 سخت بود. یلیسالست برام خ

 عاشقم بود؟ یفتچرا مال من رو پاک کرد؟ مگه نگ_

 انداخت. نیشه، به زم یم سیکردم کم کم با نم اشک داره خ یو نگاهش رو که حس م دیخند زهر

 ؟یموند یشده کنارش م یزیچ نیبه همچ لیتبد یدیفهم یاگه م دش،ید یم تیوضع نیاگر با ا_
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 یکردم؟ اگر م یکار م یشد، واقعا چ یآوا ازش خارج نم ایبه عنوان صوت  یزیباز و بسته شد اما، چ یمثل ماه دهنم

 یقی! نفس عمهیاالنش از ترس اگر سکته نکردم خودش کل نیشده حاضر بودم کنارش بمونم؟ هم یجور نیا دمیفهم

 گفتم: یو با دو دل دمیکش

 ه؟یچ قایاالن دق نیدونم. شاه ینم_

 گفت: دهیسوال داره آزارش م نیکه انگار جواب ا یزیسوالم سرش رو بلند کرد و با اخم ر با

که داره به خاطر دو رگه  ییبال ها س،ین لیدستش هستند اص ریکه ز ییمثل خون آشام اما، برعکس کسا یزیچ هی_

 گن بالست. یبهش م نایبودنشه که ا

 کنند؟ یجا کار م نیکه ا ییجملش رو تکرار کردم، برعکس کسا گهیبار د کی! خون آشام؟ غمبریپ ای

 دیپسره که جونمو نجات دادم خون آشامه؟ شاهرخ که انگار فهم نیا یعنیو وحشت به سراغم اومد  ترس دوباره

 گفت: یکنم، اومد رو تخت و دستم رو گرفت و با نگران یدارم سکته م

 یچرا خانم مجد اخراجت نم یتمام مدت از دور مراقبت بود، فکر کرد نینداره! شاه یباتو کار یهلنا آروم باش کس_

خواست به خاطر انتقام و عذاب  یو م ییکه کجا دیفهم ایبود چون سون نیاخراجت کرد به دستور شاه میوقت کرد؟

نجات دادن. بعدشم  یابونیاز دست اون افراد خ وتو ر سانیو عل اریکه دان یتو روبکشه، همون شب نیدادن شاه

 فرستادتت خونه من.

 اومد لب زدم. یدرم یکه به سخت ییبازم رو جمع کردم با صدا مهین دهن

 بوده؟ ایکه باعث اون تصادف شد سون یکس یکن یشما فکر م نم،یبب_

 ت:آروم تر از قبل گف ییگاه پشتش قرار داد و با صدا هیحرفم انگار واقعا رفت تو فکر، دستش رو به حالت تک نیا با

حرف بکشم  نیزبون شاه ریکردم از ز یسع یزدم اما، هرچ یبود که منم حدس م یزیچ نیا یراستش رو بخوا_

 دونم. یرو واقعا نم یکی نینگفت. ا یزیچ

 بکشم. رونیکردم دستم رو از دستش ب یآروم شدم اما، ترسم هنوز به قوت خودش پابرجا بود، سع کمی

 ...یزیتوام نکنه چ ؟یتو چ_
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 من دلگرم کننده تر کرد گفت: یبرا کمیرو  طیکه شرا یو بالحن بامزه ا دیخند

 نه واال، من پاک پاکم._

اه گ یکه گاه ب ییکه شاهرخ گفت فکر کنم، تمام مدت کمک ها ییها زیکردم کم کم به چ یآروم گرفتم و سع کمی

 از دور مراقبم بوده؟ نیشاه یعنیشد، پس  یبهم م

 یمن یتح شیپ قهیچند دق نیکه تا هم یاصال حس الل بودن بهم دست داده بود، آخه کس یعنینداشتم بگم  یزیچ

 ونهسشیکه رئ یکس یکه پر خون آشامه و بفهم یخونه ا کیتو  ارنشیهست بعد ب یچ نهیدونست خون آشام و گرگ

 ناموسا؟ دیکن یم دایپ ینامزدت بودِ، چه حس

هنگه، انگار اونم غرق  یدارم، چون مخم به اندازه کاف ازیبه سکوت و آرامش ن یزیاز هرچ شتریاالن ب دیشاهرخ فهم 

 نگاهش کردم. یپر از آرامشش، به خودم اومدم و سوال یکه با صدا دینکش یخودشه. اما طول یایدن

م بد خوام بپرس یام که م یسوال دیبرات سخته و خب، شا یریگ میکه گفتم تصم ییزایدونم االن، با توجه به چ یم_

 موقع ست اما...

 لب گفت: ریشده بود آروم ز یازم فرار نشیکه نگاه غمگ یکرد، درحال مکث

کنه، بفرستت  دایرو پ ایکه اون سون یحافظت از تو تا زمان یخواد برا یم نیشاه ،یدون یم ؟یکار کن یچ یخوا یم_

 ه؟یتو چ میخوام بدونم تصم یو م گهیخونه د هیتو 

 .دیکش یجواب من رو م دنیمنتظر شن یصورتش بود که با کنجکاو خیم نگاهم

وقت  کیبمونم که  ختهیجا ر نیعالمه خون آشام ا کیکنم! ولم کن بابا  یخراب شده فرار م نیدرصد من از ا صد

 ارند؟یسرم ب ییبال

 ه!گفتم ن یم تیو منِ سرتق با قاطع یبر دیگفت با یهمش م نیکه شاه یافتادم، وقت میتخس باز اد،یلحظه  کی

 .دیچرخ یدونم چرا زبونم نم یاما، نم رمیخواست دهنم و باز کنم و بگم شک نکن م یدلم م همش

 نتونستم بگم. یزیچ چیه یاسکوال دهنم باز بسته شد ول نیا مثل

 بمونم؟ دیچرا با ایفرار کنم و برم؟  دیچرا با ه؟یدرست چ میبودم که تصم ریبا خودم درگ خودمم
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کرد و  یکه دست هاش رو در هم قالب م یدرحال قینفس عم کیبا  د،یجواب دادن د یرو برا دمیکه ترد شاهرخ

 گذاشت؛ آروم و شمرده شمرده گفت: یپاش م یرو

من بهش  یریبگ یمیفقط روش فکر کن. تو هر تصم ،یاالن جواب بد نیخوام هم یکنم، نم یخوام ازت خواهش یم_

 .زارمیاحترام م

 د؟یبگ نیخوا یم یچ_

 .دیکش یقیعم نفس

 یدونم چ یمثل سابق نشد. نم گهید نیکه االن هست، شاه یزیچ نیشدنش به ا لیو تبد یضیاون مر انیبعد از جر_

که فقط تظاهر به دوست  ،یِکنه به خاطر حافظت از جون کسان یم یدونم هرکار یاما، م دهیداره آنقدر عذابش م

اد زده باشه و بارها و بار ها د دیشا ،یبمون رشخوام کنا ی. من ازت مستیطور ن نیکه ا ینداشتنشون داره، درحال

 خاکستره... ریکه به تو داشته رو انکار کنه، اما عشق مثل آتش ز یعشق

رو که به خاطر  میاز زندگ یاالن نصف بخش نیکار کنم؟ تو هم یتمام بهش نگاه کردم. توقع داره من چ یجیگ با

 ! یداد حیچهار خط برام توض ینداشتم، ط

 چشم هام رو فشردم. یو کم دمیکش شونبمیبه پ یدست

 کار کنم؟ یچ نیخوا یشما از من م_

، کمکش نکنه یو شک ندارم اگه کس رمیکارهاش رو بگ یتونم جلو یمن نم ،یو کمکش کن یخوام کنارش باش یم_

اما  یهم باش یعصبان یلیاز دستش خ دیدونم شا یکنه که عمرا بتونه ازش فرار کنه. م یم ریگ یتو تله ا یبه زود

 کنم. یکه گفتم فکر کن، خواهش م یزیچلطفا به 

تونم  یم یبگم؟ اصال چ دیبا یشدم و فقط تونستم سکوت کنم. چ رهیزد، خ یچشم هاش که التماس رو داد م به

 بگم؟

 یک دمی. آنقدر تو خودم غرق شدم که نفهمرمیبگ یمیتصم چیتونم ه یشک ندارم نم ام،یکه با خودم کنار ن یزمان تا

 شب شد... یک دمیشاهرخ رفت، نفهم

 کنم، که چرا؟ یفکر م نیزل زدم و دارم به ا واریچرا سه ساعت تمام به د دمینفهم
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و به ر نیشدم. به رفتن فکر کردم، شاه یم جیگ شتریکردم، ب یفکر م شتریب یممکنه؟ هرچ یزیچ نیطور همچ چه

 ندارم به جز چند خاطره کوتاه که اونم دست و پا شکسته ست... ادی

اومد که  یاما آنقدر برام آشنا م نمشیب یباره م نیکردم اول یکه حس م نیداد هاش، با وجود ا یتمام داد و بوجود  با

 شناسمش. یانگار صد ساله م

که  نیا یبه جا شتریبال هاش اما، ب دنیچند تا سکته کامل رو رد کنم اونم با وجود د دیدونم چرا، من االن با ینم

 بترسم شکه شدم! 

 آشنا، بهم آرامش داد! بهیغر نیا میبار تو زندگ نیاول یتونم گول بزنم، برا یرو نم خودم

 دیکه باهاش شا یباهام نداره! نامزد یدونستم که کار یته دلم م دم،یترس یمن خول شدم اما، هر بار که  م دیشا

 ندارم. ادیبه  یرو درست حساب شیکی یحت یکردم، ول یخاطرات رو سپر یلیخ

 .دمیاومدن و من نفهم دمیشا ای ومد،یسراغم ن یمدت کس تمام

 لحظه خندم گرفت. کیکه خودم  دمیتو خودم بودم که با باز شدن در از جا پر آنقدر

 متر واموند.  کیشده بود دهنم  یصورتش زخم کمیکه  یورود ندا، درحال با

 چه خبره؟ المصبا

ار تو ب نیاول یبغلم، برا دیسمتم و پر دیبنفش دو غیج کیبا  شهیکه در رو ببنده مثل هم نیبدون ا دنمیبا د ندا

 کرد؟ یکار م یجا چ نیتا حد مرگ خوشحال شدم. اون ا دنشیاز د میزندگ

 !ییجا نیملعون! االن بهم گفتن تو ا یدلم برات تنگ شده بود روان_

ند ضربه کوتاه به زدم و با چ یشده بودن، لبخند دهیچیکه مثل طناب بهم پ ییها الیهمه ترس و فکر خ نیا بعد

 پشتش از خودم جداش کردم گفتم:

جا  نیجا برو ا نیاز ا ؟یجا باش نیا دینبا یدون یهان؟ م یکن یکار م یجا چ نیتو ا نمیطور بگو بب نیمنم هم_

 !ومدهیفرشته مرگ ن نیبرو تا ا ؟یاومد یخطرناکه ندا، اصال چه طور

 گفت: دیلحظه ندا با تعجب زوم شد رو صورت من، با ترد کی
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 ؟یزن یحرف م یکنم، بعدم کدوم فرشته مرگ از ک یم یجا زندگ نیخوب من ا_

 یلحظه دستم سِر شد و بهت زده نگاهش کردم که نگاه ندا رنگ نگران کیبازم رو نتونستم جمع کنم،  مهین دهن

 گرفت.

 نکنه آقا شاهرخ... نمیبب ؟یکن ینگاهم م یطور نیچرا ا_

 تکون دادم. یبهت فقط سر با

 گفت: غیندا با ج هوی

 که! یکن یفرار م ینیام بب یاز ما نزنه، االن تو من رو تا صد فرسخ یبابا قرار بود حرف یبهت گفت؟ ا زیهمه چ_

 لب زدم. وستم،یپ یرسما داشتم به ملکوت م یزیچ نیکه از به زبون آوردن، همچ یدرحال غشیتوجه به ج بدون

 ؟یخور یتو خون م یعنی ؟یندا..تو..تو خون آشام_

که االن اصال مناسب  یسمتم و با لحن بامزه ا دیکرده بود چرخ زیکه چشم هاش رو ر یلبخند گنده در حال کیبا  ندا

 حال داغون من نبود گفت:

 .ستین یکن یکه فکرشو م امینه بابا، اون جور_

 نشستم و گفتم: خیس کمی دتیجد با

 ؟یخون آشام_

 گفت: یآروم بازشو جمع کرد و بالحن مهیدهن ن بدبخت

 آره هستم._

افتادم  یاون روز ادیخون آشام دوست بودم؟   کیبا من دوسته! من با  یسال خورده ا کیآره، خون آشامه و  گفت

 رو گلوم بود! خیشد و نگاه ندا م دهیکه گلوم خراش

 شه بکوبم! یکه م ییخواست سرم روهرجا یم دلم

 شد گفت: یبه سمتم خم م کمیهمون طور که  ،یشد که ندا با لحن نگران و آروم یچه مدل افمیدونم ق ینم
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 وقت... چی! من به خدا، هستین یکن یکه فکرش رو م یبه خدا اون طور_

 یکه جواب اصل یازش بشنوم، تا موقع ا حیبه اسم توض یزیخواست چ یتحت فشار بودم که اصال دلم نم آنقدر

 دستم رو به حالت سکوت باال آوردم و گفتم: یبشنوم!  با لحن داغون یاضافه ا زیچخوام  یسوال هام رو نشنوم نم

باره تونم فکر کنم! پس لطفا در یاومده اصال نم شیکه پ یمسائل نیبا ا یعنیکنم.  ینم یفکر چیندا، من درباره تو ه_

 با من حرف نزن. گهیهر کوفت و زهرمار د ایخون آشام 

 !بِ یکه االن سرپام به خدا از عجا نیهم ستینم تند بود اما، دست خودم ننگاهم کرد لح یچشم ریز ندا

 ؟یستیپس، ازم ناراحت ن_

 رنگ بود، لب زدم. دیسف یکه نگاهم قفل رو تخت ینه تکون دادم وآروم و شمرده، درحال یبه معن یسر

 ؟یراستش رو بگ یدیسوال دارم. قول م هیفقط ازت  _

 که کم کم یتیچشم هاش بودم، با حرص و عصبان خیکه م ینگاهم کرد که باالخره سرم رو باال آوردم و درحال منتظر

 دادم گفتم: یداشتم کنترلش رو از دست م

 یکیوقتا که به  یو بعض یکرد یکه برام م یی. تمام کمک هایکه باهام دوست شد یاز وقت یعنیمدت،  نیتمام ا_

 شد.... یم دایکه خودمم بفهمم سرکلت پ نی، بدون اداشتم تا پشتم باشه ازین

 که از لبم گرفتم ادامه دادم. یزیکردم و با گاز ر مکث

 ؟یاون بهت گفت بهم کمک کن یعنیبود؟  نیبه درخواست شاه_

انداخت، نگاه کردن به  نییبه حال داغونم کرد و سرش رو پا یشده بود نگاه نگران میکه  متوجه لحن عصب ندا

 برام طاقت فرساست! نکیع یچشمش هاش از باال

که شده  یکه تمام مدت هر طور یدوسال خورده ا نیانجام ندادم. شاه یرو زور یزیمن چ ،یراستش رو بخوا_

 حالت بود. یایمن جو قیکه از طر کیمراقبته چه از دور که واست محافظ گذاشت، چه نزد

که دوتا  یانگار که سوالم رو از تو چشم هام بخونه، درحال ؟یچ یحافظ گذاشت؟ آخه براشدم، م رهیبهش خ متعجب

 داد، گفت: یتخت به حالت چهار زانو قرار م یپاش رو رو
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سرت  ییبال یگور به گور یایسون نیدونه که واست محافظ گذاشته بود که مبادا، ا ینم اریاز من و دان ریکس غ چیه_

 خانم مجد... ینظارت خودش بود، حت ریز ،یکرد یکه کار م. تمام مدتم هرجا ارهیب

همه  نیخدا و من ا ریغ یکیاز دور تمام مدت مراقبم بوده!  یکیشه!  یبازم رو جمع کردم، باورم نم مهین دهن

 ناراحت؟ ایداشته باشم؟ خوشحال باشم  یچه حس دیکردم! االن با یم ییاحساس تنها

 خنده. ریمرورو کردم، ناخوداگاه بلند زدم ز دمیو فهم دمیچند ساعت شن نیکه تو ا ییها زیتمام چ کمی

بهم فشار آورد که  سرم  یانسان ها نداشت به قدر یواقع یایبه دن یشباهت چیحجم از اطالعات که ه نیا دنیشن

 .دیکش ریبدجور ت

آروم  یام رو با ناله هاه قهیسستم، شق یرفت و با دست ها یاهیچشم هام س یکرد که لحظه ا یدرد م  یقدر به

 فشردم.

 تونم درک کنم!  یبه خودت قسم نم ایخدا

رو قبول کنم.  تیتونم واقع یاما...اما نم دمیکه به چشم بال هاش رو د نیخورده رو داشتم، با ا بیفر یانسان ها حس

 کنند؟ تیخوان منو اذ یم نایو ا هیباز نایتونم، نکنه همه ا یواقعا نم ایخدا

! بودن کنم چیتونم تظاهر به ه ینم گهیکه پسش زدم، د رهیکه متوجه بد بودن حالم شد، خواست دستم رو بگ ندا

 ! هیعاد زیتونم وانمود کنم همه چ ینم

 چت شد؟ هویهلنا _

 .دمیو بهش توپ دمیبهش اضافه شده بود سمت ندا چرخ شیداغون که سردرد هم مثل نفت رو آت یاعصاب با

 نیکه تمام ا ی! ندا توقع نداردیبد یمن رو باز نیخوا یتونم باور کنم! همتون م ی! نمدیگ یغ مشماها همتون درو_

 ؟یحرفارو باور کنم لعنت

خواستم برم سمت در  دارمیو هوا قدم برم نیزم نیکردم ب یحس م جهیکه از سرگ یرو تخت بلند شدم، درحال از

 گفت: یسمت خودش و با اخم کمرنگ دیاتاق که ندا از شونه ام گرفت و کش

 واسه خودت؟ یریم یکجا دار_
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 دستش رو پس زدم و صدام رو انداختم رو سرم و داد زدم. تیعصبان با

 نیمن ب د؟یمن بدبخت رو خر فرض کرد دیمشت آدم دروغ گو هیجا و آدماش! همتون  نیاز ا ریغ یهر قبرستون_

 خونه خودم.  رمیمونم م یشماها نم

 یا گهیهر کوفت و زهرمار د ایبه اسم خون آشام و بالست  یزیسوخت. آره دروغه، چ یکه گلوم م زدمیمداد  چنان

 وجود نداره!

 گفت:  یمن کپ کرده، با آرامش و لبخند زور دادیاومد، مشخص بود از دادوب کمیبا ترس نزد ندا

 !میبزار باهم حرف بزن نیبش قهیفدات شم دو دق ست،یهلنا، تو االن حالت خوب ن_

 قدم رفتم عقب و بلند تر از قبل داد زدم. دو

 !دیدست از سرم بردار د؟یکن مارستانمیکه رونه ت نمیبش گهید قهیدو دق_

و  نیشاه دنیدر اتاق چنان با شدت باز شد که ناخوداگاه برگشتم عقب و به پشت سرم نگاه کردم، با د همزمان

 شدم. یعصب شتریشاهرخ ب

 نجوا کرد. یداخل اتاق گذاشت و با لحن آروم و ناراحت یفرشته مرگ گذشت و قدم نیاز کنار ا یبا نگران شاهرخ

 ؟یکن یم یطور نیچرا ا زمیهلنا آروم باش عز_

 زد. یموضوع رو داد م نیبود و از چهرش داشت ا یعصب نیشاه د،یرس یشاهرخ که نگران به نظر م برعکس

 تمام منفجر شدم. تیسمت جفتشون گرفتم و با عصبان دیرو به حالت تهد دستم

که  ییزای! تمام چدیکرد یمسخره ا یباز نیمن و وارد همچ ی! واسه چایلعنت دیهلنا و مرگ! دست از سرم بردار_

 .ستین یرو پاک کنه، خون آشام واقع یو نداره که حافظه کس نیکس قدرت ا چیدروغ بود همش دروغه. ه یگفت

 شد. الیخیب نیشاه یبگه که با صدا یزیمن رسما کپ کرده بود، خواست چ دادید و بکه از دا شاهرخ

 زود. رون،یب دیهمتون بر_

 آخه... یول_
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 زد که ستون خونه لرزش گرفت. یسمت ندا و چنان داد دیچرخ

 د؟یدینشن رون،یگفتم ب_

لرزش بدنم  یناراحت دیو شا ادیز تیناز خشم و عصبا رون،یبه هم انداخت و مردد از اتاق رفتن ب یو شاهرخ نگاه ندا

 کردم. یو بغض تو گلوم رو کامال حس م

 همه درد رو نداره! نیکشش ا گهید قلبم

صداش آروم بود اما چنان با جذبه حرف  یرو پر کرد، درحال نمونیفاصله ب نیکه شاه دمیبه گوشه چشمم کش یدست

 موندم. رهیسردرد به چشم هاش خ نیالل شدم و فقط با وجود ا یکه لحظه ا زدیم

. مزیر یو زمان رو به هم م نیزم زنمیهو قاط م کینکن که به خدا  هیتو فقط ساکت باش، آنقدرم گر زنمیمن حرف م_

 اعصابم رو خراب نکن! نیاز ا شترینذار خر شم هلنا! ب

رو  ستش چونم رو گرفت و سرمبه سمت عقب برداشتم که با د ی. قدمستادیا نمیبه س نهیبغض نگاهش کردم که س با

 شروع کرد به حرف زدن. یادیصورتم با جذبه ز یکیبلند کرد. تو نزد

  ؟یرو بدون قتیحق یکرد یاصرارم یداشت شیچند ساعت پ نیکه تا هم یتو نبود ،یمن دروغگوم؟ دِ لعنت_

 که هر لحظه منتظر بودم فکم بترکه! یداد، طور یبغض آب گلوم رو قورت داد، بدجور چونم رو فشار م با

 پژمردم نوا دادم. یلب ها نیاز ب د،یلرز یکه به شدت م ییصدا با

 آ..ره...م..من گفتم._

 صداش رو باالتر برد و ادامه داد. یلحظه چشم هاش رو بست، نسبت به لحن قبل، کم چند

 دنمونیبوس ،یدار ادیکه به  یزیچ نیخرآ یتو نگفت ادته؟یخاطراتمون رو دست و پا شکسته  یکه گفت یتو نبود_

 بود؟ هان؟

تمام  یکه ناخوداگاه چشم هام رو بستم، هقهقم اوج گرفت و من با سست یگفت جور یبلند تر یآخر رو با صدا هانِ

 در جوابش گفتم:

 م...من..گ..فتم._
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م. رو تصور کن شیرت عصبتونستم صو یکه چشم هام رو باز کنم هم م نیکرد، بدون ا شتریب یرو چونم رو کم فشار

 رو صورتم خم شد. شتریگرمش مطمئن شدم ب یبا برخورد نفس ها

از عواقب دونستن  یکه دار یحال نیا ،یدیکه فهم یینای. ایدیم یجواب خودت رو دار یخودت که دار یلعنت_

 داره من بخوام  گولت بزنم احمق؟ هان؟ یلی! چه دلقتهیحق

چشم هام،  ریحر نیفشردم و از ب یکردم، مچ دستش رو به آروم خیحس و  یب یبود، با دست ها ادیدستش ز فشار

 بهش نگاه کردم.

تونم  یاز گول زدن تو م یچه استفاده ا ؟یخور یبدم آخه! تو به چه درد من م تیتمام مدت باز دیاصال با یواسه چ_

 !ستیمن ن ریتقص یرو هضم کن زیهمه چ نیا یتون یکه نم نیبکنم؟ ا

 ...چونم...درد..گر..فت.نیش..اه_

ابروهاش، همزمان با  نی. گره بدمید یرنگ خشمِ درون چشم هاش رو به غم و ناراحت رییحرفم، قشنگ تغ نیا با

 چونم بود، باز شد. ریدستش که ز

وا رفته ها سقوط کردم و رو لبه تخت نشستم. دوست  نیکم زانو هام توان نگه داشتن وزنم رو نداشت، مثل ا کم

 کار کنم! یاالن چ دیکردم که من با یموضوع فکر م نیکردم و به ا یکنم اما فقط هق هق م هیگرداشتم 

بغلم کنه و بگه که تا االن  ادیخواست! ب یمنت مادرم رو م یدلم االن آغوش ب بیدستم صورتم رو پوشوندم، عج با

 .ستین یاتفاق افتاده واقع ییزایکدوم از چ چیو ه دمیکابوس د

 دروغه، دروغه... نایه ابگ ادیب یکی

آروم دستم رو از صورتم کنار زد.  نه،یسخت نبود واسه شاه صشیانتها که تشخ یب یینوازش پشت دستم، با گرما با

 ناراحت بهم نگاه کرد. یبا چشم ها

ذهنم رو در  یسوت بود که کل مغز و سلول ها یصدا د،یشن یبشنوم! اصال گوش هام نم یزیخواستم چ ینم گهید

 خودش کرده.  ریگ

 سرم رو بردم عقب و لب زدم. کمی دهیبر دهیبغض و بر با

 ..تن..تنها باشم! کمیکنم، فق..ط بزار  ی..میبخو..ا ی..تنهام ..بز..ار. هر..کار..کمی..یکنم،  یخو..اهش م_
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 دمینفهم یشده بود توجه نکردم، حت دهیچیکه تو اتاق پ میگر یاز صدا ریغ یچیصورتم رو پوشوندم و به ه دوباره

 رفت و من رو تنها گذاشت. نیشاه یک

 .شهیم یکردم مغزم متالش یکه هر لحظه حس م یحس فشار روم بود، به حد یلیخ واقعا

 شد. یطور نیا یبه صورت ناگهان زیآخه؟ چرا همه چ هیچه طور سرنوشت گهید نیا ایخدا

 یدونم چ ینم یسرکله بزنم که حت دیبا ییها زیکه توش با چ ی! اونم امتحانیکرد یامتحان نیمن رو وارد همچ چرا

زانوهام بلند کردم و به اطراف اتاق  یروشه رو از رو ییلویک ستیوزنه ب کیکردم  یهستن! سرم رو که االن حس م

 انداختم. ینگاه

 نییکه بتونم به پا یطور نیزم یشده بود، رو سیاز شالم هم خ یمقدار یکردم که کل شلوارم و حت هیگر یحد در

 روش شدم. یمیو تابلو قد وارید کینزد یینقطه کور جا کی رهیبدم نشستم و خ هیتخت تک

 سک سکه بود. هیشب شتریشد و ب یخارج م یاشک چیمثل هق هق از گلوم بدون ه ییصداها

 هیبش ایرو نیا زیچ چیکار کنم! ه یچ دیمن االن با ه؟ییچه باز گهید نیا دم،یتار و ورم کردم کش یبه چشم ها یدست

 ! هیواقع ی. همه چستین ایرو

تونم بهشون اعتماد کنم؟ اصال  یم ی. چه طوردهیم لیپسر داره تشک نیرو هم ایرو نیا شتریو نصف ب هیواقع ن،یشاه

 کنم؟ یزندگ دیبا یمسائل چه طور نیا دنیبعد فهم

 چیموندم که ه یواریبه د رهینشستم و خ تیدونم چقدر تو همون وضع ینم دم،یکش یهمراه با آه بلند یقیعم نفس

 نداشت! یجذاب زیچ

عدد دوازده شب درحال  یاول به ساعت که رو واریباز شد، نگاهم رو از د یبه خودم اومدم که در به آروم یزمان فقط

 گردش بود انداختم.

 تو؟ امیتونم ب یم_

خوابِ ، تو و  کی نایتمام ا یبگکه بهم  یدوست من! تو رو خدا بگو اومد نیبستم، ندا بهتر یهام رو با ناراحت چشم

 کابوس مسخرست. هیعمارت همش  نیا
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زانو زد و با  نیزم یآروم و شمرده اول در اتاق رو بست، بعد رو به روم رو ینکرد، با قدم ها افتیازم در یجواب یوقت

 تمام، بهم نگاه کرد. ینگران

 حالت خوبه؟ _

 سوخت. یجواب بهش بدم، گلوم از شدت بغض و فشار م یحت دیچرخ ینم زبونم

 رو به دستم داد. وانیو ل ختیبرام آب ر یبود مقدار زیم یکه رو یاز جاش بلند شد و از پارچ د،یرو که د سکوتم

 از آب رو خوردم که گلوم سوخت. کمیشد،  یهام خارج م هیاز ر یبه سخت گهیکه د یمکث و نفس با

 لرزونم رو گرفت و آروم گفت: یجلو تر اومد، دست ها طایو احت یبا نگران ندا

اما به خدا قسم ما قصدمون صدمه  دم،یو سخته بهت حق م بیعج یلیکه برات افتاده خ یدونم اتفاقات یهلنا، من م_

رو  شتیکه تا دلت بخواد موقع ارمیسرت ب ییخواستم بال یرو ولش کن خود من، اگه م هی! اصال بقستیزدن به تو ن

 داشتم!

 ینگاهم م یو ناراحت یندا که با دو دل یزد گرفتم و به چشم ها یبرق م کمیاتاق  یکیکه تو تار یوانیرو از ل نگاهم

 موندم. رهیکرد، خ

از  رو نداشتم، قتیعواقب حق رفتنیو پذ یباشم که طاقت قبول یمقصر بدونم! از خودم عصب دیرو با یدونم ک ینم

برام  رو ریتقد نیکه ا یسرنوشت ایحافظم رو پاک کرده!  یشتم بوده و به خاطر هر کوفتکه مطمئنم تو گذ ینیشاه

 رقم زده؟

دونم از کجا اومد رو به سمتم گرفت، نگاهم رو از رو چشم  یرو که نم یپاکت پول هیشب یزیشد، چ یکه طوالن سکوت

 هاش به پاکت سُر دادم.

 رو آقا شاهرخ داد گفت بدم بهت. نیا_

 یبه محتوا یکرد، پاکت رو ازش گرفتم و نگاه یکه ندا، با حوصله تحمل م یطوالن یلرزون و مکث یدست ها با

 داخلش انداختم.

 حد ممکن باز شد! نیدوتا عکس چشم هام تا آخر نیهم دنینبود که از د شتریکال دوتا عکس ب توش
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 دختر که منم! نی...انیا

 یحت ای یمیکه اصال قد ییبود. عکس ها نیر کنار شاهخندون من د ریدوتا عکس تصو نیا نیمشترک، ب زیچ

 لب زدم. دمیکه فقط خودم شن ییبا صدا رلبیکردم و ز ی. با بهت به عکس ها نگاه مدیرس یفتوشاپ به نظر نم

 ...امکان نداره!نی...انیا_

داشت  نمیدورب یاز پشت لنز ها یکه حت یکه با عشق نیبود. عکس من در کنار شاه یچرا امکان داشت واقع اما،

 مونده بود. رهیزد، بهم خ یم ادیفر

آقا شاهرخ  نارمیبرده ا نیهمش و از ب نیدوتا مونده، شاه نیتمام عکسا فقط هم نیگفت بهت بگم که از ب نمیا_

 آورد. ریاز کجا گ یقاچاق ستیمعلوم ن

 ،زدیاق ها رو تا آسمونم جار ماتف نیکه صحت ا ییبا دقت به عکسا گهیباره د کیصدا قورت دادم و  یگلوم رو ب آب

 یشکست، حس م یبلند و کش دار من م یساعت و نفس ها کیت کیت ینگاه کردم. سکوت مرگبار اتاق با صدا

گذشت، به خودم  تیمرز موقع ازکه زمان دست به دست هم داد و  یپشت کمرم نشسته، کم یکردم عرق سرد

 مسلط تر شدم.

و عکس هار ام،یدارم تا باهاش کنار ب ازیو من، به زمان ن قتهیباشه متاسفانه بازم حق یعاد ریهرچندم غ قتیحق نیا

 ازش سوال کنم. دیسمت ندا. با دمیداخل پاکت برگردوندم چرخ

 ازش بپرسم! دیکه االن الزم باشه بدونم رو با یزیهرچ

 کردم و گفتم: تازه ینفس دیرس یدو رگه به نظر م ییجورا کیگرفته بود و  یادیکه ز ییصدا با

  ؟یتو از کجا باهاش آشنا شد_

از  یتو تنش ست بود رو کم کینگاهم کرد، انگار که گرمش شده باشه، شالش سبز رنگش رو که با تون یچشم ریز

 گفت: نیدور گردنش شل کرد و درهمون ه

 .میونیرو بهش مد مونیزندگ اریو من و دان سمونهیرئ ن،یراستش شاه_

 و متعجب گفتم: دیباال پر یفرستادم و با ابروها رونیحبس شدم رو ب نفس
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 ...نامزدته؟زهیچ ار،یدان نمیبب_

 دهنش گذاشت و با خنده گفت: یخنده، دستش رو جلو ریزد ز یحرفم پق نیا با

 برادرمه.  ارینه بابا، دان_

 نیو اکنم ت یدختر تک فرزند بوده، البته خودش گفته بود االن که فکر م کیتصورم از ندا  شهیکردم، من هم سکوت

داشت. به  اریبا دان یادیشباهت نسبتا ز مینزد. از نظر ظاهر یوقت از خانوادش حرف چیه یمدت ندا درست حساب

 خصوص چشم هاشون که هم رنگ بود.

 روع کرد به ادامه دادن.ش یندارم خودش با لبخند تلخ یلیتوان صحبت خ دیکه انگار فهم ندا

. اما من به خاطر میکرد ینظر انجمن کار م ریز رانیما تو ا شیاز کوزت نداره! چند سال پ یمنم دست کم یزندگ _

انجمن  تو یمشکل هیبود اون موقعه  اریتونستم تو گارد حافظت انجمن باشم. اما، دان ینم یبودنم از نظر جسم فیضع

اسلحه و اطالعات به  یادیحمله شد و مقدار ز گاهاشونیپا زا یکیبه  ادمهیاما،  ستین ادمیبه وجود اومد که درست 

آب بکنن و خب  ریخودِ انجمه، اونام خواستن سر ما دوتا رو ز هیاصل یاز اعضا یکیکار  دیفهم اریسرقت رفت. دان

 من...

به جا شدم ودستش رو تو  جا یتو جام با سخت کمیشدن چهرش،  نیسکوتش، همراه شد با غمگ نیکرد و ا سکوت

 دستم گرفتم و به چشم هاش نگاه کردم.

ا نداشتم ام شیبق دنیواسه شن یقشنگش رو پوشونده بود، اسرار یاشک، دور چشم ها ریبار حلقه از حر نیاول یبرا

 ادامه داد. هیبعد از چند ثان

که  اریدان ف،یشد کرد من دخترم و ضع ینم شی. کاردمیبه خونمون حمله شد، من بدجور صدمه د یریتو اون درگ_

که تمام اسلحه هاشون رو  یلحظه اون شب نحس، درست وقت نیتو آخر یشد و حت میتسل دیشدن من رو د یزخم

که به  نیفرار کنه. اما، درست قبل از ا شدحاضر ن اریکردم و دان یاز درد ناله م اریما دوتا بود، من تو بغل دان

و همه رو از پا  ختنیدونم از کجا ر یکه چهره هاشون مشخص نبود نم یگروه آدم هیرو بزنن،  یخالص ریهرکدممون ت

 درآوردن.

 .میلب گفت ریباهم ز مونیهمزمان ا ناخوداگاه

 !نیشاه_
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 و با دستش نم اشک رو از چشم هاش پاک کرد و ادامه داد. دیخند ندا

خونه. زخم  نیداد و از دست افراد انجمن، آورد تو ااون شب مارو نجات  ،یکه عرض کرد یفرشته مرگ نیآره هم_

بعد  میونیمد نیبه شاه یلیحفظ بشه. ما خ تشیکرد تا امن اریتونست واسه دان یبود، درمانم کرد و هرکار قیمن عم

 .میموند ششیپ ان،یاون جر

  ؟یرفت یکالس بُکس و حرکات رزم نیهم یپس برا_

 آره تکون داد.  یبه معن یسر

و کردم و ر دمیرو باال کش مینیب یکه با شاهرخ کردم، کم یو اون تصادف مارستانیب یادآوریسکوت کردم که با  کمی

 سمتش گفتم:

 بعدم تو اون روز تو دمش،یمن د مارستانیربط داشت؟ اون شب مطمئنم قبل ب نیاون تصادف به شاه انیجر نمیبب_

  ؟یای. اون فرستادتت که بیباالسرم بود مارستانیب

الن ا دیرس یخودش به موقع نم نیاگه شاه دیکه تصادف کرد نیبعد ا ییجورا هیآره  یمفصله! ول انشیراستش جر_

 .دیشما مرده بود

چند بار جونم رو نجات داد؟  نیواقعا شاه دم،یاون شب توهم نزده بودم و بازم اون رو د یعنینداشتم بگم.  یحرف

 سکوت شد. یا قهیچند دق

 یاه کیکه بخوام ازش بپرسم. نزد دیرس یبه ذهنم نم یا گهید زیروال تو سکوت گذشت، چ نیبه هم یا قهیدق چند

 وارد اتاق شدن. اریبود که در اتاق باز شد و شاهرخ به همراه دان کیساعت 

که به  یبهم زد و درحال ینداهم بلند شد. شاهرخ لبخند ستادم،یا زیبلند شدم و کنار م نیاز رو زم ناخوداگاه

 کرد گفت: یساعتش نگاه م

خونه واست آماده کردن،  کیجا  نیا یکیشه نزد یم ریوقته اما، داره د ریدونم د یم ،یبهتر شده باش دوارمیام_

 نباش. میزیبرو و نگران چ اریهمراه دان

رو  کو؟ فکر کنم آنقدر اعصابش نیکار کنم! اصال شاه یبرم؟ اگر نرم چ دیبا یعنیتو دلم گفتم  ن،ییانداختم پا سرم

 خورد کردم که از دستم فرار کرد.
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مخالفت کردنم نداشتم و ندارم. شاهرخ اومد  ینا یحت گهینگفتم و فقط به تکون دادن سرم اکتفا کردم، د یزیچ

 گفت: یو با لحن آروم ستادیا کمینزد

 نیموندن تو ا میبردمت خونه خودم از طرف ینبود، دوباره م نیمورد شاه یب یها یدونم برات سخته، اگه نگران یم_

 باشه. لتیجا فکر نکنم باب م

کلمات از دست داده بود! من  زدنیذهنم، قدرتش رو واسه چ دمیشن یاصال حرف هاش رو نم دیسکوت شا بازم

خودمم حس  ییجورا کیاالن  یگفتم نه! ول ینبود و م میگفت برو  حال یم یکه هرچ شمیهمون هلنا چند ساعت پ

 خونه برم. نیخواد زودتر از ا یترس دارم و دلم م

 باشه._

 سمت ندا و ادامه داد. دیتکون داد و چرخ یسر شاهرخ

 چون ممکن... ،یگفت توام همراهش بر نیشاه_

 وسط حرفش و با هول گفتم: دمیپر

 خوام تنها باشم... ی! مادیهمراهم ب یخوام کس ینه، نه نم_

 مله ام رو کامل کردم.ج یآروم تر یبا صدا و

 !امیگذشتم کنار ب یبا فکرام و خودم و حت دیالزمه تنها باشم، با_

 !ستیبرام مهم ن گهینه، د ایگم  یم یکنند چ یکه درک م نینگفتن، ا یزیبهم کردن و چ یو ندا نگاه شاهرخ

نگفتم و  یزیچ چیه م،یکه از اون خونه خارج شد یتمام مدت دیو شا رونیاز اتاق اومدم ب یحرف چیبدون ه ریبه ز سر

 سکوت کردم، آنقدر فکرم مخشوش بود که همه حواس هام رو از کار بندازه!

 دونم چرا با نگاهم دنبالش گشتم... یبشم، نم نیلحظه آخر که خواستم سوار ماش اما،

 اد؟یب شیمن و تو پ یبرا یزیچ نیهمچ دیو ازش بپرسم واقعا چرا؟ چرا با نمشیگشتم تا دوباره بب دنبالش

 ؟یکه فقط به بهونه حافظت از من، حافظم رو پاک کرد یرحم یآنقدر ب چرا
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حرف ها  نیاومد بهم ا یخودش م نهیخواست بب یاگر م نه،یخواست من رو بب یخود بود، چون اون نم ینگاهم ب اما،

ببرتم کنه که هنگ  یازگو کنه و تو چنان شکرو برام ب یراز مهم نیکه برادرش رو بفرسته و همچ نیزد، نه ا یرو م

 کنم...

 !الهیبزنه در گوشم بگه همه خوابه، خ ادیب یکیشه  یم یعنیکار کنم؟  یچ ایخدا

 ...ستین یواقع نایا

 کرد. یم یلقمه نون خونه مردم کلفت کیکه واسه  یمیتیبشم همون هلنا  من

که تو گذشت  ییکه حسرت خنده ها یکرد! همون یم تیو تنها بودنش به خدا شکا شیکس یکه از ب ییهلنا همون

 خورد. یداشت رو م

 ا؟یکنم خدا یکار م یجا چ نیا من

خواد  یقصه دلش نم نیا نیکه قول چراغ جادوش به فکر کشتن منه و انگار عالءالد ب،یپر از عجا یایدن نیا تو

 !میشه کابوس زندگ یقصه داره م نی! حاال انهیرو بب اسمنشی

حال و داغون، از  یشدم. ب رهیساعت خ یبه خودم اومدم که مدت هاست که وسط خونه نشستم و به عقربه ها یوقت

 بلند شدم و دوباره دست به غذام نزدم. نیرو زم

 یجا و بهم سر م نیا ادیهمش م بایبرم، ندا تقر رونیاز خونه ب دنیجا پالسم، اجازه نم نیهست که ا یسه روز االن

 .ارهیم رونیاز ب زنه و برام غذا

 کنم! یکنم دارم دق م یکنم، حس م ینم یبا ندام احساس راحت یدونم چه مرگم شده حت ینم

مالقات کننده درست و  کی یکه حت یها شدم، زندان یزندان هیجا بمونم. شب نیقراره ا گهیچند وقت د ستین معلوم

 !نهیخواد بب یتنها دوستشم نم ینداره و حت یحساب

وسط خونه نشستم، خونه صد  یچراغ هارو خاموش کردم و رو کاناپه، قهوه ا ز،یسردم با پر یلمس کوتاه دست ها با

هر روز حس  هیقنار کیقفس کوچ کیهم هست، برام مثل  میادیدختر ز کیکه دوتا اتاق خواب داره و واسه  یمتر

 کنن. یهاش دارن منو تو خودشون له م واریرو دارم که د نیا

Created in Master PDF Editor - Demo Version

Created in Master PDF Editor - Demo Version

http://code-industry.net/


 ترس از مه

 
415 

 

ط انگار فق د،یبار یدونم چرا نم یزد اما، نم یتو گلوم چنگ م یزیدونم! چ ینم ،یچ ای یک یداشتم برا یتنگدل حس

 خواست منو خفه کنه.  یم

 !هیعاد میلیفکر کنم که اگر دوستت خون آشامه خ نیکردم به ا یچند روز با خودم کنار اومدم و سع نیا تو

 !هیشده و حافظت رو پاک کرده عاد یچ یدونم چ یبه نم لینامزدتت تبد اگر

و که ت یطیتونم با شرا یکه نم میعاد ریخدا، من غ میعاد ریآره من فقط غ ه،یعاد یدست روزگار شد چهیکه باز نیا

 . امیکنار ب یواسم به وجود آورد

، دحس ترس بهم دست دا یلحظه ا رونیرعد و برق ب یشدم که با صدا یکم تو شکستن بغضم داشتم موفق م کم

 خواد بباره... یانگار آسمونم م

 یلیتقه خ یبارش قطرات بارون بودم تا منم همراهش ببارم که با صدا نیدادم و آماده اول هیمبل تک یرو به پشت سرم

 در، چند لحظه چشم هام روباز کردم. فیضع

  واقعا صدا کرد!تقه کوتاه بود که شک داشتم اصال یموندم، آنقدر صدا ریاز جام بلند شدم و به در خ مردد

 در برداشتم. رهیزد؛ که ناخوداگاه دوتا قدم بلند تا دستگ یا گهیرعد و برق د همزمان

ن بدبخت اومده م یکینکنه باز  شم،یپ ایچون صبح بهش گفتم ن ستیندا ن ه؟یک یعنینه،  ایبودم در رو باز کنم  مردد

 رو بکشه؟

 .دیرو د یزیشد چ یبود و نم کیانداختم سالن تار ینگاه ،یسوراخ از

 یقی! نفس عمیاومد زد کشتت راحت شد یکیبلکه  یدیدر المصب رو باز کن، خدا رو چه د نیول کن کن هلنا، ا بابا

 از در فاصله گرفتم و اطراف رو با دقت نگاه کردم. کمیبود،  یرو چرخوندم. اما سالن خال رهیو دستگ دمیکش

 سر بزنه؟ یرو دار یه تو سر بزنه؟ اصال کب ادیم یآخه نصف شب یتوهم زدم رفت، ک ا،یب

 نیدر خونه رو بستم و هم ریاومده باشه؟ سر به ز دنمیپشت در واسه د یکیلحظه دلم خواست واقعا  کی یبرا چرا

 رفت نفس بکشم! ادمیکه  یپوش رو به روم نفسم گرفت، جور اهیفرد س دنیاز د دمیکه چرخ
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 که قصدِ زهره یو چراغ ها روشن شد، تونستم چهره کس زیبزنم که دستش رفت سمت پر غیتمام توان خواستم ج با

 .نمیترک کردنم رو داشت بب

 شدم. دنیکش غیج الیخیچشم هام گرد شد اما آروم گرفتم و ب نیشاه دنیبا د اما،

شده،  یخال سیو موهاش خ کلیکرد. ه یم ییرو صورتش خونما یگرفت. اخم کمرنگ ینفس حبس شدم، حکم آزاد 

 .دیچک یاز نوک موهاش آب م کمی یبود و حت دهیبه بدنش چسب شیآب شرتیکه ت یجور

زدم دوباره به سمتم هجوم  یبهشون خنجر م یتفاوت یسه روز با ب نیکه تو ا ییتمام حس ها دنشیدونم چرا با د ینم

 آوردن.

 خودم اومدم و لب زدم. به

 تو؟ یسکته کردم، ازکجا اومد یکن یکارم یجا چ نیتو، ا_

 نگاهم کرد. نهیموهاش رو به عقب فرستاد و دست به س م،یداد من عصبان یهمون اخمش که انگار داشت نشون م با

 از پنجره._

 طبقه فاصله است! کی ؟یتو؟ اصال چه طور یکه از پنجره اومد یمگه دزد د،یباال پر ابروهام

م که بزن یکردم. طلبکارانه نگاهش کردم و خواستم حرف یداشتم سکته م شیپ هیانگار فراموش کردم که چند ثان 

 سمتم برداشت و با حرص گفت: یقدم

 ؟یچرا بچه ها در زدن در رو باز نکرد ؟یدیالمصبت رو نم یجواب اون گوش یواسه چ_

 یکه تمام امروز تو خودم غرق بودم. رگ ها یشروع کردن به محکوم کردن من، به من یبلند یو صدا تیعصبان با

 داد اوضاع خرابه اما، خراب تر از حال من؟ یمتورم گردنش نشون م

 و گفتم: نییسرم رو انداختم پا یزنه؟ با ناراحت یرسه سر من داد م یاز راه م یهرک چرا

 کدومش نشدم. چیحالم خوب نبود، متوجه ه_

 از خشم نبود، گفت: یبلندش که خال یمون صدابه سمتم برداشت و باه یقدم تیبا عصبان 
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بچگانه  یکار ها نیچرا با ا ؟یغذا نخور د؟یرو ند تیشه که جواب گوش یم لیدل نیحالت خوب نبود؟ ا یچ یعنی_

 ؟یدیآنقدر آزارم م

 د؟یچرا آنقدر از من توقع دار د،یکه زد بغضم ترک یبا داد دن،یکه منتظر تلنگر بودم واسه بار انگار

 غ،یشد، دهن باز کردم و با ج یم ریپشت سر هم از چشم هام سراز ،یرحم نیکه بدون کوچک تر ییها هیربا گ 

 صاحابم بود گفتم: یدل ب نیتو ا یهرچ

 نیحالم خوب باشه؟ تو ا یتوقع دار د؟یخسته شدم! چرا آنقدر ازم توقع دار د؟یدار یچرا دست از سر من برنم_

هست، بعد اومدن بهت  یدونم خون آشام چ یهنوز نم ی! من بدبخت حتیکس برام نمونده لعنت چی! همیخونه زندان

 حالت ،یو اون حافظت پاک کرده تو باش مهخون آشا س،ین ادمی یکه درست حساب یکه تو گذشته ا یگن نامزد یم

دونست تنهام، ولم  یکه م نیکه لحظه مرگ خانوادم باالسرم بود و تو اون غم بزرگ با ا یخوب خواهد بود؟ نامزد

 کرد و رفت...

 .دمید یجا رو نم چیکه ه ختیر یم نییآنقدر اشک هام تند تند پا دمش،ید ینم گهید

 گرفته و بغض ادامه دادم. یدر شکستم! با صدا یسرد جلو یها کیهام سست شد و رو سرام زانو

...خسته یکرد یرفتار نم الیخی! اگه..اگه واقعا دوزار برات ارزش داشتم آنقدر بیجوابم رو نداد یحت یلعنت یتو_

شاد و شنگول  دیجا و توقع دار نیا تیخواد که من و انداخت یم یچ کهیاون زن ستیشدم خدا...خسته شدم، معلوم ن

  باشم؟!

ت کنم، دس یکار رو م نیم چرا اخودم بدون یکه حت نیشد که تو بغل گرم و نمناکش فرو رفتم، بدون ا یچ دمینفهم

 جمع و با تمام توان هقهقم اوج گرفت. نشیهام رو تو س

اوج  شتریمن ب هیگرمش دور کمر و شونم حلقه شد و مثل بچه ها منو به خودش فشرد. با هر نفسش گر یها دست

 گرفت. یم

 ندارم! ادشیبه  یدرست حساب یکه حت یعطرم، عطر نیا محتاج

 از هر گونه حس ترسه، بغلش پر از آرامشه... یکه خال یغلبغلشم، ب نیا محتاج
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 یتکه ح نیبوده که االن با وجود ا میحام نیکه من انتخابش کردم، تو گذشته بزرگتر یکس ن،یشاه نیندارم ا شک

 شم. یتو بغلش غرق آرامش م یِعیرطبیموجود غ کیدونم  یم

کرده بود که هرچقدر دلم خواست، بدون سرزنش و  ایبرام مه یداشتم، انگار خدا فرصت ازیبه بغل و گرما ن بدجور

 کنم. یخودم رو خال یالک یدلسوز

 باره شکست. کیمدت، به صورت بغض تو گلوم تَلمبار شد، به  نیکه تو ا یزیهرچ

 سپردم. یو خاموش ییشدن و من، در آغوش گرمِ عشق فراموش شدم، خودم رو به رها المیخیو مکان ب زمان

*** 

 "نیشاه"

 داشتم دود شد رفت هوا! یو ناراحت تیعصبان یهرچ

 از حد بهش فشار اومده. یادیمطمئن شدم ز نه،یرو بب یخواد کس یندا گفت که هلنا حالش بده و نم یوقت صبح

خواستم  یبود که نم زایچ نی. واسه همدادیواکنش نشون م نیبدتر از ا دیبود شا یا گهیحقم داره، هرکس د البته

 کردم. رانشیو یرو خواستم نجات بدم اما، بدتر دو دست شیمن زندگ نه،یهلنا من رو بب

لمسش کنم و تو بغل  یجور نیخواست ا یکه با تمام وجودم، دلم م نیتا آروم شد، با ا دیساعت طول کش مین دیشا

 شکل باشه. نیاما، واقعا دوست نداشتم به ا رمشیبگ

از خودم جداش کردم و از باال به صورت معصوم و رنگ  یهاش آروم شد، کم دنیکشکم ضربان قلبش و نفس  کم

 انداختم. یکردم نگاه یم ییکه قطرات اشک هاش، روش خودنما دشیپر

نبودم، اما  ریتقص یهمه اتفاقات من ب نیمنه! واقعا هم تو ا ریتقص کردمیکرد تا خوابش برد، همش حس م هیگر آنقدر

 رو جبران کنم. یزیچ تونستمیکاش م

 بلندش کردم. نیحرکت آروم از زم کیزانو هاش سُر دادم و با  ریدستم رو از دور شونه اش، به ز کی اطیاحت با

انگار که پاهام خشک شده باشه، نتونستم  د،یگلوش باال کش کینزد ییتخت خوابوندمش و پتو رو تا جا یرو

 واسه نشستن و زل زدن بهش کنم. یمقاومت
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 !یکن یم داریرو ب زیهمه چ یاز موهاش رو به عقب فرستاد، دختر، ناخواسته دار یتاره ا یآروم هام به دست

 ...یاز االن زجر بکش شتریخوام ب یخوام برات دردسر بشم، نم ینم

همه درد و مشکل، هنوز همون  نیکه با وجود ا یکه عاشقت شدم، دختر یبود یتو همون دختر شاد و مظلوم اما،

 !یبه همون لطافت و قشنگ سابقه، یهلنا

 لذت بوسه رو لب هاش رو بچشم، فقط دو سانت ناقابل! گه،یبار د کیبود تا از ته وجودم  یکاف گهید دوسانت

 دوسانت رو برام حرام کنه. نیرحم نبود که ا یآنقدر ب ا،یکاش دن یا و

 کمیاومدم. شک ندارم  رونیکه با دستم موهام رو به عقب هل دادم، از جام بلند شدم و از اتاق ب یکالفه، درحال 

 .دمیبه آب م یزیچ ،یدست گل کیجا بمونم  نیا گهید

 رفتم.  نمیامان بارون، به سمت ماش یب یشالق ها ریاومدم و ز رونیمحکم از خونه  ب یقدم ها با

 کنه اما، من االن... یم رییداره تغ ییزایچ هیو  رهیدونم د یکه م نیبرگرده، با ا یزیبزارم چ دینبا_

 رهیبه خونه خ کننیآدم رو کم م دید یقطرات باران که حت نیگذاشتم و همزمان، از ب نیسقف ماش یرو رو دستم

 شدم و زمزمه وار گفتم:

 که دوباره ما کنار هم... نیرو بخوام؟ اشتباه محضِ، ا یزیچ نیهمچ هیازش  تونمیچه طور م_

 خواهم دوستت نداشته باشم یم"

 ! توانمینم اما

 که ستییتنها جا نیا و

 خواستن

 توانستن

 "...ستین
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انداختم. انگار مرض دارم که  یصندل یرو رو دمیبدن موش آب کش عیمشت شدم رو از رو سقف برداشتم و سر دست

 .سمیشدت وا نیبارون با ا ریز جیمثل هو یطور نیهم

کردم فراموش کنم، چرا امشب آنقدر نگران حالش شدم،  یگاز فشار دادم و سع یکه تونستم پام رو رو ییجا تا

 رفت. نیاز ب میحسرت زندگ نیفراموش کنم امشب با بغل کردنش، بزرگتر

قدم رو  نیگالون آب، اول کی! انگار کال کردنم تو دیچکیدر عمارت رو باز کردم قطرات آب از همه جام م یوقت

نار سر خورد و از ک مینیب یاز نوک موهام تا رو یسرم رو باال گرفتم، قطره بارون ییقدم ها یبرنداشته بودم که با صدا

 افتاد. نیلبم به زم

 زنه؟یم بتیهو غ کیچرا مثل روح  م،یبابا سکته کرد ؟ییمعلوم هست کجا چیه_

 یساله خط خط کیبچه  کی یاشتم بگم، اعصابم در حد نقاشند یزینگاه کردم چ اریبه چهره نگران دان یزیاخم ر با

 بود.

 .ستیاالن وقتش ن_

 ای شه،ینگرانم نم یکس گهیوقته د یلیندا باعث شد چند لحظه مکث کنم. خ یکنارش خواستم رد شم که صدا از

 .ستمیو من متوجه اطرافم ن شنیم دمیشا

 حالت خوبه؟_

زهر خنده کوتاه، پاسخ دادم و قدم  کیجاش رو با  یفراتر از وحشتناکم، سوال ب یزیچ هیبودم؟ صد درصد نه!  خوب

 به سمت اتاقم برداشتم. عیسر ییها

حوصله  ادیرفتم تو حموم، ز میمستق گذرونم،یدونه کجا رفتم، البته فعال! حداقل امشب رو آسوده م ینم یکس

رو با  سمیخ یگرفتم، تمام لباس ها یا قهیچند دقدوش  کیزود  یلیدونم چم بود، خ ینداشتم، درواقع اصال نم

 و رو تخت ولو شدم. ضیخشک تعو یلباس ها

 خوام بهش فکر نکنم... یم یکردنِ، ه یلیچشمم درحال لِ یجلو شیچند ساعت پ یصحنه ها تمام

 نشم شانس آوردم. وونهی! تا صبح دمِ؟ینیعطرش تو ب یچرا بو یرو با تمام توان رو بالشت فرو کردم، لعنت سرم

*** 
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 و با حرص از جام بلند شدم. دمیکوب زمیم یرو ت،یعصبان با

 ؟یبا من قبول کرد یبدون هماهنگ یواسه چ ه؟یجلسه کوفت نیاالن چه وقت ا_

 که از داد من چشم هاش گرد شده بود، شونه باال انداخت و دست هاش رو توهم قالب کرد. اریدان

آروم و قرار  گهیدخترش پخش شد، د یو خودکش یکه خبر مرگ پناه یاز وقت !یشناسیانجمن م سیتو که رئ_

 یم ؟یکن ینشده چرا شلوغش م یزیاومد. حاال که چ یهاشون به حساب م کیشر نیاز بزرگتر یکی ینداره. پناه

 .نتتیبب ادیخواد ب

 چشم چپش یکیتا نزد یاز موهاش کم یکه مقدار یبه چشم هاش انداختم، درحال میبه اخم نشسته ام رو مستق نگاه

 .دمیشدم غر دیکل یدندون ها نیبا حرص از ب کرد،یحواسم رو پرت م کمیاومده بود و 

 ؟یگیم یخودت چ یفهم یم چیه ا؟یسون یها دیهمه خون آشام و با وجود تهد نیا نیاون وقت تو عمارت من؟ ب_

 هگیکنار و گفتم د دمیراحت شم، خودم رو کش شونیکوفت یمرد به جهنم! خودم کشتمش که از شر کمپان یپناه

 نه؟یمنو بب ادیداره م یحاال رو چه حساب د،یمال یگذار هیسرما

 گفت: یبود رو عقب فرستاد و با لحن آروم ختهیر شیشونیکه رو پ یو اون مقدار دیتو موهاش کش یدست اریدان

سه جا جل نی! نگران خونه ام نباش، تو ایهِر یهوا بهشون گفت یکه چرا ب نتت،یخواد بب یم نیبابا، خب واسه هم یا_

 اون جا. میریم کنمیبا شاهرخ هماهنگ م ذارم،یرو نم

 واسه خودش! گهیم یچ نیخم شدم. ا کمیقرار دادم و  زمیچپ نگاهش کردم، دوتا دستم رو  دو طرف م چپ

ن م یلعنت ؟یاسم شاهرخ آورد ی! اصال تو واسه چشه دهیکش انیجر نیمونده شاهرخم پاش به ا نمیبدتر! هم گهید_

رو  یپناه یشاهرخ بفهمه ک یخوا یم م؟یجلسه رو اون جا بنداز یگیوسط کشک! بعد م نیداداشم کال ا گمیدارم م

 هول داد؟ یباق اریبه د

 کنارش گذاشت. زیشد، فجون قهوه اش رو دست نخورده رو م یکه کم کم داشت کالفه م اریدان

نشه،  لی! بعدشم اون جا تشکیفرستیم یباق واریرو با لگد، به د یکی یتو چته؟ مگه دفعه اول که جنابعال نیشاه_

 ! شهیجا که نم نیکنم؟ به قول خودت تو ا کاریچ
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با حرص به چشم هام که رنگ قرمزش انگار، پر رنگ تر  ستادم،یتمام قدم ا نهیآ ینگاهش گرفتم و جلو تیعصبان با

 گفتم: تیبا عصبان نیشدم و در همون ه رهیشده بود خ

 از اون انجمن رو ندارم کنسلش کن. یخر چیمن اعصاب ه_

 که تو صداش مشهود بود لب زد. یو با کالفگ دیرو پاش کوب اریدان

 بهت شک کنه؟ یکن یکار هی یخوا یم چوندمش،یمن پ نتتیتا االن چند دفعه خواسته بب شه،ینم گمیم_

 حرص برگشتم سمتش و داد زدم. با

 ....ابوِی کهی! مرتکنهیکه شک م لنیبه اسفَلُ الساف_

 :بلند گفتم یرو گرفتم و سمت در با صدا اریکه اومد نصفه  موند، از نگاه متعجب دان یتقه ا یحرفم با صدا هیبق

 ه؟یدوباره چ_

و  تادسیا اریکرد، بدون تعارف اومد تو و کنار دانمتفکر نگاهم  افهیباز شد و پشت بندش، ندا با ق یآروم یبا صدا در

 گفت: نیدرهمون ه

 .ادیم نییصداتون تا طبقه پا د؟یزنیچرا آنقدر داد م_

 رو هوا تکون دادم. یدست

 خوام حنجرم رو توش جر بدم. یبه درک، خونه خودمه. م_

 تونستمیبستم م یت پلک هاچشم هام گذاشتم. از پش یو با حرص خودم رو پرت کردم رو تخت، ساعدم رو رو 

 و نگران ندارو حس کنم.  رهینگاه خ

 شده؟یچ اریدان_

 ندا اصال آروم نبود! یبرعکس صدا ار،یپر حرص دان یصدا

 !رهیگیزد و نصف شب برگشت خول شده و همش بهانه م بشیکه غ شیدونم چشه! از دو روز پ یچه م_

 .شنومیصدات رو م_
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 نگاهش کردم. یچشم ریچند قدم به سمتم برداشت که ز تیجواب من، با عصبان در

حرف زدم انگار بادمجون داشتم  یقانعت کنم، تا االنم هرچ تونمیو نم ی! االن اعصاب نداریبلند گفتم که بشنو_

 هیباشه،  یخونه شاهرخ جلسه بنداز یخوا ی. اگه نمریبگ میتصم یدرست حساب ی! هر وقت آروم شدزدمیواکس م

 . کنمیم دایشب، پ هیرو واسه  گهید یجا

 گفت: یمکث کرد و با دو دل کمی

 .ارزهیاما، جلسه رو کنسل نکن، به دردسرش نم_

در  یرفت و حت رونیاز اتاق ب فشردیرو تو دست هاش م شیکه گوش یمحکم در حال یبهش ندادم، با قدم ها یجواب

 روهم نبست.

به سمت در رفت، انگار  ،یحرف چیبدون ه هیبه چ یچ دیفهم میما بود و فکر کنم تا حد یکه نظارگر صحبت ها ندا

 گفتم: شیپ قهینسبت به چند دق یتر میمال یکرده، قبل رفتنش با صدا یهام قاط میاالن س دیفهم

 شده؟یدکتر چ_

 و آروم جواب داد. ریدر رو به آغوش گرفته بود، سر به ز رهیکه دستگ یدر، درحال یجلو

 نرفت._

 پام گذاشتم و با اخم گفتم: یدستم رو رو کیسرجام نشستم،  خیس

 ننوشته؟ شیکه داشت، دکترش واسش آزما یبد یکه نرفت؟ مگه به خاطر سردرد ها یچ یعنی_

 .رهیبهش گفتم قبول نکرد و گفت نم یامروز هرچ یچرا نوشته ول_

 .دیباال پر ابروهام

 ؟یدیرو نپرس لشیآخه چرا؟ دل_

 خوردیکه تو صداش داشت وُل م یطنتیشونه باال انداخت و با ش یزیدهنش گذاشت و با خنده ر یرو جلو دستش

 گفت:
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 ام شد، عقلت اومد سرجاش! یفرج هی دیدونم! خودت برو ازش بپرس. شا ینم_

رفت و در روهم بست. دختره پرو گستاخ! دوزار شباهت به  رونیب یحرص بالشت رو به سمتش پرت کردم که فور با

 داداشش نداره.

 دونم چه مرگه! یبستم، خودمم نم قیعم یبالش گذاشتم و چند لحظه چشم هام رو همراه نفس یسرم رو رو دوباره

باهام  یره حتکس جرات ندا چیبه شدت کالفم و ه دنیهمه فهم بایروزه که نه شب آروم و قرار دارم و نه روز، تقر دو

اسکوله، آب گلوم رو قورت  ینیتو فکر جلسه با اون مب اریاوضاع، دان یحال بد و خر تو خر نیحرف بزنه، اونوقت تو ا

 خدا منو بکش. یا شه،یکه نم کنمن یحال مسخرم توجه نیکردم به منشا ا یدادم و سع

زده و هلنام بهشون اضافه شد.  بشونیکال غ انیبود، کم دردسر داشتم، حاال گروه نقره که بعد اون جرهام کم  ینگران

 !ستینکنه ول کن ن مارستانمیب یدختره تا منو به سکته نندازه و راه نیا

ها زدم و از لباس  یکیبه  یبدون نگاه کردن، چنگ یطور نیغر غر  از جام بلند شدم و رفتم سمت کمد، هم با

 ایدن کیکه لخت تو عمارت نچرخم، واسشون  نیبه قول ندا هم پوشمیم یچ ستیمهم ن گهیدرآوردمش، اصال د

 آرامش داره!

کردن  دایبه مقصد پ ر،یعدد هشت و روب درحال تکون خوردِ، سر به ز یبه ساعت انداختم که عقربه هاش رو ینگاه

 و پله هارو دمیلختم کش یبه موها یتو سالنِ، دست دیشد فهم یم میجمالنگاه ا کیاومدن. با  رونیاز اتاق ب ار،یدان

خودم  یکردم اصال به رو یفشردم، سع یو همون طور که نرده رو م ستادمیپله ها ا نیاومدم. آخر نییدونه دونه پا

 . از باال بهش نگاه کردم و گفتم:میکرد یجنگ  م میکه باال داشت ارمین

 خواهرت کجاست؟_

 یدونم یلب نم ریو ز شیکمرنگ، سرش کرد تو گوش یبهم انداخت، آخر سر با اخم یبلند کرد و نگاه کوتاه سر

 گفت.

. با لحن ستادمیا رهیبگ دمیکال ناد کرد،یم یکه سع یاریدان یرد کردم و روبه رو عیمونده روهم سر یپله باق ا

 کرد گفتم: یم نییباال پا یرو ه صفحه کی لیدل یبود که ب شیگوش یکه نگاهم رو یخونسرد درحال

جلسه رو همون خونه شاهرخ بنداز. فقط قبلش خودت باهاش هماهنگ کن بگو که  ،یدنبال جا بگرد ستیالزم ن_

 ...هیبه چ یچ
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 جواب داد. یرسم یکه نگاهم کنه، خشک و کم نیا بدون

 حالت بهتر شد؟_

شدن سکوت، باالخره دست از سر اون  یبا طوالن شم،یدارم رد م یونگیاز مرز د یکردم. بهتر شد؟ خبر ندار مکث

 نگاهم کرد. رهیمبل گذاشت و خ یپشت یدستش رو رو کیبرداشت.  شیگوش

 بندازم؟ یو ساعت خیجلسه رو چه تار_

 بهش برداشتم جواب دادم . دنیرس یقدم رو برا نیطور که اول نیثابت شد و هم یرو در خروج نگاهم

 هست. یشاهرخ ک نیبب ،یندازیم یکِ ستیمهم ن_

 یاومدم. هوا کم رونیبدرقم کرد ب یکه تا دم در خروج رشیاز طرفش نشدم، بدون توجه به نگاه خ یجواب منتظر

فصل رنگارنگ شده  نیرقصان ا شوازیپ زییخنگ و نوازشگر قبل از ورود پا میو نس دیرسیخنک تر از ظهر به نظر م

 بود.

که  یتکون خوردن درخت ها گوش سپردم، هوا دلچسب تر از اون میمال یو به صدا دمیکش یقیپله ها، نفس عم رو

خواست  یبه سمت در برداشتم، دلم م یتند یقدم ها اط،یسنگ فرش شده وسط ح ریبود. از مس کردمیفکر رو م

 ثابت شد. نمیدر چشمم رو ماش یقدم بزنم اما، درست جلو

رفتم به  شیعمرا اگر خونش برم! همون دو شب پ دادم،یر مکلنجار رفتن با خودم بود و با حرص در رو فشا درحال

 کرد. میروان یاندازه کاف

هدف شروع به قدم زدن کردم.  یو ب رونیبه آب بدم، از عمارت زدم ب یعوض شه و دسته گل میکه تصم نیاز ا قبل

 زیهم عالقه داره به چ دنیاما شد ندستیآ یواسه کار ها یزیدرحال برنامه ر شهیذهن سرکش و سرگردانم مثل هم

 و تارم فکر کنه. اهیس یایدن ریغ یا گهید یها

 ...ایرو گنیبرات باشه بهش م نیریقشنگ و ش یلیاگر خ یزی! چییبایفراتر از ز یزیچ

 بدجور تو مخم رژه میقبل یداشتن زندگ یایوقت اهلش نبودم اما االن رو چیه ادمهیکنم،  یم یباف ایمنم رو دیشا آره

 .رهیم
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خون آشام دو رگه وسط  کیو به عنوان  کردیم رییسرنوشتم تغ دیشا گشت،یشد زمان به عقب برم یکاش م یا

 رفتم! یراه نم ابونیخ

تا  م،یاالنم ازش فرار نیکه هم یبودن با کس یایو هم دوسش دارم، رو ترسمیکه ازش هم م یا گهید یاهایرو از

 .ادیب رونیخاکسترها ب ریمبادا احساسات خاموش شدم، مثل ققنوس از ز

 االن کجام؟ رمیم یه نییمثل گاوسرم رو انداختم پا نمیرو سرم رو بلند کردم بب ادهیپ یکینزد باالخره

 و لبم رو از حرص مثل دختر بچه ها گاز گرفتم. دمیشونیبه پ دمیکوب یکیخونه رو به رو  دنیاز د اما،

 کنم؟ یم یجا چه غلط نیا من

 ده بود. کیرنگم انداختم، ساعت نزد یمشک یبه ساعت مچ یرو آوردم باال و نگاه دستم

 به پاهام اعتماد کنم! دینبا ستین میو حال رمیراه م ادهیدو ساعت دارم پ یعنی

 کردن و سر عقلم رو کاله گذاشتن. یکیهم پاهام و هم قلبم دست به  انگار

. ناخوداگاه دیلباسم عبور کرد و به بدنم رس یزود از درزها یلیخ وارید یزدم، سرد هیاون طرف کوچه تک وارید به

 ازش رفتم داخل شدم. ،یکه همون شبِ بارون یتراس و پنجره باز اتاق خواب رهیخ

 نمش؟یخواست بب یدلم م چرا

 بهم بگه فازت ستین یکیخواست برم؟  یجا و االن که اومدم چرا دلم نم نیا امیقرار نبود ب نییرو انداختم پا سرم

 ه؟یچ

ضرب سرم رو به همون قسمت  کیاز باال سرم حس کردم،  بایرو تقر یا رهیبود که نگاه خ نییسرم پا همچنان

 .کردیکه با تعجب و شک نگاهم م نمیرو بب امیرو ینیشر تونستم یجا م نیچرخوندم، پنجره اتاق باز بود و از ا

ب به عق دیسف یریحر یکه از پشت پنجره و پرده ها دینکش هیچند ثان! اما، به میخواست مطمئن شه واقع یم انگار

 سمت سر کوچه قدم برداشتم. ر،یبرداشتم و سر به ز واریام رو از د هیکنج لبم نشست، تک یبرگشت. پوزخند

 جا از اشتباه محض باال تره! نیبه ا اومدنم

 .شکستیسفت و سرد سکوت رو م کفش هام از برخورد با آسفالت یآنقدر خلوت بود که فقط صدا کوچه
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رو داشته باشم. کم کم  یمسخره ا یحس ها نیهمچ دیو چرا با هیدونستم چ یکه اصال نم زدیته دلم چنگ م یزیچ

 یتاکس نیشد، سرم رو بلند کردم و منتظر اول یها شکسته م نیماش یو صدا ابونیبه خ یکیسکوت کوچه با نزد

 بودم که...

 صبر کن. ن،یشاه_

 کفش هام... ینه صدا دمیهارو شن نیماش ینه صدا گهیتو اون لحظه د خت،یو زمان بهم ر نیمعادالت زم کل

 شد. جرات برگشتن نداشتم... یپژواک م نشیدلنش یتو ذهنم و گوشم صدا فقط

 توهم زدم! نمیبرگردم و بب دمیترسیم

 ...یِا گهیمقصد اون اسم شخص د نم،یبب دمیترس یم 

 یو به چشم ها دمیبرام راحت ترشد، به سمتش چرخ دیبار نفس کش نیه دوباره صدام زد و اشده بودم ک مسخ

 شدم. رهیمنتظرش خ

ز تا سقوط، ا ادیکه ز یتنش کرده و شال یکه مشخص بود هول هول یچهار قدم باهام فاصله داشت، با مانتو مشک فقط

 صورتم کردم و طلبکارانه گفتم: یچاشن یلحظه به خودم اومدم، اخم کیقشنگش فاصله نداشت. تو  یخرمن موها

 پا تو... یکه من نگم حق ندار یمگه بهت نگفتم تا وقت ؟یکن یم کاریچ رونیب نیتو ا_

 سمتم برداشت. یقدم کردیبا دستش شالش رو مرتب م یکه کم یوسط حرفم، درحال دیپر

 باهات حرف بزنم... دیبا_

که اصال بهش حواسم نبود همون دو  ییچشم هاش شدم اما، المصب تنها جا رهیجمع کردم و خبازم رو  مهین دهن

سر خودم و خودش  ییبال هی ششیشدم اگر امشب بمونم پ رهیچشم هاشِ، ناخوداگاه به لب هاش خ یمخمل دهید

 !ارمیم

 من حوصله ندارم. ست،یاالن وقت حرف زدن ن_

به فکر فرار بودم که  ییجورا کیبه سمت مخالف چرخوندم و  م،یو قلب یباطن لیم رغمِیو عل یرو به سخت کلمیه کل

 گرفت. فشیظر یبازوم رو باهمون دست ها
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 .رو تجربه کنم یحس نیمکان و زمان، همچ نیجا در ا نیاالن ا دیرفت من نبا ادشیبتپه  دیرفت با ادشیانگار  قلبم

 رفت!  ادمی آره

 حرف بزنم.باهات  دیبا ن،یشاه کنمیخواهش م_

وار رو آبروهام مونده بود فقط تونستم  کیکه اتومات یو الل شدم، فقط با اخم دیچرخیسمتش زبونم نم دمیچرخ

 تکون بدم که همونَم جونم رو درآورد! یسر

 چیخر ه یایسون نیبودم، من به ا یتا مانع رفتن من بشه، عصب رونیپروا اومده بود ب یکه هلنا آنقدر ب نیا از

 !زانمینه عز ادیسراغ خودم ب دوارمیام رهیاگر قرار باشه انتقام بگ ترسم،یم ییجورا کیندارم و  یاعتماد

 اطی. ترسم دست خودم نبود اما، احتدمیبه حرکت کردنمون سرعت بخش یرو پشت کمرش گذاشتم و کم دستم

 شرط عقله!

دونم  از کجا سبز شد  یکه نم یتیو با عصبان دمیبسته شدن در که اومد سمتش چرخ یداخل صدا میرفت میمستق

 دادم و گفتم: یدستم رو تکون

 یعنیکلمه خطرناک  یمعن یدون ینم رون،یب یاز خونه بر یکن! حق ندار یچیاز حرفام سرپ گهیبار د هیتو فقط _

 ؟یچ

 خونسرد به غرغرام نگاه کرد. یو با حالت نهیبه س دست

 تموم شد؟ _

 هیکه  نی! ناخوداگاه قبل اکردیم وونمیعطرش دوباره داشت د یبو ستاد،یاخم نگاهش کردم که اومد جلو روم ا با

 ازش فاصله گرفتم و سمت آشپزخونه رفتم. کمیبزنم  یحرکت

 برگردم. عیسر دیکار دارم و با یلیبزن، چون خ یدار یاگه حرف_

 ؟یقم زل زدروبِ به پنجره اتا هیپس چرا  یکار دار یلیاگه خ_

 ایرد دادم؟  یاخه بگم؟ بگم نصف شب یچ د،یبه ذهنم نرس یزیفکر کردم چ یبدم اما، هرچ یباز کردم جواب دهن

 شدم؟ خیاتاق تو م یجلو دمیبه خودم اومدم د یهدف قدم زدم و وقت یدوساعته ب دمینفهم
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 نهیمبل دست به س کیسمتش، درست نزد دمیزدن آشپزخونه برداشتم و چرخ دیشد، دست از د یکه طوالن سکوت

 .کردینگاهم م

 صدام رو صاف کردم و گفتم: کمیعوض کردن بحثم که شده  واسه

 ؟ینداشت شیدکتر، مگه آزما یامروز ندا گفت که نرفت_

 ینگاه م لیکه به وسا یو سرش رو به حالت مثبت تکون داد. آب گلوم رو قورت دادم و درحال دیباال پر ابروهاش

 تا خودش لب زدم. کردم

 ؟یخب چرا نرفت_

 و خونسرد گفت: دیبه شالش کش یدست

 ندادم. شیچرا آزما گمیمنم م یتو هروقت جواب سوالم رو داد_

 گفتم: یجد یلیبهش کردم و رفتم سمتش و خ یپرو! اخم بچه

 بدم. حینداره بابت کارام بهت توض یلیدل چیه ،یجواب بد دیبا پرسمیمیمن هرچ_

 گفت: لکسیزد و ر یبدجنس لبخند

 کارام به خودم مربوط. م،یطور نیمنم هم_

کنج لبم  یو ناغافل لبخند دیحرکتش ابروهام باال پر نیکرد، از ا یزبونش رو کوتاه درآورد و بهم زبون دراز بعد

 .ختاندا نییکه گذشت سرش رو پا کمیکنه!  ینشست. دوست داشتم فقط نگاهش کنم و اون بازم بهم زبون دراز

 جا. نیا یایگفتم ب نیمهم بگم، واسه هم یلیخ زیچ هیخوام بهت  یم_

 جلو تر رفتم که برخالف تصورم هلنا از جاش تکون نخور. کمیکه دست از نگاه کردن به لب هاش بردارم،  نیا بدون

 .شنومیخب، خانم زبون دراز م_

 ادشی دیو شا کردینگاهم م رهیخ رهیخ اونم یچشم ها و لب هاش موندم! حت یرو یرگیکرد، تو جدال خ سکوت

 بگه. زمهمیچ کیخواست  یرفت م
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ند چ نیکه سانت به سانت ا یدرست وقت ،یحال نیرفت تو همچ ادمی دنیحواس هامون کال پرت شد، نفس کش انگار

 .دیرسیو در دسترس به نظرم م کیفوق العاده نزد میافتنیدست ن یایقدم درحال کاهش بود، رو

هلنا از حرکتم خندش گرفت، لبش رو گاز گرفت  یکه حت میدیجفتمون از جا پر بم،یو لرزشش تو ج میگوش یبا صدا 

 تماس کردم. رندهینثار گ یلب فحش ریو سمت اتاق خواب رفت، همون طور که نگاهم رو رفتنشِ بود، ز

کردم، شاهرخ بود که پشت سر هم  رندهیبه شماره گ ی. نگاهمیگرفت یحس م میاالن وقتش بود؟ تازه داشت آخه

 و چند لحظه به سقف خونه زل زدم. دمیکش یزد، پوف کالفه ا یداشت زنگ م

 یشد دوباره زنگ م یکه قطع م نیزنه اما هم یزنگ نم گهینه، فکر کردم اگر جواب ندم د ایبودم جواب بدم  مردد

 خورد.

 رو جواب بدم. یحس بد، باعث شد گوش نیبهم دست و هم یدونم چرا حس بد ینم

 .دیچیتو گوشم پ تشیپر از حرص و عصبان یبگم که صدا یزیدهن باز کردم چ تا

 ؟یدیکه جواب اون المصب رو نم یرفت یکدوم گور_

 و کنجکاو هلنا رو کامال حس کنم. رهیتونستم نگاه خ یکردم، از پشت سرم م اخم

 ؟یداشت یکار رون،یب_

 تونستم حس کنم. یهم م یاز پشت گوش یحالش رو حت یکه گرفتگ یفرستاد، جور رونیرو آه مانند ب نفسش

 اومده که... شیپ یمشکل هیراستش  نمت،یبب دیبا_

 یوسط حرفش و با صدا دمیکنه. پر دایکه باعث شد، ترس به دلم راه پ دیرس یاز پشت گوش گهید یصدا همزمان

 گفتم: یجد

 شده؟ تیطور ؟یکن یکار م یچ مارستانیب_

 و با ستادیا کمینزد یهلنام نگران کم یکرد، حت یم وونمیکردم بغض داره. سکوتش داشت د یکرد، حس م مکث

 شد. رمیکه انگار منتظر جواب از منه، خ ییچشم ها
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امام  تو رو به نی** شاهمارستانیب ای...بارهیتا صبح اصال دوم ن دیو دکترا گفتن شا ستیبابا، بابا حالش خوب ن_

 ...نتتیبار بب نیآخر یبرابزار  ایب دم،یقسم م نیحس

 یدموجو نیکه باعث شد همچ یبابام حالش بده؟ پدر د،یکوب یم واریبدجور به د سایتو ذهنم مثل ناقوس کل صداش

 کرده که از دستم رفته. یبشم؟ آنقدر در حقم بد

  ست؟یحالش بده مگه هنوز بابام ن اما،

رو قطع کردم و  یگوش یچه طور دمیشم؟ نفهم یکه در حقم کرد دلتنگش نم یوقتا با وجود کار یهنوز بعض مگه

 .رونیبدون توجه به لحن و صورت هلنا از خونه اومدم ب

 رفت، بابام حالش بدِ.. یتو ذهنم رژه م یزیچ کی فقط

 کرد. لچریمن رو نابود کرد هم خودش رو آواره و یکه به خاطر هوسش هم زندگ یپدر

پدرم  یها هیتو ما یزیچ کیکرد، االن منم  یکمک نم سیو فرانس میرفت ین و شاهرخ شمال نماگر اون روز م دیشا

 بودم.

 .رمینم دنشیو دل گرفتم د یاما، از سر ناراحت نتمیخواد بب یدونم م یکه دوساله م یپدر

 متنفر! دیو شا میکه ازش فرار یپدر

مبارزه آخر دعوت  نیا یتماشا یکنه و انگار داره پسرش رو برا یپدر االن داره با مرگ دست و پنجه نرم م نیهم اما،

 کنه. یم

اشتم د ریدربست گرفتم و تمام طول مس کی ابونیشب بود پس لب خ ازدهی کیساعت نزد دمیبه صورتم کش یدست

در االن پ دمیرس ی! اگر زودتر سر هلنا مدمیرس ریتا االن چند دفعه د ایخدا ؟یبرسم چ ریکردم اگر د یفکر م نیبه ا

 و مادرش زنده بودن!

رو  هیبودم، کرا مارستانیب یبه خودم اومدم که جلو یشد! وقت ینم ضیبابام مر دمیرس یاون شب زودتر م اگر

که کرده بودم باعث شد لرز  یخنک عرق یتو اون هوا دن،یدادم و با تمام توان شروع کردم به دو اروینشمرده به 

 .رتمیبگ

 متنفرم... مارستانیب نیا طیمح از
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زجر  میاز درد جسمان شتریبرادرم، ب یدیکه از ناام یبار جوابم کرد، وقت نیاول یکه برا هیکوفت مارستانیهمون ب نیا

 یب شهیمثل هم دشیسف یها وارید نیتوش، مثل نمک رو زخم ما بودن. ا یو دکترا مارستانیب نیو ا دمیکش یم

 هستن. یِزندگ یبقا یاز هر گونه احساسات برا یروح و خال

شلوغ بود و هرکس مشغول  مارستانیدر رو هول دادم و نگاه نگرانم رو به اطراف انداختم. ب یجلو یا شهیدر ش 

 و دهیچیسالن پ یخون تو یکه بدجور بو نیبه سرعت به اون سمت، بدون توجه به ا رشیبخش پذ دنیبا د ،یکار

 کنه رفتم. یم کیداره اعصابم رو تحر

 دمیخودم رو جلو کش کمیداد،  یپاسخ م نیاز مراجع یادیدختر دست تنها بود که به حجم ز کی اون بخش مسئول

 جا آنقدر شلوغ باشه؟ نیامشب ا دیتا بتونم ازش سوال کنم؛ از شانس من چرا با

 شونم نشست. یرو یدست

 گرم برادرمه.. یدست ها نیتونستم بفهمم ا یگرماشم م از

که کنار گونش بود، زانو هام سست شد. ناخوداگاه دست  ینازک یسیقرمز و رد خ یسمتش که با چشم ها دمیچرخ

شم دونستم چ یکه م یدرحال دم،یرنگ کش یآب یپالستک یها یصندل کیاز سالن نزد یشاهرخ گرفتم و به گوشه ا

 گفتم: دیلرز یکه م ییشه با صدا یهام داره قرمزم م

 شد شاهرخ؟ بابا.. یچ_

 بردنش سرد خونه و... شیپ قهیچند دق نیتموم کرد، هم_

هام به مو یو همزمان چنگ دمیخند کیریستیگفت. بابا تموم کرد؟ ه یم یچ دمیشد، انگار که اصال نفهم ینم باورم

 گفتم: یزدم و زمزمه وار همش م

 ....دم؟یرس ریتموم کرد؟ دوباره د_

مونم، دلم  یدکتر گفت زنده نم یوقت شیدوسال پ افتاده، یشونه ها نیفهمم چرا شونه هاش افتاده شده، ا یم تازه

 ؟یکرده به خاطر ک هیرو لرزوند.  اما، االن دوباره شونه هاش افتاده، برادر من گر

 کنم. ینجوا م یلرزون و پر حرص یشاهرخ گرفتم و تو صورتش دارم با صدا قهی دمیخودم اومدم د به
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نبود که باعث شد برادرت  ینبود که بدبختمون کرد؟ همون یهمون پدر نیمگه ا ؟یهان؟ واسه ک یکن یم هیچرا گر_

 بشه؟ هان؟ ونیح هی

دست هام  یکه به آروم ینگران، درحال یکرد. فقط با چهره ا ینم یمقاومت چیاوضاع خرابه، ه دیکه انگار فهم شاهرخ

 کرد. یبود، گرفت و نگاهم م قشیرو که دور 

 داد گفت: یکه بغضش رو نشون م یگرفته و لرزون یصدا با

 که بود پدرمون بود... یداداش آروم باش، اون هرچ ن،یشاه_

 رومونه... ایلیو نگاه خ مارستانمیکه االن تو ب نیصورتش داد زدم، بدون توجه به ا تو

 ترکه.... یکه قلبم داره از درد م نیتوجه به ا بدون

 شکنه... یکه بغضم؛ داره م نیتوجه به ا بدون

چرا دوزار برام ارزش قائل نشد که جواب سوال هام  ؟یپدر بود؟ اگه پدر بود چرا تنهام گذاشت؟ بگو چرا رفت لعنت_

 رو بعد دوسال بده؟...

 رفت که قبل افتادنم شاهرخ از دو طرف شونه هام گرفدتم. جیلحظه زانوهام سست شد و سرم گ هی

 .نیمنو نگاه کن....شاه نی...شاهریآروم بگ _

 بشکنم.  یطور نیا دیلجنزار منو کش نیکه به ا ینبود، حقم نبود به خاطر پدر نی. نه حق من ادمیشن ینم اما،

 همه درد حق من نبود! نیا ا،یحق من نبود خدا نیدور، افتادم. ا میپدر از عشق زندگ نیکه به خاطر ا ستین حقم

گفتم.  یم ونیشاهرخ بود و داشتم هز یاتونستم درک کنم، سرم رو شونه ه یرفت و فقط م یم یاهیهام س چشم

خود من  دیفهم یداد و نم یانگار که شاهرخ دلتنگ بغل کردن داداش کوچولوش باشه، سفت من و به خودش فشار م

 آغوش مردونش تنگ شده... نیا یچقدر، دلم برا

 .ستمینکشم ول کن ن ارویخورم تا خودم سون یامشب قسم م نم،یمن هنوز همون شاه اما،

که بود خودم  یمثل قبل بشه، هر طور یزیذارم چ یکرد، نم یم یمغرورم، که از برادرش دور نیهنوز همون شاه من

 .رونیب دمیرو از بغلش کش
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 داد... یکه داشت بغض تو گلوم رو فشار م یلحن ممکن! لحن نیگرفت و صدام کرد، با التماس گونه تر بازوم

 یبا شک و ترحم نگاهمون م اشونیسر کیکه  یتیجمع نیلرزون از بمحکم اما،  یرو پس زدم و با قدم ها دستش

 .رمیاصال دارم کجا م دمی. حالم خراب بود آنقدر خراب که نفهمرونیزدم ب یکوفت مارستانیکردن، گذشتم و از اون ب

 ؟یریگ یدارم رو ازم م میکه تو زندگ ییتک به تک کسا یدار یدقت کرد ا،یخدا

 ؟یکن یاز توانم زهر م شتریب یزندگ یدار یکرد دقت

 مثل منِ، داد زدم. ییخلوت که انگار دلتنگ دلشکسته ها یابونیخ کینزد 

 خدا... یخستم کرد_

 .رمیم یدرد م نی! هنوز سرپام و دارم از فشار ادهیاما، هنوز بغض من ترک دیبا داد من آسمانم بغضش ترک انگار

 .دمیو خم رو  دنبال خودم کش چیروزگارِ پر پ نیخسته از ا یکه جاده بود، پاها ییجا تا

یبلند رعد و برق ها که انگار، از بدبودن حال درون ابرا خبر م یو صدا زدیشالق م کلمیبارون تند که به کل ه نیا تو

 .دیرسیم نمینالشون به زم یکه صدا دادن

 زیو کال همه چ ی. انگار رفتم تو خال زمانکردمیرو حس نم یزیچ چیه یخستگ ،یسیکجام، سرما، خ دمیفهم ینم

 شده. چیوارد بُعد ه

 ...نیرو بب میببخشمت؟ زندگ یبگ ایجبران کنم؟  ایب یو بگ ینیمنو بب یخواست یم ،یامشب رفت بابا،

 .دهیو چند ساله به اندازه صدسال، درد کش ستیجوون ب نیاالن با رفتنت شونه هام شکست، ا نیهم

 .خوردیکه بارون تو صورتم م یم رو به عقب فرستادم و سرم گرفتم باال، جورموها سمیخ یها بادست

 رو صورتم بکشه! متیبارونم قصد نداره دستش رو با مال نیا یحت

 زدن! یلیبهم س همه

کردم  یمن چه گناه ا،یخواد دست از سر من برداره. خدا یروزگار که نم نیخسته از ا ،یزندگ نیو داغون از ا خسته

 تاوان بدم؟ دیکه آنقدر با
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یبارون به سر و صورتم م نیمثل هم هیمشکل و بدبخت یکمه، که هرچ اتیبنده تو دن ،یمن بش الیخیکنم ب کاریچ

 ؟یپاچ

 یآغوش م هیتاب و غم زدم دلش  یو نگاهم قفل آسمون بود. قلب ب ستادهیخلوت ا ابون،یها بود که لب خ مدت

 دونم. یرفتم رو نم یرفتم و چرا م یدم برداشتم، کجا مخواست. باالخره قدم از ق

*** 

 "هلنا"

 بابا، اه... یا_

 انداختم. میبه گوش یرو شوت کردم اون طرف و کالفه نگاه پتو

 جا بند نگه دارم. کیپلک هام رو  قهیدو دق تونمینم یرفت دلم آشوبه، حت یاون طور نیکه شاه یوقت از

 .دمیهمراه با آه، کش قینفس عم کیدادم و  هیتخت تک یپشت به

 رو بگم. زیخواستم بهش همه چ یامروز م مثال

یچ گفتیکاش قبل رفتن حداقل م ی! اما گند زده شد بهش، اشهیخوشحال م یبدبخت رو بگو گفتم حساب من

 .شده

 آنقدر برام مهم شد؟ نیرو تو بغلم گرفتم، چرا حال شاه زانوهام

 بهش بگم. ،یخواستم امروز به هر نحو یبود که م یزیکوچولو چ لیدل نیواقع همدونستم؛ در یرو م لشیدل البته

 فشردم. وهمیقراره رو یزانو هام گذاشتم و چند لحظه چشم هام رو که به اندازه قلبم ب یرو رو سرم

 .کنهیسرمم درد م کنمیو حس م زنهیو آشوب دلم داره به سرم م یکم نگران کم

 رو برداشتم. میکه رو تخت بود، چشم هام رو باز کردم و گوش میگوش زیو زیو با

دکمه اتصال  اقیشده، با اشت یخبر دیدو نصف شبه! شا کیشد، ساعت نزد یندا تو صفحه خاموش و روشن م اسم

 زدم.
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 الو ندا؟_

 خط رو خط شده. دی. اول فکر کردم شادیمرد به گوشم رس کی یتصورم صدا برعکس

 د؟یمزاحم شدم، خواب بود دیبرادر ندا. ببخش ارم،یسالم هلنا خانم. دان_

 شدم.  یم یجور هیصداشونم  دنیبا شن یسرجام نشستم، حت خیس

 !زنمیخون آشام حرف م کینکنم که دارم با  نیبه ا یکردم خونسرد باشم و توجه یسع

 شده؟ یزیبودم. چ داریسالم، نه ب_

 شماست؟ شیپ نیشاه دیخواستم مزاحم بشم. ببخش ینم_

 پنجره برم. کیو باعث شد از رو تخت بلند شم و نزد دیاسمش برق از سرم پر دنیبا شن یحت

 .رهیباعث شد استرسم شدت بگ نیو هم دیرسینگران به نظر م اریدان لحن

 دونه کجا رفته! ینم یکس ،یعنی رنیگیدارن سراغش رو از من م یوقت

 ده؟یرو جواب نم شیبهش رنگ زد رفت. گوش یکیسر اومد اما،  هی شبید یعنیراستش نه، _

 آرومشم تونستم بشنومم. یبا اون صدا یلب گفت که حت ریز یلعنت

 ار؟یافتاده آقا دان یاتفاق _

و  ابونیگرفتم و نگاه نگرانم رو به خ یکرد، انگار که مردد بود واسه جواب دادن. انگشت اشارم رو گاز آروم مکث

 انداختم. دمشیبارون د نیتو هم ش،یکه چند ساعت پ یکوچه خلوت

 حالش خوب نبود. گهیشاهرخ نگرانه م مارستانمیفوت کرد. االنم من خودم ب مارستانیپدرش تو ب شبیراستش د_

 هام گرد شد و حس کردم نفسم گرفت. چشم

 رفت؟ ایآوردمش آنقدر زود از دن ادیکه من تازه به  یکس یمحسن دیحم یعنیپدرش فوت کرده؟  گفت

 لب زمزمه وار تکرار کردم. ریباور کنم، ز ونستمتینم
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 پدرش مرده!_

 ؟یشنویو مهلنا خانم، صدام ر_

 به خودم اومدم و تند گفتم: عیسر

 .دمیشد بهتون خبر م یاگه خبر د،یببخش_

 نشستم. نیرو قطع کردم و همون جا رو زم یگوش یخدافظ بدون

 فوت کرده و حالش خوب نبوده؟ پدرش

 رفته. ایبودم تا پدرش که از دن نیناراحت شاه شتریا، بداشتم ام یبد حس

 خودشم. نگران

 داشته باشم؟ دیبا یفکر کردم چه حس نیهام رو تو بغلم گرفتم و به ا زانو

 .دمیکه شن هیاصال مناسب االن و خبر کدومش

گرفتم و به  کردیم ییبدجور خودنما دیسف یکف اتاق که تو پارکت ها یا روزهیرعد و برق، چشم از فرش ف یصدا با

 موندم. رهیپنجره خ

 یکه منو مناسب پسرش نم یکرد یمدت من رو پرستار کس کیحکمتت رو شکر  ایکرده، خدا دایشدت پ بارون

 دونست.

 بود. نیمن و شاه ییجدا لیاز دال یکیکه  یکرد یکس پرستار

 .افتادم دنشیکه به عنوان پرستار، رفتم د یبار نیاول یادآوری  ناخوداگاه

 !زدیموج م یو ناراحت یتو چشماش شرمندگ دمشید یوقت

 .کردیفهمم چرا با بغض و اشک نگاهم م یبود، االن م یاون نگاه ها چ لیفهمم دل یم االن

 و رفت. دیپرکش شبید د؛یاز چشمم چک یاشک قطر
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 .کردیکه اون زمان باهام م ییها یبه خاطر تمام متلک ها و بدرفتار دمش،یمن که بخش ایخدا

 .کردیبهم م نیکه دور از چشم شاه ییها دیخاطر تمام تهد به

 ...بخشمشیم من

 در خونه بلند شد. یکه صدا دمیبارون زدم کش یبه چشم ها یدست

 گاه بدنم و از جام بلند شدم. هیرو تک دستم

 ضرب باز کردم. کیدر خونه رو  کردمیاشک چشم هام رو پاک م یطور که قطره ها همون

 جا... نیا ادیدونستم باالخره م یدلم شکست، ته دلم انگار م شتریب دنشید از

 .رونیب دنشیکه انگار از تو رودخونه کش دیچکیآب از سر کولش م یداد بود و جور هیرو به درگاه در تک دستش

 بود دلم رو لرزوند. یو نگاه افتادش که ازم فرار نییپا سر

 :گفتم یآروم یقدم رفتم جلو و با صدا کی

 حالت خوبه؟_

 صورته. نتیلبخند ز گن،یاعتقاد که م نیکه شک کردم به ا یزد، جور ارویدن میلبخند مال نیتر تلخ

 ؟یدیخونت رام م_

 کرد. دنیزدش چنان دلم تکون خورد که دستامم شروع به لرزلحن غم  نیا با

 ؟یریگیازم اجازه م ،یکه خود بهم داد یورود به خونه ا یبرا یکه حت یپناه و تنها شد یب آنقدر

 گفتم: یدر فاصله گرفتم و با لحن لرزون  از

 .ینشد ضیتا مر ایکه، ب یشد یخال سیتو خ ایب _

 آروم داخل اومد. زد،یصاحبش رو داد م یکه داغون ییسربلند نکرد نگاهم کنه، آروم و با قدم ها یکرد و حت مکث

 خواد صاف بشه نگاه کردم. ینم گهیر دافتادش که انگا یخونه رو بستم از پشت به شونه ها در
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که هنوز بهش دست نزده بودم  یبزرگ یاز حوله ها یکیرفتم تو اتاق، در کمد باز کردم و  عیسمت مبل، منم سر رفت

 رو همراه پتو برداشتم.

 داد بود. هیمبل سه نفره، تک یبسته به جلو یکه با چشم ها ینشست درحال نیتو حال، رو زم برگشتم

 به روش زانو زدم بازم چشم هاش باز نکرد. رو

 .رمیاشک هام رو بگ زشیر یرو به دندون گرفتم تا جلو لبم

 شونه اش انداختم اما، تکون نخورد. یرو رو پتو

 .فتهیتا پتو رو کمرش ب دمشیسمت خودم کش یشونه اش گرفتم و کم از

 .یش یم ضیمر_

 انسان رو نداشت. کی یعاد یچشم هاش باز کرد قرمز بود چشم ها باالخره

 آنقدر غم توش باشه!  تونهیچشم نم کی

 موفق نبودم.  یلیکردم لرزش صدام رو مهار کنم اما، خ یسع

جمعش  یزیو قصد نداشتم با چ دیرسیتا رو کمرم م شیشونیکه پر ییصورتم و موهام بود. موها رهیهاش خ چشم

 ن بدم.کردم لحنم رو بامزه نشو یکردم و سع یکنم. تلخ خنده ا

  ؟یکن ینگاه م یبه چ یدار ایح یپسر، ب یه_

 .نیریش یِایبه رو_

 ه؟یچ قیدق نیریبودم و درک نکردم منظورش از واژه ش جینگاهش کردم، گ یخودم خوب نبود، سوال حال

ب االن مناس یکردم فکر کنم چ یسُر خورد. لبم رو گاز گرفتم و سع نیزم یکم نگاهش از رو صورتم، به پارکت ها کم

 حالشه؟

 لب زد. دیکش یعالم رو به دوش م ینیکه غمگ ییکه نگاهم کنه با صدا نیا بدون
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رو به گند  میکه به خاطر هوسش زندگ یرو جهنم کرد. همون پدر میکه زندگ یرفت، پدرم رفت هلنا. همون پدر_

 بعد بره... نمشیصبر نکرد بب کمی. دیکش

 .ختیقلبم ر یها واریرفته گفت که دگ یآخر رو چنان با بغض و صدا جمله

 گاه باشن؟ هیتک دیمردا با شهیبغض صداش رو تحمل کنم، مگه هم نتونستم

 م؟یخوا یمنت م یسرپناه و شونه ب کیفقط ما زنا  مگه

 نجوا کردم. یجلوتر رفتم. با لحن دلگرم کننده ا کمی

اشته د یکوتاهِ. ببخشش بزار خودتم حس خوب ایدستش از دن گهیاون د ش،یکن ببخش یاون پدرت بود، سع نیشاه_

 .یباش

احساس معذب بودن بهم دست داد  کمیدستش دور کمرم رو گرفت.  کیگذشت که سرش رو شونم نشست و  کمی

 مهمِ! یدونم چرا ول یشدم، حالش برام مهمه، نم الشیخیاما، ب

 ب زد.ل نمیبب تونمیکه مطمئنم شکسته و فقط چون سرش رو شونمه، نم یبغض با

بود حافظه  میکی کاشیکاش...ا یچون من حافظت پاک کردم. ا ،یخبر ندار زایچ یلی. تو از ختونمینم تونم،ینم_

 .کردیمنو پاک م

 .دیرس یاشک از گونم به کنار لبم م یقطر ها ه،یگر ریزدم ز خودمم

 کردم؟ داتیتازه پ یحافظت پاک بشه؟ وقت دیبا چرا

 .دمشیو حرفا، به خاطر همش بخش رایبه خاطر تمام اون تحق ن،یشاه دمشیمن بخش_

یکه دوتا دستش دو طرف شونه هام رو م یصورتم، درحال یمتر یازم فاصله گرفت، تو چند سانت یلحظه ا یبرا

 .فشرد

 عشق منه... یچشا نینگاه کردم، ا سشیقرمز و خ یاشک نگاهش کردم، به چشم ها با

 چه طور...مم..کنه؟_
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 زدم و با بغض لب زدم. یلبخند تلخ منم

خونه. خواستم بگم تمام حافظم  یایازت خواستم ب نیهم یخواستم بهت بگم برا یم شبیاومده! د ادمیچون _

 اومد.  ادمیصبح روز بعدش  یکه اومد یشب نیبرگشته، اول

 کنار زدم و ادامه دادم. یلرزونم کم یرو با دست ها شیشونیرو پ دهیچسب ینگاهم کرد، موها متعجب

 سرم درد نگرفت. گهینرفتم دکتر، با برگشتن حافظم د نیهم یبرا_

 صورتش بود رو گرفت. کیدستش رو از دور شونم باز کرد و دستم رو که نزد کی

 کرد و از جاش بلند شد. یزیر یلیخ اخم

 ...میرو کم داشت یکی نیاومد. هم یم ادتی دینه نبا _

 .دمیکه بلند شدم و دستش رو از پشت سمت خودم کش رفت یسمت در م داشت

 ...یذاریچرا نم ؟یکن یاومد؟ چرا ازم فرار م یم ادمی دیچرا نبا_

 شد و داد زد. بیترک تشیمتورم از عصبان یوسط حرفم، کم کم صورتِ پر از غمش با رگ ها دیسمتم و پر دیچرخ

 ینیبا اون نداره. من اون شاه یوجه مشترک چیکه االن جلوته ه ینیمرده! ا یآورد ادیکه تو به  ینیچون اون شاه _

 .ستمیکه قبال بودم ن

 داد زدم. هیخواست بره که با گر دوباره

 ...ینامرد یلیخ ؟یفرار کن تیاز واقع یخوا یدوباره م ؟یبر یتنهام بزار یخوا یدوباره م_

 شد. لیتبد یفیخف غیبه ج واریشدنم به د دهیحرفم با کوب هیبق

 .ترکهیاالن م کردمیکه حس م دادیشونه هام رو فشار م یورج

 .خوردیکردم م خیصورت  میکش دار و گرمش به حر یها نفس

 ...یفهم یتو نم_
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 لب گفتم: ریشده ز زیر یحرص و چشم ها با

که حقم  ییهمه تنها نیا یفهم یتو نم ،یچ یعنی یپناه باش یهمه مدت تنها ب نیا یفهم ینم ،یفهم ینه تو نم_

 ...یچ یعنینبود 

 تکون نخورد.  یذره ا یکه حت نشیبه س دمیکوب همزمانم

 عذاب باشه. نیا انیپا تونهیکردم مرگ م یگرفت، حالم خوب نبود و حس م یشتریهام شدت ب اشک

 د.قطع نش میسرم قفل کرد اما گر یکه دستم رو با دستاش گرفت و باال دمیکوب یاش م نهیکردم و به س یم هیگر

 .دیو تو صورتم غر دیبهم چسب شتریب

اون شب ولت  یمن حالم خوب بود؟ وقت یمن راحت بوده؟ فکر کرد یبرا یکن ی. فکر میخبر ندار زایچ یلیتو از خ_

و خراب  تیخواستم زندگ یچون نم کشتمش،یشد با خنجر خودم م یکردم و رفتم؟ هربار که دلم برات تنگ م

 ..کنم.

 .دیبه گوشم رس یپاره شدن پارچه ا هیشب ییزمان صداکرد و هم مکث

 .نمیبتونم راحت بب زهیهم فشردم تا اشک جمع شده تو چشمام فرو بر یرو رو پلکم

 به دوتا شَبَه پشت سرش که انگار به رقص اومده بود کرد.  یسر اشاره کوتاه با

 کردم. یبه سالم بودن چشم هام شک م دنشیکه هنوزم با د ییها بال

 یگفت یدیکه بالم رو د یبار نیاول ؟یکرد یقبولم م موندم؟یکنارت م یزیچ نیبا وجود همچ یخواست یچه طور م_

 که تو قصه هام فراموش شده... یموجود هی. شدم ستمین یآدم معمول گهیمن د یحق داشت ،یستیآدم ن

 نگاهم رو از بالش گرفتم و به چشم هاش انداختم. د،یلرزیم چونم

 زایچ یلیبا برگشتن حافظم خ ینخوا یدوباره پاک کن. حافظم رو پاک کن برو  بخوا ،یبر یخوا یاگه دوباره م_

 کس برام نمونده، اگه..اگه.. چیه ایتو دن گهیبرگشته. االن د

 بودم اونم مثل من باشه. دواریگفتم. فقط ام یداشتم حرفم رو بهش م میمستق ریمزاحم بود، غ هقهقم
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 حنجرم ادامه دادم. یو ته مونده انرژ قینفس عم کیکرد که با  ینگاهم م رهیخ یاراحتبا ن نیشاه

 حافظم پاک کن و برو... ،یدوباره ولم کن یخوا یم اگه_

با  یدیکه فهم یگرفت! اونم وقت شهیزبون المصب رو نم نیا یجلو طیشرا نیکنترلم رو از دست دادم، تو ا گهید

 برگشته. ،یکه داشت ییبرگشتن حافظت حس ها

 از حد پر شده.  شتریب شمیگنجا دینبودم، شا مونیکه آنقدر زود وا دادم پش نیا از

ت به سم لیمتما یکه باعث شد کم کیسرش رو آورد نزد یکرد، کم رییتغ یا گهیبه حالت د شیکم چهره عصب کم

 مخالفش بشم.

 آروم کنار گوشم زمزمه وار خوند. یلب، با صدا ریز

 .نهِیریش یایرو ام،یرو نی. تلخ ترنهیدلم مثل، فرهاد غمگ یگاه_

  ام؟یاما، چرا من براش رو دمیفهم یشعر کوتاهش رو م یمعن

 دونستم.  یکاش نم یبار، ا نیاول یبرا یدونم ول یمسخرس! جوابش رو م سوالم

 خنده. ریکم مونده بود بزنم ز هیاومد، وسط گر یگرم و پرشتابش به گوشم قلقلکم م یبرخورد نفس ها از

 حافظت پاک کنم؟ یخوا یواقعا م_

 کیمنو دوست نداره!  گهیهمه مدت و اتفاقات تلخ، د نیبعد ا ن،یشاه دیبه دلم چنگ زد شا یحرفش غم بد نیا با

 . دمیاشک لبخند کم جونش رو د ریحر ریبه دماغش خورد، از ز مینیسمت صورتش که نوک ب دمیضرب چرخ

 گفتم: دیلرزیکه چونم م یکه گند زده بودم، درحال حاال

همه  نیاونم بعد ا ،یبر یخوا یتو م یدوست نداره اما....اما وقت یآدم چیمن دوست ندارم حافظم پاک بشه! ه_

 فراموش کنم. یکار هی. پس رمیآروم بگ تونمینم ام،یکنار ب تونمیاتفاق، نم

داشت کم تر و طاقت من رو به  یاما، ول نکرد. فاصله صورت هامون هبلکه دستم ول کنه  نییپا دمیدستم کش یکم

 اتمام...
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 .میپنجره تنها بمون نیگفت، احتماال من و تو بازم قراره، پشت ا یچ یدیسرکش و نادم من! چته آخه؟ مگه نشن قلب

 دیبا دیدر بر داره! شا زارویچ یلیخ یکه گفت یزیچ نیعواقب داره؟ حاالم ا قتیحق دنیبهت گفتم شن ادتهی_

 اما قبلش... ،یفکرات بکن

 گه،یمیچ دمیفهم یچون حالم بد بود نم دیگوش دادم. شا دمیازش نفهم یزیچ چیو گنگ به حرفاش، که ه جیگ

و  ها میگرمش، که شکست تمام حر یما نموند. من بودم و لب ها نیب یفاصله ا گهیحرفاش بودم که د هیمنتظر بق

 گنگ اطرافم. معادالت مجهول و

 

 خواهم غرق شوم یم"

 از یباتالق در

 ''تو'دوست داشتنِ  

 

 !هیممکن ریکار غ ،یواریچهار د نیتو ا دنیکم کم دست هام رو ول کرد، انگار نفس کش 

 نداشتم؟  یداشته باشم؟! پسش بزنم؟ چرا حس بد یچه حس دیدونستم با ینم

بستش و لمس لب  یچشم ها خینکردم مثل مجسمه خشک شده و تو شُک حرکتش و م مینزدم اما، همراه پسش

 گرمش بودم. یها

حرکت باعث شد  نیدور کمر، هم یکیدستش رو گذاشت پشت گردنم و اون  کیاز خودم جداش کنم اما،  خواستم

 !کنمیباهاش رو بخونم، من امشب سکته م یکنم! چنان قلبم رَم کرد که گفتم غرل خدافظ خی

آمپر چسبوندم، چند لحظه  یکرد و حساب تینبود، به منم سرا زهیم زهیر یاز لذت ها یبدنش، که خال یکم گرم کم

 هام دعوت کردم. هیمنتظر تو اتاق رو به ر یها ژنیاکس د،یازم فاصله گرفت که با نفس نفس شد

  ه؟یواسه چ نیا یباز یطرفس پس وحش کیتو ذهنم بود که حسم اگه  نیا فقط
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منتظر  یزیباز نگاهم کرد که با اخم ر مهین یلب هاش نشست، با چشم ها یاومد جلو که انگشت اشارم، رو بارهدو

یکه م ییو قصدم نداره حلقه دست هاش رو از دور کمر باز کنه با صدا گهینم یچیه دمید یبهش چشم دوختم. وقت

 گفتم: دیلرز

 که... نیبزنم در گوشت! گفتم حافظم پاک کن نه ا دیاالن با_

 .کردیکه تکون خوردن لب هاش، پشت انگشتم رو نوازش م یوسط حرفم، درحال دیپر

م. نش مونیپش دوارمیکه ام یاشتباه محض کنم، اشتباه هیخوام  یرو پاک کنم؛ م یزیکه چ ومدمیجا ن نیمن االن ا_

 که دارم، تکرار کنم. کمکم کن! یحال بد نیب اونم تو همچرو امش شیمن طاقت ندارم اتفاق دوسال پ

 ؟یچه کمک_

 آرومم کن، داغونم._

 تپش و نینمونده با ا یزینداره و چ یفیتعر چیآرومت کنم؟ من االن حال خودم ه یرو به دندون گرفتم، چه طور لبم

 !رمیبدنم بم ادیز یگرما

 شیبار ناخوداگاه، منم همراه نیشرد دوباره به جونم افتاد و ابه جلو گذاشت و همزمان از کمر، منو به خودش ف یقدم

 کردم.

 ه،یبه چ یو هوا بلندم کرد و رفت سمت اتاق، تا بخوام بفهمم چ نیزم نیتر شد! ب یکه تو موهاش نشست، جر دستم

 زد. مهیرو تخت پرتم کرد و روم خ شکست،یگوش نواز بارون که سکوت رو م یاتاق و صدا یکیتو اون تار

صفحات پاک شده ذهنم رو دوباره  یبردم، تو گذشته که به تازگ ادیکل دردم رو از  مشیو مال نیریش یبوس ها با

 !مینرفت شیحد پ نیوقت تا ا چیکرد بود، ه اهیس

پدرش به  یکه جلو هیمهربون نیو برام هنوزم همون شاه نمیبینم بهیرو غر  نیچون شاه دینداشتم، شا یبد حس

 ! ستادیخاطر من ا

. منم آدمم و کم کم گردهیفرق کرد اما، حسم و احساساتم، داره دونه به دونه برم یلیخ یکه از نظر ظاهر هرچند

 شد. یحالم داشت دگرگون م

 داشتم!  ژنیبه اکس ازیمنم ن د،یکش یقیازم جدا شد و نفس عم هیثان چند
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 فمیظر یانگشت ها نیلباسم رو گرفت که با دستم دستش رو ب نییاومد، پا نییگردنم کم کم پا یاز رو دستش

 فشردم، آروم لب زدم.

 نه! نیشاه_

بود.انگار که به خودش اومده باشه،  صیقابل تشخ ش،یقهوه ا یدو گو یچشم هاش با قرمز یخمار یکیاون تار تو

 .دیدراز کش گرفتیدستش رو برد عقب اما، کنارم رو تخت همون طور که منو تو بغلش م

دونم چرا کال توان مقاومتم رو از دست داده بودم! دوتا دستش دور کمرم حلقه شد  یقلبم به شدت باال بود، نم ضربان

 افتاد. کلشیتنم رو ه میکه ن یجور دیبچه کوچک باال کش کیو منو مثل 

 زد که دوباره داغ کردم! میشونیبه پ یزیاش و بوسه ر نهیرو گذاشت رو س سرم

 نگاه کنم الل شده بودم کال!  یو بهش حت ریجرات نداشتم سرم روباال بگ 

 دوساله دنبالشم. کیبود که نزد ینداشتم و حس آرامش یکه تو بغلش بودم حس بد نیته ته دلم از ا اما،

 هک یا هیچند ثان یآرامش رو حس کرد چون به وضوح روند کند شدن ضربان شتابان قلبش رو ط نیا نمیشاه دیشا

 تو بغلش بودم، حس کردم. 

فشار آوردم تا  نشیهم فشردم با دستم به س یو چند لحظه همون طور که چشم هام رو رو دمیکش یقیعم نفس

 یدوسانتم جا به جا نتونستم بشم! حس م ست،یول کن ن نیشاه ایمن زور ندارم  ایاما،  رمیازش بتونم فاصله بگ

 دارم.ن یتفاوت چیکردم از خجالت االن با لبو ه

 ؟یشه ولم کن یشه...م یم_

دستش که هنوزم رو  یکیکنه اما، اون  یسرش، فکر کردم ولم م ریدستش رو از دور کمرم برداشت و گذاشت ز کی

 لب گفت: ریبهم فشار داد و ز شتریکمرم جاخوش کرده رو ب

 نه. _

ند بل ینفس ها یروال گذشت. صدا نیبه هم یا قهیچند دق کیدادم سکوت کنم.  حیرو به دندون گرفتم و ترج لبم

سرم رو آوردم باال تا از حدسم مطمئن بشم  واشیخوابش برده،  دیفکر کردم شا خورد،یو کش دارش که به گوشم م
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گفتم و سرم رو محکم تو  رلبیز یزیر نیه کرد،یداشت نگاهم م رهیخ رهیبازش، که خ یچشم ها دنیکه از د

 فرو کردم. نشیس

 ؟یکن ینگاهم م یجور نیخب ا یکوفته نخند! واسه چ د،یخند زیحرکتم ر از

 !درخشهیقرمزه و م یکم ،یکیتار نیکه چشم هات تو ا یوقت اونم

 که کال رو بدنش افتادم.  یباال جور دیمنو کش هویاومد باالتر،  کمیاز رو کمرم کم کم  دستش

 بود.  نشیدستم رو س یکیتُشک فشار دادم اما، اون  یدست چپم رو رو د،یاز سرم پر برق

تو  ختیاز موهام ر یکه قسمت یصورتش نگهم داشت، جور یمتر یقلبم دوباره شدت گرفت، تو دوسانت ضربان

 صورتش.

 از چشم هاش، لب زدم. زون،یاومد و نگاهِ گر یکه از ته چاه درم ییصدا با

 نکن...بزار برم. _

 چرا؟_

 چرا!  گهیم تازه

 که کال فراموشت کرده بودم، توقع یاونم بعد دوسال یتو بغلم گرفت یجور نیا خون آشام، کهیبگه مرت ستین یکی

 از خجالت آب شم؟ یندار

 یبفهم دیتونم بگم، خودت با یم یندادم، اصال چ یجواب نیهم یبرا زدیهمراه با غم  موج م یطنتیتو صداش ش 

 ! گهید

ها ول  یزود نیخواست موهام رو به ا یکه انگار نم یموهام رو به عقب فرستاد، جور متیاون دست آزادش، با مال با

 یمعمول یاز چشم ها زیمتما یکه باعث شد جرات کنم و  نگاهم رو قفل چشم ها دیکارش آنقدر طول کش نیکنه. ا

 بکنم. گرانید

 ...نیشاه_

 از ور رفتن با موهام برداشت، بهم نگاه کرد. دست
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 داد.  صیخشد غم رو تش یم میرعادیغ یچشم ها نیتو ا یحت

 ؟یتحمل کن یتونیم_

 نگاهش کردم. جیگ

 تحمل کنم؟ ویچ_

 شدم. نییرو بدنش باال پا یکه کم دیکش یقیعم نفس

 ؟یقرمز نگاه کن یچشم ها نیعمر به ا هیکه  نیا_

 مکث کرد و ادامه داد. کمی

سال ها،  نیخون آشام دورگه رو که تو ا هی یتونیاما، م یرو تحمل کن ییبازم تنها یتون ینم یگینرو  م یگیتو م_

 ؟یباش دیافسانه جد هیخالق  یتونیم ؟ینشده تحمل کن بشینص یجز ضربه خوردن و بدبخت یزیچ

 شد. ینم نم بارون هم شکسته نم یبا صدا یاتاق، حت یطوالن سکوت

رو  یدوباره طعم خوشبخت تونمیکه م نیخواستم بهش فکر کنم. چون فکر کردن به ا یاما، نم گهیم یچ دمیفهم یم

 .ستین یانسان عاد ن،یببندم که شاه قتیحق نیا یشد چشمم رو رو یبچشم باعث م

 !میاز حد معمول شیب من

 !انهیپا یزجر ب هیبودن االن  یمعمول دیشا و

 گفتم. کشوندمیاز صورتش م ریغ ییکه نگاهم رو به هرجا یفشار آوردم و درحال نشیبه س دوباره

 بزار پاشم... ،یگیم یدونم چ ینم_

 وسط حرفم. دیپر

 یاما من از تو جواب م ست،یمن سخت ن یکار برا نیحافظم پاک کن و برو  انجام ا ی. تو گفتگمیم یچ یدون یم_

 یترو گف ییزایچ هی میمستق ریغ شیپ قهیچند دق نیداره. درسته که هم شیکه دوتا  راه جداگانه در پ یخوام، جواب

 .ستیساده ن زیچ هی نیاما، هلنا ا
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 . نییسکوت کردم چند لحظه سرم رو انداختم پا گه،یم یگرفتم چ یحد تا

اگه تو گذشته  ه،یچ نیخوام دوباره تنها بشم، تو دلم مطمئنم حسم به شاه یخواد حافظم پاک شه، نم یدلم نم نه

 ...یبمون شمیخوام پ یم گفتمیو م زدمیبود داد م

 کیبا  یرو تصور کنم، زندگ ندهیاز آ کمی یتونم حت یاما، نم هیدونم چ یدوست دارم، حسم م گفتمیو م زدمیم داد

 خواهد بود؟ یخون آشام چه طور

 رو حدس بزنم. ندهیبتونم آ یپرداز الینخوندم که حداقل، با خ یزیچ نیکتاب داستانم درباره همچ کی یحت

 .کردینم دایبه عنوان جواب پ یزیذهن آشفتم چ فکر کنم، چون دیشد، مطمئن شدم که با یکه طوالن سکوت

واست راحت تر باشه. فکرات رو بکن، هلنا  یریگ میتصم دیحاال که حافظت برگشته شا ،یخوام بازم فکر کن یمن م_

 .یراه جداست، تو مختار هی. هر جواب تو کنمیمجبور نم یچیمن تو رو به ه

 موندم. رهیخ دشیپر از ترد یبلند کردم و به چشم ها سر

 یهست که صدسال فکر کردن هم برا یرعادیآنقدر غ انیجر نیبازم فکر کنم چون ا دیبهتره، من با نیآره ا 

 هضمش کمه!

 تکون دادم که کم کم نگاهش از رو چشم به لب هام سُر خورد. یسر

 از لبم گرفتم. زیگاز ر کیو تهش  دینگاهش خون به گونه هام دو نیاز ا ناخوداگاه

 .رهیقرار بگ نشیس یو مجبورم کرد سرم رو دیرو بوس میشونیرو بلند کرد و اومد جلو اما، پ گردنش یکم

 .نواختیآرامش م یگوشم بود، سَنفون ریضربان قلبش که ز یباشه اما، صدا بیعج دیرفت، شا نیبودنم از ب معذب

 خواد داشته باشم و ندارم. یکه مدت هاست دلم م یآرامش

 !ایچه داستان و رو الیشک نداشتم وجود نداره، چه تو خ شیا چند هفته پکه ت میاالن کنار کس و

من  یبرا یا بهیاومد، از هر غر یآدم لجباز مغرور و البته کله خر م کیبه نظرم  دمشیبار د نیاول یکه وقت یکس

 خواست. یمرد مغرور زخم خورده آرامشش رو از من م نیآشنا تره! هم
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 خواست بخوابم، ناخوداگاه چشم هام رو بستم و شروع به شمردن ضربان آروم قلبش شدم.  ینم دلم

 !کنمیم کاریچ ستین میامشب کال عقلم رو اجاره دادم و حال دیشا

 .ختهِیمسخره از ذهنم گر یفکر ها گهیقلبم سکوت کرده و د یعاجزانه  در برابر احساس واقع عقلم

 تنش منم خوابم برد. یو شماردم که کم کم، با وجود گرما مدیضربان قلبش رو شن یصدا آنقدر

 یجاده ا گهینبود، د کیاز اون تونل ترسناک تار یخبر گهید دم،یکابوس ند گهیسال ها د نیبار تو ا نیاول یبرا

 نبود...

*** 

 تکون دادم. یرو کم دمیبهم چسب یپلک ها یبه در با بدبخت یزیشدن چ دهیمثل کوب یصدا با

 ه؟یچ یصدا نیرو بزارم آخه؟! اصال اکپه مرگم قهیذارن دو دق یخدا چرا نم یا

 بخورم! تونمیسرم رو چرخوندم که حس کردم اصال تکون نم کمی

رو روشن تر از  شیاتاق بود که آفتاب بخش یواریکه تو چشم خورد، کمد د یزیچ نیهام رو باز کردم، اولچشم یال

 اش کرده. یعیرنگ طب

 ! هیعادکه  نیا خب

 یگاهن قیباال دق دمیخودم رو کش کمیکه خورد به بالشم، چرا آنقدر گرمه؟  دمیباال کش کمیصورتم  ریدستم رو از ز 

 .دیکردم که برق از سرم پر تمیبه وضع

تکون بخورم!  تونمیچرا نم گمیدور کمرم، م گشیو پاهاش دور پاهام قفل شده بود و دست د نیرو دست شاه سرم

 رسما لهم کرد.

 ؟یبغلم کرد یطور نیمن جوجم که ا مگه

 پسربچه دوساله ها! هیصورتم رو سمتش چرخوندم، همچنان خواب خواب بود، شب یزنگ در خونه، کم یصدا با

 نشده. داریبلند در، ب یهمه تکون خوردن من و صدا نیچقدر خستس که با ا نیبب
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 خواست، با دستم صافشون کنم. یبود که بدجور دلم م ختهیر شیشونیپ یاز موهاش رو یکم

 بلند شو. نیشاه ن،یشاه_

 تکون خورد اما، بازم چشمش رو باز نکرد. یکم

 لرزه... یم زیداره رو م ممیگوش دمیکه د دمیکش یکالفه ا پوف

 تکون خوردم و همزمان گفتم: کمی

 بلند شو، در خونه شکست. نیشاه_

 بهم انداخت. یجیچشمش رو باز کرد و نگاه گ یال

 گفت: یآلوده اخواب یصدا با

 شده؟ یچ_

 کردم. یزیر اخم

 خودت برو باز کن. ایولم کن برم در رو باز کنم،  ای_

 .رونیتکون خورد که از فرصت استفاده کردم و از بغلش اومدم ب یچشمش رو از هم باز کرد، کم شتریب 

 ؟یبود یمنتظر کس_

 وانهید نیکمرم از دست ا یدادم، تمام مهره ها یخودم رو کش و قوس کمیکه بلند شم  نیت نشستم و قبل اتخ رو

 .کردیدرد م

 نه. مطمئنم با من کار ندارند، حتما اومدن دنبال تو..._

و س ربود االن در رو باز کنم اگر نکشتم، فحش نامو یپشت در هرک رون،یاز اتاق زدم ب نینگاه کردن به شاه بدون

 شاخمه!

همراه شاهرخ، چشم هام گرد  اریدان دنیو همزمان در خونه رو باز کردم که با د  دمیخمارم کش یبه چشم ها یدست

 هردو تاشون رو اصال نداشتم. دنیشد، توقع د
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 !دیکرد یمگه؟ چرا لشکر کش جنگه

که محو افق شد و دست خشک شدش تو هوا که انگار به قصد در زدن باال نگه داشته  اریچشمشون بهم افتاد، دان تا

 شاهرخ بود. کردیباز نگاهم م مهیکه با دهن ن یآورد، تنها کس نییبود رو پا

 ! ستیبشند، اصال حواسم به سر و وضعم ن یختیر نیدارن ا حق

آبرو داشتم به باد فنا رفت، پشت در با  یهرچ د،یدر خونه رو بستم، کال خوابم پر یلب گفتم و فور ریز یدیببخش

 گفتم: یلرزون یصدا

 !امیاالن م د،یبب..ببخش_

در کمدم رو باز کردم،  میسمت اتاق و مستق دمیدو دادمیفحش هام قرار م تیطور که روحم رو مورد عنا همون

 .رونیب دمیاومد کش رمیکه گ یمانتو و شال نیاول

 پشت درِ؟ یک_

در حال کنکاشِ  کلمیرو کل ه میداد و نگاهش مستق هیتک واریکه به د یپنجره، درحال کیسمتش، نزد دمیچرخ

 بود. ستادهیا

 گفتم: عیسر دمیپوشیطور که مانتوم رو م همون

 برادرتم هست... ارِ،یدان_

 نگاهش کردم.  یکه بازوم گرفت، سوال رونیرو انداختم رو سرم و خواستم برم ب شالم

 .زدیم یبه قرمز یبود و هنوزم چشم هاش کم ختهیرو صورتش به حالت کج ر یکم ختشیربهم  یموها

 .یبگو ازم خبر ندار دنیبرم، اگه ازت پرس دیمن با_

 مکث کرد و آروم ادامه داد. کمیجا نبوده،  نیمنم بهتره اگر بگم ا یرو به دندون گرفتم، برا لبم

 ...یجواب بد هیبهت گفتم بهم  شبید_
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 بشیبفهمه من د نیرو نگرفته بودم! اصال راجبش فکر نکردم. ا ممیبلند کردم، آره گفت اما من هنوز تصم سرمو

 !کنهیبه عقلم شک م شماردمیداشتم ضربان قلبش رو م

 من... نیشاه_

 .وفتهین شیشونیپ یفرستاد تا رو یموهاش رو به عقب م یکه با دست آزادش، کم یوسط حرفم، درحال دیپر

ه تو ک نیفکر کن و بعد جوابت رو بگو. ا زشیفقط به همه چ ست،ین یموضوع ساده ا نیاالن بهم جواب بده، انگفتم _

م که زند یتا زمان ،یکنارم بمون یاگه نخوا یکه باشه، حت یمن مهمه اما، بدون جوابت هرچ یبرا یکن یانتخاب م یچ

 از دور مراقبتم.

بود! سرم رو  زونیکه ازم گر ییدرکش کنم گفت، با چشم ها تونستمیفقط من م دیکه شا یآخر رو باغم خاص جمله

 !میشونیپ یگرمش رو یچونم نشست و لب ها ریانداختم، که دست گرمش ز نییپا

 که ازم جدا نشد، بازش نکردم. یهم فشردم و تا زمان یهام رو رو چشم

دونم چرا از رفتنش  یباز مواجه شدم. نم یو پنجره ا یخال یدوباره پرده چشم هام رو کنار زدم، با اتاق یوقت اما،

 ناراحت شدم.

پاشون علف  یدر االف شدن! جلو یهست جلو یساعت مین کیرو مرتب کردم و رفتم سمت در خونه، فکر کنم  شالم

 سبز شد بدبختا.

 افتاده، باز کردم. یدر خونه رو خجالت زده و با سر  دمیکشیم نییشالم رو پا نییطور که پا همون

 .کنندیدارن نگاهم م یو چه مدل هیهاشون چه شکل افهیق نمیبب رمیشد سرم رو باال بگ یروم نم یعنی

 .میوقت ساعت مزاحمت شد نیشرمنده ا_

 پوش شاهرخ انداختم. اهیبه چهره پکر و سرتا سر س یکردم و نگاه جرات

 گفتم: یدر فاصله گرفتم و با لحن آروم از

 تو... دییبفرما ه،یچه حرف نیا_
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 یخواب یپف کرده اش رو که کامال نشون از ب یداد و چشم ها یم هیکه دستش رو به درگاه در تک یدرحال اریدان

 گفت: فشردیمدت م یطوالن

 د؟یازش ندار یشما اومده باشه. خبر شیپ نیشاه دیشا میفقط گفت م،یشینه مزاحم نم_

 برخورد کنم. یکردم عاد یشدم، سع یکم کم داشتم سرخ م شبیکه با تصور د یدادم و درحال هیدر تک به

 نه، راستش من...خبر ندارم._

 .دادیم شیو کالفگ ینشون از خستگ دیکه شا دیکش یتکون داد و نفس بلند و کش دار یسر اریدان

 فعال. م،یشیمزاحمتون نم نیاز ا شتریباشه، پس ب_

با  گفت،ینم یچیداغون شاهرخ گره خورد. ه افهیرفت. نگاهم با ق رونیزوتر ب اریلب بهش گفتم، دان ریز یخداحافظ

 ادبم! یته ب گهید گفتمیبهش م یزیچ کی دیلرزون و آروم، خواست  سمت در بره من با یهاقدم

 لب زدم. یکه صداش زدم، تو سالن رفتم و روبه روش قرار گرفتم. با لحن ناراحت همزمان

 غم آخرتون باشه. دوارمیام .گمیم تیبابت پدرتون متاسفم، تسل_

 .کردمیکه رو صورتم درحال جست و جو بود رو حس م رشیرو دست گچ گرفتش بود اما، نگاه خ نگاهم

 حالش خوب بود؟_

 نگاهش کردم. ،یو سوال جیرو باال بردم و به حالت گ سرم

  ؟یک_

 .ختیریرو بهم م ایدن ینیریمعادله کل ش دیزد، آنقدر تلخ بود که شا یتلخ لبخند

 .گهیم یچ دمیفهم یم 

 ممکنه فکر کنه باعث شد برق از سرم بپره! یکه االن شاهرخ درباره ما چ نیاما، تصور ا 

 زد و آروم گفت: یا گهیداره، لبخند کمرنگ د یلیسرخ شدنم چه دل دیکه فهم انگار
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 خوام بدونم حالش خوب بود؟  یشناسم فقط م یسوتفاهم نشه، من برادرم رو م_

  د؟یاز کجا فهم ییبه دندون گرفتم. خدارو  لبم

 ...هیگر ریدوساله که تو جاده گم شدن، بزنه ز یکم مونده بود مثل بچه ها شبیخوب بود؟ د حالش

 نه اما، خب صبح... شبیراستش د_

 کردم و آروم تر ادامه دادم. مکث

 ...شبیشد، د زیچ یعنیجا،  نیا نگم اومده ی...خودش گفت به کسزهیچ یعنیصبح بهتر بود. اما، صبح زود رفتا. _

دخترانه  ،یِاز جنس لطافت مخمل ییایخجالت زده با شرم و ح د،یحرف تو دهنم ماس دمیمحو شاهرخ رو که د لبخند

 انداختم. نییسرم رو پا

 .یراحت شد. ممنون که حداقل جوابم رو داد المیخب، خ_

 فرو بردم. قمیکه در توان بود سرم رو تو  ییکه بگم، فقط تا جا دیرسینم وبمیبه ذهن مع یزیالل شدم، چ گهید

 .ی! آبرو برام نذاشتنینکشتت شاه خدا

به در بسته انداختم و  یانداخت. نگاه نیطن یبسته شدن در تو سالن خال یسرم روباال  آوردم  که صدا یزمان فقط

 تاسف واسه خودم تکون دادم. یاز رو یسر

 برگشتم داخل... کردمیاز دور گردنم شل م ،یه شالم رو به خاطر حس خفگتو سرم، همون طور ک خاک

قرار  یمورد برس یچند بار لم،یچند روزه رو مثل ف نیمبل خودم رو پرت کردم و اتفاقات ا یوا رفته ها رو نیا مثل

 دادم.

 جنبم کنند. یشد، خاک تو سر ب یبدنم داغ م دمیرسیم شبیهربار به د اما،

 خواد. یاز من جواب م نیشاه دم،یبه لب هام کش یدست ناخوداگاه

 . رمیبگ یمیدونم چه تصم یداره اما، من نم شیجداگونه رو در پ ینهِ من دوتا راه و دوتا زندگ ایبا اونه، آره  حق
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ل مث یزندگ کیکنم و  یرو فراموش م زیخودش داره، اگر بگم نه دوباره همه چ شینوع مشکالت رو پ کی میتصم هر

 مسخره، و اگر بگم آره... یدختر تنها و احتماال همون کابوس ها کیل خواهم داشت، قب

 هام رو تو گذشته به خاطر دارم. یپرداز ایتصورات و رو یخاطرات، حت یادآوری نیا تو

 کنه... یتا آسمون با االن فرق م نیساختم زم نیکه با شاه ییاهایرو یحت

 یدو راه کی نیخواستن. ب یجواب م کیرو ازم خواست که اون شب برادرشم بهم گفت، همه از من  یزیچ نیشاه

 ...رمیتونم کمک و مشورت بگ یکسم نم چیاز ه یکردم، بدبخت ریوحشتناک گ

 .دیشم! دوزار عقل داشتم اونم پر یم وونهیخدا، دارم د یوا_

 رو زمزمه کردم. با اون حال بدش برام خوند  شب،یکه د یشعر ناخودآگاه

 نهیدلم مثل، فرهاد غمگ یگاه"

 "نهِیریش یایرو ام،یرو نیتر تلخ

 سخته. یلیداشتن و نداشتنت خ نیکار کنم اما، مرز ب یچ دیدونستم با ی! اگر گذشته بود منیریش یایرو

*** 

 "نیشاه"

رام رو پر کرد، اصال ب اطیبه کمرش که نالش کل ح دمیکوب یبار با چنان قدرت نیشالقم رو آوردم باال، ا گهیبار د کی

 نتونه حرکت کنه. یحت گهیزنمش امکان داره د یکه من دارم م یطور نیمهم نبود ا

 که کردم درد گرفته! یهمه کتک کار نیدست خودمم از ا ینبود! حت میحال یچیبودم که اصال ه یعصبان یحد در

مثل مار از درد به  ن،یا کردم که از ستون بازش کرد، با صورت افتاد زماز بچه ه یکیبه  یبود، اشاره ا شیکاف گهید

 . دیچیپ یخودش م

 کردن. یهاشون با ترس نگاهم م یلیافرادم که خ هیدادم، برگشتم سمت بق یطور که مچ دستم رو فشار م همون

 کنم! یتمومش نم یفقط به کتک کار نم،یرو از هر کدومتون بب یاشتباه نیبارهمچ هیفقط  گه،یبار د هیاگه فقط _
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 کردم. یمشخص نبود اشاره ا یلیهوا، خ یکیکه به خاطر تار اطیدست به گوشه ح با

 کنم. روشن شد؟ یجا خاکش م نیهم_

 اطیکه وسط ح یخون اکویبه د یزیبود که با اخم ر اریکه چشم نگفت دان یداد زدم که گلوم سوخت! تنها کس یجور

 کرد.  یحال افتاده نگاه م یب

 هیو خطاب به بق دمیبود کش دهیچسب میشونیبه موهام که به خاطر عرق، به پ یپرت کردم و دست نیزم یرو رو شالق

 گفتم:

 .نمشیخوام بب ینم د،یرو جمعش کن نیا_

 نیکه انگار ماتش برده، سمت عمارت رفتم، تو ا یاریدان یزود همشون متفرق شدن، بدون توجه همشون و حت یلیخ

 کرد. یم تمیحس گرما اذ یخنک

شخصِ م کم،یکه از چهرش مشخص بود اومد نزد یتیرفتم تو سالن که ندا از پنجره فاصله گرفت و با عصبان میمستق

و  ستادیمنتظر موندم تا حرف بزنه. جلوم ا یزیفرو کردم و با اخم ر بمیبوده. دستم رو داخل ج هیاز پنجره شاهد قض

 طلبکارانه گفت:

رو از چشم  ستمتی! قطع شدن سیکرد هشیتنب یطور نیا یاشتباه نیت چته؟ چرا به خاطر همچمعلوم هس چیه_

 که ماهم... ستین تیاصال انگار کال حال ؟ینیب یبدبختا م نیا

سمت خودم، به  دمشیمانتوش گرفتم و کش قهیکه جملش تموم شه، از  نیقبل ا د،یکش یاعصابم داشت خط م رو

 گرد نگاهم کرد. یو با چشم ها دیکش یفیخف غیج رمنتظرمیخاطر حرکت غ

 .دمیصورتش غر تو

 نیا ستیکه با رئ دمیبهت اجازه نم ،یکن یمن فرق م یکنم ندا، فکر نکن تو برا یکه الزم باشه  م یمن هرکار_

ش ازاتبه بعد اشتباه کنه مج نیاز ا یبود و خواهدم بود، هرکس نیمن هم نی. از اول قوانیو طلبکارانه حرف بزن یجور

 بدتر از مرگه! افتاد؟ یزیچ

باز شدن در باعث بدون کوچک  یدستم نشست و با غم نگاهم کرد، همزمان صدا یو لرزونش رو فیظر یها دست

 قدم عقب برم. کیتو حالت صورتم ولش کنم و  یرییتغ نیتر
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و ناراحت بودم، بدون توجه به نگاه دلخور ندا و نگاه  یعصبان یاز کالفگ شتریب دیکه داشتم و شا یتیاز وضع کالفه

 از پله به سمت اتاقم هجوم بردم. ار،ینگران دان

 هگیکه از هلنا خواستم رو اون موضوع فکر کنه، د یکردم گذشت، از اون شب یکه فکرش رو م یهفته به هر سخت دو

 سراغش نرفتم.

 شم. یم رهیو تخت خوابم خ یخال واریه دمواقع تو اتاقم ب شتریب م،یاز همه فرار ییجورا کی

 یکنه تا مرز مرگ  م یم یکار اشتباه نیتر کیکوچ یکس یاعصاب یرفتم تو فاز ب ییجورا کی ست،یخوب ن حالم

 .ادیسراغم نم ادیز ارمیدان یحت چه،یپ یکس به پروپاچم نم چیه دنیموضوع رو فهم نیا میرسونمش، بق

آوردم، کل  ایسون یکه او بال رو سر قرارگاه مخف یکرد، از وقت یاز اون موقع ها بود که فاز و نولم باهم قاط امشبم

 یم زیدونم داره واسه انتقام دندون ت یم یرکیز ریشدن که انگار از اول وجود نداشتن! اما ز بیغ یجور کیگروهش 

 کنه.

 من مهمه! یبرا ستمیقطع شدن س 

 کنم. یدارم از شاهرخ و هلنا مراقبت م مستیس نیهم قیطر از

 ارزش و مسخرست، اما، واسه من مهمه! یب زیچ کی هیواسه بق نیهم یدونه، برا ینم یموضوع رو کس نیا

از شاهرخم فرار  یکه دو هفته ست حت یپدرم شرکت کنم، من یحاضر نشدم تو مراسم خاکسپار یکه حت یمن واس

 مهمه... نمشیخوام بب یکنم و نم یم

ساعت  ی. با صداستیدوتا ن یکیهام  یگروه نقره هرچه زودتر راحت بشم، نگران نیتونستم از شر ا یکاش م یا

که بازم خواب به چشم  یدو خورده ا کیتوجهم دق نکنه، ساعت نزد یبهش انداختم تا از ب یکنار کمد، نگاه یمیقد

 ندارم.

 نیکه هر شب هم یچه مرگم شده؟ سوال قیفکر کردم دق نیبه ازدم و  هیرنگم تک یمشک یچرم یرو به صندل سرم

 مونم! یم داریکردن جواب، تا خود صبح ب دایپ یپرسم و برا یموقع از خودم م

خنک به داخل اتاق، از حرص چشم هام رو چند لحظه رو  میگلوم رو قورت دادم که با باز شدن پنجره و وزش نس آب

 هام اضافه شد. یبه بدبخت گمید یبدبخت کیاز شرش راحت بودم، االن  یچند وقت کیشانسه؟  نمیهم فشردم، ا
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 .یکن دایپ ازین روین دیفکر کنم به تجد ،یبزن یطور نیرو ا شونیکی! هر روز یخوب گرد و خاک به پا کرد_

 گشتم. دش،ینخراش یزدم و با چشم دنبال منشا صدا میبا صندل یچرخ کالفه

شت انگ نیتو باغچه خونه شاهرخِ، رو ب یگل رزها هیشب کمیکه  یرنگ اهید و گل سبو ستادهیا زمیم یرو به رو درست

 چرخوند. یزخم خوردش م یها

 گفتم: یزیبه صورتش انداختم و با اخم ر ب،یدستش و اون گل عج یرو از رو نگاهم

 ؟یاز حرص دادن من ندار ریغ یا گهیکار د نم،یدوباره چشمم به جمالت روشن بشه! بب ایزود نیکردم به ا یفکر نم_

اتاق بدجور تو ذوق  یکیتو تار دش،یکنند! چهره رنگ پر یها م لمیها که جادوگرا تو ف یطانیاز اون خنده ش د،یخند

 کرد یم ییاز خنده داخلش خودنما ییکه رگ ها ییشنلش رفت عقب تر و با صدا یتکون داد که کم ی. سرزدیآدم م

 گفت:

شت بهت خو یچند هفته حساب نیفک کنم ا میاز سر به سر تو گذاشتن ندارم. بگذر ریغ یا گهید حیشرمنده، تفر_

 .یانجام بد دیرو با تتیمامور نینرفته که آخر ادتیدرهرحال  ،یشد یآنقدر پکر و عصب دنمیگذشته که از د

 چسبوندم. یدسته صندل یگاه رو هیدادم و دوتا دستم رو  به حالت تک هیتک میصندل به

 امشب اصال اعصاب ندارم. یدیرو بده و برو  همون طور که د اروینرفته، پس اطالعات  ادمینه _

 نداره. یتیکردم مرگ پدرت برات اهم یفکر م ؟یو کالفه باش یحد عصب نیباعث شده تا ا یچ_

 گاو! نکبت ،ییدارم که نصفحش فقط تو لیدل یکیبود! هزار میناراحت لیاز دال یکیفقط  نیحرص نگاهش کردم، ا با

 چون... مینداره، عصبان انیجر نیبه ا یپدرم ربط_

 شدش، قفل چشم هام شده بود. زیر یکه چشم ها یوسط حرفم، درحال دیپر

 اره؟یسرش ب ییگروه نقره بال یترس یمگه نه؟ م ینگران جون اون دختره ا_

 گفتم: تیکردم اخمم رو حفظ کنم وبا جد یسع د،یتو دهنم ماس حرف
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وقت  زامیچ نیکه واسه ا یدیواسم نتراش یام؟ کم بدبخت یزیچ نیگفته نگران همچ یبه اون داره؟ ک یچه ربط_

 کنم! دایاضافه پ

 تکون داد. یرنگش رو کم یباال انداخت و شنل بلند و مشک یا شونه

ن چرا او بگم یجور نیبهتره ا ای ؟یکرد هیاز افرادت رو تا حد مرگ تنب یکی ستمتیپس چرا به خاطر قطع شدن س_

 ؟یکرد مشیو از من قا تیتو خونه شخص یدختره رو برد

رو قطع کرد و باعث شد کال  یاشتباه میحرفش س نیتا مرز انفجارم نمونده بود که به الحمداهلل با ا یزیچ گهید

 گردنم کامال متورم شد. یداد زدم که رگ ها یزدم، جور یرو دور م زیبترکم! از جام بلند شد و همون طور که م

ردم ک مشی! آره اون دختره رو قادمینکش میزندگ یو مکافات به خاطر تو، تو ی! کم بدبختسیدهنت رو ببند فرانس_

 یتا االنم پا م،یباهم گذاشت یعذاب آور یهست که چه قول و قرار ها ادمیاما نه از تو، به خاطر گروه نقره، من هنوزم 

 دونم... یچون خودم و مصوب مرگ خانوادش م شتمه،کنم به خاطر گذ یراقبت مهمشونم بودم، اگرم ازش م

 یآروم تر یبلند من، با صدا یکرد، برعکس صدا یدادم نگاه م یکه بدجور رو اعصابم بود به داد و ب یخونسرد با

 گفت:

بشه که  نیمانع ا یزیچ چیخوام ه یمهمه، نم تیمن فقط اون مامور یبرا ،یکه نگران گروه نقره ا ستیبرام مهم ن _

 ...دیکه با یانیو خودتم درجر یاز برنامه جا بمون

 به چنگ زدن موهام رو آورده بودم، گفتم: یکه از کالفگ یوسط حرفش، پشت بهش درحال دمیپر

ه من هنوز با گروه نقر ،یدست از سرم بردار تیمامور نیکه بعد ا نهیبه ا دمیو برو  فقط ام هینفر آخر بگو ک مه،یحال_

 .رمیدرگ

  ؟یخند یم یبرگردم و با اخم بهش نگاه کنم، زهرمار به چ یکرد که باعث شد لحظه ا یبلند خنده

 اومد، با لبخند یسمتم برداشت و همون طور که دستش به قصد لمس شونم به سمتم م ینشد، قدم یطوالن ادیز اما،

 گفت: یکج

 التیخ ،ینیب یرنگمم نم گهید تیمامور نیاما، مطمئن باش بعد ا یدستم شاک آنقدر از نمیبیبامزس که م یلیخ_

 راحت.
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را اما، چ نمشیب ینم گهیکه گفت د نیفشرد انداختم، با ا یم متیکه شونم رو با مال شیبه دست استخون ینگاه

 یاون وسط! نگاهم از رو گهیم یچ گهی! اون لبخند مسخرش دهیجور هیکردم لحنش  یخوشحال نشدم و حس م

 .دیششد، خودش عقب ک یطوالن یادیدستش به صورت و چشم هاش سر خورد، سکوت که ز

 .یش تشیقبل آنقدر اذ یو فکر نکنم مثل سر ستیسراغش سخت ن یبر دیکه با ینفر بعد_

طالعات موندم. ا هیخواد دست از سر صورتم برداره، منتظر بق یرقمه نم چیکه انگار ه یو با اخم نهیبه س دست

 رفت، آروم گفت: یو همون طور که سمت پنجره م دیبه روم پاش یلبخند

 برگردم. گهیبرم و چند هفته د دمیم حیترج ،یدونم االن چقدر تحت فشار یم_

 که گفت، چشم هام گرد شد. یزیاز چ متعجب

 ؟یگ یم یچ_

من مهمه چون اگه  یحالت برا ،یو داغون هست یکه از چشم هات نتونم بخونم چقدرعصب ستمیمن اونقدرام نفهم ن_

 هیمن مهم تر از بق یکه برا تیمامور نیخوام! ممکن تو ا یکه من م ینیاون شاه یبش یتون یحالت خوب نباشه نم

 هدر بشه.  میدیکه تا االن کش ییها یتمام بدبخت یو باعث ش یکن یهاست اشتباه تیمامور

 مکث کرد و ادامه داد. یکم

 یدبهتره دفعه بع ،یکن قیدرباره گروه نقره تحق یو هم بتون یایتاهم با مرگ پدرت کنار ب دم،یفرصت مبازم بهت _

 که اومدم سراغت حالت خوب باشه.

 یب نیتا حرف هاش رو هضم کردم، ا دیطول کش هیچند ثان دیباز تنها گذاشت. شا مهیرو گفت و من رو با دهن ن نیا

 حرف هاست. نیشه! نفهم تر از ا یآنقدر مهربون نم لیدل

نشستم و با دستم صورتم رو از  زمیمبل کنار م یوا رفته ها رو نیشد که بهم دوباره فرصت داد، مثل ا یباورم نم اصال

حتما  دیچند روز با نیکار کنم، تو ا یچ دیدونم با ینم فته،یوقتا واقعا مخم از کار م یپنهان کردم. بعض ا،یدن نیتمام ا

 بشم. برخواد بهم بده با خ یکه هلنا م یاز جواب

 نیریلبخند ممکن کنار لبم جا خوش کرد، هنوزم طعم ش نیتر کیکوچ دارمونید نیاخر یادآوریبا  ناخودآگاه

 کنه! یقاط میشه همه چ یآغوشش باعث م
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که حافظش برگرده کامال مطمئن بودم که اجازه سبز  نیشدم، تا قبل از ا میشد دربرابر احساساتم تسل ینم باورم

 بردم. یدرخت سوخته رو به قلبم ندادم اما، کامال در اشتباه محض به سر م نیشدن ا

 تازشیپ شهیکه هم یمیخورد، نس یتکون م یمیمال میزدم و زل زدم به پرده، که به خاطر نس هیمبل تک یپشت به

 من نمونده. یخواب یو چهارساعت ب ستیب لیو تکم دیتا طلوع خورش یزیبه آسمونِ، چ دیورود خورش

اگه  دم،یترس یخواست بهم بده م یکه هلنا م یکار کنم اما از جواب یچ دیدونستم با یبا خودم مشخص بود م لفمیتک

 هیهام تو شهرستان،  لیاز فام یکی شیفرستمش پ یمورد حق داره، م نیبمونه که البته کامال هم در ا شمینخواد پ

 ؟یاگر جوابش مثبت باشه چ یول نهیب یمسخره رو نم یزندگ نیرنگ ا گهیکه مطمئن باشم د ییجا

 !دمیباز شدن در اتاق، چنان رشته افکارم پاره شد که مثل برق گرفته ها از جام پر با

 .دیحرف تو دهنم ماس اریدان دنیکه بدون اجازه اومده تو اتاق که با د یبرگشتم سمت هر خر تیحرص و عصبان با

خورد که قشنگ  یم یشاک یبه آدم ها افشیو پف چشم هاش کامال مشخص بود به درد من مبتال شده، ق یقرمز از

 و با اخم گفتم: دمیبه صورتم کش یدست ن،ییپا ارنیخوان فک طرف مقابل رو ب یمشخصه م

 تو. یو اومد یکه در زد نیممنون از ا_

 بینگاهم کرد. دستم رو داخل ج میزد تا خود آسمون از دست عصبان یکه داد م ینگاهنگفت و فقط با  یزیچ

 قدم کوتاه به سمتش برداشتم. کیشلوارم فرو بردم و 

 ؟یتا صبح بهم زل بزن یخوا یم ای یزن یحرف م_

 کرد! یم کمیت کهیداشت ت شیپ هیدو ثان زونینگاه گر نیانداخت، هم نییبه موهاش زد و سرش رو پا یچنگ

 نه؟ ایخونه شاهرخ  یریکارش کنم؟ م یچ نه،یتورو بب یخواد فور یم ینیمب یانجمن، آقا سیرئ_

 نیسرم رو باالتر آوردم و متفکر نگاهش کردم. ا کمیگرفت.  یکه کم کم داشت خندم م زدیچنان با حرص حرف م آن

 .ارمیسرش م ییبال کیرو هم  ینیمب اد،یبهم فشار ب گهید کمیخواد دست از سر کچل من برداره،  ینم میروان

 .رمیمنم م اد،یبعدازظهر قرار بزار ب ینه، طرف ها ایامروز شاهرخ هست  نیبب_
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 یرفت. من االن حوصله خودم رو ندارم، وا رونیباشه تکون داد و ب یبه معن یبگه، فقط سر یزیکه چ نیبدون ا اریدان

 بدبختا... نیبه حال ا

رفت  یفکر تو مخم رژه م یکال هرچ اریموندم، با ورود دان رهیو به سقف خ دمیدراز کشتخت  یآروم، رو یقدم ها با

هم  یسوخت، رو یم یخواب یخستم رو که از ب ی. چشم هارمینداشتم که دوباره از سر بگ یلیتما چیو ه دیپر

 فشردم.

 انجمن روندارم. نیطول نکشه چون اصال  حال و حوصله  بحث با ا ادیجلسه ز دوارمیام فقط

بسته نگه داشتم تا بلکه بتونم بخوابم اما، آنقدر فکرم  یچشم هام رو الک یدوساعت و خورده ا کیکنم نزد یم فکر

 تا خوابم برد. دیطول کش یلیمخشوش بود که خ

 

 بایقرندا که ت دنیاز د دم،یچشم هام رو باز کردم و چرخ یشد، به سخت یکه به شونم وارد م یآروم یتکون ها با

داخل موهام فرو  یشدم و دست زیخ میرو تخت ن کمیکرد و دستش رو شونم بود، کالفه  یرو نگاه م واریداشت د

 کردم.

 شده؟ یچ_

 گفت: یآروم یکرد و با صدا میرو تنظ نکشیع کمینگاهم کنه، با دستش  یکه حت نیا بدون

 خونشون. دیبرادرتون زنگ زدن گفت بگم که بر د؟ینیرو بب ینیمب یآقا نیخوا یشه، مگه نم یم ریداره د_

 بود!  میچهار ن کیبه ساعت کردم که چشم هام گرد شد، نزد یجلسه دوباره دمق شدم، نگاه یادآوری با

 جلسه ساعت چند؟ _

 کرد آروم جواب داد. یگرفت و دست هاش رو در هم قالب م یاز تخت فاصله م کمیکه  یدرحال ندا

 .دیجا باش اون دیبا گهیدوساعت د_
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 زارویجورچ نیو ا یجواب دادنش کامال مشخص بود که چقدر از دستم ناراحته، اصال حوصله منت کش یرسم از

 رونیب یحرف چیتکون دادم که بدون ه دنیفهم یبه معن ی. سرارمیاگر حالم بهتر شد برم از دلش درب دینداشتم، شا

 رفت.

مجبور بودم  یطور نیقرمز شده، هم یادیانداختم، چشم هام ز نهیبه خودم از داخل آ یحوصله بلند شدم و نگاه یب

 قرمز شده بود. شترمیب یو کم خواب یلنز بزارم حاالم به خاطر خستگ

 و دمیکش رونیرو ب میمشک راهنیرنگ به همراه شلوار و پ یو رفتم سراغ کمد، کت  مشک دمیکش یکالفه ا پوف

کردم. دوباره ساعت رو از نظر  یکار کنم فکر م یچ دیاالن باکه  نیشدم به ا یهمون طور که داشتم آماده م

 .رمیازش جواب بگ دیبا مروزهلنا، من ا دنیبرم د دیامروز تموم شه با دیگذروندم، هرچه زودتر با

 . دمیبه موهام کش یاول لنز هام رو گذاشتم و دست آخرم دست ستادمیا نهیآ یجلو

 کار دارم! یلیامروز خ_

و  اریاز دان یاثر یکس نبود، حت چیه شهیاومدم تو سالن برخالف هم نییپا عیزدم و پله ها رو سر رونیاتاق  ب از

 نبود! یبازم کس اط،یبرداشتم و رفتم تو ح میو گوش نیماش چیاونا سوئ الیخیب ست،ینداهم ن

 گهید رون،یدم بشدم از عمارت ز نی! سوار ماشدمیبشه، واقعاهم حق م یمن آفتاب یخواد جلو یکس نم چیاالن ه 

 کنم. یهواهم احساس گرما م نیتو ا یخنکه تا سرد، حت شتریو هوا ب زهییپا یوسط ها بایتقر

 که شاهرخ واسم فرستاده بود رو خوندم. یامیپ ن،یو درهمون ه نییرو دادم پا شهیش

 "دیاالن رس نیهم ینیمب ؟ییکجا"

 حوصله واسش در جواب نوشتم. یب 

 "توراهم "

 خالص شدم. نیسنگ کیبار هزارم خدارو شکر کردم که از شر تراف یعقب پرت کردم و برا یرو صندل یگوش

 یسک دیبازم نبا شهیمثل هم رم،یکردم همه جوامع رو درنظر بگ یشد فکر کردم و سع یکه م یزیبه هرچ ریمس تمام

 رو ندارم. یسر و بدبختدرد چیحوصله ه گهیبره که واقعا د شیخوام پ یکه م یبفهمه، فقط خداکنه اون جور یزیچ
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کردم هر  یرو گذاشتم و رفتم سمت خونه، حس م نیپارک ماش یجا نیتر کینزد دم،یخونه شاهرخ که رس یجلو به

 کوبه. یبا چوب به قلبم م میکیدارم،  یبرم ییخونه کزا نیکه سمت ا یقدم

 نیکرد به همچ لمیشدست! اول مادرم رو ازم گرفت، بعد خودم رو از خودم گرفت و تهش تبد نیخونه نفر نیا

 رو گرفت. امیو حاالم مسبب تمام بدبخت ییوالیه

. ستیخواست بخونمشون، برام مهم ن یخونه مشخص بودن، دلم نم واریگوشه و کنار د تیاعالم تسل یبنرها هنوزم

 که هست به درک یاز طرف هر ک

م بار چند یبرا اطیمنحوس ح یدر باز شد و بازم فضا هیبپرسه ک یکه کس نیرو زدم، بدون ا فونیزنگ آ ریزبه  سر

 گذشته تلخم انداخت. ادیمن رو به 

سرم  یزیو بدون توجه به چ دمیبه لبه کتم کش یابرهام دوباره جا خوش کنه، دست نیب یتلخ که باعث شد اخم آنقدر

 !دمیدو بایخونه تقر یو تا دم ورود نییرو انداختم پا

 شهیمثل هم قینفس عم کیدر با  یپدرمِ نگاه کنم. جلو میکه مربوط به ترح یزیو هرچ اطینداشتم به ح دوست

 خانم بود. نایکه به سمتم اومد م یکس نیهول کوتاه، رفتم داخل که اول کینقاب به چهره زدم و با 

 بدم! لیمهربون اخم تحو رزنیپ نیتونستم به ا یاما نم تنش دلم گرفت یلباس تمامن مشک دنید از

اعث ب شیشگیهم اسیبه من رو با تو بغل گرفتنش جبران کردم. عطر  دنیرس یتند و پرشتابش برا یقدم ها جواب

 بهم دست بده! یندیحس خوشا یهمه موج حرص و ناراحت نیا نیشد ب

چقدر دلم برات  یدون یم ؟یزود به زود سر بهم بزن ی. قربون قد وباالت بشم مادر مگه قول ندادنمیسالم، شاه_

 تنگ شده بود؟

 سرش رو شیروسر یبه خودم فشارش دادم از رو شتریب کمیپسر کله خرابش،  نیا یمعرفت یکرده بود از ب بغض

 زدم. یبوسه آروم

 پسرم! یندارم بهم بگ اقتیل ین حتبگم، م دیبا یدونم چ یآنقدر شرمندت هستم که نم_

 نگاهم کرد. یازم فاصله گرفت و با غم خواص کمی
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تو دارم که بهش  ریغ ویام مونده؟ ک یکس رزنیمن پ یتو و شاهرخ برا ریمگه غ شم،یرو نگو که دلخور م نیا گهید_

 بگم پسرم؟

کوتا تر بود، خم شدم و دست هاش رو  از من کمیبهش نگفتم، اومد جلو  یزیو چ نییسرم انداختم پا یرو شرمندگ از

 .دیرو بوس میشونیزدم که پ یبوسه ا

 تواند. دنیبرو مادر، مهموناتون اومدن، االنم طبقه باال تو کتابخونه منتظر رس_

لب بهش  ریز ی! برگشتم سمتش و جونمدیترد یلب گفتم و به سمت راه پله رفتم که صدام زد اونم با کل ریز یا باشه

 رفت گفت: یکه با شالش ور م یسمتم برداشت و درحال یگفتم. قدم

  ؟یبمون کمی شهی...نمشهینم ؟یریبعد جلستون م زه،یچ گمیم_

کرد.  یکار رو م نیا شهیاسترس داشت هم یگرفت، وقت یملتمسش نگاه کردم، لبش رو مدام گاز م یچشم ها به

 بهش زدم و گفتم: یلبخند یخوشحال کردنشم که شده با بدبخت یبرا

 هم برم. گهیجلسه د هی دیشام نه، چون با یول مونم،یم_

خاتونم بفهمه من  یروز کی شهیم یعنیدلم گرفت،  شتریکه ب دمیرو تو چشم هاش د یحرفم برق خوشحال نیا با

 و ترکم کنه؟ اگر بفهمه من چه کارها که نکردم بازم حاضره پسرم خطاب کنه؟ میچ

 دلم فقط مرگ خواست!  یروز نیتصور همچ از

 پس من بعد جلستون منتظرتم، حاالم برو اون بنده خداهارو آنقدر منتظر نذار._

 ییصدا چیصبر کردم ه یدر کتابخونه، چند لحظه ا یباشه تکون دادم و از پله ها رفتم باال، جلو یبه معن یسر

 اومد، سکوت بود. یازشون نم

ه بود، نشست زشیکه برگشت سمتم شاهرخ بود، که پشت م یکس نیل، اولبه در زدم و رفتم داخ یچند تقه ا الیخیب

بهش  یا هیاعتراف کنم دلم براش تنگ شده بود، چند ثان دیاومد. با یبهش م یادیز ششیو ته ر شیلباس مشک

از شاهرخ گرفتم و به اجبار به سمتشون  رونگاهم  ،ینیرو اعصاب مب یبشه که با صدا یموندم تا رفع دلتنگ رهیخ

 رفتم.

 اومد. شیبرام پ یکردم، مشکل ریسالم، شرمنده د_
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 فشرد. یاز پشت مبل دور زد و دستم رو به گرم ینیمب

 غم آخرت باشه. دوارمیو ام گمیم تیسالم پسرم. بابت پدرت واقعا متاسفم، تسل_

ها  بعد مدت ییجا نیاونم تو همچ دنشیز رنگ گره خورد، از دسب لهیلب گفتم که نگاهم با نگاه دوتا ت ریز یممنون

 دست دادن با من دراز کرد. یدستش رو برا یمکث اونم اومد جلو و با پوزخند کمرنگ یهنگ کردم. با کم

 .یجناب محسن گمیم تیتسل_

 شه فشارش دادم. یکه عقده هام خال ییدستش رو گرفتم و تا جا یظیو با اخم غل مردد

 شمارو اصال نداشتم. دنیوقع دممنون، ت_

ر کنا یِمکث ولش کردم و صندل یبا کم دم،یفشار م یجور نیکرد، انگار نه انگار من دارم دستش رو ا یکوتاه خنده

 شاهرخ نشستم. زیم

 د؟یشناس یرو م گهیهم د یدیسع یمگه شما و آقا_

با  که راه انداختم. یباشک میباشه! اونم نه بعد از چند هفته قا نیشنوم ا یکه از شاهرخ م یزیچ نینداشتم اول دوست

 کردم گفتم: یپاره م هیرو تک یدیکه با نگاهم، داشتم سع یدرحال یحرص مشهود

 .میباهم داشت یکوتاه دارید هیآره، _

 جه نشدهمتو اری! چرا دانیدیانداخت. رضا سع یچونش گذاشت و موشکافانه به جفتمون نگاه ریدستش رو ز شاهرخ

 اومد. یجلسه هست عمرا م نینکبت مزاحمم تو ا نیدونستم ا یتهران؟ اگر م یکه تو برگشت

 .میبحثمون رو شروع کن دیجانم رس نیخب بهتره حاال که شاه_

 دیرس یحوصله و کالفه به نظر م یکرد به شاهرخ انداختم، ب یخونسرد نگاهم م یلیکه خ الیخیب یرو از رضا نگاهم

 نگاهمم نکرد. یکه کنارش نشسته بودم حت یو تمام مدت

 دادم گفتم: یم هیمبل تک یو همون طور که به پشت ینیاجبار رو کردم سمت مب به

 اومده؟ شیپ یمشکل ند،یمن رو بب دیاصرار داشت یلیچند روزه خ نیحق باشماست. ا_
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 کرد گفت: یهام نگاه مبه چشم  میکه مستق یانگشت هاش فشار داد و درحال نیقهوه اش رو ب وانیل ینیمب

 .دیدیدخترش شن لیدل یب یو خودکش یپناه یآقا یاما، حتما درباره مرگ ناگهان ادهیراستش مسئله مهم که ز_

 و خونسرد گفتم: دمیکش یقیعم نفس

 یم یزیچ نیبگم اگر واقعا واسه همچ دیداشته. با یموضوع فکر نکنم به من ربط نیاما، ا دمیمعلومه که شن_

 .دیواقعا وقت تلف کرد ندیمن رو بب دیخواست

 گفت: یتکون داد که رضا با لبخند کمرنگ یسر ینیمب

 نیکه آخر یکنجکاوم بدونم تو اون مهمون یلیفقط خ ،یندار انیبه اون جر یربط چیالبته قبول دارم که تو ه_

 افتاد؟ یاق خاصو دخترش بود که دست برقضا به افتخار شراکتتون هم گرفته شده، چه اتف یپناه یمهمون

  ؟یدون یاز کجا م نارویتودلم بارش کردم، تو ا یزهرمار

 یرو داشت فتح م کلمیکل ه ینیبود اما، نگاه کنجکاو مب گهید یجا کی خینگاهش م یتفاوت یشاهرخ با ب همچنان

 تمام جوابش رو بدم. یکردم با خونسرد ینگاهش کردم و سع یظیکرد، با اخم غل

 شلیدل هیواسه شراکتمون گرفته شد البته فقط  یاون مهمون یوجود نداشت. همون طور که گفت یخاص زیچ چیه_

 نه من. دیرو دخترش تدارک د یاونا بشم، اما اون پارت یخوام وارد مسائل شخص یبود، نم نیا

 یشهو به فکر خودک کیهمه خرج کرده  نیا شیکه واسه خوشگذرون ینفر همون شب هیعجب! چه طور ممکنه، _

 فته؟یب

 دیکل یدندون ها نیگونم قرار دادم و از ب کینزد ییرفت، دست مشت شدم رو جا یداشت رو اعصابم راه م گهید

 :دمیشدم غر

 براشون یافتاد که مهمون یکه چه اتفاق ستمین انیحضور نداشتم و درجر ی! من تا آخر مهمون؟یپرس یچرا از من م_

 زهرمار شد. 

 گفت: یشده کاراگاه زیر یوسط و با چشم ها دیمثل قاشق نشسته پر ینیمب نباریا

 !دیخود شما بود یمهمون لیاز دال یکی دیگ یمگه نم رون؟یب دیبر یباعث شد که شما از مهمون یچ_
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 ینیشاهرخ، نگاهم رو از مب یبگم که با صدا یزیرو کم داشتم که بهم شک کنند، دهن باز کردم که چ یکی نیهم

 حال و گرفته برادرم گوش سپردم که ازم دفاع کرد! یب یصدا گرفتم و به

 .رونیاومد ب یبه خاطر من از مهمون نیچپ شد، شاه نمیهمون شب من تو راه برگشت به خونه تصادف کردم و ماش_

 یرو بگه، اصال شاهرخ از کجا م یزیچ نیرو بروز ندادم، توقع نداشتم همچ یزیکه گفت تعجب کردم اما چ یزیچ از

 دونست که همون شب من کجا بودم؟

 ییزایچ کیبه شاهرخ  ادیم شیپ یبحث نیهمچ زدهیالبد حدس م اره،یو اونم بازم دان زنمیحدس براش م کی البته

 !شتریحد باشه نه ب نیگفته، فقط خداکنه تا هم

 یونم با اختالف زمانزمان اتفاق افتاد ا کیزد تو  ایکه سون یدوتا  اتفاق مسخره، به لطف گند نیا یشانس یشانس

از  یحرف گهینشه. انگار که با حرف شاهرخ هر اشون کامال قانع شده بودن، د رشیگیپ یکس دوارمیچند ساعت که ام

 مورد زده نشد. نیا

 سراغ کار خودمون. میو بر میبردار یا هیحاش یبحث ها نیبهتر دست از سر ا _

 ادامه داد. یتر یجد یمکث کرد و با صدا یکم

رحوم م یپناه یآقا نیما و همچن یدرباره شراکت خودمونه، شما شراکتتون رو با کمپان شتریراستش موضوع بحث ب_

 .دیکن یریکنارگ زیاز همه چ یباعث شده که آنقدر ناگهان یخوام بدونم چ یو من واقعا م دیکامال قطع کرد

 مزه مزه کردم و گفتم: یفنجون قهوم رو کم خونسرد،

 یبا شرکت شما سود خوب یگذار هیاومده، درسته که از سرما شیواسم پ یم چون مسائل مهم ترکرد یریکنارگ_

 نداره، به بزرگتر کردن شرکتم بپردازم. سکیمن ر یکار، که کم برا نیا یبه جا دمیم حیشد اما االن ترج یم بمینص

سر  ریاوضاعشون خر تو خره نصفش ز کمیدونستم االن اگر  یبه مزاجش ناخوش اومد، م یحرفم حساب نیا انگار

 یکه چه طور نیکدومشم خبر نداره. ا چیبهش ضرر زدم و از ه یماه گذشته در حد ورشکستگ کی نیخودمه، تو ا

 !دینشت گاز ترک طراز انبار هاش به خا یکی ایغرق شد  ایمهمش تو در یدوتا از محموله ها

 .دیکه دچارش شد یِداره که خودش سبب بدبخت ازین یسک یمال تیجا کشوندمتون، حاال به حما نیبه ا خودم
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دف و بعد از تصا طیشرا نیاونم تو ا  تیناگهان یریکنارگ ،یکن یوقته که باما کار م یلیمتوجه هستم اما خب تو خ_

 ...یپناه

 رضا که رو اعصابم بود گفتم: یوسط حرفش و بدون توجه به اخم ها دمیپر

 ترشیاز سود ضرر کردم و من ب شتریب ریمعامالت اخ نیهمراهتون بودم اما االن به خصوص تو ا یمدت طوالن هیبله  _

 !گمیم یکه چ دیدرک کن دوارمیشما، ام ینگران شرکت خودمم تا کمپان

بزنه اما انگار شاهرخ و رضا مسابقه سکوت گذاشتن و  یتکون داد، توقع داشتم بازم رضا حرف نیبه طرف یسر ینیمب

 راه افتاده شرکت کنند. ینیمن و مب نیکه ب یرقمه تو بحث چین هخوا ینم

 یقانع کننده تر لیبودم دل دوارمیهستم. درهرحال من واقعا ام رتمیجان، متوجه مشکالت اخ نیدونم شاه یم_

 دیاب اده،یز سکیکار ما توش ر ،یاستاد شد یمدت حساب نیتو ا گهید یدون یخودتم م ،یاریمسئله برام ب نیا یبرا

 ...یدیوقتام توش ضرر باشه، اگه فقط به خاطر ضرر ها کنار کش یبعض

 صحبتش رو گرفتم و گفتم: دنباله

جا  نیبرادرمه من اگه تا ا یاون شرکت نصفش برا دیهست انی. درهرحال درجرستینه مسئله فقط ضرر ها ن_

کنم،  سیتم رو تو بندرعباس تاسخوام شعبه دوم شرک یبه خاطر شاهرخ بوده اما االن م شتریکردم ب تونیهمراه

 .نهیهم میریکنارگ یاصل لیدل

نگار که ا ینینگفتم. مب یزیخفظ کردم و چ مینگاهم کرد، اما خونسرد دهیباال پر یشاهرخ متعجب و با ابروها نباریا

 یکنم، بازم بحث رو کش داد و همش همون جواب هارو از من م یکمک ستمیخواست قبول کنه من حاضر ن ینم

 .شمیم یدارم عصبان دیشد که شاهرخم فهم یجور هی. دیشن

 بحث شد. یاونم قاط باالخره

فوت کرده و همون طورم که  یپدرم به تازگ ست،ینرمال ن ادیاالن ما ز طیاما شرا ینیجناب مب نیحرف شما مت_

و  یذارگ هیواسه سرما یمناسب ادیفصل هم وقت ز نیو تو ا میشرکتمون گسترش بد میگرفت میگفت ما تصم نیشاه

 .ستیسهام ن دیخر یحت

 بحث ادامه داد. گهیشد و د دیناام ینیجمله شاهرخ بحث رو جمع کرد، چون مب نیهم
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 غم آخرتون باشه. دوارمیگم و ام یم تیبازم به خاطر درگذشت پدرتون تسل م،یبر گهیخب پس بهتره ما د_

 .میمن و شاهرخ هم از جامون بلند شد ،ینیبلند شدن مب با

 .میبازم باهم شراکت داشته باش یآت یتو سال ها دوارمیمن ام یول د،یگذاشت ارمونیممنون که وقتتون رو دراخت_

 گرمم فشردم. یانگشت ها نیزدم و دستش رو ب یپوزخند کمرنگ شیالیخوش خ نیا از

 کنم. یبازم با شما همکار ندهیدر آ دوارم،یمنم ام_

پوزخند از اون  هیکرد،  ینگاهم م یبه رضا کردم که با اخم نسبتا کمرنگ یزد و رفت سمت شاهرخ، نگاه یلبخند

 و دستم رو به سمتش دراز کردم. دمیدرشتاش بهش پاچ

 سمتش خم شدم و زمزمه وار گفتم: یبود کم ینیکه نگاهم رو شاهرخ و مب یمکث دستم رو گرفت، درحال یکم با

 من و تو باشه! دارید نیآخر نیا دوارمیام_

 و با خنده آروم جوابم رو داد. دیدور دهنش کش یدست

 دیبعدشم با ست،یما ن دارید نیآخر نیشک نکن ا م،یکار دار یلیها به خودت نده، من و تو باهم خ یدواریام نیاز ا_

 !یداشته باش ادیفتن ز. فکر کنم حرف واسه گمیحرف بزن یدرباره پناه دیبا میبزار یجلسه خصوص هیمن و تو 

 زنهیالدنگ! داره به سرم م کهیشدم، لبخند رو لب هاش رو اعصابم بود. مرت رهیسبزش خ یحرص به چشم ها با

 سکوت کردم. ینیبارش کنم که با اومد مب یزیخواستم چ ی. مدهیفهم ییزایچ هی گهیآب کنم. حسم م ریسرشو ز

 .میکن یرفع زحمت م گهیممنون، با اجازه ما د زیبازم به خاطر همه چ_

نگه  بمیکه با حرص دست مشت شدم رو داخل ج یدر اتاق بدقشون کرد اما من همچنان درحال یتا جلو شاهرخ

 داشته بودم، به رفتنشون نگاه کردم.

 کم بود!  یدیسع نیکه دارم فقط هم ییها یریدرگ نیا تو

 که نیبستم. با ا یرت و چشم هام رو چند لحظه اکه از اول نشستم، خودمو پ یهمون مبل یاتاق که بسته شد رو در

 تو کل تنم رخنه کرده. یادیز یاما احساس خستگ دیطول نکش ادیصبحت کردنمون ز
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 هی. درست نبود از شرکت واسه دروغت مایگفت یم گهید زیچ هیخب،  یکن یباهاشون همکار یخوا یتو که نم _

 .یگذاشت

 گفتم: یگرفته شاهرخ عاد یکه چشم هام رو باز کنم، درجواب صدا نیا بدون

 سیخوام شعبه دوم شرکت رو تو بندرعباس تاس یکدوم از حرفام دروغ نبود، واقعا م چی. هستیدرکار ن یدروغ_

 کنم.

م و صاف نشست کمیشد،  یمتعجبش رو تصور کنم، سکوت که طوالن افهیتونستم ق یبسته هم م یچشم ها نیهم با

مسخره حاضر  طیشرا نیکردم و تو ا یچرا من آنقدر خودخواه ؟یآنقدر داغون شد یشدم. ک رهیبه چهره پکرش خ

 نشدم کنارت بمونم؟

 نگاه کردم که سر بلند کرد و نگاهامون باهم گره خورد. رهیبهش خ آنقدر

 ؟یرو کشت یتو پناه_

 گفتم: عینگاهم سر ریمس رییمکث و تغ چیه بدون

 نداره. یربط چیمن هبه  ینه. پناه_

 و از جاش بلند شد. دیکش یشده نگاهم کرد و دست آخر پوف کالفه ا زیر یو با چشم ها موشکافانه

داشتم تا بخوام داغون بودنم رو جار  یمهم تر یلیخ یکردم کالفس، داغون بود منم بودم اما من کارا یم درکش

 .دمید یرو م یبزنم. تو چشماش گله و دلخور

 بابت امروز ممنون._

و  دیکردم. خند یداد، با دقت به حرکاتش نگاه م هیتک واریحرفم دست از قدم زدن برداشت و چند لحظه به د نیا با

 با غم گفت:

 ؟یتشکرم کن یبلد_
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د، ز هیتک واریپنجره نشست و به د کینزد نیو با دستش سرش رو پوشوند. رو زم دیخند شتریکردم که ب مکث

کمرش شکسته! چه طور من  میگاه زندگ هیتک نیمرد، ا نیاز جام پاشم و کنارش زانو بزنم. ا حالش باعث شد

 دم؟ینفهم

 حالت خوبه؟_

 مگه برات مهمه؟ _

 یاز حرفا د،یکدومتون از قلبم خبر ندار چیکنه متنفرم اما منم خستم به خدا ه یکه نگاهم نم نیکردم، از ا یاخم

 .دیصاحابام خبر ندار یدل ب نیناگفته ا

شونه اش بزارم از تک به تک دردام و غصه هام  یخواست مردونه سرم رو رو یزدم، دلم م هیوارتکیخودش به د مثل

 یاصل لیخواست دل یسکوت مرگ باره و بس! اما دلم نم کیجواب اون همه حرفِ نگفته فقط  فیبراش بگم. اما ح

 کنم. میجا اومدنم رو قا نیا

 مهم بوده شاهرخ. شهیمن هم یحال تو برا_

 .یخالفش رو ثابت کرد شهیو تو هم_

 از لحن گرفته و پر از غم شاهرخ نداشت. یلحن خودمم دست کم ن،ییرو انداختم پا سرم

 متاسفم که تنهات گذاشتم._

رو تو  ! دوست ندارم برادرمدمیاز کجا به کجا رس نیبب ؟ینیبیحال و روزم رو م یدار اینگفت، خدا یزیو چ دیخند

 کرد. یحالش داشت قلبم رو مچاله م نم،یبب یتیوضع نیهمچ

 وقت ازش خبر ندارم. یلیاز هلنا چه خبر؟ خ_

از موهام رو به عقب فرستادم و آروم  یمونده بود. با دستم مقدار رهینگاهش کردم، همچنان به در اتاق خ یرچشمیز

 گفتم:

 حالش خوبه!_
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 نیهم دیشدن قلبم و جواب خواستن از هلنا به ذهنم رس وونهیکه بعد از اون همه کِش مکش، د یتنها جواب ن؛یهم

 راز پنهان شدِ داشت. ایدر کیواژه ناقابل بود که توش،  کی

 گاه بدنم قرار دادم و آروم بلند شدم. هیرو تک دستم

 بمونم. ششیپ کمیخاتون قول دادم  نایبه م ن،ییپا میپاشو بر_

 !یو حرفش رو گوش داد یرو آدم حساب کرد یکیچه عجب _

پدرمم شرکت نکردم و  یتو مراسم خاکسپار یمن حت دم،یکنه، چون بهش حق م یمهم نبود داره متلک بارم م برام

 پرت کنه کامال حق داره! رونیاگه االن من رو از پنجره ب

 گفتم: یو با مکث و دو دل دمیبه گردنم کش یدست

 تونم بمونم. ینم ادیقرار دادم ز ییدرهرحال من جا ،یبار کن چاریبهم ل یتون یبعدنم م ن،ییپا میبر_

 گفت: یدست از نگاه کردن به در اتاق برداشت، با اخم کمرنگ باالخره

خواد رنگت رو  ینم گهید یشد یبدبخت بفهمه چه آشغال نایم چارهیچون حوصلت رو ندارم، ب یبهتره زودتر بر_

 !نهیبب یحت

به  ینگه، لبخند کم جون یزیخودش رو گرفته بود چ یجلو یجب نگاهش کردم، فکر کنم تا االن زورلحظه با تع کی

 و دل پرش زدم و گفتم: تیعصبان

 خواستم امشبم... یخاتون داره؟ من فقط م نایبه م یچه ربط نایا_

 زد نجوا کرد. یم یکه به سرخ ییو چشم ها تی. با عصبانستادیوسط حرفم، از جاش بلند شد و رو به روم ا دیپر

جلسه  نیبه خاطر ا یومدیتازه به خاطر منم ن ؟یپاره کردم اومد کهیهان؟ بعد چند هفته که خودم و ت یامشب چ_

 نهیرو فرستاده س یپناه یدونم ک ینم یفک کرد ؟یفرض کرد ی. پسره نفهم من رو چیاومد یمسخرت پاشد

 یانتقام م یدار یاز ک ؟یگناه رو بکش یب یآدم ها یخوا یم یدخترشو کشت؟ دِ آخه بدبخت تا ک یقبرستون؟ ک

 ؟یریگ
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 دیابا حرفاش دلم گرفت، ش شتریکنه! ب یقاط یجور نیرفت و اصال توقع نداشتم ا یرفته صداش داشت باالتر م رفته

 خواد. اخم یشدم که شاهرخم من رو نم یچقدر عوض نیخواست کنارش بمونم اما بب یامشب بعد از مدت ها دلم م

 شاهرخ بود لب زدم. یکامال برعکس صدا هک یدر آوردم و با لحن آروم بمیکردم، دست هام رو از ج یکمرنگ

 نداشتن. یو دخترش به من ربط یپناه_

 قدم رفتم عقب، با داد ادامه داد. کیکه  نمیبه س دیکوب یحرص

حاال عقده هاتو  وال،یه هیتورو کرد  گهید یکی ،یزخم خورد یا گهیدونم. تو از کس د یرو م انیمن تا ته جر نیبب_

شب  اون ؟یبارم که شده بگه پسرم منو ببخش! اونوقت تو چ کیو  نتتیدوسال خواست بب ؟یکرد یسر پدرمون خال

 یحاضر شد ؟یبود یکردن تو کدوم گور یمرد و داشتن خاکش م یوقت ن؟یشاه یکار کرد یکه بهت زنگ زدم چ

از  یو دارچرا انتقامت ر دیرو به گند کش تیزندگ ایسون یلعنت ؟ینش نگاهش کنبار قبل دف هیسر قبرش و فقط  یایب

 ...یبه حال و روز من گذشت؟ دِ حرف بزن لعنت یچند دفعه چ نیتو ا یدون ی! م؟یریگ یخانوادت م

دونستم  یبه حقش بود. م یحرف ها خت،یفرو ر شتریقلبم رو ب یها رانهیکه و یزیخونه خراب کن بود اما، چ صداش

 اما توقع نداشتم اون موقع امشب باشه. زهیریم رونیبوده رو ب یاز دستم شاک یهرچ یروز کیباالخره شاهرخ 

به  یبشهِ رو بارم کنه، حق بزرگتر بمیاز برادر بزرگ تر نص قمِیکه ال یزینگفتم و گذاشتم هرچ یچیمدت ه تمام

 دلم رو مثل شاهرخ داد بزنم و بگم! یرف هاتونستم منم ح یدرصد م کیکاش  یگردنم داشت! اما فقط ا

 زد، با حرص دستش رو تکون داد و بازم داد زد. ینفس م نفس

تونستم کردم، به  یتا االن هرکار نم،یرو بب ختتیخوام ر ینم گهیبه خدا قسم د ن،یشاه رونیاز خونه من برو ب_

. هلنارو هم ینجاتت بدم اما، خودت نخواست یکه توش فرو رفت یلجن زار نیکه تونستم چنگ زدم که از ا یهرچ

 !یکرد چارهیب

 یدست هاش م یناراحت دیو شا ادیز تیرو از فرش وسط اتاق گرفتم و به صورت قرمز شده شاهرخ که از عصبان سرم

بار بزار منم حرف دلم رو  نیآخر یتو دلش بود رو گفت برا یبهش زدم، حاال که هرچ یانداختم. لبخند ینگاه دیلرز

 هش بزنم.ب

 دلم برات تنگ شده بود خان داداش._
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جا اضافست! سرم رو  نیداد حضور من ا یکشدار و رگ متورم گردنش همه و همه نشون م یکرد، نفس ها سکوت

لخم لبخند ت ناخاتونیم ونیگر یچشم ها دنیکه با د رونیسست، از اتاق اومد ب یتند ول یو با قدم ها نییانداختم پا

 کرد. ییخودنما شتریب

 بمونم... شتیتونم امشبم پ یشرمنده، نم_

 ...نیشاه یول_

که  ییتا جا رون،یو از عمارت زدم ب نییبود از پله ها اومدم پا دنیدو هیشب شتریتند که ب ی! با قدم هادمینشن گهید

 کنم. یبدبخت خال نیماش نیعقده حرف ناگفته ست، سر ا یخوام هرچ یتونستم گاز دادم، انگار م یم

 .دمیمشت رو فرمون کوب با

 لعنت به من، لعنت به من!_

خ شاهر یکردم حرف ها ینبود فقط حس م میبزنم، اصال حال یکیهر لحظه ممکنه به  ادیسرعت ز نیبا ا دمیفهم ینم

 .نمیو فردارو نب رمیخوام بم یبرام گرون تموم شد، آنقدر گرون تموم شد که م

 بشم؟ گرانیچرا من تا االن زنده موندم که باعث عذاب د د؟یسوسط جاده ترمز کردم، چرا به فکر خودم نر 

 نده؟نمو میکس برام تو زندگ چیه گهید ینبودم، وقت ایداره بود  یشکل؟ چه ارزش نیکنم اونم به ا یزندگ دیبا چرا

به صورتم نگاه  نهیبدم و از داخل آ هیتک نیماش یها از پشت سرم، باعث شد به صندل نیماش یدر پ یپ یها بوق

 جا باشم! نیا گهیخوام د یکنم، نم

 برم. گمینفر د هی دنیبار د نیآخر یبرا دی. اما قبلش بارمیکنم و م یول م رم،یجا م نیاز ا_

ه ب ست،یجواب هلنا برام مهم ن دم،یهمراه با درد کش یقیرو به حرکت درآوردم و نفس عم نیفکر، دوباره ماش نیا با

 رو درست کنم. یزیتونم چ یرو جهنم کردم، من خرم که فکر کردم م شیزندگ یاندازه کاف

که خودش داد  ی! شبشهیم یمثل امشب منته یشب کیشه، بودن هلنا با من ته تهش به  یدرست نم یزیچ چیه

 برو. میاز زندگ گهیو م زنهیم
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 یلیبدون من خ شیزندگ رم،یگ یبدبخت شدن هلنارو م یتونم جلو یرو ندارم! االن که م یروز نیطاقت همچ نه

 یتونم داشته باشم، امشب شاهرخ بهم نشون داد، نم یبخوامم نم یعنیآروم رو ندارم  یزندگ کی اقتیبهتره! من ل

 شه...

که  یشکنه، تنها پشت و پناه یبغضم داره م ا،یبه اسم مرد وجود نداره. خدا یزیدادم، امشب چ نییرو پا شهیش

 داشتمم ولم کرد.

 زدم. داد

 کم آوردم خدا... ؟ینیب یم ایخدا_

 ایپشت، چشمان من، اندازه در"

 "خواهد یاست، امشب انگار، دلم غرق شدن م درد

 ریکنه. مس یهم  شک ندارم، کار من رو تکرار نم یروان کی یکه حت دمیکش یم ییها ال نیماش نیدادم، چنان ب گاز

له نا یتو کوچه و زدم رو ترمز که صدا دمیچیرفتم، بدون کم کردن سرعت، چنان پ یا قهیده دق دیساعته رو شا مین

 ها با آسفالت، کل کوچه رو پر کرد. کیالست ی

نگهم  یکیتونستم، انگار  یشم نم ادهیپ نیخواستم از ماش یم یخونه زدم نگه داشتم. اما، هرچ یجلو درست

 زد. یم یدیدستم آنقدر فشردم که رفته رفته، دستم به سف یانگشت ها نیداشته، فرمون رو ب

لند از گور تو ب شهیآت یگرفت، قلب صاحاب مردم هرچ یکه گرفته بودم مطمئن بودم اما، قلبم آروم نم یمیتصم یبرا

 .که تا االن کردم و احساسم رو داخلش کشتم ییمثل تمام کارا رم،یبگ میبا احساس تصم دیرو نبا یکی نیشه، ا یم

 میتونست نفس تنگ یبلندم نم یتونستم قدم از قدم بردارم، نفس ها یزور زدم، نم یاومدم اما هرچ رونیب نیماش از

و  ایدن ژنیهمه درد و فشار کل اکس نیاما انگار کمِ! واسه ا دیبلع یبود رو م ژنیتنفس و اکس یببره، هرچ نیرو از ب

 کمِ... نمیکره زم

کردم، به خاطر حس  یحس نم ییهوا سوز داشت اما چنان داغ کرده بودم که اصال سرما دم،یبه موهام کش یدست

 .نمیعقب ماش یکتم رو درآوردم و پرت کردم رو صندل یخفگ

 چرا ماتم برده؟ من
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 هم فشردم و زمزمه وار به خودم گفتم: یرو یهام رو لحظه ا چشم

 زودباش تمومش کن... ؟یاومد یهمه راه رو واسه چ نیا_

 !دیمن بمونه، نبا یبرا دیبه اسم عشق و عالقه نبا یزیچ نه،یتمومش کنم، درستش هم دیبا هآر

 باال... نیا ن،ی! شاهنیمنو بب یه ن،یشاه_

 ...یگذشته و احساساتم شد، لعنت ادآوری یتاب یآشناش قلبم با ب یصدا دنیشن با

 دهیبه تراس چسب یسمت پنجره اتاقش، جور دمیدادم  چرخ نمیبه ماش هیتک شه،یم یپام خال ریز نیکردم زم حس

 !نیزم فتادیم اوردیفشار م گهید کمیبود که اگر 

تکون  میمال میکه از شالش جسورانه تو نس یقشنگ یجام، موها نیاالن ا یواسه چ رهیم ادمیکنم،  یکه م نگاهش

 کنند. یفرهاد زنده م یرو جلو نمیریش یایخورن، رو یم

 تونم؟ یقعا ماومدم تمومش کنم؟ وا امشب

 .دیکش رونیب اهامینگرانش دوباره من رو از رو ینگاهش کردم که صدا رهیخ رهیخ آنقدر

 باال... ایزودباش ب_

 امیبزار از دور نگاهت کنم، اگر ب ساینرو  وا یخواست داد بزنم و بگم لعنت یداخل رفت، دلم م عیحرفم سر نیا بعد

 ...یکن یمن رو نگاه نم یجور نیا گهیباال د

به  ینه! به اندازه کاف گهیتو د دم،یکش شیهمه رو به آت یباشم، زندگ شتیازم نخواه پ ،یاریمنو به خاطر نم گهید

 ...یدیکش یخاطر من بدبخت

خودت  یعنی شه،یحس کردم قلبم داره از جاش کنده م د،یکه به گوشم رس فونیباز شدن در با استفاده از آ یصدا

 ؟یرو فراموش کن زیو همه چ امیکه ب یهست نیمشتاق ا

 ؟یکرد یجام بازم در رو برام باز م نیاالن چرا ا یاگر بدون یعنی

 یداکنم با ص یکه حرکت نیاومدم، قبل از ا یبره واسه چ ادمی دیکردم، نبا دیرو دوباره تمد میبود تصم یهر سخت به

 رنگ وارد کوچه شدن. یتا ون مشکبه سر کوچه انداختم، همزمان سه  نینگاهم رو از زم ،ینیگاز دادن ماش
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وسط کوچه  بایانجمن بودن، چند قدم رفتم جلو تر تقر یها نیماش هیدقت حس کردم آشنا هستن، شب یکم با

 !یدست مشک کی یها نیماش ستادم،یا

زد رو از همون ون ها از کنارم با سرعت رد شد و  یکی امیاخم نگاهم رو به پالک هاشون انداختم اما تا به خودم ب با

 من نگه داشتن. کینزد گمیترمز، پشت بندش اون دوتا ون د

 .دیبرق از سرم پر نیافراد تو ماش دنیعقب رفتم. در ون ها بازشد که با د یقدم

 .یلعنت_

سمت خونه، در باز بود و تا وارد شدم  دمیبود اما راه فرار نداشتم دو یعقل یخودش رو از سر گرفت، ب یتاب یب قلبم

 با لگد مانع بسته شدن در شد. شونیکیقبل بستن در 

خوب  شد اصال یکه بهم منتقل م یحس ستادمیا اطیتو خونه! وسط ح ختنیر دینکش هینفر به دوثان ستیب کینزد

 نبود! صدام رو انداختم رو سرم و با اخم گفتم:

 شده؟ داتونیپ یاز کدوم خراب شده ا گهیشما د_

 عشقم؟ هیچه طرز مهمون نواز نیا_

به نفرت و تنفر شد.  لیکه داشتم تبد یسمت صدا، هر حس دمیمکث چشم هام رو با حرص بستم و چرخ یکم با

 .دمیلب غر ریمشت کردم و ز ادیز تیدست هام رو از عصبان

 ...ایسون_

 دنیبود، زبون قفل شدم واسه چ ستادهیهام االن جلو روم ا یداد، منشا تمام بدبخت لمیتحو یمسخره ا لبخنده

 کمی نهیبه سمتم برداشت و دست به س یکردم، چند قدم یکرد، فقط با نفرت تمام بهش نگاه م ینم یاریکلمات 

 .ختیر رونیرنگش ب یاز موهاش از شال آب یسرش رو کج کرد که مقدار

برام کنار  زیسورپرا هی نمتیچرا هروقت خواستم بب ؟یادآنقدر بهت اس ام اس دادم و جواب ند یخسته نشد_

 ؟یگذاشت

 .ینکرد زیسورپرا اتیتوام کم منو با کثافط کار_
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 پدرم رو بدبخت کرد. شیبایز نیبود با هم بایهنوز ز د،یرو لب هاش کش یلحن پر از حرصم خندش گرفت و دست از

 رو واسه امشبت کنار گذاشتم. نشیرسه اما قشنگ تر یمن به مال تو نم یزایهرچند که سورپرا_

 صورتم ادامه داد. کیجلوتر گذاشت و نزد یقدم

 یوقت اد،یواسه االن دارم. مطمئنم خوشت م یجالب یبدم و برنامه ها انیپا تیآشنا نیخب امشب اومدم به ا_

 چشم هات کشتم. یعشقت رو جلو

مختلف شدم که پاک هلنا رو  یپر از حس ها اینسو دنیآنقدر از د یلحظه ا یبرا د،یحرفش مطمئنم رنگم پر نیا با

برداشت که با تمام توان  زیبود سمتم خ کیاز همه بهم نزد شتریاز افرادش که ب یکیحرفش  نیرفت. با زدن ا ادمی

 و داد زدم. دمیسمت پنجره چرخ

 هلنا فرار کن..._

جلو اومد، برام مهم  گهیو سه نفر دقدم رفت عقب، د کیزد و  یپوزخند ایدادم که مشتش بهم نخورد، سون یجاخال

 یچشمم بود که فقط م یخنجر جلو کیمثل  دمیسال ها کش نیکه تو ا ییزجر ها نینفرم، تمام ا کینبود من 

 فروش کنم! ایخواستم تو قلب سون

مشت  گشونید یکیسمت خودش و همزمان  دیاز پشت گردنم رو گرفت و کش شونیکیبودن،  نهیگرگ نایا تمام

نثارش کردم که چند قدم رفت  یخم شدم اما بالفاصله، پام رو آوردم باال و لگد یبه شکمم زد که از درد کم یمحکم

 عقب و افتاد.

ته  گهیکه من رو بدبخت؟ د یشکل، به دست کس نیاما نه به ا رمیخوام بم یکرمت رو شکر، گفتم م ایخدا آخه

 !هینامرد

 لب زد. نهیبه س داد و دست هیتک واریبه د لکسیر یلیخ ایسون

 م.بگ کیبهت تبر دیواقعا با ،یستیدست و پا ن یمثل قبل ب گهید نم،یرو بب دنیدوست داشتم جنگ یلیخ_

 بود!  یناخون رو تخته گچ دنیمثل کش ایسون یاوضاع، حرف ها نیا تو
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و ت دمیکه از پشت من رو گرفته بود  رو با آرنج کوب یاون دم،یکش یترکه، نفس یداره م نمیحس کردم قفسه س 

 سمتش خواستم مشت دمیباال زده چرخ یکه حساب یتیبا اخم و عصبان د،یصورتش، گردنم رو ول کرد اما کنارم نکش

 شد. دهیبه کمر کوب ممحک ینیسفت و سنگ زیبزنم که همزمان چ بشیبه صورت بد ترک یمحکم

و  بزرگ یبه آهن ها یبلند شدم و نگاه عیسر یاما به سخت نینفسم گرفت، افتادم زم دیچیکه تو کمرم پ یدرد از

 اومد. یدر م یکلفت تو دستاشون کردم. صورتم از درد جمع شد، نفسم به سخت

 .یش مونیکنم پش یم یکار هیعشقم. بهت گفتم  شهیداره جذاب م یباز_

 و داد زدم. ایسمت سون دمیکه از درد جمع شدِ چرخ یحرص و صورت با

 نفر؟  هیجلو آخه چند نفر به  ایخودت ب یبه من نگو عشقم کثافط لجن، جرات دار _

 به تک به تک یفشردم، و نگاه دیکش یم ریقدم اومد جلوتر، دستم رو نامحسوس رو قلبم که بدجور ت کیو  دیخند

 یکم ایه، من راه فرار ندارم. سوننه، خداکنه فقط رفته باش ایدونستم هلنا رفت  یکردم، نم اطیحاضر تو ح یآدما

 بود. یمن راض دنیاز درد کش مالانداخت، انگار کا یبهم نگاه یعصب یاومد، با چشم ها کینزد

و افرادم رو  یبه قرارگاهم حمله کرد یاما وقت یش ممیدوسال بهت فرصت دادم خودت تسل نیاالنم، تو ا نیتا هم_

 .دشی! بکشیبود یروزتم م نیفکر ا دیبا ،یکشت

رو  لهیزدن و م یدستشون بود، پوزخند لهیکه م ییاونا ،یِآدما کاف نیتر شدن ا یحرفش واسه وحش نیهم انگار

 پرت کردن. یگوشه ا

 !ستادهیلقمه چرب و نرم جلوشون ا کیکردن که انگار  یبهم نگاه م یجور

اومد. رفته رفته رنگ چشم  یباز مونده بود ناخوداگاه چند قدم رفتم عقب، نفسم درنم یچشم هام از درد زور 

 قورت دادم . یکرد.  آب گلوم رو با سخت رییبراق تغ یهاشون به نقره ا

 آخرشه! گهید_

 *** 

 "هلنا"
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 چیکه من، ه دمیرس یم تیواقع نیکردم به ا یم یباز شتریب یکردم و از اول شروع کردم، هرچ یرو از اول پل یباز

 ندارم! زایجور چ نیو ا یباز نیتو ماش یاستعداد

 کنه؟ یم یآنقدر راحت باز نارویا یپس ندا چه طور_

 اور! بازم باختم. میتو چشمام و بوم، گ ختمیدقتم رو ر کل

 یداص یدونم چرا حت یکم بود اما نم ونیتلوز یاومدم، صدا رونیرو کنار تخت پرت کردم و از اتاق ب یگوش یحرص

 .رهیرو اعصابم رژه م زنه،یتهران حرف م کیپچ پچ گزارشگر اخبار که از اوضاع نابه سامان تراف

 فرو رفت. یقرمز رنگش رو فشردم و خونه، تو سکوت خال دکمه

کنم دارم  یکرد. کم کم حس م یکدومش حالم رو خوب نم چیصحبت کردن با ندا، ه یو نه حت ینه باز ون،یتلوز نه

 !شمیم وونهید

احساس کسل بودن دارم، چند دفعه به  یلیتونم تا دم در برم. خ ینم یخونه موندم و حت نیماه من تو ا کی کینزد

 .دمیترس نیفرار کنم اما از واکنش شاه یسرم زد حت

 زده! توقع بشیغ نمیشاه یوسط، همه بهم جواب سر باال دادن، حت دمیکش رونیکه از خونه برم ب نیوقتم بحث ا هر

 از دستش دلخور بودم.  ییجورا کیبهم سرم نزنه،  یحت گهیم بعد از اون شب و صحبتمون دنداشت

 بارون ریز یوقت دمش،یبار د نیکه آخر ییو رفتم سمت پنجره اتاقم، همون جا ختمیر ییخودم چا یحوصله برا یب

 مونده بود. رهیبه پنجره اتاقم خ

که خوب  یکس دمش،یبران د یلیرگبار و س نیاون شب ب یبهم دست داد، وقت یدونه چه حس و حال یخدا م فقط

 دونست! یشدن حالش رو تو آغوش من م

ا ج نیکه ا یهمه مدت نیبود؟ آره مطمئنم بود، دوستش دارم که گذاشتم لمسم کنه، دوستش دارم که با وجود ا لذت

 نکردم به حرفش گوش دادم. یتیشکا م،یزندان ییجورا هی

 یم حس شم،یمه گرفته گم م انیپا یجاده ب نیتو ا شتریکنم، ب یبه گذشته فکر م یچهر ن،ییرو انداختم پا سرم

 کنم. دایجاده رو پ نیراه خروج از ا ستیکنم، قرار ن

 ...قیبه ذره ذره وجودم تزر ش،یحلقه شد و گرم وانیهام دور ل دست
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 یواقعا فرق م یکی نیداشتم اما ا یلیخ میتو زندگ یو چند لحظه چشم هام رو بستم، دو راه دمیکش یقیعم نفس

 انتخاب نباشه. یبرا یدوست داشتن، مالک کاف دیکنه! شا

 انگار تو کوچه ترمز کرد، چشم هام رو با عجله باز کردم و تو تراس رفتم. یکه به طرز بد یکیالست غیج یصدا با

که  یخونه، برگشتم تو اتاق و شال در یرنگ جلو ینقره ا نیماش دنیتصادف کرده اما با د یکس دیاول فکر کردم شا 

سمت جلو خم شدم و با دقت به  یاز تراس کم م،یذات یانداختم رو سرم و با کنجکاو یطور نیرو تخت بود رو هم

 نگاه کردم. نیماش

 یهست یحرکت نگاه کردم که حرصم گرفت، خوب هر خر یب نیآنقدر به ماش نه،یداخل ماش یمشخص نبود ک ادیز

 ؟یکن یترمز م انهیخونه من، آنقدر وحش یصاف جلو یبگو مرض دار ایبرو  ای

شد که با  ادهیازش پ یباز شد و پشت بندش کس نیزدم، خواستم برم تو که در ماش یلب غر م ریطور که ز همون

 بند دلم کال جر خورد! دنشید

ومده؟ ا یک نیبود، با ماش گهید زیچ کیخودش  نیماش ادمهیدادم،  هیقدم رفته رو برگشتم و دوباره به تراس تک کی

 در ماتش برده؟ یاصال چرا جلو د،یرس یچرا از دور آنقدر داغون به نظر م

 سمت ادیدست آخر کتش رو درآورد، منتظر بودم ب د،یآشفتش کش یبه موها یو دست ستادیبه ساختمان ا پشت

 تکون خورد. نه اصال از جاش دیبهش مثل بز زل زدم، نه سمت پنجره چرخ یخونه اما هرچ

 کیافتاده! بدون توجه به ساعت که نزد یاتفاق کیشد، حتما دوباره  یداشت بدجور شعله ور م میکم حس نگران کم

 ینسبتا بلند یها برخورد کرد، خم شدم و با صدا لهیکه شکمم به م یبه سمت جلو طور گهید کمیده شب بود، 

 گفتم:

 باال... نیا ن،ی! شاهنیمنو بب یه ن،یشاه_

فاصله ام  نیبهم کرد، از ا یو نگاه دیسقف گذاشت، سمتم چرخ یدستش رو رو کیکرد، همون طور که  مکث

مرد  نیداد ا ینشون م یقرمز نیا دش،یجد تیشخص ی! اما نه قرمزنمیتونستم بب یچشم هاش رو م یقرمز

 شکسته...

 دوباره داد زدم. اریاخت یتاب شد که ب یحالش چنان دلم ب دنید با
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 باال... ایزودباش ب_

و دوباره  رو زدم فونیدکمه آ ،ییراینه، با سرعت رفتم تو پذ ای دهینشون م یواکنش نمیندادم که بب میحرفم مجال بعد

 برگشتم تو تراس...

 تو چت شده؟ یدونم چرا بغضم گرفت، لعنت یزد، نم هیتک نشیافتاده به ماش یبا سر نیباز شد اما شاه در

وچه ک یشالم رو دور گردنم محکم کردم که از باال ن،ییرفتم پا یخودم م دیطاقتم تموم شد، با گهیباال؟ د یاینم چرا

 داخل... دنیچیرنگ پ اهیس ن،یهمزمان سه تا ماش

مثل وحشت! ناخوداگاه نگاهم قفل  یکرد، حس تیبهم سرا یحس بدتر از نگران کی دنشونیدونم چرا اما از د ینم

 شد. نیشاه

ها جلوتر از  نیاز ماش یکیخودش فاصله گرفت،  نیاز ماش یشده بود کم اهیس یمتوجه ون ها که انگار نمیشاه

که از  یچند نفر دنیلحظه با د کیترمز کردن، فقط  ایکیهمون نزد گمید یزد نگه داشت و اون ا نیشاه نیماش

 اومدن، تمام حس درونم فوران کرد! نییپا نیماش

 نیسمت خونه، با ا دیدنده عقب کرد و دو نیشاه  یگنده بودن به صورت ناگهان یلیخ ستن،ین یمعمول یآدم ها نیا

ر با زد، د شونیکیکه  یرو ببنده، با لگ اطیکه بتونه در ح نیکردن اما قبل ا دنیها هم شروع به دو ارویحرکتش اون 

 ...اطیتو ح ختنیباز شد و همشون ر یبد یصدا

رو از رو مبل برداشتم و  میتو خونه و گوش دمیهستن؟ با ترس دو ییکدوم خرا گهید نایرسما چشام گرد شده بود، ا 

 گرفت شماره ندا رو گرفتم. یکه هر لحظه داشت شدت م یبا استرس و ترس

 نیباعث شد دوباره برگردم تو تراس و درهمون ه نیشاه دادیداد و ب یصدا یبوق خورد جواب نداد، از طرف یهرچ

 مدام، به ندا زنگ بزنم.

 یبود، دستم رو گوش ستادهیا نیشاه کیو نزد  دیرس یبه نظر م زهیم زهیر کمیکه از نظر جسته  یدختر دنید با

 ن؟یآدما ک نیجا چه خبره؟ اصال ا نیا ایخدا ه؟یک گهید نیخشک شد. ا

از همون آدم گنده ها سمتش  یکیشد،  یچ دمیلحظه نفهم کیکردم که  یباز داشتم بهشون نگاه م مهیدهن ن با

 و داد زد. دیسمت پنجره چرخ نیخواست بزنتش، که همزمان شاه یبرداشت و انگار م زیخ
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 هلنا فرار کن!_

س نفر بود از پ کی نی! شاهرمیمن نم فتهیب ینه هر اتفاق رم،یو دوباره شماره ندارو بگ امیباعث شد به خودم ب دادش

 کار کنم؟  یچ ایخدا ادیبر نم نایا

 الو؟_

 اومد با استرس تمام گفتم: یکه اشکم داشت درم یتو دلم روشن شد، درحال یدیندا نور ام یصدا با

 کنم...تو روخدا... کاریتو..خونه...ندا چ ختنیکمک، ندا...چند نفر..ر_

 .دیدوباره به گوشم رس دشیو ترس یعصب یصدا

 ایه بش ریکه د نی. قبل امیوفتیما االن راه م رونیب ایفرار کن ب یاز در پشت کنن؟یم یپس محافظا اون جا چه غلط_

 فرار کن. رونیب

 یکردم گوش یغول چماق ها نگاه م نیرو در برابر ا نیشاه یکه با وحشت حرکات و دفاع ها یتراس درحال کینزد

 خورد. یکه دفاع کنه کتک م نیاز ا شترینداشت ب یشانس چیعرق کردم فشردم، اون ه یدست ها نیرو ب

 ...نای...ادیکشنش، توروخدا عجله کن ی...مادنیز یلیجاست..اونا خ نی..انیشاه رم،ی.نمنه._

 گفتم: یفینسبتا خف غیبا ج رم،یو ترسم رو بگ رتیح یصحنه رو به روم، نتونستم جلو دنیلحظه از د کی

 سادات، گرگِ! اجدی_

 ؟یچ_

 و بشکنه. نیزم فتهیاز دستم ب یندا باعث شد، گوش داد

 اونا...اونا گرگ بودن! 

 رو نیکه شاه یاز اشک با ترس و وحشت به چهارتا گرگ خاکستر سیخ یدهنم گرفتم و با چشم ها یرو جلو دستم

 محاصره کرده بودن نگاه کردم.

 اونم تو شهر؟  ؟یبزرگ نی! گرگ به استین یواقع نینه، ا ایخدا
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از گرگ ها  یکیلحظه  کیچشم هام بود رو هضم کنم که  یکه جلو یزیتونستم چ یچشم هام اعتماد نداشتم، نم به

 داد زدم. خت،یقلبم ر نیرو کمر شاه دیاز پشت پر

 نه! نیشاه_

رو  پرتش کردم میبرداشتمش و از باال، مستق یزیکنار تراس، بدون فکر کردن به چ یگلدون سفال دنیزده با د هول

 خدا کمکم کرد، صاف خورد تو سرش. ایبود ، حاال از شانس بود  دهیپر نیکه رو شاه یاون

که صداش  یسمت پنجره و درحال دیفرصت کرد و از رو خودش پرتش کرد اون طرف، همزمان چرخ نیکه شاه یجور

 دو رگه شده بود داد زد.

 جا برو  گفتم فرار کن. نیاز ا_

 ...رمینم چیمن ه_

دم کر یهمون دختره که حس م یبود، با صدا هستادیپاش ا یرو یکه به سخت یافتاد درحال ریگ وارید کینزد نیشاه

سرش  ینگاهم کرد، با دستش شالش رو رو نییبهش انداختم. با حرص از پا نیرو از شاه ونمینگاه گر است،یسون

 داد زد. دمیلرز یکه کم کم م یجابه جا کرد و خطاب به من یکم

 کشم. یرو م یکیدختر جون! خودم تو  یش یم مونیپش_

 سمت خونه و سمت افرادش داد زد. دیحرفش دو نیا با

 دختره مال منه. نیا د،یرو بکش نیشاه_

 . تو دلم داشتم فحشایعوض دیاریسرش ب ییبال نیخوا یکه م دیرو بکشن؟! غلط کرد نی! شاهگهیم یچ کهیزن نیا

روم رو رو به  یعیطب ریشده بود منظره فوق غ شیکه خشمم قاط دمیبا نگاه ترس ییجورا کیکردم و  یبارونش م

 کردم. ینگاه م

 هلنا برو!_

 نیزانو هاش خم شده بود و ا یرو یانداختم که با ته مونده زورش، درحال نیرو به صورت ملتمس شاه دمیترس نگاه

لرزون چند قدم  یکه فرار کن! از ترس سک سکم گرفت، با قدم ها زدیفاصله نداشتن، داد م ادیگرگ ها باهاش ز

 اومد تو! هشکست و پشت بندش همون دختر یبد یرفتم عقب که در خونه با صدا
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 نیبود زم کیکرد و نزد ریباشه، با ترس مبل رو دور زدم دو دفعه پام به لبه فرش گ ادیشد آنقدر زورش ز ینم باورم

 زد و جلو اومد. یکنه، پوزخند یکه به شکار نگاه م یبخورم. مثل شکارچ

 نم؟یرو بب یروز نیخواست همچ یچقدر دلم م یدون یم دار،یبه هلنا خانم. مشتاق د به_

 اومد لب زدم. یکه درنم ییو با نفس ها دمیزده گوشه مانتوم رو کش وحشت

 کار کردم؟...دست از سرم بردار. یمگه...مگه من چ ؟یهست یک گهیتو د_

از حدقه دراومده من، رنگ چشم  یچشم ها یجلو اومد ، درست یقدم جلو م کیقدم  کیهمون طور که  د،یخند

 تند تر بود.  کمی نیاما، روند ا نِیشاه یرنگ چشم ها رییشد، درست مثل تغ یم یهاش داشت نقره ا

،  امیجا ب نیکه حاضر شدم به خودم زحمت بدم و امشب ا یهست یلیدست از سرت بردارم؟ هه، دختر تو تنها دل_

 .ستیبرام سخت ن نیوگرنه کشتن شاه

 بودم با نفرت گفتم: دهیکه ترس نیا با

داد و سراغت  حیفهمم چرا اون موقع مرگ رو به با تو بودن ترج یرسه. حاال م ینم نیزورش به شاه یخر چیه_

 .ومدین

تونستم فرار  یکردم م یحرکت م عینبود، اگر سر ادیحرفم از حرص دست هاش رو مشت کرد، فاصلم با در ز نیا با

 کمکم کن. ایکنم، فقط خدا

 ترشیقبل مرگت ب دمیبرم. بهت فرصت م ی! لذت مادیخوشم م یلیخ یکه بترس نیاز ا یدون یمن عاشق ترسم، م_

 .یبترس

د کار رو کر نیهوا ا یو ب عیرو برداشت و پرت کرد سمتم، چنان سر زیکنار م ستالِیرو گفت و همزمان گلدون کر نیا

که کم  دیکوب یکرد، جور یفقط تونستم بچرخم تا به صورتم نخوره اما، عوضش بازوم رو بدجور زخم غ،یکه با ج

 باشه! ادیآنقدر زورش ز تردخ کیچه طور ممکنه  ستین یعاد نی! انیمونده بود بخورم زم

 ادش،یزخمم فشردم و بدون توجه به درد ز یاز ترس دستم رو رو ن،یزم ختیر یشد که خون م یزخم یجور دستم

 !دمیسمت در خونه با تمام توان د
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د افتادم، حاال در نیکه از پشت زم دیچنان کش د،یموهام رو از پشت گرفت و کش دیکه رس کیتار مهیبه سالن ن پام

 اضافه شد! زایچ هیکمرمم به بق

 مدیبه سمت عقب کش نیزم یکرده بود، خودم رو رو نیکه خونش کف سالن رو رنگ یتار از اشک، دست یچشم ها با

 .دید شینقره ا یشد تو چشما یرو نم یرحم چیدرنده موند، ه نیا یخنجر نسبتا بزرگ تو دست ها رهیو نگاهم خ

 یوقت یکه بود! من رو پس زد به خاطر تو، حت یکرد، هر طور میتو رو قا نیدوسال تمام شاه ؟یکن یفرار م یاز ک_

 حاضر نشد با من باشه... مرد،یداشت م

 کردم، با حرص تمام ادامه داد. یبه شکمم زد که از درد ناله ا یباال سرم لگد اومد

 ممکن رو به من زد. یضربه ها نیبزرگتر نیمن شکست بخورم. به خاطر تو شاه یتو باعث شد_

رفت! با درد و  یرو اعصابم رژه م نیا یشکمم گذاشتم، از درد صورتم جمع شد اما، حرف ها یرو رو میخون دست

 حالتم شدِ گفتم: یکه چاشن یا هیگر

 .ییوالیتو ه ستین والیه نیشاه ،یدینفهم یچیکه از زندگت ه یبدبخت یعقده ا هی! تو فقط یخفه شو، عوض_

و ت واریبرخورد کمرم با د یکه صدا دتم،یگرفت و چنان کوب قمیاومد! از  یم نیسنگ یادیحرفم براش ز نیا انگار

 سالن پخش شد.

 ی. دختردمیگلوم بود، مرگ رو به چشم د ریدرست ز کهیزن نیکرد و حاال خنجر ا یدستم و شکمم به شدت درد م 

تراف اع دیخوشگل بود و با یادیکنه! ز کمیت کهیخواد ت یتونستم بخونم فقط م یکه جلوم بود و از تو چشم هاش م

 بهش بده و اندام زنانه! ییبایکنم خدا فقط ز

 گفتم ولبم رو گاز گرفتم. یلب آخ ریبود، ز دهیزدم و درد امونم رو بر ینفس م نفس

 .دیصورتم غر تو

 ...دمیبودن رو بهت نشون م والیه_

افتاد ،  نیگلوم سُر خورد و زم ریشد و خنجرش از ز دهیاومد، چشم هام رو بستم که از پشت کش یباال نم نفسم

 خوردم و افتادم.  زیست دادم، لرو از د ستادنمیتوان ا ادیهمزمان منم از درد ز
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که  نیبا وجود ا یحت دنش،یاز دست اون آدما و گرگ ها فرار کرد و خودش رو رسوند اما از د یدونم چه طور ینم

 آنقدر خوشحال شدم که حد نداشت.  ستاده،یپاش ا یرو یمشخص بود چقدر درد داره و به سخت

 داد و همزمان خطاب به همون دختره داد زد. یو بال هاش رو تکون ستادیمن ا یبه رو رو

 !یاز رو جسد من رد ش دیحق نداره به هلنا صدمه بزنه، با یآخرشه، کس گهیجا د نیا_

و خودم ر یانداخت، به سخت نیشاه یبه سرتا پا یکرد و نگاه یو بلند شد، خنده ا دیدور دهنش کش یدست ا،یسون

 کردم بلند شم. یو سع دمیکش نیزم یرو

 جا... نیاومدم ا نیشم، اصال واسه هم یرو جنازتم رد ماز _

 سمت مخالف من پرت شد. نیلحظه شاه کیشد اما، تو  یچ نمیتونستم بب یجلوم بود درست نم نیشاه

 کرد یم یسع یگر یبود، از وحشت نفسم رفت! چنان با وحش دهیپر نیشاه نهیکه رو س یگرگ خاکستر دنید از

ا به گرگ ه یبود، وقت ونیتلوز یمثل مستندها قی! صحنه دقدیجا زهرم ترک نیکه من از ا رهیرو گاز بگ نیگردن شاه

فقط سر و  نیزد و شاه یبود بهش چنگ م یرهر طو ن،یپاره کردن شاه هیبه قصد تک ایکنه! سون یحمله م  یزیچ

 .رهیداد تا نتونه گردنش رو گاز بگ یرو عقب هول م ایگردن سون

صحنه  نیرفت و ا یم یاهیکرد که مدام چشمام س یدستم و شکمم درد م ی، به حدکار کنم یدونستم چ ینم

 .دمید یرو تار م ه،یبعد شیش نمایترسناک که مثل س

رت زد که پ یلحظه با کت بالش از سمت راست بهش ضربه ا کیگرفت، تو  یرو م شیشرویپ یجلو یبه سخت نیشاه

 بال هارو داشت خوشحال شدم. نیکه ا نیزمان تو دلم از ا نیشد. واقعا تو ا

 بلند شد... نیداد شاه یبرداشت سمت بازوش و همزمان صدا زیخ ایبلند شد، سون کمی نیتا شاه 

 زد و افتاد!  داد

بست،  خیصحنه خون داخل رگ هام  نیا دنیزد، از د یاز درد داد م نیبازوش رو به دندون گرفته بود که شاه چنان

 کشتش! یداشت م

Created in Master PDF Editor - Demo Version

Created in Master PDF Editor - Demo Version

http://code-industry.net/


 ترس از مه

 
490 

 

ه گرگ درنده زدم ک نیا یبه پهلو یاز پشت لگد دمید ینم یکه درست حساب نیحالم بلند شدم و با ا توجه به بدون

االن  نیکمک، ا ای. خدادیدرخش یم یادیبود و چشم هاش ز یبازوش رو ول کرد اما، برگشت سمت من دهنش خون

 خوره! یمن رو م

 کشم. یدختر، امشب همتون رو م یبد کرد_

 هیچ نایحوصلت سر رفته ا ایامامزاده هست، خدا یهرچ ایحد ممکن گرد شد،  نیصداش چشمام تا آخر دنیشن از

 ؟یخلق کرد

درست  یبودم و حت ستادهیپاهام ا یرو یبه سخت ادیو درد ز یشد و من با خستگ یم کیقدم به قدم بهم نزد 

و از پشت پاش ر نیشاه دنشیز رساما قبل ا دمیکش غیجهش کرد که ج کیسمتم  نمش،یتونستم بب ینم یحساب

 انداختش. نیگرفت و زم

افتاده بود چنگ  کشیکه رو نزد یزد و به خنجر یدور نیزم یرو نیو تا خواست بلند شه، شاه دیکش یزوزه بلند 

 زد.

 .یکه سرم آورد یبه خاطر تمام اون دوسال درد و بدبخت نیا_

کنه عقب برد و رو پهلوش فرو کرد که خون با شتاب ازش خارج شد و  یکه تمام عقده هاش رو خال ییرو تا جا خنجر

 که دوباره خنجر رفت باال و تو گردنش فرو رفت. ن،یبه مقصد گاز گرفتن شاه دیاما، چرخ دیکش یاز درد زوزه بلند

 ...یکرد ضشیو مر یکه سر بابام آورد ییبه خاطر بال نیا_

 بود. خورد اما، هنوز زنده یتکون نم ادیز گهید 

و قلبش ت میخم شد و با تمام توان دستش رو باال برد و مستق ایسون یکه به شماره افتاده بود رو ییبا نفس ها نیشاه 

 فرو کرد.

 رو خراب کرد. میبه خاطر عشق مسخرت که زندگ نمیا_

ن گرگ من او یچشم ها یحس کردم االنه که قلبم خودش رو باز نشسته کنه! درست جلو یزیچ نیهمچ دنید از

 حساس بدنش! یمرد! اونم با فرو رفتن چاقو به چندتا جا

 کرد. یکه کنارش افتاد و سرفه م ینیو شاه ختیر یم رونیبود که از قلبش ب یتکون نخورد، فقط خون گهید
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 دنشید یلیتخ لمیکه درصد ف یمن بدبخت یصحنه وحشتناک بردارم، برا نیتونستم چشم از ا یو نم ادیدرنم نفسم

 کرد.  یم کینزد یقلب ستیمن رو به ا ییزایچ نیهمچ دنینبود، د ستمیب

 خواب باشه؟ دمیکه د ییزایچ نیشه تمام ا یم یعنیکشتش؟  نیشاه االن

 کنه. کمیت کهیشه تا ت یبترسم که االن پا م دیتا خودم رو قانع کردم اون مرده! نبا دیطول کش هیثان چند

 ق،ینفس عم کیافتاد، به خودم اومد و نگاه وحشت زده ام رو همراهِ  نیکرد و از پشت رو زم نیکه شاه یناله ا با

 زانو زدم. نیکنار شاه د،یلرز یکه به وضوح م ییگرفتم و با قدم ها یو ساکنِ گرگ خاکستر یازجسد خون

 چیتو ه یقلب عاد کیکردم  یکه حس م زدیو قلبم آنقدر تند م دیلرز یبودم که دستام م دهیآنقدر ترس واقعا

 شه.  ینم عیحد سر نیتا ا یطیشرا

 یگاز گرفتگ یسمت خودم، ازبازوش که جا دمشیبود کش یدست سالمم آروم سرش رو تو بغلم گرفتم و هر طور با

 . ستین قیاومد اما، عم یکامال مشخصِ بدجور خون م

 لرزونم نداشتم لب زدم. یرو صدا یکه کنترل یسمت صورتش خم شدم و درحال کمی

 .ی..شی...ز..ود..خو..ب مستی..ن..نقیزخم..ت..عم _

رو عقب فرستادم، که باز شروع کرد به سرفه کرد و  شیشونیرو پ یاز موها یدرد نگاهم کرد، با دستم مقدار با

 همزمان، خون باال آورد...

 ی! نکنه جاشهیم یطور نیرا داره اچ نیا خ،یو بدنش  دیخون چشمام گرد شد، رفته رفته رنگش سف دنید با

 شده؟ با ترس تکونش دادم. یزخم گشمید

 ...نیچشمات رو باز کن، شاه نیشاه یه ا،یتوروخدا، نخواب_

گوشم رو بردم  گهیم یکه بفهمم چ نیبود رو آروم تکون داد واسه ا یخون شیترک خوردش رو که مقدار یها لب

 سمت لب هاش که زمزه وار گفت:

 ...رمنهی..اتفا..ق، تا..اال..ن..برات..افتاد..تق..تقصیبخشش. ه..رچم..ن..رو.._

Created in Master PDF Editor - Demo Version

Created in Master PDF Editor - Demo Version

http://code-industry.net/


 ترس از مه

 
492 

 

تموم شه؟  یطور نیا یکابوسه، نکنه قراره همه چ کی نیبگو ا ایآدمه! خدا کیآخر  یحرف ها هیحرفا شب نینه ا نه

 خوب بشه؟! ستیکه انگار قرار ن زنهیحرف م یجور کیشده چرا داره  یبازورش فقط زخم نیا

 لب زدم. هیرو باال گرفتم و با اشک و گر سرم

 یوقت ،یبرام جبران کن دیچند سال و مشکالتم رو با نیا یی. تمام تنهایجبران کن دی! اما، باستینه، نه تقصر تو ن_

 ...یخوب شد

هق هقم  یکردم صدا یکرد، دوباره لب هاش شروع به تکون خوردن کرد، گوشم رو بردم جلو و سع یخنده ا زهر

 نشه!بلند 

 ..ک..که هنوزم...ی..خو..ام..بدونی..تم..اما، مسی..ن..نیمن..خو..ب شدن_

 رفتم جلو. شتریب منتظر،

 هان؟ ؟یهنوز چ_

 بلند کردم اما، چشم هاش بسته شد. سر

 زدم. غیج

 تنهام نذار بلند شو... ن؟یشاه یهنوز چ دارشو،یب_

 داد!  یکردم جوابم رو نم یصداش م یفشار دادم و داد زدم، هرچ شریب نمیسرش رو به س 

دختره  نیهم یداخل اومدن ، از سر و وضعش مطمئن بودم از آدم ها گهیراهرو باز شد و پشت سرش مرد د در

 نفهمن!

 افتاد رسما رفت تو شک! ایرو که به جنازه سون نگاهش

 م هام بهش نگاه کردم.تار چش ریحر نیتو بغلم بود و به سک سکه افتاده بودم، از ب نیکه سر شاه یدرحال دهیترس

ترسناک تر به  نمیشاه یاز چشم ها دیرنگش بود که شا یخاکستر یکرد چشم ها یکه اون رو ترسناک م یزیچ

 ! دیرس ینظر م
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 ! نهیدر کم یگرگ وحش کیکه پشتش  ییها چشم

د به جس یبا دست اشاره ا نه،یبا شاه شیکتک کار یادگاری نیاز لباسش پاره شده بود و من شک نداشتم ا یمقدار

 داد زد. تیکرد و با عصبان ایسون

 .میذار یکثافط! به خدا راحتت نم نیشاه_

تا مرز  یزیکه چ دیکوب یام م نهیچنان به قفسه س چارمیتاب و ب یکردم، قلب ب یسمت من که قالب ته دیچرخ

نستم تو یشدم، اما...اما نم یم مچاله متو خود شتریشد ب یم کیبهم نزد شتریکه ب یسکته برام نمونده بود، هر قدم

 بلند شم!

 کهیهوش شده ت یکشتنش االن که ب یرو همون جا ول کنم. اون موقع که سرپا بود داشتن م نیخواستم شاه ینم

 کنن! یم کشیت

 و التماس گونه گفتم: دهیبر دهیاومد، بر یدر نم گهیکه د یو با نفس دهیترس

 جلو...تو..رو..خدا. این_

تر  کیبهم نزد دیچیپ یمثل ناقوس مرگ م یکه صداش، تو سالن خال ییاون گوشش بدهکار نبود و با قدم ها اما،

 . ستادیا یشد. لحظه ا

بزرگ و براقش من  یادیز یو دندون ها دیدرخش یسالن م کیتار مهین یترسناکش که تو فضا یخاکستر یها چشم

 حش انداخت.و اتیح یترسناک تو مستند ها یآور صحنه ها ادیرو 

 نیشد که ا یمتوجه نم دتشید یاول م یهر آدم دیگرگ کم نداشت و شا کیاز  یزیسرش رو خم کرد، واقعا چ یکم

 !یگفت ریو روز بخ یرد شد یصبح از کنارش به آروم دیبوده که شا یاز اول گرگ نبوده! انسان

 یو چاره ا دمیقسم در حد مرگ ترس تیبه بزرگ ایو بعد به من انداخت، خدا نیمملو از خشمش رو اول به شاه نگاه

 بستم! یکاش نم یچشم هام رو بستم و ا یلحظه ا ،یا گهید زیهرچ ایندارم، از ترس 

 ا،ینکابوس د نیترسناک تر لیرنگ و تبد یگرگ بزرگ خاکستر کیآدم گنده به  نیا لیلحظه واسه تبد کی همون

 بود! یکاف تیبه واقع
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پاره  کهیکه واقعا گرگ بود و به قصد ت یحد ممکن گشاد شد، نگاهم رو از گرگ نیاخراز اشکم تا  سیخ یها چشم

 انداختم. نیشاه یاومد به صورت خون یکردنم، جلو م

 !ستیمن رو بکشه مهم ن نیکنم! اگه قراره ا یولت نم نه

لحظه با تمام توان چشم  نیبدنم بودم، فقط تو آخر یجا نیتر کیقدم هاش بلند شد و من منتظر درد تو نزد یصدا

 فرو کردم! نیشاه نهیس یحبس شده بود، سرم رو رو نمیکه تو س یهم فشردم و با نفس یهام رو رو

خورد  یصدا فم،یرحم به تن رنجور و ضع یب یشکارچ نیا یبرخورد دندون ها یاما، به جا دیطول کش هیثان چند

سالن چشم  یخودم رو فاصله بدم و به انتها نیاهش نهیاز س یاومد. صدا باعث شد کم شهیش هیشب یزیشدن چ

 بدوزم.

 موندم.  هریخ دیجنگ یگرگ م نیبود و با تمام توان داشت با ا ریشمش هیشب شتریکه ب یبزرگ یکه با چاقو یمرد به

مکم بار تو کوچه ک نیاول یبرا اریبود که همراه دان یهمون کس ه،یبدم ک صیتا بتونم تشخ دیطول کش یکه کم یمرد

 کرد!

داغونم حرکات  یچشم ها نیکردم با ا یفاصله گرفتم و سع نیاز شاه شتریب یته دلم روشن شد و کم یدیام نور

 یبود که درست نم عینه اما، آنقدر حرکاتش سر ایشه  یجنگ نابرابر موفق م نیرو دنبال کنم که تو ا سانیعل

 .نمیتونستم بب یاون دوتا  رو م یهاله ا فقط! من یور تند گذاشته باشرو تو د لمیف کیانگار که  نم،یتونستم بب

 شه اما، تالش داریتکونش دادم، بلکه ب شتریاز جفت شونه هاش گرفتم و ب دم،یچرخ نیسمت شاه ن،یب نیهم تو

 متوقف شد. م،یداد تنها حام یوقفم با صدا یب یها

اومد، وحشت  یدرنم ادیکه افتاده سخت نبود! اشکم از شک و استرس ز یبرگشتن نداشتم اما، حدس اتفاق جرات

 اومده!  سانیسر عل ییبفهمم چه بال دیسالن، با یسمت انتها دمیزده چرخ

 د،یکش ینفس نم گهید یحت دیافتاد بود و شا نیزم یاومد رو یکه به شدت از گلوش خون م یدرحال سانیعل

 اون به خاطر نجات جون من مرد؟ یعنی. نه، نه! دمیاز ترس کش یغیوحشت زده ج

نگاه  گهیچرخه، د یداره دور سرم م ایکردم دن یچشم هام دو نفر آدم مردن! حس م یچقدر راحت امروز جلو مرگ،

 ترسناک نبود! سانِیعل کیحال نزد یکه ب یاون گرگ خاکستر یوحشتناک و برق آسا یها
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 خدا..بکشتتون!_

و ترس و حالت تهو، همه و همه  جهیکه حس کردم گلوم خراش برداشت، سرگ دمیکش غیاز ته حنجرم ج یجور

 مرگ کنم. یدست به دست هم دادن تا خودم آرزو

ر چرا آنقد ایتو، لعنت ختنیر گهیو ندا همراه چند نفر د اریباز شد و همزمان دان یادیدر با شدت ز یصورت ناگهان به

و عوضش دوتا  از  دیانداخت اما، به سمت من دو سانیزده اش رو به عل نگاه متعجب و وحشت اری! داندیاومد رید

 کنن. بلندشکردن  یرفتن و سع سانیکه همراهش بودن سراغ عل یفراد

 گفتم: یمانند غیج یکرده با صدا دایاشک هام شدت پ دنیکه بار یدرحال دنشونید با

 شه! ینم داریچشماش رو بست، ب د،یکمک کن_

رو تو بغلش  نیکنارم زانو زد و شاه دیبود، دو یو مال یخون کمیکه خودشم  یگرد شده درحال یبا چشم ها اریدان

بازتاب  رونیرو ب یبازش کلمات نامفهم مهیلحظه چشمش رو بازوش ثابت موند. دهن ن کیگرفت. تکونش داد که 

 داد زد. یادیکرد، با اضطراب ز

 نخواب. ،یبلند شو لعنت نیخدا، نه. شاه ای_

دوتا   عیزدن رو درک کنم، سر یکه م ییتونستم حرکات و حرف ها یشد آنقدر حالم خراب بود که نم یچ مدینفهم

رو بلند کردن و همزمانم، من خودم رو تو بغل ندا پرت کردم از ته دل  نیو شاه اراومدنیاز افرادش  همراه خود دان

 زدم. غیهق هقم اوج گرفت، با ضجه ج

شد! هنوز نگفتم بهش که دوسش  ریبه..خاطر من ..درگ سانیشد، عل یجور نی! اون به خاطر من ادیاومد ریچرا د_

 خواستم بهش جواب مثبت بدم... یخوام کنارش بمونم...م یدارم، هنوز...هنوز نگفتم که...م

 رو از میم انرژآخرم تما یفقط با جمله ها ده،یکه آنقدر محکم داره تکونم م هیک ای گهیم یندا چ دمیفهم ینم اصال

 که مدت هاست ازش وحشت دارم. یکیرفت و غرق شدم تو تار یاهیدست دادم، چشمام س

*** 

 !نیشاه_

Created in Master PDF Editor - Demo Version

Created in Master PDF Editor - Demo Version

http://code-industry.net/


 ترس از مه

 
496 

 

درشت عرق کل صورتم رو پوشونده  یکردم و دونه ها یتو دستم و کتفم حس م یسوزش بعد دم،یاز جام پر غیج با

 بود! ی. اون گرگ واقعا، واقعدمیدبودم رو دوباره تو خواب  دهید تیکه تو واقع ییها زیبود.تمام چ

 گه،یمرد د کیزدم که با ورود ندا و  یوحشت به اطراف نگاه کردم، اتاق نسبتا ساده بدون پنجره، نفس نفس م با

بدون توجه به دستم خواستم بلندشم که همون مرده خودش رو رسوند کنار تخت، دستش رو دو طرف شونم گذاشت 

 و مانع بلند شدنم شد.

 بره! جیسرت ممکنه گ ،یاز دست داد ادیو خون ز دهیبخواب، دستت بدجور صدمه د_

حال بودم که  یداشتم، آنقدر ب یدیکمر و شکمم احساس درد شد هیرفت و تو ناح یم یاهیچشمام س میطور نیهم

زا دار بودن که ع یو لباس شیاشک یچشم ها دنیبه ندا انداختم که با د ینتونستم مقاومت کنم، نگاه عاجزانه ا

 بود بغضم بترکه. کیزد؛ نزد یم ادیصاحبش رو فر

 با وحشت لب زدم. 

 کو حالش خوبه؟ نیندا، ندا شاه_

 شه با غم گفت: ینم کیبهم نزد ادیکردم چرا ز یکه درک نم یکنارم، درحال اومد

 شه ها. یآروم باشه هلنا، زخمت بدتر م_

 داد زدم. یحال یب با

 سرش اومده! ییچه بال ؟یدیپوش اهیکجاست؟ چرا س نیشاه گمیم_

 خونست... نیهم یهوشه طبقه باال یب نیآروم دختر جون، شاه_

 واسه آروم بودن من  دمیترس یدروغ باشه! م دمیترس یم دم،یبه چشمم کش یدست

 گن! یدروغ م بهم

 هان؟ یواسه چ ؟یدیپوش یپس چرا مشک_

 داد. یبهم انداخت و چند لحظه با دستش چشم هاش رو فشرد، سکوتش داشت عذابم م ینگاه ناراحت ندا
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 زندس. نیآروم باش و بخواب شاه م،یرو از دست داد سانیچون عل میدیپوش یمشک_

 انداختم. ختیر یرو م یزیکه داشت تو سرمم چ بهیبه همون مرده غر ینگاه

بار از  کیکه فقط  یمرد ؟یچ سانیه خوشحال شدم اما، علخوب نیکه گفت شاه نیبهم دست، ته دلم از ا یبد حس

 چند بار جونم رو نجات داده، و حاال به خاطر من مردِ! ستیدونم، از دور مراقبم بوده و معلوم ن یو م دمشید کینزد

فت ر رونیتند، ب یو با قدم ها شینیبگم که ندا دستش رو گذاشت رو ب یزیخواستم چ د،یاز چشمم چک یقطر اشک 

 و در رو محکم بست.

 رد نگاهم گفت: دنیمرده با د نیبه رفتنش نگاه کردم، هم جیگ

 کنه. یخونت حالش رو دگرگون م یبو هیکه ندا چ یفکر کنم بدون ست،ین یزیچ_

که  ییبود! سرچرخوندم سمتش و با صدا یلباسم خون شتریبدبخت حالش دگرگون بشه، نصف ب دمیافتاد، با ادمی تازه

 اومد گفتم: یته چاه درم از یزور

 د؟یش ینم کیبو تحر نیاونوقت شما با ا_

 .دیرس یسالش باشه اما به شدت چهرش آشفته و داغون به نظر م یخورد چهل و خورده ا ینشست، بهش م کنارم

 انجمن هستم. ی. از دکتر هاستمینه، من مثل شمام خون آشام ن_

 با بغض گفتم: هیک اروی نیفعال برام مهم نبود که ا ه؟یچه کوفت گهینگاهش کردم انجمن د جیگ

 آقا..._

 وسط حرفم و گفت: دیپر

 . راحت باش دخترم.نیهستم، اشکان مع نیمع_

 تکون دادم و ادامه دادم. یسر

 ه؟یچه طور تشیشه؟ اصال االن کجاست، وضع یحالش چه طوره؟ خوب م نیشاه نیمع یآقا_

 اخت، سکوتش داشت من رو به وحشتاند نییو سرش پا دیبه صورتش کش یدست
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 انداخت. یم 

 .ستیحالش اصال خوب ن_

 یکه سع ی. درحالدیاز چشمم چک یقطره اشک دم،یدادم که اشتباه شن یدواریصداش آروم بود که به خودم ام آنقدر

 و لب زدم. دمیکش یقیدر مهار کردن لرزش چونم داشتم نفس عم

 باشه که باعثِ...باعث... قینبود! هرچقدرم عم قیاون که عم ده؟یمگه فقط دستش صدمه ند ؟یچ یعنی_

ت و چونش گذاش ریبهم انداخت و دستش رو ز یقینگاه عم اورد،یگفتنشم قلبم رو به درد م یادامه بدم، حت نتونستم

 آروم لب زد.

 ؟یدون ینم یزیتو از خون آشام و بالِست ها چ_

 دونم! ینم ادینه؛ ز_

خواست از جاش بلند شه  ست،یوسط درست ن نیا یزیچ کیکردم  یم گرفت، حس محرفم چشماش رنگ غ نیا با

 نموندِ گفتم: دنشیتا مرز بار یزیکه چ یا هیلباسش رو گرفتم و با گر نییجونم، پا یب یکه با دست ها

 ...دیهست به منم بگ یزیاگر چ _

 !میصحبت کن میتون یبعدا هم م ،یبهتر باشه استراحت کن دیشا_

 تکون دادم. نیبه طرف یسر

 خوام بدونم، تو روخدا... یوجود نداشته باشه، م یبعد دینه، نه شا_

 میاشک یکه نگاهش قفل چشم ها یداد و درحال هیتک شینشست، به صندل یمردد رو صندل د،یهام رو که د التماس

 بود گفت:

 هستن. نهینبودن. اونا گرگ که به خونت حمله کردن، آدم ییاما اونا ادته،یچقدر  شبیدونم از د ینم_

 یبودم که اصال حس نم دهید بیعج یزهایحرفش موندم. آنقدر چ هیخب، تکون دادم و منتظر بق یبه معن یسر

 تعجب کنم! دیکردم که االن با
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خون آشام رو گاز  هی نهیگرگ هیهاست، اگر  نهینقطه ضعف داره، مال خون آشام ها، زهر گرگ کی یزیهرچ ایتو دن_

رو داره که زخم رو خوب کنه، درصد مرگشون کمه در  نیا تیشه اما چون بدنشون قابل یم فیبه شدت ضع رهیبگ

 تره... دیشد کمیبالِست ها  هدربار نیاما ا رن،یتر ممکنه بم فیضع یخون آشام ها طمیشرا یبعض

 کرد و آروم تر ادامه داد. مکث

 یخوب م یبه سخت ادیز هیرو با تغذ یعاد یزخم ها یهستن و حت لیاص یتر از خون آشام ها فیبالِست ها ضع_

ت بالس یبرا  نهیدرمان گاز گرگ  یرفت. ول ایو از دن اوردیبود، دَووم ن قیاز حد عم یادیز سانیزخم عل شبیکنند، د

 سخت تره. کمیها 

شد، ناباورانه  ینمونده تا باهاش نفس بکشم، قلبم داشت مچاله م یژنیکردم اکس یحرفش هر لحظه حس م نیا با

 بیکه مثل خودش عج یجونور کی! اونم به خاطر گاز ره؟یممکنه بم نیشاه یعنی ؟یچ یعنی ناینگاهش کردم، ا

 به؟یغر

ا ب نیشد، خود مع یطوالن یادیتصور کنم، کال قفل کرده بودم! سکوتم که ز یرو حت یزیچ نیتونستم همچ ینم

 ادامه داد. یناراحت یصدا

با  میتونست یهوش؛ اگر باز به هوش بود م یب نمیو شاه دهیشد یلیخ یکه گاز گرفتگ نِیا یاز مشکالت اساس یکی_

 گفت. تشیدرباره وضع یزیچ چیشه ه یاما االن، نم میش دواریام کمیکردنش  هیتغذ

 ؟یکه خلق کرد هیچه موجودات نیفهمم! ا ینم ایتونستم بفهمم، خدا یچند بار باز و بسته شد، نم یمثل ماه دهنم

 میکه به زندگ یدوستش دارم، درست موقع ا دمیکه من فهم یشه؟ اونم درست موقع ا یطور نیا دیبا نیچرا شاه

 شدم چرا؟ دواریام

 ...دیشه نبا یطور نیا دیخوب نبود، نه نبا حالم

 خواست دوباره بخوابونتم که با حرص گفتم: نیرو تخت بلند شدم که مع از

 .نمیرو بب نیشاه دیاالن با نیهم_

 رو که توش سُرم بود رو گرفت و با آرامش گفت: دستم

 ...دینبا ستیاالنشم حالت خوب ن نیشه! تو هم یدخترم االن نم_
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 و با داد گفتم: رونیب دمیرو از دستش کش دستم

 !نمشیخوام بب یم ست،ین میحال زایچ نیمن ا_

رم رو از سُ تیاومد تو، تا چشمم بهش افتاد با عصبان دکترِ نیبا چهره آشفته تر از ا اریدر باز شد و دان دادم،یداد و ب با

 کردم اما برام مهم نبود. یرو خونِ دستم رو حس م رشیازش خون اومد، نگاه خ کمیکه  رونیب دمیتو دستم کش

 گفتم: تیعصبان با

 .نمیرو بب نیخوام شاه یم_

کرد اما نه مثل اون انگار تفاوت  یم رییتغ نیشاه یکه رنگ چشم ها یقرمز شد، درست مثل زمان اریدان یها چشم

کرد  یو غم بود انداخت. سع یپر از خشمم پر از نگران یدارن، نگاهش رو از رو دستم به چشم هام، که برعکس صدا

 کنه اما موفق نبود. یرو مخف شیناراحت ش،یعصب یپشت صدا

 دستش رو به سمتم اوردم و گفت: کمی

 !نه تتیوضع نیحداقل با ا شه،یاالن نم_

 ...رهیجلوم رو بگ تونهینم یکس_

 فت:گ تیصورتم با عصبان کیعقب که بدجور دردم گرفت، نزد دیاز کنارش رد شم که دستم رو گرفت و کش خواستم

محافظ هاشم خون  یخونه، حت نی! تمام افراد اادیو م رهیم یونگیقطره خونت تا مرز د کیخونست، با  نیتو ا یهرک_

 پارت کنن؟ کهیهمشون ت یا قهیدق هی یخوا یآشامن، م

 گرفتم. دم،یترس یتا سرحد مرگ م دم،ید یم یعاد تیاگر تو وضع دیقرمزش که شا یرو از چشم ها نگاهم

 کار کنم؟  یچ سانیطرف با عذاب وجدان از دست دادن عل کی نیدرد شاه ده،یپوش اهیسرتا پا س نمیا یلعنت

نشستم و با دستم صورتم رو  نیرو زم نمش،یتونم بب ینم یکه حت نیاز ا دیاشک هام رو نگرفتم، ناام یجلو گهید

صدتا خون آشام  دیخونه ام که شا کیکه االن تو  ستین می. اصال حالنهیپوشوندم، دوست نداشتم اشک هام رو بب

 توش درحال رفت و آمدن...
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لحظه نزنه و جهان از  کی یبودم برا دواریو من ام زدیخستم! پرشتاب قلبم م ایخدا ست،یبرام مهم ن رمیبم اگر

 !سهیحرکت وا

ر منه! اگ ریاتفاقات تقص نی. تمام ادمیشن یم ،یهق هق پر از خفگ نیرو تو ا اریبلند و کشدار دان ینفس ها یصدا

 منه... ریمراقبم باشه، همش تقص یسانیالزم نبود عل گهید شم،یاومد پ ینم نیمن نبودم اصال شاه

 .شینیبب یبر یتون یاونوقت م رون،یفرستم ب یمصبر کن، همه رو از خونه  کمی_

 یت. نمرف رونیب عیبهتر شه اما، تو اتاق نموند و سر دمیتا بلکه د دمیکش میاشک یبه چشم ها یحرفش دست نیبا ا 

جلوم نشست و با  نیشدت گرفت که مع میگر یجور ست،یاصال حالم خوب ن رم،یاشک هام رو بگ یتونستم جلو

 دستم رو گرفت. ادیدکتر برم کیکه فقط از  یمتیو مال یناراحت

 نکن... هیگر شه،یآروم باش دختر خوب، ان شاهلل درست م_

 ضجه شده بود گفتم: هیشب هیکه به خاطر گر ییرو پس زدم و با صدا دستش

 خوام تنها..ب..باشم. یخوام...م یتوروخدا تنهام بزار، م_

م و بدون توجه به درد و سوزش دستم، سرم رو محکم رو زانوم بره ، پاهام رو تو بغل گرفت رونینکردم تا ب صبر

 شدت دادم. میفشردم و به گر

 دلتنگتم، حاال که بارونِ "

 رقصونِه یگونه هام، اشک رو م رو

 زندونِه میزندگ ،ینباش تو

 ستیکس ن چیکه ه یجور دلتنگتم،

 ستین یشوخ یدلتنگ ،یبرگرد کاش

 "زمستونِه امیدن ،ینباش تو

 ...ریرو ازم نگ نیمنه، شاه ریتقص ایخدا_
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من تو  یچشم ها یکه پدر و مادرم درست جلو یچشمام پرده بست، وقت یکردم که گذشتم جلو یم هیگر یجور

چشم  یکنم! حاالم درست جلو یکه همه کسم بودن کار ییکسا یکنم، نتونستم برا یسوختن و نتونستم کار شیآت

 ...نیمن شاه یها

 .نکردم یغلط چیه بازم

 دم؟یمن دارم تاوان کدوم گناهم رو پس م ایخدا

به آسمون برسه و خدا صدام رو بشنوه، تو حال خودم داشتم  دیدونم چقدر بلند بوداما، شا یهام نم هیبلند گر یصدا

به شاهرخ  یچشم هام نگاه ریسر بلند کردم که از پشت حر ده،یداره تکونم م یکیشدم که حس کردم  یخفه م

 شدت گرفت. میگر دنشیزد، از د یفراتر از درد رو داد م یزیچهرش چ دیانداختم. شا

 آروم... زم،یهلنا آروم باش عز_

 شه... یجور نیمنه، من باعث شدم ا ریتونم آروم باشم، ت..تقص ینم ستم،ینه آروم ن_

 داد زدم. هیرو بستم و با گر چشمام

 منه... ریتقص_

شم، گذاشتم  یفرو بردم و اجازه دادم خال نشیمقاومت سرم رو تو سو من رو تو بغلش گرفت، بدون  دیرو کش دستم

 !دمیکه دارم از دستش م یواسه عشق می! واسه بدبختمیاشکام بباره، واسه تنها

 یبرا یتونستم نفس یم یکردم و به سخت یاومد، هق هق م یاز چشم هام درنم یاشک گهیکردم که د هیگر آنقدر

موهام و پشت کمرم مدام  یبکشم. دست نوازشگر شاهرخ رو ستیاز درد ن یکه خال یقلب دنیزنده موندن و تپ

 .مکرد یازش احساس نم یو نگران یاز مهربون ریغ یزیدرحال گردش بود و من چ

از  شتریهلنا، من ب رهیمیم میزندگ ام،یبشه دن شیزیچ نیمن مقصرم، اگه شاه گهیاز هرکس د شتریآروم باش، ب_

 ...دیاشتباه کردم، من نبا هیخوب بشه، من  دیباش اون با دواریدونم، ام یخودم رو مقصر م گهیهرکس د

 کنه! یم هیکه اونم داره مثل من گر یمرد بود، مرد کیبغض داشت، شاهرخ  صداش
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حالم خراب هست. با باز شدن در اتاق، از  یشده، به اندازه کاف یخواستم بدونم چ یرو ادامه نداد، منم نم حرفش

انداختم.  ینگاه کوتاه د،یدرخش یفاصله گرفتم و به چهرش که نم اشک قشنگ روش مثل الماس م کمیشاهرخ 

 نداشت! دمیکه قبل از مرگ پدرش د یبه اون شاهرخ یشباهت چیموهاش آشفته بود و ه

 فت.رو سمتم گر یا سهیاومد داخل و ک ریسر به ز نیمع دکتر

 باال. دیبر دیلباس هاتون عوض کن ه،یندا خانم براتون لباس فرستادن، عمارتم خال_

 رونیبه من و شاهرخ انداخت و ب قینگاه عم کیرو ازش گرفتم. اونم  سهیک ،یحرف چیو بدون ه دمیرو باال کش مینیب

 رفت درم بست.

 یو خودم کنترل داشته باشم تو گلو هق هق مکه ت نیانداختم ، بدون ا نییرو به خودم فشردم و سرم رو پا سهیک

 کرد. یتابم داشت دق م یکردم قلبِ ب

 به شاهرخ انداختم. تمیبه خاطر وضع یسرم رو باال آوردم و نگاه نسبتا شرمنده ا کمی

 گفت: یگرفته ا یکرد، با صدا یکه اصال به صورتم نگاه نم یرو به سمتم گرفت و درحال یدستمال

 منتظرم، لباست رو عوض کن. رونیمن ب_

 نیرفت ، دستش رو از گچ درآورده بودن ا رونینگفتم و با مکث دستمال رو ازش گرفتم، شاهرخ با سر افتاده ب یزیچ

دوسال تمام، احساس نبودش رو مثل  یآوردم که ک ادیآوردم، به  ادیرو به  زیکه من همه چ یماه خورده ا کی یعنی

 دم.کر ینبود پدر و مادرم حس م

 انداختم. سهیداخل ک یبه لباس ها یماتم زده ا نگاه

 ندا نتونست بمونه. ستیخود ن یبود، ب یخودم خون یبدبختا لباس برام بفرستند، کل لباس ها دمیبا

تمام لباس هام رو عوض کردم. به خاطر  ختم،یر ینم نم اشک م ،یجام بلند شدم همون طور که مثل بارون بهار از

خوام به هر  یبود عوض کردم. من م یتونستم تکونش بدم اما، به هر سخت ینم ادیسوزشش، زپانسمان دستم و 

 !ستیبرام مهم ن یا گهیهر کوفت و زهرمار د ایاالن درد  نم،یرو بب نیشده شاه یمتیق
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 خی یو دست ها دمیکش یکه خودم کندم رو پوشوندم. نفس یسُرم یدوتا چسب زخم برداشتم وجا ز،یم یرو از

 یدورگه و گرفته ا یآشفتم مرتب و با صدا یموها یتقه در، شالم رو رو یچشم هام گذاشتم. با صدا یکردم رو رو

 گفتم:

 تو... دییبفرما_

 زد. هیآروم اومد داخل و به در تک نیمع دکتر

 شد. یخواستم بگم عمارت خال_

کردم صدام رو  یسع کمی. دیم رسبه ذهن یزیچ کیلحظه  کیبه سمت در برداشتم که  یتکون دادم و قدم یسر

 حرفم رو بزنم. یلرزش چیصاف کنم و بدون ه

 د؟یبهم بد دیدار یزیچ یشما عطر ن،یمع یآقا دیببخش_

عطر به سمتم  شهیش هی فش،یاومد داخل اتاق و از بغل ک عیسر گم،یم یافتاد واسه چ شینگاهم کرد اما دوزار کمی

 گرفت.

که  نیداشت با ا یتند یرو ازش گرفتم و به گردنم و بازوم که منشا زخمم بود عطر زدم، بو شهیش قینفس عم کی با

ر عط یحساب یبوش تند تر باشه بهتره! وقت یگفت هرچ یدونستم اما عقلم بهم م یاز خون آشام ها نم یزیچ چیه

 .رونیاز اتاق زدم ب نلرزو یرو بهش پس دادم و با قدم ها شهیکردم، ش یرو خودم خال

ماتم زده ها رو مبل خودش رو جمع  نیندا، که مثل ا دنیبه اطراف نگاه کردم که با د کمیخلوت خلوت بود،  سالن

 کرده، چند قدم سمتش برداشتم که بلند شد و با اشک نگاهم کرد.

 !هیگر ریز زنهیدونستم اگر االن بغلش کنم بدتر از خودم م یگفت و م ینم یچیه

 هلنا..._

 بود. ستادهیکنارش ا ارمیسمت شاهرخ که دان سرچرخوندم

 و آروم گفتم: دمیرو به آغوش کش سوختیم یلیرو که خ میدست سالمم، دست زخم با

 کجاست؟_
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 رفت کنار ندا نشست. یتو موهاش فرو برد و دست آخر با کالفگ یدست اریدان

 تو اول برو... ام،یمن نم یبرو طبقه باال، در قهوه ا_

با قدم و دست  دم،یکش یجلو م شتریتکون دادم و همون طور که شالم رو ب یخواستم تنها برم، فقط سر یم خودمم

 لرزون از پله ها رفتم باال... یها

 قطر اشک... هیقدم  هر

 حس درد! کیحس عذاب وجدان،  کی

طاقتش رو دارم  ایدر اتاقش ماتم برده. خدا یدرست جلو دمیشد، که د ریمختلف رو سرم سراز یحس ها آنقدر

 باشه! دارمونید نیآخر نیاگر ا نمش؟یبب

کردمِ. آب گلوم رو با بغض همراهش قورت  خی یاز دست ها شتریب شیسرد نشست، سرد یآهن رهیرو دستگ دستم

 دادم و داخل رفتم.

تخت ار کن یخودم رو صندل ی. با بدبخترمیدوباره شکستن بغضم رو بگ یکردم جلو ینفسم گرفت، سع دنش،ید با

از زخم  که یباالتنه لباس تنش نبود و مقدار خون ه،یتیرسوندم، بازوش پانسمان شده بود و مشخص نبود تو چه وضع

 شده بود حالم رو خراب تر کرد. جادیرو بدنش ا کیکوچ یها

شد تنفس رو  یکه نم دیکش یرنگش نگاه کردم، آنقدر آروم نفس م یو به صورت ب دمیبه چشم هام کش یدست

 داد! صیتشخ

 نشستم. نیصورتش رو زم کیبلند شد و کنار تختش، نزد یکم اشک هام دوباره رونه شد، از رو صندل کم

 ؟یجا باش نیخوام ا یبرو و نم یکه گفت ینبود یبه سرمون اومد؟ مگه تو همون یشدم. چ رهیبستش خ یچشم ها به

 ؟ییو ازت وحشت داشتم؟ االن من کجام و تو کجا نمتیخواستم بب یکه نم ستمین یمگه من، همون

چشم هات  دیچرا االن تو با ؟یطور نیسرنوشت، خوب ما ارو خورد کرد و دوباره کنار هم گذاشت، اما چرا ا یباز

 بسته باشه!

 ...یدرآورد یتو روخدا چشم هات رو باز کن! پاشو سرم داد بزن بگو باز چرا سرتق باز ن،یشاه_
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 هیصورتش خم شدم، با گر کینزد شتریآشفتش فرو بردم و ب یموها یحالم رو ال یلرزون و ب یهادستم  ناخوداگاه

 لب زدم.

 ...ی! پاشو تو حرفت رو بهم نزدیپاشو کله شق روان_

رو  پناهن، سرم یکه ب ییمثل کسا یشک داشتن! با ناراحت بایکه همه به زنده موندش تقر یو انتظار، از کس سکوت

 ادامه دادم. هیدستش گذاشتم و با گر یرو

..شد. ینم ی..جور..رنیا یک..رد یا..اگه..فرار م ،یمنه، همش به خاطر منه، تو...تو به خاطر من موند ریهمش تقص_

 ..دیمنه...ن..نبا ریهمه..م..مشکل شدم، باعث..مرگ دوستت شدم، هم..همش، تقص نیمن باعث ا

آنقدر  یچرا اون روز که بغلم کرد ؟یستیرو بازوش فرو بردم، چرا گرم ن شتریباجازه نداد ادامه بدم، سرم رو  میگر

 ؟یدیاالن فقط درد و غم رو بهم م یول یبهم آرامش داد

 ،ستین یطور نی! پاشو بهشون ثابت کن استیواسه خوب شدنت ن یراه گن،یم نایا یلعنت ؟یذار یتنهام م یدار_

 نرو  برگرد، تو روخدا... گهیاالن د یولم کرد شیپشه.دوسال  یپاشو نشون بده که حالت خوب م

 

 نِهیدلم مثلِ، فرهاد غمگ یگاه"

 نهیریش یایرو ام،یرو نیتر تلخ

 یدلتنگ یتو قلبم هست، وقتا ادشی

 یدلتنگ یندارم جز، اشکا یراه

 جا بود نیهم ایمن تا بود، دن نیریش

 بود بایچه ز اینگاه اون، ن یتو

 طور شد نیکه اون رفت، حال من ا یوقت از

 دور از تصور شد نم،یریش یایرو
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 فرهاد یب نیریهمون، ش نمیریش فرهادِ

 نهیبیرو  نم نیریکه ش یفرهاد چارهیب

 ...نهیبیرو نم نیریش

 "ییبایز یاز عل نیریفرهادِش آهنگ

 

 یشدم؟ از ک یجور نیا یخواست، از ک یشد، دلم آغوشش رو م ینم نیحالم بدتر ازا دم،یخودم رو باال کش شتریب

قلبش رو  یانداختم تا صدا نشیکنه؟ خودم رو روس یم ونمیفکر نبودنت داره د یعاشقت شدم که حت یجور نیا

 دوباره تند بتپه! دیقلب با نیبشنوم، ا

 .دی...بای..خوب...شدی..جوابت..رو..بدم...با..شبی..دی..دینذاشت_

 تازه کردم و ادامه دادم. ینفس

 ..ه..ح..حرفام..رو..بهت..ب..بگم...تنهام..نذار.ی...بقدیبا_

 ا؟یکار کنم خدا  یچ دیبا گهیشد. د یبه اسم آوا، ازش خارج نم یزیخورد و چ یلب هام تکون نم گهید

بازم پنج شنبه شب ها از ترسِ  ترسمیم نیبه دردام اضافه شه، از ا گهیسنگ قبر د کیترسم که  یم یروز از

 ب جمعه خودم رو تو اتاق حبس کنم.غرو ینیغمگ

 ...گهیتونم د ینم ایخدا رهیبه خاطر نجات جون من بم دیاون نبا رم،یرو ازم نگ نیپدرم و مادرم رفتن؛ شاه ا،یخدا

 .تونمینم دم،یخودت قسم بر به

 !زنهیخواستم مطمئن شم قلبش م یموندم، فقط م تیساعت تمام تو همون وضع مین دیشا

 . کشمیروز نزنه به خودت قسم خودم رو م کی اگه

 اومده اند داخل فرستادم. رونیتابانه از شالم ب یبلند کردم و موهام رو که ب نشیسرم رو از س آروم

 بلند شدم. نیبه چهرش انداختم و آروم از رو زم یا گهید نگاه
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ه ک یمتیکنم. به هرق دایو خوب شدنت پواسه نجات جونت  یراه هی دیباشه، با یجور نیا دیما نبا دارید نینه آخر_

 شده...

 که بهم گفت آرومم کن!  یاون شب ادآوردمیصورتش خم شدم، به  سمت

 .دیبوسیرو م میشونینرم لب هاش، پ یاما شن ها زدیرو داد م ازشیکه بانگاهش ن یآوردم روز ادی به

زدم و همزمان هم با دستم نوازش گونه موهاش  شیزخم یشونیپ یرو یهم فشردم و بوسه آروم یهام رو رو چشم

 بود آروم نجوا کردم. شیشونیپ یخشک شدم، رو یکه هنوزم لب ها یرو به عقب فرستادم. درحال

 ...ستین یبوسه خداحافظ نیا_

 .رونیآروم از اتاق زدم ب یازش جدا شدم و با قدم ها یطوالن یمکث با

 م هام رو صورتش زوم بود.لحظه آخر که در اتاق کامل بسته بشه، چش تا

 .دمیجا آخرش نباشه، قول م نیکه ا کنمیبتونم م یبشه، اما هرکار یقرار چ یباز نیدونم آخر ا ینم

 رفتم. نییکه خودم رو تو بغل گرفته بودم، از پله ها آروم آروم پا یافتاده، درحال یسر با

 دوباره! ره،یگیرو ازم م میرحم که داره همه چ یب یایدن نیو فکرم، قفل ا نیقفل زم نگاهم

 نظرم رو جلب کرد. اریشاهرخ و دان یکه صدا نمیمبل خم شدم تا بش نیتر کیحال رو نزد یب

 .گنیم یداد چ صیشد تشخ یبلند بود و م یادینداشتم اما صداشون ز یکنجکاو ای تیحس فضول گهید

 یخوا یکمکمونم کردن رسما م ،یکه رفت رمی. گهیچ نیدونه شاه یانجمن نم ؟یگیم یدار یچ یفهم یم چیه_

 شه؟یمیچ میاگر بفهن تمام مدت بهشون دروغ گفت یدون یم م؟یبدبخت ش

  ه؟یاز انجمن چ نایمنظور ا دم،یشنیبار بود که اسم انجمن رو م نیدوم

یاونا م م،یکه ما دار یا نهیواجب تره. انجمن تنها گز یزیجون داداششم برام از هرچ ست،ین میحال زایچ نیمن ا_

 سراغشون... رمیبهمون کمک کنن، خودم م تونن

 .دمیاز جام پر اریکه با داد دان کردمیو آرامش داشتم گوش م قیعم یزدم و با نفس هیمبل تک یپشت به
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 کمکت یشون منفعت داشته باشواس یمشت آدم خودخواه نفهمن تا وقت هیکنه! اونا فقط  ینم یغلط چیانجمن ه_

 ه،یکاف میرو از دست داد سانیکه با ما کردن! عل یکار ،یآشغال ندازنتیم یایبه کارشون ن گهیکه د نیکنن هم یم

 بزنن. دیگند جد هی انیذارم اونام ب ینم گهید

 نیفکر کن که اون باال شاه نیتوروخدا به ا اریما هستن؛ دان نهیانجمن تنها گز یها شوندهلیدونم اما تبد یمن م_

 .میازشون کمک بخوا دی! ما بادهیداره جون م

خودم تکرار  شیصحبت هاشون رو پ یشدم، چند دفعه ا یتر م جیرفت و من گ یبحثشون هر لحظه باالتر م جرو

 شدم!  جیمنگوال گ نیمثل ا شتریفکر کردم ب یبفهمم، اما هرچ یزیچ دیکردم بلکه شا

 ؟ی! اما چه طورستیمهم ن زایچ هیرو نجات بده بق نیرو مطمئنم که اگر انجمن بتونه شاه یزیچ کی فقط

 هلنا._

یوقته داره اشک م یلیخ دادینشون م دشیپوف کردش و صورت سف یهاندا، سرچرخوندم سمتش چشم یصدا با

 ش،ینده بود و لباس مشکنمو یتا افتادنش باق یزیکرد و چ یوزن شالش رو تحمل م یآشفته که زور ی. موهازهیر

 کردن. یم یبهم دهن کج

 یگاهم رو مبل کردم و با سخت هیاما بدون توجه به جرو بحث اون ا، دستم رو تک دمیخون م یدونستم هنوز بو یم

روم قرار دادن که وزنش از وزن  ییلویوزنه چند ک کیو انگار  ادیسخت درم یلیکردم نفسم خ یبلند شدم. حس م

 !شترهیخودمم ب

 آروم لب زدم. نیندا رو گرفتم و بردمش سمت آشپزخونه و درش رو بستم و درهمون ه دست

 ازت چندتا سوال کنم. دیبا_

نشست  نتیکاب کینزد یصندل یمکث رو یبا کم کرد،یانداخته بود و نگاهم نم نیی، سرش رو پا دمیچرخ سمتش

 رفتم سر اصل مطلبم و گفتم: عیسر یآروم یاو با صد ستادمیکه راحت تر باشه با فاصله ازش ا نیا یمنم برا

 ؟یدون یتو م ه؟یانجمن چ یها شوندهلیتبد انیجر_

 .دیرو باال کش شینیب یمثل وا رفته ها نشست و کم یرو صندل ندا

 دونم. یآره م_
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 ؟یکمکمون کنن راست گفت؟ اصال چه جور کمک توننیکه شاهرخ گفت اونا م نیا_

 شده بود زمزمه وار گفت: رهیکه به پنجره باز خ یکرد و درحال مکث

 تونن کمک کنن اما... یم_

ندا رو زانو نشستم و دست  یپا یته دلم روشن شده بود، جلو یدیکه نور ام یدرحال ست،یاماش برام مهم ن گهید

واسه نجاتش باشه،  یپابرجا بمونه، اگر واقعا راه دیبا دمینور ام د،یالتماس بود به صدام دو یهاش رو گرفتم. هرچ

 از سر راه بردارم! ارویدن یحاضرم تمام اما ها

 سراغش!  میخوب بشه الزمه که بر نیکه باعث بشه شاه یزیسراغشون، هرچ میبر دیپس با شهیاگه م_

 یقیبا نفس عم یبا لحن کالفه ا ز،یو از چشم هاش برداشت و گذاشت رو م نکشیکرد؛ دستش رو برد سمت ع نگاهم

 گفت: دمیشن یداش رو مص یبه راحت

 .میسراغ انجمن بر میتون یما نم ست،ین امیراحت نیبه ا_

 نگاهش کردم و لب زدم. یناراحت با

 آخه چرا؟_

 ...یدون ینم یچیما ه یایهلنا تو از دن_

 دادم و با بغض گفتم: یرو فشار آروم دستش

دونه خون آشام و  یو نم دهیام ند یلیتخ لمیف هی یکه حت میچون بدبختم! دختر میدونم، چون معمول یآره نم_

هست. فقطم بلدم دردسر درست کنم، هنوز..هنوز صحنه مرگ  یچ یشونده که گفت لیتبد نیا یحت ای نهیگرک

جهان  یواقع یِلیتخ لمیف نیوسط بزرگتر نچ..چشم هامه و واقعا متاسفم!  اما...اما...من بدبخت، اال یجلو سانیعل

 داستانم! بیعج تیشخص ،عاشقیزنیدوالت یکارتون ها هیکردم و از بد زمانه شب ریگ

 کیانداخت ، االن حالم  نییو سرش رو پا کردینگاهم م یو با نگاه معنا دار رهیندا خ د،یاز چشمم چک یاشک قطره

دونم به  یاومده که نم شیپ زیم زیدونم. آنقدر چ یکه اتفاق افتاده خودم رو مقصر م یزیهرچ یکه برا هیجور

 فکر کنم. یحت تونمیمکدومش 
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 آروم گفت: دیکش یم یقیکه نفس عم یکه گذشت، ندا رو زانوش خم شد و درحال کمی

هستن اما اونا شانس  نیشه، بالِست هام هم یبدنمون زودتر خوب م یزخم ها میما خون اشام ها اگر خون بخور_

 . میرو دارن که ما ندار یزیچ

 مکث ادامه داد. یبا کم دینگاه منتظرم رو د یو منتظر بهش چشم دوختم، وقت دمیبه چشمم کش یدست

 .هیبه چ یچ یبهتر متوجه ش یفکر کنم اون جور ه،یچ شوندهلیبهتر باشه اول بهت بگم تبد دیشا_

 بهتر باشه. دیشا یطور نیآره ا_

 گفت: ریتکون داد و سر به ز یسر

 ادیدارن، تو ذره ذره وجودشون قدرت هست ز یکه قدرت درونهستن  یقدرتمند یها انسان ها لشوندهیتبد_

 بدن. فیش تونندیچون م لشوندهیتبد گنیبرترن بهشون م یلیدونم اما، از ما خ یرو نم اتشونیجزئ

 زد. ینگاهش کردم که لبخند تلخ جیگ

موجود  هیرو به  شونیشکل ظاهر توننیم یعنیدادن  فیآخه! ش یکن یکار م یما چ یایتو وسط دن قایهلنا تو دق_

 بدن. رییخاص تغ

ت و با انگش نییخواستم سرم رو انداختم پا یم حیبد، از ندا توض طیشرا نیدونم و تو ا ینم یچیکه ه نیاز ا شرمنده

 کردم. یدستم باز یها

 کمک کنه؟ نیبه شاه تونهیم یچه طور یکه گفت یا لشوندهیتبد نیخب...خب ا_

تو هوا تکون داد و جواب سوالم رو  یدست دیرس یکه کالفه به نظر م یشاهرخ  درحالدر آشپزخونه باز شد و  همزمان

 داد.

 .دهیم امیکنه و زخمشون رو الت یم یباخونشون. خون اونا بالِست هارو قو_

نگفت.  یزیبه شاهرخ انداخت و چ ینگاه یچشم ریباز نگاهش کردم. ندا ز مهیاز جام بلند شدم و با دهن ن عیسر

 فرستاد ادامه داد. یموهاش رو به عقب م  یزد و درحال هیتک واریبه د خچالی کیشاهرخ نزد
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 م،یسراغ انجمن و ازشون کمک بخوا میکرد اگر بر یم تیفعال انهیمخف نیچون شاه ک،یاما دوتا مشکل هست. _

ها دشمن  شوندهلیزندان و دوم، بالست ها و تبد فتهیم ایاعدام شه  دیبا ای نیاگر بهمون کمک هم کنن، شاه یحت

 برعکس. ایها هستن  لشوندهیبالست ها به دنبال کشتن تبد ایقسم خورده هم هستن و اصولن  یها

 رفت! میبدبخت شد یعنیگفت  نیکه ا ییزایچ نی. اشکستیداشت بغضم م دوباره

 ست؟ین یراه چیه م؟یکن یکار میتون ینم یعنی_

و داد  دیکشیم ری! قلب زخم خوردم تزدیم یلیسکوت داشت به قلبم س نیا بیتو آشپزخونه حاکم شد، عج سکوت

 همه درد رو ندارم. نیتحمل ا گهید زدیم

 رو ندارم... گهینفر د کیاز دست دادن  تحمل

 .میکمک بخوا یکیاز  میبتون دیشا_

 گفتم: عیسر یبه شاهرخ انداختم و بدم معطل ینگاه مشتاق

 ؟یاز ک_

رو  دیمثل ترس و ام یمختلف یها زیگرفت و به چشم هام که چ نیکرم رنگ زم یها کیرو چند لحظه از سرام سرش

 که انگار واسه گفتن حرفش مرددِ گفت: یمکث و اخم کمرنگ یداد نگاه کرد، با کم ینشون م

 اگه... دیشا له،یاص یها لشوندهیتو انجمن دارم که جزو تبد یدوست هیمن _

 قدم جلو رفتم. کیوسط حرفش و  دمیپر

 خوام. یسراغش و ازش م رمیکجاست؟ خودم م_

 .رمیمنم همراهش م_

 گفت که ته دلم خوشحال شدم پشتمه! یزیچ کینداهم  باالخره

 .دیتو موهاش کش یبهمون انداخت و دست ینگاه مردد شاهرخ
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از طرف من  دیبهش بگ ششیپ دیرفت یمن از خونه خارج شم. وقت دهیاجازه نم اریچون دان دیتنها بر دیپس با_

 کنم. یصحبت م اریمنم با دان دیتا شما ها برگرد د،یاومد

 زدم. یلبخند اریاخت یهست، ب یدیکه باالخره هنوز ام نیا یخوشحال از

 کرد. پیرو تا یزیدرآورد و داخلش چ بشیرو از ج شیگوش

 .دیافتاد خبرم کن یهر اتفاق دیندا فرستادم، بر یآدرس و مشخصات رو واسه گوش_

به چهره پکر و داغون  یکنه، نگاه دایرو پ شیرفت ، انگار رفت که گوش رونیندا به سرعت از آشپزخونه ب نهمزما

 .دادیمرد رو شکسته نشون م نیا ب،یچشم هاش پر رنگ بود و عج یشاهرخ انداختم که هنوز قرمز

که از فانوس  دینور ام نیا ذارمیشده نم یاز طرف خداست، هر طور کردمیروشن بود که فقط حس م یدیدلم ام ته

 یو با صدا دمیگوشه شالم رو به سمت باال کش یخاموش شه. کم زنهیداره چشمک م یکیهم کم نور تره و تو تار

 گفتم: یآروم

 آقا شاهرخ._

 یکردم و سع یکه باهاش فاصله داشتم رو ط یبلند کرد و با نگاه مملو از غم منتظر بهم چشم دوخت، چند قدم سر

 صحبت کنم. یلحن دلگرم کننده اکردم با 

 شه. یجا ختم نم نیداستان به ا دیراه واسه نجاتش هست، مطمئن باش هیهنوز  د،ینگران نباش_

ها تن یلیبودم خ یعصب یلی. من خزدمیباهاش حرف م یاون طور دینبا شبیختم شه. هلنا من بد کردم، د ترسمیم_

کردم؟ گفتم برو  گفتم  کاریخواست کنارم باشه اما، من احمق چ یبود. اون فقط م یطور هی شبید نیبودم اما، شاه

 ...این گهید

 ایکه به اندازه در یگرفته ا ینشست و با صدا نیرو زم زد،یم هیتک واریکه به د یرو به سرش گرفت و درحال دستش

 غم داشت ادامه داد.

هممون رو  یزندگ ایبمونه، به خدا که اون سون یزیچ نیمکالممون همچ نیخوام آخر ینم زدم،یاون حرفارو م دینبا_

 .ختیرو ر که مُرد اما زهرش نیحاالم با ا میکه داشت یشی. اول پدرم، بعد آسادیبه گند کش
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 نیاعتراف کنم ا دیبود، با دهیرنگش رو به آغوش کش یقهوه ا یبهش انداختم. حلقهِ اشک، چشم ها یناراحت نگاه

 دوست دارم! یلیخ گهینفر د کیچشم هارو تو صورت 

 خوب شه... دیبا نیشاه م،یکن یدرستش م د،ینش دیناام_

 کیاومدم و دنبال ندا گشتم، نزد رونیآروم از آشپزخونه ب یبا قدم ها نم،یطاقت نداشتم خورد شدنش رو بب گهید

 کرد.  یم پیرو تا یزیتند تند داشت چ ،یدر ورود

 .میپا تند کرد رونیو به سمت ب دیدستم رو گرفت و کش عیکنارش که سر رفتم

چرت واسش فرستادم  امیپ هیاالنم  رون،یکس حق نداره از عمارت بره ب چیه گهیخر شده م اریبدو هلنا، دان_

 .میگذاشتمش سرکار، بدو بر

راه برم اما، هم قدم باهاش شدم و تا خود  تونستمیم یکه به سخت نیلب بهش گفتم و با وجود ا ریز یباشه ا فقط

 بود. باغ هیشب شترینداشت و ب ینیتزئ زیچ اطیح نیا ده،یسر به فلک کش یبزرگ با درخت ها اطی، ح دمیدو اطیح

 .میزد رونیو از عمارت ب میپر شده بود به سرعت رد شد کیکوچ یکه با سنگ ها یکیوسط جاده بار از

*** 

شه، ن تین به خاطر ندا عقب نشستم تا اذم م،یومدیاشتباه ن میآدرس رو واسه ندا خوندم تا مطمئن ش گهیبار د کی

 !کردمیم خیداده و من داشتم از سرما  نییهارو پا شهیحاال بماند که کل ش

 ام؟یو خودم پشت سرت ب یبر رمیبگ نیبرات ماش یخوا یهلنا م_

 نه تکون دادم. یبه معن یپف کردش نگاه کردم و سر یبه چشم ها نهیآ از

 .رهیم جیبهم بده، بدجور سرم گ یدار یزیچ ینه، من راحتم، فقط اگه شکوالت_

 نیزنگ خورد، فکر کنم ا شیرو سمتم گرفت، که دوباره گوش فشیرو کم کرد و ک نیسرعت ماش کمیحرفم  نیا با

 .شدم یم رهیکه صفحه خاموش بشه بهش خ یشد و من تا زمان یروشن و خاموش م شیبود که گوش یبار نیستمیب

 .ارهیپدرم رو درم اریشک ندارم دان میبرگرد یوقت_
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 کمیشد و  رهیدهنم چ یبه ذره ذره تلخ نشیریخوردم، طعم ش یدوتا شکالت برداشتم و بدون معطل فشیته ک از

درد  یلیدستم و شکمم خ گرفتمیمسکن از دکتر م هیکاش قبل اومدن  یزدم، ا هیتک یحالم رو جا آورد. به صندل

 اما، وقت کم بود. کردیم

 زمان! ه،یاتیهممون ح یبرا یلیکه االن خ یزیچ تنها

نم نم  یظهر نداره، حت یبه اسم گرما یزیچ یزییپا یبود اما، هوا کی کیکه نزد نیرو به جاده انداختم، با ا نگاهم

 اومد. یبارونم م

رفت  یداشت تو مخم رژه م دنیکه جد ییفکرها ریدرگ یو گذاشتم ذهن مخشوشم کم دمیکش قیتا نفس عم چند

 نیواسه ا دهیباشه؟! من االن دستم صدمه د یخون آشام ممکنه چه طور کیبا  یفکر کردم زندگ نیبشه. تا حاال به ا

 کنند! یمجبور شدن کل عمارت رو خال نایا نمیرو بب نیکه بتونم شاه

قط ف نایعطر بزنم! ا یحرف بزنم مجبور شدم لباس عوض کنم و به زخمم کل یحت اریکه بتونم با ندا و دان نیا واسه

 هر روز باهاش سرو کله بزنم! ایکه ممکن داشته باشم  هیاز مشکالت یگوشه ا

 .شهیهزار بار تو ذهنم از صبح تکرار م اریجمله دان ؟یچ رهیخودش رو بگ ینتونه جلو نیشاه یروز کیاگر  اما،

 "پارت کنن؟ کهیت قهیدق هیتو  یخوا ی! مارهیو م برهیمارو م یونگیقطر خونِ تو تا مرز د کی"

خون من  یبا بو نیکنم! اگر شاه کاریچ دیدونم با یرو دوست دارم و اما نم نیدرد چشم هام رو بستم، من شاه با

 !ارهیسر جفتمون ب ییاگر نتونه کنترل کنه و بال ؟یطبع خونش بزنه باال چ

 یزیچ نیکه بخوام درباره همچ ستین نیاالن وقت ا دم،یکش رونیندا از افکار درهم و آشفتم خودم رو ب یصدا با

 فکر کنم. االن فقط نجات جونش مهمه.

 .میشو بر ادهیپ م،یدیرس_

 اومدم گفتم: یم رونیاز پنجره به شرکت انداختم و همون طور که از در ب ینگاه

 .رمیجا باش، من خودم تنها م نینه، تو هم_

 آخه... یول_
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 گفتم: یوسط حرفش و با لبخند کمرنگ دمیپر

 گردم. یمنتظرم باش برم اد،ینم شیپ یمشکل ه،یشرکت خصوص هی نیا_

 یدست شیرو به دستم داد، متعجب نگاهش کردم که خودش پ یا گهید یبرم که دستم رو گرفت و گوش خواستم

 کرد و گفت:

اومد زنگ بزن.  شیپ یرمزم نداره مشکل و،یخطم و آقا شاهرخ روش س یکی نیخودمه، شماره ا مهیقد یگوش نیا_

 شرط عقلِ. اطیاحت

رم ب یسراغ ک دیدونستم با یم دم،یشرکت چرخ یرو ازش گرفتم و سمت ورود یبا اون بود، با دست سالمم گوش حق

 بگم! دیبا یدونستم چ یاما، نم

 دیدردسر دارهاما، با یلیو قطعا خ هیکردنشون کار سخت یراض یعنیشاهرخ گفت دشمن قسم خورده هم اند،  یوقت

 همه تالشم رو بکنم.

که به طبقه مورد نظر برسم فرصت داشتم تا به چهره داغون و رنگ  یآروم سوار آسانسور شدم و تا زمان یقدم ها با

 بندازم. یگچم نگاه

ردم، بلکه صاف ک یمانتوم رو کم نییو پا دمیبه شالم کش ی! دسترونیب دنمیبودم تازه از تو قبر کش تیانگار م یعنی

 شکل داغون بدبختا فرار نکنند صلوات! نیسالم بشم، با ا زادیآدم هیشب شتریب

 یکردم دست خال یفقط خداست، فقط دعا دعا م دمیرفتم ام رونیلب زمزمه کردم و ب ریتوقف آسانسور بسم اهلل ز با

 برنگردم!

ه رنگ ب یبل راحتم یداشت و تعداد دیو سف یرنگ آب بیاز ترک یکیساده و ش نیزایسالن نسبتا بزرگ بود و د کی 

 .دیسف یچوب زیم کیبه همراه  وارید کینزد یمشک

ر س دیقدم هام رو شن یرفتم که تا صدا یلرزون و سست به سمت منش یحوصله نگاه کردن نداشتم، با قدم ها ادیز 

 به سرتاپام انداخت. یبلند کرد و متعجب نگاه

 سالم._

 داد. لمیتحو یگرد شدش رو جمع کرد و عوضش لبخند یها چشم
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 د؟یکار داشت یبا ک ریسالم، روزتون بخ_

 نره رو به زبون آوردم. ادمیکه تا االن هزار بار تو ذهنم تکرارش کردم تا  یو اسم دمیکش قینفس عم کی

 رادمنش کار داشتم. نیرحسیام یمن با آقا _

 اورد گفت: یرو درم نکشیبهم کرد و همون طور که ع قینگاه عم کی یمنش

 د؟یقبال وقت گرفته بود_

 نه  تکون دادم و گفتم: یبه معن یسر

 .رمیاومد فرصت نشد وقت بگ شیپ یمورد فور هینه، راستش _

 گفت: یتکون داد و با لبخند کمرنگ یسر یمنش

 بردن. فیسفر خارج از کشور تش یکار یرادمنش برا یآقا د،یگرفتیکاش قبل اومدنتون تماس م یا_

 یم ییخودنما میو ن کیبه ساعت که رو عدد  یتر شد، وحشت زده نگاه دهیکه بود پر ینیحرفش رنگم از ا نیا با

 کرد انداختم.

 گردن؟یبرم یک دیببخش_

 . خانم حالتون خوبه؟گردنیبرم گهیو دو هفته د هیراستش سفرشون طوالن_

 ندارم؟ گهیراه د یعنی...ستمیخوب ن ستم،یخوب ن نه

رو نه! آخه االن وقت سفر بود؟ حس کردم پاهام داره توانش رو از  یکی نیرو داشتم اما ا یزیهرچ دنیتحمل شن 

 .دهیدست م

 گفتم: نییکه سرم رو انداختم پا یلب زمزمه وار درحال ریز

 .یازم گرفت دممیام نیدمت گرم که آخر_
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سست سمت پله  یگفتم و با قدم ها یممنون دیلرزیکه به خاطر بغض گلوم م ییبا صدا ،ینگاه کردن به منش بدون

اهم لب بهش گفتم و به ر ریز دیببخش کیبود فقط  ینگاه نکردم بدبخت ک یتنه زدم. حت یکیرفتم که سر راه به 

 ادامه دادم.

 .میبود که داشت یشانس نیآخر نیشد، ا ینم باورم

 ترکه؟یکه قلبم داره م ینایدر جر ؟یدیزجرم م یکه دار یانیدر جر ایروزا بره؟ خدا نیتو هم دیبا چرا

 اشک از گوشه چشمم، دوباره گونه هام رو تر کرد، دوباره لمس غم و اشک... زیر یکم دونه ها کم

 ؟یحرکت کردم، حاال چ نییدادم و از پله ها به سمت پا هیتک واریرو به د دستم

دست رد  یبرم ازش کمک بخوام، خدا مگه باالتر از توام هست؟ از تو کمک خواستم دار یک شیکنم؟ پ کاریچ االن

 ؟یزنیم نمیبه س

هم  یا دهیفکر و ا چیه کنه،یمخم کار نم گهیکردم، د یرد م یگریپس از د یکیشدت گرفت، پله هارو  میگر

 یدا مداره ص یکی دمیندا بودم که د نیدنبال ماش نگیو تو پارک دمیکش یقیاشک نفس عم یدونه ها نینداشتم. از ب

 کنه.

 .دیلحظه صبر کن هیخانم،  یه_

 یکه به سمتم م یدختر جوون دنی، با د دمیو سمت منشا صدا چرخ دمیصورتم و چشم هام کش یسالمم رو رو دست

 دختره چقدر آشناست. نیاومد، سرم رو باال گرفتم. ا

 .یرو جا گذاشت تیگوش یخانوم_

م که دست یبدبخت ندارو جا گذاشتم، همون طور یبه دستش کردم آنقدر حالم بد شد که متوجه نشدم گوش ینگاه

 آروم گفتم. رمیرو ازش بگ یرو دراز کردم تا گوش

 ممنون، اصال حواسم نبود. یلیخ_

شده به  زیر یبا چشم ها یچرا آنقدر آشناست؟ کم نیداشت، ا یجذاب دهیدرشت و کش یبهم زد، چشم ها یلبخند

 نیاما شک ندارم ا اد،یخودمم بدم م دنیدارم از نفس کش یندارم و حت یکه حال خوب نیسرتاپاش نگاه کردم، با ا

 گفتم: اریاخت یب دم،ید ییجا کیدختره رو 
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 شناسم؟یمن شما رو م د،یببخش_

کون ت یمرتبش کرد و سر یو کم دیگوشه شالش رو به سمت جلو کش دشیکش یبهم کرد، انگشت ها ییرایگ نگاه

 داد.

 .میدیرو د گهیهمد یمحسن یبله تو خونه آقا_

 که مهمون آقا شاهرخ بود اون روز اومد تو آشپزخونه ازم آب خواست. هیقدم عقب رفتم. آره همون دختر کی شکه،

 گفتم: یجون یهمونِ، دستم رو به سمتش دراز کردم و با لبخند ب خودشه

 .ممنون میبابت گوش دمت،یکوتاه بود اما خوشحالم دوباره د یلیخ دارمونید نیکه اول نیا ااومد! ب ادمیآهان، تازه _

 لب زد. یدستم رو فشرد و با لحن آروم و نگران مهربانانه

 ؟یکردیم هیگر یجور نیاومده که ا شیپ یمشکل نمیبب ؟یکن یم کاریجا چ نیخوشحالم، اما ا دنتیمنم از د_

 کردم گفتم: یهمون طور که دستش رو ول م ،یموضوع دوباره بق کردم و با ناراحت نیا یادآوری با

 .ادیاما، از شانس نداشتم انگار رفته خارج و حاال حاال نم نمیشرکت رو بب نیا سیاومده بودم رئ_

شد و  رهیمانتوم کامال مشخص بود، خ ریپانسمانش از ز یکه جا میزد و چند لحظه به دست زخم یزیرو گاز ر لبش

 مکث آروم ادامه داد. کمیبعد 

 ؟یکارش داشت یچ_

 بهم زد و خودش ادامه داد. ینگاهش کردم که لبخند کمی

 دیاواجبه بهم بگو ش یلیراستش برادرمه، اگر کارت خ ینیرو بب نیرحسیام یندارم، اگر اومد یقصد فضول دیببخش_

 بهش زنگ بزنم بگم زودتر برگرده. تونمیاصال م ایبتونم کمکت کنم 

خودم تکرار  شیجمله ش رو قشنگ دو سه بار پ ی. وقتدمیمن اشتباه شن ایگه  یلحظه فکر کردم داره چرت م کی

 کردم باالخره با شوق نگاهش کردم.
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 انیحرفش دوباره خون تو رگ هام جر نیا دنیکه از شن یقدم جلو رفتم و دستش رو گرفتم، درحال کی خوشحال،

 کرده بود گفتم: دایپ

 واقعا؟ _

و دچار چه  هیبدم چه خر تو خر حیآره تکون داد. خوشحال دهن باز کردم تا براش توض یبه معن یو سر دیخند

 یچ با خودم کلنجار رفتم که یبدتر از خودم باشه! کل جیگ کی نمیشدم، نکنه ا مونیلحظه پش کیشدم که  یبدبخت

 ه؟یکنم دردم چ شیحال یاون وقت چه طور ،نه بالست هینه خون آشام بدونه چمثل من  نمیترسم ا یبگم، م دیبا

 دونه. یم ییزایچ کی ای جِیبفهمم مثل من گ دیقفل دهنم رو چرخوندم، اول با باالخره

 برم انجمن. دیمن با_

بگه من هنوز  ستین یکیگفتم برم انجمن انگار خونه خالمه!  یجور کیهاش گرد شد و متعجب نگاهم کرد.  چشم

 یکه آنقدر محکم گفتم، با ابرو ها یزیدونم! هنگ کرده از چ یکردن رو نم یبهم معرف نامیکه ا ییزایم زیچ نیتلفظ ا

 گفت: دهیباال پر

 ه؟یاصال کارت با انجمن چ ؟یدون یم یتو درباره انجمن چ _

آدم خوارا ولش کردن  رهیآدمم که تو جز کی هیدونم، شب ینم یچیرو به دندون گرفتم، واال به خدا من بدبخت ه لبم

 از من... شتریدونه، حداقل ب یم ییزایچ کیکه بهم داد حس کردم  یدونه. از جواب یو نم ستیبلد ن یزیچ چیو ه

 ها بود گفتم: چارهیب نیا هیکه شب یتکون دادم و با لحن نیبه طرف یسر

از برادرتون  امی. من رو آقا شاهرخ فرستاد که ببرم سراغشون دیدونم اما، با ینم یچیه یبه خدا درست حساب_

 و واجبِ. یهم ضرور یلیکمک بخوام، خ

 بهم انداخت. یکرد و موشکافانه نگاه زیچشم هاش رو ر یکم

 تونه به آقا شاهرخ بکنه؟ یم یبرادر من چه کمک_

 بودم رو بهش دهیتا االن فهم یهرچ اوردم،یسردرن نایا یایاز دن ادیرو دو مرتبه گاز گرفتم، گور باباش من که ز لبم

 ! صدام رو صاف کردم و گفتم:هیدختره روان نیا گهیم ایکنه،  یکمکم م ای گمیم
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ه ش یگرگ گازش گرفته حالش خوب نم هی دهینفر بدجور صدمه د هیدونم اما،  یرو اصال نم زایچ یلیمن خ ن،یبب_

شه،  یم ارویشه؟!.....نه  یتبادل م زِه،یدر شما چکمکش کنهِ، بعد برا تونهیشده دکترم نم فیضع یلیچون...چون خ

واجبِ اگه  یکی نیشن، دشمنن اما تو روخدا ا یم لیدکه تب یینایبا ا اروهای نیدونم که ا یشه! من م یم لیتبد

 !رهیمیاون م دیکمکم نکن

 یودستش رو جل یقرمز شده بود و به سخت بایکرد نخنده، تقر یم یداشت سع یبه چهرش انداختم، با بدبخت ینگاه

 خندش بلند نشه. یدهنش نگه داشت تا صدا

من  یکردیم میشانس تقس یداشت ایخدا م،یمن روان گهیدونه االن م ینم یچیمثل من ه نمیا ایبهش کردم، ب یاخم

 بودم؟ دهیکپ یکدوم گور

 گفت: دهیبر دهیبا خنده دستم رو گرفت و بر د،یرو که د اخمم

 .ی...بامزه..ایلیاما...تو...خ..خوام...ام..یمعذ..رت...م_

با  م،یکه شد مینشده بود یبابا من عجله دارم، روان ی. ادیچیپ نگیکه صداش تو کل پارک یاز خنده، جور دیترک بعد

 نگاهش کردم. یناراحت

 دروغ نگفتم من فقط... ستم،ین ونهیمن د_

 گفت: یبا مهربون زد،یکه هنوزم آثار خنده رو چهرش موج م ی، درحال دیکه جملم تموم شه، وسط حرفم پر نیا قبل

امال و بهت ک یدون یما نم یایاز دن یچیبه نظرم ه لشوندس،یاسمش تبد یکه تو گفت یاون ؟یا ونهیگفته تو د یک_

 برادر آقا شاهرخِ درسته؟ دهیکه صدمه د یازت دارم، کس ی. فقط سوالیباش جیگ دمیحق م

 زد و دستم رو یبه نشونه مثبت تکون دادم که لبخند یسر رسمیم ییزایچ کیکه باالخره دارم به  نیاز ا خوشحال

 گفت: نیو درهمون ه یرنگ دیسف یمدل باال نیو سمت ماش دیکش

 .میبر دیسوار شو با ای. بیهلنا باش دیپس تو هم با_

 :ستادمیقدمم رو تند کردم و کنارش ا کمی

  ؟یکن یکمکم م یعنی _
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 رو باز و با سر اشاره کرد که سوار شم. نیون داد و در ماشتک یسر

 جا بکشونم. نیا لندیبرادرم رو از تا ستین یازیخوشبختانه ن نم،یرو بب مارتونیب نیا میبر دیزود باش با _

 نگیشدم، خودشم نشست و دنده عقب گرفت و از پارک نیسوار ماش یحرف چینگاهش کردم و بدون ه جیگ کمی

 زد. رونیب

انجمن، ازش خواستم عمارت  رمیم یکیفرستادم و گفتم دارم همراه  امیبه ندا پ یبا خوشحال میکوچه که خارج شد از

 یسمت دختره که حت دمیو مشتاق چرخ بمیرو چپوندم تو ج یرو که سند کردم گوش امی. پامیبرگرده تا منم ب

 !هیدونستم چ یاسمشم نم

 .ستمیرو بلد ن یسنمح یمن خونه برادر آقا ؟یدیآدرس رو م_

 انجمن؟ میریمگه نم_

 بهم انداخت. ییرایبهم زد و نگاه گ یلبخند

 .خورنیانجمن به درد ما نم یها لشوندهی. تبدستین یازینه ن_

تکون داد و  ینگاهش کردم که دنده رو عوض کرد و منتظر موند تا آدرس رو بهش بدم، مردد بهش گفتم که سر جیگ

 بهش اعتماد لیدل یعقل ب ینکنه من ب دمیلحظه ترس کیرو گرفت،  یرو از رو داشبرد برداشت و شماره ا شیگوش

 تماسش وصل شد. ارانگ هی! بعد چند ثانارنیب نیسر خودمون و شاه ییکردم، نکنه بال

 ؟یطورجونم، چه الو....سالم...کالغ_

_...... 

! یکمک الزم داره فوق العاده اضطرار یمحسن یعجله دارم، آقا سر قرارمون هستم اما من االن زمیعز دونم یم_

 منم تو راهم. ایاالن پاشو ب نیهم فرستمیآدرس م هیواست 

….._ 

 _منتظرتم. اینکنه! چشم ب خدا
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فشارش دادم و با شک  کمی سوختیرو قطع کرد و رو پاش گذاشت ، دستم م شینگاهش کردم که گوش مشکوک

 .دمیپرس

 از افراد انجمن بود؟ اد؟یب یگفت یبه ک_

 تر کرد و آروم گفت: ادیسرعتش رو ز خونسرد،

 .ستینه، از افراد انجمن ن_

 !دیخونسرده! نکنه کال منو اسکول کرد یادیدختره ز نینگاهش کردم، ا یعصب

 ؟یکمکم کن یخوا یم یپس چه طور_

 جابه جاشد.  یرو صندل کمیبهم انداخت و  یقیشده باشه، نگاه عم میکه متوجه کالفگ انگار

 که بتونه کمکت کنه؟  یستین لشوندهیتبد هیمگه تو دنبال _

 مثبت تکون دادم و آروم گفتم: یبه معن یسر

ما وقت  ن،ی! فقط ببیکن کاریچ یخوا یاصال م ای ،یکن یم کاریچ یدار قایکه شما االن دق کنمیچرا، اما درک نم__

 دکتر...دکتره گفت... نیبده، ا یلیحالش خ نیشاه میندار

 دونم چه مرگم شد! یشد و نتونستم ادامه بدم، نم یناخوداگاه اشکم جار ره،یکه گفتن ممکنه بم نیا یادآوری از

اصال  نده،یطرف نگران آ کیاز  اد،یسرش ب ییبال ترسمیطرف م کیبا خودم چند چندم؟! از  ستیمعلوم ن اصال

 کنم! یخوام چه غلط یم ستیمعلوم ن

 گفت: کردیم شتریسرعتش رو ب کمیهمون طور که  یرو به سمتم گرفت و با لحن مهربون یلدستما

که کمکت کنم. اگر نبردمت  امینگران نباش، من دارم همراهت م شهیمن مطمئن حالش خوب م زم،یگوش کن عز_

بفهمه براتون دونم اگر انجمن  یکرده هستم و م یمحسن یآقا کیکه برادر کوچ ییکارها انیانجمن چون درجر

 .شهیدردسر م

 شه. یبدون اونا که نم ؟یها چ لشوندهیپس تبد_
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 گفت: یسمت صورتم خم شد و با لحن شوخ کمی د،یلب هاش کش یکرد و دستش رو رو یا خنده

 جم؟یجا هو نیمن ا_

البد  ست؟ی! آره خوب مگه برادرش نلشوندسی...تبدزهیدختره، خودشم چ نینکنه ا نمیبب ساینگاهش کردم، وا گنگ

 باشه! نشونیب یارث زیچ کی

 ؟یهست لشوندهیشما خودت تبد_

 خوشحال شدم! کمیآره تکون داد که  یبه معن یسر

 ؟یکرد هست فیکه ندا واسم تعر یینایتو االن از ا یعنی ناموسن

 د؟یهست یعیآنقدر خوشگل و طب همتون

 به نظر یو آنقدر معمول ستین بیهستن چرا چهره هاشون عج بیکه عج نایا ییبا دقت بهش نگاه کردم، خدا کمی 

واسم جالب بود  ه،یعیرطبیموجود غ کی نمیکه ا دمیفهم ینم گمیمن تا صدسال د گفتیاگر خودش نم یعنی! ان؟یم

 .نمیبیدارم م گهید دیجد زیچ کیکه 

 .شناسمیاما، من شمارو نم یدونست یشما اسم من رو م_

 گشت آروم گفت: یداخلش م یزیداشت و همون طور که انگار داشت دنبال چپاش بر یرو از رو شیگوش

تر  کیکردم، من روسال هستم خواهر کوچ یم یاول خودم رو کامل معرف دیشرمنده. با زمیعز جمیگ یلیمن خ_

 رادمنش. نیرحسیام

دم و ش الشیخیمانتوم، ب بیتو ج یبهش بگم که با زنگ خوردن گوش یا گهید زیخواستم چ ،ی! چه اسم باحالروسال

 رو برداشتم. یگوش

 فشردم و کنار گوشم قرار دادم. قینفس عم کیدکمه سبز رنگ اتصال رو با  زد،یبود که مدام زنگ م ندا

 الو._

 سکته کردم! یهام رو نداد امکیچرا جواب پ ؟ییالو هلنا، کجا_
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 میرفت یجلو تر م یکه هرچ یکه نگاهم، قفل جاده ا یدرحال یبا لحن شرمنده ا دم؟یداده نفهم امیپ یک نیا عه،

 گفتم: د،یرسیآشنا تر به نظر م

 ؟ییعمارت تو کجا گردمیاصال حواسم نبود، من دارم برم دیببخش_

 مکث کرد و آروم گفت: کمی

منم  دیخون به پا کرد تا دلت بخواد هوار کش اریدان یمجبور شدم برگردم، جات خال نمیتورو بب امیکه پ نیقبل ا_

دادم! البته نگران نباش قانع شده حالشم خوبه. االنم اومدم تو اتاق تو، آقا شاهرخ کارت داره  لشیمثل بز لبخند تحو

 ...یلحظه گوش هی

 نینبود، به گوشم طن ایدن یها یاز درد و ناراحت یکه خال یبم و مردونه ا یصدا هیگفتم که بعد از چند ثان یا باشه

 انداخت. 

 شد؟یسالم، چ_

 هیرو داره که مبادا  نیکه هر لحظه ترس ا زدیموج م یدیبود و من از اون مشتاق تر! تو صداش التماس و ام مشتاق

 شدنش بشه.  دیباعث ناام یحرف ایاتفاق 

 عمارت. امیمن دارم م دیسالم آقا شاهرخ، نگران نباش_

 ؟یایم یدار یبا ک_

 فکرش رو به خودش مشغول کرده. یزیبود و انگار چ شیرانندگ یبه روسال انداختم که حواسش پ ینگاه

 قبول کردن کمکمون کنن. شونیا ام،یرادمنش خودشون رفتن خارج االن با خواهرشون دارم م یکه آقا نیمثل ا_

رو از خودم فاصله دادم. هنوزم چراغش  یجمله کال سکوت شد، اول فکر کردم تماس قطع شد، گوش نیگفتن ا با

 وصله که! شد، یروشن خاموش م

 گفتم؟ الوو؟ یچ دیدیالوو، آقا شاهرخ؟ شن_

 منتظرتم. ای. بدمیآره، آره شن_
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 و ترس به دلم چنگ یحس نگران یبود و حساب ریفکر خودمم درگ بم،یرو قطع کردم و دوباره گذاشتمش تو ج یگوش

 دیکش ریحظه بدجور تل کیبا فشار دادنش  کرد،یدرد م یلیفشردمش، خ ی. دستم رو به آغوش گرفتم و کمزدیم

 گفت: یسمتم و با لحن آروم دیلب گفتم، روسال نگران چرخ ریز یکه آخ

 نبود؟ یا گهی! کس دیاومد یواسه چ یدیحالت خوبه؟ تو که صدمه د_

 گفتم: فشردمیهم م یرو به دندون گرفتم و همون طور که چشم هام رو رو لبم

 یجور نی! اون واجب تر از منه به خاطر نجات جون من اهیجد یلیخ نیاما، واسه شاه ستین یجد یلیزخمم خ_

 .دیصدمه د

تر  کیبه خارج شهر و عمارت نزد یشدنمه، هرچ فیاونم به خاطر ضع کردمیسکوت شد، بدجور حس سرما م کمی

 .دیچیروسال تو گوشم پ یصدا قهی. بعد از چند دقدادیخودش رو نشون م شتریب یخاک ریمس م،یشد یم

 ؟یدوسش دار_

تو خودم مچاله شدم و با  شتریب کرد،یم تیسمتش سر چرخوندم، کم کم سرما داشت به مغز و استخوانم سرا جیگ

 گفتم: یگرفته ا یصدا

 رو؟ یک_

 کرد گفت: یرو روشن م نیماش یسردمه، همون طور که بخار دینگاهم کرد، انگار که فهم یرچشمیز

که با تصور از دست دادنش اشکت  یکمک. همون کسدنبال  یزخمت اومد نیکه به خاطرش با ا یهمون کس_

 یزی. حرکاتت چیاعتماد کرد یشناسیکه اصال نم یکه برات آنقدر با ارزشه که به خاطرش به من ی! کسادیدرم

 .زنهیم ادیاز دوست داشتن رو فر شتریب

حسش کنم، به  نستمتویبود که االن م یزیچ نیلذت بخش تر یبخار یکه گرما یانداختم ، درحال نییرو پا سرم

موضوع برام سخته  نیدادم اما، وحشت دارم از اعتراف به ا یسوت یکه چند دفعه ا نیسوال فکر کردم. با ا نیجواب ا

گذاشتم تا به نوبت اول دستم رو فشار بده  فتیدستم سالمم رو ش یرسه. درحال یممکن به نظر م ریغ یکم دیو شا

 گفتم: یحال یبا ب دیکش یم ریبعد شکمم رو که ت
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ترسم نتونم  یدوسش داشته باشم م دیکنم من نبا یممنوعست، حس م زیچ هیدونم دوست داشتن من  یآره، اما م_

 کنارش بمونم.

 .دیکه نگاهم کنه پرس نیبدون ا روسال

تا آخر  ای ؟یکن یزندگ یکه عاشقته بمون یکنار کس یکه نتونست نیعمر با حسرت ا هی ؟یکار کن یچ یخوا یپس م_

 ؟یکن یبدون اون زندگ یتونیاصال م ؟یخودت بخر یو تا موقع مرگ برا یعمرت فقط چشمت دنبالش باشه و بدبخت

 یمعمول یاز آدم ها یکیالبد واسش جالبه که  ده؟یبحث رو وسط کش نیبهش کردم، چرا اصال ا ینگاه یناراحت با

 که االن بخوام راجبش فکر کنم!  ستین یزیچ نیخون آشام بشه. ا کیعاشق 

کنم اما من و اون  یبدون اون زندگ تونمیخودم بخرم؛ نه نم یبرا یخوام بدبخت یواقعا م دیآره شا ،یفهم یتو نم_

 انسانم و اون... هیمن  م،یباهم فرق دار

 کرد گفت: یبه عمارت کم م دنیکه سرعتش رو به خاطر رس یدرحال ،یخونسرد و عاد یلیوسط حرفم و خ دیپر

ا ب ینتونه خودش رو کنترل کنه؟ از زندگ ای اره؟یسرت ب ییکه بال یترسیم یخون آشامه دورگس؟ از روز هیچون _

 !؟یترس یکه هر روز خدا به خونت تشنس م یخون آشام هی

جاده رو  ریخ یخونه پارک کرد و چند لحظه ا کیدونه؟ نزد یاز کجا م زارویچ نیکردم، اون ا یبهش نگاه م متعجب

 به روش شد.

 یبخوا یکس نیکه با همچ یترسیخودِ تو نم ؟یحال من رو درک کن یتونیاصال مگه م ؟یدون یاز کجا م نارویتو ا_

 سختِ،در یلیخ دمیام ند یلیتخ لمیف یکه تو عمرم حت یمن یبرا ییموجود ماورا هیبا  یزندگ ؟یرو بساز ندتیآ

 !رممکنهیواقع غ

به در انداخت و  یبهم زد، همزمان که نگاهم رو صورتش بود در عمارت هم باز شد. نگاه یلبخند کمرنگ برگشت،

 زمزمه وار گفت:

 !ستین شیبدون عشق حرف حال نویبگم، ا یزیچ هیبهت  خوام یدرک کنم؟ م تونمینم یدون یاز کجا م_

 !هیفازش چ کردمیاصال درک نم گمیو مبهوت بهش نگاه کردم، به جرات م جیگ
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باشه تکون دادم و همون طور که  یبه معن یسر م،یبر نییدستم رو فشرد و اشاره کرد که پا د،یرو که د جمیگ هنگا

 شدم. ادهیفکرم بدجور مشغول حرفاش بود پ

هوا سرد باشه، حداقل نه  یلیخ کنمیکه فکر نم نیشدن همانا، لرز گرفتن منم همانا! بدجور سردم شد، با ا ادهیپ

 !رهیلرزش بگ یکه کس یآنقدر

 صدا قورت دادم. یندا و چهره پکر آقا شاهرخ آب گلوم رو ب دنی. با دمیرفت اطیتند همراه روسال داخل ح یقدم ها با

ه ک اریدان دنیکرد، چشم گردوندم که با د یکه روسال گرم با آقا شاهرخ سالم و احوال پرس میجلوتر رفت یقدم چند

 .مستادیاومد، کنار ندا ا یبه سمتمون م

 به روسال کرد و محترمانه گفت: یخونسرد اشاره ا اریدان دنیبا د شاهرخ

رفته خارج،  یواسه کار نیرحسیهستم. انگار ام یمیدوست صم شونیخانم رادمنش هستن، من با برادر ا شونیا_

 خداروشکر خواهرشون بود.

 یورندا چه ط ستیبود، معلوم ن زیبرانگزد. که واسم تعجب  یبه روسال انداخت و لبخند کم جون ییراینگاه گ اریدان

 گه. ینم یچیکرده که ه یرو راض نیا

 هستم. یمیرح اریسالم، دان_

دن ش ریدرحال سراز یترس و نگران اریتکون داد. از گوشه گوشه صورت دان یبهش زد و سر یمتقابلن لبخند روسال

 که تو گذشته سرشون اومده، حق داره به انجمن اعتماد نکنه. ییبا اون بال دمیبود. بهش البته کامال حق م

 شمرده شمرده گفتم: خوردیکه از سرما کم کم دندونام بهم م یگوش ندا بردم و درحال کیسرم رو نزد واشی

 ؟یصحبت کرد اریبا دان_

 بهم کرد و لبش رو به دندون گرفت.  ینگاه یرچشمیز ندا

 ادیقانع کردنش ز ،ینیکه نگران شاه یستی. اما، فقط تو نمیکرد یکیزیورد فبرخ کمیشد  یآره، البته قانع نم _

 سخت نبود.
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منم از خدا خواسته زودتر از همه رفتم داخل و به آشپزخونه  م،یتکون دادم که آقا شاهرخ اشاره کرد داخل بر یسر

 و برداشتم و خوردم. دیکه به دستم رس یزیچ نیپناه بردم، اول

 رسونده. یبدجور منو به مرز کالفگ گهیافتاده بود و دستم د فشارم

ا، تنها بودم ام یزیچ یمسکن کی یحت ای هیاول یمثل جعبه کمک ها یزیها دنبال چ نتیتو تک به تک کاب یسخت به

 مورد بود. کی نیکه وجود نداشت هم یزیچ

خداکنه هنوز تو عمارت باشه. آنقدر نگران  رم،یرو بگ نیاومدم بلکه از ندا سراغ دکتر مع رونیاز آشپزخونه ب کالفه

 !هیگر ریاز درد بزنم ز گهیاالن هاست که د دم،یبودم و هستم که به خودم نرس نیحال و روز شاه

 شدن تو اتاق ریسراز یبود که به جا یشاهرخ و روسال رو مبل مشغول صحبت بودن و انگار بحثشون مسئله مهم آقا

 کنند. یدارم صحبت م نیشاه

 بزنن؟ یزیچ یحرکت هیاالن  دیکنن؟ نبا یچرا دارن صحبت م نایزنم ا یدارم پر پر م نیجا واسه حال شاه نیمن ا 

 کیانداختم که نزد اریو نگاهم رو از اونا به دان ستادمیبدم ا هیکه بتونم به درگاه در تک یدر آشپزخونه، جور یجلو

 مونده بود. رهیخ رونیپنجره به ب

 کردم و پشت سرش قرار گرفتم. یرو ط یرو به آغوش گرفتم و چند قدم دستم

 یشاک دمیسمتم، بهش حق م دیداد از دستم دلخوره چرخ یکه نشون م یبا اخم کمرنگ دیپام رو شن یصدا یوقت

 کردم. یطور نیاونم بهم حق بده که چرا ا دوارمیباشه فقط ام

 گذاشته گفتم: شیه نماترک خوردم رو ب یکه لب ها یبا لبخندِ کم رنگ 

 ست؟ین نیدکتر مع د،یببخش_

 جوابم رو داد. یجد یلیخ

 ؟یرفت انجمن، درد دار شیساعت پ کینه _

 رنگ بهم داد. یکتش و دو بسته قرص صورت بیآره تکون دادم که دست کرد تو ج یبه معن یسر

 بخور. یرو داد که بهت بدم. هروقت درد داشت نایزد دردت شروع شه، ا یحدس م_
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 گفتم: یازش گرفتم، خواست از کنارم رد شه که با لحن شرمنده ا یزیتشکر ر با

 دونم که... یبابت رفتارم متاسفم، م_

 گفت: یکرد با لحن گرفته ا یکه نگاهم نم یحرفام و درحال نیب دیپر

قدر آن گهیاما، د یایار بکن زایچ نیو با ا یاتفاقات رو پشت سر بزار نیدونم برات چقدر سخته که ا یم ست،یمهم ن_

 .ینیبب بیبعد ممکنه آس یبار ندا کنارت بود سر نیخودسرانه عمل نکن ا

 لب زدم. یبودم با ناراحت یفرار رشیکه از نگاه خ یانداختم و درحال نییرو پا سرم

 منه که االن... ریهمش تقص ییجورا هیبابت دوستتون هم متاسفم! _

تو  یخواست بغض صداش رو قورت بده. دست یکه انگار م دیکش یقینفس عم یمشهود یوسط حرفم، با کالفگ دیپر

 گفت: ریو سر به ز دیموهاش کش

 اومد تو یکرد و م یم یرو شیپ یاون طور دینبا سانی. علستیتو ن ریمقصر ندون، تقص یزیچ چیخودت و واسه ه_

 ...نیاالن تو وشاه دیاومد شا یکه البته اگه نم

اومد تو االن  ی. آره اگه اون نمیمونیمثل حس درد و پش یزیبه درون قلبم چنگ زد، چ یزیکرد، ناخوداگاه چ مکث

 .میهر دو مرده بود نیمن و شاه

 شد. دهیسرم رو بلند کردم و نگاهم به اون سمت کش فن،یآ یصدا با

 با من هستن. د،یشه باز کن یاگه م_

اال ب یبا ابرو ها د،یرس یمتعجب به نظر م یکه کم اریروسال بود که سکوت مسخره سالن رو شکست. دان یصدا نیا

 به روسال انداخت و آروم گفت: ینگاه دهیپر

 اد؟یب دیگفت یبه کس_

 لب زد. زدیکه توش غم موج م یلبخند مچهیما و همزمان شاهرخ با ن کیو روسال بلند شدن و اومد نزد شاهرخ

 تو. ادی. بزار بشیشناس یاتفاقا م ،یِکمک یرویآره، ن _
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 ره،دیکه سوال کنه ک نیرفت و بدون ا فنیدستش به سمت دکمه آ یبه هراشون انداخت ول ینگاه مشکوک اریدان

 رو باز کرد. اطیح

 .دیکش اریبه شونه دان یدست شاهرخ

 که روسال خبرش کرده. هیک نیا نمیخدا فضول! رفتم سمت پنجره تا بب شهیکه هم منم

 مطلق نمونده. یکیتا تار یزیبود و چ شیساعت ش کیرفتن، نزد اطیتو ح ارمیآقا شاهرخ و دان همزمان

 نداشت. شتریب نمیسرنش کیکه  یمرسدس بنز مشک کیداخل،  ادیتا طرف ب دیطول کش کمی

که کامال مشخص بود از  ینیکه روسال اومد کنارم و با لبخند دلنش کردمینگاهشون م جیداشتم گ یطور نیهم

 رو لب هاش جا خوش کرده، گفت: بهیآدم غر نیاومدن ا

 کرد. رید کمی _

 کیدست داد. با دقت نگاهش کردم  اریاومد و با آقا شاهرخ و دان نییپا نیبگم که اون پسره از ماش یزیچ خواستم

 شناسه. یرو م اروی نیکامال مشخص بود که ا اریو وحشتناک دان ظیجام اخم غل نیاز هم ییجورا

که  دادمیواقعا چهرش خوب بود! قشنگ داشتم با نگاهم قورتش م یبرادر یم جاپسر جوون که جا داره بگ کی

 گفت: یطونینگاهم کرد و با لحن ش نهیروسال دست به س

 نگاهش نکن. یجور نیصاحاب دارها، ا_

 ه؟یپسره ک نیا_

 .نیمثل شاه یکی_

 نگاهش کردم. یسمتش و سوال دمیچرخ

 بالِست؟ یعنی_

اومدن داخل. گفت بالست؟ با  یآره تکون داد، دوباره نگاهم رو بهشون انداختم که کم کم داشتن م یبه معن یسر

 .دمیپرس جیگنگ برام درست شد، ناخوداگاه گ زیچ کیتو ذهنم  یزیاومدن چ
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 ؟یشناس یپسره رو از کجا م نیا_

. نگاه کردیرو جارو م نیزم باز شدن در باعث شد برگردم سمت روسال که با نگاهش یهمزمان صدا ومد،ین صداش

 گفت: یو خاص یبا لحن آروم دیمنتظرم رو که د

 ست؟ین شیگفتم عشق حرف حال ادتهی_

 آره..._

 داد.  هیبهم هد یبلند کرد و لبخند مهربون سر

 نامزدمه._

 شه؟! یلحظه هنگ کرده نگاهش کردم. دهنم وا موند، جانم؟ مگه م کی

خون آشام دو  کینامزد روسال  ه،یبه چ ینداشتم. تو کف مونده بودم که چ موضوع رو اصال نیکردن ا لیتحل قدرت

  ستن؟یباهم دشمن ن نایرگست! مگه ا

جوابش رو دادم. معلوم  ریبازم رو بستم و سر به ز مهیشدم که با سالم همون پسره؛ دهن ن یداشتم غرق م تیجیگ تو

روسال و دستش رو گرفت و با لبخند  یکردم! اون پسره اومد رو به رو یذهنم داشتم شنا م تیچقدر تو هنگ ستین

 .نمیمنم تونستم بب هتو نگاهش بود ک یگم چنان شوق یسمت خودش به جرات م دتشیکش

 نیآدم عاشق هم کینگاه  یعنیکرد!  ینگاهم م یجور نیهم شمیاون شب اومد پ یافتادم، وقت نیشاه ادی ناخوداگاه

 ون آشامِه؟ که خ نیبا ا ه؟یطور

 نگاهم کرد و من جواب نگاهش رو ندادم... یجور نیمن، اونم ا نِیشاه ا،یخدا

اصال متوجه مکالمه  گهیاشک هام درحال شکست بودم، د زشیاز ر یریپر پرِ، در جدال سخت جلوگ تمیظرف گهید

 خطاب به همشون گفتم: اریاخت یاشون نشدم ب

 ...ستیاون حالش خوب ن ن؟یسراغ شاه میشه، اول بر یم_

 فشرد گفت: یزد و همون طور که شونم رو م یلبخند د،یبغض داشت، روسال که حال داغونم رو د یادیز لحنم

 واجب تره! زیاز همه چ یمحسن یحق با هلناست، االن آقا_
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و از پله ها  میاز دست بدم، من و روسال جلو افتاد یراحت نیرو به هم دمیام نیآخر ستیهم واجب تره، قرار ن واقعا

قه پله ها با نگاه نگرانش بدر یما رو تا باال یبا کالفگ اریپشت سرم هم آقا شاهرخ و نامزد روسال اومد و دان م،یباال رفت

 کرد.

 کردم. یقلبم رو حس م یحالم بدتر شد. قشنگ ضربان باال دنشیورودمون به اتاق بازم با د با

که نماد غم و اندوه هستن، به حرکاتشون زل زدم.  یدر نشستم و مثل مجسمه ها کینزد یرو صندل ار،یتاخ یب

کلمات و جمالت رو از  نیا لیآنقدر حال خودم بد بود که قدرت تحل دیشدم و شا یاز حرفاشون رو متوجه نم یچیه

 دست داده بودم.

 کنم! یکه فکرش رو م هیحالش بدتر از اون نیشاه یعنی نیا دم،یترس شتریاز چهره نگران نامزد روسال ب اما،

 چیاتاق مثل من ه نیکه بو، آقا شاهرخم تو ا یهر چ یکار کنن، ول یو قراره چ هیبه چ یدونستم چ ینم قیدق

 کارست.

 تا کارشون تموم شه؟ میمنتظر باش رونیب میبر یخوا یم_

 . دمی، سمت شاهرخ چرخدادم یفشار م یکه با دستم چشم هام رو کم یحال، درحال یب

 نیا رم،یمن نداره که هرجا م یبرا ییجا گهید ایدن ایخفس  یلیمن خ یجا برا نیا یهوا ای دم،یکش ینفس یسخت به

 .شهیمزاحمم م یخفگ

 کیانگار  کشهیم نیکه شاه یدونم با هر نفس یکه م یمنتظر باشم؟ درحال رونیب تونمیم تیوضع نیطور تو ا چه

 …شهیتر م کیقدم به مرگ نزد

 تفاوت باشم؟ یب تونمیطور م چه

 جا کنارش بمونم. نیخوام ا ینه، م_

 تره! دیاالن رنگت از گچ اتاق هم سف نیحالت بد شه. هم ترسمیآخه م_

 کرد، انداختم.  ینگاهم م یمشهود یبود و با نگران ستادهیکه االن رو به روم ا ییخستم رو از شاهرخ به روسال نگاه

 بابا! یا
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 یکه چشم هام کم یدرحال ی! با لحن کالفه ادیچرخ یناموسا چرا دور من م نیسراغ شاه دیحالش بده بر گهید یکی

 اشاره کردم و گفتم: نیبا دست به شاه د،ید یتار م

 …به خدا من حالم خوبه د؟یبه اون برس شهیم_

 وسط حرفم و با اخم گفت: دیپر روسال

 نیکه شاه یاومدم، مطمئن باش تا وقت یازم کمک خواست رون،یو برو باالن پاش نیهم یستینه هلنا، تو خوب ن_

 . یبه درمان دار ازیحالت بد هست و ن نیاما تو االن به اندازه شاه رم،یخونه نم نیخوب نشه از ا

نبود که خودمم  شیبدم اما، قلبم اصال حال صیچهرشون رو تشخ تونستمیشد و نم یداشت تار تر م دمیکم د کم

 حالم بده!

ه کرد و زمزم تمیآروم هدا یبا قدم ها رونیدست سالمم گرفت و به سمت ب یاز بازو متیکه گذشت روسال  با مال کمی

 وار گفت:

 .یرو داشته باش گهید بیعج زیچ یسر هی دنیحالت فکر نکنم طاقت د نیکنم اما، با ا یدرک م یدونم نگرانش یم_

 گفتم: قیعم یحال با نفس یر گرفتم و برو به در گاه د دستم

 ؟یکار کن یچ یخوا یمگه م_

 و با لبخند گفت: دیخند

 راه بندازم!  یزیقراره خون و خونر_

موضوع رو فراموش کرده بودم. هنوزم  نیاز خون روسال بخوره. پاک ا دیبا نیافتاد، شاه میفکر کردم تا دوزار کمی

 بود... ایرو کی نایتمام ا نمیبیو م شمیروز از خواب پام کیکه  نهیا میباور قلب

پشت صحنه  دمیم حی! ترجزنمیم غیج نمیبب نهیبابا! االن من خودمم تو آ هیمشتاق تر شدم که نمونم، چ خودم

 بمونم.

 و التماس مشخص بود گفتم: یکه توش نگران یدست روسال رو ول کردم و با لحن م،یدیپله ها که رس یباال به

 .نییپا رمیاون، من خودم م شیتو روخدا برو پ_
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 اومدم. نییشمرده شمره، از پله ها پا یتکون داد، دستم رو به نرده گرفتم و با قدم ها یدستم رو ول کرد و سر مردد

 خواست! یحموم داغ م کی ایخواب راحت  کیجور واجور، دلم  یهمه کش مکش ها نیاز ا خسته

 کرد. یم تمینور کم هم اذ نیهم سوختیتِربود چشم هام م میسالن به نسبت طبقه باال، مال نور

آشپزخونه، خودم رو  کیبهم داد رو بدون آب خوردم و رو کاناپهِ سهِ نفر نزد اریکه دان ییمسکن ها نیاز هم یکی

 پرت کردم.

 خوام بخوابم. ین مهم افتاد، فقط اال یکرد و چشم هام رو هینرم مبل، تک یبه پشت سرم

هم  دیام نیکه ممکن ا نیفکر کردن به ا یمنه، حت دیام نیدرست شده! روسال آخر زیهمه چ نمیو بلند شم بب بخوابم

 رسونه. یم یبره، من رو تا مرز دق مرگ نیاز ب

 بابا! یا

 .رهیگیاز رو حسادت دردشون م گهید یدرد دستم کم بود حاال دونه به دونه اعضا 

رو  شیسر کی گم،یهمه اتفاقات جورواجور که به جرات م نیا نیو تو خودم مچاله شدم، از ب دمیمبل دراز کش رو

 م.تمرکز کن شیکی یبخوام رو یحت دمیترس یم اد،ینتونستم هضم کنم و هنوز با عقل من بدبخت جور درنم یحت

 بلکم بدتر!  نِ،یمثل شاه یکیرفت، نامزدش  یروسال رو مخم رژه م یصحبت ها نای! وسط همه اتازه

 و گرگِ! شیدوتا کنار هم مثل بودن، م نیبودن ا دمیدوتا موجود فهم نیکه درباره ا ییزایتوجه به چ با

 شه؟یم گهیم ایخدا

  فته؟یب تونهیم یاتفاق نیهمچ یطور چه

 تونم. یرو واال نم یکی نیرو بتونم درک کنم ا یزیهرچ

 خواب و آرامش موقت بودم، بلکه مسکنِ زودتر اثر کنه. نیکم چشم هام گرم شد، خودمم مشتاق ا کم

واب نتونست تحمل کنه و به خ گهیرو د یهمه خستگ نیا ینیچسبوندم، چشم ها سنگ شتریمبل ب یرو به پشت کمرم

 رفتم.
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 …شو داریدختر، ب یهلنا، ه_

 دمیبهم چسب یپلک ها نیاز ب دم،یم صیتشخ یه خوابم هستم به راحتک یوقت یمهربون و گرفته ندا رو حت یصدا

 به چهره مشتاق ندا انداختم. یو نگاه جادیا یکیروزنه کوچ

 و حال ندارن از جاشون بلند شن. دنیصدساله خواب کیرو دارم که نزد ییاالن حس و حال اونا قیدق

 رو از دوشم برداره. یهمه خستگ نیا تونهیکه صدسال خواب هم نم هرچند

 نیواقعا دردش از ب ایدستم به خاطر خواب رفتن،  یحس یکردم ب یکه داشتم فکر م یدرحال ،یلحن خواب آلوده ا با

 رفته، گفتم:

 شد؟ یچ نیشاه_

 نیمبل رو زم یوانمود کردن هم نداشت. آروم همون جا جلو ییتوانا دشینازک و کش یزد، لب ها یجون یب لبخند

 گفت: یگرفت با لحن آروم یصورتم قرار م کیلبه مبل، نزد یدستش رو کیکه  یالنشست و درح

. المصب، بزار چشمات واشه دیهم هست هیچقدر شب نیتو و شاه برمیم یپ نیبه ا شتریب گذره،یم شتریب یهرچ_

 .یتو خواب اسمش و صدا زد یبه اندازه کاف ریبعد سراغش رو بگ

 یعنیندارم، آبروم رفت  یفرق چیلبو ه کیو مطمئن شدم االن با  دیصورتم دو یحرفش خون به داخل رگ ها نیا با

 تو خواب اسمش رو صدا زدم؟

 هم نداره!  یفکر کردم. خب، تعجب دمیکه تا االن د یمسخره ا یدستم رو فشار دادم و به کابوس ها یکم

 داشت! یحضور فوق العاده پر رنگ نیشاه دم،یکه د ییتمام چرت و پرت ها تو

 گرفتم، گفتم: یکه لبم رو گاز م یرو به اطراف انداختم و همزمان درحال نگاهم

 روسال و شاهرخ کجان؟ شد؟یچ ،یحاال هرچ_

 .دیورم کردش کش یبه چشم ها یباال انداخت و دست یشونه ا ندا
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دا به منم نگفتن رفتن و تازه، نامر رونیب یواسه کار اریدونم شاهرخ و دان یاالن اومدم، فقط م نیراستش منم هم_

 .یبهداشت سیجا بود، رفت سرو نی! اما، روسال االن ایچه کار

 انداختم.  یبهداشت سیاز حد ورم کرده بود به چراغِ روشنِ، سرو یادیندا که ز ینگاهم رو از چشم ها همزمان

 دونست! ینم یزیکه چ نیپرسم، ا یاز اون م ادیب بزار

ز درا یدادم و پام رو کم تیوضع رییآه و ناله که به خاطر خشک شدن کمرم،ِ تغ یمبل به حالت نشسته، با کل یرو

 کردم.

 …ندا_

 ادیشد بهش بگم معدم داره م یروم نم ییجورا کینگاهم کرد، لبم رو دو مرتبه گاز گرفتم.  یسمتم و سوال برگشت

 تو حلقم اما، دردش واقعا عذاب آور بود.

 …گمیکنه. م یکردم، االن بدجور درد م یمصرف م یبا معده خال دیهست من بخورم؟ من قرص نبا یزیچ_

 دستش رو زد به کمرش و گفت: یبا لحن پر از حرص ستاد،یبرق گرفته ها از جاش بلند شد و روبه روم ا مثل

 یدونه به دونه اندام ها یخوا یم یترکوند یدستت رو که زد ؟ی! مگه مرض دار؟یخورد یبا معده خال یچ یعنی_

 بشه؟ تیزیچ هی دیخب؟ حتما با یچرا به من نگفت ؟یروهم به ملکوت برسون گهید

م ک دیسف یچادر گل گل کیکنن! فقط  یم دیمادربزرگ ها رو داشت که با جارو بچه ها رو تهد لیتمام معنا استا به

 داره که دور کمرش ببنده.

 لب ریز یا ونهیبا اخم د دیرو د لیدل یب یها شل شد و خندم گرفت، ندا که خنده شمیتصور ندا با چادر و جارو  ن از

 گفت.

 . ارمی! االن برات غذا مایخور یجا، از جات تکون نم نیبتمرگ ا_

مشخصات تو ذهنم محو کنم، همزمان که ندا رفت روسال هم  نیندارو با ا ریکردم تصو یتکون دادم و سع یسر فقط

به اسم طاقت در من مرده، به سرعت از جام  یزیداشتم اما، چ جهیکه سرگ نیاومد، با ا رونیب یبهداشت سیاز سرو

 .دمیرحم رو تار د یب یایدن نیرفت و ا جیبلند شدم و سمتش رفتم که وسط راه سرم گ
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 مهربونش بازوم رو گرفت. یبخورم، که دست ها نینمونده بود زم یزیچ

 .نمیبب نیبش ایبابا مگه نگفتم اول به خودت برس، ب ؟یهلنا جان خوب_

 هم فشردم. یچشم هام رو رو یروسال نشستم و چند لحظه ا ییمبل، با راهنما نیتر کینزد

 زیمماهرانه و ت یلیبه صورت خ یرنگ دیباالترش رو با پارچه سف کمینگاهم به دست چپش افتاد، از مچ تا  ناخوداگاه

 پانسمان کرده بود.

 لحظه مور مورم شد! کی ده،یکه دستش رو بر نیتصور ا از

 شدم. رهیرنگش خ یمشک دهیکش یرو از دستش گرفتم و به چشم ها نگاهم

 شد روسال؟ حالش چه طوره؟   یچ_

 یرقمه دلم نم چیمشخص بود اما، ه یغم و گرفتگ یانداخت، توچهرش کم نییبهم زد و سرش رو پا یلبخند مچهین

 داره. نیبه شاه یربط شیفکر کنم که گرفتگ نیخواست به ا

 داره. یبه خودش بستگ شیبق م،یه رو کردالزم یما کارها_

 شد لب زدم. داشیپ یدونم از کدوم سوراخ ینم ییهویکه  یدادم و با بغض هیوا رفته ها به مبل تک نیا مثل

 ممکنِ حالش خوب نشه؟ یعنی_

گرفت  یهمون طور که دستم رو م ،یمانند یگرفت و با لحن دلدار نیبراق کف زم یها کینگاهش رو از مزائ روسال

 گفت:

 یلیمتاسفانه خ دمیطول بکشه تا خون من بهش اثر کنه، من زخمش رو د دیرو نگفتم! شا یزیچ نیمن همچ_

 …بره یزمان م نیبه عالوه که زهرشم وارد بدنش شده، ا قه،یعم

 !زمان

 برشگردوند.  شهیرقمه نم چیمدت به شدت بهم ثابت شده با ارزشه و ه نیکه تو ا یزیچ
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 نیدونستم، باهمچ یم یمسخره ا زیرو هم چ یلیتخ یها لمیف دنید ش،یکه تا چند ماه پ ینطور ممکن م چه

 خودم بخورم؟ یو ترس رو برا یهمه بدبخت نیکرد با برگشتن حافظم ا یفکرش رو م یرو به رو بشم؟ ک یقیحقا

 عواقب داره!  قتیبهم گفت، دونستن حق نیفهمم چرا شاه یم االن

 دونستم؟ یم دیاز کجا با ییباشه، خدا یزیچ نیممکنه همچ قتیحق دمیفهم یم دیاز کجا با من

 .ششهیاالنم رضا پ شه،یهلنا نگران نباش، اون حالش خوب م_

 بگم؟  دیبا یانداختم، چ یهام به صورت نگرانش نگاه رچشمیپشت حر از

 تونم که بمونم؟ یم یعنیبمونم؟  ششیکار کنم؟ پ یچ دیخوب شد من با یوقت

 کنم؟ هیو گر رمیبالشتم رو تو آغوش بگ ادش،یعمر شب ها به  کیرو دارم که نمونم و برم و  نیان ااصال تو ای

 ؟یکه برام رقم زد یچه سرنوشت نیا ا،یخدا

 گفتم: دیلرز یبه خاطر بغض م شیصوت یکه تارها یگرفته ا یباصدا

 کار کنم؟ یچ دیروسال من با_

 لفمیپدر و مادرم رو از دست دادم و آواره شدم تک یوقت ینداشتم، حت یو داغون یعمرم آنقدر احساس عاجز تو

ه ک رمیبگ شیرو در پ ریدونم کدوم مس یکردم و نم ریگ کیجاده دو طرفه تار کیمشخص بود. اما، االن درست وسط 

 پرت نشم. یمونیتو دره پش

 رو مبل نشست و منو سمت خودش چرخوند. کنارم

 !؟یکار کن یرو چ یچ_

 گونه هام نقش ببنده! یدرد رو نیا یپاکش نکردم، بزار ردپا یکه حت دیچشمم چک از یاشک

..کا..ر..کنم؟ ی..چدی...من..من...بادارشدیب ی..کشم، اما...اما...وقتی... خوب نشه ..من ..خودم ..رو منیاگ..ر شاه_

 خواد.. یاون..ا..ز..من..جواب..م

 …پر از آرامش یمنو گرفت توبغلش، بغل ،یلبخند مهربون با

Created in Master PDF Editor - Demo Version

Created in Master PDF Editor - Demo Version

http://code-industry.net/


 ترس از مه

 
540 

 

 و پر از لطافت! گرم

 وقفم شد. یب یها هیگهواره گر نیخواست، هم یاز آغوش ها م یکیدلم  چقدر

 ! ی. اما، هلنا به من گوش کن تو از قدرت عشق خبر ندارترسونتتیم یچ ایکنه،  یتورو مردد م یدونم چ یمن م_

 یحت ادیز هینشست و من از گر یرنگش م یشکمانتو م ینامرد، از گونم رو یرو شونه اش نشست، اشک ها سرم

 هم نداشتم. دنیفرصت نفس کش

 ؟ینکن دختر خوب. مگه دوسش ندار هیگر س،یه_

 با بغض لب زدم. نباریا

 عا..شقش..م._

کردم خودم رو بزنم  یکنم، چقدر سع یرو از همه مخف یواژه ا نیکردم همچ یم یمدت سع نی! چقدر تو اعاشقشم

 چپ اما، نشد! یبه کوچه عل

 کردم! یجام لبخندش رو حس م نیاز ا یفشرد، حت شتریکمرم نشست و منو به خودش ب یرو دستش

 م؟یباهم آشنا شد یمن و رضا چه طور یدون یم_

 من رو از خودش فاصله داد و به چشم هام نگاه کرد. ینه تکون دادم که کم یبه معن یسر فقط

 ؟یبشنو یدوست دار_

 یم یدونم چرا اما، باهاش حس راحت یگفتم. نم یلب بله ا ریو ز دمیقطرات بارون چشم هام کش یلیبه رد س یدست

نجات  یدوراه نیبتونه من رو از ا دیمشابه منه و شا طشیشرا یبود ول ییموجود ماورا کیکه روسالهم  نیکردم، با ا

 بده!

 گفت: یکش اومد و بالحن مهربون شتریلب هاش ب یرو میمال لبخند

 یمن یشناختمش و حت ی! اون زمان اصال نمرمیبود بم کیتو جنگل گم شده بودم و نزد دمیکه رضا رو د یدفعه اول_

 خون آشام دورگس که تشنه خونمه.  هیدونستم که 
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 کنار مبل برداشتم و گفتم: زیم یاز رو یو دستمال دمیرو باال کش مینیب

 ؟یدی..فه..فهمیپس..چ..چه..طور_

 فراتر از مهربون بود. یزیچ کیدختر  نیپاک کرد. ا تیو رد اشک رو با مالم دیگونم کشبه  ی. دستدیخند

 خواست منو بکشه. یکه م دمیفهم یراستش، زمان_

 زد. یلبخند محو دیحرفش چشم هام گرد و دستم رو هوا خشک شد. نگاهم رو که د نیا از

ه ب لیوقت ما چیخبر داشته باشم، ه تشیکه من از هو نیمن بود، بدون ا شیاما نکشت، نتونست. اون تمام مدت پ_

که خون آشامه  نیبار، با دونستن ا نیاول یتو زندان برا یشد. وقت ریکه دستگ یزمان یخوردن خون من نبود، حت

من از تو چشم هاش جواب رو خوندم. چهره  ،نداد اما یبهم جواب ؟یچرا منو نکشت دمیرفتم، ازش پرس دنشید

که بود به کمک برادرم  یرو بهم گفت. به هر بدبخت زیلرزونش همه چ یچشم ها یداد ول یو لو نمر یزیمغرورش چ

 شروع شد. زایچ یلینذاشتم زندان بمونه از اون جا به بعد خ

 هضمش برام سخت بود! کمیجمع و جور کردم، دروغ چرا  یمتعجبم رو کم نگاه

 …شیاسه تغذو زهیکه، چ نیمنظورم ا یعنیخوردن... یخب، اون برا_

 وسط حرفم و گفت: دیپر دیموضوع رو فهم نیبرام سخت بود، خودشم ا گفتنش

 چیه ،یبعد یها دارید ایاولش با من  داریآنقدر راحت تو د نیخوره، واسه هم یساله که خون نم ازدهی کیرضا نزد_

اما، بالست  رنیمی. خون آشام ها اگر خون نخورن مستنین لیاص ینشون نداد. بالست ها مثل خون آشام ها یواکنش

 .موننیم یباق فیها فقط ضع

دونم چرا اما، واقعا  یحرفش خوشحال شدم، نم نیا دنیاما، از شن هیکه منظورش چ فتهیب میتا دوزار دیطول کش کمی

 بهم دست داد! یحس خوب

 رو بکنه؟ یکار نیهمچ نمیممکن شاه یعنیکه ازش بپرسم،  دیرسیبه ذهنم نم یسوال

 شه؟ینم شیاگر خون نخوره طور یعنی
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 کنار کیکوچ زیکنارمون اومد و م ینیس هیتابانه ذهنم درحال جنگ بودم که ندا همراه  یب یکش مکش ها نیهم تو

دستش رو به  یکرد با اخم و لحن جد یرو روش گذاشت. همون طور که کمر صاف م ینیمبل رو با پاش جلو آورد و س

 تکون داد. دیحالت تهد

کنم که با کاردک نشه جمعت  یزنم لهت م ی! چنان مارمیغذا بمونه ها پدرتو درم نیقاشق از ا کیهلنا خداشاهده _

 کرد.

 داد و با خنده گفت: هیبه مبل تک نهیدست به س روسال

 کنم. یمنم کمکش م گه،یراست م_

خوشش  یه همراه مخلفات، بخار به همراه بوجلو آوردم، مرغ بود ب یرو کم ینیبه جفتشون رفتم و س یغره ا چشم

 یقحط نیشکل ا قایخواست دق یآب از لب و لوچم راه افتاده بود و دلم م ییجورا کیداد تازهِ تازه است!  ینشون م

 روسالهم حضور دارن. ومن ندا  ریافتاد غ ادمیلحظه  کیرو غذا که  وفتمیزده ها ب

 به جفتشون انداختم و آروم گفتم: ییگذارا نگاه

 د؟یخوریشما نم نم،یبب_

 تکون داد. یسر روسال

 .میکن دارتیب ومدیدلمون ن گهید م،یما غذا خورد ینه تو که غش کرد_

 رو به ندا انداختم. نگاهم

 ؟یتو خورد_

 ابروش باال رفت و طلبکارانه گفت: یتا کی نهیبه س دست

کنم بخور تا نچپوندم  یکه! حاالم زود باش دارم نگات م ستمیعقل ن یمعلومه که خوردم. مثل تو ب یفکر کرد یچ_

 تو حلقت.

 ینگاز گرس یرو لب به لب، پرِ برنج و با لذت تمام که ناش لیقاشق است نیلب گفتم و اول ریز یتک خنده باشه ا با

 مدتِ خوردم. یطوالن
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خوردم اشتهام  یم ینخوردم، هرچ یچیه یهست که درست حساب یگم چند روز یگرسنم بود و به جرات م واقعا

 کردم! یشد. رسما داشتم خودم رو خفه م یم شتریب

 ؟یایلحظه م هیروسال _

ستم نش خیس کمیبود انداختم.  ستادهیما ا کیبه نامزد روسال که نزد یسرم رو بلند و نگاه ،یبم و مردونه ا یصدا با

 خوره خون آشام باشه! یبردارم. ناموسن بهش نم میباز یحشکردم دست از و یو سع

از حدقه دراومده همراه با  یخوره؟ البد حتما دوتا دندون دراز با چشم ها یم نیشو وجدان مگه به چهره شاه خفه

 داشته باشه؟ ده،یپوست رنگ پر

 !کنیچقدر ش نایا یآشاما خون

نش از منتظر واک لیزندانبان ها با ب نیرفت، ندا که مثل ا رونیکوتاه از جاش بلند و همراه رضا ب دیببخش کیبا  روسال

واسه گفتن  ینگفت، راستش منم حرف یزیکنه، با رفتن اونا کنارم نشست و چ دادیطرف من بود تا سرم داد ب

 نداشتم.

همه خوردن  نیردم، آنقدر گشنم بود، که ارو خو اتشیهمه محتو عیغذا رو گذاشتم رو پام و بدون تعارف، سر ظرف

 رو بطلبه!

 رو گاز هستا. ارم؟یبازم برات ب یخوا یم_

 .ستیدر توانم ن گهید نیاز ا شتریشدم. دستت درد نکنه، ب رینه بابا، س_

آروم سمت آشپزخونه رفت. دل تو دلم نبود که برم  یگفت و ظرف رو ازم گرفت و با قدم ها یحال باشه ا یب ندا

خواست کنارش باشم، به حرمت  یدونم ممکنه چقدر طول بکشه تا حالش خوب بشه، اما، دلم م ینم ن،یشاه ندید

 که ازش دور بودم. یتمام مدت

مرتب و  یآروم، همون طور که شالم رو کم یگاه فشار و از جام بلند شدم و با قدم ها هیمبل به صورت تک یرو دستم

 کردم، از پله ها به سمت طبقه باال قدم برداشتم. یم زونیم

 زد. یو داغون بودنم رو داد م یکه سست ییها قدم
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شد دردش رو حس کرد  یم فیکرد و حاال به لطف اون مسکن، فقط خف یدرد نم شیبه شدت چند ساعت پ دستم

 . سوختیم کمیاما، 

 و در رو به سمت جلو دمیکش یقینفس عم ،یترس و نگران همراه با همون شهیباز بود، مشتاق تر از هم مهیاتاقش ن در

 اتاق برام مهم نبود، جزو صاحبش! زیچ چیهول دادم و داخل رفتم، ه یکم

 هستم!  دنمیبزرگ واسه بار لیدل کی برمیم یپ نمشیبیم تیوضع نیخواستم بازم ببارم، تا تو ا یم

بلند  یبرگ، رو کیکه فقط  یرو که مثل درخت خشک شده ا مانمیخوب بشه، من ا دی. اون باستیاالن وقتش ن اما،

 رقمه از دست بدم. چیه دیشاخش مونده رو نبا نیتر

 …کامل خشک بشه! حداقل االن نه دیدرخت نبا نیا

 کینداشتم، بدون روشن کردن چراغ همون جا کنار تختش نزد یصندل یبه نشستن رو یو رقبت لیم شهیهم مثل

 نشستم. نیزم یرو دیصورتش رو د که بشه کامل یقسمت نیتر

 خواست یاتاق، دلم نم یکیبود، با وجود تار ختهیصورتش ر یرو یو آشفته کم ختهیخوش حالتش االن بهم ر یموها

 دونم چه مرگم شده! یروشن کنم، نم یچراغ

تکون  کمیخم شدم، تو رو خدا  یصورتش کم یگاه در هم قفل کردم و رو هیلبه تخت به حالت تک یدستم رو رو ا

 بخور.

 خوره آخه؟ یچشم هات چرا تکون نم ؟یرو بد میرگیبمونم و تو جواب خ رهیشه آنقدر بهت خ یم یعنی

برگشتم  یدیسرقولم موندم و رفتم کمک آوردم؟ د یدینه اما، د ای یشنو یدونم صدام رو م یمن نم ن،یشاه_

 کنم. یمن...من دق م یتو خوب نش نیبب ؟یشه خوب ش یشه...م یم شت؟یپ

 قلعه ام شد و از گوشه چشمم به صورتم حجوم آورد.  واریموفق به شکستن د یهمه تالش، قطر اشک نیا نیب باالخره

خواست حس خجالت از جنس شرم به سرم  یکه دلم بغلش رو م نیاش انداختم،ته قلبم از ا نهیبه قفسه س ینگاه

 رو ندارم. یکس گهید نیرشاهیآوار شد، من غ

 نیریش نیدوباره بتونه ا یک ست،یکه معلوم ن یعشق یبرهنه و عضالن نهیتا س دمیمالفه رو باالتر کش یدستم کم با

 بشه. دهیزخم خورده رو به گهواره وجودش دعوت کنه، پوش
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که همش  رمیگیعمر عذاب وجدان م کی یکردم، دستش رو آروم گرفتم و فشردم. اگر بلند نش خی یدست ها با

 من بود!  ریتقص

 کشم که چرا زودتر بهت نگفتم دوست دارم؟!  یم عذاب

 صورتش گفتم: کینزد دیکوبیم نمیتاب، به قفسه س یب یو قلبم مثل پرنده ا دیلرزیکه چونم م یدرحال

 یکنم بعدا بهت جواب بدم اما نم تتیخواستم اذ یم ؟یخواست یازم مگه جواب نم ا،یکن یم ینامرد یدار ن،یبب_

که به  یهمون…ینیچه خون آشام تو همون شاه یخواد، چه انسان باش یصاحاب من تورو م یقلب ب نی! انیشه؛ بب

 …منم همونم و حاضرم...حاضرمم ،یرو زدم. تو همون زیهمه چ دیکه به خاطرش ق ی! همونستادیهمه ا یخاطرم جلو

 …ترس دیماتم و اندوه، غم و شا د،یبا شدت در گلوم ترک بغضم

قلبم رو به زبون  نیناگفته ا یکنم و حرف ها هیاز ته دل گر گهیباره د کیدادن تا و همه دست به دست هم  همه

 آوردم.

 کنم. یتخت خال نیهام رو سر ا یخوام تمام دق و دل یتختش زدم، انگار م هیبه رُو یچنگ

 نی...با...با همیکه دار ییبال ها نی...باهمیکه هست یزیچ نیمونده عمرم رو...باتو، باهم یحاضرم، تمام باق_

 …شمیاالنت، بگذرونم. برگرد پ تیشخص

………… 

 "سه روز بعد"

 "نیشاه"

 …فراتر از درد ،ییداشتم فراتر از تنها یحس

جنگل جزو  نیکرد، ا یکه فکر م یو درست، لحظه ا زدیآسوده قدم م الیگمشده تو جنگل بودم که با خ همون

 رس به دلم راه افتاد.با به وجود اومدن مه ت است،یمناظر دن نیباتریز

 …یمه لعنت نیا
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بهم  اهیرو جهنم کرد و به عنوان پاداش دوبال س میکه زندگ یشده ا نیهمون مه نفر نیترسم، ا یمه م نیمن از ا نه

 داد.

کشم و بدون  یم یقینفس عم ست،یاالن اصال خوب ن تیموقع یبرا نیقدم رفتم عقب اما، هوا به شدت خفس و ا دو

 .رمیبه سمت عقب م ظیمه غل نیا چشم برداشتن از

 .رمیکنم و فقط م یپشتم نگاه نم به

 کردم؟! ریگ یجنگل مسخره ا نیاصال چرا من توهمچ داره؟یدست از سرم بر نم نیا چرا

 رم،یم شتریب یدارم، اما هرچ یبلند برم یسرعت گام ها تیپشت بهش با نها شم،ینگاه کردن بهش م الیخیب گهید

 ! شهیتر م کیاونم بهم نزد

 .ندازهیکنه و منو از پا م یم ریخاک نمناک، به پام گ نیاز دل ا خت،یر شهیر هیشب یزیکشه که چ ینم یطول

 …رهیگیو قبل بلند شدنم، مه منو در برم نیزم خورمیم

. ادیخوام داد بزنم و کمک بخوام اما صدام درنم یکوبه، م یم نمیس وارهیو شتابان قلبم به د رمیگ یتنگه م نفس

 …رسه یکس نم چیآنقدر بلند بلند تو گلوم داد زدم که صدام به گوش ه

 …کمک ایجنگل متنفرم، خدا نیاز ا من

 نه...نه...ولم کن!_

 یو درست نم دید یمطمئن شدم باالخره صوت از گلوم خارج شد، چشم هام تار م د،یچیکه تو بازوم پ یدرد بد با

 تونستم نفس بکشم.

 گرممه!   یلیخ گرمِ،

 جا کجاست؟ نیچرخوندم، ا نیبه طرف یسرم رو به سخت د،یکوب یقلبم م هنوز

 جنگل اطرافم نبود. ایدرخت  هیشب یزیچ ف،یضع دید نیاما از پشت هم دم،ید یکه تار م نیا با

 کنه؟ یکه چرا آنقدر دستم درد م ارمیب ادیکردم به  یچشم هام رو بستم و سع دوباره
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 جام؟ نیمن چرا ا اصال

 و مملو از عالمت سوال، انداختم. یجیبهتر به اطراف نگاه گ یدیدوباره چشم هام رو باز کردم و با د هیاز چند ثان بعد

 جا اتاقمه!  نیا خب،

 تا االن اون جنگله خواب بوده؟  پس

 …زخم نید، ااوم یم ادمیآخم بلند شد. کم کم داشت  اریاخت یفشار دادم که ب یدستم، بازوم رو کم یکیاون  با

 …ای...کشته شدن سوننهیگاز اون گرگ یها صحنه

 …خواست نخوابم یکرد و ازم م یکه هلنا باالسرم م ییها هیگر

 دارم. ادیکه به  ییها یزیتنها چ نایا

عم ط نیامکان نداره! ا نیتو دهنم کامال مشهودِ بود اما، ا ینیریمزه خون تازه و فوق العاده ش دم،یدور لبم کش یدست

 باشه!  الیبار تجربه کردم! امکان نداره خ کیخون رو فقط 

 جا چه خبره؟ نیخدا ا یوا

 بزنم. هیکه تو بازوم بود، به تخت تک یکردم با تمام درد یسع

 دادم تازه تونستم نفس بکشم! هیکه مالفه از روم سُر خورد، به لبه تخت که تک دم،یخودم رو باال کش یکم

 ه؟یشکل نیجا ا نیهوش بودم، چرا ا یچند ساعت ب کیرو بردم و همه رو به عقب فرستادم، به داخل موهام ف یدست

 چرا آنقدر هوا خفست؟

حظه که هرل رونیصحبت دو نفر از ب ینگاهم به گوشه گوشه اتاق درحال گردش بود که صدا ،یحال یدقت و البته ب با

 .دمیشد رو شن یتر م کیبه اتاق نزد

 تابم گذاشتم که در باز شد. یقلب ب یبه سمت جلو خم و دستمم رو رو یکم

 حد ممکن چشم هام گرد شد. نیتا آخر یدیرضا سع دنیکه از د هیک نمیبلند کردم تا بب سر
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کنن؟ مگه  یکار م یجا چ نیدوتا ا نیبود وارد اتاق شدن. اصال ا نییکه سرش پا یپشت بندش شاهرخ درحال و

 نه؟یخواد منو بب یمن گهیشاهرخ نگفت د

دهنش وا موند و بعد  د،یکه چشمش به جمالم روشن شد، رضا بود و پشت بندش شاهرخ، که تا منو د یکس نیاول

 سکوت مطلق! 

 گفتم: یدورگه ا یکردم و با صدا یاخم نم،یهاشون حرصم گرفت، با وجود سوزش گلوم و درد قفسه س افهیق از

 جا چه خبره؟ نیا_

 …شکرت ایخدا ،یوا_

 به سمتم، چشم هام گرد شد. شیداد  شاهرخ و هجوم ناگهان یازصدا

 داد که حس کردم االن هاست له بشم! یمن رو به خودش فشار م یتو بغلش فرو رفتم. جور ام،یبه خودم ب تا

 شکرت بود و بس! ایگفت، خدا یلب فقط م ریکه ز یجمله ا تنها

 رونیکه با لبخند از اتاق ب ییگفت، به رضا یفقط شکر شکر م رلبیکرد و ز یم هیکه داشت گر یسر شونه شاهرخ از

 یدست سالمم رو کم د،ینرس یا جهیگذشت و انتظارم واسه آروم شدن شاهرخ به نت یکم یانداختم. وقت یرفت نگاه

لحن به کل اتاق انداختم و آروم و با  ییگذرا گاههمراه با ن یقیشونه شاهرخ گذاشتم. نفس عم یباال آوردم و رو

 گفتم: یدلخور

 ؟یکن یکار م یجا چ نیتو، ا_

 هیو واقعا داره گر ستیچشم هاشه توهم ن یکه رو ییمطمئن شدم اشک ها دمیصورتش رو د یولم کرد، وقت باالخره

 کنه! یم

 نکرد؟ رونیمگه منو از خونش ب ا،یشد، مگه خودش نگفت برو و ن ینم باورم

سمت خودش، آنقدر تو هنگ بودم که بدون مقاومت جلو رفتم و  دیدوتا دستش، صورتم رو قاب کرد و کش با

 گرمش تر شد. یبا لب ها میشونیپ

 …به خدا مردمیخداروشکر حالت خوب شد! داشتم م _
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 دنبال کردم. فتهیدستم ب یکه از گوشه چشمش رو یرو تا زمان اشکش

 گفتم: یحال یکه همچنان از حرکاتش تو بهت بودم، با ب یدرحال 

 …ینیمنو بب یخوا یکه نم یمگه نگفت ؟یکن یم نیچرا همچ_

 کرد، لب زد. یدستش اشک هاش رو پاک م یکیو با اون  فشردیم یکه شونم رو با گرم یوسط حرفم، درحال دیپر

. یکرد همیشدنت تنب ضیخوب با مر ،یببخش، پاره تنم یکردم. تو داداشم تیبه خاطر اون حرفا متاسفم خر_

 بود! امفتیود. همش زر گفتم چرت و پرت ب یهرچ

 یکردم. االن مثل بچه ها یکه بهم زد رو تو قلب داغونم حس م ییانداختم، هنوز درد اون حرفا نییرو پا سرم

چرا  نیکنم! دوباره نگاهش کردم، ا تیکردم شکا یبازوم حس م هیکه تو ناح یادیکوچک دوست داشتم از درد ز

 ه؟یلباسش همچنان مشک

 !دمیصدا از جا پر نیتو فاز بودم که کال با ا وار،یخورد به د یبد یاتاق چنان باز شد که با صدا در

م اوناه دمید یباشن بهم زل زدن، وقت دهیترسناک د زیچ کی ایروح  کیکه  یینایو ندا تو اتاق اومدن و مثل ا اریدان

 !شوازیتن پرف نامیا رمیمیخودم گفتم البد مطمئن بودن م شیپ هیلباسشون مشک

 ندا کردم و با حرص گرفتم: ونیبه چهره گر یاخم 

 !؟یتو دختره روان یایم یطور نیکه ا لسیمگه طو_

و جاش، ندا منو تو بغلش  دیسمتم، شاهرخ به موقع خودش رو کنار کش دیآرومش شدت گرفت و دو یها اشک

 گرفت!

 شیباز ایح یبغل کرد؟ تو هنگ حرکت ندا و ب تیوضع نیدختره خول من رو با ا نیاالن ا نم،یبب سایلحظه وا کی

 لب زد. یکه توش هم غم بود و هم خوشحال یتو دماغ یبودم که با صدا

کنم، قول  ینم تتیاذ گهیکنم، د یتو کارات دخالت نم گهینکن، د یطور نیا گهیتو روخدا د ن،یغلط کردم شاه_

 …نزنم شیو آت یزیچ دمیم
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حرفاش مطمئن شدم رو مرگم صد در  نیاجازه نداد ادامه بده، کم کم دستم دور کمرش حلقه شد. با ا گهید شیگر

 صد حساب کردن.

 چونم د،یکش یم ریندا ت یباز یکه دستم به خاطر وحش یترسوند، درحال یشدن من، همشون رو حساب یانگار زخم 

 و حس کردم آروم شد با درد لب زدم.که گذشت  کمیتو بغل گرفتمش.  یسرش فشردم و کم یرو آروم رو

 کنه. یآروم تر، دستم درد م کمی! یگیباشه تو که راست م_

 پف کردش انداختم. یو چشم ها دهیبه صورت رنگ پر یحرفم فشارش رو کمتر کرد و ازم فاصله گرفت، نگاه نیا با

 ییندا اصال آروم نبود کماندو بودمش، دهیند یختیر نیوقت ا چیانداخت، ه نییمظلوم سرش پا یدختر بچه ها مثل

به چهرش زدم و همزمان لپش رو  یکرد لبخند کم رنگ یخشن برخورد م یادیز شمیتو شوخ یبود واسه خودش! حت

 و گفتم: دمیآروم کش

 د؟یشد یختیر نیبودم که شماها ا هوشیمگه من چند ساعت ب_

 !یچهار روز که هممون رو صد دفعه سکته داد کیروز! تو االن نزد یساعت که نه بهتر بگ_

 گهیبار د کیتخت نشست.  یجلو اومد و کنارم رو ینگاهم رو از صورت ندا گرفتم، با لبخند کمرنگ ار،یدان یصدا با

 خودم تکرار کردم، چهار روز؟ شیحرفش رو پ

 شد. یباورم نم د،یو منگ نگاهم رو صورت تک به تکشون چرخ جیگ

لب  ریزنده باشم! نا خداگاه زمزمه وار ز دیهوش بودم که اصال االن نبا یگاز گرفته و اگر چهار روز ب نهیرو گرگ من

 نشنوه گفتم: یکه کس یجور

 من چه طور زندم؟_

 نشست. سرم رو بلند کردم و خطاب به شاهرخ گفتم: اریدان کینزد یاز رو تخت و پام بلند شد و رو صندل ندا

 شواز؟یپ دیواسه مرگ من رفت ؟دیدیپوش یچرا شماها مشک_

ترس برم داشت.  یبه هم انداختن، لحظه ا ینگاه معنا دار اریانداخت و شاهرخ و دان نییحرفم ندا سرش رو پا نیا با

 سرش اومد؟  ییلحظه باال سرم بود نکنه بال نیهلنا تا آخر
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 صدام رو باال بردم گفتم: یبست. وحشت زده و عصب خیخون داخل رگ هام  یزیچ نیتصور همچ از

 هلنا کجاست؟ _

 یو همون طور که شونم رو م دیخودش رو به سمتم کش یچشم هاش گرد شد، کم یکه با داد من لحظه ا شاهرخ

 لب زد. یفشرد با لحن آروم

 هلنا حالش خوبه! ؟یزن یآروم بابا، چرا داد م_

  د؟یدیپوش یمشک یچ یپس برا_

 گفت: یآروم یزد، با صدا یتو صورتش موج م یانکه نگر یدرحال اریبار دان نیا

 فتیش نیتر کینزد دیطول کش کمیما  دنیهلنا به ندا زنگ زد، تا رس ،یشد ریو افرادش درگ ایکه تو با سون یشب_

 یخواست وقت یکه م یبا کس یریو تو درگ دیزودتر از ما رس یلیبود. اون خ سانیعل یشب به منطقه شما به رهبر

 شد و خب... یبکشتت، بدجور زخم یبود هوشیب

ت رو از دس سانیکه ما عل یعنی نیکشه. ا یم ریادامه بده! حس کردم قلبم داره دوباره ت ستیمکث کرد، الزم ن کمی

 م؟یداد

 مخالفم بود، به شهیکه هم یبودنم، کس سیبودنش از رئ یهمه بهم کمک کرد با وجود ناراض نیا یکس یعنی ایخدا

 ده؟خاطر نجات جونم مر

 یلیخ و قدرت یاز نظر سن یلیخون آشام اص سانی. علمیبه زندگ یگند بزن یکه فقط بلد ایلعنت سون زتیهمه چ بر

 موندم! هیقض نیاز من باالتر بود، به خاطر نجات جون من مرده و من تو شک ا

 وقت! چیه ن،یبب بیوقت نخواستم افرادم آس چیاتفاقات راحت شم؟ ه نیشه از دست ا یم یک

با تمام مخالفت هاش پشتم  شهیهم اریاصال خوب نبود اما، مثل دان سانیرابطم با عل دیتو گلوم چنگ زد، شا یبغض

 بازم نتونستم... ایکنم! خدا ینتونستم کار میبود و االن مثل تمام مراحل زندگ

لب گفتم.  ریز یه آخکرد و ناخوداگا تیوارد شد، درد به تک تک ذرات وجودم سرا دمید بیآس یبه بازو یتکون با

موندم. شاهرخ  رهیخ اریو نگران شاهرخ و دان یباشم، به چهره عصب دهیکش رونیخودم رو ب کیتار یایانگار که از دن

 و با حرص گفت: دیبه گردنش کش یدست د،یرو د جمیکه نگاه گ

Created in Master PDF Editor - Demo Version

Created in Master PDF Editor - Demo Version

http://code-industry.net/


 ترس از مه

 
552 

 

 کارت فقط سکته دادن ما شده؟ دای! المصب جدیدیجواب نم میکن یصدات م یچرا هرچ_

 یکردم بازم نقاب به چهرم بزنم. کس یبردم، سع یبه سر م سانیکه هنوزم تو غم و شک از دست دادن عل یدرحال

 هنوز تموم نشده. یزیچ چیمرد اما، ه ایدرسته که سون نه،یضعف من رو بب دینبا

کردن  یفدر مخ یکه سع یکرد انداختم و بالحن خشک ینگاهم م یکه با اخم کمرنگ اریرو از شاهرخ به دان نگاهم

 بغض صدام داشت، حرف بزنم.

 د؟یکار کرد یبا جسدش چ_

 گفت: یآروم یرسه، با صدا ینم جهیتظاهر کردنم به نت دیفهم یکه انگار م اریدان

 .مینگران نباش، براش مراسم گرفت_

 یکرد تا بگم، تمام تالشم رو داشتم م یهم از ذهنم عبور نم یزینگفتم، اصال چ یزیچ چیتکون دادم و ه یسر فقط

درد و مشکالت،  نیتو تمام ا یشد ول یتالش مانع فکر کردن و صحبت کردن من م نیرو بروز ندم. هم یزیکردم تا چ

 به شدت رو مخم بود.  یزیچ کی

 اومد لب زدم. یکه از ته چاه درم ییو چند لحظه چشم هام رو بستم و با صدا دمیکش یقیعم نفس

 کنه؟ یم یتو خونه من چه غلط یدیسعرضا  _

شده به چشم  زیر یو با چشم ها دیکش یقیسالمم جدا کرد، نفس عم یحرفم شاهرخ دستش رو از دور بازو نیا با

 هام زل زد.

چهار روز چند بار از  نیتو ا یدون ینامزدشِ. م یبه لطف کمک ها ی. اگر االن به هوش اومدادیمن ازش خواستم ب _

 خون خودش بهت داد؟

م . اگر از خونش بهتهیقزم نیواسه نامزد ا نیریپس مزه خون ش دم،یدور لبم کش یو ناخوداگاه دست دیهام باال پر ابرو

کردم کامال مشخصه نامزدش  یکه تو دهنم حس م یکه چرا زندم. از مزه ا ستیسخت ن صشیداده باشه تشخ

 کمکم کنه؟  دیبا اما، چرا لشوندستیتبد

 شناخت؟ یاون که من رو نم اصال
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که به شدت،  یکه انگار سوال هارو از تو چشم هام خوند، دستش پشت کمرم نشست و با لحن آروم و مهربون شاهرخ

 دلتنگش بودم گفت:

ر! من برادر بزرگت ت یها یرضا به درخواست من سر راه تو قرار گرفت، بزارش به حساب نگران ،یراستش رو بخوا_

پسش  شهیکه هم یاعتراف کنم تو آنقدر سرتق بود دیازش خواستم باهات حرف بزنه بلکه بتونه کمکت کنه، البته با

 .هلناستجان  به خاطر  نی. االنم اگر خودش و نامزدش واسه کمک ایزد

م کن یواسه کس یعزا دار ایخوشحال باشم که هنوز زندم؟ و  ایراه بندازم،  دادیباشم داد ب یدونستم االن عصب ینم

 که ازم متنفر بود اما جون من و هلنارو نجات داد!

واژه هارو کنارهم ازم  دنیچ ییکه به خاطر حرف ها بهم وارد شد، توانا یاز شُک دیشا ایکه داشتم  یضعف احساس

 گرفت.

داخل  دهیپر یبا رنگ و روبار هلنا  نیمونده بودم که دوباره در اتاق باز شد و ا رهیمنتظر شاهرخ خ یچشم ها به

 یباش یکس نیشدم تو اول داریب یخواست وقت یدلم م ؟یاومد ریدختر چرا آنقدر الغر شده؟ چرا آنقدر د نیاومد، ا

 !نمیکه بب

جا کل پله ها رو  نیداد تا ا یسرش درحال سقوط بود نشون م یاز رو با،یکه تقر یپشت سر همش و شال یها نفس

 .دهیدو

 …نیشاه_

 یلب ها نیبه اسم صوت از ب یزیتابانه اسمم رو صدا زد، وگرنه چ یب دمیخشکش فهم یتکون خوردن لب هااز  فقط

 کنج لبم نشست. یسالمه ناخوداگاه لبخند دمید یکه م نیاومد. از ا ینم رونیخوشگلش ب

 .دمیرحم رو د یب یاز گوشه چشم هاش درخشش اشک اما،

 .میکن یبعدا صحبت م _

 تر شده هلنا نجات داد. یمحض، به چشم ها یرگیشاهرخ منو از خ یصدا

 هام بشن. هیکه قصد نداشتن، وارد ر یزونیگر یها ژنیو اکس نمیریشد و من بودم و ش یخال اتاق

 هنوز ضجه ها و التماس هاش رو به خاطر دارم. اد،یاتاق که بسته شد منتظر بودم جلو ب در
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فشردم، بلکه دردش  نمیس یلب گفتم و دستم رو رو ریز یقلبم آخ دنیرکشیمسخ نگاهش بودم که با ت همچنان

شد،  یم سیاشک هاش خ باریکه صورتش از جو ینشست و درحال کمیکمتر بشه. هلنا هول زده کنار تخت اومد. نزد

 گفت: یبا لحن نگران و با لرزون

 اد؟یبگم دکتر ب یخوا ی...میخوا یم …هان ؟یدرد دار ؟یخوب_

 به چهره نگران و آشفتش کردم. ینگاه ریو سر به ز دمیخودم رو باال کش شتریکردم و ب فیتا سرفه خف چند

 !یو نگران یزد، فراتر از داغون یم ادیرو فر یزیچ چهرش

 رو باهم داشت. یترس و خوشحال دیشا و

 گفتم: نمشیکردم تا راحت تر بتونم بب یکه سرم رو بلند م یاومد، درحال یدر نم نفسم

 ؟ی..کنیم هیچر..ا، گر.._

 نیهاش شدت گرفت، که به هق هق افتاد متعجب از ا هیو گر دیبود، چنان بغضش ترک شیحرفم نفت رو آت نیا انگار

 نفسم شدم. یقلب درد و تنگ الیخ یحرکتش ب

 نکن!  هیدختر منو..نگاه...کن. گر یه شد؟یهلنا، چ_

آشفته قلبم دچار  یایدر زهیر یدرون قلبم داره فرو م یزیکردم چ یاون ول کن نبود با هر قطره اشک، حس م اما

 شه! یداره م یسونام

هاش نشونم داد دردِ بدتر از دست و قلبمم هست، دست سالمم رو دور کمرش حلقه  هیگر دیتحمل کنم شا نتونستم

 ه داد.هاش ادام هیتو بغلم خودش رو مچاله کرد و به گر یمقاومت چیتو بغلم، بدون ه دمشیو کش

 کردم. یحس م نمیس یکه بارون چشم هاش رو رو یجور

 حرف هام نیب تیکه پاراز ییبه موهاش زدم و زمزمه وار با سرفه ها یا بوسه

 انداخت، لب زدم. یم 

...جز...جزدرآوردن اش..اشک تو ندارم! داغونم یاالنت منم! لعنت به من که کار یاشک ها لیلعنت به من، اگر دل_

خواستم  یمنه، من م ریدونم همش تقص ینزن! م یلیس اقتمیل ینکن. با اشک هات به قلب ب هیگر زم،ینکن عز
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 چیکه ه ییجا هیبفرستم  دمی...قول مدید یرو م و...اصال تدی..نباایبهت صدمه زدم...سون شتریمراقبت باشم اما، ب

 …کنه تتینتونه، اذ یخر

هاش که  هیگر نیبه خودم فشار دادم از ب شتریه کردم و هلنا رو بتاز یادامه بدم، نفس یلیهام اجازه نداد خ سرفه

 بغض آلود لب زد. شکست،یم یشب مهتاب نیاتاق رو تو ا نیسکوت ا

 …یشی..نمداری..بگهی...من...من،فک..ر...کردم..که...ددمی...ترسیلی! خ..خدمیمن..ترس_

 …خوام یمعذرت م_

 فشار داد و لب زد. نمیتو س شتریرو ب سرش

 ...وقت. چیتن..تنهام...نذار! ه گه،ید_

شد که بدون توجه  یجملش چنان قلبم دچار حس قشنگ نیا دنیاما، با شن دیترک یکه دستم از درد داشت م نیا با

 فی. محتاج تن ظرنهیکه مجبور شد رو پام بش یجور دمشیبه دردم، از دو طرف کمرش گرفتم و سمت خودم کش

 هارو تحمل کردم. یتمدت فقط به لذت لمس دوبارش تمام سخ نیکه تو ا یدختر بودم. دختر نیا

 دم.لب ز یقابل باور بود. با شک و دو دل ریغ یکه گفت برام کم یزیفاصله گرفت و با اشک بهم نگاه کرد. اما چ ازم

 که به خاطر من سرت اومد؟ ییهمه اتفاق و بال نیبا وجود ا_

 تکون داد. یو سر دیبه چشمش کش یدست

 بمونم، تا آخر...عمرم. شتیخوام پ یمن م دادن تعلل کنم. خوام..واس..واسه..جواب ی..نمگهید_

 تا جملش رو تونستم درک کنم.  دیطول کش قهیچند دق دیو شا هیثان چند

که حافظش رو پاک کنم اون جا رفتم  نیباشه که ازش کردم، من اون شب فقط به خاطر ا یجواب درخواست دینبا نیا

 اب نرفتم!گرفتن جو یبرا

 یحال، هنوز جسورانه م نیکه با ا ومدهیبه خاطر من سرش ن ییچه بال گهیمن بمونه! د شیبخواد پ دیچرا با اصال

 رو تحمل کنه؟ گهید زیخواد چ

 حد ناراحت شدم؟  نیتو ابرا باشم اما، چرا تا ا یاز جواب مثبتش از خوشحال دیچرا آخه؟ من االن با ایخدا
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 .دمیکرد غر یم ییصورتم خودنما یرو یکه به تازگ یو اخم یدم و با لحن جدرو قاب صورتش کر دستم

! تو و شاهرخ یریبود به خاطر من بم کینزد شیچند روز پ نیهم ؟یکنار من بمون یخوا یم یواسه چ یچرا؟ لعنت_

 یگیاونوقت م یشد یزخم ی. به خاطر من! به خاطر من لعنتدیریبود بم کیو بازم نزد دیبه خاطر من، تصادف کرد

  ؟یچ یعنیبودن در کنار من  یفهم یم ؟یشد ریچرا؟ از جونت س تنهام نذار؟

 زدم. ینفس و دردم، داد م یآخر رو بدون توجه به تنگ جمالت

 …آره

 جواب دنیبا شن گه،یتونم مثل هر پسر د یکه چرا نم نیبودم از ا یبود، شاک یزدم و شاک یصورت عشقم داد م تو

 بشم؟ یرق لذت و حس خوشبختمثبت از عشقش غ

 که دوسش دارم تصور کنم؟ یخودم و کس یبدون درسر و راحت رو برا یزندگ تونمینم چرا

 نشد، اما مثل خودم داد زد. جادیا ونشیتو صورت گر یرییتغ نیتر کوچک

 چون دوست دارم._

 شد. حس یم یطور نیا دیکردم االن هاست که قلبم مچاله شه. نبا یحس م د،یدلم لرز شتریحرفش ب نیا دنیشن از

 من کشندس! یها

انداختم.  نیهزار باز خواهد کشت، ساکت شدم و نگاهم رو به زم یحس ها من رو بکشه، نبود هلنا روز نیاگر ا اما

 که از حرف هلنا خوشحال بشم ناراحت بودم. نیاز ا شتریشده بود و ب یجور کیدلم 

 کرد آروم گفت: یکه نم اشک رو از چشم هاش پاک م یسرش رو خم کرد و درحال یکم هلنا

 ؟یبود ومدهیمگه اون شب به خاطر جواب گرفتن از من ن ؟یچرا ساکت شد_

گرفتم، دستم رو دور کمرش حلقه کردم به  دهیرو ناد ایدن  نیکه همه معادالت مسخره ا یتمام، درحال یناراحت با

 خودم چسبوندمش.

 ینم دتیتهد یخطر ندهیکنم که مطمئن شم در آ یکار کیخواستم  یم ومدمیجواب ن دنیشن یمن اون روز برا_

 کنه!
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 لب زد. یجیبا لحن کالفه و گ رهیازم فاصله بگ یکرد کم یام و سع نهینگاهم کرد، دوتا دستش رو گذاشت رو س جیگ

 ؟یچه کار_

 گفتم: یجد یلیکردم خ ینوازش مکه موهاش رو آروم  یدرحال نییرو انداختم پا سرم

 اون شب اومده بودم تا حافظت رو پاک کنم. _

حرفم،  نیخواست واسه هضم ا یسکوت کرد انگار فرصت م کمیهاش گرد شد، انگار که باورش نشده باشه،  چشم

 گفت: یبمونم، با بهت و ناباور رهیکه من فرصت داشتم به چشم هاش خ قهیبعد از چند دق

خوام کنارت باشم، واسه  یکه من بخوام! من که بهت گفتم دوست دارم و م یکن یپاک م یزمان ینگفتچرا؟ مگه تو _

 ؟یکارو کن نیا دنیقبل جواب شن یخواست یم یچ

 !ستین نیتباه شه، تو حقت ا تیمن زندگ شیپ دینبا تو

 ! یرفت یم شمیخودت زودتر از پ یخبر داشت قیندارم اگر از حقا شک

 .دمیپرس ینظرت رو م دیاز اولم نبا یمن باش شیپ دیچون اشتباه، تو نبا_

 یبوده، با دست هاش هولم داد و شروع کرد به تقال کردن، جفت دست هاش رو رو یجد میکه مطمئن شد تصم انگار

 بود لب زد. یاز خوشحال ریغ یزیچ شیلیکه حاال دل یا هیقفل کردم. با گر نشیس

  ؟یپاک کن یخوا ینکنه االن م ؟یچ یعنی_

 ؟یکن یم هیواسه من گر یموندم لعنت رهیکردم و فقط به بارون چشم هاش خ سکوت

 ادامه داد. یتو دماغ یکه گذشت با صدا کمی

 خوام ینم نوی! نه نه، من امیبه خوشحال یزنیگند م یدار یواسه چ یشد داریب شیپ قهیچند دق نیتو هم نیشاه_

خوام دوباره تنها بشم! چهار روز تمام  ی. من نمیخوام حافظم رو پاک کن یمن نم ،یرحم یب یلی..خینامرد یلیخ

 یدوست دارم چرا نم ی! لعنتیکن یم تمیاذ یدار شهیو حالت داره خوب م یشد داریحاال که ب ،یروز شب برام نذاشت

 ؟یفهم

 گفتم: یاخم کمرنگ با
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 صد در صد جونت در خطره! یبا من باش_

 جواب داد. غیج با

 !ستیواسم مهم ن_

 …! من به خاطرمیذاره  من و تو آسوده کنار هم بمون ینم ریهلنا، تقد_

 نگاهم کرد. یوسط حرفم و شاک دیپر

 یبار درست، وقت هی. یبار فرار کرد هی! میکنه نذاره منو تو باهم باش یوسط جرات م نیا ریتقد نمیتو مرد باش، بب_

آنقدر  ن،یمرد باش شاه ؟یبازم فرار کن یخوا ی. حاالم میبودم ولم کرد یفکر خودکشکه از درد و غصه هر شب، به 

 قبلم رو ندارم.  یطاقت زندگ گهیرحم نباش من د یب

 .ختیر میشونیصورتم و پ یاز موهام رو یکه مقدار یانداختم، جور نییرو پا سرم

 !ریتقد

از رخ دادنشون،  یریمن به وجود اومد و من از حل و جلوگ یهمه اتفاق برا نیهمه کارست! ا یادیز ریتقد نیا اتفاقا

 عاجز موندم.

 ؟یدوستم ندار گهینکنه د_

شدم. ناخوداگاه  رهیخ شیاشک یو ناراحتش دلم گرفت، سرم رو بلند کردم و به چشم ها نیغمگ یصدا دنیشن از

 گرفت. یلبش رو گاز آروم دیلرزونش افتاد. نگاهم رو که د ینگاهم به لب ها

 بمیرو نص ایلذت دن نیباتریو ز نیتر یبهشون زدم که طوالن یرفتم جلو و بوسه نرم و کوتاه یکم یقینفس عم با

 تونم ازت بگذرم، آروم گفتم: ینم میتیوضع نیهمچ کی یتو یکرد، حت

 یبخوامم نم یکنم، حت یکار نیخوام همچ یکردم. من نم یتموم اون شب رو تموم م مهیکار ن دیاگه نداشتم االن با_

 من فقط نگرانتم. یگیم یچ نمیخواستم بب یفقط م م،یرحم یب یحرف هارو زدم نذار به پا نیتونم! اگرم ا

 لحظه چشم هاش رو بست و بدون تقال کردن آروم گفت: چند
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اهم رض نیهم یدون ی! اصال میستیبدتر از رضا و روسال که ن نیبب ؟یترس ی! به خاطر خون خوردنت مه؟یمشکل چ _

 !ستین ادمیبابا، اسمش  ی...ایعنی...اروهاستی ن،یاز ا زهیمثل توعه؟ تازه، نامزدش چ

، وحشتناک یچند روز و البته اون کابوس ها یهوش یهمه درد و ب نیکنج لبم نشست، بعد ا یلبخند شیخنگ باز از

 آخه؟  یکن یم یدلبر میو زخم ضیقلب مر نیا ی. چرا ناخواسته برانمیکه دوست دارم بب هیزیتنها چ نیا

 .یترس یاز فراموش کردن من و دوباره تنها شدن م ه،ییکه از تنها یزنیحرف م یاز ترس تو

 ؟یاما من چ 

هست حافظم رو از  یهمه خاطرات تو پاک کنه؟ کس نیهست حافظه منو از ا یتونم کنم؟ کس یکار م یبدبخت چ من

 پاک کنه؟ نمیریش یها ییبایو ز یدلبر

 ؟یاما من چ یدیادامه م تیو به زندگ یکن یتو منو فراموش م باز

 ادامه بدم و نفس بکشم. میبه زندگ دیخاطرات با نیبا وجود تک به تک ا من

که رو شکمم مجبور  دمیدادم، طاق باز دراز کش یفشار م یرو کم نمیرو آروم ول کردم و همون طور که س دستش

 .نهیشد بش

 گفتم: نیدرهمون ه 

 نم، نه خوردن خون.مشکل م_

 !ه؟یخب، مشکل تو چ_

 از اشک توش نبود انداختم. یاثر گهیبه چهره مشتاقش که د ینگاه

 کردم؟! یتیبدم که چه خر حیتونم واست توض یطور م چه

 بزرگ کردم که برام گرون تموم شد. یلیمعامله خ هی یکیمن با _

 . شد یم میکه داشت باعث نفس تنگ یوزن کم یباشه اما، حت کمیکه دوست داشتم نزد نیجا به جاشد، با ا یکم

 مرتب کنه گفت: یکرد موهاش رو کم یم یکه سع یتخت نشست، در حال یرو 
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 ؟یمعامله کرد یبا ک_

 شدم گفتم: دیکل یدندون ها نیکردم، از ب یم یمونیموضوع هم حرصم گرفت و هم احساس پش نیا یادآوری از

 ها رو بهم داد و بدبختم کرد. بال  نیکه ا یباهمون گاو_

عالمه عالمت سوال تو ذهنش کاشتم اما،  کیو  دهینفهم زارویچ یلیچشم هاش گرد شد، شک نداشتم بازم خ اول

 دوباره گفت: هیمکث کرد و بعد از چند ثان

 اونوقت؟ یسر چ_

خواست دوباره باعث ترسش  یکرد، دلم نم یرو درست نم یزیچ چیکردم گفتنش ه یگفتم اما، حس م یبهش م دیبا

 بشم.

 تونم بگم. ینخواه، االن نم حیازم توض_

کردم درد دستم رو  به  یم یسع د،یکش سشیخ یدور چشم هاش و گونه ها یلب گفت و دست ریز یباشه ا ناراحت،

 حضور هلنا برام آرامش بخش بود. ارم،یخودم ن یرو

 ؟یکن یاالن حافظم رو پاک نم یعنی گم؛یم_

از طرف مادرشون بودن، شده بود.  هیدوساله، که منتظر تنب یدختر بچه ها هیشب قایبه چهرش کردم که دق ینگاه

 چشم هام گذاشتم. یو ساعدم رو رو دمیکش یقینفس عم

 کنم. یکارو م نیا یفعال نه اما، اگه به حرفام گوش نکن_

چشم هام برداشتم و بهش نگاه کردم. سر به  یدستم رو از رو واشی اد،یازش درنم ییصدا دمیگذشت که د هیثان چند

 رمیشکست. انگار که متوجه نگاه خ یسکوت رو م نشیسنگ یبالشم بود، تا صورتم و نفس ها رهیکه خ یدرحال ریز

 فشرد لب زد. یانگشت هاش م نیکه گوشه شالش رو ب یدرحال یمیآروم و مال یشده باشه با صدا

 خوام بدم. یبه حرفات گوش نم گهید_

 موندم. رهیشدم، به مردمک لرزون چشم هاش خ زیر یو با چشم ها نمیرو گذاشتم رو س تمدس

 اونوقت؟ یچ یبرا_
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 گفت: ییضرب سرش رو باال آورد و با لحن شاک کی

که  یترسناک یهمه مدت و دردسرها نیچه مدل برخورده بعد به هوش اومدنت؟ بعد ا نیا یی! خدایچون مرض دار_

و  یاریدرم یبرج زهرمار باز م،یکن یکه خوشحال نیا یشده بعد، به جا داریب میاک داشتوحشتن یبا اون گرگ ها

 ...یزنیها داد م ونهید نیمثل ا

زدم.غر زدناشم  یلبخند دم،یکش یکه صورتم از درد جمع شده بود و به زحمت نفس م یلحن پر حرصش، درحال از

 بانمکه!

 باشه؟ یبرخوردم چه طور دیمثال با_

 به کمرش و پر حرص گفت: دیرو بلند کرد و دستش رو کوب سرش

ه ک دمیتهد ایکه پاشه و سرم داد بزنه!  ستین نیکردم، ا یزار هیکه، چهار روز باالسرش گر یحداقلِ تصورم از کس_

 آزار دادن من بدبخت؟  یبرا یکن یچرا ازش سو استفاده م یقدرت رو دار نیکنه، حاال ا یکه حافظم رو پاک م

 گفتم: یبه سمتش خم کردم، با تک خنده ا شتریب یرو کم سرم

 جلو. ایب کمی_

 یخندم گرفت. بادست سالمم دست هاش رو گرفتم و کم شتریلب گفت، ب ریز ینگاهم کرد و نوچ نهیبه س دست

 همراه با سرفه کوتاه، لب زدم. یمقاومت کرد که با اخم کمرنگ دمش،یسمت خودم کش

 .گهیجلو د ایب ار،یکنه! آنقدر بهم فشار ن یدستم درد م_

 زدم و کنار گوشش گفتم: شیاز رو حرف گوش کن یکالفش رو به چشم هام انداخت و رو صورتم خم شد، لبخند نگاه

 حرف گوش نکردنت، عواقب داره._

 جوابم رو داد. یلحن کالفه ا با

 زیعواقب داره! االن فکر نکنم چ قتیحق یگفت یم یهست یتو ک دمیپرس یازت م یاون موقعم که ه ادتهیبه درک! _

 !یاریتختت اژدها درب ریکه از ز نیباشمش. مگر ا دهیمونده باشه که من بدبخت ند یا گهید بیعج
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خورد و حالم رو  یگرمش به صورتم م یسمت صورتم که فقط دو سانت با صورتش فاصله داشتم، نفس ها دیچرخ

 افتاد. یکرد، نگاهم مدام از رو چشم هاش به لب هاش م یمنقلب م شتریب

و بوسه ممکن ر نیتر یقبل، طوالن یبوسه آرومِ سر یبارم شده، به حرف دلم گوش کردم و جلو رفتم، به جا کی یبرا

 سرخ رنگش زدم. یایبه ساحل نرم در

 …و فرهاد نیریش یایتو دن میناب، جفتمون غرق شد یلحظات یبرا دیهاش رو بست، منم بستم! شا چشم

 یمنم گرما یکه گونه هاش سرخ شده بود و حت یازم فاصله گرفت، درحال یعمرم، کم یها هیثان نیاز بلند تر بعد

 کردم. یرو حس م ادشیز

 .زستیم زهیدختر ر نیجام، فقط و فقط به خاطر وجود ا نیخوام اعتراف کنم اگر االن زندم، اگر االن ا یم

 مبدل کنم؟!  تیبه واقعرو  امیتونم رو یم یعنی

 بهش زدم. یبه صورت سرخ شدش انداختم و لبخند یخودم داشته باشم؟ نگاه یتونم هلنا رو برا یم یعنی

 گفت: یو از جاش بلند شد و با لحن هول زده ا دیبه گونش کش یدست

 استراحت کن! یعنی. توام بخواب، نه، رمیمن..من..م_

رفت ، از حرکاتش خندم گرفت اما به سرعت نور خندم  رونیب عیبهش بدم پا تند کرد و سر یکه من جواب نیا قبل

 داد. یجمع شد و جاش رو به اخم کمرنگ

 شد. یکردم، ناخوداگاه جمله هلنا تو ذهنم اکو م یکه فکرش رو م شهیم یتر از اون دهیچیداره پ اوضاع

 ا کنه.جرات داره مارو از هم جد ریتقد نمیتو مردباش، بب_

مراقبت  زانمیکردم از عز یفقط سع میمستق ریچه غ میکردم، چه به صورت مستق یباشم؟ من تا االن هرکار مرد

 کنم. 

 شدم؟ یهوس پدرم م یقربان دیرو پس بدم؟ چرا من با گرانیتاوان گناه د دیمن با چرا

 کرد، من یم یواقعا پدر ،یا گهیاگر مثل هر پدر د موند،یم شمیواشه، اگر پ مونیتو زندگ ایسون یباعث شد پا اون

 شدم. ینم نیاالن ا
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 ؟یکن یفکر م یبه چ_

 کنجکاو یسمت صدا، رضا با صورت دمیافکارم پاره شد و چرخ یلحظه ا ونم،یکه جونم رو بهش مد یا بهیغر یصدا با

 کرد. یداده بود و نگاهم م هیبه در تک لکسیو ر نهیدست به س

 کردم و با حرص رو ازش گرفتم: یمتوجه نشدم؟ اخماومد تو  یک نیا

 تو اتاق من؟ یایبهت اجازه داد بدون در زدن، ب یرو کم داشتم. ک یکی نیهم_

 شیشونیپ یخوش حالتش، رو یاز موها یکه تاره ا یشد جور لیمتما نییسرش به سمت پا یکرد و کم یا خنده

 . ختیر

 انگشت به در اشاره کرد و آروم گفت: با

 خبر بدم حلوا درست کنن. هیخواستم به بق یم یمرد دی. منم گفتم شایدر زدم، چند بارم زدم جواب نداد_

 تنم نبود اما احساس یکه لباس درست حساب نی. با انمیتخت بش یکردم رو یبهش انداختم و سع یپر از حرص نگاه

 کردم. یم یادیز یگرما

 ؟یشیاز مردن من خوشحال م_

و  ادیاومد، منم با درد ز یمحکم به سمتم م یبرداشت، همون طور که با قدم ها واریاش رو از د هیزد و تک یلبخند

 دادم و نگاهش کردم. هیتخت تک یدر ساکت کردنش داشتم به پشت یکه در خفا سع ییناله ها

 !پیخوشت یادیپسر ز نیجذب، ا یرنگ همراه با شلوار مشک دیسف راهنیپ

 پا انداخت. ینشست و پا رو یکنارم رو صندل یو عاد خونسرد

 !یریکه بتونم کمکت کنم بم نیقبل ا دمیترس ینه، م_

دادم، صورتم رو  یبازوم رو فشار م یکه ناخوداگاه صورتم از درد جمع شد، همون طور که کم دیکش یریت دستم

 چرخوندم سمتش و گفتم:

 برام گنگه!  تتیشخص یلیخچون برادرم ازت خواسته؟  ؟یبهم کمک کن یواقعا چرا آنقدر اصراردار_
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 تکون داد. یسر یقیبه عقب خم شد، با نفس عم یپاش گذاشت و کم یراستش رو رو دست

 .میهم هست هیشب یادیخوام کمکت کنم چون من و تو ز یمن و تو بود. م ییبرادرت فقط سبب آشنا_

 خشک گلوم کردم. یسرفه ها نیب یخنده ا تک

 یتون یشناستت و با آرامش م یکه انجمن م یهست ی. تو بالستمیستیهم ن هیمن و تو اصال شب ،یکن یاشتباه م_

شناستش. من  یدونه و نم یکس نم چیکه ه میو من بالست یمختلفشون رفت و آمد کن یداخل انجمن و شرکت ها

 .ستین یزیاز خون و خونر یسرسبز تو اثر یایکردم. تو دن دیخر شیجهنم رو پ

 یبه چشم هام نگاه م میکه مستق یدرحال ،یبم و آروم یتخت خم شد، با صدا سمت یکرد و کم زیهاش رو ر چشم

 کرد گفت:

 نکردم؟ دیخر شیقبال منم جهنم پ یدون یسر سبزه اما، از کجا م امیاالن دن دیشا_

 موندم.  رهیسبزش خ یسکوت، به چشم ها تو

 که گفت؟ ینیا یچ یعنی

 ه؟یمنظورت چ_

واسه بهتر کردن اوضاع  لیدل هیاما، جفتمون  میداشته باش ییاالن من و تو فرق ها دی. شاستیگذشته مهم ن_

 . میدار میکه ساخت یو فرار از جهنم مونیدرون

نامزد کرده؟ با  یدونستم نامزد داره اما با ک یسوال داشت، م یدستش افتاد، برام جا ینگاهم به حلقه تو نامحسوس

 ! لشوندهیتبد کی

 دهیبهمون م یتره و چنان قدرت نیریخوشمزه تر و ش یسال مطمئن شدم خونش از خون هر آدمدو نیکه تو ا یزیچ

 گذره. یازش نم یهر بالست ،یراحت نیکه به هم

 میکه دوست دارن، من تو زندگ ییحداقل به خاطر کسا رونیب یایب یگ یم یکه دار یخواد، توام از جهنم یدلم م_

 لشوندس؟یکه تبد یدون یکه به خاطرش خودم رو عوض کردم روسال بود. حتما م یرو نداشتم، تنها کس یکس

 نجوا کردم. یقیرو به ماه پشت پنجره انداختم و با نفس عم نگاهم
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 دونم که به خاطر خون اونه که االن زندم. یم نمیآره، ا_

 انیمشغول هست. ا یاندازه کاف من گنگ و مبهم بود، من االن فکرم به یتکون داد. همچنان برا یکرد و سر یا خنده

 یقیحرفاست. نفس عم نیکه مشکل من گنده تر از ا یکنند مشکل من تو کنترلِ خون خوردنمه، درحال یفکر م

 .دمیکش نمیقفسه س هیهمراه با احساس درد تو ناح

 ندارم. ازین ی. من به کمک کسدیجا بمون نیا ستین یازین نیاز ا شتریاز تو و نامزدتت ممنونم اما، ب_

 . یبدجورم دار ،یاتفاقا دار_

گرفتم و به صورت درهم رضا چشم دوختم. آره،  دیدرخش یم بایز ینیشب مثل نگ اهیرو از ماه که تو دامن س نگاهم

 . دیکمکم کن دیتون یکمک الزم دارم اما تو و امثال تو نم

ه خودم انتخابش کردم، نجات بده، ک یجهنم نیتونه منو از ا یکه م یتونه بهم کمک کنه، تنها کس ینم یکس_

 خداست که اونم قهرش گرفته.

 کرد. یاخم

دونم که تو برعکس  یمن م ،یکمکت کنه! اگر خدا قهرش گرفته بود که االن زنده نبود یکه کس یخوا یخودتم نم_

 لیتبد تورو یک خوام بدونم یو اون سفرتون به شمال برادرت بهم گفته. م تیضیدرباره مر ،یاز اول بالست نبود هیبق

 …نیمسئله مهمه شاه نی! ایکن یکاررو دست هیحافظه بق یو بهت داده تا بتون نیکرده وقدرت ا

 شدم گفتم: یتخت جابه جا م یرو یکه کم یبهش انداختم و درحال یتفاوت یب نگاه

 یم یتونم مثل قبل بشم؟ فکر کرد یم یبهم داده، فکر کرد نارویا یکدوم خر یدیکه فهم رمیکجاش مهمه؟ گ_

 ؟یکن یبه انسان معمول لیمنو تبد یتون

و  دیدرخش یم یکم یکیسبز رنگش تو تار یدستش رو گذاشت لبه تخت و به سمت جلو خم شد، چشم ها کی

 داد. یتر نشون م یرو جد افشیق

موضوع کنار  نیکت کنم تا با اخوام کم یمن فقط م ،یبش یتونم چون امکان نداره دوباره انسان معمول ینه، نم_

 ! یایب

 ادامه داد. یکرد، با تک خنده ا یفرو م بشیدستش رو داخل ج کیکه  یمکث، از جاش بلند شد و درحال یکم با
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موضوع ندارم. فقط بدون من عضو انجمنم و اگر به اونا  نیبا ا یکار ،یاز حد کله شق یادیبرادرت بهم گفته بود ز_

 ذارن. یمطمئن باش راحتت نم ،یو اون چند عضو بازنشسته انجمن رو کشت یبگم که تو پناه

و سر خودش و  شمیکه بهم کرده م یکمک الیخیب فتهیکنه! پاش ب دیکس حق نداره منو تهد چیکردم، ه یاخم

 دستم هستن کار دو سوته! ریکه ز ییموضوع واسه من و آدم ها نیا کنم،یآب م رینامزدش رو ز

 .دمیشدم غر دیکل یدندون ها نیو از ب دمیکش یقیعم نفس

 تونم هم خودت و هم نامزدتت رو بکشم؟ یاالنم م نیهم یدون یم ؟یکن یم دیمنو تهد_

 ابروش رو باال برد. یتا کیو  دیافتاده سمتم چرخ یکه انگار نه انگار اتفاق یجور ،یعاد یلیو خ خونسرد

 ! دادمیخواستم به انجمن لو بدمت اصال نجاتت نم ینکردم فقط هشدار بود. اگر م دیدونم. اما، من تهد یبله، م_

 یگذاشت، باحرص حرکاتش رو با چشم دنبال م وتریکنار کامپ زمیم یرو رو یو کارت بشیج یرو کرد تو دستش

 کردم که ادامه داد.

و  یسرتق باز م،یایباهم کنار ب میحالت که بهتر شد، راحت تر بتون دوارمیاما، ام یبه استراحت دار ازیتو االن ن_

 .نیزم زنهیجا آدم رو م یمن از تو مغرور تر بودم. غرور ب یزمان هیغرورت رو بزار کنار، 

کرد با تک  یباز کردن در دراز م یو با دو گام بلند سمت در رفت، همون طور که دستش رو برا دیکش یقیعم نفس

 زد و ادامه داد. یسمتم، چشمک دیچرخ یخنده ا

دوست شدن. منم  ینامزدم و هلنا باهم حساب ،یچه نخوا یچون چه بخوا نمیبیهم رو م ادیبه بعد احتماال ز نیاز ا _

 !ی. خدافظ جناب محسنمیایجا م نینخوام، بازم ا

 بسته اتاقم انداختم. نگاهم رو به در  گهیبار د کیبه موهام زدم و  یدهنم وا موند، چنگ شیهمه پرو نیا از

ال زنده موندن من ک یش یتا مطمئن هیفکر کردن کاف قهیکشم، فقط چند دق یشه هنوز زندم و دارم نفس م ینم باورم

 محاله! زیچ کی

 رو تموم سیفرانس تیمامور نیآخر دینه اما، چه بخوام چه نخوام من با ایاز زنده موندم خوشحال بشم  دیدونم با ینم

 کنم.
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 دست نیاگر بخوام استراحت کنم، با ا یموند. حت وارید یزدم و نگاهم قفل ساعت رو هیتختم تک یرو به تاج سرم

 بخوابم. تونمیدرد نم

 چشمم بود. یجلو دمیکه د ییچقدر در افکارم گم شدم، مدام تمام کابوس ها ایدونم چقدر گذشت،  ینم

 یبعد از مرگشم ردپا یبه جا بزاره، حت میزندگ ینست توتو ایکه سون یادگاری نیبه زخمم انداختم، آخر ینگاه

 .رهیکنار نم مینحسش از زندگ

وقته دلم براش تنگه، درحال  یلیکه خ یآروم در چشم هام رو از سقف به شاهرخ انداختم که با نگاه نگران یصدا با

 کنکاش رو کل صورتم بود.

 نه! ایمن و اون مونده  نیب یاصال حرف ایبهش بگم  یچ دیدونستم با ینم

آروم به سمتم اومد. آنقدر آروم که فرصت بهم داد تا مطمئن  یته دلم خوشحالم! با قدم ها نمشیبیکه م نیهم اما

 .هیچشماش واقع یتو یهمه غم و نگران نیو ا ستین یخم شدن کمرش ظاهر نیشم ا

 ؟یچند روز آنقدر شکسته شد یط

 یشد با لحن نگران یسمتم خم م یکه کم یدرحال یجا گرفت و با لحن نگراننگاهش کردم که کنارم رو تخت  آنقدر

 گفت:

 ؟یشد رهیخ ی! به چنیشاه یهان؟ه ؟یحالت خوبه؟ درد ندار_

فشرد انداختم.   یکردم رو م خی یصدا قورت دادم نگاهم رو از چشم هاش، به دستش که دست ها یگلوم رو ب آب

 دوست نداشتم درباره درد با برادرم صحبت کنم. چیهم درد داشتم اما، االن بعد از دوسال ه یلیاتفاقا خ

تونم خودم رو ببخشم. واقعا حقم  یمورد نم هی نیشدم! واسه ا سانیرو کشتم. من باعث مرگ عل ایشاهرخ، من سون_

 .رمیبود که بم

جوابم رو  ینشدم، با لحن دلگرم کننده ا وونهیراحت شده باشه د الشیبه سمتم خم شد و انگار که خ یکم شاهرخ

 داد.

 نیکه دوست دارن ا ییکسا یاما برا ادیراه نجات به نظر ب کیتو  یمردن برا دیصحبت نکن، شا یطور نیاولن که ا_

 عذابه! هی
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ما با ا. نمیبیدارم که مرگم رو راه نجات م یچقدر بدبخت نیقلبم به درد اومد، بب شتریتک تک واژ هاش ب دنیشن از

 زنه! یکه زدم هنوزم شاهرخ از عذاب نبودنم حرف م ییوجود تمام گندا

 مکث شاهرخ ادامه داد. یکم با

ت رو دل یکنم و فقط باعث دردسرت شدم و حت یراه، نتونستم بهت کمک نیکه حقش بود! متاسفم که تو ا ایسون _

ونم د یم ست،یتو ن ریکشته شد تقص سانیاگر عل ؟یمدت فقط دنبال انتقام نبود نیسوزوندم! بعدم خودت مگه ا

 .دیاما مرگش رو هدر نده. اگه اون نبود تو و هلنا مرده بود یبراش ناراحت

 نگاهش کنم گفتم: میکه مستق نیبدون ا یگرفته ا یفرستادم و با صدا رونیرو آه مانند ب نفسم

 یزیچ هیرفته،  نیدرون قلبم از ب یزیکنم که چ یانتقام رو پس دادم. اما االن حس م نیبودم، بدجورم تاوان هم_

 از پازل! کهیت کیبودن و کم بودن  یمثل ته

ه، دار یخطرناکه. البته به خودت بستگ ییجورا هیتو قلب  یپوچ نیا ه،یبودن چ یفهمم منظورت از اون ته یمن م_

 .یپرش کن یخوا یم یا گهیکه با چه حس د

 گوشه لبش بود چشم دوختم. کیلبخند کوچ نیهم نتشیبه چهره گرفتش که تنها ز یسوال

 .شمیمنظورت رو متوجه نم_

 دستم رو فشرد. یکش اومد و کم شتریب کشیکوچ لبخند

 ه...ک نیا ای ،یکن لیو جهان رو به جهنم تبد یبا نفرت پرش کن یتون یم ،یواسه قلبت دار یآپشن خال هیاالن تو _

 داد، ادامه داد. یاز چشم هام سُر م ریغ ییکه نگاهش رو به جا یمکث کرد و درحال کمی

 نتیری. به خصوص که االن شیکن نیگزیو فرهاد رو جا نیریو لطافت عشق، از جنس ش ینیریبه ش یکه حس نیا ای_

 بدجور در دسترسه!

بودم  یخواست، انگار فراموش کردم که ک یکه خودمم دلم م یزیسکوت بهتر بود از هرجواب! چ نیکردم و ا سکوت

 بشم. یهلنا و عشق و عاشق الیخیشدم، فراموش کردم من قسم خوردم ب یو ک
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شه  تموم تمیبود که مامور نیتمام حرصم سر ا ش،یبجنگم؟ تا چند مدت پ یواسه چ ست،ین ییایسون گهیکه د االن

 راحت برم سراغ انتقام... الیتا با خ

 دعوت کنم. میرو به خودم و زندگ دیحس جد کیول شاهرخ که به ق نیندارم! مگر ا دنیواسه جنگ یلیاالن، دل اما

ده رو مون یکه هنوز برام باق یکس نیتر زیو جون عز تیتونم امن یمن، واقعا م یفعل طیاونم با شرا ه،یسخت میتصم

 حفظ کنم؟

 به خاطر من تو دردسر افتادن. شهیکه در کنارم موندن، هم ییکسا همه

 یادآوریو چند لحظه چشم هام رو بستم.  دمیکش یقیداشت. نفس عم یادیز یها یشاهرخ برام معن یها حرف

 کرد. یآشفته م شتریآسا رو سرم خراب شدن، واقعا ذهنم رو ب لیچند روز که س نیاتفاقات ا

راحت  ایو کش مکش از شر سون یهمه بدبخت نیها ته دلم خوشحال بودم، باالخره بعد ا یآشفتگ نیتو تمام ا اما

رفت. فقط مونده  نیکرد ازب یبه مرگ م دیرو تهد زانمیکه خانوادم و عز یاز کسان یکیکه  نیشدم، حداقلش ا

 م!باش دیجد یزندگ کیکنم تا به فکر  دایپرو  نیفرصت ا دیکه اگه از شر مامورت آخرشم راحت شم، شا سیفرانس

 ؟یاما، اگر نتونم مراقبش باشم چ استیدن یها ینیریش ن،یتر نیریبودن در کنار هلنا از ش ؟یبا ک دیجد یزندگ اما

 .دمیاما، از دستشم نم ارمیخوام دوباره براش مشکل به وجود ب ی! نمادیب شیپ یمشکل اگر

اومد و  ینم شیمشکالت پ نیا دمیجنگ یاگر واسه نگه داشتنش م دیاالن جنگم سر فراموش کردنش بود. شا تا

 اومد! یم شیپ یبدتر زیچ دمیشا

 ریخواد واسه بودن در کنارش با تقد یبعد مهمه، با چنگ و دندونم که شده حاال که اونم من رو ماز االن به  درهرحال

 کردم. یم شیدوسال پ دیکه با یجنگم، کار یم

 .دمیفرصت رو از دست نم نیشده بازم بهم فرصت داد، ا ریکه د نیبا وجود ا یوقت

م. انداخت ینگاه رونیکه گرفته بودم برداشتم و به ب یدیجد میو تصم چمیدرپ چیپ یها شهیدست از اند باالخره

 کنم تا االن! یدارم فکر م شبیباورش سخت باشه اما، من از د دیشا

دراز  ادیفرستاد. خسته از ز یرمقش رو به دامن سرما زده شهر م یب یگرما دیکامال روشن شده بود و خورش هوا

 و به سمت پهلوم خم شدم. گاه قرار دادم هیدست سالمم رو به صورت تک دن،یکش
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 کنه. یشونده ها معجزه م لیاعتراف کنم خون تبد دیکمتر شده و با یلیخ شبیبه مراتب د دردم

که  یقیکنار تخت گرفتم و با نفس عم یزد. دستم رو به صندل یحالم رو بهم م تمیتو جام نشستم، وضع یسخت به

 از جام بلند شدم. اطیبا احت دم،یکش

 کرد، داخل اومد.  یکه داشت با تلفن صحبت م یدر حال نیدر اتاق باز شد و دکتر مع همزمان

 یمثل پلنگ م یکیخورم  یچشم هام گرد شد، نکنه به من زنگ خطر وصل کردن که تا تکون م دنشیاز د یا لحظه

 پره تو اتاق؟

 داد زد. بایشت تلفن بود شد و تقرکه پ یمکالمه اش و اون بدبخت الیخیرو بلند کرد تا نگاهش بهم افتاد، ب سرش

 ؟یحالت چرا از جات بلند شد نیتو با ا _

دادم تا سوزشش کمتر بشه،  یفشار م یکه بازوم رو کم یبودم، با اخم در حال شینگران اون پشت خط شتریکه ب من

 گفتم: یکردم و جد شیبه گوش یبا چشم اشاره ا

 تو پشت خط مونده؟ دیکه به ام یبا اون بدبخت ای یزنیمرو قطع کن بعد داد بزن، با من حرف  تیاول گوش_

تند خودش رو کنارم  یو با قدم ها زیم یقطع کرد و گذاشت رو یحرف چیرو بدون ه شیگوش یبا اخم کمرنگ نیمع

 .ستمیرسوند. دست انداخت دور کمرم و کمکم کرد صاف با

اون دختر طفل  یها هیحاالم که به خاطر نذر و گر ،یمردیصد دفعه م دیاعتراف کنم، تا االن با دیجون با سیرئ_

 باش. هیسوزه به فکر بق ی! دلت به حال خودت نمیکشیخودت رو م یدست یدست یدار یمعصوم زنده ا

 یکه م یدادم، درحال هیکردم و بهش تک یتک خنده ا زد،یهم موج م یلحن پر از حرصش که ال به الش نگران از

سرم رو صاف  یکه به شونه اش آوردم دست از زور زدن برداشت. کم یخواست دوباره به تخت برم گردونه، با فشار

 به ابروهام دادم. ینیکردم و چ

حداقل لباس هام رو عوض  ایبرم حموم،  دیخوره، با یکه دارم حالم داره بهم م یتیوضع نیاز ا یدون یخودت م _

 کنم.

 نه تکون داد و گفت: یبه معن یکرد و سر یاخم
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اال کنه، ح یکه زخمت کامل خوب شه وگرنه عفونت م یتا زمان یحموم بش الیخیب دیزخمت؟ شرمنده، کال با نیبا ا_

 بار کن! یو باقال اریخر ب

 یپوف کالفه ا دنشیداخل اومد، از د اریباز اتاق کامل باز شد و پشت بندش دان مهیبهش بدم در ن یخواستم جواب تا

 گشت ارشاد اومد. ایب .دمیکش

 جلو اومد و درهمون حالت گفت: یکه در رو ببنده، عصب نیبدون ا تمونیوضع دنید با

 ؟یکن یغرغر م یدار ی! االن با کدوم جون بلند شدنمیبتمرگ سرجات بب ریبگ_

 گفت: اریو خطاب به دان نمیدهن باز کردم حرف بزنم، دکتر مجبورم کرد رو تخت بش تا

 دوباره وسواسش شروع شده. _

سمتم که طلبکارانه  دیتو موهاش فرو برد و چرخ یانداخت و دست آخر دست نیبه مع یکمرنگ نگاه یبا اخم اریدان

 کردم. یداشتم نگاهش م

 ؟یتا حالت خوب نشده بلند نشو اوک _

 م:گفت یکنترل شده ا یبا دستم به باالتنم اشاره کردم و با صدا ت،یوضع نیاز ا یعصب

 .ستمیراحت ن یطور نیلباس عوض کنم، ا دیخوره با یحالم داره بهم م_

به  ینگاه نهیداد، دست به س یم وندیکمرنگ که ابروهاش رو به هم پ یبا اخم اریقدم عقب رفت، دان کی نیمع

 گفت: تیسرتاپام کرد که فقط شلوار پام بود و با جد

 !میباش دهینمونده که ما ند تییواال جا ؟یکرد یقبال مراعات م میلینه که خ_

باهام  یجور نیکردن ا دایدوتا اجرات پ نیتاحاال ا یاخم کنم، از ک ایدونستم بخندم  یحرفش نم نیا دنیشن از

 کردم خندم رو تو گلوم خفه کنم و با اخم صحبت کنم. یصحبت کنند؟ سع

 چه طرز صحبت کردنه؟ نیا ستم،یمن رئ_

 گفت: یکون داد و با تک خنده ات نیبه طرف یسر نیحرفم مع نیا با
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 . یستیشلغمم ن چ،یکه ه سیرئ یخوب نشد یتا وقت _

 ه؟یچ نایهام گرد شد و دهنم باز موند، فاز ا چشم

 رفت گفت: یم رونیو همون طور که به سمت ب دیکش اریبه شونه دان یدست نیمع

خوب  ایبزار گریچند روز دندون رو ج هیترسم عفونت کنه.  یکمکش کن لباس عوض کنه اما، حموم نره زخمش م_

 خدافظ. مارستان،یبرم ب دی. شرمنده من کار دارم بایشروع کن به عربده کش ایبعدش ب یشیم

 یکه به سمت کمدم م یدرحال اریدان یباز نگاهش کردم، که صدا مهیبره با حرص و البته دهن ن رونیکه ب یموقعه ا تا

 .رفت، باعث شد بچرخم سمتش و نگاهش کنم

 شه. ینم نیحال و روزت ا ،یبردار تیبه خدا اگه دوزار دست از کله شق باز _

دست سالمم گرفت، خواستم بلند  یو از بازو ستادیبه اضافه شلوار برداشت و اومد روبه روم ا شرتیت کیتو کمد  از

 شم که نذاشت.

 ؟یکنم لباس عوض کن یمگه دفعه اوله که کمکت م ره،یم جیسرت گ نیبش_

سرم  یکه اون سر ییبال یادآوریداد انداختم، از  یتر نشون م یجد یکمش که صورتش رو کم شیبه ته ر ینگاه

 لب گفتم: ریکردم و ز یآورد اخم

 شد. سیدهنم سرو یپانسمان فَکَستَن هی. واسه ینرفته پدرم رو درآور ادمیهنوز _

 باال انداخت و آروم گفت: یکرد و دستش سمت شلوارم اومد، شونه ا یخنده ا تک

 پانسمان کردن ها. نیبود، تا باشه از ا ینیریاعتراف کنم تجربه ش دیبا _

ا خودم رو باال بکشم ت کمیکردم  یدردناکم رو به آغوش گرفتم و سع یکنج لبم نشست، بازو یلبخند شیپروع از

 پشت سرش هلنا اومدن تو! که از شانس قشنگم تا دستش اومد سمتم، ندا و ارهیشلوارم رو بتونه درب

 شد و خواست بره الیخیهلنا هول کرد، شلوارم رو ب دنیزانو زده بود با باز شدن در اتاق و د بایتقر نیکه رو زم اریدان

 !نییکرد به لبه فرش و با مخ اومد پا ریعقب که پاش گ
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 یعوضش ندا با چشم ها رون،یب دیدو ریو سر به ز دیباالتنه برهنم خجالت کش دنیبگم، هلنا با د یزیخواستم چ تا

 گفت: یکرد و با لحن شاک ارینثار من و بعد دان یگرد شده اخم

تو اتاق؟  نیایچرا م دیکن ی! اصال من موندم شما که مراعات نمدیخب در اتاق رو ببند دیکن یم یزهرمار! هرغلط یا_

 !گهید دیلباس عوض کن اطیهمون وسط ح

رسما همه زده به سرشون! چرا امروز همه  ریرفت و درم بست، نخ رونیب عیو سر مجال صحبت کردن به ما رو نداد و

 نمونده تو عمارت چشمم به جمالش روشن بشه؟ یا گهیتو اتاق؟ کسه د انیم یشکل نیا

 خواهر منم عقل نداره. نی! ایدختره روان_

گاه استفاده کرد و بلند شد.  هیداد، از مبل کنار دستش به عنوان تک یکه سرش رو با دستش فشار م یدرحال اریدان

 نگاهش کردم و گفتم: یرچشمیشد و ز لیمتما نییبه پا یبهش کردم که خندم گرفت. سرم کم ینگاه

 ! ستمیگفتم راحت ن نیواسه ا _

کرد بپوشم، با  یکمکم م که از تو کمد آورده بود برداشت همون طور که یزینثارم کرد و شلوار تم یوحشتناک اخم

 لب زد. یلحن پر حرص

 !میرو دار جیوگرنه ما که نقش هو ،یگ یم یکردم واسه خاطر ک یفکرش رو م دیبله با _

لباس هام رو عوض کردم. متاسفانه  تم،یشد تا عصبان یباعث خندم م شتریکه ب اریدان یکمک و البته متلک ها با

 برگشته! تمیوسواس گهیراست م نیدکتر مع

عوض  تختم رو زیم زیو به خدمتکارا گفتم تمام چ دمیپنجره دراز کش کیلباس ها رو مبل سه نفره نزد ضیاز تعو بعد

شه همه  تا مطمئن سادیباالسرشون وا یتا بالشت و پتوم! البته با نظارت ندا که مثل ببر زخم ریهاش بگ هیکنند. از رو

 . هغر زدن من نمون یشه که جا، برا یم یاون جور زیچ

بود  یگرفتم تا صدام بلند نشه، نگاهم به چند نفر یرو گاز م چارمیدستم، مدام لب ب دنیکش ریکه به خاطر ت یدرحال

 یو چند لحظه چشم هام رو رو دمیکش یقیکردن. نفس عم یتختم رو داشتم عوض م هیکه با تذکرات ندا، با دقت رو

 به سرپا بودنم داره. ازین دمیجد یکار دارم و نقشه ها یکیر خوب شه، من هزار زودت دیدرد با نیا یهم فشردم، لعنت
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سوخت و صورتم از درد جمع شد، توقع نداشتم مسکن  شتریفشار دادم که ب گهید کمیزخم دستم رو  نامحسوس

به مرور زمان خودش خوب شه وگرنه  دیمن اصوال با یآروم کنه، چون زخم ها یکه بهم زدن دردم رو کم ییها

 بخش باشه. امیوجود نداره که الت ییدارو

 ست؟یگرسنت ن _

به چهره نگرانش انداختم.  یچشم هام رو از هم باز و نگاه ستاده،یکردم باال سرم ا یندا، که درست حس م یصدا با

، با کرد یدستش باز یا انگشت هاب کمیانداخت و  نیینه تکون دادم. سرش رو پا یبه معن یسکوت کردم و فقط سر

تخت کامال عوض شده بود و به قول  زیسرم رو چرخوندم و به پشت سرش نگاه کردم، همه چ کمی قینفس عم کی

 جا واسه غر غر نداشت. یگفتن

 گهید دیرو کش شیمانتو مشک نییندا که از بس پا یصدا قورت دادم و نگاهم رو انداختم به دست ها یگلوم رو ب آب

 داد! یت جرش مداش

 گفتم: یدورگه و آروم یصدا با

 د؟یکه گفتم رو انجام داد ییکارا _

آره تکون داد و  یبه معن یجابه جاش کرد، سر شینیب یرو یرفت و کم نکشیندا از مانتوش به سمت ع دست

 کرد، لب زد. یکه نگاهم نم یدرحال

با  یاونم با هماهنگ یاضطرار طیوارد خونه نشن مگه تو شرا گهید میو گفت رونیب میآره، تمام نگهبان هارو فرستاد_

 عمارت تو تیو فقط چندتاشون واسه امن میشهر منتقل کرد رونیبچه ها رو هم به ب هیبق گاهیپا ار،یخود دان ایمن 

 موندن. یشهر گاهیپا

 کردم صاف دراز بکشم، آروم گفتم: یم یکه سع یآوردم باال و درحال یراستم رو کم یپا

 شدن؟یچ فتیش یبچه ها _

که  ییااون م،یکن دایازشون پ یزیگروه نقره که البته فکر نکنم چ یدنبال بازمانده ها میشبم فرستاد یها فتیش_ 

بشه بهمون  یدرهرحال اگه خبر یول چنیکنن، بدون رهبر اونا ه یاالن تو مرز افغانستان دارن فرار م دمیمن د

 .دنیاطالع م
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کنم باعث تعجب  یو از خودم دور م اهینخود س یفرستم پ یکه تمام افرادم رو دارم م نیلب گفتم، ا ریز یا خوبه

 جا بمونن. نینداره تمامشون ا یلیندارم و دل ازیمثل قبل بهشون ن گهیهمه شده اما، درهرحال د

 سوال بپرسم؟ هیشه  یشه..م یم س؛یرئ_

داد، به صورت عالمت  یو خبر از خراب شدنش م زدیچشمک م کمیاز المپ هاش  یکیکه  یرو از لوستر طالئ نگاهم

ه ب یبه رگبار گرفته شدم. دست زشیبپرسه، چون صبح توسط داداش عز یبخواد چ زدمیسوال ندا انداختم. حدس م

 و آروم گفتم: دمیچشمم کش

 شنوم. یم _

 گفت: یشالش رو مرتب کرد و با دو دل یبا دستش کم دم،یشن یبازدمش رو به راحت یکه صدا دیکش یقینفس عم ندا

 خطرناکه؟ کمیعمارت  یفرستادن تمام افرادت به خارج شهر و کم کردن محافظا یکن یفکر نم گم،یم_

موهام رو عقب فرستادم، چقدر خواهر و  یداد، با پوف کالفه ا یقلقلکم م یبود و کم میشونیپ یاز موهام رو یمقدار

 دادم تا کمرم دردش کمتر بشه خونسرد گفتم: رییجام رو تغ کمیکه  یهم اند! درحال هیبرادر شب

 گاهیپا محافظا و افراد ادیکه بخوام بابتش نگران باشم بعدم، خوشم نم ستین ییایسون گهیکنم، چون د ینه فکر نم_

 ینم برمک دایپ ازیبهشون ن ای ادیب شیپ یکنه. اگه مشکل یفرق م طیداخل خونه، قبال مجبور بودم اما، االن شرا انیب

 گردنمشون.

 یخنده، دستش رو گذاشت جلو ریزد ز یکرد وپق دنینگاهم کرد شونه هاش شروع به لرز رهیخ کمیحرفم  نیا با

 خنده؟  یچرا م نینگاهش کردم، ا یدهنش اما، خندش قطع نشد خنث

 گفت: یطونینگاهم کرد و با لبخند ش یرچشمیز

دن با خراب ش یتو که قبال مشکل میبابا ولمون کن ما ختم روزگار نه؟یهلنا رو بب یکس ادیخوشت نم یگ یچرا نم _

 زده باال؟ تیباز یرتیحاال فاز غ یافرادت تو خونه نداشت

 ادامه داد. یدوتا دستش رو پشت سرش قفل کرد و با نگاه مظلوم بعد
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 یخواهشن اگه خواست! فقط هیدونم دردت چ ی! من که میاز دست رفت نیحساسه. بابا شاه سمونیرئ یاله ،یاوخ_

داره منم که چشم و گوش  ی. باالخره بدآموزمیگورمون رو گم کن اریخبر به ما بده من و دان هیقبلش  یبزن میحرکت

 شه؟ یم اج بیخورن؟ تو ج یهست. با ماست م یدونم اصال عشق چ یبسه، نم

ت سم دیکار کنم، دو یخوام چ یکرد م ینیشبیحرفش چشم هام گرد شد، دست بردم سمت کوسن مبل که پ نیا با

 ستادیمن در باز شد و هلنا اومد تو، کوسنم صاف تو دماغش خورد، ندا پشت هلنا ا یدر که همزمان با پرتاب عال

 نگاهش کردم.  تیکرد که با حرص و عصبان یخنده بلند

 رو برام درآورد. زبونش

 !داغونه ها تیرینگا  نشون گ نه،یا یگم از دست رفت یمن م سیرئ_

افتاده تو پاچم آنقدرکه  نیکردم ا یتو گذشته من چه گناه ستیبه خدا! معلوم ن یش یتو آدم نم ،یروان دختر

 !طونهیشلوغه و ش

 یاز رو یکرد انداختم. سر یفشرد و بهم نگاه م یپر از حرصم رو به هلنا که با تعجب کوسن رو تو بغلش م نگاه

 با دست بهش اشاره کردم و گفتم: ی. با صورت جمع شده انمیمبل بش یکردم رو یتاسف تکون دادم و سع

 ؟یسادیتو چرا اون جا وا ایب_

 گره خورده گفتم: یبه در کردم و با حرص و ابروها یبا دست اشاره ا عیبه سمتم برداشت، که سر یقدم

 نزده! هخونیبهمون شب یکیاون در صاحاب مرده روببند تا دوباره _

 چیدادم. ه هیتک شیمبل نشستم و به پشت یو رو دمیکش یبستش. پوف کالفه او  دیزد، سمت در چرخ یلبخند

گرفت. چشم هام رو به هلنا انداختم که با  یکمرم درد م ی! فورقهیچند دق یوقت عادت نداشتم رو کاناپه بخوابم، حت

تو بغلش فشار  که همچنان کوسن مبل رو یحالو در دیکرد و آخر سمتم چرخ یتمام تختم رو برانداز م تیکنجکاو

 داد گفت: یم

 حالت بهتره؟ _

مدت و بدون  یآرامش طوالن یمن به معن یآره تکون دادم، خوب که نبودم اما حضور هلنا برا یبه معن یسر

 انتهاست.
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 کمیمکث  ی. با کمنهیکنارم بش ادیمبل زدم و با چشم بهش اشاره کردم که ب یرو کیدست، چند ضربه کوچ با

 و شمرده شمرده اومد و با فاصله نشست.  دیرو باال کش شینیب

دست  روین دیواسه تجد قینفس عم کیخوام! با  یفاصله نم گهیفاصله رو صورتم جا خوش کرد، من د نیاز ا یاخم

 کمیمثل جوجه تو بغلم افتاد، توقع داشتم  دمش،یبازوم سمت خودم کش دنیکش ریبردم سمت کمرش و با وجود ت

 گذاشت. نمیس یرو رو رشا، برعکس تصوراتم تو بغلم جاخوش کرد و سمقاومت کنه ام ایناز کنه 

سرش  ی! ناخوداگاه چونم رو رودهیرو لب هام جا خوش کرد که مطمئنم از من بع یرفت و به جاش لبخند اخمم

کنه، چه طور من دوسال  یداره که آنقدر منو آروم م یفِسقله دختر چ نیگذاشتم و چند لحظه چشم هام رو بستم. ا

 خودم رو از داشتنش محروم کردم؟

که تو  دهیرو م یعطر یمثل قبله هنوزم بو زیهمه چ دم،یکش یقیبه شالش چسبوندم و نفس عم یرو کم مینیب

روم آ یکه با صدا دمیعطر کش نیا ینیریاز ش یقیهنوزم دارمش. نفس عم د،یبرام خر میماریقبل ب دارمونید نیآخر

 دادم. هیمبل تک یسرم رو به پشت فش،یو ظر

 …نیشاه_

 جانم؟_

 تا نگاهم کنه مردد لب زد. اوردیکه سرش رو باال م یمکث کرد و درحال کمی

 برم خونم؟ یمن ک_

رو مبل جابه جا  کمیافتاد.  میها دو زار هیگذشت ثان ینگاهش کردم، اما باکم جیلحظه گ کیحرفش  نیا دنیشن از

 هویکنم! نکن دختر  ینشست. ضربان قلبم شدت گرفت و حس کردم دارم داغ م نمیس یشدم که دست هلنا رو

 .شمیخول م

 ؟یستیجا راحت ن نیمگه ا ؟یبر یخوا یم یچ یبرا_

 .دمیکه منم هماهنگ باهاش نفس کش دیکش یقیرو گاز گرفت و نگاهش رو به چشم هام انداخت. نفس عم لبش

 زیجا هستن چ نیکه ا ییعث دردسرت بشه. مگه همه کساخوام با یاما، حضور من نم ستمینگفتم راحت ن_

 …برگردن یوقت ستن؟ی...اها خون آشام نستنین
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 وسط حرفش و گفتم: دمیپر

 .ادیتو نم یمونن کس ینم رونیعمارتم همشون ب یخارج شهر. محافظ ها گاهیهمه رو فرستادم به پا گردن،یبرنم_

 …فرستم برن خارجِ یاونارم م ،یو ندا مشکل داشته باش اریکه با حضور دان نیمگه ا

که صداش از حد معمول بلند تر بود، به سمت صورتم خم شد و با  یوسط حرفم و هول زده درحال دیبار اون پر نیا

 گفت: دهیباال پر یابروها

 .رمی. من مرونی! من مزاحمم به خاطر من نفرستشون بیکار دار ینه، نه با اون دوتا بدبخت چ_

 کردم. یاخم

 !یبر یخوا یم یکارو نکردم که تو بگ نیچرا همه افرادم رو فرستادم رفتن؟ قطعا ا ی! فکر کردیرینم ییتو جا_

ه! حد ممکن برس نیکش اومد که باعث شد تپش قلبم به باالتر یزد و گوشه لبش به لبخند خجول یهاش برق چشم

 آهو کوچولو؟ ینک یم یمن دلبر یبرا یناخواسته دار یدون یاالن م

کرد اما تکونش دادم و با جفت دست هام از کمرش گرفتمش و همون  یکه بازوم درد م نیلبخندش با وجود ا نیا با

رو نداشت آنقدر  یزیچ نیچون توقع همچ دی. شادمشیخودم کش یرو دم،یکش یطور که دوباره رو کاناپه دراز م

 راحت تو بغلم جا خوش کرد!

 نمیرو س گشیگذاشت، و دست د دنیم هیکه به مبل تک یقسمت یدستش رو باال کیکه به خودش اومده باشه  انگار

 گفت: یگرد شده، با لحن خجول ینشست و با چشم ها

 آخه؟! هیحرکات چ نیزشته ولم کن! ا_

دوسال نداشتنش خواست  به اندازه  یخواستم بره دلم م یکردم تا نتونه بلند شه، نم شتریکمرش رو ب یرو فشار

 !نیفقط هم رمشیسفت تو بغلم بگ

بزار، شک نداشتم االن  نمیس یفشار مجبورش کردم سرش رو رو یسالمم رو پشت گردنش گذاشتم و با کم دست

 نداره. یآنقدر قرمز شده که با گوجه فرق

ه. ش یم شتریدردم که بکنم اما،  یمن که ولت نم یتقال کن شتریب یکه چقدر درد دارم. هرچ یدون یبخواب هلنا، م_

 دستم بدتر شه؟ یخوا یم
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 گفت: دم،یشن یکه با بدبخت یآروم یبا صدا ذاشتیصورتش م کینزد نم،یس یطور که دستش رو رو همون

 .ییزورگو_

بودن در کنارش  نیفقط هم ایو اگر از کل دن ه،یکه کنارمه کاف نیسرش کاشتم. هم یرو یزدم. بوسه ا یمحو لبخند

دختر واسه من بسه، وجودش برام  نیخوام هم ینم یچیه اتیاز دن ایخوام! خدا ینم یچیه گهیبشه د بمینص

منبع آرامشم و  نیکنار قشنگ تر ییدارو چیدوسال تو داروخونه دنبالش بودم و االن بدون ه نیکه تو ا هیمسکن

 .دمید یکه تو زندگ یهمه کابوس ترسناک نیبعد از ا استیرو نیبهتر نیهم

شد، قشنگ مشخص بود ولش کنم دوتا پام قرض  نییباال پا نمیس یرو یکه هلنام با نفسم کم دمیکش یقیعم نفس

نالم  اریاخت یو ب رمیخودم رو بگ یدست و قلبم نتونستم جلو یناگهان دنیرکشیکنه! با ت یکنه از دستم فرار م یم

 بلند شد.

 مبل زانو زد و دستم رو گرفت. نییپا یاز روم بلند شد و با نگران عیسر د،یاز ناله من ترس هلنا

 .ادیدکتر ب گمیاالن م سای! وا؟یکن یهان؟ خدا نکشتت چرا مثل آدم استراحت نم ؟یشد؟ خوب یچ یوا_

 یلب با ناله ها ریو ز دمشیکه صورتم از درد جمع شده بود دستش رو گرفتم و سمت خودم کش یبره، درحال خواست

 داشته باشم لب زدم. یتونستم روشون کنترل یکه نم یفیخف

 .شمیخوب م ستین یزیخوام. چ ینم_

 زدیرو داد م یکنار مبل نشست. سرچرخوندم و به صورتش که از همه جاش نگران نینگاهم کرد و دوباره رو زم مردد

نگرانم باشه و من مجبور نباشم پسش بزنم. نفس  یجور نیا یکیخواست  یوقت بود دلم م یلیانداختم. خ ینگاه

 هارو بروز بدم. زیچ یوقتش بود منم بعض گهید دمیشک یقیعم

 خوام بگم. یاما، م رهیدونم د یگفتم م یبهت م ایقبل حمله سون دیخوام باهات حرف بزنم. با یهلنا، م_

 لب زد. یمیمال یسرش رو خم کرد، لبش رو به دندون گرفت و با صدا کمیسکوت  تو

 .یبگ یکه بخوا یکنم هرچ یگوش م_

 نه! ایحرف هارو داره  نیقلبم گذاشتم تا مطمئن شم، طاقت زدن ا یو دستم رو رو دمیکش یقیعم نفس
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خواستم به چشم  ی. میزیبر رونیب یهمه مدت، تو خودت خفه کرد نیاز درد هات رو بعد ا یبخش یبخوا سخته

نگه داشته بود  کردم رو همچنان خیکه دست  فشیظر یهاش نگاه کنم اما، جراتش رو نداشتم. نگاهم رو به دست ها

 انداختم و گفتم:

. یخوا یهمون طور که خودت م ،یخوام کنارم باش یخواد تو رو از دست بدم. م یدلم نم گهید فتهیکه ب یهر اتفاق_

تونه ادامه بده.  یمن، بدون تو نم نیکه ا یکنم، فقط قول بده تنهام نذار یبتونم واسه آرامش و داشتنت م یهرکار

بزدل، مرد نبودم و رفتن رو به  دیشا ایبودم  خودخواهکرد! هلنا من  یباه کرد، خودخواهمن تو گذشته اشت نیا

اشته د میتونست یکه م یواسه تو، واسه زندگ دمیجنگ یم دیبا موندم،یم دیدادم. با حیداشتنت ترج یبرا دنیجنگ

 …و من ندهیواسه آ یبهم داد دیاما، تو با فرصت دادن دوبارت ام رهیدونم د ی. ممیباش

گره خوردمون گرفتم و به چشم هاش که توش حلقه اشک نقش بسته بود انداختم. دوست  یرو از دست ها نگاهم

 روبه روم باشه! آروم تر از قبل لب زدم. قیقشنگش دق یچشم ها گمیجمله رو م نیا یداشتم وقت

 کنه. یزندگ نشیریتونه بدون ش ینم گهیلحظه عمرم. فرهاد د نیخوام با تو بگذرونم، تا آخر یرو م ندهیآ نیا_

دختر همه  نیباز کرد، نگاهش کردم ا هیو راه رو واسه فرار بق ختیگر رونیاز گوشه چشمش به ب یلرزون دیمروار

 منه! هیزندگ

 ؟یبمون شمیپ یدیقول م_

 به روم زد و با چونه لرزون، لب زد. یگذاشت، لبخند یگونه هاش ردپا م یو رو دنیبار یوقفه م یکه ب ییاشک ها  با

 تا تهش باهاتم!_

 گذاشتم. شیشونیپ یرو یخوام؟ سمت صورتش خم شدم و بوسه ا یم یچ نیا ریغ گهید

*** 

 "هلنا"

 بروز بدم!  یرو چه طور یحجم از خوشحال نیدونستم ا یکه نم یبودم! به حد خوشحال

که خدا باالخره جوابم رو داد و  نیدر خودش داشت و ا ینوع شاد کیازم خواست کنارش بمونم  نیکه شاه نیا

 .گهینوع د کیحالش خوب شد 
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 ممکن بود بشه؟  نمیبهتر از ا گهید

داخل قلب  یزیکنم چ یشه، حس م یم یجور کیقلب  فتمیکه بهم زد م ییو حرف ها شبید ادی یوقت هنوز

 یلیازش خ دیکه شا یدوست داشتن کس نیریتمام دردهام و سرپاشدن حس ش ختنیفرو ر خته،یدرحال فرو ر

 ندهیتو چند وقت آ دیترِ و شا کیبه مراتب کوچ گمید یدر برابر حس ها میکنم دلخور یباشم اما، حس م یشاک

 هم ازش نمونه! یاثر یحت گهید

 کیشدم، ساعت نزد رهیخورد خ یتکون م یاتاق که به آروم کیپنجره کوچ یِخوردم و به پرده ها یتخت تکون یرو

 کردم. یبودم داشتم فکر م داریتمام شب ب بایهشت صبح بود اما، من تقر

به خصوص  رم،یگ یگُر م شمیادآوریاز  یبهم زد که حت شبیکه د ییاحساساتم و تمام حرف ها ن،یشاه نده،یآ به

هتر الش که بح کمی دینداره، با ایبشر دوزار ح نیا یعنی! یکنار من بخواب دیگفت با یداد م ریبحثمون که گ نیآخر

 رو به باد بده!  زیکم مونده بود همه چ شبیکنم د یرو باهاش ط ییزایچ کیشد 

که همشون خون آشام اند و تو نقش  یاشاره کرد که خواب تو خونه ا نیشد به ا یهم م دنمینخواب لیاز دال البته

 سخته. کمی یکن یم یرو باز جیهو

 نیبا ا میداشت یعقل درست حساب یلیشوت کردم. خ یا گهیتخت نشستم و پتوم رو به سمت د یرو یحوصلگ یب با

م به چش یدست میبخواب میتون یبه ساعت انداختم ما، که نم ی. نگاهدیذره اش هم پر هیهمون  ریحرفا و اتفاقات اخ

کنار در  کیکوچ شیآرا زیم یرو آروم رو به یها ماومدم و با قد نییکش و قوس از رو تخت پا کمیو با  دمیهام کش

 .ستادمیا

کوتاهش کنم، کم کم داره  کمیبعدا  دیو با استفاده از کش همش رو باالسرم جمع کردم، شا دمیبه موهام کش یدست

و مرتب بودنم مطمئن شدم به سمت در رفتم و آروم قفلش رو باز  تمیاز وضع ی. وقترهیگیدست و پام رو م یجلو

 کردم.

 شب با اون حالش به سرش بزنه! دمیترس وونسیدرو قفل کردم، د شبید نیدست شاه از

 خدمتکار دارن؟ اگر نایا یعنیخلوت و ساکت بود،  یادیانداختم، ز ینگاه رونیدر به ب یو از ال دمیکش یقیعم نفس

 جلوم سبز شه! یکی رونیاونام خون آشام اند؟ نرم ب یعنیدارن 
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و همه رو  ستیکس تو عمارت ن چیه گهیآوردم، خودش گفت د ادیرو به  نیهشا یرو به دندون گرفتم و حرف ها لبم

 .رونیفرستاده ب

از  یرفتم. به خاطر روشن بودن تنها لوستر بزرگِ وسط سالن، مقدار رونیشمرده ب یو با قدم ها ایرو زدم به در دل

 است. گهید یفضا روشن تر از قسمت ها

کنه  یحس م شهیوارد خونه م یآدم وقت ه،یطور نیا نشیزاید دیشا ای انیم یمیقد یادیخونه به نظرم ز لیوسا

خونه رو قبال   نیا لیکدوم از وسا چیه ه،یزیچ یشاهزاده ا کیخونه واسه  نیقشنگ صد سال رفته عقب و ا

 بود. بیو واقعا عج دمیها ند یمشابهش تو لوازم خونگ

شدم، سمت آشپزخونه رفتم چون گشنم بود و حس ضعف کم کم  لمیو تحل هیتجز الیخیباال انداختم و ب یا شونه

 شد. یداشت باعث حالت تهو م

 خچالیبود چراغ هاش رو روشن کردم و سمت  کیکامال تار رونیباز کردم، برعکس ب اطیآشپزخونه رو با احت در

 کردم درش رو باز کنم باز نشد که نشد. یسع یرفتم اما، هرچ

 انداختم. یچرخوندم و به درز هاش نگاه گرد شده، سرم رو یچشم ها با

 شه؟  یچرا باز نم نیا_

 دمیمحکم کش یدرحد دم،یهاش گرفتم و سمت خودم کش رهیاز دستگ یخرابه، دوباره دو دست دیکه شا نیفکر ا با

 .فتهیکال برگرده روم ب خچالیکه کم مونده بود 

 غرغر کنان گفتم: لب ریزدم و ز نشییلگد به پا کیگرفتن باهاش،  یاز کشت کالفه

 مسخره!  خچالی یریدرد بگ یا_

 !؟یکن یکار م یچ_

اومد من  یک نیسمتش، ا دمیذاشتم چرخ یقلبم م یکه دستم رو رو یدرحال فیخف غیج کیصدا، با  دنیشن با

 !دمینفهم

کرد. لبم رو به  یمتعجب بهم نگاه م ییداد، با چشم ها یکه بازوش رو با دست سالمش آروم فشار م یدرحال نیشاه

 گفتم: یرفتم جلو و با لبخند کمرنگ کمیدندون گرفتم، 
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 ؟ی. بهترریسالم صبحت بخ_

 یکل لباس هاش رو عوض کرده بود و کامال مرتب به نظر م ش،یشونیرو پ ختیسرش رو خم کرد که موهاش ر کمی

 آره تکون داد. یبه معن یو سر دیکش یقی. نفس عمدیرس

 .ستین یزیدرد دارم، اما چ کمی_

 گفت: یاشاره کرد و با تک خنده ا خچالیرو بلند کرد و با چشم و ابرو به  سرش

 ؟یزنیروت اثر گذاشته؟ چرا به بدبخت لگد م یبا ندا گشت_

ا که ب یبود رو داخل فرستادم و درحال ختهیر رونیب خچالیگرفتن با  یاز موهام، که به خاطر کشت یحرص مقدار پر

 کردم گفتم: یاشاره م خچالیدست به 

 شه خب!  یخرابه، درش وا نم_

دونم چرا  یخاک برسر اما، نم خچالی نیاول به من کرد بعد به ا یگرد شده نگاه یبا چشم ها یلحظه ا نیشاه

 گفتم؟ یربط یب ایخنده دار  زیخنده؟ مگه چ یچرا م نیخندش گرفت. متعجب بهش نگاه کردم، ا

 گفت: یه انشست، با تک خند یم یکه رو صندل همزمان

وا  یطور نی. درش همستین یکن یکه فکرش رو م یخچالیهست اما، اون  یعنی ستین خچالیآهو کوچولو اون _

 .یرمز بزن دیشه با ینم

 رمز گذاشتن؟ خچالیکنن به غذا که واسه  یمثل قوم مغول حمله م نایدهنم وا موند. وا مگه گاوصندوقِ؟ نکنه ا لحظه

 رو به کمرم زدم و با تعجب گفتم: دستم

 مگه گاو صندوق که رمز داره؟!_

 و آروم گفت: دیدور لبش کش یدست دیخند

 !ییجورا هی_

 باال انداختم و گفتم: یشونه ا اوردم،یسردرن یزینگاهش کردم، من که چ جیگ
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 خوام صبحونه درست کنم. یمن گرسنمه م ه؟یحاال رمزش چ_

 جوابم رو داد. یچونش و با لحن خاص ریدستش رو گذاشت ز نیشاه

  ؟ینگاه به اطرافت کرد کی یوارد آشپزخونه شد یوقت انایخانم گشنه، اح _

م صداش دمی. با دست به پشت سرم اشاره کرد، همزمان که چرخدیباز خند دیرو که د جمینگاه گ گه،یم یچ نگرفتم

 .دیبه گوشم رس

 . یکی نینه ا هیمواد غذا خچالهیاون _

قرار داشت، متعجب  dیلباسشو نیکمد بود و کنار ماش هیشب شتریکه درنگاه اول ب یتر کینسبتا کوچ خچالی

باز کردم تا خر  یحرف چی! درش رو بدون هدمشی. به جون خودم اومدم اصال نددمیروش کش یسمتش رفتم و دست

 نیاگه ا د،یترک یداشت م رسماجا کرده بودن  خچالیفسقله  ک،یکه فکرش رو بشه کرد تو  یخره پر بود هرچ

 ه؟یچ یکیپس اون  ییِمواد غذا خچالی

 تیو با فضول دمیرو بستم و سمتش چرخ خچالیدر  ن،یشاه یبزنم که با زنگ خوردن گوش یحرف خواستم

 نگاهش کردم. میشگیهم

فشار داد و دکمه اتصال  یدست هاش کم نیرو ب شیبود، گوش نیزم یها کیکه نگاهش قفل سرام یدرحال نیشاه

 رو زد.

 ؟ییکجا _

_  

 ؟ییباشه، خوبم نگران نباش. حاال جواب سوالم رو بده کجا_

_ 

 .امیباشه همون جا باش االن م_

دست هام رو از  بش،یج یشد، چپوند تو یقطع کرد و همون طور که از جاش بلند م یرو بدن خداحافظ شیگوش

 پشت تو هم حلقه کردم و مردد گفتم:
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 ؟یریا مکج_

 مکث لب زد. کمیو با  دیبه گردنش کش یسرچرخوند، دست سمتم

 .دنشید رمیحرف بزنم، م یمهم زیبا شاهرخ درباره چ دیبا _

لحن  واقعا برام سخته، با رمیهمه اتفاقات وحشتناک بگ نیرو بعد ا مینگران یتونم جلو یگرفتم، نم یزیرو گاز ر لبم

 گفتم: ینسبتا نگران

 ؟یایزود م گمیم زه،یچ_

که بدجور دلم رو به تاپ  یو با لحن مهربون دیبه روم پاش یمکث کرد اما، لبخند یحرفم چند لحظه ا نیا دنیشن با

 تاپ انداخت لب زد.

 .زمیساعت طول بکشه عز مین تینها ایروب  کی دیدره شا یجلو نیهم_

کش اومد و  یاز جنس ذوق مرگ یلبخندقشنگ گفت! لب هام به ظرافت  یادیرو ز زمیواژه عز ایجنبم  یمن ب ای

 رینون و پن کمی خچاله،یوا رفته ها رفتم سراغ  نیمثل ا نینگفتم. با رفتن شاه یزیانداختم و چ نییسرم رو پا

 یقحط نیواسه خودم دم کردم و مثل ا ییچا مه کمیساز  ییچا دنیگذاشتم، سرچرخوندم و با د زیبرداشتم و رو م

 زده ها شروع کردم به خوردن. 

 .دمیکنار کش دم،یو بزرگ خودم رو خفه کردم و به مرز انفجار رس کیکوچ یبا لقمه ها یحساب یوقت

 خدا، چقدر گشنم بود. یوا_

ا نقطه کور موندم. ب کی رهیو دوباره نشستم سرجام و خ ختمیواسه خودم ر گهید ییچا کیو  دمیبه شالم کش یدست

دونم اصال داره  ینم ارمیشه، من از کاراش سردرنم یاالن نگران باشم اما، نم دیمن نبا نیشاه روزید یوجود حرف ها

 نه؟ ایبزنه  یرکتح کی دیکنه، اگه بخوام کنارش بمونم قطعا با یکار م یچ

 !ارمیبه دستش ب یچه طور دیدونم با یخوام اما، نم یم یدونم چ یسردرگم، م شتریبودم و ب جیگ

 کنه؟ یکار م یچ ه؟یشغلش االن چ نیاصال شاه نمیبب

 خون آشام ها شده؟ نیا سیرئ یکه تمام مدت فکرم رو به خودش مشغول کرد، اصال چه طور هیزیچ نیا
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  ؟یکرد اما، االن چ یبود کار م کیکه با برادرش شر یقبال تو شرکت ادمهی

 مشکل کیشه که  یراحت م المیخ قهیتا دو دق یعنیبزنم،  غیخواست ج یخدا دلم م یبشه؟ ا یقراره چ ندهیآ اصال

 !رهیگیجاش رو م ادیم یزرت گهید زیچ کیحل شد 

 .دمیکش یاعصاب خورد کن، با دستم صورتم رو پوشوندم و نفس بلند یها الیهمه فکر و خ نیا از

 هست واسه استرس! یزیچ کی کنمیالبته هرجور نگاهش م رم،یسخت بگ یادیرو ز طیشرا دینبا دیشا

 ؟یشد میاالن مثال قا_

اخم کمرنگ  کیبه چهره خواب آلودش کردم. با  یصورتم برداشتم و نگاه یندا، دستم رو از رو یصدا دنیشن با

 کرد. یبود و نگاهم م ستادهیا زیم یانداخته بود رو موهاش جلو یطور نیکه شالش رو هم یدرحال

 بهش زدم. ییدندون نما لبخند

 ! ریصبحت بخ ،ی! راستیشدن مینه بابا چه قا_

 تکون داد. یو سر دیکش یا ازهیخم

 تو؟ یداریب یاز ک ر،یصبح توام بخ_

 هم به ساعت انداختم. یخوردم نگاه یقلوپ ازش م کیرو برداشتم و همون طور که  مییچا وانیل

 طورا تو آشپزخونه پالسم. نیاما، از حدود هشت ا دمیکال نخواب شبیمن د یراستش رو بخوا_

حرکات ناموزنش تموم شد، سمت  یوقت د،ینوک پاهاش بلند شد و دست هاش رو به سمت باال کش یرو کمی ندا

 لب زد. یگرفته ا یبزرگه رفت و با صدا خچالیهمون 

 .یعشقت نذاشت بخواب االتیفکر و خ ایجات راحت نبود  ؟یواسه چ_

 گفتم: یو با تک خنده ا نییرو انداختم پا سرم

 .جفتش ییجورا هیخب، _
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قسمت  ی. با پوف کالفه ازدیموج م یخاک برسرتِ خاص کینگاهم با نگاهش گره خورد تو نگاهش  د،یچرخ سمتم

 خودپرداز مشخص شد. هیشب یزیچ کیباز شد و  یکیت یرو لمس کرد که در کمال تعجب با صدا خچالیآب سرکن 

 !دم؟یش بود که ندکجا گهید نیهمه من بهش لگد زدم وا نشد! ا نیدهنم وا موند، ا یا لحظه

 کرد لب زد. یکه برگرده همون طور که چندتا شماره رو تو قسمت اعدادش وارد م نیبدون ا ندا

 ؟یشد یباز نگران چه کوفت ه؟یمشکل چ نمیبنال بب_

تمام نگاهم رو اون دستگاه کوچولو بود که بعد از زدن شماره ها دکمه قرمز رنگش سبز شد و پشت  تیکنجکاو با

 اما، فکر کنم المپش خراب بود! هیتوش چ نمیسرم رو بلند کردم تا بب کمیرو باز کرد.  خچالیبندش ندا در 

 رو بست. خچالیدرآورد و در  یمارک و عالمت چیبدون ه یمشک شهینوشابه با ش هیشب یزیچ

 شده؟ یچ نمیبگو بب ؟یتو هپروت_

 بگم آخه؟  یصدا قورت دادم. از چ یرو جمع و جور کردم و آب گلوم رو ب رمیخ نگاه

 .ندهیشه. من فعال نگران آ یتازه داره خوب م نیندا به خصوص که شاه ستیمن کم ن یها ینگران _

 نباش._

فرو کرد و خواست بخوره که متعجب نگاهش کردم که  شیتو بطر ین هیشب یزیکردم بهش نگاه کردم. چ سربلند

 تکون داد. یسر

 ؟یکن ینگام م نیچرا همچ ه؟یچ_

 شده آروم گفتم: زیر یسمتش خم شدم با چشم ها کمیو  زیدستم رو گذاشتم رو م کی

 معدت؟!  نیمگه نوشابه برات ضرر نداره اونم با ا ؟یخور یم یدار هیچ نیا یاول صبح_

 نیمن، مثل ا یو شاک ینگاه به چهره کاراگاه کیتو دستش کرد بعد  ینگاه به بطر کیدهنش وا موند،  یلحظه ا ندا

 وا رفته ها گفت:

 …خو نی. استیکه نوشابه ن نیا_
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 نگاهش کردم.  ینداد، عصب ادامه

 ؟یخور یم یکه دار هیپس چه کوفت ستی! اگه نستیزهرمارِ نوشابه ن_

 گفت رمز داره. نیبرداشت که شاه یخچالیرو از تو اون  یبطر نیا نم،یبب سایوا

 کمیاسکولم!  یلیگفت من خ یبهم م یحس کیتو دستش،  یکردم و دوباره زوم شدم رو بطر خچالینگاه به  کی

 خوف برم داشت. یلحظه ا جهینت کیبه  دنیکردم که با رس وبمیتو ذهن مع لیو تحل هیتجز

 و بود؟ خواست اولش خ یکه ندا م یکلمه ا  

 خونِ؟ نیا …نیا نکنه

 زیانداخت و ر نییزده بود بهش نگاه کردم، ندا سرش رو پا رونیکه از حدقه ب ییمتر وا موند با چشم ها کیدهنم  

 .دیخند یم زیر

جا  نیچند روز که ا نیتو ا ست؟یخون باشه مگه ندا خون آشام ن دمیجد سادات! با ایکردم دست هام سر شده،  حس

م داشت نیکنن! چون تمام وقت باال سر شاه یکار م یچ ایخورن  یم یکه بخوام بفهمم چ دمیرو من اصال ند نایبودم ا

 کردم! یم یزار هیگر

خنده که صداش تو کلِ آشپزخونه  رینتونست خودش رو کنترل کنه چنان بلند زد ز گهید د،یرو د افمیکه ق ندا

 !دیچیپ

 خدا! یوا افشویق_

 خونِ؟ یاون واقع یعنیکه تو دستش گرفته مونده بودم.  یزیت و مبهوتِ چاما، من ما دیخند بازم

 دهیبر دهیبه ندا کردم و بر یقورت دادم، حس کردم لب هام خشک شده. با چشم اشاره ا یگلوم رو با بدبخت آب

 گفتم:

 ..ک..د..دستت..خو..خونِ؟ی..ا..اونیعنی_

رو چرخوند سمت  یداخل بطر یِکه هنوزم آثار خنده رو صورتش کامل مشخص بود، ن یدرحال لکسیر یلیخ ندا

 خودش و آروم گفت:
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 خوره آخه خنگول خانم؟ یصبح زود نوشابه م یپَ نه پَ به قول تو نوشابست. کدوم شُل مغز_

مه، با ک ژنیسرش رو خم کرد و همون طور شروع کرد با ولع خوردن و چشم هاش رو بست. حس کردم اکس یکم

رو کمرم نشست، چرا آنقدر حس ترس بهم دست داد! مگه  یشدم؟ عرق سرد یجور نیچرا ا قتیوجود دونستن حق

 ه؟یبیعج زیچ

  ه؟یجور نیا نمیشاه یعنی

 یکردم و دلم نم یم یدستم باز یکه گذشت به خودم مسلط شدم و ضربان قلبم مرتب شد، با انگشت ها کمی

ش چشم ها دنیباال و بهش نگاه کنم که  با د ارمیصدام کرد مجبور شدم سرم رو ب یقتخواست به ندا نگاه کنم اما، و

 .دیکش یبلند نیو ه دیکه کامل قرمز شده، برق از سرم پر

 خدا. ،یوا_

 گفت: یو با تک خنده ا دیدور دهنش کش یدست دیکه انگار متوجه شد زهرم ترک ندا

 ؟یکن یم غیج غیشه ج یم یجور نیا نمیشاه ؟یاریاز خودت درم هیحرکات چ نیهلنا ا_

تا آرامشم برگرده، آروم از جام بلند شدم و بدون  دمیکش یقینتونستم آب گلوم رو قورت بدم، نفس عم گهید نباریا

 برم که ندا دستم رو گرفت. رونیخواستم ب یحرف چیه

 ! دیرس یترسناک به نظر نمشد آنقدر  یقرمز م یوقت نیشاه یبه چشماش نگاه کنم، چشم ها دمیترس یچرا م دروغ

 دوستمه. نینگاه کنم که متعلق به بهتر یترسناک یرو نداشتم که به چشم ها طاقتش

 ..ولم..ک..کن..برم.زهی..چگمیم..م_

رو  صورتم شد که نگاهم کینزد کمیمشخص بود،  شیطانیبهم کرد، مشخصِ کرمش گرفته از لبخند ش یطونیش نگاه

 انداختم. واریبه د عیضا یلیخ

 لحظه بودم! نیوقت بود که منتظر ا یلیخ ؟یدیجون، االن مثال ترس_

 دمیخودم رو کش کمیکرد، رسما حس کردم االن هاست خودم رو خراب کنم. با ترس  رییابلفضل! لحنش چرا تغ ای

 گفتم: یکنار و با خنده ظاهر
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 ..حموم...ک..کنم..برمزی...م..من..برم..چزهیچ ،ی..دونی! آ..آخه..مه؟ین..نه، ترس چ_

 یآب گلوم رو قورت دادم و با چشم ها د،یبهم چسب شتری. دستش رو انداخت دور شونم و بدیاز لحنم بلند خند ندا

 خمار به نظر یگرد شده بهش نگاه کردم. چشماش کم

 . دیرس یم 

هنگ کرده از حرکاتش،  دیکش نییخم شد و با دستش آروم گوشه شالم رو گرفت و به سمت پا کمیصورتم  یرو

 نفسم بند اومد.

 باال. رهیاصوال خون تو رگ خوشمزه تره! من االن خونم داره م ه؟یدوست دارم چ یلیکه من خ یزیچ یدون یم_

 یکس رو نم چیه گهیحالت بشن د نیکه اگه دچار ا نیدونستم ا یدرباره طبع خون م ییزایچ کیسست شد،  بدنم

 کسشون رو بکشن! نیزتریعز یو ممکنه حت شنیم صیشناسن حر

دوستمه و بهم صدمه  نیکه ندا بهتر نیچپ، تصورم ا یزدم کوچه عل یاگه تا االنم خودم رو کنترل کردم و به قول 

صورتش و به  کیآورد نزد ی. همزمان مچ دستم روگرفت و با نگاه خاصدیواژه طبع خون رنگم پر دنیزنه، با شن ینم

 د!ش یاگر مارمولک اون اطراف بود، دمش قطع م که دمیفرابنفش کش غیج هی اوردمیطاقت ن گهیلب هاش چسبوند د

 و سمت دمیحد ممکن چشمام گرد شده بود، با تعجب نگاهم کرد، مثل فشفشه از جام پر دیمن تا آخر غیکه از ج ندا

 . دمیدر آشپزخونه دو

 گفت: زدیکه خنده توش موج م ییبا صدا نیاومد سمتم و درهمون ه 

خوره که  یخون م تریل هی یکه تهش روز یاصال به کس ستم،ین یاشیبا چته؟ به مرگ عمه نداشتم من اهل عبا _

 ؟یکن یچرا شلوغش م گن،یخون آشام نم

 که ندا با خنده دنبالم افتاد.  دمیکش گهید غیج هیحرفاش  دنیشن با

 تمیموضوع اذ نیسر هم شمیترسو هستم! هم یلیخ یلیدونستن که من خ یشناختن م یکه من رو م ییکسا همه

 کنه! یموضوع استفاده م نیکردن، حاال ندا هم باز داره از ا یم

 یدونم چرا داشتم م ینکردم، اصال نم یندا توجه یو تو سالن رفتم و به صدا زدن و خنده ها دمیدو رونیترس ب با

 عثِ به نفس، نفس افتادنم شد.تحرک با نیا واری! بعد اون همه فکر کردن و زل زدن به ددمیدو
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 دید یکرد راهم رو کج کردم و وقت یپله ها داشت نگاهم م یمتعجب جلو ارکهیدان دنیاز پله ها باال برم، با د خواستم

 .دیمن قصد ندارم ترمز کنم خودش رو کنار کش

 از ته دلش کامال گم شد. یخندون و قهقهه ها یصدا نیبلندم ب یها نفس

 ؟یکن یچرا فرار م رم،یگاز ازت بگ هی سایوا _

 نیو ندا هم با خنده دست بردار نبود، کم کم خودمم از ا میدیچرخ یفقط دور خودمون م یسالن به اون بزرگ تو

 !دمیدیکش یو تمامن فقط بدبخت میکوچک نداشت حاتیتفر نیوقت بود از ا یلیخوشم اومد، خ یالک یدنبال باز

 م: و گفت دمیخنده سمت ندا چرخ با

 !یولم کن! تو عقلت رو از دست داد_

ور داد. ستون رو د هیتک واریبه د نهیچه لبخند کمرنگ دست به س مین کیخونسرد و با  یلیخ اریدان دیندا خند باز

 .دیزدم که ندا با خنده دستم رو از پشت کش

 بشم. یکیوسط سالن  کییدستم رو گرفت و نذاشت با موزا فتم،یکه ب نیخورد. قبل ا زیلحظه پام ل کی

 غیج یها هِیتو ما یزیچ کیسوخت،  یگلوم م گهیکه د یشده، درحال جیگ یکه بهم خورد با چشم ها دستش

 که حاملست! یِسنجاب یصدا هیشب شتریکه ب دم،یکش

 گفت: یگوشش گذاشت و با صورت جمع شده ا یدستش رو رو اریدان

 .میندار تیما که کار ؟یزنیم غیبابا ناموسا چرا ج _

بهش بدم که در سالن چنان  یگرفت! خواستم جواب یداشت گازم م تی! خواهر رواندیداشته باش میکار نیایحاال ب نه

 خیس ارمیپسره دان نیشد، که سقف ترک برداشت. باعث شد عالوه بر من، ندا و ا دهیکوب واریبا شدت باز شد و به د

 .ستنیسرجاشون با

 .ختیر نییها پا شهیزد که ش یرو صورتش بود چنان داد یکه اخم پر رنگ یدرحال نیدر برگشتم، شاه سمت

 مگه مهد کودکه؟ د،یکن یم یتو خونه چه غلط دیچه خبرتونه؟ دار _
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 دمیکردن، دو دایکه پناهگاه پ ییکسا نیدست ندا رو ول کردم و مثل ا ،یزیچ چیبدون توجه به ه دمیخند زیر

فشردم و  یدست سالمش رو به شدت م یِکه بازو یش رفتم و درحالسمتش که خودشم چشماش گرد شد. پشت سر

 گفتم: یشده بودم با لحن بچگونه ا میپشتش قا ییجورا کی

 خوان منو بخورن! یم نایا _

 زد گفت: یکه تعجب رو داشت جار م یگرد یبرگشت سمتم و با چشم ها کمی

 ا؟یک_

اشاره کردم و سرم رو تو کمرش فشردم  اریکنند به ندا و دان یخوان مثال چوقول یکه م کایبچه کوچ نیدستم مثل ا با

 و با همون لحن ادامه دادم.

 اونا... _

 اومد.  ارمیاون پسره دان یخنده ندا بلند شد و پشت بندش صدا کیشل یبعد صدا هیشد، اما دو ثان یچ دمیند

 د؟یخند یم یکثافطا به چ زهرمار،

  خنده! یداره م نمیحس کردم خود شاه یحت

 از خودش جدا کنه گفت: کمیکرد منو  یم یکه سع یدستش به حالت نوازش پشت کمرم نشست و درحال یکیاون  

 نداره.  یبا تو کار یهلنا کس _

کنند، از  ینگاه م رونیکه از تو سوراخ به ب ییسرم رو باال آوردم و مثل موش ها کمیمن ول کن ماجرا نبودم  اما،

 زد و با اخم رو کرد سمت اون ا. یناخوداگاه لبخند دینگاه کردم. نگاهم رو که د یچشم ریبه صورتش ز نییپا

 .کنمیم اهیباهات داشته باشه، روزگارشو س یکار یکه اگه کس _

 اعتراض مانند ندا اومد. یصدا همزمان

 !میکرد یم یشوخ میداشت سیرئ _
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 کمیبد نبود حداقل  ادیز تیوضع نیا تو اند ینخوندم! شوخ نهیگرگ ایدرباره خون اشام  یبچم بودم قصه ا من

م! بگ یزیچ یبه کس دمیجد یخواستم از کابوس ها ی. من نمدمیشم که واقعا اولش ترس ی. اما منکرش نممیدیخند

 من! یترسناکه، حداقل برا رهیخواد گردنت رو گاز بگ یدنبالته و م یکی ینیکه هرشب خواب بب نیا

 گفت: یتکون داد و با اخم کمرنگ یسر نیشاه

 سر کارتون. دیفعال بر _

دستش رو گرفت و جفتشون از  اریدان یکه زبونم رو براش درآوردم، با حرص جلو اومد ول دیبرام کش یخط نشون ندا

، کمرم نشست یرو نیکه برن با نگاه دنبالشون کردم که دست گرم و نوازشگر شاه یرفتن. تا موقع ا رونیخونه ب

 انداختم. ینگاهسمتش و بهش  دمیدست هاش بهم دست داد، چرخ یاز گرما یخوب حس

 د؟یکرد یو داد م غیچرا ج _

دونم چرا اما، حس کردم اگر بهش بگم اولش از خون خوردن  ینگم نم یزیدادم چ حیرو به دندون گرفتم، ترج لبم

 نیهم شاهد همچ یتو زندگ دیاحتماال بابودن در کنارش رو انتخاب کردم  یندا وحشت کردم ناراحت شه! من وقت

 باشم! ییزایچ

 یم تیسرش رو سمت مبل چرخوند. با قدم ها آروم همون طور که من رو هم به سمت مبل هدا د،یرو که د سکوتم

 کرد، گفت:

 رو شروع کرده؟ شیباز ندا کماندو باز ؟یبگ یخوا ینم_

 .دمیجلو تر کش یو با دستم گوشه شالم رو کم دمیخند

 .میکرد یم یشوخ مینه، داشت_

م خواستا اما، ته ته دل یدلم م یعنیخواست آنقدر تو بغلش باشم،  یپاش نشوند، دلم نم یمبل نشست و منم رو یرو

و . نگاهم رمیکن تیموضوع رو رعا نیا کمیخواست  ینداشتم و حداقل دلم م یحس خوب میستیکه بهم محرم ن نیاز ا

 و آروم گفتم: دمیازش دز

 کارت تموم شد. ؟یبا شاهرخ حرف زد _
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 یلحظه ا یکه به ابروهاش برا یکوتاه نیداد و با چ هیکه دست سالمش دور کمرم حلقه شده بود، به مبل تک یدرحال

 یناراحته به چشم هاش که کم یاز موضوع دیشا ایکردم کالفه ست  یآره تکون داد. حس م یبه معن یداد، سر

 موندم. رهیخ دیرس یخسته به نظر م

 بودنه؟ یعیطب ریکه ته غ نیبا ا اد؟یقرمز تو چشمات آنقدر جذاب به نظر م یرگه ها چرا

 :گفت یبهم کرد و با تک خنده ا یبرداشت، نگاه وارید یرو ینگاهش کردم که دست از زل زدن به تابلو رهیخ آنقدر

 .دمینگاه نکن، به خدا کار دست خودم و خودت م یجور نیا_

نثارم کرد که  یلب وروجک ریکرد و ز یانداختم، تک خنده ا نییبه خودم اومدم و سرم رو پا یحظه احرفش ل نیا با

 .دیبه مزاجم چسب ییشکرِ داخل چا ینیریناخوداگاه مثل ش

 ؟یگیسوال بپرسم راستش رو م هی ن،یشاه_

 یآروم یذاشت، با صدا یدسته مبل م یرو با آرامش تمام رو دشید بینگاهم کرد، همون طور که دست آس منتظر

 گفت:

 وقت بهت دروغ نگفتم. چیهلنا من ه _

مردد بودم اما، دل رو زدم  کمی دم،یبودن کش ختهیر رونیرو به گوشه صورتم که تاره از موهام شتابان ازش ب دستم

 و گفتم: ایبه در

گرفت تو از کجا خبر  شیآت نیماش یکه وقت نیا ای. یبهم جواب نداد دم،یمن هروقت درباره خانوادم ازت پرس_

 ؟یدونست یاون جا؟ واقعا از کجا م یو خودت رو رسوند یداشت

ته بود و نشس شیشونیپ یرو یظیبهش نگاه کنم. اخم نسبتا غل رهیکرد، مکثش باعث شد سر بلند کنم و خ سکوت

شد،  هدیمبل بود کشدسته  یانگار قصد نداشت تا ابد گره کور ابروهاش باز بشه. ناخوداگاه نگاهم به دستش که رو

 گرفتن. یم یشیپ گهیله کردن هم د یبرا شتریدستش ب یگذشت انگشت ها یکه م هیهر ثان

ذهنم صف  یمسخره تو ی! ناخوداگاه بازم فکر هانهیسنگ یادیداد سوالم براش ز یشدن دستاش نشون م مشت

راز  نیراز بوده اما، چرا ا کی نیداشته باشه، شاهرخ گفت ا یتو مرگ خانوادم نقش نیامکان نداره شاه دن،یکش

 ؟یکن یرو برمال نم یلعنت
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 ؟یدیمسخره و عذاب اور نجاتم نم یها الیفکر و خ نیاز ا چرا

 شمال. رمیدو روز م ،یکی یمن دارم برا _

که بازم جوابم رو  نیبه سوال من نداشت! ناراحت از ا یکه اصال ربط دیرو غر یزیشده اش چ دیکل یدندون ها نیب از

 نشست. یِقرمز بزرگ بیداخل گلوم که به اندازه س یبغض ده،ینجات نم یخشک و خال ابونیب نینداد و من رو از ا

 جواب سوالم نبود. نیا_

 یانداختم و خودم رو از چشم ها نییبهم نگاه کرد، سرم رو پا یبغض آلودم شد، با اخم کمرنگ یمتوجه صدا دیشا

 داخلشم، محروم کردم. یرعادیغ یق رگ هاعاش یقشنگش که حت

 داشت اما، آروم بود گفت: یادیکه جذبه ز ییچونم نشست و آروم سرم رو بلند کرد. با صدا ریز دستش

موضوع ازم سوال نکن، آنقدر نامرد  نی. درباره استیکه مطمئن شم جونت در خطر ن دمیم یجواب سوالت رو وقت_

 داره. تیدونم چقدر برات اهم یکه م یموضوع مهم نیسر همچاونم  ،یکه بزارمت تو خمار ستمین

 قشنگش شدم. یچشم ها یجواب نذاشتم و دوباره محو دو گو یچشم هام رو ب یتاب یب باالخره

جونم در خطر باشه؟ از طرف  دیواسه جواب داد؟ چرا با یکن یبرام مهمه پس چرا آنقدر دست دست م یدون یم اگر

 زنه و آنقدر نگرانه؟ یحرف نم نیوسط مشکل داره که شاه نیا یچ ؟یک

 گفت: یو با مهربون دیچشم هام کش یرو یکه دست دمیسرم رو به عقب کش کمی

مثل خودمِ به اسمت قسم  یحت یکیهات،  هینکن که اگه بفهمم باعث گر هیکنه! گر یو نابود م میهات زندگ هیگر _

 .زنمیم شیخودم رو آت

 شهیمگه م یخودخواه دوست داشتن نیمرد، ا نیشدم. ا یو من غرق لذت م دنیساب ید که تو دلم مقند بو لویک لویک

من تا مرز  هیاز تصور گر یکه حت یدرحال ینداشته باشم؟ چه طور ممکنه تو باعث مرگ اونا باش مانیبه حرفات ا

 ؟یریانفجار م

 بحث رو عوض کردم و گفتم: یکیبا لبخند کوچ دم،یبه گوشه چشمم کش یکه بحث رو عوض کنم، دست نیا یبرا

 انه؟ی یبریمنم م نمیشمال؟ بب یریم یچرا دار الیخیب _
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 ته وجودم رو خونده و از دردام خبر داره. یعنیکرد، از اون نگاه ها که  نگاهم

 شدم. نییباال پا کمیجابه جا شد که منم  کمیو  دیبه موهاش کش یدست

تونم ببرمت چون خسته  یشم. نم یاز شرش خالص م یجونور مسخره که خدا بخواد به زود هی دنید رمیدارم م_

  میمطمئن باش برگرد ست،یو وقت واسه گشتن ن یش یم

 .رونیبرمت ب یم

ه در بزن ستین یکی ییخوام برم بگردم؟ خدا یگفته من م یداد، ک وندیمن رو به هم پ یابروها یبار اخم کمرنگ نیا

 که! ستیبرام مهم ن شیخواست کنارش باشم! بق یمن االن فقط دلم م ن؟یگوش ا

 .یکن یرانندگ یتون یدستت که نم نیبا ا ؟یریم یبا ک_

 ؟یندار یمونه البته اگه مشکل یم شتی. ندا پرمیو شاهرخ م ارینگران نباش با دان_

جنبه  یکردم وا ندم آدم که آنقدر ب یداد! اما، سع یمن رو آزار م نمشیتونم بب یکه دو روز نم نیکردم، حس ا مکث

 نه تکون دادم و گفتم: یبه معن یشد اما، سر یکه مکثم طوالن نیشه. با ا ینم

 ؟یکه من و فرستاده بود یشه قبل رفتنت برم خونه ا یمشکل داشته باشم فقط م دیبا یچ یبرا_

فتم که االن از اون خونه به خاطر چند روز حداقل صد دفعه گ نیبهم انداخت، حق داشت آخه تو ا ینگاه متعجب

 گفت: یقیوحشت دارم. صداش رو صاف کرد و با نفس عم دمیکه توش د ییها زیچ

 .ارنیبچه ها برات ب گمیبگو م ؟یالزم دار یزیچ_

 االن ناجوره. گمیشه، بعدا به ندا م ینگم درواقع روم نم دمیم حیالزم دارم! اما ترج ادیکه ز زیچ

 شد. یدونم چ یون شب از دستم افتاد نمخوام، ا یرو م میگوش_

 بلند شد که منم بلند شدم. متیبا مال د،یبه روم پاش ینگاهم کرد و لبخند کمی

 و گفت: ستادیا نمیبه س نهیس

 دنبالم. ادیبرم شاهرخ م دیبا گهیباال من دوساعت د میبر ایحاال ب ارن،ینباش برات م ینگران گوش_
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خندونش  یصدا نیدونستم ا یکردم، بهش اعتماد داشتم اما، م خیلحظه  کیرو گرفت و سمت پله رفت که  دستم

 !دهیقبل سفر م طنتینشون از ش

 و گفتم: ستادمیپله رو باال نرفته بود که سرجام ا نیاول

 .امیعمرا من باتو باال نم_

 :زد و گفت مینیبه نوک ب یشد، ضربه آروم یخم م یبا انگشت اشارش همون طور که کم د،یکرد و چرخ یبلند خنده

کار کوچولو  هی دی! قبل سفرم بااهنینخود س یپ ارمیکنم ندا و دان ینم دایپ نیفرصت بهتر از ا گهید یایب دیاتفاقا با_

 بکنم.

انداختم و خواستم در برم که من رو به  طونشیگرد شدم رو به صورت ش یخدا نگفتم باز فازش گرفته؟ چشم ها ای

 و گفتم: نشیبه س دمیکوب غیخودش چسبوند، با ج

 کشما! یم غیج_

 شکست. یصورت هامون رو م نیگرمش مرز ب یشد که نفس ها کیصورتم اورد، آنقدر نزد کیهاش رو نزد لب

 بزنه چون حرف، حرف منه! یکنه حرف یباشه جرات نم میبزن جوجه. کس غیج ستین یکس_

 بود گفتم: شیکه به خاطر پروع یزدم و با تک خنده ا نشیبه س یمشت

 !ییاز بس زورگو_

من درحال جست و جو،  یلب ها یتر اومد، نگاهم رو چشم هاش بود اما نگاه اون رو کیو نزد دیباال پر ابروهاش

 لب آروم گفت: ریاومد. ز یلب هام بود و با آرامش جلو م رهیکردم گرم شده! همچنان خ یحس م بیعج

 خوره؟ یم یبودن به چه درد سیپس رئ_

به  جلو اومد که ی! کماستیفاصله دن نیتر یو طوالن نیتر زیصورت هامون، ناچ نیبه اندازه بند انگشت ب یا فاصله

 حس نشد؟ یزی. پس چرا چوفتادین یفاصله چشم هام رو بستم اما، اتفاق نیتصور پر کردن ا

 چشم دوختم پس چرا استُپ کرد؟ نیمشتاق شاه یهام رو آروم باز کردم و به چشم ها چشم
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 سرش رو برد عقب و با آرامش من رو به سمت پله ها برد و درهمون حالت لب زد. د،ینگاهم رو د یوقت

 جابه جا کنم. یزیدستم چ نیتونم با ا ی. خودم نمیجمع کن لهیوس کهیخوام برام چندتا ت یم_

 داد. لیهمراه با فشردن چشم هاش که به خاطر درد بود بهم تحو ینگاهش کردم که لبخند کمرنگ متعجب

که به خودم اومدم و پام رو گذاشتم رو پله و با دست  دیبه سمت خودش من رو کش یدستم ناخداگاه شل شد که کم 

 آزادم نرده رو گرفت.

 یا. گرممیفرستاد، دست تو دست از پله ها به سمت اتاقش قدم برداشت رونینفسش رو آه مانند ب دیکه د  میهمراه

 دستاش رو دوست داشتم!

شد.  یکرد آرامش بود که مهمون دل زخم خورده و داغونم م یبه چشم هام نگاه م یگرفت، وقت یم رو مدست یوقت

  د؟یش یعاشقش نم دیگرفت شما بود یرو م ازشین یبه خاطر من جلو یوقت

خودش رو بابت بروز  یجلو شهیکه مطمئن بودم درد بازوش به قوت خودش هنوز پابرجاست و اما، مثل هم یدرحال

 گرفت. یمدردش 

آنقدر گرم و مهربون دست  نیبار بود که شاه نیاول ینباشه اما، برا یشاق زیچ دیکردن مسافت کوتاه تا اتاق شا یط

 .میشد یگرفت و همقدم م یهام رو م

 یمکثش واسه داخل شدن همراه شد با فشردن چشم هاش و گاز گرفتن لبش، حس م ستاد،یباز اتاق ا مهیدر ن یجلو

 زبونم رو تر کردم و گفتم: یشونش گذاشتم، کم یشه، دستم رو با مکث رو یاون درد داره منم حالم بد م یکردم وقت

 نتت؟یدکتر بب یذاریچرا نم یدرد دار ن؟یشاه_

 لب زد. یآروم یطور که چشم هاش بسته بود با صدا همون

 برام کنه. یتونه کار ینم نیمع_

 ن؟تونن کمکت کن یروسال و رضا نم ؟یخب رضا چ_

 یبازم از لبخند زدن به من خوددار د،یرس یخمار به نظر م یکه چشم ها به خاطر درد کم یدرحال د،یچرخ سمتم

 نکرد. 
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 رفت گفت: یداد و همون طور که داخل م یاتاق رو فشار آروم در

از  ترشینکردن و ب یخوب بشه. رضا و نامزدش درحق من کوتاه دیآنقدر نگران حال من نباش، زخم من خودش با_

 تا کامل خوب شم. امیبا زخم و دردم کنار ب یمدت هی دیجا به بعد با نی. از اادیاز دستشون برنم نیا

 حالمِ! یچارگیبهتر از نشون دادن ب دیسکوت شا نیکردم و ا سکوت

خواست مطمئن  یدلم م ستادمیتخت نشست، رو به روش ا یآروم رو نیشاه میدر رو که رد کرد یکوچک جلو فرش

از  ترس دیمشترکمون و شا یزندگ نده،ینگرانم، نگران خودش، آ شتریشد گفت ب یباشه که من حالم خوبه فقط م

 تو ذهنم درحال رقص بود.  یزیاز هرچ شتریدست دادنش ب

 و با لبخند گفتم: دمیبه شالم کش یدست

 ؟یببر یبا خودت چ یخوا یم لیواست جمع کنم؟ وسا یچ_

م به بدن یها تاب کیبدنم قفل کردم و مثل بچه کوچ یبهم کرد، دوتا دستم رو جلو یآورد و نگاه خاص رو باال سرش

 به سمتم خم شد. یدادم و منتظر موندم تا حرف بزنه. دوتا دستش رو لبه تخت گذاشت کم

 …خوام فقط ینم لیوسا یلیمسافرت دو روزه خ یبرا _

 به کمدش کرد و ادامه داد. یچشم اشاره ا با

 .شیتو کمدم هست، اونو بردار تا بق فیک هی_

ه اصال ب ییجورا کی دیبود و شا یو امروز دیخونه کامال جد لیرنگش که برخالف وسا یسمت کمد طالئ سرچرخوندم

 خورد. یاتاق نم یمیسبک قد

 لباس! دهنم واموند، چقدر  یبردم سمت کمدش و درش رو باز کردم که لحظه ا دست

 !ینداره که تو دار یدختر آنقدر لباس رسم کیخبرته  چه

 فیک کیبود  زونیکه آو ییلباس ها ریکنن، خم شدم و ز دمیپد دیو دهنم رو جمع کردم. خاک برسر ند دَک

 کردم. دایلب تاپ پ کیکوچ

 ؟یگیلب تاپ رو م فیک_
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 آره، همون._

که روش بود رو کنار زدم  یزانو زدم و اول جعبه ا نیخرت و پرت روشه، رو زم یکل دمیکه د رونیبکشمش ب خواستم

ا شدم. ب الیخیب نیشاه یخواستم توش رو نگاه کنم که با صدا یداخلش، م یلحظه چشمم افتاد به محتوا کیکه 

 آوردمش. رونیسمت خودم و ب دمیرو گرفتم و کش فیدستم لبه ک کی

جا  نیتو کمدت؟ مگه ا یرو گذاشت لیدسته چرا همه وسا ریز یبزرگ نیخونه به ا نمیخرت و پرت بود، بب یروش کل_

 نداره؟ یانبار

فقط مثل بز زل  یعنیرو گذاشتم رو تخت و منتظر نگاهش کردم.  فینگفت، ک یزیزد و چ یمیلبخند مال نیشاه

 به آدم! زنهیم

  ارم؟یب یچ گهید_

 اشاره کرد. زیرو جمع و جور کرد و به م خودش

 باخودم ببرم. دی. بااریتو پوشه بکن، لب تاپم از تو شارژ بکش ب یدیبرگه د یهرچ زیرو م_

 یکیچپوندم تو  هیتوش چ نمیکه نگاه کنم بب نیبدون ا دمیکاغذ د یرفتم، هرچ زشیتکون دادم و سروقت م یسر

 از پوشه ها، لب تاپشم از تو شارژ دراوردم.

ا دوت دیرو جمع کن گفتم چه خبره االن با لمیوسا ایگفت ب نیام بده! همچتونه انج یکه خودش م نارویموندم ا من

 جمع کنم. لهیچمدون وس

جا بود پوشه مدارکشم همون جا گذاشتم. تمام مدت  فشیگذاشتم و چون بغل ک فشیتو ک اطیتاپش رو با احت لب

 .دیکرد که انگار تو عمرش من رو ند ینگاهم م یزل زده بود بهم، جور نیشاه

 بشه. بمیاز نگاهش نص شتریبردم، از قصد کارم رو طول دادم تا ب یلذت م گرانیبرعکس د رشینگاه خ از

داشت  شمیکه ن یمثل بز زل زدم بهش و درحال رهیخ رهیسمتش و خودمم خ دمیرو جمع کردم چرخ زیهمه چ یوقت

 شد گفتم: یشل م

 هست جمع کنم؟ یزیبازم چ_
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نگاهش کنم،  رهیبمونه و من خ یجور نیخواست زمان هم یتکون داد. دلم م نه یبه معن یزد و سر یمیمال لبخند

 .ادیسراغم ن گمیفکر مسخرس بره و د یکال قطع شه و هرچ میعصب ستمیآنقدر نگاهش کنم تا س

 شلوارش درآورد. بیرو از تو ج شینگاهش رو از من گرفت و گوش ش،یزنگ خوردن گوش با

 . دکمه اتصال رو زد و آروم گفت:کردم ینگاهم حرکاتش رو دنبال م با

 ؟ییکجا _

 .یبکن آبرومون رو برد یسالم کینزاکت  یبکنه؟ ب ستیچرا سالم بلد ن نیا

 برسه. اریفقط  صبر کن دان نییپا امیباشه غر نزن دارم م ؟یدیزود نرس کمی _

 .دادینشون م یطور نیخواد بره؟ مکالمش که ا یاالن م یعنیظهر بود،  کیبه ساعت کردم که نزد ینگاه

 ! اومدم.؟یهماهنگ کرد اریبا دان یتو ک _

 پیز ،ینه سالم بلده نه خداحافظ نیا ریتاسف تکون دادم، نخ یاز رو یقطع کرد. سر یبارم بدون خداحافظ نیا و

 لب تاپش رو بستم. فیک

 ؟یبر یخوا یاالن م _

 رو از دستم گرفت. فیرو تخت آروم بلند شد و اومد ک از

 برم. دیمنتظرمه با نییآره شاهرخ پا_

کنم هنوز که نرفته دلتنگشم؟  یدادم و از جام بلند شدم، چرا آنقدر ناراحتم از رفتنش؟ چرا حس م هیتخت تک به

 من چه مرگم شده؟! ایخدا

 صدا قورت دادم. یو بغضم رو ب نییرو انداختم پا سرم

 شدم. یختیر نیگذره که ا یخاطراتم نم ادآوردنیاز به  یلیکه برنگرده؟ حاال خوبه خ رهیم مگه

م خواد چش یباال اورد، دلم نم یچونم نشست و سرم رو کم ریدستش ز زنه،یکنم قلبم تندتر م یاومد، حس م جلوتر

 رو جار بزنم. میترسم نرفته دلتنگ یهاش رو نگاه کنم، م
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 . نگاهم کن هلنا!نیمنو بب _

 نیتر بیچشما عج نیشدم. ا رهیقشنگش خ یباال آوردم و به چشم هاچشم هام رو تو کاسه به سمت  یسخت به

 من شده. دهیدل داغ د بینص نیهمه آدم تو کره زم نیا نیجهانِ، که ب یچشم ها

 لب باز کردم. یسخت به

 مراقب خودت باش. _

 سر و گردن از من کیسرم رو باال گرفتم،  شتریب ستاد،یا نمیبه س نهیو  جلوتر اومد و س نیرو گذاشت زم فشیک

 .دیبلندتره، دستش پشت گردنم  نشست و منو سمت خودش کش

 غرق لذت شدم و چشم هام رو بستم. اشی. از بوسه با حزنهیرو بوسه م میشونیکه گرم، پ رمیخودم جلو م ناخودآگاه

 .میدوتا جا بر یکیباهم  دیمن و تو با میبرگرد یگردم، نگران من نباش. وقت یزود برم _

صوت لرزونش بود چشم هام باز کردم و به صورت  یقاط ینگران یکم دیناراحته و شا یکردم صداش کم یم حس

 انداختم. ینگاه دهیم یضیمر دیو شا یچشماش گود افتاده و نشون از خستگ ریز یجذاب و مردونش که کم

 باشه! _

آروم  یو با قدم ها فشیبهم زد و دست برد سمت ک یا گهیلبخند کم جون د نه،یتونم بگم هم یکه م یزیچ تنها

 موندم. رهیبه رفتنش خ یعکس العمل چیسمت در اتاق رفت و من مات و بدون ه

شد  دهیبهم کوب یصدا یکنه! وقت یتونه زندگ یبدون تو نم گهید دهیوقته فهم یلیمن خ نیچون ا ،یزود برگرد دیبا

 موندم. رهیتم و با دست پرده رو کنار زدم و به رفتنش خناخوداگاه سمت پنجره رف دم،یرو شن نییدر پا

 شد؟ یجام؟ اصال چ نیسرد گذاشتم و گذشته رو مرور کردم، چرا من االن ا یها شهیش یرو رو دستم

دارم قدم  یچطور ینیبب یشد، تو دلم گفتم چرا برنگشت نیرفت و سوار ماش رونیکه کال ب یقفلش بود تا زمان نگاهم

 شمارم؟ یهات رو م

 نم؟یاون چشمات رو بب گهیبار د کی یبرنگشت چرا

 ؟یخودت کرد نیریکه من رو تو گذشته و امروز ش نیشاه یهست یک تو
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 ؟یگرفت ادی یفرهاد شدن رو از ک رسم

کم کم  یزییپا یبود و هوا یموندم، هوا ابر رهیرفت خ نیکه شاه یو به جاده ا ستادمیا یدونم چقدر اون جا الک ینم

 .دادیخودش رو نشون م یاون روداشت 

 آوردم، من چه مرگم شده؟ نییسرم رو پا یو کم دمیکش یقیعم نفس

 موندم؟ رهیخ یچ به

 چیاتاق بدون حضور صاحبش ه نیاعتراف کنم ا دیبه اتاق انداختم، با یبه سمت عقب برداشتم و نگاه کل یقدم

 ندا، سر چرخوندم سمتش و بهش نگاه کردم. یتقه در همراه شد با صدا یتخت نشستم که صدا ینداره! رو یتیجذاب

 کل خونه رو دنبالت گشتم! ؟ییجا نیهلنا ا _

 گفتم: یآروم یبه روش زدم و با صدا یبه چشماش نگاه کردم حس کردم ناراحته، لبخند کمی

 ؟یسادیتو چرا اون جا وا ایب _

 .نهیهش کردم تا فاصله رو پر کنه و کنارم رو تخت بشرو گاز گرفت و آروم داخل اومد، منتظر نگا لبش

 بهش انداختم. واقعا انگار ناراحته! یشدم سر بلند کردم و نگاه کل نییباال پا کمینشستنش رو تخت  از

 رو سمتش خم کردم و گفتم: سرم

 .ادیم گهیرفت شمال؟ انگار چند روز د نیشاه یخبر دار _

 .دمیخودم رو جلو کش یآره تکون داد که دستش رو گرفتم و کم یبه معن یکه نگاهم کنه سر نیا بدون

 آنقدر دمقه! افتیشده؟ چرا ق یزیندا چ_

 یانفس ه نیب یآروم ینگاهم کرد، انگار که واسه حرفش مردد باشه دو مرتبه لبش رو گاز گرفت و با صدا یرچشمیز

 نامرتبش لب زد.

 کردم. یم یاون جور دیبه خاطر رفتار صبحم متاسفم، نبا _
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تاسف براش تکون دادم و با اخم  یاز رو یناراحت شده؟ سر یزیچ نیچشم هام گرد شد، واسه همچ یا لحظه

 گفتم: یکمرنگ

 یازم معذرت بخوا یزیچ نیبه خاطر همچ دیبا یواسه چ میشده! ندا من و تو باهم دوست یاوه بابا من فکر کردم چ_

 !میکرد یم یشوخ می. بعدم داشتینکرد یتو که کار

 و ادامه داد. دیکش نکشیبه ع یدست

 کردم درحال من متاس.. یم یباهات شوخ یطور نیا دیمن نبا یندار یتیما آشنا یایتو با دن _

 وسط حرفش و گفتم: دمیپر

بهم صدمه  یشه بخوا یمگه م یدوست من نیتو بهتر دما،یخند یول کن بابا جان! حاال خوبه خودمم داشتم م _

 …کمیمن فقط چند روزه  ستیتو ن ریاونم تقص دمیالبته قبول دارم اولش ترس ؟یبزن

 .ستیواسه دردل موجود ن یندا کس رینه، درهرحال غ ایچرتم بهش بگم  یدونستم درباره خواب ها یکردم، نم مکث

 بهم انداخت انگار که منتظر بود که ادامه بدم. ینگاه کنجکاو

 ؟یچند روزه که چ_

چشم هام بود  یهمش جلو نمیبیکه م یدیجد یو چند لحظه چشم هام رو بستم. کابوس ها دمیکش قینفس عم کی

 انداخت. یدر طول روز هم به وحشت م شیادآوریو من رو با 

چرت و پرت  یشد مدام دارم کابوس ها یزخم نیبه خونه حمله کرد و شاه ایکه سون یخب راستش من از وقت _

 .کنهیاعصابم رو خورد م ییجورا هیها شده و  یقبل نیگزیکابوسا جا نی. انمیبیم

 ؟ینیبیم یمگه چ _

خواستم  یکرد به عالوه که نم یازمن دوا نم یموندم. گفتنش درد رهینگرانش خ یرو گاز گرفتم و به چشم ها لبم

 شدم گفتم: یبه روش زدم و همون طور که از جام بلند م یرو نگران خودم کنم. پس لبخند یبازم کس

 . میبخور یزیچ هی نییپا میپاشو بر ست،ین یمهم زیچ یچیه_

 نه؟ یبگ یخوا ینم _
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 شل شد و گفتم: شمیندازه. دندون نما ن یراه م دادیکردم، اوه اوه االن داد و ب یبه چهره پر از اخمش نگاه برگشتم

 .گفتمی. اگه بود بهت مستین یمهم زیآخه چ_

 .ستادیبود قانع نشده بلند شد و رو به روم ا مشخص

 هستم. شهیبهم بگو من هم یروت نشد به عشق جانت بگ ایشد  تتیبود که باعث اذ یزیباشه اما اگه چ_

ار ندا که انگ طونیلحظه خجالت زده نگاهش کردم و لبم رو گاز گرفتم، به رگبار نگاه ش هیواژه عشق جان  دنیشن با

فقط  هگید نیحرکات شاه نیعادت کنم با ا دی. باانداختم ریکلمش با گاز گرفتن لب هام مرتبطِ سرم رو ز نیا دیفهم

 کارست! یروح پدربزرگم متوجه نشده که چ

بوس آبدار  کیبغلش و  دمیچپ زدم وبا ذوق پر یخودم رو به کوچه عل یبه قول گفتن ایرو جمع و جور کردم  خودم

 بوسم رو پاک کرد. یو با دست مثال جا دیاز لپش کردم که به حالت چندش خودش رو کنار کش

 .میکارا برو لباس بپوش بر نیبه جا ا ه؟یچ ایچندش باز نیاه اه ا _

 .دمیپرس دهیباال پر یرو از دور گردنش باز کردم و متعجب و با ابروها دستم

 وقت روز؟ نیا میوا، کجا بر _

 و آروم گفت:  دیبه لپش کش یرو از خودش جدا کرد و دوباره دست من

 ستین ادمیخانومه که خونه آقا شاهرخ هست، اسمش رو  نیسر ببرمت خونه شاهرخ انگار ا هیعشقتون امر کردن  _

 .شینینگرانته. گفت ببرمت تا بب

 گفتم: دمیحرفش با ذوق دستم رو بهم کوب نیا دنیشن با

 گه؟ید یایبابا. توام باهام م ولیخانم دلش برام تنگ شده؟ ا نایم یعنیمرگ من؟  _

چشمک  کیو با  دیبرق و قبل خاموش کردنش چرخ دیرفت، دستش رو برد سمت کل یطور که به سمت در م همون

 گفت:

 !ارنیباهم پدرم و درم اریو دان نیباشم وگرنه شاه دیمنم با یبر یهر جهنم م،یمن سر جهاز_
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 نیشاه یاهرخ بهم گفت وقتدلم واقعا براش تنگ شده! ش دمیوقته ند یلیخانم رو خ نایرفتم. م رونیو ب دمیخند

 گفته؟  ینگفته تا ناراحت و نگران نشن. اما درباره من چ یزیشد به اونا چ یطور نیا

 دادن! یبدم آبروم بره، منم که ماشاهلل استاد سوت یبپرسه سوت یزیچ کینرم  یوا

قبال چندین بار  ادمهی. دمیکه ندا بهم داده بود رو پوش ییدست از مانتو و شلوار ها کیاتاق خودم رفتم و  سمت

 .ادیب دنشیتونه د یکه نم زهیریپسرش م یگفت برا یخانم بودم که م نایم یشاهد اشک ها

 نفر عشق گمشده من باشه! کیکه ممکن اون  دیرس یهزارم درصدم عقلم نم کی یموقع حت اون

 رو باش چقدر تو دلم به پسره فحش دادم! من

 زدم.  یبه اسم ترس تو دلم نبود لبخند تلخ یو حس خبر بودم یاون روزا که ب یادآوری از

هام در  یوجود نداشت. اما، االن با وجود تمام ترس و نگران مینینبود خب شاه ندهیآ یاون موقع ترس و نگران اگر

 ن؟یارزه به داشتن شاه یحس ها م نیوجود ا ایبا خودمم که آ زیست

 بار هزارم مصمم زمزمه مکردم. یشدم برا نهیخودم تو آ رهیندازم و خ یموهام م یرو رو شالم

 ارزه! یمطمئنم م _

*** 

 "نیشاه"

و دوباره دلم بلرزه، به خدا که اگر  نمیبدرقه گرش رو بب یکه چشم ها نیبرگردم و به خونه نگاه کنم، از ا دمیترسیم

م کرد یبود و حس م یابرشدم، هوا  یرفتن م الیخیدادم و کال ب یکنترلم رو از دست م موندمیتو اتاق م گهید کمی

 .میبرف زمستون باش نیشاهد اول یممکنه به زود

 رو ازم گرفت. فمیسمتم اومد و ک یدست ارمیکه سرم رو باال ب نیباز کردم، قبل ا یکیعمارت رو با هول کوچ در

در رو  یحرف چیبدون ه ه،یاز دستم عصبان یادیز یلیتا حد خ دیبه چهره شاهرخ انداختم که شا ینگاه یرچشمیز

 عقب کرد و با اخم گفت: یبه صندل یاشاره ا نهیدست به س اریرفتم که دان نشیبستم و سمت ماش

 .نیبرو عقب بش _
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 نن.رو خفت ک یکیخواد  یشده که م یینایا هیجفتشون شب افهیو متعجب نگاهش کردم. ق دیابروم باال پر یتا کی

 ؟یاونوقت واسه چ _

که  یجد یروش خم شد و با صدا یدر گذاشت و کم یز کرد، دستش رو روعقب رو با یشاهرخ در صندل همزمان

 نداره محکم گفت: یمشخص بود اصال شوخ

تونم تحملت کنم تا  یاعتراف کنم نم دیو با هیطوالن ریعقب دراز بکش. دو، مس یچون تو هنوز خوب نشد ک،ی _

 …کنار دستم باشه و سه اریدان دمیم حیخود شمال ترج

 گفتم: یبه خودم چسبوندم و با اخم کمرنگ شتریب یرو کم شرتمیوسط حرفش، سو دمیپر

 تونم تنها برم. یخودم م یاین یتون یمن مجبورت نکردم م _

 یزیچ اریانتظار داشتم دان یمشت شدش کردم و حت یدر بود مشت شد، نگاهم رو قفِل دست ها یکه رو دستش

 بود نجوا کرد. شیکه به مراتب بدتر از لحن قبل یبگه اما، شاهرخ با حرص

شمال  میبر گهیم دهیم ریگ یلیدل چیو بدون ه ییهوی یبره. اونم وقت ییتونم بزارم داداشِ کله شقم تنها یو سه، نم _

سرمون خراب شه. حاالم  گهید یبال کیخوام   یشد. نم یجور نیو ا میبار رفت نیکه آخر یاونم کجا! همون جهنم

 . یایب رونیاز اتاقت ب یکنم نتون یم یکار هیگردونم تو خونه و  یگمشو برو عقب وگرنه خدا شاهده کت بسته برت م

حرفا رو  نیدونستم ا ی. مدمیخند یم دنشیشد، تو دلم داشتم به شاخ و شونه کش یکم چشم هام داشت گرد م کم

 تمخیکنه صبح واقعا اعصابش رو بهم ر یکه گفت رو م یطرفشه و کار ارمیانو شک نداشتم االن د زنهیم یچه حساب

اگه نقشم درست کار کنه شانس داشتن  س،یفرانس دنیبرم د دینحسم که شده با یزندگ نیادامه ا یاما، مجبورم برا

 مسخره! یایدن نیا یها یارزه به تمام نحس یم نیهلنا رو خواهم  داشت و ا

خوره  یکه مشخص بود داره خندش رو م یاریآروم از کنار دان یتکون دادم و با قدم ها یسرنداشتم بگم فقط  یحرف

 خودم گفتم درِ شکست. شیرو بست که پ نشیعقب نشستم. شاهرخ چنان با حرص در ماش یرد شدم و رفتم صندل

شدن و حرکت  نیسوار ماش ارمیدادم، شاهرخ و دان هیعقب تک یپام و سرم رو به صندل یرو گذاشتم رو دستم

 کشه. یکه از من خجالت م نیگشت به عقب به چهره هلنا، به لبخندش، ا ی. فکرم مدام برممیکرد

 خواد آنقدر بوسش کنم که کبود شه! یندازه دلم م یلپاش گل م یرو دوست دارم وقت خجالتش
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دنش تونستم دست از نگاه کر یمتعجبش و مظلومش آنقدر برام جذاب بود که نم افهیاتاق ق میبر ایگفتم ب یوقت امروز

 بردارم. 

 کردم؟ یطور من دو سال تمام بدون اون زندگ چه

  ؟یشد وونهیخدا بخواد د ه؟یمال چ حتیلبخند مل _

کرد، از  یکه انگار ذهنم رو خونده نگاهم م یبا لبخند مرموز نهیچشم هام رو باز کردم، از داخل آ اریدان یصدا با

ر راحت ت ایکردن  یو جرات شوخ ستیکرده مثل قبل ن رییرفتارش با من تغ ارمیانکنم د یهلنا اومده حس م یوقت

بهش بدم که  ی! خواستم جوابکنمیتر برخورد م متیمالاعتراف کنم منم با  دیبودن رو به خودش داده و البته با

 .دیبه گوش رس نینسبتا گرم ماش یو پر حرص شاهرخ تو فضا یهمچنان عصب یصدا

 شمال! رمیمنم که با دوتا خون آشام دارم م وونهید _

رنگ دستش  گهیداد د یقفل شده دور فرمون انداختم، آنقدر فرمون رو محکم فشار داشت م یرو به دست ها نگاهم

من از دلش  ایشاهرخ آروم نشه  یدادم، تا وقت هیتک یو دوباره به صندل دمیکش ی. پوف کالفه ازدیم یدیبه سف

ام به عنوان  یزیچ یعنیندادم،  یجواب بکوبم، واریکنه که مجبور شم سرم رو به د یبارم م آنقدر متلک ارمیدرن

 چون حق با جفتشون بود. دیرس یجواب به ذهنم نم

 شتریداد ب یرو بروز م شینگران یجور نیکه ا نیبرام ناراحت کننده نبود از ا زدیکه م ییشاهرخ و حرف ها حالت

 خندم گرفته بود.

م سکانس ترسناک ذهن نیا نیریش تینقشم متمرکز کردم بماند که وسطش هلنا پاراز یفکرم رو رو ریطول مس تمام

 یشب شد و ما ک یشد، اصال ک یط یطوالن ریمس نیا یک دمیبودم که اصال نفهم الیبود. آنقدر غرق فکر و خ

برخورد کنه،  شهیا به شنداشت ت یادیغرق خواب بود و سرش فاصله ز اریبه خودم اومدم که دان یوقت م؟یدیرس

به گاه ل هیو به حالت تک شیشونیپ یرو گشیدست فرمون رو نگه داشته بود، دست د کیکه با  یشاهرخ هم در حال

 پنجره قرار داشت.

 کردن.  یم یمارو همراه ریکنار جاده انداختم که دست در دست هم کل مس یرو به درخت ها نگاهم

 بهش کردم و نفس ینگاه کوتاه یچشم ریبه صورتم افتاد، ز نهیدادم که نگاه شاهرخ از داخل آ نییپنجره رو پا کمی

 هام فرستادم. هیبه ر رونیب یمرطوب و شرج یهوا حهیاز را یقیعم
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از حس دوست  شتریب یلیترسم خ دیو جنگل هارو دوست داشتم اما، حس نفرت و شا طیمح نیدلم هنوزم ا ته

 ت. داشتنمِ و آزار دهندس

 .ندازهیم میخاطرات ممکنِ زندگ نیمسخره تر ادیدرخت ها من رو  نیا

 یرو بفروشه که من نذاشتم، م الیخواست و یکه واسه من افتاد شاهرخ طاقت نداشت چند بار م یاون اتفاق بعد

 یو حت ایدر ال،یو نیکه نسبت به ا یکنم. با وجود تمام حس تنفر یم دایپ ازیبهش ن یروز نیهمچ کیدونستم 

و االن  بود ایبرام رو روزیکه بودن باهاش تا د یبه خاطر کس ستادمیتنفر و ترسم ا یکردم اما، بازم جلو دایجنگلش پ

 شه. یواقع امیشده رو یخوام هرطور یم

ناخودآگاه اخم هام در هم شد و جالب بود که  م،یشد میکه مدتهاست ازش عبور نکرد یشگیوارد جاده هم یوقت

 رو صورتش نشست.  ینشست و اخم کمرنگشاهرخم صاف 

 گذاشتم و آروم تکونش دادم. اریشونه دان یبه سمت جلو خم شدم و دستم رو رو کمی

 .مینمونده تا برس یزیبلند شد چ اریدان ار،یدان_

از دست داد و چون خواب آلوده بود سرش محکم  یصندل یلحظه تعادلش رو رو کیکه به شونش آوردم  یفشار با

 گفت: جیگ یکه همراه با داد بلند شه،یخورد به ش

 کشمش، نزن! یخودم م _

گرد شده نگاهش کرد و  یحرفش خندم گرفت، لبم رو به دندون گرفتم تا صدام بلند نشه. شاهرخ با چشم ها نیا از

 گرفت گفت: یفرمون رو م یکه دو دست یدر حال

 ؟یسالم _

تو موهاش فرو  یبه شاهرخ انداخت، صاف نشست و دست یگذاشتم و نگاه سردرگم شیشونیپ یدستش رو رو اریدان

 بهش زدم. ییبهم انداخت که لبخند دندون نما یمکث برگشت و نگاه پر حرص کمیکرد. با 

 !یخدا لعنتت کنه که تو خوابمم هست _

 تاسف تکون داد و با طعنه لب زد. یاز رو یسر شاهرخ
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 ! رهیشه تحملش کرد تو خوابمونم رژه م یم یداریکه  تو ب نینه ا بته،یواسه خودش مص نمیآره ا_

 دیشا ایشم،  ینم یحرفا عصبان نیبا ا گهیگوشه لبم نشست، فکر کنم عقلم رو کال از دست دادم که د یکج لبخند

 که داشتم رو به باد فنا داده. یهلناست که عقل و هوش و هرچ ریهمش تقص

 ادمهیجا اومدم خوب  نیکه ا یبار نینمونده بود، نگاهم رو به اطراف انداختم آخر الیتا و یزیو چ میبود ریمس یآخرا

 دیجد هیهمسا یرونق گرفته و ما صاحب کل یآنقدر ساختمون نوساز وجود نداشت، انگار کار ساخت و ساز حساب

 !میشد

 مسخره! چقدر

گزگز دستم  کردمیم یشاهرخ نگه داشت و چند تا بوق زد، باالخره زبون باز کردم و همون طور که سع الیو کینزد

 شده بود، خم شدم و گفتم: رهیخ الیرنگ و ییکه به در طال ییبه سمت شاهرخ اخمو رم،یبگ دهیرو ناد

 جا؟ نیا یرو فرستاد یمگه کس _

کنم برعکس چهره پر از اخمش و لحن پر از حرص و  یبهم کرد اعتراف م یسر چرخوند و نگاه کوتاه باالخره

 بود که صبح قبل صحبت هامون من رو بغل کرد. یچشم هاش همون شاهرخ نگران یتو تش،یعصبان

 مهربان یکنه ازش خواستم بره بنگاه یم یجا زندگ نیگفت هنوز هم یزنگ زدم، وقت انزادهیآره همون صبح به ک _

 .رنینم یاز گشنگ ایخرت و پرت بخره بلکه بعض کمیروش بکشه و  یدست هی. فقط خواستم رهیرو بگخونه  دیو کل

 یقشنگ زیمثل قبل چ گهیکه د اطشیاز ح یباز شد و گوشه ا الیتکون دادم که همزمان در و دمیفهم یبه معن یسر

 شد. انیکابوس بود نما هیشب شترینداشت و ب

نسبت به گذشته شکسته  کردمیانداختم حس م انزادهیت، نگاهم رو به کدنده رو عوض کرد و داخل رف شاهرخ

 موضوع بود. نیچهرش واسه هم یداغون دیترشده، البته خبر داشتم که زنش فوت کرده شا

که  یو تمام خاطرات مسخره ا دیکش ریفراتر از بد بهم دست داد، قلبم ت یبسته شدن در پشت سرمون حس با

 .ارنیشدن تا منو به زانو درب فیچشمم رد یداشتم جلو

م برا شیادآوری یطور نیکردم ا یفکر نم یچشم هام رو بستم لعنت انزاده،یشد و رفت سمت ک ادهیزودتر پ شاهرخ

 عذاب آور باشه. 
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 که انگار مال من نبود.  ییپاها یلعنت لچریچشمم بود. اون و یهام رو بستم اما، باز جلو چشم

 آروم تر کنم.  یکردم کوبش تند قلبم رو کم یم یدادم و سع یهم فشار م یم رو روو فقط چشم ها زدمینفس م نفس

 یدادم که حس م یدستم رو فشار م یپاهان قرار داشت مشت شد، جور یشد ناخودآگاه دوتا دستم که رو ینم اما،

 شکنه! یکردم االن استخوانش م

کردم  یکه سع یهام رو گرفت. هرچ یکه تمام دلخوش یلعنت به روزگار ایخاطرات، لعنت به سون نیبه ا لعنت

 چشم هام پرده اکران بسه بود و قصد نداشت اعالم کات کنه! یفراموش کنم جلو

چشم هام رو باز  ن،یشدنم به سمت در ماش دهیاومد که با تکون خوردن و همزمان کش یکم کم نفسمم در نم گهید

 شدم. رهیدر زانو زده بود خ یخ که درست، جلوشاهر دهیتار به چهره رنگ پر دهِیکردم و با د

 گلوم رد پا گذاشت. ریسُر خورد و تا ز قمیاز گوشه شق شینشست که قطره ا میشونیپ یرو یسرد عرق

ببرمت  ؟یداداش منو خوب ی! هیبه روزگارمون آورد یچ نیهرزه بب کهی. خدا لعنتت کنه زننیمنو بب ن،یشاه_

 کنه؟ یدست درد م مارستان؟یب

 باز و بسته شد. گرمه، هوا سرده اما گرمِ! یچند بار یکم دست هام شل و دهنم مثل ماه کم

 گفتم: یخفه ا یخشک شدم رو تکون دادم و با صدا یکردم به خودم مسلط باشم، لب ها یسع

 شم؟ یمن دارم خفه م ایگرمه؟ _

 کرد و بعد سرش رو باال یرنگش رو نگاه یبود، کاپشن مشک ستادهیپشت شاهرخ ا یکه تا اون لحظه با نگران اریدان

 گفت: یآورد و با تک خنده ا

 .ستین یزیشاهرخ نترس سالمه. باز آمپر چسبونده چ _

 داد. یکاپشنش رو گرفت و تکون گوشه

 شم! یوگرنه منم دارم از سرما خفه م دمیپوش یکار ایواسه ر نمیجون داداش ا _

خاطرات فقط  نیبمونه، ا یجور نیخوام ا یاما، نم ستیسر شاهرخ بهش کردم، حالم خوب ن یاز باال یخسته ا نگاه

 من عذاب آوره. یبفهمه تا چه حد برا یکس دیخاطره اند، نبا
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بغلم رو  ریسمتم اومد و خواست ز اریدان دم،یکش رونیب نیشونه شاهرخ گذاشتم و خودم رو از ماش یرو رو دستم

 که دستم رو به حالت صبر کن باال آوردم. رهیبگ

 تو. میکشه. بر یم ریخوبم دستم ت_

 صورتش کامال مشخص بود. یرو یبهم انداخت هنوزم اثرات نگران یبلند شد و نگاه اجمال شاهرخ

 رفت و لرزم گرفت.  نیکل گرما از ب یهام تو چشم برهم زدن هیسرد به ر یکه با ورود هوا دمیکش یقیعم نفس

 ی. حوض کامال داغون شده بود مدت هاست که به خاطر بمیرد شد اطیاز ح ق،یعم یآروم و نفس ها یدم هاق با

که اکثرشون خشک  یینشده، رنگ و روش رفته و درخت ها ضیجا آب داخلش تعو نیشدن ما نسبت به ا تیاهم

 .زدیم ادیرو فر یاز داغون رفرات یزیو خونه چ اطیح نیپوشند. ا یشدن و مطمئنم مدتهاست لباس نو بهار رو نم

نه  یوقت حالم بد نشه اما، من حالم بد هست! جسم کیرفت که  یمن م یحواسش پ یهر قدم شاهرخ چهارچشم با

 نیداخل برم، من از ا میترس یم ستادمیدر ا ی. در خونه باز بود جلودهیرو به باد فنا م زمیروحمه که داره همه چ

 خونه وحشت دارم!

گذشته  یخواستم هولش بدم و برم داخل اما مدام صدا یدر خشک شد م رهیو دستم رو دستگ دمیکش یقیعم نفس

 به صورتش انداختم. رهیرفت. دست گرم شاهرخ رو شونم نشست، نگاه خستم رو از دستگ یتو ذهنم رژه م

سمت  یو کمآروم در رو باز کرد  گشیبهم زد و با دست د یشد، لبخند کمرنگ تشیحرص و عصبان الیخیب انگار

 صورتم خم شد و گفت:

 شد، تا ته خط باهاتم. یگذشته چ ستیمهم ن _

خاکِ  یبو دینم و شا یگذار بود. سر چرخوندم و داخل رفتم بو ریتاث یحرفش واسه آروم کردن قلبم تا حد نیهم

 شده به مشامم خورد. یریتازه گردگ

تفاوت که  نیسرجاشون بودن با ا لیجلو رفتم تمام مبل و وسا یهمش روشن بود، چند قدم نییطبقه پا یها چراغ

 انداخت. یکفن م ادیمن رو  بیشده که عج دهیروشون کش یرنگ دیمالفه سف

 و آروم گفت: دیبه شوفاژ ها کش یدر خونه رو بست و دست اریدان

 خداروشکر سالمه اما، تازه انگار روشن کردن. _
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کنار که خاک  دمشیحرکت کش کیارچه رو اعصابم بود. دست بردم سمتش و تو پ نیرو به مبل ها انداختم، ا نگاهم

 روش به هوا بلند شد و باعث سرفه شاهرخ شد.

 زیم یرو رو نیماش چیسوئ یرو تو دستم مچاله کردم و رو اپن گذاشتمش، همزمان شاهرخ با خستگ یخاک پارچه

 . دیبه چشمش کش یگذاشت و کاپشن رو دراورد، دست

 گفتم: تیبهش کردم و با جد یسردخون نگاه

 .یخسته شد یلیبرو استراحت کن خ _

 گفتم: عیبگه که سر یزیانداخت و خواست چ نییبهم کرد و سرش رو پا ینگاه

 جون ،یجام کم متلک بارم نکرد نیندارم تا خود ا حتمیمن حالم خوبه و حوصله پند و نص ،یبزن یخواد حرف ینم_

 . میزن یبرو بخواب بعدا حرف م یدوست دار یهرک

آروم از پله ها باال رفت با نگاهم دنبالش کردم تا  یبا قدم ها د،یبه چشم هاش کش یبازش رو بست و دست مهین دهن

 که وارد اتاق خودش شد.  یوقت

کردم، وارد آشپزخونه  یمبل پرت کرد و چشم هاش رو بست. هنوز کوبش قلبم رو حس م یخودش رو رو اریدان

 رو برداشتم. یآبِ آکبند یو بطر خچالیجاها جمع و جور تر بود دست بردم سمت  هیدم، به نسبت بقش

 جا؟ نیا میچرا ما اومد یبگ یخوا یناموسا هنوز نم _

 نصف آب داخلش رو خوردم. باینفس تقر کیرو باز کردم و  یبطر در

پژواک  کیشد و  یم نیید که تو ذهنم باال و پاجواب سوالش بو یتو ذهنم مرور کردم، بدتر از همه چ اریدان یصدا 

د اور یکه کاپشنش رو درم یآشپزخونه درحال کیاز جاش بلند شد و نزد دیاز من نشن یجواب یبرق آسا داشت. وقت

 براندازم کرد. یو با اخم کمرنگ ستادیا

 مگه نه؟ یبگ یخوا ینم_

 رو تو دستم هام فشار دادم چند لحظه چشم هام رو بستم. یبطر

  ؟یپرس یپس چرا بازم م دم،یجواب نم یدون یخودت که م_
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 تکون داد. یبهم کرد و سر ینگاه دلخور

 .یگ ینم یزیو چ یکن یکه کال مارو آدم حساب نم رهیم ادمیوقتا  یآره خب بعض _

خواست بهش از دردام بگم اما،  یدلم م یلیداخل موهام فرو بردم. خ یدست یگذاشتم و با کالفگ زیم یرو رو یبطر

 شه. یمن و خودش دردسرساز م یگفتنش فقط برا

 بلند کردم و گفتم: یبرداشت که صدام رو کم یقدم یبهداشت سیبهم به سمت سرو پشت

  یهلنا بدهکارم اما، تا وقت یمفصل به تو و شاهرخ و حت حیتوض هیباور کن من _

 بگم. یزیتونم چ یچون نم دیاش نشده از من سوال نکن موقع

بدون  یانداخت و به راهش ادامه داد. خودمم کالفه بودم شما رو هم وقت نیینگاهم کنه فقط سرش رو پا برنگشت

 .دیش یو کالفه م یو جواب سوالت رو هم ندن عصب گهیشهر د کیببرن   یحیو توض لیدل چیه

سرم داشت از  شیپ قهیچند دق نیکردم فراموش کنم که هم یم رو انداختم و سعمبل خود یحوصله رو یو ب کالفه

 .دیترک یشدن ناجوانمردانه خاطرات م ریسراز

رو  نانیاطم نیکردم به خودم ا یهم آنقدر فشار دادم که درد گرفت. سع یرو با دستم گرفتم و چشم هام رو رو سرم

به االن نداره، چرا  یربط چیواسه گذشتش و ه زنهیم یچشمم داره بندر یکه جلو ییبدم که تمام چرت و پرت ها

 براش حسرت و حرص بخورم؟  دیبا

رو  زیمسخره همه چ یذهن ریخوام چهارتا تصو یکه االن هستم برسم، االن نم ییجا نیکه به ا دمینکش یبدبخت کم

 خراب کنه.

 ؟یبخواب یخوا ینم_

سمت  دمیچرخ دید یتار م یکه چشم هام کم ی. درحالدمیردنش  دست کشبه چشم هام رحم کردم و از فش باالخره

 .نمشیتونستم بب ینم یدرست حساب ار،یدان

 تکون دادم. یو سر دمیبه چشمم کش یدست

 خوابم تو برو استراحت کن. یم_
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دراز مبل  یحوصله همون جا رو یسکوت من شد و به طبقه باال رفت. ب میمکث کرد اما، دست آخر اونم تسل کمی

 چشم هام گذاشتم.  یو ساعدم رو رو دمیکش

اره شه و من دوب یتکرار نم گهیبرام افتاد د اطیکه تو ح یباشم اتفاق دواریو ام سیفرانس دنیهرچه زودتر برم د دیبا

 .دمیتمرکزم رو از دست نم

 دونم چقدر با خودم کلنجار رفتم که خوابم برد. ینم

خستم رو باز کردم و گردن خشک شدم رو با آخ  یشد چشم ها یکه به شونم وارد م یآروم یبا تکون ها صبح

 سمت شاهرخ چرخوندم.  یکیکوچ

 گنده رد شده. یلیتر کیکنم از روم  یدست درد داشتم االن حس م یطور نیهم دم؟یخدا چرا من رو کاناپه کپ یوا

 باال اتاق کم هست؟  ؟یدیجا خواب نیتو چرا ا_

 شبیفحش آبدار نثار خودم کردم که چرا د کی یعنیاز جام بلند شدم.  یمبل گرفتم و به سخت یرو به پشت دستم

 تخت، کنم؟  یبغلم تو اتاق و رو ریهام رو نزدم ز الیفکر و خ

 گردنم! یجا کپه مرگم رو بزارم. وا نیخواستم ا یخوابم بردِ نم ییهوی _

 شم و به لبخندش بعد مدت ها چشم بدوزم. الیخیدرد رو ب یبهم زد که باعث شد چند لحظه ا یمحو لبخند

 مسکن بخور. هیبعد  یبدم بخور یزیچ کی. پاشو گهید یستیآدم ن _

 به اپن کرد و گفت: یلب گفتم که از جاش بلند شد و سمت آشپزخونه رفت و در همون حال اشاره ا ریز یا باشه

 .مشیاریب نیرفت از تو ماش ادمونی شبیلب تاپت د فیک نمیا _

و بهونه بود هلنا ر کینداشتم! فقط  ازیدرواقع اصال بهش ن یعنینبود.  یازیانداختم، فعال بهش ن فیبه ک ینگاه

 بکشونم تو اتاق که کنارم باشه.

 کجاست؟ اریدان _

 یالیخیباال انداخت و با ب یاومد. شونه ا یسر و صداش م یکرد فقط صدا یکار م یدونم داشت تو آشپزخونه چ ینم

 گفت:
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 دونم صبح که بلند شدم نبود.  ینم _

 که به ما بگه رفته؟  نیبدون ا ینگاهش کردم، واسه چ متعجب

 من کابوسه! یرو کاناپه برا دنیخواب دم،یخودم رو کش یبه گردنم دادم و کم یمالش

سالن که مدت  نیقدم هام تو ا یمبل قرار دادم و از جام بلند شدم. صدا یگاه خودم رو هیدستم رو تک یسخت به

رو باز کردم، دست بردم  یبهداشت سیدر سرو دیچیپیم ینداره حساب یو مهمان زبانیم چیمونده و ه یهاست خال

 !کشهیرو م خرشآ یو نفس ها زنهیچشمک م یحساب دمیبرقش که شکر خدا د دیسمت کل

 شد. سیهم خ میشونیپ یجلو یاز موها یکه مقدار دمیصورتم رو شستم، آنقدر آب به صورتم پاچ یچند بار 

حس  نمیب یم نهیبه چهرم انداختم هربار که خودم رو داخل آ ینگاه د،یچک یم نیزم یاز نوک موهام رو زیر قطرات

 رسه. یآشنا به نظر نم یرهگذر چیکه به چشم ه بیآنقدر غر بستیغر کیروبه رو  ریتصو نیکنم ا یم

 از دست داد اما، هنوز سرپاست. یها زیتمام چ یزنه برا یگمشده که داره دست و پا م بهیغر کی

 عالم هم بهم نتونه کمک کنه. یها دیتمام خسته نباش دیخستم! آنقدر خسته که شا یجا قد علم کردم ول نیهنوز ا 

 واقعا کالفه ام کرده. گهیزودتر خوب شه د دوارمیکرد ام یهنوز دستم درد م دمیبه صورتم کش یدست

ه ک یصبحانه مختصر زیبه شاهرخ و م یآشپزخونه برگشتم، نگاه میاومدم و مستق رونیب یبهداشت سیسرو از

 بود کردم. دهیتدارک د

 داد. ینقطه کور نشون م کیبه  یرگیذهنش رو با خ یها یریچونه و نگاه منقلبش درگ ریز دست

 نشستم و آروم گفتم: یرو تنها صندل کنارش

  ؟یکن یفکر م یبه چ _

 جواب داد. یآروم یسر اون نقطه کور برداره با صدا که دست از نیا بدون

 بدجور نگرانم. _

 خودم گرفتم. یبرا یتو حلقم، خونسرد لقمه ا ادیکردم االن هاست معدم ب یکه حس م یحال در
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  ؟یچ یاونوقت برا _

 هلناست. نشیاما، مهم تر زایچ یلیخ_

 نگاهش کردم. یکرد متعجب سمتش برگشتم و سوال ریکردم لقمه تو گلوم گ حس

 !؟ینگران اون یواسه چ _

به خودش  یشد چهره جد یمشت م زیم یکه دستش رو یسمتم درحال دیچونش برداشت. چرخ ریرو از ز دستش

 گرفت.

دوسال مرموز  نیاز حد تو ا یادیو ز ستیبا خودت معلوم ن فتیتو تکل نیکه چرا، شاه یبهتر بدون دیخودت شا _

 ییمدت تو چه کارها نیدونه ا ینم چارهی. من نگرانشم چون اون بارمیکارات سردرنم از یچی. من که داداشتم هیشد

 دونه دستت به خون چند نفر آلوده شده.  ینم ،یکرد

 رگ و رو رفته روبه روم موندم.  نتیکاب رهیشدم و با اخم خ ساکت

 و بدونه.تمام مسائل ستیالزم ن _

 ادامه داد. یعصب یصورتم شد و کم کینزد یبا همون اخمش کم شاهرخ

تو خونه ات نگه اش  یخوا یم یبه درک! تا ک نیحاال ا گهیشه بهش م یم دایپ یکی یحقش که بدونه، توام نگ _

داداش  ستین شتیدوسال پ تیکنارت بمونه؟ االن وضع تیوضع نیو با ا ارهیچقدر بتونه طاقت ب یکن یفکر م ؟یدار

 …یم ولومدختر مظ نیا فیاالن تکل یچند چند یدونست یمن! باز اون موقع م

 و محکم گفتم: یجد ق،ینفس عم کیوسط حرفش با  دمیپر

 کنم. یعقدش م _

با  داد و یابروهاش باز ترشد. انگشت اشارش رو تکون نیگره ب یبازش رو بست و کم مهیسر چرخوندم دهن ن سمتش

 گفت: دیترد

 ؟یبا هلنا ازدواج کن یکه بخوا هیکار درست یکن یفکر م _

 .دیحرفش ابرو هام باال پر نیا از
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 هم من و هم اون احساساتمون مثل گذشته پابرجاست؟ یباشه وقت یکار درست دیچرا نبا _

  ؟ینیتو همون شاه ؟یاما تو چ _

 نیابروهام جاخوش کرد. قلبم شروع کرد به شتاب دادن به سرعتش فکر کردن به ا نیب یشدم کم کم اخم ساکت

 . اوردیموضوع که بازم بخوام از دستش بدم قلبم رو به درد م

 داشتنش نجنگم؟ یچرا من برا دینجات جون من جنگ یبرا یمن نداره، وقت راتییبا تغ یخودش گفت مشکل یوقت

 دستم مشت شد و با حرص از جام بلند شدم که شاهرخ دستم رو گرفت و گفت: 

 !یو انجام بدکار درست دی. تو بامیفکر کن یمنطق دیبا نیشاه _

 داد زدم. بایسمتش و تقر دمیحرص چرخ با

سرش آوردم  ییچه بال یدیخودت فهم یوقت ادتهیکه دوباره حافظش رو پاک کنم و برم؟  نیا ه؟یکار درست چ _

ار کن یزندگ هیداشتن  یبرا دینبا ستم؟یمن بدبخت آدم ن ؟یپاک کردم من چ رمیگ ؟یشد یچقدر از دستم شاک

 !ته؟رو هم ندارم و خدا ازم گرف نیحق ا یعنیکه دوسشون دارم بجنگم؟  ییکسا

 تو مرز انفجار بودم! یناراحت دیو شا تیشد و من از عصبان یبه شدت باز و بسته م مینیب یها پرده

 !ستیحق من ن نیا یلیخداوک

قدم برداشتم که دستم  رونیعرق کردم  رو مشت کردم و بدون توجه به صورت ناراحت شاهرخ به سمت ب یها دست

 زدم فرو رفتم. یکه االن داشتم سرش داد م یکس یشد و تو بغل گرم و پر از مهربون دهیاز پشت کش

چند وقت  نیا یها یمن رو تو بغلش فشرد و تمام دَق دل یشده دست هام کنار بدنم افتاد اما، شاهرخ دو دست مسخ

 کرد. یرو خال یدور

به عقب بردارم که  یکردم. خواستم قدم یکاراش رو اصال درک نم لیشردم، دلهم ف یهام رو چند لحظه رو چشم

 .دیچیصداش تو گوشم پ
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شدم.  یاز حست مطمئن م دیشرمنده با ،یاگه االن به خاطر حرفام ناراحت شد ستیتا تهش باهاتم. برام مهم ن _

. واسه دیو و هلنا باهم بمونکنم تا ت یبتونم م یهرکار میروز زندگ نیتا آخر نیشاه دمیاالنم بهت قول م

 نامردم اگه تالش نکنم! تونیخوشبخت

گ با بزر یداشتم اسمش بغضِ! بغض نیقیخورد که  یداشت تکون م یزیهم فشردم، تو گلوم چ یچشم هام رو شتریب

 که وسعتش خونه خراب کن بود. یمونیپش دیو شا یدلتنگ یچاشن

خوام؟ درست که هنوز کارم تموم  یم نیاز ا شتریب یسالمم کم کم باال اومد و دور شونه شاهرخ حلقه شد. چ دست

 مونده از خانواده ام باشم. یباق یتونم بازم کنار تنها اعضا ینشده اما، باالخره م

 گوش شاهرخ آروم گفتم: کیهام رو باز کردم و نزد چشم

 ممنونم. _

 یست. درمیتونستم حس کنم، کم کم دستش شل شد و تونستم ازش فاصله بگ یهم م ندیبدون د یرو حت لبخندش

 گفت: یشونم گذاشت و با لبخند کم رنگ یرو

 یخواستم دارم م یکه م یزیواسه روبه رو کردن تو با هلنا به چ دنیو نقشه کش یهمه بدبخت نیباالخره بعد از ا _

 رسم!

شه گند گذاشت  یکه کردن رو نم ییزد اخم هام در هم شد، البته اسم کارها اریکه قبال با دان ییبا گندا ناخودآگاه

 شد. یگند زدن به اعصاب من م جشیتالش واسه کمک به من بود که نت ییجورا کی

 یفشرد و کم یانگشت هاش م نیرو ب شیکه گوش یدرحال اریبهش بدم که در سالن باز شد و دان یجواب خواستم

 زد داخل اومد. یم یصورتش به قرمز

 بهش کردم و گفتم: یسمتش اخم کمرنگ میسر چرخوند جفتمون

 واسه خودت؟ یکجا رفت یکله سحر _

ا داد و ب یرو باال آورد و تکون شی. گوشستادیروبه روم ا دیکش یباال م یرو کم شینیرو بست و همون طور که ب در

 داشت گفت: یلیدونم چه دل یکه نم یحرص
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مهم بگه منم آنتنم قطع و  زیچ کیبهم  دیگلم اس فرستاد که با یاول شارژ نداشتم رفتم شارژ بخرم. دوم آبج _

 …و سوم رونیشد مجبور شدم برم ب یوصل م

 قدم فاصلمون رو پر کردم. کیوسط حرفش و  دمیپر

 داده؟ امیبود که ندا پ یمهم چ زیچ _

 گفت: یتکون داد و با حالت بامزه ا ی. سردیخند زیبازش رو جمع کرد  که شاهرخ ر مهیدهنش ن چارهیب

 م؟یآقا شاهرخ اومد نیبا ماش ادتهیجان خواستم بگم  سیعرضم به حضورت رئ _

 داره؟ ینگاهش کردم، چه ربط نهیابروم باال رفت و دست به س یتا کی

 داره؟! یچه ربط ؟یآره خب که چ _

 فت و ادامه داد.گر یرو گاز آروم لبش

 .اوردمیم ونمیکاش من ماش یبدبخت شدم رفت. ا یچیه _

 نگاهش کردم. با حرص لب زدم. جیگ

 شده؟ یچ _

 باز ادامه داد. یشده ا زیر یهمراه با چشم ها یو با تک خنده ا دیدور دهنش کش یدست

 .واریبه د دتشی. خانم کوبرگاهیرفت تعم نمیماش _

 مدید یکه مردد بودن رو تو چشم ها و حرکاتش م ی. درحالدیبه گردنش کش یو دست دیاخم نگاهش کردم که خند با

 گفت: یکرد با حالت طنز مانند یکج م یکه لبش رو کم یدرحال

 ده؟یخسارت نم مهیب _

 کشه! یم یاز دست ندا چ چارهیلحنش خندم گرفت، ب از

 شده؟ شونیزیتصادف کردن؟ چ_
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 گفت:نه تکون داد و  یبه معن یسر اریدان

گ رفته قشن نمیا دتشیند وارهید گهیدست فرمونش خوبه! د یادیما ز ینشده، فقط آبج شونیزینگران نباش چ  _

 کرده. یروبوس

 .دمیکش قیدست چشم هام رو فشردم و چند تا نفس عم با

 شد؟ یخب االن چ _

 در جواب شاهرخ آروم گفت: اریدان

 خودشونم با آژانس رفتن خونه شما. رگاهیرو سپردن دست دوتا از محافظا که ببرن تعم نمینازن نیماش گهید یچیه _

هش من ب یعنیمال من بود،  اریدان نیماش ییجورا کیباشم، درواقع  یعصبان ایدونستم به دست گلش بخندم  ینم

چشم بهش  نیبازم به ا افتاده اما، یتو گذشته چه اتفاق ستیدادم هرچند که بارها بهش گفتم مال خودشه و مهم ن

 کرد. ینگاه نم

هشون ب یو با چه بدبخت دیدوتا بهم رس نیافتادن ا ریخبر گ یکه چه طور فتمیم شیدوسال پ ادی یوقتا وقت یبعض

که من اگر  یاند، درحال ونیکنند به من مد یاز حد فکر م شیو ندا ب اری! دانشهیم یجور کیکمک کردم دلم 

 گناه بودنشون بود. یکمکشون کردم فقط و فقط به خاطر ب

 یوقت اون صحنه ا چیاالن زنده نبودن. ه دمیرس یاگر اون روز من نم دیزدن خبر داشتم، شا اریکه به دان یتهمت از

 به من داشت!  یادیز یلیشباهت خ ره،ینم ادمی ختیر یندا رو تو بغلش گرفته بود و اشک م اریکه دان

 زه؟یواقعا االن جا ینگاه کردم، چه واکنش اریسرم رو باال آوردم و به دان 

 کرد. یرو داغون م یزیچ کیخدا  شهیهم دهیدستش نم نیماش ستیخود ن یب

 ریدرگ یوجود داشت که ذهنم رو حساب یخواستم بگم اما، فعال مسئله مهم تر یبزنم، م یخواست  حرف یم انگار

 کرده.

 شدم. نیزم یها کیسرام رهیخم کردم و خ یرو کم سرم
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حرف  تهران راجبش می. بعدا که برگشتبِیاتفاق عج هیکه ندا خالق  ستین یبرو صبحونه بخور دفعه اول ستیمهم ن _

 .میزنیم

که با  یکه اجازه جواب دادن بهشون بدم تنها لباس گرم نیده بود، بدون ا کیرو به ساعت انداختم که نزد نگاهم

 رفتم. رونیدم رو از مبل برداشتم و به سمت بخودم آور

 ؟یریم یکجا دار _

 سمت صورت نگران شاهرخ و گفتم: دمیکردم چرخ یطور که لبه لباسم رو درست م همون

 . فعال.دیهمراهم هست اما، زنگ نزن میطول بکشه. گوش کمیکار دارم ممکنه  ییجا _

شده  نینفر اطیتند از ح یکه سکوتشون بشکنه با قدم ها نیقبل ا نیهم یبدم برا یحیخواستم بهشون توض ینم

 تکرار شه. شبیمکان نحس بخوره و د نیا یکجا چیخواست چشمم به ه یدلم نم چیگذشتم ه الیو نیا

 انگار که خان اول رو رد کردم! دمیکش قینفس عم کیوارد کوچه شدم  یوقت

ساز  تازه یخونه ها نیتو ا یکس ایزود نیفکر نکنم به ا شهیرو از سر کوچه به انتهاش انداختم، خلوت تر از هم نگاهم

 مستقر شه.

داد و با هر تکون برگ  یپر شدِ اند رو تکون م یزرد و نارنج یو درختان اطراف که از برگ ها دیوز یم یخنک مینس 

 شدن. یجدا م هیکه مسافر بودن از بق ییها

 ییقدم ها نیکه جزو بدتر یشده ا نینفر ریگرفتم، مس شیساحل رو در پ ریفرو بردم و مس بمیهام رو تو ج دستم

 بود که توش برداشتم.

 نکردم.  یتوجه دیکش یم ریت کمیو به دردِ دستم که  نییرو انداختم پا سرم

 نکته مثبت باشه. کیتونه  یخوبه و م یلیخ نیمسخره ا تیموقع نیکمتر شده و حداقل تو ا یلیخ دردش

مکث سرم رو باال آوردم و نگاهم رو  یبا کم دم،یبه جنگل رس یمنته یِبه جاده خاکجاده آسفالت تموم شد و  یوقت

 خشک انداختم. مهین یبه درخت ها

 جا متنفرم. نیاز ا _
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پرتو  دنیرس یکه آنقدر بزرگ بودن که جلو ییخاک مرطوب و درخت ها نیگذاشتم و ازب یتو جاده خاک قدم

 داشتن فقط گذشتم! یهر کدومشون تو کابوس هام نقش پر رنگ ییجورا کیو  رنیبگ نیرو به زم دیخورش

 ...یحس خوب چیبدون ه ،یلذت چیبدون ه 

 دادم. یجون م دنشیواسه د یزمان کیکه  هیجا همون مکان نیا

 کوبه یکه با تمام تالش داره به درخت م یدارکوب یپرنده ها و حت یصدا گهیکرده، د رییصدوهشتاد درجه تغ االن

 .ستیخش نواسه لذت ب

 .ستیخوب ن گهیمثل گذشت د ایدن زیچ چیه

لم داشت و د بیش ریاز مس کهیت نیا کمیبرداشتم،  بمیدستم رو از داخل ج مینیمرداب تو ب یشدن بو دهیچیپ با

 ناقص شه! گمید یجا کیو  نیخاک با مغز بخورم زم یخواست به خاطر سست ینم

نفس  یو تنگ اطیداشتن گرفتم و با احت یبیسراش نیکه انگار نقشه نرده رو تو ا یرو به چند تا درخت کنار دستم

 رفتم. نییپا

که  یغار یورود یباالخره از خان دوم هم رد شدم و درست جلو ادیز یبخورم اما با سخت نیبود زم کیدفعه نزد دو

 شکافت قرار گرفتم. یداخل اش تا ته وجودم رو م یاهیاز س

از جنگل  کهیت نیا بیعج دم،یشده بود کش یخاک یبه لباس هام که کم یو دست ستادمیالحظه همون جا  چند

 منطقه کال نیبا ا دیکنه خورش یفکر م ادیجا ب نیا یاما، هرک ستادهیا ازدهیعدد  یکه ساعت رو نیبود با ا کیتار

 به چهرم دعوت کردم. یدادم و اخم ورتآب گلوم رو ق الست،یگودز سیفرانس نیبه برکت وجود ا نمیقهره، ا

 یرفتم اون تو و چه جور یکنم با چه وضع یشد، فراموش نم دهیخاک مرطوب چسب نیکردم پاهام به ا یم حس

 اومدم! رونیب

 مشت شدم رو کنار بدنم انداختم. یدست ها خت،یر میشونیپ یاز موهام رو یخم کردم که بازم تاره ا یرو کم سرم

 جا ماتم ببره! نیکه االن ا ومدمیهمه راه ن نیا

 .ارمیکم نم یزیچ چیمن تو ه ستین یزیو قدم اول رو برداشتم، چ دمیکش یقیعم نفس
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 شیبه ابرو هام دادم، خدا بخواد نکنه داخل آت ینیسوخته چ یتند چوب و برگ ها یدهنِ غار که شدم از بو وارد

 گرفته؟

 شد. یم شتریدود هم ب یمسلط تر و بو یکیبه تار دمیرفتم د یجلوتر م یهرچ

 شه اما صدام رو بلند کردم و گفتم: یدونستم متوجه حضورم م یکه م نیفشار دادم، با ا مینیب یرو رو دستم

 ؟ییکجا سیفرانس _

به  گهی. آنقدر رفتم داخل که دوفتادیداد اتفاق ن یمن رو سکته م شهیرو که هم شیحضور ناگهان یو حت ومدین یجواب

 .دمیته غار رس

تو موهام فرو بردم و چند قدم جلوتر رفتم، خاک برسرت  ی! دستستین یانداختم انگار یو به اطراف نگاه دمیچرخ

 ؟یایصبر کنم تا خبرت ب دیجا اومدم، حاال با نیپدرم دراومد تا ا یستیکه ن

م رو ه یینکبت مگه اصال جا نیبا دستم سرم رو گرفتم و چند لحظه چشم هام رو بستم. آخه ا یتصور عصب نیاز ا 

 داره که بخواد بره؟ 

که  مدیکش یقیخورد، نفس عم واریپام بود زدم که شوت شد و به د یکه جلو یکیبه تکه سنگ کوچ یحرص لگد با

 .ستادمیدرست همون جا که سنگ افتاد سرجام ا ،یزیلحظه با درخشش چ کی

 ه؟یچ گهید نیا دمیاخم هام رو در هم کش د،یدرخش یم کیکوچ زیچ کی نیزم یرو وارید کینزد دم،یچرخ

 رو برداشتم. هیمشخص نبود چ ادمیکه ز یزیخم شدم و اون چ یرو پاهام کم وارید کیبرداشتم و نزد یقدم چند

 کیچوب بود که سرش  یا هیتک هیدستم گذاشتمش و با دقت بهش نگاه کردم، چقدر به نظرم آشناست شب کف

 .دیدرخش یقرمز رنگ م کیالماس کوچ

 یش نیبرداشتم. ا نیزم یاش رو از رو گهیبود، دست بردم و چندتا د یکیاز  شتریانداختم انگار ب نیبه زم ینگاه

 کوچولو چرا آنقدر به نظرم آشناست؟  یها

 ! دمید یرو تو گردن پناه نیاومد ا ادمی نمیزل زدم، صبر کن بب واریلحظه با اخم به د چند

 کنه؟ یکار م یجا چ نیبراندازش کردم، شک ندارم خودشه اما ا یشتریدوتا از انگشت هام گرفتم و با دقت ب نیب
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 !دمیتو گردن فرامرز د نمیبود رو برداشتم، ا یکه الماس روش نقره ا گشونید یکیپالک ها نگاه کردم  هیبق به

 کنن؟ یکار م یجا چ نیا نایا

 خوره؟ یگردنبند اونارو نگه داره؟ اصال به چه دردش م دیبا سیچرا فرانس ست،یوسط درست ن نیا یزیچ کی

 هارو سرجاش گذاشتم و با مکث از جام بلند شدم. پالک

گرفت. ناخودآگاه نگاهم رو به اطراف انداختم و با  یدونم از کجا سرچشمه م یبهم دست داده بود که نم یبد حس

 دقت تر نگاه کردم.

 تمیدونم چرا اما، حس کنجکاو یرنگ نسبتا بزرگ روشِ، نم اهیس زیچ کیه حس کردم بود ک یغار تکه سنگ ته

 !رمیکردن نگ یفضول  یرو برا اقمیاشت یکرد جلو یزده بود باال و من رو وادار م یحساب

 کتاب بود.  هیانداختم که شب اهیس زیبه اون چ یته غار  و نگاه رفتم

 یمختلف حکاک یو روش با عالئم و شکل ها دیرس یداغون به نظر مسوخته و  یکه دورش کم اهیسرتاسر س یکتاب

 شده بود.

 سر برسه و حوصله چرت و پرت هاش رو نداشتم. سیفرانس دمیترس ینه م ایبودم که برش دارم  مردد

روش  یبا چه زبان ستیمعلوم ن چیحال با دست سالمم گوشه کتاب رو گرفتم و چرخوندمش سمت خودم، ه نیا با

 .ستیکلمشم قابل فهم ن کی ینوشتن حت

 .شده بود یرو باز کردم که انگار نشانه گذار یوسط کتاب، همون صفحه ا یبرامدگ دنیبازش کنم که با د خواستم

از  ترشیب ادیدونستم بدم نم یبرسونه فقط م یمن رو به چ یکنجکاو نیدونستم ممکنه ا یشده بودم و نم کنجکاو

 . ارمیکنه سر درب یم سیکه فرانس ییکارا

ر د یعدد ها و اشکال مختلف دم،یکه تو عمرم هم ند یِسوخته بود و تمام نوشته هاش به زبان یگوشه صفحه ها کم دو

 شده بود. دهیکش یمثل زغال با خط کج و کوله ا یاهیس زینوشته ها با چ نیب

اما،  یتکرار ریغ یصفحه رو ورق زدم، بازم اعداد و اشکال ها یو دو دست اطیهاش آنقدر داغون بود که با احت برگه

 شم. رهیکه باعث شد متعجب فقط چند لحظه بهش خ دمیرو د یزیچ دیگوشه برگهِ جد
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م با صورتشون یکه حت یبلند ییافتادِ و پنج نفر با لباس ها نیزم یرو یفرض رهیدا کیبود که وسط  یمرد ریتصو

 کردن. یرد رو گرفتن و با انگشت بهش اشاره مکاله پوشونده بودن دور اون م

 زیچ کیکه تو دست هر کدومشون  دیرو فهم نیشد ا یم یکرد یاون عکس خم شدم، با دقت که نگاه م یرو کمی

 گردنبند هست.  هیدرخشان شب

ه رو هستن ک یاون گردنبند ها همون پالک ها دیتصور بهم دست داد که شا نیا یبودم اما، به صورت ناگهان جیگ

 افتاده! نیزم

 .کرد یم فیتعر ریرو با تصو یهمش عکس بود و انگار داشت داستان گهیدهنم وا موند، صفحه رو ورق زدم د یا لحظه

 سوخت یم شیکه اون پنج نفر محاصرش کرده بودن تو آت یهمون مرد د،یرس یترسناک به نظر م یادیداستان ز اما

 و بازم اون افراد حضور داشتن!

 یراز ها سیرو مطمئنم که فرانس زیچ کیفقط  دمیفهم یازشون نم یچیه دیدرک بود و شا رقابلیبرام غ ریتصاو 

 خودش داره. یبرا یادیز

رو آوردم رو صفحه و فلشش رو  میگوش نیغار بود دورب یو همزمان که نگاهم به ورود میبردم سمت گوش دست

 عکس گرفتم. بیشده بود به ترت یکه عالمت گذار ییروشن کردم. صفحه هارو برگردوندم عقب و از اول جا

 سر نرسه. سیکردم فقط فرانس یکردم تند کارم رو انجام بدم و تو دلم خدا خدا م یم یسع 

کارم با صفحه ها تموم شد کتاب رو بستم و از جلدشم دوتا عکس گرفتم، کتاب رو به حالت اول برگردوندم و  یوقت

 از هر چهارتاشون عکس گرفتم. یکل ینما کیبود  نیزم یکه رو ییرفتم سمت پالک ها عیسر یلیخ

 یرآنقد تشونیفیرو باال آوردم و تک به تک عکس هارو نگاه کردم تا مطمئن شم ک میرو خاموش کردم و گوش فلش

 از روشون خوند. یزیهست که بشه چ

 ؟یکن یکار م یجا چ نیتو ا _

 دم،یضربان قلبم رفت رو هزار و با ترس سمتش چرخ د،یکگوشم زهرم تر کیاونم درست نزد سیفرانس یصدا با

 یسیو به فرانس بمیرو چپوندم تو ج میاول گوش یهنوز رو عکس اون کتاب روشن بود که قبل هرکار میصفحه گوش

 کرد چشم دوختم. ینگاهم م یکه با اخم کمرنگ
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 !یو ترسوندمن سیفرانس _

 بهم انداخت و با اخم گفت: یزد، نگاه مشکوک یو همون طورکه من رو دور م دیبه شنلش کش یدست

  ام؟یم یجور نیکه ا هیمگه دفعه اول ؟یدیچرا ترس _

و به بهونه مرتب کردن موهام  دمیکش قیچندتا نفس عم دم،یترس یبار حساب نیاول یکردم، قبول دارم برا سکوت

 باشه که بدبختم. دهیند یزیچ دوارمیرو پاک کردم. ام میشونیپ یعرق رو

 ؟یکن یکار م یجا چ نیجواب سوالم رو بده تو ا ؟یرا ساکت شدچ _

خودم رو  یکردم به خودم مسلط باشم و خونسرد یاز حد آروم بود برعکس صورت پر از اخمش! سع یادیز صداش

 حفظ کنم. 

 باهات صحبت کنم. یزیدرباره چ دیمتاسفم که اومدم اما، با _

 یم یزیبود اما قطره قطره ازش چ یدونم داخلش چ یانداخت نم نیزم یدوشش بود که رو یرو سهیک هیشب یزیچ

 خون تازست. دمیفهم قیکه با چند تا نفس عم دیچک

 داد.  لمیتحو یخون حالم رو دگرگون کرد، دو قدم عقب رفتم که سرچرخوند سمتم و لبخند مرموز یبو بدجور

 .ستادیشد و روبه روم ا کیکم بهم نزد کم

 .یجا اومد نیاومده که به ا شیپ یمهم زیجا نداشتم حتما چ نیا ودنتیاصال توقع د _

خودم رو  کمیانداخت، به قصد لمس کردنش دستش رو باال آورد که  مینگاهش رو از صورتم به دست زخم همزمان

 کنار و با حفظ ظاهر گفتم: دمیکش

 اومده. شیپ یمهم زیآره چ _

 کرد و آروم گفت: زیبود رو ر یزیاز هرچ یترسناک و براقش  که خال یچشم ها یکم

 ؟یشد یزخم_

 جواب دادم. یقیبا نفس عم نیهم یبرا دم،یترس یواکنشش م از
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 .رمیباالخره تونستم انتقامم رو بگ کم،ی _

کردم آروم کنم اما، هربار به  یم یسع یرو هوا خشک شد و به چشم هام نگاه کرد، ضربان قلبم رو با بدبخت دستش

تر کردم ادامه  یخشک شده ام رو کم یشد. منتظر بهم چشم دوخت که لب ها یکرد حالم بدتر م یچشم هام نگاه م

 دادم.

 روانجام بدم. تتیمامور نیاومدم تا آخر نیهم یبرا _

 نیا یمن چه طور ایکش اومد. خدا یرنگش به لبخند یو ب کیبار یگرد شد اما، لب ها اهشیس یچشم ها یا لحظه

 کنم؟ یموجود رو هربار تحمل م

 نی. هه، فکر کردم از ایاما من که بهت چند هفته فرصت دادم تا استراحت کن یگم که موفق شد یم کیتبر _

 تو خونم! یواسه زودتر انجام دادنش اومد نمیبیحاال م یها متنفر تیمامور

 واسه انجام دادن دارم. یمهم تر یخوام زودتر تموم شه. کار ها یاما، م ادیآره متنفرم، هنوزم بدم م _

 . دیچیکه صداش تو کل غار پ یشد جور لیتبد یکم لبخند کمرنگش به قهقهه بلند کم

شد، از  یبدجور پژواک م کمیغار تار نیبلند هست. تو ا دشینخراش یصدا یطور نیتو دلم بارش کردم هم یزهرمار

حجوم بردن که با دستم گوش هام رو  رونیاز ته غار به سمت ب یادیز یبلندش چندتا خفاش با سر و صدا یصدا

 گرفتم و سرم رو خم کردم.

 خندونه! یکه منو م یهست یزیچ نیشه! واقعا تو بهتر یمن واقعا دلم واسه تو تنگ م نیمن شاه یخدا یوا _

 به دلم بمونه، نکبت! داغت

 کردم گفتم: یپرنگ همون طور که کمرم رو صاف م یرو از گوشم جدا کردم و همراه با اخم دستم

قشنگت  ینکردم! بعدشم با اون صدا یباش من شوخ یتو خنده داره؟ خواهشن جد یمن برا یحرف ها یکجا _

 کنن! دایپ یآروم تر بخند فکر کنم تمام خفاش ها امشب شب ادار

 گفت: یو با خونسرد دیبه گوشه شنلش کش یزد و دست یطانیش لبخند
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ونده و تو برات م تیکه تو زندگ یکردم تنها کار یقبال فکر م ،یجالب یلی. فقط برام خیکن یم یمن که نگفتم شوخ_

برات  کمیکوچ یادگاری هیکشتن و انتقام گرفتن از اون ماده گرگِ اما، حاال اون مرده و  یبه انجامش هست لیما

 گذاشته.

 اشاره کرد و ادامه داد. دمید بیآس یبازو به

 نیا یداشته باشه و به خاطرش حاضر باش تیاز انتقام برات جذاب شتریکه ب یکن دایپ یمهم تر زیتوقع نداشتم چ _

 .یایب دنمیهمه راه رو واسه د

 هیونیواسه چه ح ستیو چندتا اسکلت خشک شده که اصال معلوم ن نیخورده شده زم یرو به سنگ ها نگاهم

 ندارم. یکی نیا یبرا یانداختم من جواب

 رفت و ادامه داد. ختیر یکه هنوزم ازش خون م یا سهیککردم که پشت بهم به سمت اون  سکوت

 .یزودتر از دست من راحت ش یخوا یکردن و داده که م یدوباره زندگ زهیبهت انگ یحداقل بهم بگو چ _

ها دو،  یمیمکث کردم و به قول قد کمی. دمیترس یکه قبال آماده کرده بودم کم ییدونم اما از گفتن جواب ها ینم

 خودم کردم. شیدوتا چهارتا پ

 رو از نو شروع کنم. میبتونم زندگ دیخوام رو شرکتم کار کنم و شا یراستش م _

 نگاهش که کردم نفسم گرفت. د،یسمتم چرخ هیخم شد و بعد از چند ثان نیزم یرو

 یقلب تو رهیتر شد و من فقط خ کیادامه بدم، چند قدم بهم نزد نیاز ا شتریگلوم رو قورت دادم و نتونستم ب آب

خون رو که از  یحرکت قطره ها یتونستم صدا یزمان برام آهسته شد م د،یچک یدستش بودم که ازش خون م

 رو کامل بشنوم. ختنیر یم نیدستش به زم

 داد. یکه تا االن داشت داخلش جوالن م یزیشد از هرچ یقلبم باالتر رفت و ذهنم ته ضربان

 نیبودم که ذره ذره از باال به زم ینیریمسخ شده اون قطرات ش تونستم من یخواستم چند قدم برم عقب اما، نم یم

 رفت. یو تو خاک فرو م ختیر یم

 ؟یرو از نو شروع کن تیدوباره زندگ یخوا یمتوجه شدم، پس تو م _
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و زد، دستش ر یلبخند سیرنگ چشم هام کامال قرمز شد. فرانس هیاز ثان یباز هم نگاه من همون نقطه بود، به کسر و

 انسان بود انداخت و گفت: کیبه اون قلب که متعلق به  یاول نگاه ،یصورتم آوردم و با لحن نسبتا ترسناک یجلو

 ؟یکن یکنم. چرا امتحان نم ییرایخواد ازت پذ یدلم م _

. دهیکننده رو م کیتحر زیچ کی شنهادیکه بهم داره پ دمیشن یگلوم رو با صدا قورت دادم، فقط صداش رو م آب

 رو از دست داده بودم ومغزم کال قفل کرده بود. کنترل دستم

 خواست تمامش رو بخورم!  یتشنم بود، بدجور دلم م یلیخ

 آروم شم.  دیشا نیبا خوردن ا دیشا دیکش یم ریت یبه طرز بد دستم

 دید یشومه، عقلم م یلبخندش پر از نقشه ها نیبهم زد که حس کردم پشت ا یبردم سمت دستش که لبخند دست

 تونست فرمان نه صادر کنه! یاشتباه اما، انگار عاجز بود و نم

 ینا جلوهل ریکوتاه تصو هیچند ثان یتا گرفتنش تو دست هام نموند اما، فقط برا یوار دستم باال اومد و مرز کیاتومات

 .ختهیدرحال فرو ر زیدهن باز کرد و همه چ نیچشمم نقش بست. حس کردم زم

 یکه حس م یبه عقب برداشتم، درحال یتکون دادم و قدم نیچند بار سرم رو به طرف کنم؟ یم یدارم چه غلط من

 کشه! ینه طبع خون من رو م ایبرام سخت شده رو گرفتم ازش، خدا دنیکردم نفس کش

 ممکنه عشقم رو هم بکشه! یکنه و حت یرو نابود م میزندگ

 .سیخوام فرانس یبرو عقب نم _

و دو رگه شده بود اما، حاضر نبودم برگردم و بهش نگاه کنم. دستم رو  دیلرز یم ادیز یسست دیاز ترس و شا صدام

 .دیچیپ یگوشم م یرضا تو یقلبم گذاشتم و چشم هام رو بستم. مدام صدا یرو

که رسما بدبخت  نیقبل از ا ،یخودت رو کنترل کن یتون ینم یحت ،یکرد ریگ یکه تو چه لجن زار یدون یتو نم "

 "خودت رو بکش کنار یش

تونم خودم رو کنترل کنم، به خاطر عشقمم که  یشد، نه من م یصدا تو ذهنم زنگ خطر م نیکه ا یِبار نیچندم نیا

 خوام. یرو م نیریش یایبتونم! من اون رو دیشده با
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رو باز  شم هامآروم تر شدم چ یمن گذشت و باالخره تونستم ضربان قلبم رو کنترل کنم وقت یبرا یطوالن هیثان چند

تمام دهن و چونش از خون  بایکرد، تقر یشده نگاهم م زیر یبود و با چشم ها ستادهیا یگوشه ا سیکردم، فرانس

 شده بود. نیرنگ

 کردم گفتم: یرو لمس م مینیب نییپا یکه کم یو با انگشت اشارم درحال ستادمیزدم، صاف ا ینفس م نفس

 برگردم. دیآدرس نفر آخر رو بهم بده. من...من با _

 ندارم. یداد فاصله ا یمرگ م یخاک که بو نیا یتا سقوطم رو یزیکردم چ یشل شده بود و حس م زانوهام

 شه! یکردم داره سردم م یشد و من حس م یرمیسراز میشونیاز پ کیکوچ البیدرشت عرق مثل س یها دونه

ول ط کمی. دیبار یم شیانگار از نگاهش آت سِ،یفرانس تیبم بود نگاه مملو از عصبانکه بدتر از همه رو عصا یزیچ

به سمتم برداشت و رو به  یبود قدم یچ دمیرو بلغور کرد که اصال نفهم یزیلب چ ریکه ز یاما باالخره درحال دیکش

 .ستادیروم ا

 یچه شود! با صدا گهیشده د یاش خون نهیچهرش داغون و ترسناک هست حاالم که پس زم یطور نیهم نیا

 رو داشت لب زد. شیپ قهیچند دق تیکه هنوزم عصبان یخشک و دو رگه ا

تموم شه.  یخوا یکه م یزودتر از اون یلیخ دیو شا یش ینم تیقبل اذ یها یمثل سر ست،یسخت ن یکی نیا_

 هدفت واقعا آسونه.

 یاطر ترسناک بودن چهرش بترسم، درحال با سختبه خ ایزر زراش خوشحال باشم  نیاالن بابت ا دیدونستم با ینم

 برگه به سمتم گرفت. کی شیباشه تکون دادم که با همون دست خون یبه معن یسر

 گذاشتم. تمام بمیج یبرگه رو ازش گرفتم و بدون نگاه کردن بهش تو دیلرز یدستم م یکه کم یمکث و درحال با

 کرد که هر لحظه منتظر بودم جرم بده. ینگاهم م یمدت چنان با اخم وحشتناک

 یغار م یجا فرار کنم، همون طور که سمت خروج نیکشتن که هرچه زودتر از ا یدلم و عقلم داشتن خودشون رو م 

 رفتم گفتم:

 کنم. یزودتر تمومش م _
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ه به ک سینسسمت فرا دمیافتادم. دوباره چرخ یزیچ کی ادی یبرنداشته بودم که به صورت ناگهان شتریقدم ب چند

 !هیروان نمی. ازدیلب با خودش حرف م ریزل زده و مدام ز نیمن به زم یجا

نفرم که  نیشرکتم باهاشو قرارداد ببندم. آخر یخونم دعوت کردم که برا یمهمون خارج یمن تعداد سیفرانس_

 .ادیواسه مهمونام به وجود ب یخوام به خاطر حضور تو مشکل ی. نمدنمید این گهید ،یبهم آدرسش و داد

 داشت دستم رو به یادیز یپشت خودش معن دیبلند کرد و پر از اخم بهم نگاه کرد، بدون توجه به نگاهش که شا سر

 کرد به سمت منطقه روشن تر روبه روم رف یوزنم رو تحمل م یکه زور ییغار گرفتم و با قدم ها وارهید

به  یخستگ یرو ادهیمن به اندازه چند ساعت پ یبود اما، برا یغار چقدر طوالن رونیمسافت کوتاه تا ب نیدونم ا ینم

 همراه داشت.

گلوم به شدت خشک بود و  دم،یکش قینفس عم یافتادم و چند بار نیدو زانو زم دمیو دهنه غار رس رونیبه ب یوقت

 .ستیدرست ن تمیوضع نیآزاد داشتم اما موندنم تو هم یبه هوا ازیسوخت ن یم یکم

 !نهیشدنم رو بب فیخواستم ضع ینم نیاز ا شتریبودم و ب سیفرانس دیتو د هنوزم

مرطوب و آروم و به  نیزم یگاه گذاشتم رو هیهمراه با چند سرفه خشک کردم، دستم رو به صورت تک یا گهید نفس

 از جام بلند شدم. یسخت

 شیجنگل رو به آت نیوگرنه خودم کل ا ستیجنگل مسخره خالص بشم، در توانم ن نیخواد هرچه زودتر از ا یم دلم

 کشم! یم

رو هم کول کردم که آنقدر  یکیکردم عالوه بر خودم  یبرداشتم حس م یرو به سمت خروج نمیسنگ یها قدم

 کنم. یم یو سست ینیاحساس سنگ

وب . حالم خزهیفرو بر واریترسم د یکوبه که م یم یجور د،یکوب یم نمیس وارهیو به د زدیشتابان قلبم داد م ضربان

وقت تا به  چیه رم،یگ یخوردن خون م یعطشم رو برا یبار که جلو نیمدت اول نیکردم، تو ا ینبود احساس ضعف م

 رو تجربه نکردم! تیموقع نیامروز ا

 یبه اطراف انداختم. هنوز دونه ها یسرم رو باال آوردم و  نگاه دم،یاومدم رس نییکه ازش پا یبیهمون سراش به

 شد. یظاهر م میشونیپ یودرشت عرق ر
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کردم تعادلم رو با کمک تنه درخت ها  یم یسع یگرفتم و آروم آروم باال اومدم، به سخت میرو به درخت کنار دستم

 ه زدم.تک ینشستم و به درخت نیزم ینتونستم ادامه بدم همون جا رو گهید دمیکه رس یبیسراش یحفظ کنم به باال

کردم آروم باشم. تاحاال  یدادم و چند لحظه چشم هام رو بستم و سع هیاومد سرم رو به تنه درخت تک یدر نم نفسم

 دونم ممکنه چقدر طول بکشه تا حالم خوب شه. یبود و نم ومدهین شیبرام پ یزیچ نیهمچ

چشم هام  یعجله داشت سپردم، وقت یادیکه واسه گذشتن ز یها و زمان هیدونم چقدر گذشت خودم رو به ثان ینم

 درحال گهیبه شاخه د یداشتم که پرنده ها از شاخه ا دیشده د دهیبهم تن یدرخت ها یبه باال میرو باز کردم مستق

 جنب و جوش و سرصدا کردن بودن.

رو  سرم یکم دیتاب یم نیبرگ درختان به سمت زم نیاز ب شیکه مقدار دیخورش میچشم برداشتن از نور مال  بدون

کردم به اون صورتم حالم خوب  یبهتر شده اما، حس نم یضربان قلبم کم دم،یکش میشونیبه پ یخم کردم و دست

 باشه.

کنار بدنم گذاشتم، از تماس کف دستم به خاک  نیزم یبود دستم رو رو یخواستم وقت رو هدر بدم به هر سخت ینم

 نمناک حس سرما بهم دست داد.

و  تونم راه برم یبرنداشته بودم که مطمئن شدم نم شتریپام رو خم کردم و دوباره از جام بلند شدم. چند قدم ب یکم

بود که به حال زارم  یدیجد یو حالت تهو هم از آپشن ها جهیحالم بهتر نشده، بلکه بدترم شده سرگ یذره ا یحت

 اضافه شد.

نشستم  نیشناخت دوباره رو زم یرو شاهرخ م یمیجاده قد نیا به جاده انداختم، یو نگاه دمیبه صورتم کش یدست

 تشنم! یلیکردم خ یو حس م دید یتار م یچشمام کم م،یدست بردم سمت گوش یو به سخت

کردم، خوشبختانه آنتن داشتم شمارش رو گرفتم و همون طور که باز به  دایتا شماره شاهرخ رو پ دیطول کش کمی

 ب دادنش موندم.دادم منتظر جوا یم هیدرخت تک

 ...ییکجا ن؟یالو شاه _

 وسط حرفش و گفتم: دمیپر یحال یب یو با صدا دمیرو باال کش مینیب

 دنبالم؟ یایب نیبا ماش یتون یم _
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 نجوا ینگران یمکث کرد اما بعد با صدا کمی. گمیم یکردم بشنوه چ یصدام آروم بود که ته دلم خدا، خدا م آنقدر

 کرد.

 !رونیب یحالت رفت نی. آخه چرا با افتمیاالن را م نیهم امیحالت خوبه؟ بگو کجا ب _

 گفتم: یو با تک خنده ا دمیسوخت کش یبه چشمم که بدجور م یدست

  ادته؟یرو  میکه من و تو باهم قدم زد یجاده ا نیآخر _

 اومدم. _ 

 رفت. یم یاهیچشم هامم س گهیو حاال داومد  یپام افتاد، نفسم درنم یدستم سر خورد و رو ریاز ز یگوش

هم فشردم.  یقلبم گذاشتم و چشم هام رو رو یجنبه باشم، دستم رو رو یحد ب نیکردم تا ا یفکرش رو نم اصال

 که ازش متنفرم! یِمطلقِ پشت پلکِ چشم هام بهتر از نگاه کردن به جنگل یاهیس

باز  یو مشت بندش صدا دیجاده به گوشم رس یرو نیماش یچرخ ها یکه صدا نیچشم هام رو باز نکردم تا ا آنقدر

 عجله داشت. یادیکنار من ز دنیکه واسه رس ییو قدم ها نیشدن در ماش

 تکونم داد. یکردم دوتا دست دور شونه هام نشست و کم یم حس

 ؟یکن یم یجا چه غلط نیخدا لعنتت نکنه آخه تو ا _

 خمار یبازم که کم مهین یسرم رو بلند کردم و با چشم ها یپر از حرص شاهرخ زدم، کم یبه صدا یلبخند ناخودآگاه

 .دیکش یاز سر آسودگ یزندم نفس دیکه د نیبزنم، هم یبهش نگاه کردم. حال نداشت حرف دیرس یبه نظر م

 دنیبودم که با حس شن نیبراش سنگ یادیاما انگار ز دیبغلم رو گرفت و به سمت باال من رو کش ریجا گرفت، ز کنارم

 نیهم یبرا دهیبود که صدمه د یدست آزادم همون ار،یدان ینفر دوم سر چرخوندم سمت چهره اخمو یقدم ها یصدا

 نجوا کرد. ینگران یدستش رو دور کمر و پهلوم حلقه کرد و با صدا اطیبا احت اریدان

 خدا! یا یچرا آنقدر نفهم ؟یدیآخه چرا حرف گوش نم _

 یآنقدر چشم هام تار م دم،یدراز کش نیعقب ماش یو شاهرخ رو صندل اریام رو صاف کردم با کمک دانپاه یسخت به

 سوارم کردن. یچه طور دمیکه درست نفهم دید
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تونستم  ینم دیپر یکنه و صحنه م یم ریگ یکه وسطش ه یلمیو خواب درحال جنگ بودم، مثل ف یداریمرز ب تو

 .دمیشاهرخ رو شن یراحت چشم هام رو ببندم صدا الیکه با خ نیکامل متوجه اتفاقات اطراف بشم. فقط قبل ا

 !ستیبه رضا زنگ بزن حالش خوب ن _

 .یخبر یمطلق و ب یاهیبعد س و

*** 

 ونریرو بچنگ بزنم و خودم  یزیخواست به چ یراه تنفسم بسته شده، دلم م دیکردم، آنقدر که شا یم یخفگ حس

 بکشم. 

و خواستم چشم هام ر یکنم. م یم ینینشسته که آنقدر احساس سنگ نمیس یرو یکی دینفس! شا یگرما، تنگ حس

 باز کنم اما، توانش رو نداشتم.

که  کمیاما،  دمید یاهیرو باز کنم، اول که فقط س دمیبهم چسب یدونم چقدر زور زدم بلکه بتونم پلک ها ینم

 سقف رو تشخص بدم. یدیگذشت تونستم سف

سمت مخالفم خم شدم و  د،یتو گلوم پر ژنیاز اکس یادیو انگار حجم ز دیکش ریبچرخم که قلبم بدجور ت خواستم

 رو ازم گرفت. دنینفس کش یبود که گلوم سوخت و فرصت برا دیپشت سر هم شروع به سرفه کردم، آنقدر شد

 دستم رو به نم،یت سر بغلم کرد و کمک کرد بشاز پش یکشت که حس کردم کس یداشت من رو م یتنگ تنفس

 گلوم رو چنگ زدم. گمیتشک گذاشتم و دست د یگاه رو هیصورت تک

 ید مگردنم وار ریکه به پشتِ کمر و ز یآروم و ماساژ یفقط با ضربه ها ه،یک نمیتونستم بب یپشتم بهش بود و نم 

 شه. یداره باز م دنیکرد حس کردم راه نفس کش

 موندنم بکشم. ژنیاکس یواسه جبران ب قیم تر شد و تونستم چندتا نفس عمهام آرو سرفه

کردم کامل بچرخم که دستش رو گذاشت رو  یتمام سع یحال یدو جفت چشم سبز، با ب دنیسرخوندم و با د آروم

 و مجبورم کرد دراز بکشم. نمیس

 آروم باش، فعال بلند نشو تا حالت بهتر شده. _
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 یبا گذشته نم یفرق چیمن و شاهرخ بود ه یِاتاق قبل نیسبزش به اتاق و اطرافم انداختم. ا یرو از چشم ها نگاهم

 .دیرس یتر به نظر م یقدم یکرد فقط کم

رو نداشتم! قراره هروقت من حالم  دنشیسمت رضا واقعا توقع د دمیکنار پنجره گرفتم و چرخ ریتحر زیرو از م نگاهم

 روشن شه؟ شونیبعدش چشمم به جمال ا شهیبد م

 گفتم: یگرفته ا یچند سرفه کوتاه با صدا با

 ؟یکن یکار م ی..جا..چنیت..توا_

رنگش رو آروم درآوردم و  یمشک شرتیو همشون رو به عقب فرستاد، سو دیکش خشیبه هم ر یبه موها یدست

 گفت:

 کنم. کفنت امیب دیزد گفتم االن با یحرف م یچنان پشت گوش د،یترس یلیبرادرت خ چارهیب یاز هوش رفت یوقت _

 پارچه نمدار قرار داشت. کیتشت و  کیکنار تخت انداختم که  زیبه م کلشیحوصله نگاهم رو از ه یب

 بودم؟ هوشی..بیم..مگه چقدر ب_

 و گفت: دیبه چشم هاش کش یشدن تخت، صورتم رو سمتش چرخوندم، دست نییباال پا با

 .یایبه هوش ب دنمیساعت بعد از رس کیجا برسونم و تو  نیهران به اکه بود که خودم و از ت یآنقدر _

 دوازده شب بود. کیپشت سرش انداختم، نزد یوارینگاهم رو به ساعت د جیگ

 هوش بودم! یشه آنقدر ب ینم باورم

 میشونیپ یکه دست گرمش رو یزد و دستش رو سمت صورتم آورد، تا موقع ا یلبخند دیمتعجبم رو که د نگاه

 با چشم هام حرکاتش رو دنبال کردم. نیبش

 ؟یسر خودت آورد یی. چه بالیبازم گرم یول نییتبت اومده پا _

 نیسر من اومدم؟ چه طور فقط به خاطر ا ییبرداشت. واقعا چه بال میشونیگلوم رو قورت دادم که دستش رو از پ آب

 حال و روز افتادم؟  نیعطشم رو گرفتم به ا یکه جلو
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 یب هال یسوالم رو بده. کم نیتونه جواب ا یکه م هیتنها کس تیقزم نیخوشبختانه ا ایمتاسفانه  ؟یِ عیطب نیا اصال

 کنم گفتم: یسوال م یکه کامال مشخص بود دارم زور یآروم یخشک شدم رو تر کردم و با صدا

 ؟یخوریخون نم یتو چه طور _

 گرد شد و متعجب نگاهم کرد. هاشچشم

 زد. لب دیفشار دادم. با انگشت اشارش بهم اشاره کرد و با ترد یو دستم رو کم دمیکش باال یخودم رو کم یسخت به

  نه؟ینکنه حال بدت واسه هم _

 شد ادامه داد. یصورتم خم م یکه رو یکرد و بعد درحال مکث

خودم حدس زدما که به خاطر زخم دستت حالت بد نشده. اما، شک  شیپ دمیو حال و روزت رو د اومدم یوقت _

 داشتم! 

  

 مشتاق بود. یکم دمیو شا دیرس یبه صورتش نگاه کردم. به نظر نگران م و

ینم یجور نیشدم. چرا تو ا یختیر نیعطشم رو گرفتم و ا یترسم بترکه، جلو یمُخت م یخواد حدس بزن ینم _

  ؟یش

 یقیو با نفس عم دیبه گردنش کش یعالمت تعجب شد! دست هیبود که کال شب بیش عجدونم چقدر حرفم واس ینم

 گفت:

عطشم رو گرفتم از توام  یکه نخوردم و جلو یاول یساله نخوردم و جلوش رو گرفتم اما، سر ازدهی کیمن االن نزد _

 حالم بدتر شد!

اومد ازش بپرسم جونم داشت در  یزورم م  دمیکش قیباال آوردم. دوتا نفس عم میشونیرو به قصد لمس کرد پ دستم

 .کنهینم یاطرافم زندگ یا گهیبالِست خرِ د چیسوال کنم متاسفانهِ ه یکیاز  دیبا یرفت! ول یم

 آروم گفتم:  

 رفت!  میشم که بدبخت شد یختیر نیاگه هربار ا رم؟یبد شدن حالم و عطشم رو بگ یجلو دیبا یخب چه طور _
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 بست آروم گفت: یرو لبش نقش م یطونیکه لبخند ش یدرحال بهم انداخت یمرموز نگاه

  گه؟ید میافتاد ویعروس _

آورد و همون طور که تو صفحه انگار دنبال  رونیرو ب شیو گوش بشیباال انداخت و با خنده دست برد سمت ج ابرو

 گشت ادامه داد. یم یزیچ

 دمیم حی! بعد واست توضرهیصبر کن به روسال خبر بدم لباس بگ قهیدو دق _

 م؟یبوده ما خبر نداشت میاهل شوخ نیسمت خودم، ا دمشیگرد شد با دست سالمم دستش رو گرفتم و کش هامچشم

 .رمیرو ازش بگ یکردم گوش یرو گرفت و گذاشت دم گوشش، با تمام دردم خم شدم و سع یو شماره ا دیخند

 بزار کنار. ویصب؟! گوشالم یزن یزنگ م یدار ی. به کدمیپرس یبسه رضا جد_

 به صفحه اش نگاه کردم. دمیکش رونیدستش ب ریرو از ز یحرکت گوش کیخنده دستم رو پس زد که تو  با

 پسره خوله! نیگرد شد ا هامچشم

د با لبخن دم،یرو قطع کردم و با حرص سمتش چرخ یکه جواب بده گوش نیشماره نامزدش رو گرفته بود، قبل ا واقعا

 کرد. ینگاهم م یکمرنگ

 زنگ بزنم؟! یچرا نذاشت _

 فشردمیرو م شیکه گوش یگاه ستون بدنم قرار دادم و با حرص درحال هیبدنم گذاشتم به صورت تک ریدستم رو ز 

 گفتم:

 ؟یذاریم یکار کنم حالم بد نشه تو قرار عقد و عروس یچ گمیمن م یخب! روان یزنگ بزن یواسه چ _

ه مگ ؛یکرد دایپ یکه ساخت یواسه فرار از جهنم لیدل هیتوام مثل من  یعنی یدیرو پرس یزیچ نیهمچ یخب وقت _

 نه؟یا ریغ

 کردم.  سکوت
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 یشد، تک خنده ا یطوالن یادیسکوت ز یبزنم اما، وقت یتا بخوام بهش حرف دهیچقدر غرورم اجازه م دونستم ینم

 گفت: متیکرد و با مال

 . دمیشن ونیواقعا خوشحال شدم ا _

 و آروم ادامه داد. دیرو شونم کش یدست که

گم اما چون  یالبته به خاطر زخم دستت م یریعطش خونت رو بگ یکه از االن جلو ستمیراستش من موافق ن _

 .یبهتره ادامش بد گهید ،یتجربه رو امروز کرد نیاول

 گفتم: یقفل زبون صاحاب مردم رو باز کردم و به سخت باالخره

 ؟یچه طور _

 به سمت خم شد. یپاش گذاشت و کم یکرد و دستش رو رو مکث کمی

وقف  دیجد طیبدنت با شرا کشهیماه طول م کی. کمِ، کم ستین یاما، نشدن هیطوالن کمیخب روند عادت کردنت  _

اشه و ب یکنه خواب آلودگ تتیکه اذ یزیتنها چ دیماه هم شا کی نیتو ا ،یکن یکامال عادت م گهیکنه بعدش د دایپ

 شه فقط... یحل م ستین یمشکل ناشیگرسنت شه. ا ادمیز

 نگاهش رو به فرش قرمز رنگ وسط اتاق انداخت. ینداد، با اخم کمرنگ ادامه

 که واسه ادامه دادن بحث کامال مردد بود. انگار

 و بهش نگاه کردم. دمیتخت دراز کش رو

 ه؟یپس مشکل چ _

 داره؟ دیا آنقدر واسه زدن حرفش تردهاش رو بهم فشرد و دست هاش رو درهم قالب کرد. چر لب

و بدنت  یخون بخور دینبا یطیشرا چیهرگز تحت ه گهیماه بدنت عادت کرد، د هیجاست اگه بعد از  نیمشکل ا _

 درمان بشه.  یبه صورت عاد دیبا

 اد؟یب شیپ یوقت بخورم ممکن چه مشکل هیاگه _
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 ادامه داد. یلحن آروم ترکردم استرس گرفته چند لحظه لب هاش رو بهم فشرد و با  حس

 . یحالت واکنش نشون بد نیبدتر از ا دیشا یسراغت و حت ادیطبع خون م_

ذهن آشفته ام رو  یاهیتونست از س یم شیدیاز سف یکم دیشدم، شا شیدیسف رهیرو به سقف انداختم و خ نگاهم

 دونستم! یرو اصال نم یزیچ نیکم کنه. همچ

ار ب نیاول یرو برا یکی نیخون آشام ها و بالست هاست خبر داشتم اما ا نیجنون مشترک ب کیطبع خون که  درباره

 .دمیشن یبود که م

 واریبگه و منتظر حرف از طرف من بود، تو سکوت به د یزیرضا که انگار قصد نداشت چ دم،یبه چشم هام کش یدست

 به خصوص زحمت هام! ره،یبه باد م زیهمه چ شم یماه زخم کی نیا یاگر من تو یِمسئله نسبتا مهم نیزل زده. ا

 آروم نجوا کردم. یتک خنده ا با

 و ترک کنم.خون خوردنم دیبا گهیچند ماه د دیپس فکر کنم با _

 چرا؟_

خواد کمکم  یدونستم م یکه م نیدونم چرا با وجود ا ینم کردینگاهم م یزیرو سمتش چرخوندم، با اخم ر صورتم

 داشتم. دیترد زایچ یگفتن بعض یکنه، برا

 منو از پا بندازه. کیزخم کوچ هیخوام  یشم، نم ریچند ماه درگ نیچون ممکنه تو ا _

 گفت: تیبه سمتم چرخوند و با جد یرو کم شیصندل د،یکش یبلند و کشدار نفس

 ؟ینگ یزیکسم چ چیو به ه یبرن یچه گند یخوا یباز م _

 لب زدم. یتفاوت یچشم هام گذاشتم و با ب یساعدم رو رو خونسرد

 .یبر یتون یجا کشوندمت. من خوبم م نیشرمنده که به خاطر من از تهران تا ا _

مکث کرد  کمی شه،یاالن از دستم منفجر م دیشد فهم یم اشقِ یعم یکه چشم هام بسته بود اما، از نفس ها نیا با

 اما با حس فرو رفتن تشک، دستم رو برداشتم و بهش نگاه کردم.
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 قینفس عم کیکرد، با  یم ییخودنما شیشونیپ یرو یظیکه اخم غل یرو گذاشته بود رو تشک و درحالدستش  کی

 گفت:

خطرناکه  یلیخ یکن یم یکه دار ییبارها بهت گفتم کارها ؟یادامه بد بتیغر بیعج یبه کارا یخوا یم یتا ک_

 ؟یزنی. چرا مثل آدم حرف نمیممکنه از دست بد وتیزندگ

 کش اومد. یلبم به لبخند تمسخر گوشه

 ؟یاریمن سر درب یکه از کارا یچرا آنقدر مشتاق_

 خوام کمکت کنم، بفهم. یچون م_

 یشناسیکه م ییخانوادت و کسا ریغ یکیکه  نیشدم. ا یم یبود کم کم خودمم داشتم عصب یعصب یادیز صداش

 اعصاب خورد کن. دیو شا هبیعج کمیو نگران حالت باشه  ارهیمدام بخواد از کارات سر در ب

خودش رو عقب  یشد با پوف کالفه ا یطوالن یادینداره، سکوت که ز یکه با نجات جونم ثابت کرد که قصد هرچند

 .دیکش

 آروم گفت: زدیتو موهاش فرو کرد و ازجاش بلند شد و همون طور که تخت دور م یدست

 و بزار کنار.و غرورت یکمکت کنم باشه اما، خودخواه یخوا ی. نمینش مونیبعدا پش دوارمیام _

 که در اتاق رو باز کنه گفتم: نیتمام قبل ا یکردم که با خونسرد یسمت در اتاق رفت، به رفتنش نگاه م به

 لحظه صبر کن. هیرضا.  _

 کردم از لحن صحبتش کامال مشخص بود. شیکفر یبرنگشت، حساب یو حت ستادیبهم ا پشت

 ه؟یچ _

 خودم کنار زدم و گفتم: یپتو رو آروم از رو نم،یتخت بش یکردم رو یسع

 ؟یکن یواقعا کمکم م_
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 یمن رو مجذوب خودش م یبود که حت ینگاهم کرد، تو نگاهش جذبه خاص یو با اخم پررنگ دیسرشونش چرخ از

 رو ماساژ دادم و ادامه دادم. نمیقفسه س یکرد. با دست کم

 بهت نشون بدم. یزیچ هیخوام  یم ش؟یاریب شهیم شرتمه،یتو سو میفکر کنم گوش _

 به اطراف کرد. ینگاه د،یچرخ مردد

 قرار داشت. رمیتحر زیکنار م یصندل یرنگم درست رو یمشک شرتیسو

 کرد. دایشده بود رو پ یگل یرو که کم میگوش بم،یگشتن تو ج یدو قدم خودش رو بهش رسوند و بعد از کم با

 رو سمتم گرفت. یگوش نهیکه بش نینزد سمتم اومد و بدون ا یحرف چیه

 صفحه آوردم. یرو رو میازش گرفتم، قفلش رو باز کردم و گالر یکردم و گوش یکوتاه سرفه

 ه؟یچ نایا یفهم یتو م _

به تک به تک عکس ها  یرو ازم گرفت و نگاه یگوش یسوالم، صفحه رو سمتش چرخوندم. با اخم دو دست همراه

 ت. انداخ

 فت:گ دیکرد با ترد یکه با انگشت به صفحه اشاره م ینگاهم کرد و در حال دهیباال پر یبا ابروها هیاز چند ثان بعد

 !؟یاز کجا آورد نارویا _

 کردم و موهام رو به عقب فرستادم. یا گهید سرفه

 نه؟ ای هیچ یدون یم _

 به عکس ها نگاه کرد. گهیبار د کیرو از من گرفت و  نگاهش

 .هیتونم بفهمم چ یو م دمینه اما، مشابهش رو د _

 تکون دادم و گفتم: یسر

 ییامنم تمام راز ه یو بهم گفت هیچ یدی. هروقت فهمهیچه کوفت نیکن بب قیتحق نایرو ا یکمکم کن یخوا یاگه م _

 گم.  یو بهت مکردم یدوسال از همه مخف نیکه ا
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من  شترازیب دیشا یحت دمید یغرور و ابهت م یایشدم در یم رهیبه چشم هاش خ یکرد. وقت ینگاه معنا دار بهم

 مخلوق خدا، طوفان بزرگ غرورش رو رام کرده. نیباتریو ز نیتر فیاما، انگار اونم مثل من با دستان ظر

 خودش رو درآورد. یو گوش بشیتکون داد، دست برد سمت ج یکوتاه سر فقط

 رو پس داد. میعکس هارو واسه خودش فرستاد و دست آخر گوش تمام

 کنم. یخبرت م _

 به سمت در رفت و من با نگاهم بدرقش کردم.  یحرف چیه بدون

 نه!  ایکه کردم درست بود  یگذشت و من هنوز مطمئن نبودم کار یا قهیدق چند

حس  ی. از طرفاندازهیکه داشتم م یخاطرات نیبدتر ادیخونه و اتاق متنفرم، من رو  نیاز ا دمیبه موهام کش یدست

 ! ادیز یبلکه به خاطر دلتنگ ستیقلبم به خاطر حال بدم ن یقرار یکردم ب یم

 تونستم بهش فکر نکنم. یذهنم حضور داشت و نم یهلنا تو همش

احساس  یدوازده بود، حساب کیتخت قرار دادم و از جام بلند شدم. ساعت نزد یگاه رو هیرو به صورت تک دستم

 کردم. یم یکالفگ

 شمرده سمت در رفتم. یبا قدم ها جهیسرگ کمیرو شوت کردم اون طرف و با  پتوم

 دوتا چرا ساکت موندن؟ نیا اومدینم رونیاز ب ییصدا

 داختم.ان ینگاه نییخونه، به سالن طبقه پا یجیراه پله مدل پ یرفتم، از باال رونیو ب دمیکش نییرو پا رهیدستگ

 م.اومد نییپا یکی یکیرو  یچوب یبا گرفتن نرده ها، پله ها نیهم یداشت برا نییبه پا یکامل دِید دش ینم ادیز

 حالت بهتره؟_

 بود چشم دوختم. سیخ یکه صورتش کم یدرحال اریسربلند کردم، به دان دمیپله که رس نیآخر به

 حالم خوبه. شاهرخ کو؟ _

 در اشاره کرد و گفت: به
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 رفت رضا رو بدرقه کنه. _

کرده  ریرضا بدجور فکرم رو درگ ینشستم. حرف ها ونیتلوز یمبل جلو یتکون دادم و رو دنیفهم یبه معن یسر

از همه االن رو مخم رژه  شتریکه ب یزیبرام سخت بود. اما، چ کمینگران حال دخترام تنها گذاشتنشون  یبود از طرف

 راحت فک الیخونه و من بتونم با خ میبرگرد ترخواست زود  یم! فقط دلم مکرد دایکه پ یادیز یحس دلتنگ رهیم

 .زمیتو سرم بر دیبا یکنم چه خاک

 .ستادیمن ا یکرد رو به رو یبرداشت و همون طور که صورتش رو خشک م زیم یاز رو یچندتا دستمال کاغذ اریدان

خواست  یم دیشا اینگفت  یزیسرم رو باال آوردم و منتظر بهش چشم دوختم. اما، چ کمیصاف کردن کمرم  بدون

 کرد. یخودش رو از گفتن منع م یلیبگه اما، حاال به هر دل

رو کج کرد وبا  رشیمس دنم،یمبل، به صورت خسته شاهرخ چشم دوختم که با د یدر سر چرخوندم و از باال یصدا با

 گفت: ینگران

 نه؟ ،یستیول کن ن ینکن مارستانیب یو راه یدو سکته نتا من _

بگه  یزیو تا خواست چ ستادیا اریکه تو چشماش مشخص بود کنار دان یدادم. با حرص هیمبل تک یو به پشت دمیخند

 گفتم: عیسر

 تهران. میبرگرد دیجمع کن دیپاش _

 حد ممکن گرد شد و متعجب نگاهم کرد. نیچشم هاش تا آخر یهم لحظه ا اریبر شاهرخ دان عالوه

 ریجا خشک نشده. برو بگ نیو که از تهران کشوندم ابدبخت یرضا یوقته؟ هنوز جا پا رید یادیز یکن یفکر نم _

 .میگردیبکپ فردا برم

 پام انداختم. یکیاون  یباال انداختم و پا رو یتفاوت نسبت به حرف شاهرخ شونه ا یب

 نگران نباش. ستیوقت هم ن ریخراب شده باشم. د نیندارم تا صبح تو احوصله  دیجمع کن عیسر _

 گرفت با حرص گفت: یدهنش قرار م یکه انگشت اشارش رو یو درحال شیشونیبه پ دیکوب یکی شاهرخ

 !میریبم م،یممکنه تصادف کن شوریب کهیتار رینصف مس _
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 گفتم: خونسرد

 ؟یشب دوتا خون آشام دِینگران د _

تو سکوت فقط شاهد بحث ما دوتا بود، آروم  زهیم زهیر یکه تا اون لحظه با خنده ها ارینگاهم کرد، دان یظیاخم غل با

 گفت: یبا تک خنده بلند دیکش یدور دهنش م یکه دست یدرحال

و اسکول چرا خودمون دمی. من که آخرم نفهمیشیکال پا نداره آنقدر حرص نزن کچل م شونیشاهرخ، مرغ ا _

 .نمیشیمن پشت فرمون م میجا درحال پاشو جمع کن نیا میاومد میکرد

 وار تکون داد و با حرص لب زد. دیبه جفتمون انداخت، دستش رو تهد ینگاه کالفه ا شاهرخ

 !کنمیم زیجفتتون حلق آو ادیسرمون ب ییبال ای میخداشاهده اگه تو جاده تصادف کن _

*** 

 "هلنا"

که باعث شد ندا از خواب بپره و با  دمیکه بهشون برق وصل کردن از جا پر یینایشدن پنجره مثل ا دهیکوب یصدا با

 نجوا کرد. یو خواب آلوده ا جیگ یصدا

 شد!  یچ ؟یهان چ _

 مهین یو چشم ها دمیبه چشمم کش ی. دستدیآنقدر خواب آلوده بود که دوباره سرش رو گذاشت رو پام و خواب اما

 .دادیرو از اول نشون م لمیروشنِ و داشت ف ونیانداختم همچنان تلوزسه صبح بود  کیبازم رو به ساعت که نزد

 شد! خیتنم دوباره س یموها لمیترسناک ف یصحنه ها یادآوری با

و پفک، کنترل  پسیبسته چ نیو از ب زیبرداشتم سمت م زیتوجه به ندا که مثل جنازه روم افتاده بود، خ بدون

 خاموش کردم. ونیکه زهر ترکم کرد، تلوز یصحنه ا نیبرداشتم و قبل اکران اول ونیتلوز

 دادم. هیصورتم بود که با دست فرستادمشون عقب و دوباره به مبل تک یجادوگرا رو نیاز موهام مثل ا یمقدار

 گفتم: یحال و با لحن کش دار یتکون دادم و ب کمیشد ندا رو  یباز م یچشم هام به سخت یدرحال
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 .میتو اتاق بخواب مینِدا، ندا. بلند شو بر_

 جواب داد. اومدیکه از ته چاه درم ییش رو وا نکرد فقط با صداچشم یکه بدتر از من غش کرده بود، حت اون

 حال ندارم پاشم. میجا بخواب نیهم _

 .میبمون داریتا ساعت دو ب میمنم حال نداشتم، فقط گفتم باشه و چشم هام رو بستم. انگار مجبور راستش

حد ممکن گرد  نیسالن، چشم هام تا آخر یها یکاش یرو یزیافتادن چ یبودم که با صدا یداریب و بتو خوا قایدق

  دم؟یترسناک د لمیشد. حس ترس بهم دست و خودم رو لعنت فرستادم که را نشستم ف

بلند بود و من مطمئنم  یادیز نیا یکنند اما، صدا یحرکات کشش دیافتاد با یم ادشونی اءیشب ها اش یطور نیهم

 .ستیکس تو عمارت ن چیمن و ندا ه ریغ

 لب زمزمه وار لب زدم. ریشروع کرد با شتاب زدن، آب گلوم رو قورت دادم و ناخودآگاه ز قلبم

 !نیحس ایابالفضل،  ایجد سادات،  ای_

 وسط! یدیچته هلنا؟ چهارده معصوم کش _

 کینزد یآروم یکردم با صدا یکه داشتم سکته م یدرحال وحشت زده تکونش دادم، د؟یصدا رو نشن نیا یعنی

 گوشش گفتم:

 ما تو خونس. ریغ یکیتو سالن افتاد. پاشو انگار  یزیچ هیندا پاشو، مرگ من پاشو _

 کرد. میرون پام تنظ یمبل جا به جا شد و سرش رو رو یرو لب هاش بود رو یکه لبخند کمرنگ یتفاوت درحال یب

 .یتوهم زد یدیترسناک د لمیف ؟یگ یبخواب چرا چرت م ریبگ _

واقعا اشتباه  دیشدم، شا الشیخیب دمیاز طرفش ند یجواب ی! اما، وقتدمیبه خدا شن هیتکونش دادم، توهم چ بازم

دادم که  یخودم رو دلدار یشده بود، با بدبخت سیکه نفس هام به شماره افتاده و دستم از عرق خ یکردم. درحال

 دم!توهم ز

 بود! یچ نیپاشم برم بب اینداشتم برگردم  جراتم
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 مبل یپشت یحد ممکن گرد شده بود، دستم رو رو نیکه چشم هام تا آخر یصلوات درحال یو کل یبا سخت درهرحال

 . دمیبسته چرخ یگذاشتم اما، با چشم ها

 یهرچ یترسو بودنم آبرو نیخاک تو سر ترسوم! من با ا یعنیکردم،  یخواستم چشمم رو باز کنم جرات نم یم یه

 دختر رو بردم.

و فقط  کیتار کیخط وا کردم. سالن تار کیچشمم رو به اندازه  کی یآروم ال قینفس عم کیکه گذشت با  کمی

 کرد. یآدم نم دیبه د یکمک یلیدر آشپزخونه تو سالن افتاده بود و خ ینور از باال کمی

 شد شتریترسم ب دنشیافتاده بود، با د یدر ورود کینزد نیزم یروآروم چشم هام رو باز کردم، گلدون درست  آروم

 افتاد!  یزیچ کیپس واقعا 

 تکونش دادم. یطور که مثل بز زل زده بودم به گلدونِ، دستم رو گذاشتم رو شکم ندا و ه همون

 هلنا، سر جدت جون اون عشقت بزار بکپم._

کنار گلدون و رفتش به  اهیس زیچ کی عیکه با حرکت سر بگم یزیمن دست بردار نبودم، دهنم رو باز کردم چ اما

 از دهن بازم خارج شد. یگنگ یمتر وا موند صدا کیسالن، دهنم  یانتها یپشتِ مبل ها

 چشم هام نقش بست! یزده فقط کابوسام جلو وحشت

که سقف  دمیکش یغیازش کنم،تمام زورم رو انداختم تو حنجرم چنان ج یاستفاده ا کی دیدهنم چرا بازه؟ با من

 ترک خورد.

 نشست و چون خواب آلوده بود از رو مبل افتاد. خیس دیترس یندا مثل چ چارهیب

گوشه مبل و با  یکه ندا با حرص دستش رو گذاشت رو اومدیرو گذاشتم رو چشمام، اشکم داشت درم دستم

 به بازوم و گفت: دیکوب تیعصبان

 !دیصفرام ترک سهیچه مرگته؟ خدا لگدت کنه ک یمارستانیزهرمار، ت_

 ! روح بود.دمشیاون جا بود خودم د_ 

 کرد بلند شه. یو سع شیشونیبه پ دیکوب یکیهاش گرد شد،  چشم
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 .یزن یم غیج یبرو بتمرگ نصف شب ای. احمق روح کجا بود؟ بقتیسل نیبا ا نیخدا لعنتت کنه شاه _

 گفتم: دهیبر دهیوحشت بازوش گرفتم و با دست به گلدون ته سالن اشاره کردم و با ترس بر با

 .دمیب..به..خدا خو...خودم...د..د_

 داد، با داد گفت: یدستش رو تکون ندا

 جا؟! نیروح از سر قبر عمم اومده ا _

 ییکه مدام کابوس ها ینگاه کرد. درحالکه کنار در بود، دهنش وا موند و با تعجب به اون جا  یبا افتادن چتر همزمان

 گفتم: هیزد، کنترل اشک هامم از دست دادم و با گر یم یچشمم بندر یجلو دمید یکه م

 و بکشه!خواد من یکرد م دامی! روحِ کثافط اومده سراغم، باالخره پیدید _

 بهم انداخت. آب گلوش رو قورت داد. ینگاه نگران ندا

ن که مرز سکته رو رد کردم تو مبل مچاله شدم با وحشت کوسن رو تو بغل حس کردم دست هاش شل شد، م 

 گفت: یکه گذشت با اخم کمرنگ کمیگرفتم. 

 . میپس خفه شو هلنا روح ندار شن،ینم یوقت واقع چیچرت نگو، کابوس ها ه _

 قفل کرد.  چارهیاز کمر گرفتمش، ب دمیبره که مثل پلنگ پر خواست

 ترسم. ینرو من م _

از پشت  مونیکرد من رو از خودش جدا کنه، منم که مثل م یکردم و سع خی یدست ها یرو گذاشت رو دستش

 بودم بهش ول کن نبودم. دهیچسب

 رلبیداشت و ز یشمرده شمرده با غرغر قدم بر م دم،یکه من بهش چسب یهمون طور ستم،یول کن ن دیکه د ندا

 داد. یم نیزد که نصفش فحش بود که به جدو آباد شاه یحرف م

 سالن رو روشن کرد. یبرق و تمام چراغ ها یها دیسراغ کل رفت

 من رو از خودش فاصله داد و با دقت به اطراف نگاه کرد. کمیهمه جا کامل روشن شد، ندا  یوقت

Created in Master PDF Editor - Demo Version

Created in Master PDF Editor - Demo Version

http://code-industry.net/


 ترس از مه

 
649 

 

 شد. میقا یروحِ کدوم سوراخ نیا نمیبب سایوا _

کوچولو، که از  اهیس زیچ کی دنیبا دو تر کردم و موهام رو پشت گوشم فرستادم که یخشک شدم رو کم یها لب

 .دیقشنگ زهرم پاچ یعنیبغل هم،  میدیو پر میدیکش غیمبل سمت ما اومد همزمان جفتمون ج ریز

 چشم هام رو بستم که ندا با داد گفت: 

 اومده تو خونه! یگربه خاک برسر چه طور _

 مبل انداختم. ریکه رفت ز یرنگ اهیبه گربه س  یصورتم برداشتم و نگاه یگربه؟ باالخره دستم رو از رو گفت

و با حرص سمت مبل رفت و همزمان  رونیبود از بغلم اومد ب یعصبان یگربه بود؟ ندا که حساب ییشد، خدا ینم باورم

 و گفت: دیسمت من چرخ

 .رونیکنم بره ب شیبرو درو باز کن، ک ،یسکته ا نستایمثل بز اون جا وا _

 زد و سست بودم. یست هنوز قلبم تند تند مگربه دمیکه فهم نیوجود ا با دیلرز یو پام م دست

و  ستادمیسرد هست، چهارطاق در رو باز کردم و خودمم پشت در ا یطور نیخوردم و سمت در رفتم، هوا هم تکون

 پشتش ندا رو نگاه کردم. شهیاز ش

 به مبل زد و با حرص گفت: یلگد ندا

 .یخوابمون نصف کرد یملعون. زد رونیبرو گمشو ب ایگربه نفهم، ب یهو _

 ندا همراه شد. غیسمت پرده ها که با ج دیدو رونیکه بره ب نیا یزد که گربه به جا گهیلگد د ا

 .شیک ش،یک رونیبرو ب اینه پرده نه ب _

ش سر یروکه خونه رو  یبلند ویم ویبا م کیش یلیوارد شد، گربه خ یندا از راه نامعقول ایگربه زبون نفهمه  ای اما،

 .دیرس یپاره شدن پارچه به گوشم م یفاصله ام صدا نیرفت، از ا یگذاشته بود از پرده باال م

 نیزم یبلند یرو درآورد سمتش پرت کرد که صاف به کمرش خورد وبا صدا شییکه ندا با دو سه تا فحش دمپا 

 افتاد.
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به صورتم دادم، ندا که صداش انگار بدجور رو عصابشِ، همون طور که به قصد  ینیراه انداخت که چ ییسروصدا چنان

 کرد با حرص گفت: یلگد زدنش پاش رو بلند م

 زهرمار کثافط. _

 یبستمش و دست یاز در رد شد فور یدرو باز کردم، وقت شتریکه لِنگِ ندا بهش بخوره گربه سمت در اومد، ب نیا قبل

 .دمیکش میشونیبه پ

 .میحت شداوف را _

 بهش زدم. ییلبخند دندون نما تیو چنان با خشم و غضب نگاهم کرد که در نها دیکش یقیعم ینفس ها ندا

 تیتکون داد و با عصبان یبرداشت، دست نیزم یرو از رو شییتر شد با حرص دمپا ظیلبخندم اخمش غل دنید با

 گفت:

 .ومدهیبار دزد ن نیبرو پنجره رو ببند تا ا _

 دونستم یتکون دادم  و سمت پنجره رفتم. نم یبامزه و حرص خوردن ندا بود، سر افهیکه به خاطر ق یاتک خنده  با

 خجالت بکشم. ایهام بخندم  غیبه خاطر ج دیبا

 که ندا دست به کمر اومد سمتم و گفت: دمیآنقدر خند ومد،یخندم م شتریب اما

 مرگ. _

 بامزه بود!  یلیآخه خ _

 برق گرفتش فرو کرد و با اخم گفت: یتو موها یدست

 کرد. یم هیننه من بود داشت گر شیروب پ هیاالن بله، بامزه ست اما البد تا  _

 شدم، دستش رو گرفتم. یباال انداختم و با خنده همون طور که از بغلش رد م شونه

 .میبخواب میبر ایچهاره ب کیو بچسب که ساعت نزدگذشت االن شیروب پ هی _

 به چراغ ها انداخت. ینگاه د،یکش یکالفه اپوف  ندا
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 مت.کش یوگرنه م یمفصل بد حیتوض هیدرباره کابوسات به من  دی. تو باامیبرو باال من چراغ ها رو خاموش کنم ب _

 یب یخواب ها نیهم میاز زندگ یجدانشدن یاز عضوها یکیکابوسا!  دم،یبه موهام کش یکردم و دست یخنده ا تک

 دیجد زیچ کیحاال  دمید یکم صحنه تصادف پدر مادرم رو م نم،یبیهرشب م بایکه تقر هیو ترسناک یمعن

 خیاومد م یگلوپ یبرم که با صدا االتکون دادم، چراغ ها رو که خاموش کرد خواستم از پله ب یشده. سر نشیگزیجا

 دیخونه با یهرکجا از بیغر بیعج یصداها نیچرا امشب ا دمیترسناک د لمیغلط کردم ف ایسر جام موندم. خدا

 سرمون خراب بشن!

 برق برداره آروم گفت: دیکه بچرخه و دستش رو از کل نیبدون ا دیصدا رو شن نیکه ندا هم ا انگار

 گربهِ، توله سگ اومد تو! نینکنه باز ا ؟یپنجره رو بست _

دلم  یگلوم رو قورت دادم و خودم رو کنارش رسوندم. بازم حس ترس و وحشت اضطراب دو مهمون جدا نشدن آب

 شدن.

 بود نکنه نگهبانا برگشتن؟ اطیح ینه خودم بستم، ندا صدا از تو _

 شده گفت: زیر ینگاهش رو به سمت پنجره انداخت و با چشم ها ندا

 یامشب چه خبره؟ عجب بدبخت ییخدا یزدن ول یتلفن خونه زنگ م ایاومدن اول به من  ینه امکان نداره اگرم م _

 .میدار

 .میهم فشردم، بدبخت شد یحرفش به بازوش چنگ زدم. چشم هام رو با حرص رو نیا دنیشن از

 گفت: یآروم یبا صدا نیبهم کرد و سمت در رفت و درهمون ه ینگاه نگران ندا

 .هیچ یصدا نیجا باش بب نیهم _

! طاقت نداشتم صبر کنم، اگه واقعا دزد باشه یچه انسان شیچه از نوع گرگ میداشت ادیماشاهلل تجربه حمله ز یطرف از

 اومدن سراغمون؟ یزیچ یا نهینکنه باز گرگ ؟یچ

 ! ارنیبال سرمون ن رن،یاومدن انتقام بگ ایبه خاطر کشتن سون 

 کردم.  خیو  دیرنگم پر یاحتماالت نیتصور همچ از
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شم چ اطیمطلق ح یکینقطه پنجره به تار نیتر نییو از پا میزانو زد نیجفتمون رو زم یواشکیندا رفتم و  دنبال

 اومدن. یآروم سمت خونه م یداشتن با قدم ها رون،یکه دو نفر از سمت در ب میدوخت

 .دهیاون بدبختم مثل من ترس دمیکه د دمیسمت ندا چرخ دهیواموند ترس دهنم

خونه  نیرو تو دلم فحش دادم که چرا تو همچ نیبار منم شاه نیکرد. ا یمرز سنگ کوب رو داشت رد م گهید قلبم

 برق نداره؟ یبزرگ نیبه ا اطیح نیکنه که مثل تونل وحشته! چرا ا یم یزندگ یا

 گفت:  یدستم رو گرفت و با اخم کمرنگ د،یکه ترسم رو د ندا

ترسم از افراد  یزنگ بزن و فرار کن. م نیاومد به شاه شیپ یریو از جات تکون نخور، اگه درگ نیجا بش نیهم _

 باشن. ایسون

 تمام گفتم: تینه تکون دادم و با جد یبه معن یهام گرد شد. سر چشم

 !مونمینم مم ای میریباهم م ای. مییاونا دو نفرن ماهم ا ادیاومد سر توام ب سانیکه سر عل ییخوام بال یعمرا، نم _

که دم  دستم اومد همون  یزیچ نیبگه، اون دو نفر سمت پله اومدن، اول یزیبهم کرد تا خواست چ ینگاه کالفه ا ندا

 بود که گربه انداختش. یچتر

مطلق اطراف اصال   یکینسبتا مات و تار شهیدر افتاد از پشت ش یاون دو نفر رو هیبرداشتمش که همزمان سا عیسر

 چهرشون معلوم نبود!

 . رمیبگ دهیکردم ضربان شتاب زده قلبم رو ناد یحبس شد، چند لحظه چشم هام رو بستم و سع نهیتو س نفسم

ن ندا زودتر از م دیچونم رس یکیبه نزد میشونیمن آهسته شد، دونه درشت عرق از پ یباز شدن در انگار صحنه برا با

که وارد خونه شد، منم که ماشاهلل ته شجاع! چشم بسته چتر رو بلند  یکس نیسمت اول برداشت زیبلند شد و خ

 دم دست بود که دستم رو هوا موند! که یخواستم با تمام زور و توانم  بکوبم تو سر هرک یکردم و م

 زورش یو حساب باال سرش نگه داشته اروینداشتم چشم هام رو باز کنم، خواستم چتر رو تکون بدم اما، انگار  جرات

 زدم. غیزدم و با ترس ج ی. نفس نفس مدیچرب یبه من م

 !فیولش کن دزد کث _
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 !؟یباز تو سالح خطرناک برداشت _

 لب گفتم: ریحد ممکن باز کردم و ز نیهام رو تا آخر چشم

 ن؟یشاه _

 سرش نخوره! یدستش از وسط چتر گرفته بود تا تو کیبا  نیهمچنان دستم باال بود و شاه د،یخند

ه ها پل نییانداختم که پا اریبه دان یازم گرفتش، سرم رو خم کردم نگاه نیداد ندا، چتر رو ول کردم که شاه یصدا با

 کرد! یم دادیافتاد و ندا هم رو شکمش نشسته بود و داد و ب نیرو زم

 .دیزهرمون ترک ،یشکل نیوقت شب اومدن؟ اونم بدون خبر دادن و ا نیچرا ا نایا

بلند شد و با حرص دوتا  اریدان یشده نگاهشون کردم. ندا از رو زیقدم سمت در برداشتم و متعجب وبا چشم ر کی

 داد زد. نیپله رو باال اومد و خطاب به شاه

 دزده! میتو؟ فکر کرد نیایم یطور نیا دیضیمر _

سالن رفت و دوباره روشنشون کرد،  یداد سمت چراغ ها یرو نم یزد و مجال حرف زدن به کس یطور که غر م همون

. دیکه تازه اومده بود تو به گوش رس یاریدان یبا دست فشارشون دادم که صدا ینور چشم هام رو زد. کم یلحظه ا

 زد. یلنگ م یو کم ددستش رو کمرش بو کیهمون طور که صورتش از درد جمع شده بود و 

 ست اسکول!کمرم شک  ارویبه  یکن یحمله م هویکه  ییتو ضیمر _

 رو هوا تکون داد و باز داد زد. یبهش رفت دست یچشم غره ا ندا

 خونه! گردهینصف شب از شمال برم یآخه کدوم خر _

 .میمن گفتم برگرد _

 ش بلند شدهکرد. ندا که دود از کله یو با اخم نگاهش م نهیانداخت که دست به س نینگاه پر حرصش رو به شاه ندا

 فت:تکون داد و گ یبود سر

 !یخر یلیشما که خ _
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 یکه جلو یبه من یقینگاه عم نی. شاهدیبه صورتش کش یگرد شده دست یبا چشم ها اریخنده، دان ریزدم ز یپق

 که نگاهش همچنان رو من بود اما، ندا رو خطاب قرار داد و گفت: یانداخت، درحال رمیتونستم بگ یخندم رو نم

کار  یچ دیخواست یاومد شما دوتا م یبه خونه م یا گهیهر کس د اریمن و دان یاگه به جا ستن؟یچرا نگهبانا ن _

 !د؟یکن

 دستش رو به کمرش زد و حق به جانب گفت: ندا

 دیخبر رس گاهمونیو برگردوندن از پا رگاهیرو بردن تعم نیکه سر داداشم آوردم. همون صبح که ماش ییهمون بال _

 مجبور شدم بدم اونا ببرن. دیخوان، شمام نبود یرو م ستمیس یمیکه چندتا از مدارک قد

 گفت: یرفت عقب و با لحن بامزه ا عیپر حرص نگاهش کرد و دو قدم جلو اومد که ندا سر اریدان

 ی. حاالم قاطدیفکر کردم دزد دیبرگرد نیخوا یم یدونستم شما نصف شب یخب من از کجا م ؟یاریجوش م هیچ_

 !گهیگردن د یصبح برم یترسم ورم کن ینکن م

 رو در آورد گفت: شیفرو کرد و گوش بشیکه دستش رو تو ج یدرحال نیبگه شاه یزیخواست چ اریدان

 .میکن یصبح صحبت م دیبخواب دیبسه اصال حوصله جر و بحث شما ارو ندارم بر_

دا . ندیا کشتعارف دستم رو گرفت و من رو به خودش چسبوند و به سمت پله ه یانداختم که ب نیبه شاه رونگاهم

 رو برو شد. نیلب گفت که با چشم غره خفن شاه ریز یجون یو با لبخند ژکوند نهیدست به س

 که سنگ پاست.  ستیرو ن ماشاهلل

 ایعفت و ح اریدان یجلو کمیکردم. حاال ندا از خودمونه  میقا قمیمن، عوضش خجالت زده سرم رو تا خرخره تو  حاال

گوشم و  کیازش فاصله بدم اما، نه تنها موفق نشدم بلکه سرش رو آورد نزد کمیبه خرج بده. خواستم خودم رو 

 آروم گفت:

 کنم! ینکن که ولت نم یطونیش _

 کردم گفتم: یرو کامال حس م اریندا و دان رهیکه نگاه خ یرو به دندون گرفتم و درحال لبم

 .هیبق یزشته، جلو_
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 باال انداخت و خونسرد جواب داد. یشونه ا الیخیب

 واسم مهمه؟ یکن یفکر م ن؟یخر ک هیبق _

ستم نش تیاز دلتنگ ینبود یروز نصف کی بایشدم. تقر یهام رو با حرص بستم، هم خندم گرفته بود هم عصب چشم

 خوشحال بودم! یلیکه االن برگشته خ نیبلکه حواسم پرت شه. اما، دروغ چرا ته ته دلم از ا دمیترسناک د لمیف

 اعصاب بود! رو یهاش بس ییزورگو اما

 ی. لحظه ادیدر رو باز کرد اول خودش رفت منم دنبال خودش کش یکیکه با هول کوچ میدر اتاقش بود یجلو گهید

 دونم کجا شوت کرد. یرو درآورد و نم شرتشیدستم رو ول کرد و سو

شد  یچ دمیچسبوندتم، اصال نفهم واریها از شونم گرفت و به د یوحش نیچراغ رو روشن کنم که مثل ا خواستم

 . دیدرخش یاتاق م یکیبراقش بودم که تو تار یگرد شده نظاره گر چشم ها ینفسم گرفت با چشم ها

باز من بودم و رگبار بوسه  دن،یکنار کش شیاطراف به رسم احترام به دلتنگ یها ژنیبزنم که اکس یحرف خواستم

 از آرامش نبود! یگرمش که خال یها

 نیتر قیازم جدا شد، دستش پشت کمرم نشست و عم هیثان کیبردم که فقط دستم رو پشت گردنش   ناخودآگاه

 به جفتمون دادم. یرو بهم زد، چشم هام رو بستم و اجازه رفع دلتنگ ایبوسه دن

 .مینه انگار که فقط دو روز ناقابل از هم دور بود انگار

گرفت،  یازم فاصله م یخمارش رو همزمان که کم یزدم که چشم ها نشیبه س یکم آورده بودم، مشت آروم نفس

 باز کرد.

 جبران شه.  ژنیکمبود اکس نیتا ا دمیکش قیعم یسوزم، پشت سر هم نفس ها یدارم م شیکردم تو آت یم حس

 االن تازه حالم جا اومد. _

م م نشست و سرچون ریدستش ز متیفرش بودم که با مال رهیشد سر بلند کنم و به چشم هاش نگاه کنم، خ ینم روم

که متوجه بال هاش  میخارج غرق شد یایپشت سرش شدم، چه طور تو دن اهیرو بلند کرد. تازه متوجه دو تا شبه س

 نشدم؟!
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 کلمات رو از دست داده بود.  دنیشده، قدرت چ بشیمدت نص نیتو ا یخستم که فقط آشفتگ ذهن

 شد. یجا نمجا به  یخجالت زده ام ذره ا یچشم ها یاش از روجام عسل دو

 اش رو حس کنم.تونستم ضربان قلب یبود و م نشیس یهنوز رو دستم

 تو آخه! یکارم کرد یچ یلعنت

 .شد یم نییبال سمت چپش بود که آروم باال و پا یکه نگاه من رو یگوشم، درحال کیخم کرد نزد یرو کم صورتش

 نیگوشم با آروم تر کیو نزد وارید یدستش رو گذاشت رو کیگرمش به گوشم قلقلکم اومد،  یبرخورد نفس ها از

 ممکن نجوا کرد. یصدا

 …روز. اگه دور باشم ازت کی یبرا یرو تحمل کنم حت تیتونم دور ینه اما، من نم ایباورت بشه  _

 ادامه داد. یلبخند مچهیبا ن دیبه لبش کش یصورتم، دست یگرفت و روبه رو فاصله

 شم! یم وونهید یطور نیا _

 . دید یکیگل انداختم رو تو تار یرو گاز گرفتم، مطمئنم لپ ها لبم

 از حد بشه، اومد جلو باز نفسم گرفت. یادیها ز یکینزد نیخواستم ا ینداشتم اما، نم یبد حس

که لب هاش رو از  نیو بدون ا دیمکث کرد اما، اول انگشتم رو بوس یلبش گذاشتم، کم یانگشت اشارم رو رو آروم

 که تو نگاهش بود، به چشم هام نگاه کرد. یانگشتم برداره با برق خاص یرو

گفتم وگرنه عذاب وجدان من  یحرفم رو بهش م دیکردم خودم رو جمع و جور کنم. با یو سع دمیکش یقیعم نفس

 کشت.  یرو م

 قلبم لب زدم. یبا وجود تپش باال ده،یبر دهیو بر مردد

 ستم،ی...راحت نزمی..خب من چیکن یم یطور نیا یاما..اما وقت ،یدون یدتم ممن...من دوست دارم، خو..خو نیشاه _

 .میستیخب من و تو باهم محرم ن ،یعنی

 .هیبه چ یگفتم که متوجه بشه چ یادامه بدم، فکر کنم به اندازه کاف نیاز ا شتریب نتونستم
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کنه صورتش رو عقب برد و کمر صاف  یرییتغ یکه حالت چشم هاش حت نیواکنش از جانبش بودم، بدون ا منتظر

 کرد. 

 بدم گفت: صیتشخ یکیتار نیتونستم تو ا یکه به سخت یزیو با اخم ر دیبه گردنش کش یدست

 نیخوام ا یموضوع هم باهات حرف بزنم و م نیخواستم راجب ا یرفتار کردم. من م قتیمتاسفم که برخالف عال _

 مشکل زودتر حل شه.

. با دیکوب یم نمیس وارهیبه د شتریحرفش ذوق مرگ شده باشه، ب نیا دنیر که قلبم با شنپلک زدم، انگا یبار چند

 مکث ادامه داد. یکم

ناتموم موند و  شیکه دوسال پ یخوام کار یخوام عقدت کنم، م یسرم خلوت تر بشه م کمیچند روزه که  نیتو ا _

 تموم کنم.

 کنه؟  یمتر وا بمونه، گفت عقدم م کینمونده بود تا دهنم  یزیچ

 ؟یرو برام باز کرد یخوشبخت یباالخره درها یعنی نم؟یبیخواب نم ایخدا

 باشم.  دهیشد درست شن یباورم نم 

 گفت! یخودم تکرار کردم که چ شیصد بار پ هیتو اون چند ثان دیشا

 نرم صلوات! ایالل از دن د،یچرخ یزبونم نم خت،یر یم نییاز چشم هام فقط عالمت تعجب پا مطمئنم

  چیمجسمه ها بدون ه نیشد دستم رو گرفت، مثل ا یکه طوالن سکوت

قرار گرفت و دست هاش رو پشت کمرم در هم گره زد. نفسم تو  نشیس یکه سرم رو یبغلم کرد، جور یالعمل عکس

 خودش رو شروع کرد. یها یقرار یحبس شد و دلم ب نهیس

 .دینفس کش قیبه موهام زد و بعد سرش رو فرو برد تو موهام و عم یزیبوسه ر اول

و ازم محروم نکن. کنارم باش، بذار آرامش مثل امشب نکنم اما خودت گهید میکه محرم نشد یتا موقع ا دمیقول م _

 که بهم سپرده شده رو تموم کنم. یکار نیو آخر رمیبگ

 اصال بهت کار سپرده؟ یک ؟یبه فکر فرو برم، چه کاراش بهم آرامش داد اما جمله دوم باعث اول جمله
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 عالمت سوال تو مخم کاشت! کی نیشاه نیا باز

 به صورتش نگاه کردم. نییکه کامل ازش جدا شم، از پا نیحبس شدم رو آزاد کردم و بدون ا نهیتو س نفس

 .دیرو بوس میشونیکوتاه پ یلیبهم زد و خ یلبخند

 م؟یبخواب _

 .دیکرد و دستم رو گرفت سمت تخت کش یطونیون دادم که خنده شآره تک یبه معن یسر

 .ادیخوابم م میلیاتفاقا من خ _

 زد. یکه قهقهه ا نیزم دمیحرص پام رو کوب پر

 خوابم!  یتو اتاق خودم م نییپا رمیمن م ؟یعه، عه! مگه االن قول نداد _

 رو تخت خواستم فرار کنم که هولم داد و با کمر افتادم. نشوندتم

 زد آروم گفت: یکه تخت دور م یبگم که با لحن بامزه درحال یزیهام گرد شد خواستم چ چشم

 گه،یگوشش بخواب د هی یبزرگ نی. تخت به ادمیمنم نخواب ادیدر م دیخورش گهیبخواب دوساعت د ریجون من بگ _

 نرو.

 ییگرما یادیبشر ز نیاو پتو رو شوت کرد طرف من،  دیتخت دراز کش یکه رو دمیآشفتم کش یبه موها یدست

  ست؟ین

چشم هاش گذاشته بود  یدستش رو رو یممکن طاق باز در حال یجا نیبهش کردم که گوشه تر یبودم، نگاه مردد

 .دیخواب

 دونم چرا پاهام نا تکون خوردن نداشت، باالخره خودم رو قانع کردم. یخواستم برم اما، نم یم

 یمیکه چشم هاش رو باز کنه لبخند مال نیبدون ا دمیو با حداکثر فاصله ممکن، دراز کش دمیخودم رو باال کش کمی

 زد. 

 !میدیتخت خواب کی یفکر نکنم که االن رو نیکردم به ا یپتو رو انداختم رو سرم و سع 
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اقع داد خوابش برده، در و یاش نشون مکش دار و منظم یو به صورتش نگاه کردم، نفس ها دمیکش یقیعم نفس

شل شدن  یجلو یکه بهم زد بودم و با بدبخت ییو حرف ها شیباز یوحش یمن هنوز تو حال و هوا دیزود خواب یلیخ

 گرفتم. یرو م شمین

به  نمیسنگ یمچاله کردم و پلک ها شهیشد، خودم رو طبق عادت هم نیبهش نگاه کردم که چشم هام سنگ آنقدر

 هم دوخته شد.

 .انداختیسر درختان م یمنتش رو رو یب یبا سخاوت تمام، نور و گرما دیجنگل قشنگ که خورش کیبود،  جنگل

 کردم.  یدستم دونه به دونه درخت هارو لمس م یانگشت ها با

 قشنگ! یلیجنگل خ نیدادم، ا یپرنده ها گوش م ینجوا یزدم و به صدا یم قدم

 درخت ها بودم. شتازیان پخورد و من همچن یتکون م میدر برخورد باد مال موهام

 …هلنا _

درخت ها  نیاز هم یکیکه به  یبا خنده درحال ن،یسر چرخوندم سمت شاه م،یلبخند مال نیتر قیو با عم دمیخند

 کرد. یداده بود نگاهم م هیتک

 اش رو برام باز کرد.واسش تکون دادم که آغوش یو دست دمیپاشنه پا چرخ رو

 وروجک! نمیبب ایب _

 . دمیاز موهام رو با ناز کش یبراش درآوردم و گوشه ا زبون

جنگل  نیتو کل ا غیج ینبود تا آغوشش که صدا یبهم زد، فاصله ا ینیریقدم به سمتش برداشتم که لبخند ش چند

 .دیچیپ

ه دار یجور نیکه ا هیک نی! اادیبازم فر غ،یگوشم گذاشتم بازم ج یزد، دستم رو رو یلیترس و اضطراب بهم س حس

 !زنه؟یضجه م

 بود، با بغض صداش کردم. دهیانداختم اونم انگار ترس نیرو به شاه نگاهم
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 گهیشد و جفتمون رو در برگرد، از اون جنگل د ریمثل آبشار سراز ق،یعم اما، از پشت سرش مه ادیسمتم ب خواست

 مشخص نبود. یزیچ

 جام؟ نیمن چرا ا ؟ییچه جا گهید نینشستم ا نیزده همون جا رو زم وحشت

 جلو پام زانو زد و دستم رو گرفت. نیشاه

 خِ؟یآنقدر دستاش  چرا

 ترسم. یمن م _

 شده با از دست دادن جونم. یقول دادم مراقبت باشم، حت _

 نیبزرگ درست پشت سر شاه اهیس زیچ کیبغلم کنه، دستم رو به سمتش دراز کردم که با ظاهر شدن  خواست

 چشم هام گرد شد.

 پشت سرت! _

 دیگرفت و کش نیشاه یمشخص نبود از پشت سر موها میلیکه خ اهیبرگشت اما، اون موجود س نید من شاهدا با

 تو قلبش فرو کرد. میرو مستق یکیعقب و خنجر کوچ

 کرد چشم دوختم.  یم یرو رنگ نیو زم ختیر یم نیکه از شاه یزده به خون وحشت

 !ادی...نفسم در نمنفسم

 .دمیکش غیرو گذاشتم رو گوشم و ج دستم

 !نیشاه _

و حس  دید یتو جام نشستم، چشم هام تار م خیعرق بودم س سیخ یکه به گونه ام خورد درحال ییضربه ها با

 کردم.  یم یخفگ

 دختر نفس بکش! نیو بب. منیدیخواب د ستین یزیهلنا آروم باش، آروم چ _

 شه! یم هایکال س رنیکه مطمئنم اگر نوار قلب ازم بگ زدیقلبم آنقدر تند م یدستم رو گذاشتم رو زدم،ینفس م نفس
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 کرد. یکه با ترس نگاهم م نیرو انداختم به صورت نگران و آشفته شاه نگاهم

 ! زندست

 !ستین یخون ست،ین ینگاه کردم، خون نشیخوبه ناخودآگاه به س حالش

 .دمیکه تو عمرم د یزیچ نیبود، کابوس بود! بدتر خواب

نشست چشم هام  نشیس یسرم رو یکه هق هقم کل اتاق رو پر کرد. وقت یزدم. جور هیگر ریو ز دیکم بغضم ترک کم

 رو بستم. 

 گفت: یفوق العاده نگران یکرد با صدا یکه با آرامش سرم رو نوازش م یدرحال

 .ستین یزیجام چ نیتموم شد. من ا یدیآروم خواب د سیه س،یه ؟یشد خانون یچ _

 رد تا آروم شدم. کنار گوشم زمزمه ک آنقدر

 چه مدلشه آخه! نیبود؟ ا یچه خواب مسخره ا گهید نیا یلعنت

به چهره  ینبود. نگاه کیطلوع کرده بود و اتاق تار دیام که بند اومد آروم من رو از خودش جدا کرد، خورش میگر

اش کردم. سمت صورتم خم شد که با دستم گوشه چشمم رو که همچنان از بارون  ختهیبهم ر یخواب آلودش و موها

 بود رو پاک کردم. سیچشم ها خ یبهار

 ارم؟یواست آب ب یخوا یم ؟یبهتر_

خواست  یچشمم و انگار نم ینه تکون دادم. همش صحنه خنجره جلو یبه معن یو سر دمیکش مینیبه ب یدست

 پرده چشم هام بشه. الیخیب

 گفتم: یتو دماغ یصدا با

 کردم. دارتیب دیبب...ببخش _

 .دیبه گونم کش یبهم کرد اما، با لبخند دست ینگاه خسته ا چارهیب

 سرت. یفدا _
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 تر اومد و گفت: کینزد کمی نیبود رو به عقب فرستادم که شاه دهیچسب میشونیرو که به خاطر عرق به پ موهام

 کنه؟ یحد آشفته م نیتو رو تا ا یچ ؟یدید یهلنا کابوس چ _

 گفتم؟ یم دیبا یکردم. چ یصورت اخم کردن نگاه به

 کرد و دستم رو گرفت: یاخم کمرنگ دیسکوتم رو که د نداخت،ایام من رو به وحشت مبه زبون آوردنش یحت

 ه؟یچ یحالت برا نی. االن پس اینیبیکابوس نم گهیبا برگشتن حافظت د یتو که گفت ؟یبگ یخوا ینم _

 اگر ؟یش بدم چاز دست  یروز هیاگر  ارم،یبه زبون ب دمیترس یم د،یاز چشمم چک یگاز گرفتم قطره اشک رو لبم

 بازم تنها شم؟

 طعم سخت از دست دادن رو تجربه کنم؟ بازم

ام شدن و از گوشه چشم یاشکم نم نم بارون بهار یقطرها نییطاقتش رو ندارم، سرم رو انداختم پا گهید ایخدا نه

 .ختنیریم

حال بدم کالفه و ناراحت شده بود دوتا دستش رو دو طرف شونه هام گذاشت، سرش رو  دیشا ایام  هیکه از گر نیشاه

 کرد گفت: یم دادیتوش ب یو ناراحت یکه نگران یآورد و بهم نگاه کرد و با لحن آروم نییپا

  زه؟یشکات نرا گهیکار کنم که د یچ ؟یکار کنم خوب ش ی! چیلعنت یدیو دق ممن یدار _

 و با بغض لب زدم. دمیکش یقیعم نفس

 سر خاک پدر و مادرم؟  یو ببرمن شهیم _

شد، دستم رو  یتخت بلند م یمکث همون طور که آروم از رو یرنگ غم گرفت، سرش رو خم کرد و با کم نگاهش

 گرفت و کمک کرد بلند شم.

 برو حاضر شو. _

*** 

 برام نموند. یکردم که دستمال کاغذ هیمونده بودم. آنقدر گر رهیسنگ قبر خ یپر پرشده رو یگل برگ ها به
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 میزجرکش کردنم. نس یبرا ستیروش جمالت یانگار تک تک نوشته ها دم،یسنگ قبر مادرم کش یرو یدست

جا نشسته بودم و کارم فقط اشک  نیبود که ماتم زده ا یساعت کی کیلرزم گرفت نزد یکه لحظه ا دیوز یسرد

 و پر پر کردن گل ها بود. ختنیر

 و خون آشام نهیگرگ شهیکم راز وجود نداره! باورتون م میکن یکه ما فکر م یهم اون جور امیدن نیتو ا د؟ینیب یم _

 یخون آشام دورگه شده باشه؟! چقدر دلم م کیشه دختر ساکت و مظلومتون عاشق  یباشه؟ باورتون م یواقع

 یخواد خوشگلِ ، تازه کل یو واسه خودم ممن ،شدم که سادِ و مهربونِ یپسر هیخواست اون موقع بهتون بگم عاشق 

 هم دوسم داره!

 .دیچونم از بغض لرز دوباره

 ادیقرار بود ب دش،ینیو شما بب میخواستگار ادیقرار بود ب د؟یچقدر زود تنهام گذاشت دیدیشد؟ د یچ دیدیاما د _

 …دیبهتون بگه چقدر دوستم داره اما...اما نشد. شما رفت

 شدت گرفت. میگر

 …و من موندماونم رفت _

 .فتمیتا پس ن دمیکش یگرفته بود و از راه دهن نفس م مینیب امدیباال نم صدام

 نا نداشتم حرف بزنم، فکم درد گرفت! گهیدرد ودل باهاشون کردم که د آنقدر

واسم  یزیچ نیواقعا همچ یبه روز یکنم وا یهم دق م نیکه االن از تصور رفتن شاه همه رفتن و نموندن آنقدر

 یکه باهاشون روبه رو شدم همش رو م یبیعج یها زیترس و چ یهام حت یها و دلگرفتگ تیتمام شکا اد،یب شیپ

 که از داشتنشون محروم شدم؟ یبهتر از خانواده ا یبگم و ک یکیخواستم به 

 بهم دست داد. یته دلم نموند و حس سبک یزیچ گهیبه عاشق شدنم! آنقدر گفتم که د اعتراف

م درد و دل یلحظه ها قاط یتکه سنگ نشسته بود تا من راحت باشم. بعض کی یبا فاصله از من رو نیمدت شاه تمام

 تو حال خودم موندم. شتریکردم اما، ب یتوجه م شیبه نگاه پر از نگران

ند تا نمو یزیچ گهی. فکر کنم ددمیپوف کردم کش یبه چشم ها یبخوابه، دست یدرست حساب یحت چارهیب نذاشتم

 کنم!  فیبخوام براشون تعر
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 و با بغض گفتم: دمیسنگ قبرشون کش یرو یا گهید دست

جا  نیدونم اگر االن ا یاز دستش ندم م دیدوسش دارم. تو رو خدا دعا کن ونی. من شاهدیمامان، بابا برام دعا کن _

ترسم، کابوسام بدجور من رو به  یخوبه! من فقط م یلیاما...اما به خدا خ دیکرد یو بابت انتخابم سرزنش ممن دیبود

 .ندازهیوحشت م

 کرد. یزل زده بود و نگاهم نم نیانداختم که با اخم به زم نیبه شاه ینگاه

 د؟یمراقبمون باش شهیم _

 بلند شدم. نیزم یاز رو م،یو با فشار مال نیدوتا دستم رو گذاشتم زم دم،یجلوتر کش یرو کم شالم

که برام مونده بود رو فشردم و  یمچاله ا یدستمال کاغذ نیدستم آخر کیشده بود. با  فیو کث یمانتوم خاک شتریب

 مانتوم رو تکون دادم. گمیبا دست د

 غض گفتم:به سنگ قبرها انداختم و با ب یا گهیکه تموم شد نگاه د کارم

 فعال خدافظ._

 شدم. نیشاه نهیبه س نهیاول رو برداشتم که س قدم

 ؟یبهتر _

 دونم به یو سرم رو تکون دادم، دستش دور شونم نشست و من رو به خودش فشرد. نم دمیرو باال کش مینیب یکم 

 اما، حس لرز داشتم و سردم بود. دیوزدیکه م یسوز ای نمییخاطر فشار پا

 هیچ ستادنشیا لیدل نمیسربلند کردم تا بب ستاد،ینگاه بهم انداخت و سرجاش ا کی نیرو بغل کردم که شاه خودم

تو آسمون بدجور تو  یابرها یدیکتش به اندازه سف ریز دیدوشم انداخت. لباس سف یکتش رو درآورد و رو دمیکه د

 چشم بود.

 گفتم: یتو دماغ یرو گذاشتم رو دستش و با صدا دستم

 خوام. یوا سرده خودت بپوش نمه _

 کرد، گفت: یرو گرفت و همون طور که کتش رو روم مرتب م دستم
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 .ستیسردم ن_

 یرو لب ها یکرد. لبخند تمیبه سمت جلو هدا کمیکنم که دستش رو پشت کمرم گذاشت و  یمخالفت خواستم

 شد. یکردم دلم دچار سقوط آزاد م یکه بهم م یتوجه نیبا کوچکتر یخشک و ترک خوردم نشست، حت

هام به قبرستون بازم چشم دمیترس یکه م یمکث درحال کمیرو برام باز کرد و منتظر شد سوار شم، با  نیماش در

 سوار شدم. یحرف چیانداختم و بدون ه نییسرم رو پا فتهیب

به تمام معنا  یعنیضعم کردم به سر و و ینگاه نهیرو بست، بعد خودش سوار شد. از داخل آ نیدر ماش نیشاه

 داغون!

 ؟یبهتر _

 یکرد، با خستگ ینگاهم م یدستش رو فرمون بود با نگران کیکه  یدرحال نیبرداشتم، شاه نهیاز سر آ دست

 بهش زدم. یلبخند

 .یخونه که نذاشتم بخواب میخوبم، بر _

 زد گفت: یرو ازم گرفت و همون طور که استارت م روش

 .ادهین زوقت واسه خونه رفت _

 کرد. شتریسرعتش رو ب کمی میحرکت کرد، از بهشت زهرا که خارج شد نینگاهش کردم که ماش متعجب

 ؟یبر یخوا یخونه نم یعنی _

از  شد ینگاه کوتاه هم م کیبا  دم،ینه تکون داد، کالفه نگاهم رو از جاده گرفتم و سمتش چرخ یبه معن یسر فقط

 .دهیاصال نخواب دیقرمزش  فهم کمی یچشم ها

 چند ساعت بخواب. هیبرو خونه  ینه؟ تو خسته ا یواسه چ _

 بهم انداخت. یچرخوند و نگاه کوتاه سر

 رون؟یب یبا من بر یدوست ندار _
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 و با اخم گفتم: دمیکش یقیکردم هوا خفست، نفس عم حس

ه صبحم ک یدیطف من نخواببه ل شبمیو د یخسته ا یلیرو گفتم! من فقط نگرانتم چون خ یزیچ نیهمچ یمن ک _

 …یطور نیا

 گفت: تیوسط حرفم و با جد دیپر

 نگران نباش حالم خوبه، حوصله خونه رو ندارم. _

 ری. دستم رو گذاشتم زمیریشدم که بپرسم کجا م نیا الیخیب یبا جذبه گفت به جون خودم الل شدم، حت چنان

شد  یو گرفته بود و اصال نم یابر یبرام نداشت انداختم، هوا یتیجذاب چیه گهیکه د یچونم نگاهم رو به جاده ا

 بودم. یزییحدس زد که سر ظهره، من واقعا منتظر رگبار بارون پا

داشتن تو پارک  یشدن و دسته جمع لیکه تازه از مدرسه تعط ییبچه ها دنیاز د م،یستادیچراغ قرمز که ا پشت

شد  یم لیاز مدرسه تعط یخودم افتادم وقت یبچگ ادیداد، بهم دست  یکردن حس قشنگ یم یباز ابونیمجاور خ

 .میکه چند ساعت بعد خونه بود میکرد یآنقدر بدو بدو م

ممکن، چنان زهرم  یصدا نیبچه ها زوم بود که با پخش شدن آهنگ اونم تا باالتر یچشمم رو باز یطور نیهم

 !نیبه سقف ماش دمیو چسب دمیکه از جام پر دیترک

 یسرش خندش رو قورت بده، دست برد سمت ضبط و با دکمه ها ریگرفت تا خ یکه لبش رو گاز م یدرحال نیشاه

 :گفت عیباال آوردم و سر میسمتش که دستش رو به حالت تسل دمیچرخ تیکنارش صداش رو کم کرد. با عصبان

 کردن. ادیبوده تا خرخره ضبط رو ز اریدست ندا و دان نیقبل ماش یسر ست،یمن ن ریتقص _

 رفت گفت: یخنده و همون طور که با ضبط ور م ریزد ز یحرص نگاهش کردم که پق پر

 قولم نزنما! ریکه ز دمینکن، قول نم یاونجور وافتیق _

 .دمیبچه پروعه با مشت به بازوش کوب نیحرفش چشم هام گرد شد، چقدر ا نیا با

 خجالت بکش. _
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 ،یِچه آهنگ نمیکرد منتظر بودم که بب یاز آهنگ ها رو پل یکیکه ضبط اش رو درست کرد  نینگفت، بعد ا یزیچ

 زد!  یفقط ن یا قهیدو دق کیبود  یخال یقیاولش که همش موس

هم اسم خواننده نداشت فقط سه چهار تا ستاره زده  توریتو صفحه مان یبه ضبط کرد که حت یبا اخم نگاه نیشاه

 بود.

 !خونه؟یخوانندش سر اجرا مرده که نم ایکالمِ؟  یب _

 چارهیهمزمان که من چشم هام گرد شد ب ان،یشجر یهاهاها یبا صدا ایبهش بدم  یاومدن جواب دمیخند زیر

 نگاه هنگ به ضبط کرد. کی نمیشاه

 خنده، با دست به ضبط اشاره کردم و گفتم: ریزدم ز ینتونستم تحمل کنم پق گهید افشیق دنید با

 ؟یدیگوش م نامیاز ا _

 و با حرص گفت: شیاخم، آهنگ رو قطع کرد و دست برد سمت گوش با

 بهش ریخونه! فکر کنم فلش واسه نداست. بگ یگم چرا نم یگوش کنم، دوساعت من م زایچ نیمن غلط کنم از ا_

 بده، تا نشکوندمش.

 گذاشتم. فمیدستش رو به سمتم گرفت که فلش رو ازش گرفتم و تو ک همزمان

 .ادیخوشت م قهیعت یآهنگ ها نیتوام از ا دیم شالحظه شک کردم گفت هی_

رو فشار داد  توریمان یرو یرو درآورد و همزمان دکمه  شیگوش گه،ید ابونیخ کیتو  دیچیلب گفت و پ ریز ینوچ

 صلوات! میرو کن تصادف نکن تیکه عکس بلوتوث روش اومد، بابا رانندگ

 ی، نمکرد شتریپخش شد و سرعتش رو ب یکالم یو ب میرو گذاشت کنار که آهنگ مال شیور رفتن، گوش یاز کم بعد

ونم د یخواد کجا ببرتم اما، م یدوست داشتم بدونم م یلیخ ومدمین یمنطقه ا نیتا حاال همچ رهیدونستم داره کجا م

 عمرا اگر جوابم رو بده!

 با دست چشم هام فشار دادم. یسوخت، کم یهام م چشم

 حاال؟ میریم میکجا دار _
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 جا. هی _

بهم زد  ی. لبخندیمن رو حرص بد یکوفت که فقط بلد یا د،ینگاهش کردم که ابرو برام باال انداخت و خند زیت

 کوره داغ دستش فشرد و همزمان دنده رو عوض کرد.  نیکردم رو ب خیدستش رو سمتم آورد، انگشتان 

 سوزم.  یو حس کردم دارم م گرمم شد هیقلبم بازم شروع شد، به عرض دو ثان تپش

گ آهن نیا یدارم؟ تپش قلبم آنقدر بلند بود که مطمئنم اگر صدا یآنقدر حس خوب رهیگ یدست هام رو م یوقت چرا

 تونست بشنوه. یهم م نینبود حتما شاه

جابه جا کنم، سرچرخوندم  کمیدستش  ریدستم رو از ز یکه حت نیکردم حداقل ظاهرم رو حفظ کنم، بدون ا یسع

 خودم غرق شدم. یایسمت جاده و تو دن

 باشه؟ یآرامش موقت نیترسم نکنه بازم ا یداد اما، م یم هیهد یآرامش وصف نشدن کیگرما بهم  نیا

 ؟یاتفاق بد باشه چ کیخواب هام نشونه از  اگر

 !رمیمیشک ندارم م ارمیکنم؟ فکر نکنم طاقت ب یچه غلط دیوقت من با اون

اشک و بغض به حال مسخرم مهمونه ناخوانده  ریچشم هام اومد و پشت سرش، حر یاون صحنه وحشتناک جلو باز

 که.. یکه...به روز یبه روز یوا دهیفکر کردنش من رو آزار م یشدن. حت

قطر  یکه نگاه نگرانش رو دمیچرخ نیسُر خوردم و سمت شاه رونیذهنم به ب یکیشدن دستم، از تار دهیکش با

 اشک گوشه چشمم ثابت مونده بود.

 گونم بزاره با دست یاشک سرکش رد پا رو نیکه ا نیقبل ا ستاده،یوقته ا یلیخ نیدستم رو ول کرد انگار ماش آروم

 با اخم گفت: نیپاکش کردم که شاه

 ؟یچند بار بگم لعنت ده؟یچند دفعه بهت بگم اشکات آزارم م _

 مونده رو پاک کردم و گفتم: یآثار باق هیزده با گوشه شالم بق هول

 من فقط.. دیببخش _

 گفت: زدیکه تو نگاهش موج م یو با غم خاص دیخم شد و از شونم گرفت و سمت خودش کش کمی سمتم
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عشقش رو  یاشک ها یکه نتونه جلو یمرد رم،یاشک هات و بگ یازت معذرت بخوام که عرضه ندارم جلو دیمن با _

 خوره؟ یم یزنده باشه به چه درد دیاصال نبا رهیبگ

 بود.  دهیبودم که صداقت حرف هاش رو به فلک کش نشیغمگ یچشم ها رهیخ رهیخ ستادیزمان ا انگار

 چندتا جملش از دلم کند! نیبود را با هم ایغم دن یبه صورت ناراحتش زدم که هرچ یواموند، لبخند دهنم

 شم. یخودم بفهمم وابسته ترت م یکه حت نیگذره دارم بدونه ا یم شتریروز که ب هر

 که دمیدرست روبه روم، خم شدم و آروم گونش رو بوس نیمتر بود و صورت ناراحت شاه یفقط چند سانت فاصلمون

 کپ کرد و ادامه نداد. چارهیب

 ن؟یشاه _

 لب آروم گفت: ریگرد شدش رو به چشم هام انداخت و ز یها چشم

 !زدمیداشتم زر م یرفت چ ادمی_

 زد گفتم: یرو داد م یکه دلتنگ یبا آرامش و لحن دم،یکش مینیبه ب یو دست دمیدخن زیر

 ؟یوقت تنهام نذار چیوقتِ، ه چیه یدیقول م _

بازدمش به صورتم خورد. آب گلوم رو قورت دادم  یِکه گرم دیکش یقیابروهاش نشست و نفس عم نیب یکمرنگ اخم

 کنه واسه جواب دادن؟ یلب هاش موندم، چرا آنقدر مکث م رهیخ

م که فقط منتظر بود یتاب یسکوت کرد؟ نفسم گرفت و با ب نیچرا ا ده؟یقول نم یپرس یم یرو از کس نیا یوقت مگه

 گفت: یآروم یرو شکست و با صدا نیماش نیباالخره سکوت ا

 که زندم تنهات نذارم. یتا زمان دمیکشه، قول م ینبود تو من رو م _

 یداد، کم یخواستم رو بهم نم یکه م ینانیر آوردم و به چشم هاش نگاه کردم، حس اطمسانت سرم رو جلوت کی

 .دیرو بوس میشونیجلوتر اومد و آروم پ

 ذارم. یو تنهات نم امیدنبالت م یجهنم بر _
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 .دیو آروم لپم رو کش دیرو گونم کش یبهش زدم، دست ارویلبخند دن نیتر کمرنگ

 اشاره کرد و گفت: رونیابرو به ب با

 شد. ریکه د میپاشو بر _

 روش نوشته بود چهارسو چشم هام گرد شد.  یپاساژ بزرگ دنینگاه کردم که با د رونیبه ب جیمتوجه نشدم  و گ اول

 رونیشم، مردد منم ب ادهیرو باز کرد و به منم اشاره کرد که پ نیدر ماش نیبه اطراف نگاه کردم که شاه متعجب

 .میپاساژ قدم برداشت یکنارم اومد و دستم رو گرفت و به سمت فرود نیفل کردن ماشاومدم. بعد ق

 جا؟ نیا میچرا اومد _

 شلوارش فرو کرد و خونسرد گفت: بیدستش رو داخل ج کی

 اطالعات بده. یسر هیاز دوستام قراره بهم  یکیجا دارم،  نیا یکیکار کوچ هی _

 سمت صورتش خم شد و گفتم: کنجکاو

 ؟یاطالعات چ _

و  مینیبه ب دیبا انگشت اشارش کوب دیمشتاق نگاهش کردم که خند د،یو سمتم چرخ ستادیپاساژ ا یورود یجلو

 گفت:

 .یکه بدرد تو بخوره جوجه رنگ ستین یزیچ _

 باعث شد چند نفر سمتون بچرخن. لبم رو به دندون گرفتم و کتش رو د،یکردم که بلند تر خند زونیو لوچم و آو لب

 بهش پس دادم.

 خنده هاش با دست بهم اشاره کرد و گفت: نیب

 خوام بابا هوا خوبه. ینم _

 کردم و مصمم دوباره کتش رو سمتش گرفتم. یکمرنگ اخم

 .ادیبپوش هوا سرده، بعدشم بهت م_
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ازم گرفت، کنار  یمی! با لبخند مالگهید ادیخب بهش م هینگاهم کرد. چ یجور خاص کیبرداشت و  دنیاز خند دست

 شلوغ بود. یادیو همون طور که منتظر بودم تا بپوشه به اطراف نگاه کردم، به نظرم ز ستادمیا

 .میبر_

 وترِیو کامپ لیموبا شتریپاساژ که انگار ب نییبه طبقه پا یو با پله برق میرد شد تیجمع نیرو گرفت و باهم از ب دستم

از مغازه  یکیو تبلت رو داشت ذوق زده سمت  یگوش یه جور لوازم جانبرنگارنگ که هم یمغازه ها دنی. از دمیرفت

 ها رفتم و مشغول نگاه کردن قاب ها شدم.

 یقرار داشت حساب واریکه گوشه د یبزرگ یشیگرما ستمیخلوت تر و به خاطر س یلیجا به نسبت باال خ نیا سالن

 یاز قاب ها یکیسمتش و همون طور که  دمیق چرخدرست کنارم با ذو نیهوا رو گرم کرده بود، با قرار گرفتن شاه

 دادم گفتم: یرو بهش نشون م یصورت

 نازن! یلیخ نایا یوا_

 تکون داد و گفت: یکه اشاره کردم انداخت و با لبخند سر ییبه جا ینگاه اول

 کشه. یطول نم شتریب قهیچند دق ام؟یب نمیمن برم دوستم و بب یکن یجا صبر م نیهم قیچند دق _

. ارمیخوام از کاراش سردرب یم ایفضولم  یادیخواست منم همراهش برم اما، دوست نداشتم فکر کنه که ز یم دلم

 یداد و به سمت انتها لیبهم تحو یباشه تکون دادم که لبخنده کمرنگ یبه معن ینگران بودم. سر یادیمن فقط ز

 بازِ رفت. مهین یبا کِرکره ها یسالن که چندتا مغازه خال

 یکرِکره رو باال فرستاد و داخل رفت، نم کمیو با دست  ستادیاز مغازه ها ا یکی ینگاهش کردم، جلو یکمرنگاخم  با

و قاب ها اما، حس کردم  یدونم چرا من آنقدر نگرانم اما، حرکاتش هنوزم مشکوک و گنگه! سرچرخوندم سمت گوش

 رو برام نداره. شیچند لحظه پ تیجذاب گهید

 یو نگاه دمیچرخ ستادیکه پشت سرم ا یپسر دنیموندم که با د رهیمغازه خ شهیش یانعکاس عکس خودم رو به

 بهش انداختم. 

 قدم سمتم اومد و گفت: کیکه پسر با تعجب  یلب  گفتم و خواستم برم سراغ مغازه بغل ریز یدیببخش

 لحظه... هی دیخانم ببخش _

Created in Master PDF Editor - Demo Version

Created in Master PDF Editor - Demo Version

http://code-industry.net/


 ترس از مه

 
672 

 

 جلو تر آوردمش و گفتم: یو کم دمیالم کشبه گوشه ش یبهش نگاه کردم، دست دمیچرخ

 د؟ییبفرما_

 به سرتاپام کرد و گفت: ینگاه

 د؟یستیشما هلنا خانم ن _

 با دقت بهش نگاه کردم چقدر آشناست. کمی ه؟یک گهید نیهام گرد شد، ا چشم

 دم؟ید ییشمارو من جا دیخودمم ببخش _

 از موهاش رو به عقب فرستاد و گفت: یزد و مقدار یلبخند پسره

 شاپم.  یکاف دیاومد گهیدفعه باهم د کیخاطرتون باشه  الد،یمن مسعودم دوست م_

م کرد یفکر نم دمشیند شتریدفعه ب کیمن  الدهیدوست م نیا گهیبه مخم فشار آوردم. آره راست م کمی مسعود؟

 بهش زدم و با خجالت گفتم: یمن رو به خاطر داشته باشه. لبخند

 د؟یکن یکار م یجا چ نیاولش نشناختم. شما ا دیببخش د؟یآهان بله، خوب هست _

 آب به سرو صورتش بزنه. یبهداشت سیسر رفت سرو هی الدمیراستش منتظره م ه؟یچه حرف نیکنم ا یخواهش م _

 جاست؟  نیاالن ا الدمیم یعنیخودش شتاب داد.  دنیبه کوب کمیهام گرد شد و قلبم  چشم

 شانس! یصداش از پشت سرم چشم هام رو بستم، بخشک دنیبگم که با شن یزیچ خواستم

 .شگاهیجاست، انگار هلنا خانم هم اومدن واسه نما نیا یک نیبب الدیم_

 کرد.  یتنش بود و با تعجب نگاهم م یو رسم کیسمتش، لباس نسبتا ش دمیپاشنه پا چرخ یرو گاز گرفتم و رو لبم

 بهش زدم و گفتم: یبهم دست داد اما، لبخند ظاهر یحس بد دنشید زا

 سالم._
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کردم الغر تر شده. از بهت دراومد و  یرو اصالح کرده بود و حس م ششیته ر کمینکرده فقط  یرییبه قبل تغ نسبت

 بهم زد و گفت: یلبخند هول

 .دمتونیوقته ند یلیسالم هلنا خانم، خ_

 جواب دادم. یکم شه، با لحن خونسرد کمیبلکه از استرسم  دمیرو محکم کش فمیک گوشه

 سرم شلوغ بود. یلیچند وقت خ نیوقته، ا یلیبله خ _

 کتش فرو کرد و گفت: بیکه هنوزم اون برق نگاه قبل رو داشت دستش رو تو ج یو درحال ستادیکنار مسعود ا اومد

 د؟یاومد شگاهینما یبرا_

 قراره برگذار بشه، هول زده گفتم: شگاهیجا نما نیا دونستم امروز ینم یبدبخت که حت من

 اومدم بگردم. یجور نیهم شگاهِ،یدونستم نما یاصال نم یعنیراستش نه، _

 چشمک گفت: کیزد که مسعود با  یلبخند

 د؟یدیم یافتخار همراه م،یاگه فاز گشتن که مام االف_

ه با دنبال بهانه بودم ک گم،یم یمن چ نهیمنتظر بود ببانداختم که  الدیبه چهره مشتاق م یرو گاز گرفتم و نگاه لبم

 کرد. دنیدرجه ممکن شروع به کوب نیشتریقلبم با ب نیشاه یصدا

 دوتا االف داشته باشه. یبه همراه یازین شونیفکر نکنم ا_

مشت  یکرد و کنارم قرار گرفت. از دست ها یفاصله رو باهامون ط یکه با اخم بد د،یچرخ نیسمت شاه جفتشون

 !یدر حد چ هیشدش کامال مشخص بود عصبان

 رو کرد سمت من و گفت: نیبه مراتب کمرنگ تر از شاه یبه ما دوتا کرد و دست آخر با اخم ینگاه الدیم

 د؟یکن ینم یمعرف _

 نامزدشم._
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 یبا ابروها یلحظه ا الدیدوتا بدبخت، م نیا کلیلحنش زودتر از من گند زد به ه نیمجال حرف زدن نداد وبا ا نیشاه

شکه شده. آروم و ناباورانه  یبازش مشخص بود حساب مهیوار رفتش و دهن ن افهیشد. از ق رهیخ نیبه شاه دهیباال پر

 گفت:

 .ینامزد کرد ینگفته بود _

 سرش رو بلند کرد. کمیتمام  تیفرو کرد و با جد بشیدستش رو داخل ج نیشاه

  د؟یهست یو اونوقت شما ک _

و مات  رهیبه خاطر نگاه خ نیشاه دمیترس یکرد و م یهمچنان من رو نگاه م یرچشمیانداختم. ز نییرو پا سرم

از من رو گرفت و آروم رو به  یو با لبخند تلخ دیبه گردنش کش یکنه، سکوت کرد و با مکث، دست یزدش قاط

 گفت: نیشاه

 .دیان شاهلل خوشبخت ش گمیم کیرو تبر تینامزد ؛یمیقد یلیخ یآشنا هی _

افتاده از پله ها به سمت طبقه باال رفت،  یآروم و سر یکه منتظر جواب باشه با قدم ها نیرو گفت و بدون ا نیا

 رفت. الدیکرد و دنبال م یخدافظ یمسعودم هول هول

چونم نشست  ریرو خراب کرد. دستش ز دمید هیزاو نیشاه یکف سالن بود که کفش ها کیهمچنان به سرام نگاهم

 و آروم سرم رو بلند کرد.

 یفوق العاده جد یآروم ول یبا صدا افشیاما، برخالف ق دیبرق از سرم پر ظشیقرمز و اخم غل یچشم ها دنید با

 گفت:

 بود؟ یپسره ک نیا _

 کرد حالم رو بهتر کنه لب زدم. یم یکه سع یقیبا پته پته و نفس عم دم،یدونم چرا ترس ینم

 .شناختمشی...می..کس! از قبل مچیب..به خدا..ه _

 بگم؟  یخب چ دم،یاز قانع نشدنش بود. نگاهم رو ازش دزد یحاک ظشیاخم غل همچنان

 نشون بده.  یدونستم ممکنه چه عکس العمل یاگه بفهمه خواستگارم بوده ناراحت شه، چه م دیشا
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 .دیبه گردنش کش یدست ستاد،یرو ول کرد و صاف ا چونم

 اشاره کرد و گفت: یو با دست به پله برق دیکش یقیعم نفس

 .میبر _

 یرفت ازش بپرسم دوستش چ ادمی یمثل جوجه دنبالش راه افتادم که بازم دستم رو گرفت، حت ومد،یدرن کمیج

 نه؟! ای رهیشد؟ اطالعات رو اصال تونست بگ

 یتمام مدت نم د،یستم رو کشسالن د یبه سمت انتها میدیبه همکف رس یخونه اما، وقت میگردیفکر کردم برم اول

 دونم چرا جرات نداشتم بهش نگاه کنم. 

 ادیز دمیحاال شا د،یفهم ییزایچ کیکردم خودش  یباالخره سر بلند کردم به چهره اخموش نگاه کردم، حس م اما

 رفتم گفتم: یدستم ور م یکه با انگشت ها یدرحال یناراحت شد؟ با دودل کردمیچرا حس م ینباشه ول یمهم زیچ

 مگه کارت تموم نشد. م؟یریکجا م گم،یم _

شدن. جفت دستش رو داخل  یتفاوت از کنارمون رد م یکه ب ییتمام آدم ها نیب ستاد،یحرفم وسط سالن ا نیا با

 و گفت: ستادیا نمیبه س نهیفرو کرد. س بشیج

 رون؟یب ارمتیندادم ب. قبل شمال رفتنم مگه قول یآوردمت بگرد شهیبرگزار م شگاهیامروز نما _

خودم رو بلند کردم با خنده  کمیحرفش خوشحال شدم، رو پاشه پا  نینبود از ا یصورتش صداش اصال عصب برخالف

 گفتم:

 طبقه سومه! شگاهیتو اون تابلوعه نوشته بود نما م؟یسادیجا وا نیپس چرا ا ؟یجد _

سرش رو خم کرد و همزمان که به پشت سرم  کمیاز مغازه ها کشوند،  یکی کیرو گذاشت پشت کمرم و نزد دستش

 کرد گفت: ینگاه م

 اونا بودم. دنیمنتظر رس _

  اونا؟
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پاساژ  یروسال که رضاهم همراهش بود و تازه از در ورود دنیسرچرخوندم و به پشت سرم نگاه کردم، با د ناخودآگاه

الخره طلسم اخمش رو شکست و نگاهش کردم که با ن،یکردم که برگشتم سمت شاه یداخل اومدن، چنان ذوق

 به روم زد. یلبخند

 .ادیب گفتمیزودتر م یشیدونستم آنقدر خوشحال م یاگه م_

م برا دی. روسال تا من رو ددیرضا تکون داد تا باالخره ما رو د یبرا یدست نیو شاه میچند قدم جلوتر رفت جفتمون

زود  یلیقدم تند کردم، اونم انگار حس و حال من رو داشت چون خ هاکیبچه کوچ نیدست تکون داد که منم مثل ا

 .میبود یدر حال توف مال گهیتو بغل هم د

 .ونمیبهش مد میفقط چند هفته باشه که باهاش آشنا شدم اما، به اندازه تمام زندگ دیکه شا هیدختر روسال

ر حق که د هیلطف نیبزرگ تر از ا یهم االن نبود و چ نیدستم رو گرفت، اگر اون نبود شاه یپناه یکه تو اوج ب هیکس

 من کرده؟ 

 بهم کرد و پشتم رو گرفت. میپناه یکه تو اوج ب هیکار نیجون عشقم با ارزش تر نجات

 دختر؟ یچه طور _

 شدم و گفتم: رهیخ شیمشک یکه دستش رو ول کنم با لبخند به چشم ها نیخنده ازش جدا شدم و بدون ا با

 .یاومد یرات تنگ شده بود چه خوب کرد! دلم بیعال_

 نگاهم کرد، بازوم رو فشرد و گفت: مهربون

 دستت بهتر شده؟ نم،یمنم دلم تنگ شده بود بب _

و رضا که جفتشون با اخم  نیسمت شاه میکه اومد، سر چرخوند یاهم یآره تکون دادم که با صدا یبه معن یسر

 ودن. ب ستادهیاز هم ا یفاصله ا مچهیو با ن یکمرنگ

 به رضا کردم و خجالت زده گفتم: یشرمنده ا نگاه

 د؟یرفت! شما خوب هست ادمیشما رو اصال  دیببخش یوا یا _

 بهم زد و گفت: یبا احترام لبخند رضا
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 الحمداهلل کسالتتون بهتر شد؟ م،یستیممنون به لطف شما بد ن _

 بله ممنون. _

 نیسمت خودش و با خنده سمت شاه دیلب گفت که همزمان، روسال دستم رو گرفت و کش ریز یخداروشکر

 .دیچرخ

 با اجازه. برم،ینامزد شمارو با خودم م نیمن ا یشرمنده جناب محسن _

 نیاصال مگه ا یعنینگفت  یزیو چ دیخند نیو به سمت پله ها رفت شاه دیو مجال جواب دادن نداد دستم رو کش 

 بگه! یزیدختر گذاشت چ

 واقعا خوشحال بودم و حس کردم حالم بهتر شده. دمیمدت د نیکه روسال رو بعد ا نیا از

غ شلو یلیخ یلیمتر واموند، خ کیبودن  یکه هرکدوم درحال کار یتیدهنم از مقدار جمع میدیطبقه سوم که رس به

 کنم؟  داشیپ دیگم کنم از کجا با تیجمع نیکردم اگر روسال رو تو ا یم یزیخودم داشتم برنامه ر شیبود. پ

 و بلندش انداختم. یبه مانتو گلبه ینگاه نامحسوس

 تابلوعه! کیمانتوش  نیهم خب

 هست.  دیمحصوالت جد یمختلف و معرف یکه واسه مارک ها ییشده بود از شعبه ها لیسالن تشک 

مردم گذاشته بودن. البته همش  تست یشده بود رو برا دیکه تول یدیبزرگم وسط سالنِ که هر مارک جد زیم کی

 بود. وتریتاب و کامپ از غرفه ها واسه لب یسر کینبود  لیموبا

وسر صدا، سمت گوشم خم  یکردن سالن برداشتم و بهش نگاه کردم. به خاطر شلوغ زیروسال دست از آنال یصدا با

 بود گفت: تیکه نگاهش به جمع یشد و درحال

 ؟یکار ندار یخاص یتوجا _

. همون طور که نگاهم رو دنیو رضا هم از پله ها باال آومدن و بهمون رس نیخواستم جوابش رو بدم همزمان شاه تا

 اون دوتا بود، خطاب به روسال گفتم:

 راستش نه، فقط اومدم بگردم.  _
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 کرد گفت: یفرو و همون طور که اطراف رو بدانداز م بشیتکون داد که رضا دستش رو داخل ج یسر

 کردم آنقدر شلوغ باشه. یفکر نم _

 رو کرد سمت روسال و ادامه داد. بعد

 .میاطراف نیماهم هم دیدور بزن دیبا هلنا خانم بر ؟یخواست یمگه فلش نم _

 گفت؟ ینم یزیشده بود و چ لتیسا نیچرا شاه د،یلب گفت و دستم رو کش ریز یباشه ا روسال

 گهید یادیقبل روهم نداشت. فکر کنم من ز قهیاون اخم چند دق یبود حت یبه نظرم عاد دم،یند یزیچهرش چ تو

 غرفه رو به رومون رفت و با خنده لب زد. نیحساس شدم حواسم رو دادم به روسال که به اول

 ! دمیکم به عشقت نگاه کن نترس، پَست م _

 نگفتم. یزیو چ دمیخند زیر

*** 

 "نیشاه"

خواست روزش رو  یبودم اما، دلم نم یعصبان یلیاون پسره خ دنیکردم، به خاطر د یرفتن روسال و هلنا نگاه م به

 نبود.  یمیقد یآشنا کینگاهش به هلنا مثل  شناسمیخودم رو م یخراب کنم، من نگاه هم جنس ها

 و گفت: ستادیکه رضا کنارم ا دمیبه موهام کش یدست

 حالت خوبه؟ ؟یزل زد یبه چ _

 میکنار یبه سمت مغازه یآره تکون دادم قدم یبه معن یشدم، سر رهیشم هاش خبه جنگل سبز چ سرچرخوندم

 برداشتم.

 .یحوصله مغاز گشتن داشته باش دوارمیام_

 ها نگاه کردم. یو با دقت به گوش ستادمیا یفروش لیمغازه موبا یو خودش رو کنارم رسوند، روبه رو دیخند

 ؟یریبگ یخوا یم یزیچ _
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 نگاهش کردم و خونسرد گفتم: یچشم ریز

 بخرم. ونیآره اومدم آنتن تلوز _

 بلند تر بود. کمیاما رضا  میهم اندازه بود یکرد و بهم نگاه کرد از نظر قد یخنده ا تک

 خوره. یبه دردش نم نایاما ا ستین یمشکل یریواسش بگ یخوا یاگه آنتن م _

 چشونه؟ نایچرا؟ مگه ا_

 گفت:و آروم  دیدور دهنش کش یدست

قط تک کاوره، ف نایا رنیقاب بگ شونیدخترا دوست دارن واسه گوش ر،ینگ نایاز ا یریبراش بگ یگوش یخوا یاگه م _

 نه! ایاصال قاب داره  مونیگوش رهیم ادمونی یکه سال به سال حت ستنیدَر کرده. مثل ما پسرا ن متیق

 اشاره کرد و ادامه داد. یبه مغازه بغل همزمان

 .ریبراش بگ نایاز ا _

 داخل رفتم، رضاهم دنبالم اومد.  یحرف چیها انداختم و بدون ه یبه گوش ینگاه

 گهیکه رضا داد. د یالبته با توجه به نظر دم،یخوره رو براش خر یکردم به درد هلنا م یکه فکر م ییها یاز گوش یکی

 .خوب بود قشمی. انصافا سلاومدیحرصم درنم زدیباهام حرف م یمثل قبل وقت

 گشت گفت: یم یزیدنبال چ شیکه رضا همون طور که تو گوش رونیب میکه تموم شد اومد دمونیخر

 داره. یجا هست فقط لوازم جانب هی نییطبقه پا یخوا یاگه قاب م_

 موندم. رهیکه درحال رفت و آمد بودن خ ینشستم و به مردم یپله برق کینزد یچوب یها مکتیاز ن یکی یرو

 .رمیخودش بگ قهیبه سل اد،ینه بزار خودش ب _

بود که  یو اطالعات یآدرس ریبود و من ذهنم درگ شیپا انداخت، همچنان کلش تو گوش یکنارم نشست و پارو رضا

 بهم داد. ماین
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ونم د یدختره نسبتا جوونه که تازه نامزدش رو تو تصادف از دست داده، نم هیخواد بکشمش  یم سیکه فرانس ینیا

 جونور شده. نیه که طعمه ادار یچ گهید یکی نیا

 کهیت کهیت میزندگ یوقت نم،یذهنم رو کنار هم بچ ختهیبهم ر یپازل ها تونمیدو درصد نم یها واقعا حتوقت یبعض

قبال  که یزیبا چ یوجه مشترک چیرو دوباره کنار هم گذاشتم اما ه کهیهر ت یافتاد به سخت یگوشه ا کشیشد و هر ت

 بود، نداشت.

 ادی یاما، وقت سوختیچشم هام م یخواب یخستم از ب یلیخ دمش،یتو موهام فرو بردم و به سمت عقب کش یدست

 بکوبم! واریرو به د خواستم سرم یم افتادمیهلنا و سکوتش م یاشک ها

 صورتم از درد جمع شد و از هپروت دراومدم. دمید بیآس یبه بازو یزیشدن چ دهیکوب با

 سمت رضا و اخم گفتم: دمیدادم تا دردش قطع شه چرخ یم رو فشار مکه بازو یحرص درحال با

 ؟یمگه آزار دار ؛یزنیم یطور نیدستم! هنوز خوب نشده که ا _

 باال انداخت و گفت: یشونه ا لکسیر

 کنم خب؟! کاریچ ،یدبه مردم و جواب نم یمثل بز زل زد کنمیصدات م یهرچ یوقت _

 لب گفتم و با حرص جواب دادم. ریز یآخ

 حاال؟ هیچ _

 صورتم و لب زد. کیرو آورد نزد شینگاهم کرد اما، سمتم خم شد و گوش کمی

 که واسم هینگاه کن درست مثل همون عکس ارویکردم. به دست  داشیتابلو رو نگاه، تو کتابخونه انجمن پ نیا _

 .یفرستاد

ه با دقت ک اه،یدراز و شنل بلند س یمرد با کاله حالت مثلث کی ریوشده به عکس نگاه کردم، تص زیر یچشم ها با

که تارِ اما، حق با اون بود تمام نقش و  نیزوم کرد با ا شتریب کمیکتاب دستش بود. عکس رو  کی یکرد ینگاه م

 .دمیبه دهنم کش یکردم و دست یزی. اخم رتهس نمیا یبود رو سیکتاب فرانس یکه رو یبیغر بیعج ینگارها

 ؟یازش بفهم ینتونست یزیچ _
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 داد و مردد گفت: هیتک یازم فاصله گرفت، به صندل کمی

 ینی! اما به مبستین شیاصال حال ایاومده انجمن،  دیتازه کاره و جد ای پرسمیم یگردم متاسفانه از هرکس یدارم م _

 دونست، قراره بعدا باهاش صحبت کنم. یم ییزایچ هیکه نشون دادم انگار 

 بود. یکنار پله برق یگلدون مصنوع یپام خم شدم، نگاهم رو یرو کمی

 شد بهم حتما بگو. یاگه خبر _

 !شهیموضوع داره کم کم واسم جالب م دمیچونم کش ریز یباشه تکون داد، دست یبه معن یسر

 پاشو انگار اومدن._

 .اومدنیبه سمتمون م دنیخندیکه م یکه رضا اشاره کرد انداختم، روسال و هلنا درحال یرو به سمت نگاهم

 .میبرداشتم و همراه رضا بلند شد مکتین یهلنا توش بود رو از رو یکه گوش یرنگ یمشک لونینا

 سمت و با خنده گفت: دیبا خنده دو دیرضا رو د یوقت روسال

 !دمیخر یفلش گوگول _

 "یِنیتزئ یفلش ها نیمنظورش ا"

 !هیجور نگاه کردن چ نیکردم فازا ینگاهش کرد که فقط من درک م یزد و با حالت خاص یلحن بامزش رضا لبخند از

 .دیو لپش رو کش دیگونه روسال کش یرو یدست

 .یوجب مین یگرفت یچ نمیبب _

بهش داد، که اونم با خنده ازش گرفت. نگاهم رو از اون دوتا به هلنا انداختم که  کیکوچ لونینا کیبا ذوق  روسال

 .دیخند یم زیر زیهنوزم ر

 رفتم و دستم رو دور کمرش حلقه کردم. کنارش

 ؟یخندیم یبه چ _
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 دیاز چشمش چک ادیکه به خاطر خنده ز ییاشک ها دنیاز د د،یدهنش گذاشت و سمتم چرخ یرو جلو دستش

 باشه! یاز خوشحال دیبا ادیاز چشمت ب یاز ته دل زدم. اگر قرار اشک یلبخند

 ا و برادراش.رض چارهیب وونس،ی..دخت..دختر دنی..انیا _

اعتراف  دیداد. با یبود رو به رضا نشون م دهیکه خر ییزایدست به روسال اشاره کرد که همچنان با ذوق داشت چ با

یهلنا م یبه خنده ها ان،یدوتا زنگ زدم و خواستم ب نیگرفتم که به ا یدرست میبارم که شده تصم کی یکنم برا

 :متکون دادم و با لبخند سمت گوشش خم شدم و گفت ی! سردیارز

 .یتو از اونم بدتر فتهیپاش ب _

 ازم گرفت. یدستم رو سمتش گرفتم که با تک خنده ا یتو لونینا

 ه؟یچ گهید نیا _

 شلوارم فرو بردم و گفتم: بیدستم رو تو ج ا

 .میعوضش کن میبر یدیمالِ توعه، اگر نپسند _

آورد  رونیرو ب یجعبه گوش نم،یباز کرد، مشتاق بودم عکس العملش رو بب لونیمردد در نابا تعجب نگاهم کرد و  کمی

 گرد شده تو دستش گرفت و براندازش کرد. یو با چشم ها

 شل شد که باعث شد دلم واسه ذوق کردنش ضعف بره! ششیکم ن کم

 باال و گفت: دیپر یسپرده شده باشه با خوشحال یبه دست فراموش یکه همه چ انگار

 مال من؟!_

. روسال کنارش اومد و با لحن بستیرو لب هام نقش م یرفته بود چه طور ادمی یکه حت یلبخند زدم، لبخند فقط

 گفت: یخوشحال

 . زمیچقدر قشنگه، مبارکته عز یوا _

 کرد لب زد. یکه تو نگاهش بهم داشت القا م یسمتم و با خوشحال دیو چرخ دیخند هلنا
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 خوبه!  یلیخ نی..انیا یمرس _

تو فقط بخند. همزمان رضا هم کنارمون اومد و همون طور که  ،یازم کن یتون یکه م یِتشکر نیتو بزرگتر یها خنده

 گرفت گفت: یدست روسال رو م

 .دیریبگ د،یخواست یزیچ یقاب دیتونیم نییطبقه پا میبر نیخوا یشه، م یجا داره شلوغ تر م نیا _

 رضا رو گرفت. یبدم روسال با ذوق بازو یاومدم جواب تا

 خوام. یمنم م_

 به خودش فشارش داد و گفت: کمینشست،  یکه دستش پشت کمرش م یو درحال دیخند رضا

 .خرمیحسود واسه توام م میبر ایب _

 یرضا چ دیکرد، شک ندارم اصال نشن یجعبه رو نگاه م یبه هلنا کردم که همچنان با ذوق داشت عکس رو یا اشاره

 گفت! دستش رو گرفتم که سر بلند کرد.

 .میبگرد نییطبقه پا میبر _

که  فشیرو خواست بزاره تو ک یافتادن ماهم پشت سرشون، هلنا جعبه گوش شیتکون داد ، رضا و روسال پ یسر

 نذاشتم.

 دستت کار دارم. ریبگ _

 نگفت بچه آنقدر ذوق کرده زبونش بند اومده. یزینگاهم کرد اما، چ یسوال

داشت، دور تا دور مغازه  یجانب لیکه کال وسا میرفت یتر کیرضا به مغازه فوق العاده بزرگتر و ش یها ییراهنما اب

قرار  یدمانیقاب به صورت چ یسر کی یهر مدل گوش یگذاشته بودن و برا یو مرتب کیکوچ یها یقفسه بند

 بهتر شد. قهیگذشت چند دق اکرد اما، ب تیمغازه چشم هام رو اذ ادینور ز یلحظه ا یدادن. برا

 دمیکه فروشنده بود چرخ ی. سمت مرد نسبتا مسنستادمیو تبلت بود ا یگوش فیاز قفسه ها که کال ک یکی کنار

قفسه  کیکه ماشاهلل، خودش  ارهیداره برام ب فیهلنا رو گفتم، ازش خواستم هر چندتا مدل قاب و ک یومدل گوش

 داد. یم لیکامل رو تشک
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 سمت قفسه و گفتم: دمشیفتم کشهلنارو گر دست

 و خوشت اومد بردار. یبرو هرکدوم خواست _

حرفم پر رنگ تر شد اما،  نیتو چشماش درحال رقص بود که با ا یگوش یمردد نگاهم کرد، هنوز برق خوشحال کمی

 گفت: یآروم یمکث و صدا کمیانداخت، با  نییسکوت کرد و سرش پا

 بسه. یدیبرام خر یکه گوش نیخوام، هم یقاب نم _

 و متعجب نگاهش کردم. دیباال پر ابروهام

 ؟یکرد یم فیتعر یبا ذوق ازشون کل یداشت نییتو که پا ؟یخوا ینم یواسه چ _

 اما آخه چرا؟  کشهیکردم خجالت م یدونم چرا مردد بود، حس م یرو گاز گرفت و سکوت کرد، نم لبش

 رفتار کنم؟ یچه طور ستمیمن بلد ن نکنه

دستش بود گذاشت سرجاش  یهرچ یگفت، اونم فور یزیچ کیدر گوش روسال  د،یهلنا رو د دیه انگار تردک رضا

 اومد دست هلنا رو گرفت و سمت قفسه ها کشوندتش با خنده لب زد.

 آخه! ینخر نایاز ا تیواسه گوش ادیچه طور دلت م م،یکن یو خالعشقت نیپول ا فیک ایب _

 اومدن عقب تر وبه حرکاتشون نگاه کردم. کمی

 .هیعاد ریسخت نگ _

 که چشم از شون بردارم با اخم گفتم: نیا بدون

  کشه؟یچه طور رفتار کنم؟ چرا آنقدر ازم خجالت م ستمیمن بلد ن_

ه صورتم با خند کینزد یآروم یو با صدا دیکش دیدرخش یم ینور کم ریرنگش که ز یبه لبه کت مشک یدست رضا

 جوا کرد.ن

کامال حق داره که  سیرئ هیدستت به عنوان  ریکردن افراد ز یهات، غرورت و امر نه یبا اون جذبه و عربده کش  _

 خجالت بکشه.
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 .دیسمتش که بلند تر خند دمیاخم چرخ با

مَن عسل هم  هیکه با  یینایمن به شاهرخ گفتم داداشت از ا میکه باهم داشت یتو برخورد اول گم،یم یبه خدا جد _

 کشه و کپ کرده. یکه االن آنقدر خجالت م دهیهات رو د یجَنگولک باز نیخورد. حتما ا شهینم

 شما؟! یتجربه داشت _

 گفت: یگرفته ا یداد و با صدا لیتحو یلحن پر حرصم، لبخند کج به

تر، اگه  میمال بیالبته با ش یتو فقط گذشته من میهم هیشب یادیمن از تو بدتر بودم، قبال هم بهت گفتم من و تو ز _

 روسال نبود فکر کنم االن استادت بودم.

کرد. آب گلو رو قورت دادم و  یهلنا گوش م یرو چند لحظه به روسال انداختم که با ذوق و حوصله به حرف ها نگاهم

 تازه کردم. ینفس

و من مزه خونشون لشوندش،یتبد اون یمثل من ول ،یکه خب تو بالست نیبود؟ منظورم ا یجور نیروسالم ا نم،یبب _

 عطش رو گرفت. یتحمل کرد و جلو شهیوقتا نم یبعض دمیچِش

داخلش نوشته آروم  یخوند  یقفسه ها بود و انگار داشت م یکیکنار  کیتابلو کوچ یهمون طور که نگاهش رو رضا

 گفت:

 .هیسخته اما، شدن شهیچرا، م _

 ندهیدر آ یزوج نرمال نیهرچند که من و هلنا هم همچ بِ،یدوتا کنار هم برام از عجا نیکردم، واقعا بودن ا سکوت

 هازیاز خم یریرو واسه جلوگ میاعتراف کنم فقط از صبح نصف انرژ دیبا دم،یکنار لبم کش یبود. دست مینخواه

 صرف کردم.  دنیکش

 ردد گفتم:بود، م یشخص یمسائل چقدر درسته درهرحال کم نیدونم سوال کردن ا ینم

 بود؟ یمدل نیا رونیب شیاونم دفعه اول که برد _

خنده که باعث شد، دخترا سمت  ریبلند زد ز رهیخودش رو بگ یداشت که رضا نتونست جلو یحرفم چ نیدونم ا ینم

 ما برگردن و با تعجب نگاهمون کنند.
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خفس درهرحال به خاطر  کمیداخل مغازه  یکردم هوا یحس م دم،یکش یقیگفتم! نفس عم یخنده دار زیچ مگه

 کرد.  یپاساژ کار م یشیگرما ستمیسرما س

دهنش گذاشت و  یدستش رو جلو دنیو موهام رو عقب فرستادم، رضا بعد از خند دمیکش میشونیبه پ یدست

 گوشم خم شد و آروم گفت: کینزد

 . میسرسبز بگرد یجا هی مینبردمش فقط رفت دیخر م،یرفت رونیکه من و روسال ب یدفعه اول یراستش رو بخوا _

که  ی! با مکث درحالدیخند یخاطراتش بامزست که فقط م یادی. انگار زخندهیم زیر زیبازم ر دمیکرد که د مکث

 بود گفتم: یتک نفره کنار در ورود یها ینگاهم به صندل

 خب؟_

 سمتم خم شد و ادامه داد. یرو گاز گرفت کم لبش

بودم، کال داغون! با وجود مجروح بودنم از دست  دهید بی. من که روز قبلش آسمیبود کیراستش ما دوتا ته رمانت _

 کرد.  یچنان پرتم کرد تو رودخونه که تاشب باسنم درد م یجنگل جات خال میزدم. با روسال رفت میدکترا ج

ردم ک یپرتش م یجور کیخنده انصافا خوب کرده دلم خنک شد من جاش بودم  ریزدم ز یحرفش منم پق نیا با

 باشه برعکس هلنا که آروم و مظلوم بود. طونیش یادیز ادی. به نظر موونستیهلنا گفت د ستیخود ن یغرق شه، ب

 و گفتم: دمیبه شونش کش یخنده دست با

 دمش گرم، دلم خنک شد. _

 خنده. ریبار رضا با اخم نگاهم کرد و من زدم ز نیا

 د؟یخندیم یپسرا به چ _

 شدم، در جواب روسال با انگشت به رضا اشاره کردم و گفتم: رهیرو بلند کردم و به چهره کنجکاو جفتشون خ سرم

 یبعد خواست یکه شما سر شهیکه چقدر خوب م م،یکرد یراجب غرق کردن رضا صحبت م میداشت یآبج یچیه _

 .میتر پرتش کن بلکم ماهم راحت شد قیعم یجا هیتو آب  یپرتش کن ونیا

 داد لب زد. یاز جلد هارو به هلنا م یکیکه  یلبش رو گاز گرفت و با خنده درحال الروس
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 غرق شه؟ ادیدلتون م م؟یداشت یمحسن یآقا _

 خونسرد گفتم: یلیفرو بردم و خ بمیرو داخل ج دستم

 کم نه!_

یم شتریب ینگفت، هرچ یزیتاسف تکون داد و چ یبه معن ی. روسال با خنده سردیخند هیبار هلنا هم همراه بق نیا

 رونیها بو خرت و پرت لیاومد. باالخره کار دخترا تموم شد، بعد حساب کردن وسا یاز رضا خوشم م شتریب گذره

 یتعارفات تشکر کردن از هم خداحافظ یبغل روسال و بعد از کل دیهلنا پر م،یدیکه رس یدر خروج یبه جلو م،یاومد

 کردن..

 داد گفت: یو همون طور که باهام دست م کمیشده بود، رضا اومد نزد کیهوا تار گهید

 .متونیبرسون یاوردین نیماش _

 فشردم و گفتم: یرو به گرم دستش

 . دیکرد مونیهست. ممنون امروز همراه نینه ماش _

 تکون داد. یدستم رو ول کرد و با لبخند سر یفشار آروم با

 کلمون خورد. به یباد هینکردم، بدم نشد ماهم  یکار_

 نیو سوار ماش ابونیاون ور خ میشدن و رفتن، من و هلنا هم رفت نیبا هلنا اون دوتا سوار ماش یخداحافظ بعد

 خواستم برم خونه تا فردا بخوابم. یشد فقط م ی. به جان خودم آنقدر خسته بودم که چشم هام وا نممیخودمون شد

 کیرو زدم، با توجه به تار نیعقب گذاشتم و استارت ماش یاما، همون چندتا دونه رو هم صندل مینداشت ادیز لهیوس

 مورد رو ندارم. نیکه اصال اعصاب ا مینخور کیبهتره، حداقل به تراف رونیب میمنطقه بر نیشدن هوا هرچه زودتر از ا

 به حرکتمون سرعت دادم. کمیجا کردم و رو جابه دنده

 .نیشاه _

 یه مک یکلمه ا نیصادقانه تر ومد،یاز جونم به زبونم ن ریغ یا گهیکلمه د چیکه نگاهش کنم ناخودآگاه ه نیا بدون

 .دمیتونم بگم جونمم واست م
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 جونم؟_

 گفت: یکرد با لحن آروم و خجالت زده ا یو همون طور که موهاش رو مرتب م دیبه شالش کش یدست

 خوب بود. یلیبابت امروز ممنون، راستش خ _

یاز گذشته رو نم یذره ا یو محبت به تو کنم، حت یاگر تمام عمرم رو هم صرف خوب یبه روش زدم، من حت یلبخند

 جبران کرد. شه

بهش  یو همون طور که حواسم به جاده بود نگاه کوتاه دمیکش نیاتاقک ماش زونیگر یژهایاز اکس یقیعم نفس

 انداختم.

 دن؟یخر یگوش ایروسال خوب بود  دنید نمیگو ببنکردم، بهت قول داده بودم. فقط ب یکار _

 گفت: یحواسم به حرکاتش بود لبش رو گاز گرفت و با لحن بامزه ا یرچشمیز

 اومدن با تو بود. رونیجفتش اما، خوب بودن امروز به خاطر ب _

 یزیچ موفق نشدم، سکوت کردم و اونم رمیلبخندم رو بگ یکردم جلو یسع یبهم دست که هرچ یدلم حس خوب ته

 رفت رو به زبون آوردم. یکه بدجور داشت تو مخم رژه م یزیکه گذشت چ کمینگفت 

 بود؟ یک میدیاون پسره که صبح د یبگ یخوا ینم _

 یادیز دیمردم و شا کیمن  ستیتکون خورد، حس کردم هول کرد. دست خودم ن یکم یحرفم تو صندل نیا با

 برم. یوونگیتا مرز د شهیشده باشه باعث م شیوارد زندگ یکه قبل من کس نیتصور ا یحساس و نگران، حت

 ندا بهت نگفته؟_

 نه تکون دادم و گفتم: یبه معن یسر فقط

 .یخوام خودت بگ یم _

 تمی. عصبانچسبونمیکردم دارم آمپر م یحس م شتریکرد من ب یاون مکث م یداشتبرد شد، هرچ ریلحظه خ چند

 .دیچیپ نیماش یآرومش تو یکه صدا کردم یرو با فشار دادن فرمون کنترل م
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ونه، چون د ینم نارویمدت تو رستورانش کار کردم البته ندا ا هیکمکم کرد،  یلیگشتم خ یقبال که تازه دنبال کار م _

 .میواسه چند ماه بعد از مرگ پدر و مادرمه. اون جا آشنا شد انیجر نیا

 کردم صدام باال نره گفتم: یم یکه سع یبا حرص درحال ست،یهمش ن نیا

 خواستگارت بوده؟ _

شد  یآدم م رهیدستگ یو آب گلوش رو قورت داد. از نگاهش همه چ دیگرد شده سمتم چرخ یو چشم ها باتعجب

 جواب داد. یبا زبون لب هاش رو تر کرد و با اخم کمرنگ یکم دینگاه منتظرم رو د یوقت

 !دیشن یبود اما، جواب منف _

 حرص گفتم: با

 ؟یداد یاونوقت چرا جواب منف_

 یچشم ریباال زد. ز رتمی. فقط حس کردم بدجور رگ غدمیرو پرس نیدونم چرا ازش ا یتعجب نگاهم کرد، نم با

 آروم گفت: دیکش یمانتوش رو م نییکه پا ینگاهم کرد و درحال

 .گهیبود تموم شد رفت د یزیچ هی ؟یپرس یچرا م_

 دادم گفتم: یکه بدجور فرمون رو فشار م یرو خودم نشدم، ناخودآگاه صدام رو باال بردم و درحال یکنترل

 بدونم! دیرو با زیمن همه چ _

که نکنه قبل من  دیچرخ یم نیبهم دست داده بود. مدام تو ذهنم ا یدونم چرا انقدر حس بد یدادم کپ کرد، نم از

 رو دوست داشته! یکی

نداشتم.  یخوب طیباال بود و من شرا یلیخ یاز نظر طبقات الدیبد بود. م یلیخ طمین؛ شرادادم چو یجواب منف _

 .ومدیبعدشم ازش خوشم ن

جملش  نیشروع کردن به گفتن جواب از اول یو ناراحت شدم، وقت یدونم چرا آنقدر عصبان یجوابش نم دنیشن با

 ؟یداد یشد بله رو م یجور م طیاگر شرا یعنیگرفتم  شیآت

 آروم تر شدم.  ومدیبا جمله آخرش که گفت خوشش ن اما
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از  نمیبرم با ماش دیکردم االن با ی. حس مآوردیبدجور داشت بهم فشار م یهم نباشه ول یمسئله مهم یلیخ دیشا 

 روش رد بشم. 

 نبود، اصال غلط کرده از هلنا خوشش اومده! میبد زیچ نیچشم ها نقش بست، همچ یجلو رشیتصو ناخودآگاه

هلنا حواسم رو جمع  یخودم که با صدا ایدادم  یدونم داشتم به اون فحش م یبودم و تو دلم نم ریبا خودم درگ مارس

 کردم.

 !ادهیز یلیسرعتت خ نیشاه _

 انداختم، صد و هشتاد تا تو بزرگراه! چه خبره؟ نیبه سرعت ماش ینگاه

 یبه موهام زدم، منم عقل ندارم مگه مهمه تو گذشته چ یآوردم و چنگ نییسرعت رو پا ینداده فور ریافسر گ تا

 اومده؟ شیپ

ودم حرصم از خ اد،یبراش خواستگار ب دیاش دارم صد درصد بانتونستم نگه اقتیل یمنِ ب یوقت یِلیدختر تکم هلنا

 شدم. یگور به گور سیاون فرانس میکه عرضه نداشتم زود ول کردم، زود تسل رهیگیم

شه اما، دست خودم نبود واقعا  یطور نیخواستم ا یردوبدل نشد نم نمونیب یحرف چیبود و ه ریمدت فکرم درگ تمام

 دونستم. ینم شمیلیبود و دل یعصب

 روهم نداشتم. نیحوصله پارک کردن ماش یبچه ها در رو برامون باز کردن و من حت دمیدیعمارت که رس به

 رهیسمت هلنا که کال سکوت کرده بود و خ دمیدم و چرخراه پله ها خاموش کر کیخود خونه نزد کیرو نزد نیماش

 ه؟یچ چارهیب نیا ریصحبت کنم، تقص متیکردم با آرامش و مال یو سع دمیکش یقیداشتبرد بود. نفس عم

  ؟یشینم ادهیپ _

 .دیرسیبگم اصال به ذهنم نم تونستمینم یزیچ چیبهم انداخت، ه یو نگاه نگران سرچرخوند

 سمت در خونه رفت.  یحرف چیشد و بدون ه ادهیپ نیاز ماش آروم

 یرفت ببره، خم شدم سمت صندل ادشیرو  لیافتاد وسا ادمیاومدم که  نییپا نیخودمم از ماش یپوف کالفه ا با

 رو بستم. نیو پرت هارو برداشتم و در ماشعقب و همه خرت
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 نیماش ستنین اریندا و دان یعنی نیساکت ساکت بود و اکثر چراغ ها زحمت روشن بودن به خود ندادن، ا عمارت

 نبود. اطیتو ح ارمیدان

 یبه سمت در اصل یدر ورود یجلو یشمرده از پله ها یفرو بردم و با قدم ها بمیج یرو تو نیماش چیسوئ الیخیب

 سالن رفتم.

 خواست بخوابم. یقط دلم مو ف سوختیم یخواب یهام از ب چشم

 نلویکتک خورده از پله ها باال رفتم، نا یداغون ها نیاز هلنا هم نبود، مثل ا یخستم رو به اطراف انداختم خبر نگاه

 رشیکنه، لباس ز یکردم داره خفم م یدادم و تو اتاق رفتم، اول کتم رو درآوردم چون حس م یها رو تکون دیخر

 ساعت بخوابم بلکه حالم بهتر شه.  چند کیرو پرت کردم رو تخت،  عوض کردم و مثل جنازه خودم

 ن،یینثار عقل از کار افتادم کردم. دروغ چرا حال نداشتم برم پا یهلنا افتادم و فحش یگوش ادیچشم هام گرم شد  تا

 رو از داخل جعبش درآوردم. شیرو تخت نشستم و گوش یهمون طور

هلنا رو  یچراغ خواب از برق، گوش دنیو با کش دمیکنار تختم خودم رو کش زیسمت م کمیخمارم  یبا چشم ها 

 جاش به شارژ زدم و دوباره رو تخت ولو شدم.

*** 

 "هلنا"

بهم دست داد به خودم زحمت  یقشنگ حس خفگ گهید یدوش آب نگه داشتم وقت ریشد سرم رو ز یکه م ییجا تا

با حرص چشم هام رو که به خاطر کف و شامپو  نیپکر شاه افهیق یادآوریاما، بازم با  دمیدادم و سرم رو عقب کش

 .دمیسوخت رو محکم بهم کوب یم

  ؟یاون جا سبز بش دیبا روزیچرا د الدیبزنه م گندت

 بوده میواسه قد زیچ کیکرده، درسته  یبفهمه که صاحاب کارم ازم خواستگار نیخدا اصال دوست نداشتم شاه یوا

 اما، بازم دوست نداشتم!

 کیواسه  گهینبود که! د یمهم زیبدم بگم جهنم، چ یخوام خودم رو دلدار یم یحرص موهام رو چنگ زدم، ه با

 باشه. یخواد هر خر یحاال م اد،یخواستگار ب دیدختر با
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به اثباتم  نیو ناراحت شاه یعصب افهیق یادآوریکردم با  یبودن موضوع رو ثابت م تیاهم یتو ذهنم ب یهرچ اما،

 شد. یمگند زده 

برام سخت شده، دوش آب گرم رو بستم و با دست  دنینفس کش یکردم کم یحموم رو بخار گرفته بود و حس م کل

 تمام موهام رو به عقب فرستادم.

هتر حالم ب یلیصبح خ روزیکردم نسبت به د یخوشگذشت! حس م یلیخ م،یریرو فاکتور بگ الدیاگر م ییخدا یول

 شده.

 نیهست نه ا نیاز شاه یصبحِ اما نه خبر ازدهی کیاومدم، ساعت نزد رونیاز حموم ب عیکارهام رو کردم و سر هیبق

 .ستنین روزیکه از د چوندنیبا داداشش کجا پ ستیشده معلوم ن لیزل یندا

ونده م نمیهمبلندم رو خشک کردم،  یکه بدجور حالم رو دربرگرفته بود، موها یو با تمام کالفگ ستادمیا نهیآ یجلو

 شم! ضیمر ریرواگیهاگ نیتو ا

 یحالش بهتر شده سع نمیکه شاه یمرده ها نبودم! از موقع ا هیشب گهیبه چهره ام انداختم، نسبت به قبل د ینگاه

 کردم حداقل به خودم برسم.

 نیونه به ابدبختم تموم شد با حوله جمع کردمش و رفتم تو سالن همچنان غرق سکوت! آدم تو خ یکه با موها کارم

 نباشه. یکنه به خصوص که کس یخوف م یبزرگ

که باز ذهنم افسار  نیزل زدم اما، قبل از ا واریآشپزخونه نشستم و به به د کیمبل سه نفره نزد یرو یا قهیدق چند

عمارت، سرم رو  اطیبه ح نیماش کیدر و  ورود  یصدا دنیمسخره با شن یپاره کنه و شروع کنه به کنکاش فکرها

 سمت پنجره چرخوندم.

 !بله دمیکه د ستادمیا یبلند شدم و کنار در ورود اتیمطمئن شدن از حدس یکنم نداست که برگشته، برا فکر

 خوب بود!  میهمه چ دمیبه سر و وضعم کش یاومدن، دست یبه سمت در م دنیخند یکه م یدر حال اریو دان ندا

خورم! ب نیبود زم کیبرداشت که از پشت نزد زیبزنم که چنان سمتم خ یخواستم حرفتا وارد خونه شد، با لبخند  ندا

 گفت:  دهیباال پر یو ابرو ها طونیش یگرد شده نگاهش کردم که سمت صورتم خم شد و با چشم ها یبا چشم ها

 !رمیبگ یچه رنگ یسمونیفقط بگو س _
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ندا که درست تو حلقم بود  دنیهم داخل اومد، با د اریگفت! همزمان دان یچ دمیهنگ بودم که اصال نفهم آنقدر

 رو کرد سمتم و سالم کرد. د،یخند

 جوابش رو دادم گفتم: یسرشونه ندا بهش نگاه کردم و با لبخند هول از

 ندا چه مرگته؟ خفه شدم برو کنار! _

 به سرتا پام انداخت. ینگاه طنتیباال انداخت و با ش ییلب گفت، ابرو ریز ینوچ

 .نمیبحث و عوض نکن بنال ب_

 شونش گذاشتم و گفتم: یرو رو دستم

 بگم؟ یکدوم بحث؟ چ _

 !یخاک برسر یسراغ سوال ها میریبعد م رمیبگ یچه رنگ یسمونیاول بگو س _

 ندارو به عقب هول دادم. کمی دمیکش یقیحد ممکن گرد شد، نفس عم نیهام تا آخر چشم

 ؟یاسکول نمود ؟یچ یسمونیس_

معروفش  یکن ها ینگاه از اون نگاه قهوه ا کیاز اتاق ها رفت. ندا  یکیسمت  یحرف چیو بدون ه دیخند زیر اریدان

 بهم انداخت و گفت: 

شد  یچ شبید نمیحله. حاال بگو بب یست، اصال برفک هم نداره اوک نهیآ نیع یباشه باشه جهت کابلو خوب گرفت_

  ن؟یکرد یچه غلط گمیم نمودم؟ شلمغز یبگو تا خونت و نخوردم. اوسکول چ

لبم رو گاز گرفتم و با  نه،یکه آب شدنم رو بب ستیجا ن نیاالن ا اریافتاد و خدارو شکر کردم که دان میدوزار تازه

 .دمیدست ندارو سمت خودم کش یآروم یصدا

 خجالت بکش بچه زشته. ؟یگی! چرا چرت مواشی سیه _

 گفت: یطانیتخس نگاهم کرد، انگار قصد نداشت آروم صحبت کنه با لبخند ش ندا
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 یمن نده خودت م یبه صدا یالک ری. بعدم گدیکرد یجون من خجالتت رو بزار کنار بدون سانسور بگو چه غلط _

 فهمن  پس خودت و خسته نکن، زرتو بزن. یکل عمارت م زنمیحرف م یمن در گوش یدون

 و گفتم: نمیبه س حرص دستم رو زدم با

 بشه. یخبر ستینبود اصال قرار ن یخبر شبیندا زشته آروم حرف بزن، د _

 قدم عقب رفت. کیهاش گرد شد و  چشم

قد ! چنایو ا یسمونیواسه س دمینقشه کش شبیخطره؟  من رو باش چقدر د یب تیآنقدر کبر نیشاه نیا یعنیوا _

 یرانیا لمیف یاز بس نشست نیانداخت یتف تو صورت هم م هی . خدا لگدتون کنه، حداقلدمیخند اریبا دان شبید

 شده بدبخت. یمخت تک بعد یدید

 چ،ینداشتمون رو برد ه ینداره! آبرو ایذرم ح کی یندام که حت نیعاشق ا یعنینشست  میشونیپ یشرم رو عرق

 سمتش و با حرص گفت: دیهوا چرخ یب اریتازه ترورمون هم کرد. با ورود دان

 ..رویب ادیب یشلمغز نیکن از فازه ا زیو زینکرده نگفتم برو و یغلط چیه نمیشاه نیا میاسکول شد یبابا دان _

م برداشتم و دست زیرو با رسم شکل بگه سمتش خ انیکه تا ته جر نیرفت، قبل ا یبود داشت به باد م یهرچ گهید

نم دق نک نیا یجا از دست  کارا نی! من ایِ تیتو چه وضع اریدان نمیروم نشد برگردم بب یدهنش گذاشتم، حت یرو رو

 سکتم صد درصده!

 گنگ بود! شیمقدار کیدهنش بود  یفقط چون دستم رو دادیم حاتیداشت واسه خودش توض همچنان

 دیسر یبه نظر م یکه عصب یسمتم سرچرخوند و با صورت دیکش نییدهنش پا یکالفه شد و دستم رو از رو باالخره

 گفت:

 !یزهرمار! خفم کرد _

 به چهرش انداختم. یشده بود، با چندش نگاه یندا توف یصورتم گرفتم که به خاطر صحبت ها یرو جلو دستم

 .رهیگرگ گازت بگ یدختر، اله یآبرومون رو برد _

 باشه اشاره کرد. یعاد ایدونست بخنده  یکه نم چارهیب اریتکون داد و با دست به دان یبه جانب سر حق
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قشنگ تر  یدعا هیجدوآبادشم آوردم جلو چشاش.  چینشده ه فمیاز گرگ بدتر تاحاال حر ؟ینیبیم ارویدان نیا_

 .ارمیو دربافتاد بتونم پدرش رمیخطر هم گ یب تیکبر هیبختمون واشد  نیبرام بکن، بلکم ا

و  بیغر بیتاسف تکون دادم، خدا کرمت رو شکر دوستامون هم عج یاز رو یو سر میشونیبه پ دمیکوب یکی

 .وستیاند، خدا من رو بکش آبروِ نداشتم به ملکوتت پداغون

بره  که کامل یداد و سمت آشپزخونه رفت، با نگاه تا موقع ا یسرش رو تکون دمیانداختم که د اریشرمنده به دان نگاه

 .دمیکردم که با داد ندا، سمتش چرخ بشیداخل تعق

 عصابمون کو؟ یب سینزن. رئ دیو دداداش من _

 گفتم: یبا اخم کمرنگ 

 دونم، فکر کنم خوابه. ینم _

تا مرتبش کنه، با سر به طبقه باال اشاره  آوردیباشه تکون داد و همون طور که شالش رو از سرش درم یبه معن یسر

 کرد.

جا ساعت  نیآنقدر خستس تا االن خوابه، قبل اومدن تو به ا ن،یکه ا دیکرد یمن موندم پس شما دوتا چه غلط _

 کنم؟ دارشیبرم قشنگ ب ای یصداش کن یریظهره م کیکرد، االن نزد یاعالم م ینظام هفت صبح حکومت

 رفت. یو موهاش ور م نکینبود و کامال داشت با ع الشیخ نینگاهش کردم، ع نهیبه س دست

 ییجورا کیو  رهیگیخندم م فتمیکه دربارمون کردن م یفکر ادی یوقت یاز طرف شم،یدختر نم نیا فیمن حر ر،ینخ

 حرصم گرفته! گمیکشم، از طرف د یخجالت م

 لب ریشدم تا به پله ها برسم ز یدست از سر نگاه کردن بهش برداشتم و همون طور که از کنار مبل ها رد م باالخره

 گفتم:

 طلبت ندا. یکی_

درش که  یلوج کیرو کوچکردم، به راه یبه سمت باال ط یکی یکیآروم پله ها رو  ینداد، با قدم ها یو جواب دیخند

و هوله رو روش  دمیشده بود کش ختهیبهم ر یندا کم یباز یکه به خاطر وحش سمیخ یبه موها یاول دست دمیرس

 کردم. میتنظ
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 .ومدین یصبر کردم جواب یو منتظر موندم تا جواب بده اما، هرچ دمیکوب یبه در اتاقش چند بار یقینفس عم با

 و بازم در زدم. خاروندم یپلکم رو کم یدستم گوشه باال با

 هنوز خوابه؟ یعنی _

 در رو باز کردم. یال کمیدر رو چرخوندم و  رهیاز ندا نبود مردد دستگ یانداختم، خبرپله راه نییرو سمت پا صورتم

رو تخت نشسته بود و  ختهیبهم ر یکه با موها نیشاه دنیکه با د دمیکش یرو جلو بردم و داخل اتاق سرک سرم

 لحظه چشم هام گرد شد. کیکرد  یخواب آلوده نگاهم م

  ؟یداریب _

 و در اتاقش رو کامل باز کردم. ستادمیو با دست اشاره کرد داخل برم، صاف ا دیکش یا ازهیخم

 ؟یچرا در زدم جواب نداد _

 گرفته نجوا کرد. یصدا و با دیبه سمت عقب خودش رو کش یتخت قرار داد و کم یدستش رو پشتش، رو ا

 تو. یایخواستم ب یم _

 منم؟! یدیاز کجا فهم _

افتادم و  روزید ادینگاهش به چشم هام خورد، باز  ریکشش رو تموم کرد و ت دمیکه صداش رو شن ینفس بلند با

 .دیرس یناراحت به نظر م کمیپکرش، هنوز  افهیق

که  یتو، تنها کس ادیندم م ایجواب بدم  زنهیبار در م کی ارمیتو، دان ادیم یطور نیهم زنهیچون ندا اصوال در نم _

 بعدم مدل در زدنت فرق داره. ،ییتا جواب بدم تو زنهیآنقدر در م

 شد. یجور کیبه مدل در زدنم هم توجه کرده  یکه حت نیموندم، ته دلم از ا رهیو به فرش خ نییرو انداختم پا سرم

 و آروم گفتم: دمیرنگم کش یآب کیبه گوشه تون یدست

 فکر کنم کارت دارن. نییپا ایبرگشتن، ب اریندا و دان _

 بلند برداشتم. یو به مقصد فرار کردن، قدم ها دمینگفت که سمت در چرخ یزیچ
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 هلنا صبر کن. _

 خم شد و با دستش چند کمیبه سرتا پام کرد  ییراینگاهش کردم، نگاه گ یو سوال دمیسمتش چرخ یقینفس عم با

 نه؟ ای نمیدونم چرا مردد بودم برم کنارش بش ی. نمدیتشک تخت کوب یرو یبار

نشستم، انگار که از حرف  کشیتخت نزد یرفته رو برگشتم رو ریپا زورگوعه واسه خودش، مس کیقلبم هم  اما،

رو برداشت، تا کارش رو  یزیکنار تختش خم شد و چ زیبهم زد، سمت م یگوش کردنم خوشحال شده باشه لبخند

 انداختم. زشیو م نهینگاهم رو به آکنه 

 از جام اریاخت یآشنا بود، ب یادیشده نگاهش کردم، ز زیر یبا چشم ها ییفوق العاده آشنا ءیش دنیبا د ناخودآگاه

 نیتزئ یکه دورش با روبان قرمز رنگ یکیعطر و ادکلن هاش، عطر کوچ نی. از بستادمیا زشیم یبلند شدم و جلو

 شده رو برداشتم.

که دوسال  یِعطر نینشست، ا مینیتلخش به ب یبو حهیابروهام نشست، درش رو آروم باز کردم که را نیب یاخم

نگاه  زیچسبوندم. دوباره به م نارویمن خودم ا دم،یکش کشیکوچ یبه روبان ها یدست دمش،یبار د نیآخر شیپ

 !دمیخودم واسش خر یکه با پوال یرنگ یکردم ساعت چرم مشک

 ش داشته!که هنوز نگه شهیساعت بودم باورم نم عطر و رهیخ رهیخ

 نگاه کردم که موشکافانه و با حالت  نیشاه یبه چشم ها نهیسرم رو باال آوردم و از تو آ 

 . فشردمیانگشت هام م نیبود که ب یقفل دستم و عطر و ساعت یخاص

که نگاهش رو از دست هام سُر داد به چشم  دمیهمه مدت؟ بهت زده سمتش چرخ نیا ؟یرو نگه داشت نیا یلعنت

 بغض کردم. یها

 بستم و گفتم: یمردمک لرزون چشم هام رو لحظه ا یقیهام رو به هم فشردم و با نفس عم لب

 ؟یش داشتهمه مدت، نگه نیا _

 .کرد ینگاه کرد از اون نگاه ها که چشم هام رو تر م کنه،یم رانیزد از اون لبخندا که قلب رو و لبخند

 اما نفس من بند اومد. د،یکش نفس
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 یاینبود که، رو یفکر نکرده باشم، روز میکه باهم داشت ینبوده که به اون لحظات خوب یدوسال روز نیتو ا _

 رو تو ذهنم مرور نکرده باشم. رنمیش یاینبوده که رو ینکرده باشم. شب یداشتنت رو تو دلم زندون

 مرد بودم و هنوزم هستم! نیکردم اما، لبخند زدم من عاشق ا بغض

به حال آشفتم زد و با خنده  یلبخند د،یحالم رو فهم دینه؟ شا ایبزنم  یحرف زهیاصال جا ایبگم  یدونستم چ ینم

 گفت:

 ؟ینیرو بب تیگوش یخوا یجا، نم نیا ایماتت نبره ب _

تخت  یآروم کنارش رو یگذاشتم و با قدم ها شنهیآ کینزد ییو ساعت و عطر رو جا دمیکش مینیبه ب یدست

 برگشتم.

 دهیکه خر ییزایو تمام چ یتو اتاق اومدم و کال گوش میبودم مستق یآنقدر کالفه و عصب میبرگشت یوقت شبید

 موندم، هنوزم تو شک ساعت و عطره بودم. رهیتخت خ هیرفت. رو به روش چهار زانو نشستم و به رو ادمیرو  میبود

و  دیبه گونم کش یکش اومد، دست یسرم رو بلند کرد و لب هاش به لبخند یچونم گذاشت و با مهربون ریرو ز دستش

 رو سمتم گرفت. میگوش

 رفتم.رو ازش گ یو گوش دمیبه چشمم کش یکه واسه گذشته دلتنگ بود دست یو با قلب دمیرو باال کش مینیب یکم

 رو از دست دادم. میپدر و مادرم رو از دست دادم همه چ یبود اما، اصال بلد نبودم باهاش کار کنم، وقت روشن

 شد گردو شکست! یبود که باهاش م یمیقد یادکمه نیاز ا میاالنم گوش تا

رو تخت  کمیتو موهاش فرو کرد.  یدست ،یزل زدم با تک خنده ا یمثل منگ ها به صفحه گوش دیکه د نیشاه

که پشتم  یمن رو برگردوند جور متیشونه هام و با مالمتعجب نگاهش کردم که دست برد سمت  د،یخودش رو کش

 بهش بود.

 سر چرخوندم سمتش و گفتم: متعجب

 ؟یکن یم کاریچ _
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من رو از پشت چسبوند به خودش، کمرم به  د،ینشست که برق از سرم پر نمیس یبده دستش رو یکه جواب نیا بدون

رو  امکرد و سرش رو از پشت به صورتم چسبوند. قلبم مثل اسب رم کرد نفس حبس شده یبرخورد م نشیقفسه س

 فرستادم. رونیب یبا بدبخت

جا به جا شد و  کمیرو ازم گرفت.  یحرکتم، گوش یسِر شده و ب یانگشت ها نیرو سمت دستم آورد و از ب دستش

 پاهاش رو دو طرفم قرار داد.

 .یکار کن یربدم، باهاش چه طو ادیبزار بهت  _

نگاه کردم.  یمات و مبهوت به گوش ،یداشتم به جز ناراحت یهر حس یکینزد نیکه از ا یگلوم قورت دادم، درحال آب

 یصورتش بود که گاه یکه کل حواسم پ یدادم، درحال یداد و من فقط سر تکون م یم حیباحوصله برام توض نیشاه

 شد. یباعث قلقلکم م ششیکرد و ته ر یکردم رو لمس م خیصورت 

 نگاه کردم. یرو لب هام نشست و به گوش یمیکم لبخند مال کم

تو  یمهم زیچ دوارمینکردن ام داشیاما، پ ارنیرو ب تیجا شماره هاته. من بچه هارو فرستادم گوش نیا نیبب _

 نباشه. تیگوش

 رو وارد کرد. یرو باال آورد و شماره ا دشیصفحه کل بعد

 شماره من. نیا _

 یکه قبال خودم چ ارمیب ادیکردم به  یکرد. سع ویس نیدقت و ذوق به شماره وارد شده نگاه کردم، اسمش رو شاه با

 .ومدین ادمی یکرده بودمش؟ ول ویس

 اومد با ذوق گفتم: یها خوشم م حیتوض نیکه کم کم داشت از ا یاومد. درحال رونیقسمت تماس ها ب از

 نداره؟ یباز _

بدنش باعث  یخورد و گرما یصورتم نگاهش کردم، نفسش به صورتم م یبهم چسبوند، از پهنا و صورتش رو دیخند

 بدنم باال بره. یشده بود منم دما

 جوجه. زمیریبرات م میباز _
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 نشستم.  خیس یندا، لحظه ا غیج یرفت که با صدا یا گهیصفحه تو قسمت د یها کنیآ نیب از

 اومده. ییکه خونسرد بود و انگار نه انگار که صدا نیسمت شاه دمیچرخ

 اومد! غیج یصدا _

 گفت: لکسیدوباره دستش رو گذاشت رو شونم و من رو چسبوند به خودش و ر الیخیب نیشاه

 کنه. یدعوا م ارینداعه احتماال باز داره با دان ستین یزیچ _

شدم  الیخیکه گذشت ب کمیمن،  یها دنیکش غیج شهیندا آروم صحبت کردنش م ستین یزیحق داره بگه چ البته

ر به د ی. نگاه نگراندیبه گوش رس یزیشدن چ دهیوکوب غیج یگوش کردم که بازم صدا نیشاه یزایچ هیو به بق

 انداختم و صورتم رو سمتش چرخوندم.

 باشه. یهم  اومد، فکر نکنم عاد یزیشدنه چ دهیکوب یها، صدا ییِفکر کنم خبرا یول نیشاه _

 .دیباال انداخت و خند یشونه ا نیشاه

ه ش یمگه م ه؟یختیچه ر یدون یم یمدت باهاش دوست بود نیصحبت کردنشه، تو که ا نهیپس زم نمی. اهینه عاد_

 دست گل به آب نده؟ نیا

 ..یآره بودم ول _

به در کرد و آروم  یهم با تعجب نگاه نیبار شاه نیو چشم هام گرد شد، ا دیحرف تو دهنم ماس اریداد دان یصدا با

 گفت:

 !ستین یعاد یکی نیخب، ا _

 نگران یتو موهاش فرو کرد، من که حساب یاومد و دست نییتخت پا گهیاز طرف د نمیکه من بلند شدم شاه همزمان

 دنبالم اومد. یبا اخم کمرنگ نمیپا تند کردم و سمت در رفتم، شاه عیشده بودم سر

و مات حرکاتشون  ستادمیپله اهمون وسط راه دنشونیاومدم که با د نییپله ها پا تند از یرو باز کردم و با قدم ها در

 موندم.
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باسنش و رون پاش همش در حال گردنش  یدونم چرا دستش رو یقرمز شده بود و نم تیکه از عصبان یدرحال اریدان

 کرد! یو وسط هاش آخ و اوخ م دیکش یبود داشت سر ندا داد م

 یبا حالت تهاجم گرانه ا ستادهیا یدر ورود یکینزد یِکامال مشخصِ تا حد انفجار عصبمتورم گردنش  یرگ ها از

 داد زد. ستادهیآشپزخونه با خنده ا کیکه نزد ییسمت ندا

 کشتمت. رونیب یو از در بزارپات وچیبده من اون سوئ ارم،یو در مخدا شاهده پدرت _

و  تو هوا تکون داد یگذاشت، دست زیرو م ختهیر یکه معلوم نبود قبال توش چ یکیندا خونسرد ظرف پالست عوضش

 گفت:

 سرت گهید یبال هی یخوا یم اد،یتا چشت درب رونیب رمی. ماریو دربچشم، پدرم یریمنو بگ یعمرا! اگه تونست _

 ارم؟یب

بهش کرد، من که  یبرداشت که ندا مبل رو دور زد و زبون دراز زیمشت شده سمتش خ یبا دست ها اریدان همزمان

ر باهام فاصله نداشت س شتریکه چندتا پله ب نیشاه یکردم که با صدا یمتعجب نگاهشون م ه،یچ نایفاز ا دمینفهم

 چرخوندم.

 ؟یراه انداخت یسر و صداها رو واسه چ نیچه مرگتونه؟ ا _

 با حرص ندا رو نشون داد و گفت: اومدیکه از کلش دود داشت درم اریدان

خواد بره  یبرداشته م چیسوئ یشده زور ریدادم دستش زده ترکونده حاالم که تعم ونیروز ماش هیچه مرگمه؟ _

 .رونیب

 اولش و شالش کال از سرش افتاد. یو خنده برگشت سر جا غیبرداشت که ندا با ج زیسمتش خ دوباره

 ! یبش نمیماشدوباره سوار  ذارمینم رممیمن بم _

 رو کرد سمت ندا و با دست به رون پاش اشاره کرد و با حرص ادامه داد. بعد

 سوخت! ،یروان _
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ث شده، با مک سیخ یبود که انگار کم اریدان یکه تو نخ شلوار ورزش یو درحال ستادیکنارم ا یبا اخم کمرنگ نیشاه

 گفت:

 سرت آورده؟! ییچه بال قایدق _

بزنه که ندا سر چرخوند سمت ما دوتا و  یخواست حرف تیحرف داغ دلش تازه شده باشه با عصبان نیکه با ا انگار

 گفت: یجد یلیخ

 برس تو مسائل مهر خواهر و برادر دخالت نکن! تیباز تیتو برو به کبر سیرئ _

 منفجر شد و داد زد. اریدان گهیگفت که د ظیکلمه مهر رو غل چنان

 میداشت خچالیتو  خی یبودم ور داشه هرچ دهیخبر مرگم تو اتاق دراز کش قهیو دقد یبگو عذاب اله ه؟یبال چ _

 تو... ختهیر

دم رو خو یمنم نتونستم جلو گهیادامه نداد فقط با حرص نگاهش کرد. د دیچیخنده ندا که تو کل عمارت پ کیشل با

 . دمیخند رمیبگ

 به من و ندا نگاه کرد. یجیو با حالت گ دیبه موهاش کش یبود، دست وفتادهین شیکه انگار دوزار نیشاه

 و گفت: اریکرد سمت دان رو

 تو کجات؟! ختهیر خی _

 به شلوارش کرد و گفت: یبا حرص اشاره ا اریدان

 همون جام! _

 گرفتم. که رو پله نشستم و دلم دمیخند یبود، درحد یما دوتا کاف دنیحرفش واسه دوباره ترک نیهم

 .خندهیدهنش داره م یدستش رو گرفته جلو نمیشاه دمیدکه  اومدیچشم هام اشک م از

 کردن آوردن؟  دایتو رو از کجا پ یعنیکردم،  یشد و فقط تو دلم داشتم ندا رو لعنت م یچشم هام وا نم گهید

 !یسر بدبخت آورد ییچه بال نیا
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 !چارهیب شهیم ضیسرد، مر یهوا نیتو ا اونم

دستم رو به نرده کنار پله گرفتم و از جام بلند  یشده بود، به سخت سیبودم که کل صورتم از اشک خ دهیخند آنقدر

 شدم.

گرفت تا مثل من ترکه  یخودش رو م یجلو یتاسف تکون داد و همون طور که هنوزم به سخت یاز رو یسر نیشاه

 گفت: اریخطاب به دان

یم دایپسر خوب پ هیحاالم که مبارکه اون جات به فنا رفت خودم برات  د،یاز اول شما دوتا جفتتون عقل نداشت _

 .یریهرچه زودتر سر و سامان بگ کنم

سمت ندا  دیبود انداخت و دوباره چرخ ستادهیا نهیکه دست به س نینگاه معنا دار به شاه کیپر اخم اول  اریدان

 تکون داد. دیدستش رو به حالت تهد

 !کشمتیم _

برداشت، به خاطر  زیستون رو دور زد و سمت ندا خ دیچیپ یبلند که تو سالن بدجور م یبا قدم هارو گفت  نیا تا

دستش فرار کرد و سمت در  ریاز ز یدرست راه بره، ندام فور تونستینم چارهیام که سرش آورده بود ب ییبال

 داد. ابتو دستش ت چیدرآورد و سوئ اریواسه دان یسالن رفت، زبون یخروج

 .یشیجون. آنقدرم حرص نخور چروک م یدان نمتیبیمن رفتم شب م _

 و گفت دِ بدو! نیا

 نمیاومدم و همزمان دست شاه نییخدا فضول از پله ها پا شهیمنم که هم ،یسمت در خروج دیدو اورد،یکم ن ارمیدان

 .دمیبود رو کش ستادهیکه مثل مجسمه ا

 .میمام بر ایب _

 شد لب زد. یقدم مر که با من همو همون طو دیباال پر ابروهاش

 ده؟یمن گوش م یمثال ندا به حرف ها کار؟یچ میما بر _
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 نمیخواستم بب یفقط م دهیکس گوش نم چیو دنبالم اومد، ندا به حرف ه دیخند دم،ینشدم و دستش رو کش الیخیب

 نه! ای رهیدر م اریآخر سر از دست دان

 یابر یبه صورتم خورد و حس سرما بهم دست داد، هوا کم یخنک میکه نس میرفت اطیدر سالن رو هول دادم و تو ح 

 .ستین بیساعت بارون بباره اصال عج نیبود و اگه تو ا

 !ستیبشو ن الیخیب نیبابا ا یراه انداخته بود، ا دادیو داد ب کردیهمچنان داشت دنبال ندا م اریدان  

 داد زدم.و  ستادمیپله ا نیرو ول کردم و رو اول نیشاه دست

 شه؟ ینم ینر رونیندا بسه، ول کن اون صاحاب مرده رو حاال ب _

 ندا فقط داد زد و گفت نه! 

از  . نداهمدیکش قیزانو هاش گذاشت و خم شد و چندتا نفس عم یکه انگار نفسش گرفته بود دوتا دستش رو اریدان

ه بود متر پارک شد مین دیبا فاصله شا نیشاه نیپشت ماش قایکه دق اریدان نیسوار ماش یفرصت استفاده کرد و فور

 نشست.

 که نفس کم آورده بود گفت: یاریو خطاب به دان ستادیپشتم ا نهیدست به س نیشاه

 که! یکم آورد _

 کرد داد زد. یرو روشن م نیکه تازه داشت ماش ییانداخت، سر بلند کرد و سمت ندا نیبه شاه ینگاه خسته ا اریدان

 داره! ندا سر جدت پاتو بزار رو ترمز. ریتو استارت گ نیهو ول نکن ماش هیو ر یندا ترمز دست _

ول  نیکه استارت بزنه ماش نیچون قبل ا د،ینشن دیشا ایفقط فکر کنم ندا گوش نکرد  ارمیسر درنم نیاز ماش من

د بلن ی! از صدانیشاه نیبه ماش دیرفت جلو و محکم کوب میست مستقکه کنار خونه یبیش کمیشد و به خاطر 

 حد ممکن چشم هام گرد شد. نیتا آخر نیبرخورد دوتا اماش

 نگاه کردم نیبرگشتم به شاه ینشست و با دست صورتش رو پوشوند، لحظه ا نیمات و بهوت همون جا رو زم اریدان

 کرد. یندا نگاه م یخیمتر وا مونده بود و با تعجب به شاهکار تار کیکه دهنش 

 ! دیها ترک نیماش یجفت چراغ ها قشنگ
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 مونده بودم.  انیجر نیاما، تو کف ا دیند بیآس یلینبود خ ادیز سرعت

 ایندم بخ نیدونستم با روشن شدن ماش یکه همچنان پشت فرمون ماتش برده بود، تازه تونست استارت بزنه. نم ندا

 نشون بدم؟ یچه عکس العمل دیساکت بمونم اصال با

 شل خطاب به ما گفت: شیداد و با خنده و ن نییرو پا شهیش نیاز داخل ماش ندا

 داره. ریخوره! مثل مخ تو گ یمثل آدم استارت نم ریاستارتش خرابه، ببرش تعم اریدان گمیم _

ر و دستِ آخ دیصورتش کش نییبه سمت پا شیشونیپ یدستش رو از باال نیشاه دن،یشروع کردم به خند زیر زیر

 .دمیخندینگاه به من کرد که هنوز م کیدهنش رو گرفت و 

اومد، شالش رو دوباره  نییپا نیاز ماش لکسیندا ر ن،یداغون سرچرخوند سمت شاه یزده هافلک نیمثل ا اریدان

 کرد لبش رو گاز گرفت. ینگاه م نیماش یشده به جلو زیر یسرش گذاشت و همون طور که با چشم ها یرو

 یآدم ها هیکه شب یو آروم بلند شد، چند قدم سمت ندا رفت و با لحن نیبا حرص دستش رو گذاشت رو زم اریدان

 ما رو با دست نشون داد و گفت: چارست،یب

 !کشتمونیم نیشاه _

رد شاهکارم بسته بشه رو ک نیبعد از زدن ا یقصد نداشت حت یکه انگار یشیانداخت بعد با ن اریاول به دان ینگاه ندا

 .دمیشنیبلندش رو م ینفس ها یکه کال قفل کرده بود و من فقط صدا ینیمت شاهس

 لوستر هست یالمپ ها نیاز ا یکی ستین یاونم مشکل دهیچراغ ترک هینشده که  یاز خودمونه طور سینه بابا رئ _

 .شهیروز اول م نیع زنمیها، از اونا واست م یمدل شمع

 نشون داد و ادامه داد. نیرو به شاه یبا دستش عالمت اوک همزمان

 واسه تصادفِ. نیراحتِ راحت! اصال نگران نباش ماش التیخ _

صادر کنه، من که  نیرو شاه ییسمت ما، انگار که منتظر بود حکم نها دیو چرخ شیشونیبه پ دیکوب یکی اریدان

 .دمیخندیهنوز داشتم م یجاتون خال
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تکون  یها بود، دست آخر سر نیماش یهمچنان چشمش رو دم،یرخو کامل سمتش چ دمیبه چشم هام کش یدست

 گفت: اریداد و خطاب به دان

 از طرف منم بزنش. _

 سمت خودش و به سمت در سالن قدم برداشت. دیرو گفت و دست من رو گرفت و کش نیا

 !شمیدوتا اخر سر خول م نیمن از دست ا_

*** 

جور  کیگشتم، اصال  یو داشتم تو تمام سوراخ هاش م یم تو گوشمعتادا تا خرخره سرم رو فرو کرده بود نیا مثل

بدبخت  یکردم که گوش یهاش رو دستکار نهیآنقدر رفتم و گز ماتشیرفتم، تو تنظ یور م زشیناجور با همه چ

 .رونیزبونش افتاده بود ب

و که فکرش ر یذوق کرده بودم هرچ یوصل شم، منم که حساب نترنتشیتاپش رو بهم داد تا به الب نیکه شاه بماند

 دانلود کردم. دیکن

 بدرد نخوره!  دیرفتم دانلود کردم که شا ییزایچ کیانواع آهنگ ها  اصال  لم،یعکس، ف ،یباز

 بازم هست؟ رمیگیم یمگه چند قدره که هرچ شه،یتموم نم نیشاه نترنتیدونم چرا حجم ا ینم فقط

و که داشت در ر ینیبلند کردم و به شاه یباز شد، سرم رو از تو گوش یکوتاه بودم که در اتاق با تقه ریدرگ همچنان

 شدم. رهیبست خ یم

 شمرده سمتم اومد و رو تخت نشست. یبهش انداختم با قدم ها یصاف رو تخت نشستم و نگاه کل دنشید با

 .دمیخریاصال نم رون،یب یاینم گهیتو اتاق و د یریگرفتن م یدونستم با گوش یاگه م_

 .دمی. با دستم گوشه کت کرم رنگش رو کشدیو لپم رو کش دیکردم که خند زونیو لوچم رو آو لب

 ؟یریم یدار ییجا _

 گاه قرار داد. هیتخت به صورت تک یدستش رو رو کیبه دستم کرد و  ینگاه
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 گردم.  یبرم ریکار دارم. د ییآره، جا _

به  یبهم دست داد نگاه یدونم چرا حس بد ی! نمکیرهفت شب بود و هوا هم تا کیبه ساعت کردم که نزد ینگاه

 پنجره انداختم و گفتم:

 خب فردا صبح برو. ست؟ین رید _

 و آروم گفت: دیلپم رو کش یمیلبخند مال با

. مزیرو به پات بر ستمیو تمام هست و ن رمتیراحت تو بغل بگ الیخوام با خ ی. ممیخوام زودتر عقد کن یهلنا، م _

 باشم. نمیریخوام زودتر تموم شه و من کنار ش یفقط م

 زنه؟یحرف م یجور نیکرد. چرا ا قیرو به ذره ذره وجودم تزر یبود که نگران یزیچ کینگاهش  تو

بود چشم  ی. با شک به چشم هاش که ازم فراردمیخودم رو جلوتر کش یرو گذاشتم کنار، کم یناخودآگاه گوش 

 گفتم: یدوختم و با نگران

 هان؟  ؟یزنیحرف م یطور هیچرا  ن،یشاه_

 لب زد. یمیمال یانداخت و با صدا نیی. سرش رو پادیبه موهاش کش یشد، دست میکه متوجه نگران انگار

  ؟یو ببخشمن یدیکردم رو فهم میکه ازت قا ییها قتیتمام حق یروز هیاگه  یدیقول م ؟یدیم یقول هی _

 . کوفتیم نمیحد ممکن گشاد شد و قلبم شتابان به س نیهام تا آخر چشم

  گه؟یداره م نارویچرا ا نیا

خوام فکر کنه هنوز ناراحتم که حافظم رو پاک  یتو دلم بمونه، نم یخوام حرف یسمت صورتش خم شدم، نم ناراحت

 کرده!

 یتنهام بزار ی. حق نداریکن یجبران م یخودت قول داد ادتهی! یجبران کن دیاما، با دمتیاالنم بخش نیمن هم _

 ؟یفهم یم

 کرد، از اون نگاه ها که قلبم رو به درد آورد.  نگاهم
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 .اوردیبرام به وجود م یدیانتظار برام ترسناک بود، داشت کابوس جد نیبهش چشم دوختم و ا منتظر

 .مونمیجونمم الزم باشه پات م یتا پا_

 دوارمیام رهیگیاز هرجا که داره سرچشمه م ینگران نیبخش بود اما آرامش بخش، نه! نگران بودم و ا نانیاطم لحنش

 دروغ باشه. دوارمیباشه، ام یالک

 ییها ی. گورمیبگ شیقهوه ا یدوست نداشتم چشم از دو گو شکستیساعت م کیت کیت یبا صدا نمونیب سکوت

 کرد. یم ییداخلش خودنما یقرمز یرگه ها لهیکه مثل ت

 رو دوست دارم! یرعادیغ یچشم ها نیا

 من رو دوست داره؟ یعاد یهم چشم ها نیدونم شاه ینم

 .دیبه داخل اتاق رس اریدان ی. پشت بندش صدامیدر دست از سر زل زدن به هم برداشت یبا صدا باالخره

 ؟یاینم د،یشاهرخ االن رس _

 .میاومد _

 و بغلم کرد.  اوردیکه طاقت ن دید یدونم تو نگاهم چ یاش بودم، نم رهیکه همچنان خ یسمت من سرچرخوند

 و محکم! سفت

نامنظمِ ضربان قلبش گوش دادم، چشم هام رو بستم و ناخودآگاه خودم  تمینشست و با دقت به ر نشیس یرو سرم

  شم؟یهم دستم رو دور کمرش حلقه کردم. چرا دارم دلتنگ م

 من رو فاصله داد. یموهام کاشت و از خودش کم یرو یه ابوس نمش؟یبیفردا دوباره نم مگه

 چشم هام نگاه کرد. به

 زود تموم شه. یلیخ یهمه چ دمیقول م ،ینگران نباش جوجه رنگ _

 ؟یچ یعنی ،یهمه چ_
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رو گفت که آوا نداشت و  یزیزمزمه وار چ رلبیهاش رو بهم فشرد و من نگاهم رو به فک قفل کردش انداختم، ز لب

 باالخره لب باز کرد. ،یِنتونستم بفهمم چ

 .رهیخواد بگ یم گهید یکی. اگه بشه میفروشیرو م مونیخونه پدر میدار مونه،یجا م نیامشب شاهرخ ا _

پاره  هکیبا نگاهت من رو ت یکه دار یتو مهم ،یلعنت ینداشت، برام مهم نبود االن تو مهم یتیکردم برام جذاب سکوت

 ؟یکه بشنو ستیقلبم آنقدر بلند ن ی! چرا حرف هایکن یم

 مکث بلند شد.  یو با کم دیبه گونم کش یدست د،یسکوتم رو د یوقت

 سمت در اتاق رفت، ناخواسته به دنبالش بلند شدم. دیدزیکه نگاهش رو ازم م یدرحال

 .شهیم رمیداره د _

 دنیبود با د دهیبه سر و وضعم رفتم. شاهرخ که تازه انگار رس یرفت، منم بعد نگاه کوتاه رونیروباز کرد و ب در

 تو بغل گرفدتش. نیبزنه که شاه یکرد و خواست حرف یمونده رو ط یچند قدم باق نیشاه

 حلقه کرد. نیبازش رو بست اما، دستش رو باال آورد و دور شاه مهیاولش شکه شد، دهن ن شاهرخ

 ؟یکوچولو؟ افتخار بغل کردن بهمون داد چته داداش _

 داره. یمتفاوت یکردم رنگ و بو یبغل کردنشونم حس م یاون دوتا موندم که حت رهیدادم و خ هیتک وارید به

 شد گفت: یهمون طور که ازش جدا م یگرفته ا یبا صدا نیلحن شوخ شاهرخ، شاه برعکس

 دلم برات تنگ شده بود. _

 لبخند زد. مچهیو ن دیبه شونش کش یدست نیشاه متعجب نگاهش کرد که شاهرخ

 گفت: یبود با چند قدم کوتاه کنارم اومد و با نگران ستادهیندا که کنار در آشپزخونه ا 

 حاله؟ یب افتیحالت خوبه؟ چرا آنقدر ق _

 دونم چه مرگمه! یبهش انداختم، االن خودم هم نم یخسته ا نگاه
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 بگم؟  فقط ینه، چ ایهست نگران باشم  زیدونم اصال جا ینم ینه، وقت ای یِهام واقع ینگران لیدونم دل ینم یوقت

که  دمیشنیاما، من اصال نم زدیکه داشت حرف م نیسمت شاه دمیخوبم تکون دادم و دوباره چرخ یبه معن یسر

دش انداخت و پشت بن نیرو تو گردن شاه یزیفقط شاهد تکون خوردن لب هاشون و شاهرخ بودم که چ گنیم یچ

 رو بغل کردن.  گهیبازم همد

 از حرکات اون دوتا نداشتم. یخودش پابرجا بود و درک یبدم، همچنان به بد حس

که  یرو به در خروج دمید یبه خودم اومدم که شاهرخ جلو یفقط زمان ست،یمثل صبح ن نیکردم شاه یحس م فقط

 رو به چهره اش انداختم. میرفت، گرفت. نگاه مملو از ناراحت رونیازش ب نیشد شاه یم یا قهیچند دق

 نبود. دمیکه بعد مرگ پدرش د یاز شاهرخ یخبر گهیگذشته اصالح کرده بود و د مثل

 حالت خوبه؟  _

 گفتم: یگرفته ا یو با صدا دمیبه گوشه شالم کش یفرستادم، دست رونیهمراه با آه ب یو بازدم ستادمیا صاف

 د؟یشما خوب دمتونیقته ندو یلیخ ،یمرس _

 کرد و گفت: زیچشم هاش رو ر یداد، کم هیتک واریبه د نهیبه س دست

کرد  تتیهنوز  پابرجاست اگه اذ شیدونم اعصاب خورد کن یالبته م کنه؟ینم تتیکه اذ نیشاه نمی. ببستمیبد ن_

 بگو که ما بر...

 داد زد. ونیتلوز یوسط حرفش و از جلو دیپر ندا

 تا صدا جغد بده! مشیزنیسرش آنقدر م میزیریم ییسه تا یسوت بزن هی _

ندا هم  یشوخ یو دوباره نگاهش رو به من انداخت. حت دیزدم، شاهرخم آروم خند یحرفش لبخند کمرنگ نیا با

 یکیچکو زیبد و ترسناک برام افتاد که واسه هرچ ینگرانم، آنقدر اتفاق ها یمن الک دیکرد. شا یحالم رو بهتر نم

 شدم.  ینگران م

 صدام رو صاف کردم و گفتم: کمیعوض کرد بحث و حالم هم شده  واسه

 د؟یفروشیخونتون رو م دیراسته که دار _
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 گفت: یآروم یآره تکون داد و با صدا یبه معن یو سر دیبه موهاش کش یدست شاهرخ

داخلش، اون خونه فقط نحس بود. فقط از کل اون خونه، همون دوتا چمدون  لیالبته فروختم تموم شد با تمام وسا _

 موند. یدر باق یجلو

 از اون خونه متنفر باشه. دمیدر اشاره کرد. بهش حق م یرنگ جلو اهیبه دوتا چمدون س و

 سر بلند کردم و گفتم: دهیخانم و سپ نایم یادآورینگفتم اما، با  یزیچ

 شد؟یچ ناخانمیپس م_

 دم،یکه خونه خر نی. بعد اکنهیم یهاشون که تو قم زندگ لیاز فام یکیفرستادمشون خونه  یچند روز هیش راست_

 احتماال برگرده.

 زیچ کیساعت  نیاونم تو ا نیکردم رفتن شاه یتکون دادم. هچ حوصله نداشتم و حس م دنیفهم یبه معن یسر

 .گستیو مرموز د بیعج

 کار دارم با اجازه. کمیمن _

و دست هام رو پشتم  ستادمیمجال جواب دادن بهش رو ندادم و برگشتم اتاق و در رو بستم. چند لحظه پشت در ا 

 قفل کردم.

و من  زدیبه دلم چنگ م یداشت، حس نگران یا گهید یریمجزوب چراغ خواب کنار تخت بود اما ذهنم درگ نگاهم

 حس مسخره نداشتم.  نیتوان مقاومت در برابر ا

 یانداختم، حس م یبه گوش ی. نگاهدمیتخت دراز کش یقدم برداشتم و رو یو با حال داغون نیینداختم پارو ا سرم

 رو هم ندارم. نیکردم حوصله ا

ذهنم  اتیکردم به چرند یمونده، نگاهم قفل سقف شد و سع زونیکه پاهام از تخت آو یجور دمیتخت دراز کش یرو

 نکنم. یتوجه

*** 

 "نیشاه"
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جاست، طبقه اولم  نیآدرسش رو مرور کردم هم گهیبار د کیروبه روم انداختم و  یمیارتمان قدرو به آپ نگاهم

 هست.

 . شهیم تیبه واقع لیتبد امیو رو کنهیمن رو صادر م یامشب با مرگش حکم آزاد ینفر، کس نیآخر

 به دنیواسه رس گهید شین کیمونده،  گهیخونه و مار د کیمارپله است و فقط  نیشه آخر ا یتموم م گهید امشب

 بهش همه جور زخم خوردم.  دنیکه واسه رس یکلبه کاهگل

 خسته ست! یشکارچ نیشکار ا نیآخر نیدست هام مچاله کردم، ا یو کاغذ رو تو دمیکش یقیعم نفس

 انیتاب نقطعه پا ی. قلبم بدمیبه گوشه کتم کش یبلند و محکمم رو سمت خونه برداشتم و همزمان دست یها قدم

 خواستم برسم. یم یزیاز هرچ شتریببود و 

 فشارش دادم. یبردم سمت زنگ و چند بار دست

 ه؟یک _

 .دمیکش قیانداختم چندتا نفس عم نییمنتظر جواب دادن، سرم رو پا فنیکه از پشت آ یدختر فیظر یصدا با

 زاده؟روانیمنزل سروش س _

 دادم و منتظر موندم. هیتک یگچ واریمکث کرد، دستم رو به د کمی

 شما؟ دیبله، ببخش _

 د؟ینامه و بسته بهم دادن که به دستون برسونم. ممکنِ درو باز کن هیام، همسرتون قبل از فوت  ییمن رضا_

 گفت: یکه انگار هول شده بود فور دختره

 .امیاالن م_

و کتم رو درآوردم و به دست راستم گرفتم. نگاهم رو به  دمیبه موهام کش یدست فنیبا خاموش شدن آ همزمان

و خوشحال  کِیتار ینبود، هوا حساب اهیگ کی اتیاز ح یدر خونه انداختم که توش اثر کینزد یخال یگلدون ها

 .ستیشلوغ ن یلیمنطقه از شهر خ نیبودم که ا
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 رضا واسم فرستاد شیکه سه ساعت پ یبه اس ام اس یو نگاه دمیکش رونیب بمیرو از داخل ج میحوصله گوش یب با

 انداختم.

 "مهم بهت بگم، حتما بهم زنگ بزن. یلیخ زیچ هیها درباره عکس دیبا "

هش زنگ ب دیاحتماال فردا با ست،یگذاشتم، االن وقتش ن بمیرو دوباره تو ج میو گوش دمیبه گوشه پلکم کش یدست

 بزنم.

 یگلدار دیبا چادر سف یا زهیم زهی، دختر به نسبت ر دمیچرخ در خونه باز شد، سمت در قهیاز گذشت چند دق بعد

 شد. انینما دیدرخش یگونش م یاشک هاش رو یرد پا یکه حت سیخ مهین یسرش با چشم ها یرو

انداخت و آروم و  نییبه چشم هام انداخت اما، سرش رو پا یقیبه سرتاپاش کردم و جلوتر رفتم ، اول نگاه عم ینگاه

 هول گفت:

 سالم آقا. _

 چرخه. یکردم زبونم نم یبه تکون دادن سر اکتفا کردم، حس م فقط

 د؟یبه شما داده که به من بد یچ دی. ببخشنمیبیباره شمارو م نیمن اول_

متعجب سرش رو بلند  یلحظه ا چارهی. بستادمیجلوش ا قایکردم و دق یفاصلم رو باهاش ط د،یلرزیبغض چونش م از

 شدم. کیاز حد ممکن بهش نزد شیداخت که ببهم ان یکرد و نگاه

 سرکوب شد. یاما فور دیدلم لرز یلحظه ا ختیریاشکش که به خاطر شوهرش م یقطره ها دنید از

 و گفتم: دمیبه گردنم کش یدست

 دردسر بود. شتریب انشیواسه اطراف ییجورا هیها کمک کرد اما،  یلیبود، به خ یسروش مرد خوب _

 .دیاز چشمش چک یگوشه چادرش رو به دندون گرفت و اشک دختره

 قدم عقب رفت. کیو  دیرفتم که ناخودآگاه ترس جلوتر

 نم؟ی...نا..مه..رو ببشهی..میم ؟ی..نام..مه..داریمگه..ن..نگفت_
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 که من آوردم سند مرگت توشه! یو موشکافانه نگاهش کردم، نامه ا دمیدور دهنم کش یدست

رو روشن کرده بود. طبق اطالعات از نور داخل خونه راه یبازه و مقدار یانداختم در خونه ا رو به پشت سرش نگاهم

 قدم بلند خودم رو بهش رسوندم. کیکرد. همون طور که نگاهم به خونشِ با  یم یتنها زندگ ماین

 ریوندمش، زبکشه که دستم رو گذاشتم رو دهنش و از پشت به خودم چسب غیخواست ج د،یترس میحرکت ناگهان از

 گوشش خم شدم و همون طور که نگاهم به راه پله طبقه باال بود گفتم: کی. نزددیلرزیم دیمن مثل ب یدست ها

 و خالص! برمیجا گلوت م نیهم ادیبه خدا قسم صدات درب _

حرفم وحشت زده دستم  نیا دنیکه حاصل تقال هاش بود اما، با شن اومدیم رونیانگشت هام ب نیاز ب یگنگ یصدا

 .دیکش یرو گرفت و تند تند نفس م

پشت سرش، با چشم هاش  یوارگچیدر رو بستم و چسبوندمش به د یفور میهول دادمش تا وارد شد خونه سمت

 کرد. یالتماس م

 گوشش گفتم: کیکردم نزد یقفل م نشیس یدستم جفت دست هاش رو رو کیکه با  یدرحال

 کشتمت. یبکش غیج دارم،یو برمدستم _

دستم رو  اطیباشه تکون داد، آروم و با احت یبه معن یسر ختیر یدستم م یاشکش رو یکه قطره ها یدرحال

 چادرش از سرش افتاد و با ترس نگاهم کرد. د،یکش قیبرداشتم که با دهن چندتا نفس عم

 گفت: دیلرز یکه چونش م یهاش رو تکون داد اما، محکم تر فشارش دادم درحال دست

بردار ببر.  یخوا یم یمن..من شوهرم تازه مرده، تو روخدا ولم کن. هر..هرچ ن،یآقا..آقا تورو به امام حس _

آبروم نبر، ب..به خدا من از  تون؟یقسم بدم به همون دوست یهان؟ تو رو به چ یدوست سروش یاصال..اصال..مگه نگفت

 .ستمی..نیاوناش ن

 بکشمش!  یکه گفت سیداره فرانس یدختره چ نیهم فشردم، ا یهام رو رو چشم

احساس بودم!  یرحم بودم، ب ینبودم، من ب یجور نیمن ا ره،یگیکردم قلبم داره درد م یحس م زدیکه م یحرف هر

 برد اما، چرا االن سست شدم؟ نیرو ازب هیآب خوردن بق نیکه ع یکس
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به حال داغون و وحشت زدش  ینگاه د،یلرزیمن م یدست ها ریو ز کردیهاش داشت کل خونه رو پر م هیگر گهید

 کردم که به سک سکه افتاد.

 دفاع رو تو خونه خفت کنم. یدختر ب هیبخوام  ستمین رتیغ یآنقدر ب ستمیگوش کن دختر جون، منم از اوناش ن _

 گفت: زدیکه نفس نفس م یگرفته درحال یاشک و صدا با

 از جونم؟ یخوا یم ی...چی...پس چپس _

 .وجونت قایدق _

 نیا یلب چند بار ریز خت،یر یگلوش م ریاشک از چشم هاش به ز یناباورانه و دهن باز نگاهم کرد، دونه ها یا لحظه

 ضرب سرش رو آورد باال و گفت: کیرو تکرار کرد. دست آخر 

 تورو خدا فرستاده مگه نه؟ جواب دعام رو داد! آره داد. _

به  یگفت، آروم دستش رو ول کردم که تقال نکرد دست یو پال ماخم نگاهش کردم، فکر کنم از ترس داشت پرت  با

 گفت: زننیکه با خودشون حرف م یینایو مثل ا دیچشمش کش

برم تو  ستی. الزم نکشمینم یبدبخت گهید شهیتموم م شه،یشکر. تموم م وتینوکرتم خدا بزرگ ؟یآره جواب داد _

 کنم... یاون خراب شده زندگ

 .دمیگفت از شونه هاش گرفتم و تو صورتش غر یکه م ییزایاز چ یعصب

 ؟یفهم ی! من اومدم بکشمت م؟یکن یو شکر مخدات یواسه خودت؟ دار یگیم یدار یچ _

زد که چشم هام گرد شد. آب گلوم رو  یاشکاش کم بشه، لبخند تلخ زشیکه شدت ر نیکمال تعجب من بدون ا در

 قورت دادم و بهش نگاه کردم.

. گفتم...گفتم سروشمو ازم رمیکنم، خودم خواستم بم یم رو داد، خودم چند روزه دارم دعا مآره چون جواب دعا _

 کی...ت واس..ه سی..الزم...نگهیو داده...د..دجواب دمی. حاال دتونمیبدون...او..اون نم ریم..منم...ب..بگ یزندگ یگرفت

 عشقم بکش زودباش من آمادم. شیخوام برم پ یرو بشنوم. زودباش منو بکش م هیبق یلقم..لقمه...نون...متلک...ها
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دختر عاشقه، آنقدر عاشق که با مرگ نامزدش فقط به  نیا ترکه،یکردم قلبم داره از درد م یهرکلمه ش حس م با

 نامزدش نداشته. ریکس رو غ چیروزگار نامرده که ه ریتقص دیفکر مرگه و شا

 کیبود که نزد یز قبل بود و فقط نگاهش قفل قاب عکسآروم تر ا دنشینگاه کردم، نفس کش شیاشک یچشم ها به

 افتاده. نیزم یمبل رو

 !سیسرنوشت شومم، لعنت بهت فرانس نیبه من، با ا لعنت

 نیاون ا ادیبالم سر من ب نیهم یروز کیآنقدر عاشق من هست که اگر  یعنیچشمم اومد،  یهلنا جلو یا لحظه

 شه؟ یطور

 کرد. یقلب! قلبم درد م گنیکه بهش م ییبکشه، جا ریت نمیس کینزد ییباعث شد جا تصورشم

تکون نخور  یگردن دخترِ خم شدم، حت یرو بایگذاشتم و تقر واریدستم رو به د شه،یکردم حالم داره بد م حس

 گردنش افتاد. یدینگاهم به سف خت،یر یصدا اشک م یفقط ب ،یعکس العمل چیه

عذاب  نیحس عطش سراغم اومد، االن وقتش به ا شنوم،یخون داخل رگ رو م یها انیشر یکردم صدا یم حس

 بدم. انیدوساله پا

 شدم. یتر م کیذره ذره بهش نزد ش،یرگ اصل کیدرست نزد ییرو گردنش ثابت موند جا نگاهم

 .کنهیم صیکه من رو قدرتمند و حر یزیچ خون

 نمونده. یداخل چشم هام باق یبه عنوان رنگ قهوه ا یزیچند سانت با گلوش فاصله داشتم و مطمئن بودم چ فقط

تم حرکا دیلبش رو گاز گرفت، شا یفیخف غیگردنش گذاشتم که دختر با ج گهیسمت د یرو باال آوردم و رو دستم

 دونست من با گردنش کار دارم! یبود اما، م بیبراش عج

 غینش فرو کردم که دردش گرفت، خواست جرو تو گرد شمیهام رو به پوستش چسبوندم و با تمام توان دوتا ن لب

 سرجا یفیبا حس نبض فوق العاده ضع یرو که زدم لحظه ا قیعم کیم نیبزنه که دستم رو گذاشتم رو دهنش، اول

 ماتم برد.

اش از درد جمع شده بود اومد سرم رو عقب بردم، دختره که به خاطر گازم صورت یخون م یکه از دهنم کم یدرحال

 قرمزم وحشت زده شروع کرد به دست و پا زدن. یو چشم ها یوندهن خ دنیبا د
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 که! رهیگیاالن آروم نم نیکه حس کرده بودم شَک داشتم اما، ا یزیچ یبرا

 شدم و با همه توانم گفتم: رهیتو چشماش خ 

 و بده.هامآروم باش و جواب سوال ؛یگوش کن دیگم با یمن م یهرچ _

عروسک شده بود  کیکه االن مثل  یدهنش برداشتم. درحال یمنظم شد و دستم رو از جلو دنشیکم نفس کش کم

 صورتش خم شدم و با شک گفتم: یرو

 ؟یحامله ا _

 گفت: دهی. آب گلوش رو قورت داد و ترسزدیچشم هاش دو دو م یهنوزم ترس تو میوجود نفوز ذهن با

 دونم. ینم_

 یاومد، نگاهم رو دوبا ره به چشم هاش انداختم. با کالفگ یخون مکم از گردنش  یلیکه خ یکردم، درحال یاخم

 گفتم:

 اصال؟ یچند وقت دکتر رفت نیتو ا ؟یبا نامزدتت رابطه داشت _

 .ادینوشت جوابش فردا م شیداشتم. صبح دکتر رفتم واسم آزما_

و چند قدم رفتم  دهنم گذاشتم یدختره حامله ست! دستم رو جلو نیا کلم،یرو کل ه ختنیر خیکردم آب  حس

 تونم. یجون خودمم تموم شه نم متیتونم بکشمش، به ق یعقب تر و با حرص چشم هام رو بستم. نه من نم

 گاز نگرفتم! قیخداروشکر عم یلعنت ،یلعنت

از  دم،یسمت اون دختر چرخ شمیخونه مسخره منفجر م نیکردم دارم تو ا یشده بودم و حس م مونیپش یدرحال

 شونه هاش گرفتم و به چشم هاش زل زدم.

 .دمیکه بدجور درهم گره خورده بود تو صورتش غر یبا اخم د،یلرز یم یکم صدام

 .یکن یرو فراموش م یدیکه د یکال امشب و هرچ گم،یم یگوش کن چ _

 شد نگاه انداختم و ادامه دادم. یو بزرگ م کیکوچ یمکث کردم و به چشم هاش که مردمکش ه کمی
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نامزدت بوده،  یمیکه دوست صم شهیبرات پول فرستاده م یبه اسم شاهرخ محسن یکیفردا از طرف  اپسیفردا  _

 رو از نو بساز. تیبرو زندگ یاریسر خودت و بچت ب ییبال یبرو اما، حق ندار یریپول و بردار و بره شهرستان هرجا م

پس خودتم گرگ باش و بجنگ واسه خودت،  کنن،یم رتپا کهیت نیبره مثل تورو بب هیاگه گرگ ها  ابونیب نیتو ا

 .یریخواد تو بم یواسه بچت نامزدتت نم

بستم که کم کم حرفام تو  یکرد. چشم هام رو لحظه ا یگفتم و اون فقط گوش م یبا داد م بایحرف هارو تقر نیا تمام

 ذهنش اثر کرد و از هوش رفت. 

که  یوسط خونه، خونه ا یمبل چرم یندش کردم و گذاشتمش روبخوره گرفتمش، رو دست بل نیکه زم نیا قبل

 بود. یشد و پر از خال ینم دایام توش پ یدرست حساب لهیوس کی یحت

بردن آثار زخم، خواستم بلند شم  نیزانو زدم و گردنش رو سمت خودم چرخوندم بعد از ازب نیفرش کهنه زم یرو 

 که چشمم به گردنبند تو گردنش افتاد.

 مشترک! وجه همون

. دست بردم سمت گردنش و گردنبند ارهیسرم م ییبال کی سیدونم امشب چه مرگم شده اما، مطمئنم فرانس ینم 

 رو برداشتم. 

 گردنبند بسنده کنه. نیبه هم دوارمیام

 نیو همون طور که کتم رو از زم دمیزنگ خطر بد بودن حالم بود، دستم رو دور دهنم کش مینیخون تو ب یبو هنوز

 م،دیدو نمیاومدم. فقط در آپارتمان رو محکم بستم و با تمام توان سمت ماش رونیبا حالت دو از خونه ب زدمیچنگ م

 کنم! یفرار م یزیانگار که دارم از چ

هام کل کوچه رو در  کیالست غیج یکه صدا یپرت کردم و با تمام توان گاز دادم، جور نیعقب ماش یرو صندل کتم

 برگرفت. 

 از سر نفرت انداختم. یبه چشم هام که مثل جام شراب قرمز قرمز بود نگاه نهیتو آ از

 خدا لعنتت کنه! س،یخدا لعنتت کنه فرانس_
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ه داغم ک ینسبتا سرد به گونه ها یدادم، از برخورد هوا نییرو تا آخر پا شهیو داد زدم، ش دمیفرمون چند بار کوب به

 بهم دست داد. یرمونده حس بهت یهنوزم چند قطره خون روش باق

 یساختمان پزشک کیحالم نداشت، سرعتم رو کم کردم و کنار  یبرا یا دهیاما، انگار فا دمیکش قینفس عم چندتا

 یاما، مگه م ارمیکردم آرامش از دست رفتم رو به دست ب یدادم و سع هیتک یصندل ینگه داشتم. سرم رو به پشت

 شد؟

 کردم؟  یم یامشب داشتم چه غلط من

بردم از رو اجبار بوده و  نیرو ازب ی! تا االن هرکسام؟یبا عذاب وجدانش کنار ب ندهیدر آ یخواستم چه طور یم

 دادم گناهکار بودنشونِ. یکه به خودم م یتنها دلدار شهیهم

 چهره هلنا رو برام داشت. تیمعصوم بیو عج رفتیچشم هام کنار نم یدختره چهرش از جلو نیا اما،

 شدم! ینابود م داشتم

کس  چیتونه آرومم کنه فقط و فقط هلناست نه ه یکه االن م یبرم خونه تنها کس دیآشفتم زدم، با یبه موها یچنگ

 و روشنش کردم. چی! دست بردم سمت سوئگهید

 هم فکر کنم! دیجد یبدبخت نیتونم رو ا یآروم تر شدم م یبرگردم خونه، وقت دیبا

حد  نیعجله داشتم. تا آخر یادیکنار تنها منبع آرامشم ز دنیرس ینه بود، برا کیبه ساعت انداختم که نزد ینگاه

که تعدادشون انگشت شمار بود  ییها نیاز ماش یها خلوت بود اما، من حت ابونیگاز فشار دادم. خ یممکن پام رو رو

 گرفتم. یهم سبقت م

ر کردن و حجوم آوردن به قلعه وجودم و قلبم شده که هر آن منتظر فرا جادیا الیاز فکر و خ یچاله ا اهیذهنم س تو

 چشم هام بود. یکه تمام روز جلو یا زهیم زهیچاله رو ببنده دختر ر اهیس نیتونه االن در ا یکه م یبودن و تنها کس

رو داشتم  ییحس و حال اون آدم ها قایفشردم، دق یرو م میشونیدادم و با انگشت هام پ هیرو لبه پنجره تک دستم

 !شنیغرق مکه دارن 

 یرهر خ هیک ستیادامه دادم. مهم ن میاعتنا به رانندگ یاز گوشه چشم بهش نگاه کردم اما، ب م،یزنگ خوردن گوش با

 .نیخوام برم خونه، هم یکه هست اصال حوصله ندارم، فقط م
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 و بازهم زنگ زد. اوردیکه پشت تلفن بود کم ن ینکردم اما، انگار اون یزنگ خورد، بازم توجه باز

 گفتم: یآوردم و بدون نگاه کردن به اسم طرف، دکمه اتصال رو زدم و با کالفگ نییپا یسرعتم رو کم کالفه

 بله؟ _

 !یدیصاحاب مردت رو نم یجواب اون گوش یالوو مرض، پسره الدنگ واسه چ _

 گفتم: یرو از خودم فاصله دادم و با تعجب و اخم کمرنگ یگوش کمیزد که  یداد م چنان

 رضا؟  _

 مگه نگفتم بهم زنگ بزن کار واجب باهات دارم؟ ؟ییمرگ و رضا! کجا _

 به موهام زدم و گفتم: یچنگ کالفه

 .دنتید امیاما، سرم شلوغ فردا م دمیرو د امتیآره پ_

 خونتم. یها یکیواجبِ. من االن نزد یلی. باور کن کارم خنمتیاالن بب نیهم دینه، با_

 به ناچار لب زدم. دمیرو د ادشیاصرارز یو استرس رو باهم داشت، اصال حوصله نداشتم اما، وقت ینگران لحنش

 .ایفرستم ب ی. آدرس و برات مرونمیب ستمیمن خونه ن_

 باشه زود بفرست، خدافظ._

 نیهم خلوت بود نگه داشتم. ا یلیکه خ یحیپارت تفر کی کیرو قطع کردم و نزد یگوش یبدون خداحافظ کالفه

 رسه. یزود م یلیجارو بشناسه خ نیو ا ارهیدرن یباز جیخونه بود و اگر رضا گ کینزد کمیارک پ

 انگشتام فشردم و آدرس رو واسش فرستادم. نیرو دوباره ب میگوش

 و به جدول رونیآوردم ب نیرو باز کردم و پاهام رو از ماش نیداشتم، در ماش ژنیبه اکس یفراوان ازیخراب بود و ن حالم

 یکار م یداد، من داشتم واقعا چ یچشم هام بود و آزارم م یاون دختره جلو ریموندم. مدام تصو رهیکنار پارک خ

 کردم؟

 شد! یبد م یلیخ یلیخ دمیفهم یکشتمش و بعد م یم اگر
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 رنگ یمرسدس بنز مشک قهیفشار دادم، بعد از گذشت چند دق یرو چند بار میشونیرو کج کردم و با دست پ سرم

 بهش انداختم. ینگه داشت. نگاه خسته ا نمیرضا کنار ماش

 انداختم.  یبه صورت براشفته اش نگاه نییرو خاموش کرد و سمتم اومد. از پا نشیماش

 چه مرگشه؟ گهید نیا

 منگ بودم کهگرفت و بلندم کرد. آنقدر  قمیبرداشت و  زیسمتم خ امیبزنم که تا به خودم ب یباز کردم حرف دهن

. چشم هام گرد شد، کم کم به خودم اومدم و دتمیکوب نیاز جام کنده شدم و محکم به ماش یمقاومت چیبدون ه

 لب زدم. تیبود گرفتم. با اخم و جد قمی یدستش که رو

 ؟یچته باز که رم کرد_

 گره خورده داد زد. یصورتم با ابروها یتو د،یبار یسر سبز چشم هاش فقط خشم م شهیب از

 دایا پاون عکسارو از ج یبگ دیاول با دیشا ای ،یبگ یکه تا االن زد ییکامل درباره گندا حیتوض هی دیفکر کنم تو با _

 .یکرد

 حنجره خودش جر خورد!  چیگوش من ه زد،یداد م نیکه ا یجور نیا 

 کردم و گفتم: یاخم

 ...یکرد دایرو پ مگه نگفتم که تو کارام دخالت نکن؟ هروقت جوابم_

خورد و  یبلندش به صورتم م یو دوباره به عقب هولم داد، نفس ها دیرو سمت خودش کش قمیادامه بدم،  نذاشت

 چشه؟ با بهت نگاهش کردم که بازم داد زد و گفت: قایدونستم که دق یمن هنوز نم

 بشکافم؟ ای یبدبخت شد یاند؟ خبر دار یاون عکسا چ یدون یم_

 یعقب نرفت، مثل خودش عصب شتریقدم ب کیکه  نشیضرب زدم تخت س کی د،یکش یاعصابم داشت ته م گهید

 گفتم:

 برو. ایبشکاف  اینه خبر ندارم  _
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دست برد سمت  ظیغل یبا اخم ها اد،یصورتم فرود ب یمنتظر بودم تو یهاش کنار بدنش مشت شد و من حت دست

 صورتم گرفت. یهش دادم رو جلوکه ب یوبعد از باال آوردن صفحه عکس شیگوش

 ه؟یکتاب چه کوفت نیا یدون یم _

 یزیمکث عکس رو عوض کرد وچ کمی! با یخواستم بفهم یدونستم که از تو نم ینگاهش کردم، اگر م نهیبه س دست

 ترجمه شده بود.  یبه فارس رشینشونم داد که ز بِیکت هیشب

که متنش رو  نیرو گرفتن. قبل ا گهینفر د کیداد که دور  یبود که عکس چند تا مرد و نشون م یصفحه ا همون

 بخونم رضا با حرص گفت:

 یدون یهمون پنج نفر م یکه تو واسم فرستاد یهمون نیعکس رو بب نیچند صد ساله. ا نینفر هی نه،ینفر کی نیا_

 کنن؟ یکار م یدارن چ

 ادامه داد. ین طورچشم هام نگه داشت و همو یرو جلو شیحرص کنارم قرار گرفت و گوش با

 ییمرد اروپا کی. سیفرانس سونیخون آشام که دچار طبع خون شده به اسم سِر ج کیکه اون وسط افتاده  یاون _

که بتونن جلوش  نیا یرو که تونست کشت. افراد انجمن برا یبه مردم حمله کرد و هرکس ایکه اون زمان مثل وحش

کشت چون دورگه بود نصف خون آشام و نصف  دش یاز پنج جادوگر قدرتمند کمک خواستن اما، اون رو نم رنیرو بگ

 صدمه بزنه. هیکنن تا نتونه به مردم و بق نشیگرفتن نفر میجادوگر. پس تصم گهید

 مختلف بهم نشون داد و ادامه حرف هاش رو گفت: یبا رنگ ها کیکوچ ستالیرو عوض کرد و پنج کر عکس

تا ابد  شد که یزندان یکنن، اون تو اعماق جنگل جور نیرو نفر سیپنج نشان اونا بود که تونستن باهاش فرانس نیا_

 . مردیشد اما، نم فینتونه خون بخوره ضع

 خون آشام طبع خون چند صدسالست؟ کی سیاسمش دهنم وا موند بود، فرانس دنیشن با

 شتریاد بد حیواسم توض شتریب ینشون بدم، هرچ یچه واکنش دیم بادونست یبه گفته رضا دورگه ام بوده؟ اصال نم که

 جادوگر؟ کی سیبردم، فرانس یبه عمق فاجعه پ

خواد منفجر شه.  یکردم االن م یبه خون نشسته رضا و فک منقبض شدش انداختم، حس م یرو به چشم ها نگاهم

 برخورد کنم. یکردم عاد یسع

Created in Master PDF Editor - Demo Version

Created in Master PDF Editor - Demo Version

http://code-industry.net/


 ترس از مه

 
723 

 

 که به ظاهر خونسرد بود گفتم: یلحن با

 ؟یبفهم ینتونست شتریب _

بسته  یگذاشت و با حرص و چشم ها نیسقف ماش یبهم کرد و چند لحظه چشم هاش رو بست، دستش رو رو ینگاه

 گفت:

 م؟یاالن چرا تا سرحد مرگ عصبان یدون یعکسات اما، م انیاز جر نیحاال ا_

دوست هم نداشتم  دیو شا هیحدس بزنم که چرا آنقدر عصبان تیوضع نیتونستم تو ا یکردم، نه واقعا نم سکوت

 کرد و رو به روم قرار گرفت. یتر شد، خنده عصب یانگار عصبان دنیبدونم که چشه. سکوتم رو که د

نسبتا سرد فکر  یهوا نیبود و تو ا ختهیر شیشونیپ یاز موهاش به صورت کج رو یچشم هاش نگاه کردم، مقدار به

 تنش بود. شرتیگرمشِ که ت کنم مثل من

ن اال یعنیبود؟  یصفحه بعدش درباره چ یدون یکه بهت دادم ترجمه اون چندتا عکس بود م یاون عکسا و اطالعات _

 !زمیخونت رو بر دیبا

 که ادامه داد. نییرو انداختم پا سرم

ن همون نشا یکه انداخت یکیکوچ یو اون گردنبند ها هیکوفت نینفر نیبردن ا نیاز ب یاون صفحه درباره چه طور_

 داستان کجاست؟ یقشنگ یدون یحاال صبر کن م ،یدیکه تو عکس د ییها

 زدم. یچه گند دهیانگار فهم یکیهمه مدت  نیالل شدم. بعد ا د،یرو باال آوردم که خند سرم

. دمینبند رو دلنگه اون گرد یتو گردن پناه میبود یخوبه، اون شب که مهمون یلیمتاسفانه من حافظم خ یدون یم_

 بوده که یپنج نفره؟ مثال پدر بزرگِ، پدر بزرگش جادوگر نیاز هم یکیجدش  یدون یرفتم سراغ آبا و اجدادتش م

و که ت یدوسال نی. تو ایمرد تو حضور داشت هک یتو شب یتصادف یلیکرده! بعد خ نیرو نفر سونیجناب ج نیهم

 اون جادوگرا مردن!  یها جهیچهار نفر از نوه، نت قایدق یبالست شد

کردم که درصد بدبخت  یفکر م نیانداخته بودم و داشتم به ا نییکه من سرم رو پا یرو بلند تر کرد، درحال صداش

 شدنم چقدره؟ 
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رو برداره و آزاد شه و  نشیخواد نفر یم نا،یمن رو فرستاده سراغ ا یچ یبرا سیکه فرانس ستیسخت ن حدسش

 راز برداشته. نیکه پرده از ا یحاال رضا، کس

 .دیچیصورتم چنان داد زد که تو کل محوطه پ یدست هاش شد، تو ریاس قمی دوباره

 ییجا چینام و نشونه و صاحاب نداره؟ اسم مالکش تو ه یب یکن یم یکه تو االن توش زندگ یاون خونه ا یدون یم _

 اونه. یمیقد یلیخ یلیاز اموال خ یعنیثبت شده  سیثبت نشده اما، تو انجمن به اسم فرانس

بهش بگم؟ خودش الحمداهلل  دیبا یبار کال خفه شده بودم. چ نیاول یبزنم برا یکم آورد، انگار منتظر من حرف نفس

 پا کاراگاه گجتِ! کی

 به روش زدم و آروم گفتم: یلبخند یرضا با ناراحت تیهمه خشم و عصبان نیا دربرابر

 !قیسپردم بره تحق یفکر کنم به خوب کس _

خنک شه، اما انگار اونم  کمیگشت که بتونه بهم بگه بلکه دلش  یم یهم فشرد، انگار دنبال واژه ا یاش رو روه لب

 قفل کرد.

شدم. مثل آدم حرف  یاز روت رد م نمیجا با ماش نیوسط نبود هم چارهیبرادرت و اون دختره ب یبه خدا قسم پا _

 ؟ی. چند نفر از اون افراد رو کشتیکرد یچه غلط نمیبزن بب

تر  یجر دی. سکوتم رو که دانیبه نقطه پا دمیآخر خطم بدجور رس گهیکردن نبود، من د یبه پنهان کار یازین گهید

 شد.

نبود که نتونم دفاع کنم اما، نکردم بزار  یهوا به صورتم خورد. آنقدر ناگهان یمشت شد و ب تشیعقده و عصبان تمام

 حقمه. رممی! واقعا اگه بمبزنه حقمه یکی

تو صورتم  یگوشه لبم کامل حس کردم. درد دیخون رو همراه با سوزش شد یبه سمت مخالف خم شد و گرم صورتم

 بره. یاهیکرد و باعث شد از درد چشمام س تیکه کم کم به کل جمجمه ام سرا دیچیپ

 .دمیلبم کش یبه خون رو یو دست دمیزهر خند 

 .نیسنگ ناز شستت! چقدر دستت _
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که  دیکش یم یقیعم یهاش رو فشار داد و نفس ها قهیو چند قدم ازم فاصله گرد. شق دیبه صورتش کش یدست

 ادامه داد. یآروم تر ی. دو مرتبه با صدادمیشن یصداش رو راحت م

  ؟یآزادش کرد یچه طور ؟یبا اون جونور آشنا شد یتو خود صبح بزنمت؟ اصال چه طور ای یزنیحرف م _

 کرد.  یکه بهم زد فکم درد م ینشستم، بدجور به خاطر مشت نیزم یجا رو همون

 دادم لب زدم. یم هیتک نیهمون طور که به ماش یقیآسفالت به وجودم رخنه کرد. با نفس عم یسرد

 رو آزاد نکردم، خودش اومد سراغم. یمن کس _

 داشت واسه باور کردن حرف هام با حرص گفت: دیو با حرص نگاهم کرد انگار که ترد دیچرخ

 اون بالستت کرد؟ _

 آره. _

صورتش  یپام خم کرد و روبه روم قرار گرفت. هنوز هم آثار خشم رو یزانوش رو جلو کیزد و  یموهاش چنگ به

 .دیصورتم غر یگره خوره تو یکامال مشخص بود. با ابرو ها

  ؟ینزد یحرف یاما، چرا به کس یبه خاطر خوب شدنت قبول کرد ،یبود ضیدونم مر یم _

 گفتم: یگرفته ا ی. با صدادمیکش یقیبه ابرو هام دادم و نفس عم ینیسوخت، چ یبه خاطر مشتش بدجور م لبم

 ردم.ک ینیمن باهاش معامله سنگ ایکشتن سون یتونستم، مجبور بودم. در عوض نجات جونم و کمک کردن برا ینم _

 یصورتش مشخص بود دستمال یتو یمونیکه آثار پش یدرحال یقیبه زخم کنار لبم انداخت و با نفس عم یگاهن رضا

 لبم گذاشتم.  یدرآورد و بهم داد. با مکث ازش گرفتم و رو بشیرو از ج

 دوسال! نیتو ا دمیکش یبدبخت یبسه هرچ گهید

 یضبع شینیکوه تلمبار شده و از سنگ کیدلم رو که به اندازه  یبگم، حرف ها یکیخواست به  یشدم دلم م خسته

 گفتم: یگرفته ا یبود با صدا نیزم یکه نگاهم رو یتونم نفس بکشم. درحال یوقت ها نم
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خواست. اول که  زیکه بهم داد، ازم چندتا چ یادیدر عوض  خوب کردنم و قدرت و ثروت ز دیکه من رو د یشب _

 کنم. یراش بکشم و سوال نکنم. دوم خواست از خانوادم دورخواد ب یگفت هرکس رو که م

 خشک شده کنار پارک انداختم و ادامه دادم. یگل ها یدرست پشت سر رضا رو ییزدم و نگاهم رو به جا یپوزخند

 ارمیکه شبانه من روب یکس ایکنم، اون بود که بهم گفت سون یازش دور دیشناخت، گفت با یشاهرخ رو م یحت _

خبر داشت و سوم حق  میزندگ یشده، المصب از همه چ ضیگفت که پدرم هم مر میکه ما بدون نیقبل ا یکرد حت

 نیخواستم قبول کنم اما، بعد ا ینم اولشکشه.  یکه برام مهم باشه رو م یندارم سراغ عشقم برم و اگه برم هرکس

 یلیبال هارو داد درونم خ نیبهم ا یآزاد باشم وسوسه شدم. وقت دهیتموم شه اجازه م تمیمامور یکه گفت وقت

کنم  یبهش فکر م یشد که االن وقت ادیحس قدرت و غرورم انقدر ز یول ،یدونم چه طور یکرد، نم داریب زهارویچ

 یجهنم کرد انتقام باعث شد چشمم و رو همه چ ایرو سون میبودم، پره درد! زندگ نهیک هکشه! من پر یمخم سوت م

 نفر رو بکشم. نیکه االن جلو روت شدم. امشب هم قرار بود آخر ینیببندم. قبول کردم و ا

 هاش گرد شد و داد زد. چشم

 ش؟یکشت _

 نه تکون دادم. یبه معن یبه خاطر دادش کردم و سر یاخم

 کنم! ینم یغلط نیدختر حامله بود هرچقدرم آشغال باشم همچ هینکشتم. نتونستم  رینخ _

 کیتو فکر  ایکرد  یم لیتحل هیدونم داشت حرف هام رو تجر یکرد و نم ینگاهم م یتو سکوت و با اخم کمرنگ رضا

 بحث شوم رو گفتم. نیادامه ا دیلرز یم یکه کم یگرفته ا یبود. با صدا گهید یکتک کار

گفتم فراموشش  یازم خواست عشقم رو بکشم، هرچ سیرو باختم رضا، واقعا باختم. همون شب فرانس میمن زندگ _

 نشونیکه هلنا و خانوادش توش بودن حمله کرد. باعث شد ماش ینیدونست دروغِ، خودش به ماش یکنم انگار م یم

چقدر  یدون یرو نجات بدم نم شقمخودم رو رسوندم و فقط تونستم ع یو با سخت دمیفهم ریچپ کنه. من د

کنه که مرگ  یم یارکه من سراغش نرم و اگه برم ک نیالتماسش کردم تا قبول کرد هلنا رو نکشه، اونم به شرط ا

 یخرآ نیبود. ا شیکه تونستم واسش کنم حذف کردن خودم از زندگ ی. تنها کارنمیرو به چشم بب زانمیتک تک عز

 آورد و منم نتونستم احساسام و سرکوب کنم. ادیو به  زیشد هلنا همه چ یدونم چ ینم گهیهام د
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بدجور حالم رو  ابونیخ نیدهنش رو پوشوند. سکوت ا ینشست و با دستش جلو نیزم یهم مثل من آروم رو رضا

و  یکیهمه مدت صحبت کردن با  نیکنم. اما، باالخره بعد از ا یچه غلط دیدونستم با یکرد. االن واقعا نم یدگرگون م

 بهم داد.  یحس سبک یکه به اجبار بود، کم ییدادن کارها حیتوض

کور  نقطه کی رهیکرد. آنقدر تو سکوت خ ادیهام پ هیر یتو نیرو به عنوان سرنش زییپا یکه بو دیوز یخنک مینس

 نداشت گفت: شیپ قهیبه چند دق یکه اصال شباهت یآروم یموندم که رضا با صدا

 .کلمیبه ه یزنیتو گند م میهم بود هیشب یلیخ گمیبهت م یمن ه _

 یوبحس خ یلیمنِ خ هیشب یکیکه  نیداده بود، االن از ا یجاش رو به نگران تیصورتش نگاه کردم که آثار عصبان به

 رونیداشتم از خونه ب یکه شاهرخ بهم داد شد. وقت یگردنبند رهیبهم زد و چند لحظه نگاهش خ یداشتم. لبخند

 اومدم گردنم انداخت. یم

 شد، گفت: یبلند م نیزم یدادن دستش رو هیطور که با تک همون

 .بشه ریکه د نیانجمن، قبل ا میبر دیبلند شو که با _

 انجمن اونا اگه بفهمن ممکن... امیتونم ب ینم _

 گفت: یکرد با لبخند کج یو همون طور که دستش رو به سمتم دراز م دیحرفم پر وسط

اره دوب سیاگه فرانس نیشاه ستیساده ن انیجر هی نیا یکلفته، بسه پنهان کار میپارت یمن اون جام و جات خال _

اق رو اتف نیا یتونه جلو یشکسته شه و فقط انجمن م نشینفر میبزار دی. نباادیم شیپ یچ ستیآزاد شه معلوم ن

 . رهیبگ

که بهم داد رو  یدستمال یقیمردد بودم با نفس عم یکه کم یرو از دستش به صورت مصمش انداخت. درحال نگاهم

 دستم مچاله کردم و از جام بلند شدم. یتو

 مییچون بار ها تا سر دستشو ادیب رونیکه االن هست ب یتونه از محل ینگو که نم ه؟یچه طور سیفرانس نینفر _

 سراغم اومده.

 ازش فاصله گرفتم. کمیکنه  یهاش قاط میکه باز س نیکرد، قبل ا یاخم رضا
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ه و شد یدرد مادام العمر باشه، چون قبال با سوزوندنش زندان ایعذاب  هی نیدونم اما، فکر کنم نفر ینم قیمنم دق _

 یکردن رو هم نم نشیکه نفر ییکسا نیشه و ا یم شتریرو بکشه واز خونش بخوره دردش ب یدونم اگه کس یم نمیا

 رونیب ییهست که تو روشنا میبخش هیمورد.  کی نیهم دکه سراغ تو اوم لشیدل نیتر یتونه لمس کنه، احتماال اصل

 ش؟یدید یی. تاحاال تو روشناادیتونه ب ینم

 از سر حرص زد. یو لبخند دیبه گردنش کش یکه دست نه تکون دادم یبه معن یسر

 خواد بکشمت.  یبه خدا دلم م _

 رندهیبه اسم گ یخم شدم و نگاه یزنگ خوردن، از در جلو سمت صندل میبگم که گوش یزینگفتم، خواستم چ یزیچ

شد نگاه  یصفحه خاموش و روشن م یرو یو مردد به اسمش که ه دمیبه موهام کش یانداختم.  شاهرخ بود، دست

 کردم.

 انداخت. میبه گوش یکنارم اومد و از سر شونم نگاه د،یکه مکثم رو د رضا

 ماتت برده؟ جوابش و بده. یچ یبرا _

 رو به گوشم چسبوندم. یو گوش دیصفحه لرز یدستم رو باالخره

 الو؟ _

 م رو پاره کرد.اومد بند دل یباال م یکه به سخت یوحشت زده شاهرخ درحال یصدا

 ؟ییکجا نیشاه _

 گفتم: یسرعت دادم و با نگران دنمیو به نفس کش دیهام باال پر ابرو

 شده شاهرخ؟ حات خوبه؟ یچ _

 ه،یبه چ یدونم چ یبود اصال نم یدونم کار ک یبه عمارت حمله شد، نم شیچند ساعت پ نیگوش کن هم نیشاه _

 اتفاق افتاد من... زیهمه چ عیسر یلیخ

 داخلش فرو بردن، برادرم!  یزیو انگار چ دیکش ریکه کرد نتونست ادامه بده، قلبم ت ییسرفه ها با

 داد زدم. یگوش پشت
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 شاهرخ؟ شاهرخ حالت خوبه؟ جواب بده چه خبر شده تو اون خراب شده؟! _

 دیهام رو د یقرار یامشب چه خبره؟ رضا که ب ایدرحال انفجار بودم، خدا تیکردم و از عصبان یسکته م داشتم

 رو درآورد و به انجمن زنگ زد. شیو همزمان گوش ستادیکنارم ا

جمله  کیصداش کردم تا دوباره جواب داد و فقط  یآنقدر پشت گوش دم،یشن یشاهرخ رو م یسرفه ها یصدا هنوز

 رو داغون کرد. میگفت که تمام زندگ

 هلنا گم شده. ن،یشاه_

 موندم.  رهیکه انگار حکم مرگم رو امضا کرده خ یابونیضرب سرم رو باال آوردم، به خ کی

 کند شد، سست شد! قلبم

 لب زمزمه کردم.  ریرو آورد؟ ز یکردم، اسم ک یداشتم سقوط م 

 هلنا گم شده..._

  شه؟یم مگه

رو خراب کردم. باالخره تو  زیمن با دست خودم همه چ دم،ید یچشم هام داشتم جون دادن آرزو هام رو م یجلو

 !سهیکار فرانس دم،یجواب رس کینم به گودال ذه

 لب زمزمه وار گفتم: ریز

 .کشهیاون هلنارو م _

شونم نشست و با  یسست شده دو قدم عقب رفتم که دستش رو د،یاز دستم افتاد که رضا سمتم چرخ یگوش

 صدام کرد. ینگران

 خونت. رنیشده؟ به انجمن خبر دادم االن م یچ _

 لب گفتم: ریز 

 به خونه حمله کرده و هلنا رو برده! سیفرانس_
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 ایسراغ من چرا هلنا؟ خدا ادیب دیبا هینه اشتباه کردم غلط کردم اون جونور از من عصبان ایرضا باز موند، خدا دهن

جونم  متیاگر به ق یحت ارهیسر عشقم ب ییبزارم بال دینبا د؟یاصال از کجا فهم  ش؟یریگیم یدار شیهنوز بهم نداد

 .رمیگ یباشه پسش م

 کرد. دایپ انیخون داخل رگ هام جر دوباره

 گردونم. یبرش م_

 یگاز فشار دادم، جور یحد ممکن پام رو رو نیشدم و تا آخر نیسوار ماش یرضا فور یتوجه به حرف ها بدون

 کرد. یم یمتر میپرش ن کیداشت  بیش نیزم کمیبا شتاب از جاش کنده شد که اگر  نیماش

 ! کشهینه اون هلنا رو م ایبستم زدم، حاالم رفته سراغ عشقم! خدا سیکه با فرانس یرقرا ریقولم زدم، ز ریز

 .یبا سرعت نور جابه جابش یتونیکه م هیات آنقدر دوره، نامردکه تو خونه هینامرد نیبه ساعت انداختم ا ینگاه

 !یزجر کشم کن یخوا یکه م هینامرد نیا _

 زدم. داد

 یواسم جهنمه؟ نم اتیدن نیا ینشونم بد یخوا یدوباره م ش،یریازم بگ یخوا یم شیکه هنوز بهم نداد هینامرد _

 .شیریذارم ازم بگ ینم ا،یذارم، به اسمت قسم خدا

کردم به جرم  یبود که اگه تو مسابقه شرکت م ادیآنقدر ز نیگاز دادم، سرعت ماش شتریرو عوض کردم و ب دنده

 شدم! یم مهیمجاز حتما جر ریسرعت غ

بغض، آره من بغض کردم چون دارم  گنیکه بهش م یزیداخل گلوم چنگ زد چ یزیتکون دادم، چ نیبه طرفرو  سرم

 .دمیتاوان م

 خوشبخت شدن، تاوان عشقم به هلنا... یایرو تاوان

 !ینامرد یلیخ ،ینامرد یلیخ ایدن

 "هلنا"

 داد.  یآزارم م یو کم دهیچیپ مینیب یدود و گرما تو یشد، بو یباز م یهام به سخت چشم

Created in Master PDF Editor - Demo Version

Created in Master PDF Editor - Demo Version

http://code-industry.net/


 ترس از مه

 
731 

 

 بخوابم؟ تونمیپس چرا نم اد،یخوابم م یلیمن خ دم،یدیاطراف رو تار م یگردنم داشتم و کم هیدرد تو ناح حس

 !دنیو زجر کش ییعمر تنها کیصورتم کامال قابل حس بود، خستم به قدمت  یو رطوبت خاک رو ینرم

 انداختم. یبلند کردم و به اطراف نگاه یرو کم سرم

 جا کجاست؟  نیکنم که ا یم لیو تحل هیهست که فقط دارم تجر یروب کی بایتقر

 جام؟ نیچرا ا من

فاصله گرفتم و به  نیاز زم کمی ادیخاک گذاشتم و با فشار و زور ز یپهلوم، رو کینزد ییجا یرو به سخت دستم

 دادم.  هیپشتم تک وارهید

 باز به اطرافم نگاه کردم.  مهین یو چشم ها یبا خستگ ره،یباعث شد نفسم بگ کیحرکت کوچ نیهم

ه وقت یلیکه خ یآتش وجود داشت. آتش ییدورتادور جا وارهایاصال معلوم نبود، کنار د شیغار که ورود هیشب ییجا

 .سوختیسنگ ها م یرو یازین شیپ چیمرتب بدون ه یلیبهش زل زدم، خ

 . نمیاطراف رو بب ازمیکرده تا بتونم در حد ن جادیا یفقط نور نسبتا کم اد،یشد و نه ز یکم م نه

 جا چه خبره؟ نیا ایدر وجودم درحال گردش بود. خدا یآتش بازم احساس سرما و کرخت نیبا وجود هم اما،

 نم؟یبیباز دارم خواب م نکنه

 .ترسونهیمن رو بدجور م نیو ا نمیبیکه تو کابوس هام م یِمکان هیشب یادیمکان ز نیا

اما، اگر خوابه چرا  نمیبیواقعا دارم خواب م دیآروم باشم شا دیو و چشم ها رو بستم. اول با دمیشک یقیعم نفس

 هم بو و هم درد رو حس کرد؟! شهیخواب م یتاحاال تو یاز ک شه؟یتموم نم

یچپم رو نم یپشت سرم بلند شم اما، تازه متوجه شدم که پا وارهیدادن به د هیجابه جاشدم و خواستم با تک یکم 

 مچ پام حس فشار بود. ریتکون بدم، درست ز تونم

، شده دهیچیبه دور مچ پام پ نیزم ریکلفت و سفت تر از ز یلیخ یدرخت ول شهیر هیشب یزیچ دم،یچرخ متعجب

 خار هم روش مشخص بود. یمقدار یکه حت رهیت یبه رنگ قهوه ا یا شهیر
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 شاهرخ کو؟  ست؟ین یکس چرا

 جا اومدم؟! نیا یچه طور ادینم ادمیچرا  ستن؟ینو ندا چرا  اریدان

 که تا مغز استخوانم رو سوزوند، دست از تقال برداشتم. یاما با سوزش وحشتناک دمیرو به سمت مخالف کش پام

 از درد جمع شد. صورتم

 پام.  ،یآ _

ه ک ییکه متوجه شدم انگار پام به خاطر اون تقال دمیکش شهیبه ر یدست د،یاز چشم چک یقطر اشک ادیسوزش ز از

 .ختیریم رونیب شهیر زیر یشاخه ها یخون از البه ال یشده و کم یکردم زخم

 بزرگ اهیس زیچ کیپام رو جمع کردم که با تکون خوردن  یکم یکردم، به سخت یداشتم عمق فاجعه رو درک م تازه

 .از ترس زبونم بند اومد دمیچشم د یکه از پهنا

 شتریب یبود که هرچ ستادهیا یمرد وارید کیشمره برگشتم، نزد یگلوم رو قورت دادم و آروم و با نفس ها آب

 به آدم نداره!   یشدم شباهت یکردم مطمئن م ینگاهش م

وحشتناک اما پوزخند  یو با اخم نهیافتاده، دست به س نیزم یرو شیمقدار شیدوشش بود که از بلند یرو یشنل

 .کردینگاهم م کشیبار یادیز یلب ها یرو یمرموز

چند  یترک خوردم رو مثل ماه یداد. لب ها هیکرد و رعشه به تنم هد یلحظه به لحظه ترس به دلم نفوز م دنشید از

 گفتم: اومدیم رونیکه از ته چاه ب ییبار تکون دادم و دست آخر با صدا

 ؟ی..هستیت..تو...ک..ک _

روز داخلش  یدیبه عنوان سف یزیچ چیکه ه یِکیتار یایکرد، چشم هاش دن نگاهم شیبا همون صورت عصبان فقط

 عضو صورتش بود. نیترسناک تر نینداشت و ا

 بخوام حرف بزنم، کم کم  کنترل قطره اشک ها از دستم خارج شد.  دیچرخینم زبونم

 یقدم هاش رو یآروم سمتم اومد. صدا یکه از اشک هام خوشش اومده باشه، اخمش از هم باز شد، با قدم ها انگار

 .زدیم یلیناقوس مرگ به گوشم س یخاک مثل صدا
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 پناه بردم. واریبه د یپناه یشدنش ناخودآگاه دوتا دستم رو بردم عقب و  از ب کینزد با

 یکرد. اعتراف م یکردم، خنده ا یگرد و وحشت زدم بهش م یکه با چشم ها یپام رو پاهاش خم شد، درحال یجلو

 ترسناک تره! کینم از نزدک

 ؟یترسیاز من م_

 .دیچرخ یزبونم نم ،یکن یقاتل صحبت م کیبا  یدورگه بود وخش دار، انگار که دار صداش

 کنه؟! فیهست؟ که بتونه حال من رو توص یاز واژه ترس چ باالتر

 .ادیآروم تکون دادم که باعث شد لب هاش به لبخند کش ب یلیسرم رو خ دیلرز یکه چونم م یدرحال

 ؟ییجا نیچرا ا یدون یم _

پام رو سمت خودم جمع کردم که بدجور سوخت و  کمیتکون دادم و  نیبه طرف یشد، سر یم دهیداشت بر نفسم

 باعث شد صورتم از درد جمع شه.

به سمت پام اومد و خواست لمسش کنه که با وحشت باالخره  دشیکش یادیز یبه پام انداخت، انگشت ها ینگاه

 و با التماس گفتم: دیقفل دهنم چرخ

 ..نکردم.ی...ن...نداشته باش. من...من..به..ب..خدا..کار..میتو رو خدا کار _

شد. دوباره اخم  یحرکت م یداشت از ترس ب گهیوسط راه خشک شد سمتم سرچرخوند ، کم کم قلبم د دستش

 قورت دادم. یبود. آب گلوم رو با بدبخت ادشیز تیبلند و کش دارش نشون از عصبان یم شد، نفس هاهاش در ه

 سر توعه. ریدختر جون تمام اتفاق ها ز ر،ینخ _

 کردم؟ کاریبا دستم صورتم رو پوشوندم و چشم هام رو بستم، مگه من چ دهیکه زد ترس یداد از

 زنه؟یحرف م یاصال داره از چ ه؟یچ اروی نیدونم ا ینم یحت من

 چشم دوختم. شیشدن جفت دستام به سمت مخالف چشم هام رو باز کردم و به صورت برزخ دهیکش با
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بستم، دست هام دو طرف صورتم قفل کرد، لحظه به  خیلمسم کرد  یروح بود که وقت یهاش آنقدر سرد و ب دست

 شد. یتر م کیلحظه بهم نزد

 .دیلب غر ریاز صورتم ز یمتر یسانت تو

 آمادس گند بزنه به نقشه هام؟  زیکه همه چ یچرا من به اون احمق اعتماد کردم؟ که االن درست موقع ا _

 فهمم!  یبه خدا نم گه،یم یچ دمیفهم ینم

چشم هام  یجلو یزیکه گذشت چ کمی. ختیریم رونیپلک هام اشک ب انیم کیهام بسته بود و از درز بار چشم

به خودم جرعت دادم و چشم هام رو  دیکه به ذهنم رس یزیکه تا ته وجودم رو سوزوند. شُکه از چ یزینقش بست، چ

 باز کردم.

 .ی..خواب..م..بود..یتو..تو.. _

 نبود. میبودم که اصال درد حال دهیاما، االن آنقدر داغون و ترس دادیرفت عقب، دست هام رو به شدت فشار م کمی

 لب با تمسخر گفت: ریخم شد ز نییسرش سمت پا یزد و کم یلبخند

 ؟یدیفکر کن من رو فقط تو خوابت د کمی فته،یخوبه عقل ناقصت داره به کار م_

جنگل مه  کیکه هربار تو  ی! همونیلعنت یکابوسم بود یشد، فکر کنم؟ تو تو یم نییتند تند باال و پا نمیس قفسه

 خواد بکشتم.  یو م کنهیگرفته دنبالم م

 بدتر؟ نیاز ا یزیچه چ گهید ،یهست یواقع تو

 .میو قت دار ی. فکر کن نترس کلیباز که قفل کرد ه؟یچ _

خود  یتفاوت سر بلند کرد و نگاهم کرد، با نگاهش دست از تقال ب یدستم رو تکون دادم که ب کمی یسخت به

 برداشتم.

 .ستین ادمی..یدونم،  ی..نمینم _

 مکث لب زد. ینگاهم که و بعد با کم یجور کی
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وخت س نیشد که دلم به حال شاه فیح یلی. خینبود نیماش یسوخت تو، تو نتونیماش یشد که وقت فیح یلیخ _

 و گذاشتم نجاتت بده.

 . دهیانگشت هاش محکم فشار م نیو قلبم رو ب نمیس یدست کرده تو یکیکردم  حس

لب هاش بودم، کم کم حس ترسم داشت جاش رو به  یپوزخند رو ریگرد شده خ یخشک شد و با چشم ها دهنم

 لرزش دست هام نداشتم لب زدم. یرو یکنترل گهیکه د یداد. درحال ینفرت م

 ؟ی..تو..بودمیکه باع..باعث شد تصادف کن یجاده، اون اهیس زیاون..اون چ_

مثبت  یبه معن یبودن سر یماتم زده من که آماده عزا دار یدر برابر چشم ها ینگاهم کرد و در کمال پروع خونسرد

 رحمانه ادامه داد. یتکون داد، ب

پدرت غرق خون بود و تو  یوقت د،یکش یآخرش رو م یکه مادرت نفس ها یمن لحظه مرگ باالسرشون بودم، وقت_

 .یکرد یالتماس م نیتو بغل شاه نیماش رونیب

 نیفنگو سرم رو به طر یوردم نگو لعنترفت، نفس کم آ یبه قلبم فرو م زهیگفت مثل ن یکه م ییها زیبه تک چ تک

 .دیکش یشد و به گذشته بر م یزمان حال م الیخیو مدام چشم هام ب دیبار یم قیدر یتکون دادم، اشک هام ب

 یکه از ب یقلب اد،یکه باال نم یتو گوشم، نفس غیج یمنفجر شد. صدا نیو ماش میکه تصادف کرد یلحظه ا درست

 برد. یمن رو تا مرز مردن م زینمونده همه چ یتا مرز توقفش باق یزیچ یقرار

 هست خانوادم رو کشته؟  یچ یدونم چ یکه اصال نم یلعنت نیکردم، ا یقاط گهید

 راه انداخت، با وجود سوزش گلوم  از ته حنجرم داد زدم. البیگونم س یهام رو اشک

 کثافط... ینابودم کرد ،یکرد اهیس ومیکرده بودن؟ زندگ کارتیچ ؟یراحت نیبه هم ؟یخانوادم کشت _

 یو چشم هام رو بستم، صدا دمیفقط با حرص سرم رو به عقب کوب داد،یهق هق هام اجازه صحبت کردن نم گهید

 . دیچیپیمکان نحس م نیهام تو کل ا هیبلند گر

شم،  داریکن ب یکار کیخودت  ایخدا نم،یبیکه دارم م یکابوس نیوحشتناک تر نیخودم رو آروم کنم ا تونستمینم

 بگه دروغ! ادیب یکی
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انگشت هاش سِر شد، دستم رو  ریکم کم مچ دست هام ز شه،یمن تموم نم یخدا، چرا عذاب ها هیته نامرد گهید نیا

نم ک یم هیدارم و گر یخواست چشم هام رو باز کنم، آنقدر بسه نگه م یحس کنار بدنم افتاد. دلم نم یول کرد که ب

 .ادیتا مادرم سراغم ب

 همش دروغ! دیو درد عذاب بگه، بگ یکیروز بگه، از نبود تار ییبغلم کنه از روشنا ادیب

دست هاش رو  یرمقم رو از هم باز کردم، آنقدر حالم بد بود که حت یب یبه گونه هام، چشم ها یبرخورد جسم سرد با

 تونستم پس بزنم. ینم

م کردم قلب ینگاه م شتریب یاما، هرچ نمیمحبت بباز رحم و  یچاله چشم هاش شدم، بلکه توش اثر اهیس رهیخ فقط

 .اومدیبه درد م شتریب

 خانوادت؟ شیزودتر بفرستمت پ یدوست دار _

خواستم من رو بکشه. فقط خداکنه  یکه ازش م دمیجا رس نیکه به ا شهی. باورم نمرمیخوام بم یبد بود، آره م حالم

 .کشهیم یبگه با چ

 رو نشونم داد. یاش، خنجر گهیبا دست د دیسر تکون دادم رو د یوقت

 یپوشونده بودن، انتخاب خوب اشغیت یکیدور دسته رو تا نزد شهیکه مثل ر ینارنج یبا دسته قرمز و رگه ها یخنجر

 لحظه است. کی. دردش شهیتموم م یدفعه ا کیبود 

نگاهش  یفشار داد، خنث یکمگونم گذاشت و  یخنجر رو رو زینوک ت د،یهام رو به صورتش انداختم که خند چشم

 کردم. بزن تموم شه...

 .سیولش کن فرانس _

که تازه  اروی نیبدنم به گردش افتادن. ا یتو یکه حس کردم از دادش رگ ها یجور د،یچیصداش تو کل غار پ 

عرق عشقم رو  سیتو حالتش از جاش بلند شد و تونستم قامت خ یرییتغ چیخبرش اسم هم داره، بدون ه دمیفهم

 .نمیبب

همه و همه رو به من  شیمشت شدش و چهره پر از نگران یبود و دست ها ختهیر شیشونیپ یاز موهاش رو یمقدار

 .نمشیبب گهیبار د کیتونم  یداد. خداروشکر که قبل مرگ م هیهد
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 گفت: زدیکه نفس نفس م ینیخونسرد دستش رو پشت سرش برد و خطاب به شاه سیفرانس

 برد. یو سر م دختره داشت حوصلم نیا گهی. دیایب دیطول کش _

 داد گفت: یکه با دست من رو نشون م یسمتش برداشت و درحال یمن بود قدم یکه نگاهش رو یدرحال نیشاه

 کارس. چیجام. اون ه نیولش کن بره، من که ا _

حالم  یب یکرد و من فقط با چشم ها یخنده هاش هم ترس رو منتقل م یصدا یخنده، حت ریبلند زد ز سیفرانس

 کردم.  ینگاهشون م

 رفت. ادتیکارس؟ فرهاد جان انگار قول و قرارمون رو  چیکه اون ه_

 انداخت. نییچند لحظه چشم هاش رو بست و سرش رو پا نیشاه

 . گوش کن به حرفم بزار...کنمیبدم، جبرانش م خیبزار توض سیفرانس_

 افتاد. نیغار و زم وارهیشد و محکم خورد به د دهیاش رو کامل کنه، به عقب کشکه بخواد جمله نیا قبل

 رفت. ادمی هیحد ممکن گرد شد و کال گر نیچشم هام تا آخر یزیچ نیهمچ دنید از

 اتفاق براش افتاد! نیلمسش کنه ا یکه کس نیطور بدون ا چه

دستش رو پشت تکون خورد و  کمی نیزم یدردش اومده بود رو یکه انگار حساب نیکردم زبونم بند اومده، شاه حس

 کمرش برد.

که بودن  یپر رنگ تر از رنگ واریکنار د یکه زد حس کردم تمام شعله ها یداد با داد یشنلش رو تکون سیفرانس

 .شنیم

 دادم. یمن بهت فرصت زندگ ،یخراب کرد یتو همه چ _

بدون لمس کردن داشت  یگرفت که ناله هاش کل غار کرد، دردش اومد! چه طور نیرو سمت صورت شاه دستش

از  یا گهید ادیدستش رو به سرش گرفت و فر نیکردم؟ شاه یکه داشتم سکته م یمن یداد؟ اونم جلو یشکنجش م

 !ختیکه دلم ر دیدر کش
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شِ و صورت از درد جمع شد نیشاه یناله ها یصدا یکتک کار نی! و فقط از ازدشیکه لمس کنه داشت م نیا بدون

 !هیلیتخ لمیمگه ف شه؟یمگه م ،دنِیو قابل د یکه واقع

 ولش کن! شیکشت_

 کشه. یرو م شیزندگ ینفس ها نیشد که داره آخر یکس هیسوخت و صدام شب یم گلوم

 کردم، دست از سرش برداشت. یداشتم دق م گهیکه د هیاز چند ثان بعد

خون  دنیبا د گهیکه با سرفه خون باال آوردن. د دیکش قیاز درد صورتش جمع شده بود، چند تا نفس عم نیشاه

دوتا  نایدهنم گذاشتم فقط تو دلم خدارو صدا کردم، با همه ا یگرفته، دستم رو جلو شیآت گرمیحس کردم ج

 ادستش رو دو طرف بدنش گذاشت و بلند شد.

 بدم. حیبزار...بزار توض سیفرانس _

رو گرفت و  نیشاه یبار دست برد سمت سرش و موها نیا ه؟ینآنقدر عصبا یجونور کر شده، از چ نیانگار ا اما،

 مجبورش کرد زانو بزنه.  د،یکش

 .رمیمیمن م ادیسرش ب ییبال ،یکن یزجر کشم م یدار ایصحنه نفسم حبس شد، خدا نیا دنید با

 !کشهیکه جلو رومِ جفتمون رو م ییوالیه نیشه ا یبزار خوابم واقع دیخواستم بلند شم و کمک کنم، نبا یم

 داد زد. نیصورت شاه یتو تیبا عصبان 

 بهت اون خونه و اموال رو داد؟ یبهت قدرت داد؟ ک ینجاتت داد؟ ک یک _

 داد زد. یبلند تر یانگشت به من اشاره کرد و با صدا با

 مگه اجازه ندادم زنده بمونه؟! _

 دمیاز ترس کش یغیج اریاخت ی. بدنیکش سقف غار زبانه یتا باال یلحظه ا یاطراف برا یدادش تمام آتش ها نیا با

 دهنم گذاشتم. یو دستم رو جلو

 نگاه کرد و گفت: سیاومد، به فرانس یاز دهنش خون م یکم یو همون طور یحالیبا ب نیشاه
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 . یتو داد _

 کرد گفت: یبهش انداخت همزمان که موهاش رو ول م ینگاه پر از حرص سیفرانس

دونستم  ینم یفکر کرد ؟یکرد یم یدونستم تمام مدت چه غلط ینم ی. پسره خر فکر کردیگند زد ،یگند زد _

دِ آخه  ؟یکرد یمن از معاملمون زر زر م یتا مراقب عشقت باشه؟ بعد اونوقت جلو یاون دختره خون آشام رو گذاشت

 یاما، خودت گند زد تهیدادم گفتم حال تبهت فرص یکنه؟ ه یاحمق، مگه نگفتم عشق سمِ، مگه نگفتم بدبختت م

 .یدیرو م انتتیحاالم تاوان خ

تکون خوردن نداشت. با ترس خواستم از جام بلند شم که پام بدجور سوخت،  ینا یافتاد و حت نیرمق زم یب نیشاه

 عشقم بود گفتم: یکه نگاهم فقط رو یبدون توجه به سوزشش درحال

 .می! بزار ما بره؟یکلت با ماچاصال مش ؟یهست یجونور گهیتوروخدا تمومش کن، ت..تو د _

برداشت و دستش دور گلوم نشست، آنقدر تند حرکت کرد  زیکرد، سمتم خ یقاط یحرفم حساب نیکه با ا سیفرانس

 .دیکرد و جلوم رس یمتر رو ط کی نیا یچه طور دمیند یکه حت

 آورد. یداشت کم م گهیکه د ینفس، قلب یتنگ ،یشدت گلوم رو فشار داد، حس خفگ به

 موندم. رهیخ اهشیس یدستش گذاشتم و به چشم ها یجونم رو رو یب یها دست

حال و روز انداختن، اونا بدبختم  نیو تمام جادوگراشون من رو به ا یآره خب جونور! اون انجمن کوفت م؟یچه جونور_

 دمیرس یاستم مخو یم یکه داشتم به اون یهمه سال درست وقت نیسوزوندن. بعد ا نشونینفر شیو تو آتکردن، من

تونستم آزاد بشم  ی! من امشب میبه همه چ زنهیم گند کنه،ی. عشق کار هارو خراب میتو خراب کرد ،یتو گند زد

 .یتموم نکرد. اونم چون تو روش اثر گذاشت تیمامور نیپسره خر آخر نیاما، ا

 در حال تقال بودم. ژنیاکس یذره ا یرفت و برا یم یاهیداشت س گهیهام د چشم

 و واست آوردم بزار بره.تو رو به مقدساتت قسم ولش کن، من گردنبندش سیولش..کن، فرانس _

یرو نم ییجا گهیچشم هام د ن،یدست هاش از دور گلوم جدا شد و من افتادم زم ن،یحال شاه یب یصدا دنیشن با

 اومد. ینفسم در نم د،ید

 گلوم چنگ زدم و شروع به سرفه کردم. به
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 که داد زد. دمیرو شن سیفرانس یدااما ص دم،یدینم

چرا جسد  یلمسش کنم؟ فکر کرد تونمیم یکن یخوره نفهم! فکر م یاش به درد من نمگردنبندش بدون خون_

تا  رهیبم دیلمس کنم، اون با ویتونم اون لعنت یکه صاحب اون گردنبند زندس من نم یخواستم. تا زمان یهاشون رو م

 طلسم من بشکنه.

 یو سرفه ها سوختیو گلوم م نمیکشتش. س یکمکمون کن داره م ایبلند شد، خدا نیداد شاه یصدا همزمان

بود با  نمیس یدستم رو کیکه داشتم همون طور که  ی. با تمام دردداشتیدست از سرم بر نم یدر پ یخشک و پ

 بلند شم. کمیکردم  یفشار آوردم و سع نیبه زم گمیدست د

 یو به سخت خوردیتکون نم گهیکه د نیشاه دنیبا د نم،یدم تا تونستم راحت تر بببار چشم هام رو بهم فشر چند

 .ختنیر کلمیرو کل ه خیانگار آب  دیکش ینفس م

 بلند شو. نیشاه ن،یشاه_

جرش که خن یدرحال سیبه اطراف کردم، فرانس یباشه، نگاه دهیگرفتم آنقدر آروم بود که فکر نکنم بهش رس یصدا

ر ده لشک کیشد. نفسم گرفت تمام کابوس هام شده بودن  کینزد نیداد قدم به قدم به شاه یرو تو دستش تکون م

 ارتش تک نفره بودم.  کیهزار نفرِ و من 

 کنم؟ کاریاالن چ دیمن با دم،ید یچشم هام م یمرگ رو جلو هیبه ثان هیثان

 بودم.  دهیو التماس کنم، فقط ترس زمیرفت که اشک بر ادمی یحت

 .شمیبا مرگتونم من آروم نم یحت یو به باد دادمن ینقشه ها نیشاه ،یکردتو خراب  _

 یکه نشون بده شوخ زدیاما آنقدر نفرت و حرص تو صداش موج م زدیآروم بود، داد نم یبه طرز وحشتناک صداش

 .کنهینم

*** 

 "سوم شخص"

به  سیکرد کارش با فرانس یوقت فکرش رو نم چیتکون خورد نداشت، ه ینا گهیکرد بلند شه اما د یسع یسخت به

 موجود اصال وجود نداره. نیا نیچون مطمئن بود رحم تو قوان کردیبه حالش نم یجا برسه، تقال و التماس کمک نیا
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رو  یهلنا التماس و نگران ینگران حال اون بود تا خودش، تو چشم ها د،یدیچشمش م کهیعشقش رو از بار یتقالها

 کنه. ینگار عاجز تر از اون بود که بتونه کاراما ا دید یم

 اش بلند شد.ناله اریاخت یکمرش ب دنیکش ریکرد تکون بخوره که با ت یگلوش رو قورت داد و سع آب

 ینگاه ترسناکش دوباره قلبش رو هدف کرد، با تمام ته مونده انرژ ریزانو زد، ت نیزم یصورتش رو یجلو سیفرانس

 درنده گفت: نیاش رو تکون داد و خطاب به اکه براش مونده بود، لب ه

به هلنا نداره. بزار اون  یربط نایتموم کنم، ا وتتیبد کردم باشه، حق باتوعه اما اون زن حامله بود، نتونستم مامور_

 .اریسرم ب یدوست دار ییبره هربال

 داد. یرو تکون زشیو فوق العاده ت کیفقط با اخم نگاهش کرد، خنجر کوچ سیفرانس

با هلنا نداشته  یشه و کار یحداقل به مرگ خودش راض کردیو فقط خدا خدا م اومدیدرم ینفسش به سخت نیشاه

 باشه.

 و باال سینفس دست فرانس نیبکشه که همراه با ا یقیاومد که باعث شد نفس عم اشنهیسمت قفسه س دستش

 مهین یعکس العمل نشون بده. با چشم ها یداغون تر از اون بود که حت نیشد و لباسش رو لمس کرد شاه نییپا

 کرد. گاهشن د،یرس یم رونیکرد و به ب یدرد عبور م نیاز ب یکه به سخت یبازش و نفس

. زیهمه چ یاول کشتن توعه، بعدم کشتن اون دختره ب دمیکه برات انجام م یتنها کار کنم،یبهت لطف نم گهید _

 یکه م نیبا ا دمت،یجا د نیکه اون روز ا نیداشتم، با ا مانیلحظه بهت ا نیمن تا آخر ،یاون بال هارو نداشت اقتیل

 اما، بازم بهت فرصت دادم.  یگ یدروغ م یدونستم دار

بش قل یاوج گرفته و درست تو سیسر فرانس ینگاه کرد که تا باال یحرفش چشم هاش رو باز کرد و به خنجر نیا با

 .دیکش غیدهنش گذاشت و ج یکه نشونه رفته دستش رو جلو ییر و جابرق خنج دنیمقصد فرود اومدنشِ. هلنا با د

 نه، نه نکشش تو روخدا ولش کن. _

 کرد زد. یاون دختر که با تمام وجودش التماس م یبه صدا یعاشق التماسِ، پوزخند سیفرانس اما

 مرگه! انتیگفتم؟ مجازات خ یبگذره، قانون اول بهت چجهنم خوش_
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ا شدت به ب سیوقت بود که فرانس یزندگ انیاما، فقط چند سانت تا پا دیکش غیج هیلنا با گراومدن خنجر ه نییپا با

 .رهیاتفاق رو بگ نیا یجلو اینتونست از خودش دفاع کنه  یکه حت یعقب پرتاب شد، جور

غار خم کرد اما به  یسمت ورود یاتفاق متعجب و با درد، سرش رو کم نیکه تا اون لحظه منتظر مرگ بود با ا نیشاه

 .نهیبب یتونست درست حساب یچشم هاش و ضعف نم یخاطر تار

 یزیافتاد باز هم بدون لمس کردن، چ نیغار خورد و زم وارهینگاه کرد که با کمر به د یسیبهت زده به فرانس هلنا

 دردش گرفت! یجابه جا شد و کس

 .ستیقلب عشقش ن یاز اون خنجر تو یانداخت تا مطمئن شه اثر نیرو به شاه شینگران و اشک نگاه

که مطمئن بود حتما راه نجات و  دیرو د ییاون ها باالخره آشنا نیغار چند نفر وارد شدن که ب یاز در ورود همزمان

 تازشیپ دیرسیبه نظر م ادیسنش ز یکه کم یکه خدا واسش فرستاده، روسال همراه رضا و فرد کت شلوار یِکمک

 بودن.

 رهیکه همراهش وارد غار شدن خ یکرد، با بهت به روسال و افراد یپاش رو حس م یکه تازه درد طاقت فرسا هلنا

 شد. 

 د؟یهست ییکدوم خرا گهیشماها د _

هلنا و  تیوضع دنی. روسال از دانداختیم دهیدختر درد د نیبود که هنوزم رعشه به تن ا سینحس فرانس یصدا نیا

انجمنِ چند قدم  سیکه رئ یبلند شه  همون مرد کت شلوار سیکه فرانس نیقبل ااخم هاش در هم شد.  نیشاه

د به افرا یاشاره ا تیگرفت با عصبان وارهیآتش کنار د یو هلنا و شعله ها نیجلوتر اومد، نگاه بهت زده اش رو از شاه

 پشت سرش کرد.

 .دیریبگ وطانیاون ش یجلو _

داد بلند شد و چهار نفر  یرو فشار م نشیقفسه س شیاستخوان یبا دست ها یدرحال سیکه فرانس دینکش یطول

ار قر یدرخشان به رنگ طالئ یگو هیشب یزیسرش چ یبود که رو یبلند یدورش کردن، تو دست هرکدوم از افراد ش

 داشت.

 کرده بود نگاه کرد و داد زد. ریافرادش گ نیکه ب سیبه فرانس تیبا عصبان ینیمب
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 ؟یگذشتت برگرد یها یبه کثافط کار دمیاجازه م یواقعا فکر کرد ؟یاومد رونیورت باز گ یحرومزاده چه طور _

 انداخت. ینیبه مب یو نگاه پر از حرص و نفرت دیبلند خند دید یکه خودش رو تو محاصره م سیفرانس

 جه! جو یخود دار یکنن تو که جا یاز چند سال زندان شتریو باونا نتونستن من ،یستیپدربزرگت ن هیاصال شب _

 سدحیکش یافتاده بود و سخت نفس م نیزم یانداخت که همچنان به خاطر درد رو نیبه شاه ینگاه پر از نفرت بعد

کرده بود، با خبردار کردن انجمن  انتیبهش خ نیگذشته اش توجه کرد، شاه یداشت که چرا به التماس ها یمونیپش

 دچار مشکل شد. یاز زنده بودنش حساب

 کنه. یم شینابود یکردنش و حت یبتونه واسه دوباره زندان یهرکار ینینداشت مب شک

و موجود نام برده شده،  نینفر نیانجمنش از ا یمیبا خشم دست هاش رو مشت کرد، تنها تو مدارک قد ینیمب

بود که از جادوگرا کمک خواست  یدرنده به شهر حضور داشت. اون کس نیبود که موقع حمله ا ییپدربزرگش از کسا

 اون گذاشته. یاالن، جا پاو 

 .دیکثافط بکش نیا _

بلند تو دستشون رو سمت  یهلنا بود، افراد ش یبرا یلیتخ یها لمیدرست مثل ف سیافراد با فرانس یریدرگ

مثل برخورد سنگ  یبیعج یها با صدا یآتش از نوک اون گو یگلوله ها هیشب یزیگرفت و چ ینشانه م سیفرانس

 خورد. یم سیبه فرانس میشد و مستق یکوه خارج م وارهیبلند به د یها

 و منگ فقط نظارگر جیسخت بود و االن آنقدر درد داشت که گ یهلنا به اندازه کاف یها برا لشوندهیتبد یایدن درک

 یرسوند و با سخت نیرضا خودش رو به شاه ه،ینسبت به بق سیباشه. با شلوغ شدن اوضاع و پرت شدن حواس فرانس

کنه از دست افراد  دایهم فرصت پ هیثان کی سیچون قشنگ مشخص بود فرانس دش،یکش رونیب یریاز وسط درگ

 کنه! یم کهیت هیرو تک نیخالص شه شاه ینیمب

 دیفهم یمچاله کرد، اصال نم واریشد خودش رو گوشه د یکه م ییگوش هاش گذاشت و تا جا یدستش رو رو هلنا

 بود که توان دوباره تالش کردن واسه باز کردن پاش رو نداشت. دهیو آنقدر ترس هیبه ک یک

رو محاصره کرده بودن رو  سیکه فرانس یافراد یکرد روسال بود که باالخره وقت یکه حالش رو درک م یکس تنها

 یو حال آشفته هلنا اخم هاش در هم شد، کنارش رو تیوضع دنیتونست دور بزنه و خودش رو به هلنا برسونه، از د

 خاک  زانو زد و دست هاش رو گرفت.
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 ؟یسالم_

بهش دست داد،  یبلند بود، حس بهتر یادیو ترسناک که ز بیعج یهمه صداها نیا نیروسال ب یصدا دنیشن با

 گفت: دهیو ترس دیلرز یلرزونش سرش رو گرفته بود و چونه اش از بغض م یکه با دست ها یدرحال

 ...نیشاه_

 .میحالش خوبه، بلند شو بر_

 .دهیآشفته هم، نگران حال اون بود تا خودش که تا سرحد مرگ ترس تیوضع نیا تو

ع . اوضادیکشته شد، روسال چرخ سیکه به دست فرانس یاز افراد یکی ادیدست روسال رو گرفت، همزمان با فر هلنا

 هم نداشتن! یاره ااومدن، اما چ یجا م نیتعداد از افراد ا نیبا ا دیلب گفت نبا ریز یشد. لعنت یداشت بدتر م

دونست  یجون داد. م شونیکیکرد که نزد یبه جسد غرق خونه اون مرد نگاه م هیسمت هلنا که با گر سرچرخوند

 گهیکه د یلرزون و نفس یو خواست بلندش کنه که با صدا دیبراش چقدر سخته، دستش رو کش زایچ نیا دنید

 گفت: ادینم رونیب

 کرده. ریپام گ _

سمت پاش خم شد و با  عیوقتش کم بود سر ه،یک یبرا ختهیر نیزم یکه اطرافش رو ییخون ها دیروسال فهم تازه

 .دیبه صورتش کش یکرده دست ریکه مچ پاش رو اس یبزرگ و کلفت شهیر دنید

 نیبه ا یزیبه عنوان چاقو همراه خودش نداشت که بتونه چ یزیچ گهیانداخت، د اشدیترس ینگاه به چشم ها کی

دست هاش جمع کرد.  یکرد قدرتش رو تو یکه تمرکز م یرفت عقب و درحال کمیبه سرش زد  یره، فکررو بب یبزرگ

داشته باشه  تونستیم یا لشوندهیتبد رشد که ه یبُرنده ا ریروسال شمش فیانگشتان ظر یقدرتش تو میحجم عظ

 همشون بود. یو صالح اصل

ه ک یبا دسته طالئ یریحال نداشت تعجب کنه، شمش یبود حت دهیتازه د یعاد ریو غ بیعج زیچ کیکه بازم  هلنا

ت، با باال رف ریشمش یبود فقط وقت دهیرو ند هشیهم شب یخیتار یها الیتو سر دیشا دیرس یبه نظر م ینوران یادیز

 .دیباز کرد که  روسال کارش تموم شد دستش رو کش یدست صورتش رو گرفت و وقت

 .میبر دیبلند شو با _
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قدم رو که  نیاز جاش بلند شد، اول واریگلوش رو قورت داد، دستش رو دور شونه روسال انداخت و با گرفت د آب

 .شهیم نیاون همه تقال واسه آزاد کردن پاش صد درصد هم جهیخواست داد بزنه، نت یبرداشت از درد دلش م

ی، مستدوتا تشنه نیبه خون ا دنیشدبود که االن  سیو به خصوص فرانس هیروسال که مدام حواسش به بق برعکس

 کینزد ییبرگرده و به عقب نگاه کنه با همه توانش تمرکزش رو واسه راه رفتن گذاشت، با کمک روسال جا دیترس

 نیتو ا نیشاه دنیلب گفت، افتاد. از د ریزکه  یزیبا اخ ر نیزم یبغل رضا ست دوزانو رو یکه سرش تو ینیشاه

 یاطراف براش ب یصداها گهید یدرد گرفته، دوباره بغض به گلوش چنگ زد درحالداغون حس کرد قلبش  تیوضع

 عشقش رو بشنوه. یخواست صدا یشده بود فقط م یمعن

 صداش کرد. یگذاشتم و روش خم شد و با نگران اشنهیس یرو رو دستش

 شو. داریب ؟یخوب_

 اش رو باز کرد.رمق و خسته یب یچشم ها نیشونه اش نشست و همزمان شاه یگرم روسال رو یها دست

 آروم بشه کمیکه هلنا  نیرمق واسه ا یلبخند و نگاه ب نیبهش زد. هم یچهره آشفته هلنا لبخند کم جون دنید با

 سمتش خم شد. شتریو ب دیکش نیشاه یصورت خون یلرزونش رو رو یبود. دست ها یکاف

 که استرسش ییانداخت و خطاب به رضا ینیبه مب یروسال نگاه نگران دیرس یکه سروصداها به اوج خودش م یدرحال

 کرد کنترل کنه گفت: یم یسع قیعم یرو فقط با نفس ها

 خطرناکه. یلی. موندنشون خرونیدوتا رو از غار ببر ب نیرضا، ا _

کاره  چیجا ه نیدوتا ا نیبه روسال انداخت، حق با اون بود ا یدرهم اول نگاه یسرش رو بلند کرد.  با اخم ها رضا

دفاع از خودش رو داشت، تا  ییکمکش حساب کرد، نه هلنا توانا یحالش خوب بود که بشه رو نیبودن نه شاه

سال سمت رو میتو دستشِ و مستق یزیو ت ندبل زیکه چ یدرحال صانهیکه حر سیفرانس دنیبگه با د یزیخواست چ

 گرد شده داد زد. یاومد با چشم ها یم

 پشت سرت._

مچاله کرد و مثل  نیبغل شاه یهلنا هم وحشت زده، خودش رو تو د،یمزمان که روسال چرخکه زد ه یداد از

 داد زد. یوصف نشدن یتیبا عصبان سی. فرانسدیلرز یپناه م یب یشکیگنج
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 .رمیگیمن تا اون دوتا رو نکشم آروم نم _

 ضربه اش رو گرفت. یو با تمام توان جلو دیبه دست چرخ ریتر از اون بود، شمش عیروسال سر واکنش

 !کنهیغلطا نم نیاز ا یو تا من زندم کسببند دهنت_

 دنیشده، به حرمت جنگ نیرنگ ینیهم بزرگ نبود و با خون دو نفر از افراد مب ادیمبارزه که ز دانیزود م یلیخ

 شد. یروسال خال

انداخت، درد در تک تک اندام و هلنا  نیبه شاه یشده بود، نگاه یو خودشم زخم دیرس یکه نگران به نظر م ینیمب

پسر کم سن و  نیشد با همچ یموفق نبود، هنوز هم باورش نم دنیدر جنگ ادیز یداد و از نظر سن یهاش جوالن م

 .دهکار کر تشیبدون برمال شدن هو یسال و خورده  ا کی کینزد یسال

 گفت: یبست و به حالت دستور یکرد سمت دو تن از افرادش، چشم هاش رو لحظه ا رو

 .رونیب دیاون دو نفرو ببر دیبه رضا کمک کن_

 یکه برا ینیافراد مب دنیو هلنا کرد، با د نیبه شاه ینگاه دید ینگران، مبارزه عشقش رو م یکه با چشم ها رضا

 رو تکون داد و همون طور به اون دو نفر اشاره کرد و گفت: نی. شاهدیکش یقیکمک سمتش اومدن نفس عم

 .فتهیب گهیاتفاق د هیکه  نیقبل ا رون،یب دیبر دیبلند شو با نیشاه_

که چقدر اوضاع خرابِ، دستش رو دور کمر  دیفهم یداشت اما، م یادیبود و درد ز نییپا شیاریدرصد هوش نیشاه

 شد. رهیاز اشکش خ سیخ یفاصله داد، به چشم ها کمیاز خودش  یهلنا حلقه کرد به سخت

 .میجهنم بر نیپاشو از ا _

بغل  ریبا کمک اون دو نفر ز یجدا شد، رضا فور نیتکون داد و از شاه یکه به سک سکه افتاده بود فقط سر هلنا

 بلندش کردن. نیزم یرو گرفتن و از رو نیشاه

 .رونیب دیزود بر _

ه به ر کدرد وحشتناک پاش بشه، با تمام توانش قدم برداشت و همون طو الیخیکرد ب یداد و سع هیتک واریبه د هلنا

 .زدیم ادیفر شیسر چرخوند سمت روسال، که جنگجو بودن رو با حرکات رزم رفتیم رونیسمت ب
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 جنگه؟یداره م یکه مثل ببر زخم یسیفرانس ای شترهیدونست روسال قدرتش ب یچون نم دیبود شا نگرانش

رنگ از  یطالئ یروسال تمام حرکاتش با خارج شدن نور د،یدینم یزیکرد چ یحمله م یکه وقت سیفرانس برعکس

 .دیجنگیاما، باز م زدیخورد و اون از درد داد م یم سیکه با شتاب به فرانس یهمراه بود. نور رشینوک شمش

به عشقش  یکه خودشم با نگران یدرحال ستاد،یمشت شده کنار هلنا ا یکرد با دست ها یرو راه نیشاه یوقت رضا

 صداش دنیلب گفت، رضا با شن ریز یهلنا از درد آخ یانجام بده. لحظه ا دیبا یدونست چه کار یود و نمشده ب رهیخ

خورد، مردد  یبه چشم م وارید یکینزد ییجا تاسرخ رنگش  یهلنا که ردپا یپا یخون رو دنیخم شد و با د یکم

 دست بلندش کرد. یکمر و زانو هاش قرار داد و رو ریدستش رو ز

 یغار م رونیو همون طور که به سمت ب دیقدم هاش رو سرعت بخش یکه رضا با شرمندگ دیکش یفیخف غیج هلنا

 رفت گفت:

 . یراه بر یتون یپات نم نیشرمنده، با ا _

ممنون رضا بود  ییجورا کیخودش قفل کرد و چشم هاش رو بست،  نهیس یخجالت زده دوتا دستش رو رو هلنا

 رو تکون بده.  شیزخم یتونست پا یچون واقعا نم

 مرگ به یش بوهوا بکشه، تو اون غاز که از گوشه گوشه یاز سر آزاد یباالخره تونست نفس دنیغار که رس رونیب

 داد. یآزارش م یحس خفگ دیرس یمشام م

ت تا افراد خواس هینشسته بود گذاشت و از بق نیزم یباز رو مهین یکه با چشم ها ینیهلنا رو کنار شاه اطیبا احت رضا

 ببرن.  یامن یدو نفر رو به جا نیا ازیدرصورت ن

ا بغلش ج یتکون خودش رو تو کمیتمام آغوشش رو باز کرد که هلنا با  یقرار یبا ب نیشاه دیرس نیهلنا به زم تا

 .ادیکرد تا بازم آرامش سراغش ب

که هلنا پر بغض خطاب  دیبرگشت چرخاون دوتا مطمئن شد به قصد  یاز امن بودن جا یکمر صاف کرد و وقت رضا

 قرارش داد.

 .ادیسر روسال ب ییتورو خدا نذار بال _
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که با خودش بسته تا  هیقرار داد نینگفت، ا یزیانداخت و چ شیملتمس و اشک یبه چشم ها یسر شونش نگاه از

 .فتهیواسه روسال ب یذاره اتفاق ینم اد،یجونش هم ب یپا

رو دنبال کرد و بازم به  وارهیکنار د شیآت یغار خودش رو گم کرد، رد نور ها کیتار مهین یتند کرد و دوباره توفضا پا

 زانو زد. نیزم یاز پا درآورده بودش رو یکه زخمش حساب  ینیو کنار مب دیمحل رس

 شد. دهیکوب نیعبور کرد و به زم سیفرانس یخون ریزد و درست از کنار پهلوش شمش یدور روسال

 .دیرس یاز حدقه دراومده به نظر م اهشیس یکرد و چشم ها ینگاهش م صانهیروش حرخونخوار روب موجود

 عرق کرده.  یحساب ادیکرد کل بدنش از تحرک ز یو حس م زدینفس م نفس

 داد و دوباره حمله کرد. یرو تکون رشیشمش

زد  یصاحبش رو داد م یکه دورگه شده بود و خستگ ییو خطاب به روسال با صدا دیخودش رو کنار کش سیفرانس

 گفت:

من رو  یخواد جلو ی..دختر بچه ...م..مهیهمه مدت... نیاما، درست...ب..بعد ا دمیند لشوندهیچند ساله که تبد _

 .رهیبگ

 رو باال برد و داد زد. رشیرو تکون داد و شمش شیو ورزشکار فیاندام ظر د،یکش یقیپر حرص نفس عم روسال

 کشتت. یدختر بچه م نیهم دمیبهت قول م _

 داشت.  رتیغ شتریمرد ب کیکرد، دختر بود و اما، از  یقولش عمل م به

 سمتشون برداشت که با داد روسال سرجاش موند. یشد قدم یکه کم کم طاقتش داشت تموم م رضا

 همون جا بمون. ا،یجلو ن _

 رو با چشم هاش یباال زده و نگران یحساب تشیعصبان یکه رگ ها ییسمت رضا دیو چرخ ستادیا یلحظه ا سیفرانس

اشاره  ینیصورتش رو پاک کرد و همون طور که به رضا و مب یاز خون رو یمقدار دهیکش ی.  با انگشت هازنهیداد م

 نجوا کرد. یخش دار یکرد با صدا یم
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جونور قدرتمند  هی ارهیدرب تونهیو از پا مکه من یزیتنها چ د،یشیمن نم فیکه حر دیدون یهمه شما احمق ها م _

 .دیآور یبا خودت م یشتریب لشوندهیتبد دیکشتن من با یمثل خودمه. هه برا

برنده بود، به  زهین هیشب شتریکه ب رشیهوا، با شمش یو ب دیمونده قدرتش رو همه رو جمع کرد همزمان چرخ ته

 یگذاشت که حساب ادگاریبه  یزد که نتونست درست مهار کنه و به بازوش برخورد کرد و زخم یروسال ضربه ا

 ست.دردناک

طاقت پرپر  گهیکل غار رو پر کرد. رضا که د سیدرد صورتش جمع شد و چند قدم به عقب رفت، پوزخند فرانس از

م و با اخ سیکه بهش برسه  فرانس نیاومد اما، قبل ا سیشد و سمت فرانس زیهمه چ الیخیشدن عشقش رو نداشت ب

فشار داد که راه نفس رضا بسته شد و  وشده دستش رو باال آورد و گلوش رو گرفت، چنان گلوش ر زیر یچشم ها

 حس کرد

 اونه داد زد. دانیم نیا روزیکرد پ یاحساس م سیاالن هاست گردنش خورد شه، فرانس 

 کشم. یو مهمتون _

 بهت قول دادم من زودتر بکشمت. _

از  یادیرضا شل شد و فر یکمرش فرو رفت، دستش از دور گلو یتو میروسال از پشت مستق ریسر چرخوند شمش تا

 که کل غار رو لرزوند.  دیدرد کش

به  و با تمام توانش دیکش رونیرو ب رشیکنه، شمش یحرکت سیکه فرانس نیدست دردش شد و قبل ا الیخیب روسال

ه ک یبلند یبا صدا زیو همه چ دنیتا مرز سقف زبانه کش واریکنار د یزد که همزمان تمام شعله ها یگردنش ضربه ا

 زنگ مرگ بود، شروع به تکون خوردن کرد.  شتریب

انگار از مرگ هراس داشتن  کشیتار یشد، چشم ها رهیخ ختیر یخاک مرده م یکه از گلوش رو یبه خون سیفرانس

 خورد.  روایرو خودش نداشت عقب عقب رفت و با کمر به د یزدن. کنترل یو دو دو م

رسوند با نگاهش منتظر مرگ  یبازوش گذاشت وهمون طور که خودش رو کنار رضا م یدستش رو رو روسال

و تمام آتش ها خاموش  وستنیمردگان پ یایدن یاهیبه س اهشیس یکه چشم ها دینکش یموند، طول سیفرانس

 یآخر بوسه ا ستشد و د رهیآتش دو جفت چشم قرمز به صورت روسال خ یشدن. با خاموش شدن تمام شعله ها

 عشقش نشست. یشانیپ یبود که رو
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 .رونیب میبر دیپاشو رضا، با _

*** 

 "هلنا"

چنگ زدم،  نیشاه نهیوحشت زده به س اد،یاومد حس کردم نفسم در نم یکه از داخل غار م یوحشتناک یصدا ها با

 گوشم گفت: ریمن رو به خودش فشرد و ز شتریکه ب

 .ستین یزیتموم شد، چ گهید زمیآروم عز _

. آنقدر حالم بد ستین یعاد نیو لرزش زم ادیفر یصداها نیهست، ا یزیچ کیصد درصد  گهیدونستم دروغ م یم 

درد داشت اما، با وجود حال بدش من رو محکم  یحساب نیکار کنم. شاه یچ دیدونستم با یبود و استرس داشتم نم

 م باشم.تا آرو زدیتو بغل گرفته بود و باهام حرف م

  اد؟یسر روسال و رضا ب یینکنه بال فته،یم یاون تو داره چه اتفاق ستیمن آروم نبودم اصال نبودم! معلوم ن اما،

همه  که یقاتل خانوادم کس ره،یبم سیکردم که فقط فرانس یخودت کمکشون کن، با تمام وجودم دعا داشتم م ایخدا

 آروم شم. دیبره. با مرگش شا نیازب دیرو ازم گرفته اونه، اون کثافط با زمیچ

 رو باز کنم.  دمیترس یصدا ها قطع شد و من جرات کردم چشم ها باالخره

 دمیخودم رو کنار کش کمیشده بود،  رهیتمام به در غار خ یحال یانداختم که با ب نیبه حال داغون شاه ینگاه اول

 پام مواجه شدم. دیکه با سوزش شد

رو گرفته  ینیبغل مب ریکه ز یغار، اول رضا درحال یسمت ورود دمیچرخ یقیعماز درد جمع شد و با نفس  صورتم

سمتش رفتن و  ینیحال و روز مب دنیکه به ما کمک کردن با د یدو نفر نیاومد و پشت سرش روسال، ا رونیبود ب

 کمکش کردن حرکت کنه.

 یخون رو دنیشده. از د یو مشخص بود زخم یرنگش خون یقهوه ا یاز مانتو یبازوش و مقدار دیچرخ روسال

 صداش کرد. دهیبازوش ترس

 روسال!_
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 یشده بود  قدم هاش رو برا سیداد، کل صورتش از عرق خ لیبهم تحو یصدا زدنم سر بلند کرد و لبخند کم رنگ با

 ی. جلوحالش بد باشه دیرس یبود اما، به نظر نم دهیکه دستش صدمه د نیبا ا دیبه من تند تر کرد، بغضم ترک دنیرس

 پام زانو زد و تو بغلش، خودم رو جا کردم.

 . یخداروشکر، خداروشکر سالم _

 انداخت. نیبه شاه یبهم زد و نگاه یاومدم که لبخند رونیکردم از بغلش ب یکه رفع نگران یکم

 .ینگران باش دینبا گهیمرده د سی. فرانسدیخداروشکر که شما سالم _

وجود داشته باشه و االن خبر مرگش  یجونور نیشه اصال همچ یبهم دست داد، باورم نم یحرفش حس خوب نیبا ا 

 بهم داد.  ینیریحس ش

 کردم گفتم: یبه بازوش انداختم و همون طور که با دست بهش اشاره م ینگران نگاه

 .یدیدستت، صدمه د _

فشرد و با آرامش  یدگید بیسمحل آ یانداخت، دست سالمش رو رو نییبهم زد و سرش رو پا یخسته ا لبخند

 نشست گفت: یم نیزم یکه رو یدرحال

 بدترهاشم سرم اومده. نیاز ا ست،ین یزیچ_

، بودم دهیکه د ییزایهنوزم تو هنگ چ ییجورا کی ر،یرو گاز گرفتم و سکوت کردم سخت بود درک اتفاقات اخ لبم

 نیکرد کنار شاه یسرفه م یبود و کم شده یکه کل لباسش و موهاش خاک یکه گذشت رضا در حال یموندم.  کم

 لب زد. یگرفته ا ی. با صدادیکش شیشونیبه پ یاومد و دست

 .یالحق که کله خر _

 گفت: یگرفته ا یلبش رو تر کرد و با صدا یبا زبون کم د،یحال نگاهش کرد و خند یب نیشاه

 ازتون تشکر کنم؟ دیبا یچه طور_

داد  هینشست و به درخت تک نیزم یگلوش قرمز شده بود، رو کینزد ییو جا دیرس یخسته به نظر م یلیکه خ رضا

 گفت: یو با تک خنده ا
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بزنمت باهم  یکنم و دوساعت مثل چ یجا خفتت م هی زنمیچشمم نباش، بعدش بهت زنگ م یمدت جلو هیفقط  _

 .میشیحساب م یب

 هیبهش انداختم که بعد از چند ثان یو صورتش از درد جمع شد، نگاه نگران دیکش ریت نشیکه س دیخند نیشاه

 خطاب به رضا گفت:

 شد؟ یکنه. برادرم چ یمشتت درد م ینزن، ماشاهلل هنوز جا گهیما رو خدا زده تو د _

 انید تا بکر یم رویکرد و درخواست ن یتلفن م یکیبود که داشت به  ینینگاهش به مب د،یبه گردنش کش یدست رضا

 لب زد. یدنبالمون، با خستگ

. نگران اونا ستین ادشونی یزیهوش شدن و چ یهم فقط ب اریون که نوش جونت، برادرت حالش خوبه ندا و دانا _

 نباش. 

 ینیفشرد از جاش بلند شد و سمت مب یکه بازوش رو م یراحت شد، روسال درحال المیحرفش منم خ نیبا ا خب

 رفت، با نگاهم دنبالش کردم. 

پرنده ها گوش کنم، چشم هام رو به اطراف  نیا ینستم با لذت به صداتو یشد و م یداشت روشن م گهید هوا

 درخت ها وجود داره ناخودآگاه حس ترس بهم دست داد.  نیکه ب یظیمه غل دنیانداختم که با د

 مه! _

 نیکه شاه دمیشدم. از گوشه چشم د رهیکه من بهش خ یو رضا  سر چرخوندن سمت نیحرفم همزمان شاه نیا با

 آروم لب زد. ینیسمت جلو خم شد و با لحن ناراحت و غمگ کمیدستش مشت شد 

  م؟یجا بر نیزودتر از ا شهیم _

دادم بلکه از دردش کم بشه،  یماساژ م یکه پام رو کم یسمت ما، درحال دیچشم از اون درخت ها گرفت و چرخ رضا

 .دمینگاهم رو دزد

زل  یبه چ نمی. ببمیراه بر میتون یو نم می از دم هممون کتلت شددنبالمون، چون ماشاهلل انیزنگ زده ب ینیمب _

 داره؟ یمگه اون مه مشکل ؟یزد
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 یقینفس عم ه،یدردش چ دمیفهم یفقط من م دیداد شا هیانداخت و دوباره به درخت تک نییسرش رو پا نیشاه

 گفت: یآروم یو با صدا دیکش

 ترسم. یمن از مه م _

م برا یجور تیواقع یرو به وجود آورد و تو میممکن تو زندگ یکابوس ها نیبدتر یمه لعنت نیترسم! ا یمنم م آره،

که با کابوس هام مواجه  یروز ممکن بود، روز نیاکرانش کرد که تا عمر دارم هرگز فراموش نخواهم کرد. امروز بدتر

 تیااز قاتلش شک یواقع یایم تو دنتون یکه نم یمرگ پدر مادرم تصادف نبود و قتل بود، قتل دمیکه فهم یشدم، روز

 کنم و با لذت نظاره گر اعدامش بشم. 

واسه مجازات  ییجا یمردم عاد نیا نیمن، ب یواقع یایتو دن دیخدام جواب دل زخم خوردم رو داد، شا اما،

 انتقامم رو گرفت. لیتخ گنیبهش م یعاد یکه انسان ها یا گهید یاینباشه اما، دن ییموجودات ماورا

 !؟یکرد دامیپ یچه جور _

 دست از کلنجار رفتن با خودم برداشتم و بهشون نگاه کردم.  نیشاه یصدا با

به  شبیکه شاهرخ د یلباسش گردنبند ریمکث کرد و سمتش خم شد دستش رو به سمت گردنش برد از ز کمی رضا

 و گفت:سرش رو خم کرد  کمیداد  یکه پالکش رو تکون م یگردنش بست رو لمس کرد. درحال

مرموز  نیوقت سر ا چیکه برادرت ه گه،یاس اختراع شده و صدهزار بار شکر د یپ یبه اسم ج یزیخداروشکر چ _

زنگ بزنم و  ینیکه به مب نیا ریغ یا گهیمن چاره د یو رفت یرم کرد یاون جور یهات بهت اعتماد نکرد. وقت یباز

واسه  قهیچند دق یتونست ط یداشت و م عتمادکه بهشون ا یازش کمک بخوام نداشتم، اونم لطف کرد تنها افراد

داد تو االن  یاس نم یپ یرو درمورد ج شنهادیپ نیاگه برادرت ا ،یروان یکمک جمع کنه رو خبر کرد. شانس آورد

 .یمرده بود

 مکث کرد و ادامه داد. کمی

ه شد کشت، اگ یرو نم سیرانسطلسم بگم، ف نیتا بهت درباره شکست ا یکه فرصت نداد یرفت عیتو آنقدر سر _

 کردن. یکار رو م نیا شیامکانش بود همون صدسال پ

 گفتم: دهیباال پر یابروها با
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 االن مرد؟! یپس چه طور_

 که کال قفل کرده بود منتظر نگاهش کرد. نمیبهم انداخت، شاه یسرچرخوند و نگاه رضا

هم  شهیکه م یو امروز همون موقعس، روز رسهیدرخشش خودش م نیبار ماه به قدرتمند تر کیهر ده سال  _

 .میکشف کرد ینیبه لطف مب نمیرو کشت. ا سیفرانس شهیطلسم رو شکست و هم م

 با تعجب نی. شاهنمیاتفاقات رو کنار هم بچ نیا نمیدادم کال ساکت شم تا سر فرصت بش حیوا موند و ترج دهنم

حک شده بود. نفس  یعل ایروش  یدیشدم که با خط سف رهینگفت. به پالک گردنبند خ یزیبهش نگاه کرد و چ

 سوزه! یقلبم م فتمیم سیانسفر یحرف ها ادی یچند نفر بودم؟ هنوز وقت ونیامشب رو مد دمیکش یقیعم

 باالخره تموم شد؟  یعنی_

 نهیکرد صاف بش یم یکه سع ینگاهش رو به چشم هام انداخت و آب گلوش رو قورت داد، درحال نیحرفم شاه نیا با

 بزنه که روسال اومد کنارمون و زودتر گفت: یخواست حرف

 خوام.  یم یتموم شد؟! عمرا! من عروس ویچ یچ _

*** 

 "هفته بعد کی"

 "نیشاه"

 آنقدر وول نخور عه خراب شد._

و آروم  دیکش شتریب یزد. کرواتم رو کم یبه چشم هام انداخت و لبخند یکه نگاه ستادمیسرجام ا خیخنده س با

 گفت:

 بخند!  یطور نیهم شهیهم _

توش  یجز خوشحال یزیچشم هاش نگاه کردم، چ یشونه هام نشست به برق تو یرو که بست، دست رو کرواتم

 یشونم سر خورد و پشت کمرم نشست، سفت من رو به خودش فشرد و با صدا یدستش از رو اریاخت ینبود، ب

 گفت: یآروم
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 .مهیروز زندگ نیلباس بود، بعد اون همه اتفاق مسخره امروز بهتر نیتو ا دنتیآرزوم د شهیهم _

خواست  یکه االن دلم م هیزیچ نیشونش گذاشتم و محکم به خودم فشردمش، آغوش برادرم بهتر یرو رو سرم

 داشته باشم. 

 چسبوندم و گفتم: شیشونیرو به پ میشونیفاصله گرفتم، پ ازش

 .یاما، تنهام نذاشت یشد دیکه ازم ناام یمرس _

ه ب یدست ادیکه دست گل به آب بده و اشکش درب نیقبل ا د،یرو باال کش شینیمهربونش رو بست و ب یها چشم

 قدم عقب رفت. کیو  دیصورتش کش

خوره، منم حال ندارم برم  یلباست جر م یدیکنترل رو از دست م هوکی یشیم یبسته بسته، االن احساسات _

 کنم. دایواست کت شلوار پ

 و گفتم: ختمیر میشونیپ یاز موهام رو رو یمقدار شهیبرعکس هم نه،یسمت آ دمیو چرخ دمیخند

 خدا بخواد. یکرد لیخونه رو تکم _

 گرفت سرش به عقب خم شد و گفت: یشلوارش قرار م یقسمت کمربند یکه دست هاش رو یدرحال

که حتما  هیموندم فازت چ میمن و تو خوب یلیخ ،یدیآنقدر پرس یکچلم کرد روزیآره نگرانش نباش به خدا از د _

 خونه دو طبقه باشه!

 یم یکه دوسال تمام واسه استفاده ازش لحظه شمار یزدم، دست بردم سمت عطر یلحن پر حرصش لبخند به

 کردم.

 بود، درست مثل گذشته! مگه نه خان داداش؟ میاما خواه میخوب نبود _

بزنم  یسمتش تا حرف دمیاهم کرد، عطر رو به گردنم و مچ دستم زدم، چرخنگ یرو صاف کرد و با حالت خاص سرش

و  شیلباس بلند مجلس نیدهنم وا موند با ا د،یکه در اتاق چهار طاق باز شد و پشت بندش ندا مثل جت داخل دو

 اصال؟   رهیراه م یپاشنه بلندش چه طور یکفش ها

Created in Master PDF Editor - Demo Version

Created in Master PDF Editor - Demo Version

http://code-industry.net/


 ترس از مه

 
756 

 

 از حرکتش جیرد شده بود رد شد و پشت من پناه گرفت، گهنگ حرکتش بودم که از کنار شاهرخ که چشم هاش گ تو

با  دیچکیاز سر صورتش آب م یدستش گرفته بود و کم یکه کتش رو تو یدرحال اریبزنم که  دان یخواستم حرف

 تو اتاق و داد زد. دیپر یبرزخ افهیق

 کنم!  یو مپوستت _

 از پشت سرم زبونش رو واسش درآورد و با خنده گفت: ندا

 ها. شهیخشک م رتی. شستیحرص نخور واسه بچت خوب ن _

 باال آوردم و داد زدم. میجلو که دستم رو به حالت تسل ادیبلند شد، خواست ب اریحرفش دود از کله دان نیا با

 کنم. یخبر مرگم دارم عقد م د،یش الیخیامروزه رو سر جدتون ب هی _

وقت بهش حمله  کیبود تا  اریتمامن هواسش به حرکات دان یحالدر نهیخنده که ندا دست به س ریبلند زد ز شاهرخ

 ازم فاصله گرفت و گفت: کمینکنه 

! یریچشم غره م یاز دست رفت گمیم یمن ه یهول از همه باالتر یآدم ها ستیعقدته که عقدته! اولن شما تو ل _

 ستیقرار ن یرو خوند، حاال امروز جشن گرفت تیمحرم غهیص یو عاقدم بدبختم نصفه شب یبله رو گرفت  شبیشما د

 کشتتم. رونیدفاع کن که برم ب یخمببر ز نیشم! االن از من در برابر ا دیمراسم من شه نیکه تو ا

 دستش رو تکون داد و گفت: دیجلو گذاشت و به حالت تهد یقدم اریدان

 .یدون یخوبه خودت م _

و  کت شهیظاهر شد. مثل هم اریبار رضا از پشت سر دان نیکه او خواست حرف بزنه  دیبه گردنش کش  یدست شاهرخ

 ما کرد. یها افهیبه ق یمن درست کرده بودن. نگاه یهم مدل موها بایتنش بود و موهاش رو تقر یکیشلوار ش

 بهش کردم و به حالت التماس گفتم: ینگاه

 .میشیبردار ببر، االن خونه خراب م نارویا ایب _

 فرو کرد و گفت: بشیتاسف تکون داد، دستش رو داخل ج یاز رو یانداخت و سر اریبه ندا و دان ینگاه

 مهموناتون اومدن. نییپا دیبر دیایب _
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نگاه نکش مرگ بهم انداخت،  کیبردش، نداهم  رونیو گرفت و با خنده ب اریحرفش، شاهرخ دست دان نیا با

 زد  و گفت: یچشمک

 شاهلل.کنه ان ریهلنا تو گلوت گ ،یشد یگریعجب ج _

 به خودم از داخل گهیباره د کیرفت،  رونیکه بزنم لهش کنم پا تند کرد و از اتاق ب نیحرص نگاهش کردم قبل ا با

 داد گفت: یم هیتک واریبه د نهیکه به دست به س ینگاه کردم که رضا درحال نهیآ

 ؟یایجناب داماد، نم رسهیهلنا هم االن م _

 .امیبرو االن م _

 خم شدم. یگذاشتم و کم زیرفت، دوتا دستم رو لبه م رونیتکون داد و ب ینگاهم کرد اما، سر کمی

 یاتفاقات رو فراموش کنم. اتفاقات کوچک بزرگ نیوقت بتونم ا چیمدت برام شده عادت، فکر نکنم ه نیکردن ا مرور

 رو داخل جا کرده بودم.  میکه مثل مارپله تمام زندگ

 بود.  یک یبرا دنمیکنم که جنگ یرفتم، حاال درک م یخوردم اما باال م یم شیروزش ن هر

ار ک یچقدر سخت بود که بخوام به هلنا و شاهرخ کامل بگم که چ میاز اون جنگل منحوس برگشت یوقت رهینم ادمی

که زدم ش ییمن واسه خاطر نجات جونشون دست به چه کارها دنیفهم یدرباره معاملم گفتم، وقت یکردم، وقت

 شد اما، هلنا فقط سکوت کردن. یشدن، شاهرخ عصبان

کنار اومدن  یانگار فرصت الزم داشت برا نه،یهفته سکوت کرد و نخواست من رو بب کیساعت، نه دوساعت  کی نه

 .زنهیم یلیبهمون س میکه تا عمر دار یقیحقا ق،یحقا نیبا تمام ا

هام خوشحالم رضا پشتم موند، تو  یهفته فرصت داشتم تا خودم رو جمع و جور کنم، با وجود گند کار کی نیا تو

کردن، هرچند که به خاطر مرگ  یرو ماست مال انیبه خاطر نفوذ نامزدش جر ییجورا کیانجمن ازم دفاع کرد و 

  بودم. یکی نیکاره تو مرگ ا چیدونستن اما واقعا من ه یمن رو مقصر م یپناه

کس نتونست کمک کنه چون  چیبود که چرا نتونسته کمکم کنه، در واقع ه مونیزودتر به خودش اومد و پش شاهرخ

 هم نداشتم. یگله ا یخودم نذاشتم پس از کس
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و  یهمه دور نیا جهیهفته هلنا برگشت و نت کیکنج لبم نشست، بعد  یمهمون ها لبخند غیدست و ج یصدا با

ده مجبورش کردم بله رو ب شبیبانمکش که د افهیق یادآورید کردنمون جبران کردم، با رو با نصف شب عق شیدلتنگ

 کار اومد.  میوونگیبا د یکنم، خوشحال بودم که من رو هنوز دوست داشت و حت یرو خال تا بتونم عقده هام

ام خون آش یخونه به اضافه رهبر نیجام، ا نیکه ا هیروز نیانداختم، امروز آخر یفاصله گرفتم و به تختم نگاه زیم از

 خوام کنار برادرم تو شرکت کار کنم. یرو واقعا داره و من بازم م اقتشیسپردم چون ل اریهارو به دان

 یسر کی یکم نبودن حت نیرفتم، مهمونامون همچ نییآروم از پله ها پا یفرو کردم و با قدم ها بمیج یرو تو دستم

 داغونش! افهیبا اون ق ینیمب یحضور داشتن، حت یدن من تو مهموناز افراد انجمن هم بعد از تبرع ش

جشن  نیتو ا یمعمول یدونستن که انسان ها یبودن که با تمام بد بودنم تنهام نذاشتن و کامال م یدوستان شتریب 

 کوچک وجود نداره! 

فرهاد نگاه کردم. ضربان  نِیریه شو ب ستادمیپله ا نیمات زده ها رو آخر نیباز شدن در و ورود هلنا و روسال مثل ا با

 موفق نیتا آروم شم اما، همچن دمیکش قیپشت سر هم نفس عم د،یکوب یم نمیهوا به س یقلبم شدت گرفت و ب

 شد. یواقع امینبودم. باالخره رو

 یباتلباس بلند ن میبودن، و انگار من و هلنا هم با هم ست بود دهیپوش یکه انگار با رضا ست کردِ جفتشون آب روسال

 باشیداشت چنان ز یمیمال یلیخ شیشد و صورت معصومش که آرا یم دهیکش یکم نیزم یرو شیرنگش که بلند

 تونستم ازش چشم بردارم. یکرده بود که نم

 گفت: هیبغلش و آبغوره گرفت  با گر دیبا شاهرخ، ندا پر  یاز سالم و احوالپرس بعد

 . یکن ریگ نیشاه نیا یکه تو گلو یخدا لگدتت کنه! اله _

 گفت: یجلو اومد و با شوخ اریدان همزمان

 منم راحت شم. رهیبگ ونیخر شه ا یکیمغز بکش بلکه  یب نیرو سر ا میدست هیهلنا خانم  _

 .ستادیزد و کنارش ا اریدان یبه بازو یندا با حرص مشت د،یخند هلنا

 که تمام مدت منتظره نگاهش بودم. یباالخره سر چرخوند سمت من، من 

Created in Master PDF Editor - Demo Version

Created in Master PDF Editor - Demo Version

http://code-industry.net/


 ترس از مه

 
759 

 

 یرو تکون دادم و با قدم ها نیشده به زم خیم یدخترا بلند شد. باالخره پاها دنیکل کش یبهم زد که صدا یلبخند

 .ستادمیکوتاه شمرده روبروش ا

 به دست هاش زدم. یانداخت، دستش رو گرفتم و بوسه نرم ریبهم زد و سرش رو به ز یلبخند خجول 

 .دی خوشبخت شان شاهلل_

دو نفر  نیا ونیرو مد میکردن، چقدر از زندگ یبرگشت سمت رضا و روسال که کنار هم با لبخند نگاهمون م  هلنا

 یزیچ سی. فرانسفتادیروز اتفاق نم نیوقت ا چیوقت ه چیه دیبودم؟ اگر رضا نبود من االن صد دفعه مرده بودم و شا

 .امینبود که من از پس شکست دادنش برب

کرد به ما  یکه اشک هاش رو با گوشه شالش پاک م یپخش شدن آهنگ همه برامون دست زدن که ندا درحال با

 اشاره کرد و گفت: 

 !میبترکون میدر ماتمون ببره، بر یکه االن جلو میجا خودمون نکشت نیاز صبح واسه آماده کردن ا گهیبسه د _

 هینشست و بق دیزحمت اجارش رو کش اریکه دان ییها یصندل یهمراه شاهرخ رو اریدان دن،یحرفش همه خند نیبا ا 

 از مهمون ها شدن. ییرایخدمتکار ها مشغول پذ

 نیچند ساعت با انواع مختلف گل رز و بادکنک تزئ یکه ط یدست هلنارو گرفتم و بردمش وسط سالن یتاب یب با

م و سرم به هلنا انداخت یاز رقص نور باال نگاهم رو د،یرس یکه تو سالن به مشام م یزیچ نیشتریگل ب یشده بود، بو

 به خودم فشردمش با خجالت نگاهم کرد.  شتریب

 که داشتم. یسخت یتموم شد تمام روز ها گهیخجالتش ضعف رفت! د نیواسه ا دلم

 بردم پشت کمرش و سفت به خودم فشارش دادم. با لبخند به صورتش نگاه کردم و گفتم: دست

 .میکار دار یلیعاشقتم؟ امشب باهم خ یدون یم ،یجوجه رنگ_

 یرو قای. تپش قلبش رو دقدیکش یقیشدم، نفس عم رهیخوش فرمش خ یو سرش رو بلند کرد، به لب ها دیخند

 کنم. یحس م نمیس

 نیا شهیتونستم ادامه بدم.  باورم نم یمن نم ومدیسرت م یی. اگه بالیو تنهام نذاشت یممنون که سرقولت موند _

 .میسخره و ترسناک رو پشت سر گذاشتهمه اتفاق م
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 زدم. یلبخند

 میریدر نظر بگ نویا دیکنم. هرچند که با دایدست پ امیکردم باالخره به رو یآره باورش سخته چون خودمم فکر نم_

 شدم. یکه خودم ساختم غرق م یتو جهنم شیوقت پ یلیمن خ یکه اگر تو نبود

 شد.  یپل یمیقد یقیکه خودم خواسته بودم پخش بشه، با قطع موس یقیموس همزمان

رو  یزیچ چیه گهیمن د یبه اطراف کرد اما چشم ها یکم نور سالن کم و فضا آماده رقص دو نفره شد، هلنا نگاه کم

 .دید یخودش نم ریغ

 !ینباش یشاک شبیدرباره د دوارمیام_

 کرد و با حرص گفت: زونی، لب و لوچش رو آوداغ دلش تازه شده باشه شبید یکه بادآور انگار

 گفتم نه. یحقت بود م ره؟یگ یساعت دو نصف شب بله رو از عروس م یخدا نکشتت با اون برنامه عقد! ک_

 عوض شد انگار یهمه چ م،یتو زندگ یتا اومد "

 بار نینداشت تا عاشق شدم ا یعشق معن واسم

 "انگار، به تو شدم گرفتار دمتیتو رو د تا

 

 . دمید یزد از دور نگاه خوشحال برادرم رو م یبا من تکون خورد، دستش رو گرفتم که دور هماهنگ

 گوشش گفتم: کیکردم و نزد یظاهر اخم

 بچه! یتاوان بد دیبا تیتخس باز نیبه خاطر ا ه؟یچ یدونیاصال م ،یداد یاگه بله نم یکرد یغلط م_

 یوسط اومدن، روسال دستش رو دور گردن رضا حلقه کرد. لبخندروسال و رضا هم  دمیکه د میزد ی. چرخدیخند زیر

خواستم از  یم یچ گهیقلبم شد، د بیجا نص کی ایدن نیریش یبهشون زدم و برگشتم سر کار خودم، تمام حس ها

 خدا؟
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 .دیو دچشمات یوقت م،یتو زندگ یتا اومد"

 دمیو همه آدما دست کش ایتو از دن جز

 "گمیآدم د هی گهید دم،یکه د یرو از روز تو

 

 گوشش بردم و آروم و شمرده نجوا کردم. کیرو نزد سرم

 شنیریش ریو غکس چیفرهاد دل شکسته ه نیخوام بگم ا یم م،یصحبت کن هتیکه درباره تنب نیقبل از ا یول _

 ؟یتنهام نذار یدینداره، قول م

 یپاش بلند شد  و با صدا یرو یشد. کمشونم به دور گردنم حلقه  یبه صورتش نگاه کردم، دست هاش از رو د،یخند

 گفت: یآروم

 تا تهش باهاتم. _

 

 وجات یشکیه رهیگیدارم هواتو، نم "

 دل و جونم برا ت ایبگم از عالقم؟ ب یچ

 یمیزندگ لیکه تو دل یندون نویا دیشا

 "تو ای گهید چکسیه ایبگم بهت  نویا بزار

 

کردم، کتم رو درآوردم و تو دستم گرفتم هلنا با  یخودمون حس م یرو رو هینگاه بق ستادیاونم ا ستادم،یا سرجام

دست و سوت مهمون ها بلند شد،  یقدم رفت عقب و نگاهم کرد، دستم رو قاب صورتش کردم که صدا کیتعجب  

 .دمیخجالت زده لبش رو گاز گرفت، خند دیهلنا که فهم
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 ییصدا چی. اما، االن هدیا از پشت سرم به گوش رسخنده رض یبال هام رو باز کردم که همزمان صدا گهیباره د کی

 برام مهم نبود لب هام رو به گوشش چسبوندم و گفتم:

 ؟یریپذ یکه هستم م یجور نیمن رو هم ،یمونیم یم یو تو باق ییفقط تو امیتو دن _

رو با لذت  زینا چ یمتر یصورت هامون رو پوشوند، سانت یکه جلو یهاش روبست، بال هام رو جلو اوردم جور چشم

 بوسه ممکن رو به لب هاش زدم. نیتر قیپر کردم وعم

سوت و دست  یشد بالم رو کنار زدم که با صورت سرخ شده هلنا مواجه شدم. همزمان صدا یخال میدق دل یوقت

 و گفتم: دمیبه گونه هلنا کش یبلند شد، دست یحساب تیجمع

 شبم باهات کار دارم. هت،یتنب نمیا_

نگاهمون  یکه فقط با لبخند خوشحال یاریما درست کنار شاهرخ و دان یبه رضا انداختم، رو به رو نگاهم رو همزمان

و همون طور که نگاهش رو من  دیبه گردنش کش یکنم با خنده دست ینگاهش م دید یبود. وقت ستادهیکردن ا یم

 بود سمت روسال گفت:

 ست؟یصحنه آشنا ن نیبه نظرت ا _

 یدوتا تو گذشته چه دست گل نیکردم، باز ا یانداخت، با تعجب نگاهشون م نییلبش رو گاز گرفت و سرش پا روسال

 ست؟یصحنه آشنا ن گهیبه آب دادن که م

 شیرو به آت یامروز مهمون نی. ادمیچندتا از بادکنک ها، چشم هام گرد شد با حرص سمت ندا چرخ دنیکه با ترک 

 .ستینکشه ول کن ن

 !نیشاه _

 گل انداخته گفت: یبه روم زد و با لپ ها یلبخند دم،یاخم و تخم به ندا شدم و سمت هلنا چرخ الیخیب

 دوست دارم. یکه هست یزیچ نیبا هم ،یکه دار ییبال ها نیمن تورو باهم _

 

 وجات یشکیه رهیگیدارم هواتو، نم "

Created in Master PDF Editor - Demo Version

Created in Master PDF Editor - Demo Version

http://code-industry.net/


 ترس از مه

 
763 

 

 دل و جونم برا تو ایبگم از عالقم؟ ب یچ

 یمیزندگ لیلکه تو د یندون نویا دیشا

 تو. ای گهید چکسیه ایبگم بهت  نویا بزار

 و حسم به تو ته ندارهتو حس دارم به

 قراره یمن ب نیتو دار و نداره ا عشق

 دارم یکه چه حال یبفهم یستیکه جام ن تو

 لحظه از سرم درارم کی شهیتو نم فکر

 قلبم رهیس گهید ایتو از همه دن ریغ

 قلبم هیهر ثان رهیتو داره م واسه

 هواتو یبه سرم ه زنهیاگه م ستیمن ن دست

 "برا تو دمید ییچه خواب ها یدون ینم

 دارم هواتو از امو بند  آهنگ

 

*** 

 که یبه کس دیکه هست ایدن یکنم که هرکجا یرمان خوشتون اومده باشه. آرزو م نیاز ا دوارمیگلم ام یدوستا خب

 تازه ببخشه. یرنگ و بو یتونه به زندگ یاز عشق نم باتریز زیچ چی. هدیبرس دیدوسش دار

کنم که  یم هیبه پدر و مادرم هد گمید یرمان رو مثل تمام رمان ها نیا انی. در پادیحالل کن دیدید یکم و کسر اگه

 کردن.  تیازم حما شهیهم

مام ا یر وسالمتظهو یرمان چهارده تا صلوات برا نی. لطفا با خوندن ادیکرد میممنون که با نگاه گرمتون همراه یلیخ

 .دیزمان )عج(  بفرست
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 فرح زاد اسمنیقلم:  به

@rosella_empress 

 :لیمیا ینشان

rosella.empress@gmail.com 

 

 .کیعشق تار ،یرانیتکشاخ ا نیآخر ی: دوجلدسندهینو نیآثار ا گرید

 .انیپا

 

 

 

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 
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