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 رمان های عاشقانه  :آرایی صفحه و طراحی
 

   سایت آدرس

 

   : ROMANKADE_COM@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 از بزرگترین سایت فروش رمان های مجازی و چاپ شده هم دیدن فرمائید

/https://www.shop.romankade.com 

  

 

  

 یباشداین رمان فروشی م

 

 �🔷�ها _یمارستانیت#رمان:  �🔷� 

 �🔹� یدفری_مرجان#: قلم به �🔸�

 ��رمان:  ی مقدمه ��

 ام وونهید من

 وونهیدختر د کی

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
https://www.shop.romankade.com/
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 نباشم. دمیشا

 ! یوونگیزنن به د یادما خودشونو م یگاه

 از گرما بود. یمن پوچ و خال یزندگ

 سازم. یمنم که سرنوشت خودمو م اما

 دختر خوب و موفق باشم. هیخوام  ینم من

 باشم. ایدختر سر به راه و با حجب و ح هیخوام  ینم

 شته باشم.خوام فرق دا یم من

 کنم. یهام تو رو خوب م یوونگیبا د من

 هات من و خوب کن. یتو با خوب و

 و تو! من

 از عشق   یکه خال یمارستانیت تو

 .میزن یکه قلم نم یعاشقانه ا چه

 

 �� طنز# عاشقانه#: ژانر ��
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 رفتم. نییاروم از پله ها پا اروم

 بود. غیتو دست راستم ت و گرد کرده بودم و چشمام

 ! زیو ت کیکوچ غیت هی

 وارد اتاق شدم. یاتاق و اروم باز کردم و به اروم در

 شدم. کیو به تخت خوابش نزد کردم زیو ر چشمام

 بود. دهیبه من بود و خواب پشتش

 و دور زدم و کنارش نشستم. تخت

 لبخند گشاد زدم!  هی

 شد!  یم دهیلقم دگم گشاد چون کل دندونام و ته اعماق ح یم

 .لشیو بردم سمت سب غیت

روش که بابا بلند  دمیمحکم کشو لیگرفتم و سب رشیو ز غیو گرفتم و ت لشیشه با دستم دُم سب داریکه ب نیا قبل

 کردم. یو مثل پرچم تو دستم گرفته بودم و نگاهش م لیسب و شد و داد زد و من به عقب پرت شدم

 یتو دستام نگاه کرد و بعد اروم اروم دستش و برد سمت صورتش و وقت لیشده به سب گشاد یچشما با بهت و بابا

و سمت چپ صورتش حس کرد چشماش گرد شد و منم چشمام گرد شد و اون با همه وجودش  لشیسب یخال یجا

 داد زد: 

 یشــــــــاد _

 پاهام گرفتم و با بغض اروم گفتم: یو جلوو به هم چسبوندم و دستم  شد و پاهام زونیو لبام آو دیرو لبام ماس لبخند

 کردم ! شیج _
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 شلوارم!  یسیشد رو خ خیشد و م دهیکش نییچشماش گرد شد و نگاه خشک شدش پا بابا

 کردم االنه که بترکه!  یقدر قرمز شده بود که حس م اون

 یبودن و بومبا بومبا م نزویافتادم که تو برنامه کودک دامن پاشون کرده بودن و از درختا آو ییسرخ پوستا ادی

 کردن! 

 یاز سرش افتاد و با چشما شیگشاد شده وارد اتاق شد و چادر گل گل یاتاق با شدت باز شد و مامان با چشما در

 زد: غیگرد شده ج

 یشـــــــاد _

  کردن! هیو شروع کرد به گر نینشست رو زم هوینگاهش کردم که متعجب نگاهم کرد و  دهیترس زونیآو یلبا با

 گفتم: یسرخ شده و عصب یگرد نگاهش کردم و رو به بابا یچشما با

 !یاش و در آورد هیخجالت بکش! گر _

 زد: غیزد ج یکه مثل مرغا بال بال م یمامان در حال چشماش گرد شد و بابا

  ؟یا وونهیقدر د نیچرا ا ،یا یطور نیخدا، تو چرا ا یا _

 فکر بودم که... مامان ام خوشگله ها!  نیردم و تو اک ینگاهش م یو گرد کردم و همون طور چشمام

 تو اتاق دییشراره دو هوی

 کنن!  یم یشکل نیچرا خودشون و ا یامروز یدخترا نیموندم ا من

 ها بود ییقایرسما شکل آفر شراره

 پوست بود دیسف مامان

 هم سبزه بابا

  اهه؟یموندم شراره چرا س من

 دقت کردم. یکم
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 !زنه یچرا برق م پوستش

 واکس کفش زده به بدنش! انگار

 به موخم فشار آوردم کمی

 االن رفته برنزه کرده؟  نیا اها

 اسفنج بود. هیکه شب موهاشم

 قدر پشمالو همون قدر زرد! همون

 زد: غیدهن گشادش و باز کرد و ج هویگرد شده نگاهم کرد و  یبا چشما شراره

 ! یکرد ییباز دستشو ،یوااااا _

 فتادما تمیوضع ادی تازه

 ها!  ادیبد م یچرا بو گم یم

 تو فرق سر من!  دیکوب یشراره رو م کرد و یم غیج غیهمچنان ج مامان

 .رونیمچاله شده گرفت و من و کشون کشون از اتاق برد ب یبا حرص اومد سمتم و بازوم و با صورت بابا

 بهم نگاه کرد و گفت:  زونیآو یا افهیاخر شراره با ق لحظه

 ! اَه، چندش _

 .شدم وونهیو که گفت د نیا

 یسمت شراره و از موها دمیچرخ هویزد و بازوم و رها کرد و من  یبابا رو گاز گرفتم و اون داد یحرکت بازو هی تو

 ! واریبه د دمیزردش گرفتم و سرش و کوب یپشمالو و فرفر

 زد یدست و پا م یکرد و ه یم غیج غیج شراره

 ! سمیدنش نشستم و کله اش و چسبوندم به شلوار خو رفتم رو گر نیزم رو انداختمش
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 زد!  یم غیقرمز شده بود و مدام ج شراره

 زد!  یمامان خودش و م از پشت من و گرفته بود و بابا

 ! وونهیگن د یم به من بعد

 زنم! یحداقل خودم و نم من
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 ز کمر و بازوم گرفت و من و کشون کشون برد سمت پله ها.باالخره من و از رو شراره بلند کرد و ا بابا

 .دیبوس یکرد، مامان سر و صورتش و م یو در همون حال ناله م دیکش یتند تند نفس م شراره

 زدم: غیج

 کار کردم!؟ یولم کن، مگه چ -

 برد یمن و کشون کشون از پله ها باال م یعصب بابا

 کردم یم غیج غیرد جخورد و با د یدست و پام به نرده ها م من

 دستم، ولم کن...چاغ! یآ -

 تر من و کشون کشون برد یعصب بابا
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 شدت تقال نفس کم آورده بودم. از

 اتاقم و باز کرد و من و پرت کرد تو اتاق و نعره زد: در

 !یتا آدم ش یمون یاتاق م نیقدر تو ا نیا -

 خنده. ریزدم ز هویهمون حالت  تو

 .دمیخند یوم فقط متوجه به درد دست و زان یب

 کرد. یم شده نگاهم مبهوت و خشک بابا

 داد زد: یزدم که بابا کالفه و عصب یموکت رو از خنده گاز م یطور نیهم

 ؟یخند یم یبه چ ه؟یچ -

 گفتم: دهیبر دهیخنده بر با

 شون؟یدییآدامس جو یچرا نصفه است؟ به جا التیسب -

 کرد! یگرد شده نگاهم م یبا چشما بابا

 لب گفت: ریرص قرمز شده نگاهم کرد و زح با

 !وونهیاحمق، د -

 و محکم بست و از پشت در و قفل کرد و من خشک شده به در بسته نگاه کردم! در

 کرد؟ یمن و زندون االن

 چرا؟

 کردم؟  یکار مگه

 فکر کن یشاد یوا

 !یکار کرد یچ باز
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 شدم. رهیخودم خ تیوضع به

 قدر زشت و داغون بودم! چه

 اینگاه...مثل جنگلو  موهام

 بلند و مواجم مثل چنگل گلستان بود برام. یموها

 قدر بزرگ. همون

 فیقدر کث همون

 خورن. یکه دارن موهام و م دمید یم ام یصورت یموهام خوک ها یالبه ال تازه

 زل زده بودم نهیگرد شده به آ یچشما با

 جلل خالق! - 

و اون قدر  زیم یزل زده بودم دست بردم تو ک شو وحشتناک روبه رومباال رفته همون طور که به منظره  یابرو ها با

 کردم. دایو پ یچیدستم و چرخوندم تا ق

 حرص گفتم: با

 زشت! یخوک ها -

 و بردم سمت جنگل. یچیزدم و ق به موهام یو با دست آزادم چنگ دمیکش یخفه ا غیهمون حالت ج تو

 کردم. کهیت کهیو تند تند ت دمیرو با خوکا بردرختا همه

 .دمیخند یهر بار افتادن درختا بلند بلند م با

 و رفتم سمت حموم. زیو پرت کردم رو م یچیراحت ق الیاز شر درختا و خوک ها راحت شدم با خ یوقت

 زدم یدست و پا م خیآب  ریزنون ز غیو باز کردم و ج خیآب  ریش

 کردم. یم غیج غیو ج دمیخند یم یول ستادیا یم آوردم که قلبم یم کم نفس
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 زدم. غیصحنه روبه روم بلند و با وحشت ج دنیو با د نهیآ یکردم رفتم جلو زیخوب خودم رو تم یوقت

  ست؟یتنم ن یزیسرم من چرا چ توخاک

 چوندم و با وحشت به اطرافم زل زدم از شدت ترس نفسم رفته بود. یرو دور تنم پ دستام

 زدم:  غیج بلند

 خواسته به من تجاوز کنه؟  یم یک-

 شدم. رهیخ نیگرد شده زم یچشما با

زدم و از حمام  یسوت لکسیر یلیشده زل زدم و سرم رو کج کردم و خ زیر یکف حمام با چشما دیسف یکایسرام به

 خارج شدم.

 زدم و چرا رفتم حموم!  غیچرا ج ومدینمادمی اصال

 فکر به لباسام زل زدم.در کمدم و باز کردم و مت الیخ یب

 قدر همشون زشت و مزخرفن!  چه

 ام!  قهیخوش سل میلیخو من عاشق ست کردنم و خ یول

 و پام کردم. دمیکش رونیسبز ب یشلوار ورزش هیو بعدش  دمیرو پوش رمیز یفکر کردن خم شدم و لباسا یکم با
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 مو پام کردم. ییمویل دیسف یگل گل یجورابا

 .دمیام پوش یبه رنگ زرشک یو مجلس کیش یلیمردونه خ راهنیپ هی

 خوشگل شدم!  اوممم،چه

 به تنم. دنیهمه نم دار شدن و چسب لباسام

 خنده و. بلند گفتم:  ریزدم ز هوینم دار تنم زل زدم و  یمتفکر به لباسا یکم

 وا من چرا خودم رو با حوله خشک نکردم! -

 .دمیز کشرو تخت و درا دمیپر دمیخند یکه بلند بلند م یحال در

 خودم شدم. یها ایو بستم و غرق رو چشمام

 شده بود و شب بود. کیکه باز کردم هوا تار چشم

 باز بود مهیاتاق ن در

 اجازه خروج داشتم یعنی

 یدستشه و داره م لیپاست بسته بزرگ هیو  نشستهونیتلوز یشراره روبه رو دمیرفتم و د نییسمت طبقه پا به

 خوره.

 .دمی، رو هم سابحرص دندونام رو با

 قشنگ و خوش مزه مال اون بود. یزایچ همه

 ! دیرس ینم یچیمن ه به یول

گرد شده خشکش زد و منم با حرص بسته رو از دستش  یوحشت زده و با چشما دیسمتش و تا من و د رفتم

 یالیپاست مشت پر از هیتو بسته و  تخص نشستم رو مبل کنارش و دستم و با شدت فرو کردم یلیزدم و خچنگ

 تو دهنم!  و همش رو جا کردم دمیکش رونیشکل ب یا وهیم

 زد:  غیکرد بالخره دهن گشادش رو باز کرد و ج ینگاه مخشک شده به من یهمون طور شراره
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 مامان بابا! -

بابا سمتمون و  دییحرص نگاهش کردم و همون لحظه در اتاق کار بابا باز شد و مامان از آشپزخونه دوون دوون دو با

 هم از اتاق خارج شد و هر دو هم زمان هول شده به من نگاه کردن و داد زدن: 

 ! یشاد-

 لب به زور با دهن پر  گفتم: ریز

 زهر مار-

بابا به  لیبیس ینگاهم و از صورت بکردن و من ینگاه مبابا دوتاشون خشک شده و مبهوت به من و مامان

 : کردم و گفتم زیدوختم و چشمام و رمامان

  ه؟یچ-

 زد:  غیبه صورتش و ج دیبا بهت  با کف دستکوب مامان

 موهات کو؟  یخاک برسرم،شاد-

 و خونسرد گفتم:  جیباال رفته نگاهش کردم و گ یابروها با

 سرجاش! -

 خشک شده انگشت اشاره اش رو سمتم گرفت و گفت:  بابا

 تو زده به سرت؟ -

 حرفاشون من و کنجکاو کردن. با

 بود. یتو راه رو خروج یکه کنار جاکفش یا یقد نهیند شدم و رفتم سمت آبل نیهم یبرا

 خودم زل زدم. به

 .دیرس یچپ موهام تا کمرم م سمت

 تا گوشم کوتاه شده بود. کهیت کهیسمت راست موهام ت یول
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 ! ستیاز موهام ن یموهامم خبر پشتدمیو د دمیچرخ رهیدا مین

 نگم بهتره!  یچیموهامم که ه یجلو

 اناناس شده بود!  هیشب

 گرد شده گفتم:  یچشما با

 حضرت آدم. ای-

 زد:  غیج هیسمتم و شونه هام رو گرفت و با گر دییکشون دو ریآژ مامان

بدم؟ بگم دخترم  یحاال جواب دوست و آشنا رو چ ؟یشد وونهیکه د میکم گذاشت یچ ؟یشد یطور نیاخه توچرا ا-

 شده؟ وونهید
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 زدم:  غیمتعجبم رو به مامان دوختم و مبهوت ج نگاه

 شده؟  وونهیشراره د یعنی یوا-

 زد:  غیاز بازوم گرفت و ج یشگونیاول خشک شده و هنگ نگاهم کرد و بعد انگار متوجه حرفم شد که ن مامان

 تو؟  یشد یطور نیمرده چرا ا لیزل-

 مامان رو گرفت و گفت:  یاومد سمتمون و بازو بابا

 !ادیعقلش سرجاش ب دیروانشناس،شا شیبرمش پ یروز مام-

نازک کرد و پشتش رو کرد و رفت سمت آشپزخونه و بابا ام دنبالش رفت و  یبا حرص نگاهم کرد و پشت چشم مامان

 باال رفته گفتم:  یمنم با ابروها
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 چاق! -

 با مامان بود منظورم

 ادم.افت یم یخانوم پف تو باب اسفنج ادی دمشید یم یوقت اخه

 !غویج غیقدر چاق همون قدر گ رد همون قدر ج همون

بودن به  دهیحوصله رفتم سمت آشپزخونه و مامان بابا پشت به من چفت در چفت چسب یرو چپ کردم و ب چشمام

 و بابا سرش و خم کرده بود سمت مامان و مامان چشماش رو بسته بود. خچالی

 زدم:  غیهمه توانم ج با

 ابلفضل!  ای-

 زد و چون هول شده بود با کف دست زد تو صورت بابا. غیاز وحشت ج مامان

 قدم رفت عقب و دستش رو ، رو صورتش گذاشتم!  هیام با بهت  بابا

 ! دیرقص یم شیآت یدو برگشتن سمتم و تو چشماشون شعله ها هر

 و گفتم:  دمییو جو لبم

  میهمه ما انسان دیارد ییها ازینبالخره شما ام دیخواستم بگم ادامه بد ی...مزهیچ-

 ...یبازگشت همه ما به سو همانا

 کلفت و ترسناکش داد زد:  یبا صدا بابا

 ! یشاد-

 شلوارم گذاشتم و با بغض نگاهش کردم و با چونه لرزونم به زور لب زدم:  یرو جلو دسام

 ! ختیر-

 داد زد:  یغیج یگرد و صدا یبا چشما مامان



 ها یمارستانیت

16 
 

  ؟یچ-

 و آروم گفتم:  مظلوم

 ! شَمیج-

پاچه هاش  نیبه شلوارم که درست ب دیرفت و رس نییمامان و بابا دوتاشون از صورتم پا یمبهوت خشک شده  نگاه

 شست!  یفرش مورد عالقه مامان رو م ییبایآروم آروم به ز ییشده بود و قطرات دسشو سیخ

 انگار الل شده بود مامان

 : دینال مبهوت

 ف..ف..فرشم! -

 ! رتشیو خشک شده دستاش رو دور مامان حلقه کرد که اگر غش کرد بگگرد شده  یبا چشما بابا

 بغض گفتم:  با

 هست!  یفرش انگار چ نیگ یم نینشده همچ یزیحاال فرش که چ-

 حرفا رو نداره!  نیکه ا دیگرفت ونیلیشصت م یآثار باستان دهیفرش دست بافت که از مزا کهیت هی

 نگاه کردم و گفتم: بغض به شلوارم با

 شد!  فیشلوار منه که کثهمم-

 شد و پلکاش بسته شد و افتاد رو دست بابا و غش کرد. دیمثل جنا سف هویچشماش  مامان

 با حرص منو نگاه کرد و داد زد:  بابا

 .یشاد-

 لب گفتم:  ریو من ز یکش ریما آژ تیوضع دنیسمت آشپزخونه و با د دییدو شراره

 زهر مار! -
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 پله ها رفتم باال و با سرعت از  رونیب دمییدو

 زدم. یاتاقم شدم و در و محکم بستم و تند تند نفس نفس م وارد

آب داغ و باز کردم  ریلباسام رو درآوردم و ش عیتو حموم و در حمومم قفل کردم و سر دمییاتاق و قفل کردم و دو در

 زدم. غیآب داغ و با همه وجود ج ریو رفتم ز

 زدم. یم غیو رو گوشام گذاشته بودم و ج دستام

 کردم؟  یمن همه رو ناراحت م چرا

 دونستم. یرو خودمم م جوابش

 کردن. یاونا من و ناراحت م چون

 تف سر باال بودم. یبچه گ از

 خانواده. اُفت

 بده،دختر تنبله،دختر زشته دختر

 بد بودم. شهیهم

 زدم:  غیج

 کنم. شیج دیش یهمش باعث م-

 .دییوالیهمتون ه دیبد همتون ترسناک یآدما

 شدم و چشمام رو با حرص بستم. میقا توخودم
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 .باشم یطور نینداشتم ا دوست

 بودم!  وونهیدست من نبود من د اما

و لباس تنم کردن و من فقط  رونیقدر تو حموم موندم که در آخر مامان و شراره به زور از حموم آوردنم ب اون

 کردم!  ینگاهشون م

 م؟ آره احتماالبود وونهید

خوردن توجهم رو  یم زیکوتاه و بلندم ل یموها یکه رو یآب سیو چشمام رو بستم و قطرات خ دمیچیپتو پ یال البه

 جلب کرده بودن.

 خدا وجود داره؟  یعنی

 وجود داره کجاست! آره آره هست اگه

 کنم!  یم حسش

 شدم و رو تخت نشستم. بلند

 و شراره از اتاق رفته بودن. مامان

 زدم:  غیگرد شده بلند ج یپنجره زل زدم و بلند شدم با چشما به

 خدا جووونم؟ -

 ! اخمام رفت تو هم...پس کجا بود؟ دمینشن یجواب

تونستم خدارو حس  یرفتن م یرنگ که کنار م یلین یو پرده ها دیوز یحسش کردم! باد که از پنجره باز م دوباره

 کنم.

 اتاق،کنار من! نیجا بود!تو هم نیا

 ذوق گفتم:  با

 تو؟  ییناقال کجا-
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 کیکه  یجور نیکرد و محکم خوردم زم ریپام گ ریشکل ز یو رفتم جلو که پام به لبه فرش ماکارون دمیخند بلند

 بود. رمیدوال شده و ز یکیپام باال بود و اون 

 کردم!  یبود جلو صورتم و مثل کورا با دستم شنا م ختهیر موهامم

 ناله گفتم:  با

  ؟یزن ینده چرا م یخودت رو نشون ند یخوا یخب م-

 حرص موهام رو کنار زدم و بلند شدم و نشستم. با

 درد گرفته بود اما مهم نبود. پام

 و گفتم:  دمیکش یقیسمت پنجره و دستام رو دو طرف طاق گرفتم و نفس عم رفتم

 ! یزیدل انگ یچه فضا-

 اه کردم.نگ ابونیو خم شدم رو به خ دمیحرف خودم بلند خند با

 نداشتم. نیبا زم یآن چنان فاصله

 دوم بودم. طبقه

 خم شدم و برخورد شکمم با لبه پنجره باعث شد اخمام بره تو هم. مهین تا

 زدم:  غیبا همه توانم ج هیمردم و در و همسا یتوجه به عبور گذرا یب

  ؟ییمن؟ بگو تو کجا یتو ب ییکجا ؟ییکجا قایدق ؟ییخدا کجا-

 و سرشون و بلند کردن و به من زل زدن. ستادنیپنجره بودن ا کینزدکه  ییاونا همه

 زدم:  غیو ج دمیذوق به چهره متعجبشون  خند با

 معرفت سالم مردم احم... یب یفضول،سالم دوستا یها هیهمسا ز،سالمیعز یسالم هم وطنا-

 یو عده ا دنیخند یم ایشتریو بشده  شتریپنجره اتاق جمع شده بودن ب ریکه ز یتیاتاق با شدت باز شد و جمع در

 کردن. یبا ترس نگاهم م
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 ! یشاد-

 زدم:  غیپام زل زدم و ج ریز تیشراره پام رو گذاشتم لبه پنجره و به نگاه متعجب جمع غیج یتوجه به صدا بدون

 دیایم یدانه شاد کی دیآ یباال کفتر م نیاز ا-

 زدم:  غیو ج دمیو خودم رو به جلو کش نمیبه س زدم

 دلتون اومد. زیعز دیاز کنجا ب-

 خواستم پرواز رو با همه وجودم تجربه کنم. یخودم رو رها کردم و م کامال

 کردم اخم کرده. یداد.پ خدا رو دوباره حس کردم حس م یم فیک یلیخ احتماال

برخورد  به کمرم چنگ زد و من رو از سقوط آزادم جدا کرد و پرت شدم با کمر به عقب و بازوم به لبه پنجره یدست

 یپنجره خورد و شکست و با کمر افتادم رو کس شهیزدم و زانوم به ش غیو حس کردم و از درد ج یکیت یکرد و صدا

 که نجاتم داده بود! 

 ! یطفل یچاره له شد! آخ یکنم بدبخت ب فکر

و  ومدیسرش خون م ریبازم به شراره نگاه کردم که از ز مهین یو با چشما نیدرد و ناله قل خوردم و افتادم رو زم با

 بود!  دهیباز بود سرش ترک مهیچشماش ن

 خالق! جلل
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 .دمیشن یاز خونه م رونیرو از ب تیجمع یاهویه یصدا

 کردن. یداد م یزدن و داد و ب یحرف م دمیفهم یکه نم یاشون به زبون همه
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 سمت شراره. دمیکَجم  خودم رو کش لنگون و یدستم رو با دست کج و معوجم گرفتم و با پا کی

 شد. یرو ،رو پام گذاشتم و شلوارم از خون سرش خون سرش

 بهت و متعجب گفتم:  با

 شراره موهات قرمز شد! -

 حال گفت:  ینگاهم کرد و ب دهیپر یبازش رو کامل باز کرد و با رنگ و رو مهین یچشما شراره

 آ..آخ.-

 گفتم:  جانیاش زل زدم و با ذوق و ه رهیت یچشما به

 قشنگ تره. به خدا!  یحالت اسفنج نی! به نظرم از ایموهات رو انگار رنگ کرد-

 و با ناله گفت:  هیشروع کرد به گر شراره

 .ی.آمارستانیآخ...من رو ببر...ب-

 گفتم:  دهینگاهش کردم و ترس ینگران با

 شده؟ یزی.چیکن ینگرانم م ی!چرا؟ دارمارستانیب-

 دهنش و مثل غار باز کرد و با همه وجود عَر زد:  هویو بعد چند لحظه مبهوت نگاه کردنم شراره گرد شد  یچشما

 اااایخدا-

 توج به درد استخون سوز دستم رو به شراره درحال زار زدن گفتم:  یبه شکمش و ب زدم

 سر تخته بشورنت!  غتیج یمرگ،با اون صدا-

 

 دهیوارد شدن و هردو رنگ پر دهیدستشون بود ترس یکه تو ییپاکتا و رونیب یاتاق باز شد و مامان و بابا با لباسا در

 کردن!  یدهن شراره نگاهمون م یباز یها هیتوما یگرد شده و دهن یو با چشما
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 کردن!  ینگاه م یجور نیا چرا

 شده؟ وا!  یزیچ مگه

رو  شیلرزون گوش یتاو بابا با دس دییو زد تو سرش و به سمتمون دو نیرو انداخت رو زم دشیخر یپاکتا مامان

رو به گوشش چسبوند و شروع کرد به  یگوش دیلرز یکه دستاش از وحشت م یدراورد و شماره گرفت و در حال

 صحبت: 

 سالم آمبوالنس...-

 زد:  غیج هیجهش زد سمتمون و با گر مامان

 مرده؟  لیزل یکار کرد ی! باز چیجا چه خبره؟ شاد نیا-

 مردم!  یمچاله شد.دست من کج شده و پام برعکس بود و از درد داشتم م تو وجودم تو خودش کیبچه کوچ هی

 بود!  دهیشراره فقط سرش ترک و

 شدن؟  ینگران من نم چرا

 حرص با دست شراره رو هول دادم و عقب رفتم و از درد ضعف کردم. با

 کرد و شراره رو بغل زد. نمیلب نفر ریهاش ز هیگر ونیبا حرص م مامان

شراره نگاه کردم تا آمبوالنس اومد  یمامان بابا رو برا یو نگران دمیو اون قدر به کمدم چسب دینم لرزکردم و چو بغض

 .مارستانیو من و شراره رو بردن ب

 شکستم و گچ گرفتن. یزدن و منم که دست و پا هیشراره رو بخ سر
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 برام روانشناس آوردن. مارستانیجا تو ب همون

 روانشناس ها نبود. هیاخمو اصال شب ینکیمرد مسن و ع هی

 کچلش قصاب باشه!  یها و کله  لیخورد با اون سب یبهش م شتریب

 شکستم و بعد موهام زل زد و گفت:  یبه دست و پا ینشست و کم کنارم

 حالت خوبه؟ -

 و به سرم نگاه کردم و گفتم:  دمیخند بلند

 ننه بابا؟ خانوم بچه ها؟ دوست و آشنا.. خانواده خوبن؟ ؟یخوب م،شمایاره عال-

 به چشمام گفت:  رهیو خ دیحرفم پر نیب

  ؟یاز پنجره بپر یخواستیچرا م-

 گرفته گفتم:  یمتعجب نگاهش کردم و با صدا یکم

 که...به تو چه؟  نیاوومم..به خاطر ا-

 گفتم. دمیخند یکه م یتو چه آخر رو در حال به

 نوشت. یزیک دستش بود چ یم کرد و تو دفتربرانداز یشده کم زیر یچشما با

 گفت:  یگرفته ا یو با صدا اروم

  ؟یعقلت رو از دست داد یکن یفکر م-

 بهش نگاه کردم. یکم

 به دست و پام. بعد

 : دمیکوتاه و بلندم فرو کردم و بغض کردم و نال یموها یازادم رو البه ال دست

 .وونمی.من دوونمیآره...د-
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 زدم:  غیجبا همه توانم  بلند

 .وونهی.دوونمیمن د-

 .یآروم باش خوامی!میآروم باش،شاد-

 کرده بودم. یرو قاط یچ همه

 تونسم به زبان اونا حرف بزنم. ینم

 زدم: یو دادام داد م غیج  نیب یفارس به

 .وونمیمن د دیدست از سرم بردار دیتورو خدا ولم کن-

دستش رو که  تو دهنم حس کردم زود دستش  یتم و موهادست ازادم رو گرفت و با سرعت دستاش رو گاز گرف موچ

 هاش ول کردم و داد زدم:  ادیفر نیرو ب

 دستت رو بزن.اه. یحداقل موها-

 .دیکن ولم

 نتونستن آرومم کنن با آمپول اومدن سمتم. یکردم و پرستارها تو اتاق جمع شدن و وقت یو داد م غیج

 کردم. یشکستم حس م یصا دست و پاو  درد و تو کل نقاط بدنم مخصو سوختیم گلوم

 کنن. قیو بهم تزر ختیر یتونستن اون آمپول گنده و ب بالخره

 فرو رفتم. یقیزجه هام چشمام بسته شد و به خواب عم نیب

 پر خاطره بود. که

**** 

 

 .خوامیمامان...مامان،من اون عروسک رو م-
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 زد. یبرق م چشمام

 م.بباف ایببندمشون  ینداشتم درست و حساب ادیدن هشت سالم بود،بو ختهیاطرافم ر شونیپر شهیمثل هم موهام

 زل زدم. نیتریپشت و ییبزرگ و موطال یکه نصف صورتم رو گرفته بود به بارب ییموها یالبه ال از

 قرار بود..بوم بوم بوم. یتو وجودم ب قلبم

 خواستم. یرو م یبا همه وجودم اون بارب دمیشن یو م صداش

 : دمیو نال دمیشنل بافت مامان رو کشو دوباره  برگشتم

 مامان!عروسک-

 گفت:  یسمتم و اخم کرد و خم شد و با مشت  اروم زد رو دهنم و حرص برگشت

مثل ادم  یتونینم رم؟یخوبه که برات عروسک بگ یلیدرسات خ ه؟یها؟ عروسک چ ؟یچند بار بگم بزرگ شد-

 ! یچه برسه مراقب عروسک باش یموهات رو ببند

 

 غرق اشکم زل زد و گفت:  یاچشم به

 بعدشم از سنت خجالت بکش.-

 رو با خشونت گرفت و کشون کشون من رو از عروسکم دور کرد. کمیالغر و کوچ یراست کرد و موچ دستا قد

 ...یاز اون مغازه در صورت نیتریو از
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 باز کردم و نگاه تارم رو به اطراف دوختم. چشم
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 برام محو و گنگ بود. زیسوخت و همه چ یم بیعج چشمام

 از اتاقم نبود. یخبر

 کنار تختم. یعسل یرو یشکلش و نه ساعت کوک یو مخمل یلین ینه پرده ها لشیوسا نه

 کرد. یاز جا  بلند شدم دست گچ گرفتم درد م یجیگ با

 شدم و داد زدم:  زیخ میبود و گنگ ن ختهیصورتم ر یرو  موهام

  جا کجاست؟ نیا-

 .یکرم یپنجره با حفاظ و پرده ها کیو  یفلز دیتخت سف کیو تنها  یشد اتاق خال یصدام منعکس م اما

 نبود. یا گهید زیچ چیه

 زد. یشکل به تنم زار م یرنگ و ماست دیقواره سف یشرت گشاد و ب یو ت یعوض شده بود.شلوار پارچه ا لباسم

 .نیرفتن تعادلم شد و محکم خوردم زم نیعث از بچپ گچ گرفتم با یو پا دمیدور خودم چرخ سرگردون

 بغض به در نگاه کردم. با

  ست؟یجا ن نیا یکس-

 واریخواست سرم رو بکوبم به د یم دلم

 جا کجاست! نیجام؟ ا نیا چرا

 مامان؟ بابا!-

 : دمیچنگ زدم و نال نیو درد به زم هیگر با

 رو نزنم بابا. التیبیس گهیدم د ینکنم...ت..تو رو خدا...قول م تتونیاذ گهیدم د یقول م-

 زدم:  غیزنون به موهام چنگ زدم و ج هقهقه

 نکنم. یسرت رو تو توالت فرنگ گهیدم د یشراره قول م-
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 زدم:  غیزدم به پام و ج هیگر با

  ست؟یجا ن نیا یصاحابه؟ کس یجا مگه ب نیا-

رفتم سمت پنجره و نفس نفس زنون از لبه  تخت گرفتم و به زور بلند شدم لنگون لنگون هیاز پا ییهویفکر  هی با

 پنجره گرفتم.

نگاه  نییمحافظ  بردم و سرم و چسبوندم بهشون و به پا یها لهیرو با سرعت زدم کنار و دستم رو به سمت م پرده

 کردم.

 شکل. یباغ بزرگ و محوطه پارک هی

 ساده. و

 زل زدم. نییتوجه بازم به پا یاما بو گونم درد گرفت  یشونیها که پ لهیقدر سرم و چسبوندم به م اون

 هیجا چه جور جهنم نیا-

 زدم:  غیآوردم و ج رونیهمه توانم لبم رو از حفاظا ب با

 خراب شده صاحاب نداره؟  نیا-

 اومد. یبیزنگ عج هی یلحظه صدا همون

 تو اتاق من هم تو کل فضا. هم

 زل زدم. نییپا به

 محوطه شدن. وارد یپوش دیسف یچند لحظه پسر و دخترا بعد

 ها. لهیبودم به م دهیو گرد کرده بودم و کامال چسب چشمام

 ! دیپر یم یو ه دیخند یداشت بلند بلند م یشونیبلوند و پر یاز دخترا که موها یکی

 لب گفتم:  ریز اروم

 اُسگول رو نگاه کن! -
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شد که  یاهم زوم پسر قد کوتاهو بعد نگ دمیفکر کردم...من که از اون اوسگول ترم! به فکرم بلند خند یکمی بعد

 کرد. ینشسته بود و به آسمون نگاه م یگوشه ا

 ام با خودش حرف یاز گاه هر

 زد!  یم 

 با در  باز روبه رو شدم!  رتیها فاصله گرفتم و برگشتم و در کمال ح لهیاز م متعجب

 در رفتم و در و کامل باز کردم.و لنگون لنگون به سمت  یگرفتم و به سخت واریباز دستم رو به د شیو ن جانیه با

 بودن. دهیکه به سقف چسب ییو المپ ها دیسف واریبا عرض کم روبه روم بود.در و د یو طوالن لیطو یراه رو هی

 شد. یم دهیراه روش دست کم پنجاه تا در د هیتو

 ترسناکا! لمیف هیکه من توش بودم شب یدر اتاق مثل

 مزیج یخم شدم و اروم آروم مثل حرکت ها یاکشن کم یلمایها تو ف سیکرده و مثل پل زیچشمام رو ر ناخداگاه

 کردم. یدر اتاقا رو با دست ازادم با ضرب باز م یکی یکی یباند

 بودن. یکامال خال اما

 رفت. یم نییبه طبقه پا میبود که مستق یدیبزرگ و سف یراه رو سمت چپ پله ها ته

 .نییوم اروم و نشسته نشسته اومدم پاو ه ن ه ن کنان از پله ها ار نیرو زم نشستم

 .نییپا امیتا ب دیطول کش یساعت مین هیکنم  فکر

 اطراف توجهم و جلب کرد. یکم سر و صدا ها کم

 و پاک کردم. میشونیرو پ عرق

 گرفتم و بلند شدم. دیسع یو به نرده ها دستم

 !گهیجا کجاست د نیا-
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 و نور چشمام رو زد. دمیگرفتم و کشون کشون  خودم رو به سمت سالن کش واریبه دشدم و دستم رو  بلند

 نگاهم کرد. رهیکه دم در بود خ ینگهبان

 بون چشمام کردم و به اطراف نگاه کردم. هیرو سا دستم

 ! دیپسر ها با لباس سف دختر

 زدم. جلو و به اطراف با وحشت زل دمیجا کجاست؟ سرم و کج کردم و خودم رو کش نیا

 دمیفهمیکه نم یدور خودش بلند بلند به زبون دیچرخ یم یکه ه یو چهار ساله در حال ستیتا ب ستیدختر ب هی

 خوند!  یآهنگ م

 مونده بودم. مبهوت

سالم  هیشاخه گل دستش بود به نظر از بق کیروبه روم نشسته بود  و  یکت خاکستر میپسر قد بلند و چاغ رو ن کی

 تر بود! 

 گفتم : دهیسمتش و اروم و ترس دمیرو کش خودم

 آقا! -

 بود آروم و بغض کرده گفتم:  نییهمچنان پا سرش

 آقا...با شمام!-

 اش و بهم دوخت و گفت:  دهیو کش یبادم یو بلند کرد و چشما سرش

  ش؟یدید-

 گفتم:  جیآروم و گ دمیحرف زد فهم یسیانگل چون
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 رو؟  یک-

 ته به کنارش اشاره کرد و گفت: کت اشاره کرد و گرف میدست به رو  ن با

 ! نیبش-

کنار پسر چشم  دهیبود نگاه کردم و ترس ستادهیمثل شوکر ا یزیچ هیکه اون طرف با  ینگهبان عبوس و کچل به

 نشستم. یبادم

 به گل رز سرخ تو دستش نگاه کرد و گفت:  نینگاهش کردم که غمگ کنجکاو

 ! ومدیبازم ن-

 : و سر درگم و با استرس گفتم جیگ

 ! ومدین یک ؟یک-

 گرد شده گفت:  یو بهم نگاه کرد و مظلوم و با چشما برگشت

 ! یجول نایآنجل-

 گرد شد و اونم نگاه تارش رو به گل دوخت و بغض کرده گفت:  چشمام

 ! تیب رَد پ شیدونم باز رفته پ یمن که م چونهیپ یمن و م یه یول ادیده ب یهمش قول م-

 ! گهیگفت د یم یچ نیشدم! ا یخل م داشتم

 بود و درست تعادل نداشتم نیگچ گرفتم سنگ یبلند شدم و آهسته ازش دور شدم و پاجام از

 بودن؟  یطور نیدختر و پسرا ا نیا چرا

 زدم:  غیزده ج بغض

 جا کجاست؟  نیخونه!ا دیمن و ببر-

 اومد.به سمتم دیشرت و شلوار سف یزن با ت هی
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 زدم:  غیدست هولش دادم و وحشت زده ج با

 برو گمشو اون طرف چندش! -

 زدم:  غیو ج دمیزده نگاهم کرد و موهام رو از دو طرف کش رتیح

 .ستمین وونهیمن د ستمین وونهیخونست من د وونهیجا د نیا-

به اونم چنگ انداختم و تعادلم رو از دست دادم و افتادم  رتمیام با همون لباسا اومد سمتم تا بگ گهیدختر د کی

 .نیزم

از  یکیتو سر  دمیگچ گرفتم کوب یشده بودم و اونا دست و پام رو گرفته بودن تا مهارم کنن با همون پا یو خول خاک

 شد. یم لیگرفته بود و کم کم به خس خس تبد غیو ج هیصدام از گر نیو افتاد زم دیکش یغیدخترا که ج

 غیج نیس با شوکر بزرگش به سمتم اومد و بنگهبانه زشت و عبوتونستن مهارم کنن اما نه با دست بلکه اون بالخره

 لحظه حس کردم فلج شدم!  هیهام شوکر زد به پهلوم که  غیج

 گرفت. شیبدنم سوزن سوزن شد و پوستم آت کل

 : دمیهوش نال یب مهیحال شدم و ن یو ب دمیکش یگوش خراش غیج

 ...ک..کچلت. یتف به ...کله -

 هوش شدم. یم بکرد یکه حس م یدرد وحشت ناک نیدر آخر ب و
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 دونم چند وقت گذشته بود!  ینم

 پام و بانداژ دستم نبود. از گچ یدونم خبر یم فقط

 بود!  دهیحاال به شونم رس بشیبه همون حالت کوتاه بلند و عج موهام

 .دمیکش یم ینقاش نیبودم و با ناخونام رو زم دهیاتاق دراز کش کف

 و شراره. دمیکش یمامان رو م دمیکش یرو م بابا

 کردم. یخوردن و تو تصوراتم چهرشون رو تجسم م یاشکم از رو گونه هام سر م قطرات

 .ومدنین دنمیبارم به د کی مارستانیخوب شدنم بکنن انداختن ت یبرا یکه تالش نیرو بدون ا من

شدم و چند  ینبود چند لحظه مثل سابق سالم مکردم دست خودم  یکه م ییشد.کارا یروز به روز بد تر م حالم

 کردم. یم یزیدکترا برنامه ر تیاذ یبرا یبیمسخره و عج یلحظه بعد کل  نقشه ها

 زنگ از جان بلند شدم. یصدا با

و  دمیکش یچسبونده بودم و م واریداد ناخنام و به د یهام لخ لخ صدا م ییکج شده از اتاق خارج شدم دمپا یسر با

 ! هیبودم اما نه اندازه بق وونهیکردم من د یبا لذت گوش م ژشیق ژیق یبه صدا

 بسته بود. شهیشد که هم یدر اتاق رهیخمعمول از راه رو گذشتم اما لحظه آخر نگاهم طبق

از کنارم  ییبردش دستشو یگرفت و کشون کشون م یرو م یآن یکه بازو یرو به پله ها دوختم پرستار درحال نگاهم

 گذشت.

 میکه باعث شد افسردگ یلیاز دال یکی دیشا دمیفهم یزدم اما م یدرست حرف نم دمیفهم یرو حاال م زبونشون

 کشور بود. نیبه جنون شه اومدنمون  به ا لیتبد

حرکت  هیخم شدم و موهام رو با  یبه سمت اتاق رفتم و در اتاق رو باز کردم و خودم و پرت کردم توش کم یفور

 شده اطراف و نگاه کردم. زیر یچشما مسخره دادم پشت گوشم و با

 تو اتاق نبود یچیه
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 ! نمیب یرو نم یگنده ا نیمن چرا کور شدم! پسر به ا وا

و موهاش در هم  دهیرو به پنجره نشسته بود و شونه هاش خم یکیپالست یپسر چهار شونه پشت به من رو صندل هی

 و بر هم بودن.

حرکت در اوردم و با حرص  هیصداشون رو اعصابم بود رو با هام  رو که  ییآروم رفتم سمتش و دمپا آروم

 زدم:  غیو ج واریبه د دمشونیبرداشتمشون و کوب

 رفتگرا یکه...صدا جارو ستنین ییدمپا-

 دن!  یرو م 

 غمیج یبا صدا یخودم اومدم و دستم رو، رو دهنم گذاشتم و به پسره نگاه کردم همچنان روبه پنجره بود و حت به

 ا به جا نشده بود.سانتم ج کی

ساکت و  ای میمثل من خل و چل بود ای شترمونیب ستنین یحاد بستر یلیخ یها ماریدونستم که بخش ما ب یم

 .ریافسرده و گوشه گ

 .میبود دهیوقت اونا رو ند چیبود و ما ه یریخطرناک و زنج یمارایکه طبقه پنجم بود مال ب aبخش

 .ستادمیسمت پسره و روبه روش ا رفتم

تو حالتش  رییتغ کممی یروبه روش نگاهش حاال رو شکمم بود اما انگار همچنان به پنجره زل زده بود حت تدرس

 پهنش گذاشتم و هولش دادم. یشونه  یگرد دستم رو رو یبا چشم دمیند

چشماش  ریبود و ز دیهمچنان رو شکمم بود و لباش سف راشیبراق و گ ینکرد چشما یتکون خورد اما حرکت یکم

 بود. خیبدنشم  یخون آشام ها افتادم حت ادیبود که  دیافتاده اون قدر سفگود 

 کرد؟ یبود رو اعصابم چرا بهم توجه نم رفته
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 گفتم:  هویحرص خم شدم جلوش و به چشماش زل زدم و  با

 پ خ-

 پلک زدن!  یاز حت غیدر اما
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زدم. حس کردم تکون نا  غیا زانو جلوش نشستم و سرم رو بردم کنار گوشش و با همه توانم جو ب دمییرو جو لبم

 شد بدبخت!  خیتنش س یخورد و مو یمحسوس

 نکرد. یکار چیبازم ه اما

 تعجب بلند شدم و گفتم:  با

 ! یکه غرور من رو بشکن ید یاز عمد جواب نم-

 و داد زدم:  نشیکف دست زدم به س با

 ! یریگ یمن م یبعد خودت رو برا یمون یم یکن ؛مثل زامب من رو نگاه-

 شوته!  یلیخ گهید نینگاهش به رو به رو بود ا همچنان

 هیکنم  یکار هیخم شدم و زبونم رو در اوردم و براش شکلک دراوردم اما انگار نه انگار ،اصال لج کرده بودم  جلوش

 زل زده؟  رونیبه ب دهیکپ یصندل نیچند ماه رو هم نیتو ا یعنیانجام بده  یحرکت

 جلب توجهش شروع کردم به خوندن. یبا قر برا یآهنگ یآور ادیفکر کردم و با  یو کم ستادمیا جلوش

 ندونههه ندونههه ندونههههم قدرم گرونهیهم نا مهربونه،هم آفت جونه هم با د-

 دادم. یو قر مچرخوندم  یطرف و اون طرف م نیتنم رو ا نییزدم و پا یخوندن آهنگ بشکن با

 زل زده بود پنجره!  یطور نیخُله! هم یلیخ گهید یکی نیداد ا یداد ب یا دمیلحظه برگشتم و د هی

 و رفتم جلوش و گفتم:  ستادمیحرص راست ا با

  ؟یکن یبا من لج م-

 مثل مرده ها بود اصال انگار روح نداشت!  نگاهش

 کنه!  یخلق م یخالق!قدرت  خدا رو نگاه کنا چه موجودات جلل

 زدم و محکم گازش گرفتم. صیلبخند خب هیپاهاش بلند کردم و  یرو از رو دستش

 کردم هر لحظه منتظر دادش بودم اما ... یکم طعم خون و تو دهنم حس مکه کم یجور
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کنار گردنش برجسته شده بود و تند تند  یگاز گرفتن شدم و مچش رو ول کردم و بهش نگاه کردم رگا الیخ یب

 دیکش ینفس م

 نکرد! یحرکت چیاما ه 

 زل زده بود بهم. رهیخ رهیو رو چشمام ثابت موند.خ دیچشماش چرخ نهیقر هویشده ازش فاصله گرفتم که  خشک

چنگ زد و با تمام قدرتش  یگذاشت و به دسته صندل یعقب رفتم که دستاش رو، رو دسته صندل یکم دهیترس

 شروع کرد به داد زدن.

 زدم:  غیج زدیزدم خم شده بود و نعره م غیو وحشت زده منم ج واریبه  د دمیکه  چسب یجور

 یداد نزن وحش-

 و برجسته شده بود. رونیزده بود ب شیشونیکنار گردن و پ یزد قرمز وکبود شده بود و رگا یاون نعره م اما

 با شدت باز شد و پرستارا و دو تا نگهبان با سرعت اومدن داخل... در
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 زدم:  غیوحشت عقب عقب رفتم و ج با

 نکردم!  یمن کار-

 کردن. یبدون توجه به من با بهت به پسره نگاه م پرستارها

بود  یو تا لحظه اخر نگاهم به پسر رونیو از اتاق برد ب دیبزنتم من رو کش ایکنه  تمیکه اذ نیاز پرستارا بدون ا یکی

 زد. یو سرش رو گرفته و داد م نیزم که نشسته بود رو

 اتاقم رو باز کرد و هولم داد داخل و داد زد:  در

 .ریآروم بگ یشاد-

در که قرمز شد  ریسال روبه روم زل زدم و در رو محکم بست و چراغ ز انیپرستار م ینگاه براق شده و بادم به

 در رو قفل کرده. دمیفهم

 حرص اداش و در اوردم و گفتم:  با

  د؟یحقوق مفت بخور دینیبش کاریشما ب رمیاروم بگ ر،منیم بگآرو-

 تخت پرت کردم. یو خودم رو رو دمیحرف خودم خند به
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تخت و ساده  یو کفشا دیو شلوار سف دیسف زیبول هیدوست داشتم. شتریرو ب نایرو عوض کرده بودن ا لباسامون

 بود. یکه مثل کتون دیسف

 رم کرد؟  هویپسره چرا  نیفکر کردم که ا نیبه ا دمییجویکه ناخنام و م یحال در

 شدن. وونهیمحترمانه فقط خواستم باهاش حرف بزنم! واال مردم د یلینکردم! خ شیکه کار من

اونا  یخونه تنگ شده بود ول یتر از حد معمول بود،دلم برا کیتار یرو دور تا دور اتاق چرخوندم و اتاق کم نگاهم

 من تنگ نشده. یدلشون برا

 جا. نیا ومدنیلشون تنگ شده بود مد اگر

 .ریو گوشه گ یافسرده بودم و منزو من

ارزش  یب لیاز وسا یکیور آب خونشون رو عوض کردن منم مثل  نیبه ا التشیبه خاطر شراره و تما خونوادم اما

 کشور اوردن. نیخونشون به ا

شهر و  نیاما نود درصدشون واسه هم ینژادکه همه جور ادم توش هست.از هر  یمارستانی، ت مارستانمیت نیحاال ا و

 کشورن.

 زانو هام گذاشتم و چشم بستم. یو جمع کردم و سرم و رو پاهام

**** 

دوختم که  یا یچیق یزیچشم باز کردم  و نگاه وحشت زده و مبهوتم و به ت دمیشن یکه م یقچ قچ ا یصدا با

 درست کنار گوشم بود.

 : دمیزدم و از جا پر یغیج

 هشتم.امام  ای-

 زد:  غیو کنار زد و ج شیچتر یبا وحشت نگاهم کرد و موها پرستار

 نیبش-

 نگاه کردم و عقب عقب رفتم. یچیبهت و ترس به ق با
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 درشت تر بود. یلیازم خ کلشیشد و ه بلند

 زد:  غیبه سمتم اومد و دوباره ج ضیبار با غ نیا

 .نیگفتم بش-

 کردم و داد زدم:  زیو ر چشمام

 بشه؟  یکه چ نمیبش-

 بود. شیقیدور  میس هیو  شیقیشد و دست برد کنار  یکه زدم عصب یحرف از

 رنگ گفت: اهیس میس یبه اون ب رو

 .۷۸۰اتاق  ایب یا د-

 زدم:  غیترس نگاهش کردم.ج با

 نه-

 بیکه بهم آس نیا یبرا دیبود.شا یکیپالست ینوارا هی شیچیهمچنان دستش بود دور ق یچیرو گرفت و ه بازوم

 .نرسه

 زدم:  غیتخت و ج یداد رو هولم

 نشو دختره زشت. کیبه من نزد-

 زدم:  غیبه پام زد و اومد سمتم که دوباره ج یگرد نگاهم کرد و لگد یبا چشما دختره

 خواد بهم تجاوز کنه. یم نیکمک...ا-

 گرد شد و داد زد:  چشماش

 ! یروان یگ یم یچ-

 زدم:  غیبه رونش زدم و ج یلگد



 ها یمارستانیت

40 
 

 .ستمین یمن روان ؛یخودت یروان-

 غیچند ماه ازش نداشتم وحشت زده ج نیتو ا یکه خاطره خوش یا افهینگهبان کچل و بد ق دنیاتاق باز شد و با د در

 زدم: 

 کچل اومد. یوا-

نگاهم کرد و نگاه سرد و ترسناکش رو اول به پرستار دوخت و بعد به من به سمتم اومد و تو خودم جمع شدم که  یا د

 محکم گرفت که از درد ضعف رفتم و دست و پا زدم.بازو هام رو 

 داد زد؛  یفور یکردم دست و پا بزنم اما اد یرو برداشت و من سع یچیق یروزیبا نگاه پ دختره

 .یریزنم تا بم یبه خدا قسم بهت شکر م یتقال کن گهیبار د هی-

نا مرتب و کوتاه بلندم  یونم ، به موهارو ش ختیکردم دست از تقال برداشتم و پرستار موهام رو از دو طرف ر وحشت

 شدم. رهیخ

 !نهیو نصف موهام رو س دیرس یکمرم م یموهام تا انتها نصف

 .هیگر ریزل زدم و زدم ز یچیبه ق دهیوحشت و ترس با

 کرد. یچیزده موهام رو ق خیبدون توجه به من لرزون و  اما

 .دیرس یام م نهیس یدو طرف رو اندازه کرد و موهام حاال قدش تا رو قد

 .هیگر ریکبود و له شده ام و رها کرد به پهلو افتادم رو تخت و بلند زدم ز یبازوها یا د یوقت

 لب گفت:  رینگاهم کرد و ز یبرداشت و کم نیموهام رو از کف زم پرستار

 احمق وونهید-

 ما من به گذشته برگشته بودمکنم.ا یم هیگر یوونگید یکردن از رو یاز اتاق خارج شدن و اونا فکر م یبا ا د همراه
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 یرفت و دوباره بر م یصورتم کنار م یموهام از رو دمیکش یکه م یزدم به پنجره اتاق بود و با هر نفس خی نگاه

 گشت.

بالشت و چشم بستم و به  یافتاد رو مینیگرفت و از نوک ب شیو راه گونم رو پ ختیاز چشمام فرو ر یاشک قطره

 سفر کردم. شیسال پ زدهیس



 ها یمارستانیت

42 
 

 دختر بچه هفت ساله بودم. هی

 و لخت و بلند. ییخرما یموها با

 شگاهیکرد ببرتم آرا یکه وقت نم نیا یخوشگل شدنم موهام رو بلند کرده باشه ها نه! برا یکه مامان برا نیا نه

 .دیرس یموهام تا کمرم م

 یخوش رنگ و بلند ارزو یاز موها یو حجم پر دیتپل سف یبا لپ ها زهیم زهیدختر ر هیکردن  یبه موهام نگاه م همه

 کردن. ینگاهم م اقیبا اشت شهیمدرسم بودم هم یمادر همه دوستا

 نگاهم نکرد. یبارم اون طور هیمامان خودم  اما

 وقت دوسم نداشت.! چیدونم ه ینداشت،م دوسم

 

شراره  یموها یکه برا ییها نهیتامیوقت و چینبست ه یشراره خرگوش یوقت برام موهام رو نبافت مثل موها چیه

 .دیمن نخر یگرفت رو برا یم

تونست  یبودم مامان تا م دهیبود و جلوم و ند ختهیچشمام ر یچون موهام جلو نیسالم بود ؛خورده بودم زم هفت

 یو بباف یموهام رو ببندتو درمونگاه بهش گفتم اگر تو  هیدست و پا ...منم با گر یگفت ب یغر زد و م

 .یشه گفتم تو دوسم ندار ینم یطور نیا 

و دستم رو گرفت و بدون توجه به  دیبار خشک شده نگاهم کرد پلکش پر نیاول یبرگشتن و نگاهش کردن برا همه

 سر راهش. شگاهیآرا نیزخم و تازه پانسمان شدم من رو کشون کشون برد به اول یزانو

 نده موهاش و از ته بتراش! تیو گفت بهش اهم شگریآرا یول انداخت جلوپ یکردم کل هیزدم گر غیج

 تموم موهام و... دنیرو تراش موهام

 مرگم رو حس کردم. نیو من کبود شده و نفس کم اورده بودم.من اون روز دوم دنیرو از ته تراش همش

مو  یزاشتم که بارب یم رو تو کمدم مفرم یونیداشتم  شهیبود که از مدرسه رفتم خونه و مثل هم یمرگم  زمان نیاول

 کمد عروسک ها. یدرست تو دمیو د یاون مغازه صورت نیتریمن عاشق  پشت و ییطال
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 نبود رو آسمون بود. نیبرق زد مانتوم از دستم افتاد قدمام رو زم چشمام

 بود. دهیکه مامان برام خر ییمو طال یبه دست اوردن اون بارب یو آرزو کیدختر بچه کوچ هی

 .شیصورت یو لباس پف پف ییطال یو موها یقدم مونده بود  تا بارب کی

کرد. دستم سمتش دراز شد و پشت دستم سوخت و با بهت  ینگاهم م شیآب یبا چشما یمونده بود و بارب کمی

 برگشتم و مامان با حرص گفت: 

 خواهرت دست نزن؟ یچند بار بگم به عروسکا-

 من مال شراره شده بود؟ چه طور تونست!؟  یاربخواهرم؟ عروسک شراره بود؟ ب عروسک

 یکه تا چه حد شکستم پشت کرد و رفت و من موندم و عروسک دینگاهم کرد فهم رهیطور؟ بغض کردم.مامان خ چه

 بود. دنشیکمد د شهیکه سهمم ازش از پشت  ش
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 کنم. میه بودم و دستام و دور خودم حلقه کرده تا از نگاه پرستار خودم و قاو برهن ستادهیدوش آب داغ ا ریز

 شدم. رهیدور چشماش خ یو چروکا یرنگ یو به چشما ختیموهام ر یرو رو شامپو

 مامان بود.رنگ چشماش. یچشما مثل

 خودش شکسته شده بود!  دهیمن چاغ و به عق مانیاز مامان الغر تر بود.مامان بعد زا اما

خواستن  یکه نم ومدیم یآهن یدخترا از پشت درا غیج غیج یانداختم و  صدا نییآب گرفت و سرم و پا ریو ز سرم

 کردن. یم تیحاال پرستارا رو اذ ایحموم کنن.

 به پرستار چشم دوختم و گفتم:  دنشونیبودم و پرستار لباسام و اورد و لباسارو برداشتم و با د ستادهیا چیپ حوله

 .کنی.کوچستیمال من ن نایا-

 اخم کرده لباس و از دستم چنگ زد و داد زد:  زن

 کرده. یو قاط زیهمه چ دهیپرستار جد نیباز ا-

 : دمیرفت و صداش و شن رونیرخت کن ب از

 باش. ۷۸۰ ماریا ال مواظب ب-

 .فتهیو به حولم بند کردم تا ن دستم



 ها یمارستانیت

45 
 

 وارد رختکن شد و گفت:  یبرنزه ا زهیپ زهیو دختر رو لرز کرده خودم و بغل کردم  دیچک یسر تار تار موهام آب م از

 کنن. یو داد م غینشده اون قدر ج سمیدخترا هنوز بدنشون خ هیکار تورو چه زود تموم کردن.بق-

 انداخت و گفت:  نیینگاهش کردم که سر پا رهیخ

 ! یگ یم یفهمن چ یاونا ک نم ؟یزن یچرا باهاشون حرف م وونیدخترا د نیاحمق ا یا ال-

 

 یکنن.زندگ یفهمن و درک م یسالم م یاز ادما شتریب یرو حت زایچ یلیها خ وونهیدونستن د یزدم.اونا نم شخندین

 .ستین یها کار هر کس وونهید یایتو دن

 

و بهت زده به دختره نگاه  میدیاز پرستارا و زنگ خطر و هم زمان شن یکی غیج یضدا هوینگاهم کرد که  رهیخ دختر

 اسمش ا ال بود. کردم که فکر کنم

نگاه  رونیباز کردم و به ب مهیو در و ن دمییو چون در و محکم بست دوباره در باز شد و منم دو رونیلز اتاق ب دییدو

 کردم.

 کرد. یزد و به پرستارا حمله م یم غیاز دخترا برهنه ج یکیبود و  یاز پرستارا افتاده و سرش خون یکیحموم  تو

 لباسا وصل بود. یود که به قسمت شست و شوراه رو ب هی شهیحموم هم از

 کنه. یدگیدکتر داشت که رس میبود دهید یبیبود که اگر آس یکنارشم بخش رمان درست

 تونستم فرار کنم. یبه اون جا م دمیرس یبدون نگهبان بود و اگر م اونجا

 رونیاز اتاق ب دمییو با سرعت دو فرو کردم قهیو تو  چونمیبرق زد و دست بردم و لبه حوله رو دور باال تنم پ چشمام

 به گرفتن دختر داشتن. یکه تازه وارد شده بودن سع ییو همه پرستارا و نگهبانا

به سقف   دهیو چسب کیالر یروبه ردم شدم که تنها چراغا کیبلند و تار یسرعت از پله ها رفتم باال و وارد راه رو با

 راه رو رو شون کرده بودن.  ونیدر م یکی

 لباسا برسم. یبتونم به قسمت شست و شو دتتمیند یتا کس دمییدو ید متن تند
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بود که با سر خم شده تونستم داخلش  کیراه کوچ هیدونستم اتاق دکتره و کنارش  یدر بود که م کیراه رو  چیپ تو

کرد  یعبور مکنارم  یکه با سرعت داشت از راه رو یاد دنیو لباس و اتو و ... با د ییلباس شو نی.پر ماشنمیو بب

 .داخلوحشت زده در اتاق دکتر و باز کردم و خودم و پرت کردم 

فرد روبه روم کم مونده بود  دنیو برگشتم که با د دمیکش یقینفس زنون سرم و به در چسبوندم و نفس عم نفس

 دهنم قرار گرفت. یبزنم که دستش رو غیج
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دستاش گذاشتم و ناخنام رو ، رو  یکه رو به قطع شدن بود دستام رو رو یاز حدقه در اومده و نفس یماچش با

 شد. رهیخ رونیباز کرد و به ب یبه من روم خم شد و در اتاق رو با دست ازادش کم تیاما بدون اهم دمیدستاش کش

 حسش زل زدم. یب یچشما به

 زل زد. یو عصب رهیچشمام خ کردم و اون برگشت و به یتقال م یطور نیهم

 شینیراحت شد و دستش رو از رو دهنم برداشت و انگشتش رو ، رو ب الشینگاهش کردم که خ و مبهوت گرفتهآروم

 ساکت باش گرفت. یبه معنا

 گفتم: بهت آروم با

  ؟یوحش یکن یم یطور نیچرا ا-

 کرد. ینگاهم م جیزبون خودشون حرف زدم اما گ به

 زد. یبرق م یکیتو تار اهشیس یچشما دیفهم ینمحرفام رو  انگار

 داد راه انداخت حاال چه الل شده!  یها داد و ب وونهیاتاقش که مثل د یتو

 دوباره گفتم:  آروم

  ؟یالل-

 افمیبهم نگاه کرد.زبونم رو کامل از حلقم در اوردم و نشونش دادم و با دست به زبونم عالمت دادم و ق جیگ بازم

 شده بود. یذهن یونده هادرست مثل عقب م

 موند و با بهت زبونم رو لول کردم تو حلقم و گفتم:  رهیرو بدن لختش خ نگاهم

 !یدار یکلیجون چه ه-
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خم  ینگاه کرد وقت رونیباز کرد و به ب مهین یروحش نگاهم کرد و دوباره خم شد و در رو کم یب یو با چشما جیگ بازم

 قشنگ رفته بود تو حلقم!  یلیخ لختش نهیبزنه س دیرو د رونیشده بود ب

 کردم!  یو نطق م سادهیکه من با حوله جلوش وا نیجالب تر ا و

 به در و گفتم:  دمیچسب دهیکه دستم رو گرفت و چشماش زو گرد کرد که ترس رونیدادم و خواستم برم ب هولش

 خودته. ریکنم تقص شیج یکن ینگاه م یطور نیچرا ا سادمیوا ایخب ب-

 منظورم نگاهم کرد و بعد چند لحظه با حرص چشماش رو بست. دنیفهم یراب رهیخ بازم

 لب گفتم:  ریز

 الل! -

 .رونیحرکت من رو کشوند ب هیرو گرفت و خم شد و در رو باز کرد و تو دستم

 با تو ام !االغ ؟یر یکجا م یه-

 تونستم تا جا دارم فحشش بدم. یکردم و م یو منم که حال م دیفهم یرو نم حرفام

 .ومدمیکش م یو اتو و ...بود رو باز کرد و رفت داخل و منم دنبالش مثل آدامس خرس ییکه توش لباس شو یاتاق در

 رو گردوند و سرش رو بلند کرد و رفت سمت کمد سمت چپ و در کمد رو باز کرد. چشماش

 فیکث یکه پشتش لباسا یرو در اورد و انداخت تو بغلم و هولم داد پشت پرده ا ییکردم که لباسا ینگاهش م جیگ

 بودن.

 پرده زل زدم و اروم گفتم:  یاز ال اهشیس یچشما به

 !فنیبشورمشون؟ کث-

 .در اورد دنیلباس پوش یو ادا نشیس یو دستاش رو گرفت جلو شیشونیبهت نگاهم کرد و با دست زد به پ با

 گفتم:  جیگ

 که لباس زنونس مال پرساتاراس!  نایا ؟یبدم بپوش-



 ها یمارستانیت

49 
 

که دستم بود  یراهنیزل زد و دستش رو برد و پ رونیو با استرس به ب دیم بست و اومد تو و پرده رو کشحرص چش با

قدم عقب رفتم و با  هیسردش رو آورد سمت حولم که  یبود رو گرفت و دستا یاز پرستارا به اسم جود یکیرو مال 

 گرد شده گفتم:  یچشما

 فیکثدونستم قصدت ناپاکه گرگ  یاز اولشم م عععیه-

خودش رو بهم رسوند و دهنم و گرفت و من رو کوبوند به  یزدم که فور یغینگاهم کرد و باز اومد جلو که ج جیگ

 .وارید
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 .دیکش یو اونم با خشم نفس م دمیکش یتند تند نفس م ینینگاهم کرد با ب یگرد شده و عصب یبا چشما و

 نشه. دهیپرده د یو پسر الله خودش رو بهم چسبوند تا از ال دمیراه رفتن شن یصدا

اتاقا کار  ییگرما ستمیس ییوقتا دیبود المصب با یکردم مثل بخار یپوست صورتم حس م یداغش رو رو ینفسا

 تو اتاق نفس بکشه. یه ارنیپسره رو ب نیکنه بگم ا ینم

 یپرستار حرف م کیکه داشت با  دمیشن یاز نگهبانا رو م یکیزدن حرف  یافکار چرت و پرتم خارج شدم و صدا از

 زد؛ 

رو  نیبده ا دیفرم جد یونی هیاز احمقا رو لباسم باال اورد بهم  یکیکنن  یم یها رو سرشمار وونهیبچه ها دارن د-

 .دیشه پوش ینم

 

که در کمد رو باز کرده و  دمید یپرده م یرخش رو از ال میکه  از پشت پرده رد شد و ن دمیپرستار رو د یکفشا

 گشت. یفرم م یونیدنبال 

 جا گذاشته بودمش! نیهم ستیفرمت ن یونی-

 گرد نگاه کردم. یکه تو مشت پسر الله بود با چشما یفرم نگهبان یونی به

 : دمیزمخت نگهبان رو شن یصدا

 .هیفرمه کرخه رو بده امروز مرخص یونی ه؟یاالن وقت بد شانس ایشانس منه خدا-

 

و  رهیپسره روبه رو شدم با سر کج شده خ اهیس یو برگشتم که با چشما دمیکش یقیرد شد و من نفس عم پرستار

 کرد مثل مسخ شده ها. یمنگاهم بیعج



 ها یمارستانیت

51 
 

سرش رو شکونده که حس کردم  یجور یکنه،دختره روان یم نهیرو معا یکار کردن دکترم رفته پن یچ مینیبب میبر-

 .نمیب یمغزش رو م

 

 پسره گذاشتم و هولش دادم. نهیس یو دستم رو رو دمیشدن رو شن یهاشون رو که دور مپا یصدا

 .دیفرم رو پوش یونینگاهم کرد و بعد چند بار پلک زدن به خودش اومد و با سرعت  رهیلحظه خ چند
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🔴#Part_17 

 

 

 رو بپوشم. اون لباس پرستار دیافتاد که با میدو هزار تازه

 نگاه کردم و اخم کرده گفتم:  رهیپسره خ به

 برو تا بپوشم.-

 نگاهم کرد و در حال بستن دکمه هاش بود. جیگ

 دمیگشاد بود و پوش یپرستار رو که برام حساب راهنیاز پشت پنجره رفت پ یو وقت رونیحرص هولش دادم سمت ب با

لباسا  ریرو که ز ییتا شکم باال دادم و خم شدم و کفش هامن بود.شلوارش رو  یو شلوارشم پام کردم رسما دوتا

 .دمیافتاده بودن رو برداشتم و پوش

 شینیب یساکت باش جلو یکه پسره با حرص انگشتش رو به معن دمیکش یخفه ا غیشد و ج دهیبا سرعت کش پرده

 .دیکش رونیگرفت و دستم رو گرفت و من رو به سمت ب

 قرمز کنار سقف روشن شد. یسرمون به صدا در اومد و چراغ ها یباال ریآژ میاز اتاق خارج شد تا

 .دنییمحکم دستم رو گرفت و شروع کرد به دو پسر

 به فنا رفت. مینیزد که از پشت خوردم تو کمر پسره و ب یبهم تنه ا یکیو  میدیرو از پشتمون شن ییپاها یصدا

 الغر اندام بدون نگاه کردم داد زد:  پرستار

 فرار کرده.  ۷۸۰ ضیمر Aش بخ دیزود بر-

 با سرعت از کنارمون رد شد و از پله ها باال رفت. و

ابروهاش رو باال پروند و دستم  هویپر اشک از درد به پسره زل زدم که  یبرداشتم و با چشما مینیب یرو از رو دستم

ا همه دندناش اومد سمتم و رو گشاد کرد و ب ششین هوینگاه کرد و  سرخ شدم ینیبرداشت و به ب مینیب یرو از رو
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 یموهام گذاشت و انگار داره بچه ناز م یرو بوس کرد و بعد با دستش رو رو مینیشد نوک ب یکه بفهمم چ نیقبل ا

 .یشد به بخش نگهبان یم یکه منته ییو بردم سمت پله ها دیدستم رو کش هویکنه چند بار نازم کرد و 

سوال  هی دمییدو یکردم و دنبالش م یل احمقا با سر کج شده نگاهش مپسر زل زدم.مث یبهت از پشت به شونه ها با

 جا کجاست!؟  نیبره! من کجام؟ ا یداره من رو کجا م نیبود که ا نیفکرم رو به خودش مشغول کرده بود ا یلیکه خ

خراش گوش  یصدا نیو ب دمیرو کول پسره و موهاش رو کش دمیها از پشت پر یبه خودمم اومدم و مثل غربت تازه

 زدم:  غیج ریآژ

  ؟یکن یچیمو رو هم ق دیچهار تا شو نیهم یخوا یها؟ م یبر یمن رو کجا م یتو دار-

 بزارم. عمرا

 .دمیکش یو دور کمره پسره انداخته بودم و موهاش رو م پاهام

رد کمرم که از د واریحرکت از پشت کوبوندم به د هیکرد از خودش جدام کنه. تو  یم یزد و سع ینفس م نفساونم

درشت شده نگاهم کرد که با  یبرگشت سمتم و دستش رو باال برد و با چشما ی.عصبنیضعف رفتم و سر خوردم زم

برگشت و نشست جلوم و سرش  یعیطب تباز و دست بند شده به کمر خم شدم چشماش به حال مهین یچشما دنید

 نگاهم کرد. رهیرو کج کرد و خ

کرد دستش رو  یشدم و با بهت به چشماش نگاه کردم باز مسخ شده نگاهم م زمیر یدردم و فحش ها الیخ یب منم

و  دیسرش رو بلند کرد و اخم کرده دستم رو کش هویکردم که   ینگاهش م جیاورد جلو و باز موهام رو ناز کرد  گ

 بلندم کرد.

 با تو ام!الل پسره خُل،ولم کن. یاو-

 یزدم.اما نم یحرف م یزدم مثل خودشون فرانسو یحرف م یسیو به زبون انگل دمیکوب یم نیرو، رو زم پاهام

 .دیفهم

 کن.خر  دوپا.ولمزبون بسته یناشنوا،ا یبا تو ام!ا-

 .دیکش یدستم رو م همچنان

 داد. یو مچ دستش رو جلوم گرفت و به مچ دستش ضربه زد و انگار ساعت رو نشون م واریچسبوندم به د یعصب هوی
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  ؟یخوا یساعت م-

 نگاهم کرد که مثل خنگا نگاهش کردم و گفتم:  جیو گ رهیخ

 برات با خودکار ساعت بکشم!؟ -

 برد نییفهمم که دوباره دستم رو گرفت و من و با خودش کشون کشون از پله ها پا ینم دیفهم انگار
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 .میبود دهیکردم به در اتاق نگهبانا رس یحرص نگاهش م با

 داخل نبود. یدست عالمت داد ساکت باشم خم شد و اروم در اتاق نگهبانا رو باز کرد کس با

 و من رو انداخت داخل و در رو بست. دیرو کش دستم

 زل زد و عالمت داد بپرم. نییکردم که رفت سمت پنجره و در پنجره رو باز کرد به پا ینگاهش م جیگ

 و گفتم:  دمیخند

 رم تو آسمونا!  یبال بال زنون م ارمیم  بال و پر درمحتما وسط سقوطم-

زانو هام و من   ریحرکت دست انداخت دور کمر و ز هیو تو  دینگاهم کرد و چشماش رو گرد کرد و دستم رو کش جیگ

 زنون و بلند کرد و رو لبه پنجره نشوند. غیج

 شکل بودن. یمیس یچند متر اون طرف ترش حفاظ ها  دمیپر یکم بود. اگر م یلیخ فاصلش

 بود. نییاومد داخل اتاق و سرش پا یبگم که در اتاق باز شد و اد یزیتا بهش چ برگشتم

 از دستش افتاد. میس یما خشک شده ب دنیرو بلند کرد و با د سرش

 بهت دستم رو بردم باال و رو هوا تکون دادم و گفتم:  با

 سالم کچل!-

دستش رو زد به کمرم و هولم داد  هویزد و با حرص چشم بست و   شیشونینگاهم کرد و با دست به پ یعصب پسره

 .نییکه از پنجره پرت شدم پا

 خورد شد!  بایو چون انتظارش رو نداشتم با زانو افتادم و پاهام تقر نییزنون افتادم پا غیج

 درست روم. یپوش یو بعد سقوط حجم سورمه ا یزیاومد و شکستن چ یداد ا د یصدا

 شدم. ریبگم که کال خاک ش یجور نیروم ا قایدق
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 پسره از رو برداشته شد. ینیکردم سنگ یسرم حس م ریخون رو ز یو گرم نیخورده بود زم سرم

 داد. یلپم رو تکون م ومدینگران و گرد شدش رو بهم دوخته و از چشماش اشک م نگاه

 کردم. یکه رومون حس م یپارس سگ ها و چراغ قوه ا یها تو سرم مثل سوت بود صدا صدا

 زل زدم و گفتم:  اهشیس یبه چشما جیلحظه انگار خودم بودم گ اون

 من رو ول کن ف...فرار کن.-

 کرد. ینگاهم م یطور نیگم هم یم یچ دیفهم ینم اما

 عقب. دنشیکش یکه شونه هاش رو گرفته و م دمیچشمام به شدت کنار رفت و نگهبانا رو د یجلو از

زد که گرفتنش و دستاش رو از پشت گرفتن و سرش رو انداختنش و  انهیزد و  چند تاشون رو وحش یم داد

و قرمز و  دیسف یچراغ ها نیحس و مسخ شده ب یو نم زده اش به من بود و من ب نیو نگاه غمگ نیچسبوندن به زم

 ها لبخند زدم و چشمام رو آروم  باز و بسته کردم. ادیو داد و فر ریآژ

 .نگران نباش ستین میزیچ یمعن به

لبخند زد و لبخندش دندون نما شد و من رو، رو برانکارد گذاشتن و اون  دست بسته رو بلند  سشیخ یچشما نیب

 کردن. ینسبت به جلز و ولز نگهبانا به من نگاه م الشیخیکردن.اما اون با لبخند  نگاه ب

 هوش شدم. یرفت و ب یاهیچشمام که محو شد کم کم چشمام س یجلو از
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 هم فرو بره. یاتاق باعث شد اخمام تو یکیو تار یریباز کردم و دل گ چشم

 چشمام بر طرف شه. یبار پلک زدم تا تار چند

 کرد. یدرد م یکم سرم

 الل! یاومد؛ پسره  ادمیرو  زیرو آروم پشت سرم بردم و با لمس بانداژ چشم بستم همه چ دستم

 ! یکار کرد روان یم چباها نیبب

 کردم. زونیشدم و پاهام رو از تخت آو زیخ مین

 تنم بود. دیتاپ سف هی
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 .دمیشب بود آروم بلند شدم و پرده رو کش پس

 شب بود. یجا که ساعت نداشت تا بفهمم ساعت چنده ول نیا

 و چشم بستم. دمیتخت خواب یرو دوباره

 کار کردن. یبا پسر الله چ نمیرم بب یم فردا

 سرش رو بترکونم. دیتونستم با گرما

 سرم شکسته بود. یبار تو بچه گ هی

 خنده. ریاون روز بلند بلند زدم ز یآور ادی با

 بود. یبا مزه ا روز

شد  یم لیخوند چند سال بزرگ تر بود و اون سال فارق التحص یبودم که شراره درس م یسالم بود و تو مدرسه ا ده

 رفت. یمن م و از مدرسه ییرفت راهنما یو م

که مامانش براش تو ظرف غذا  یخوش مزه ا یکنارم بود و داشت از ماکاران ایبودم و دوستم پرن ستادهیا یآب خور تو

 زد. یبود حرف م ختهیر

 .میو با هم بخور ارهیره تا ظرفش رو ب یکه م نیا از

مدرسم غذا درست کرده  یاال برافکر کردم مامان تا ح نیاوردن ظرف غذاش و من به ا یرفت تو ساختمون برا اون

 درست نکرده بود چه برسه غذا. چمیساندو یبود؟ حت

نشستم و منتظر  نیزم یآب بخوره و من آروم رو یبود اومد کنار آب خور الیشراره که اسمش سه یمیصم دوست

 بودم. ایپرن

 .برگشت و حواسش نبود من پشت سرشم الیبود!سه ومدهیهنوز ن ایخورده بود و پرن زنگ

 : دیخند یزد و بلند م یاز دوستاش حرف م یکیبا  داشت

با  ای رونهیب ایمصرف مامانه که همش سرش تو الک خودشه  ی! پولدارن اما بنیبیچه خانواده عج یدون ینم یوا-

 .کنیتو ج کیشوهرش ج
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 کرده.رو ول  دشیدوباره دوست پسر جد دمیشن هیدختره خراب یلیام که اوسگل به تمام معناست خ شراره

 کرد با خنده گفت:  یهاش رو درست م یکه چتر یشونه دوسش گذاشت و در حال یرو رو دستش

سگ پا کوتاه هارو تو خونه داره فکرش رو بکن من خونشون بودم اومد گفت  نی!نقش اکه نگو کشمیخواهر کوچ-

 رفت تو اتاقش!  یما گذاشت و بدون توجه به شاد یمامان گرسنمه مامان شراره برگشت ظرف غذا رو جلو

 

 بودم. دیکرد و زنگ خورد و زنگ خورد.سگ؟ اره خب شا دایخندشون تو گوشم انعکاس پ یصدا

 همون سگ بود!  یتر از حت تیاهم یب وجودم

 تر بودم!  یو ازم بزرگ تر بود اما من وحش دمیچشمام و گرفت از پشت مغنعه اش رو کش یجلو خون

جواب اما  یب یها ضیتبع نیبه خانوادم.خودم به جهنم من عادت دارم به ا کرده بود و هم نیبه خواهرم توه هم

 خانوادم...

 تونستن؟  یکردن جدامون کنن اما مگه م یو بچه ها سع نیزم یزده تقال کرد که انداختمش رو بهت

 زدم:  یم غیو ج نیبه زم دمیکوب یرو محکم م سرش

 .یعوض ؟یکن یسگله؟ مارو مسخره مخراب؟ خواهر من او یگ یخرابه؟ به خواهر من م یک-

 کردم که بالخره جدامون کردن. یزد و با ناخنام کل صورتش و نقاش یم غیج

 یرو یکه نامرتب و خاک الیسمت ساختمون و رو به سه دیدست من رو گرفت و کش تیاومد سمتمون و با عصبان ناظم

 افتاده بود و صورتش پر از زخم بود داد زد:  نیزم

 فتر.د ایتو ام ب-

با دهن باز زار  الینشوندن و سه یرو زود بردن رو صندل الیسه میبه کمک بچه ها بلند شد و وارد دفتر که شد الیسه

 آورد. یدر م یباز بمیزد و ننه من غر یم

 لبم بودم. دنییو در حال جو نییگوشه سر به پا هی منم
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 گرفت و سرم و بلند کرد.سحر زاده نگاهم کرد و اخم کرده به سمتم اومد و چونم و  خانوم

  مارستانه؟یجا ت نیمگه ا ه؟یچ ایباز یوحش نی! ا یبود یتو که دختر اروم-

 ...مارستانی...تمارستانیت

 حرص و بغض کرده گفتم:  با

 کرد. یزد و مسخرمون م یزشت م یخانوم اجازه!پشت سر خانوادم حرفا-

 گفتم:  هیوونده بود سر باز کرد و با گرد شهیتو وجودم ر ییجا هیکه  یا یو دنبل چرک دیترک بغضم

 گه سگ خونمونم. یگه سگ ! م یبه من م-

 بود. ریدرگ الیخانوم سحر زاده خشک شد روم و ناظممون با سه نگاه

 دونم چه قدر گذشته بود. ینم

 بزنه.مدرسه رفته بود با مامانم حرف  ریاتاق بود و خانوم سحر زاده مد رونیبودم.مامان ب ستادهیطور ا همون

 مامان و ترس من؛  غیداد خانوم سحر زاده و ج یصدا

 رفتا... یطور نیا دیبچه است.نبا یشاد دیخانوم  فروزان آروم باش-

 باز شد و مامان با نگاه خون زده به سمتم اومد. در

 نگاهش کردم. دهیکرده و لب برچ بغض

 یبود یمن چ یمن...برا یشراره مادر بود اما برا یبابا عشق بود برا یهمه بامزه بود!برا یهمه مهربون بود.برا یبرا

 مامان؟ 

 هول زده خانوم سحر زاده؛  یصدا دوباره

 ... یزده همه شاهد بودن درسته کار شاد یبد یحرفا الیدادم سه حیمن که توض-

 نشده صورتم سوخت. لیتکم حرفش
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زد و سرم خورد  غیام ج الیکه خود سهزد  یا یگم صورتم چون چنان سل یگم سرم م یگم لپم نم یگم گونم نم ینم

 ..نیو افتادم زم واریبه د
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 یشکستم روون شد و مامان اما همچنان باال یشونیزد و خون از گوشه پ غیج الیزد و سه غیسحر زاده ج خانوم

 بود. ستادهیسرم ا

  ؟یتو مادر ؟ی...تو مامان بودمامان

  م؟یزد نیچن نیمدرسه بهت گفت که از خانوادم دفاع کردم و ا ریپاته؟ مد ریز شتبه

 کرد. یو به جون دادنم نگاه م ستادهیزد و مامان هم چنان ا غیسمتم و ج دییگرد شده دو یبا چشما شراره

 هوش شدم یب غاشونیج یصدا نیب

* 

 شد. یخندم قطع نم دمیدورم  دوختم و بلند تر خند یواریتارم رو به چهار د نگاه

 زدم:  غیو ج دمیو مشتام و به پاهام کوب دمیکش غیخنده هام ج نیب دمیخند یپتو چنگ زده و بلند بلند م به

  ؟یشد راحتیکرد وونمید ؟یراحت شد-

 زدم:  غیو و ج نیسر خوردم رو زم هیگر با

 ؟یراحت یکرد یجا زندون نیمن و ا ؟یراحت شد-

 فه شده بود: هام حاال خ غیرفته و ج نفسم

 ...چی!هنیکدومتون نبود چیه یستیتو آدم ن یاما آدم نبود یبه خدا اعتقاد داشت یگرفت یروزه م یخوند ینماز م-

تونستم حدس بزنم همون پسر  یخش دار و ترسناکش م یکه از صدا یپسر یو نعره ها ومدیم دنیبه در کوب یصدا

 الل اتاق ته راه روعه.

 کرد. یتارا رو خبر مداشت با کاراش پرس انگار

 زدم:  غیو ج دمیتخت و با همه توانم موهام رو کش یها هیبه پا دمیتوجه بهش سرم رو کوب بدون

 مگه بچت نبودم؟  ؟یدینخر یچرا برام بارب-

 خواد. یدلم عروسک م من
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پشت سرم  خون رو یو سرم داغ شد و دوباره گرم دمیتخت کوب یها هیکنان دوباره سرم رو از پشت به پا هقعقه

که  یضربات یپسر اتاق ته راه رو و صدا یمن و نعره ها فیظر یغایج یحس کردم اما بازم به کارم ادامه دادم و صدا

 مردم. یشکسته ام روون بود م رکه از س یکه داشتم از شدت درد و خون یو من دیکوب یبه در م

 : دمیحال نال یلب ب ریز

 همتون ه... والعهیاونم ه ییوالیتو ه یستیمامان ن بهشت واسه ماماناست تو یریتو بهشت نم-

 نیو افتادم زم دمیخند زیتو اتاق و چشمام تار شد و ر دنیینگهبان و دو تا پرستار دو کیاتاق با شدت باز شد و  در

 از نگهبانا با سرعت بغلم کرد و سرم به یکیسمتم و  دنییو خون کل صورتم رو گرفته بود و همشون دو دمیلرز یو م

و نگهبانم با سرعت من بغل  رونیاز اتاق ب دنییو همه دو فتگ یزیزد و چ یعقب برگشت و نگهبان روبه پرستار داد

 یکردم هر لحظه سبک تر م یصورتم حس م یخون رو از پشت سرم تا رو یو لزج یکرده و از اتاق خارج شد و گرم

 .دمید یرو برعکس و چپه م زیشدم و سرم برگشته بود و همه چ

 یکرد و سع یو که دو تا نگهبان گرفته بودنش و با رگ برجسته من رو نگاه م یته راه رو اون پسر الل و مو مشک ثالم

 .دمید یکرد از دستشون خالص بشه مثال اون رو بر عکس م یم

 مردم بایهوش که نه...تقر ینگهبان ب دنییدو یرفتن ها نییبه اون چشمام بسته شد و تو باال و پا رهیخ
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 داشتم یروز شوک عصب سه

 کنم!  یترسن باز کار یروزه که دست و پام رو به تخت بستن و م سه

 : دمیو نال دمیکش یقیدکتر وارد اتاق شد و من مفس عم بالخره

 .گهید دیمن خوبم ولم کن-

 زد. یکرد و لبخند محو یو بانداژ سرم رو برس اومد

 داشت. رهیدست و ت کی یو موها ومدیساله به نظر م یو خورده ا یس

 و قد بلند و چهار شونه. یپوست گندم و

 داشت کرد و نگاهم کرد و گفت:  ادی زیحرف چند تا چ بدون

بود باال تو االن مرده  دهیسر و صدا نکرده بود و پرستارا رو نکش ۷۸۹ ماریاگر ب یکم مونده بود خودت رو بکش-

 .یبود

 شد و گفت:  رهیبرگه دستش خ به
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 ؟یترک ای ؟یهست یرانیا هیاسمت شاد-

زد  یلبخند محو دیآوردم نگاه گنگم رو که د ینم ادیبه  اوردمیبه موخم فشار م یبودم؟ هرچ ییفکر کردم کجا یکم

 و گفت: دیو لپم رو آروم کش

 اتاقت. یبرگرد یتون یگم دستات رو باز کنن م ینگران نباش م-

 زدم. ییو از اتاق خارج شد و من لبخند دندون نما کرد پشت

 یم رهیخ اهشیفر و س یرو موها کرد و نگاهم مدام نمیاز دکترا به همراه دو تا پرستار اومدن و دکتر دوباره معا یکی

 موند.

 بازوم رو گرفتن و بلندم کردن دستشون رو پس زدم و خودم راه افتادم. ریو پاهام و باز کردن و ز دستام

کنار  یچوب یصندل کی دنیو در اتاقم رو باز کردن و وارد اتاق که شدم با د میاتاق درمان به سمت طبقه باال رفت از

 تختم لبخند زدم.

 اتاق اوردن!  یتو دیجد زیچ هیحداقل  خوبه

 شدم. رهیخ یرو تخت و به صندل نشستم

 ! یا یکار فیر! چه چوپ و چه ظیو دسته ا هیچه پا یخالق! چه خوشگله چه رنگ جلل

 .دنیساختش نکش یزحمت ها که برا چه

 که قطع نکردن... ییدرختا چه

 بود. یو در اتاق باز شد و وقت هوا خور دمیزنگ رو شن یخودم غرق بودم که صدا ییایخول یافکار مال تو

 زد:  غیو ج نیمرفت خورد ز یقدر شل و وارفته راه م نیها که ا ضیاز مر یکیاز اتاق خارج شدم و خوردم به  یفور

 کنه. یداره فرار م دیبهم زد پالکش رو بردار نیکمک ماش-

بهش زده  نیزد ماش یم غیو ج نیکه افتاده زم یافتادما به دختر ییها یچه روان رینه! گ دیگ یگم اوسگلن م یم

 ز کردم و وارد شدم.رو با ۷۸۹و در اتاق  دمیو بلند خند نیها رو هول دادم که خوردن زم وونهیو  دو تا از د دمیخند
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 پشت به من رو به پنجره نشسته بود. شهیهم مثل

 در هم فرو رفته بود و صورتش رو به پنجره بود. موهاش
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 کج شده بود و شونه هاش خم شده بودن. سرش

 تو سرش دمیدم باال و کوبرو شل کردم و دستم رو بر شمیتختش نشستم و ن یرفتم و رو اروم

 خورد یسرش با ضربه تکون 

و سرم رو بلند کردم و چپه شده به  دمیتخت گذاشتم و خودم رو جلو کش ینکرد دستام رو جلوم رو یحرکت چیه اما

 چشماش زل زدم

 بود رهیبه پنجره خ چشماش

 یاهیکردم س یماش رو نگاه مبرعکس شده چش یرو صورتم و همون طور ختیمثل روز قبل شده بود موهام ر دوباره

 براق چشماش و فک قفل شدش.

 .دید ینگاهش کردم نگاهش به چشمام بود اما انگار من رو نم یرو دوباره شل کردم و همون طور شمین

به حالت قبلم برگشتم و رفتم جلوش نشستم و چهار زانو زدم و آرنجم رو گذاشتم رو سر زانو هاش و به جلو  کالفه

 بهش زل زدم. کینزد یلیرو، رو کف دستم گذاشتم از فاصله خ خم شدم و چونم

 لبخند گفتم: با

 داغ ها اهیس ریق نی!از ارهیچشمات مثل ق-

 بود. رهیخشک شده به پنجره خ هنوزم

 .دیفهم یاز حرفام نم یچیتونستم حرف بزنم اما انگار ه یم یتا حدود یزبون فرانسو به

 گفتم:  روون تر یسیرو کج کردم و به انگل سرم

 ! یبه زبون نفهم یخودت رو زد ای،یزبون نفهم ای یفکر نکنم الل باش-

بانداژم و با سر کج شده مثل گربه ها بهش  یرو شل کردم و دستش رو برداشتم و آروم گذاشتمش رو شمین دوباره

 زل زدم و گفتم: 

  ؟یتو فرشته ا-
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 نشون نداد. یحرکت و  عکس العمل چیه بازم

 گفتم:  آروم

 ! یاما فرار نکرد یکنن خالص بش یم وونمونیاز قبل د شتریخونه که ب وونهید نیاز ا یفرار کن یتونست یم تو-

 بودن گوشه لبش شدم. یچشماش زل زدم و متوجه صورت به

و رو چشمام ثابت  دیو چشماش چرخ دمیشده دستم و بردم سمت لبش و انگشتم رو گوشه لبش کش زیر یچشما با

 موند.

 شدم. رهیشدم خ یورتانگشت ص به

 و شل کردم و گفتم:  شمین

  ؟یکن یم میلثه هات قا ریتو ام قرصات و ز-

تخت و نگاه کردم.  ریخورد. کنارش زدم و  خم شدم و ز یداغ و تندش به صورتم م یخم شدم تو صورتش و نفسا 

 تونست قرص هارو بندازه اون جا بود. یکه م ییتنها جا

 نبود.ها ام هیپا ریزور بلند کردم و زتخت و به  هیشدم و پا بلند

  زه؟یر یقرصا رو کجا م پس

بچه زرنگ بود!قرص هارو  با اب له کرده  دمیبود بلند خند دهیکه گوشه قاب پنجره چسب یرنگ یصورت ریخم دنید با

 به قاب پنجره  چسبوندشونیم ریو مثل خم

 روبه روش نشستم و گفتم:  دوباره

 ! دیحرف بزن خب دلم پوس کمی ؟یبه گاو یدخودت رو ز ای یگاو ییخدا-

 به چونه خوش فرمش پام و رو پام انداختم و گفتم:  رهیپاش گذاشتم و خ یو سرم رو رو دمیدراز کش 

 !ایخوشگل یبه چشم خواهر یچشم نخور-
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 .شده بود کیزوم  رو چشمام بود و چشماش بار نگاهش

 دوتا نیا نیب یزیچ هینبود پسرونه ام یلیمردونه نبود و خ یلیخ صورتش

 که کر و الل و االغ بود دوسش داشتم. نیبا ا ناخواسته
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 شیقیگوگوش فقط موس یاز آهنگا یکی تمیبستم و شروع کردم به زمزمه کردن ر چشم

 کردم. یو زمزمه  م 

 تخت گذاشته و خوابش برده. یروسرش و  برعکس  دمیچند لحظه چشم باز کردم و د بعد

 اتاقاشون. گردوننیها رو برم یاالن روان دمیزنگ بلند شد و فهم یزدم صدا لبخند

 بلند شدم و کر و الل هنوز خواب بود. یفور

بردنشون  یکه پرستارا م وونهید یدختر و پسرا تیتجمع جمع نیو در رو آروم بستم و ب رونیاتاق ب ازدمییدو

 قم رو باز کردم و خودم رو پرت کردم داخلاتاقاشون در اتا

 ام یخود به خود بسته شد و چراغ قرمزش بهم فهموند تا فردا زندون در

 .دمیتخت نشستم و لب برچ یرو ناراحت

 کرو الل باشم. شیپ داشتم دوست

 رو دوست داشتم. چشماش

 تخت گذاشتمش. ریتخت برداشتم و ز یتخت خم شدم و بالشتم رو از رو یرو

تونستم به زور  یم کلمیبودن ه کیتخت و  به خاطر بلند بودن تخت و کوچ ریو قل خوردم ز نیرو زم دمیکش زدرا

 جا شم.

که روش خوش خواب قرار داشت  ییها لهیو به م دمیکشو روم ریو آوردمش ز دمیمالفه رو هم از گوشه تخت کش 

 زل زدم.

 کرد. ینمدامیتو اتاق پ ومدیم ییوالیاگر ه بهتر بود ریز نیکردم بخوابم ا یرو بستم و سع چشمام

 کمیت کهیبره و ت یمن رو با خودش م ادیبچه خور م یوالیکنم ه تشونیاذ ایبخوابم  ریگفت اگر شب د یم شهیهم بابا

 کنه. یم

 جام امنه. ریز نیا
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 بود. ختهیچسبونده بودم و موهام برعکس رو صورتم ر واریرو به دبودم و پاهام  ستادهیدستام برعکس ا رو

 کرد. یو داغ م نیسرم رو سنگ اوردیبه موخم فشار م حرکتش
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 ام مقام داشتم. یرفتم چند سال تو مسابقات دوچرخه سوار یم کیمناستیژ

 جا کجاست. نیا نمیمن کجام؟ صبر کن بب ؟یاالن چ اما

 چشمم کنار زدم. یتم و موهام و نفس نفس زنون از جلوبرگش هیو به حالت اول دمیپر زود

 جا کجاست!؟ نیا خب

 زنگ بلند شد. یکه صدا دمیبلند خند مارستانمیکه تو ت نیآوردن ا ادیفکر کردم و با به  کمی

 و افتاد روم و دنده هام اومد تو حلقم. نینفر و افتادم رو زم کیاز اتاق خارج شدم و خوردم به  زود

 زدم:  غیج یسیانگل به

 .یریبم-

 کرد. یگرد شده پسر روبه روم دوختم سرش کج شده و مثل خنگ ها نگاهم م یو به چشما نگاهم

 .میو به هم زل زد میخودم کنارش زدم و دوتامون بلند شد یبار پلک زدم و از رو چند

 زدم. غیحرص ج با

 با حرص داد زد. گرد شده نگاه کرد و اونم یچشمام با چشما به

 زدم. غیج یشتریکه کارم رو تکرار کرد خم شدم و با قدرت ب نیاز ا یعصب

 زد!  غیرو شل کرد و خم شد و مثل من داد که نه ج ششین هوینگاهم کرد و  دهیخ یکم اونم

و  نیزم یچهار زانو نشسته بود رو یاز دخترا بود که فور یکیدورمون جمع شده بودن و جالب تر از همه  ایروان

 زد!  یدست م

 داد!  یتنش و تکون م نییدست دختره پا تمیاز پسرا ام با ر یکی

و درست  ستادهیا یطور نیداشت هم یساده ا یمشک یو موها یگرد مشک یروبه روم که چشما غویج غیج پسر

 کرد. ینگاهم ممثل خودم

 ازم بلند تر بود. کمیالغر بود و قدش  ارهیادام و درب ومدیخوشش م انگار
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 .دیکه اونم دست برد و درست مثل خودم موهام و کش دمیو موهاش رو گرفتم و کشحرص رفتم سمتش  با

 زد!  یم غیزدم،اون ج یم غیج من

 یسرم رو به عقب برگشته بود و چشمام از درد به اشک نشسته بود اما موهاش رو رها نم میکرد یهم رو ول نم اما

 کردم.

 .دیکمرم رو گرفت و من از پسره جدا کرد و عقب عقب کش زد و غیدختر بلوند و لپ دار به سمتمون اومد و ج هی

 گفت:  یتند تند م یکه من و از پشت گرفته بود به فرانسو یمداخله کرده بودن دختر ام پرستارا

 .عشقم رو ول کن.وونهیولش کن د-

هام  قهیشق نیرو که وسط سر و ب یو پرستارا دورمون جمع شدن تازه درد نیافتادم زم یگرفته بود و وقت خندم

 یشل بود و پرستار به زور م ششیکه همچنان ن یا یبود رو حس کردم و با نفرت و حرص به پسره مو مشک دهیچیپ

 بردش به اتاقش نگاه کردم.

 به پام زد و با حرص دستش رو به کمرش زد و مثل بچه ها گفت:  یخم شد و لگد دختر

 و جذابش رو نکش. یپر کالغ یموها گهیعشق خودمه،د-

 زد!  یپشتش رو کرد و رفت سمت پله ها و بلند بلند سوت م بعدشم

 ها راحت کن!  وونهید نیمن و از شر ا ایخدا

 کنن خودم رو تو اتاق کر و الل پرت کردم. دامیپ یکه پرستارا تو اون شلوغ نیاز ا قبل

 گفتم:  شیخال یجا دنیو با د برگشتم

 زبون بسته! گهید ییبابا تو کجا یا-

 چشمام از حدقه در اومد!  دمیکه د یزیخواستم خارج بشم که با چ و برگشتم

 گفتم:  رتیح با

 !یوا-
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 که جلوش بود. یچرم فینشسته بود و زل زده بود به ک واریقدم رفتم جلو و درست کنارم گوشه د کی

 افتاده بود. نیگردنبند و انگشترم رو زمبود و چند تا  ختهیپول رو کف اتاق ر یکل
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با پاش به پوال و  یو عصب نییگرد نگاهم کرد و چند بار پلک زد و سرش رو انداخت پا یسر کج شده و چشما با

 گردنبندا لگد پروند! 

 زدم:  غیدر اتاق رو محکم بستم و نشستم جلوش و با استرس ج زود

  ؟یدیدزد ؟یرو از کجا آورد نایکرو الل ا-

 رو بلند کرد و نگاه نم دارش رو به چشمام دوخت و فکش قفل شده بود و دستاش مشت. سرش

 .دیلرزیو داشت م دیرو، رو هم ساب دندوناش

به چشمام دوخت و موچ دو تا  هویبراق و خون زده اش رو  یرو، رو صورت عرق کرده اش گذاشتم که چشما دستم

 .نیدستام رو گرفت و کوبوندم رو زم

با  زدیکه م ییاز شدت نفس نفسا نشیزد و پاهاش رو دو طرفم گذاشت و گردنم رو محکم گرفت و س مهیخ روم

 کردم. یگرد شده نگاهش م یشد با چشما یم نییسرعت باال و پا

 .دیکوب یم نمیس واریوحشت به در و د باقلبم

اورد که نفسم گرفت و دستم دور شدش خارج کرد و به گردنم فشار  دیکل یدندونا یاز البه ال ینا مفهوم یها صدا

 .ژنیاکس یدادم برا یموچ دستش حلقه شد و جون م

کردم ولم کرد و تند بلند شد و خودش  یمردم و مرگ رو با همه وجودم حس م یچند لحظه که داشتم کم کم م بعد

 و به موهاش چنگ زد. نیو سر خورد رو زم واریبه د دیو با کمر چسب واریبه د دیرو کوب

 چه خوبه!  یو زندگ دمیدم و سرفه کنان  نفس نفس زدم و نفس کشش بلند

 مردما!  یم یالک یالک داشتم

 حرص گفتم:  با

 اتاق شوک. برنتیم انیم یدیدزد یزینگهبانا و پرستارا اگر بفهمن ازشون چ-

 زدم و گفتم:  یپول جلوم لگد فیبه ک دنشیبهم دوخته شد و کالفه از نفهم جیگ نگاهش

 زبون نفهم-
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 شمردن پول دراوردم و گفتم:  یسمتش و با دستام ادا برگشتم

  ؟یخوا یپول م-

 نه تکون داد ینگاهم کرد و اخم کرده و با حرص سر ش رو به معنا رهیخ

 گفتم:  جیگ

 انگشتر؟ ساعت؟ گردنبند؟ -

 دادم. یافتاده بود رو نشونش م نیزم یکه رو ییها جاتیاز بدل یکیگفتم  یکه م یزیهر چ با

برام ترسناک بود تا حاال  نیشده بود و ا یتند تند سر تکون داد و چشم هاش قرمز و خون آشام دیگردنبند که رس به

 نشده بود. یطور نیا

 گفتم:  جیگ

  ؟یگردنبندارو دوست ندار نیا ؟یدنبال گردنبند-

 کرد. ینگاهم م جیکه گ دیفهم ینم انگار

 حرص گفتم:  با

 گردن ،بلند شو یاحتماال اتاق هارو م گهید اتاق یتو میرو بزار نایا دیبا-

 نگاهم کرد که رفتم سمتش و بازوش رو گرفتم و بلند شد و دنبالم راه افتاد. رهیخ

 یلباسم فرو کردم و تمام مدت کرو الل با چشما ریو  پارچه رو ز شیتو رو بالشت ختمیرو ر لیهمه پوال و وسا یفور

 کرد. یشده نگاهم م زیر

 .میو با هم از اتاق خارج شدرو گرفتم  دستش

 کرد و انگار بهم اعتماد نداشت. ینگاهم م مرموزانه
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بزرگش رو گرفته  یو همچنان دستا میبود رد شد ییکه سرش رو باال نگه داشته و دور دهنش غذا وونهید کیکنار  از

 .ومدیبودم و کنارم راه م

رو باز کردم و وارد شدم کرواللم پشت سرم اومد و اخم کرده و  ۵۵۵شدم و به اطراف نگاه کردم و در اتاق  خم آروم

 تخت. ریدراوردم و انداختمش ز زمیبول ریرو از ز یرفتم سمت تخت و رو بالشت یدر رو بست و فور عیسر
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 نگاهم کرد. یو منتظر و سوال ارویاز اتاق خارج بشم که بازوم رو با اخم گرفت و  هولم داد سمت د خواستم

 شل گفتم:  شین با

 یکار نداره برا ینداره اونم با کس یکس بهش کار چیکه ه ی  گنده و خرس اروی! اون قدر هیاتاق خرس گرزل نیا-

 کنن. یم تیندارن اما تورو اذ شیکنن کار دایجا پ نیها اگر پول هارو ا یرینبردنش طبقه زنج نیهم

 

 گم. یم یچ دیفهم یو انگار نمکرد  ینگاهم م رهیخ

 زدم و دستش رو باال بردم و رو قلبم گذاشتم و دست خودمم رو قلبش گذاشتم و چشم بستم و گفتم:  یلبخند

 نهینب یبیدم آس یقول م -

 رو باال اوردم و شکل قول دادن و نشونش دادم. کمیباز کردم و انگشت کوچ چشم

شد و سرش رو آورد  رهیصورتم خ یکرد و به کل اجزا زیکج و چشم ر و اخم کرده نگاهم کرد و سرش رو رهیخ یکم

فوت کرد که کل موهام رفت  هیلپاش رو باد کرد و  هویبود زل زد و  ختهیچشم سمت چپم ر یکه  رو ییجلو به موها

 باال.

 .میو دستش رو گرفتم و از اتاق خارج شد دمیخند بلند

 حرف یکیبا  مشیس یکچله که داشت با ب یا د دنیبردمش سمت اتاقش که با د یم داشتم

 یو پشتم رو به ا د واریبه د دمشیدست کرو الل رو گرفتم و کوب دهیکرد  ترس یچک م ارویزمان روان زد و هم یم 

 کردن. یاز هم جدامون م میوگرنه به خاطر دفه قبل که قصد قرار داشت دید یم مارو با هم دیکردم و نبا

 مونده بود. یو براق کروالل خشک شده رو ا د اهیو رد شد و نگاه س دیمن رو ند یو ادنگاهم کرد  جیالل گ کرو

 نگاهش کردم و گفتم:  یجیگ با

 ...االغ.ضی...کرو الل...مریهو-

 ! دمیشن یاستخوناش رو م کیت کیت یبه پشت سرم بود و دستاش مشت شده بود و صدا حواسش
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 !التمیدر تخ البته

و داره با  ستادهیا دمیفرمش رو دزد یونیکنار همون دختر پرستاره که  یا د دمیو دزد و برگشتم  ینفس م نفس

 گه. یم یزیخنده بهش چ

 گفتم:  جیگ

 ا؟یح یب یبه دختره چشم دار ؟یشد یچرا جن ه؟یچ-

کوتاه تر  یو اد واریرو گرفت و چسبوندش به د شیقیو برش گردوند و  یبلند رفت سمت ا د یداد و با قدم ها هولم

 تر!  یتر و وحش یکلیود و چاغ تر و کروالل هب

 ! ستین بشیج یشوکرش تو دیزد و دستش رو برد سمت شوکرش که د یمبهوت داد یاد

نامحسوس دراز  یلیتا نگهبانا رو صدا بزنه که پاهام رو خ دییزد و دو غیبه کروالل نگاه کرد و پرستاره ج مبهوت

 !نیو اوپس خورد زم گرفتم که رو هوا  معلق شد یلنگ ریکردم و ز

مبهوت گرفت  یچشم  اد یدستاش  درآورد و جلو یبا دستش دنبال شوکرش بود که کروالل شوکر رو از البه ال یاد

 یتو صورت اد دیو تکونش داد و با پشت شوکر کوب

 خنده و دست زدم و گفتم:  ریزدم ز بلند

 بزن بترکونش کچلو-

 کردن. یام مثل منگال نگاه م ایو بعض دنیپر نییو داد و باال و پا غیجدورمون و همه شروع کردن به  ختنیر ایروان

 چاکوندم شیداد زد و من ن یبه پهلوش زد و اد یو لگد نیرو انداخت زم یاد کروالل

 گفتم:   رجهیزد و من دستام رو بلند کردم و به حالت ش غیپرستاره بلند شد و ج دختر

 خوشگل... رجهیش هی نمیا-

 !دیزد و رسما از هم پاش یغیروش  که ج مدیپر میمستق و

خورد بدبخت فکر کنم  یهارو کنار زدن و من از رو دختره بلند شدم و اون تکون نم یسوت نگهبانا اومد و روان یصدا

 بود یمرده بود!روحش شاد دختر خوب
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 ق شوکبردنش سمت اتا یکه چند تا نگهبان گرفته بودنش و به زور م دمیکروالل رو د تیجمع نیب از

 از پشت محکم گرفتم. یکیکه  دمییزدم و دنبالش دو غیج

 نشینش،نبرینبر-

دوتا از نگهبانا رو  یکی یکرد ولش کنن.حت یو تقال م زدیآش و الش رفته بودن و کروالل نعره م یبه کمک اد پرستارا

 زد اما در اخر بردنش سمت پله ها.

 شل شد و زار زدم که گرفته بودم یکس یو دستا نینشستم رو زم هیگر با

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .اوردیبود که ادام رو درم اهیبود نگاه کردم همون پسر الغر و مو س ستادهیسرم ا یکه باال یبه کس هیو با گر برگشتم

 گفت: یزد و گردنش رو کج کرد و به فرانسو یلبخند
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 نکن هیگر-

 ردنمون سمت اتاقامونب یکی یکیپشت دست اشکام رو پاک کردم و نگهبانا اومدن سمتمون و  با

 نییدست تکون داد و از پله ها بردنش پا یمو مشک پسر

 زدم:  یم غیج میکردم بلند بلند وسط گر هیو گر نیاتاق که روم بسته شد نشستم رو زم در

 گناه داره دیبرق وصل نکن د،بهشیکرواللم رو نزن-

 زدم:  غیو ج نیبه زم دمیپاهام رو کوب یعصب

 کم الل بود؟ کم عقب مونده بود؟ -

 .نشیکش یکال م دیبر یم

خواست  یتو وجودم بود که م یشاد هینداشتم اما انگار  یلیکنم اصال دل یم هیدونستم چرا گر یکردم و نم هیگر باز

 کنم. هیگر

 ریسرم گذاشته بودم و اون ز یشب رو زار زدم و سرم رو، رو خوش خواب تخت گذاشته بودم و بالشت رو رو کل

 زدم!  ی..عر مکه نه. هیگر

 دونستم چرا!؟  یباز هم نم و

 یو تکون خوردن شاخه ها رکیرجیج یمحوطه سبز ساختمون صدا یگذروندم از تو یطور نیشب رو هم کل

 شدن؟  یدادن چرا خفه نم یآزارم م بیو شب بود و صداها عج دمیشن یدرخت رو م

 زدم:  غیشدم و با حرص رفتم سمت پنجره و ج بلند

 !دیخفه ش-

 اتاق بود رونیاز ب دمیخش خش شن یرفتم که صدا یرو با دست گرفتم و طول اتاق رو راه م مسر

و برش داشتم  یچوب یسمت صندل دمییرسه دو یدر نم یباال شهیقدم به ش دمید یسمت در و وقت دمییسرعت دو با

به زور با قد  شهیشت شو گذاشتمش پشت در و با سرعت رفتم باال و کف دو تا دستام رو به در چسبوندم و از پ

 .نمیتونستم نگهبانا رو بب یبلند
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 سمت اتاقش. دنشیکش یپسر رو گرفته و م کی یتا از نگهبانا بودن که بازوها دو

 کشوندش سمت اتاق کرو الل یو نگهبانا ام به زور م نیپسره افتاده بود رو زم یپاها

 باز موند اون کروالل خودم بود؟  مهیخشک شد و دهنم ن نگاهم

هوش  یب ایخم بود  نییبود رو صورتش و سرش رو به پا ختهیکه دقت کردم شناختمش موهاش نم دار بود و ر خوب

 حال یام ب ایبود 

 و آروم گفتم:  دمیاتاق و در رو بستن و بغضم گرفت و لب برچ یاتاقش رو باز کردن و انداختنش تو در

 خاک تو سرتون-

بار هقهقه  نیپاهام گذاشتم و خودم و بغل زدم و چشم بستم و ا یرم رو رواومدم و بغ کرده س نییپا یرو صندل از

 آروم و خفه بود.ام

 بود. یو شلوغ باز غیبار بدون ج نیا

 قدر تو همون حالت موندم که خوابم برد اون

 

 شماردم:  یبه در بود و آروم آروم م زمیت نگاه

 ...شیو چهل و ش چهار صد و چهل و چهار...چهار صد و چهل و پنج چهار صد-

اما هنوز چراغش  دمیکش نییدر رو پا رهیسمت در و دستگ دمییو دو دمیکش یخفه ا غیو ج دمیزنگ رو شن یصدا

 قرمز بود

 و داد زدم:  دمیو زانوم رو به در کوب دمیکش یفیخف غیج

 باز شو...باز شو-

 از پرستارا بود یکیشدم و  دهیسمت اتاقش که از پشت کش دمییو دو رونیب دمیکه سبز شد با ذوق پر چراغ

 ولم کن!ولم کن-
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 سمت چپ یکشوند سمت راه رو یتوجه بهم من رو م بدون

 ینکیساله بود و ع یپسر حدودا س کیشد  ینم الیخ یکردم که ولم کنه اما ب یم غیج غیج

 و در و بست رو باز کرد و انداختم داخل یداد و در اتاق سرگرم یزد و فحش یدستش رو گاز گرفتم که داد موچ

 و برگشتم دمیکش یغیحرص ج با

خط  شتریالبته ب دنیکش یم ینقاش ایکردن بعض یم یکار کیکه هر کدوم  ییها وونهیو د یرنگ یرنگ یها زیم

 عده محدودم نشسته بودن عروسک دستشون بود!  هی  یباز ریام خم ایکردن،بعض یم یخط

 یکیپالست یزایاز م یکیم و زبونم رو براش در اوردم و پشت کنار در زل زد یحرص و بغ کرده به نگهبان اخمو با

 نشستم

 سالن چشمام گرد شد. یگوشه  یها زیاز م یکیکروالل پشت  دنید با

 

 نییبود و سرش پا زیشدم و رفتم سمتش و با تعجب روبه روش نشستم نگاه خشک شدش به م بلند

 بود دهیچشماش گود افتاده بود و رنگش پر ریز

 فتادمیخون آشام ها م ادی دمشید یوقت م هر

 نگاهم کرد میرو بلند کرد و مستق سرش

 به صورتم زل زده بود میدستم رو بلند کردم و جلوش تکون دادم اما مستق دید یانگار من و نم اما

 !باز خُل شدایخدا-

 و گفتم:  دمییو جو لبم

 کروالل-

 نداد تیاهم

 رو دوباره دوخت به دستاش نگاهش
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 م و خم شدم و گفتم: رو گرفت دستش

  ؟یشد یخوب م یتو که داشت شب؟یکارت کردن د یچ-

 بدم؟ ادی یبهش چه جور دمیکش یفهمه پوف یدونستم حرفام رو نم یرو دوباره به چشمام دوخت م نگاهش

 دستام و بردم سمت گردنم و گفتم:  جانیگردنبند بهش زل زدم و با ه یاور ادیانداختم و با  نییسرم رو پا جیگ

  ؟یخوا یتو گردنبند م-

 شد و سرش و کج کرد انگار موضوع براش جالب شده بود!  زیر چشماش

 کردم و به پرستار ها زل زدم زیر چشم

 یآب وانیاز تو ل یو چند تا مداد زنگ یدفتر نقاش کیزده بودن  واریکه به د یرنگ یشدم و رفتم از قفسه صورت بلند

 تمنشس زیو پشت م دمییرنگ برداشتم و دو

 دمیو کنارش عالمت سوال کش دمیگردنبند کش کیزرد رو برداشتم و  یرو باز کردم و مداد رنگ دفتر

زد و ابرو باال انداخت  یشخندیشدش رو به دفتر دوخت و سرش رو بلند کرد و ن زیرو برگردندم سمتش و نگاه ر دفتر

 ساده داشت،دخترونه بود! یاستاره  زیآو هیکه  دیکش یگرونبند مشک کیرو برداشت و  اهیو مداد س

 رو نشون دادم و گفتم:  شیدرشت کردم و با انگشت نقاش چشم

  ؟ینیدنبال ا-

 کالفه بود. دیفهم یکه حرفام رو نم نینگاهم کرد و کالفه چشماش رو بست از ا رهیخ یکم

 بودم حدسم درسته مطمئن

 یم ییمن خود نما یدندونا یکه رد کبود و جارو باد کردم و نگاهش کردم که دستش رو آورد باال و به دستش  لپم

 نگاهم کرد. رهیباال رفته خ یکرد رو نشونم داد و با ابرو ها

 تو دهنم و مظلوم گفتم:  دمیلبم رو کش که

 دیخب ببخش-
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رو تکون داد و انگشت سبابش رو به طرفم گرفت و بعد به طرف خودش گرفت و بعد رد گازم رو نشون داد و  سرش

گرفت که از  یکنم موچ دستم رو کامل کرد تو دهنش و چنان گاز یکه بتونم کار نیگرفت و قبل ا دستم رو هوی

 .دمیکش غیو ج نیافتادم زم میصندل

 ولم کن! سگ  کروالل یتو روحت؛آ-

 و از هم دورمون کردن  دنیکش رونیتا از پرستارا اومدن سمتمون و دستم رو به زور از حلق کروالل ب دو

 یم یزده و نقاش هیتک شیبه صندل یزدم و اون اما با خونسرد یم غیمز و متورمم رو گرفتم و جحرص دست قر با

 ! دیکش

 و با اخم نگاهش کردم نهیرفتن پرستارا رفتم سر جام نشستم و دست به س بعد

 انداخت!  نییدوباره سرش رو پا دتمیرو بلند کرد و نگاهم کرد و انگار نه انگار د سرش

 !بیبود عج یپرو و روان بیعج

 

 کردم یحرص زده نگاهش م یطور نیهم

گفت  یم اههیکه اون روز از عشق به پسر مو س یو لپ دار دیشد و اون دختر سف دهیکنارمون کش یصندل که

 کنارمون نشست

شده به دختره  زیر یزد و با چشما هیتک شیصندل یبه پشت نهیو دست به س دیکردن کش یالل دست از نقاش کرو

 نگاه کرد

 زد بلند شو گم شو!  یداد م نگاهش

 واریگردش رو به د یکه سرش رو کج کرده و چشما ینگاه کردن بهم درحالرو قورت دادم و دختره بدون خندم

 دوخته بود گفت: 

 ...نیدونم چرا ا یم استیاسم من کامل-

 دست به کروالل اشاره کرد با
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 نگهبان خپله رو زد! اون-

 زل زدم و گفتم:  شید و رنگکردم و به نگاه گر زیر چشم

 خب چرا؟ -

  ایمن و کامل نیالل نگاه مرموزش رو ب کرو

 چرخوند. یم

 شده گفت:  زیر یآروم و با صدا ایکامل

 داره!  یبرم یرو از بخش امانت دار لمونیکه وسا دمیچون نگهبان خپله دزده خودم د-

 ار زدم و گفتم: چشمم کن یانداختم و موهام رو از جلو نییکرده سرم رو پا اخم

  ده؟یاز کروالل دزد یزیچ یاد یعنی-

 بلند شد و موهاش رو پشت گوش زد و گفت:  ایکامل

 بهت خبر رو دادم نیهم یمعروفم برا یهستم و کل یتو کارم حرفه ا یلیمن خبرم رو دادم من خبرنگارم و خ-

 و گفتم:  دمیرو کرد و رفت و بلند خند پشتش

 پس منم یاگر تو خبر نگار-

 تهیام کرواللم برد پ یجول نایآنجل 

 کروالل زل زدم. یریق یو به چشما برگشتم

 نیو بهش حمله کرده سوال ا دهیو کرواللم فهم دهیدزد یگردنبند کروالل رو از امانت دار یبود که اد نیا حدسم

 کار!؟  یخواد چ یم یجاست اگر گردنبند دخترونست اد

*** 

 دختر کنارم رو موخم بود. غیج غیج یشست و لرز کرده بودم و صدا یم  حموم بودم و پرستار موهام رو تو
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 کرد. یلباسام رو تنم م یبودم و پرستار مو قرمز و کک مک ستادهیحوله پوش ا قهیچند دق بعد

 زونیرو آو ایاز روان یکی سیکه حوله خ یاز کنارم رد شد و در حال شیفر فر یبا موها یپرستار رو موخه جود اون

 رو به پرستار کنارش گفت:  کرد یم

 داده واقعا خوشگله. هیهد متیگرون ق یلیگردنبند خ هیبهم  یمتعجبم! اد یلیاوه خ-

 دیکش یدوختم و پرستار داشت شلوارم رو باال م یشدم رو به جود زیفعال شد و نگاه ر شاخکام

سرم رو بلند کردم و چشم  شل شد و ششیو ن دیکش نییپا یرنگش رو کم یسورمه ا یاسک قهیدست برد و  یجود

 شل شد شمیبود ن زونیآو یفیظر ریکه از زنج ییشکل ستاره کوچولو ینیبرق نگ دنیدرشت کردم و با د

 !خودشه

 کردم! داشیپ

 

*** 

 خوش رنگش زل زدم و گفتم: یکت نشستم و به موها میرو ن کنارش

  ؟یکن یازت بخوام برام م یکار هیاگر -

 گرفت و گفت:  اهیپسر مو سنگاه غم زدش رو از  ایکامل

  ؟یچ-

 شدم و گفتم:  رهیبود خ ایاز روان یکیرفت و حواسش به  یکه تو محوطه راه م یجود به

 اون گردنبند رو بدزدم یکمک کن-

 و بلند کرد و گفت:  سرش

 عاشقم شه انیکنم اما تو ام کمک کن د یکمک م-

 کرده گفتم:  اخم
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  ه؟یک انید-

شده! پس  یکه عاسق چه خل نمیکرد اشاره کرد ا یدور تر از ما بپر بپر ورزش م یکمکه داشت  یپسر مو مشک به

 بود انیاسمش د

 فکر کردن گفتم:  یادا یرو غنچه کردم و با کم لبم

 قبوله-

 و بلندم کرد دیکش اومد و دستم رو گرفت و کش لباش

 و گفتم:  میستادیا یپشت سر جود درست

  ؟یکار کن یچ یخوا یم-

 گفت:  یجانیپر ه یچشما با

  ؟یآماده ا-

 نگاهش کردم و گفتم:  یجیگ با

 ها؟ -

 خاک بر سر!  هینقشه اش چ دمیکه رو گونم فرود اومد تازه فهم مشتش

 دنیروم و شروع کرد به موهام رو کش دیپر

 تونست یرو جدا کنه اما نم ایکرد کامل یسمتمون و سع دییبا سرعت دو یجود

 افتاد روم و ناقص شدم. یکه جود دیو گرفت و کشر یجود یموچ پا  هوی ایکامل

بلند شدن و سوت نگهبانا  یبرا یجود یتقالها نیشدم و با سرعت ب نمیدرد شکم و س الیخ یزدم و ب غیدرد ج با

از روم کنار رفت  یوهمون لحظه جود دمیگردنبند رو از گردنش محکم کش ریدست بردم پشت گردنش و با لمس زنج

 شون کشون از پشت بلند کردو نگهبان من رو ک

 چشمک زد و اونم مثل من بردنش ایگردنبند رو تو مشتم پنهون کردم و کامل یفور
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 مشتم رو باز کردم و به گردنبند نگاه کردم یاتاق رو روم بستن و فور در

 از حلقه هاش باز شده بود یکیپاره شدش رو بلند کردم و  ریرو تختم و زنج نشستم

 و گرفتم و با دندونم چفتش کردم.انگشتم حلقه ر با

 چشم دوختم فشیو ظر کیقفلش کردم و به ستاره کوچ دوباره

 خوشگل بود! چه

 گردنبند رو حل کرده بودم یزدم بالخره معما لبخند

 شهیخوش حال م یلیکروالل خ حتما

 م که خوابم برد.خودم شدم و اون قدر با خودم حرف زدم و شعر زمزمه کرد االتیو غرق خ دمیتخت دراز کش یرو

 

 چشماش بود یو ساعدش رو دهیتخت دراز کش یاتاقش شدم و آروم در رو بستم و رو وارد

موچ  هویشد و  زیخ میکه ن دمیفرا بنفش کش غیج هیچاکوندم و رفتم کنارش نشستم و خم شدم و دم گوشش  شین

 شل بود. شمیزد و من اما همچنان ن قرمزش بهم زل یدستم رو گرفت و برم گردوند و کوبوندتم رو تخت و با چشما

گردنبند رو در اوردم و دستم رو  بمیکه بکشتم دست بردم و از تو ج نیو قبل ا دیکش یو تند تند نفس م یعصب

 کردم زونیچشماش  آو یانگشتام  جلو یبردم باال و گردنبند  رو از البه ال

 وندم رهیخشک شد رو گردنبند و نگاهش ناباور به گردنبند خ نگاهش

 رو آورد باال و از روم بلند شد و گردنبند رو گرفت کف دستش و چند بار پلک زد دستش

 شد نشستم رو تخت و چهار زانو زدم و با افتخار گفتم: یباورش نم انگار

 کاماندو یگن شاد یبه من م-
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 خشک شدش و فک قفل شدش و ... نگاه

 بود بیحالتاش برام عج همه

 خنده گفتم:  با

 موخ... نیشدم با ا یم یزیچ ی...مهندس ینبودم حتما دکتر وونهیاگر د مینیما ا گهیآره د-

داغش برخورد  نهیشد و محکم تو آغوشش فرو رفتم و سرم با ضرب به س دهینصفه موند و دستم محکم کش حرفم

 کرد

 شد که هنگ کرده بودم. یم نییتند تند باال و پا نشیبود و اون قدر س یکیدو تا  نفساش

 محکم دورم حلقه شده بود دستاش

 تونستم تکون بخورم! ینم

 گرفت ولم کن!نفسم-

 رو با خنده گفتم و بعد چند لحظه ولم کرد و انگار نه انگار من رو بغل کرده به گردنبند زل زد نیا

 آهنگ  گوگوش یچند ماه شروع کردم به زمزمه  نیرو، رو پاش گذاشتم و به عادت ا سرم

 کردم یزدم زمزمه اش م یم الونیبود و چون حفظ نبودم و مثل همون وقتا که و یگسن وارید کیپشت  آهنگ

و به کروالل دوختم که همون طور نشسته سرش  جمیشدن شونم دست از زمزمه کردن برداشتم و نگاه گ نیسنگ با

 گذاشته و چشماش بسته بود.رو، رو بازوم

 تو مشتش نگه داشته بود  زدم و سرم رو از رو پاش برداشتم و گردنبند رو لبخند

 خارج شدم. نیپاورچ نیبهش زل زدم و از اتاق آروم و پاورچ یکم

 کنه. یزده و نگاهم م هیتک واریبه د نهیبا اخم دست به س ایکامل دمیاتاق رو هنوز نبسته بودم که د در

 تعجب در و بستم و گفتم:  با

 ؟یبل-
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 و گفت:  ستادیو گرفت و روبه روم ا بازوم

 دوسم داشته باشه!  انید یکن یود کارقرار ب-

 افتادم سمت پله ها گفتم:  یکه راه م یو در حال دمیکش یقولم پوف یآور ادی با

 دنبالم ایب-

که نشسته بود رو پله و با چشم بسته سوت  انید دنیبا د میدیپله ها که رس چیو به پ میشد ریهم از پله ها سراز با

 عالمت دادم ساکت باشه رو نگه داشتم و ایزد زود کامل یم

 انیخورد و افتاد رو د زیرو هول دادم که از دو پله آخر ل ایکامل یحرکت کامال انتهار هیفکر کردم و تو یکم

 زل زد و گفت:  ایگرد شده به کامل یداغون و بدبخت رو کنار زد و با چشما یایگفت و کامل یآخ انید

 ! یخوب-

 شد و سرش و با دست گرفت و گفت:  زیخ میتو هم رفته ن یبا اخما ایکامل

 خوردم فقط زیآره ل-

 ابرو باال انداخت و با لبخند سرش و کج کرد و گفت:  انید

  ؟یتو همون دختر خبرنگاره معروفه ا-

 شل گفت:  شیبرق زد و با ن ایکامل یچشما

 آره-

 چونش زد و گفت:  ریدستش رو ز انید

 یاخبار به دردم م لمیاخه نکه وک ونیتو توز یاخبار بگ یایظرم بمن طرف دارتم هر شب از اتاقم منت یوا ؟یجد-

 خوره

 خوردن!  یم خوب به هم وونهیخندم رو نشنون دوتا د یدهنم گرفتم تا صدا یرو جلو دستم

 خنده ازشون دور شدم و رفتم سمت اتاق خودم با
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 دست تکون دادم ایکامل یاز دور برا و

 

*** 

نگاهم کنه و سر  رهیو برم تو اتاق کروالل و اون خ رونیب امیاز اتاق ب یاز ناهار وقت ازادشده بود هر روز بعد  نیا کارم

 هوش بشه!  یرو پاهاش بزارم و آهنگ زمزمه کنم  و اونم مثل خمارا ب

رفتم که دنبالم  یاون قدر رو موخش م یحت ایکردم قدم بزنه  یم یبردمش تو محوطه و به زور کار یم ام یگاه البته

 هبدو

 زد یلبخند م یکردم بهتر شده گاه یم حس

 حرف نزدم یچند ماه فارس نیفکر کردم که تو ا نیپاهاش گذاشته بودم و به ا یاتاقش سر رو یتو

 رفته بود. ادمیام رو  یزبان اصل یو من حت دیفهم یکس حرفام رو نم چیجا ه نیچون ا دیشا

مورد عالقم رو بخونم بزار  یاز آهنگا یکیمن تو فکر بودم زده بود و  هیتک واریچشم بسته و سرش رو به د کروالل

 ببره ضیکرواللم ف

 فکر کردم و شروع کردم به خوندن: یکم

 

 من و توست  انی...آن چه مینشود فاش کس-

 تا شراط نظر نام رسان من و توست-

 میگو یگوش کن با لب خاموش سخن م-

 کن گوش

 دیشد و کَس مرد ره عشق ند یروز گار-

 نگران من و توست یچشم جهان ایحال-
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 دیگرچه در خلوت راز دل ما کَس نرس-

 عشق به نهان من و توست یهمه جا زمزمه -

 من و تو...من و توست-

 

 گفتم: یو شل کردم و چشم بستم و به فارس شمیکه تموم شد ن آهنگ

 کرو الل؟  یحال کرد-

 یکرو الل خودت-

 جواب دادم:  الیخ یب

 یخودت رینخ-

و مبهوت به  دمیو از جا پر دیرس یحالت گشاد شدگ نیباز و به آخر هیاتمام جملم چشمام در صدم ثان بعد درست

 باال رفتش زل زدم یبراق و ابروها یچشما

 باز و با لکنت گفتم:  مهیندهن با

 ! یت...ت...تو حرف زد-

 اورد و گفت: زد ادام رو در  هیبه تاج تخت تک نهیزد و لپش رو باد کرد و دست به س یشخندین

  ؟یم...م...من حرف زدم! خب که چ-

 کرده با بهت نگاهش کردم و چشمام برق زد و گفتم:  هنگ

 ؟یبلد یفارس یبگ یهمه مدت الل بود نیا-

 و گفت:  نیرو تخت و شوتم کرد رو زم دیچشم بست و دراز کش الیخ یب

 ! یحرف نزده بود یالل تا االن فارس یکه تو یلیبه همون دل-



 ها یمارستانیت

94 
 

 بار خشک شده پلک زدم و گفتم:  چند

 جلل خالق چه طو... ؟یستیالل ن ؟یفهم یزبونم رو م ؟یا یرانیا یعنیشه  یباورم نم-

 و آروم وسط حرفم گفت:  لکسیچشم بست و  ر 

  ؟یزن یحرف م یلیبهت گفته خ یتا حاال کس-

 باز کرد و سرش رو برگردند سمتم و نگاهش رو گرد کرد و گفت:  چشم

 یفقط فَک زددو ماهه -

 گرد شد و حرص زده بلند شدم و گفتم: چشمام

 بهتر بود انگار یالل بود-

 باال انداخت اما من تو دلم ذوق مرگ بودم!  الیخیهاش رو ب شونه

 نگاه کردم و عقب عقب رفتم سمت درو گفتم:  رهیبهش خ دمیزنگ و که شن یصدا

 کنم بچه پرو. ینم یآشت امتمیاصال من قهرم تا روز غ-

 رو به موازات گوشم شل کردم. شمیاتاق خارج شدم و ن از

 بره اتاقش صداش زدم:  یرو م انیپرستار داره د دمیو د برگشتم

 انید-

 رو شل کرد و گفت:  ششیرو بلند کرد و نگاهم کرد و ن سرش

 سالم خل و چل-

گرفت و  واریرد شد و به زور از دکه ازمون  دییدو یبا دو از پله ها باال اومد و جور ایو همون موقع کامل دمیخند

 خودش رو نگه داشت و راه رفته رو برگشت و نفس نفس زنون گفت:

 ! دهیبه گوشم رس ییخبرا هیاز اتاق فرمان -
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 ابرو باال انداخت و گفت:  انید

  ؟یچ-

 و گفت:  نییولم صداش و آورد پا ایکامل

 انگار! یزیچ هیگردن دنبال  ینگهبانا دارن اتاقارو م-

و در اتاق کروالل و باز  واریبازوهامون رو گرفتن و بردنمون گوشه د یکی یکیبزنم پرستارا  غیکه بتونم ج نیا قبل

 ستادیو اخم کرده کنار ما ا رونیکردن و اوردنش ب

 

رفت  یم یکی یکیجدا شد و  یاخم کرده و با صورت وحشت ناک اخمالو از جود ینگه داشتن و اد واریرو کنار د همه

 گشت یق ها رو متو اتا

 گوش کروالل گفتم:  در

 گردنبند؟ -

 : دیاز خون گرفت و غر ییقفل شد و دستاش رو مشت کرد و نگاهش رده ها فکش

 خوش خواب تخته ریز-

 اورد و گفت:  نییصداش رو پا انیو د میشونیبه پ زدم

 نداره؟ بیع گذاشتمدمیتختم چند تا کلوچه دزد ریبچه ها من ز-

 گفت:  ایو کامل دمییاز خندم جو یریگ جلو یرو برا لبم

  ؟یکار رو با خودت کرد نیداره چه طور ا یکالر یلیکلوچه خ یوا-

 شد یم یبازرس یبود که توسط اد رهیاما کروالل هم چنان به اتاقش خ دمینتونستم و بلند خند گهید

 کن... داشیکرو الل اگر پ-

 :دیدندوناش با حرص غر یسمتم و از البه ال برگشت
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 تو حلقت زمیریکروالل دندونات رو م یبگ گهیبار د هیآرکا،اسمم آرکاست -

 گرد شده نگاهش کردم و مظلوم گفتم:  یچشما با

 یا یوحش یلیخ-

 و به روبه روش زل زد و گفت:  برگشت

 دونم! یم-

 نشیو آرکا س ستادیآرکا ا یاومد روبه رو میمستق شخندیشده و ن زیو با نگاه ر رونیاومد ب یاتاقش باز شد و اد در

 دوختم یشد و فکش قفل شده بود موچ دستش رو گرفتم و نگاهم رو به اد یم نییتند تند باال و پا

 یکرد و گردنبند جلو زونیرو آو یمشتش گردنبند ستاره ا یزد و دستش رو اورد باال و از البه ال یشخندین یاد

 فتر یطرف و اون طرف م نیآرکا ا یگرد من و نگاه خون یچشما

 آروم گفت:  انید

 دییگمون کنم گاوش زا-

 آروم تر گفت:  ایکامل

 قلو! شیش-
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 بلند گفت: یبهت به گردنبند زل زده بودم که اد با

 یجود _

 و گفت: یگردنبند رو گرفت سمت جود یباز اومد جلو و اد شیبا ن یجود

 زمیعز ایب _

 خورد نیکه گرفته بودم چ یمن از حالت تهوع ا ینیرو گرفت و ب با ذوق گردنبند یجود

 .دمیشن یآرکا رو م ینفس ها یصدا

 ابرو باال انداخت و با تمسخر گفت: یاد

 نیدزد کوچولومون رو بب ،یوا یوا یوا _

 زل زده بود یشده به اد زیر یفهمه و فقط اخم کرده و با چشما یآرکا حرفش رو نم دونستمیم

 اومد ادامه داد: نییپا یبا تمسخر و صدا یخند ازمون دور شد و ادبا لب یجود

 ندار.... بیع ؟یگردنبند کوچولوتو ازت گرفتم؟دوسش داشت ،یآخ _

 .نیزد و سه قدم عقب رفت و افتاد زم یداد یرو گرفت با سر زد تو دماغش و اد یاد ی قهی هویزد و  یلبخند آرکا

 فکر کردن درآورد و گفت: یسمتم و به نگاه مبهوتم زل زد و اداکرد و برگشت  بشیدستاش رو تو ج آرکا

 زد! یحرف م یلیخ _

آرکا رو گرفتن،  یتا بازو رنشیزل زده بود و نگهبانا اومدن سمت آرکا تا بگ یمتفکر به اد انیخنده و د ریزد ز ایکامل

 گفتم: جیرو بغل کرد و من گ شیکی هویآرکا 

 ها! _

 لبخند زد و دستش رو اورد باال و شوکر نگهبانه دستش بود هویخودش دور کرد که آرکا مبهوت آرکار رو از  نگهبان

دستش و اورد  هویکه آرکا  رهیتا از پشت آرکا رو بگ دییدو یا زهیپ زهیشوکر زد تو شکم نگهبانه و نگهبان الغر و ر با

 نگهبان زل زد و گفت: یگرد شده و آب یزل زدم که آرکا به چشما یهوشیباال و با بهت با خودکار ب
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 ینیخوب بب یخوابا _

داشته باشن خودکار رو برد کنار گردن نگهبان و دکمه تهش رو زد که سوزن تو  ینگهبانا فرصت کار نکهیقبل از ا و

 شد! یکه داشت تازه بلند م یا یاد یافتاد رو هوشیشد و ب دیگردن پسره فرو رفت و چشماش سف

زدم و  یاد یبه شکم گنده  یو لگد دمییدو یو من فور انیزدن تا نگهبانا ب غیجو پرستارا  نیافتادن زم دوتاشون

 زدم: غیو ج یجود یو از پشت مثل کواال افتادم رو شونه  دمییدو

 گردنبند کر و اللم رو پس بده _

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشت شدش در  یو گردنبند رو به زور از دستا یجود یچنگ زدم به دستا یطبقه باال و من فور ختنیر نگهبانا

 زدم:  غیاوردم و ج

 یکام-
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 و گردنبند رو پرت کردم سمتش که فرز خم شد و گذاشتش داخل  کفشش دییدو ایکامل

 بود یشد! ا د دهیو موهام کش برگشتم

شد و اشکام نا خداگاه از  یم دهیکش شهیزدم و موهام از ر غیو ج دیو عقب عقب من رو کش ومدیخون م شینیب از

 خوردن یگونه هام سر م یام روچشم یکناره ها

 لبش رو گاز گرفت و با سر کج شده گفت:  انید

 کنم یم تیمن ازتون به دادگاه شکا ستین یمقام دولت کیرفتارتون اصال درشان  نیا-

 خندم گرفته بود انید یها یباز یریو دار از جوگ ریگ نیا تو

 هارو مهار کرده بودن وونهینگهبانا د همه

 نییبرنش طبقه پا یرکا رو هم گرفتن و دارن مآ دمیو د برگشتم

 انداختم تو اتاق و با چهره کبود به من  افتاده کف اتاق زل زد و داد زد:  یاد

 ... یکنم هم تو رو هم اون پسره  یچاره ات م یبه بعد از من بترس ب نیاز ا-

 !ارمشیکنم به خاطر ن یم یداد که سع یبد یلیخ فحش

 زدم:  غیر رو محکم بست و در قفل شد و من موهام رو به چنگ گرفتم و با حرص جحرص نگاهش کردم که د با

 خپ ل کچل!-

و من گوش هام رو  دنیکوب یشده و به در اتاقاشون م وونهینبود و همه د یروز بهمون ناهار ندادن و از شامم خبر اون

 داشتم یبیگرفته بودم و سر درد عج

 مینداشت یشده و حق هوا خور هیتنب یعنی نیزنگ نبود و ا یاز صدا یبعدم خبر روز

 چسبونده بودم واریبودم و پاهام رو به د دهیتخت گذاشته بودم و برعکس دراز کش یرو رو سرم

 سر رفته بود بیبودم و حوصله ام عج کسل

 م! کرد یاشکال نامفهوم رسم م وارید یرو التمیکردم و تو تخ یم یباف ایزدم و رو یبا خودم حرف م یطور نیهم
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 یلیکرد و خ یو شکمم قار و قور م رونیب دمیو اصال حواسم به گذر زمان نبود با دو پر دمیزنگ از جا پر یصدا با

 گرسنم بود و از اون بد تر تشنه! 

 رو هم نزاشته بودن تو اتاقمون!  یآب معدن یها شهیش یحت

 از آرکا نبود یخبروارد شدم اما  جانیدر اتاق رو باز کردم و با ه 789سمت اتاق  دمییدو

به اطراف نگاه کرد و دستش رو آروم کنار دستم گذاشت و  دمیرو د ایاز اتاق خارج شدم و برگشتم که کامل دیام نا

تو هم و  یکه با اخما دمیرو د یگردنبند رو از دستش گرفتم و تا خواستم خم بشم تا بزارمش تو کفشم ا د یفور

 و گردنبند رو اون جا انداختم قمیتو  ردمدست مشت شدم رو ب یاومد سمتمون چشمام گرد شد و فور یعصب

 و من فاتحه خودم رو خوندم ستادیروبه روم ا یگرد شده ازم فاصله گرفت و اد یبا چشما ایکامل

 

 یسمت پله ها و شروع کردم به کول دیبازومر و گرفت و کش هوی یبار پلک زدم و آب دهنم رو قورت دادم و اد چند

 ...غیج غیو ج یباز

 گفت:  یاومد و رو به اد رونیاز محافظا از اتاقم ب یکی

 تو اتاقش نبود یگردنبند یاد-

 بازوم رو فشرد که ضعف کردم یترسناکش رو بهم دوخت و جور یو چشما دیدندون رو هم ساب یاد

 .دمیو ترک نیکه دوبار با زانو خوردم زم نییمن رو کشوند پا یپله هارو جور کل

 تونست من رو جدا کنه. یکرد نم یو هر کار م دمیچسب یگرمدر اتاق سر به

 زدم:  یزدم و از پشت بهش لگد م یم غیج

 کچل ایسگ بد یزنمت صدا یجلو م این-

برگشتن و  یرنگ یزایو همه از پشت م یهولم داد که پرت شدم تو اتاق سر گرم یتونه جدام کنه عصب ینم دید یوقت

 بهمون زل زدن 

 سوخت و سر زانو هام پاره شد. یم نید با زمدستام از برخور کف
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 از پرستارا گفت:  یکیزدم و  غیاز موهام گرفت و بلندم کرد و ج یشد و اد دهیکردم و سر بلند نکرده.سرم کش بغض

 چه برخو... نیا یاد-

 گبود شده نعره زد:  یاد

 دختره است. نیکس دخالت نکنه گردنبند نامزد من دست ا چیه-

 رم گردند سمت خودش و چونم و محکم گرفت و داد زد:و  ب دیپر پلکم

 اون گردنبند کجاست؟ -

 زدم و گفتم:  یشخندیرو باال انداختم و ن ابروهام

 سر گور عمت-

 زیتو دهنم و افتادم رو م دیگرد شد و دستش رو برد باال و کوب چشماش

 یخونسرد و با سر دمیآرکا رو د یریو قبراق  یچشما تیلحظه برگشتم و تو جمع هیموهام گرفت و بلندم کرد و  از

 کرد یکج شده نگاهم م

که به سمت  یا یلیو خونسرد بود که مبهوت بهش زل زدم که صورتم سوختدبه خاطر سوزش س لکسیقدر ر اون

 چپ صورتم وارد شده بود.

 کرد ینم یکار چیبود و ه ستادهیبه خاطر آرکا که اون گوشه ا یلیاومد جلوم و چشمام سوخت نه به خاطر س یاد

 جلوم و ابرو باال انداخت و گفت:  اومد

 کجاست؟ نه؟  یگ ینم-

 زد و گفت:  یقهقه ترسناک هویبهش زل زدم که  یطور نیهم

 باشه...باشه-

رو  زمیبول قهی هویو به نگاه مبهوتم زل زد و دستش رو آورد جلو و  ستادیزد و اومد جلوم ا یلبخند ترسناک هوی

 لباسم تا آرنج شونه چپم پاره شد. قهیزدم و  غیاز گردنم سوخت و ج یکه قسمت دیکش هانیوحش یگرفت و جور
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و باال تنم گرفتم  قهی یباز یلرزون دستم رو جلو یاشک یو مبهوت و با چشما دمیاز پرستارا رو شن یکی غیج یصدا

دستش  هویسمتم پاره کنه که تا اون ق قهیو دستش رو اورد سمت چپ  دیدوباره خند یو اد نییو سرم رو انداختم پا

 رو هوا موند

کرد و  زیر یدوخت و چشماش و کم یبه اد یلرزونم رو از تار به تار موهام به آرکا دوختم با نگاه سرد و ترسناک نگاه

 گفت: 

 ...یدون یم-

 نشسته گفت:  انیو روبه د زیو با سر کج شده خونسرد دستش و برد سمت م ستادیمبهوت ا یاد یرو روبه

 ؟  یشه مدادت رو بد یم-

 رو گرفت سمت آرکا و گفت:  یزد و مداد رنگ یو لبخند دیکش دنیکش یدست از نقاش انید

 زهیتراش کردم ت ا،تازهیآره ب-

 

 یرو نداشتم که چه طور فرانسو نیفکر کردن به ا تیرو گرفت و من لرزون قابل یزد و مداد رنگ یشخندین آرکا

 زد!  یحرف م

 زل زد و گفت:  یاد جیگ یجلو آورد و به چشمالباش رو  یکم آرکا

  ؟یبلند کرد یکه دست رو شاد نیآها...ا م؟یکجا بود-

 تو دستش چرخوند و سرش رو کج کرد و گفت:  یو آرکا  مداد رو کم ستادیکنارم ا ایکامل

  ؟یو لباسش رو پاره کرد-

 گفت: زد و  یسرش و کج کرد و لبخند هویسرش و تکون داد که آرکا  جیگ یاد

 ! یخب ...اشتباه کرد-

که مداد تو گوشت  یبود جور زیم یکه رو یشد مداد رو بلند کرد و کوبوندش تو دست اد یکه بفهمم چ نیا قبل

 دستش فرو رفت
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زد و اومد  یو پرستارا دورش جمع شدن و آرکا برگشت سمتم و لبخند نیداد زد و افتاد زم یزدن و اد غیج همه

روپوش  یو ترسناک که پرستار فور رهینگاهش کرد اون قدر خ رهیشت سمت پرستاره و خو برگ ستادیروبه روم ا

 کردم. یم هیانداخته و گر نییو سرم رو پا ستادیرو دراورد و آرکا روپوش رو گرفت و جلوم ا دشیسف

 یرد و دکمه هافرو کردم و آرکا سر خم ک ناشیدونه تو آست هیدونه  هیرو، رو شونم انداخت و دستام رو اروم  روپوش

 روپوش رو آروم آروم بست

 داشت گفت:  ییو آشنا زیصورت ر یمشک یو پرستار که موها ومدیم یداد اد یصدا

 اتاقشون دیها رو ببر ماریب دینگهبانارو صدا نزن فتادهین یاتفاق چیجا ه نیا-

 : و گفت ختیزد و موهام رو به هم ر یشخندیآرکا دوختم و ن یلرزونم رو به چشما نگاه

 فَک بزن کمیاتاقم  میبر ایب-

 بغض لبخند زدم با

 بود؟  وونهیپسر د نیا

 بود یجالب ی وونهید یبود ول آره
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 رفت و گفت:  یاز پرستارا به سمت دختر مو مشک یکی
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 داد دست نگهبانا!  دیپسره رو با نیس،ایآل-

 شد و گفت:  رهیآرکا خبرگشت و با اخم به  یمو مشک دختر

اتاقاشون فقط تا دو روز  نشونیببر ستیو شوک ن هیبه تنب ازیکنم اما ن ینم دییدفاع کرد کارش رو تا مارینه،از ب-

 نداره. یحق هوا خور

 بود. دهیو دست خون آلودش رو چسب دیچیپ یزد و به خودش م یداد م یاد

 رو بردن. یبه کمک پرستارا اد یاومده و فور شیاومدن طبقه باال و پرستارا گفتن اتفاق پ نگهبانا

 آرکا رو گرفت و گفت:  یبازو یمو قرمز و خال خال پرستار

 .نمیبب افتیراه ب-

زد و  یکردم  نوازش گونه پشت دستم رو لمس کرد و چشمک بامزه ا خیلرزون و  یپشت دستا آرکا اروم یدستا

 بردنش.

کنارش  کتیکه تنش بود و ات یروپوش دنیزد و با د یگرفت و لبخند اومد سمتم و دستم رو نرم هیمو مشک پرستار

 و دکتره. ستیپرستار ن دمیفهم

 رو ناز کرد و دست پشت کمرم انداخت و آروم آروم من و به سمت پله ها برد. موهام

 یت و به چشماو دکتر برگش میراه رو در اتاق درمان و باز کرد و وارد اتاق شد چیاز رد شدن از راه رو و بعد پ بعد

 تخت بود دوختم. یهوش رو یکه ب یبراقش زل زدم و دستکش هاش رو در اورد و نگاهم رو به اد

 گفت:  سیبود پنهون شدم و دکتر با تعجب نگاهم کرد و روبه آل سیکه اسمش آل یپشت دختر مو مشک دهیترس

 شده؟  یطور نیچرا دستش ا یشده؟ اد یچ-

 دکتر دوخت و گفت:  رهیو به نگاه خ اهشیس یمازد و چش یلبخند آرامش بخش سیآل

کوچولو دردسر  نیا یتونه برا ی.نمستیگرفته بود بعد از خوب شدنش تا چند ماه ن یمرخص ینگران نباش اد-

 درست کنه.

 اسم کوچولو اخمام تو هم فرو رفت. دنیشن با
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 ت و گفت: انداخ یفلز ینیو دکتر دستکش هاش رو کامل دراورد و تو س دیخند زیر سیآل

 میگردنت رو پانسمان کن دیبا ایهوشه ب یب ینگران نباش اد-

  نمیرو نب یتا اد دیپرده رو کش سیتخت نشستم و آل یرو

 خپل و کچل!  کهیمرت

 مهربون نگاهم کرد و گفت:  دکتر

 .یپانسمانش کنم و تو ام خوب مراقبش باش دیبا قهیگردنت خراشش عم نیبب-

و با حرص  دمیپرده رو کش یبرگشتم و کم یوحش کهیقدر خون اومده مرت نیچرا ا دمیهمبهت نگاهش کردم تازه ف با

 نگاه کردم و گفتم:  یبلند اد یبا ناخنا

 مثل دخترا ناخن بلند کرده خپل کچل!-

 گفت:  سیو دکتر رو به آل دنیو دکتر خند سیآل

 کنم. یمنم پانسمانش م سیآل اریبرو لباس براش ب-

 گفتم:  سیو رو به آل به دکتر زدم یلبخند

 موخش رو بزن!  یها بپا نترش هیپسر خوشگل-

 .دیخند زیانداخت و دکتر ر نییگرد شد و سرخ شده سر پا سیآل یچشما

 بودم گفتم: رهیکرد خ یم زیکه به دکتر که زخمم رو تم یاز اتاق خارج شد و آروم در حال سیآل

 .خب تو موخش رو بزن!هیدختر خوشگل-

 کرد. یکه بامزه اش م فتادیم یفیظر یها نیو با خنده کنار چشماش چ دیخند زیر باز

 بود؟  ی...اسمت چستمین زایچ نیمن اهل ا-

 هم رفت و گفتم:  یزخمم زد اخمام تو یکه رو یدرد چسب از
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 یشاد-

 بلند شد و گفت:  هیچهار پا یکرد و از رو زیو تم دستاش

 ستمیو عشق ن یمن اهل دوست-

 درضمن... یمواظب خودت باش شتریتو ام بهتره ب یشاد

 نگاهم کرد و گفت:  رهیو خ برگشت

 آرکا نباش.اون مشکل ... کینزد ادیز-

 لباس و گرفتم و دکتر اخم کرده از اتاق خارج شد جیوارد شد و لباس و سمتم گرفت و من گ سیاتاق باز شد و آل در
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 اتاق بود. ییشسته بودم و چراغ خواب تنها منبع روشناتخت ن یرو

 دیتپ یم بیکردم و دلم عج یامروز بغض م یاداوریبود و لبم و گاز گرفته و با  ریدرگ فکرم

 تنگ شده بود. اتاقم یبرا دلم

 کدوم از مسابقات دوچرخه چیوقت بابا واسه ه چیچون ه ستمین شونیواقع یکردم بچه  یمدت فکر م هی ادمهی

 ! یافتادم  دستام رو نگرفت فقط اخم کرد فقط داد زد شاد یوقت وقت چیچون ه ومدین میسوار

شدم چون اونا من رو  وونهیوقت واسه انتخاب لباسام نظر نداد من د چیمامان هوقت دخترم خطابم نکرد چون چیه

 کردن. وونهید

دونستم که  یخوب بود م یطور نیا نباشم اخواست که بچه اون یرو م نیگرفتم و کل وجودم ا یان ا ید شیآزما

دونستم خب حق داشتن به شراره توجه کنن اما...بچشون بودم من نود و نه  یحق داشتن که دوسم نداشته باشن م

که چرا دوسم نداشتن  لیدل نیو ا بودم شونیواقع یمشابه داشتم و من بچه  یان ا یدرصد و نه صدرم درصد د

 ت.انداخ هیرو قلبم سا شهیهم

موهام شدم و خودم رو رو تخت جا به جا کردم و دراز  الیخیچشمام رو بستم و ب یبه موهام چنگ زدم و کم کالفه

 .دمیبالشتم و جابه حا کردم و دوباره خواب یشدم و کم زیخ میو ن دمیتودم کش یو پتو رو رو دمیکش

 گونه هام. یرو ختیاز چشمام فرو ر یبستم و ناخداگاهم بغض کرد و قطره اشک چشم

*** 
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شدم رو به کفشم  زیکنارش بود و تند تند خوردم و نگاه ر یسبز کمیکتلت با  کیکوچ کهیت کیرو که  ناهارم

 دوختم گردنبند آرکا رو تو کفشم پنهون کرده بودم.

 کنارم نشست و به در اتاق آرکا زل زد و گفت:  ایکامل

  ه؟یتنب-

 ه گفت: باد کردم ک یسر تکون دادم و لپم و کم آروم

 دن. یبهتره حداقل شوک بهش نم یطور نیا-

 تکون دادم و از کنارم بلند شد و رفت سمت پله ها. سر

 ...دو روز گذشته بود! گهیشد د یدر باز م دیاخم و بغ کرده به در زل زده بودم االن با با

 یکیتک بوق کوچ یکه صدازانو هام گذاشتم  یچونه زدم و بعد چند لحظه سرم رو رو ریو دستم رو ز دمیکش یپوف

 سمت در اتاق و با سرعت خودم رو پرت کردم تو اتاق دمییسرم رو بلند کردم و دو عیاومد سر

 من اومد...م-

 فرو رفتم که انگار قصد خروج از اتاق رو داشت. ییاخر جملم خفه شد چون تو بغل آرکا میم

 در هم گفتم:  یبا اخماگرفتم و رو با دستم مینیو ب  رونیعقب از بغلش اومدم ب عقب

 نیبش قهیخب دو دق ؟یایب دیتو ام با امیم یچرا وقت-

 تختش نشست و گفت: یو رفت رو ختیرو به هم ر موهام

 کم حرف بزن-

 ! دپرس نگاهش کردم که ابرو باال انداخت و گفت: دیذوقم پوک کل

  ؟یتو هست ستمین ضیمن مر-

 زدم و اروم گفتم: اش زل  رهیت یتخت نشستم و به چشما یرو کنارش

 خب اره!-
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 کرد و گفت:  زیخم شد سمتم و نگاه مرموزش و ر یتکون داد و کم یسر

 ورکیویرم ن یخوام فرار کنم م یم-

 و باال انداختم و با اخم گفتم:  ابروهام

 امیمنم م-

 و گفت:  دیتخت دراز کش یرو الیخ یب

 .میکن یم یبا هم خاله باز میر یاره م-

موچ  یو صورتش که فور نهیبه س دمیروش و مشتام رو کوب دمیو پر هیگر رینفس نفس زنون زدم ز یزدم و عصب غیج

نگه داشت و  سرم یزد و دوتا دستام رو باال مهیدست گرفت و برم گردوند رو تخت و روم خ کیدوتا دستام رو با 

 و با فک قفل شده نگاهم کرد و داد زد:  یعصب

 چته؟ -

 زدم:  غیج هیگر با

 جا تنهام ولم کردن دوسم نداشتن. نی!بدون من؟ من ایبر یخوا یم-

 رو دوست نداره. یشاد یک چیه یرو دوست ندار یام شاد تو

کرد و به چشمام زل  کیو سرش بهم نزد دیموهاش فرو کرد و زبونش رو رو لبش کش یدست ازادش رو البه ال کالفه

 : دیزد و غر

 ساکت شو. یزن یحرف م یلیخ-

 من به سقف دوخت و گفت:  سیسرش گذاشت و نگاهش رو مثل نگاه خ ریو دستش رو ز دیکشدراز  کنارم

 کردن آدما ترسناکن. وونمینبودم د وونهیمن د-

 .ستنیآدما آدم ن مارستانیندازنشون ت یکنن و م یم وونهیآدما رو د آدما،
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موهاشون فرو  یدستت رو البه ال یتبود که دوست داش یینایرخش زل زدم.خوشگل نبود اما از ا میکردم و به ن اخم

 شن! یبشن چون جذاب م یو عصب یاریو حرصشون رو درب یکن

 شدم و به سمت در رفتم و اخم کرده گفتم:  بلند

 دوست ندارم.  گهیوقت د چیه یو بر یاگر بدون من فرار کن-

 ستیب شدن نخو یخونه برا وونهیشدم.د یتر م وونهید مارستانیت نیاز اتاق خارج شدم من تو ا و

 تر کردنه مطمئنم. وونهید یبرا
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🔴#Part_41 

 

 

 که کف دستش بود زل زده بود. یکه اومده بودم به گردنبند یروش نشسته بودم و اون از وقت روبه

 ! یچیگفت ه یم یزیزد نه چ یم یحرف نه

 بود بیعج برام

 بوده؟  یک مال یگردنبند ستاره اکه اون نیا

 همه دوست داره صاحبش و چه قدر دوست داره!  نیگردنبند و ا کی یدوسش داره؟ وقت چرا

بهم  ومدیتا خونه دنبالم م رستانیگفت دوسم داره و هر روز از راه دب یکه م ییاز پسرا یکیگردنبند داشتم  هی منم

 قلب روش. کیبا  کیگردبند کوچ هیداده بودش 

 .دمیکرد و گفتم خودم خر داشیش از تو جعبه لوازمم پمامان چند وقت بعد اما

 !هیدهات یلیانداختش سطل آشغال و گفت خ اونم

اما  دمیپوست رو ند دیاون پسر الغر و سف گهیاون گردنبند رو دوست داشتم بعد تموم شدن مدرسه د من

 مامان انداختش... یگردنبندش رو دوست داشتم ول

 گفتم:  کالفه

 ؟یالل ؟یزن یآرکا چرا حرف نم-

 زدش رو به گردنبند دوخت. خینگاهم کرد و دوباره نگاه  رهیرو بلند کرد و خ سرش

 زدم:  غیحرص بلند شدم و ج با

 کردم. داشیکه برات پ نیشدم از ا مونیپش یکن یهمش به اون گردنبند نگاه م-
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 خواست باز دوباره خل شده بودم. یم هیگر دلم

و تو چنگ  دمیگردنبند رو از دستاش کش عیحرکت سر کید دوخته بود که تو توجه بهم نگاهش رو به گردنبن یب

 زدم:  غیگرفتم و ج

 .نهیهم همش حواست به ا یبر یخوا یم هم ادیگردنبند بدم م نیاز ا-

 داشت. یاز خون زدگ ییشد و چشماش رگه ها بلند

 داشت خودش رو کنترل کنه: یبار پلک زد و انگار سع چند

 شتات رو خورد کنم خودت گردنبند رو بدهکه انگ نیقبل ا-

 زدم:  غیکرده عقب رفتم و ج بغ

 .ینگاهش نکن یندازمش تا ه یدم اصال م ینم-

 شده گفت: زیر یرو کج کرد و با چشما سرش

 نبود!  یاصال...انتخاب خوب-

قفل شده  یدندوناو نفسم از درد رفت و با  واریگردنم رو گرفت و کوبوندتم به د هویشد  یکه بفهمم چ نیا قبل

 یشد و صدا دهیکرده بود کش ریبه انگشتم ک رشیکه چون زنج دیگردنبند رو کش هویمشتم و  یدستش رو برد ال

 نیو نگ نیگردنبند افتاد زم کیکوچ رهتو سرم زنگ خورد و ستا ختنیر یها م کیکه رو سرام یزیر یمهره ها

 ت.تخ ریکه روش بود در اومد و قل خورد ز یدیو سف کیکوچ

 گردنبند. یپاره شده  ریآرکا به زنج یمن به گردنبند بود و نگاه خشک شده  یوحشت زده  نگاه

 و آروم و خش دار گفت:  واریاز دور گردنم شل شد و عقب عقب رفت و خورد به د دستش

 الیآ-

 و ترسناک سردم شد و خودم رو بغل کردم رهینگاهم کرد اون قدر خ رهیرو اورد باال و خ سرش
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🔴#Part_42 

 

 

موندن و  رهیدستاش رو مشت کرد و نگاهش از شدت خ  دیلرز یدستاش م ستادیآروم اومد سمتم و جلوم ا آروم

 سرخ شده بود و بغض کرده نگاهش کردم. یخون یپلک نزدن با همون رگه ها

 :دیدندوناش غر یقفل شد و از البه ال فکش
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 ...برویریم یبرو،وگرنه م-

 پنجره و نعره زد:  شهیبه ش دیدست چپش رو بلند کرد و کوب هویشده نگاهش کردم که  خشک

 برو...برو...-

 گذاشتم و وحشت زده دستم رو، رو صورتم نییپا و همون جا سر خوردم دیکه پاهام لرز یزد جور یم داد

 پنجره که زد ضربه زد  شهیرو به ش مشتاش

 زد یو داد م دیکوب یم

دو طرف بازوهام رو گرفت و پرتم کرد سمت  هویکنار گردنش برجسته بود و نفسم از شدت ترس رفته بود  یها رگ

 زد و بغض کرده داد زد:  هیتک واریو سرش رو به د واریدر و پشتش رو کرد و دستاش رو کوبوند به د

 کشمت برو. یم یکشمت برو نر یبرو،م-

و لرزون رو  دهیمن  ترس یبازو شونیکیسمت آرکا و  دنییتو اتاق و همشون دو ختنیاتاقش باز شد و پرستارا ر در

 گرفت و از اتاق خارج کرد و برد تو اتاق خودم.

 شدم؟  یطور نیچه کردم؟ من چرا ا من

 ...من خراب کردم ! من گند زدممن
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گرسنه ام بود اما ناهارم رو نخورده بودم اشتها نداشتم بعد دو روز روزه سکوت اومده  رو باز کردم و یاتاق سر گرم در

 باشتم. دهیبخش دیو شا نمشیبب دیبودم تا شا

زدم و  یدستش بود.لبخند ریاش به برگه ز رهیگوشه سالن نشسته و نگاه سرد و خ شهیهم یرنگ  زیپشت م دمشید

 .رمیبگ زده ام روغم یبغض و چشما یکردم جلو یسع

بود و هم  یریرنگ و چشماش ق یهم چنان ب دمشیبعد دو روز د دیمن رو د شیرو بلند کرد و تو دو قدم سرش

 شده بودن مثل گربه بود! یخیس خیچنان موهاش  شلوغ و بامزه به باال و چپ و راست س

به تنم راست شد و  و مو دمیرو شن یشدن صندل دهیقژ قژ کش یمونده بهش بلند شد و صداقدم کیکرد  نگاهم

دستاش مشت کرد و مچاله کرد و پرتش کرد سمتم و  یرو البه ال شیکه نه خط خط یدستام مشت شد و برگه نقاش

 و گفتم:  ستادمیپشتش رو کرد وخواست بره که جلوش ا

  ؟یزن یچرا باهام حرف نم-
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 گفت: شخندیروحش و به چشمام دوخت و با ن یسمتم و نگاه سرد و ب برگشت

 مم...چون...به تو چه!؟اوم-

 حرص نگاهش کردم و گفتم:  با

 میببخش دیبا-

 کش دار:  یو با نفسا یعصب دیدندوناش غر یکرد و از البه ال کیرو بهم نزد سرش

 شم. یکشتنت م الیخ یمنم  ب یگردنبندم رو بهم برگردون یهر وقت تونست-

که تو  یشست و من دلم شکست درست مثل دردتک نفره ن زیدور تر از من پشت م ییبهم زد و رفت جا یا تنه

 کردم ینشست درد قلبمم حس مشونم

 بود یم یاسمش شاد دینبا یتنهاست!شاد یلیخ یچاره است شاد یب یلیخ یشاد

 رونیبودم مثل اون کارتون درون و ب شده

 .غویج غیو شاد و ج وونهیوارانه و همون طور د یبود با ظاهر شاد یشاد اسمم

گرد داشت و  نکیبود ع یشده بود که رنگ پوست و موهاش آب میموجود کوچولو قا هیدم درونم برعکسش بو اما

 بود نیگبود اسمم غم نیگغم

 

 

 مونده بود تا زنگ بخوره. قهیگرفت و راه رفته رو برگشتم و از پله ها باال رفتم و چند دق دلم

 م.بود و به سمت اتاقش رفتم و قبلش اطراف و چک کرد یرو خال راه

 اتاقش و باز کردم و رفتم سمت تختش. در

 و نگاه کردم. رشیرو برداشتم و ز یتخت رو

 کردم. یدرستش م دیجسد گردنبند بودم.با دنبال
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 و دنبال گردنبند بودم. دمییدویطرف و اون طرف م نیو با سر کج شده ا دمیجو یو استرس زده م ناخنام

برداشتم و  یپاره شدش و فور ریجدا شدش د زنج نیو نگ کیکوچ.ستاره دمشیخواب و بلند کردم و بالخره د خوش

 .رونیب دمییخوش خواب و سر جاش گذاشتم و از اتاق دو

 بودن. یها اتاق سرگرم ماریببشتر ب امروز

 اتاقم شدم و در و بستم که خود به خود قفل شد. وارد

 شد. یش سبز مچراغ ریخورد د یزنگم م یوقت یانگار خراب شده بود.حت دمیاتاقم جد در

 .گهیمنه د شانس
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 تخت. یرو دمیتخت و با سرعت قطعات گردنبند رو چ یرو نشستم

 زل زدم. ریرو گاز گرفتم و به زنج لبم

 یو اگر مبرام بخرن  ومدیم شیپکم دنیخر یشراره م یرو برا وراالتیو ز یخوشگل و تزئن یزایچ شهیهم معموال

 کردم. یاستفاده رو ازشون م تینها دیخودشون بود و با قهیبه سل دنیخر

 کردم یشدن خودم درستشون م یخراب م یوقت نیهم یبرا

 که مامان بابا معتقد بودن! یزیعرضه نبودم درست برعکس چ یب

 نبود دنیفهم ای دیشد اما قابل د یقدش کوتاه تر م یگردنبند رو در اوردم و کم زیر یها حلقه

 شدم. یخوردن و مجبور به استفاده از دندونام م یم زیکوتاهم ل یناخن ها یاز البه ال زیر یحلقه ها مدام

 گفتم:  غیو با همون ج دمیپر تو جام یزدم و کم یغیج رونیب دیدستم پر یبار پنجم حلقه از ال یکه برا نیا بعد

 زیچرا ل ریآروم بگ قهیدق هیبابا -

 تو رو خدا!جون مامانت قیدق هی! اه  یخور یم 

 یبهش نگاه کردم کل یانگشتام گرفتم و با دندونام فشارش دادم و، وقت یحلقه رو برداشتم و ال شتریب دیبا ام دوباره

 ذوق کردم کار حلقه ها تموم شده بود

 نشسته بود میشونیخودم رو باد زدم و اون قدر گرم بود که عرق رو پ کمیگرمم شده بود  کمی

 رو وسطش گذاشتم نیرو برداشتم و ستاره کوچولو رو جلوم گرفتم و نگ دیسف نینگ

 .دیکرد به گوشه انگشتم و انگشتم رو بر ریکردم که گپشت ستاره رو با ناخنم محکم یفلز یها لبه
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 گرمم شده بود. یلیرو تو دهنم فرو کردم و خ انگشتم

 سمت پنجره و در پنجره رو باز کردم رفتم

 .ومدیو بوق و ...م اهویو ه غیج غیج یصدا

 ! ادیم یبد یو چه بو دمیرو باال کش مینیب

 حتما زده به سرم. باز

 .فتهیسفت شه و ن نیام با ناخنام بستم تا نگ گهیتخت نشستم و دو تا قسمت د یرو الیخ یب

تاق بخار کرده انگار ا نمیرو بب ییتونستم جا یبه سوزش افتاده بود و کم کم سرفه هام شروع شد درست نم چشمام

 و بلند شدم و برگشتم که خشکم زد. گذاشتمبمیگردنبند درست شده رو تو ج یدر پ یپ یبود! با سرفه ها

و مبهوت سرفه  جیزرد و قرمز چشمام و زد و گ ینورا شهیتو اتاق و از پشت ش ومدنیدر اتاق م ریاز ز شیآت یها دود

 زدم:  غیکنان ج

 !شیآت-
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 شکست. یخشکم سکوت اتاق رو م یزده بود و تنها سرفه ها خشکم

 .دیرس یداشت به اتاق م یشیسوزنده آت یو بد تر از اون گرما شیتند دود و آت یبو

 کمکم کنه کمک... یکیکمک!-

و سرم و چسبوندم  به حفاظ  ها چنگ زدم لهیسمت پنجره و به م دمییکم اوردم و دو ژنیاکس غامیج نیزدم و ب غیج

 .دمیرو د یآتش نشان یها نیها و تازه آمبوالنس و ماش

 زدم:  غیج هیگر با

 کمک...کمک-

کردن. چند تا  یم یینایماش هیرو سوار  ایطرف و اون طرف و روان نیا دنییدویبودن دکترا م ریهمه در گ دنیشن ینم

و سر و  ایروان تیکردنشون و تجمع جمع یکه سوار آمبوالنس مبودن  دهید بیآس ایو دکترا سوخته بودن  ایاز روان

 شد صدام بهشون نرسه. یصداشون باعث م

 زدم: غیوحشت زده ج هیگر با

 کمک دیکمک!کمکم کن-
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 .نیزدم و دستم رو، رو سرم گذاشتم و نشستم رو زم غیو ج دمیشن شهیخورد شدن که نه انفجار ش یصدا

گرفته و کل اتاق و  شیزد و در اتاق ات یبا سرعت به داخل اتاق سوز م شیاتدر شکسته بودن و  یباال یها شهیش

 شد. ینم دهیدود ها د اهیو س یخاکستر یالبه ال شیآت یها ییجز روشنا زیچ چیدود گرفته و ه

 زدم:  غیو ج دمیبلند شدم و به حفاظ ها چسب دوباره

 کمک-

 دنیو شروع کرد به خندبلند شد و با دستش من رو نشون داد  ایاز روان یکی سر

 که توجه همه جلب شد و دکترا وحشت زده آتش نشانارو نشون دادن دیخند یجور

 .دمیکش یبودم به حفاظ ها تند تند نفس م دهیگرفت و چسب یداشت م نفسم

 سوختم از گرما. یمقدر اتاق داغ و گرم شده بود که داشتم اون

از آتش نشان ها و  یکیکه با سر زد تو دماغ  دمیو آرکا رو د دیچ یتو گوشم پ غیج غیج یشد و صدا یشلوغ هوی

که آرکا رو گرفته بود رو  ینگهبان یرفت جلو و موها هوی انیزد و د یهولشون داد و از پشت گرفته بودنش و نعره م

م سر نیگرفت و سر خوردم رو زم شیشد و تختم آت لسمت ساختمون و زانو هام ش دییکه آرکا ازاد شد و دو دیکش

دراز  نیو گردنبند رو دراوردم و تو دستم مشتش کردم و رو زم بمیزدم و دستم رو بردم تو ج هیتک واریرو به د

 بود؟ یشکل نیزل زدم مرگ ا شیبه آت دمیکش
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 ترسوندن!  یم نیما رو از ا مرگ؟

 .ستیکه ترسناک ن نیا

 تر بود! که ترسناک  یزندگ

 .هیجا به بعد زندگ نی...از اهیزندگ نیا میزدن ما تا االن مرده بود گولمون

 کردم. یشد که سوزشش رو، رو پاهام حس م کمیاون قدر نزد شیگرفت و آت یداشت م نفسم

 نداشت. ییکه صدا یینفس نفس زدنام با صدا نیب

 :خوندم

 .رمیتو م شیواسه موندن دارم از پ رهید گهید...د-

 .رمیگ یسهم دستامه ک دستات رو نم ییاجد
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 ...خ..خداحافظ رمیم...دارمییتنها بارون نیا تو

 ...رمی.چ..دلگرمیقصه تقد نیش..ش..شده ا-

 ...خدا حافظ.خ

 

 نفس کم اوردم و سرفه کردم و با درد گفتم:  نشیو ب دمیتلخ خند دمیهقهقه خند با

 ستین...ن ستین ایتو دن ییبرام جا-

که به  دمیرو د یا هیباز موند و در از جا کنده شد و سا مهیو پلکام ن دمیخورد رو شن یکه به در م ییهاضربه  یصدا

 دهنش گرفته بود یشرتش رو جلو یبود و ت سیسمتم اومد سر تا پا خ

 .دمیکش ینفس نم گهیو د ومدیخون م شیشونیسرش و کنار پ از

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ها یمارستانیت

124 
 

 

 

 ♥ها _یمارستانتی# ��♥

 

 

🔴#Part_47 

 

 

 .دمیکش یرو کنار زد و دست دور کمرم انداخت و تو بغلش جمع شدم و نفس نم شیآت

 دمیکش یبسته شد و نفس نم چشمام

 زد:  داد

 رینم یکن یم غیج غیج یزن یاتاقم حرف م یایبازم م یشاد یبر دینبا گهیتو د ؟یدیکشمت فهم یم یاگه بر-

 ! ریباشه؟ نم

 آغوش اون داغ بود دمیهمه گرم بودم داغ...شا نیکه ا میودشعله ها ب نیآخرش و داد زد و ب رینم

 کرد. یو اونم سرفه م دمیکش ینم نفس

و  نشیباز کردم و دست مشت شدم رو چسبوندم به س مهیکردم چشمام رو ن یرفت و من حس م یم نییپله ها پا از

 آروم و خفه گفتم: 

 د...درست شد-

 بسته خشک شدنش رو حس کردم. یمامکثش رو حس کردم با چش یول دمیرو ند نگاهش

 شد پاهاش رو گرفت. ونیدرم یکی نفساش
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 زد...وحشت ناک داد زد:  داد

 !ری؛نمیمن ی! تو تنها شاد یمن یتو شاد یریبم دی، نبا یتو مال من یکشمت شاد یدوباره م امیم یریاگه بم-

 

  دمیفهم ینم زیچ چیو ه دمیشن دادش رو یجابه جا شدم و صدا یو کم دیتو گوشام سوت کش یوحشت ناک یصدا

  دم؟یکش یمن نفس م

 مردم. یچون داشتم م دمیکش ینم

 سبک بودم یلیکرد چون خ ینم تمیاذ شینیمن بود و سنگ یو اون رو میکف سالن افتاد دوتامون

فته و گر یشده بود و صدا کیحاال نزد یاتش نشان نیامبوالنس و  ماش ریآژ یتونستم باز کنم و صدا یرو نم چشمام

 : دمیشن کیخش دارش  رو از نزد

و  زدیمنه داد م ریگردنبند به درک تقص ی!شادریشو، نم داریب ی! شادزهیر یسقف داره م  یشاد ؟یخوب یش..شاد-

 رو نداشتم یکار چیانجام ه تیقابل

 نفس بکش ی!شادرهیمیم ن؛دارهیایداخل ترسو ها ب دیایب ایرو پامه کمک عوض یزیچ هی-

 یکه داشت ضربان م یداد رو قلب یجون م ژنمیاز اکس یخال یها هیکه به ر ییلباش رو نفسا یشد و نرمگرفته  مینیب

 گرفت.

 کرد و صداش خش دار بود: سرفه

 نجاتش بده. ادیب یکیکشم  یهمتون رو م رونیب امیب-

 صورتم گذاشت و تکونم داد: یرو رو دستاش

 یرزارم ب یجا نزن نمنرو تو مثل اون الیتو مثل آ-

 رو اورد کنار گوشمو نعره زد:  سرش

 یبر... دی،نبایمن یتو شاد-
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شد و ناله وار و شل  شتریآرکا روم ب ینیو سنگ دمیچند مرد رو شن ادیداد و فر یشد و صدا یدر پ یهاش پ سرفه

 شد که گفت:  یانگار اونم داشت خفه م

 ...تا...دایاو..اون.دن میریبم اصال...ب..باهم-

 ...امیم ی...فک بزن هرجا برخواد ف یم دلت

 فرو رفتم یخبر یشد و نفسم رفت و تو ب ونیدرم یکیگردنم فرو رفته و نفساش  یقطع شد و سرش تو گود صداش
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**** 

 باز کردم و نگاه تارم و به اطراف دوختم. چشم

 .دمید ینمو محو  یرنگ یرنگ یها هیجز سا یزیچ چیه

 اعمالم دستشه یو نامه  ستادهیسرم ازرائل ا یخالق!مردم؟چه جالب االن احتماال باال جلل

 تا بزنه لهم کنه. گشهیچوبم تو دست د هی احتماال

 رو دهنم بود. یزیچ هیبود و  نیسنگنمیسوخت و س یم یکم پاهام

 !ستیدرد ن ایاون دن یرد دارم؟ مگه نگفتچرا د ؟یشینم الیخ یجا هم ب نیا یکرد تمونیاذ ایکم تو دن ایخدا

 آرکا چشمام گرد شد.  یاور ادیکم کم واضح شد و با  دمید

 شدم زل زدم فکر کنم سوخته بود. یچیباند پ یپا به

 چسب زده بودن گردنمم

 بود. ستادهیکه به پشت در ا دمینگهبان و د یا شهیرو برگردوندم و از پشت در ش سرم

 .دمیرو برداشتم و آرکا رو چند تخت اون طرف تر د ژنیو ماسک اکسو کامل برگردوندم  سرم

 هوش بود. یبسته بود و ب چشم

 بود دهیشده و رنگ پر یچیاز کتفش باند پ یقسمت

 شل گفتم:  شیزدم و با ن یلبخند

 ! یقدر سوپر من نیکچله که ا یدرد و بالت بخوره تو فرق سر ا د-
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 خش داشت و گرفته بود. صدام

 کرد. یدرد م یلیخ نمیسوخت و س یو گلوم م دمیکش ازهیمبار خ چند

و ماسک رو ، رو دهنم گذاشتم و اون قدر به  دمیرو ماساژ دادم و دوباره دراز کش نمیس یبا دست ازادم  قفسه  یکم

 موندم که خوابم برد. رهیآرکا خ

* 

 .میشد یمنتقل م دیجد مارستانیت کیبه  دیکنن با ریرو تعم مارستانیکه ت یزمان تا

 داشت کرد و از اتاق خارج شد. ادیرو  یزیرو چک کرد و چ تمیوضع دکتر

 دنبالش. انیو آرکا رو تخت نشسته بود و منتظر بود ب برگشتم

 زده گفتم:  لبخند

 ؟یچرا نجاتم داد-

 رو به چشمام دوخت و سرش رو کج کرد و گفت:  شیرو بلند کرد و نگاه خال سرش

 چون...به تو چه؟ -

 و با حرص  خم شدم و بالشت رو پرت کردم سمتش که افتاد کنار تختش. دیکخش ذوقم

 و گفت: دیباال انداخت و دوباره دراز کش ییابرو

 یقابل تحمل تر یهوش یب ای یخواب یم یوقت-

 تونستم بلند شم ینم شدم یچیباند پ یحرص بهش نگاه کردم و به خاطر پا با

 مو رو سرش نبود!  وگرنه

 دیجد مارستانیت بردنشیشد و م یاما آرکا االن مرخص م موندمیم دیپام با دیشد یختگبه خاطر سو من

 گفتم:  اروم
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 ستیگزدنبند دست توعه؟ دست من ن-

 رو برنگردوند سمتم تو همون حالت چشم بسته گفت:  سرش

 کجاعه ستیمهم ن-

 تعجب گفتم:  با

 خب تو که دوسش دا...-

 شده بود گفت:که باعث خندم  یسمتم و با لحن برگشت

 !کمیفقط  یحرف نزن شاد کمی-

 ال پرستارا وارد شدن و نگهبان رو به پرستار گفت: یکیاتاق باز شد و نگهبان و  در

 اگر آمادست ببرمش-

 به سمت آرکا رفت و دست و کتفش رو چک کرد و گفت: پرستار

 دیبر دیتون یاره م-

 بلند شد و نگهبان بهش دستبند زد آرکا

 !هیکارا چ نی...ا گهید هیکروالل و وحش هیروان کیتن! فقط دزد گرف انگار
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 برگشت سمتم و گفت: آرکا

 نمتیب یبعدا م-

و به زور خم  نییپا دمیو خودم رو کش دمیکش یقیدست تکون دادم و بردنش و در اتاق که بسته شد نفس عم براش

 .دمیرو تخت آرکا برداشتم و گذاشتم پشت سرم و دراز کششده بالشتم رو از 

 پنجره زل زدم. به

  رم؟یدونستن کم مونده بود بم یو بابا م مامان

 دونستن حتما بهشون خبر دادن. یم حتما

 مالقاتم!  ومدنیومدن،نین اما
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 قدر دوسم داشتن؟  نیقدر...ا نیا

 شد یم با همه توانم اما صدام تو بالشت خفه مزد غیکردم و سرم رو تو بالشت فرو کردم و بلند ج بغض

 زدم غیو بازم ج دمیرو به بالشت کوب مشتام

 شد ینم دهیشن ییصدا اما

 صدا! یب اد یفر

 ومدنیو قطرات اشکم رو بالشت فرود م دهیحال تو همون حالت دراز کش یب قهیچند دق بعد

 مسابقه داشتم ادمهیروز و  اون

 پارکور یبودم حت یورزش یتو انواع رشته ها کال

 روز مسابقه دو داشتم اون

 بود یمهم یلیخ یمسابقه  یمسابقات کشور یرفتم برا یشدم م یاول م اگر

 شیسالم بود حدودا دوسال پ جدهیه

زنگ زده و دعوت نامه  مونیتنهام نزارن مرب انیبه شراره گفتم ب یماه قبلش به مامان و بابا گفته بودم حت کی از

 فرستاده بود.

 !خوش حال بودم رو هوا بودم. انیم فتنگ

 وهیکرد و مدام بهش م یآماده شدم تو ورزشگاه بند کفشام رو بستم و مامان دوستم ژاله بغلش م دیمسابقه رس روز

 و استرس نداشته باشه رهیگفت که درست نفس بگ یداد م یم

 زد. یحرف م یمرب خواهرش رو گرفته و با یاز بچه ها کنارش بود و شونه ها یکیبزرگ  برادر

 زدن. یو سوت م غیکردن و مدام ج یم قشونیبچه ها تشو یورزشگاه خانواده ها تو

 بودن. ومدهیمن هنوز ن یخانواده  و

 دادن و شراره خاموش بود یزدم مامان و بابا رد م یم زنگ
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 من نبودن! یکنم و خانواده  یخواستن خانوادم رو معرف یشروع شد و بچه ها م مسابقه

 من نبودن یو نفر اول بودم و خانواده  دنییبه دو میکرد شروع

 من نبودن یفاصله داشتم و خانواده  انیمتر با خط پا چند

 یصدا م جانیاسم ژاله رو با ه جانیدونستن من اولم همچنان با ه یکه م نیبا ا دمیشنیژاله رو م یخانواده  یصدا

 زدن

 من تلفنشون رو جواب ندادن!  یخانواده  و

 ستادمیچند سانت به رد کردن خط ا درست

 دمییندو گهید

رد شد و سوم شد و  تایبود و دوم شد و آناه یرنگ رو جدا کرد و اول شد و سحر بعد یاز کنارم رد شد و نوار آب ژاله

 بودم ستادهینازگل رد شد و چهارم شد و من همچنان ا

 بعد از رد شدن با بهت نگاهم کردن همشون

 نشست و گفت: یندلخشک شده رو ص میمرب

 ! یکار کرد یچ یشاد-

 کنار گذاشتم و شب برگشتم خونه شهیهم یرو برا دو

 .دمیشنیخنده هاشون رو م یشام نشسته بودن و صدا زیپشت م همشون
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 ♥ها _یمارستانتی# ��♥

 

 

🔴#Part_50 

 

 

 :دمیبابارو شن یتوجه بهشون رفتم سمت پله ها و صدا بدون

  ؟یر بود؟ چندم شدمسابقه چه طو-

 نگاه مردم رو بهشون دوختم به تک تکشون برگشتم

 لحن ممکن گفتم: نیسرد تر با

 اخر شدم دو رو گذاشتم کنار اوردمیمقام ن-

 گوشت به چنگال زد و برد سمت دهنش و گفت: یا کهیو ت دیبلند خند شراره

 ارهیگفتم مقام نم دیدید-
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 ت:گف الیخیو ب ختیشراره دوغ ر یبرا مامان

مسابقه آبرومون رو  میرفتیاگر م میرو کرد دمونیع یدایخر میبهتره خوب بود رفت میعرضه است نر یگفتم که ب-

 بردیم

 بازم مرد یتکون داد و من زنده بودم؟ نه اون لحظه شاد دییتا یدر جواب مامان سرش رو به معنا بابا

 مرد یکردن اما شاد یم یرفتن و خوش و خرم زندگ یهر لحظه تو اون خونه مرد قاتل هاش زنده بودن و راه م یشاد

 من خانوادم بود.... لیدارن و دل شونیوونگید یبرا یلیدل وونهید یآدما دیکس نفهم چیه

 

 

شده و کنجکاو به پاهام زل زده بودم برام مهم نبود که رد  زیخ میکرد و من ن یداشت بانداژم رو عوض م پرستار

 .پهیچه شکل نمیواستم ببخ ینه فقط م ایمونده  شیسوختگ

 شد ادم چندشش بشه. یساق قرمز و ملتهب بود و باعث م یزانو تا رو ریبانداژ باز شد و پوستم از ز بالخره

 .شدیکردم برعکس پوستم خنک م یحس نم یو من درد دیمالپاهام آروم یمثل ژل رو یزیچ هی

 شیرنگ یپرستار زل زدم و بعدش به چشما ییطال یموها به

 جا رو دوست نداشتم. نیقد بلند و الغر و بور بودن من ا ایشتریا بج نیا

 فاکتور گرفت اون رو دوست دارم دیکرد البته آرکا رو با یمن رو خوش حال نم زشیچ چیه

 گفت دوست دارم شهیهم م ارویو کامل انید

 سر رفته هم ناراحتم. حوصله امهم دمیکه آرکا و بچه هارو ند یسه چهار روز نیدلم براشون تنگ شده تو ا و
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 ♥ها _یمارستانتی# ��♥

 

 

🔴#Part_51 

 

 

 هنگ کردم! دنشیسوپ اوردن که با د هی برام

 آب جوش رو با علف مخلوط کردن!  انگار

 گهید نیقاشق از سوپ خوردم که حالم بد شد ا هیگرد شده از پرستار چشم گرفتم و قاشق رو برداشتم و  یچشما با

 ود!ب یچه کوفت

 داد. یقرص  کپک زده م ی مزه
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 ظرف گرفت و گفت: یکه پرستار مبهوت نگاهم کرد و چشم از شکسته ها نیرو پرت کردم رو زم ظرف

  ؟یکن یکار م یچ یه-

 رونیب دییزدم و لگد سمتش پروندم که وحشت زده از اتاق دو غیج

حاظرم کردن و نگهبان اومد تو اتاقم و  یفورگل کنه که  میوونگیبودن د دهیبود فقط انگار ترس یچ انیجر دونمینم

 تونستم راه برم. یخوب نم یلیدست بند زد و دست دور شونه هام انداخت چون به خاطر پاهام خ

 

و  یآب یشد و لباسا ادهیپ نیاز ماش یکه مرد دمیمثل امبوالنس رو د نیماش هی میکه خارج شد مارستانیب از

 داشت. مارستانیمخصوص ت

 نشستم. یباز کرد و نگهبان کمک کرد برم باال و سوار شدم و رو صندل عقب رو یدرا

 بستم زل زدم و نگهبان در رو بست و رفت کنار راننده نشست. یدستا به

 زدم و چشمام رو بستم. هیتک نیماش یراه افتاد و سرم رو به بدنه  نیماش

 !؟دهیجد مارستانیت نیمگه کجاست ا میرس یخدا،چرا نم یا

 بود دهیلم پوکحوص واقعا

 خوندم: یکه  بلند بلند آهنگ م ییجا تا

 شما خونتون موچه داره؟ -

 نداره صبحونم جغور بغوره مامانم جغور بغوره. نه

 

 از خوندن داشتن! یاهنگا چه قصد نیا یمونده بودم خواننده ها خودمم

  ه؟یگچه آهن نی! نه واقعا اهیچه آهنگ نیا ییخدا بودن فکر کنم یخداورد یبرادرا

 ستادیاز حرکت ا نیماش بالخره
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 زدم و با لگد زدم تو شکمش غیعقب باز شدن و نگهبان خم شد و دستم رو گرفت و ج یدرا

از  دیکردم رو کش یم غیج غیرو که ج یدستش رو، رو شکمش گذاشت و خم شد و پاهام رو گرفت و من یعصب

 بودن ستادهیکه چند تا نگهبان ا یطه سبزو دست دور کمرم انداخت و من رو برد سمت محو رونیب نیماش

نگاه  یکرده البه ال قیتزر یهوشیبهم ب دمیگردنم سوخت و فهم هویزدم و تو بغلش دست و پا زدم که  غیقدر ج اون

 .ومدنیکه به سمتم م ییو پرستارا دمیساختمون و د دیسف یتارم نما

 شدم. هوشیکم کم بسته شد و ب چشمام

 

*** 

 داشت. یخفه ا ینداشت و فضا یخاص زیبودم که چ کیاتاق کوچ هیوکه باز کردم ت چشم

 شده بود. دهیکش یرنگ یاتاق بود و روم مالفه کرم یگوشه  یصندل هی

 سوخت یم یچشمم کنار زدم و پاهام کم یشدم و نشستم و موهام رو از جلو بلند

 سمت در اتاق، و در اتاق باز بود رفتم

 وت بود! متفا کمی مارستانشیت نیا انگار

 زدم و آروم آروم به سمت سالن رفتم. یم لنگ

 .دیو ساده و پرستار ها ام با پوشش سف دیسف یوارایو د در

 بودن. یجور هیاما  اشیروان

 ام داشتن یترسناک یکردن ترسناک،چهره ها ینگاه م یجور هیبودن!  یروان یلیخ انگار

و چشماش رو گرد کرده و با پنجه هاش  دیسابیمرو،  رو هم رد شد و مداوم دندوناش که از کنارم یاون دختر مثال

 ترسناک بود. یلیداد خ یصورتش رو خراش م

 .دمید ینم ییآشنا یچهره  چیبه اطراف زل زدم ه دهیچسب واریبه د دهیترس
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 باشن!؟  گهیبخش د هیبچه ها تو  نکنه

 نیو افتادم زم دمیکش یفرابنفش غیشدن موهام ج دهیکش با

 دیکش یسرم بود و موهام رو م یباال وونهیمرد د کی

 زدم تا نتونه بلندم کنه یمچنگ واریو در و د نیزدم و به زم یم غیج

 گرفت یم شیداشت آت سرم

 نیتو صورتم که خوردم زم دیانداخت دور گردنم و بلندم کرد و دستش رو برد باال و کوب دست

 یدونستم چرا داره م ینم یداشت و حت یفته و ترسناکتو هم ر یو چهره  یگندم یچهل سالش بود و موها حدودا

 زنتم! 

 زد: یم داد

 کشمت یم یکرد انتیکشمت،هر..زه بهم خ یم-

 به صورتم. دیکوبیکرد و م یزدم و دستام رو، رو صورتم گذاشته بودم و اونم مدام بلندم م یم غیج

 شم!  یکتلت من و انگار نه انگار که دارمرفت یراه م یبودن که با خونسرد ییجالب پرستارا افتادمیدوباره م و

 کتک خوردم اومدن و اون مرد و ازم دور کردن و بردنش!  یکه حساب نیپرستارا بعد ا بالخره

 اصال به من نگاهم نکردن!  و

گرفتم و به زور بلند شدم و زخم گردنم باز شده و خونش کل گردن و رو پوشم رو گرفته  واریاز د دهید بیو آس جیگ

 .بود

 نشده بود یزیچ صورتم

 !هیچه جهنم گهیجا د نیو نگاه مبهوتم و به ته راه رو دوختم ا ستادمیوسط راه رو ا جیگ
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 ♥ها _یمارستانتی# ��♥

 

 

🔴#Part_52 

 

 

 هنگ کردم! دنشیسوپ اوردن که با د هی برام

 آب جوش رو با علف مخلوط کردن!  انگار

 گهید نیقاشق از سوپ خوردم که حالم بد شد ا هیم گرفتم و قاشق رو برداشتم و گرد شده از پرستار چش یچشما با

 بود! یچه کوفت
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 داد. یقرص  کپک زده م ی مزه

 ظرف گرفت و گفت: یکه پرستار مبهوت نگاهم کرد و چشم از شکسته ها نیرو پرت کردم رو زم ظرف

  ؟یکن یکار م یچ یه-

 رونیب دییاز اتاق دوزدم و لگد سمتش پروندم که وحشت زده  غیج

حاظرم کردن و نگهبان اومد تو اتاقم و  یگل کنه که فور میوونگیبودن د دهیبود فقط انگار ترس یچ انیجر دونمینم

 تونستم راه برم. یخوب نم یلیدست بند زد و دست دور شونه هام انداخت چون به خاطر پاهام خ

 

و  یآب یشد و لباسا ادهیپ نیاز ماش یکه مرد دمیرو دمثل امبوالنس  نیماش هی میکه خارج شد مارستانیب از

 داشت. مارستانیمخصوص ت

 نشستم. یعقب رو باز کرد و نگهبان کمک کرد برم باال و سوار شدم و رو صندل یدرا

 بستم زل زدم و نگهبان در رو بست و رفت کنار راننده نشست. یدستا به

 زدم و چشمام رو بستم. هیتک نیماش یراه افتاد و سرم رو به بدنه  نیماش

 !؟دهیجد مارستانیت نیمگه کجاست ا میرس یخدا،چرا نم یا

 بود دهیحوصلم پوک واقعا

 خوندم: یکه  بلند بلند آهنگ م ییجا تا

 شما خونتون موچه داره؟ -

 نداره صبحونم جغور بغوره مامانم جغور بغوره. نه

 

 وندن داشتن!از خ یاهنگا چه قصد نیا یمونده بودم خواننده ها خودمم

  ه؟یچه آهنگ نی! نه واقعا اهیچه آهنگ نیا ییخدا بودن فکر کنم یخداورد یبرادرا
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 ستادیاز حرکت ا نیماش بالخره

 زدم و با لگد زدم تو شکمش غیعقب باز شدن و نگهبان خم شد و دستم رو گرفت و ج یدرا

از  دیکردم رو کش یم غیج غیه جرو ک یدستش رو، رو شکمش گذاشت و خم شد و پاهام رو گرفت و من یعصب

 بودن ستادهیکه چند تا نگهبان ا یو دست دور کمرم انداخت و من رو برد سمت محوطه سبز رونیب نیماش

نگاه  یکرده البه ال قیتزر یهوشیبهم ب دمیگردنم سوخت و فهم هویزدم و تو بغلش دست و پا زدم که  غیقدر ج اون

 .ومدنیکه به سمتم م ییستاراو پر دمیساختمون و د دیسف یتارم نما

 شدم. هوشیکم کم بسته شد و ب چشمام

 

*** 

 داشت. یخفه ا ینداشت و فضا یخاص زیبودم که چ کیاتاق کوچ هیکه باز کردم تو چشم

 شده بود. دهیکش یرنگ یاتاق بود و روم مالفه کرم یگوشه  یصندل هی

 سوخت یم یهام کمچشمم کنار زدم و پا یشدم و نشستم و موهام رو از جلو بلند

 سمت در اتاق، و در اتاق باز بود رفتم

 متفاوت بود!  کمی مارستانشیت نیا انگار

 زدم و آروم آروم به سمت سالن رفتم. یم لنگ

 .دیو ساده و پرستار ها ام با پوشش سف دیسف یوارایو د در

 بودن. یجور هیاما  اشیروان

 ام داشتن یترسناک یترسناک،چهره هاکردن  ینگاه م یجور هیبودن!  یروان یلیخ انگار

و چشماش رو گرد کرده و با پنجه هاش  دیسابیمرد شد و مداوم دندوناش رو،  رو هم که از کنارم یاون دختر مثال

 ترسناک بود. یلیداد خ یصورتش رو خراش م
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 .دمید ینم ییآشنا یچهره  چیبه اطراف زل زدم ه دهیچسب واریبه د دهیترس

 باشن!؟  گهیبخش د هیبچه ها تو  نکنه

 نیو افتادم زم دمیکش یفرابنفش غیشدن موهام ج دهیکش با

 دیکش یسرم بود و موهام رو م یباال وونهیمرد د کی

 زدم تا نتونه بلندم کنه یمچنگ واریو در و د نیزدم و به زم یم غیج

 گرفت یم شیداشت آت سرم

 نیتو صورتم که خوردم زم دی و کوبانداخت دور گردنم و بلندم کرد و دستش رو برد باال دست

 یدونستم چرا داره م ینم یداشت و حت یتو هم رفته و ترسناک یو چهره  یگندم یچهل سالش بود و موها حدودا

 زنتم! 

 زد: یم داد

 کشمت یم یکرد انتیکشمت،هر..زه بهم خ یم-

 به صورتم. دیکوبیو مکرد  یزدم و دستام رو، رو صورتم گذاشته بودم و اونم مدام بلندم م یم غیج

 شم!  یکتلت مرفتن و انگار نه انگار که دارم یراه م یبودن که با خونسرد ییجالب پرستارا افتادمیدوباره م و

 کتک خوردم اومدن و اون مرد و ازم دور کردن و بردنش!  یکه حساب نیپرستارا بعد ا بالخره

 اصال به من نگاهم نکردن!  و

گرفتم و به زور بلند شدم و زخم گردنم باز شده و خونش کل گردن و رو پوشم رو گرفته  واریاز د دهید بیو آس جیگ

 بود.

 نشده بود یزیچ صورتم

 !هیچه جهنم گهیجا د نیو نگاه مبهوتم و به ته راه رو دوختم ا ستادمیوسط راه رو ا جیگ
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 ♥ها _یمارستانتی# ��♥

 

 

🔴#Part_53 

 

 

 فتمیو از نرده ها گرفته بودم تا ن نییآروم آروم رفتم پاپله ها با همون حالت  از

 شدن!  یاز کنارم رد م میبدون توجه به گردن خون پرستارا

 ! گهیجا کجاست د نیغلط کردم ا ایجا چه داغونه خدا نیخودمون رو ندونستم ا مارستانیت قدر
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 دهنم باز موند اطیح دنیبا دلنگم خالص شدم آروم آروم به سمت در رفتم و  یپله ها که با اون پا از

 یهم رو م یکردن و داشتن خرخره  یام دعوا م ایدر اورده بودنشون و بعض یعنیها لباس نداشتن!  ماریاز ب یلیخ

 زدن یجدا کردنشون تنها بهشون شکر م یبرا ینگهبانا ام بدون سع دنییجو

 یرو یبزرگ کس یکه برگردم دستا نیو  قبل ا یکیبار مبهوت پلک زدم و عقب عقب رفتم که خوردم به  چند

پله ها  ریز دیصورتم قرار گرفت و من  خشک شده رو کشون کشون برد سمت پله ها اما بر خالف تصورم من رو کش

براق و  یشده وحشت زده به چشما ردگ یو با چشما واریگردوند و کوبوندم به دداشت و برم یکم یلیخ دیکه د

کرد  زیدهنم برداشت و چشماش رو ر یشدت شوک ساکت شدم دستش و از رواز  دیکه د یزل زدم و وقت اهشیس

 وگفت:

 ! زیسوپرا-

 زد و گفت: دیکردم که سرش رو خم کرد و اطراف رو د یبهت نگاهش م با

 نییپا یسرت رو مثل گاو انداخت یهاست واسه چ یریزنج مارستانیجا ت نیا یدون یم یخط خالصه کن وقت هیتو -

 ؟یزن یقدم م

 در هم گفتم: یمثل خودش با اخما یآروم شده ا یاومد و باصدا رونیوک بش از

 یمرض زهر ترک شدم وحش-

 اطراف زل زد و گفت: به

 اتاقت طبقه چندمه؟ -

 گفت: یجد یلیبهم زل زد و خ یمثل خنگ ها نگاهش کردم که کم جیگ

  ؟یقدر خنگ نیچرا ا-

 و گفت: دیکش یقیبار پلک زدم نفس عم چند

  ؟یطبقه اول-

 به موهاش زد و گفت: یچنگ یمثل خنگا بهش زل زدم که عصب بازم
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 رونیب ایاز اتاقت ن میخطناک یمارایفرق داره ما تو بخش ب مارستانیت نیال،ایخیب-

 چاکوندم و گفتم:  شیزل زدم و ن بهش

 شده گفت: زیر یباز بهش زل زدم که ابرو باال انداخت و با چشما شیبا ن یهمون طور ؟ینگرانم-

 حرف گوش کن! ؟یباز توهم زد-

 موند به گردنم و خشک شده گفت: رهیو دستم رو گرفت و تازه نگاهش خ دیخشک شمین

 شده؟  یگردنت چ-

 شکلش گرفتم و گفتم: یو عقاب اهیس یدهنم رو قورت دادم و چشم از چشما آب

 ...زهیچ...چ-

 :دیو کالفه غر جیگ

  زه؟یچ-

 م رو رو زخم گردنم گذاشتم و گفتم:دادم و دست هیتک واریرو به د پاهام

 ...زی...چگهید زهیچ-

 نگاهم کرد که چند بار پلک زدم و گفتم: یتو هم کالفه و عصب یبا اخما آرکا

 ...زیهمون چ-

 داد زد: یعصب هوی

 !یشاد-

 گفتم: عیو سر دمیکش یغیو با ترس ج دمیجام مر تو

 شد یکردم چسبش باز شد و خون یم یبا زخمم باز-

 نگاهم کرد و کالفه چشم بست و گفت: رهیخ یفتم تا دردسر درست نکنه کمگ دروغ
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 خنگ-

 اطراف نگاه کرد و برگشت سمتم و گفت: به

 .امیپشت سرت مبرو اتاقت منم یکه اومد یاز همون راه-

 تکون دادم و از کنارش رد شدم و آروم آروم از پله ها باال رفتم. یسر جیگ
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بود، آروم آروم از پله ها باال رفتم و آرکا هم آروم پشتم  یمسخره باز یبرا شتریبهتر بود و لنگ زدنم ب یلیخ پاهام

 .ومدیم

 .ومدیچاره پشتم م یزدم و راه رو، رو تا ته رفتم و آرکا هم ب یثیخب لبخند

 مکث کرد و باز پشت سرم راه افتاد یدور زدم و برگشتم آرکا ام کم دمیته راه رو که رس به

 دهنم گرفتم تا نخندم و باز تا ته راه رو رفتم یرو جلو دستم

 دوباره تا ته راهرو رفتم و آرکا ام پشت سرم اومد ومدیپشت سرم م اونم

م نتونستم  خودم رو کنترل کنم و با خنده برگشت گهیو برگشتم و اونم باز پشت سرم برگشت د میدر اتاقم رد شد از

 سمتش و گفتم:

 ! یایراه رو صد دفعه برم دنبالم م نی! تا فردا ام اگهید یاالغ-

 نگاهم کرد کمیخنگ سرش رو کج کرد و  ینگاهم کرد و مثل پسر بچه ها  جیشده و گ خشک

و با خنده و  دمیپاهاش رو شن یسمت اتاقم و صدا دمییخنده و دو ریراه رو استفاده کردم و بلند زدم ز یخلوت از

 دمیخند یفس نفس زنون اومدم در رو ببندم که در رو محکم هول داد که از پشت افتادم رو تخت و هم چنان من

 گفت: یزد و نفس نفس زنون عصب مهیرو تخت و روم خ دیتو اتاق و پر دییدو

 ؟  یریکجات رو بزنم که نم-

رو صورتم  ختیهام باز شد و موهام ردست و پا زدنام کش مو نیکردم کنارش بزنم ب یم یو سع دمیخند یم همچنان

 گشت سر جاش یکنار و باز دوباره برم رفتیزدم موهام از رو صورتم م یکه م یبا هر نفس نفس

 برداشتم دنینگاهم کرد و سرش رو اورد جلو و خشک شده دست از خند رهیخ کمی

 کرد یه گونم برخورد مبود احتماال لباش ب ختهیرو اون قدر اورد جلو که اگر موهام رو صورتم نر سرش
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 یچند بار پلک زد و از روم بلند شد و چند بار دستاش رو البه ال هویکردم که  یچنان خشک شده نگاهش م هم

 موهاش فرو کرد و گفت:

 من برم-

 در اتاق باعث شد از جا بپرم یبگم صدا یزیکه چ نیا قبل

 لب گفتم: ریداغم گذاشتم و ز یگونه ها یرو تخت و خشک شده به در اتاق زل زدم و دستم رو مبهوت یرو نشستم

 من چرا جوش آوردم! -

 خنده. ریو بلند بلند زدم ز دمیتخت دراز کش یداشتم رو یدونم چرا اما احساس خوب ینم
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*** 

 رو اینه کامل دمیرو د انیچند روز نه د نیا تو

 رفتم یمن رونیاز اتاق ب ادیز

 هاش. ماریب یداغون بود حت زشیتر بود و هم داغون همه چ یمیکه توش بودم هم قد یمارستانیت کال

من بود و  یگم حاال اون جا خونه  یسابقم رو م مارستانیگم ت یرو نم یپدر یخونم تنگ شده بود خونه  یبرا دلم

 من از خونم دور بودم.

 زل زده بودم. رونیپنجره به ب از

 .رونیآرکا شدم و از اتاقم اومدم ب تیعصبان الیخ یحوصلم سر رفته بود که ب قدر اون

 رفت. یها اخمام در هم فرو م وونهید دنیشدم و با د ریپله ها سراز از

 ترسناک بودن. اشونیبعض واقعا

 دهنم رو قورت دادم و بعد از خالص شدن از پله ها وارد محوطه سبز شدم آب

 بارون رو دوست داشتم. یلیهمه جا خوشگل شده بود من خ یلیو خ دیبار ینم نم بارون م داشت

 و به لباساش گند  فهیگفت کث یمامان م اما

 زنه یم

 بارون بودم و دستام رو از دو طرف باز کرده بودم و لبخند داشتم ریو ز ستادهیطور ا نیهم
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 .یه-

 شدم. رهیدستش بود خ یکیپالستتوپ  هیکه چند متر اون طرف ترم  یباز کردم و برگشتم و به پسر چشم

 و گفت: دیخند بیبلند و عج بلند

 ایب ،یباز ایب-

 نگاهش کردم و گفتم: جیگ

 کن ینه خودت باز-

 اومد سمتم و دستم رو گرفت و با قهقه گفت: دیخند یو خواستم برم که همون طور که م برگشتم

 یباز ایب-

 و گفتم: دمیتعجب دستم رو کش با

 کنم یخوام باز ینمگم یم افتادما یچه خر ریگ-

که خورد پرت  یپسره بر اثر مشت هویو نتونستم دستم رو بکشم که  دیباز دستم رو کش دیخند یطور که م همون

 مثل گلوله افتاد روش و شروع کرد به زدنش یزیچ هیو  نیشد زم

 خشکم زده بود. ستادهیزد که من هنگ کرده ا یپسره رو م انهیقدر وحش اون

 شده بود. شتریببارون  شدت

 زنه آرکاست!  یکه داره پسره رو م یدقت متوجه شدم کس یکم با

 زدم و بازوش رو گرفتم: غیسمتش و ج دمییدو

 یآرکا!ولش کن بچه مردم رو کشت-

 نیدستم رو پس زد که عقب عقب خوردم زم محکم

 زدم: غیو ج دمیحرص موهام رو کش با
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 .ادیآرکا خب ولش کن گناه داره دردش م-

 

و  رونیب دنیآرکا کش ریاومدن و با شوکر دو تا زدن به آرکا و پسره رو از ز دنیزحمت کش قهیبعد چند دق هبانانگ

 ! دیخند یباز هرهر م مهین یشکسته و چشما یجاست پسره مثل اوسگال با دهن پر خون و دندونا نیجالب ا

 یرو آب بخند-

پهلوش برداشت و دندوناش رو  یت آرکا و دستش رو از روسم دمییهام متفرقه شدن و دو وونهیکه رفتن د نگهبانا

 دیبار یو بارون همچنان م دیچک یموهاش آب م یو از البه ال دیساب یهم م یرو

 نشده بود چون فقط اون بدبخت رو زده بود. شیچ چی. و گرفتم و بلند شد و هبازوهاش

 تعجب گفتم: با

 ! هوی یش یم یچرا جن ؟یآرکا خوب-

 :دیدندوناش غر یرد و با حرص نگاهم کرد و از البه الرو بلند ک سرش

 توعه ریهمش تقص-

و به موهاش چنگ  نیشرتش و درش آورد و پرتش کرد رو زم یدست برد سمت ت یکردم که عصب یبهت نگاهش م با

 خواست خودش رو کنترل کنه. یراه رفت و انگار م یزد و کم

 خب؟  یاریچرا لباست رو درم-

 وارانه تکون داد و گفت: دیشت اشاره اش رو تحدسمتم و انگ برگشت

 وجود نداره یگم بار بعد ینم شتریبار ب هی-

 دارم! ییقانونا هی من

 پا... ریبزارتشون ز دینبا یکس که

 دیچسب یبه چونش م میشونیکه پ یرو آورد جلو و جور سرش
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 رو کنار گوشم آورد و گفت: لبش

 یقانون من نیتو م ن بعد،ا-

 گفت: یگفتم و آروم و عصب یپنجه هاش گرفت که آخ آروم نیبچونم رو  هوی

 رو بفهم. نیخوب ا رهیتونه جلوم رو بگ ینم یا گهیکس د چینه خودت؛نه ه-

 گفت:بهت چند بار پلک زدم دستش رو جدا کرد و آروم با

 یخور یبرو داخل سرما م-

 لحظه نگهبانا سوت زدن و اومدن سمتمون تا برمون گردونن داخل همون

 بهم پشت کرد و رفت ام آروم آرکا

  م؟یریدنده عقب بگ شهیگفت! م یاالن چ نیا

 لحظه! به اون برگردم
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 !رمیاواخر نگران خودم شده بودم زخم بستر نگ نیبودم که ا دهیتخت دراز کش یقدر رو اون

 بالشت فرو کردم یاشتم و صورتم رو البه الگذ نمیس ریو بالشت رو ز دمیچرخ کمی

 !یو مزخرف یتکرار ی!چه روزاپووف

 رو تخت بلند شدم و نشستم از

 کار کنم؟  یبه اطراف نگاه کردم،هووم چ یکم

 خدا یکار کنم! حوصلم سر رفت ا یپووف چ دمییرو جو لبم

 نییشدم و در اتاق رو باز کردم و رفتم پا بلند

 شدن یاز کنارم رد م پرستارا

 پرستاراشونم ترسناک بودن!  یحت

 لمبوندن ینشسته بودن و م زیها پشت م وونهیپر بود و د یغذا خور سالن

 و لبم رو گاز گرفتم دیخند زیر



 ها یمارستانیت

154 
 

نگاهم  یقصاب یها یچخماق لیبیدر هم و همون س یو آشپز با اخما ستادمیا زیظرف برداشتم و پشت م هیو  رفتم

از شکل چندش  افمیتو بشقابم ق ختیاما رنگ زرد تلپ ر دهیمثل کوب یزیچ هیو کرد و مالقش رو تو قابلمه برد 

 غذاش در هم فرو رفت

رفتن و  یخلوت نشستم نگهبان ها مدام راه م یجا هیتو زایاز م یکیرو دستم گرفتم و آروم رفتم و پشت  ظرفم

 حواسشون بهمون بود.

 حال کنم یخوب بودم که کل ینقشه  هی دنبال

 .دیرس یه ذهنم نمب یزیچ اما

 رفتم زیبه سمت م یبرداشتن آب معدن یبلند شدم و برا یفکر آن هی با

 بودن و منتظر ظرفشون بودن. ستادهیبودن پشت به هم ا ایگنده وحش نیها که دوتاشون از ا وونهیتا از د دو

بودن  ستادهیصف او دوتاشون پشت به هم به حالت  ستادمیو کنارشون ا دمییحواسش بهم نبود لبم رو جو یکس

 به باال بود یداشت و سنشون س یبلند یموها یبزرگ تر بود و کچل بود و دوم یاول

دستم رو بدون  یفور ارهیبود که پشتش رو کرده بود تا آب ب یکه روم سمت آشپز یچاکوندم و درحال شین

فاصله گرفتم و  یو فور سوز ازش گرفتم گریو ج زیر شگونین هیبرگردوندن صورتم بردم سمت رون مرد کچله و 

 عقب واستادم

 درهم گردن مرد پشت سرش رو گرفت و داد زد: یکچله برگشت و با چهره  مرد

 آشغال! ؟یریگ یم شگونیاز من ن-

 اون مرد بدبخت ینیحرفش با سر زد تو ب نیزمان با ا هم

 دمیخند یرو گرفته بودم و هرهر م دهنم

 رفت و داد زد:مو بلنده دستش رو از دماغ پر خونش گ مرد

  ؟یزن یمن رو م-

 نییپا دیشلوار مرد کچله رو کش عیو سر صانهیحرکت خب هیرفت جلو و تو  هوی
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سمتشون و دعوا باال گرفته  دنییخنده نگهبانا سوت زدن و دو ریگرد شد و زود پشتم رو کردم و بلند زدم ز چشمام

 اون یکیزد، یم نیا یکیبود 

 لو شده بودمکه کال وسط سالن از خنده و منم

شورش کرده  ییجورا هیتو سر و صورت هم و  دنیکوب یها که ظرف هاشون رو م وونهید یو سرو صدا یشلوغ نیب

 بودن از سالن خارج شدم.

 خشکم زد. میقدم هیآرکا تو  دنیتو اتاقم و در و بستم و با خنده برگشتم که با د برگشتم

 اش زل زدم. رهیت یبار پلک زدم و به چشما چند

 آرکا!-
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 زد و گفت: هیروبه روم تک واریبرگشت و به د نهیباال انداخت و دست به س ابرو

  ؟یدار-

 بهش زل زدم و گفتم: جیگ

 ؟  یچ-

 ابروهاش رو باال انداخت و گفت: یخونسرد با

 مَرَض! -

 شد و متفکر گفت: رهیمشتش خکردم دستاش رو مشت کرد و به  ینگاهش م یجیگ با

  ؟یشد ریس-

 گفتم: هیمثل خنگ ها نگاهش کردم و بعد چند ثان دوباره

  ؟یچ -

 نگاهم کرد و ابرو باال انداخت و گفت: رهیخ

 از جونت! -

 کرد. یاش رو بهم دوخت و ترسناک نگاه م رهیبگم که سرش رو کج کرد و نگاه خ یزیچ خواستم

  ؟یدوست دار-

 ک زدم و بازم مثل خنگا گفتم:چند بار پل جیگ
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 رو؟  یچ-

 کرد و گفت: زیاومد سمتم و چشماش رو گرد کرد و دوباره چشماش رو ر آروم

 راه رفتن رو اعصاب منو! -

 لبخند مهربون ها...نه از اون لبخند ترسناکا نیلبخند زد نه از ا هویبهش زل زدم که  یجیگ با

 !یشاد-

 که مثل احمقا گفتم:بودم و متعجب بودم  دهیقدر ترس اون

 جان! -

 گردم زل زد و گفت: یگذاشت و به چشما میشونیپ یو انگشت اشاره اش رو رو ستادیرو به روم ا اومد

 درسته؟  یکن یها نم وونهیبا د ایشوخ نیاز ا گهی...دیعقل داشته باش کمیاگه -

 کرد و گفت: شتریب میشونیچشماش رو گرد کرد و فشار انگشتش رو، رو پ دمیجواب نم دید یوقت

 هووم؟ -

 گفتم: عیزده سر هول

 یباشه باشه! وحش-

 زد و پشتش رو کرد و خودش رو انداخت رو تخت و گفت:  یشخندین

  ؟ییجا نیکه ا هیمشکلت چ یاز خودت نگفت یول یهمه فَک زد نیا میهم هست شیچند ماهه پ-

 تخت نشستم و گفتم: یرو باد کردم و روبه روش رو لپام

 هیشدم شب یمدتم از افسردگ هیشد بعد  ادیز یلیشدتش خ میافسردگ میجا اومد نیبه ا رانیکه از خونه ا نیبعد ا-

 فعال مثل االنم،اوسگل شدم. شیپ یبچه ها

 خنده گفتم: نیو ب میدیلفظ اوسگول خند به
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 کوفت-

 کرد و دست برد پشتش و گفت: زیرو ر چشماش

 برات دارم یزیچ هی-

 شتش رو آورد جلوم و به مشتش نگاه کردم و با ذوق گفتم:نگاهش کردم که م کنجکاو

 به من؟  یبد یخوا یدستت رو م-

 مبهوت نگاهم کرد و متفکر زل زد بهم و گفت: کمی

 چرا! ؟یشاد یقدر خنگ نیچرا ا-

 زد و مشتش رو باز کرد. یشخندیبغ کرده نگاهش کردم که ن دیبار پلک زدم و ذوقم خشک چند
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🔴#Part_58 

 

 گرد شده به گردنبند زل زدم یچشما با

دستم رو بردم و گردنبند رو گرفتم و بهش زل زدم با ذوق و  جانیگرفتش سمتم و با ذوق و ه اهیسگ  کوچولو و س هی

 گفتم: جانیه

 آخ جون سگ! -

 :به اطراف نگاه کرد و گفت کمیرو بلند کردم و آرکا چند بار پلک زد و  سرم

 !ستیاون گرگه،سگ ن یشاد-

 با سگ نداشت فقط بلده  ضدحال بزنه یبهت به گردنبند زل زدم به نظر من که فرق با

 ام و گفتم : قهیبازش گردنبند رو آوردم باال و گرفتم رو  شیتوجه به ن بدون

 خوشگل شدم! اد؟یبهم م-

 ت:و سر بلند کرد و با خنده گف دیدهنش رو گرفت و شونه هاش لرز یجلو

 یشاد-

که پرت شدم تو بغلش و با بهت چشم باز کردم و دستاش رو  دیدستم رو گرفت و کش هویبه گردنبند بود  حواسم

 و با همون لحن پر از خنده گفت: چوندیمحکم دورم پ

 فقط من! یخنگ من ی،ولیخنگ یلیخ-

 در  گوش  من  مبهوت گفت: یبار جد نیشد و ا شتریدستش دور کمرم ب فشار

 یر یتو نم یستین! تو مثل آرال نفقط م-

 زارم ینم
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 رنگش چنگ زدم و گفتم: یمشک زیدرد به بول با

 دردم اومد، ولم کن-

 کمرم گذاشتم و گفتم: یو دستم رو رو دمیکش یقیچند لحظه به خودش اومد و جدا شد و نفس عم بعد

 !هوی یشیم یچرا جن یوحش-

 بلند شد و گفت: میدیو که شنزنگ ر یو صدا ختیزد و موهام رو به هم ر یلبخند

 ستمایمهربون ن شهینره من هم ادتیحرفام رو -

 رو باد کردم و بهش زل زدم که در رو باز کرد و داد زدم: لپم

 گردنبند ممنون یبرا-

 تخت و گردنبند رو برداشتم و با ذوق نگاهش کردم. یزدم رو رجهیش یرو بست و فور در

 پسر بود کیکادوم از طرف  نیدوم نیا

 ! هیو کوچه بازا هیدهات گهید هیچ نیگفت ا یمامان بود م اگه

 من دوسش داشتم اما

 ...ادیز یلیخ
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🔴#Part_59 

 

 .مینیهم و بب میکرد یبود که وقت نم یروز چند

 کرد یم نهیهارو معا ضیو تک تک مر مارستانیروان شناس اومده بود ت هیمن  اینبود...اون ای

کرد  یوسوسم م یلیکه خ زونیآو یو لپا یفندق یزن چهل پنجاه ساله با موها هیکرد  یم یرو برس تشونیوضع

 ب کَنمشون

برنامه درست کنن چون ما آروم تر و  هی میکه ما باشaخواستن با بخش  یبرنامه اومده بودن و م هیاز طرف  نیهمچن

 .میبهتر از بخش قرمز بود

 فهمم. یاما بالخره م هیچ انیجر قایدونم دق ینم هنوزم

 !هیدونستم چ یبود که نم یزیهمون چ قایو غذا دق یغذا خور سالنبردنم

 .شدیم دهیمثل کرم د ییزایچ هیرنگ که کوفته مانند بود و البه الش  یقهوه ا یتوده  هیداغون!  زیچ هی

 ما مبجور بودم.هم دوست نداشتم بخورم واقعا چندش بود.پ ا یرفت تو دنشیاز د افمیق
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 خوردن ک رمم داشتم!  تیبود و قابل گرسنم

در هم به غذا نگاه کردم و چشمام رو بستم و انگشتم رو فرو کردم داخلش و  یبا چهره  کمینشستم و  زیم پشت

 دهنم رو جمع کردم و نوک زبونم رو زدم بهش و چشمام رو باز کردم.

 جلو پام فتهیگرد شد...کم مونده بود ب چشمام

 مزه بود! تند و خوش مزه!  وشخ

رفتم تو  رجهیبه غذا نگاه کردم و چشمام رو بستم و با دهن ش یگوشام گشاد شد و با ذوق مرگ شیبه گشا شمین

 ظرف.

 خوردم!  یمثل گاو داشتم م رسما

ردن نفس نم یباال تا برا اوردمیصورتم رو م یکم نشیخوردم و ب یبازم م تیاهم یب یول دمیرو شن یصندل ژ یف یصدا

 بکشم.

 متر از جا پروندم. مین کیآرکا نزد یخوردم که صدا یداشتم م یلپ دو

 ! یاریدرم یچرا گاو باز یشاد-

 کردم. ینگاهش م زونیآو یبهت و دهن پر با لپا با

 گرد شده نگاهم کرد و سرش رو کج کرد و گفت: یبا چشما یکم

 ! شمیدارم نگرانت م-

 یو با پشت دست دهنم رو پاک کردم و به پشت دمید و قورت دادم و لب برچتو دهنم بو یکرده به زور هرچ بغ

 انداختم همش بلده ضد حال بزنه!  نییدادم و سرم رو پا هیتک یصندل

 خم کرد و گفت: یرو کم سرش

 لوس نشو-

 .دمیکردم که صداش رو شن یشدم کم کم داشتم بغض م رهیرو بلند نکردم و بغ کرده به ظرفم خ سرم
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 ! مایکرد یریچه گ-

 چند لحظه گفت: بعد

 ...نیبب-

 شده بود!  سیتنبا سر رفت تو ظرف! چشمام اندازه توپ هوی رتیرو بلند کردم و در کمال ح سرم

 ینید انیکل اد ایچهارده معصوم  ایخالق! جلل

 م؟ی! مگه دارشهیم مگه

م سرش رو آورد باال و با دهن پر و مبهوت یخورد در مقابل چشما یطور که با سر تو ظرف بود تند تند غذا م همون

 گفت:گرد شده با دهن پر نا مفهوم یخورد با چشما یم یکه دو لپ یبهم زل زد و درحال فیصورت کث

 !ی...بد ن میلیخ-

 و گفتم: دمیرفت تو ظرف به خودم اومدم و با ذوق خند رجهیدوباره ش و

 سگ خور امیصبر کن منم ب-

و سرم رو بلند کردم و با دهن پر  میخورد یخنده هامون تند تند م نیظرف و ب رفتم تو رجهیباز با سر ش شین با

 .میدیدوتامون ترک هویکه  میشد رهیبه خم خ کمیهم  دنینگاهش کردم و اونم سر بلند کرد و با د

 .میکرده بود فیکال سرتاپامون رو کث میدیخند یو هرهر م نیزم میافتاد

 .میدیخند یرو گرفتن و بلندمون کردن و ما همچنان ماومدن سمتمون و بازوهامون  پرستارا

 .میدیخند یگفتن ما بلند تر م یم یسمت پله ها و هرچ بردنمون

 خنده ها رو بشنوه یصدا مارستانمیت بزار

 و عذابه!؟  غیج یفقط جا مارستانیت مگه

منم گرفتن  ید تو حمام مردانه و بازوو پرستار آرکا رو هل دا میپله ها و در و باز کردن و از راه رو گذشت ریز بردنمون

 ! کیصابون کوچ هیدوش و  هیو  یفلز یها وارهیو در و باز کردن و انداختنم داخل د یبعد یو بردن راه رو
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 .دنیزدن و خند غیو شروع کردم به ج ستادمیآب سرد ا ریآب رو باز کردم و ز ریبودن ش ستادهیدم در ا پرستارا

 .شدیحموم منعکس م یفضا یصداش تو دمیکنار شن یوداد آرکا رو از راه ر یصدا

  ؟یخند یچرا م-

 زدم: غیج

 خوبه،امتحان کن یلیخ خیآب -

 بودم. اوردهیلباسامم در ن یزدم حت غیباز ج و

 .دمیشن یکنار م یآرکا رو از راه رو یداد رو پشت سرش خنده ها یچند لحظه صدا بعد

 .میگرفت یدوش م غیج غیبا خنده و ج دوتامون

 نه... ایهامه  یوونگیجزو د نمیدونم ا ینم

 خندم!  یرو دوست دارم حداقل م میوونگید یول

 ! نمیبیگن رو نم یترسناک رو که بهشون خانواده م یاون آدما حداقل

 رو دوست دارم یوونگید من

 ها جالب تره وونهید یایدن
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🔴#Part_60 

 

سمت  یپرستار مرد رفت سمت راه رو کیتونن آروممون کنن خودشون دست به کار شدن  ینم دنیپرستارا د یوقت

اومد سمت من و خودش لباسام رو دراورد و آب داغ رو که باز کرد آروم شدم و  یو مو کوتاه یآرکا و پرستار خال خال

 لبام اومد. یاز لبخند رو یرد

 در هم لباسام رو تنم کرد. یرستار با اخماو پ رونیاومدم ب چیام آروم شده بود حوله پ آرکا

 دادم یخودم رو بغل زدم و تند تند از سرما خودم رو تکون م سیخ یموها با

رنگ  عیرفت و معلوم بود پوستش سر یم اطیح یتو ادیبرنزه تر شده بود ز لینسبت به اوا دمیراه رو آرکا رو د تو

 بودن. ختهیر شیشونیرو پ سشیخ یو موها رهیگ یم

 زد و پرستار بردش سمت پله ها یمکچش

 من رو برد سمت اتاق دکترا یشگیهم ریزدم و پرستار برخالف مس یلبخند

روان  نیداشت بردم سمت در اتاق ا یدر هم که انگار باهام پدر کشتگ یکردم که با همون اخما یتعجب نگاهش م با

 دهیشناس جد
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 به دختره گفتم: رو

  ؟یخوا یم-

 شل گفتم: شینگاهم کرد که با ن یالو با اخم و سو برگشت

 ارث باباتو! -

 یرو صندل نمیو با حرص در رو باز کرد و بازوم رو محکم تر گرفت و بردم داخل و عالمت داد بش دیرو هم ساب دندون

تکون داد و از اتاق رفت و منم کامل لم  یزد و پرستار سر یگوشتالوش بلند شد و لبخند محو کلیبا اون ه دکتر

 اتاقش گرم و نرم بود.دادم 

 شده و پوستم مثل پوست مرغ شده بود. یخیس خیتنم س یسردم نبود فقط موها گهید

 شدم یم یطور نیبعد حموم ا معموال

 اش زل زدم. رهیو ت زیر یو بعد چشما دشینشست و به روپوش سف زشیپشت م دکتر

 کرد و گفت: زیچشم ر آروم

 !درسته؟دیدار یرابطه جالب هی یعنی یش یم دهید یلیخ ۹۹۰اتاق  ماریکه با ب دمیشن-

 نشست و گفت: یصندل ینگاهش کردم بلند شد و اومد و روبه روم رو رهیکردم و  خ اخم

 یاسمت رو به خاطر دارم ،شاد نیهم یبودم کشورت رو دوست دارم و برا رانیمن چند ماه ا-

 ژله بود!  هیتو جاش جابه جا شد و شب یکم

 یباب اسفنج یخانوم پاف تو هیشده بود شب اواخر مامانم چاغ نیا

 .یمرخص بش گهیتا چند ماه د دیکه شا هیدر حد ستیدونم که مشکلت حاد ن یم یشاد-

کن و خودت باش  میرو االن قا ید یبه همه نشون م یکه دار یا یشاد نیزنم ا یدارم باهات حرف م نیهم یبرا پس

 بگم. یه باهاش رابطه دارمدت هیکه  یاون پسر یمهم درباره  زیچ هی دیبا
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🔴#Part_61 

 

 هم رفت چند بار پلک زدم که ادامه داد: یاز قبل تو شتریبشم اخمام ب یاخرش باعث شد جد حرف

 .یفهم ینم یادیز زیبرات بگم چ شیماریبگم و از ب یپزشک بیو غر بیعج یدونم که اگر اسم ها یم-

 ! با حرص نگاهش کردم که ادامه دادیبگو نفهم هوی گهیه ددرد نکن دستت

 سمیبهش گفت ساد شهینم یرو...نداره حت یا گهید زیحاال...هرچ ای یتیچند شخص یماریآرکا ب-
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سر و کار داشته و االن...االن به  یشده اول که با سکوت و خاموش ماریب زاشیاز عز یکیاون بعد از دست دادن  اما

 .شهیداره خوب م یطرز باورنکردن

 که خوبه!؟ نیا-

 کرد یم یباز یرنگش باز یرو تکون داد و خود کارش رو تو دستاش جابه جا کرد و با خودکار آب سرش

کنه  یخوب شدن استفاده ابزار یرو آورده باشه ممکنه از تو برا یعیطب ریغ یخوبه،اما مشکوکه ممکنه به وابستگ-

 ...دیرو بکنه که نبا ییاکه کار ه یممکنه اون قدر براش مهم بش

 یکن ینباشه که تو فکر م یآرکا وارد شده ممکنه اون کس شیپرونده اش اسمش به خاطر خالکوب یپسر که تو نیا

 نگاهش کردم که سر تکون داد و کالفه گفت: جیگ

اره! فقط جا ثبت نشده اثر انگشت ند چیروح اسمش ه کیاسمه! مثل  هیفقط  میندار یچیپسر ه نی...ما از ایشاد-

 سابقتون مارستانیکردن و اوردنش ت داشیپ مارستانیب یتو

 ساله که اون جاست! و حرف نزده سه

 کردم. خی شتریدستاش گرفت و گرم نشدم برعکس ب یمشت شده و سردم رو تو یمکث کرد و دستا یکم

 بار پلک زد و گفت: چند

بامزه  یگاه دیخوب و اخالق جالب باشه شا یره پسر با چه کی دیرو بهش عوض کنم اما آرکا شا دتیخوام د ینم-

 .یکن یکه فکر م ستین یجذاب باشه اما اون یو گاه

 رو به دندون گرفتم و استرس زده از جا بلند شدم و گفتم: لبم

 یگیدروغ م می!چون با هم خوش حالیگیدروغ م-

 و گفت: ستادیتکون داد و اومد روبه روم ا سر

بهت وابسته شه  نیاز ا شتریب پسرنیخانوادت نزار ا شیپ به خونت یبرگرد یبش تو ممکنه چند ماه مرخص یشاد-

 نگهبان کیتو دست  دهیکه با مداد کوب هیپسر همون نیا

 زدم: غیحرص ج با
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 دیا یدفاع از من بود شما خودتون روان یبرا-

 لرزونم رو دوباره گرفت یسمتم و دستا اومد

 رو دارم. سابقش مارستانیپرونده ت ؟یبار قبل چ-

 پرستار رو برگردوندن. یپرستار و خفه کرده اما با دکترا با هزار بدبخت کی شیپ دوسال

 ناباور و گردم زل زد و گفت: یچشما به

 از نگهبانا خورد کرده. یکیسالن رو با سر  یها شهیش مارستانیدو ماه قبل از رفتن تو به ت-

 

 و داد زدم: دمیبه در کوبزدم و  غیو ج دمیرو وحشت زده از دستش کش دستام

 !وونسید،دیکن یبستر دیایخل و چل رو ب نیپرستار در و باز کن ا-

 کرد. یتر م خیو حرفاش بدنم رو  لرزوندیگوشم رو م یبلند دکتر پرده ها یشد صدا یدر باز م تا

 که بفهمم اشتباه کردم ازش دور باش. ی.پ حداقل تا موقعیازش دور باش شاد-

 و پرستار بازوم رو  رونیرو پرت کردم ب باز شد و خودم در

 تا بهم برسه. دییدویکه پرستاره م یو دکتر عالمت داد ببرتم و تند تند به سمت پله ها رفتم جور گرفت

 احمق! ش یروان پر وونسیامکان نداره!دکتره د نه
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🔴#Part_62 

 

پرستاره در رو تو صورتش  یگرد شده  یرت کردم داخل اتاق و در مقابل چشمااتاقم رو که باز کرد خودم رو پ در

 محکم بستم و خودم رو پرت کردم رو تخت.

 چشمام کنار زدم. یو موهام رو از جلو دمیگردنم بود کش یکه رو یبه چسب یدست

 داره لیزنه اگرم بزنه دل ینم بیآس یاما مثل منه به کس وونسیآرکا د یعصب یلیبودم، خ یعصب

 کرد یکه با اد یکار مثل

 خوبه آرکا

 گن. یخوبه همشون دروغ م یلیخ آرکا

 دنمید ومدنیبارم ن کیخانوادت کدوم خانواده؟  شیپ یگرد یو برم یش یگه خوب م یم احمق



 ها یمارستانیت

171 
 

 روانشناس شیبار بردنم پ کی کال

 .ستنین یچیاونا ه مارستانیت یکه کردن آوردنم تو یکار نیبود اول رانیاونم تو ا 

 زدم: غیج

 خوام خوب شم. ی.پ نمستنیمن ن ی چیاونا ه-

 زدم: غیو ج نیزم یچنگ زدم و انداختمش رو یادامه دادم و به رو تخت غامیج به

 شم یمن خوب نم وونمید وونم،منیمن د-

 و داد زدم: دمیپام به تخت کوب با

 زمیریها به هم م وونهیهمه جارو مثل د دینیبب-

 ام وونهید چون

 .دمیخند یو بلند بلند م دمیخنده هام،دستام رو باز کردم و دور خودم چرخ نیو ب دمیخند بلند

 .نیخودم رو انداختم رو زم غیو با ج دمیخنده هام موهام رو کش نیاتاق باز شد و ب در

 زدم: غیکردن با هقهقه ج هیو شروع کردم به گر 

 ام خوبه؟  وونهیام؟ من د وونهیمن د نیدید-

 ارد اتاق شدن و نگاهم کردن.مبهوت و پرستارا
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 هوشم کردن یکه آخر ب دمیطرف و اون طرف کوب نیکردم و خودم رو به ا غیج غیقدر ج اون

 از گردنم حس کردم. یقسمت یآمپول رو که رو سوزش

 یرفت و همشون رو تار م یم یاهیتخت چشمام سرفت و بازوهام رو گرفتن و انداختنم رو  جیو سرم گ دیلرز پاهام

 .دمید

 بندن یکه دارن دست و پاهام رو م دمید یم

 ندارن. میباشم کار وونهیزدم ،خوبه اگه د لبخند

 گردم یبر نم یطور نیخوبه...ا یطور نیا

 

 بود تی! اما خواب نبود خود واقع دمیخواب
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 جشن تولد دختر دوست بابا میبود بر قرار

 جا نیا میاومده بود رانیاز ا تازه

تر شده بودم حالم خوب نبود و مامان معتقد بود از  ریزدم افسرده تر و گوشه گ یزبانم خوب نبود حرف نم یلیخ

 !ارمیدرم یبودم و دارم لوس باز ضیاولشم مر

 وقت نخواست که خودش دست به کار بشه چیگفت ببرنم دکتر اما ه یشراره م 

  مگه منم آدم بودم؟وقت باهام حرف نزد اصال چیه

 شوق و ذوقشون شدم ریو ...منم درگ شگاهیانتخاب لباس و آرا ریهفته بود که مامان و شراره درگ هی

 خارج بشم. مییتنها لهیخواست از پ دلم

 باشم منم لباس انتخاب کردم یکنم خواستم دوباره شاد دایاجتماع بشم دوست پ وارد

 کردم شیموهام رو فر کردم و آرا یمهمون شب

 رفته بودن شگاهیکه آرا یبه شدت شراره و مامان نه

 یبرگشته و داشتن با بابا راجب راه افتادنشون حرف م شگاهیاز اونا خوشگل تر شده بودم مامان و شراره از آرا اما

 بود و دوست داشتم شرکت کنم. یبزرگ یزدن مهمون

بودن پاره  ندرالیده شد و لباس به تنش به جرم سآما یمهمون یکه  خوش حال برا ییندرالیبا س یمن فرق یماجرا

 شد نداشت.

 یبودم اون شب نرفتم مهمون یبه جرم شاد منم

  اد؟یام م یچشم گرد کرد و مبهوت گفت مگه شاد دنمیبا د مامان

  ؟یکن یزیآبرور یخوا یم ؟یایشد و گفت تو چرا م رهیخ شمیمات به لباس و ارا شراره

 ! یدون یبهتره...بازم خودت م یایو گفت: به نظرم ننگاهم کرد  یبا گرفتگ بابا

 بار چندم مردم؟  یاون لحظه برا من
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 .لمهیچهارم؟ شده بودم مثل اون ف ای سوم

 نبود. الشمیخ نیخواستن اعدام کنن ا یرو م پسره

 و وحشت کرده بود. دیلرز یم دیکه کنارش بود مثل ب یمرد ریپ اما

 مرد گفت...بار اولته؟  رینتظر اعدامشون بودن به پکه م یتیجمع یاهویه نی!بدیخند پسر

  ؟یریمیم یبود بار اولته که دار نیا منظورش

 اونا اعدام شدن.  ؟یترس یم که

 پسره نمرده بود چون احتماال بار ها بار قبال کشته بودنش...روحش و ...قلبش و... اما

 ام اون شب دوباره کشتن. یشاد

 ینستاگرامیا ید پ ها پیاون کل هیبودم شب شده

 ...اههیو خط چشمش س ملیر ختنیحمومه و کل صورتش از ر یاونا که دختره تو از

دوش آب  ریکه فرشون کرده بودم ز ییو بلندم و موها یحموم با همون لباس کاربن یو من اما تو یرفتن مهمون اونا

 نشسته بودم.

شدن موهام و سرما خوردنم مهم  سیهم بود؟ خو لباسم م شیزانوهام گذاشته بودم و خراب شدن ارا یرو رو سرم

 بود؟ نبود...

 کردن... وونشیکه د وونهید هیکه هستم شدم  ینیمهم نبود بعد اون شب...شدم ا گهید یچیه
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*** 

 کردم. یپا و اون پا م نیو ا ستادهیدر ا پشت

 ماه شیاز ش شتریب کمی دیدارم شا شتریبه درمان ب ازیداد ن صیقرار نبود مرخص شم دکتر تشخ گهید

 

 کردم!  هیداخل و خودم رو تخل دمییدو یفور رونیباز شد و بالخره دختره اومد ب در

 ها!  هیخوب زیچه چ یی...دستشویآخ

 .رونیباال و در رو باز کردم و اومدم ب دمیرو کش شلوارم

  اد؟یتا صد شماردم پس چرا نمکت نشستم و  مین یسمت  محوطه و رو رفتم

 شروع کردم به شمردن. دوباره

 و چهار... یچهل و هفت،پنجاه و سه،س-
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 رو کنارم حس کردم. یکه حضور کس شمردمیم داشتم

 برگردوندم و آرکا ابرو باال انداخت و گفت: سر

  ؟یشمریم یاالن مثال دار-

 زل زد و گفت:شل سر تکون دادم که اخم کرده به موچ دوتا دستام  شین با

 چرا کبودن؟ دستت رو بستن؟ حمله بهت دست داده؟ با تو ام! -

 نگاهش کردم و تند سر تکون دادم و گفتم: جیگ

 کردم یشلوغ کار کمی-

 زد و گفت:  هیکتش تک مین یدر هم فرو رفت و به پشت ابروهاش

 کنن. تتیاذ زارمیم،نمیکن یفرار م-

 ترسناک گفت: ییجورا هیاما زد و مهربون  یبرگشت سمتم و لبخند هوی

 کنن!  تتیتونن اذ ی...نمیعنی-

 نیماش هیاز هم باز شد و نگهبانا کنار رفتن و  مارستانیت یخروج یدرا هویو  ختیچاکوندم و موهام رو به هم ر شین

 بود. یجور جالب هیشکل اتوبوس اومد داخل و اتوبوسش 

 شد. ادهیپ نیاومده بود از ماش شیچند وقت پمد  یونیکه از برنامه تلوز یباز شد و همون زن درش

 .یو کوتاه آب یچتر یکه دور گردنش بودن و موها ییو خزا یرنگ یداشت رنگ یجالب سیف

 رنگش قرمز بود شهیبودمش هم دهیکه د یکه از وقت ییلبا و

 و شکل خودش بودن به سمت ساختمون رفتن پیکه تو ت یینگهبانا و همراه دختر و پسرا با

 گفت: لکسیبرو باال انداخت و را آرکا

 جا؟  نیا انیم یه یواس چ نایا-
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 باال رفته گفتم: یابرو ها با

  ؟یزن یحرف م یکوچه بازار یتو واسه چ-

 سمتم و شونه هاش رو باال انداخت. برگشت

 .یفتیکم کم راه م یدیتازه کجاش رو د-

 اما هنوز زود بود! رو باد کردم و خواستم موهاش رو بکشم که نگهبانا سوت زدن  لپم

 داشتن یعده رو نگه م هیبردن اتاقاشون و  یهارو  م ضیعده از مر هیرو بلند کردن و بردن سمت ساختمون  هممون

 اومد سمت آرکا و بازوش رو گرفت تا ببرتش سمت اتاقش. نگهبان

 برگشت سمت نگهبانه و گفت: آرکا

  ؟ینیب یرو م نیا-

 اره کرد.حرفش به پاهاش اش نیزمان با ا هم

 مرد جا افتاده بود اخم کرد و گفت: هیکه  نگهبان

 خب؟ -

 زد و سرش رو کج کرد و گفت: یلبخند آرکا

  ؟یبهم دست نزن گهیتونم راه برم پس چه طوره د یپا دارم و خودم م یدیحاال که د-

 آرکا رو ول کرد و داد زد: یخنده و نگهبانه با حرص بازو ریزدم ز بلند

 فتیراه ب-

 که بشنوم گفت: نیا یبرگشت و برا آرکا

 نگهت داشتن یبعدا بهم بگو واس چ-
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و الغر بودن و  فیکه نگه داشته بودن همه ظر ییپله ها گم شد و پسرو دخترا چیبراش تکون دادم و توپ یسر

 یعاد یمارایگروه ب یعنی aهمشونم از گروه 

 آرکا خطرناکه؟  یعنیود!؟ من نب یهم طبقه  نیهم یبود برا bگروه  یدسته  یآرکا تو یعنی

 زدم: غیسرم زنگ خورد و با حرص زدم تو گوش خودم و ج یروانشناس تو یحرفا

 یبه حرفاش فکر کن یکن یغلط م-

 و چاکوندم و گفتم: شمیکردن ن یبا بهت برگشته و نگاهم م همه

 ...با وجدانم بودم.زهیچ-

 اومدن. نییپا هیونیزینگهبان و اون خانوم تلو و دو تا از دکترا به همراه سر مارستانیت ریپله ها مد از

 در هم سرد و خشک گفت: یبرنج بود با اخما ریرنگ و رو و ش یمرد الغر و ب کیکه  ریمد

 .دید یوقتتون و هدر م دیدار یخطرن به نظر من الک یب نایا-

 .میکرد یرفت ما مثل خل ها بهش نگاه م یراه م نمونیاومد سمتمون و ب ریبدون توجه به مد زن

 اومده بود گفت: ممیقد مارستانیکه از ت ییاز خل و چل ها یکی

 موهات رنگ آسمونه...-

 زد و گفت: یزنه که زنه زود عقب رفت و بهمون نگاه کرد و لبخند یدست بزنه به موها اومد

 سالم-
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 ساله بود. یگره زد و حدودا سرو به همو الغرش  دیسف یکردم که دستا ینگاهش م جیگ

 جا نیاومدم ا یونیزیبرنامه تلو کیمن از طرف -

 یدخترانه و دختر ها لباسا یپسرا لباسا یعنیکنن  یخاص و بامزه درست م یدختر و پسرا لباسا یما برا یطراحا

 پوشن یپسرانه م

 نس مقابل و هم جنس هستشها به ج شیاز هم گرا تیحما یبرنامه برا نیرن ا یسن راه م یرو و

تا  دینکن یو شلوغ کار دیامشب اروم باش میوار دیو ام میامشب برنامه دار میکار انتخاب کرد نیا یشما رو برا و

 .دینیبب ونیتلوز یرو تو رتونیتصو

 شدمون نگاه کرد و گفت: زیر یبه چشما رهیخ یکم

  د؟یمتوجه حرفام شد-

 زنه گفت: یبه موها رهیاز خل و چل ها خ یکیه دوباره ک میکرد یمثل گاو فقط نگاهش م هممون
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 اَه موهاش رنگ آسمونه! -

 :و گفت دیخند یو عصب دیشکست و زنه چند بار پلکش پر یمگس کنار گوشم م زیو زیو یسکوت سالن و صدا تنها

 خب،چه قدر شوق و ذوق! -

 زد و از پله ها باال رفت شخندیاخم کرده ن ریمد

 تر مو بلند کنارش اشاره کرد و گفت:دست زد و به دخ زنه

 کنه یونوس بهتون کمک م-

 یزایچ هیو  یبزرگ صندل یها نیزدن و ماش یمحوطه باغ چادر بزرگ یما تو جیعصر در مقابل نگاه گاوانه و گ تا

 .اوردنیم یبزرگ و آهن

رو سن  میرفت یپرده ها م بعد از کنار رفتن دیگفت با یکه اسمش ونوس بود مدام بهمون م یو قد کوتاه یتپل دختر

 .میرفت یو مثل مدل ها راه م

 ها رو بلند کرد و گفت: وونهیاز پسر د یکی ونوس

 چرخ بزن و برگرد. مین کیراه برو و  میخب حاال مثل من مستق-

 خودش راه رفت و انجام داد ونوس

 وع کرد به راه رفتنو دستاش رو به کمرش زد شر ستادیکه ونوس گفته بود ا ییسرش رو خاروند و جا پسر

 رفت،تعجب کردم. یخوب و با ژست راه م یلیخ

 با ذوق گفت: ونوس

 نهی!همنیآفر-

زد و  یخرک رجهیش هیپسره به هم گره خورد و  یو گفت پاها نیونوس جان شور بود تا ا یکه چشما ییاز اون جا و

 .نیتلپ افتاد زم

 به سرش و گفت: دیدستش رو کوب یتو یلول شده  یهاو ونوس کالفه برگه  میدوباره مثل گاو نگاهش کرد هممون
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 شمیم وونهیمنم االن د ایخدا-

 بلند شد و با ذوق گفت: نیزم یپسره از رو میمثل گاو نگاهش کرد باز

 خوبه؟ -

 با حرص چشم بست و گفت: ونوس

 ...ینفر بعد-

 ستادیو رفت گوشه ا دیلب برچ پسره

 از کردم و گفتم:براش سوخت و رفتم کنارش و بازوش رو ن دلم

 نداره بیع-

 توجه بهم روش رو برگردوند و رفت!  بدون

 بهت و حرص گفتم: با

 واال!  ومدهین واناتیبه ح یخوب-

 ! میگرفت یم ادیداد البته مگه  یم ادیهمش ونوس بهمون  میبود ریکال تا شب درگ خالصه

 موم شدکه بود ت یزیهرچ ای جیهمون درست کردن است ایدرست کردن چادر  کار

 گذاشته بودن و نگهبان ها ام حواسشون بهمون بود یشیارا لیو وسا نهیو آ زیسالن م یتو

 کردم. یکردن مثل خل ها بهش نگاه م شیو شروع کرد به آرا یو نشوندم رو صندل زیاز پسرا بردم پشت م یکی

 کرد که گفتم: یمداد انتخاب م داشت

 کنه شمونیپسر آرا مینیبش دی...حاال باگهیجلل خالق،اخر زمانه د-

 دیگفتم نفهم یبه فارس چون

 همون رنگ!  یزرد و ابروها و مژه ها یو موها یآب یقدر ماست بود...چشم ها چه
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 بود دیزرد و سف نیبود ا اهیآرکا س یهرچ
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 خودم هنگ کردم. دنیدبلند شدم با  یساعت تموم شد و وقت میبالخره بعد ن ممیگر کار

مرده ها بودن و  هیهمه ماه شب نیبود بعد ا یعال زیچشمام و رژ لبم...همه چ شیداده بودن ارا ریرو واقعا تغ صورتم

 دخترا بودم!  هیبار بود که شب نیاول نیخل و چل ها ا
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ند لحظه چشمش رو ازم نگاهم کرد و بعد چ رهیخ یرو داد به دستم و کم یراهنیبار مبهوت پلک زدم و پسره پ چند

 جدا کرد و گفت:

 برو بگو ونوس تنت کنه-

دستش گرفت و انگار  ریدختر ز یوز و فرفر یموها دنیدست از شونه کش دنمیتکون دادم و برگشتم و ونوس با د سر

 یترنس ها م هیپسرا رو شب ایکردن  یترنس ها م هیاز دخترا رو شب یخواستن اون رو شکل پسرا کنن اخه بعض یم

 کردن...

 ام گه مثل من مثال هم جنس باز بودن!  ایبعض

 دورم زد و گفت: یبر سرم کنن زبونم رو گاز گرفتم و وتوس چرخ خاک

 تو!  یچه ناز شد-

 لباس بود. ضیتعو یکه حاال برا ییمارایاز ب یکی یسمت اتاق دیرو گرفت و کش دستم

 کردم. یچنان مثل گاو نگاهش مرو در اورد و منم انگار نه انگار بدون خجالت هم  لباسام

 و که تنم کردم رسما ذوق مرگ شدم. راهنیپ

 پرنسس ها شده بودم. هیشب

 و لبم رو ازاد کرد و با حرص گفت: دیچونم رو کش یو ونوس فور دمیگز لب

 پرنسس میبر ای.بش،ینکن رژت پاک م-

 زدم.  ینیگغم لبخند

 ! یمارستانیت پرنسس

 نوشت. یداستانم رو م یا سندهیزدم اگر نو یم رو رغم یجالب یشک قصه  یب

 دخترونه داشتن از خنده منفجر شدم. یاز پسرا که لباسا یبعض دنیهمه اماده شده بودن با د 

 کرده بودن و براش رژ لب زده بودن مثال ترنس بود. یشرت صورت یاز پسرا شلوار و ت یکی تن
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و ...همه اومدن و  یو مجر یبردار لمیسا و پرستارا و خود اوامل فبودن و بالخره دکترا و روان شنا ریشب همه در گ تا

 بود. یجالب یو کال فضا میکردن و ما پشت پرده بود ینور افشان

 کنن. یخراب کار جیها رو است وونهینگران بود د ونوس

 میداشت یحالت فراموش  ایافسرده بودن  شترمونیب ایبد نبود  یلیخب ما اوضاعمون خ اما

 ن...مثل م ای

 .میونیتلوز یاالن رو  شبکه ها دونستمیبه طور زنده حالت پخش گرفت و م یونیتلوز برنامه

 .دمیشنیرو از پشت پرده م یمجر یصدا

من استپ کرد و با حرص  دنیاز دخترا که لباس مردونه تنش کرده بودن اما با د یکیرفت سمت  یداشت م ونوس

 گفت:

 کو رژ لبت!  یشاد-

 خطا کار  گفتم: یگرد نگاهش کردم و مثل بچه ها ییو با چشما جیگ

 ...خوردمشزهیچ-

برداشت اومد سمتم  زیم یو رژ لب رو از رو میتو اتاق گر دیزده به سمتم اومد و دستم رو گرفت و من رو کش حرص

 بودم،نرم و گوشالود!  رهیو من تمام مدت به لپاش خ دیآروم و اخم کرده رژ لب رو، رو لبام کش

 !؟ رمیالن گازش بگا شهیم یچ

 زد و گفت: یغیکه ج رمیباز کردم گازش بگ هویرو  دهنم

 رژ لب خورد به گونت اَه-

 نکرد دایحرص رفت و در کشو هارو باز کرد اما دستمال پ با

 گفت: یرو گرفت و رو تخت نشوند و عصب دستم
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 .ادیرو صدا کنم ب موریصبر کن تا گر-

 رو گرفتم. میشونیانداختم و با دستام پ نییسرم رو پا و پشت به در کالفه رونیاتاق رفت ب از

 نفسم از وحشت رفت میآرکا تو چند سانت دنیو بلند شدم و برگشتم که با د دمیقژ  باز شدن در رو شن یصدا
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 یابیکرد و از چشمام تا پاهام رو ارز نییو پاسرش رو باال  جیاش رو بهم دوخته بود و چند بار پلک زد و گ رهیخ نگاه

 کرد. یم

 گفتم: جیگ

 آرکا! -

 لباش گرفت و گفت: یرو جلو انگشتش

 ! سیه-

 زد و گفت: ینگاهش رو بهم دوخت و سوت دوباره

 از لولو به هلو؟ -

 نگاهم کرد. رهیشد و سرش رو کج کرد و خ کیو بهم نزد دیحرص زدم به بازوش و خند با

 حرفا...نه! نیو ا یخوشگل ینه برا رهیتونست چشم ازم بگ یاهش! انگار نمبود،نگ بیعج

 خشکش زده بود انگار

 آرکا! -

موچ دستم رو گرفت و اون دستش رو دور کمرم حلقه کرد و سرش  هویگذاشتم که  نشیدستم رو، رو س دیفهم ینم

 اش گفت:دندون یزد اروم از البه ال یم یکه حاال به سرخ ییرو خم کرد و با چشما

 نگاهت کنن؟  یدوست دار ؟یدیرو پوش نایا یواسه چ-

 یبا بهت به آرکا نگاه م موریازم فاصله گرفت و ونوس و گر یدر باز شد و آرکا فور هویچند بار پلک زدم که  جیگ

 کردن

 نگاهشون کردم و گفتم: یوزق یچشما با

 ...زهیچ...چ-

 با حرص گفت: هوی آرکا
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 ..لباسا رو تنش ک. نیچرا ا-

 .شدیاز اتاقش فرار کرده براش بد م دنیفهمیادامه جملش رو بگه و اگر م نزاشتم

 خشک شده گفتم: موریو تند روبه ونوس و گر عیسر نیهم یبرا

نشده لباسم نداره االن اجرا  ممیدنش،گریمدت پشت تخت خوابش برده بوده ند نیهاست تمام ا وونهیاز د یکی-

 ! شهیشروع م

 به لپش و گفت: دیبزد و کو یغیج ونوس

 ! میکار کن یهوگو حاال چ-

 و گفت: یشیآرا لیسمت وسا دییکه اسمش هوگو بود دو پسره

 کنم یاالن حلش م-

 و ک ر م و رژگونه برداشت. ینشوندش رو صندل یبگه که پسره فور یزیخواست چ آرکا

کنه  دایپ تیو مطمئن بودم موقع دیکش یالتماس کردن دراوردم تند تند نفس م یآرکا عالمت دادم بلند نشه و ادا به

 ! زهیر یخونم رو م

 تا آرکا رو درست کنن رونیگونم رو با دستمال و کرم پودر درست کرد و من و از اتاق برد ب ونوس

 پسر نما بود یاز دخترا یکینفر  نیپشت پرده و پرده کنار رفت و اول میرفت ما

 گرفتن یگشت و همه ازش عکس مرفت و بر تیتق و لق بود اجراش اما با موفق کمی

صحنه روبه روم خشک شده چند بار  دنیدر اتاق باز شد و با د نمونیو سر و صدا و حضور نگهبانا ب یاون شلوغ تو

 پلک زدم

 !لیحضرت ف ای
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 کال نتونستم خودم رو کنترل کنم. دنشیباد

 یکه ضعف کرده بودم و مثل غش کرده ها افتاده بودم رو پله ها م یجور دمیخند یبلند م بودم رو پله و بلند نشسته

 .دمیخند

 متوجه من نشده بود هنوز

 یصورت یبا چکمه ها دیزانو سف ریشلوارک ال ز کی! شیتو هم و جد افهیق نیبا ا آرکا

 ! رونیگنده زده بود ب یه هاشونش با اون عضل کیکه  یصورت یبا بندا دیشل و دخترونه سف قهیشرت  یت هی
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 شده و خط چشم!  یصورت ی! و گونه هایهمه جالب تر رژ لب صورت از

 که کج کرده بودن موهاشم

 بود و قرمز شده بو. یاز حرص رو کبود افشیق

 گردنشم متورم شده بودن یرگا

 دمیخند یهم چنان بلند بلند م من

گرفتم تا نخندم آروم لبم رو گاز گرفتم و رفتم دهنم یرو جلوخندم نکشتم بلند شدم و دستم  دنیکه با د نیا یبرا

 دهیانگار قاتل باباش رو د دنمیسمتش با د

 گفتم: دیلرز یکه از زور کنترل خنده م ییصدا با

 ! یچه خوشگل ش...شد-

 گفت:وار نگاهش رو بهم دوخت و  دیو آروم و تحد دیآروم کوب واریرو گاز گرفت و چشم بست و مشتش رو به د لبش

 کشمت!  یم یبه قرآن بخند یشاد-

 ومدیخورده نم ملیر یو مژه ها یگفت چون اصال جذبه به اون رژ لب صورت یرو نم نیا کاش

 از خنده ولو شدم. بایرو گفت دلم رو گرفتم و تقر نیا تا

نگاهم کرد و و با حرص  واریبازوم رو گرفت و کوبوندم به د هویخنده  نیکرد،ب ینگاهم م یگرد کرده و عصب چشم

 نفس نفس زنون گفت:

 زهر مار-

 خنده. ریرو گفت باز زدم ز نیا تا

 از عکاسا بود با ذوق گفت: یکیو برگشتم و  دمیعکس رو شن کیچ یصدا هوی

 یچه سوژه توپ یوا-

 رفت!  دییرو گفت دو نیا تا
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 برگشت سمتم و سرش رو چپ و راست گرد و چشم  بسته گفت: آرکا

  اد؟یبکشمت... دردت ن یجور ،چهی...وایشاد یوا-

 ما با حرص گفت: دنیونوس در سالن و باز کرد و با د هویکردم که  یگرد شده نگاهش م یچشما با

  اینوبت توعه زود ب یشاد-

 گفتم و بعد دستم رو ول کرد. یفشار داد که آخ اروم یدستم رو کم یحرص آرکا

 طه.سمت ونوس و دستم رو گرفت و برد سمت محو دمییدو یفور

پرده رفت کنار و ونوس از  امیکه فرصت کنم به خودم ب نیداخل و از پله ها رفتم باال و قبل ا میپشت چادر رفت از

 گوشه هولم داد و با سر پرت شدم داخل! 

 زل زدم و سرم رو بلند کردم و آب دهنم و قورت دادم. نیدورب یخل و چل ها به فالش ها مثل

 کردم به راه رفتن توجه به نگاه هاشون شروع بدون

 راه برم. زادیکردم مثل ادم یم یسع

 زدیچشمام رو م نایفالش دورب یو رنگ دیعکس گرفتنشون و نور سف کیچ کیچ یصدا
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 کردم. یکارو نم نیکاش ا یلحظه نگاهم رو گردوندم و ا کیلحظه فقط  کی تیجمع نیب

 انگار شکافت و برق چشماش چشمام رو کور کردرو  تیمامان دل جمع  ی رهیت یچشما

 دمیشن یضربان قلبم و م یشد و صدا ونیدر م یکی نفسم

 صحنه آهسته شده بود زیهمه چ انگار

سن رژه برم و مسخره بشم اومده بود  یکنن رو یکه مثل عروسک درستم کردن و وادارم م نهیبب نتم؟یبود بب اومده

  نه؟یخورد شدنم رو بب

 نکرده بود. یتفاوت چینگاهش هبود و  تنها

 احساس یتفاوت و همون قدر ب یقدر ب همون

 کردن؟  ینگاه م یطور نیها ا مادر

 شد یچ دمینفهم

 .نیکرد به پشت پشت پام و خوردم زم ریکفشم گ یخورد پاشنه ها چیپ پام
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رون چپم پاره شده بود و هم لباسم تا  ی...انتهادنیخند یکه بلند بلند م یها و عکاس ها و مردم نیتموم دورب یجلو

 رفت یم یخروج یبود که بلند شده و پشت کرده و به سمت درا یچنان نگاه اشک آلودم به مامان

 مرگ بار یسنفون هیداشت... یسرم سنفون یخنده ها تو یصدا

 رو گونه هام. ختنیر یم یگریاز پشت د یکیاشکم  قطرات

 زدم: غیبه مامان ج رو

  ؟یکار کرد یباهام چ ینیبب یاومد ؟یخوش حال شد-

 انداخت یمغزم خش م یو ...رو اهویخنده ها و ه یبه من خشکش زد و هم چنان صدا پشت

 :دمیپشت سرم شن ییجا هیدختر و  کی یصدا

 !؟ نگیهارو چه به اجرا و مدل وونهید-

سوزش افتادم رو  به یزخم شده و کف دستا یقهقه اشون دلم رو لرزوند و توهمون حالت افتاده که زانوها یصدا

 زدم: غیکرد ج یدردناک تر م

 .!نیبب یکار کرد یباهام چ نیبب ساینرو،وا-

 و دستاش مشت شده بود ستادهیکه پشت به من ا دیفهم یم یفقط اون دنیفهم یحرفام رو نم هیبق

 داشت و رنگ موهاش عوض شده بود شیهنوزم ارا کیبود و ش بایشده بود! هنوزم ز الغر

 بود؟  یچ دمیپوش یکه م یبود؟ لباس یخوردم چ یکه م ییغذا مارستان؟یتکجا بودم؟  من

 زدم: غیو ج دمیزخمم به کف سن کوب یزدم و با کف دستا غیج

 چال کردم مارستانیت نیهم یواراید یتورو البه ال یستیمن ن زیچ چیتو ه یستیتو مادر من ن نیبب ن؛ینرو،برگرد بب-

 زدم: غیج هیمحو شد با گر دمیاز د یو وقت دییوچند لحظه با سرعت به سمت در د بعد

 یبرام مرد نیبب یکه  از چشمام افتاد نیبه چشمام نگاه کن و بب نینرو...برگرد بب-

 زدن یم شخندیگرفتن و ن یملمیبه دست ف ی.حاال همه گوشدنیخند ینم گهید
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 برم.راه  تونستمیلنگ کفشم نم کی یحرص بلند شدم و به خاطر شکست پاشنه ها با

گرفت رو گرفتم و  یم لمیکه داشت ف یپسر ی قهیو  نییپا دمیسن پر یتا کفشام رو با حرص در اوردم و از رو دو

 گفتم: یزدم و به فرانسو غیج

  ؟یریگ یملمیچرا ف-

هولم داد که خوردم به پله ها و  یتو صورتش که خم شد و جور دمیگرفت با دست کوب یم لمیف شخندیهمون ن با

 گرفتن یملمیو همچنان ف افتادم

که هولم داده بود همهمه  یپسر یمثل گلوله تو سالن و افتادنش رو یزیچ هیشدن  کیاومدن سمتم اما با شل نگهبانا

 برن جلو... دنییشد و نگهبانا دو
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 زدم و تو خودم جمع شده بودم یزد و من هق م یپسره رو م آرکا

 ا بازوش رو گرفت و برش گردونداز نگهبان یکی

 خودش پاش بود اما لباس تنش نبود. شلوار

 بود و مثل قبل شده بود. سیو موهاش خ صورت

 یتو شکم نگهبان کچل دیرو برداشت و بلند کرد و کوب یتو صورت نگهبانه و نعره زد و خم شد و صندل دیارنج کوب با

 که پشت سرش اومده بود تا بزنتش

 شده بود. یوحش ریتونستن جلوش رو بگ یشد و نگهبانا نم یترا تو سرم اکو مدخ غیج غیج یصدا

 لمیاز پسرا رو که داشت هم چنان ف یکی ی قهیرفت و  واریبه د دهیو چسب دهیترس یتند به سمت دختر و پسرا تند

 ردپسره دراو یدستا یرو از البه ال یگرد شده گوش یگرفت رو گرفت و سرش رو کج کرد و با چشما یم

 فرو کرد تو دهن پسره هویرو  یپسره گرفت و گوش یرو جلو دستاش

 یکه گوش یگوش یبه انتها دیکه آرکا با کف دست کوب ارهیرو درب یکرد گوش یم یسرفه کنان و با دهن باز سع پسره

 .نیدهن پسره و پسره با سرفه و خرخر کنان افتاد زم یفرو رفت تو مهیتا ن

آرکا رو گرفت آرکا ام از پشت با سرش محکم  یبلند شد و از پشت شونه ها یهبانا زخماز نگ یکیزدن و  غیج دخترا

ها و دو نگهبان  یصندل یپرتش کرد که افتاد رو ینگهبانه و برگشت و دست نگهبانه رو گرفت و جورتو دهن دیکوب

 مونده یباق
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 نیا یادیبود و نگهبان ز مارستانیاز ت جینشده بودن خارج بودن چادر است یشلوغ نیکه نگهبانا متوجه ا نیا لیدل

 جا نبود

دستش بود ترسناک به دختره نگاه کرد و دختره با ترس به آرکا نگاه کرد  یگوش ییاز دخترا یکیبرگشت سمت  آرکا

 و بعد ساکت به ارکا نگاه کرد. دیبلند کش غیج هیو 

 یجور هیصورت دختره نگه داشت و  یسانت دختره رو گرفت و دهنش رو تو دو یبازو هویام سرش رو کج کرد و  ارکا

 ! دینعره زد که من پاهام لرز

و ارکا با نفس  نیرو انداختن زم اشونیشد و غش کرد و ارکا ولش کرد و همه با ترس گوش دیچشماش سف دختره

 نگاه کرد و اومد سمتمبهشون زیآم دیتحد بودم دهیکه تا به حال ازش ند ینفس و چهره ا

نم دارش گذاشتم و هق زدم و  نهیس یکه پرت شدم تو بغلش.سرم رو رو دیا خشونت گرفت و کشبازوم رو ب هوی

 .دیلرز یدستام م

 بود. یعصب یلیزد خ یگردنم فرو کرده و تند تند نفس نفس م یرو تو گود سرش

 ! من و انداخت رو کولش! کیبغل کردن رمانت یدست انداخت دور کمرم و به جا هوی

 شده بود!  یانگور لیگور هیشب

طرف و اون  نیو خم شد و تند تند با سر ا نیمن و گذاشت زم رونیاومدسم ب یچادر و وقت یو برد سمت خروج من

 نه!  ای دمید بیآس نهیخواست بب یکرد م یطرف بدنم رو نگاه م

 نگهبان ها و چراغ قوه ها و پارس سگ ها بعد چند لحظه دورمون پر شد از میدیشن ریآژ یزدم که صدا یمحو لبخند
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 رو به نگهبانا دوخت شیو نگاه وحش ستادیجلوم ا ارکا

تو سر نگهبانه و لگدش زد و  دیاز نگهبانا با شوکر اومد سمتش که موچ دست نگهبان رو گرفت و با شوکر کوب یکی

 نیانداختش زم

 زدم: غیآرکا ذوق زده ج یروزیحال از پ خوش

 بود؟  نیکل زورتون هم-

داره به  یهوشیب راشیدونستم ت یکه م یدیسف یبا اسلحه ها یبه نگهبانا بود همون لحظه نگهبانا چند نفر منظورم

 سمتمون اومدن وچشمام گرد شد و وحشت زده لبم و گاز گرفتم
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 رخش رو برگردوند سمتم و سرش و کج کرد و گفت: میآرکا ن 

  ؟یمردیم یگفت یرو نم نیا-

 و داد زد: واریبه د دشیا اومد جلو که ارکا اسلحه اش رو گرفت و کوباز نگهبان یکی

 ماله منه،فقط ماله منه-

و سوزن رو کند و  نشیس یسوزن فرو رفت تو هیکردن و  کیکه به سمتش شل یداد زد و رفت سمت نگهبان بعد باز

 یرو گرفت و پرتش کرد رو دهیگردنش فرو رفت و آرکا گردن نگهبان ترس یکرد و سوزن تو کینگهبانه دوباره شل

چشمام و گرفتم و  هیزدم و با گر غیکردن  ج کیهمشون شروع کردن به شل هویو  یو رفت سمت نگهبان بعد نیزم

 تو کل نقلط بدنش پراکنده فرو رفته بودن یسوزن یها ریت

ته شد و با زانو بس مهیقدم به سمتش برداشتم که چشماش ن کینگاهش کردم و دستاش رو آورد سمتم و  هیگر با

 نیسر خوردم زم هیو نگهبانا دورش جمع شدن و با گر نیافتاد زم

شون با حرص خون دماغش رو پاک کرد و اومد سمت آرکا و  یکیو  رونیچادر اومدن ب یکتک خورده از تو ینگهبانا

 هوشیب یآرکا یبه شونه  دیپاهاش رو بلند کرد و کوب

 از نگهبانا محکم از پشت گرفتم یکیسمتش که  دمییزدم و بلند شدم دو غیج

 .نداختمیزدم و به دستاش چنگ م یو پا م دست

 ولش کن نزنش د،یولش کن-

 زد. یروبه شونه افتاده بود لگد م هوشیکه ب ییداد و به آرکا یم کیرک یمرد با حرص فحشا اما

 زدم: غیج هیگر با

 شیزن یهوشه م ی.ترسو حاال که بیعوض دیزورت بهش نرس شیداریتو ب-

 .فیترسو خوک کث یعوض
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 نیزدم و زانو هام شل شد و دست نگهبانه دور کمرم شل شد و افتادم زم یزد و من هق م یچنان آرکا رو لگد م هم

خورد دوخته بودم و تو همون  یدست اون نگهبان کتک م ریز هوشیکه ب ییو چشمام تار شد و نگه تارم رو به آرکا

 هوش شدم یحالت از حال رفتم و ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

🔴#part_72 

 



 ها یمارستانیت

199 
 

 

**** 

 رو گنگ به اطرافم دوختم. چشمام

 کنارم نشسته بود. یکیبسته بود و  دستام

 سرم تموم شده بود یخشک شده و سرم باال گلوم

 هم جمع شد یکه کنارم نشسته بود بلند شد و سوزن رو از دستم درآورد و صورتم تو یکس

 واضح شد. دمیبست کردم تا د چشمام رو باز و یگردندنم رو کم نگاه

 و چاغ ی موفندق  بود همون زن مارستانیشناس ت روان

 گفتم: دهیخراش یکردبا صدا یاخم نگاهم م با

 آرکا...-

 دستش ینگاه کرد و بعد به برگه ها رهیخ بهم

 و بلند کرد و نگاهم کرد و گفت: سرش

 .یشیشده تا اخر هفته مرخص مکردم مشکلت برطرف  یابیرو ارز تیماریب یهست ینه ماهه بستر-

 که به خاطر بسته بودنشون نتونستم ارمیچشم گرد کردم و دستام رو خواستم باال ب گنگ

 اخم و حرص گفتم: با

 ،دوما آرکا کجاست؟ ضمیاوال که من مر-

 نشست و خم شد سمتم و گفت: یرو صندل کنارم

رو  یا گهید زیهرچ ای یاون حق هوا خور دینیرو بب گریهم د گهید ستیقرار ن یاتاقت یاتاق درمانه تو ام تو یتو-

 هیزندان ییجورا هیهارو داره  ماریب یحضور کنار باق تیقابل میکه بفهم ینداره تا زمان
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 گرد شد و گفت: چشمام

 عنوان چیبه ه شینیبب یحق ندار یشیمرخص م گهید یتا هفته -

 و رفت سمت درو تقال کنان دست و پا زدم که پشت کرد  دمیکش یخفه ا غیج

 ،خپل!  یکنم با تو ام...چاغالو ،هو یرو ول نم رم،آرکایجا نم چیمن ه-

 .دمیکش یخفه ا غیاتاق که بسته شد حرص زده ج در

 گرفته بود. میگر تیو از عصبان زدمینفس م نفس

 زدم: غیج

 ! دیحداقل دستام رو باز کن-

 .شدیم نییگلوم باال و پا بکیکردم و س بغض

  ؟یم آرکا...آرکا چخواستم بر ینم

 شد؟ من با آرکا درمان شدم. یآرکا م بدون

محوطه رو کنار من  یتو دنییرفتن و دو رونیگرفت ب ادیرو از با من بودن  یگرفت فرانسو ادیبا من حرف زدن و  اون

 داد. یانجام م

  م؟یتونست یبا من خوب بود ما بدون هم م اونم

 ! میتونست ی...نممیتونست ینم

**** 

 رو ندارم. ششیو نگرانشم حق رفتن پ هیوزه،دوروزه که مرخص نشده و هنزز بخش درمانر دو

 دمشیند یمحوطه ام حت تو

 .شهیم سیکنم و چشمام خ یو دلم براش تنگ شده بغض م نگرانشم
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 بدونم چشه دیتونم با ینم نمشیبب یجور هی دیبا

  ه؟یهنوز بستر چرا

 ! ریدرگ شهیام که مثل هم ایرفتن و روان یطرف و اون طرف م نیا دشونیسف یاطراف زل زدم و دکترا با لباس ها به

 کردم... یکردم و فکر م یو فکر م دمییجو لب

 .دیرس یبه ذهنم نم یزیچ اما

 ها بود یسندروم دان هیداشت شب یجالب افهیق شونیکیکردن و  یم یداشتن توپ باز ایروان

 و ... نیافتاد زم یکرد و م یچند روز تشنج م هر

 به موازات گوشم شل شد شمیگرد شد و ن چشمام

 باشم!  ششی...بلکه شبم پنمیآرکا رو بب قهیاز چند دق شتریتونستم ب یکه به سرم زده بود نه تنها م یفکر با

 کنار ساختمون یشل رفتم سمت خاک شیهمون ن با

کردم کل  یم غیج غیزدم و ج یپا مخاک ها دست و  نیخاکا ب یافتادن و دراوردم و خودم رو پرت کردم البه ال یادا

 شده بود یبدن و موهام خاک

بردم سمت  شونیکیسمتم و بازوهام رو گرفتن و بلندم کردن با اخم و غر غر  دنییزد و پرستارا دو یسوت نگهبان

 کرد یرفتن به حموم ط یساختمون و راه رو،رو برا

 ستن خودم.شروع کردم به ش عیرو در اورد و انداختم تو حموم سر لباسام

اش کردم  و  کهیصابون رو برداشتم و ت یشدم پرستار چند ضربه به در زد تا چکم کنه که فور زیکه تم نیا بعد

 نگهش داشتمزبونم ریدهنم و ز یگذاشتمش تو

 و باز کرد و نگاهم کرد و گفت: در

 رونیب ای،بیزیتم-
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لباسام  دنیو شروع کردم به پوش دیچیرو دورم پو  حوله  رونیحرف زدن و بدون قورت دادن آب دهنم اومدم ب بدون

 .رونیو بازوم رو گرفت و از حموم بردم ب

 و خودش رفت. یوقت ناهار بود بردم سالن غذا خور چون

 نشستم. زیغذامو رو گرفتم و پشت م ظرف

رو  کردم آب دهنم یهم و سع یدهنم گرفتم و صابون رو تف کردم کف دستم و چهره ام رفت تو یرو جلو دستم

 قورت ندم.

 وانیل یاز صابون رو برداشتم و تو یا کهیت نییو با سر پا ختمیر یکیپالست وانیل یاطراف نگاه کردم و آب رو تو به

 بردم و شروع کردم به خورد کردن صابون و هم زدنش وانیکم بود و قاشقم رو تو ل وانیانداختم آب ل

رو بردم سمت دهنم و آب کف و خوردم و تو دهنم  وانیل یرپر کف شد فو وانیل یبه نگهبانا ام بود وقت حواسم

 نگهش داشتم.

  ارم؟یتشنج درب یادا یبلند شدم و حاال چه جور زیاز پشت م هوی

 آهنگ قر دار افتادم. هی ادی

 اوردم. ادیرو به  تمشیذهنم ر یتو

 ...رهیقشنگت اصال تو گوش دل نم یحرفا رهیدل اس گهید یجا رهید یلیخ یاومد رید

و پرستارا  دمیلرزیبسته م یو با چشما نیشروع کردم به لرزوندن و افتادم زم ککیهمون حالت بدنم رو رتم تو

 .دهنم رو باال اوردم یتو دیسف یسمتم و دهنم رو باز کردم و کفا دنییدو
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 زدن: غیج پرستارا

 رماناتاق د نشیببر دشیاریتشنج کرده،زود برانکارد ب-

تونستم به باال نگاه کردم تا  یکه م یتا جا یباز کرد و فور مهیچشمام رو تا ن یال  شونیکیو  دمیلرز یچنان م هم

 ننییمردمک چشمام رو نب

 .اوردمیتو دهنم رو باال م یبرانکارد گذاشتنم و همچنان کف ها یرو

 رود اومدم.تخت ف یو رو دمیباز شدن در رو شن یدونم چه قدر گذشته بود صدا ینم

 کردم. یسرم و حضورش رو حس م یاومد باال دکتر
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 زد. یزیچ یسوخت و فکر کنم سرم دستم

 :دمیشن یدکتر رو م میزخ یچشمام رو باز کرد و نور چراغ قوه رو تو چشمام دوخت و صدا یال

 معده یشست و شو نشیو ببر دیریفکر کنم مصموم شده فشارش رو بگ یست،ولیتشنج ن-

 ! یمشت شد چه کار سخت حرص دستام با

و حالم اگر خوب بودم...خود به  رونیب دنیخورده و نخوردم رو کش یبا بدبخت اوردنیکه سرم ن یینگم چه بالها گهید

 خود بد شد! 

از دستام رو به تخت  یکیتخت و سُرم زدن و  یغش کردن دراوردم و دوباره گذاشتن رو یداغونم کردن ادا کال

 .دمیدر اتاق رو شنبسته شدن  یبستن و صدا

 .دمینشون نده فردا شده و منم آرکا رو د یچیه شمینبوده و ازما میچیاونا بفهمن ه تا

بلند شدم و نگاه جست و جو گرم رو دور تا دور اتاق گردوندم و هوا گرفته و  یدر بسته شد چشم باز کردم و فور تا

 ومدیبارون از پشت پنجره ام م یبود و صدا یبارون

 کوچولو گر یباز-

 برگردوندم و با لبخند به آرکا نگاه کردم و لبخندم خشک شد سر

 تخت کنار پنجره بود و انگار تب داشت. یکرده بود و رو عرق

بود که انگار رفته بود حموم چون موهاش  سیکرده بودن و اون قدر صورتش از عرق خ یچیو بازوش رو باند پ کتف

 که ناخداگاه بغض کردم. حال و داغون بود یبود اون ب سیکامال خ

 سمت اون دمیکش کمیرو  تختم

 تخت نشستم و دست ازادم رو بردم سمت دستش و گفتم: یرو 

  ؟یخ...خوب-

 نگاهم کرد و گفت: رهیخ



 ها یمارستانیت

205 
 

 یبر یخوا یم گهیروان شناسه  م-

 شکست یبارون سکوت اتاق و م یکردم و صدا بغض

 تکون داد و به پنجره زل زد و گفت: یرو کم سرش

  ؟یریم-

 و گفتم: دمیلب برچ آروم

 تونم به زور بگم نگهم دارن یشم نم یام مرخص م گهیسه چهار روز د شتیاومدم پ یبدبخت نمت،بایبب زارنینم-

 و دستش رو فشردم و گفتم: دیترک بغضم

 کنن. یم تمیچه قدر اذ رونیاون ب یدون یخوام برم تو نم یآرکا...من نم-

 و گفتم: دمیهام خند هیگر نیب زیکج کرد و ررو برگردوند سمتم و سرش رو  سرش

 یزشت شد یلیخ-

 زد و بهم زل زد. یمحو لبخند

 و ناز کردم و گفتم: موهاش

 خوام برم. یآرکا من نم-

 زد و بعد چند لحظه گفت: پلک

 .یبر یتون ینم میبخوا-

 .دمینگاهش کردم منظورش رو نفهم گنگ

 پر سوالم زل زد و گفت: یچشما به

 .میکن یفرار م گهیکن که نبرنت تا چند روز د یرشلوغ کا کمی-

 گفت: دهیداد و سرد و خراش ینگاهش کردم که به دستام فشار دهیترس
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 یمن باش شیپ دیبا رونیجا چه اون ب نیچه ا یایبا من ب دیبا یچه نخوا یچه بخوا اریفکر کردن رو درن یادا-

 .دمیخره پرسو بال کردیم ینیرو قلبم سنگ بیچند وقت عج نیکه ا یسوال

 چرا؟ -

 شدم. زیر یزد چشماش رو دوخته بود به چشما یپلکم نم یکه حت ینگاهم کرد جور رهیخ

 .دمیم حیکار نداشته باش خنگ بودنت رو ترج زایچ نیچون...به تو چه؟ به ا-

 حس گفت: یو بدون نگاه کردنم ب دمیتختم دراز کش یکردم و رو اخم

 پتو بنداز روت-

 وابسته نبود؟  شهیپسر  م نیه ازدم ب یمحو لبخند

 بهش زل زدم و چشم بست و من اما به اون زل زدم. دهیرو روم انداختم و دراز کش پتو
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 بودن ستادهیسرم ا یدر هم باال یشدن پتو از روم چشم باز کردم و دو تا پرستار با اخما دهیکش با

نبود و انگار  دهیرنگ پر یلیدستام رو باز کرد و آرکا هنوز خواب بود خ یداشت فور یقرمز شیکه ته ر شونیکی

 بهتر بود.

 بازوم رو گرفته بود انگار قاتل گرفته!  یجور شونیکیصدا  باهاشون  رفتم و  ینشدن پرستارا ب داریب یبرا

 .شدیم دهیکش نیزم یبردن سمت پله ها که پاهام رو یمن رو م عیقدر دوتاشون تند و سر اون

  د؟یبر یمن رو کجا م-

 ندادن. یکدوم جواب چیه

و  کیو ش یچوب زیم هی دمیکه د یزیچ نیاول میته راه رو، رو باز کردن و وارد اتاق که شد بیرنگ و عج یشکالت در 

 مارستانیت رهیچرم و پنجره و بعدش روان شناس چاقه با مد یدوتا صندل

 تاشون اخم کرده بودن. دو

قرمز داشت  شیک ته ر یکیرفت و اون  شونیکیکردم که پرستاره دستام رو ول کرد و  یو گنگ نگاهشون م جیگ

 .ستادیکنارم ا

 مرد سگ اخالق و خشک و عصا قورت داده بود. هیدونستم  ینم لشمیکه فام ریمد
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 دنیترس یام ازش م همه

 رو کنار زد و گفت: شیبلوط یو موها ستادیرفت کنارش ا روانشناسه

 گفته بودم؟  یآرکا نرفتن بهت چ ش یپ ی من درباره یشاد-

 کردم دستام مشت شد و نفسام کند. اخم

 برگشت و روبه روانشناسه گفت: ریمد

 فهمهینم یچیرفتار اروم تو اون ه نیلطفا مارو تنها بزار با ا زمیعز یل یل-

 نگاه ترسناک و خشکش رو بهم دوخت. و

 و زن چاقالوعه موند  ریمد یدستا یرو نگاهم

 ست داشتن یها حلقه

 و شوهر بودن!  زن

 کنم. یآرکا رو هم ول نم رمیجا نم چیمن ه-

 چشم بست و موهاش رو کنار زد و گفت: یعصب یل یل

تو  یبرا نیکنه اما ا یو قفل رو عوض م ادیم یکیشده تاشب که  دهیدزد مارستانیت یخروج یدرا یدایاز کل یکی-

  ده؟یرو دزد دیکل یکه ک ستیسوال ن

 یم جادیرو ا یاعصاب یتق تق رو  یکفشاش صدا یده سانت یشد و پاشنه ها کیهم رفت و بهم نزد یوت اخمام

 کردن.

 یها؟ بهم بگو؟ اون خطر ناکه شاد رون؟یاون شب که اجرا بود،آرکا چه طور از اتاقش اومد ب-

 و میدون یاز اون نم زیچ چیه ما

 میانتقالش بد یترسخت تر و به روز  یلیخ یلیخ مارستانیبه ت میخوا یم 

 شده گفت: کیبار یبا پوزخند و چشما ریمقابل بهت من ساکت شد و مد در
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 جور زندانه هی.رو،یب ادیتونه ب یوقت نم چیکه همش دست و پاهاش بسته است و از اتاقش ه ییجا-

 انداخت هیقلبم سا یرو یزیتنگ شد و چ نفسم

 زدم: غیکرده ج بغض

 نه! -

 زدم. غیوجود ج یفتم و خم شدم و با همه ام گر قهیرو کنار شق دستم

 اومد سمتم و بلند گفت: یل یل

 آروم باش! یشاد-

 ریزد و مد غیو با درد ج زیکه به سمتم دراز کرده بود رو گرفتم و هولش دادم که با کمر خورد به م ییحرص دستا با

 یل یسمت ل دییزد و دو یداد

 بازوم رو محکم گرفت و مهارم کرد. پرستار

 شده بودن نعره زد: ختهیهاش در هم ر یک جو گندم یمتورم در حال یدرشت شده و رگا یبا چشما ریمد

 آشغالم ببر نیدکتر و خبر کن،ا-

 کردم. ینگاه م یل یبه ل دهیشده بودم و ترس ساکت

 کرد. یبود و با درد ناله م دهیدراز کش مهین

 ! یشده! نازک نارنج یانگار چ حاال

که گوشه  یبرد سمت پله ها در همون حال رو به نگهبان یاز اتاق خارج کرد و کشون کشون ممن رو با شدت  پرستار

 بود داد زد:  ستادهیا یا

 حالش بده. یل یل سیاتاق رئ ادیبرو دکتر و صدا کن ب-

از خودم و در اتاقم رو ب یگنده اش من رو کشون کشون برد طبقه  کلیو پرستارم با اون ه نییپا دییدو عیسر نگهبان

 !ختیکرد و پرتم کرد داخل و در رو محکم بست که برگام ر
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 انگشتام!  دنیرو تخت و انگشتام رو کامل کردم تو دهنم و شروع کردم به جو نشستم

 خود چاقالو و شلشه. ریخواستم بهش صدمه بزنم همش تقص ینشده باشه! نم شیزیچ
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 زشتشه!  یفشابلند ک یپاشنه ها ریتقص اصال

 پاشون کنن! ییکفشا نیواجبه که همچ واال،مگه

 آرکا ام که... نیا

 حرفا رو نداره!  نیتوپ خورده! افتاده درمانگاه! خب دو تا لگد و چهار تا مشت که ا انگار

 دونم!  یمن م ارهیخدا داره ادا درم به

 اون روز تا شب تو اتاقم نگهم داشتن و در رو روم باز نکردن. کال

 ! دمییجو یکه همچنان انگشتام رو م نمم

 دادن بخورم چه قدر گاون آخه یبهم نم زمیچ چیو دار ه ریگ نیتو ا بیام بودم! عج گرسنه

تخت  یشد و چشمام رو بستم و به پشت رو نیتخت تکون دادم که پلکام سنگ یقدر نشستم و خودم رو رو اون

 سقوط کردم و تو همون حالت خوابم برد.

و  دمیو دستام رو بردم باال و کل بدنم رو از نوک انگشت تا باال تنه کش دمیکش یقیعم ازهیاز کردم و خمرو ب چشمام

 حرکت نیداشت ا یلذت خاص

 زدم و به اطرافم زل زدم. یغلط

 بود. کیتار کمیاتاق  یعصره چون هوا ایبود  یهوا بارون ای

 تخت و به پاهام زل زدم. یشدم و  نشستم رو بلند

 کنن؟ اه یو باز نمدر ر چرا

 یخفه ا غیبرخورد کرد و من شوک زده ج واریکه از پشت به د یدر با شدت باز شد جور هویافکار بودم که  نیهم تو

 درگاه در بود زل زدم. یکه تو یگرد شده به کس یو با چشما دمیکش

 رد!حد گ نیکه جلومه...خود خود پرتقاله، در ا یزیبا توجه به چ یگرده...ول ایدن گنیم
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 زده تو خودم جمع شدم و نگاه گردم رو به سر کچل و شکمش دوختم وحشت

 کچل! -

 کرد؟  یجا کار م نیکرده بود و اومده بود ا ریینغ کمیفرمش  یونیوارد اتاق شد و  یرو آروم گفتم و ا د نیا
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 ناخداگاه به دستش گره خورد نگاهم

 شد یم دهید یو گوشت اوردگ یو برجستگ هیرد بخ یدستش روش کم یکیا اون دستش که سالم بود ام کی

 اومد سمتم و آروم گفت: شخندین با

 ؟یدیترس-

 خالدونش گفتم: هایسوزوندن ف یبهش نگاه کردم و برا پوکر

 نه! -

 که به خودش گرفته بود خارج شد یگرد شد و چند لحظه از اون حالت ترسناک چشماش

 و اومد سمتم و دوبارع تو خودم جمع شدم. دیهم ساب یروبرگشت دندون  وقتب

 رو بهم دوخت و ترسناک و آروم گفت: زشیر یرو آروم گرفت و سرش رو تو صورتم خم کرد و چشما بازوم

 کار... یمنم ب هیگرفته و در حال باز ساز شیآت مارستانیاون ت دمیکه برگشتم د یاز مرخص-

 دمتید رونیمحوطه ب یتو شیچند روز پجا مشغول به کار شدم و  نیا اومدم

 :دیشد و غر شتریزد و فشار دستش دور بازوم ب یترسناک لبخند

 چه قدر خوش حال شدم یحدس بزن یتون یو نم-

 بلندم کرد و من رو کشوند سمت در و گفت: هوی

 یمیجور قد هیرسوندن به زن باردارش  بیاس یدستور داد برا سیرئ شبیکامل شد که د یزمان میو خوش حال-

 ادبت کنم

خورم در رو ول کرد و برگشت و چشم درشت کرد و  یلش شدم و تکون نم دیکه د یو اد دمیچسب نیشده به زم الل

 و گفت: دیخند

 حامله است؟  یدونست ینم-

 گفتم: رتیح با
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 ن..نه!سن مامان بزرگم رو داشت! -

 ال گفت:و از اتاق خارجم کرد و در همون ح دیرو محکم گرفت و کش بازوم

 شکنجه دادنت؟  یبهتر از من برا یو ک یخواد شکنجه بش یم سیرئ ینشده،ول شیزیچ-

 .غیج غیزده شروع کردم به تقال و ج وحشت

بلندم کرد و من  وحشت زده رو  نیدستش رو دور کمرم انداخت و از زم یکیدهنم گرفت و اون  یدستش رو جلو اما

 طبقه باال یرد به سمت پله هاو داد کنم رو ب غیتونستم درست ج یکه نم

 بودم. ومدهیباال ن نیبردم باال و تا حاال ا یزور نیطبقه رو هم دو

 پلمپ بودنش زده بودن ینوار زرد برا هی رهیدستگ یدر داشت که اونم دم در رو کیکه فقط  یخال یراه رو هی

 یگوشه  دیه با شدت خوردم به تخت سفو من زو انداخت داخل اتاق ک دیزد و در باز شد و نوار رو کش یدر لگرد به

 نیزدم و خوردم زم غیج هیاتاق و با گر

 .دمیاروم اومد سمتم و من وحشت زده به تخت چسب اروم
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 جلو این...ن-

 به سمتم اومد یبدون توجه با لبخند ترسناک اما

 تو خودم جمع شدم دهیو ترس دیپر پلکم

 دمیلرز یزانوم گذاشتم و م یترس سرم رو رو از

 و به دست و بازوش چنگ  دمیکش یغیکه ج دیگرفت و کش هویرو  بازوم

 نداختم یم

 بزرگ یصندل کیپرتم کرد که از پشت افتادم رو  هوی اما

کردم و قلبم  یتقال م هیدستش گرفت و با گر هیو دستام رو تو  ستادیاومد سمتم و جلوم ا یبلند شم که فور خواستم

 زد که کم مونده بود سنگ کوب کنم یرس اون قدر تند ماز ت

 ولم کن و...ولم کن-

 تونستم دستم رو جدا کنم یبست و نم یصندل یدسته  یتقال هام و دست و پا زدنام به کناره ها نیتا دستام رو ب دو
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 رو یاد یداد چه برسع گوشا یخودمم خراش م یگلو غامیدادم و ج یزده پاهام رو تکون م وحشت

 تو دهنم دیدستش رو باال برد و محکم کوب یزدم که اد غیقدر ج ونا

 شدم جیبزنم و گ غیشد باعث شد چند لحظه نتونم ج ریکه از لب و دهنم سراز یخون

 حال شده بودم یشد و ب لیچپم متما یبست و سرم به سمت شونه  پاهامم

 کار خودش رو کرده بود. شیدهن تو

 سرم گذاشت یرو رو یآهن زیچ هی

 قدرت ناله کردنم نداشتم یرو بست و من حت بندش

کر.شوک؟  یم سیکه اون سمتم بود و اشکام پشت سر هم صورتم رو خ یو رفت سمت دستگاه دیلرز یم دستام

 برق! از سر؟ مگه جرم نبود؟ 

 زدن یسرم چرخ م یهمه سال خونده بودم تو نیکه ا ییدرسا

 کنه یم جادیمغز بده،اختالل ا یبرا یبرق شوک

اما  شنوهیو م نهیب یو م فتهیتخت م یکه  شمیگوشت م کهیت کینوع کما مثل  هی دمیبشه شا یباعث فراموش ممکنه

 ...رمیبم دمیو نداره شا یعملکرد چیقدرت ه
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 و من از ترس الل شدم کنهیسرم رو درست م یو دوباره کالهک رو ادیو اون به سمتم م رهیم جیگ سرم

 مشت شده و چشمام رو محکم بستم. دستام

 یدستگاه برق کیمثل روشن شدن  ادیم یبیعج یصدا هی

تونم تحمل کنم و  یکنم و نم یسرم حس م هیرو از ناح یبیلرزه و درد وحشتناک و عج یکنه و تنم م یم خی بدنم

 کشم. یم غیج

کنم  یسرم حس م هیکه تو ناح یلرزه فشار یمام با من  یلرزه و صندل یکل بدنم م دمینکش غیج یطور نیحاال ا تا

 بندم یحال چشم م یو ب شمیو شل م شهیقطع م

 شده نیلرزه و سرم انگار سنگ یهمچنان م دستام

 شدنن یمغزم انگار در حال متالش یبافتا
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  کنم یسرم حس م یکه تو یغیج یصدا نیرو ب یاد یخنده  یصدا

 شنوم یم

 شنوم یکه نم ییدارم و صدا یریتنها تصو یو از اد چهیپ یسرم م یوبوق مانند ت یصدا کیگنگه، زیچ همه

ده  یمثل درجه است که عقربه اش عدد چهل رو نشون م یزیچ هیده  یشدم!؟ با دست به دستگاه عالمت ج کر

 خنده یداره م گهیشلش م شین

 .ستهیم ینود وا یچرخونه و عقربه رو یرو م یزیچ هی

 مردم. یمردم قطعا م یم زدید فقط چهل درجه...اگر نود رو مکه روم بو یهم درد و فشار نیا

 رفت یم نیسرم از ب یها کم کم داشت تو صدا

شد و من حالت تهو  یخارج م شینیکه داشت از حالت سنگ یاتاق و سر یو پژواکش تو یاد یمحو خنده ها یصدا

 ! ارمیمغزم رو باال ب خوام یکردم م یداشتم و حس م

 شدیبرق وصل م انیدوباره جر شدیهروقت دکمه سبز م قرمز رو زد و دکمه

 کرد. یتو چشمام حلقه زد بغض داشت خفم م اشک

 کردم یکس فکر نم چیلحظه به ه نیا تو

 ذهن و قلبم نداشتن یتو ییجا چیو مادر و خواهرم ه پدر

 که تو اتاقش رفتم و دستش رو گاز گرفتم. یآرکا جلوم بود و اون روز یچشما فقط

 بود و کبود شده بود. دهیاون روز که لباس زنونه پوش ای ادمهیه اش رو نعر یصدا

 خندم بلند و پر بغض یمونده به مرگ وحشت ناکم م هیحالت چند ثان نیا تو

که دستمه سگ  یگردنبند گهیکنه و م یفتم که پوکر نگاهم م یم ییآرکا ادیکنه و من  یمتعجب نگاهم م یاد

 و گرگه!  ستین

 خندم یهق هقم م نی.بخندم بلند.. یم
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 ره سمت دکمه و ... یشه و دستش م یسبز م دکمه

 آرکا باشه یقصه  یبرا یدیشروع جد دیمن...شا ...مرگتمام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

🔴#part_79 

 

 



 ها یمارستانیت

220 
 

 دستگاه رو  یبندم و صدا یم چشم

 رو یبیهم یبشه صدا ادیکه شدتش ز نیکنم و قبل ا یهام حس م قهیشق هیرو تو ناح یشنوم و سوزش یم

رو  چهیپ یسرم م یکه تو یبوق یکنم و نگاه تارم و صدا یشه و چشم باز م یدستگاه قطع م یشنوم و صدا یم 

 واریرو گرفته و کوبوندتش به د یکه گردن اد ییآرکا

 روز ها؟  نیکنه ا ینم یعاشق یادیز کمیروز ها؟  نیسوپر من نشده ا کمی

شه و موهاش  یم دهینداره فقط خون د یدیآرکا انگار سف یو چشما نیزم یکنه رو یکبود شده و آرکا پرتش م یاد

تند تند باال و  نشیکنه اون طرف و س یکنارش و پرت م یاتاقه و جارو یکه گوشه  یره سمت سطل آب یو م سهیخ

 وممجل ریزوم تصو شتریب کنم و صداها محوه یو من بغض م شهیم نییپا

 گردهیزنه و آرکا صورتش برم یآرکا م یچونه  به یمشت یو اد رهیگ یرو م یاد یبازو

 زارهیخوام دستم رو مشت کنم اما لرزشش نم یم

 گه یم یزیکنه و چ یزنهلبخند داره!چشماش رو گرد م یگرده خشکم م یآرکا که بر م سر

 کنم یم یکنم بشنوم لب خون یم یسع

 بود یخوب یضربه -

 یو دندوناش رو حس م ینیکه خورد شدن ب یکوبه جور یم یباال و تو صورت اد ارهیاتمام جملش پاشو رو م بعد

 کنم.

 جز خون ارمیباال نم یزیزنم و چ یو اوق م رهیم جیگ سرم

دست و پا  یسطل و اد یکنه تو یبرتش سمت سطل بزرگ آب و سرش رو فرو م یکنه و کشون کشون م یم بلندش

 زنه و من نگران قاتل شدن آرکا ام یم

همچنان دست و  یداره و اد یبره و برش م یدستگاه شوک م یاز جا کنده شده  میسمت سدست ازادش رو به  آرکا

 زنه و کم مونده خفه شه یپا م
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و بازم اوق زدم  دمیآب رو د یبرق تو انیو جر دنیشروع کرد به لرز یسطل فرو کرد که اد یحرکت تو یرو تو میس

 و خون باال اوردم

 دیو برگشت و من رو د نیزم یو انداختش رو رونیب دیو کشر یرو پاک کرد و اد شینیپشت دست ب با

 لیاز دست دادم و به سمتش متما یصندل یباز کرد و تعادلم رو رو یو دستام رو فور دییحال تر شده بودم و دو یب

 محکم بغلم کرد فتادنمین یشدم که برا

 شمهیفهمم زندم بفهمم پخواستم بغلم کنه،ب یاز دست رفتن تعادل و حال بدم بهونه بود فقط م اصال

کرد که  یم ییاورد و در گوشم زمزه ها یکرد و در همون حال کاله رو با باز کردن بستش در م یرو ناز م موهام

 گنگ بودبرام

به  جیگ دمیشنیخورد و صداش محو بود و نم یرو از خودش فاصله داد و صورتم رو قاب گرفت و دهنش تکون م سرم

 لباش زل زده بودم.

 یصدا هیو تو گوشم حس کردم و  یسمت چپ صورتم سوخت و درد بد هویو  دیکش یبود تند تند نفس م یعصب

 :دمیبار واضح شن نیآرکا رو ا یو صدا دمیکش یفیخف غیو ج دیچیتو سرم پ غیج

 !ی...شادیشاد-

 نیو ب ینشویبه پ دهیچسب سیخ یموها نیب تشیاعصبان نیب دمیصداش رو شن دیفهم یرو بلند کردم و وقت سرم

 لبخند زد شینیخون کنار ب

 و با لکنت گفتم: یبرگشتم سمت اد دهیو باز کرد و ترس پاهام

 م...مرده؟ -

 بغلم زد و گفت: کیبار رمانت نیتوجه دست انداخت دور کمرم و ا بدون

 ! دیشا-

 !شمیخونسرد نیا یمن کشته مرده  و
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 اله کردم:رو با پاش باز کرد و ن در

 رون؟یب یاومد یچه جور ؟یریکجا م یآرکا...دار-
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 نشیو دستم رو دور گردنش حلقه کردم و سرم رو به س نییرفت پا ینگاه کردن بهم از پله ها آروم آروم م بدون

 زدم هیتک

 با تو ام!-

 و نفس نفس زنون گفت: کالفه

 بار!  کی،یعمرت ساکت باش شاد یبار تو کی-

 حال بودم یب بیبود و عج نیسنگ یلیگرفته بود و سرم خ خندم طیاون شرا تو

 نییپا یطبقه  یپله  چینگهبان تو پ کی دنید با

 ستادیزد و روبه روم ا هیتک واریمن رو به د دیرس نیدست دور کمرم انداخت و پاهام که به زم عیسر آرکا

 سرم گذاشته بود یزد و چونش رو رو ینفس م نفس

 .نتمونیب یاالن م-

 لب گفت: ریز آروم

 ! سیه-

 از نگهبان نبود یکه ازم فاصله گرفت و سرش رو برگردند خبر میتو همون حالت بود هیثان چند

 من روبه رو شد ی رهیرو که برگردوند با نگاه خ سرش

 شنیکوتاه از همون کوتاه ها که انگار تموم نم یلیکوتاه خ ی هیبهم زل زد،چند ثان هیثان چند

و دوباره دست دور کمرم انداخت تا بلندم کنه که بازوش  دیکش قینفس عم کیبرگردوند و گرفت و سرش رو  نفسم

 و گرفتم و آروم گفتم:

 امی!مستمیکه ن لیعل-

 نداشت نیطبقه دورب نیا نییپا میتکون داد و مچ دستم رو گرفت و از پله ها آروم آروم رفت سر

 میبود دهیرس ریه در اتاق مدآرکا رفت سمت ته راه رو ب میدیکه رس نییپا یطبقه  به
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 وصل بود دیکل کیو به نخ  دیکش رونینخ از گردنش ب هیو  قشیبرد سمت  دست

 کردم یرو کند و در اتاق رو باز کرد و من با استرس به اطراف نگاه م دیکل

 رو باز کرد و مچ دستم رو گرفت و من رو کشوند تو اتاق و در رو بست و قفل کرد در

 بود زیم یکه رو یسمت لب تاپ دییو آرکا دو برگشتم

 دستام گرفتم نیمبل و سرم رو ب ینشستم رو یفور

 هک کرد! یعنیقفل رو باز کرد  قهیکرد و لب تاپ قفل داشت اما کمتر از چند دق یلب تاپ کار م با

د و زد به در آور اهیفلش س کیگشتن  قهیانداخت و  خم شد و در کشو رو باز کرد و  بعد چند دق ینگاه میمن ن به

 لب تاپ

 فلش یتو ختینوشته شده بود و ر یسیاسم به  انگل هی رشیکه ز لیفا کیکه  دمید

 بشیج یکند و گذاشتش تو یرو فور فلش

 و کامل شکستش!  واریبه د دشیرفت سمت لب تاپ و لپ تاپ رو برداشت و کوب یزیچ هی یاور ادیسمتم و با  اومد

 باال انداخت و گفت: ابرو

 ! ادینمازش خوشم -

 بود. کیگاو صندق کوچ کیرو باز کرد و  کیکمد کوچ هیاتاق و در  یرفت گوشه  هوینگاهش کردم که  مبهوت

 شدش رو به گاو صندق دوخت. زیشد و نگاه ر خم

 شکل بود و اعداد دورش. یا رهیدا زیچ هی

 زدیکنار گاو صندوق رو م یچرخوند و تند تند دکمه ها یرو تند تند م اون

 !ختیکردم که با باز شدن در گاو صندوق برگام ر یها نگاهش م خنگ مثل
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 بهت گفتم: با

 ...یچه طور-

 ! سیه-
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 بشیج یگفتنش ساکت شدم و اخم کرده نگاهش کردم که خم شد و چند بسته تراول برداشت و گذاشت تو سیه با

 م زل زد و گفت:گرد شد یگاو صندوق رو بست و برگشت و به چشما در

 ! ادیخب... ازش خوشم نم-

باز کرد و به راه رو  مهیو در رو ن ستادیبار خندم گرفت و اومد سمتم و بازوم رو گرفت و بلندم کرد و پشت در ا نیا

و مشتش رو  یا شهیش زیچ هیمشتش رو برد سمت  هوی ستیتو راه رو ن یکه مطمئن شد کس نیشد و بعد ا رهیخ

خطر کل ساختمون و قرا  ریآژ یبزرگ و فشرد که صدا یدکمه  هیو  دمیکش یفیخف غیو من جفرود آورد داخلش 

 گرفت

 گوشام گذاشتم. یرو یبود که دستم رو فور ادیقدر صداش ز اون

بدون توجه به دستاش راه افتاد سمت در و در رو باز کرد و بازوم رو گرفت و شروع کرد به  یرو گرفت و فور بازوم

 .دنییدو

 که از اون بد تر... ریآژ یقرمز رنگ روشن شده بودن و صدا یها چراغ

 .دمییدویسمت پله ها و منم پشت سرش م دییدو

 .دیکش یکه مثل کش م دستمم

کردن و گوشاشون رو گرفته  یو داد م غیراه رو و ج یبودن تو ختهیها ر وونهیو کل د نییپا میپله ها با سرعت رفت از

 بودن.

 کردن آرومشون کنن. یم یسع و نگهبانا ام پرستارا

 تونستن ینم اما

 میزد یو به همه تنه م میو تجمعشون رد شد یشلوغ نیب از

 جلو میشد بر یدر بودن و نم یو  چند تا نگهبان جلو میرد شد نییپا یطبقه  یراه رو از

 بازوم رو گرفت و من رو کشوند عقب و گفت: هویو آرکا  میستادیدو ا هر

  ؟ینیب یاون دختره رو م-



 ها یمارستانیت

227 
 

 کرد زل زدم یم غیج غیکه داشت ج یها به دختر چاق و قد بلند وونهید نیو ب برگشتم

 خب؟ -

 بود و نگاه کرد و گفت: ستادهیراه رو ا یکه گوشه  یبرگشت سمت پسر آرکا

 هم زمان با من هولشون بده سمت هم-

 چند بار پلک زدم که آرکا هولم داد سمت دختره جیگ

و آرکا ام کنار پسره  ستادمیپشت دختر ا ریآژ یها و صدا وونهید یاهویو ه یتو شلوغو دور زدم و  دمیگز لب

 .ستادیا

و صحنه  دیلگد به   دختره زدم که مثل ژله لرز هیو پام رو بردم باال و  دمییگرفت منم دو زیآرکا به سمت پسره خ تا

پرت شد که مثل دخترا دستش  یسمت پسر خفه به یغیلرزون و ج یآهستش رو بخوام بگم...دختره با دهن باز و لپا

ماتهتش بود که بر اثر  یدستش رو کیو  دیکش یم غیمتر باز کرده و ج کیصورتش گذاشته بود و دهنش و  یرو رو

 لگد آرکا رو هوا معلق شده بود.

 به هم خوردن و تصادف شکل گرفت! نیبله دوتاشون مثل ماش و
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من مبهوت رو گرفت و کشوندم و از پشت نگهبانا  یهم بلند کنن و ارکا ام موچ دستا یتا اونا رو از رو دنییدو نگهبانا

 سمت راه رو میدییو دو میرد شد

 بشم اما آرکا من رو گرفت یکی نیخورد و کم مونده بود با زم چیو چند بار پام پ میراه رو گذشت از

و پسر الغر اندام تا خواست به خودش  دمیکش یفیخف غیبان با ترس جنگه کی دنیکه با د نییپا میپله ها رفت از

نگهبانه و  ی نهیتو س دمیجفت پام رو بردم باال و کوب یبجنبه آرکا که پشت سرم بود از کمرم گرفت و بغلم کرد و فور

 نیکه اومده بود باال رو قل خورد و خورد زم یچاره سه تا پله ا یب

و شوکر نگهبان رو برداشت و شوکر رو داد  یهوشیو آرکا خم شد و اسلحه ب نییپا دمییو دو نیگذاشتم زم آرکا

 دستم

 رو باز گرفت و پشت سرش راه افتادم دستم

 دیچیپیام از درد به خودش م نگهبانه

 بودم ومدهیجا ن نیدر بود و تاحاال اصال ا کیو روبه رومون فقط  میرو، رو تا ته رفت راه



 ها یمارستانیت

229 
 

 دیبا صابون کل دمیدقت فهم کمیدر آورد با  دیمثل کل یزیچ کیاز بغل کفشش دست برد سمت کفشش و  آرکا

 ساخته

 کردم یقفل در برد و من استرس زده به اطراف نگاه م یو تو دیکل

 زود باش...زود باش-

در زل  یباال نیو کالفه چنگ زد و به دورب یپاش و به موهاش عصب ریرو با حرص انداخت ز دیباز نشد و آرکا کل در

 شد!  یزد و دستاش رو کنار سرش گذاشت چرا باز نم

  شه؟یباز نم-

 لب گفت: ریز

 سی...هسیه-

 برگشت سمتم و گفت: هوی

 آشفته و بازم و گفتم: یدست بردم سمت موها ؟یپنس دار-

 دونه هی-

 و بهش دادم دمیکش رونیآشفتم همون رو ب یموها یالبه ال از

 از دستم گرفت و برگشت سمت در یفور

 پنس رو باز کرد و خم شد سمت قفل در یال

 قرمز پخش شد با ترس گفتم: ریآژ یبعدش صدا هیقطع شد و چند ثان ریآژ یصدا هوی

 قرمز رو زدن؟ ریچرا آژ-

 باز کردن قفل گفت: رینگاه کردن بهم درگ بدون

 ! یزن یحرف م یلیچون خ-

 شدم و با حرص نگاهش کردم ساکت
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 زدم: غیو ج دمیپا شن یادیتعداد ز یصدا

 انیدارن م-

 باال رفته گفت: یو در رو باز کرد و پنس رو انداخت و با ابرو ها ستادیسر پا ا هوی

 ! یخوب بود گفت-

در اورد و  یبا یبا یزل زد و دستش رو برد باال و ادا دهیسقف چسب یگوشه  نیو به دورب نیسمت دورب برگشت

 دوانیکه دارن م دمیبرگشت تا در رو ببنده نگهبانا رو د یوقتو  میدستم رو گرفت و در رو باز کرد و وارد اتاق شد

 سمتمون

 در رو بست و داد زد: یفور

 اریرو ب زیاون م-

هول دادم سمت  یرو با زور و بدبخت زیو م نیرو زم ختمیآشغال رو برداشتم و ر یها کیو کل پالست دمییدو یفور

 آرکا

 ر گذاشترو پشت د زیو م دیرو خودش با دست آزادش کش شیبق

 اتاق پر از آشغال و لباس و ... هی برگشتم

 اشاره کرد و داد زد: یکانال لوله ا کیو به  دییدو

 بدو بپر-

 سمت کانال و مثل کانال کولر بود دمییدو

 رونیب ختنیریم نیا یرو از تو آشغاال

 کشون سرخوردم. غیو در با شدت باز شد و دستم وو آزاد کردم و ج نشستم
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 کرده بود دایکانال انعکاس پ یزل زده بودم و صدام تو نییزده به پا وحشت

 رم!  یدونستم دارم کجا م ینم یبود و حت کیجا تار همه

 !میمستق ! اونمنییرفتم پا یطبقه رو داشتم م دو

 سقوط آزادم بد تر بود از
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 دیبه صفر رسدهنم و حس کردم فشارم  یقلبم اومد تو دمیآخرش که رس به

 پرت شدم تو سطل آشغال میشدن داشتم اما مستق یو توقع متالش رونیپرت شدم ب میمستق

 نکرده!  یقدر منظمه که آشغاال رو خال نیا یو خداروشکر که شهردار 

 شکست!  یم مییجا هی وگرنه

 همون حالت بودم و اون قدر منگ بودم قدرت تکون خوردن نداشتم تو

 و خرت و پرت بودآشغاالش لباس  شتریب

 دمیکش یغیشد روم و پهلوم سوراخ شد و ج کیمثل توپ شل یزیچ هی هویحالت بودم که  نیهم تو

 براق آرکا بود یچشما  دمیکه د یزیچ نیباز کردم و اول چشم

 دادم یکردم و فحشش م یو من از درد ناله م رونیب دیشد و بلند شد و از سطل آشغال پر زیخ مین زود

 صف شدم..نیش لیزل-

 نیو گذاشتم زم رونیشد و دست انداخت دور کمرم و بلندم کرد و از سطل اوردم ب خم

 افتاده روم! شیا یانگور لیرفتم واال با وزن گور یراه م دهیبازوم رو گرفت ومن از درد خم یفور

نفس زنون جلومون  و نفس دنییسه تا نگهبان با اسلحه از سمت چپ و راست دو هویکه  رونیب میایاز کوچه ب میاومد

 شرتش چنگ زدم و لبم رو از ترس گاز گرفتم یو من به ت ستادیو آرکا جلوم ا ستادنیا

 که زارت گرفتنمون! نایا ؟یجا کنارمون بود نیتا هم ایخدا

 :دمیترس نال با

 آرکا!-

 نشونمون گرفته بود داد زد: یواقع یکه با اسلحه  یقدم اومد جلو و در حال کیاز نگهبانا  یکی

 کنم یم کیوگرنه شل دیاز جاتون تکون نخور-
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 سرش رو کج کرد و خونسرد گفت: آرکا

 به نظرم تو از جات تکون بخور!  یول-

مدل باال و گنده از اون طرف با سرعت باال اومد سمت نگهبانا و دو تا  نیماش کیکه حرف آرکا رو درک کنم  نیا قبل

رفت  میکه مسنق دییزد و دو غیج یو سوم نیدو طرف خوردن زم هوا و از یکه با هم پرت شدن رو ینگهبان  اول

 ! نیو پرت شد زم وارید یتو

 شده بود کیو سگ و ...نزد سیپل ینایماش ریآژ یصدا

و در عقب و باز کرد و نشستم و در رو محکم بستم و آرکا ام نشست  نیسمت ماش دمیدستم رو گرفت و کش هوی آرکا

 و در رو بست

 و گفت: دمید یرو م اهشیس یکه فقط موها یا سمت راننده برگشت

  ؟یبار قبل از من حاضر باش هی یریمیم-

 بود خو!  کیتراف-

 کما دروغ نگفتم!  یرفتم تو هیچند ثان یبگم اون لحظه برا اگر

 کردم که پشت فرمون بود!  ینگاه م یانیاز حدقه در اومده به د یچشما با

 جا چه خبره! نیا
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 بودم دهیچسب میو من وحشت زده به صندل دیکش یم ییها ال نیماش نیتند تند از ب انید

 ! انید-

 زد به فرمون گفت: یبغل بود و با مشت م نهیکه حواسش به آ یبرگشتن سمتم در حال 

 االن حرف نزن،اصال یشاد-

 حرص اخم کرده روبه آرکا گفتم: با

 گرفت! ادی نمینزن که ا حرف یپر حرف و شاد یاون قدر گفت-

 و آرکا برگشت و به عقب نگاه کرد و گفت: دیخند انید

 !انید ادنیز-
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 تکون داد و گفت: یسر انید

 مید یتورو انجام م یفرار کرد نقشه  شهیمن نگرفت نم ینقشه -

 برگشت سمتم و گفت: آرکا

 ساک کنارت رو بده به من یشاد-

 بود گرفتم سمتش نیبود رو برداشتم و سنگ یندلص یکه کنارم رو یرنگ اهیو ساک س برگشتم

 شهیش یخورد و با سر از بغل رفتم تو یتکون بد نیرو باز کرد و ماش پشیو برگشت و ز گرفتش

 آخ تو روحت-

 رو مخم بود سیپل ینایماش ریآژ یکرد و صدا ادیسرعتش رو ز انید

 گلوله شده رو پرت کرد سمتم که رو هوا گرفتمش زیچ هی هوی آرکا

 اوردیشرتش رو در م یداشت تو همون حالت ت عیسر خودشم

 دستم اشاره کرد و گفت: یبه لباسا آرکا

 بپوششون-

 خودم اومدم و گفتم: به

 دوست ندارم یان،من رنگ مشک یمشک نایا-

 نگاهم کرد و گفت: رهیلباس شد و برگشت سمتم و خ دنیپوش الیخیب

 یردوست ندا ینبود مشک ادمی!اصال یگیآخ راست م-

 و گفت: شیشونیبا حرص با کف دست زد به  پ هوی

 بپوششون رینرو رو اعصابم بگ یشاد-

 گرد شدم زل زد و سرش رو کج کرد و گفت: یچشما به
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 تونم تنت کنم یخودم م یو خسته ا یالبته اگه دوست ندار-

 گفت: گهید ابونیخ یتو دیچیپ یکه م یبا حرص زد تو سرش و در حال انیبزنم که د غیج خواستم

 میرسی...آرکا بپوش االن مایخدا-

وا رفتم  ریزد که من اون ز یداد هیکه آرکا  ارمیشرتم تا درش ب یو دستم رو بردم سمت ت یصندل ریحرص رفتم ز با

 زد: غیج انیور و اون ور رفت و د نیا کمی نمیو ماش

 یچته وحش-

 درشت شده گفت: یبرگشت سمتم و با حرص و چشما آرکا

 باال عوض کن این،بییاپ یچرا رفت-

 اومدم بلند شم که دوباره داد زد: جیگ

 ...یشاد-

 و با حرص و آروم آروم شمرده گفت: دیدهنش و چند بار نفس کش یمشت شدش رو گذاشت جلو یدستا

 ینش دهیلباست و عوض کن که د ریدارم همون ز یکنم نگه م یشرتم رو پاره م یت-

 بهت گفتم: با

 من... ندینیب یکه نم تسیالزم ن هیخب چه کار-

ها گرفت و  یصندل نیرو پاره کرد و مثل پرده ب مارستانشیشرت ت یبرگشت نگاهم کرد که الل شدم ت یجور

 دمیرو پوش دایجد نیلباسام رو در آوردم و ا عیسر یلیبا غر غر خ یخودش برگشت منم فور

 زمیتونستم بپوشم و دکمش رو بزنم چه سا ینید انیو التماس به کل اد یشلوار سخت بود.که خب با هزار بدبخت فقط

 دستشون بود! 

 شرت رو برداشت یرو جمع کردم و بلند شدم و آرکا ت شمیطونا،نیش
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 و گفت: انیو برگشت سمت د دیخودش رو پوش یشرت مشک یت

 چه قدر مونده؟ -
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رو  سایپل نی،ماشیمشک یها شهیزد و موقع دور زدن از شدور  هویو  دیکش یآف کیبغل رو چک کرد و ت نهیآ انید

 دمید

 که آرکا برگشت سمتم و داد زد: دمیاز درد کش یغیو ج نیو دوباره خوردم به در ماش دمیکش یفیخف غیج

 ریمحکم بگ-

 دهنم یشد که سرم خورد به سقف و دل و رودم اومد تو نییبا سرعت باال و پا نیماش گرفتم رهیاز دستگ تا

 گفت: هوی انید

 صد متر.-

که  نیا یشد برا یم نییتند تند باال و پا نشیاز عرق بود و س سیهاش خ قهیبرگشت سمتم و کنار شق یفور آرکا

 بشنوم داد زد: اهویهمه ه نیا نیصداش رو ب

 رونیب میبپر نیاز ماش دیبا یشاد-

 تکون دادم و گفتم: سر

 باشع-

 زدم: غیصدام ج تیچند لحظه به خودم اومدم و با نها بعد

  ؟یچ-

 رو داد باال و داد زد: نیباز کرد و قفل ماش یکمربندش رو فور آرکا

 بچسب به در-

 که گفت رو انجام دادم و با بغض گفتم: یکار

 ترسم یم-

 داد زد: انید

 پنجاه متر-
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 برگشت سمتم   چونم رو با خشونت گرفت و سرم رو باال آورد و گفت: آرکا

 یبپر دیبا-

 زدم: غیج

 نه!-

 داد زد: انید

 میوقت ندار-

در  رهیرو خوابوند و با زانو برگشت سمت من و خودش رو به زور رد کرد سمتم و کنارم نشست و دست گ یصندل آرکا

 باز گرفته بود مهیدست در رو ن هیرو گرفت و در رو باز کرد اما با 

 بازوم رو گرفت و گفت: هوی

 یبپر دیبا-

 زدم: غیترس ج با

 نه!-

 زد رو بوق و داد زد: هوی انید

 ده متر،بپر آرکا-

 کرد و گفت: زیبرگشت سمتم و سرش رو خم کرد و چشماش رو ر هوی آرکا

 گفته بودم بغل دوست دارم؟ -

زد و دوتامون در  هیکه حاال باز شده بود تک یمحکم بغلم کرد و تو همون حالت به در هویشد  یکه بفهمم چ نیا قبل

 .رویب میپرت شد نیمن از ماش ی ستادهیلب اگوش خراش و ق غیمقابل ج

 لیتکم غمیرو لمس کرد تو آغوش آرکا افتادم وهنوز ج نیانفجار تو سرم زنگ خورد و کف دستم که سطح زم یصدا

 میاز آب فرو رفت یادیعمق ز یاز آب رو دورم حس کردم و نفسم رفت و هم زمان با آرکا تو یمینشده بود حجم عظ
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 آب و چشمام رو بسته بودم زدم تو یو پا م دست

 و من رو برد باال و هم چنان وحشت زده چشم بسته بودم دیچیدور کمرم پ ییدستا

 رو نداشتم لشونیو تحل هیاومده بودن و من قدرت تجز شیپ هیاتفاقا تو چند ثان ی همه

 هنم بود و باال اوردم.که تو د یبا بهت نفس نفس زنون چشمام رو باز کردم و سرفه کنان آب میدیسطح آب که رس به

 شدم دهیشنا کرد و منم دنبالش کش یبه سمت یفور آرکا
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 کمونینزد یاز فاصله  شیآت یبود و جنگل! البته جاده و شعله ها یکیو  دورمون تنها تار رونیب میآب به زور اومد از

 شدیم دهید

 میشدیبا سرعت دور م میما داشت اما

 کرد یبودم و موچ دستم درد مآب  سیخ

 باشم نیبودنم باعث شده بود سنگ سیخ

 ومدیبود و نفسم باال نم نیهنوز سنگ نمیس

 که خورده بودم رو باال آوردم. ییدرخت بند کردم و خم شدم و عوق زدم و کل آب ها کیرو به  دستم

 دمشیآرکا قطع شد و کنارم د یقدما یصدا

 سرفه هام گفتم: نیص برو، رو کمرم گذاشت و با حر دستش

 کنم،کروالل ینصفت م زنمیم یهوس بغل کردنم رو بکن گهیبار د کیاگر -

 که بلند کردم نگاهش به اطراف بود سر

 و به راهش ادامه داد دیتوجه بهم دستم رو کش بدون

 کردم یم فایرسما نقش ک ش جوراب رو ا دنبالش

 حرص گفتم: با

 آرکا! -

 شکست ینفس نفسا و قدمامون م یقط صداداد و سکوت شب و ف ینم جواب

 گفت: تیکه با حرص برگشت سمتم و دست چپم رو گرفت و با عصبان رونیب دمیرو با حرص از دستش کش دستم
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 ! م،بفهمیوقت ندار-

و  دمیکش یفیخف غیکردم و پاهام سست شد و ج یبیحرفش بدم احساس ضعف عج یکه جوابش رو واسه  نیا قبل

 ت دور کمرم و گفت:قبل سقوط دست انداخ

 !؟ یمرد-

بار مبهوت سرش رو کج کرد و مثل  نیزدم که ا غیکه باز ضعف کردم ج نشیحرص دستم رو آوردم باال تا بزنم به س با

 گفت: یپسر بچه ها با خنگ باز

 !؟ یحامله ا یشاد-

 ضعف و درد دستم شدم و گفتم: الیخ یبهت ب با

  ؟یچ...چ-

 حرص گفت: با

 دم گوش من! یزن یم غیج یحال زا ه در یچون مثل زنا-

 بهت نگاهش کردم و با حرص داد زدم: با

 یچون دستم احتماال در رفته و تو ام فشارش داد-

 دستم زل زد و گفت: بهکمی

 دستت؟ -

 آ...ر-

 زدم که خودم کر شدم یغیآره ام کامل نشده بود چنان ج هنوز

سرم  یو باال نیا داد و دستم رو جا انداخت افتادم زمچرخوندش که تق صد هویحرکت گرفته و  هیرو تو  دستم

 و خونسرد گفت: ستادیا

 در نرفته!  گهیخب...االن د-
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 زدم و سمتش لگد پروندم که اومد سمتم و اون دستم رو گرفت و بلندم کرد و گفت: یغیحرص ج با

 رهید فتیراه ب-

 بودم دنبالش برم.شل و رو هوا نگه داشتم و واقعا ضعف کرده بودم اما مجبور  دست
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 رفتم گفتم: یطور که دنبالش م همون

 بود؟  یانفجار چ یاون صدا-

 سمتم و گفت: برگشت

 صبر کن-

 که سمت چپمون بود و کف کفشاش رو زد تو رودخونه یکیو اون رفت سمت رودخانه کوچ ستادمیا

 راه افتاد مونیکنار رودخونه فرو کرد و بر خالف مسر یاه یکردم که پاش رو تو گل و ال یبهت نگاهش م با

 دنبالش برم که داد زد: خواستم

 بمون همون جا-

 شمیکرد و برگشت پ زشونیدرخت و تم یبه تنه  دیو ته کفاش رو مال دییدو ییجا هیرو تا  یمسافت هی

 گفتم: جیگ

 !یکن یکار م یچ-

 باال انداخت و گفت: ابرو

 کنم یم یرَد گم کن-

 دونه!  یرو از کجا م نایفکر بودم که ا نیراه افتاد و پشت سرش راه افتادم تو ا بارهدو

 لب تاپ هک کنه و گاوصندوق باز کنه!  ایبسازه  دیکه چه طور طال و جواهرات  بدزده! در اتاقش رو باز کنه! کل نیا

  ومدن؟یبه نظر نم وونهید رونیب نیا مارستانیبود؟ چرا مثل ت رونیچه طور ب انیشناخت؟ د یرو م انیکجا د از

 خورد یسوال ها خُره شده بود و موخم رو م نیا

 آرکا!-
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 نداد و خودم رو بهش رسوندم و کنارش هم قدم شدم و گفتم: یجواب

 انفجار از کجا بود؟  یصدا-

 گفت: شخندیبرگشتن سمتم با ن بدون

 میکرد یباز شیکوچولو آت هی-

 !چوندیپ یمشده نگاهش کردم همش  جیحرص و گ با

 گفتم: آروم

 بود؟  یاون گردنبنده مال ک-

 کرد خش گرفت انگار ریبرق زد و صداش تغ یکیتار یچشماش تو-

 مال تو-

لباس  یکه از رو یگردنم انداخته بودمش و در حال یتو یبلند یلیکه با نخ خ ییرو بردم سمت سگ کوچولو دستم

 کردم گفتم: یلمسش م

 .گمیرو م یستاره ا ،گردنبندیخر خودت-

که پشتم بود و چشماش براق و ترسناک شده  یدرخت یگردنم رو گرفت و کوبوندم به تنه  هویسمتم و  برگشت

 بودن.

 گرد شدم زل زد و آروم و خشن گفت: یچشما به

  ه؟یسواال چ نیهدفت از ا-

 شده گفتم: زیر یچشما با

  ه؟یتو هدفت چ-

شد و با وحشت دست  سیم حس کردم و چشمام اندازه توپ تنگردن یرو رو یزیچ هی دنیبگه که خز یزیچ خواست

 گردنم حس کردم یلَز ج و چاغالو رو رو زیچ هیازادم رو بردم رو گردنم که 
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 رو آرکا دمیو پر دمیکش یفرابنفش غیدمش نشست ج یکه رو انگشتم
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ارکا گرفتم و رفتم باال و پاهام رو دور کمرش  یز شونه با بهت دست انداخت دور کمرم و من مثل مارمولک ا آرکا

 حفظ تعادلم از موهاش گرفته بودم یحلقه کردم و برا

 چته؟ نییپا ایب یآخ!شاد-

 خوردم یتکون تکون م یکردم و ه یم غیج غیج

 خپل رو گردنمه زیچ هی-

 زدم و دستم رو گذاشتم رو گردنم غیج باز

 دمیآرکا رو کش یزدم و باز موها غیمس کردم و جاون حجم چاغالو و لزج رو ل دوباره

 و فکر کنم کمرش نصف شد!  نیزم میتعادلش رو از دست داد و دوتامون خورد آرکا

که باز  دیروم پر یزیچ هی هویزدم که  یم غیهمون حالت افتاده بدون توجه به درد زانو ها و کف دوتا دستم ج تو

 زدم غیج

 گلوم خفه شد!  یدهنم گذاشت که صدام تو یدستش رو محکم رو غمیج نیزده بود ب مهیبود که روم خ آرکا

 :دیحرص و براق شده آروم غر با

 کنن؟  دامونیپ یخوا یم-

 زد و گفت: یا ینه تکون دادم که لبخند حرص یبهت تو همون حالت سرم رو به معنا با

 خوبه،پس دهنت رو ببند! -

 ورد سمت گردنمدستش رو آ هویدهنم برداشت و  یرو از رو دستش

شدن  دهیشد و صورتم از درد کش دهیموهام فرو رفت و موهام کش یزده چشمام رو بستم که دستش البه ال وحشت

 رو پرت کرد اون سمت یخاکستر یپشمالو زیچ هیدستش رو ازاد کرد و  هویهم فرو رفت و  یموهام تو

 گفتم: دهینشستم و آرکا از روم کنار رفت و ترس یوحشت فور با

 بود؟  یاون چ-
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 کرد و گفت: زیباال انداخت و دستاش رو با شلوارش تم شونه

 کرده بود فکر کنم موش بود ریبه موهات گ-

 کردم و بلند شدم زیحرص گردنم رو تم با

 نیکرد.پ ا یگشت و با حرص نگاهم م یگرفت و برم یدستش رو به کمرش م یپشت ارکا راه افتادم و آرکا ه دوباره

 کرد که اخر کالفه گفتم:کارو  نیقدر ا

 ! هیچ-

 زد یپاش لگد ینگفت و به سنگ جلو یچیه

 و دورم گرفتم و گفتم: دستام

 سم،سردمهیآرکا من خ-

 نگاهم کرد و گفت: رهیخ یسمتم و کم برگشت

 چه جالب! منم سردمه-

 و گفتم: دمیکوب نیزم یپشتش رو کرد و راه افتاد با حرص پا رو باز

 خشک شم!  ستین سم،افتابمیخ کنهیخستم!دستم درد ممن  میزن یم خیتا صبح -

 کن یکار هی

 شد رهیدور از من خ ینقطه  هیبگه که نگاهش به  یزیچ هیسمتم تا  برگشت

 کردم و برگشتم زیر چشم

 شدیم دهیبود از دور قسمت باالش د کیکوچ یچادر مسافرت هی

 باال انداخت و گفت: ییابرو آرکا

 بودم؟  یچادر مسافرتعاشق  یگفته بودم از بچه گ-
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 باال انداختم و گفتم: ابرو

 جون مادرت خل نشو! -

 یسمت چادر مسافرت دیشد دستم رو گرفت و من رو کش یکه بفهمم چ نیا قبل
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دختر و  کیروشن شده بود و  شیکه کنارش آت میکرد ینگاه م یکیکوچ یدرخت به چادر مسافرت یپشت تنه  از

و  اوردنیبودن و کامال ادا عاشقا رو درم چوندهیکافشن و پتو دور خودشون پ ینشسته بودن و کل شیر کنار آتپس

 هم. شیر خیبودن ب دهیچسب

 ها من و آرکا ام که چشم و گوش بسته!  دهیند ریکردن خ یام م یطونیش یوسط ه نیا

شل  شیها با ن دهیکردن و من مثل ند یم رو اجرا دنیبوس ی جدهیمثبت ه یبودن به هم و صحنه  دهیچسب اونا

 دستاش رو گذاشت رو چشمام هویکردم که آرکا  ینگاهشون م

 آروم گفتم: زدمیارکا ضربه م یبا دستام به دستا یو ه دمید یجا رو نم چیکه ه یحال در

 حساسش بود یدستت رو بردار جا-

 :دمیگوشم شن کینزد ییخش دار آرکا رو جا یو تو خودم جمع شدم و صدا دمیسرما لرز از

 ،نگاه کن زارمیم یزشته!بعدا خودم برات باب اسفنج-

 حرص باز به دستاش چنگ زدم و گفتم: با

 تو ام نینب ؟ینیب یپس چرا خودت م-

 :طونشیو بعد لحن ش دمیخندش و شن زیر یصدا

 دم یم ادیبه تو  رمیگیم ادیمن -

و با مشتم زدم به بازوش  رونیب دمیدستش خودم رو کش ریزبا حرص از  دنشیاما بعد فهم دمیمنظورش رو نفهم اول

 کرد و گفت: ممیو پشت درخت قا دیدستم رو کش هویو 

 ننمونیب یم سیه-

 و واقعا سرد شده بود هوا ومدیم رونیدهنمون بخار ب از

 دمیلرزیم اروم
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 و گفت: دییرو جو لبش

 وننت یاما اونا م میشناسیام نم ییکنن جا یم دامونیپ رونیب میاز جنگل بر میتونیتا فردا نم-

 تو چادر رفتنیدختر و پسره اشاره کرد که داشتن م به

 شده گفتم: زیر یچشما با

  ه؟ینقشت چ-

 چاکوند و گفت: شیاش رو به چادر دوخت و ن رهیخ نگاه

 ام که مربوط به جنگلن!  یترسناک یلمایمن عاشق  ف-

 کشوند سمت چادر کردم که دستم رو گرفت و من رو یبهت نگاهش م با

 از سرما تو خودم جمع شده بودم و دستام س ر شده بود. دنید یتو چادر بودن و ما رو نم اونا

 رفت اون سمت چادر و عالمت داد منم برم سمت راست چادر آرکا

صدا رفت  یچاقو برداشت و آروم و ب کیکه کنار چادر بود  یکه گفت و کردم و  ارکا خم شد و از سبد زرد یکار

 شم میسمت چادر و بهم عالمت داد قا

صورتش  یسبد انداخته بودن رو برداشت و جلو یکه رو یاهیکه گفت رو انجام دادم و اونم خم شد و پارچه س یکار

 بست

 شد و چاقو رو برداشت و آروم آروم رفت پشت چادر خم
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 ومدیدختر و پسره از چادر م یصدا

 :دمیره رو شندخت غیج یصدا

 ام یقلقلک یدون ینکن تو که م تمی...اذیلیو-

 خاک برسرت کنن و دراوردم و صورتم رو جمع کردم و گفتم: یحرص با دستم ادا با

 قورباغه یچندشا-

 و قش برم رمیدختر و پسره باعث شد دلم رو بگ غیج یچادر که صدا یتو بدنه  دیچاغورو برد باال و کوب هوی آرکا

 چادر باعث شد بخندم یگوش خراش و تکون تکونا یغایج یچادر که باز صدا یبا چاقو  زد به تنه  دوباره ارکا
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 ...یلی،ویلیمن و یاوه خدا-

که دختره تو چادر بود و به پسره از  یو همون سمت رونیکه از گوشه اومدم ب ییدختره رو موخم بود تا جا غیج یصدا

 بود رفتم دهیترس چسب

 دمیدیشون رو م هیسا شیخاطر نور ات به

و داد پسره باعث شد  غشیبه همون قسمت چادر که خورد به کمر دختره و ج دمیشل پام رو بردم باال و کوب شین با

 برم از خنده برهیصدا و یب

 شدم میو پشت همون درخت قا رفتم

 میدیرو شن غشونیج یدوباره به چادر لگد زد که باز صدا آرکا

 ها! ترسو کنیبابا چرا فرار نم یا

بلند  یلرزون و ترسناک کردم و با صدا رزنایفکر به سرم زد و صدام رو مثل پ هیبا حرص به چادر زل زده بود که  آرکا

 یو الک یشروع کردم به خوندن جمالت عرب

 کردن و رد و جادوعه یفکر م دنیفهمیرو نم شیکه معن اونا

 .یبیحب ایالسالم قبلتُ  کمیاهال و سهال،عل-

  ا؟یال خواهر و برادر! ال حجب و ح درالخواهر،الما

 چادر ریو الجن و االنس ز نیاطیالش

 چادر شده بود و دهنش رو گرفته بود تا نترکه الیخیب آرکا

 زدم: غیو لرزونم از شدت سرما ج غیج یصدا تیبا نها هوی

 نشاّئالخالدونَ بسوزد ا هایزرت و زرت بوس و ماچ؟ ال خجالت؟ هم ف مون؟یو ا نیال ناموس؟ ال د-

 

 پشت من دییشم و خودش دو میو آرکا عالمت داد قا ومدیدختر و پسره م ی هیو گر غیج یصدا
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راه سبدشون رو  نیو فقط ب رونیب دنییاز چادر دو غیج غیکنان با ج هیشد و دختر و پسره گر دهیچادر کش پیز

 برگرده و نزاشت دختره دیبرداشتن و دختره کاله از سرش افتاد که پسره دستش رو کش

 و پارک شدشون رهیت نیسمت ماش دنییسرعت جت دو با

و همه جارو گرد و  میدیسنگ و خاک و خوال شن یرو رو کایالست غیج یسرعت نشستن و در و بسته نبسته صدا با

 از خنده میدیو ترک میازمون دور شدن هم زمان با آرکا به هم زل زد یخاک گرفت و وقت
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 میدیخند یو هم چنان م میو دوتامون ولو شد شیسمت آت دیدستم رو گرفت و کش آرکا

 ! گهید میبود یفرار یها وونهید

 مختلف چه شود!  یاز نوع ها وونهید دوتا

 ادیکردم پوستم داره از اون حالت منقبض درم یحس م شیآت کنار

 بود یچیسردم بود اما بهتر از ه هنوزم

 ت مرغ دون دون شده بوددوباره مثل پوس پوستم

که حاال دور گردنش افتاده بود رو برداشت و بهم  یپاره ا کهیرو به دستم گرفتم و آرکا همون ت دمیدست ضرب د مچ

 شد کینزد

 کردم که دست در رفته ام رو آروم گرفت و رو زانوش گذاشت ینگاهش م متعجب

 ور دستماول دور مچم و بعد د چوندیرو دورش اروم گذاشت و پ دستمال

داشتم حداقل مثل ژله شل نبود و  یمحکم زد و دستم رو که بلند کردم احساس بهتر یگفتم و دو تا گره  یآروم آخ

 ومدینمبا هر تکون دردم

  ست؟یگشنت ن-

 سمتش و ناله وار گفتم: برگشتم

 ! یلیخ-

 حرص لپش و باد کرد و گفت: با

 بود یسبدشون رو بردن توش احتماال خوردن ایعوض-
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 گفتم: لسوفانهیف یلیخ

 ! انیهمه دنبال مال دن نیواقعا زشته که ا-

 دادم: ادامه

 ...نی...استین ایرسم دن نیشتابان؟ ا نیها؟ به کجا چن م؟یر یبه کجا م میما واقعا دار-

 ! یشاد-

پوکر  یلیه خباز به آرکا زل زدم و منتظر بودم حرفش رو بزنه تا ادامه نطقم رو کامل کنم ک مهیو با دهن ن برگشتم

 شده گفت: زیر ینگاهم کرد و با چشما

 ببند-

 شد و با حرص بعد چند لحظه که از شوک خارج شدم گفتم: زونیآو لبام

 ضد حال-

 که حس کردم به هم برخورد کردن یا یآن یسرما تو خودم جمع شدم و دندونام از شدت سرما یاحساس دوباره  با

 کردم دهنم گرفتم و تند تند ها یرو جلو دستم

 شد و رفت سمت چادر و گفت: بلند

 کمیتو چادر گرم تره  ایب شهیداره خاموش م شیآت یشاد-

 کردم. یم یشتریب یاحساس رخوت و سرما شدمیدور م شیآت یبلند شدم و هر قدم که از ته مونده  دنبالش

 وا سردتر بود.ه شیگرگ و م نیب میشدیتر م کیبه صبح نزد یصبح بود و هرچ یسه  ایساعت دو  احتماال

 چادر شدم و لباسامون خدارو شکر خشک شده بود. وارد

 .دمیپتو خز ریشدم و کفشام رو دراوردم و ز خم

 کرد و آروم سرم کرد. زیرو که دختره جا گذاشته بود رو با دست تم یا یخم شد و کاله خاکستر آرکا
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 .دمیزدم اما باز از سرما لرز یمحو لبخند
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