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نفی هشت درجهم   نرگس نجمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

م از کم ایفاصله با همه که رسد آنقدر بود، رسد ز  هایهی 

 نزدیک را هایشاندست و ایستاده بشکه در گرفته گر

 .بودند داشته نگه آتش

ی روی تا را اشچهارخانه بافت کاله اردالن  زی پیشانز  پایی 

 .زد عقب را پایش زیر هایبرف کفشش رس با و کشید

زی در رسانگشتانش   .بود بسته یخ پوشش پشمینه پوتی 

 به کرد رو و گرفت شده سیاه یبشکه از چشم سامیار 

   .او

  .زدی پارو رو اینجا شد خوب -

ی اردالن ی به هایشچشم و داد تکان را رسش حسن   سخت 

 به آهسته که آنا مبهم هیات روی و شکافت را غلیظ مه

ی سمت ز ی زیر می  وانز   .نشست رفت،یم کلبه شی 

  آنا؟ رییم کجا -

  .لرزیدیم آنا وجود تمام بلکه پاها، تنها نه
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ی جلوی ز  را هاآن اما دهد؛ جواب تا چرخید و ایستاد می 

 .گرداند رو رسی    ع و ندید

 کرده احاطه را کلبه که پیکریغول درختان یسایه 

زی را رسش و لرزاند را قلبش بودند   .انداخت پایی 

ی از  .لرزید صدایش چشمانش پیش مطلق سیایه و تنهان 

  .خوامیم آب-

 دائما و بایستد آرام جا یک توانستنیم که بهناز

 هایشرگ در خون تا کردیم راست و خم را پاهایش

  .زد فریاد نشود منجمد

  .باش مراقب -

  .درنیامد کیس از صدا

ی و بودند ایستاده افروخته یبشکه آن گرد همه  بعضز

ی و ترسیده ی و زرد هایشعله به فکر، در غرق برخز  نارنج 

 .بودند دوخته چشم رقصان

  .کند باز لب نداشت توان کیس 
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ی هیچ ز  عمیقأ دانستندیم فقط .رسیدنیم شانذهن به چی 

  .اندترسیده

 مشجر یشیشه روی نور و کرد روشن را قوهچراغ آنا 

  .شکست را درخت یسایه و افتاد کلبه حمام

زی هایچوب میان از که باد یزوزه صدای  رد کلبه سنگی 

د قلبش روی را مشتش و پیچید گوشش در شدیم   .فشر

ی با ی روی را نور لرزان دست  ز  روی نگاهش و انداخت می 

ی ز   .چرخید ضلیع هشت می 

ی آب بطری  را بود آورده برایش کمند که را ایمعدنز

 اینکه از بعد .انداخت آن پلمپ به نگایه و برداشت

 به شد راحت آن درب بودن بسته بابت از خیالش

  .برگشت دوستانش سمت

 .رمیم اینجا از فردا من-

 بدنش به رعشه گرگ یزوزه کرد، باز که را بطری درب

 .انداخت
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ی میان هایشانچشم و خورد گره هانفس   از که درختانز

  .چرخید شدند،نیم دیده غلیظ مه شدت

ی کشیده، فلک به رس درختان انبوه میان ی اگر حت 
 

 گرگ

 .شدنیم دیده بود، آنها نزدییک در درخت یک پشت

 1_پارت# 

 

یم برف از انباشته هایشاخه میان که بادی صدای

م با نواهم پیچید، ز یهی   بردندیم فرو را آتش کمکم که هان 

 .کرد کمرنگ را گرگ یزوزه

ی نفس آنا   پایش و برداشت را بعدی قدم و کشید عمیق 

  .رفت فرو برف در زانو تا

 را آب اول یجرعه و کشید جلو را خودش زحمت به

  .داد فرو

ی برف تو نیست مهم برام دیگه - ی یا کنم گی   برام اتفاق 

  .برم باید بیفته،
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ی به را بعدی قدم و انداخت پایش جلوی را نور  سخت 

  .برداشت

ی صدای فقط ببیند، را او اینکه بدون بهناز  در که پان 

  .کرد دنبال را رفتیم فرو برف

  .اومدم باهات شاید -

 یشعله باالی را دستش و کرد نگاه بهناز به ناباور کمند

  .داشت نگه جانکم

 پر اینجا .نیست راهش این اما دارید؛ حق و ترسیدید -

 به اینکه از قبل .شناسننیم شب و روز که گرگه از

ی ی برسید جان    .میفتید اونا گی 

 و برد فرو ضخیمش پالتوی جیب در را دستش سامیار

 پالتوی در پیچیده اش،شانه به شانه که او به کرد رو

 .بود ایستاده اشعسیل

؟ که باالخره -  خالص جهنم این از جوری یه باید خی

  نه؟ یا شیم
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ی آناهیتا زی را شده پارو هایبرف رساشیت   روی و رفت پایی 

زی   .گذاشت پا مسطح زمی 

 فرو را عطشش بعدی یجرعه آتش، به مانده قدم دو

  .برد

 ...یم من-

 میخکوب مانده باز دهان با که بود نشده تمام اشجمله

 که اینقطه روی نگاهش .لرزید دستش در بطری .ماند

ه بود شده گم تارییک نهایت در  .ماند خی 

 اشچانه روی آلودکف هایحباب لبش یگوشه از 

یم اشبستهیخ صورت روی هاشعله یسایه .ریخت

 یچهره آتش، رنگکم نور میان تارییک، آن در و رقصید

یحباب اش،شده رسخ ی لحظه هر که هان   دهانش از بیشی 

ی و رگ به را ترس زدیم فواره  زدهوحشت هایقلب نی

 .کرد تزریق

ی و خورد رس انگشتانش میان از قوهچراغ   در اشروشنان 

  .شد خاموش برف دل
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 توان کسهیچ .رفت گلویش سمت به آرام دستش

لب و آویخته پاهایشان به ایوزنه .نداشت حرکت

  .بود دوخته هم به وحشت را هایشان

ی  از هایشچشم و زد چنگ گلویش به محکم آنا وقت 

ون حدقه  .شد باز بهناز هایلب بارهیک زد، بی 

 زدهوحشت و گذاشت هایشچشم روی را هایشدست 

 برف که زد فریاد را آنا اسم آنچنان اردالن و زد جیغ

 فرو هاآن مجاور درخت نازک یشاخه بر انباشته

 .ریخت

زی زانو با که آنا   به .آمد خودش به اردالن خورد، زمی 

 روی آناهیتا بدن اینکه از پیش و زد دور را بشکه رسعت

زی   .گرفت را او بیاید فرود زمی 

زی روی و شد رها آنا دست از آب بطری  تا خورد قل زمی 

 و مانده رسش روی هایشدست که سامیار پای جلوی

ه   .زدنیم پلک آنا، به مانده خی 
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 و پیچیدیم کوه و درختان میان بهناز هایجیغ صدای

ی   .بودند شده خفه هاگرگ حت 

یدست با کمند دیم را هایشلب محکم که هان   به فشر

ه که آنا چشمان  مانده خاموش آسمان سقف روی خی 

  .کردیم نگاه بود

 و گذاشت آنا شاهرگ روی را لرزانش دست اردالن

 .زد فریاد بهناز به خطاب

 2_پارت#

 

 .شو خفه .بهناز شو خفه-

ی با و کوبید هایشلب روی محکم بار چند بهناز  صدان 

 .زد هق خفه

د آنا شاهرگ روی را دستش اردالن  ی .فشر  بلند رس وقت 

 .شکست اشافتاده خش صدای کرد،

 .مرده-
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زی روی را آنا رس آرام  بلند مشیک موهای و گذاشت زمی 

ون کالهش زیر از که آنا زی روی بود، بی    .گرفت شعاع زمی 

 و کشید او یمانده باز هایچشم روی را دستش اردالن

 .شد محبوس هایشپلک پشت همیشه برای آنا نگاه

ی به و نشست زانوهایش روی هایشدست  ی سخت   جانز

 .ایستاد و داد پاهایش به

دنیم لب کمند زد،نیم جیغ بهناز   مشت سامیار و فشر

 .کردنیم گره

 قامت به و ایستادند اردالن طرف دو بهناز و کمند 

 .دوختند چشم آنا ظریف

ی  ی اول روزهای که آناهیتان  چهارده دقیقا شان،آشنان 

 را او اشتازه دوستان تا کرد را سعیش تمام پیش، سال

 شد آنا و نشد موفق وقت هیچ اما بزنند، صدا آناهیتا

ی اسم  عادت آن به کم کم که هایشدانشگایههم انتخان 

  .کرد
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یم کمند گوش در محجوبش و ریز هایخنده صدای

 .گرفتیم جان بهناز چشم پیش معصومش نگاه .پیچید

 برده اردالن از تاب عجزش رس از هایخواهش یادآوری

یدست به سامیار و بود جزوه روز هر که کردیم فکر هان 

یم لب و گذاشتیم کالس صندیل روی را تمامشنیمه ی

  .زد

  دی؟یم توضیح برام رو مبحث این-

  .بود مانده باز کف به آغشته او رسخ هایلب حاال

 روی بلندش موهای و شده بسته اشعسیل هایچشم

 .بود گرفته آرام هابرف

  .لرزید بهناز هایلب 

  .برم جااین از خوامیم برم، خوامیم من-

 و کردیم گرم را او بلندش کاپشن نه .لرزیدیم بدنش تمام

  .اشپشیم شلوار نه
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 کرده نفوذ استخوانش مغز تا مرگ از وحشت و رسما

زی برای .بود ی این و زدنیم فریاد که بود بار اولی   برای حت 

ی  صبورتربن و ترینآرام مرگ در غرق که دوستانز

 .بود عجیب کردند،یم مویه قلبشان در و دوستشان

 آنا از چشم که سامیار به  و داد فرو را بغضش کمند 

ه پایش زیر بطری به و گرفته  سامیار .کرد نگاه ماند، خی 

 .برداشت را بطری و شد خم آرام

 از سهیم آنا دیگر که ایبطری از بود کرده بغض کمند 

  .نداشت آن

ی سامیار، چشمان حالت دیدن با کمند  تن به اهمیتن 

 او سمت به اردالن دردآور سکوت و بهناز هایلرزه

  .رفت

  .شنید رسش پشت از را اردالن صدای

  .شدم خسته-

 روی دستش کالفه و محکم و داد تکان رس گنگ  سامیار

  .شد کشیده صورتش
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 کمند اینکه از پیش سامیار که بود حال بد آنقدر اردالن

 اردالن یشانه روی را دستش و رفت جلو برسد او به

 .گذاشت

  .فهمیدیم خوب را احساسش 

یم مخمصه این از جوری یه باالخره .رفیق باش آروم-

ون زنیم  .بی 

 3_پارت#

 

 شد باعث عمیقش نفس و شد بسته اردالن هایچشم

ی سوز از اشسینه  .بکشد تی 

ی زیر را دستمال گریه با بهناز    .کشید اششده رسخ بیتز

 باالخره .لرزیدندیم ناباوری و رسما از و بود بد حالشان

 گفت کمند

  .تو بریم-

  .خورد گره هم در سامیار و اردالن نگاه
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 و رفت کمند رس پشت و انداخت باال ایشانه سامیار

 .هاآن دنبال به بهناز و اردالن

  .ایستاد اردالن بارهیک 

یم رو آنا باید .وایسید-   .خونه تو بی 

 به و برگشت بود گذاشته برف در قدم تازه که سامیار

  .کرد نگاه آنا

ی کردند،یم رهایش آنجا اگر  را او هاگرگ نگذشته ساعت 

  .دریدندیم

  .کنمیم کمکت-

ی طاق زیر بهناز و کمند وانز  کدامهیچ .ایستادند کلبه شی 

زی جرات  .نداشتند را داخل به رفی 

  .شدندنیم جدا هم از ناگفته و نانوشته قرار یک در 

 زیر را هایشدست اردالن و گرفت را آنا پاهای سامیار

  .کردند بلندش و برد او هایشانه

https://t.me/vip_roman


نفی هشت درجهم   نرگس نجمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 آنا حمل بودند، رفته فرو آن در زانو تا که برف آن در

ی آن از ترسخت ز   .کردندیم فکر که بود چی 

زی با اردالن   .ایستاد قدم دومی 

ی نمیشه، اینطوری- مش تنهان  ه بی    .بهی 

ی که سامیار   .داد تکان رس دید،نیم واضح را او حت 

مش من خواییم-   .بی 

  .نه-

ی و کشید جلو را آنا بدن آرام آرام  اششانه روی را او وقت 

  .کرد رها را پاهایش سامیار گذاشت،

 .انداخت اردالن پای جلوی و کرد روشن را قوهچراغ

  .باش مراقب-

ی .رفتند جلو آهسته ی زیر به وقت  وانز  گذاشتند، قدم شی 

ه سامیار .شد آزاد بهناز یشده حبس نفس  را دستگی 

 .پیچید در یخوردهنم لوالی صدای و  کشید
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 را هاآن و درآورد را هاکفش پاهایش، کمک با اردالن 

ی دیوار کنار   .کرد پرت چون 

م-  .باال می 

 

 4_پارت#

 

زی او تا کرد تنظیم را نور و رفت همراهش سامیار  زمی 

  .نخورد

ی کف روی هایشانقدم صدای وهم سکوت کلبه چون 

  .شکستیم را آور

ی ی زیر اتاق به وقت  وانز  کوچک درب سامیار رسیدند، شی 

  .شد اتاق وارد شده خم اردالن و کرد باز را

  .زد زانو کنارش و خواباند دیوار کنار در، نزدیک را آنا

 حشت صدایش .انداخت آنا صورت روی را نور سامیار

  .داشت
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ی- ی دخی    .بود خون 

 قاب چشمانش در را آنا یچهره درد، پر و ایستاد اردالن

  .گرفت

  .خییل-

 چشم و کرد خم رس و نشست دیوار روی دستش

  .بست

 به اردالن مکث دیدن با و گرداند را قوهچراغ سامیار

  .چرخید در سمت

ا- ه تنهان، دخی  زی بریم بهی    .پایی 

  .رفت در سمت به آرام و کشید دیوار از دست اردالن

  .بریم کدهماتم این از بشه گ-

زی هاپله از رسش پشت سامیار   .رفت پایی 

 به و ایستاده هاپله روبروی سالن، وسط بهناز و کمند

ده گوش دارآونگ بزرگ ساعت تاک تیک صدای  سیی

  .زد لب بهناز .بودند
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ی هیچ دیگه و بشم کر خوادیم دلم-  از .نشنوم صدان 

  .متنفرم باد و ساعت صدای

 دست لمس حس با و رفت پیش تارییک در کمند دست

 جیغ با بهناز که باشد آرام بگوید تا کرد باز لب او،

  .پرید عقب بلندی

  .نزن دست من به-

زی رسی    ع او صدای شنیدن با اردالن و سامیار   .دویدند پایی 

 را هاآن شاید تا کرد دراز دست دید،نیم را آنها اردالن

 .کند لمس

ی- ؟ بهناز شده؟ خی   کجان 

ی و ظلمات به میخکوب بهناز  کمند زدیم حدس که جان 

 .دوخت چشم است ایستاده

 .کرد آزاد را نفسش کمند 

م رو دستش خواستمیم-   .ترسید بگی 
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زی کلبه در بهناز هقهق صدای  به سامیار .انداخت طنی 

ی لق هاینرده   .انداخت سالن وسط را نور و زد تکیه چون 

ی ترست تسلیم انقدر بخوای اگر بهناز- ینیم بیسر  تونز

ی ی فکر منطق   ببینیم هم رو بذاریم رو فکرامون باید .کتز

  .بکنیم باید چیکار

ی اردالن ی موهای میان دست  ی به و کشید اشخرمان   دخی 

ی به که کرد فکر
 

ی سادگ   .بود شده نفسن 

  .بینمنیم رو جا هیچ کن؛ روشن رو شومینه اردالن-

 پیت به را خودش کورمال اردالن کمند، آرام نجوای با

ی م که ایحلت  ز  دانه و رساند بود گذاشته آن در را هاهی 

  .چید شومینه در را آنها یدانه

  .میارم کم دارم دیگه واقعا-

 

 5_پارت#
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نفی هشت درجهم   نرگس نجمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

ون را زیپویش فندک و برد جیبش در دست  .کشید بی 

م روی را زنه آتش  ز شعله بعد، ثانیه چند و ریخت هاهی 

 .گرفتند گر ها

  .کرد کمند به رو و ایستاد 

  .رفت آنا نه؟ ست،مسخره-

  .شد شومینه نزدیک کمند

  .بریم باید-

 .ایستاد کمند کنار بهناز و خورد گره اردالن ابروهای

  چطوری؟-

 به ترحجیم بغضش و داد تکان رس مستأصل کمند

  .آورد فشار گلویش

  .دونمنیم خودمم-

 از هاچوب یناله هم باز و برداشت نرده از تکیه سامیار

  .شد بلند پایش زیر
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نفی هشت درجهم   نرگس نجمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

  .کنیم فکر باید-

  .داد تکان رس کمند

 چرا بفهمیم باید .کنمیم فکر بهش دارم موقع اون از-

  .افتاده اتفاقات این چرا .بریم تونیمنیم

  .زد فریاد اردالن

  .ترکونهیم مغزمو داره که اینه چرا؟ آخه-

ی و بودند ایستاده گرداگرد نفر چهار هر  پاهایشان حت 

 .برسانند مبل به را خودشان تا کردنیم یاری

  .گرفت آغوش در را زانوهایش و نشست همانجا بهناز 

ی من ...من- ی .فهممنیم هیجی  .هیجی

  .خندید حرص با اردالن

ییم فکر- ی همه دفعه یه فهمیم؟یم ما کتز ز  رو و زیر چی 

 شد این و شدیم جمع هم دور سال ده از بعد مثال .شد

  .اشنتیجه

  .شد رسازیر هایشگونه روی بهناز هایاشک
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نفی هشت درجهم   نرگس نجمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

م و رفت شومینه سمت به اردالن ز  در را دیگری باریک هی 

  .کرد پرت آن

  .دارم شک ییک به فقط من-

  .پرسید کنجکاو سامیار

  گ؟-

  .کرد نگاهش و چرخید اردالن

 .فروزش صدرا-

ی زیر محکیم لگد و رفت جلو ز ی و کوبید می  ز ی گرد می   چون 

 و خورد دیوار به تا چرخید مدورش هایپایه روی

  .ایستاد

 .نیومد ما با کار یبهانه به که مرتیکه همون-

ی همه آنقدر نبود، خودش دست حرکتش ز  رسی    ع چی 

 بود حیس این و بود شده درمانده که بود افتاده اتفاق

 به محکیم مشت  .بیاید کنار آن با توانستنیم که
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نفی هشت درجهم   نرگس نجمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

وف و رگ صدای و کوبید شومینه باالی سنگ  غضز

 .زد فریاد کمند .پیچید انگشتانش

  .کردی داغون خودتو .اردالن کن بس-

 یسایه رقص به شده خم و بود گرفته را مچش اردالن

زی روی آتش هایشعله ه زمی   .بود مانده خی 

 6_پارت# 

 

ی که بود رسدش آنقدر   .کردنیم حس را درد حت 

  .اینجا اومده ما از زودتر .خودشه کار-

 یشانه روی را دستش و رفت او سمت به سامیار

  .گذاشت اشخمیده

  .بزنیم حرف بشینیم بیاید .نمیشه اینطوری-

  .خورد تاب و خورد تاب بهناز

  .برم خوامیم فقط زنم؛نیم حرف دیگه من-
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نفی هشت درجهم   نرگس نجمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

زی برای که کمند ی بار اولی   او سمت به بود، شده عصت 

  .رفت

 .کشید محکم و گرفت را دستش

ی بهناز    .ایستاد او روی در رو و شد بلند جا از اختیارن 

، کمند   .زد لب آرام اما عصت 

ییم- ی انقدر تونز ی گریه اینجا بشیتز  گلوتو بیاد ییک تا کتز

ه ییم یا .بی  ی آدم مثل تونز ی همفکری بشیتز  پیدا رایه یه کتز

  .بشیم خالص اینجا از تا کنیم

  .کرد سامیار به رو و نماند بهناز جواب منتظر

ی هر اول روز از .بزنیم حرف باید- ی هر و بوده خی  خی

 قضایا این پشت بفهمیم شاید بگیم شنیدیم و دیدیم

  .کیه

 رها را خودش و رفت ایقهوه مبل تک سمت به اردالن

  .کرد

  .موافقم منم اما .صدراست کار-
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نفی هشت درجهم   نرگس نجمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 تا داد هول را آن و ایستاد نفره دو مبل پشت سامیار

  .شومینه نزدییک

  .بشینید بیاید-

 ایچاره بود، آمده خودش به کمند فریاد با که بهناز

  .جمع از اطاعت جز نداشت

 مبل تک روی سامیار و نشست مبل روی کمند کنار

  .اردالن روبروی

وع خب-   .کنیم رسر

 و کشید جلو را بلندش پاهای و داد تکان رس اردالن

 .داد تکیه مبل پشت به را رسش

ی بهناز    .کوبید خودش یشقیقه به عصت 

 .دیوونه .کرد دیوونم ساعت صدای-

ه و کرد قالب هم در را انگشتانش کمند  ها،شعله به خی 

وع منتظر ه اما سامیار .ماند سامیار هایحرف رسر  به خی 

ی هایسایه حرکت  بودند، افتاده دیوار روی که درختانز
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نفی هشت درجهم   نرگس نجمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 رسش به دانشکده دوستان هوای سارا که روزی به رفت

 .شد آغاز مصیبت و زد

 

 ۷_پارت#

 

*** 

ون رنگش خایک چرم کیف از را آینه  رسخم و کشید بی 

 .شود جا کوچکش یآینه در هایشچشم تا کرد

ی  مژه و کشید اششده تتو دودی پهن ابروهای به دست 

  .کرد مرتب را اشخورده ریمل بلند های

 سایش صدای و کشید عقب را اشصندیل کیم سامیار

ی هایسنگ با هایشپایه  خایل یکافه فضای در شی 

  .کرد نگاهش پوزخند با و انداخت پا روی پا .پیچید

  بیننت؟یم اوله دفعه مگه-
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نفی هشت درجهم   نرگس نجمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 پشت به را کیف و گذاشت کیفش جیب در را آینه سارا

  .کرد آویزان صندیل

زی !بنداز خودت به نگاه یه تو .مرتبم همیشه من-  همچی 

  .مد سالن بری خواییم انگار زدی تیپ

  .انداخت سامیار رساپای به نگایه

 یکشیده اتو شلوار اش،خوردهواکس کالج هایکفش به

ه پلیور و ایرسمه ز ی نهایتا و زردش یپایی   ایرسمه بارانز

  .آورد لبش به لبخند

ی آب بطری به سامیار دست لحظه همان  و گرفت معدنز

ی روی آب ز  خودش به سامیار تا و ریخت سفید رومی 

  .بود شده خایل بطری از نییم بیاید،

ی به نگایه سارا ز   .زد لب و انداخت شده خیس رومی 

،خوش-  و دست انقدر کاش فقط خوشگیل، تیتی

ی   .نبودی پاچلفت 
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نفی هشت درجهم   نرگس نجمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

ی دست یک با که حایل در سامیار ز  کردیم جمع را رومی 

ی به دیگر دست با و
ز
 داد جواب کردیم اشاره منکاق

ی رو تیپ خوش و خوشگل اون-  دوقلوی چون گفت 

ی پا و دست از منظورت اما همسانیم،   چیه؟ چلفت 

 ردیف هایدندان اش،کالبایس هایلب و خندید سارا

  .گرفت قاب را سفیدش

  .حقیقته کوچیکه، داداش برنخوره بهت-

ی ی منکاقز ز  .کرد عذرخوایه سامیار و کرد جمع را رومی 

ی ی وقت   .زد لبخند سارا شد، دور منکاقز

 .میاد خوشم دانیتآداب از-

ی چشمان در چشم سامیار   .دوخت خواهرش شکالن 

ی- ی هر همیشه مثل .سارا نکن دلجون   داری دوست خی

ی
 

  .دربیاری آدم دل از خواییم بعد و مییک

  .کشید هم در ابرو و کرد جمع را لبخندش سارا
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نفی هشت درجهم   نرگس نجمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

ییم شلوغش داری دیگه-  کم مگه گفتم، جمله یه من .کتز

  کردی؟ اخم اینطوری که حرفا این از شنیدی

ون به کافه بزرگ یشیشه از به و برگرداند رو  چشم بی 

ی به سامیار .دوخت ز ی که جدیدی رومی 
ز
ی روی منکاق ز  می 

  .رفت باال سارا صدای که کردیم نگاه انداختیم

 .اومد بهناز-

 ۸_پارت#

 

 که دید را بهناز شیشه پشت از و رفت باال سامیار رس

ی بزرگ عینک زد، را شش و دویست ریموت  را اشزمستانز

ی یتیغه روی   .شد رد خیابان از و داد رس بیتز

  نداشت؟ لکسوس مگه این-

 پنهان دستش پشت را لبخندش و انداخت باال شانه سارا

  .کرد

  .خورده پییس به حتما-
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  زدنه؟ حرف طرز چه این آخه-

ی درب دهد، جواب کند وقت سارا اینکه از پیش  باز چون 

  .شد وارد بهناز و شد

 سارا و شد بلند جا از سامیار گرداند،یم که چشم

زی آنقدر را صدایش ی به سامیار که برد پایی   میان از سخت 

ی محسن بلند صدای   .شنید را حرفش چاوویسر

  .نکرده بلند موهاشم تپله، هنوزم-

 بهناز برای را دستش و داد تکان رس تأسف با سامیار

  .کرد بلند

  .رفت جلو رسی    ع آنها دیدن با بهناز

 با و برداشت را عینکش که بود مانده قدیم چند هنوز

  .کرد بلند صدا پهن و پت لبخندی

  .سالم سالم سالم-

  .کرد بغل را سارا محکم و شد رد سامیار پشت از

  .بود شده تنگ براتون دلم چقدر که آخ-
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EXCHANGE GROUP کاری از 

 به و چرخید بهناز و کشید او پشت را دستش سارا

 .کرد نگاه سامیار

زی-  چطوری .کالس خون خر بچه اینجاست، گ ببی 

  رفیق؟

  .داد تکان رس و زد نریم لبخند سامیار

  .بینمتیم که خوشحالم-

ون را سارا کنار صندیل رسی    ع بهناز  در و کشید بی 

  گفت نشستیم حالیکه

  .شدمیم پرپر واستون داشتم من خدا به-

 او پای روی از را بهناز بزرگ مشیک کیف و نشست سارا

  .آویخت صندیل پشت به و برداشت

ی که تو- ی، نه .رفت  ی نه خی  ی انگار نه انگار .حرقز  دوست 

ی هم   .داشت 

ی طبق بهناز  موهای داشت پیش هاسال از که عادن 

ی روی رشته رشته را کوتاهش   .کشید اشپیشانز
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ی از که نگو بابا-  کردن غلط به سگ مثل رفتم وقت 

 دارم تازه و برگشتم ساله یه همش که بهت گفتم .افتادم

  .کشمیم نفس

  .سایید هم به را هایشدست و خندید

؟ چه بگید شما-  سال؟ ده این تو کردید چیکارا خی 

 را حرفش سامیار آرام صدای که بود نداده جواب هنوز

  .کرد قطع

  .اومدن کتایون و محمد-

  .در سمت چرخید سارا و بهناز رس

زی را صدایش و رفت باال بهناز ابروی   .برد پایی 

ی-   .که نکردی پیدا رو محمد گفت 

  .کرده پیداش کتایون حتما-

 شانه به شانه که محمد و کتایون به و ایستادند سه هر

 .دوختند چشم آمدند،یم جلو

ی به نرسیده  ز   .کرد دراز را دستش محمد می 
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،یم منو که خوشحایل-   .دونمیم بیتز

د را دستش و خندید سامیار   .فشر

  .خوشحالم واقعا-

 بلوز و ایرسمه شلوار و کت به و رفت عقب کیم

  .کرد نگاه سفیدش

  .شدی تیپخوش-

 دادیم تکان رس هاخانم برای حالیکه در و خندید محمد

  داد جواب

ی چه-  .اومدم کار رس از رسه یه .بانکه فرم بابا، تیتی

 

 9_پارت#

 

 دست و انداخت کتایون گردن دور را دستش بهناز

 .رفتند هم آغوش در سه هر و سارا گردن دور را دیگرش

  .خندید بلند محمد
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زی اینا آقا-  کنهیم فکر ندونه کیس هم به چسبیدن همچی 

زی خواب هم دوری از   .نداشی 

یلب با و کرد پاک را هایشاشک کتایون  برچیده هان 

  .داد جواب

 تنگ براشون خییل دلم گفتم بار چند بدی، خییل-

 شده؟

 را اشکناری صندیل بهناز و کرد نگاهش متعجب سارا

ون   .بنشیند کتایون تا کشید بی 

ی- ؟ تماس محمد با تو کت    داشت 

  .نشست و انداخت باال شیطنت با را ابروهایش کتایون

  .نداشتم ارتباط گ بگو تو-

 کتایون پای روی محکم بود نشسته آنها میان که بهناز

  .کوبید

  حاال؟ تا گ از .زبل بچه ای-
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 کش بود نشسته کتایون روبروی که محمد تا سارا نگاه

  .آمد

  کردید؟ ازدواج تا دو شما محمد؟ آره-

ی روی را هایشآرنج محمد ز  کج را رسش و گذاشت می 

  .کرد

ی من و نکردیم- ی جون بابا .گناهمن   محمد میگه جون کت 

ی تا جون  ازدواج حق جون، جون نشه زندگیش وقت 

زی فقط .ندارید  یکساله محرمیت یصیغه یه گذاشی 

  .واقعا کردن لطف .بخونیم

  .کرد نگاهش متعجب سارا

ت همه که تو اما- ز زی دانشگاهم تو .ردیفه چی   تو نفر اولی 

زی که بودی  کال که اردالن جز به البته خریدی؛ ماشی 

  .شد دانشگاه وارد الکچری

  .خندید محمد
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 وابسته بهش ندارم دوست .بود بابا پول موقع اون-

  .باشم

  .کوبید هم به را هایشدست بهناز

 زمونه دوره این تو .چیه باشم وابسته دیوونه، بابا برو-

ی غاز بری باید نباشه پشتت بابا  .بچرونز

ی راحت اونور سال نه بندازید من به نگاه یه 
 

 .کردم زندگ

ی کردن ازدواج دوباره و شدن جدا که مامان و بابا  حسان 

ی خونه خودم برای اینجا اومدم و تیغیدم رو بابا
 

 زندگ

  ...آه زدم مزونم یه و کردم درست

د لب روی و چسباند هم به را انگشتانش  صدای و فشر

  .آورد هالب به خنده اشبوسه

 .خرگ غرورای این از میاد بدم .هلو-

  .کرد نگاه کتایون به و کشید جلو را خودش محمد

  .بابا زدن تیغ خط تو بزنیم کنهیم توصیه بهناز-

  .کرد نگاهش ناز با کتایون
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یم رو عرویس بذار گفتم بار صد که من-  ثابت بعد بگی 

 .بده زندگیمونو خرج پدرت که نیست قرار .مستقیل کن

ییم کار تو کنم،یم کار من  بذار کاری اول این .کتز

زی کمکمون   .دیگه کیز

  .کرد بلند صدا بهناز و خندید محمد

ه ساله ده .رو خنده اون کن جمع-  کار رس رو دخی 

  .گذاشته

  .کرد کتایون به رو

  .کنه هوا بادبادک بکنه رو استقالل رسش تو بزن ییک-

  .کرد سامیار به رو محمد و خندیدند سارا و کتایون

 دیدار که بدم گوش خانوما حرف به چیه؟ تو نظر-

  .ما عرویس بشه بعدی

  .زد لبخند سامیار

  .ندارم ازدواج در ایرسرشته .واال دونمنیم-
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 ۱۰_پارت#

 

  .رفت باال محمد ابروهای

  نکردی؟ ازدواج هنوزم مرد، سالته دو و یس-

  .خندید بلند سارا

  .دوئنیم دنبالت بچه تا سه تو نیست-

ه سامیار که گرفتم رو کجا کردم ازدواج که من   .بگی 

  .ببیند ترراحت را سارا تا کرد خم رس کتایون

  کردی؟ ازدواج تو-

  .زد لبخند و انداخت هم روی را اشکشیده پاهای سارا

 جدا و کردم ازدواج شدم، مستقل آخر سال دو این تو-

  .کال بوده شلوغ رسم .شدم

ی جیغ بهناز   .سارا دست پشت زد و کشید خفیقز

؟ شدی جدا چرا-   دخی 
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  .زد گره ابرو سارا

ی خییل چون-  کارو این نرو، اونجا برو، اینجا .بود گی 

ییم .نکن کارو این بکن،  گوش رو بابام حرف من که دونز

 اصال دیگه بشه رس باال آقا برام بیاد ییک حاال .دادمنیم

  .کنم تحمل تونستمنیم

  .جریانه در سامیار

 رس تایید عالمت به او و سامیار سمت برگشت هانگاه

  .داد تکان

زی را هایش لب بهناز  تکان هوا در را دستش و کشید پایی 

  .داد

  .کردی کاری خوب .جهنم به-

  .کرد اعالم سامیار همه از پیش و چرخید پاشنه روی در

  .اومد اردالن-

ی و شلوار و سفید پلیور در پوشیده که او به همه  بارانز

  .زدند لبخند آمد،یم جلو دودی
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ی به و داد رس موهایش روی را عینکش اردالن
ز
 منکاق

 .رفت جلو و زد لبخند

 را دستش محمد و کرد دراز دست او و ایستادند همه 

  .گرفت

ی روز به روز آقا-   چیه؟ رازت .فرم رو میای بیشی 

خانم برای آرام و داد دست سامیار با و زد لبخند اردالن

  .داد تکان رس ها

ه- یس رو هاخانم این راز بهی  ی ما .بیی  تکون اینا و شدیم پی 

  .نخوردن

  .کوبید اردالن یرسشانه به و خندید محمد

زی بیا ...بیا-   .خونه منم دل که کنیم دل درد کم یک بشی 

 بهناز تا نگاهش و نشست محمد کنار لبخند با اردالن

ه و نشسته روبرویش که   .رفت باال کردیم نگاهش خی 

ی دندون هنوزم چته؟- ز ییم تی  ؟ پاره تیکه رو ییک کتز   کتز

  .داد باال را ابرویش تای یک بهناز
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 همه اون با !ایزنده هنوز چطوری تو موندم من نه-

ی یم یکیشون جا یه باالخره کردمیم فکر دوروبرت دخی 

 .کنهیم راحتمون و کشتت

 پشت  را دستش یک و کشید عقب را خودش اردالن

  .خاراند را اشچانه و گذاشت صندیل

 تو اسمش االن داشت هاعرضه این از یکیشون اگر-

  .بود امشناسنامه

ی روی محمد ز   .کوبید می 

 فقط نکردید، ازدواج کدومتون هیچ .نیست قبول آقا-

ی برم خوامیم منم   .مرغا قان 

  .خندید بلند اردالن

ی اصال .اومدی خوب مرغو-  و حس یه شدن هاخانم قان 

  .داره ایدیگه حال

 را نگاهش خط و کردند نگاهش همه ایستاد که سامیار

  .دیدند را بردیا و آناهیتا کردند، دنبال که
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 زد لب محمد

  .کنمنیم باور آقا-

  .رفت باال اردالن حالت خوش ابروی تای یک 

  بردیاست؟ این-

  .کرد بلند صدا بهناز

 آنا تحویل رو دیگه ییک و جراخ اتاق تو رفته کال این-

  .دادن

 کرد دراز را دستش همه از پیش که سامیار با بردیا

 .داد دست

ی چطوری-  معرفت؟ن 

  .زد لبخند سامیار
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 .خوبم-

 میان اشخنده صدای و کوبید بردیا یشانه روی محمد

ی محمد یچهچهه   .شد گم اصفهانز

ی .نشناختمت اصال آقا-   آیا؟ خودن 

  .نشست اردالن کنار و زد لبخند بردیا

  .خودمم خود-

ها با آنا  آن دقیقا سامیار، روبروی و کرد روبویس دخی 

ی طرف ز   .کرد بهناز به رو و نشست می 

 .بود شده تنگ تکتون تک برای دلم-

  .گذاشت او دست روی را دستش سارا

  .بودم دیده که رو تو-

  .چرخید دوستانش روی نگاهش و زد ملیج لبخند آنا

  .بودم ندیده که رو بقیه-

  .شد بلند بهناز مانند جیغ صدای
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 .کردید ازدواج ساله ده دیگه آنا؟ نداری مچه بچه-

زی را رسش آنا   .داد جواب بردیا و انداخت پایی 

 .ایمبچه هنوز خودمون چیکار؟ خوایمیم بچه-

  .سایید هم به را هایشدست اردالن

ی بچه آفرین،- ی ازدواج کال .دردرس یعتز   .دردرس یعتز

ی برای را دستش  از کمند صدای که کرد بلند منکاقز

  .شد بلند رسشان پشت

  .جمعه جمعتون-

 .ایستادند دیگران و گرداند رو اردالن

ها با کمند  ی صندیل و کرد روبویس دخی  ز  تا را کناری می 

  .نشست و کشید آنا و سارا وسط

  .شدید عوض چقدر -

  .کشید او سفید یگونه روی را دستش آنا

  .شدی ماه .عزیزم همینطور هم تو-
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ی
ز
ی جلوی منکاق ز   .ایستاد می 

  .بفرمایید-

 .گذاشت صندیل پشت را دستش عادت طبق اردالن

ی همون-
 

  .همیشیک

ی
  .خندید محمد و داد تکان رس منکاقز

ی بابا-
 

ی خواییم !همیشیک
 

زی یه میای همیشه بیک  همچی 

؟ جای   گرونز

  .انداخت باال شانه اردالن

م؛ جا همه من- ی یه اینجا اما می   برام وقت هیچ جوران 

  .نمیشه تکراری

  .زد پوزخند آنا

ات دوست با هم موقع اون چون-   .اینجا میومدی دخی 

  .کرد اشاره در به سامیار و کرد نگاهش اردالن

  .صدرا باالخره و-
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  .رفت جلو و برد باال را دستش دو هر صدرا

  .شماست خدمت در فروزش صدرا .آقایون و هاخانم-

زی صدرا و دادند دست او با تک تک مردها  و سامیار بی 

  .نشست محمد

  خوبید؟-

  .چسباند هم به را شستش و سبابه محمد

  .پرفکت-

  .کرد اخم

ی هر که دادی من به شماره یه بودی؟ کجا تو آقا-  خی

ک گفت یه گرفتم تماس  رسکارت نظر مورد مشی 

  .گذاشته
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  .خندید صدرا

 انجام دارم کار رسی یه اومدم هم حاال .رفتم ایران از-

  .برم و بدم

  .خورد گره سامیار ابروهای که زد بلندی سوت بهناز

، بابا- ی خارخ 
 

 .راهو همه این رهیم گ .فرنیک

  .کرد نگاهش لبخند با صدرا

ی هابیغوله توی تو نیست-
 

 اونور که توام .کردی زندگ

  .بودی

  .انداخت باال شانه بهناز

 برگشتنم اما نبود، خودم دست رفتنم .اینجام که حاال-

ی دیگه تو .بود   .بری خواییم و شدی خارخ 

 چیکار؟ اینجا بیام .اونجاست زندگیم و کار خب-

  .پوشاند را سیاهش هایچشم غم
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 اونور .بمونم اینور خاطرش به که نیست کیس دیگه-

ی اینجا .تنهام غربتم تو چون کنمیم فکر یم منو کیسن 

  .خوره

  .گذاشت اششانه روی دست محمد

 خونه کیل ایران اومدی وقت هر .رفیق داری رو ما تو-

ی رو کدومشون هر در که هست یم استقبال ازت بزنز

زی   .کیز

به و گذاشت محمد دست روی را دستش صدرا  ایضز

  .زد آرام

 نتونستم هنوز .خوبه خییل قدییم دوست .ممنون-

ی که بشم دوست کیس با اونور  باهاش شماها نصف حت 

  .باشم راحت

  .رقصاند ابرو و چشم بهناز

  .دیگه اینیم ما-

  .کرد سامیار به رو اردالن
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؟ همونقدر هنوزم تو-   ساکت 

  .کرد نگاهش لبخند با سامیار

 کنجکاویم بذارید فعال .برمیم فیض هاتونحرف از-

  .گمیم زندگیم از منم بعد کنه فروکش

ی روی بردیا ز   .شد خم می 

  .بگو االن خب-

  .پرید حرف وسط بردیا

 بیست اینطوری .کنید فصل رس رو اتفاقات دونه دونه-

 .بدیم گوش هم حرف به باید سال

  خندید محمد

  .قبوله-

  .برد باال را دستش

 و دادم امتحان بانک ورودی برای .گرفتم رو فوقم من-

 ده تا بخواد خدا اگر و نامزدمه کتایون .بانکم معاون حاال

  .کنیمیم ازدواج دیگه سال بیست
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  .خندید اردالن

  نیست؟ زود-

  .راحتیم اینطوری تو جون به نه-

  .برد باال دست اردالن

 تو درمیون خط یه .کردم بسنده لیسانس همون به من-

 کردم ازدواج نه .چرخمیم ول و کنمیم کار بابا یکارخانه

  .دارم رو خیالش نه و

  .خندید آنا

  .موندی همونطور .میاد بهت کامال-

  .داد تکان رس محکم اردالن

 .دقیقا-

  .برد باال دست بردیا

 و دارم مغازه یه االن .ندادم ادامه اردالن مثل منم-

ی لوازم و کامپیوتر  زندگیمون پس از .فروشمیم جانت 

یهیجان اتفاق هیچ .برمیام ز   .نیفتاده هم انگی 
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  .خندید بلند بهناز

ترهیجان این از- ز  رو مردونه راه راه بلوزهای اون که انگی 

ی  که باشگاهم رسیدی، که صورتتم به تازه دور؟ انداخت 

ی ی .می    .روت افتاده صنار تومتز

 .خندید موقر بردیا

ی چه ننداز یادم .ممنون-   .داشتم تیتی
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  .کرد بلند دست آنا

 یه توی داشتید حضور همه که ازدواجم از بعد من-

کت  و کردم ولش بعد سال سه اما .شدم مشغول رسر

ی حاال .خونه تو نشستم  گایه و نویسمیم کنم،یم نقایسر

ی کالس یه هم زی .رمیم هیز   .همی 

  .کرد بلند دست کمند
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ا من-  ازدواج .کنمیم تدریس دانشگاه تو االن .گرفتم دکی 

ی مستقل و نکردم
 

  .کنمیم زندگ

  .زد سوت هم باز بهناز

 بودین خون خر اولم از سامیار و تو-

  .کرد بلند دست سارا.

کت یه توی من- ی رسر  انجام کامپیوتری کارهای تبلیغان 

ی مستقل حاال .شدم جدا و کردم ازدواج .میدم
 

یم زندگ

  .کنم

  .رفت باال اردالن ابروی

ی- ؟ سامیار با دیگه یعتز   نیست 

  .داد تکان رس سارا

ی تنها به سامیار هم ازدواجم از بعد-
 

 عادت کردن زندگ

 خونه یه تا اشخونه رفتم مایه سه دو یه .من هم و کرد

ی به آرامش کمال در دو هر حاال و گرفتم جدا
 

 زندگ

  .دیمیم ادامه مونمسخره
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  .کرد نگاهش تأسف با بهناز

 مادر و پدر از انقدر که خوبه اما .متاسفم-

 یدغدغه بدون بتونید که رسیده بهتون خدابیامرزتون

ی مایل
 

  .کنید زندگ

  .برد باال دست بهناز .کرد سکوت و داد تکان رس سارا

 خودشو انقدر مادرم اونجا .انگلیس رفتم خانواده با من-

 جدا هم از .ریخت هم به زندگیشون کمکم که کرد گم

 باشه خودشون شأن هم که ییک با کدوم هر و شدن

  .کردن ازدواج

 مامانو برم خواستیم دلم نه اما .شدم جدا ازشون منم

زی برای .رو بابا نه و ببینم  چهار حداقل اینجا برگشتم همی 

 مزون خودم برای و نکردم ازدواج .کنم پیدا همزبون تا

  .دارم

  .کرد بلند دست کتایون

کت توی .گرفتم رو فوقم من-  ده .کنمیم کار عموم رسر

ه منو بیاد محمد معطلم ساله   .کنید نصیحتش شما .بگی 
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ی که خندیدند صدا پر همه
ز
 نزدیک گارسون و منکاق

  .شدند

 گذاشت ماکیاتو الته از شده پر فنجان کدام هر جلوی

ی کوچک کیک و  رسی    ع سارا .هافنجان کنار را شکالن 

  .داد فرو را اول یجرعه و برداشت را فنجانش

  .بود شده رسدم خوبه، خییل-

  .انداخت باال ابرو سامیار

ی یه که گفتم- ز   .بپوش گرم چی 

 .ندارم عادت-

  .کرد سامیار به رو صدرا

  .توئه نوبت-

  .کرد آزاد را نفسش سامیار

ا من- کت .گرفتم دکی   سارا جز .نکردم ازدواج .دارم رسر

زی .نیست زندگیم تو هیچکس هم  این بتونم که همی 

  .دادم انجام ایالعادهخارق کار کنم تحمل رو خواهر
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  .خندید بلند بهناز

؟یم کله رسو هم با هاموقع اون مثل- ز   زنی 

  .گذاشت او یشانه روی را دستش سارا

ی از-  ازم کل به کردم ازدواج هاشنصیحت برخالف وقت 

  .شده ناامید

  .داد تکان تاسف با رسی سامیار

  خورد؟یم تو درد به کردم؟ اشتباه مگه-

  .کشید جلو را خودش کمند

ی- ی .کن صی  ی خورد،نیم سارا درد به گفت  ی آدم نگفت   خون 

  .نبود

  .کرد اخم سارا

ی ببخشید- ؟ یعتز نیم من درد به که نبوده خوب خب خی

 .دیگه خورده

  .زد گوش پشت را اشمشیک موهای طره کمند
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 خورننیم هم درد به که نفری دو الزاما .نشو ناراحت-

 .خوب ییک اون و بده یکیشون که نیست این معنای به

  .متفاوته هاشوناخالق فقط شاید

  .داد تکان رس متفکر بهناز

ی تو .میگه راست-  خب .بوده مستبد خییل طرف گفت 

ی این درد به آدم این هان 
ی از که دخی 

 
 و شوهر فقط زندگ

خونه ز های این از .دیگه خورهیم شناسنیم رو آشیی  دخی 

ی زیادی  .سنت 
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  .کرد بلند دست صدرا

 تو اونجا .رفتم ایران از انضاف از بعد .بگم من بذارید-

زی اقتصاد یرشته  یه توی هم بعد .خوندم درس المللبی 

کت  .کنمیم کار همونجا هم حاال و کردم پیدا کار رسر
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کتمون چون رفتم و ایران اومدم گایه  ی با رسر  از بعضز

کت  بچه یه و کردم ازدواج .داره قرارداد اینجا هایرسر

 .دارم

ی رو کوبید محکم محمد ز   .می 

 آقا .برهیم رو گروه فعال مرد یجایزه صدرا باالخره و-

  چیه؟ اتبچه .گرم دمت

ه-   .دخی 

  .زد لبخند آنا

  سالشه؟ چند چیه؟ اسمش-

  .سالشه چهار .لیانا-

  کرد خم رس کتایون

  .دیدیمشونیم بودی آورده رو خانواده کاش -

 کال تعطیله هفته دو که ژانویه جز .کنهیم کار کاساندرا-

 وقت هیچ .رهیم کالس کیل هم لیانا .مرخض رهنیم

  .ایران نیومدن باهام

https://t.me/vip_roman


نفی هشت درجهم   نرگس نجمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

ی روی را اششده خایل فنجان اردالن ز   .گذاشت می 

  .شدم خوشحال .خوبه همه وضع رفته هم روی-

  .داد فرو رو کیکش کوچک یتکه و داد تکیه سارا

  .زد رسم به فکری یه-

  .کرد نگاهش نمادندان لبخندی با محمد

  .خریدارم رو فکرات بگو،-

 کم یک باشیم هم با روز چند یه .مسافرت بریم بیاید-

 رو ییک من ساعته چند دیدار این .کنیم خاطره تجدید

ی   .کنهنیم راضز

  .داد تکان را اشسبابه انگشت اردالن

  .موافقم-

 .داد تکان رس محمد

ی و کار من-
 

  .دارم زندگ

 .کرد اخم سارا
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ی مرخض .داریم هممون- بریم ریمیم روز شش پنج .بگی 

  .دیگه گردیم

  .کرد نگاه محمد به کتایون

ی مرخض رو سال کل-   .دیگه بریم .نگرفت 

  .کرد نگاهش لبخند با محمد

میم مرخض .باشه-   .گی 

 .سایید هم به را هایشدست بهناز

  .میام منم-

  .کرد نگاه کمند به سارا

ن؟ اتخانواده هنوزم-   گی 

  .زد لبخند کمند

 هم هفته به هفته دیگه که موندم تهران انقدر .نه-

ننیم تماس باهام  به برگردوندنم برای سعیشون .گی 

ی خودمون شهر   .کردم ناامیدشون کال .موند ثمرن 
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  .انداخت باال شانه

 تو خودم جای به ذارمیم رو دوستام از ییک منم-

  .دانشگاه

  .کرد نگاه بردیا به اردالن

؟ شماها-   خی

ی روی را اشخوردهنیم فنجان بردیا ز   .گذاشت می 

 رو مغازه هفته یه تونمیم .خودمه دست اختیارم من-

  .کنم تعطیل

  .صدرا سمت چرخید سامیار

  تو؟ و-

  .داد تکان رس تأسف با صدرا

 شب فردا اما کنم، همراهیتون که دارم دوست خییل-

 .دارم بلیط
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  .کرد نگاهش آلود اخم سارا

  .عقب بنداز-

 خوش برید شما .جان سارا کارم رس برگردم باید .نمیشه-

  .بفرستید برام هم رو عکساتون و بگذرونید

ی اضاری جای که بود محکم آنقدر   .ماندنیم باق 

ی صدرا ی روی که لختش مشیک موهای البالی دست  پیشانز

  .زد باال را آنها و کشید بود ریخته اش

سید سامیار از کسهیچ-   .نه یا رهیم نیی

 .خندید بهناز

ی سارا شهیم مگه-   نیاد؟ سامیار و بره جان 

  .بود بهناز مخاطبش و کرد نگاه سامیار به سارا

  .بهناز نیست اینطوری دیگه وقته خییل-
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ی سامیار  .نشست صاف و کشید ریشش ته روی دست 

  .میام-

  .خندید و زد سامیار به ریزی چشمک محمد

 .کوچیکه داداش حله-

  .کرد نگاهش لبخند با سارا

 .دیگه ترهکوچیک دقیقه چهار خب-

  .کرد بلند صدا آنا دهد، جواب محمد اینکه از پیش

  بریم؟ کجا حاال-

  .داد جواب سارا

  .کلبه بریم کردم، رو فکرش-

  .پرید باال آنا ابروهای

  کلبه؟-
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ی آهان .دیگه آره-  رفتیم رسمد استاد با .نبودی تو راست 

ینیم .رودباره نزدیک .آباد رستم روستای  چقدر دونز

  .قشنگه

زی را رسش صدرا   .انداخت پایی 

ی با باریک سایل- ی .اونجا رفتیمیم دان   ماه یک از بعد حت 

 .کندنیم دل اونجا از هم

  .کرد نگاه صدرا به متاسف کتایون

 و نخورده دست که هم اونجا .بود طبیعت اهل استاد-

؟ دیگه .بود مونده بکر   نرفت 

  .داد تکان رس صدرا

ی بدون .نه-   کنم؟ چیکار برم دان 

  .خندید جو کردن عوض برای سارا

 و سامیار و من فقط .نیومدید هاتونخییل باراون-

ی دیگه .رفتیم اردالن و کتایون  کلبه اون مثل رو جان 

  .ندیدم
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  .ایستاد و کشید عقب را صندیل اردالن

ی-
 

  .تو با هماهنیک

ی سمت به
ز
ی حالیکه در و رفت منکاق ز یم حساب را می 

  .کرد نگاه دوستانش به خورده گره ابروهای با کرد،

ی
 

 رسخش هایلب .او جز بود شده عوض شانهمه زندگ

ی دست به را کارت و شد چفت   .داد منکاقز

  .ایستاد کنارش سامیار بعد ایلحظه

  .کنم حساب بذار .اردالن نیست درست کارت-

ی چه-   .تو چه من چه کنه؟یم فرق 

  .انداخت اشخورده گره ابروهای به نگایه سامیار

؟ تو-   خون 

  .داد تکان رس اردالن

زی برام جو لحظه یه .خوبم-   .شد سنگی 

ی روی را دستش سامیار ز   .کشید ایشیشه می 
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  .شد استاد از حرف چون-

ی به را کارت رمز و داد تکان رس اردالن
ز
 و گفت منکاق

 .کرد سکوت

ی رس سامیار  ز   .کرد سارا به رو و برگشت می 

ی پیدا رو کلبه صاحب باید-  خوبیه، فصل اتفاقا .کتز

یم؛ تو االن و بارندگیه همیشه اونجا ز ه کیس پایی   .نمی 

  .باشه خایل کلبه باید

ی سارا   .داد تکانش هوا در و درآورد کیفش از را اشگویسر

 پیدا کنم رزرو و اونجا برم خودم شده .کنمیم پیداش-

  .کنمیم

  .کرد نگاهش صدرا

 گایه .دارم رو صاحبش یشماره من نیست، نیازی-

هیم تماس ی با انقدر .پرسهیم حالمو گی   بود صمییم دان 

 من خاطر به .نکرد ولم هم لحظه یه فوتش از بعد که

  .زد ایمیل
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  .زد قهقهه سارا

مرد اون-   خودش؟ برای کرد درست ایمیل پی 

  .داد تکان رس صدرا

ی .آره-  و رمیم دارم و دادم انضاف گفتم بهش وقت 

 .کنه پیدام باید شده جور هر گفت ندارم تماس شماره

 اشنوه داد هم خدا بنده اون .دادم بهش رو ایمیلم منم

 .فرستهیم برام ایمیل یه یکبار مایه هنوز .زد ایمیل براش

هیم تماس هم گایه   .گی 

  .خاراند را اشگونه بهناز

  .معرفتیه با و باحال مرد عجب-

ی رس اردالن ز  را کلبه صاحب یشماره صدرا و برگشت می 

  .فرستاد سارا برای

 صدای بعد ساعت دو تا و گرفتند را همدیگر هایشماره

 .پیچیدیم کافه سقف زیر در شانهمهمه
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ی  .کردند خانه عزم کمکم شد، شلوغ وقت 

 که بهناز برای و نشست اشپورشه فرمان پشت اردالن 

زی دیدن با  را پایش و کرد بلند دست زد،یم سوت او ماشی 

ی و گاز روی   .گذاشت مگنت روی را اشگویسر

ی  به کرد، مکث پدرش یشماره روی تردید با دستش وقت 

  .کردیم فکر اشرفته دست از روزهای

خاله که شلوارگ و تاپ با خانه، حیاط در که روزی به

 که ایسکه البته و بود گرفته هدیه تولدش برای اش

  .نبود مهم برایش اصال او و است  تمام گفتیم مادرش

ی طرح آن مهم  ندیده کسهیچ تن در که بود اسپایدرمتز

 .بود شده محوش و بود
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 را او عمه اجبار به که پدرش یخورده گره ابروهای از 

ی انگار و زدیم صدا بابا حاج  پدر از ترمهم بودنش حاخ 

 .بود بودنش

 و شلوارک و تاپ دیدن با که مادرش گزیدن لب از 

 آن بود فهمیده مبل، روی انداختنش و کردنش مچاله

 پشگ برای همآن نیست؛ مادرش و پدر خواهدل لباس

  .ساله پنج

زی برای ی همی   را آن بود خواب مادرش و نبود بابا حاج وقت 

 کند اششکنجه خدا اینکه از تردید و ترس با کرد، تن به

ی .  و گرفت جان پاهایش کمکم گذاشت، حیاط به پا وقت 

ی هیچ، که خدا  در ذوق از و کرد فراموش را مادرش حت 

  .دوید حیاط

 با گرفت نفس .مانده باز هایدست با و تند و سخت

اهن از دوری زی هایپی   گشاد پاچه شلوارهای و بلند آستی 

 شمشاد کنار از رسی    ع و چرخیدیم استخر دور .خندید و

 نبود حواسش و خندیدیم بلند و گذشتیم کاج و افرا و
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ی تا کندیم نگاهش بالکن از مادرش  او به چشمش وقت 

 .افتاد

 مادرش گناه کدام به دانستنیم و شد سست پاهایش 

 سبابه انگشت دادن تکان با و کوبدیم دست پشت

  .کشدیم نشان و خط برایش

 روی بود مانده چشمش و دوید باال ورودی هایپله از

ه ی حاج عمارت طالی آب یدستگی   از حس و کمانز

ی .بود رفته بدنش ب با مادرش وقت   کرد، باز را در ضز

 روی دستش و ایستاد آخر به مانده پله یک روی سست

  .نشست الغرش و لخت بازوی

ی محبوبه حاجیه  گلداری چادر و گرد هیکل آن با کمانز

ی و وقت که  رفت جلو بود افتاده هایششانه روی وقتن 

ی لخلخ صدای و   .پیچید اشدمپان 

ی مثل باید پش گفتم بار چند-  باشه؟ داشته حیا دخی 

؟ یلباسا این از نمیاد خوشم نگفتم مگه  بابات به لخت 

  کنه؟ کبودت و سیاه بگم
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ی و کشید عقب سنگ روی را پایش  خایل پایش زیر وقت 

زی را پله یک شد   .رفت پایی 

  .قشنگه مامان،-

  .او صورت روی شد خم و ایستاد پله باالی خانم حاجیه

 الغرتو بازوهای اون میاد خوشت .قشنگه که قشنگه-

ون؟ بندازی ی که بی    بشه؟ خی

ی و رفت پیش دستش  مچ دور خورد گره انگشتانش وقت 

 گذاشت، رس پشت را حیاط .کشید را او پشش، ظریف

ی و لذت دقیقه چند تنها  را بود خورده تنش به که هوان 

 .هم

ی   اشچهارخانه یمردانه بلوز دلسوزی رس از مادرش وقت 

 را بغضش پوشاند تنش به اسپایدرمن تاپ همان روی را

زی رس و داد فرو ه .انداخت پایی   و توپول هایدست به خی 

 آخرین تا که مادرش دار برق و زرق النگوهای از شده پر

اهن ایدکمه   .زد لب بست، را پی 

؟نیم بابا به-
 

  گ
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  .نبینم تنت اینو دیگه ویل .نه-
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ی  اردالن دربیاورد، را شلوارکش اردالن که گرداند رو وقت 

 کش زیر دستش و کرد پاک را چشمش کنار اشک قطره

ی با آنقدر و رفت ایرسمه شلوارک زی را آن تأنز  کشید پایی 

 اردالن لوکس اتاق دیوار چهار در مادرش صدای که

  .پیچید

  .باش زود-

ی شلوار بود او به پشتش که همانطور  را بلندش راحت 

 .گرفت عقب

 .بپوش-

 دیگرش دست با حالیکه در و رفت پیش اردالن دست

د،یم اشسینه به را شلوارک   .گرفت را آن فشر
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 دیده بد ترس از خانم حاج که لبایس هر کرد، تنش

 برایش پدرش که تصمییم هر گرفت، سمتش به شدن

 تن به آرزوهایش رخت روی لباس همان مثل را گرفت

ی تا کرد ی پدرش که وقت 
ز
زی برای شد باعث که زد حرق  اولی 

  .بایستد او روی در رو بار

  .حوزه بری باید-

ی روزهای تمام و بود سالش شانزده
 

 خورده گره اشبچیک

ی و مستحبات و روزه و نماز به بود ی پدرش که واجبان  ن 

ی قانون،  هیچ او و دهد انجام کردیم مجبورش توضیحن 

  .کردنیم پیدا هاآن برای ایفلسفه

  .دانشگاه برم خوامیم-

ی نیم و انداختیم دانه را مقصودششاه تسبیح حاخ 

  .انداخت

 بفهمد کیس اینکه بدون زدنپچ و دانه هر با کردن بازی

 .بود عادتش گوید،یم ذکری چه او
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 خواییم .نکردم کلفت گردنتو بیخود .کردی غلط تو-

ی؟ آبرومو   بی 

 هم آرزوها که شد متوجه گ از نفهمید نبود، بچه دیگر

ی دست   .هستند یافتتز

 پدرش از ترس قلبش ته اما ترسید؛یم خدا از هم هنوز

ی   .بود بیشی 

  .کرد تر را اششده خشک هایلب

یاون همه مگه بابا؟ حوزه برم باید چرا- زی که هان   مومیز

ن   حوزه؟ می 

زی اما بود، ندیده اخم بدون را بابا حاج  به دستش رفی 

 درشت را هایشچشم که بود جدید کمربندش سمت

  .کرد

ی  او روبروی مادرش کرد،یم باز را کمربند سگک وقت 

 .کرد باز را هایشدست و ایستاد

ی محبوبه مرگ-  .نشکن غرورشو .حاخ 
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ی اصال غرور؟  مهم غرورش که داشت پدرش برای معنان 

 باشد؟

 محبوبه یانداختهگل صورت روی تردید با بابا حاج نگاه

 متنفر اسمش از که پشش تا آمد کش نگاهش و چرخید

  .بود

ی اسم ی پدربزرگ انتخان    با پولش محض که اشطاغون 

ی ی مثل را محبوبه و کرد ازدواج او دخی   دستش در خمی 

  .داد شکل

زی رس و برنیامد اسمش انتخاب پس از اما  و انداخت پایی 

 هنوز چون مهدی محمد جای به اردالن اسم به داد تن

  .بود محتاج زنش پدر اعتبار به

ی حاج دست  .کرد جزم را عزمش اردالن که شد شل کمانز

 جای و دیپلمات ییقه تا آمد کش تسبیح از نگاهش 

ی روی شده حک مهر  اوج صدایش کمکم و پدرش پیشانز

  .گرفت
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س، خدا از گیدیم .حوزه رمنیم من-  گیدیم .باشه بی 

 حوزه چرا بدونم باید اما .باشه نکنم، خطا پا از دست

زی ی آقا حاج پش مگه .آبروریزیتونه یمایه نرفی  یقز  که رسر

  ست؟طلبه کنهیم افتخار بهش پدرش هم انقدر

، حاج از زودتر  بلند صدا و گرداند رو محبوبه کمانز

 .کرد

ی دهن به زبون- ؟ بابات روی تو انقدر چرا .بگی   وایمیست 

  دادم؟ یادت رو اینا من

ی بود سست پاهایش .گرداند رو و داد تکان رس  از وقت 

زی ی هایمبل بی  ی سلطنت  ی و طالن  ز  دوازده ناهارخوری می 

  .گذشت شاننفره

ی  باال هاپله از بسته چشم شد بلند پدرش صدای وقت 

  .رفت

ی دیپلم که دیگه سال دو یا حوزه، یا- ییم ازدواج گرفت   کتز

تو و ییم کم رسر   .کتز
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 و بود گذشته گریز و جنگ به فقط آن از پس روزهای

  .شد ترعمیق و عمیق بینشان یفاصله

ی آقا حاج نام و داد حرکت را دستش و بست چشم  کمانز

 .کرد لمس را

 بله؟-

  آقا؟ حاج خوبید-

ی-   .دارم کار اردالن؟ شده خی

ی کالفه  را سانروف یدکمه و کشید صورتش روی دست 

زی قرمز هایچراغ به و زد  دل خطر زنگ مثل که هاماشی 

  .دوخت چشم شکافتندیم را تارییک

 .خوامیم مرخض هفته یه من-

ی شنید، که را پدرش پوزخند صدای  دور را دستش عصت 

  .زد گره فرمان
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ی؟یم مرخض حاال تا گ از- کت میای گ اصال گی   رسر

  خوای؟یم مرخض نیومدنت برای که

 به راهنما بدون و گذاشت فرمان روی را دستش کف

  .پیچید فریع خیابان

کت کارهای دنبال رو گذشته ماه کل-  از اگر اما .بودم رسر

ی بودن کار رس شما نظر م دستم تسبیح یه اینکه یعتز  بگی 

ی پشت و ز  بشه، درست کارها که بگم ذکر و بشینم می 

 طوراین و کنم رفتار شما مثل میشم خوشحال هم خییل

زی کت بی  ی و رسر ی دفی   جای هزار و رسیم اسناد و حقوق 

  .نزنم دو سگ دیگه مار زهر و کوفت

 تو که اونجوری من اگر .ناخلف یپشه دهنتو اون ببند-

ی
 

ینیم تو االن که کردمیم کار مییک ی تونست   پشت بشیتز

زی اون ع خالف کارهای و ماشی  ی رسر  .کتز

زی  امتداد به و کرد پارک بلند چنار درخت زیر را ماشی 

 .دوخت چشم روبرویش خیابان
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 و زمستان که پیش سال خییل از کرد؛یم گرما احساس 

ی با را تابستانش
ز

ی دایع یم ناامیدی و خشم رس از که بدنز

 .کشید عمیق نفس و کشید را اشیقیه .سوخت

 از شما .کنیم کار خودمون یشیوه به کدوم هر بذارید-

ی تمام من و خواییم بازدیه من  سه تو گفتید که کارهان 

 اسنادش تمام و دادم انجام ماهه یک کنم، حلش ماه

، آقای نه البته ؛منشیتونه دست  همش منظورم قوچانز

  .ایتونهصیغه

 پرواز که دوخت سقف مستطییل یحفره به چشم  

 حرفش دانستیم  .بود گرفته قاب را سیاه پرندگان

  .ترسیدنیم پدرش از دیگر اما دارد، عواقب

 فریاد ذهنش یچاله ترینعمیق در جمله، هر رس فقط

 "شنوهیم خدا حرفاتو" .زدیم

  زن؟ کدوم کن، حیا-

 را صورتش مخالف باد تا بست چشم و زد پوزخند

  .کند نوازش
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ی هیچ کیانمهر خانم با شما بابا، باشه-   .نداری نسبت 

ی شما که اینه بحث نیست، این ما بحث االن  سه گفت 

ی همه ماهه یک من و ماه ز  تونمیم پس .کردم حل رو چی 

ی ماه دو
 
 .بدم انجام دارم دوست کاری هر رو مونده باق

  درسته؟

ی ی کمانز   .کرد آزاد را نفسش .بزند نداشت حرقز

 به ریزمیم رو حقوقت .بکن داری دوست غلیط هر-

ی تا ده تو جای به اگر .حسابت  داشتم کچل و کور دخی 

ی ی ازت .بود بهی   .پش نیستم راضز

زی با بود شده خفه هاسال  اگر" .مادرش یجمله همی 

ی ازت پدرت ییم عاق نباشه راضز  دور هایشدست "یسر

ی روبرویش، به مستقیم و خورد گره فرمان  چراغ که جان 

ی خیال قرمز ز ه نداشت شدن سی    .شد خی 

ینیم هاحرف این با- ی منو تونز  حاج خودت راه تو بکشونز

 هر در و بکشم آب جانماز شما مثل نیستم بلد من .آقا

  .بابا بگه بهم ییک کنمیم باز که رو خونه
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ی یعربده صدای   .زد زنگ گوشش در کمانز

یع کردم کاری هر- ی و بوده رسر  کارت که تو مثل نه .قانونز

ی زدن گول شده   .مردم دخی 

 خون را قلبش که ایخنده از خودش و زد قهقهه اردالن

ی کرد،یم  شد مشت موهایش میان دستش که شد عصت 

 .رفت باال صدایش و

ی توئه کار اون .زنمنیم گول رو کیس من-  گولم .حاخ 

ی االن که زدی   .سامونم و رسن 

  .انداخت خط اعصابش روی پدرش بلند پوزخند صدای

ی از آقا بگو پس- ییم .سوزهیم خی ه اون خواست   یدخی 

ی رو الحال معلوم  حرفم پای هنوزم .نذاشتم من و بگی 

ی خطا پا از دست بچه، هستم ون ندازمتیم کتز  و بی 

ی به دستت   .نیست بند هیجی

 و قدرت تمام با کوبید، فرمان روی را دستش کف 

ی انگشتانش   .زد فریاد .روحش و قلب مثل کشید، تی 
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 کردنم تهدید با ذاشتمنیم که داشتم رو اآلنم عقل اگر-

ی ازم عشقمو  کدوم هیچ اسمت، ثروتت، و پول .بگی 

  .نیست مهم برام

 

 19_پارت#

 

ی به نزدیک و کرد خم را رسش   .زد لب شمرده و گویسر

، گوشت تو بکن رو این-  ایبچه اون میشم نه من حاخ 

زن فرمایش خرده رساغ بفرستیش روز هر بخوای که

  .میشم گوشت به حلقه غالم نه هات،

ییم اگر کت اون تو دارم هنوز بیتز  خاطر به کنمیم کار رسر

ی تو که مامانه
 

ی تو با زندگ ی نفهمید و شد پی   جای که اونز

 پای زده مهر تا چند جعلیه، البته که پیشونیشه رو مهر

 من .اشساله چندین تا ماهه چندین هایصیغه یبرگه

ینیم و وایسادم مادرم حق پای ونم تونز ی بی   پس .کتز

ی .نزن طعنه من به انقدر ی وقت   رو زندگیم تهدید با داشت 
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 ایستمیم روت تو روز یه فهمیدییم باید کردییم سیاه

ی آقا حاج   .کمانز

 .پش متنفرم ازت-

ی و بزند پوزخند که بود اردالن نوبت اینبار  با را اشتلجز

  .کند حس قلبش تمام

 به .پرم هاتمحبت ابراز این از نیست، ایتازه حرف-

یم حرف مامان با خودم .نیستم ایهفته یه من حال هر

  .خداحافظ .زنم

ی   .کرد قطع را تلفن بدهد را جوابش اینکه بدون کمانز

ه قرمز چراغ به لحظه چند  صدای بارهیک و ماند خی 

  .کرد پر را اتاقک تمام فریادش

 سیاه رو زندگیم که تو به لعنت .مرد تو به لعنت-

 رو اون از ترس خدا، به عشق جای به که لعنت .کردی

  .دادی یادم
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ی و ماند فرمان دور شده حلقه انگشتانش  را اشپیشانز

زی   .گذاشت دستانش بی 

 هایشپلک پشت عسیل، زالل و شفاف چشم جفت یک

زی را بغضش و کرده خانه  .کردیم سنگی 

 ساعدش روی را رسش و کرد رسباز کمند بغض اما 

ی روی را ساعدش و گذاشت ز  زد لب و می 

زی گرفتم تماس باهاتون وقت هر-  .کردید رو کار همی 

ی ته چرا هستید؟ اینطوری چرا شما ی من خوشبخت   یعتز

 این آخه دوروبرم؟ بریزم بچه تا چهار و کنم شوهر اینکه

 !من مادر فکریه طرز چه

 با و ساعدش روی گذاشت را اشچانه و کرد بلند رس

 .کرد لمس را مادرش عکس قاب رسانگشتانش

ی در مهر بوی او از بود هاسال که مادری 
 

 اشزندگ

  .بود خورده حشت و نپیچیده
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ی ی مچ دور که ایغریبه یهمسایه دستان از حت   دخی 

ی و خوردیم گره اشساله چهار  و دادیم دستش به بستتز

کش یشده کثیف صورت به لبخند با   .زدیم لبخند دخی 

ی تهش- ی کمند؟ خی ، دکی   مثال مشت یه به داری گرفت 

زییم عرویس روزی یه اونا یهمه .میدی درس دانشجو  کیز

زییم خشک و تر هاشونوبچه و ییم تنها تو و کیز  مونز

ی  .بشه پناهت و پشت که نیست مردیم هیچ .دخی 

 موهای کهحایل در و کرد آزاد را اشگرفته نفس کمند

ی از را اششده رنگ تازه اینسکافه  زد،یم باال پیشانز

  .نشست صاف

 ایپنجره روی خورد رس داررگه دیواری کاغذ از نگاهش

ی یپرده با همیشه که  .بود شده پوشیده رسخان 
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ی تا- ی باید مرد یه حتما که اینه شما فکر طرز وقت 
 

 زندگ

ی من کنه، اداره رو من
ز
  .ندارم زدن برای حرق

ی مرد با اگر قطعا  تا اما .کنمیم ازدواج کنم برخورد مناست 

ی موقع اون   .کنمنیم هم فکر بهش حت 

ی که چشه خالت پش کیه؟ مناسبت مرد-
 

 دردت به مییک

  خوره؟نیم

  .شد کنده قاب از دستش و بست پلک کمند

 را او بودن آدم که چه هر از فرار خواست؛یم فرار دلش

  .کردیم مرد یک یخانه در همآن بودن، زن به منوط

یم اشخانواده به .مامان خوبیه آدم من یخاله پش-

ت رسه، نیم من درد به اما پذیره؛ مسئولیت و باغی 

ی و خاله دل ور بشینم من داره انتظار اون .خوره  وقت 

ی از کنمیم درست آش دارم  بگم بیگم ننه پشهای و دخی 

  .نیستم این من .بخندم و

ی  خودش در تخت روی رفت باال مادرش صدای وقت 

ه و گرفت آغوش در را زانوهایش و شد جمع پرده به خی 
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 بود، گرفته بازی به را آن پنجره درز الی از باد که ای

د لب  .فشر

ی گفتم بابات اون به بار صد- ی دانشگاه بره که دخی   حیان 

ی به رسش دیگه و شهیم
 

 فرستاد رو تو .نیست زندگ

ی منو و خاک زیر رفت خودش و دانشگاه  زبون توی گی 

ی .انداخت نفهم ی یعتز  من درد به اما خوبیه مرد که خی

ی خواییم خوره؟نیم ی از دستم مردم وقت  ون قی   بی 

  کمند؟ بمونم تنهاییت نگرون دل خواییم بمونه؟

 رسش و کوبید و کوبید تخت به را رسش پشت کمند

ی احساس و شد آونگ
 

 .کرد پر را وجودش تمام درماندگ

 .راحتم من .مادر نباشید من نگران-

 .داد ادامه کمند کرد، باز لب مادرش تا

ی دونمیم-  .بگید خوایدیم خی

 اذیتتون خوامنیم .کنمیم ناراحتتون انقدر که متاسفم 

ی خوایدیم شما که اونطور تونمنیم اما کنم؛
 

 .کنم زندگ

 خوامیم نیستم؛ روزی چند بگم گرفتم تماس هم حاال
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 رسزده پیش یدفعه مثل اگر کردم فکر .مسافرت برم

ی .مونیدیم در پشت بیاید   .بدم اطالع دیدم بهی 

 سخت نرمش این از کمند قلب و شد نرم مادرش صدای

  .شد

 یه .خودت شهر بیا خب مسافرت بری خواییم که تو-

  .نشست دلت به شاید بیا برو پشه این با کمم

ی ی و کند تخت از را خودش .شد عصت   را چروک روتخت 

زی روی شده گلوله و کرد جمع   .کرد پرت زمی 

م دارم من- ی کم یک می 
 

 اونجا اومدن .کنم در خستیک

 .کنهیم ترمخسته فقط

 فرو بالش نریم در رسش و انداخت تخت روی را خودش

 .رفت

ون ما از همون با .برو خواییم گوری هر-  بگردی بهی 

ه برات ی که بینمیم روزیو .بهی   نیست هیشیک و شدی پی 

سه حالتو ی این روز اون ببینم .بیی  به امروز که آدمان 

زی منو روی اونا خاطر ی زمی    .نه یا رساغت میان انداخت 
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ی کمند و کرد قطع را خط  و کرد پرت تخت روی را گویسر

ه ی از آمدنیم یادش .ماند سقف به خی   فوت پدرش وقت 

ی .نه یا دیده مادرش لب به لبخند بود کرده  از حمایت 

 دندان و چنگ با اگر دانستیم فقط .نه یا دیده برادرش

ی نچسبد، را موقعیتش  کنار که آیدیم خودش به زمانز

 باردار را چهارمش یبچه کهحایل در و نشسته خاله

 مغز تا مرگ احساس و کندیم فکر روزها این به است،

 .سوزاندیم را استخوانش
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 .داشت فرق سارا برای اوضاع اما

ی گردان صندیل روی را کیفش شاد و رسخوش  ز  کار می 

ی و انداخت سامیار زی دست    .کشید بلندش موهای بی 

  نه؟ گذشت، خوش خییل-
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 که نشست گردانش صندیل روی و داد تکان رس سامیار

  .شد بلند سارا فریاد صدای

ی سامیار- نیم جمع حواستو چرا .رورسیم روی نشست 

؟   کتز

 از کالفه .برداشت را شال و شد بلند رسی    ع سامیار

ی غرهای
 

  .زد لب سارا همیشیک

 .سارا نزن داد-

 .کرد پرت تخت روی را خودش و خندید هم باز سارا

  .انداخت پا روی پا و شد ستون هایشدست

-،   گذشت؟ خوش نگفت 

ی سامیار  اینکه بدون و گذاشت کمد در را اشبارانز

ی درب کند، نگاهش  یچهره به و کشید را کمد کشون 

  .کرد نگاه درب یآینه در خودش

  .شدن عوض همه اما .بود خوب-
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 باز را پاهایش که او به آینه از و رفت باال سارا ابروی

 شود جا آینه در قامتش تا بود کرده خم زانو کیم و کرده

  .کرد نگاه

  چیه؟ منظورت-

  .کشید باال به رو رشته رشته را سیاهش موهای سامیار

  .همونه که اخالقشون .شونهچهره منظورم-

 موهایش موج .برد عقب را رسش و خندید بلند سارا

ی روی   .ریخت تخت یتکهچهل روتخت 

  .شدما خسته ویل-

 سارا .گرداند رو و کرد مرتب را مو رشته آخرین سامیار

 .زد گره ابرو او یچهره دیدن با

ی از 
 

ی همه که بود سارا این بچیک ز زی را چی   کجا .کردیم تعیی 

ی چه بخورند، غذا وقت چه بروند،  با سامیار زمانز

ون دوستش اف باید حاال ... و برود بی   از که کردیم اعی 

  .بود رنجیده برادرش استقالل دیدن
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  کردی؟ پیدا رو همشون چطوری-

  .انداخت باال شانه و گرفت باال را رسش سارا

 که نداشت پیج تو مثل هم محمد فقط .اینستا-

  .کنم پیداش نتونستم

ون اتاق از و داد تکان رس سامیار  هایچشم .رفت بی 

 کش نگاهش و نشست صندیل سیاه هایچرخ روی سارا

ی تا آمد ز نیم یمجسمه و روس چوب ایقهوه مرتب می 

  .مطالعه چراغ و اسب یتنه

ی قاب و کتابخانه روی  آب به را قایقش که سهران 

یم دریا پشت یگمشده شهر دنبال به و بود انداخته

 .گشت

 .خواند را قاب خطوط 

ی ست،شهری دریاها پشت-  نگاه .ساخت باید قایق 

 .داد تکان رس و مشیک یپرده با پنجره سمت گرداند

  .سلیقه بد-
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  .پیچید خانه سالن در سامیار صدای

ی شام-   بدم؟ سفارش خورییم خی

 رسامیک روی پایش سایش صدای و شد بلند جا از 

ون اتاق از .کرد پر را تنش ی سامیار .رفت بی   به گویسر

  .زد لبخند سارا و کرد نگاه او به دست

ی یه خودم- ز   .کنمیم درست چی 

 و دید سارا را پوزخندش .رفت باال سامیار یراسته ابروی

  .نیاورد خودش روی به

ی- ی درست خواییم خی   .گرسنمه من شب؟ نه ساعت کتز

خانه یآستانه در سارا ز  روی هایشدست و ایستاد آشیی

ی ستون و دکور قاب   .ماند کانی 

ی .بذار جیگر رو دندون کم یه-  تنظیم این با رو ما کشت 

  .ناهار و شام ساعات

خانه وارد ز بریم سبدش از را پیاز حالیکه در و شد آشیی

  .زد نق داشت

https://t.me/vip_roman


نفی هشت درجهم   نرگس نجمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

زی- زی .صبحانه هفت تا شش بی  زی .ناهار یک تا دوازده بی   بی 

 میگن اینم به .خواب هم یازده ساعت .شام نه تا هشت

  استقالل؟

 را تلویزیون هایشبکه که سامیار و رفت باال صدایش

  .خندید حرصش به کردیم عوض

 داداش برداری بودن شلمان این از دست خواییم گ-

  کوچیکه؟

  .زد پچ لب زیر سامیار

  .برداری دست بودن بزرگه خواهر از تو وقت هر-
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ی صدای  یدکمه روی دستش شد، بلند که سارا گویسر

ل ولوم  روی که مردی .کرد کم را صدا و نشست کنی 
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 و زدیم فریاد تلویزیون قاب در و بود نشسته ویلچر

 .انداخت پدرش یاد به را او آمد،نیم در صدایش

ی که خورد را دوقلویش خواهر حق که پدری   ویلچر وقت 

زی  به زدن زخم برای که عیادت برای نه خواهر شد، نشی 

  .رفت شانخانه

 حق جای خدا .مسعود بینمتیم اینطور که خوشحالم-

ی و خوردی منو ارث .نشسته  اتبچه و زن حلق تو ریخت 

  .روزگارت شده این که

ی دیگر پدرش اما  نیش همیشه مثل که نداشت زبان حت 

 و بزند گره ابرو توانست تنها و خواهرش قلب به بزند

  .دهد گوش

  .آورد خودش به را او سارا صدای

ی سالم-   شد؟ تنگ برام دلت زودی این به .بانو کت 

  .خندید کتایون
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 تماس کلبه صاحب با ببینم خواستمیم .امزدههیجان-

؟   گرفت 

 را سبد و گذاشت ظرف در را دلمه فلفل و گوجه سارا

ی روی ز   .می 

، رسیدم تازه-   .فردا کت 

ی   .کرد آزاد را نفسش کت 

ی-   .بده خی 

 به را آن حالیکه در و برد فرو دلمه فلفل در را کارد سارا

ی باالی از که سامیار به کرد،یم نیم دو  چشم او به کانی 

  .زد لبخند بود دوخته

  .فعال .باشه-

  .فعال-

ی به چشم با سارا   .کرد اشاره گویسر

  .شکست گردنم بردار؛ امشونه رو از اینو بیا-
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خانه وارد سامیار ز ی سمت به و شد آشیی ز  چهارگوش می 

ی و داد تکان رس سارا پاهای دیدن با .رفت ایقهوه  گویسر

  .برداشت اششانه روی از را

ی-   .جان سارا بود در کنار دمپان 

ییم ندارم، عادت-   .که دونز

  .بدیه عادت خب-

ه .رفت باال ابرویش و شد متوقف سارا دست  به خی 

  .زد لب نشستیم صندیل روی که سامیار

  میاد؟ چشمت به انقدر من ایرادهای حاال تا گ از-

ی پلیور روی رسخورد سامیار نگاه ه نگاه بعد و صورن  خی 

  .اش

ی- ی یعتز   میگم؟ که اولمه بار مگه سارا؟ خی

  .کرد پرت تخته کنار را کارد سارا

یدست صندیل، روی کرد ستون را هایشدست  که هان 

ل را برادرش تواندیم همیشه تا کردیم فکر  و کند کنی 
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 کردن تکیه سامیار شود، متوجه اینکه بدون بود فهمیده

ی این و برده یاد از را او به   .کردیم اشعصت 

نیم حرف اینطوری وقت هیچ اما نیست، اولت بار نه،-

 !زدی

یمسالمت سامیار ز   .زد لبخند آمی 

ی گفتم فقط من .نکن شلوغش-   .بپوش دمپان 

ی همیشه سامیار نظر در .کردنیم فکر اینطور سارا اما ن 

ی این حداقل .بود نقص ز  .کردیم فکر خودش که بود چی 

یجنجال و جار تمام  سارا نفع به داشتند هم با که هان 

 بود کرده عمل همانطور سامیار نهایتا و بود شده تمام

  .خواستیم سارا که

ی و برداشت را کارد وع حواسن   .کرد زدن قاچ به رسر

 سامیار اعصاب تخته روی دلمه فلفل شدن خرد صدای

  .گرفت سارا از را کارد .ریخت هم به را

 .بده تفت رو پیاز تو-
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ه سارا   .کرد نگاهش خی 

ی همه از- ز ییم ایراد چی  ی هم تخته دادن صدا .گی   تقصی 

  منه؟

ی در را فلفل قلب سفید هایدانه سامیار  و ریخت سیتز

 .کرد نگاهش چشم زیر از

ی- ی انقدر که افتاده اتفاق  ؟ عصت    هست 

  گفت کردیم نگاه او فرز هایدست به حالیکه در سارا

ی- ی فقط .نیستم عصت 
 

ییم ایراد خییل تازگ  خسته .گی 

  .شدم

ی نفس سامیار  .کرد نگاهش خونشدی با و کشید عمیق 

 از را ظلماتش سامیار اما بود، سیاه سارا هایچشم شاید

  .بردنیم یاد

ی ی پدر .بود برده ارث به پدر از دقیقا که ظلمان   دخی 

 سامیار رس در را سارا بودن تربزرگ آنقدر که دوستش

 از سال چندین واقعا کردیم حس هاسال برای که کوبید
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ی که پدری .است ترکوچک سارا یچهارده در حت 
 
 سالگ

ون دوستانش با خواستیم سامیار اگر هم  باید برود بی 

 .پرسیدیم سارا از

 عادت و گرفتیم کمک سارا از باید لباس انتخاب برای 

ی به .کرد ، و دستن  ی اینکه به پان  دانشگایه یرشته حت 

  ... و کند انتخاب سارا را اش

ی من- ییم حس اینطور تو اگر .سارا نزدم حرقز  کتز

  .کنم اذیتت ندارم قصد واقعا .متاسفم

 را او حق سامیار انگار .برد باال را صدایش جسورتر سارا

 توان در این و بود گرفته او از را برادرش بود، کرده ناحق

 .نبود سارا

 

 23_پارت#

 

https://t.me/vip_roman


نفی هشت درجهم   نرگس نجمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

یم داری دوست کاری هر .شدی اینطور ساله سه دو-

، ی یه برای من و رییم داری دوست جا هر کتز  دمپان 

  .بدم پس جواب باید

 رس خواستنیم اما دانست،یم را سارا درد خوب سامیار

  .کردیم اشدیوانه سارا که کند باز را بحث

 بلند جا از و ریخت کاسه در را شده خرد تمام هایفلفل

  .شد

کت برای تصمییم اگر - میم رسر کته نفع به گی   نهایتا و رسر

 خواستم اگر .سهامداری که هست هم تو نفع به

ی مستقل
 

 چند که بود تو حال رعایت خاطر به کنم زندگ

ی من از جدا سایل
 

ی اون به دونمیم و کردی زندگ  تنهان 

  .باشم مزاحمت نخواستم و کردی عادت

 فکر شده باعث که کردم کاری اگر گمیم باز هم حاال

ی   .خوامیم عذر واقعا نیست قبل مثل مونرابطه کتز

 همیشه برادر به لبخند با و شد باز سارا نفس یگره

  .کرد نگاه مطیعش
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ی یه شد این-
ز
  .حرق

ی خانه در سوخته پیاز بوی وقت  ز  در را آنها پیچید، آشیی

 ترمحکم اینبار و برداشت دیگری پیاز .ریخت خاکروبه

به آن به   .زد ضز

ی .خورد را لبخندش او حرکات از سامیار خانه از وقت  ز  آشیی

ون   .زد پچ لب زیر رفتیم بی 

  .شو عوض هم تو سارا؛ شدم عوض من-

ی ی سارا وقت  ز ی تازه که بود آناهیتا .کردیم جمع را می  ز  را می 

ی یحوله و بود آمده حمام از که بردیا به و چیدیم  اشآن 

   .کرد نگاه بود گردنش دور

ی غذای نشد فرصت ببخش،-   .کنم درست بهی 

 صندیل پشت را آن و کرد باز گردن دور از را حوله بردیا

ی و نشست .آویخت  برشته هایناگت و برداشت را کفگی 

سیب و کرد تقسیم خودش و آنا بشقاب در را شده

ی  ناگت از شده خایل دیس جای به را هاکرده رسخ زمیتز

  .گذاشت
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  .خانویم خوبه هم خییل-

 ناگت در چنگالش و گرفت دست در را لواش نان تکه آنا

  .رفت فرو

 متوجه گذاشت، دهان در که را اول یلقمه بردیا

زی را رسش .شد آنا عمیق سکوت  سیب و انداخت پایی 

ی   .گرفت او سمت و زد چنگال رس را زمیتز

ی اگر .آنا نکن فکر خییل-  نریم؟ خواییم ناراحت 

 نگاهش .آمد بند زبانش و کرد بلند رس متعجب آناهیتا

 در بود شده قفل که بود ذهنش و چرخیدیم که بود

 به گل شاخه یک با روز هر بردیا که دوری روزهای

  .انداختیم زباله سطل در را آن او رفتیم دانشگاه

ی به اصال بریم؟ نباید چرا ...چرا-   نکنم؟ فکر خی

 اشمانده دراز دست متوجه آنا تا داد تکان را چنگال بردیا

ی آنا اما شود،  او به و زد تکیه سفیدش صندیل به توجهن 

  .کرد نگاه
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  .بردیا توام با-

یسیب بردیا  آنا و گذاشت دهانش در را چنگال رس زمیتز

ه ی هایشضجه صدای و کرد نگاهش خی   یهمه از وقت 

 .شد آوار رسش در برد، پناه سارا به و شد ناامید دنیا

 برای اما کرده، فراموش کردیم فکر .شدنیم آرام قلبش 

ی به زخیم قلبش از گوشه هر که او
 

ی بزرگ  اشپنایهن 

ی کردن فراموش زد،یم کورسو  و قلبش بردن یاد از یعتز

 .روحش
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  .داد فرو را اشلقمه بردیا

ی خواییم-   کنیم؟ عوض رو خونه وسایل برگشتیم وقت 

ی روی را هایشدست .پرید باال آنا دودی ابروهای ز  می 

 دهان در لقمه پشت لقمه خونشد که او به و گذاشت
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 با بردیا که را روزی آورد یاد به و کرد نگاه گذاشتیم

زی شعف  توانستنیم کیس و چیدیم را وسایل همی 

ی از چقدر او و کند پاک لبش از را لبخند
 

 .بود دلزده زندگ

ی
 

 یچهره به رو کند باز چشم کرد مجبورش که ایزندگ

ی ته عینک بدش، پوست خاطر به همه که پشی استکانز

ی تیپ اش،   .کردندیم اشمسخره بدش نهایتن 

 و بدرخشد انگشتش در او یحلقه روزی شدنیم باورش

 و شود تمام تا بشمرد را اشعرویس جشن هایثانیه او

ی یحلقه آن  .درآورد انگشتش از را کذان 

ی به .بردیا بده منو جواب-   کنم؟ فکر نباید خی

ی هشتاد یخانه سالن به و برگشت و زد لبخند بردیا می 

 .کرد نگاه اش

ی استیل هایمبل    .زد را چشمش سنت 

یم ست نیم یه .بزرگه سالن این برای هامبل این-  یا .بگی 

ی دست یه ی یه .کنیم عوض هم رو هافرش .راحت  ز  چی 

ت ه تراسیی   .جوونیم مثال .بهی 
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 از ییک که سوال هزار ذهنش در و بود آشوب آنا دل در

ون را آنها   .شد پشیمان جا در و ریخت بی 

  سارا؟ خاطر به-

 را رسش که دوخت چشم او به و چرخید آرام بردیا رس

زی  روزهای و کردیم بازی ناخنش با و بود انداخته پایی 

 سکوت و آوردیم یاد به را ازدواجش از بعد بار فالکت

  .کردیم

 عشق به آنقدر که خودش تنبیه برای کردیم سکوت

ی بردیا   .داد دست از را او که بود اهمیتن 

  داره؟ ربیط چه سارا به-

 را هایشجمله تا بخرد زمان کرد سیع و زد لب آناهیتا

  .کند مرتب

  بریم؟ نباید چرا داره؟ ربط گ به بگو تو-
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 او هایچشم به و گذاشت بشقاب کنار را چنگالش بردیا

ی به بلندش، هایمژه با  اشایقلوه هایلب و کشیده بیتز

 .کرد نگاه

 فقط کل در اما بود؛ زیبا صورتش اجزای تک تک 

 را بردیا قلب دور روزی که بود نگاهش معصومیت

  .بود لرزانده

ی از کردم حس اینکه برای- ی دیدی رو هابچه وقت   تو رفت 

 ...دونمنیم .خودت

 .گذاشت آنا جلوی را ساالد ظرف و انداخت باال شانه

 ...خواینیم شاید .گذشته به برگردی خواینیم شاید-

 ... با خواینیم

 به و برداشت او هایلب از چشم آنا کرد، که سکوت

 .کرد نگاه اشایقهوه هایچشم

  .لرزیدیم و مانده زانوهایش روی هایشدست 

ی با-  ؟...خی
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  .شد بلند جا از کالفه بردیا

یم بگو کلمه یه فقط .خدا رو تو کن ول .آنا دونمنیم-

  .بفهمم رو تکلیفم تا ریمنیم یا ریم

زی را رسش آنا ی و انداخت پایی   نزده لب آن به هنوز که نانز

  .گذاشت بشقابش کنار را بود

  .ریمیم-

 .امخسته بخوابم؛ رمیم من .خوبه-

ی  اشنخوردهدست بشقاب به آنا شد، اتاقشان وارد وقت 

 روزی که بدنش و روح و قلب برعکس دوخت، چشم

نیم پیدا التیام وقت هیچ که بود پاشیده هم از آنچنان

  .کرد

ی زانوهایش روی هایشمشت و بست چشم درد با ن 

  .ماند حرکت

 .کن کمک ...خدایا-
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 هیجان اوج در کتایون که روزی سه .گذشت روز سه

 لیست برایش  که چه هر محمد او دستور طبق و بود

 .خریدیم را بود کرده

ی دائم کمند که روزی سه   از شاید کرد چک را اشگویسر

ی مادرش  اشطبییع حال به کمکم اردالن و شود خی 

  .گرفت تماس سارا با که بازگشت

؟ چطوری-   دخی 

ی مبل تک روی سارا ماهواره هایشبکه و نشست چسی 

زی و باال را ای   .رفت پایی 

  تو؟ .خوبم-

  .عایل .راهروبه-

 موزیک و کرد بلند را صدا و زد موزیک یشبکه روی

  .خندید اردالن .پیچید سالن دیواری چهار میان پاپ
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  .داریا اعصاب موزییک؟ عشق هنوزم-

خانه به خودش اما .کرد بلندتر را صدا سارا ز  تا رفت آشیی

  .بشنود ترواضح را اردالن صدای

ی کابینت در ون را اشماهیتابه و کرد باز را اشآلبالون   بی 

  .کشید

  .نشدم عوض من-

  .کرد حساب روت میشه پس-

 روی کوچک گلدان به و ماند سارا دست در ماهیتابه

ی ز ه نفره چهار می    .ماند خی 

  برای؟-

 هابچه از زودتر روز دو تو منو گمیم .تپل یبرنامه یه-

ی یه اونجا حال هر به .بریم هان 
ز  اشآماده کشه، و کم چی 

 .بیان هابچه تا کنیم

  .برگشت سالن به و گذاشت گاز روی را ماهیتابه سارا
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ییم رودل- ی آقای کتز ی .کمانز  به رو پیشنهاد این نیست بهی 

  بدی؟ دیگه ییک

  مثال؟-

 گفت،یم درست اردالن .کرد کم را تلویزیون صدای سارا

ی بلند صدای با هم هنوز عادت طبق شاید  گوش موسیق 

ی نه اما داد؛یم نیم اعصابش آهنگ، دو ییک از بیشی 

  .ریختیم هم به رفته باال سنش اینکه از گایه و کشید

  .بهناز یا کمند به مثال-

  .زد قهقهه اردالن

 نزن بهنازم حرف بدم؟ هوش تست خوامیم مگه کمند؟-

  .خورهیم مخمو جیغاش جیغ با که

ی مبل روی را خودش سارا  صدای و انداخت اشنارنج 

 که تلویزیون در آفتاب انعکاس به و بست را تلویزیون

 چشم نبیند، واضح را خواننده تصویر شدیم باعث

  .دوخت
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ه- ی رفتار آدم مثل بهی   قدییم دوستای برای حداقل و کتز

ی پهن تور   نشد؟ تجربه کردی، رو کار این بار یه .نکتز

ی سارا و کرد سکوت اردالن  چه اینکه به اهمیتن 

ی خاطرات  با و زد پوزخند کرده یادآوری او به را تلجز

  .خاراند را اششده رسخ هایلب یگوشه شستش، ناخن

  .بینمتیم-

 و کرد قطع بماند اردالن جواب منتظر اینکه بدون

 موزیک یرقصنده اندام خوردن پیچ پای هم فکرش

  .کرد زمزمه .خورد تاب ویدئو

ی عوضیای همون همتون-
 

  .هستید همیشیک

ی   .کرد لمس را بهناز یشماره و برداشت را گویسر

  عزیزم؟ جونم-

  .زد لبخند و کرد صاف را کوتاهش دامن سارا

زی برای-   ای؟آماده رفی 

  .بده زمان فقط .صد در صد-
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 .پرید باال سارا ابروهای

  .قلم لفظ چه--

زی را صدایش بهناز   .برد پایی 

ی-  ...گویسر
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زی تردد صدای بعد لحظه چند  رسید سارا گوش به ماشی 

  .پیچید گوشش در بهناز جیغ و

  ریم؟یم گ ردیفه؟-

؟-   کجان 

ی جلوی .بودم مزون تو بابا-  کارمندای این و مشی 

  .دارم نگه خودمو باید مسخره

زییم میان بدم رو بهشون   .حاجیت گردن رو شییز
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  .آمدنیم بهناز به اصال .خندید او کاری سیاست از سارا

  .بود اجاره موقع اون تا کلبه .ریمیم دیگه یهفته-

زی بوق صدای و شد رها بهناز نفس ی در ماشی   گویسر

  .بست چشم سارا که پیچید

  .شدم کر .بابا مزونت تو برو-

 باعث بوق تک صدای که بود نداده جواب بهناز هنوز

ی یصفحه به شد  .کند نگاه گویسر

  .گفت بهناز به متعجب 

ی ببینم بذار .ستکلبه صاحب-   .میگه خی

ی-   .بده خی 

 .بست را تلویزیون صدای و کرد وصل را خط رسی    ع

ی آقای سالم-   .رجت 

م سالم-   .دخی 

ی-  کنید؟ کنسل خوایدنیم که رو قرار افتاده؟ اتفاق 
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ی بگم خواستمیم .جان بابا نه-  بیان، بود قرار که اینان 

ی بهت گفتم .نمیان ی اگه که بدم خی   هفته این خواست 

م .بیای   .شد خراب هوا دیدی دفعه یه هست، بهی 

  .خندید خوشحال سارا

  واقعا؟-

  .جان بابا آره-

ی بهتون فردا تا .باشه-  .دمیم خی 

  .خداحافظ .باشه-

  .خداحافظ-

ی  وارد و انداخت گوشش سه عسیل روی را گویسر

خانه ز  .شد آشیی

ی را سامیار باید اول   زودتر هفته یک تا کردیم راضز

 .کنند حرکت
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وع و کرد فکر کیم   مورد غذای کردن درست به رسر

 گرفتیم را اششماره کهحایل در و کرد سامیار یعالقه

  .زد لبخند خودش خباثت به

 .کوچیکه داداش سالم-

ی .سالم-   شده؟ خی

  اینجا؟ میای شام-

وع سارا و کرد سکوت سامیار سیب دادن تفت به رسر

ی   .کرد شده رنده هایزمیتز

زی ته برات خوامیم-  ته اون از کنارشم .کنم درست چی 

یسیب هایدیگ   .داری دوست که زمیتز

 او و شد باز انگشتش از خون و گرفت رنده به مفصلش

ی   .کردیم نگاه پنجره به توجهن 

  میای؟-

  .جونت نوش .دارم کار-
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 عوض نظرش دیگر بگوید نه سامیار اگر دانستیم سارا

  .شودنیم

ی از را عادت این  سامیار رس به بود کرده ازدواج سارا وقت 

 بود افتاده

ی-.   .بریم هفته این آخر گفت .گرفت تماس رجت 

یسیب و داد باال ابرو سارا و کرد مکث کیم سامیار  زمیتز

 .کشید رنده روی را

ی- ی چه شد؟ خی   اونور؟ اینور روز چند یه کنهیم فرق 

ی هابچه .باشه--
 

  دارن؟ آمادگ

میم تماس باهاشون-   .گی 

ه اینطوری- ی زودتر چه هر .بهی   .بهی 
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 به شد دوخته نگاهش و برداشت پنجره از چشم سارا

یسیب یزمیتز  انباشته هم روی خون، به آغشته که هان 

  .زد لب .بود شده

  .فعال-

ی سامیار سیب تمام حرص پر سارا و کرد قطع را گویسر

ی  .کرد خایل زباله سطل در را هازمیتز

 فیکس را قرار و گرفت تماس دوستانش تمام با تک تک

ی با .کرد  اجاره بعد روز دو از را کلبه و گرفت تماس رجت 

  .کرد

ی  خرید برای تا شد آماده و شد کردن درست غذا خیالن 

 .خریدیم گرم پالتوی خودش برای باید .برود

 

**** 
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 با .شد پیاده رسی    ع سارا و ایستاد منجیل یجاده اول

  .کرد کمند و بهناز به رو و داد تکان رسی لبخند

  بخورید؟ هوا خوایدنیم شما-

ی کاپشن بهناز ی را بلندش صورن   و پیچید خود به بیشی 

  .داد تکان رس

ی یاندازه به .داداش قربونت نه،-   .خورمیم هوا دارم کاقز

  .خندید و داد باال ابرو کمند

  رسدته؟ پوشیدی، لباس ما تای دو یاندازه که تو-

 و گرفت دهانش جلوی را اشچهارخانه شال بهناز

  .رسید گوش به خفه شال پشت از صدایش

ی من .خییل-   .کردم غلیط عجب .امرسمان 

زی سمت به و شد پیاده لبخند همان با کمند  اردالن ماشی 

 مضف باریک هایلیوان و بودند شده پیاده همه .رفت

  .چرخیدیم بینشان که بود چای

  رسه؟یم منم به-
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  .کرد بلند صدا رسش پشت از سامیار

 .من به و-

 هایچکمه با پشیم ساق و بلند مشیک پالتوی در کتایون

  .رسیدیم نظر به شیک بلندش

 باریک هایلیوان و انداخت اششانه روی را شال بال

 را ییک و گرفت را لیوان دو هر سامیار .کرد پر را مضف

  .داد کمند دست به

 در چشم ایلحظه برای و کرد تشکر لبخند با کمند

  .کرد اردالن به رو لبخند با بردیا .ماند سامیار چشم

  مونده؟ چقدر-

 صورتش و بود انداخته اششانه روی را پالتو که اردالن

 .داد جواب بود گرفته تند باد به رو را

زی باید البته .ساعت دو- زی رو هاماشی   و کنیم پارک پایی 

ی نیم یه .باال بریم پیاده   .داره روی پیاده هم ساعت 
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ی رس .سایید هم به را هایشدست محمد  رسخ اشبیتز

  .بود شده

ی عمر امواتت به و کنه رحمت هاتوزنده خدا-  بده طوالنز

ی ما دامن تو نونو این که سارا   .گذاشت 

 به سکوت در که آنا کمر دور را دستش و زد قهقهه سارا

زی   .کرد حلقه بود، داده تکیه ماشی 

ی این به هوا .بخواد دلتم-   .خون 

زی برای دلم که رسده هوا انقدر آره-  .زده لک جهنم به رفی 
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 آنا یشانه روی و درآورد را ضخیمش پالتوی بردیا

  .انداخت

 تفریج خییل .بشه تاریک ممکنه .بریم زودتر هابچه-

  .اومدیم
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 در را اشخوردهنیم لیوان و کرد سارا به ایاشاره سامیار

  .انداخت بود کتایون دست در که فریزری کیسه

 .بریم-

ی بعد، رب  ع و ساعت دو زی انحنای وقت   را خورشید نور زمی 

 به و ایستاده رسیدیم کلبه به که بارییک راه رس دزدید،یم

ی ینفس رسباالن    .کردندیم نگاه گی 

  .کشید بلندی سوت بهناز

  !باال بره راهو این داره نفس گ-

زی حالیکه در سامیار ی با را هایشپوتی  نوردیکوه هایکتانز

  خندید و کرد نگاه او به چشم زیر از کردیم عوض اش

  برگردیم؟ خواییم-

 پوشیده درختان با که رایه از چشم اینکه بدون بهناز

  داد جواب بردارد بود شده

زی بود من به-   .رسده خییل گشتم؛بریم االن همی 
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برگ و شاخه صدای و پیچید درختان دل در باد یزوزه

ی  .بود کرده پر را فضا پیچیدندیم هم در که هان 

  .اینجام هم ظهر از بعد فردا .رسونمتیم بخوای-

 که رایه روی از نگاهش باالخره و زد پوزخند بهناز

  .شد کنده بود، شده گم درختان دل در انتهایش

  .ندارم حوصله فعال اما .برادر آقای دارید لطف شما-

زی سامیار یکوله در را کیسه و کیسه در را هایشپوتی   پشت 

ی به و گذاشت اشمشیک   .بست را زیپش سخت 

ی  کنار از کردیم ثابت اششانه یک روی را بندش وقت 

  .گذشت بهناز

ی سخت پس-   .نگی 

 دیگرش دست در و بود سارا چمدان دستش یک در

زی و خودش چمدان  کوه یدامنه در را پایش نفر اولی 

  .گذاشت

  .نشده تاریک تا بریم زودتر-
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  .افتاد راه رسش پشت سارا و زد راه دل به بهناز

  .ترسناکه اینجا شب .میگه راست-

 دو و انداخت اششانه روی را کتایون یکوله محمد

  .زد نق و کشید را چمدان

 آوردی وسیله انقدر که هاگرگ عرویس ریمیم داریم-

  کتایون؟

 پر موهای به لبخند با و افتاد راه رسش پشت کتایون

  .دوخت چشم او یتنیده هم در پشت

  .جان نامزد نزن غر-

  .کرد دراز را دستش و برداشت را چمدان تنها بردیا

  .آنا بیا-

 .افتاد راه و گذاشت او دست در را دستش تردید با آنا

  .کرد زمزمه آنها به دوخته چشم اردالن

  .کمند میشه تاریک داره-
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 را آن یدسته اردالن که برداشت را چمدانش کمند

 .افتاد راه و گرفت

ی خودتو تو .میارمش من-   .کافیه باال بکیسر

  .رفت رسش پشت کمند

 .ممنون-
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 راه هم رس پشت شدند مجبور که بود باریک آنقدر راه

  .بروند

 نگاهش و چرخید رسی    ع سامیار بهناز، جیغ صدای با

 .کرد

ی-   شده؟ خی

  .کوبید هم به را هایشدست بهناز
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  .برفه خدا به برف،-

  .داد هولش و گذاشت او پشت را دستش و خندید سارا

ی،یم رسما از داری- ؟یم ذوق برف برای اونوقت می    کتز

  .افتاد راه سامیار

   .میفته سوز از هوا بیاد که برف-

ی دیگر بعد یدقیقه ده    .تابیدنیم نوری حت 

وع رسی    ع آنقدر که بود برف بود چه هر  بارش به رسر

  .کرد بلند صدا سامیار که بود کرده

 به نرسیده پیداست که اینطور .بیاید تررسی    ع هابچه-

  .شده برف از پر راه کلبه

ی روی درختان یسایه   پوش سپید تا رفتیم که زمیتز

 ساله چندین هایتنه میان زوزه صدای و بود افتاده شود

  .پیچیدیم

  .زد لب کتایون
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ی مانقدر اینجا- زی سنم من شایدم .نبود وحیسر  و بوده پایی 

ی جراتم و دل   .بوده بیشی 

زی از اردالن   .کرد بلند صدا پایی 

ی-  به .باال برید تررسی    ع خدا رو تو .نکن حروم نفس کت 

  .رمیم راه پشتالک مثل دارم شما خاطر

  .کشید عقب را او و گرفت را آنا دست بردیا

  .جلو برو بیا-

ی و افتاد جلو خواسته خدا از اردالن  بهناز کنار از وقت 

 گذشت،یم بود پیچیده شالش بال در را هایشدست که

  .خندید

ید را نکرده کار-   .بهناز توئه حکایت کار به نی 

شانه به پوزخند با سامیار و افتاد پیش هم سامیار از

 چشم بود شده پوشیده زمستانه پلیور با که او پهن های

  .دوخت

زی محمد صدای   .پیچید درختان بی 
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 ما تا کن روشن رو شومینه کلبه رسیدی شجاع، پش-

  .برسیم

 یک هنوز .رفت باال تررسی    ع و برد باال را دستش اردالن

 رفتند،یم باالتر چه هر و داشتند پیش در راه رب  ع

ی ی رسباالن   .کندتر حرکت و شدیم بیشی 

 اشمشیک بزرگ یقوهچراغ اشکوله از و ایستاد سامیار 

 .کرد روشنش و آورد در را

ی و انداخت دوستانش ردیف روی را نور   خیالش وقت 

 .افتاد راه دارند حضور همه که شد راحت

ی دیگر بعد کیم ی هم خاک آن از حت  علف .نبود خی 

ی و بود خورده گره هم در گاها که هرزی های  که برقز

زی الیه یک  شده باعث مطلق تارییک و بود پوشانده را زمی 

ی برخالف .کنند سکوت همه بود  زده سامیار که حرقز

ی برف رسعت تنها نه بود،  آنقدر سوز که بود شده بیشی 

یشاخه صدای که گرفت شدت  و خوردیم هم به که هان 
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یم دل به خوف باد، یزوزه دل در رقصان هایبرگ

  .انداخت

ی واقعا که بهناز لرزان صدای   .شد بلند بود شده طاقتن 

  بگردم؟ من میشه-

ی بردیا   .داد را جوابش حوصلهن 

ییم برتت،یم گفت سامیار-   .بری موقع همون خواست 

 .که نگفت جدی-

 کرد بلند را پایش و انداخت راهش جلوی را نور سامیار

  .شود رد بلند سنگ روی از تا

 .پاته جلوی بزرگ سنگ یه .باش مراقب سارا-

 جواب و شود رد سارا تا داشت نگه سنگ روی را نور

 .داد را بهناز
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 با قراره اگر بگذرونیم، خوش اومدیم .بهناز گفتم جدی-

ی تلخ رو خودت اوقات بودن سفر بد زی من کتز  فردا همی 

  .برمتیم صبح

 باز را هایشدست بود، رسیده سنگ جلوی که بهناز

  .شد رد و کند حفظ را تعادلش تا کرد

 سخته .ترسیدم و رسدمه فقط نیستم، سفر بد-

  بفهمیش؟

 .کنند رد را سنگ کتایون و محمد تا ایستاد سارا کنار

 .پیچید تارییک در سامیار صدای

  .بیا کوتاه کم یک شده خودتم خاطر به اما .فهممیم-

  .کرد زمزمه گوشش در و کوبید پهلویش به آرنج با سارا

هیم توپاچه االن !توام چته-   .هاگی 
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 رد سنگ از تا بود گرفته را آنا دست که بردیا به سامیار

 جلو و ایستاد بردیا کنار که آنا به بعد و کرد نگاه شود

  .رفت

  .بریم-

  .افتاد راه رسش پشت سارا

  .رسیمیم دیگه دقیقه سه دو-

 نه و بود رایه نه دیگر که شد زیاد آنقدر درختان انبوه

ی  سارا به رو .برود کلبه سمت به بتواند سامیار که مسی 

  .کرد

  بلدی؟ که رو راه .برو جلو تو-

 سامیار از را قوهچراغ و افتاد پیش و داد تکان رسی سارا

  .گرفت

ی ی کوچک یقوهچراغ سامیار شد، رد هم بهناز وقت  جیت 

ون کوله جیب از را اش  رد همه شد منتظر و کشید بی 

  .کرد حرکت رس پشت و شوند
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ی شنیدن با  .چرخید رسی    ع و ایستاد رس پشت از صدان 

ی هیچ و کرد رد و گرفت درختان میان را نور ز  جز ندید چی 

 صدا .کند پوشپنبه را درختان تا رفتیم که ایسفیدی

 .کرد بلند

  .برید تررسی    ع-

 محمد .گرداند را چراغ مردد و ایستاد دورایه رس سارا

 .ایستاد کنارش

 شدیم؟ گم-

  .زد جیغ بهناز و نداد را جوابش سارا

ی .خودما رس تو زنمیم خدا به- ی یعتز   شدیم؟ گم خی

 به را او و پیچید آنا ظریف هایشانه دور را دستش بردیا

د خودش  زد پچ .کردیم حس را لرزشش کامال .فشر

  ترسیدی؟ عزیزم، باش آروم-

  .شد جمع خود در و داد تکان رس رسی    ع آنا

  .رسدمه .نه-
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ی بردیا د خود به را او بیشی    .کرد نگاه سارا به و فشر

  .سارا زودباش-

 او از را قوهچراغ .ایستاد سارا کنار و افتاد پیش سامیار

زی روی و گرفت  اشاره چپ سمت راه به .انداخت زمی 

  .کرد

 .طرف این از-

 دنبالش به رفته باال ابروهای با سارا و افتاد پیش خودش

  .بهناز و کمند رسش پشت و رفت

  فهمیدی؟ کجا از-

  .داد جواب کمند سامیار، از پیش

  .مونده برف روی اردالن پای رد-

 شانشانه به شانه و رساند هاآن به را خودش کتایون

  .کرد حرکت

  .داد نجاتمون کالس مخ-
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 میان از زیگزاگ ماندن هم کنار برای بودند مجبور

 .شد بلند سارا صدای باره یک .شوند رد درختان

  .رسیدیم-
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چراغ که کلبه دیدن با محمد و گرفت باال را نور سامیار

 .رفت جلوتر بود، روشن اشتاریم پشت های

ی اصال    .نداشت بود ذهنش در که ایکلبه به شباهت 

 میان که ایکلبه جلوی ردیف و شدند جمع همه کم کم

 .ایستادند بود برافراشته قد درختان

 فرو خود پالتوی جیب در را آنا یزدهیخ دست بردیا 

 .برد

 .بزرگه خییل ست؟کلبه این-

 .کشید را آنا دست بردیا و کرد تند قدم سارا
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  .زدی یخ .تو بریم-

  .زد لبخند شدیم بلند دودکش از که دودی دیدن با کمند

  .کرده روشن رو شومینه اردالن-

 .کرد باز را در و رفت باال را ورودی یپلهسه رسی    ع سارا

 داخل از نور .چرخید بدی صدای با خورده نم لوالی

ون خانه  روی سارا یگرفته جان تازه یسایه و افتاد بی 

  .شد گم درختان میان و آمد کش برف

شبخیمه بلند پا هایعروسک شبیه سیاهش یسایه

زی روی بازی بریم که قدیم هر با و رسیدیم نظر به زمی 

  .خوردیم تلو تلو سایه داشت،

ی سطح روی نور ونز  مه میان در سایه و افتاد کلبه بی 

ی
 

وع داشت که کمرنیک   .شد محو میشد، رسر

زی به نگایه سامیار  شده روشن کلبه داخل نور از که زمی 

  .کرد خاموش را اشقوهچراغ و انداخت بود
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 دراز را پاهایش مبل، بر نشسته که اردالن دیدن با سارا

 .زد لبخندی بود کرده

  رسیدی؟ گ-

 .میشه ربیع یه-

ی دیوار کنار ردیف هاچمدان تمام  و گرفت قرار چون 

یهم هاکفش  .در کنار هم بسی 

ی هایشیشه روی چرخاند چشم بهناز  باز در پرده،ن 

زی از که مانند راهرو حمام یمانده ی هم فاصله همی 
 

 کهنیک

 که دیواری سمت روگرداند .زدیم را چشم کوچکش وان

 و رفت جلو .بود شده میخ هم به بزرگ الوارهای با

خانه به نگایه ز  بود حمام روبروی و شومینه کنار که آشیی

  .ایستاد کنارش کتایون .انداخت

  نیست؟ قشنگ-

 که آنا به را خودش قدم دو با و داد تکان رس بهناز

 آتش روی را دستش .رساند بود ایستاده شومینه روبروی

 .داشت نگه
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  .زنمیم یخ دارم فعال-

 

 .کرد نگاه او یانداخته گل یچهره به و زد لبخند آنا

ی از درگ فعال که رسده انقدر- ی و زیبان    .نداریم زشت 

 باالی شده ردیف دست شش و ایستاد کنارشان کمند

 سمت به و کشید را چمدانش سارا .گرفت جان آتش

زی  .رفت بود حمام کنار که اتاق اولی 

 که هست اتاق انقدر .مونیمیم اینجا سامیار و من-

 .باشید راحت

  .کرد اشاره سقف به انگشت با اردالن

م من- ی زیر اتاق می  وونز  و میاد کم اتاق نه اینطوری .شی 

  .میشم خفه شومینه گرمای از من نه

  .کرد نگاه او به کشیدیم را چمدان حالیکه در محمد

ی تو- ی راست   درمیاری؟ اداشو یا داری کرگدن پوست راست 
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  .ایستاد و کوبید زانو روی اردالن

 بود شده شومینه کنار اتاق وارد که محمد رس پشت

  .کرد بلند صدا

ی- منده خودته، از کرگدنز  .نکن رسر

راه کنار دیوار به بود زده تکیه که بردیا یخنده صدای

 .شد بلند پله

  .خورد استارت محمد و اردالن کلکل اول راند-

  .زد فریاد اتاق از محمد

 لطف اردالن و بزنم حرف رسما از نتونستم راه تموم من-

  .کرد تنش پالتوشو فقط و کرد

م اردالن ز ی سطل از را هی 
 

 بود شومینه کنار که بزرگ

م روی و برداشت ز   .انداخت مشتعل هایهی 
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ی م روی را زنهآتش وقت  ز  شعله باره یک کرد، خایل هاهی 

ی و کشید رس  .رساند باال آجری دیوار به را خودش حت 

ی اردالن   .رفت عقب خیالن 

 .روزه سه جوجه نیستم ظریف تو مثل که ببخشید-

ی روزه سه یجوجه .پیچید شانهمه یخنده صدای  لقت 

  .بود داده محمد به اردالن که بود

زی در وع از بعد روز سه تنها و ترم اولی  ی ها،کالس رسر  وقت 

دانش مثل و برده باال را دستش بود پرسیده سوال استاد

 همان .کردن صحبت برای بود خواسته اجازه آموزان

  بود گفته اردالن زمان

ی تا-
 

 .روزه سه جوجه نداری زدن حرف حق اجازه آقا نیک

ی و ی به استاد حت   تصور برخالف و بود خندیده او شوخز

 بخورد، بر محمد به باید حرف این کردیم فکر که اردالن

  .برد باالتر را دستش استاد به رو راحت خییل

  بگم؟ من اجازه، آقا-
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زی زی بود؛ پیچیده کالس در هاخنده صدای همی  خنده همی 

ی های  .خیالن 

 هر و برداشت را شال و درآورد را بلندش پالتوی بهناز 

  .انداخت ساعدش روی را دو

  .شد گرم-

  .رفت هاچمدان سمت به بردیا

 تو سال نه چطور فهممنیم .دمدمیه اخالقت مثل تنتم-

ی انگلیس مثل رسدی کشور
 

  .کردی زندگ

  زد لبخند بهناز

  .لرزیدم فقط هم اونجا-

ون اتاق از محمد  وارد که کتایون با نگاهش و رفت بی 

خانه ز   .آمد کش شدیم آشیی

ی شام-   داریم؟ خی
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 سایش صدای میان .کشید باال هاپله از را چمدان بردیا

ی و چمدان هایچرخ جی   صدا هاپله پوشکف بلند جی 

  .کرد بلند

س سارا از-   .بیی

ی  بلند اتاقش از سارا صدای شد، ناپدید هاپله باالی وقت 

 .شد

ی آقای-  .کرده پر رو یخچال هفته دو برای گفت رجت 

ی گفتم بهش  از .کنید رس کنشو با رو امشب .بخره خی

  .گذشته کردن درست شام وقت

 نشسته شومینه کنار مبل تک روی که سامیار ابروهای

 رو هاشعله یسایه رقص به کمند .رفت هم در بود

 .زد لبخند او گندیم پوست

ی یه رسی    ع خواییم-  ز   کنم؟ درست برات چی 

 هایگل مخمل و شد بلند جا از .داد تکان رس سامیار

ی .شد باز هم از مبل یپارچه یبرجسته  او کنار از وقت 

  .زد پچ شدیم رد
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 .ممنون عزیزم، نه-
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 .ریخت فرو کمند قلب اما گفت، آرام

 یشانه روی بهناز .خندید ریز آنا و ماند باز بهناز دهان 

  .کوبید کمند

، ای- ؟ چرا عوضز   نگفت 

ی روی را دستش رسی    ع کمند  هر نگاه و گذاشت اشبیتز

 به رو رسی    ع .شد اتاقش وارد تا شد دوخته سامیار به سه

  .کرد بهناز

زی .رفته در دهنش از حتما .نکن نگاه اینطوری-  و من بی 

 کافه تو سال ده از بعد .نیست ایرابطه هیچ سامیار

  .شما مثل دقیقا دیدمش؛
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زی را صدایش و رفت باال آنا ابروی  و محمد تا برد پایی 

خانه در که کتایون ز  شام مقدمات یتهیه مشغول آشیی

  .نشنوند بودند،

اف-   .میومد خوشت ازش پیشم سال ده همون کن اعی 

  .زد برق سیاهش هایچشم و انداخت باال شانه کمند

اف-  این اگر .گذشته خییل زمان اون از اما .کنمیم اعی 

  .عزیزم گفتنیم بهم االن بود، سامیار همون سامیار

  .کوبید او یشانه به محکم بهناز

ی روخ مشکل اولم از- ی همه .داشت  ز  یه خواییم رو چی 

ی جوری   .رست دور بپیچونز

ن ضعف و غش مردم زی اگه می   فقط پشی همچی 

ی وایسادی تو اونوقت کنه، نیگاشون
 

 که شده عوض مییک

  عزیزم؟ میگه بهت

ه بشه، عوض خب ی .که بهی   تو دماغ گند اون بود خی

  بود؟ سارا دهن به چشمش همش که خور رسی
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 نشست سامیار اتاق ایقهوه و قدییم در روی کمند نگاه

ی و  کرده رس رویا در سامیار دیدن بار هر با که روزهان 

  .آورد یاد به را بود

زی آنا  .ایستاد هاآن بی 

 هاموقع همون مثل اگر .کمند خوبیه پش سامیار-

ییم فکر و داری دوستش  سفر این شده، عوض واقعا کتز

ی که خوبیه زمان   .بشناسیش بهی 

 زیبای هایچشم به و شد جدا در از باالخره کمند نگاه

  .دوخت چشم آنا

 رفتاری نه و بندازید تیکه بهش نه خدا رو تو اما .باشه-

  .بشه متوجه که باشید داشته

  .رسید گوششان به کتایون آرام صدای یکباره

 اگر .بفهه بذاریم نباید که ساراست ترمهم همه از-

 تو و سامیار اون اختیار بدون و چشمش از دور بفهمه

ه رو سامیار گوش شده شدین، رابطه وارد  پیاده و بگی 

  .اونه حرف حرف کنه ثابت که رهیم بکشه تهران تا اونو
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زی را رسش آنا  دور شومینه از حالیکه در و انداخت پایی 

ی لبایس جا به آورد در را پالتو شد،یم  در کنار چون 

  .آویخت

  .درسته-

 به و آویخت آنا پالتوی روی را کوتاهش یپالتو کمند

  .رفت کتایون سمت

  شنید؟ رو صدامون محمدم-

  .کرد نگاهش لبخند با کتایون

ی- زی رازه یه این .نخی    .هاخانوم ما بی 

 جلوی درجا کتایون و خندید بلند صدای با بهناز

 .گرفت را دهانش

زی را صدایش و زد او دست روی محکم بهناز    .برد پایی 

ی هاخانوم یهمه بگم خواستمیم-  خفم .سارا از غی 

ه کردی  .دیوونه یدخی 
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 چمدانش سمت به و انداخت اطراف به نگایه کمند

 .رفت

  .انداخت بدنش به لرز شد،یم وارد در درز از که بادی 

 گوشش در کلمه تک همان با سامیار، صدای هم هنوز

ی چه که کردیم باور داشت تازه و پیچیدیم   .شنیده حرقز

  .کشید را چمدان رسی    ع

  داره؟ اتاق تا چند اینجا-

ی پلیور با کهحایل در سارا ی اشصورن   سیع و بود درگی 

 بلند صدا اتاق از کند، درست را برگردانش ییقه داشت

  .کرد

  .چهارتا-

 یقالیچه مرکز در هم باز و کشید را چمدانش بهناز

  .ایستاد شومینه جلوی ایقهوه کرم ضعیل شش
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 و کتایون اتاقم یه .سارا و سامیار برای اتاق یه خب-

  .محمد

  .کرد اشاره آنا به

ی زیر رفت که اردالنم .شما مال اتاق یه- وونز   .شی 

  .کمند به کرد رو

  .اتاق یه تو بریم باید تو منو پس-

زی کوچکش هایچرخ .کشید را چمدان کمند  درزهای بی 

ی پوش کف ی به و رفتیم فرو چون    .کردیم حرکت سخت 

  .بریم-

زی شلوار و سفید بافت ریز یزمستانه پلیور با سامیار  جی 

 از که کمند به رس پشت از و شد سالن وارد سفیدش

  .دوخت چشم رفتیم باال هاپله

ی   .زد آنا پهلوی به او نگاه خط دیدن با کت 

  .کمنده خط تو بدجور طرف-

  .رفت هاپله سمت به و زد لبخندینیم آنا
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  .کنم عوض لباس رمیم-

خانه وارد هم کتایون ز  گرد، را هامبل سامیار و شد آشیی

  .چید شومینه جلوی

 با نشیمن نه دقیقا .زد لبخند و شمرد را هامبل تعداد

 گلدار مخمل سیاه یپارچه و سوخته ایقهوه هایچوب

  .زد را چشمش

ی  را فضا دیوارکوب، دو و نور کم یشاخه سه لوسی 

ی دیوارهای .کردنیم روشن باید که آنقدر  و کلبه چون 

ی باعث مبلمان و ایقهوه قدی دار پاندول ساعت
 

گ  تی 

ی  .شدیم کلبه بیشی 

  .زد لب و انداخت باال ایشانه 

ی چه از هم سارا-   .میاد خوشش جاهان 

خانه از محمد صدای ز  .شد بلند آشیی

  .کاسه تا نه داریم، دست تا چهار .کمک بیاد ییک آقا-
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ون اتاق از سارا  ابرو او تیپ دیدن با سامیار و رفت بی 

ی پلیور .زد گره صندل با سفید دییم شلوار و صورن 

ی سفید های ی او از صورن  ی زنز  درست ولنگار و خیالن 

  .بود کرده

یدم موهای کهحایل در  هایشچشم تا کشیدیم را اشاست 

خانه سمت به برسد، نظر به ترکشیده ز   .رفت آشیی

  .اومدم من-

یم سامیار ز  از را اردالن صدای که انداخت شومینه در هی 

  .شنید هاپله

ی صدای جی  ی ینرده و هاپله جی   با خورد،یم لق که چون 

ی گر صدای
 

  .آمیخت هم در شومینه آتش گرفتیک

ه؟ شام-   حاضز

زی که را آخر یپله  نگاه قدی ساعت به رفت، پایی 

  .خندید و انداخت

  .منه قدهم-
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  .شد بلند آنا صدای که کرد خم رس هاپله باالی از بردیا

  .باش مراقب-

  .کرد نگاه اردالن به باال از و خندید بردیا

ی-   توئه؟ همقد خی

 را شدیم بلند بخار آن از که کاسه دو حالیکه در محمد

ی روی ز   .خندید و گذاشت می 

  .زرافه-

 

 35_پارت#

 

 و شد خم .نشست شومینه از مبل دورترین روی اردالن

و سیگار یبسته ی روی را زیپویش فندک و مارلی  ز  می 

 روی پا و انداخت مبل پشت روی را دستش و گذاشت

  .پا
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 سه و هفتاد و یک قد حال هر به .برادر نخور حشت-

  .نکن خوری خود انقدر قده؛ هم

 سمت به کهحایل در و داد دستش به ایکاسه کتایون

زی هاپله از که بردیا و آنا به رو رفت،یم سامیار یم پایی 

  .کرد آمدند

  .شهیم دعواشون قد رس اینا االن که بیاید-

  .نشست کاناپه روی اردالن، کنار و خندید بلند بردیا

  .همیششونه کار-

 و گرفت سارا از را کاسه دو بردیا و نشست کنارش آنا

 .داد آنا به را ییک

 در و بودند نشسته شومینه گرداگرد همه بعد کیم 

شعله به بود، دستشان در لوبیا خایل هایکاسه حالیکه

ی یسایه که شومینه رقصان های
 

 قالیچه روی بزرگ

ه بود، انداخت   .بودند مانده خی 

  .خندید و انداخت جمع به نگایه سامیار
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ی-  ؟ایدخسته شده؟ خی

 شده جمع هم دور سال ده از بعد که جمیع برای خسته

ی یکلمه بودند   .بود غریت 

ی هایشانقلب و شانه روی که بود خاطرات یم سنگیتز

 .کرد

ی تا آمد کش داررگه پوشکف از آنا نگاه   هایدمپان 

 .کرد مکث و اردالن مشیک

د را دستش بردیا  زی که بود محمد و فشر  بلند نفر اولی 

ی روی را کاسه و شد ز   .گذاشت می 

  .گرفت دلم دفعه یه-

 تا بود گذاشته موهایش روی که را سفیدی رسبند بهناز

ی خط ر  و کرد مرتب را نباشد مشخص بلندش و فر پوستی 

ون را عمیقش نفس باره یک   .داد بی 

  .خالیه صدرا جای-
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 و زد زانویش رس بر تلنگری سبابه و شست با سامیار

 گذاشته زانو روی را هایشآرنج که سارا تا رفت نگاهش

ه آتش به و بود شده شقیقه گاهتکیه مشتش و  مانده خی 

  .بود

نیم واقعا گفت اما گرفت، تماس باهاش هم باز سارا-

  .بیاد تونه

  .شد بلند جا از اردالن یکباره که شد سکوت هم باز

  .منه دست کسالتتون رفع یچاره-

ی و کرد نگاهش شده ریز هایچشم با محمد  ته به دست 

ی ریش
 

  .کشید اشهمیشیک

ی پیدا تو که ایچاره-  بدو .چشم رو گذاشت باید رو کتز

  .برو

 باال هاپله از ییک پله دو و زد او به ریزی چشمک اردالن

  .رفت
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 پشت به شست با بود نشسته هاپله به پشت که بردیا

  .کرد اشاره رسش

  رفت؟ کجا این-

  .زد فریاد و خندید محمد

ی لباس اردالن-  .نره یادت عرن 

 بلندی سوت بهناز و او سمت چرخید رسها یهمه

  .کشید

ی-  !خریه کله عجب آورده؟ خودش با یعتز
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زی ییک و خورد گره سارا و آنا نگاه منده دیگری و غمگی   رسر

زی رس   .انداختند پایی 

ی یرگه میان قالیچه میان جان    .گشتندیم گذشته از هان 
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ی همان شاید زی برای که شت   اردالن یخانه به همه بار اولی 

وب با او و رفتند ی هاآن از مخلفات کیل و مشر  پذیران 

ی به و کرد ی لباس محمد تن بر شوخز  و پوشاندند عرن 

ی هم محمد   .رقصید خجالتن 

د پلک آنا ی روز آمد یادش و فشر
 

 صبح که را قشنیک

 خاطر به را روزی سارا و بود همراه ضجه با فردایش

 .نماند دلش در که رازی .آنا همراز شد که آورد

ی زد، لب سارا رفت، باال که رسهایشان  چشم با صدا،ن 

ی یم حدقه در و بماند ثابت آنا روی توانستنیم که هان 

  .چرخید

  .ببخشید-

سال که قلبش مثل .شد مشت بردیا دست در آنا دست

نیم و تپیدیم اشسینه کنج در شده مچاله بود ها

ی شب آن از بعد دانست ین    .کشدیم نفس چطور خی 
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 پناه رس از نه و شد حلقه او یشانه دور بردیا دست

ی رس از عادت، رس از که بردن،  آنا که بود گایهتکیهن 

  .بست پلک و گذاشت او یشانه روی رس

ی صدای با جی   اردالن .هاپله سمت چرخید رسها جی 

  .کرد اشاره محمد به رس با و گرفت باال را شیشه

  .شما با پیک-

ی و شد بلند رسی    ع محمد خانه در وقت  ز کابینت آن با آشیی

 پیدا پیک زد،یم کرم به سفیدش رنگ که فلزی های

ی در که داریدسته هایاستکان با نکرد، زی سیتز  مالمی 

  .برگشت سالن به بود گذاشته

، پفیک، چیپیس، سارا-   نداریم؟ زهرماری کوفت 

خانه به و شد بلند آرام سارا ز  .رفت آشیی

ی  ی زیر را آن کرد، باز را شیشه در اردالن وقت   گرفت بیتز

  .کرد پر الکل بوی از را اشسینه حجم و

ی حاج جای-    .خایل کمانز
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زی   پر دیگر هایاستکان تمام یاندازه به را استکان هشتمی 

ی و کرد ، سمت رفت دستش وقت  ز   .زد لب سامیار نهمی 

 .خورمنیم من-

 و کرد خم را شیشه کند نگاهش اینکه بدون اردالن

  .شود ریز رس بود نزدیک که کرد پر آنقدر را استکان

ی شما- ییم خودن    .کتز

ی به خورده گره ابروهای با سامیار  زرد مایع از که استکانز

ه بود شده پر   .ماند خی 

ی روی را چیپس یکاسه سارا ز  را لیوانش و گذاشت می 

 .برداشت

ی روی را شیشه و کرد پخش را هااستکان اردالن  ز  می 

  .گذاشت

  .نشید خفه بخورید آروم-

ی و داد تکان را استکان کتایون  افتاد، مایع روی که موخ 

  .شکست را استکان در نور انعکاس
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ی-  برای .بخوریم نذاشت رسمد استاد اینجا اومدیم وقت 

زی یم بید مثل .کلبه پشت رفتیم اردالن با شب نصف همی 

زی و مزه بدون اما لرزیدیم،  داغ .خوردیم سک طورهمی 

ی اصال و بودیم شده  و رس انقدر .نبود حالیمون هیجی

  .فهمید استاد که کردیم صدا

  .کردیم نگاهش اخم با که محمد روی رفت نگاهش

 .روشن چشمم-

زی را استکان و انداخت باال شانه کتایون دست کف بی 

ی حرکت با و داد تاب هایش  هایشمردمک مایع، دورانز

  .چرخید هم

  .جاهل و بودم جوون-
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ی روی را اشخوردهنیم استکان اردالن ز  و گذاشت می 

  .لبش یگوشه را سیگار

  .انداخت سایه صورتش روی فندک یشعله بازتاب

ی دم زی و گرفت عمیق  چشم غلیظ دود از که طورهمی 

  گفت بود کرده جمع را هایش

زی ما با رو بعد روز تمام رسمد-  .بود رسسنگی 

 و ریخت شانه یک روی را بلندش فر موهای بهناز

زی انگشتش   .چرخید مصنویع سیاه موهای بی 

 .حالتون به خوش نبودیم، که ما-

ی صدای   .افتاد بهناز دست از لیوان و پیچید مهیت 

 سمت به و گرفت راه شده سیاه درزهای البالی مایع

 .رفت قالیچه

خانه سمت به بردیا و اردالن  ز  بلند آنجا از صدا که آشیی

 وزش با که شده باز یپنجره دیدن با .دویدند بود شده
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زی لوالهایش صدای و خوردیم تاب باد ی دیوارهای بی   کایسر

 .کشیدند عمیق نفس پیچید،یم شده

ه به نگایه .بست را پنجره و کرد تند قدم اردالن  دستگی 

ی سمت به حالیکه در و انداخت اش  رفتیم ظرفشون 

 گفت

ه- ه یگی    .میشه درست بخوره چکش تا دو ،شله دستگی 

ی سبد در قدرت تمام با را سیگار ی .کرد له آهتز  از وقت 

خانه ز ون آشیی  به لبخند بهناز یچهره دیدن از رفتند بی 

  .آوردند لب

  خندید محمد .لرزیدیم هایشلب و بود پریده رنگش

 .شجاعت مریس-

 ایشده خایل لیوان و داد بهناز دست به را لیوانش کمند

ی زیر که ز   .برداشت را بود رفته می 

 چطوری که ندیدید رو خودتون .ترسیدیم هممون-

 .دوییدید
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ی روی را لیوانش محمد ز برگه که اردالن به و گذاشت می 

  .کرد نگاه گذاشتیم دهانش در را چیپس ی

  کرد؟ قهر شماها با چطور نبود؛ قهر اهل رسمد استاد-

  .رفت بهناز سمت به و کرد پر را بردیا پیک اردالن

زی .نکرد قهر-   .بود رسسنگی 

  .زد لب آنا

ی یادش-   .داشتم دوستش خییل شخصه به .بخی 
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یم پر را استکانش حالیکه در و ایستاد سارا جلوی اردالن

  .داد جواب کرد

ی یه بعدها چند هر .داشتیم دوستش هممون-  جوران 

  .ازش شدیم چندشم
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ه  بود، شده رسازیر که ماییع به حالیکه در سارا  خی 

  .زد لب مانده

 یه همه با که بود استادی تنها .بود اینجا اونم کاش-

  .کردیم رفتار جور

 آنا جلوی اردالن و بود پرشده هم کمند و بهناز هایپیک

  .کرد نگاه سامیار به چشم زیر از و ایستاد

  خوای؟یم بازم تو-

  .داد تکان رس بود، نزده پیکش به لب هنوز که سامیار

ییم .نه-   .نیستم اهلش که دونز

 با کمند  .کشید رس نفسیک را سهمش و نشست اردالن

یگونه  یلبه دور را انگشتش که سارا به انداخته گل هان 

ی روی گرداند چشم و کرد نگاه چرخاندیم استکان ز   .می 

ی کال-
 

 نزدیک بهش همه .بود راز و رمز از پر استاد زندگ

ی اما بودیم،  .دونستیمنیم ازش هیجی

 .خندید بهناز
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EXCHANGE GROUP کاری از 

 زندگیش تمام به این .فهمیدیم رو استاد راز ترینمهم ما-

  .در

  .گرداند رو آنا و خورد گره کمند ابروهای

 روی را اشخایل لیوان محمد و انداخت پا روی پا اردالن

ی ز   .گذاشت می 

  داد جواب بردیا

  .بهناز گرفتتت-

 و صندیل به زد تکیه و خورد گره بهناز نازک ابروهای

  .شد جفت را توپرش پاهای

  میگم؟ دروغ مگه .نگرفته-

ی روی را اشخایل لیوان سارا ز  برای لیوان دو .گذاشت می 

ی سارا  .فاجعه یعتز

 ناباور چشمان جلوی و انداخت او به نگایه سامیار 

 یمزه تا داد تکان رس و کشید رس ته تا را استکانش همه،

د رسش از تلخ   .بیی
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  .خندید و صندیل به داد تکیه را سنگینش رسش سارا

ی راست-
 

  .مهری به رس راز چه اونم .مییک

زی روی را اشخایل لیوان بهناز   .داد قل زمی 

  .برم اونجا تا ندارم حال-

ی ی یجنبه که اردالن حت   گرمای احساس هم داشت باالن 

  .کردیم شدید

 و کرد جمع را خایل هایلیوان و شد بلند جا از محمد

ی در ی .گذاشت سیتز خانه سمت به وقت  ز تلو رفتیم آشیی

  .خورد تلو

  .استاد شد طوریاین طوریاین-

 لب و زد تکیه مبل به را رسش آنا و زد قهقهه بهناز

 را ابروهایش و کشید را پلیورش اسیک ییقه کمند .گزید

  .داد باال

  .کن کم رو شومینه ممکنه اگر اردالن-

  کنم؟ کمش که گازیه مگه-
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 را لبش یگوشه شست با سامیار و نداد جواب کمند

  .خاراند

  .کرد وحشتنایک کار-

 درختان که بود مه و باریدیم که بود برف هاپنجره پشت

شیشه که ایکلبه آن در اما .بود گرفته آغوش در را

 رسها و گرما از داغ هابدن بود، گرفته بخار را هایش

زی و منگ  را افکارش اختیار نه کسهیچ و بود شده سنگی 

  .هایشحرف نه و داشت

ی کنار و شد بلند جا از بهناز ز   .ایستاد می 

ی این اردالن-  به دادییم کمم یه خوردیم؟ دادی بود خی

  .رسش به نزنه که استاد

ی سمت خواستیم .دیدیم تار هایشچشم  دستشون 

ی به پایش که برود ز   .پیچید انگشتش در درد و خورد می 

  .زنمیم گیج .اردالن کنه لعنتت خدا ای-
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 او به و کرد بلند کتایون یشانه روی از را رسش محمد

  .خندید کند نگاه را پایش جلوی دقت با کردیم سیع که

زی نخوری-   .زمی 
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 .دید رسمست و رسگرم را همه و گرداند چشم سامیار

 بسته چشم که سارا .گرفت را سارا بغل زیر و شد بلند 

ی به بود   .ایستاد سخت 

  .بخواب بریم-

  .داد باال را ابروهایش اردالن

ی رسد هوای تو این انگار-  تا دو با .کنهیم عمل بیشی 

  .شدم کله لیوان
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ی به بردیا  .کشید و گرفت را آنا دست و ایستاد سخت 

ی  رفت، جلو و عقب قدم سه دو نامتعادل آنا وقت 

  .گرفت را دستش

ییم پر لیوان تا دو .خوردیم زیاد- ی دونز   پیک؟ چند یعتز

یشب بدون ، بخی  ز ی با گفی  ی از شلوغ رسهان   به که خاطران 

 دفن قلبشان و ذهن یزاویه ترینتاریک در الکل لطف

  .رفتند هایشاناتاق به بودند، کرده

م ز ی به رو هاهی   .سوختیم هایشانبدن و رفتیم خامویسر

 زد،یم سو هاکنده هایرگه روی که کوچیک هایجرقه

ی به کمیک هیچ
 

  .نکرد آتش یدوباره زندگ

ی و بود مانده روشن چراغ یم شب نیمه دل در که صدان 

ی یزوزه صدای پیچید،
 

 که بادی .دست دور در بود گرگ

زی پاندول و کوبیدیم در به محکم  هر با که ساعت سنگی 

 .خوردیم گرفته خاک قاب یبدنه به حرکت

ی کمند  بلندش هایمژه و کشید هایشچشم روی دست 

 .تنید هم در
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 با و کرد نگاه آسمان به گرفته غبار یپنجره یزاویه از 

  .بست چشم مطلق، تارییک لمس

ی فهمید فقط ساعت؟ چند خوابید؟ دقیقه چند  وقت 

 شدت همان به هوا هم، کرد باز چشم دوم بار برای

ینیم .بود تاریک ز  بهناز از نگاهش و داد تکیه آرنج روی خی 

ی که ر  بازشنیمه دهان و بود شده جدا موهایش از پوستی 

ون و کشیدیم لب به را آن از تاری چند نفس هر با  بی 

 دو دراور باالی که گردی کوچک یآینه تا شد رد دادیم

  .بود شده میخ کشو

 مخمل یپرده .رفت پنجره سمت به و شد بلند جا از

ی دیدن با و زد عقب را ضخیم و ضمخت  رسهیک که برقز

  .آورد لب به لبخند بارید،یم ریز و

یم راه پوش سفید هایبرگ میان از که سوکم نوری

زی بر نشسته سفیدی دزدید،  دادیم نشان بکر و تازه را زمی 

زی و  .کردیم دری    غ اتاق از ضخیم یپرده را اندک نور همی 
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ی و تخت سمت برگشت  ی وقت   پیدا را خودش گویسر

ی نکرد،  پیچیده بالش زیر آن از نییم که را بهناز گویسر

ی در شده ی گلدوزی آن با بنفش روبالیسر ون طالن   زده بی 

  .پرید باال ابروهایش ساعت دیدن با و برداشت را بود

انش نگاه .بود گذشته نه از  و پنجره سمت چرخید حی 

ه هایریل صدای و زد عقب را پرده یکباره .رفت پیش گی 

 را پنجره .پیچید اتاق در سفید میل میان پرده ریز های

ون را رسش و کرد باز ی .برد بی  ی مثل صدان   به زدن تی 

  .رسید گوشش

یتاریم روی گرداند چشم  فقط سیاهش، رنگ از که هان 

ش رس ز ی .آمدیم چشم به تی   یک و بود پرانده رنگ جان 

 .نبود ایپرنده هیچ .بود شده محبوس برف در سوم

 هایشچشم در اشک برف انعکاس و ایجنبنده هیچ

 .نشاند

 .نبست را پنجره اما لرزید؛ خود به که آنقدر بود، رسد 

 که نوازیچشم یمنظره .خواستیم تازه هوای دلش
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ی تا روبرویش  شده کشیده دیدرسش ینقطه ترینانتهان 

ی و رگ به را خوشحایل بکر حس بود،   .کرد تزریق اشنی

ی در پوش سفید یقله دیدن با زی انگار که جان   تمام زمی 

 .گرما نه و خواستیم خورشید نه .زد لبخند شدیم

زی زی دوستان، همی  ی آزادی، همی   اینکه بدون و دغدغهن 

ی از و زدیم حرف خندید،یم کند سانسور را خودش
 

 زندگ

ی برایش برد،یم لذت کردن  روز، چند برای شاید .بود کاقز

زی اما  .بود غنیمت هم همی 
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 گرداند رو لبخند با بهناز مانند جیغ صدای با

  .زدم یخ چل، و خل ببند-
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ی از نییم و آرنجش به بود زده تکیه که او به  ر  با پوستی 

 صورتش روی دیگر نیم و بود وصل رسش به سنجاق

 .کرد نگاه بود ریخته

ی نئوپان صدای و نشست تخت روی و رفت جلو   کقز

های با تخت   .آمیخت هم در قدییم فیز

  خوابیدی؟ پالتو با تو-

 بلند صدا زیر آن از و کشید رسش باالی تا را پتو بهناز

  .کرد

 عوض لباس که اتاق تو اومدم گ نفهمیدم تازه .رسده-

  .کنم

 

 را اشزرشیک چمدان زیپ .شد بلند کمند و کرد مکث

  .شد بلند بهناز صدای که کشید

  چنده؟ ساعت-
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 کرگ شلوار و زرد پلیور و کرد باز انتها تا را زیپ کمند

ون را سفیدش   .کشید بی 

  .دوازده-

 فر موهای و نشست و زد عقب را پتو بهناز بارهیک

  .پوشاند را صورتش شده

 و شد مثلث موهایش تاب و کرد باز را هاآن وسط از

  .گرفت قاب را صورتش

 در را صورتش آنقدر .خندید او یچهره دیدن با کمند

 شقیقه تا چشمش خط یک که بود برده فرو موها

  .گونه تا لبش رژ و بود شده کشیده

  .رهیم یادت رو ساعت بندازی صورتت به نگاه یه فقط-

لباس و ایستاد آن پشت و کرد باز را دیواری کمد در

  .کرد عوض را هایش
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ی یم بلندش اینسکافه موهای روی را برس نرمش با وقت 

 مکث بود ایستاده آینه جلوی که بهناز پشت کشید،

  .ریخت هایششانه روی را موهایش و کرد

  .رفتم من-

 پا آنقدر بود، پیچیده پاهایش دور پتو هنوز که بهناز

 روی را آن شده مچاله و شد آزاد پتو بند از تا داد تکان

  .انداخت تخت

ه به دست کمند   .کرد نگاهش و برگشت دستگی 

 و ریخت کنمیم خواهش .بهناز کن مرتب رو تخت-

  .نکن هم پاش

پاکن بهناز ی کیف از را شی  ون اشدست  کیسه و کشید بی 

  .گذاشت کنار را پنبه کوچک ی

 تو پتوی نیستم که نوکرت .توئه نوبت فردا اما باشه،-

  .کنم جمع هم رو
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ون و کرد باز را در لبخند با کمند  هر با بهناز و رفت بی 

  .کشید صورتش روی را پنبه ترمحکم او قدم

 حرص با و انداخت خودش یساده یچهره به نگایه

ی ر  موهایش تارهای ها،سنجاق با همراه و کشید را پوستی 

ی .شد کنده ر  را پالتو و کرد پرت دراور روی را پوستی 

  .درآورد

ی همه این با-   .لرزمیم بید مثل چرن 

 زمزمه ببندد را آن تا رفتیم پنجره سمت به حالیکه در

  .کرد

ی سارای اون عوض در- ی روز به روز عوضز   .شهیم بهی 

ی ریز هایدانه به نگایه و بست را پنجره محکم  که برقز

  .انداخت بود نشسته پنجره جلوی باریک یتاقچه روی

زی .ترندیوونه ییک از ییک-   .اتاق به زد گندی چه ببی 

 قاب روی هایشچشم .کرد نگاه باز نیمه در به و چرخید

ی   .زد لب و ماند در چون 
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ی بگذرونم، خوش اومدم-  .بابا هاسلیطه این خیالن 
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ون چمدان از را اشمشیک پشیم شلوار و تویس پلیور  بی 

 .کشید

ی  ی روی نگاهش کرد،یم عوض لباس وقت  ر  بلوندش پوستی 

 .بود مانده

ی   رژ .کرد مرتب را کوتاهش موهای و گرداند رو خیالن 

 هایمژه به آنقدر و کشید لب روی را قرمزش لب

ی که زد ریمل کوتاهش  .کرد حس را هایشپلک سنگیتز

ی  ون در از وقت   کمند به که قویل برخالف رفت،یم بی 

 چمدان که بود، نکرده جمع را پتوها تنها نه بود داده

ی روی شده زرد هایپنبه و مانده باز تخت روی ز  و می 

زی دقیقا برس   .بود افتاده دراور پایی 

https://t.me/vip_roman


نفی هشت درجهم   نرگس نجمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

ی  از .بست را در محکم و انداخت باال ایشانه خیالن 

 زد فریاد باال همان

ی ناهار-   داریم؟ خی

ی ی وقت   دیدن با و داد رسعت هایشگام به نشنید، صدان 

 بود کیس نه .کرد اخم باز نیمه در و خاموش یشومینه

ی نه و   .آمدیم صدان 

ی همهمه صدای شد،یم ترنزدیک در به چه هر یم بیشی 

ی .شد زی وقت   یدرجه روی چشمش پوشیدیم را هایشپوتی 

ی ماند؛ بود شده تعبیه در کنار که کوچیک  پنج منقز

  .درجه

ی  را رفته راه .کردیم رسما احساس آنقدر که نبود جهتن 

 رنگش خایک پهن گردن شال و پالتو با و بازگشت

  .برگشت

ون انداختیم موهایش روی را شال که همینطور  بی 

  .کشید بلندی سوت روبرویش یمنظره دیدن با .رفت

 .ویو ایول-
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 با باریک ورودی .شنید چپ سمت از را اردالن صدای

ی هاینرده  فرو برف در مچ تا پاهایش و رفت جلو را چون 

  .رفت

ی .کشید رسک و گرفت دهانش روی را شال پر  دیوار وقت 

ی زیر بزرگ یمحوطه دیدن با کرد، تمام را وانز  که شی 

ی یک تاقش ی از جلوتر می  ز  در شده چیده ضلیعهشت می 

  .رفت جلو بود، آن

ی گرداگرد هاخانم ز  بساط دیدن با .بودند نشسته می 

 .کشید عقب را صندیل و خندید صبحانه

  خورید؟یم صبحونه ایه،خورده و دوازده ساعت-

ی ضخیم کاپشن در شده پوشیده که آنا نگاه  شکالن 

 از ریزتر که بود کرده جمع را هایششانه آنقدر اشپشیم

  .رفت باال رسیدیم نظر به همیشه

 .نیمه و نه ساعت جان، بهناز-

، فالسک از که کمند به کرد رو رسی    ع بهناز  چای رسن 

  .داشت لب به لبخند و ریختیم لیوان در
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  .برات دارم-

 کند، نگاه او به اینکه بدون و انداخت باال شانه کمند

  .گذاشت او جلوی را لیوان

  .بودی خواب هاحاال حاال گفتمنیم دروغ-

ی چند با که مردی چهار به و داد فرو را اشلقمه سارا  می 

 صحبت و بودند ایستاده درختان میان ها،آن از فاصله

  .دوخت چشم کردند،یم

 یک زنن؛یم حرف زیاد خانوما میگن .حالشون به خوش-

 .جنبهیم فکشون و وایسادن رسما تو ساعته
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 میان را داغش لیوان و شد جمع خودش در بهناز

شتمسخر لبخند و گرفت انگشتانش ز ی شد باعث آمی   کت 

  .بدهد جواب
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نیم خوش بهت خودت هایجنس هم با چرا دونمنیم-

 .گذره

 داشتیم ما واال ما، جمع تو آوردی تو هم رو آقایون این 

 .خوردیمیم رو ماستمون و نون لقمه یه

ی روی را شده نصف گردوی  ی گاز و گذاشت پنی 
 

 به بزرگ

ی هایچشم به حالیکه در و زد آن  کرد،یم نگاه سارا عصت 

 لبخند دیدن با سارا .نشست نگاهش در لبخند از طرخ

ی او ی بیشی    .شد عصت 

 در یا حرفاشون ته و رس چون کنمنیم حال هاخانوم با-

  .اودکلن جدید برند مورد در یا بلقیسه عمه مورد

زی برای آنا ه آنقدر کرد؛ نگاهش مستقیم بار اولی   که خی 

زی را رسش سارا  .انداخت پایی 

 را پاهایش حالیکه در .داد ادامه را کتایون حرف بهناز 

ب یک ی تا دادیم تکان ضز  در رفتیم که رسمان 

  .کند مهار را بنشیند استخوانش
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 ایههسته انرژی و کوانتوم مورد در تو هایحرف نیست-

یم فردویس بازارچه کف از و فیکه همه عطرهات و

زی برای خریشون؛ ینیم حال ما با همی    .کتز

ی در را اشلقمه سارا  شد بلند و انداخت هالیوان زیر سیتز

ب با هایشپایه و خورد دیوار به شده یله صندیل و  ضز

زی روی   .نشست زمی 

ی با .او سمت برگشت رسها  و باریک هایرشته که موهان 

ی
 

ه با و بود کرده وصل هاآن البالی را رنگارنیک  ریز هایگی 

 اور  و رنگ هفت پلیور با بود، پوشانده را هاآن چسب

ی که عطری غلظت و بلندش سفید نیم هم باد حت 

 به شبیه اصال کند، کم آن شدید بوی از توانست

ی   .کردیم ادعا که نبود دخی 

ی بهناز بزرگ را بعدی یلقمه و انداخت باال شانه خیالن 

  .شد بلند جا از و گرفت تر

  .تو رمیم-
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ی  و آنا که برد باال را صدایش آنقدر سارا شد، دور وقت 

ی   .شنیدند کت 

  .مرگشه چه فهممنیم .داره مشکل من با همیشه-

ی دیدن با و برگشت  و دادیم فرو داغ داغ را چایش که کت 

 را اشسبابه انگشت بود، بسته را چشمش یک سوزش از

 .داد تکان

وع تو اول البته-   .کردی رسر

ی دست در لیوان  .رفت باال آنا رس و ماند کت 

ی سارا، کافیه- ی فقط کت  ی تمومش میشه .کرد شوخز  و کتز

؟ زهرمون رو سفر صبج اول   نکتز

 بلند هایپاشنه و چرخید بارهیک و زد گره ابرو سارا

 را دیوار تا خورد الوارها به محکم زانویش زیر هایچکمه

  .شد محو هاآن دید از و کرد تمام

ی  را اشچهره که بخاری و کرد آزاد سینه در را نفسش کت 

 .کرد تار را دیدش پوشاند،
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ی هر که بهناز از اون -  میگه، میاد دهنش و ذهن به خی

 تیکه رو آدم خوادیم نرسیده دو به یک که سارا از اینم

 .کنه پاره

 گذاشت او دست روی را ظریفش و کشیده انگشتان آنا

  .زد نریم لبخند و

 .رسده خییل .تو بریم بیا .کن ولشون-
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ی ی در را هالیوان کت   آقایون سمت به و گذاشت سیتز

  .کرد بلند صدا

ی شماها-   خورید؟نیم چان 

 به شد،یم بلند سیگارش از که دودی و برگشت اردالن

 .شد گم باد دل در نکشیده ثانیه

  .نه من-
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  .رفت کلبه سمت به رسی    ع محمد 

  .خورمیم من-

ی هایپک با اردالن و افتاد راه رسش پشت بردیا  که عمیق 

 .شد نزدیک سامیار یشانه با شانه زد،یم سیگارش به

ی به نرسیده بردیا  ز  او موهای دیدن با و آنا به کرد رو می 

 گل رسما از هایشگونه و چرخیدیم باد دست در که

  .زد لبخند بود انداخته

  آنا؟ خوردی آب-

 او صورت روی دوستانش کنجکاو نگاه و داد تکان رس آنا

  .چرخید

ی اردالن ی و برداشت را هالیوان از ییک حواسن    .زد نق کت 

ی-   !که خورینیم گفت 

ی اردالن  رس با و کرد له پایش زیر را سیگار او، به اهمیتن 

 مشخص مخاطبش .کرد مدفونش برف زیر اش،چکمه

  نبود
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؟ برای آب-   خی

گونه زمهریر دیگرش دست با و گرفت را آنا دست کمند

  .کرد لمس را ظریفش ی

  آنا؟ داری دیابت-

 لیوان و داد بندنیم لبخندی با را او لبخند جواب آنا

  .داد بردیا دست به را چای

  .بخورم آب مدام باید اما نیست، شدید خییل-

ی زی رس کت  ی دست از را لیوانش محمد و انداخت پایی   کت 

  .گرفت

ی- ز ی؟ نبود ایدیگه چی  ی همهاین بگی   کالس؛ با مریضز

، ایدزی،   ...مورژلونزی لوکوران 

  .خندید کمند و کرد نگاهش متعجب سامیار

ط-  درنیاورده خودش از رو هااسم این اگر بندمیم رسر

  .دونهیم خییل بگه که کرده حفظشون فقط باشه،
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 با و پیچید درختان دل در محمد یقهقهه صدای

یبرف دست،  را بود نشسته سیاهش موهای روی که هان 

  .تکاند

ی دونمنیم اصال .کمند بانو خال تو زدی- زی خی   .هسی 

 ریز هایدانه .کشید موهایش روی دست نرم سامیار

زی میان سفید ی و رقصیدند هوا و زمی  زی نزدیک جان  پوتی 

  .نشستند بلندش ساقه های

ی .خوندم موردشون در- زی روخ بیماری بیشی   تا هسی 

  .جسیم

  .خندید و گذاشت محمد یشانه روی را دستش بردیا

 اطالعاتش .دریاست مثل محمد گفتیم همیشه استاد-

  .نداره عمق اما زیاده،

ی سبد با سارا
 

 بهناز رسش پشت .شد نزدیک میوه از بزرگ

  .بود آورده سارا لب به لبخند و زدیم حرف که بود

ی نگاه تعجب به آنا   .زد لبخند کت 
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ی همه زود .شونهدیگه خاصیت یه اینم- ز  فراموش رو چی 

زییم   .کیز

  .شنید خودش فقط را اشواگویه

ی- ی حت    .رو معرفت و دوست 

ی در را لیوانش اردالن ی و گذاشت سیتز  را کلبه پشت مسی 

  .رفت جلو

م درست نرسیدم صبح- ز  بخوریم شب به بشکنم، هی 

  .میشه رسد

ی  کاپشن جیب در را هایشدست بردیا شد، دور وقت 

  .برد فرو چرمش

ی سوار پورشه پش کردیم فکر گ- ه دست به تی   و بگی 

م ز ی برای اونم بشکنه؟ هی  اره ازش که گرمان  ز   .بی 
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  .زد لب و ایستاد کتایون یشانه به شانه محمد

 اختالف نکردم حس وقت هیچ .معرفتیه با پش اردالن-

ی   .داریم طبقان 

 .افتاد راه و برداشت را میوه سبد سامیار

  .میشه زهر همه به سفر بخوره رسما یکیتون .تو بریم-

 .رفت رسش پشت کمند

  .موافقم-

ی   .خندید کت 

  نبودی؟ گ-

ی و کرد مشت را انگشتانش حرص با کمند  برنگشت حت 

  .کند نگاهش

ی تا محمد نگاه اما  را جریان ابرو یاشاره با و آمد کش کت 

ی که پرسید   .زد لب کت 

 .خصوصیه-
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ی محمد ز ی همه کتایون دانستیم نگفت، چی  ز یم را چی 

 .گوید

ی   .بود گذشته یازده از ساعت شدند، خانه وارد وقت 

 زیر به اردالن و رفتند ناهار کردن درست برای هاخانم

ی وانز   .رفت شی 

زی دست در پاسور هایورق با بعد کیم  هامبل .آمد پایی 

ی کنار تا را ز   .نشست و کشید می 

  .حکم بیاید-

ی  در غرق آنچنان سارا بودند، بازی مشغول مردها وقت 

ی کرد فراموش که بود غیبت ی چه پیش ساعت   .زده حرقز

 .دادیم گوش سکوت در آنا و دادیم پرش به پر بهناز 

 کمند و موافقت گایه و کردیم مخالفت گایه اما کتایون

ی در   .گذاشتیم توری در مایه خامویسر

ی  سارا صدای شد، قطع آقایون خواندن کری صدای وقت 

  .شد بلند
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  بیاریم؟ رو غذا یا اینجا میاید-

 .خندید اردالن

  .راحتیم راحت تو جون به-

ی ی وقت  ز ی روی سامیار و اردالن نگاه شد، چیده می  ز  می 

  .چرخید

 عطر خوش یکشیده قد اعالی برنج و شده کباب مایه

ی و تریسر  چشم به و لبخند ییک لب به ریز و کال هایسی 

 و انداخت سارا به نگایه اردالن .نشاند حشت دیگری

  .کرد زمزمه

ی مایه عاشق استاد-  که روزی هفت یادته .بود کبان 

ی مایه کال بودیم اینجا  بوی هم ما دیگه خورد؟ کبان 

  .بودیم گرفته مایه

 بشقابش عادتش، برخالف که سارا به متعجب سامیار 

 روی را مایه سارا .دوخت چشم کردیم برنج از پر را

  .کرد نگاه اردالن به و گذاشت برنجش
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زی برای- ی به .کردم درست همی   .رسمد استاد سالمت 

  .ماند مایه در آنا چنگال 

ی به-   سارا؟ سالمت 

  .کرد پر را قاشقش و انداخت باال شانه سارا

ی هر حاال-  نمیشه بشه رسد مایه که بخورید .خی

  .خوردش

ی روی از نگاهش و داد فرو را اشلقمه کتایون ز  کشیده می 

ی که سارا تا شد یم دهان در قاشق پشت قاشق خیالن 

  .گذاشت

  .داشت دوست هم رو رسد مایه استاد-

ی آنا  و انداخت بشقاب کنار را قاشقش که شد طاقتن 

ی به  .کرد نگاه کت 

  .دیگه کنید ول زنید؟یم رو استاد حرف انقدر چرا-

ی و خندید بلند بهناز ی سی   این از را کنده پوست تریسر

ی طرف ز  .انداخت او بشقاب در می 
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-، ییم ناراحت آخز  آدیم .نکن فکر بهش خب جوجو؟ یسر

  داره؟ کردن فکر اون مثل

 خوش اوقات نکردن تلخ برای فقط و گزید لب آنا

ی که بود دوستانش ز  .نکرد ترک را می 

 سفید هایدندان روی بردیا هایچشم و زد قهقهه سارا

  .ماند او ردیف و

 وقت اون ترکوندیم، رو طرف زدیم بچه؟ خندییم چرا-

ی   خندی؟یم هر هر نشست 

ب به محمد ی نوشابه بزرگ هایجرعه ضز  در که تییعز

 .کرد آزاد نفس و داد قورت را بود مانده گلویش

کوندیم ما- ی که ترکوند رو ما اون داداش، نی   دوست 

ی زی .کند رو پوستمون دوست   شده رفیق هممون با همچی 

  .ندارم رفیق ترصمییم این از کردمیم احساس که بود
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 با و زد پوزخند و گرفت باال را وسط و سبابه انگشت دو

 .برد دهان سمت به را قاشق دیگر دست

  .انداخت رو هممون هم رس پشت ترم دو-

 را اشاسیک ییقه و کرد نگاهش زده گره ابروهای با کمند

  .بکشد نفس بتواند که کشید جلو آنقدر

ی گفت اول از-  جای رس درس خود، جای رس دوست 

  .نبود استاد مشکل این و نکردیم باور ما .خود

 لیوان و زد تکیه بود رسانده آخر به را بشقاب که سارا

زی را اشنوشابه   .گرفت اشکشیده انگشتان بی 

 .بود احمق مرتیکه ندارم، کاری اینها و رفاقت به من-

 دیگه ترم یه بهمون؟ بده نمره کردیم التماسش چقدر

وط رسما میفتادیم مون .بودیم مشر  واحد تا چند اکیر

ی زی برای باید و بود نمونده برامون بیشی   تا واحد دو همی 

  .دادیمیم امتحان رفتیمیم قیامت خود

 موافقت رس با اردالن و داد فرو را اشنوشابه از ایجرعه

  .کرد
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 رسمدم .شدم دیوونه که شنیدم حرف بابا حاج از انقدر-

 دادنیم ده رو نیم و نه .گذاشت خشخاش به مته زیادی

  .انگل

ی آنا  مشت زانو روی انگشتانش و بست چشم عصت 

 به شدید فشار از که او مشت روی را دستش بردیا .شد

  .گذاشت زدیم سفیدی

  .کنهیم ناراحت رو آنا جریان این .دیگه بسه هابچه-

ی و خندید بهناز ز   .کرد نگاه آنا یبسته هایچشم به تی 

 عوض انقدر سال ده تو آدم یه کنمنیم باور که من-

  .باشه شده

 و کرد باز چشم اما آنا .کرد نگاهش حرص پر بردیا

چشم زیاد، ریمل شدت از که او روی خورد تاب نگاهش

  .رسیدیم نظر به ریز هایش

باهنگ و کشید جلو را خودش  باراین ساعت مداوم ضز

ی به که آرام آنقدر .کرد آرامش
 

  .داد جواب آهستیک
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 و هابچه این تمام مثل تو، مثل بهناز، نشدم عوض-

  .همینه ما یهمه درد شاید

زی را رسش و دوخت او به را دردمندش نگاه کمند  پایی 

 هایریشه و پوش کف درز مرز روی نگاهش .انداخت

  .چرخیدیم قالیچه بلند و باریک

 اما نشدیم؛ عوض ما کدوم هیچ دارم، قبول رو حرفت-

ی تو .آنا کردیم تجربه  انجام رو کار اون بازم حاضز

   بدی؟

ی روی را لیوانش .دهد جواب آنا نگذاشت بهناز ز  می 

 .کرد نگاه کمند به میخکوب و کوبید

ی هر تو- ی که ستز ی داشته ایتجربه هر و بایسر ی بایسر  وقت 

 پا و دست براش بازم بیفته، خطر به اتآینده باشه قرار

ییم  رفتیم فقط ما بیفته؟ اتفاق اون خواستیم ما مگه .زنز

  .سواال دنبال

 .کرد قطع سارا بلند یخنده را حرفش
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یم زودتر کاش .کردیم پیدا گنج ویل سواال رساغ رفتیم-

 .شدیمیم التحصیلفارغ زودتر ترم یه اونوقت فهمیدیم
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 هایحرف به خونشد مدت تمام در که سامیار باالخره

 .کرد نگاهش دادیم گوش آنها

؟یم زود رو موفقیت درهای سارا؟ کنیم چیکار که- ز  بسی 

ی چه اونور وراین سال یه   کرد؟یم فرق 

 او با سامیار مخالفت هم باز .کرد نگاهش حرص با سارا

ی آن در   .کرد اشعصت 

ی هیچ موقع اون که تو- ؟ مخالفت   !نداشت 

 بشقاب کنار را چنگالش و قاشق و زد لبخند سامیار

   .گذاشت

 ارزش ترم دو ترم یه برای میگم مخالفم؟ میگم االن مگه-

  .نداشت
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 مایه پهن نسبتا و زبر تیغ از و انداخت باال شانه محمد

 .کرد استفاده دندان خالل عنوان به

 رمیم بازم برگردم منم  اگر که بگه براتون جونم واال -

  بود؟ ضعیف انقدر استاد که چه من به .سواال رساغ

  .کوبید هم به را هایشدست بهناز

ی آدم دهن قربون- ز   .فهم چی 

 .کرد گرفته بخار یپنجره به رو آنا

ی شدن دوره از و بود زده حلقه چشمش در اشک ن 

 .شد تنگ نفسش روز آن اختیار

  .بودند ایستاده دانشکده بزرگ سالن وسط گرداگرد همه

  .خندید و داد گردنش به قری بهناز

 مرتیکه دستش کف گذاشتم حقشو چطوری دیدید-

  رو؟

ه هایشکفش رس به کمند  را اشکوله و بود شده خی 

  .کرد جا به جا شانه روی
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  .دارم وجدان عذاب من اما-

دست و زد تکیه سالن وسط بزرگ ستون به اردالن

ی تا کشید عقب را هایش
 

 کالس رس ساعت چند خستیک

 .کند در به تن از را بودن

ی-  کاری که ما ضمن در .بده نمره خواستیم خود،ن 

  .نداریم باهاش کاری بده، انجام درست رو کارش .نکردیم

ی روز آن به که بود آنا همهمه این میان  .کردیم فکر کذان 

ی اشسینه روی هنوز که روزی  یصحنه .کردیم سنگیتز

  .کشاند سیاه روز آن به را خودش رویش، پیش

ه رسمد .آمد کش دانشکده ورودی تا آنا نگاه پله به خی 

 که بود آشفته آنقدر و رفتیم جلو دوم یطبقه های

ی   .ندید را آنها حت 

 آن دانشجوی ترینکوچک با لبخند با همیشه که کیس

ی حال کرد،یم برخورد دانشکده  که شدنیم متوجه حت 

 باز راه آنها میان از باید که است شلوغ آنقدر سالن

  .کند
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  .خندید بردیا .شدیم رد و زدیم تنه دانشجویان به

ی طرف- ی حسان    .کرده قان 

  .کوبید او پشت به محمد

 .آچمز داداش، آچمز-
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 برد باال را صدایش بود، کرده روشن را آتش آن که سارا

یجابه و هاکالس تعطییل ازدحام در که  دانشجویان جان 

 جمع به صدایش درس، هایاتاق و هادانشکده میان

  .برسد

  .شیمیم پاس ترم این هممون من رسی صدقه-

 به انقدر سواال .کردم پیدا رو نامه اون شد خوب چه

  .خورد درد به نامه این که خوردنیم دردمون
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ی بهناز  هاآن و کشید اششده کوتاه تازه موهای در دست 

 را رشته چند هم باز و داد رس اشمشیک یمقنعه زیر را

ی روی   .کشید اشپیشانز

ش در پشت بس از برید نفسم-  تا دادم کشیک دفی 

  .مردمیم اضطراب از داشتم .نیاد کیس

ی ته عینک و بست را اشتویس کت یدکمه بردیا استکانز

ی انتهای تا را اش  تا کشید باال را ابروهایش .داد هول بیتز

ی یتیغه روی عینک   .بیفتد جا اشبیتز

 مزخرف سواالتی انقدر .بودم کرده گرم رسشو من-

  .بدبخت شد خسته که پرسیدم

ی نفس آنا   .کرد اشاره هاپله به و کشید عمیق 

 بریم ذارهنیم دیگه بیاد ابراهییم استاد .کالس رس بریم-

  .تو

 رفتند باال پله چند و کشیدند پا هاپلهراه سمت به همه

ی .شد بلند حیاط از فریاد صدای که  کند قدم اختیارن 

ی هاپله باالی از و کردند  در که دیدند را دانشجویانز
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 اردالن .کردند نگاه هم به تعجب با .دویدندیم حیاط

ی .داد نشان واکنش همه از زودتر  دوید، در سمت به وقت 

  .دویدند رسش پشت همه

ی فقط هاپله باالی از  و ردیف که دیدند را دانشجویانز

  .کردندیم نگاه باال به و بودند ایستاده هم رس پشت

زی هاپله از کمند  نگاه خط به دوخت چشم و دوید پایی 

ی و دانشجویان  دید، بام پشت یهره لب را رسمد وقت 

 .پرید رخش از رنگ

ی رنگ دیدن با آنا
 

زی او پریدگ  همه رسش پشت و رفت پایی 

زی قله در که رسمد به دوخته چشم و هم کنار .رفتند پایی 

قلب کرد،یم نگاه آسمان به و بود ایستاده دانشکده ی

ی هایشان  .شد تابن 

  .زد فریاد ییک

 .میفتید استاد-

 جا هیچ به و جنگیدن هاسال از .بود بریده اما رسمد

ی هاسال از .نرسیدن زی لب و شدن مخقز  تهدید .دوخی 
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ی ی هاآن با که دانشجویانز  هم بر را اشخواهرزاده تنهان 

ی از بعد و بود زده ی هاآن از مدن   تنها که ساخت فرزندانز

ی او از سال هفده  .بود پایان مهر برایش بودند، کوچکی 

ی که رازی دانستیم  راز دیگر شود، جا سینه دو در حت 

 را تابش او و شد خواهد برمال روزی حتما و نیست

 هایشپلک پشت آفتاب تابش به بسته چشم .نداشت

ه  رنگ چشمش در که بود ابرها یسایه و مانده خی 

  .کردیم عوض
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 زد لب

  .امخسته-

  .زد فریاد دانشکده مدیر
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؟یم چیکار رسمد- زی بیا کتز یم بدبخت خودتو هم پایی 

ی   .رو ما هم کتز

 .برد فرو دوختش خوش کت جیب در را دستانش رسمد

ی باد  ماه اوایل وقتن   بادی هر .دادیم بازی را موهایش تی 

ی محکم یتنه بود، وزیده که
 

 .بود داده بازی را اشزندگ

ی
 

ی به که ایزندگ  بدون پدر، بدون .بود ساخته سخت 

 و کرد دفنش زود خییل که خواهر یک با تنها مادر،

ی برایش را صدرا   کرد زمزمه .گذاشت باق 

  .تونستمیم همینجا تا صدرا، ببخش-

 ازدحام به و هم را هایشپلک و کرد باز را هایشدست

 کشیده بهناز روی از نگاهش .دوخت چشم پایش زیر

  .زد لبخند و سامیار تا شد

  زد لب آنا

 .نه-

  .زد فریاد کمند
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زی بیاید .استاد نه-   .پایی 

 بخش با حالیکه در مدیر و کرد بلند را دستانش رسمد

  .رفت ورودی سمت به رسی    ع کرد،یم صحبت حراست

  .کرد نجوا رسمد

نیم رو خودش من صدرای .پشم باش خودت مراقب-

  .باش قوی .بازه

ی .کرد دله یک را دلش و بست چشم  وارد مدیر وقت 

زی بر جسیم برخورد صدای شد، بام پشت  و شنید را زمی 

 .دید خایل را رسمد جای

ی با رسمد،   روی و شد باز هایشلب کنار از که خونز

 که بود افتاده نفری نه پای جلوی گرفت،یم راه آسفالت

  .بودند زده رقم را مرگش

د را دستش بردیا و داد تکان رس محکم آنا   .فشر

 .آنا نیار فشار خودت به انقدر-
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زی و گرداند رس آنا  که بردیا این تا خاطراتش بردیای بی 

  .کرد نجوا .دید فاصله دنیا یک بود نشسته روبرویش

ی تو- یبریم اگر توام بردیا؟ خی زی زمان اون به گشت   کار همی 

  کردی؟یم رو

 هایشچشم در اشک که دوخت چشم او به مردد بردیا

دیم لب و بود زده حلقه   .فشر

  .رفت کمکش به سامیار

زی برگردیم که ما کدوم هر-  اگر قطعا .کنیمیم رو کار همی 

 با اما .دادیمنیم انجامش میفته اتفاق این دونستیمیم

 هم باز آگاهیمون عدم و گذشته به برگشت فرض

  .کردیمیم تکرارش

یم نگاه او به امیدوار هنوز که آنا چشم در چشم بردیا

 .زد لب کرد،

 تهدیدش که دونستیمیم اگر .آنا میگه راست سامیار-

ایط همون بازم اگر پس .کردیمنیم  کار همون باشه رسر

  .کنیمیم رو
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ه سقف به و بست پلک آنا ی .ماند خی   هایرگه که سققز

یم فرو قلبش در و خنجر بود شده پهنش هایالوار

  .رفت

ی یه اما .درسته- ز ی .دونمیم خوب رو چی   اگر ما از بعضز

  .دادیمیم انجامش بازم بودیم هم آگاه

ی روی را اشنوشابه از شده خایل لیوان و خندید سارا ز  می 

  .گذاشت

ی مرتیکه چه من به .من مثال-  اون چشم جلوی بود؟ روانز

ی که کشت خودشو دانشجو همه  کنه؟ ثابت رو خی

ی مظلوم   .فهممنیم هنوزم بود؟ آخر نمان 

 .انداخت اشخایل بشقاب در را مایه تیغ محمد
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 صدرا دوستای ما حال هر به .شد درمونده من نظر به-

ی ترسیدیم و بودیم ز  یادتونه؟ اشقیافه  .بگیم بهش چی 

ی از هایمرده مثل ی .نداشت رنگ دررفته قی   نتونست حت 

  .بزنه حرف

  .انداخت باال شانه اردالن

  .بود مرگ مستحق داشت رو فکر طرز اون که کیس-

  .کرد بلند صدا کمند

زی مستحق واقعا .اردالن کن بس- ی چنی 
 

  بود؟ مرگ

 مبل پشت را دستش معمول طبق و زد پوزخند اردالن

ی یک و انداخت   .نشست طرقز

ی جان کمند-  تواناییش یاندازه به کیس هر .باش منطق 

هیم سهم دنیا از   .گی 

 .رومون تو وایسه که نداشت جرات انقدر مرتیکه

ی .دیگه بده استعفا خواستیم نهایتش  شد هم خودکیسر

ی کار؟   .جهنم به پس بوده حلش راه آخرین این وقت 
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 در را چنگالش و قاشق و داد تکان رس محکم کمند

ی .انداخت بشقاب ی نخورده دست که بشقان 
 
 مانده باق

ی روی بشقاب کنار از برنج هایدانه و بود ز   .ریخت می 

  .شدیم باعثش ما که اینه مهم-

  .زد او یشانه به انگشت رس با سارا

؟ برو گفتیم .خواستیم نمره ازش فقط ما-   بمی 

زی را رسش متاسف کمند  دوستانش انگار .انداخت پایی 

 .فهمیدندنیم را او حرف

  .شد بلند جا از و برداشت را اشخایل بشقاب بهناز 

ی .نیستم پشیمون که من واال-  سوزهنیم براش دلمم حت 

  .کنمنیم درکش چون

 حرص با بهناز و گرفت او سمت را بشقابش اردالن

  .گذاشت خودش بشقاب روی را او بشقاب

  .دوخت چشم اشنوشابه خایل لیوان به انزجار با اردالن
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 کم کم بعد اما شدم، شوکه اولش .اومد بدم ازش من-

ی همون .خورد هم به حالم  هم خودش برای مرد، که بهی 

ی   .بود بهی 

  .زد لب آنا

 .صدرا-

ی سامیار  میان انگشتانش رد و کشید موهایش میان دست 

ی شبقگونش هایرشته   .ماند باق 

 روز اون که کردم شکر رو خدا بارها .شد داغون صدرا-

  .نبود دانشکده

  .خندید بردیا

  .دزدی بریم تونستیمنیم که بود اگر-

 که بهناز به و زد زانویش رس به تلنگری متاسف سامیار

خانه سمت به شده جمع هایبشقاب با ز  رفتیم آشیی

  .دوخت چشم

  .بود کاش پس-
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  .کرد نگاهش سارا

ی که تو- ؟ پشیمون گفت    نیست 

ه او هایچشم به خورده گره ابروهای با سامیار  .شد خی 

ی مثل منم جان، سارا-  کار ینتیجه از دوستان این اکیر

ی میگه تو مثل ییک حاال .انجامش از نه ناراحتم،  اگر حت 

ی استاد دونستیم  و دادیم انجامش هم کنهیم خودکیسر

  .نیست سخت درکش .نه میگه من مثل ییک

ی آنا  سمت به حالیکه در و شد بلند جا از نفسن 

خانه ز   .کرد بلند صدا رفتیم آشیی

ی .هستیم پیش سال ده هایآدم همون هممون-  بعد وقت 

 و بودیم صدرا بر و دور راحت خییل استاد مرگ از

ی دادیمیم دلداریش  .نداشتیم وجدان یعتز

 

 50_پارت#

 

https://t.me/vip_roman


نفی هشت درجهم   نرگس نجمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

. 

خانه درب یآستانه در ز زی گرداند چشم و برگشت آشیی  بی 

  بودند دوخته چشم او به که جمیع

 اهمیت کس هیچ به خودمون به جز ما اینه، مسئله-

ی دیم،نیم  هایآدم واقعا که کنیم قبول .مرگشون به حت 

ی  .نیستیم درست 

خانه از بهناز ز  .کردند بلند صدا مبل روی از سارا و آشیی

  .بابا کن ولمون-

  .داد ادامه سارا

  .مردیم باید مرتیکه-

 و کرد نگاهش پوزخند با محمد که گفت غلیظ آنقدر

ه نگاه از کتایون  را محمد دست .زد گره ابرو او خی 

  .آمد خودش به او و گرفت نیشگون

زی را رسش   .کرد بلند صدا کتایون و انداخت پایی 
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ی با خب- زی همدیگه همدست   زهرمار رو ناهار اولی 

 بشورن برن آقایون پختیم، ما که حاال .کردیم همدیگه

ی خورمیم حرص من که  بریزم رو مایه همه اون قراره وقت 

 .دور

ی به کمند ی و شد بلند جا از سخت   را هامایه سیتز

 .برداشت

 .خوریمیم فردا بذارید-

ی سارا ی به چیتز ی نگایه و انداخت اشبیتز ز آمی   نثار تحقی 

  .کرد کمند

یم فرض بر بخوریم؟ مونده غذای مسافرتا، اومدیم-

ون ریزیم  .بخورن حیوونا بی 

ی لبخند با سامیار   .برداشت را برنج سیتز

ی اون- ی که حیوونان 
 

گرگ گرگن، نیستنا، گربه و سگ مییک

.  
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 یک در را انگشتانش از کدام هر و شد بلند جا از محمد

 ایوان چهار و دست یک در لیوان چهار و برد فرو لیوان

خانه سمت به دیگر دست در ز   .رفت آشیی

 پیدا رو منگول و شنگول حکم براش بدی رو گرگ به-

ییم  به شما ساعت، تو رمیم انگورم یحبه که من .کتز

  .باشید خودتون فکر

  .زد گوش پشت را بلندش موهای و ایستاد سارا

زی بازی که هاستخانوم نوبت دیگه سامیار، شو بلند-  کیز

  .کنید کار شما و

  .رفت اتاق سمت به سامیار

  .میام کنم عوض رو لباسم-

  .بست را در و شد اتاق وارد

ه بسته اتاق در به سارا  در اینکه بدون بعد کیم .شد خی 

 عوض را پلیورش کهحایل در سامیار و شد اتاق وارد بزند
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ی .کرد نگاهش چشم زیر از کرد،یم ه نگاه وقت   را او یخی 

ی دید،   .زد لب حوصلهن 

  کردم؟ اشتبایه چه باز-

 نشست،یم کهحایل در و رفت تخت سمت به سارا

ید او از را نگاهش   .نی 

یقیس آدم نظرت به-   میام؟ القلت 

 در و کرد تا را پلیورش و انداخت باال شانه سامیار

  .گذاشت اشمشیک چمدان

ی نظرت به .سارا نیست من با قضاوتش-  اگر دونمیم وقت 

ی کنم،یم رو کارها همون هم باز برگردم دوران اون به  جان 

  مونه؟یم قضاوت برای

چشم نه، که قلبش و انداخت پا روی پا پوزخند با سارا

  .دیدیم دقیق را سامیار که بود هایش

ییم خوب- ی به راجع دونز  .زنمیم حرف خی
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ی و کشید را چمدان زیپ دو سامیار  در درست وقت 

 نگاه او به کرد، جفت هم با را هاقالب چمدان، وسط

  .کرد

ی تو .دونمیم- ی دوستش کیس هر از بیشی   اینکه .داشت 

 و دونمنیم رو شدی متنفر ازش انقدر بارهیک چرا

  .نیست مهم برام اصال بخوای رو حقیقتش

یم سامیار که چمدان روی را دستش متعجب سارا

 نزدیک را رسش و گذاشت بردارد تخت روی از خواست

 .برد

  نیست؟ مهم چرا-

 و برداشت را آن و گرفت را چمدان یدسته سامیار

 .آمد فرود تخت تشک روی سارا دست
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زی همیشه تو اینکه برای- ی روز یه بودی؛ طورهمی   عاشق 

  .فارغ روز یه و

 در را چمدان تا کرد نگاه او به آنقدر .شد بلند جا از سارا

  .بست را درش و داد جای کوچک کمد

ی   .زد را حرفش گرداند رو وقت 

 داشتم دوستش همیشه .سامیار نشدم فارغ وقتهیچ-

  .دارم و

ی ون در از وقت   به و نشست تخت روی سامیار رفت، بی 

  .دوخت چشم فضا در او خایل جای

 خورده آنقدر و بود گذشته شب نیمه دو از ساعت

 .نبودند پا روی که بودند

زی از را خودش کندن جان به که بادی صدای   درزهای بی 

  .شکستیم را سکوت کشید،یم داخل به در

زی و بودند خواب خمار همه  بلند جا از اردالن نفر اولی 

  .شد
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  .بخوابم رمیم من-

ی و شد بلند رسش پشت محمد  اششانه به شانه کت 

  .ایستاد

  .بریم-

ی  رفت،یم رفت اتاقش سمت به خوران تلوتلو سارا وقت 

  .کرد نگاه بود ایستاده پنجره پشت که سامیار به

 گردی به را بود نشسته شیشه روی که بخاری سامیار

ون تا کرد پاک صورتش   .ببیند را بی 

 .میه چه-

 کهحایل در و ایستاد در دیگر سمت یپنجره پشت کمند

  .کرد نگاه او به کرد،یم پاک را بخار

وع صبح از-   .شد رسر

ی بخار دیدن با  ابرویش بود کرده احاطه را کلبه که غلییطز

  .رفت باال

https://t.me/vip_roman


نفی هشت درجهم   نرگس نجمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

ی  تار هایچشم .دیدنیم را کلبه از جلوتر گام یک حت 

د سخت را اششده   .کشید باال را ابروهایش و فشر

  .نباشه طوراین فردا امیدوارم-

ی و خوردیم شیشه به برف هایدانه  فرود پنجره زیر جان 

  .آمدیم

 سامیار به نگایه و کمند به نگایه و کرد ایسکسکه سارا

  .رفت باال صدایش و انداخت

ی نصف دیگه بسه ...اه-  .بخوابیم بریم بیا سامیار .شت 

  .خورهیم هم به داره حالم برم، راه تونمنیم

 .شد باال یطبقه رایه و کشید عقب را خودش کمند

  .شد ناپدید هاپله خم در تا کرد دنبال را او سارا

 زیر و گرفت رو بستهیخ یپنجره تر عمیق دیم با سامیار

  .کشاند اتاق سمت به را او و گرفت را سارا بازوی
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 اتجنبه یاندازه به نمیشه .سارا کردی روی زیاده-

  بخوری؟

  .انداخت تخت روی را خودش و زد قهقهه سارا

ی بفهمم که خوبم انقدر .خوبم خوب تو جون- زی خی  تو بی 

  .گذرهیم کمند و

 را موهایش تا کرد کمک و کرد نگاهش اخم با سامیار

  .کند جمع

 پیچیده و رفت پتو زیر کند عوض لباس اینکه بدون سارا

ی گلبافت در شده ز   .بست چشم سفید، و سی 

  .میاد بدم ازش-

  .رفت باال سامیار ابروی

  گ؟ از-

ی کمند از-   .من داداش رو بذاره دست نباید .مادر پدرن 
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 تنظیم او روی را پتو و داد تکان رس لبخند با سامیار

  .کرد

ی .بخواب- زی هیجی   .راحت خیالت .نیست کمند و من بی 

زی لحظه هر سارا صدای   .رفت ترپایی 

  .کنمیم نیست به رس استاد مثل اونم واال خوبه،-

 به و کشید دراز کاناپه روی و کرد عوض لباس سامیار

ه سقف   .شد خی 

ی لحظه همان در  .کرد محمد به رو و بست را در کت 

 و انداخت تخت روی را خودش هیکل تمام با محمد

ها  .رفت فرو تشک در محمد و خورد تا فیز

 گره هم در انگشتانش و گذاشت رس زیر را هایشدست 

زی .خورد   .زد لبخند کرد،یم نگاه کتایون به که طورهمی 

  .نشست تخت روی روبرویش اما کتایون

ه اینطوری بود چت-   سارا؟ به بودی شده خی 
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 و خوابید پهلو روی .شد درشت محمد هایچشم

  .رسش زیر شد ستون دستش

  باشه؟ دومیش سارا که کردم نگاه کیس به گ من -

 به دانستیم خودش .نشاند ابرو روی ریزی اخم کتایون

ی خاطر  دوست لحظه آن در اما شده؛ بدخلق مست 

  .کند پیدا دعوا برای دلییل داشت

ه ظهری رس-   کورم؟ من مگه لباش، به بودی شده خی 

ی کشید،یم را او دست کهحایل در و خندید محمد  را کت 

ی و گرفت آغوش در  او یگونه روی را اشپیشانز

  .گذاشت

  .زدیم ور اینکه برای-

ی ی .ببیند را او درست تا کشید عقب را رسش کت   وقت 

  .رفت ترعقب دید را محمد یخورده گره ابروهای

؟ مورد در-   خی
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 تکیه دستش به هم باز دید، جدی را بحث که محمد

ی خواب از خمار هایچشم به و داد ه کت    .شد خی 

گونه روی شستش و برد فرو او موهای در را انگشتانش

  .کرد بازی او ی

 از اینکه از بعد آخر، روز اون .بود استاد عاشق سارا-

ی ون اومد دفی  ی .حیاط تو رفت بی   نداد منو جواب حت 

 با حیاط تو رفتم، دنبالش .نه یا کرده پیدا رو سواال که

ی انقدر .زد حرف استاد  گل صورتش تموم که بود عصت 

 نیست معلوم کردنیم آرومش استاد اگر .بود انداخته

  .فهمیدنیم رو جریان نفر چند

ی  و ترسفت محمد آغوش در را خودش فکر، در غرق کت 

  .کرد جا ترسخت

  .بودیم شوکه هممون .شده شوکه حتما خب-

 گم،یم بازم .ندادیم نشون رو العملعکس اون ما اما-

ی داشت دوست رو استاد سارا  .کت 
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ی  دور را دستش و خوابید محمد روبروی پهلو، به کت 

  .انداخت او کمر

  .بوده عاشقش کنیم فکر شهنیم باعث که دعوا یه-

ی روی را هایشلب و خندید محمد ی پیشانز  و گذاشت کت 

ی او، هایلب ریز تکان از   .بست چشم کت 

  .کردیم مقاومت خواب مقابل در اما رفت،یم گیج رسش

ها این مردها ما- ز ی رو چی  یم وقت هر سارا .فهمیمیم بهی 

ی کنه جذب رو ییک خواست  با هم اوایل .کردیم محیلن 

زی استاد  ذارهنیم محلش استاد دید که بعد بود؛ طورهمی 

  .پیچید پاش و پر به

ی روی ایبوسه   .کشید عقب و کاشت او پیشانز

  کرد؟یم کل کل استاد با کالس رس چقدر یادته-

ی  .اششانه پشت تا کشید او کمر روی را دستش کت 
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  .آره-

ه دیوار به محمد یشانه باالی از و متفکر  و شد خی 

  .رقصیدند چشمانش قاب در الوارها

  .شدیم ناراحت مرگش از باید داشت دوستش اگر -

 از بعد روز دو تا .نمیاره خودش روی به فقط ناراحته،-

  .زدنیم حرف استاد مرگ

ی   .کرد زمزمه و بست و چشم کت 

ی تو اما-   .کردییم نگاش داشت 

زی یفاصله محمد  همان .کرد تمام را هایشانبدن بی 

ون از را سارا صدای لحظه   .شنیدند بی 

  .حموم رمیم خوره،یم هم به داره حالم-

  .خندید ریز محمد

  .دونهنیم رو اشاندازه و حد وقتهیچ-

ی  ریشته و گذاشت او یچانه روی را هایشلب کت 

  .گزید را هایش لب محمد
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  .دونمنیم منم-

  .کرد بغلش محکم و خنده با محمد

ی- ی فعالیت .بخواب بگی   باال به سارا دست ال رییم کتز

  .آوردن

ی ی وقت   غرق را او و کشید عقب را رسش نداد، جواب کت 

  .دید خواب در

 روی را پتو آزادش دست با و بوسید را اشگونه

ی .انداخت خودشان ی صدای بست، چشم وقت  ی رسر  رسر

ی برایش آب   .شد الالن 

  .شد بیدار بهناز بلند صدای با صبح

گ، ای- ون بیا بی    .دیگه بی 

ی به زی روی را دستش و کرد باز پلک سخت   و کشید زمی 

ی  هایشچشم ساعت دیدن با و برداشت را اشگویسر

  .بود گذشته ده از .شد باز کامال
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ی به نگایه  ایبوسه و انداخت بود خواب در غرق که کت 

ی به  عوض لباس و کرد مرتب او روی را پتو .زد اشپیشانز

ه بلوز که بود رسد آنقدر .کرد ز  زیر را سفیدش یپایی 

ی .پوشید اشمشیک اسیک یقه پلیور  موهای میان دست 

ه سمت به دستش تا و کشید اشمشیک  رفت، دستگی 

  .شد بلند کتایون صدای

ی خودت با منم-   .بی 
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 او سمت کرد دراز را دستش و رفت جلو گرم لبخندی با

زی از که یم نگاهش بازشنیمه و آلودپف هایچشم بی 

  .کرد

  .بریم بزن-

ی ون تخت از و گذاشت دستش در دست کت    .رفت بی 
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ی و زد شانه را او موهای انگشتانش با محمد  به کت 

  .کرد نگاه اطراف

  .رسده چقدر-

ه- ی تریگرم لباس امروز بهی    .بپویسر

ی تمام در و داد تکیه در به ی که مدن  یم عوض لباس کت 

  .کرد نگاه او به کرد

ی .بود گیج هنوز و خوابیده بد زی کت  دکمه که طورهمی 

ی ژاکت های   .کرد نگاهش چشم زیر بست،یم را اشلیمون 

  کسیل؟ انقدر چرا-

  .انداخت باال شانه

  .سنگینه رسم انگار، نخوابیدم خوب-

ی   .گرفت را دستش و ایستاد روبرویش کت 

ون بریم- ی یه بی  ی بزن صورتت و دست به آن  ییم بهی    .یسر

ی ون وقت   سبک بافت یک همیشه که اردالن رفتند، بی 

ه ز   .دیدند زمستانه پلیور در پوشیده را بود تنش پایی 
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 شده خم بهناز .زدیم غر لب زیر و رفتیم راه کالفه

 .بود نشسته مبل روی

یم یخ دارم .بنداز راه رو شومینه این اردالن خدا رو تو-

  .زنم

  .انداخت اطراف به نگایه و گرفت باال را رسش

  .تاریکه .کنید روشن چراغم-

خانه از کمند صدای  ز   .شد بلند آشیی

ه صبحانه-   .حاضز

خانه از که بردیا به اردالن ز ون آشیی  نگایه  رفتیم بی 

  .ایستاد قالیچه وسط دقیقا کمر به دست و انداخت

  سارا؟ یا دستشوییه تو سامیار-

  .انداخت باال شانه بردیا

  .داداش دونمنیم-

ی با آنا بعد کیم خانه از چای سیتز ز ون آشیی   .رفت بی 
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گونه با سفید، پشیم شلوار و پلیور در شده پوشیده

ی و اشبسته موهای و رسما از انداخته گل های  که بدنز

ی بود، شده جمع رسما از ی به شبیه بیشی   به هابچه دخی 

ی .رسیدیم نظر  چقدر هر .پنجره سمت کرد تند قدم کت 

ی کرد، پاک را بخار ز   .ندید چی 

 داخل به آورد هجوم هم با برف و سوز و کرد باز را در

زی .لرزید خودش به و کلبه  را بازوهایش که طورهمی 

ی به نگایه مانده باز دهان با داد،یم ماساژ  یک که زمیتز

ی   .زد لب بود داده جا سطحش در را برف نیم و می 

  .من خدای وای-

  .زد فریاد بهناز

  .خدا رو تو ببند-

ی   .انداخت دماسنج به نگایه و بست را در کت 

ی-   .درجه هشت منقز
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ی کمند  داشت دست در را سنگک و تست هاینان سیتز

خانه از که ز ون آشیی  بلند بهناز صدای بارهیک .رفت بی 

  .شد

  شما؟ هستید گوری کدوم ...سارا سامیار،-

ون اتاق از سامیار بعد کیم  نگاهش متعجب و رفت بی 

 .کرد
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؟یم داد چرا-   زنز

  .شد بلند جا از بهناز

ی تو کدومتون دونستمنیم چون-  .موندید دستشون 

 .بابا پوکیدم .توئه اون ساعته یک خواهرت

ی سمت به متعجب سامیار  تا یسبابه با و رفت دستشون 

  .کوبید در به اششده
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  .پشت این کردی درست صف عزیزم، جان، سارا-

 کنار و بود گرفته کلیه به دست که محمد به کرد رو

  .رفتیم راه اردالن

  .عادتشه-

خانه وارد ز  مربا کوچک هایظرف که کمند به و شد آشیی

 و انداخت نگایه چیدیم بزرگ یمجمعه را عسل و

  .ایستاد رسش پشت

 شد زمزمه کمند گوش در صدایش

  خوای؟نیم کمک-

 کرده حس را او نزدییک اول یلحظه همان از که کمند

  .برنگرداند رو بود

 رخنیم و زد لبخند و کرد خفه گلو در را قلبش صدای

  .کرد نگاه او به شده

؟یم کمکم-  کتز
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ی و ایستاد کنارش سامیار  سفید سنگ روی از را سیتز

  .کشید خود جلوی کابینت تویس

  .بخوای وقت هر-

زی برای کمند ی در بار اولی 
 

 حس اشساله یک و یس زندگ

ی .گرفته آتش صورتش تمام کرد خانه از سامیار وقت  ز  آشیی

ون شده داغ هایگونه روی را هایشدست رفت،یم بی 

 .کرد آزاد را نفسش و گذاشت اش

خانه از او رس پشت آرام  ز ون آشیی   .رفت بی 

ی روی را مجمعه سامیار ز  به متعجب و گذاشت می 

  .کرد نگاه دوستانش

  نیومد؟ سارا-

ی در به محکیم لگد بهناز  نگران سامیار و زد دستشون 

 .رفت جلو

  .برد نزدیک را رسش و زد در به محکم 

  !سارا-
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ی ی هیچ وقت   .کرد اردالن به رو نیامد صدان 

؟ رفته گ از-   دستشون 

 در به محکم و کالفه بهناز و انداخت باال شانه اردالن

  .کوبید

زی اومدم که پیش رب  ع یه- ی تو پایی    .بود دستشون 

ه و ایستاد در روبروی سامیار ه هایرگه به خی   در، یتی 

  .شد مشت دستش

  .سارا صدای نه و میاد آب صدای نه-

  .کوبید در به را مشتش دو هر

  .سارا-

 .رفتند جلو هم آنا و کمند او تشویش از

ه کتایون    .بود قفل در .کشید محکم و گرفت را دستگی 

 بودن نامتعارف متوجه تازه که اردالن .کردند نگاه هم به

  .کرد سامیار به ایاشاره بود، شده مسئله
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ون از برو- ی پنجره از شاید .کن نگاه بی  ز  .دیدی چی 

 .کرد نگاه اطراف به رسگشته سامیار

ی مشجره، پنجره- ز   .نیست معلوم چی 

ه ی و کشید را دستگی  ی هم باز وقت   به کرد رو نیامد صدان 

  .بردیا

  .لطفا بده من به چاقو یه-

خانه سمت به رسی    ع بردیا ز  بلند صدا بهناز .رفت آشیی

  .کرد

  .سارا درنیار بازی مسخره-

  

 56_پارت#

 

ی اردالن  محمد و بود داده تکیه شومینه دیوار به حرکتن 

ی با  .کردیم نگاه سامیار تشویش به خورده گره ابروهان 
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  .زد لب بود ایستاده سامیار کنار که آنا 

  بود؟ خوب حالش خورد، خییل دیشب-

  .کرد بلند صدا محمد

ی حالش .حموم رفتیم داشت شنیدم دیشب-   شد؟ بهی 

ی و رنگ با سامیار ه پریده رون   کشید ترمحکم را دستگی 

  .رفت باالتر صدایش و

  .اتاق تو برگشت گ نفهمیدم برد، خوابم-

ی یپیچ با بردیا وقت  خانه از گوشت  ز  آن اردالن برگشت، آشیی

  .رفت در سمت به رسی    ع و قاپید دستش از را

ه اردالن بود، ساده قفل یک در قفل  و کرد باز را دستگی 

یپیچ ی .گرداند محکم و برد فرو زبانه در را گوشت   در وقت 

ی هیچ و نشد باز  هم به مردها درنیامد، سارا از هم صدان 

به با و گذاشت در به را اششانه سامیار .کردند نگاه ضز

 با و ایستاد اششانه به شانه اردالن .کوبید جان کم ای

به هم   .زدند را دوم یضز
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 همه .بود شده قطع هم بهناز زدنهاینق دیگر حاال

ی جلوی گرداگرد  به مضطرب و بودند ایستاده دستشون 

به که اردالن و سامیار ه زدند،یم ضز   .بودند مانده خی 

به با  دو ییک با سامیار و شد باز بارهیک به در پنجم یضز

 .ایستاد حمام وسط و رفت جلو نامتعادل قدم

 و کوبید صورتش به مانده باز یپنجره از کشانزوزه باد 

 روبرویش، دقیقا اش،شده باریک هایچشم میان از

 در خوابیده قبل، شب لباس همان با را سارا وان، داخل

ی و بسته چشمان با که دید وان  برف از که صورن 

  .خوردیم غوطه آب در بود شده پوشیده

یم داخل به پنجره از برف .رقصیدیم آب روی موهایش

 رسش تمام .شدیم حل وان، آب سطح روی و آمد

 .بود کرده سفید را موهایش و برف از بود شده پوشیده

 .بود خفه صدایش .رفت جلو مضطرب سامیار

  .جان سارا ...سارا-
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 به گنگ و گیج بود شده وارد او رس پشت که اردالن

  .کردیم نگاه روبرویش یصحنه

 و اردالن میان از .آمد خودش به همه از زودتر بردیا

 روی را دستش .زد زانو وان جلوی و شد رد سامیار

ی   .کرد زمزمه .زد کنار را هابرف و گذاشت سارا پیشانز

  .زده یخ-

  .زد فریاد

  .بیارید حوله-

ی با آنا ی پاهان   جیغش بهناز و دوید اتاقش سمت به جانن 

  .کرد خفه هایشدست پشت را

دست با و رسی    ع .رفت جلو و آمد خودش به سامیار

ی  .تکاند سارا موهای روی از را برف لرزان هان 

 .کنمیم خواهش .عزیزم .جان سارا-

ون حمام از و موهایش به زد چنگ محکم اردالن  بی 

  .رفت
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ی هایلب به و ایستاد سامیار کنار و شد وارد کمند ن 

 برف که صورتش به .کرد نگاه سارا یخورده ترک و رنگ

 .بست را هایشچشم درد با و بود پوشانده را آن
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 زیر را دست یک و برد سارا رس زیر را دستش سامیار

  .زانوهایش

ی  آب بدنش تمام از سارا، موهای از کرد، بلند را او وقت 

ه   .وان در کرد رسر

ی نه سامیار
 

 داشت؛ جان پاهایش نه و داشت رو به رنیک

د آغوش در را خواهرش اما  دوستانش میان از و فشر

 .گذشت

 

زی هاپله از لرزان و شتاب پر آنا   .دوید پایی 
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  .آوردم حوله -

ی سامیار  سارا دست و خواباند کاناپه روی را سارا توجهن 

 .شد آویزان مبل از

زی روی آب موهایش از   .کردیم چکه زمی 

 .زدند حلقه کاناپه دور به مبهوت همه 

  .زد فریاد بردیا 

  .کنید عوض رو لباسش باید-

 روی را دستش و آمد فرود کاناپه کنار زانو دو سامیار

  .کشید سارا موهای

 در کنار و شده مچاله خود در کتایون و زدیم هق بهناز

زی روی حمام  .کرد بغل را زانوهایش و نشسته زمی 

 و هایششانه و صورتش کرد، خشک را سارا موهای آنا 

ی بردیا ی هیچ سامیار دید وقت   آنا به رو کند،نیم حرکت 

  .زد فریاد

  .آنا دربیار رو لباساش .اتاق تو ریمیم ما-
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  .کرد بهناز به رو

م- ز  .شومینه تو بریز هی 

  .کمند سمت چرخید

  .بدید ماساژش-

 هایپلک به و زدیم چنگ سارا دست به محکم سامیار

ه اشبسته  .بود مانده خی 

ی به و انداخت بازویش زیر دست اردالن   بلند را او سخت 

  .کرد

  .سامیار بریم-

  .داد تکان رس محکم سامیار

 ...کنم گرمش باید .باشم پیشش باید-

 اتاق وارد هم با مرد سه و کرد بردیا به نگایه اردالن

  .شدند

زی پلیور آنا ون رسش از را سارا یشده سنگی   و کشید بی 

  .کرد نگاه او دست حرکات به مبهوت سامیار
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 .گرداند رو بهناز که داشت درد آنقدر صدایش

  نه؟ ست،زنده-

 جواب اینکه بدون و کرد پاک را هایشاشک ساعد با آنا

 دست در را سارا شلوار که کرد نگاه کمند به دهد،

 .بود گرفته

  .شد بلند کمند صدای 

  .کنه پیدا جریان خون باید .بدیم ماساژش باید هممون-

  .زد داد کردیم گریه فقط که بهناز به رو

ی کن روشن رو شومینه-   .کن روشنش .لعنت 

ی هایدست با سامیار  دادیم ماساژ را سارا بازوهای جانن 

  .را پاهایش کمند و

ه کتایون و هاشانه آنا  .کردیم نگاه هاآن حرکات به خی 

ی بدن زی سارا جانن  ی و عریان آنان دستان بی   رها حسن 

م بهناز .بود شده ز  زمزمه و گذاشت شومینه در را هاهی 

  .کرد
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  .مرده دونمیم ...مرده-

د پلک سامیار ی کمند و گزید لب و فشر  بهناز به عصت 

  .کردیم خایل شومینه در را زنهآتش که کرد نگاه

  .بهناز ببند رو دهنت-
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یت و داد تکان رس محکم بهناز  روی را شده روشن کی 

  .انداخت زنهآتش

  بینیش؟نیم .مرده-

ی سامیار هایدست   .ماند حرکتن 

 چشم خواهرش دیگر که کردیم باور داشت تازه انگار

  .کرد نخواهد باز

 سارا یچهره روی هایشچشم .رفت عقب و ایستاد

  .بود مانده

 .نمرده .نمرده ...نه-
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 و خورد ساعت به پشتش که عقب آنقدر رفت؛ عقب

  .ایستاد

ی کمند  دست آنا .انداخت سارا روی و آورد اتاق از پتون 

 شاهرگ روی دست تردید با و برد جلو را لرزانش

 .گذاشت گردنش

به نه  ی نه و کرد حس ایضز ی و افتاد دستش .حرکت   کت 

  .زد لب او به دوخته چشم

  .مرده-

ی و آمد فرود شومینه جلوی بهناز  سنگ روی اشپیشانز

 .نشست

ی روی هایشاشک و داد تکان رس و بست چشم  ز  قرنی 

  .آمد فرود

ی همه  و رفت جلو سامیار .کردندیم نگاه سارا به حرکتن 

  .داد تکان و گرفت را سارا هایشانه

  .رسدشه رسدشه، فقط-
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زی را او هایگونه یاشک با و گرفت دستانش بی   در که هان 

  .رفت باالتر صدایش لحظه هر بود زده حلقه چشمانش

  .بیارید دیگه پتوی یه رسدشه،-

  .گذاشت بازویش روی دست کمند

 هایاشک دیدن با و گرداند رو .بود مانده خم سامیار

  .داد تکان رس محکم کمند

  .دونمیم .نمرده کمند، نه-

 عقب هقهق با آنا و داد ماساژ را بازوهایش ترمحکم

خانه کنار دیوار به و رفت ز  میان از اردالن .داد تکیه آشیی

ی و کشید رسک در ی بدن وقت   اتاق از دید، را سارا حرکتن 

ون  .رفت بی 

 همیشه برای سارا بود فهمیده اول یلحظه همان از 

 .رفته

 را او و انداخت سامیار بازوهای زیر را هایشدست 

  .زد فریاد سامیار و کشید عقب
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  .میشه خوب حالش .کن ولم نه،-

  .گرداند رو و بست چشم بردیا

 به کوبیدیم ترمحکم و محکم که ایشقیقه با محمد

 از و دوخت هم به را هایشلب که کردیم نگاه سامیار

  .کرد نجوا اردالن .داشتنیمبر چشم سارا

  .سامیار متاسفم-

 آرام دیوار به زده تکیه و لرزید سامیار هایشانه

 .شد خم زانوهایش

ی  زی بدن وقت   خورد،یم رس دیوار روی اششده سنگی 

  .کرد زمزمه

  االن؟ چرا چرا؟-

ی دیگر که سارا یچهره به و رفت جلو اردالن  خونز

  .کرد نگاه نداشت

 موهای .کشید رسش باالی تا را پتو و برد پیش دست

ون پتو از دستش و سارا  .بود بی 
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  .شد نزدیک اردالن به بردیا 

یم تماس پلیس با باید-   .بگی 

  .رفت جلو محمد و داد تکان رس اردالن

  مرده؟ چرا-

  .گرداند رو شومینه از بهناز و انداخت باال شانه اردالن

  .شده خفه آب تو حتما ...بود خورده خییل ...خییل-

 که او بازوی دور دستش و ایستاد آنا کنار دردمند کمند

  .شد حلقه لرزیدیم بدنش تمام

 تا هایشاشک و گذاشت او یشانه روی را رسش آنا

  .گرفت راه کمند پلیور

 و کرد بلند را سارا رس .رفت جلو و پرید جا از سامیار

ی به دستش .گرداند او موهای میان را دستش
 

 برجستیک

ی ی خورد، لزخ  زی از را آلودشخون دست وقت   او موهای بی 

ون ه کشید، بی    .اششده رسخ انگشتان به ماند خی 

  ...رسش-
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  .کوبید دیوار به محکیم مشت اردالن

 .میشه بد حالت گفتم .نخور گفتم یه-
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 .کردیم نگاه سامیار آلود خون دست به محمد

به رسش- ی تو حتما .خورده ضز  و خورده رس پاش مست 

  .شده بیهوش و وان به خورده رسش

  .شده دلمه خون هم رسما خاطر به

 .کرد بلندش و گرفت را سامیار مچ بردیا

 .داشتنیم بر انگشتانش از چشم سامیار 

 کمند و صدادار ایخنده شد لبخندش زد، لبخند 

ی   .بست چشم و زد تکیه دیوار به را اشپیشانز
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 خندیدیم .کرد باز رس خنده یقهقهه میان سامیار بغض

  .ریختیم اشک و

 آغوش در را او محکم اردالن که بود آشفته آنقدر

 و نشست او پشت سامیار آلود خون دست و کشید

 رد اردالن خایک پلیور روی رسخش انگشتان جای

  .انداخت

 را کلبه هقشانهق صدای رفتند سمت یک به کدام هر

 .بود کرده پر

ی .کرد نگاه حمام داخل به و شد جدا دیوار از کمند   وقت 

 و نشستیم آب روی که بود برف هنوز شد،یم وارد

  .کرد زمزمه .شدیم حل

 .متاسفم واقعا .سامیار متاسفم-

ی  رد دنبال شده باریک هایچشم با بستیم را پنجره وقت 

ی ی و گشت وان یحاشیه در خونز ز ون .ندید چی   رفت بی 

 یشده پیچ پتو بدن که دید را سامیار .بست را در آرام و

دیم سینه به و بود گرفته آغوش در را سارا  کتایون .فشر
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 هق بردیا آغوش در آنا و بودند نشسته هم کنار بهناز و

خانه به کالفه محمد .زدیم ز  به و بود برده پناه آشیی

ی روی که سارا ناخن سوهان ز ه بود، مانده جا می   خی 

 سارا بدن از را سامیار دستان کردیم سیع اردالن و مانده

  .کند جدا

یمش باید- ی زیر اتاق بی  وونز   .رسدتره اونجا ؛شی 

ی روی عمیق ایبوسه سامیار  هایشلب و زد سارا پیشانز

ی از  .نشد جدا او پیشانز

 سارا موهای روی و خورد رس اشمژه رس از اشک 

  .چکید

ی  زمزمه او گوش در برد،یم باال هاپله از را سارا بدن وقت 

  .کرد

  .خییل ...سارا سخته خییل تو بدون-

  .شد وارد سامیار و کرد باز را اتاق کوتاه در اردالن
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ی زی روی را سارا وقت   کشید، او روی را پتو و خواباند زمی 

 کرد سیع و گرفت دیوار به دست .رفت گیج رسش

  .ایستاد کنارش اردالن .کند حفظ را تعادلش

یم تماس پلیس با باید اما سامیار، سخته دونمیم-   .بگی 

 با را بنشیند اشگونه روی رفتیم که اشیک سامیار

ی و کرد پاک دست پشت ون جیبش از را اشگویسر  بی 

 .کشید

ی سه یپنجره جلوی تا و انداخت آن به نگایه   که گویسر

  .رفت جلو نبود آن در نوری هیچ

میم تماس خودم-   .گی 

 سامیار و شنید را مردی نامفهوم صدای اردالن بعد کیم

  .کرد باز لب الکن

ی  با اردالن گفت،یم خط پشت مرد برای را موقعیت وقت 

ی   .کرد نگاه سارا به مخدوش اعصان 

ی داره درد زیادی رفتنت اینطوری-   .دخی 
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ی سامیار  تاریک اتاق در صدایش و کرد قطع را گویسر

  .پیچید

  .بیان کشهیم طول ست،بسته راه گنیم-

 .داد تکان رس اردالن

 .دیگه رسنیم شب تا احتماال .طبیعیه-

  .نخورد تکان سارا کنار از سامیار کرد، اضار چقدر هر

زی و گذاشت تنها خواهرش با را او  جمع آن از .رفت پایی 

یچهره خندان،  شده رسخ هایچشم و نشسته غم به هان 

 .بود مانده جای به

 .بود شده کم آنها از ییک و رفته سارا 

 

 60_پارت#

 

 در چای یشده رسد هایلیوان و گذشت ساعت دو

ی ی سیتز  .بود مانده باق 
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  .نداشت حرکت توان کس هیچ و شده خشک هانان 

ی  به کمند شد، بلند هاپله از سامیار هایقدم صدای وقت 

  .رفت جلو و داد جان پاهایش

زی رسی با سامیار ی و کرد تمام را هاپله افتاده پایی   از وقت 

  .زد لب گذشتیم او کنار

یم رو سارا برسه که پلیس .کردم اذیتتون ...ببخشید-

 .بزنید هم به رو سفرتون شما نیست نیازی .برم

  .کرد نگاهش آلوداخم اردالن

  .ریمیم هم با همه-

 روی دستانش و نشسته شومینه کنار که بردیا تا آنا نگاه

  .آمد کش بود، شده دراز زانوهایش

 و کرد پاک را هایشاشک او یبسته هایچشم دیدن با

 .برنداشت او از چشم

ه نگاه دیدن با و کرد بلند رس بردیا    .کرد زمزمه آنا یخی 

؟-   خون 
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زی آنا  ستون را دست یک بردیا و کرد نگاهش طورهمی 

زی روی از و کرد   .شد بلند زمی 

ی روی از را آب یشیشه ز  آنا سمت به و برداشت می 

 .رفت

ی    .زد پس را دستش آنا گرفت، او جلوی را آن وقت 

  .خوامنیم-

  .کرد نگاهش اخم با بردیا

  .جان آنا نخوردی آب صبح از-

ی آنا  بود شده مچاله وجودش بند بند .کرد نگاهش عصت 

 هایشگوش روی دست او و زدیم فریاد رسش در کیس و

  .نشنود تا گذاشت

  .زد زانو روبرویش و گرفت را او مچ بردیا

احت اتاق تو بریم-   .نیست خوب حالت .کن اسی 

ی آنا   .شد بلند بارهیک و کرد نگاهش عصت 

https://t.me/vip_roman


نفی هشت درجهم   نرگس نجمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 نشنیده او از کدامهیچ وقت،هیچ که فریادی صدای

  .پیچید کلبه در بودند

ی اشهمه- ی با ولنگاریت، با تو .توئه تقصی    .بازیت عوضز

  .کرد نگاهش مبهوت بردیا

؟ با-   متز

ی سامیار  .نشست پله روی و کرد نگاه هاآن به حوصلهن 

زی کمند    .ایستاد هاآن بی 

؟ چه تو همه بینیدنیم کنید، تمومش- ز   حالی 

 لب آنا به دوخته چشم بود، متعجب هم هنوز که بردیا

  .زد

ی آنا؟ چته- ی خی   منه؟ تقصی 

زی ایسینه با آنا  آمد،یم باال بندنیم که نفیس و سنگی 

  .کرد بلند صدا

 و برد آبرومو که پیش سال دوازده چه کردم، نفرینش-

ی چه   ...فهمیدم که وقت 
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 یسینه انگشتش، و ایستاد بردیا روی در رو و رفت جلو

 .گرفت نشانه را او
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  .داره رابطه تو با فهمیدم -

 دهان بردیا باز ماند. 

ای گیج و گنگ، چشم از نگاه جسور آنا برای لحظه

 برنداشت. 

ابروهای سامیار در هم گره خورد و اردالن متعجب به 

 ها نگاه کرد. آن

 بهناز جیغ خفیفی کشید و زمزمه کرد. 

 ای عوضی. -

 کمند روبروی آنا ایستاد. 

 االن وقتش نیست آنا. -
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ها خفقان ی کمند به بردیا نگاه کرد. سالآنا از باالی شانه

ها صدا بریده بود و فقط در دلش نفرین گرفته بود. سال

 رو نفرین و کینه روی کینه چید. 

گیر کرد نفرینش دامنحاال، با دیدن مرگ سارا حس می

کرد به خاطر بردیا حتی دوستش را هم او شده. حس می

ه هیچ وقت نتوانست همراز خوبی از دست داده. دوستی ک

باشد. کسی که دست روی همسر او گذاشته و زندگی او 

 را از هم پاشیده بود.

 ایش خفه شد. هایش راه گرفت و صداشک

 ام.ازه تا بهت بگم حاملهاومدم در مغ اومدم...-

 پتک محکمی بر سر بردیا فرود آمد. 

آنا روی دید. دست آنقدر گیج شده بود که هیچ چیز را نمی

 شکمش مشت شد. 

 ا سارا بودی. با هم رفتید بیرون. دیدمت... ب-

 بردیا توان نداشت لب باز کند و آنا دیگر بریده بود. 

 رو به همه چشم بست و دهانش را باز کرد. 
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ه روز رفتی چشمات رو لیزر کردی. یه روز صورتت ی-

رو. یه روز رفتی باشگاه و یه روز کوه. هر روز ادکلن 

 ، تیپ جدید. تو به خاطر سارا عوض شدی بردیا.  جدید

 جلو رفت و از کنار کمند که مبهوت مانده بود گذشت.

 دیگر برایش مهم نبود کسی فریادهایش را بشنود.  

اش کرده بودند، تمام های الوارهایی که احاطهمثل رگه

 ترک خورده بود.  وجودش

 ی بردیا کوبید و صدایش بینمشت محکمی به سینه

 بستگی قلب و روحش پیچید. یخ

قصیر توئه. تو تنها دوست منو ازم گرفتی. چرا سارا؟ ت-

 چرا اون؟ 

کرد و بارها و بارها بردیا اما هنوز به او نگاه می

 کرد.هایش را دوره میحرف

سخت بود باور اینکه فرزندش را بر سر یک سوءتفاهم،  

زد بر سر حفظ غرور خودش از دست داده. ناباور لب 

 شاید آنا بگوید اشتباه شنیده. 
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 تو حامله بودی؟ -

اش را در بندبند وجودش حس کرد. آنا پوزخند زد و تلخی

تر از خشمش بود که پر قوی اشحسرت روزهای رفته

 تر فریاد زد. قدرت

ی ام سقط شد. تو و اون سارا قاتل بچهودم... اما بچهب-

 منید. 

ه خودش با تمام وجود ک که همان احساس گناهی رااز این

کرد را به بردیا تزریق کند، احساس آرامش لمس می

کرد. هر دو دست بردیا بین موهایش چنگ خورد و می

 عقب رفت. 

هایش گذاشت و وقتی فندکش را اردالن سیگار را بین لب

  های ریز هیزم.کرد، خیره ماند به جرقهروشن می

که همیشه  کرد سارا با بردیاییکس باور نمیهیچ

 کرد وارد رابطه شده باشد. اش میمسخره

هایی که دور گردنش ثابت مانده بود به آنا بردیا با دست

 نده بود.غرید خیره ماکه مثل شیری زخمی می
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  کردی؟ چیکار آنا؟ کردی چیکار تو-

ی خودخواسته کامال و کرد دراز دست آنا  به که لیوانز

  .کرد پرت او سمت محکم و برداشت را رسید دستش

 شده تکه و خورد دیوار به لیوان و دزدید را رسش بردیا

زی روی  .افتاد زمی 

 .رفت باال بردیا صدای باالخره 

ی آروم- ی از .بگی  ؟یم حرف خی  رابطه سارا با من زنز

 .نداشتم

 باهات بارها .دیدمتون خودم .بردیا نگو دروغ انقدر-

ی قرار باهاش و گرفت تماس ی من به و گذاشت   .نگفت 

 که دوستانش سکوت میان و داد تکان رس متاسف بردیا

ینگاه با ه او به بارشماتت هان    .زد فریاد بودند مانده خی 
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ون رفتمیم باهاش و ذاشتمیم قرار سارا با بله،-  اگر .بی 

  .چرا پرسیدییم ازم باید فهمیدی

 .رفت عقب و داد تاب هوا در را دستش آنا

ی- ی با چطور اینکه پرسیدم؟یم خی  رو دانشگاه آس دخی 

؟ هم   ریخت 

ی بردیا  .بشکند غرورش نبود مهم برایش .نکرد تعلل حت 

 تنها .داده دست از را فرزندی روزی که نبود مهم برایش

ی ز   .بود آنا بود مهم که چی 

ی ها خییل از داشتنش برای که آنان  ز  و بود گذشته چی 

ی ی هیچ به نبود حاضز   .بدهد دست از را او قیمت 

ی   .داد تکانش و گرفت را او هایشانه طاقتن 

 خودت کنم؟یم خیانت تو به من .آنا کن نگاه من به-

؟یم باور رو این   کتز

ه آنا   .زد لب و مانده او چشمان در خی 

ی من- ز   .کنمیم باور دیدم که رو چی 
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 .زد نعره بردیا

ی- ون؟ رفتم باهاش اینکه دیدی؟ خی  چون .رفتم بله بی 

 سارا دامن به دست چون .دیدمیم کم تو پیش خودمو

ین اون چون .کنم درست خودمو که شدم ها بهی   رو دکی 

ی بهم
ز
ی .کرد معرق ی تغذیه، دکی   جور هزار و باشگاه و زیبان 

  .دیگه مار زهر و کوفت

 .اشسینه به زد مشت و رفت عقب

ی احمق من اینکه برای-  قبول منو تو شدنیم باورم حت 

ی  و کشیدییم خجالت بودن من کنار از که دیدمیم .کتز

  .خواستمنیم اینو

  .زد جیغ قهقهه میان و خندید آنا

ی برای کشیدمیم خجالت اگر-   کردم؟ ازدواج باهات خی

ی بردیا   .زد فریاد حواسن 

  .بودی بریده عشقت از اینکه برای-
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 بردیا گنجیدنیم باورش در .شد دوخته آنا هایلب

ی ز  و قلب کردنش پنهان برای هاسال او که داندیم را چی 

  .نشانده لب به لبخند و کرده دفن را روحش

ی با ی که قلت   کوبیده اشسینه یدیواره به سامان و رس ن 

  .زد لب شدیم

  .گفته بهت اینم پس-

ییم فکر .فهمیدم خودم نگفت،-  ییک عاشق میشه کتز

ی ی و بایسر ی نفهیم؟ رو دیگه ییک به هاشنگاه معتز  یعتز

  بودم؟ کور انقدر

کفش تا نگاهش خط و گرداند رو و شکست آنا نگاه

 .رفت اردالن های

ی  ی که اردالنز خانه وارد قرارن  ز  .بست را در آرام و شد آشیی

 .رفت باالتر بردیا صدای

ی .تو خاطر به اونم آنا، کرد کمکم فقط سارا-  ازش وقت 

زی برای مدیونه، بهت گفت خواستم کمک  قبول همی 

  .کرد
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  .کوبید اشسینه به انگشت با و رفت جلو

   .سارا نه و من نه .نکردم خیانت بهت من-

 سال هفت بپذیرد توانستنیم .بود ناباور هم هنوز آنا

 ن .کرده سیاه را قلبش پوچ و هیچ رس تمام

ی این به اشتباه توانستیم
 

  .کرد باز دهان .بپذیرد را بزرگ

ی دروغ داری-
 

  .مییک
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 .داد تکان رس و زد پوزخند بردیا

ی برای نبودم عاشقت اگر-  آنا؟ کردم ازدواج باهات خی

ی   !داری دوست رو دیگه ییک تو دونستمیم که متز

زی رس آنا   .رفت جلو بردیا و انداخت پایی 

 به هم و زدی تهمت من به هم کردی، اشتباه خییل-

زی از بچه اون کردی کاری تو .دوستت   .بره بی 
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  .کوبید او هایشانه روی را دست دو هر آنا

؟ بهم چرا بود اینطور اگر .کردی تو-   نگفت 

 عشق، چشمانش از و گرفت را او هایدست بردیا

  .چکید غم و تأسف

ی-  خوب من کنار تو خواستمیم فقط من گفتم؟یم خی

، ی خوشبخت بایسر  .بایسر

باهنگ آنا قلب   .بود برده یاد از را ضز

ی همان .خواستیم را سارا دلش ی از بعد که ساران   شت 

 دوستانش به را جریان تمام کرد، رس اردالن کنار آنا که

 فهمید که بود بهناز هایطعنه با روز، آن از بعد .گفت

ی همه سارا ز  همه از .گرفت فاصله او از و گفته را چی 

، ز ی کس، همه از چی   گرداند رو بارهیک که اردالن از حت 

  .کرد ترکش و

ی نهایت در و گذاشت پا زیر را عشقش
 

 و افشدگ

 بود، دوست گرچه که داد مردی با ازدواج به تن لجاجت

 .نرفت فراتر آن از هیچگاه اما
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ی خواست،یم را سارا دلش   کنارش هاسال که ساران 

 همشش با کردیم فکر که ایرابطه خاطر به او و ایستاد

 دهانش روی را هایشدست .بود گریزان او از دارد،

  .داد تکان رس ناباور و گذاشت

  ...تو .کنم باور تونمنیم-

  .زد لب و گرفت را هایشدست بردیا

ی من- ؟ رو دوستت چطور آنا؟ خی  شیطون سارا نشناخت 

، من .نبود خائن اما بود،  دوست به چطور تو هیجی

ی اونم کردی؟ شک خودت ی تمام با که دوست  محیلن 

ی .نکرد ترکت بازم هات  که نگفت من به باریک حت 

 خاطر به فقط کردم فکر احمق من .شده عوض رفتارت

زی دونستمنیم .شده عوض زندگیت سبک که اینه  چنی 

 .داری توهیم

ی شدنیم باورش .چرخید خود دور به رسگشته آنا  ساران 

ی نیش که ی لوای در اشدشمتز  دوستانش تمام به دوست 

  .باشد کرده کمک او به خواسته خود روزی خورده،
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 کنارش بردیا .افتاد کاناپه روی قد تمام و رفت عقب

  .گرفت را دستش و نشست

 کسهیچ حال االن .آنا کنیمیم صحبت هم با بعدا-

  .نیست خوب

ی آنا ی خورد گیج .شد بلند جا از قرارن   هاپله تا وقت 

  .کشاند را خودش

 نشسته هاپله روی سامیار کنار که کمند به نگایهنیم

ی به .خورد گره نرده دور دستش و انداخت بود  سخت 

به به و ایستاد بردیا کنار محمد .کشید باال را خودش ضز

  .زد او یشانه به آرایم ی

  .دنبالش برو-
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ی یشیشه بردیا ی روی که آن  ز  و برداشت را بود گذاشته می 

  .رفت باال هاپله از

ی خانه درب صدای پیچید، هاپله خم از وقت  ز  شنید را آشیی

  .اردالن صدای بعدش و

ون رمیم-   .بی 

ی با آنا .بست را درب و شد اتاق وارد  کنار لرزان بدنز

  .زدیم طرح بخار روی انگشتش با و بود ایستاده پنجره

 با نهایتا که آمدیم کش پنجره قاب تا اشموازی هایخط

 کنسول روی را شیشه .برید را آنها تمام ممتد خط یک

ی .رفت جلو و گذاشت  گرداند رو آنا ایستاد، کنارش وقت 

زی زبانش .کرد نگاهش بغض با و ی از بود سنگی  اقز  که اعی 

ی قلبش روی هاسال   .بود کرده سنگیتز

  .داشتم دوستت من-

  .زد پلک آرام بردیا

  .عزیزم دونمیم-
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زی خورد چنگ انگشتانش و رفت پیش دستش  موهای بی 

د سینه به را او رس و آنا   .فشر

ینیم انقدر کاش .آنا پرسیدییم ازم کاش-  تو ریخت 

  .خودت

 مردی به بردن پناه .نشست او یسینه روی آنا دستان

 بود، نگذاشته همش جایگاه در را او وقت هیچ که

ی
 

  .زدیم فریاد را اشدرماندگ

 ...اون از بعد کردم فکر .حقمه کردم فکر ... کردم فکر-

ی رسی یه از بعد  باهات عالقه بدون اینکه و کاری  هاممخقز

ی خیانت بهم که حقمه کردم ازدواج  .کتز

 زمزمه بردیا شفاف نگاه به دوخته چشم و کرد بلند رس

  .کرد

 ...سارا اما-

 .گرفت دستانش در را او دستان و داد تکان رس بردیا
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ی تنها گمیم جرات به .آنا نساز قدیس سارا از-  ایخون 

زی کرد، که   .بود من با همراهیش همی 

؟ ازش چرا تو-   خواست 

  .کرد نفوذ وجودش عمق تا بردیا عمیق نگاه

ی بودن تو کنار برای-  .بزنم رو دشمنمم به بودم حاضز

ین که بود کیس تنها اون ها بهی  یم رو هاباشگاه و دکی 

  .داشتم نیاز بهش من .شناخت

زی مرز که بارییک دیوار به و رفت عقب آنا  و کمد بی 

  .زد تکیه بود پنجره

  کرد؟ کمک بهت چرا-

 هم در انگشتانش و نشست تخت روی او، روبروی بردیا

 .خورد گره

زی نبود ساده   دفن دو هر روزی که ایگذشته از گفی 

  .دادند ادامه آن به نگایهنیم بدون و کردند

  .مدیونه بهت گفت-
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زی را رسش و زد پوزخند آنا   .انداخت پایی 

ی رس ی دمپان   قالیچه قهوهای هایرگه روی را اشطالن 

 .کشید

  .جالبه-

 حاال اما بود، بدی زمان شاید .کرد نگاهش دقیق بردیا

ی بودند کرده باز هاناگفته به لب هاسال از پس که  بهی 

  .رفتندیم خط آخر تا بود

  .بود اردالن جریان خاطر به-

 آنا و برنداشت او از چشم بردیا رفت، باال آنا رس یکباره

ی به .لرزید زی از کلمات سخت    .کردند باز راه هایشلب بی 

  چیه؟ منظورت-

ی بردیا  کرد سیع و گرفت آغوش در را بالش اختیارن 

 اشچهره روی ابری پوشش آن زیر دستش شدن مشت

  .نگذارد اثر

 ...دونستمیم .داری دوستش دونستمیم که گفتم-
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زی را رسش د را هایشپلک محکم و انداخت پایی   .فشر

ی بود داده قول خود به پیش هاسال   که را روزی حت 

 و کند فراموش را بود فهمیده را آنا پاشیدن هم از دلیل

  .بود شده موفق

 را روزها آن و بایستد رویش در رو که بود سخت حاال

  .آورد خاطر به

 .بودی باهاش دونستمیم ...دونستمیم-

زی و نکرد پیدا تریمناسب یجمله ی همی   با که کلمان 

 لب به را جانش هم بود گفته درد با و رسپوشیده زمزمه،

 .رساند

 بردیا .لرزیدیم هایشلب و کردیم نگاهش مبهوت آنا 

ی نفس   .کرد نجوا و کشید عمیق 
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زی بیا کنمیم خواهش-   .آنا کنارم بشی 

ه او انگشتان به آنا شد، دراز که دستش   .ماند خی 

د دستش به دست گ نفهمید  او کنار تا رفت جلو و سیی

زی را او دست دو هر بردیا .نشست  و گرفت دستانش بی 

  .چرخید او ظریف و کشیده هایناخن روی نگاهش

  .گفت بهم استاد-

ت از آنا دهان  احساسات در آنقدر بردیا .ماند باز حی 

  .نشد آنا حال متوجه که بود غرق روزهایش آن سیاه

 ازش که پیشش رفتم .دارم دوست رو تو دونستیم-

 رو اردالن تو گفت ...گفت .بزنه حرف باهات بخوام

  .داری دوست

زی و زد تلخندی  کرد،یم نوازش را آنا دستان که طورهمی 

  .گرداند چشم دیوار به رو

ی چشمانش   .چرخید پنجره و دیوار روی هدفن 

ی رابطه باهاش گفت ...گفت .دونمیم گفتم-   .داشت 
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 مشت بردیا دستان میان در انگشتانش و بست چشم آنا

  .شد

  .اردالن رساغ رفتم ...رفتم ...بود بد حالم روز چند-

ی آنا  این تمام .رفت عقب کیم و کشید را دستانش تابن 

ی هیچ بردیا کردیم فکر هاسال ز نیم حاال .داندنیم چی 

 حساب چه به را او یساله چند سکوت این دانست

  ضعف؟ یا عشق بگذارد،

 واال دارم، دوست رو تو من دونستهنیم گفت ...گفت-

ام بهت همیشه گفت .شدنیم رابطه وارد اصال  احی 

ی خاطر به هم تو و زده گولت شب اون و گذاشته  مست 

ییم چیکار نفهمیدی  سوءاستفاده ازت گفت ...گفت .کتز

  .کرده

 با داد؛ تکان رس و نشست صورتش روی آنا هایدست

  .عمیق زخیم و درد

ی- زی وقت  ی همه شدم مطمی  ز  استاد با شده تموم بینتون چی 

  .زد حرف تو با هم اون و زدم حرف
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 چشم بود شده محصور دستانش میان که آنا رخ نیم به

  .زد لب و دوخت

ی همه خوردم قسم من و کرد راضیت- ز  فراموش رو چی 

 این توی سارا بدون رو این اما .آنا دادم انجامش و کنم

ی هیچ جریان ها به فقط اون .نداشت نقیسر  گفته دخی 

  .بودن گذاشته فشار تحت رو تو هم هااون و بود

تکه معنای متوجه تازه فهمیدم، رو جریان کهاین از بعد

ی پوزخندهای و بهناز هایطعنه و ها  .شدم کت 

ی آنا ی بود، قرارن  یم سوال صدها رسش در بود، تابن 

 را او رسمد استاد چرا .بود مهم آنها از ییک تنها و چرخید

 چشم انداخت؟ بردیا دامان در و کرد دور اردالن از

 جان سارا یچهره سنگینش هایپلک پشت و بست

 نثار که مرموزی و عمیق لبخندهای آن با سارا .گرفت

 خود و روزه هر متفاوت هایتیپ با .کردیم استاد

ی یتز یشی   توجه او به رسمد شود باعث روزی شاید که هان 

  .کند
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زی داشت حتم  .بوده سارا کار اردالن، با اشرابطه گفی 

ی ی که ساران  ین  ی برایش اصال و بود خونش در پروان   اهمیت 

 دیگران با کیس خصوض روابط به راجع اگر نداشت

  .کند صحبت

ی و شد بلند جا از ی سمت به هدفن  ز  .رفت آرایش می 

ی   .زد لب نشستیم کوچک صندیل روی وقت 

  بذاری؟ تنهام میشه-

 آینه از بردیا و نیاورد باال رس آنا .کرد نگاهش مردد بردیا

ی .کرد مرور را او بارها و بارها  زمزمه شد، بلند جا از وقت 

  .کرد

ی روابط خییل من-  این اما آنا، نداشتم سارا با خون 

ی واقعا تو برداشت  .انصافیهن 

 .بود مشوش هم هنوز .رفت جلو و کشید پا آهسته

ی  روی دستش و گذشت در تک دیواری کمد کنار از وقت 

ه  .کرد نگاه آنا به تردید با و برگشت نشست، دستگی 

ون آرام   .بست را در و رفت بی 

https://t.me/vip_roman


نفی هشت درجهم   نرگس نجمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 66_پارت#

 

 و شد جمع خود در تخت روی .نشنید را در صدای آنا

  .بست چشم

ی  تصویر .کردیم درد احساس هایشاستخوان  در حت 

 پاک چشمش پیش از ایلحظه برای رسمد عرفان استاد

 یاد به خوب را کرد ناامیدش استاد که را روزی .شدنیم

  .داشت

ی و خسته  تحمل توان .نشست حیاط یگوشه حوصلهن 

  .نداشت را هایشدانشگایه هم صدای و رس

ی  استادش از چه هر معمول طبق نداشت حوصله حت 

ی .بنویسد را شنودیم  پا لباسش شدن خایک به اهمیتن 

 روی را اشچانه .کشید سینه به را کالسورش و کرد دراز

 .داد تکیه دیوار به بسته چشم و گذاشت کالسور
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ی باد  ماه وقتن   مویش تارهای و کوبیدیم صورتش به تی 

 خانه هایشپلک پشت که نوری .بود گرفته بازی به را

 دیدن با و کرد باز چشم که رفت تارییک به رو بود کرده

ی تمام با رسمد، استاد ین   و گرفت دیوار به دست جانز

  .ایستاد

  .استاد سالم-

زی که را رسش  و نشاند لب به لبخند رسمد انداخت، پایی 

 .نشست هم روی بلندش دارتاب هایمژه

 لب او یبسته هایچشم دیدن با و برد باال رس آنا 

 کشید صافش صورت روی را دست دو هر رسمد .گزید

ه آرامش منبع آن به آنا و کرد باز پلک و ی .شد خی  ن 

 زد لب اختیار

  .استاد ببخشید-

 از کند؛یم عذرخوایه چه برای دانستنیم هم خودش

ی
 

ی اش،خستیک
 

ی در اینکه یا درماندگ یم فکر مردی به تنهان 

 .نباید که کند
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 گل هایگونه از نگاهش و شد نزدیک قدیم رسمد

  .هایشچشم تا شد کشیده آنا گرمای از انداخته

  .نداره عذرخوایه شدن عاشق .جان آنا نکن عذرخوایه-

ی .رفت باال هم با رسمد انگشت و آنا رس  را انگشتش وقت 

ه او یکشیده دستان به داد، تکان  یاد به مانده خی 

  .افتاد اردالن دستان نوازش

 از نه من، از نه .داره عذرخوایه غلط تصمیمات اما-

  .خودت از دیگه، کسهیچ

  .داد فرو را بغضش و کرد خم رس آنا

ی تصمییم جای اگر-   .استاد گرفتمیم تصمیم موندیم باق 

ین لبخند همان با رسمد  و دیوار به زد تکیه او، کنار شی 

 راهروی یپنجره تا شد کشیده ساختمان درب از نگاهش

  .دوخت چشم سفید حفاظ به و سوم یطبقه

  .آنا تصمیمه موقع اتفاقا-
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زی آرام دستش  به اینکه بدون و رفت پشتش پر موهای بی 

  .زد لب کند نگاه آنا

  .داره دوستت بردیا-

 آنا عشق داستان خوب که او به و چرخید آنا رس آن در

  .کرد نگاه دانستیم را

 هایخط و بود شده جمع نور تابش از استاد هایچشم

ی ظریف   .ترعمیق اشپیشانز

  .کنم صحبت باهات خواسته ازم-

 رسمد نبود مهم برایش .برداشت دیوار از تکیه ناباور آنا

 دلشکسته اردالن از چقدر که نبود مهم اوست؛ استاد

 با آنقدر دانستیم که بود مردی هایحرف مهم بود؛

ی بردیا برای اگر که دارد رفاقت اردالن  کند،یم پادرمیانز

 ناموزون را قلبش تپش این و شده ناامید اردالن از حتما

ی نه،   .کرد نبضن 

ی همه که شما .استاد شهنیم باورم- ز   .دونیدیم رو چی 
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 روی سیاهش موهای طره و داد تکان رس محکم رسمد

ی   .ریخت پیشانز

زی برای دقیقا-  طورهمون .بزنم حرف باهات اومدم همی 

 که دونمیم اینم داری، دوست رو اردالن تو دونمیم که

  .نداره نتیجه رابطه این

 و ناامید کرد؛ نگاه آنا چشمان به و گرداند رو باالخره

  .بارتاسف

ی مرد اردالن آنا، متاسفم-
 

  .نیست تو زندگ
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 چشمانش جلوی رسمد تصویر و لرزید آنا هایلب

  .رقصید
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 گونه روی رفتیم که اشیک قطره و رفت پیش دستش

 رسمد کند، باز دهان خواست تا .کرد پاک را بنشیند

  .گرفت باال را دستش

زی کن گوش- ی ببی  ی از اردالن .گمیم خی  تو با دوست 

منده البته و پشیمونه  باعث این اما هست؛ هم رسر

زی آخرش که بشه ایرابطه وارد تو با بخواد نمیشه  همی 

  .امروزه اتفاق

 هم از اینطور تو و زندگیت دنبال بری بگه بهت اینکه

ی کز گوشه یه پاشیده  هم باز بخوری رو خودت و کتز

   .میشه تکرار

 چشم و ایستاد آنا روبروی و برداشت دیوار از تکیه

ی دیگر که او چشمان به دوخته  نداشت باریدن از ابان 

  :گفت

ی خییل .توئه عاشق بردیا .آنا کن فکر بردیا به-  از بیشی 

ی اون ی اون .داری اردالن به تو که عشق   تو نتونه اگر حت 
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ی کنه، عالقمند خودش به رو  که دهیم بهت رو آرامیسر

ی احساس همیشه ی خوشبخت    .کتز

  .برنداشت آنا از چشم و رفت عقب قدم به قدم

ی سخت خودت به و کن باور رو این .آنا شد تموم-  .نگی 

ی مرد
 

 در ساله سه که مردیه نیست، اردالن تو زندگ

  .بوده تو عاشق سکوت

ی  و سفید هایراه میان آنا نگاه کرد، آنا به پشت وقت 

یم را استادش آنقدر .شد حبس اشایرسمه کت باریک

ی تا بداند که شناخت ی از وقت  ز زی چی   آن از نشود، مطمی 

 اوج در حاال، که داشت درد چقدر و زندنیم حرف

 از ایخاطره اشگوشه هر که حیایط میان عشق،

 بند از یکباره انگار که بادی میان داشت، هایشعاشقانه

ی و پیچیدیم او دور و رسته یم یغما به را هایشاشک حت 

ی همه و خورده فریب که کردیم باور باید برد، ز  را چی 

 .کردیم فراموش
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 حصار همان پشت را رسمد قامت رفت، باال که نگاهش

 تا هایشاشک و دید سوم یطبقه یپنجره سفید

  .گرفت راه گردنش

 این و بود کشید بطالن خط کمرنگش امید روی رسمد

 .بریدیم را نفسش

 انحنای تا .کشید خودش روی را پتو و کرد باز پلک

 و رفت فرو چهارخانه طرح آن گرمای و زبری در گردنش

 خورشید، از نه که نوری انعکاس امتداد در نگاهش خط

  .شد تمام بود، افتاده آینه در برف از که

ی رو بردیا استاد،-   ؟منو یا کردی راضز

ی هایمژه و پیچید ذهنش در بارها اشزمزمه  حالتشن 

  .خوابید هم روی

ی اون به من از چرا- ییم من؟ به اون از و گفت   از خواست 

  شم؟ دور اردالن

شقیقه روی و گرفت جان هایشمژه میان از اشیک قطره

  .گرفت راه گوشش تا آرام و چکید اش

https://t.me/vip_roman


نفی هشت درجهم   نرگس نجمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 کردی؟ رو کار این چرا .نداشتم کاری باهاش که من-

ی همه چرا ز ؟ بردیا به رو چی    چرا؟ گفت 

ی جسم و گذاشت رس زیر را دستش دو هر  به سارا جانن 

  .زد نیش ذهنش

  فهمیدی؟ کجا از بود؟ سارا کار اینم-

ی تلخندش   .بود اختیارن 

ی همه- ز ییم رو چی  ی از منو راحت خییل و دونست 
 

 زندگ

همون .استاد بودی مرگ مستحق .کردی حذف اردالن

میم لحظه هر هاستسال من که طور  .می 
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ی  اردالن بست، پلک و برد فرو پتو زیر را دستانش وقت 

 را بردیا بخواهد یا بتواند اینکه بدون و شد کلبه وارد

خانه سمت به ببیند، ز  و زد تکیه مبل به بردیا .رفت آشیی
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ی هایرسشاخه سایش صدای به  شیشه روی که درخت 

د گوش شدیم کشیده  .سیی

  .بشنود که بود بلند آنقدر بهناز نجوای 

ی همه بردیا که کردیم رو فکرش گ- ز  واال بدونه؟ رو چی 

تش رو پا خوب  .گذاشته غی 

 

  .کرد نگاهش آلوداخم کتایون

ی انگلیس تو سال نه چطوری تو-
 

 این هنوز و کردی زندگ

  داری؟ رو اخالقا

ی طرفاون سالم صد ایرانیم، من-
 

یم که همینم کنم زندگ

ی   .بیتز

 دور انگشتانش و شد ترنزدیک کتایون به زدههیجان

  .شد قالب او بازوی

 به که شدیم شوکه آنا حرفای از انقدر همه خودمونیم،-

  .رفت یادمون رو سارا کل
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 اتاق در که کمند تا شد کشیده نفر چهار هر نگاه

ی روی را انگشتش و بستیم را سامیار  گذاشته اشبیتز

  .بود

 بخشآرام و مسکن زور به .باشید آروم خدا رو تو-

  .گرفته میگرنش .خوابید

ی یچهره بهناز   .گرفت خودش به متأسقز

  .دیگه خواهرشه حال هر به .باشه باشه،-

ی لحنش آنقدر ه او به همه که بود تفاوتن    .ماندند خی 

 کهحایل در .شد بلند جا از و زد کمند به ریزی چشمک

خانه سمت به ز   .زد لب رفتیم آشیی

 بازی دیوونه و تفری    ح برای فقط آقا، نداشتم دوستش-

  .بود خوب

ی خانه وارد وقت  ز   .رفت همراهش کمند شد،یم آشیی

ی که اولش- ییم رو خودت داشت    !کشت 
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ی زیر را لیوان بهناز  اردالن به نگایه نیم و گرفت آب شی 

ی پشت که انداخت ز باهنگ صدای و نشسته می   ضز

ی به که فندکش ز خانه در خوردیم می  ز   .بود پیچیده آشیی

  .داد جواب کند نگاه کمند به اینکه بدون

ی اینکه نه .بودم شوکه-  ...بودما مرگش به راضز

ی لب به را آب از پر لیوان حالیکه در و بسته را آب شی 

ی کابینت به و چرخید کرد،یم نزدیک هایش  ظرفشون 

  .زد تکیه

  .نشدم ناراحت خیلیم ویل-

ی .داد تکان رس تأسف با کمند و رفت باال اردالن رس  وقت 

خانه از ز ون آشیی  دوباره و داد تکان رسی اردالن رفت، بی 

به  .گرفت رس از را اشاینقره زیپوی با زدن ضز

  .شد ستون صندیل روی هایشدست و رفت جلو بهناز 

ی از-  کشیدی خجالت بردیا از یا شدی ناراحت آنا ناراحت 

خونه؟ تو چپیدی که ز   آشیی
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ی اردالن  و شد متوقف دستش فقط .نکرد نگاهش حت 

  .شد مشت فندک دور انگشتانش

ی نفری آخرین تو-  باهاش مورد این در ممکنه که هست 

ی تو پس .بهناز کنم صحبت ز  مربوط تو به که چی 

  .نکن دخالت نیست

زی دست خیال اما .کرد نگاهش حرص پر بهناز  برداشی 

 با حاال که اردالن به و کشید عقب را صندیل .نداشت

ب با و کردیم باز را فندک در شست  نگاه بستیم ضز

  .کرد

ی تو افتاد آنا اگر بچه، کن گوش-
 

ی بردیا زندگ  تقصی 

  .نکن خایل من رس حرصتو پس .بود خودت

 به محکیم مشت خواستیم دلش .زد پوزخند اردالن

خانه از بکوبد، بهناز دهان ز ون آشیی  بردیا ییقه برود، بی 

د را د را آنا دست و نیست آنا الیق بگوید و بگی   از و بگی 

 کدامهیچ اما برود؛ کشور این از و شهر آن از کلبه، آن

  .نبود ممکن
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ه ی به مانده خی  ی شی   صدایش و کردیم چکه که ظرفشون 

  .زد لب ریختیم هم به را اعصابش کمکم

  .نبودم کجا و بودم مقض کجا دونمیم خوب-

ی روی شده خم .شد بلند جا از ز  به دوخته چشم و می 

  .رفت باالتر صدایش بهناز

 نه و سوزهیم آنا برای نه دلت تو که دونمیم خوب اینم-

ی عاقل انقدر کال .بردیا یا و من  اطرافت بفهیم که نیست 

ی  و سارا کنهیم باور حرف کلمه یه با که کیس .گذرهیم خی

زی رابطه هم با بردیا  تو .بهناز نداره زدن حرف حق داشی 

 اندازه پاتو پس .رو بردیا و آنا نه و شنایس یم منو نه

  .بچه کن دراز گلیمت
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  .زد برق حرص از بهناز چشمان که گفت تاکیدی را بچه
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ی  تا کشیدیم پا داررگه هایپوشکف روی اردالن وقت 

خانه ز   .کرد بلند صدا کند، ترک را آشیی

 شاید .نشناسم رو پولدوست بابای بچه توی شاید-

ی  .نشناسم رو نداشت نفس به اعتماد ذره یک که بردیان 

مسخره عشق خاطر به که باشه نبوده آنا ممکنه اینم

ی شاید کرد فکر و موند تو پیش شب اون اش  بیشی 

ی داشته دوستش   .بایسر

زی نداشت انتظار اصال .کرد نگاهش واخورده اردالن  چنی 

یحرف  .بشنود بهناز از آنهم را، هان 

ی بازی زنک خاله و غیبت جز او از  ز  .بود ندیده چی 

  .شد نزدیک او به گام به گام و شد بلند جا از آرام بهناز

ی آقای دونمیم خوب رو این اما-  ...کمانز

 دوخته چشم و رفت باال رسش و ایستاد او روی در رو

  .زد لب اردالن یشده باریک چشمان به

 آروم دلتو که بود رسمد استاد که دونمیم خوب رو این-

ی دور آنا از باید و داره حق بابات گفت بهت و کرد  .بایسر
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ی رو آنا رسمد که دونمیم خوب  بردیا با که کرد راضز

  .کنه ازدواج

 .شد کج رسش و زد پوزخند

س ازم-   .گمیم بهت خودم دونم،یم کجا از نیی

ی اردالن حایل در و درآورد جیبش از را سیگار پاکت عصت 

 را آن و بود کرده فندک یشعله حایل را دستشیک که

 اششده باریک هایچشم میان از گرفت،یم سیگار زیر

  .کرد نگاه او به

ی که ستمسخره حاال .گفت بهم سارا رو همه-  از وقت 

ی نگام بر بر طوریاون نشدم ناراحت مرگش ی کتز   .مسی 

 .زد سیگارش به محکیم پک و بست را فندک در اردالن

زی را آن  کف را آتش گرمای و گرفت سبابه و شست بی 

  .کرد حس دستش

 بوده خوب تو برای بوده، بد کیس هر برای سارا پس-

ی هر .بهناز ی دوست اطالعات خی   .داده بهت داشت 
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ی به بهناز  و برد فرو شلوارش در را انگشتانش رس سخت 

 .انداخت باال شانه

 اون .کنمنیم اعتماد بفروشه دوستاشو که کیس به-

 دلیل این اما شنیدن، عاشق من و بود زدن حرف عاشق

ی بیاد خوشم ازش شهنیم  ریخت از رو شماها کال وقت 

یم شما پیش منم از بیفته پاش اگر دونستمیم و انداخت

  .گه

به دست کف با  با او و زد اردالن یسینه به آرایم یضز

ه بهناز دست به رفته باال ابروی   .شد خی 

 بهم وقت هیچ که کرد اذیتم سوال یه همیشه اما-

  .نداد جواب

 و شد نزدیک بهناز رس و کرد نگاهش کنجکاو اردالن

زی را صدایش   .برد پایی 

ی همه استاد- ز  استاد؟ به سارا یا بود، گفته سارا به رو چی 

 گفته، سارا اگر شنیده؟ کجا از گفته استاد اگر

  نه؟ داره، سوال جای صمیمیتشون
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ی ی شد،یم رد اردالن کنار از خنده با وقت   او بازوی به دست 

  .دوخت چشم او رخنیم به و زد

ی .اردالن نیستم بده آدم من-  خوابیده باال اون که اونز

 اونو کرد، جدا آنا از رو تو .داد پس کاراشو تقاص

 کرده چیکارا نیست معلوم دیگه و بردیا بغل تو انداخت

ی پس .کوچولو ییم نگام اونطوری وقت   پیش کم یک کتز

  .کن تا چهار تا دو دو خودت

خانه از ز ون که آشیی ه اردالن رفت، بی  چکه به مانده خی 

ی که آب یها  پک شد،یم کوبیده سینک به وقفهن 

  .شد غرق دود در صورتش و زد سیگارش به محکیم

ی به بهناز  را رسش و بود نشسته مبل روی آرام که کت 

 کمند به رو و انداخت نگایه بود گذاشته زانوهایش روی

  .کرد

  .بکنیم شام برای فکری یه گرسنمه، من-
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 را هایشدست و ایستاده شومینه روبروی که کمند

 میان شعله بازی از چشم بود، گرفته آن روبروی

  .گرفت انگشتانش

ی سال نه از-
 

ی کشور یه توی زندگ ی و رسدی فقط اروپان  ن 

ی یاد رو شدنش عاطفه   .گرفت 

ی بهناز   .انداخت باال شانه خیالن 

ی-  که فهیمیم اونوقت شد تونگرسنه و شد شب وقت 

ی همه   .ایمعاطفهن 

 

 70_پارت#

 

 .شد بلند هاپله از پا صدای که شد بلند جا از بردیا

زی هاپله از که آنا سمت برگشت رسها  انگار و رفتیم پایی 

ی ز  باال را رسش که بود خورده تکان وجودش در چی 

ی و محکم و گرفته زی تعللن    .رفتیم پایی 
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ی ی و گرداند چشم هانگاه به اهمیتن   ندید، را اردالن وقت 

  .کرد کمند به رو

  کجاست؟ اردالن-

 دیده را همدیگر که روزی از .رفت درهم بردیا ابروهای

ی این و آوردندنیم را همدیگر اسم بودند، ، تغیی   ناگهانز

افات و آنا هایافشاگری از بعد آنهم  عجیب بردیا، اعی 

  .بود

 با بهناز او، از پیش اما نکند، نگاه بردیا به کرد سیع کمند

ی  یشده ریز هایچشم به حالیکه در و شده باز نییسر

  .رفت جلو زدیم پوزخند بردیا

خونه تو- ز   .ستآشیی

 رفت،یم در سمت به حالیکه در و نکرد مکث آنا

  .برد باال را صدایش

ون بیا اردالن،-   .دارم کارت بی 
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 و انداخت پا زیر را سیگارش اردالن و زد گره مشت بردیا

ی د آن روی را چرمش دمپان   وسط بالتکلیف .فشر

خانه ز ت به باید دانستنیم و ایستاده آشیی  بها بردیا غی 

  .آنا دل یا دهد،

ی ون در از آناهیتا وقت  خانه وارد بهناز رفت، بی  ز   .شد آشیی

 .کنهیم صدات طرف-

ی برخالف .نکرد نگاهش اردالن  بود ایستاده او که جهت 

خانه از و چرخید ز ون آشیی پله سمت به پرشتاب .رفت بی 

 بردیا که بود نرفته باال پله دو هنوز و گرفت راه ها

 .بایستد شد باعث

 .اردالن ندارم مشکیل من منه، خاطر به نرفتنت اگر-

  .زد پوزخند و رفت باال بهناز ابروی

ت بابا-   .غی 

ی دیگر اینبار   .درآمد صدایش هم کت 

؟ آدم خواینیم بهناز، کن بس-   بیسر
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 به بود، لذت غرق روبرویش یصحنه دیدن از که بهناز

خانه در چهارچوب ز  او به سینه به دست و زد تکیه آشیی

  .کرد نگاه

  .کافیه آدیم تو-

زی بردیا که رفت باال پله دو هم باز اردالن  هاپله پایی 

 خایک پلیور در او پهن هایشانه به حالیکه در و ایستاد

 .زد لب کردیم نگاه رنگش

 یه برای بیا .همینطور هم تو به دارم، اعتماد زنم به من-

  .کن تموم رو قضیه این شده بارم

 روی هایشپلک و خورد گره نرده دور اردالن انگشتان

 چه هر .بود کرده تمامش پیش وقت خییل .آمد هم

ی بوی چه هر بود، آرزو
 

 آنا کردن رها با .دادیم زندگ

  .بود کرده رها هم را روحش

  .اردالن-
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ت و عذاب و درد .کرد نگاه بردیا به و چرخید آهسته  غی 

لب در اش،بسته مشت در اش،شده کدر چشمان در را

ی   .زد پچ و دید نداشت رنگ که هان 

 تونهنیم مردی هیچ .بردیا داره مرزی و حد یه عشق-

 .بیاره تاب دیگه ییک با رو زنش کردن خاطره تجدید

  .نیار فشار خودت به انقدر

  .کرد متوقفش بردیا که برود باال تا گرداند رو

ی تا- ی تا نزنه، حرف وقت  زی نشه خایل هاشعقده وقت  همی 

یم فکر گناهکاره، کنهیم فکر اون .مونهیم افشده طور

ی تونهنیم اینطوری .حقشه تنبییه هر کنه
 

  .کنه زندگ

زی شد چنگ اردالن انگشتان  اینکه بدون و موهایش بی 

 .داد را جوابش برگردد،

ی هر من-   .کردم تمومش پیش وقت خییل .گفتم بوده خی

  .گرداندرو شد باعث آنا صدای

  .کرد تمومش رسمد نکردی، تموم تو-
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ه اردالن  چهارچوب در سفیدش، پالتوی در که آنا به خی 

زی کرد،یم نگاهش و ایستاده در   .رفت پایی 

  داره؟ ربیط چه رسمد به-

چکمه روی انباشته هایبرف و گذاشت جلو قدم آنا

زی روی تکه تکه هایش   .ریخت زمی 

 و داد هول جلو به را او و رفت سمتش به رسی    ع بهناز

 .بست را در
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خانه به بردیا و رفت جلوتر متعجب اردالن ز   .برد پناه آشیی

ی فهممنیم- ی خی
 

  .آنا مییک

  .زد پوزخند آنا

ی بفهمم که بفهیم، که بیای گفتم-  دنیای شد باعث خی

ی رو و زیر منو   .کتز
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خانه به نگایهنیم اردالن ز ی بردیا و انداخت آشیی ی فکرن   شی 

 .برید نفسش و برد فرو رسد آب زیر را رسش .کرد باز را

ی   را رفتیم در سمت به که اردالن پای صدای وقت 

 تارهای از آب .کرد باز چشم و داد تکان را رسش شنید،

 خط به و ریختیم سینک کف موهایش یتنیده هم به

ی رس از که آب ممتد  چشم شدیم چاهک رایه اشبیتز

 .دوخت

 باید اما سوخت؛یم قلبش و بود بسته یخ بدنش تمام 

ی یا .کردیم تحمل
 

 اردالن یا شد،یم تمام آنا با اشزندگ

  .آنا برای

ی ی زیر از را رسش شد، بلند در صدای وقت  ون شی   برد بی 

 وارد کمند .ایستاد بریده نفس .داد تکان محکم و

خانه ز ی و رسما از که او دیدن با و شد آشیی  لرزیدیم ناراحت 

ون رسی    ع .ماند مبهوت  یحوله بعد کیم و دوید بی 

ی کوچک   .گرفت او جلوی را ایآن 
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 انقدر اینکه جای به خب بردیا؟ شدی دیوونه-

ی خودخوری   .بزن حرف زنت با کتز

ه او چشمان به و شکست بردیا نگاه خط  و شد خی 

ی حواسش ون جان    .چرخیدیم کلبه آن از بی 

ی  اتاق یپنجره به و ایستاده اردالن روبروی آنا که جان 

ه سارا   .لرزیدیم و شده خی 

ی آقا بگو برام- ی بگو .کمانز ی که شد خی   شدی؟ خیالمن 

یحرف زد،یم را هاحرف همان باید هم باز  درد با که هان 

 تا ساخت هیوال خودش از و داد تحویل بردیا به بغض و

د آرام داشت دوستش عاشقانه که مردی کنار آنا   .بگی 

ی که نبودم خیالت تو من-   .بشم خیالتن 

  .کرد نگاهش پوزخند با آنا

زی برای-  برات اگر بودی؟ گفته رسمد به رو جریان همی 

؟ چرا نبود مهم   گفت 
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ی یگلوله و برد فرو برف زیر در را پایش اردالن
 

 که بزرگ

 ترآنطرف کیم پایش داد تکان با را نشست بوتش روی

  .ریخت

یس اومدی سال همهاین از بعد-   گفتم؟ رسمد به چرا بیی

  .رفت فرو برف زیر پایش هم باز و انداخت باال شانه

 همراه و رفیق پدر، حکم ما برای رسمد .گفتیمیم همه-

  .داشت

 را پایش کرد فراموش اردالن که بلند آنقدر زد، قهقهه آنا

ون برف زیر از   .بکشد بی 

یک حالت به مبهوت ی .بود مانده آنا هیسی   یخنده وقت 

 .گرداند رو شد، قطع آنا

ی چه .آنا زندگیت به بچسب-  چرا من که داره اهمیت 

 و عاشقته بردیا که اینه مهم .گفتم رسمد به چرا یا رفتم

ی
 

ی زندگ   .داری خون 
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 بلند قد مقابل در ظریفش هیکل .رفت جلو قدم یک آنا

یم نظر به همیشه از ترکوچک اردالن پهن هایشانه و

  .رسید

؟ ولم خواست ازت رسمد-   کتز

 از نگاه و برد فرو هایشجیب در را هایشدست اردالن

  .برداشت او آلوداشک چشمان

 دارم دوست کاری هر گفت اون و زدم حرف باهاش-

ی کیس با نیستم مجبور گفت .بکنم
 

 که کنم زندگ

ی وجود با گفت .ندارم دوستش  افتاده، بینمون که اتفاق 

  .رو تو نه و کنم بدبخت خودمو نه نباید
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 دونمیم .افتادیم اتفاق اون نباید دونمیم آنا، متاسفم-

ی همه کردمیم فکر و بودم بچه اما .کردم نامردی ز  یه چی 

  .بازیه

 گرمش اشک روی را رسمایش از شده رسخ انگشتان آنا

  .زد لب و کشید

 که داشت اثر روت رسمد انقدر بودم؟ بازی برات من-

ی   نکردی؟ نگاه رستم پشت و رفت 

  .کرد نگاهش آلوداخم اردالن

؟ که موندمیم .آنا کردی ازدواج تو-   خی

 از لرزید اردالن دل و کرد خم سمت یک به را رسش آنا

ی
 

  .دید او هایچشم در که ایدرماندگ

ی برای- ی بردیا به خی   زدی؟ گولم گفت 

زی به بوت رس با محکم اردالن به زمی   هایدانه و زد ضز

 .پاشید اطراف به ،برف

  خواست؟ دلت خودت گفتمیم-
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  .کرد زمزمه و زد زخم آنا قلب به نیشخندش

یم چیکار کردنیم راهنماییت اون اگر نبود، رسمد اگر-

  کردی؟

ی اردالن   .انداخت باال شانه تفاوتن 

ی با و کردمیم ازدواج باهات شاید-  خودم از که شناخت 

 بعد ماه شش یا کردم،یم خیانت بهت روز هر یا دارم

  .بودم داده طالقت

 مشت جیبش در اردالن دست و بست چشم درد با آنا

  .شد

 بودی ظریف عروسک یه تو .آنا نداشتم دوستت من-

ی نامردیه، .داشت لذت باهاش کردن بازی که  معرفتیه،ن 

ی اگر .کردم اشتباه .بودم این من اما  ببخش، منو تونست 

ی هم اگر   .دادی آزار خودتو فقط نتونست 

ی و محکم آنقدر  صدای آنا که و کرد نگاه او به تفاوتن 

زی  رو اردالن .شنید وضوح به را روحش و قلب شکسی 

یقدم .برود راه محکم هایقدم با کرد سیع و گرداند  هان 
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 او به آنا .بود کرده دور آنا از را او هم قبل سال ده که

ه شد ناپدید کلبه خم در که  بود گرفته نفسش .ماند خی 

ی .سوختیم بدنش تمام و   .زد فریاد اختیارن 

 .بودمت کشته خودم دستای با کاش .رسمد بهت لعنت-

ی   .دادییم جون بار صد باید مردی، که بهی 

ی   .زد لب و داد تکیه دیوار به را اشپیشانز

ی- ی بود هم ماه شش اگر حت   رو کار این چرا .بودم راضز

  چرا؟ کردی؟

  .داد تکان رس و نشست دیوار روی هایشدست

 .اردالن نامردی خییل-

ی ی تمام سنگیتز
 

 را بود شده آوار پیش هاسال که ایزندگ

ی .کردیم احساس سلولش به سلول در ی وقت   گرم دست 

ی کرد، پاک را اشکش و نشست اشگونه روی  رو جانن 

 .بود گرفته نادیده را او هاسال که دید را مردی .گرداند
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ه  ی تمام او به خی   که مردی .آورد یاد به را اشمهربانز

ون ناامیدی چاه عمق از را او روزی  او و بود کشیده بی 

ی و بارهیک .هرگز دلش به دل اما داد، دستش به دست ن 

 .شد دوره ذهنش در بردیا با خاطراتش تمام اختیار

ی  و نبود او پاسخگوی گاههیچ آنا و دادیم او به که عشق 

زی حاال، ی این عمق فهمید امروز همی 
 

 زیاد آنقدر دلبستیک

 رفتار هاسال که ببندد، اشتباهش به رو چشم که بوده

 یا بود عاشق خودش .نزند لب و کند تحمل را او رسد

 اما .رسیدنیم سوال این جواب به گاههیچ شاید بردیا؟

ی یک ز  به دل شده که هم باریک برای باید بود، قطیع چی 

ی از بدتر او .دادیم بردیا دل  یک تا رفت که بود اردالنز

ی
 

ی زندگ سوء بردیا یعالقه از او .نکند تحمل را عشقن 

 در اش،خانه سقف زیر سال هایسال و کرده استفاده

 روزهای مرور با بود؛ کرده خیانت او قلب و روح به فکر

ی .اردالن به عشقش کردن دوره با اش،گذشتهخوش ن 

  .زد لب اختیار

  .ببخش-
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د آغوش در را او محکم و کرد دراز دست بردیا  و فشر

  .شد گرم واقعا آنا باراین

 او برای اردالن عشق که کرد باور تازه سال ده از بعد

ی از که بوده مدت بلند کابوس یک فقط
 

 او برای زندگ

ی لوپ یک ی گرد که ساخته نهایتن 
 

 و ناامیدی و افشدگ

ی حاال، دقیقا و بچرخد سوال هزار  سوزان تیغ زیر وقت 

 از او که کند باور دوخت، اردالن چشم در چشم برف

ی .خواستهنیم را او هم اول ز  شک آن به همیشه که چی 

ی کردیم فکر و داشت  اردالن شده باعث که افتاده اتفاق 

 .شود دور او از

ی بردیا هایدست  رس و پیچیده او هایشانه دور قرارن 

 میان بردیا دست .بود نشسته همشش یسینه روی آنا

  .زد لب گوشش کنار و رفت فرو او موهای

  .خانویم بود شده تنگ برات دلم-
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 نه و زد حرف نه و برد فرو او گردن در را صورتش آنا

 بود مردی راهش تنها و شدیم خوب باید .کرد باز چشم

ی پیش هاسال که
 

 را آن او و بود داده هدیه او به را زندگ

  .بود گرفته نادیده

  نه؟ میشه، خوب حالم-

  .داد تاب آغوشش در را او بردیا

  .میشه-

ی  و آورد خاطر به را اردالن دردمند نگاه بست، پلک وقت 

 و بود نکرده باور را او هایحرف پیش سال ده .گزید لب

 را عشقش و شده دور آنا از که دلییل هر به دانستیم

زی برای .کندیم را کار همان هم امروز کرده، حاشا  همی 

 .کند صحبت اردالن با آنا که گذاشت

د، دل و بشنود را هاحرف همان آنا خواستیم   امید بی 

د ی رس به و بی 
 

یم را آنا اما بود، ظالمانه .برگردد اشزندگ

ی برایش و خواست  دردی چه اردالن که نداشت اهمیت 

 خوشحال بردیا بود، رانده را آنا که دلییل هر به .کشدیم
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ی .بود ی همه بود حاضز ز ی را، چی  ی فدای را رفاقت حت   آغویسر

ی رس از آنا که کند ی و پنایهن   .بود داده تن آن به تنهان 

ی  رو را چشمش که روزی به شده، جدا دنیا از بردیا وقت 

 برسد، اشخواسته به تا بود بسته اردالن احساس به

  .کردیم فکر

ی میان را خودش بهناز  .نشست و کرد جا کمند و کت 

زی را صدایش و انداخت هاآن به نگایه   مردها تا برد پایی 

خانه در که ز  .نشنوند را هایشحرف بودند، آشیی

 استاد خاطر به اردالن کنهیم فکر آنا چرا نظرتون به-

  کرده؟ ولش

ی سبابه انگشت یشکسته ناخن و انداخت باال شانه کت 

د دستش کف را اش   .فشر

  .دونمنیم-

  .خندید بهناز
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ی زندگیمون تو همچنینم استاد خودمونیم، اما- ین   تاثی 

  .نبود

ی  .داد ادامه کرد نگاهش که کت 

 رو بردیا و آنا ازدواج ترتیب .کرد جدا رو آنا و اردالن-

ه گفت محمد به .داد  .بانک برای بده آزمون بره بهی 

ی  روز شش ایهفته برم، ایران از ممکنه گفتم بهش وقت 

 سارا کفر .بده یادم زبان که جونم به انداخت رو صدرا

ی با رو  .درآورد هاشمحیلن 

زی عمیق شیارهای به سکوت، در که کمند به رو   زمی 

ه   .بود شده خی 

ی تو-   کمند؟ خی

  .ایستاد و کرد بلند رس آرام کمند

ی-   .هیجی
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ی بهناز اینکه از پیش
ز
 سامیار اتاق سمت به بزند، حرق

به آرام و رفت ی .زد در به ایضز ی وقت   آرام نشنید، صدان 

 و نشسته تخت روی سامیار .شد وارد و کرد باز را در

زی را رسش   .شد نزدیک آرام کمند .بود گرفته دستانش بی 

ی- ز   بیارم؟ برات خورییم چی 

 ایگوشه .نشست روبرویش کمند و داد تکان رس سامیار

ی هنوز ذهنش از  بلند رس سامیار .بود بهناز سوال درگی 

 .پرسید او یگرفته یچهره دیدن با و کرد

ی چه-   .بود زیاد صدا و رس بود؟ خی 

  .داد تکان رس آرام کمند

  .نکن فکر بهش تو-

  .بشه پرت حواسم کمیک شاید بگو، برام-

ی رس موضوع- ی روی رسمد تاثی   .بود آنا و اردالن جدان 

ی کمند و خورد گره سامیار ابروهای   .داد ادامه حواسن 
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ی روی بد چه و خوب چه رسمد گهیم بهناز-
 

 یهمه زندگ

  .داشته اثر ما

 چشم سامیار یشده رسخ چشمان به و برد باال را رسش

  .دوخت

  سامیار؟ کرد چیکار تو با-

 و کرد نگاه اطراف به .شد آزاد سامیار یگرفته نفس

  .شد بلند

 .داد جواب رفتیم کوچکش ساک سمت به حالیکه در

ی از منو-  به کمک یبهانه به .کرد آزاد سارا یسلطه رسر

یپروژه  توجیه سارا برای رو غیبتم بود، دستش که هان 

 ...اما .مشاور پیش برم تا کرد

ه و کرد باز را ساک زیپ زده چمباتمه  آن داخل به خی 

  .داد ادامه

  .کرد داغون رو سارا-
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 گره کمند یگرفته غم چشمان به نگاهش و برد باال رس

  .خورد

 اون به حواسش تمام که انقدر داشت، دوستش سارا-

  .بود

ی زی برای .شد داغون کرد پیدا رو نامه اون وقت   ماها همی 

یک رو   .کنیم تهدیدش بریم که کرد آنی 

  .زد لب و داد فرو را بغضش

زی کدومشون هیچ دیگه حاال-   .نیسی 

ی  حس کمند ایستاد، و گذاشت زانوهایش روز دست وقت 

  .شده خمیده سامیار پشت کرد

  .بود ندیده شکسته اینطور را او وقت هیچ

ی خواهر سارا-   بود؟ خون 

ی .آورد درد به را قلبش سامیار، تلخند  کمند، کنار وقت 

 چشم گرفته بخار یشیشه به نشست، تخت روی

  .دوخت
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  .دهد جواب تا برد زمان لحظه چند

 خواهر من برای سارا بگم باید باشم صادق بخوام اگر-

لگر سارا نبود، ی کنی 
 

  .بود من زندگ

ی به کمند ی .دانستیم را این خون   سامیار جای به وقت 

ی کرد،یم واحد انتخاب یم ایراد او یجمله هر از وقت 

ی گرفت، ی خاطر به وقت   باعث و زد تنه رسمد به حوایسن 

زی رسمد شد ی پا و دست خاطر به سارا و بخورد زمی   چلفت 

 کرد توبیخ را او آنقدر دانشکده راهروی وسط بودنش،

 کرد، ترک را دانشگاه سکوت در سامیار که

ی دور به مار مثل سارا که فهمیدند همه 
 

 سامیار زندگ

  .کندنیم رها را او و پیچیده

ون خودم اختیار به وقت هیچ-  دوست هیچ .نرفتم بی 

 سارا شدم،یم دوست که کیس هر با .نداشتم ایشخض

 که شدیم نزدیک بهش انقدر و شدیم آشنا باهاش باید

ی  سارا دوست به تبدیل دیدمیم میومدم خودم به وقت 

ی .شده ی براش هم پش و دخی    .نداشت فرق 
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  .زد پوزخند و کشید صورتش روی محکم را دستش

ی-  کیه، رئیس بده نشون اینکه خاطر به هاوقت بعضز

ی یم دعوت فامیل هایبچه از ییک تولد یا جشن برای وقت 

ی به بزنم خودمو کردیم مجبورم شدیم  .نرم که مریضز

دنیم منو هم بابا و مامان  سارا با و مستخدم دست سیی

زییم ی رفی    .مهمونز

زی برای  و زدیم حرف کیس پیش سارا از که بود بار اولی 

 خاموش همیشه پش هایدل درد به متعجب کمند

 سال شانزده به سامیار ذهن .بود دوخته چشم روبرویش

ی کشید، پر پیش   .داشت سال شانزده تنها که زمانز

 بود توانسته و داشت العادهفوق کالس عض تا سارا

  .برگردد خانه به او بدون

 و ایستاده شانکوچه ورودی مرمرین دیوار پشت حاال

 به را کالسورش حالیکه در زهره بعد کیم .کشیدیم رسک
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د،یم سینه زی را شانخانه ورودی هایپله فشر  و رفت پایی 

 .انداخت اطراف به نگایه

 و عمیق سامیار لبخند قدمش هر با و افتاد راه آرام 

ی .شد ترعمیق  سامیار پیچید، اصیل خیابان به وقت 

  .ایستاد روبرویش

  .سالم-

  .انداخت اطراف به نگایه تشویش پر زهره

  .بینهیم رو ما ییک برو، خدا رو تو .سالم-

  .کرد زمزمه و زد لبخند سامیار

  .بینمتیم راه چهار رس-

 چهارراه سمت به سامیار و داد تکان رس رسی    ع زهره

  .دوید

یم کشیده فلک به رس چنار درختان کنار از باد مثل

ی احساس و گذشت  داشت، دوست را زهره .کردیم رهان 

ی و شور همان با   .ساله پانزده پش یک رسر
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ی  دست .ایستاد کنارش فاصله قدم سه با زهره وقت 

زی برای سامیار ی و رفت باال تاکیس اولی   ایستاد راننده وقت 

ی یراننده به پنجره قاب از و شد خم سامیار
 
 در که چاق

  .زد لبخند رسیدیم نظر به تردرشت اشتویس کاپشن

  .ولیعض دربست-

 .کرد اشاره زهره به دست با سامیار و داد تکان رس راننده

 نگاه هم به و نشسته عقب صندیل روی دو هر بعد کیم

  .گزید لب زهره .کردندیم

  .مدرسه برم باید-

ی یبرگه سامیار ی مطب از که اشاستعالخ   دزدیده دکی 

  .گذاشت او دست در را بود

 از ییک با .بود ریخته را امروز یبرنامه پیش روز از

ی مطب به دوستانش  به را خودش او و بود رفته دکی 

ی ی .بود زده مریضز ی کناری اتاق در وقت   مشغول دکی 

ی مهر بود، دوستش یمعاینه  را آن و زده برگه روی را دکی 

  .بود گذاشته جیب در
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 به که کاکاوند زهره اسم از بود شده پر برگه آن حاال

  .برود مدرسه به توانستنیم بیماری دلیل

  .زد لبخند و انداخت برگه به نگایه زهره

  ریم؟یم کجا-

 .زد لبخند سامیار

ی پارک، سینما،-   .شاپکاقز

ی .بود سامیار روز زیباترین روز آن ی و دغدغهن   و خیالن 

ی کنار آزاد  بود او اتاق یپنجره به رو اشپنجره که دخی 

 رسکوب از ترسیدنیم و چرخیدیم شهر هایخیابان در

  .اشزننده هایحرف از سارا،

ی آخر ساعت یک  خودش به بودند، نشسته ون در وقت 

ک دست و داد جرات  برای و گرفته را ساله چهارده دخی 

م از که او زی را رسش رسر  .بود لرزانده دل بود، انداخته پایی 

ی از شدیدتر نه اما  سارای هاآن یخانه جلوی که زمانز

  .زدیم عربده که دید را مشوش
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تون-   فهیم؟یم .کرده فرار من برادر با دخی 

 .شد سست سامیار پاهای و افتاد گریه به آن در زهره

زی عقب دهد انجام توانست که کاری تنها  قدم .بود رفی 

 .کرد نگاهش ناامید و مظلوم زهره و قدم به

ی بابام به من-   بگم؟ خی

ی  از خورد، گره او مظلوم چشمان به نگاهش وقت 

ی خودش،
 

 به را بلوا این دانستیم که سارا از و اشزندگ

 .آمد بدش کرده پا
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  .رفت جلو و داد قورت را ترسش

ی کاری هر-
 

ی خواییم .کنمیم بیک
 

ی بیک  درمانگاه تو و مریضز

میم دوستم به منم بودی؟  درمانگاه بگه باباش به که سیی

  .بودی اونا
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یم ظریفش هیکل دیوار، به چسبیده و داد تکان رس زهره

  .لرزید

 برهیم رسمو .خونه نزدم زنگ چرا گهیم .کنهنیم باور-

  .سامیار

ه سامیار  درد .گرفت را تصمیمش جا در او، به خی 

 های جیغ صدای تا کردیم کاری زودتر باید اما داشت،

 .شدیم قطع زهره پدر هایعربده و مادرش و سارا ممتد

ی و رفت باال مشتش و بست چشم   گره دست وقت 

زی روی او و آمد فرود زهره یگونه روی اشخورده  زمی 

 و آلودخاک زهره .چکید چشمش از اشیک قطره افتاد،

  .دوخت چشم او به ناباور و دردمند

 بغض با سامیار .بود شده قرمز و کرده ورم چشمش زیر

  .زد لب

  .کنهیم باور حاال-

ی رسی    ع سامیار .زد لبخند معصومش یزهره  را اشگویسر

ه زهره و آورد در جیبش از ی به خی   به تازه که او گویسر
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ی .کرد سکوت بود، آمده بازار  و کرد روشن را گویسر

  .کرد را الزم سفارشات و گرفت را دوستش یشماره

 فکریروشن آدم دوستش پدر که کردیم شکر را خدا

زی و است   .کندیم کمک هاآن به بود مطمی 

 و انداخت اششانه روی را زهره کیف بعد کیم

 زد،یم لنگ که زهره با و گرفت دست در را کالسورش

 .شد کوچه وارد

  .زد لب زهره

  .آخه اومدی چرا تو-

ه طوریاین-  .سفید پژوی یه با .کردی تصادف تو .بهی 

ی جااون .تونمدرسه نزدیک راهچهار  .هست منم مسی 

ی منم و کرده فرار راننده  رسوندمت و دیدم رو تو اتفاق 

 .بیمارستان

زی  ساکتش سارا فریاد صدای زد،یم حرف که طورهمی 

  .کرد
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یف بفرمایید،-  .آوردن تشر

ی لباس با زهره پدر  .دوید هاآن سمت به اشخانه راحت 

ون گردنش هایرگ  رسخ صورتش تمام و بود زده بی 

  .بود شده

د را سامیار ییقه تا کرد دراز دست هاآن به نرسیده  بگی 

  .ایستاد روبرویش زهره که

  .نکن بابا،-

 روی را لبخند سامیار پیچید، کوچه در که سییل صدای

  .دید سارا هایلب

 متنفر بود، سارا ینشانده دست که مادرش از او، از

 .شد

 و نشست اششده رسخ صورت روی زهره دست 

ی گرمای ی از که خونز  هایشلب روی را گرفت راه اشبیتز

زی برای .کرد حس  از نفرت کرد، جرات سامیار بار اولی 

 کند پیدا توان شد باعث زهره به اشعالقه اش،خانواده

  .برود جلو و
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تون-  چهارراه رس ظهر .کاکاوند آقای کردن تصادف دخی 

ش با تونیدیم .درمانگاه رسوندمشون و دیدمشون  دکی 

ید تماس   .بگی 

  .کرد زهره به رو و برید کاکاوند ناباور نگاه از چشم

ب پاشون-  بشه، کبود ممکنه هم چشمشون .دیده ضز

ی اما ز به چشم خود به شکر رو خدا .نیست مهیم چی   ضز

  .نخورده

 ریخته اشک سکوت در زهره مادر مدت این تمام در

ی اما بود، ش شنید وقت   را کاکاوند کرده، تصادف دخی 

 .رفت جلو نگران و زد کنار

  .گرفت باال ریختیم اشک که را زهره رس 

ی-   برم؟ قربونت شدی خی

خوردهخراش هایدست و خایک مانتوی به و رفت عقب

 .کرد نگاه او ی
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ی و زخم آن تمام کاکاوند   مانتوی و هادست کف رسخز

ش چشم ورم و قرمزی و آلود خاک  باور که دید را دخی 

ی .کرد   .زد فریاد عصت 

  چرا؟ نزدی؟ زنگ چرا-

 زهره و پیچید درختان میان و کوچه در اشعربده صدای

 .رفت عقب ترسیده

ی به را دهانش آب سامیار  زی و داد قورت سخت  جمله اولی 

  .کرد زمزمه را رسید ذهنش به که ای

زی نگران رو شما کردن فکر-  این تا کردیمنیم فکر .نکیز

  .بکشه طول ساعت
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ی زهره مادر یم نوازش را زهره هاآن بحث به اهمیتن 

 .کرد
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ی   لب گذاشت، سامیار مشت جای روی را دستش وقت 

  .گزید

  .بذارم یخ برات بریم بیا-

ی او و کشید را زهره دست  کشیده مادرش دنبال اختیارن 

  .شد

ه سامیار به کاکاوند  آزاد را نفسش بعد کیم و ماند خی 

  .کرد

  .بودی جااون که شد خوب .جون پش مریس-

به  مادر .شد اشخانه رایه و زد سامیار یشانه به ایضز

چشم با که بود سارا و رفت عقب زنان لبخند سامیار

ه او به شده باریک های  .بود مانده خی 

ی خر- ه این با .سامیار خودن   رفته گوری کدوم دخی 

 بودی؟
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ی سامیار  خانه سمت به و گذشت کنارش از او به توجهن 

 رسش در خورد زهره که ایسییل صدای هنوز .افتاد راه

 .پیچیدیم

 زهره همآن از بعد و نکرد صحبت سارا با تمام روز سه 

  .او با

ی  از و بدهد را سامیار سالم جواب نداشت جرات حت 

 و زیبا روز یک یخاطره ماند ماهه، سه یرابطه آن تمام

ی   .دردآور پایانز

ی  به و نشست اشکرده گره مشت روی سامیار پیشانز

  .دوخت چشم کمند

 کال و بود ریاست عاشق بود، ایعقده بود، بد سارا-

ل و گرسلطه شخصیتش تاپیک  خواهرم اما بود؛ گرکنی 

ی نیستم بلد اون بدون من .بود
 

  ...اصال .کنم زندگ

 جای و چرخید خود دور .کرد نگاه اطراف به و ایستاد

ی تمام در اتاق، آن در دید؛ خایل را سارا
 

  .اشزندگ
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ی همه اون بدون اصال- ز  یه همیشه اون بدون .خالیه چی 

  .دارم گمشده یتیکه

ی عمیق خط .داد تکیه تخت تاج به را رسش کمند  پیشانز

ی سامیار
 

 به بغض اش،شده مات هایچشم و اشدرماندگ

  .نشاند گلویش

ی و سلطه از داریم دوست همیشه .فهممیم-  رها جی 

ی اما بشیم،  یاد دوباره باید انگار نباشه، جبارمون وقت 

یم ی چطور بگی 
 

 ذاشتیمنیم اول از کاش .کنیم زندگ

زی اداره رو زندگیمون  .کیز

 و برد کمر پشت را هایشدست و زد تکیه کمد به سامیار

  .نشست بستهیخ یآینه روی دستش کف

  هم؟ تو-

  .زد پوزخند کمند

یم همتون دانشگاه، بیام گذاشت بابام زور به مادرم-

  .دونید
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  .داد ادامه کمند و داد تکان رس سامیار

زی خاطر به دونیدنیم اما- ی چه مادرم گریسلطه همی   بالن 

 طرف از و کنمیم دعا رو استاد طرف یه از .اومد رسم

  .نفرین دیگه

  .کرد نگاهش کنجکاو و دقیق سامیار

 .دهنیم رو من شهریه گفت مامان کرد، فوت که بابا-

ی .برگردم من تا نداد هم واقعا  انضاف خواستمیم وقت 

  .نذاشت و بود جااون استاد بدم

زی را رسش یراه به فرش هایرگه در و انداخت پایی   فکر هان 

زی از ییک وارد او و بود بستبن همه انتهای که کرد  همی 

ی هایکوچه   .بود شده دررون 

  .دهیم قرض بهم گفت و گفتم بهش رو جریان-

زی ترم دو  برگردونم بهش نداشتم من اما کرد، رو کار همی 

زی برای .بود ریخته هم به اعصابم و  خواستم ازش همی 

  .کنه پیدا کار برام
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 کاناپه روی او، روبروی و برداشت کمد از تکیه سامیار

  .نشست

ی جااون مدیر .کرد پیدا-  بهم گفت فهمید رو مشکلم وقت 

 و دادم رو قرضم .کردم قبول هم احمق من .دهیم وام

 ...بعد
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زندگیش که مردی و رسمد و دانستیم خودش را بعد

ی ارمغان را آن هم هنوز که ایسیایه .کرد سیاه را اش ن 

ی   .دانستیم رسمد مباالن 

 سفیدپوش را خیابان برف و بود گرفته هوا هم روز آن

 در و بست را دوختش خوش پالتوی یدکمه .بود کرده

زیهمه بعد روز برای که کردیم چک را اتاق کهحایل  چی 

ه به دستش باشد، مرتب  و شد باز در که رسید دستگی 

 .رفت عقب قدم دو زدهشتاب کمند
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کت مدیر یخسته یچهره دیدن با   گره ابروهایش رسر

 قبل ساعت دو و بود گذشته هشت از ساعت .خورد

ی زان  کت می    .بود کرده ترک را رسر

ی-
 
  افتاده؟ اتفاق

ی و رفت جلو کیانوش  پشتش کم موهای روی دست 

  .کشید

 شما .بودم گذاشته جا رو پرونده یه .توسیل خانم نه-

  نرفتید؟ چرا

 روی تا دوخت چشم شد رد کنارش از که او به کمند

ی یکاناپه  دستش دو هر کف با و نشست شکالن 

  .داد ماساژ را چشمانش

یم باید و شده کامل خاتم یپروژه .رفتمیم داشتم-

  .کشید طول بستمش؛

یچشم با و برد باال را رسش کیانوش  خون به که هان 

 چشم رفتیم در سمت به که کمند به بود، نشسته

  .دوخت
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  رید؟یم-

  .زد لب و داد تکان رسی کمند

 .توناجازه با-

 پشت را دستش دو هر و شد بلند جا از کیانوش

 .گذاشت گردنش

  کردید؟ خاموش تازه رو سازچای-

خانه سمت به رسی    ع کمند ز  میان و رفت کوچک یآشیی

  .انداخت صندیل روی را کیفش راه،

  .میارم براتون االن-

  .شنید سالن از را کیانوش صدای

  .بیفتید زحمت به خواستمنیم-

 باال را صدایش کردیم پر چای از را استکان حالیکه در

 .برد

ی-   .نیست زحمت 
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  .بریزید خودتون برای هم ییک-

ی در را قندان کمند   .داد جواب و گذاشت سیتز

  .برم تررسی    ع باید ممنون،-

ی .شد سالن وارد ی روی که را سیتز ز  مچش گذاشت،یم می 

ی کیانوش سمج انگشتان میان در  ترسیده .شد اسی 

ی تالشش .کشید را دستش  .بود فایدهن 

؟ آقای کنیدیم چیکار- زان    ؟!کاریه چه این می 

 و کشید خود سمت به را او و شد بلند جا از کیانوش

 دور کیانوش دستان .افتاد آغوشش در نامتعادل کمند

  .کوبید اشسینه به مشت کمند و شد حلقه او بدن

  .مرتیکه کن ولم-

 با کیانوش دست بیاید، خودش به کهاین؟ از پیش

ی روی داشت دست در که دستمایل  را دهانش و بیتز

 .شد ناقوس رسش در او صدای و پوشاند
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ی .زیادیه برات بودن جنتلمن- یم باید بمون گمیم وقت 

 .زد حرف طوریاین باید تو با .موندی

ه او یچهره به شده درشت هایچشم با و ناباور  شد خی 

زی هایشپلک گرفت، که دیم هر و زی و سنگی   .شد ترسنگی 

ی د،یم سیایه به را خودش وقت   رسش در فریادش سیی

 .پیچید

 .استاد کردی بدبختم-
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 مشت دست با که را سامیار عمیقش، هاینفس صدای

زی به خورده گره ابروهای و شده ه زمی   به بود، مانده خی 

  .آورد خود

 را بنشیند اشگونه روی رفتیم که اشیک قطره کمند

 ذهنش در را سیاه روز آن عمیق، نفیس با و کرد پاک

  .کرد دفن
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یسال تمام مثل  نکرده باز لب او و بود گذشته که هان 

  .رسمد برای جز بود

 ساختمون اون تو کال .تعطیل و بود جمعه بعدش روز-

ی تو برد منو زور به .نبود کیس  .کرد حمومم و دستشون 

 انداختم بعد و داشت نگهم هم جمعه شب نیمه تا

ون  شکایت نتونم که داره نگهم روز یک باید گفتیم .بی 

  .کنم

ی سامیار که بود عمیق آنقدر تلخندش  بلند جا از قرارن 

 که بخاری به و ایستاد گرفته مه یشیشه پشت و شد

ه بود، پوشانده را آن   .ماند خی 

 و بیست از بعد شکایت گفت اما .استاد پیش رفتم-

 آثار تمام اینکه مخصوصا .نداره ایفایده ساعت چهار

  .بود کرده پاک بدنم روی از رو

 روی اشخفه هقهق صدای و کند تحمل نتوانست

  .انداخت خط سامیار اعصاب
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 بدنایم جز گفت اما .کنیم شکایت بریم کردم التماسش-

ی ی .نداره برام هیجی   .کنم ثابت تونمنیم رو هیجی

 که سامیار به دوخته چشم و گذاشت زانو روی را رسش

 بود، آمده فرود پنجره چهارچوب کنار محکمش مشت

  .زد لب

 به اگر .شدنیم اینطور کردیم تحقیق موردش در اگر-

 از ییک آشنای و شناستشنیم اصال گفتیم من

 تو رفتم اون اعتماد به .کار رس رفتمنیم اصال دوستاشه،

ی کت  ی کارمند تا چهار که رسر  بودم مجبور و نداشت بیشی 

  .باشم تنها یکیشون با دائم

  .گرفت اوج هقشهق صدای

ی اما ...اما تلخه، حرفم دونمیم-  دلم مرد، استاد وقت 

  .شد خنک

زی را رسش سامیار ی رس و انداخت پایی  ایقهوه چرم دمپان 

  .کشید فرش یحاشیه روی را اش

؟ بهم چرا-   گفت 
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ی کمند  و کرد پاک اشک از را هایشگونه محکم نفس،ن 

  .ایستاد

ی خواستمیم-  در نه .هستم من نیست، سارا اگر بدونز

 هر یا همراه، یه دوست، یه مقام در خواهر، جایگاه

ی   .بخوای تو که نسبت 

ه و چرخید سامیار   .داد تکان رس او چشمان به خی 

 .ممنونم اعتمادت از-

 نکنم جرات تا برم پیش انقدر اینکه از پیش خواستمیم-

ی رو واقعیت بگم، رو حقیقت که   .بدونز

  چیه؟ منظورت-

 که حیس همان و کرد خم سمت یک به را رسش کمند

ی روزهای سیاه دل در پیش، هاسال  او به اشقرارین 

 سامیار به عمیقش یعالقه .کرد دوره را بود داده آرامش

ی از را او
 

 از نداشت قصد دیگر .بود داده نجات افشدگ

ی ترس ین   اما .بماند دور سامیار از شدن رانده یا آبرون 
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 به را حقیقت باید بود، ماندن بر تصمیمیش که حاال

  .کرد سبیک احساس و گفت و گفتیم سامیار

ی .رفت در سمت به ه به دستش وقت   رسید، دستگی 

  .کرد آرام را قلبش سامیار یزمزمه

  .کمند نیست مهم من برای-

ی ون در از جوابن    .ندید را سامیار لبخند و رفت بی 
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 صدای و کشیدیم شعله شومینه شد، که سالن وارد

  .آوردیم هجوم الوار درزهای میان از باد یزوزه

به صدای با هماهنگ آتش، هایجرقه و باد صدای ضز

  .بود پیچیده کلبه در پاندول های
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 در و نشسته مبل یک روی دوستانش از کدام هر

ی به سکوت ه جان   با و چرخید رسش .بودند مانده خی 

خانه سمت به ساعت دیدن ز   .رفت آشیی

  خورید؟یم شام-

  .شد بلند همه از تررسی    ع بهناز

 صبحونه نه .خورد رو بزرگه کوچیکه، روده .هستم من-

 .بیفتم پس که االنه .ناهار نه و خوردیم

ی کمند  در بهناز و گذاشت گاز روی را ماهیتابه حوصلهن 

  .کرد باز را یخچال

ی-   بیارم؟ خی

  .زد لب ریختیم ماهیتابه در را روغن حالیکه در کمند

  .مرغ تخم-

 مرغتخم از بود شده پر که سبدی زنان پوزخند بهناز

  .رفت او سمت به و برداشت دوم یطبقه از را محیل

  .شد سفری عجب-
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 که ایزردی به و شکست را هامرغتخم دانه دانه کمند

  .دوخت چشم شدیم پخش ماهیتابه در

  .نیست خوب کسهیچ حال-

زی بهناز صدای   .رفت پایی 

  .حقمونه جهنم، به-

 او به نگایهنیم گشت،یم نمک دنبال حالیکه در کمند

  .انداخت

  منظور؟-

 روی را موهایش از ایرشته و زد تکیه کابینت به بهناز

ی   .کشید پیشانز

 .رسما این تو اونم دیگه؛ اینجا اومدیم که داشتیم درد-

زی   .نیومد پلیسم که خرابه هوا انقدر ببی 

 رسکش یشعله روی مرغتخم هایحباب ترکیدن صدای

ی، هر از بیش و ساعت پاندول و ز یشعله صدای چی   هان 

  .شکستیم را سکوت که بود شومینه رسکش
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ی ی به نگایه کت    .کرد زمزمه و انداخت اشگویسر

زی-  .نداره آنی 

ی محمد ی روی از را اشگویسر ز  به نگایه و برداشت می 

بدر زی خط یگوشه ضز   .انداخت آنی 

  .سنگینه برف-

ی بهناز خانه از کمند، به توجهن  ز  به و شد خارج آشیی

ی سمت   .خندید شدیم وارد که همانطور .رفت دستشون 

یم اینجا هممون اگر-  صاحب تا فهمهنیم کسهیچ بمی 

  .بیاد کلبه

ی وارد بهناز و کرد نگاهش اخم با اردالن  و شد دستشون 

  .رفت در سمت به اردالن .بست را در

م- م می  ز   .بشکنم هی 

ی   .شد بلند جا از کت 

ی این شاید بگردم اطراف این میام منم- ی گویسر زی لعنت   آنی 

 پوشیدن از بعد اردالن .نیومده پلیس چرا دونمنیم .داد
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ون در الی از و رسی    ع ضخیمش، پالتوی ی .رفت بی   کت 

 پشت رایه حرف بدون اردالن .شد خارج رسش پشت

ی و شد کلبه ی بردیا .رفت را او مخالف راه کت   حوصلهن 

 .شد باال یطبقه رایه

  .باال رمیم من-

ی  به و شد اتاقش وارد ماند، تنها سالن در محمد وقت 

 لشکری صمییم دوستان آن از .رفت پنجره سمت

ی خورده شکست ی بعد کیم .بود مانده باق  نفسنفس کت 

 را پالتو کهحایل در و بهناز دیدن با و شد کلبه وارد زنان

  گفت لرزیدیم و آویختیم لبایسجا به

زی-   .دهنیم آنی 

خانه وارد و داد تکان رسی بهناز ز  با محمد .شد آشیی

ی صدای شنیدن ون کت   .رفت بی 

ی   اردالن چید،یم مخصوصش سبد در را هانان کمند وقت 

  .شد خانه وارد

  .وایساد شهنیم رسده انقدر-
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  .گرفت کمند از را هانان بهناز

  .بیار بشقاب-

 به دو هر و شد روشن و خاموش ایلحظه برای المپ

ی   .کردند نگاه المپ تک لوسی 

  .زد نق بهناز

زی-   .بره برقم که مونده همی 

 باال اردالن صدای اینبار و شد وصل و قطع برق هم باز

 .رفت

 مرگشه؟ چه این -

ی یکباره یقهقهه صدای شد، تاریک جا همه هم باز وقت 

ی بدن بهناز، ی ی و انداخت رعشه به را کت   جیغ اختیارن 

  .زد

  .کرد بلند صدا سالن از محمد

  .کن بس بهناز-
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ی ی کت  ی سارای تصویر هم هنوز .لرزیدیم اختیارن   جانن 

 .انداختیم دلش به خوف و بود چشمانش پیش
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 یسایه .ایستاد شومینه جلوی و شد بلند جا از اردالن

زی روی اشکشیده قد  آمده کش دیوار تا و افتاده زمی 

  .بود

  شد؟ قطع برق واقعا-

ون اتاق از سامیار   .رفت بی 

 .میشه وصل-

زی هاپله از بود، رفته باال یطبقه به که بردیا  و رفت پایی 

ی یشاخه صدای  و شدیم کوبیده شیشه به که درخت 

 آن در شومینه رسکش هایشعله و اردالن بلند یسایه

  .ریخت هم به را اعصابش تارییک
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ه چه ببینیم بریم-   .خی 

ی به کردیم سیع حالیکه در اردالن ز  به نکند، برخورد چی 

  .رفت در سمت

  .بریم-

 از کورمال کهحایل در و کرد خاموش را گاز کمند

خانه ز ون آشیی   .پرسید رفتیم بی 

  برید؟ کجا باید دونیدیم-

 تمام را هاپله که آنا دهد، جواب کیس اینکه از پیش

  .ایستاد بردیا کنار بود شده سالن وارد و کرده

  .میام منم-

  .زد نق بهناز

  .رسده نه؛ من-

ی  کنار خواستنیم و ترسیدیم تارییک از شدت به که کت 

  .شد بلند جا از بماند، بهناز

  .میام منم-
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یم حالیکه در و برداشت لبایسجا از را پالتو کمند

ی به کرد رو پوشید،  ایستاده کتایون زدیم حدس که جان 

  .است

  .کجاست برق موتور ببینیم بگردیم باید .ریمیم همه-

ی بهناز  جا از ماندیم تنها سکوت و تارییک در دید وقت 

  .شد بلند

زییم پیداش مردا رسجاتون بتمرگید .شماها به لعنت-  کیز

  .دیگه

 و کرد باز را در سامیار بعد کیم .نداد را جوابش کیس

  .رفتند عقب قدیم همه

 .کوبیدیم صورتشان به و آورده هجوم برف و باد

ی به و گرفت صورتش جلوی را ساعدش سامیار    سخت 

ی برق زی که چشمانز   .دید را درخشیدیم درختان بی 

  .گرگ-
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 .زد کنار را سامیار اردالن، .رفت عقب ترسیده بهناز

زی و انداخت را پالتو یدکمه  را پایش که بود نفر اولی 

ون   .گذاشت بی 

  .کنهنیم حمله بریم هم با همه-

ون ترسیده و تک تک   .رفتند بی 

 تعلل با و ترسیده و خورد گره نرده دور بهناز دست

زی   .رفت پایی 

زی در و رفتیم فرو برف در پایش زی به حال عی   زمان و زمی 

  .دادیم فحش

  .زد فریاد بود او جلوی که محمد

  .بهناز ببند دهنتو خدا رو تو-
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  .داره رابطه تو با فهمیدم -
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  .ماند باز بردیا دهان

 آنا جسور نگاه از چشم گنگ، و گیج ایلحظه برای

  .برنداشت

 به متعجب اردالن و خورد گره هم در سامیار ابروهای

  .کرد نگاه هاآن

ی جیغ بهناز   .کرد زمزمه و کشید خفیقز

ی ای-   .عوضز

  .ایستاد آنا روبروی کمند

  .آنا نیست وقتش االن-

 هاسال .کرد نگاه بردیا به کمند یشانه باالی از آنا

 در فقط و بود بریده صدا هاسال .بود گرفته خفقان

  .چید کینه روی کینه و نفرین رو نفرین دلش

یدامن نفرینش کردیم حس سارا مرگ دیدن با حاال،  او گی 

ی بردیا خاطر به کردیم حس .شده  از هم را دوستش حت 

ی .داده دست ی همراز نتوانست وقت هیچ که دوست   خون 
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ی و گذاشته او همش روی دست که کیس .باشد
 

 او زندگ

 .بود پاشیده هم از را

  .شد خفه صدایش و گرفت راه هایشاشک

 .امحامله بگم بهت تا مغازه در اومدم ...اومدم-

  .آمد فرود بردیا رس بر محکیم پتک

ی هیچ که بود شده گیج آنقدر ز  آنا دست .دیدنیم را چی 

  .شد مشت شکمش روی

ون رفتید هم با .بودی سارا با ...دیدمت-   .بی 

  .بود بریده دیگر آنا و کند باز لب نداشت توان بردیا

  .کرد باز را دهانش و بست چشم همه به رو

ی روز یه- ر رو چشمات رفت  ز  صورتت روز یه .کردی لی 

ی روز یه .رو  ادکلن روز هر .کوه روز یه و باشگاه رفت 

 .بردیا شدی عوض سارا خاطر به تو .جدید تیپ جدید،

  

 .گذشت بود مانده مبهوت که کمند کنار از و رفت جلو
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  .بشنود را فریادهایش کیس نبود مهم برایش دیگر 

ی هایرگه مثل  تمام بودند، کرده اشاحاطه که الوارهان 

  .بود خورده ترک وجودش

زی صدایش و کوبید بردیا یسینه به محکیم مشت یخ بی 

ی
 

  .پیچید روحش و قلب بستیک

ی- ی ازم منو دوست تنها تو .توئه تقصی   سارا؟ چرا .گرفت 

  اون؟ چرا

حرف بارها و بارها و کردیم نگاه او به هنوز اما بردیا

 .کردیم دوره را هایش

 سوءتفاهم، یک رس بر را فرزندش اینکه باور بود سخت 

 زد لب ناباور .داده دست از خودش غرور حفظ رس بر

  .شنیده اشتباه بگوید آنا شاید

  بودی؟ حامله تو-
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ی و زد پوزخند آنا  حس وجودش بندبند در را اشتلجز

 که بود خشمش از ترقوی اشرفته روزهای حشت .کرد

  .زد فریاد ترقدرت پر

 یبچه قاتل سارا اون و تو .شد سقط امبچه اما ...بودم-

  .منید

 تمام با خودش که را گنایه احساس همان کهاین از

 احساس کند، تزریق بردیا به را کردیم لمس وجود

زی بردیا دست دو هر .کردیم آرامش  چنگ موهایش بی 

  .رفت عقب و خورد

زی را سیگار اردالن ی و گذاشت هایشلب بی   را فندکش وقت 

ه کرد،یم روشن م ریز هایجرقه به ماند خی  ز   .هی 

ی با سارا کردنیم باور کسهیچ مسخره همیشه که بردیان 

  .باشد شده رابطه وارد کردیم اش

یدست با بردیا  آنا به بود مانده ثابت گردنش دور که هان 

ی مثل که ه غریدیم زخیم شی   .بود مانده خی 
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  .ایستادند کلبه جلوی ردیف همه و کرد سکوت بهناز

یقوهچراغ سامیار  پالتو جیب از را بود آورده که را هان 

 که بود رسد آنقدر .داد اردالن دست به را ییک و درآورد

ی به  .شدیم باز هایشانلب سخت 

 خوردن ترک حال در صورتش پوست کردیم احساس آنا 

ی و کرد نگاه اطراف به ترسیده و لرزان بهناز .است
 

 گرگ

  .ندید

 پشت را صورتش و گرفته محکم را محمد دست کتایون

  .بود کرده پنهان او بازوی

زی پرصدا و توفنده باد  صدای و پیچیدیم درختان بی 

 رعشه هایشانبدن به گرگ یزوزه و هاشاخه برخورد

  .انداخت
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 را هایششانه و پیچید خود دور ترمحکم را پالتو بردیا

  .بپوشاند را گردنش کیم تا کشید باال

  .بریم زودتر-

 .افتاد راه بهناز و اردالن رس پشت و گرفت را آنا دست

 .رفتند چپ سمت به کتایون و محمد و کمند و سامیار

 رفتیم جلو و کوبیدیم را هابرف که پاهایشان صدای

ی ترینضعیف   .رسیدیم گوش به که بود صدان 

ی به و رفتیم فرو برف در زانو تا پاهایشان  را آن سخت 

ون  و گرداندیم کلبه روی را نور سامیار .کشیدندیم بی 

  .برساند برق منبع به را هاآن که گشتیم دری دنبال

 قدرت آنقدر اما شد، بلند کلبه پشت از اردالن صدای

 را نور سامیار .کند غلبه باد صدای به که نداشت

  .محمد سمت برگرداند

ی-   گفت؟ خی

  .نفهمیدم-
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 دوستانشان به کلبه پشت دقیقا و رفتند جلو هم باز

 با و بود ایستاده کوچیک در جلوی اردالن .برخوردند

  .رفتیم کلنجار آن قفل

  .رفت باال را ورودی یپله تک سامیار

  نیست؟ روش کلید-

ی با اردالن ی و برف از انباشته موهان   رسما از که ایبیتز

ی به و کشیده تیغ   .داد تکان رس زد،یم رسخز

 .نه-

  .ایستاد هاآن کنار بردیا

ی یه یا ست،کلبهتو یا پس- زی جان    .بر دورو همی 

 روی را نور و چرخید سامیار شد، بلند که کمند صدای

  .انداخت او

  .کرد بلند را دستش و دزدید نور از چشم رسی    ع کمند

ه، در باالی- ز زی ببینید قرنی    .نه یا باال اون گذاشی 
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ی روی آرام و کرد دراز دست اردالن ز ی .کشید قرنی   وقت 

  .زد لبخند رسید کلید به دستش

  .بندازید نور-

ی قفل روی را نور سامیار و بردیا  به کلید و انداختند کتان 

ی   .چرخیدنیم اما رفت، فرو آن در راحت 

ی-   .زده یخ لعنت 

 رس از آه صدای و شد باز قفل تا چرخاند را آن آنقدر

  .شد بلند بهناز آسایش

 .خدا رو تو باشید زود-

یپله روی را نور سامیار زی دل به که هان   رفتیم فرو زمی 

زی و انداخت  .شدند رایه رسش پشت ییک ییک .رفت پایی 

ی به را باریک یپله شش زی سخت   یک اتاقک، .رفتند پایی 

 روی .گرداند را قوهچراغ سامیار .بود باریک راهروی

ی یطاقچه  دبه یک طاقچه زیر و بود سوزگرد چند چون 

 دیوار روی را دستش محمد .بود نفت ظاهر به که

  .رفت جلو و کشید
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 .نمیارم در رس برق از که من-

 .کرد دراز را دستش بردیا

  .من به بده رو قوهچراغ-

  .گذاشت دستش در را قوهچراغ سامیار

  .رفت پیش و انداخت پایش جلوی را نور بردیا

ی یه من- هان 
ز   .فهممیم برق از چی 

 را نور اردالن .ایستادند تاریک و باریک راهروی آن در

 .انداخت ژنراتور روی

  .باش زود پس-

 سمت به را قوهچراغ بردیا .رفت جلو بردیا رس پشت آنا

زی روی پایش پیش که ژنراتور به و گرفت او  نگاه بود زمی 

 و آنا میان و او رس پشت و رفت جلو کمند .انداخت

  .ایستاد سامیار

  .بردیا باش زود-

  .بابا باشه-
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 تمام فلزی، یبدنه لمس با زمانهم و برد پیش دست

 صدای فقط شد، چه نفهمید کسهیچ .لرزید بدنش

 .کرد حل خود در را اتاقک که ایتارییک و بود فریاد
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  .زد فریاد و گرداند چشم تارییک میان زدهوحشت بهناز

ی- ی شد؟ خی   شده؟ خی

 که برود جلو خواستیم محمد .رسیدنیم صدا به صدا 

زی روی و خورد سامیار پای به پایش  .افتاد زمی 

  .شنید گوشش کنار از را کمند یناله صدای

؟ گ-   .شو بلند هست 

  .نرود جلو کیس که کرد باز را هایشدست اردالن 

ی-   .بزنه حرف یکیتون شده؟ خی
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  .رسیدیم نظر به خفه سامیار صدای

زی خوردیم .دونمنیم-   .همه زمی 

زی روی را دستش و شد خم اردالن  قوهچراغ تا کشید زمی 

  .کند پیدا را

  توئه؟ دست قوهچراغ-

  .افتاد ...اف-

ی اردالن   .زد فریاد تابن 

  .آنا-

ی ی وقت  زی روی را دستش تررسی    ع نیامد، صدان   و کشید زمی 

  .بایستد کرد سیع محمد 

ی   .کشیدیم جیغ بهناز و زدیم فریاد را محمد اسم کت 

ی یه یکیتون- ز   .بگه چی 

 به و کند جمع را خودش بود توانسته تازه که کمند

  .زد لب دهد، تکیه دیوار
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  .دونمنیم-

، روی کشید را دستش ز ی زمی   با .بود ایستاده آنا که جان 

ی لمس   .ببیند را او و بشکافد را تارییک کرد سیع دست 

 .آنا-

ی   .زد فریاد زدهوحشت کمند و نیامد در آنا از صدان 

  .کنید پیدا رو قوهچراغ خدا رو تو-

ی کسهیچ ز  و تارییک در همهمه صدای .دیدنیم چی 

 چه دانستنیم کیس کهاین و بود پیچیده مطلق رسمای

ی ی افتاده اتفاق    .بود کرده تابشانن 

 صدای رسید، قوهچراغ به اردالن دست که لحظه همان

 را خودش توانست محمد و شد بلند آنا ضعیف یناله

  .بایستد پا رس آن، به گرفته دست و برساند دیوار به

زی روی را نور اردالن  افتاده آنا روی بردیا .انداخت زمی 

  .بود زده تکیه دیوار به کمند کنارش و بود
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 رسپا کردیم سیع و بود محمد و کمند میان سامیار

 .شد منقلب حال آن در بردیا و آنا دیدن با کمند .بایستد

ی بردیا آمدیم نظر به  سیع .ندارد شدن بلند برای جانز

  .کند بلند آنا روی از را بردیا بدن کرد

  .کنید کمک-

 رس زیر کمند دست کهحایل در و رفت جلو رسی    ع اردالن

  .کشید کنار آنا روی از را بردیا کند، بلندش تا بود آنا

ی پریده رنگ دیدن با انداخت، آنا صورت روی را نور وقت 

   .شد بلند بردیا کنار از رسی    ع اش

زی روی که هایشدست و کمند کمک به آنا  گذاشت، زمی 

ی به  .رفتیم گیج رسش .کشید باال را خودش سخت 

  .کرد نگاهش دقیق اردالن

؟-   خون 

ی به را دهانش آب آنا   .برد فرو سخت 

  .خوبم ...خو-
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زی روی از را آنا یقوهچراغ محمد  روی و برداشت زمی 

  .انداخت بردیا صورت

  .برید را اردالن نگاه خط لرزانش صدای

 .بردیا ...بر-

 را نور و کشاند بردیا سمت به را خودش زانو روی اردالن

  .انداخت صورتش روی

 .شده بیهوش آمدیم نظر به و بود بسته بردیا هایچشم

زی روی را هایشدست او صورت دیدن با آنا  گذاشت زمی 

  .شد خم بردیا روی و

  !بردیا-

 که کند لمس را او یگونه تا رفت پیش آرام دستش

  .گرفت را مچش اردالن

  .باشه برق بدنش تو هنوز ممکنه .گرفتتش برق نه،-

ه آنا ی که دستش به ناباور و خی   بود اردالن یپنجه اسی 

 .زد لب

https://t.me/vip_roman


نفی هشت درجهم   نرگس نجمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

ی برق؟-  ...یع ...یعتز

ی هایشلب ی هقهق صدای .ماند حرکتن   بلند که کت 

  .آمد خودش به کمند شد،

ی- ییم خی
 

  خوبه؟ حالش اردالن؟ گ

 روبروی دقیقا و کشاند دیوار سمت به را خودش اردالن

ه .زد تکیه آنا   .کرد نجوا بردیا  یبسته هایپلک به خی 

 .نه-
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 یشده دراز پاهای بلند قدم یک با و رفت جلو سامیار

 اردالن .زد زانو او کنار و کرد رد را بردیا بدن و اردالن

  .زد فریاد

  .نزن دست بهش-

ی سامیار  بلند صدا لرزیدیم دستش کهحایل در و اهمیتن 

  .کرد
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 .نیست مهم .مرد نیست مهم برام-

ی  چشم نشست، بردیا گردن شاهرگ روی دستش وقت 

ی هیچ .بست ی هیچ نبود، تپیسر   .نکرد حس نبضز

ی  در بسته حلقه اشک از ایقطره کرد، باز پلک وقت 

 .اشگونه روی خورد رس چشمانش

ه او به که آنا  فرو سامیار اشک دیدن با بود، مانده خی 

 هاسال که مردی به ناباور و مبهوت و گیج .ریخت

ی کنارش حیس هیچ بدون
 

  .زد لب بود کرده زندگ

  .نه دیگه بردیا ...نه-

ی شاید گرفت را بردیا مچ سامیار  آنا و کند حس تپیسر

 بدن لمس با سامیار اما .کرد نگاه او به امیدوار هم هنوز

 عقب و کرد رها را او مچ رسی    ع بردیا، یشده خشک

 .رفت

 در و قلب بود شده وجودش  تمام و بست پلک آنا 

  .کردندنیم باور کدامهیچ هم هنوز .کوبیدیم رسش
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 بستهیخ دیوار به پشتش که آنقدر رفت، عقب سامیار

ه و خورد ی و بهناز هقهق صدای .ماند بردیا به خی   کت 

 تمام خشم و کردیم نگاه بردیا به محمد .آمیخت درهم

ی چه از .کرد پر را وجودش ز  دوست اما دانست،نیم را چی 

ی همه داشت ز  و بود شده مشت دستانش .کند خرد را چی 

  .شدیم ساییده هم به هایشدندان

 عقب را او و نشست آنا هایشانه روی کمند هایدست

ی و رسد آنا .کشید ه اردالن به روحن  نیم را او و مانده خی 

زی .دید   .نداشت باور را بردیا رفی 

ی هیچ که عمیق آنقدر بود، ترسیده ز  .کردنیم حس چی 

ی بدون .بود شده رس انگار  بود، کنارش همیشه که بردیان 

ی او با خواستیم و کرده رو او به تازه که او بدون
 

 زندگ

د، رس از را ی چطور دانستیم نه بگی 
 

یم نه و کند زندگ

  .خواست

ی هیچ دیگر کرد حس لحظه یک برای ز  نه .نیست مهم چی 

ی نه اردالن،  صدای که دوستانش نه شد، نابود که عشق 
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یم را مردی تنها و تنها .شدیم آونگ رسش در شانگریه

ی مثال عشقش که خواست  بدون که مردی .بود زدنز

  .او گاهامن شد محبت و گذشت از رسشار و توقع

زی روی را دستش کند، نگاه بردیا به اینکه بدون  کشید زمی 

ی و  صدای کرد، لمس را بردیا یبسته یخ انگشتان وقت 

  .پیچید اتاقک در دردش فریاد

 اردالن .ریختیم اشک و گرفته را هایششانه کمند

 ذهنش در بارها و بارها آنا فریاد صدای و بسته چشم

ه محمد و سامیار .پیچید ی .بودند مانده بردیا به خی   کت 

 آنا تنها مرج، و هرج این میان و زدیم زار بهناز آغوش در

ی که بود  او .شنیدنیم هم را خودش فریاد صدای حت 

ی .خواستیم را بردیا فقط ی افتاد، او روی تابن   اشپیشانز

ی روی را گونه روی هایشاشک و گذاشت بردیا پیشانز

  .آمد فرود او های

 .نذار تنها منو .شو بلند خدا رو تو-
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 و داد تکان را بردیا هایشانه درد و خشم با و زد هق

  .زد فریاد

 .شو بلند-

ی و گرداند رو سامیار  بستهیخ دیوار روی اشپیشانز

نیم و لرزیدیم مردانه محمد، هایشانه و نشست

ی گذاشت   .بریزد فرو هایشاشک حت 

زی نگاهش و نشست بردیا هایگونه روی آنا هایدست  بی 

  .خورد تاب او چشمان

زی- زی ...ببی  میم دارم .کنمیم سکته دارم ...منو ببی   .بردیا می 

  .شو بلند آنا جون

ی ی وقت  ی نشد، بلند صدان  ی وقت   نزد، پلک بردیا حت 

د پلک و شد کند قلبش تپش .آمد بند صدایش   .فشر

  .زد لب و نشست او یشانه روی اردالن دست

یمش-   آنا؟ کلبه تو بی 
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  .داد تکان را اششانه محکم آنا

  .نزن دست من به-

 .گذاشت پایش روی را او رس و نشست بردیا کنار

  آره؟ سارا، کنار بذاریش خواییم-

زی را رسش اردالن  را رسش محکم و رسی    ع آنا .انداخت پایی 

  .داد تکان

  .بذاره تنها منو نمیاد دلش شه،یم بیدار اون .ذارمنیم-

 آنا نگاه .گرفت را دستش و زد چمباتمه او روبروی کمند

 بغضش بارهیک کمند، چشم در چشم و رفت باال

  .شکست

  ...بردیا ...گذاشته تنهام .مرده ...مرده بردیا کمند،-

ی کمند  و گذاشت خود یشانه روی را او رس تابن 

یم بدنش تمام لرزید،یم دستش .کرد نوازش را موهایش

ی پناه خواستیم و لرزید  دوست بدون که باشد آنان 
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، ز  کردن تکیه بدون و شدن داشته دوست بدون داشی 

  .بماند پا رس توانستنیم

یمش اینجا از باید .آنا کنمیم خواهش-   .بی 

 موهای میان دستش و برد فرو او گردن در را رسش آنا

 .بود بریده بریده کلماتش .شد چنگ بردیا

 اتاق تو بذارینش خوامیم اما ...اما ...باشه ...با-

  .خودمون

زی دم صدای کمند  روی اینکه بدون .شنید را اردالن گرفی 

 تا گرفت او روبروی و برد عقب را دستش گرداند

  .کند سکوت

  .عزیزم باشه-

زی روی را مشتش یک اردالن  در .ایستاد و گذاشت زمی 

  .زدیم فریاد کیس ذهنش انتهای
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 جمع رو دوستات یجنازه باید خودت .گناهاته تاوان"

ی  رسش در صدا کهاین از پیش "توئه مجازات این و کتز

  .رفت جلو سامیار که شد خم شود، تکرار

  .برمشیم من-

  .کرد زمزمه بهناز

زی- ی تو مونده همی    .برف تو برین کله با دو هر که بی 

 .انداخت بهناز روی را نور و رفت باال سامیار ابروی

 بود شده پنهان نور تشعشع پشت که را او یچهره بهناز

 .دیدنیم

ی و دست برای بهناز یکنایه از که اردالن   بودن پاچلفت 

 به صدایش و زد پوزخند بود، شده ناراحت سامیار

  .رسید بهناز گوش

ی دمیم قول- مت خودم مردی وقت    .بی 

 او به و سامیار به کرد رو .کرد آرامش بهناز خفیف جیغ

 .کرد اشاره
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  .بریم-

زی و کرد باز را پا دو سامیار  .گذاشت بردیا پاهای طرفی 

 .کشید باال اششانه تا را او حرکت یک با و شد خم

 روی شکم تا را او سامیار و گرفت را بردیا پاهای اردالن

  .چرخید و کشید شانه

ون سامیار تا ایستادند کنار همه  قوهچراغ کمند .برود بی 

زی روی از را ون در از کهحایل در و برداشت زمی  یم بی 

  .کرد بهناز به رو رفت،

گرد تا دو .نخوری درد به نگن که بکن کاری یه توام-

  .بیار سوز

ی  بردارد را نفت کوچک یدبه تا کرد اشاره محمد به کت 

 باال هاپله از و برداشت را دیگر گردسوز دو خودش و

  .رفت

زی کنند باور خواستندنیم که بودند گیج آنقدر  دومی 

ی را دوستشان ز  .دادند دست از نی 
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ی واراتوماتیک فقط    .دادندیم انجام را باید که کارهان 

 به بود، انداخته سامیار جلوی را نور کهحایل در کمند

 کوبیدیم بدنشان به برف .کردیم نگاه او محکم هایقدم

 میان در براق چشم جفت چند متوجه همه باراین و

ی به که آنا پشت را دستش اردالن .شدند درختان  سخت 

  .گذاشت کشیدیم جلو را خودش

  .گرگه از پر برمون دورو .آنا تررسی    ع-

ی شنید،نیم دید،نیم آنا ی به .نبود رسدش دیگر حت 
 

زندگ

 که کیس هر از روز یک عرض در که کردیم فکر ای

ی ی احساس شدت به حاال .شد خایل داشت آن در نقیسر ن 

ی و پنایه
 

  .کردیم درماندگ

ی  احساس حد این تا باید چرا فهمیدنیم هم خودش حت 

ی کند درد  نپذیرفته همش عنوان به را بردیا هیچگاه وقت 

   .بود
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ی  باز را در محمد رفت، باال را ورودی هایپله سامیار وقت 

زی تا کرد کمک او به و کرد   .درآورد را هایشپوتی 

 بود، شده رسخ گریه و رسما از صورتش تمام که بهناز

ی روی را گردسوزها رسی    ع ز  شومینه جلوی و گذاشت می 

ی .دوید یم باال هاپله از که را سامیار تا رونگرداند حت 

  .ببیند رفت

 مرگ دیدن اما .بود نگذاشته اثر رویش خییل سارا مرگ

 را قلبش و ذهن آنقدر ثانیه چند عرض در همآن بردیا،

ی .کند فرار خواستیم دلش که بود ریخته هم به  وقت 

ی   .کرد نجوا فقط و نگرداند رو ایستاد کنارش کت 

  .متنفرم جااین از-

ی   .زد لب کرده بغض کت 

  .شهنیم باورم-

https://t.me/vip_roman


نفی هشت درجهم   نرگس نجمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 سامیار رس پشت که آنا و اردالن به دوخته چشم کمند

  .کرد زمزمه رفتندیم باال هاپله از

  .باشه خواب اشهمه کاش-

 را نفت پیت و انداخت کاناپه روی را خودش محمد

  .گذاشت روبرویش

  .کنم پرشون بیارید رو گردسوزها-

ی ی به رس با کت  ز  را او محمد تارییک آن در و کرد اشاره می 

ی روی اردالن که ایقوهچراغ کمند .ندید ز  بود گذاشته می 

ی .کرد روشن و برداشت را ز  کشید محمد جلوی آرام را می 

وع محمد و  صدایش .کرد گردسوزها کردن پر به رسر

  .داشت بغض

یت-  .کی 

خانه وارد که کمند ز  کنار و کرد باز را در هم آنا شد، آشیی

  .بگذارد تخت روی را بردیا سامیار، تا ایستاد
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 را او وزن سامیار و گذاشت بردیا پشت را دستش اردالن

 تخت روی را او و انداخت اردالن هایدست روی

 .خواباندند

یدست با آنا   به بود شده قفل دهانش جلوی که هان 

ی جسم چکمه سامیار .بود دوخته چشم همشش جانن 

 به کهحایل در .گذاشت ایگوشه و درآورد را بردیا های

 .کرد اشاره اردالن به رفت،یم در سمت

 را در آرام و رفت او همراه دیل دو و شک با اردالن 

 بازوی روی را دستش دید، را او تعلل که سامیار .بست

  .گذاشت او

  .میشه خوب حالش-

زی را رسش اردالن پله از سامیار رس پشت و انداخت پایی 

زی ها ی روی ساعت، کنار .رفت پایی  ز  یتاقچه روی و می 

 را همدیگر توانستندیم حاال و بود گردسوز حمام کنار

 .ببینند
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ی فکر به کیس دیگر 
 

 دست از را سارا صبح نبود، گرسنیک

 نه که بودند شوکه آنقدر و بردیا شب و بودند داده

ی احساس
 

ی نه و کردندیم گرسنیک
 

  .تشنیک

ی آب یشیشه دیدن با کمند ، روی معدنز ز  آنا یاد به می 

  .افتاد

ی یاندازه به آنا باشه حواستون-  ...دیگه .بخوره آب کاقز

 ...نیست بردیا دیگه
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ی صدای   .بود افتاده خش داد،یم فرو را بغضش که کت 

 شدیم؟ جمع هم دور که حاال چرا شد؟ اینطوری چرا-

ی  باال شانه کرد، حس را دوستانش بارشماتت نگاه وقت 

  .انداخت
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ی- زی احساسان   طول هامدت دونمیم بینم، واقع من .هستی 

ی اون بتونم تا کشهیم  خوابیدنو باال اون که جسدهان 

زی نگام اینطوری پس .کنم فراموش   .نکنی 

ی و بود ایستاده پنجره جلوی که آنا  به را دارشتب پیشانز

ی که لبخندی .زد لبخند بود داده تکیه شیشه  حسش حت 

  .نکرد

ی و کردی امتحان رو دوری اگر اما .بهناز باشه-  نخواست 

 باز روی با کیس باش نداشته انتظار بدی، ادامه طوراون

  .کنه استقبال ازت

زی را رسش و دید اردالن لب یگوشه را لبخند کمند  پایی 

 اتمام کیس با آنا که بودند نشنیده و ندیده .انداخت

ی که رسیدیم نظر به طوراین .کند حجت  آنا گایهتکیهن 

  .انداخت باال شانه هم باز بهناز .شده جسارتش باعث

  .باشه-

  .شد بلند جا از خسته اردالن
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م رو بردیا میدی اجازه- ینیم آنا؟ باال بی   تو طوراین تونز

ی اتاق   .بخوان 

  .داد تکان رس و بست چشم آنا

 .باشه-

ی  آنا شدند، باال یطبقه رایه محمد و اردالن وقت 

 .کرد نگاه بهناز به و روگرداند

ی برق و بود شده کدر هایشچشم 
 

 .نداشت را همیشیک

ی لب را پایش کف بهناز ز  صورتش قاب و بود گذاشته می 

 گردسوز ضعیف یشعله به .بود پیدا زانوهایش باالی از

ده گلویش روی دستش و کردیم نگاه   .شدیم فشر

  .دارم بدی حس خییل من-

ی   .کرد نگاهش اخم با کت 

وع- ی باز .بهناز نکن رسر ی منقز  کردی؟ باقز

 .ستزده جن خونه انگار .گمیم جدی-
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 برای و برگشت بود، ایستاده شومینه روبروی که کمند

زی   .کرد تصدیق را بهناز حرف باراولی 

این و روح و جن به .نیست طبییع هامرگ منم نظر به-

ی یه نظرم به فقط .ندارم کاری ها  هامرگ این جوران 

  .شده ریزیبرنامه

 کرد،یم نگاه او به شده درشت هایچشم با که آنا

  .برد باال را صدایش

 لب خورده سارا رس بافید؟یم هم به چیه خزعبالت این-

 .گرفت برق هم رو بردیا .شده خفه آب تو و وان

زی هاپله از که محمد ی به نگایه باال از رفت،یم پایی   که کت 

ه کمند به ترسیده   گفت و انداخت بود شده خی 

ایط این حال هر به-  پلیسم .نیست خوب اصال رسر

ه .نیومد   .کمک دنبال بریم صبح بهی 

  .ایستاد کمند کنار و رفت جلو سامیار
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 پیدا کلبه یا خونه یه تونستیمیم کاش .خوبیه پیشنهاد-

 حداقل یا اونجا بریم میارن کمک هابچه تا و کنیم

یم کمک ازشون ایط این تو بدونن هااون شاید .بگی   رسر

  .بشیم خارج جااین از چطور باید

 .ایستاد او کنار و رفت جلو محکم محمد

ی همه که اومد پلیس نه ساعت تا فردا اگر- ز یم ردیف چی 

ی و من نه اگر شه،   .بیاریم کمک که ریمیم کت 

 مبل پشت را هایشدست و نشست بهناز کنار اردالن

  .پیچید رعد خروش پر صدای که گذاشت

  هوا؟ این با-

  .داد رستکان محکم محمد

 گ تا نیست معلوم کنیم نگاه هوا به بخوایم اگر .بله-

  .بمونیم اینجا باید

  .کرد سامیار به رو و داد تکان رسی اردالن
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ی و بهناز و محمد .شیمیم تقسیم پس- زی برن کت   پایی 

زی بتونن شاید ن رو هاماشی   آنا و تو و من .شهر سمت بی 

 .کنیم پیدا خونه یه یا کلبه یه شاید ریمیم کمند و

ی به بهناز .شدند پراکنده کمکم همه تصمیم این با  راحت 

 کمند هایپلک که بود گذشته شبنیمه از و خوابید

زی  .شد سنگی 

ی  یم محمد و برد خوابش تا زد حرف محمد با آنقدر کت 

ی وقت هر دانست زی خییل یا ترسیده کت   زیاد است غمگی 

زی برای .کندیم صحبت ی تا گذاشت همی   تواندیم که جان 

 زیر اتاق هایپله روی اردالن .کند خایل را خودش

ی وانز ی زنگ به گوش صبح تا و نشست شی   آنا از صدان 

ی دانستیم .بود  اما بیند،یم کابوس است ناراحت وقت 

 سامیار .نگذاشت هم بر پلک صبح تا آنا دانستنیم

 خوابش صبح طلوع با که کرد نگاه سارا چمدان به آنقدر

  .برد
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 رس اردالن .آمدند خودشان به محمد صدای با همه

 گردنش دور دستش و برداشت دیوار از را دردناکش

زی صدای .شد حلقه ی به و پیچید هایشرگ شکسی   سخت 

ون اتاقش از آنا که شد بلند پله روی از  با .رفت بی 

 که ایچهره و قبل شب لباس همان با که اردالن دیدن

ی ین  ی و خوان 
 

  .گزید لب زد،یم فریاد را خستیک

  .نبود نیازی اما اردالن، ممنون-

ی و دزدید چشم زی هاپله از محکم وقت   اردالن رفت، پایی 

  .افتاد راه رسش پشت

ی صبح-   .بخی 

 همه بهناز جز به .شد سالن وارد و داد تکان رسی آنا

ی .بودند جمع   .کرد نگاه کمند به ترسیده کت 

 کجاست؟ بهناز-
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  .رفت باال کمند ابروی یک

  .اینجاست کردمیم فکر .نبود اتاق تو شدم بیدار-

ی یزدهوحشت نگاه  پر سامیار .نشد جدا کمند از کت 

  کرد بلند صدا تشویش

  ...بهناز-

 را دستش محمد و رفت باال را هاپله ییک تا دو اردالن

  .رفت او دنبال به شتاب پر و کرد حلقه نرده دور

 وسط زدهیخ که آنا جز به دویدند دنبالشان به همه

ی به رو که ایشومینه به و ایستاده سالن  رفتیم خامویسر

  .بود دوخته چشم

ب با اردالن ی و کرد باز را اتاق در ضز  پیدا را بهناز وقت 

ی هیچ .کرد باز را هااتاق در تک تک نکرد،  بهناز از خی 

زی .نبود   .گرداند چشم دوستانش بی 

  رفته؟ گوری کدوم-

ی   زد لب کرده بغض کت 
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 ...نکنه-

ی روی را انگشتش کمند   .گذاشت اشبیتز

، نگو- ی کت   .نگو هیجی

  .شد رسازیر هاپله از سامیار

ونه شاید-   .بی 

زی کمند زی دنبالش به که طورهمی   تکان رس رفتیم پایی 

  .داد

ون متنفره، رسما از بهناز- ه بی   .نمی 

ی و گذشت آنا کنار از رسعت به سامیار  خواستیم وقت 

خانه وسط که شد بهناز متوجه برود، در سمت به ز  آشیی

  .کرد نگاه او به مبهوت .افتاده

 به همه بعد کیم و کرد دنبال را او نگاه خط کمند

خانه ز  گشتیم زخم جای دنبال اردالن .بردند هجوم آشیی

 هایاشک .گذاشت بهناز مچ روی را دستش محمد و
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ی  و کرد باز را چشمش یک بهناز شد، رسازیر که کت 

  .زد نیشخند

  .مردم من-

ی سامیار ی لیوان کمند و رفت عقب عصت   در که آن 

 محکم را بپاشد او صورت به خواستیم و بود دستش

 .انداخت سینک در

ی  ی ترس از کت   کم لگد اردالن و افتاد هقهق به بیشی 

ی   .کوبید بهناز پهلوی به جانز

  .نفهم-

زی روی محمد   .شد آوار زمی 

  .بهناز بیشعوری خییل واقعا-
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 و شد سست پاهایش در، به زده تکیه .برید آنا نفس

زی به تا خراشید را پشتش در هایمنبت  اردالن .رسید زمی 

ی آب یشیشه دنبال کمند و دوید سمتش به  معدنز

 دوستان به لبخند با هایشآرنج به زده تکیه بهناز .گشت

ی   .کرد نگاه اشعصت 

 دلییل واال .نیست طبییع هامرگ داریم قبول همه پس-

سید نداشت   .بی 

ی با که اردالن  و گرفته کمند از را آب یشیشه لرزان دست 

  .زد فریاد کردیم نزدیک آنا هایلب به

زی .نیست رست تو عقل جو یه-  تا دو یجنازه دیروز همی 

 اثبات برای تو اونوقت دستمون، رو افتاد دوستامون از

؟یم بازی تئاتر حرفت   کتز

  .رفت عقب و داد تکان تاسف به رسی سامیار

ی واقعا-   .بهناز فکرین 

یم اشسینه به مشت با و کشیدیم عمیق هاینفس آنا

 به اردالن و بود رسازیر لبش کنار از آب قطرات .کوبید
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 زد پس را بطری آنا .کردیم خایل دهانش در را بطری زور

ه و   .زد لب بود ایستاده رسش باالی که بهناز به خی 

  .بریم اینجا از ...از-

 آنا چشم از که اشیک قطره و نشست او روبروی بهناز

  .کرد پاک را ریختیم فرو

زی .ریمیم-   .امروز همی 

ی برود، خواستیم آنا اگر .ایستاد اردالن  را او بود حاضز

 .کند یط پیاده را مسافت تمام و بیندازد دوش روی

  .محمد سمت چرخید

ی یه زودتر- ز   .بیفتیم راه که بخوریم چی 

 موافقت عالمت به بود ایستاده سینک جلوی که کمند

  .داد تکان رس

  .کنهیم پیدا رایه یه یکیمون باالخره .بشیم تقسیم باید-

ی به نگایه محمد   .انداخت جوشیدیم که کی 

ی و من-   میای؟ بهناز .ماشینا رساغ ریمیم کت 
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  .داد تکان رس رسی    ع بهناز

م آنا و اردالن با من .نه-   .می 

 زود که بهناز .داد تکان رس موافقت عالمت به محمد

 بود، کرده آماده را صبحانه بساط و بود شده بیدار

  .کرد پر را هالیوان

  .بریم که بخورید زودتر پس-

 کنار را خودشان لقمه دو ییک با و سکوت در همه

 در جلوی پوشیده لباس بعد یدقیقه بیست .کشیدند

  .کرد اردالن به رو سامیار .ایستادند

ی-   .زیاده گرگ اینجا بردار، رو تی 

؟ خودت-   خی

ی اینجا .برداشتم ساطور من- ز   .نیست ایدیگه چی 

آن به کند پنهان را ترسش کردیم سیع حالیکه در محمد

  .بود نکرده را هاگرگ فکر .کرد نگاه ها

ی من- م؟ خی   بی 
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  .کرد نگاهش سامیار

  .بردار چاقو یه کشو تو از توهم-

خانه سمت به آلود گل هایبوت همان با محمد ز  آشیی

 مشتش در را بلند چاقوی کهحایل در بعد کیم و رفت

د،یم   .ایستاد هاآن کنار فشر

  .کرد باز را در و کرد ترمحکم را سفیدش گردنشال آنا

ی برف بارش  رو دیدشان غلیظ مه اما بود، شده کمی 

  .زد پچ اردالن .بود کرده محدود

 ادامه وضعیت این گ تا نیست معلوم .بریم مجبوریم-

  .داره

ون را پایش او از پیش سامیار   .گذاشت بی 

  .بریم-

  .کرد نگاه کمند به و گرداند رو

ی .نشید جدا هم از زیاده، خییل مه-  دستاتون المقدورحت 

 .نکنید گم رو همدیگر که هم به بدید رو
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ی  دیگر طرف بهناز و محمد بازوی به زد چنگ جا در کت 

ی .ایستاد اردالن زی را هاپله آرام وقت   رو اردالن رفتند، پایی 

  .کرد محمد به

  .برو-

 باالی تا را کالهش کهحایل در و داد تکان رسی محمد

زی ابرو ی به کشید،یم پایی   کنار از آرام .کرد اشاره کت 

ی .گذشتند هاطاریم  محمد رفتند، جلو قدم چند وقت 

 توانست تا شکافت را غلیظ مه نگاهش و برگشت ناامید

  .کند پیدا را اردالن

  .رسیمنیم شبم تا طوریاین سخته، خییل حرکت-

ون برف از را پایش کردیم سیع هم خودش که اردالن  بی 

  .کرد نگاه او به مستأصل بکشد،

 .برنمیاد دستمون از کاری-

 و کرد باز را اشزدهیخ هایلب لرزیدیم حالیکه در کمند

  .بود نجوا صدایش
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ه کنیم پیدا چوب-  ازش عصا عنوان به تونیمیم .بهی 

  .کنیم استفاده
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  .گفت بلند بود شنیده را صدایش که سامیار

ی هم بریم-   .کنیم پیدا بلند چوب هم برداریم، رو تی 

 حرکت رسش پشت بود فهمیده را او منظور که اردالن

 .نکند گم را او شد باعث سامیار مشیک پالتوی .کرد

ی به و رفتیم فرو برف در زانو تا پاهایشان  را آن سخت 

ون  نفس و کوبیدیم صورتشان به برف .کشیدندیم بی 

ی اردالن بعد یدقیقه چند .بود کرده سخت را کشیدن  تی 

یچوب تل به و برداشت را ی زیر که هان  وانز  اشاره بود شی 

 .کرد

زی از شاید- ی یه هااین بی  ز   .کنیم پیدا چی 
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  .ندید را سامیار رس حرکت

  .شیمیم خسته بزرگن، اونا-

 و ایستاد درخت جلوی سامیار که گرداند چشم اردالن

  .کرد بلند صدا

ی قالب بیا-   .باال برم بگی 

 و درخت به زد تکیه و رفت جلو را قدم چند اردالن

  .برد فرو هم در را انگشتانش .لرزید رسما از پشتش

ی-   .باال بیی

 و گذاشت اردالن هایشانه روی را هایشدست سامیار

 باال را خودش و نشست او هایدست روی کفشش کف

  .کشید

ی  بود نظرش مد که ایشاخه به دستش دو هر وقت 

 و شد خم شاخه .شد آویزان آن به وزن تمام با رسید،

 تکان رس .برید نفسش راه و ریختند صورتش روی هابرف

  .شد جدا تنه از بلند صدای با شاخه و داد
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ی  را او اردالن کرد،یم سقوط درخت یشاخه با وقت 

ی به سامیار و گرفت  دو هر .کرد حفظ را تعادلش سخت 

ی نسبتا یشاخه به زناننفسنفس  دست در که پهتز

  .زد لبخند اردالن .کردند نگاه بود سامیار

  .خوبه-

 و رفت باال اردالن باراین اما کردند، تکرار را کار هم باز

ی با توانست  جای دستش چند هر .کند قطع را شاخه تی 

ی که کرد ضعیف را شاخه اما نداشت، مانور  آن به وقت 

 .شد جدا تنه از رسی    ع شاخه شد آویزان

ها و ناامید محمد کهحایل در بعد، ساعت نیم   دخی 

یشاخه با که دیدند را هاآن بودند شده نگران  زیر که هان 

 بودند گرفته دست به هم را چوب دو و بودند زده بغل

یم جلو را خودشان پیش از تررسی    ع .آمدندیم جلو و

 کشدست هایدست لرزید،یم رسما از که آنا .کشیدند

 .شود گرم شاید کردیم ها و ساییدیم هم به را اششده

  .گرفت اشگریه که بود درمانده آنقدر
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  .بریم زودتر خدا رو تو-

ی کهحایل در .بزند حرف توانستنیم بهناز  در جای حت 

 و کردیم خم را پاهایش شود، گرم که نداشت زدن جا

یم فرو برف در زانویش رس بار هر و کردیم صاف رسی    ع

  .رفت
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 سیع و گذاشت هایشگونه روی را هایشدست کمند

  .کند گرم را صورتش بافتش هایدستکش سایش با کرد

ی  دیگران که شدند نزدیک آنقدر سامیار و اردالن وقت 

  .زد فریاد محمد به رو اردالن بشنوند، را صدایشان

  .میام االن-

ی که محمد  به شود گرم تا بود گرفته آغوش در را کت 

 آن از زودتر و برود خواستیم فقط .رفت او سمت
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ی .شود رها رسد و سفید جهنم  نگاه هاآن به لرزان کت 

 را بلند و ضخیم چوب دو محمد .رسیدند هم به تا کرد

زی در را دو هر و گرفت او از  چوب مثل و برد فرو زمی 

ی به تا کرد استفاده هاآن از اسیک   .رسید کت 

 .افتادند راه و داد او به را آنها از ییک

ی  ی شد، تقسیم چوب  ها وقت   که طورهمان و حرفن 

 رس پشت اردالن .شدند دسته دو بودند گرفته تصمیم

 بود اطرافش به حواسش تمام و رفتیم جلو بهناز و آنا

ند قرار حمله مورد دیگری حیوان یا گرگ توسط که  .نگی 

غلیظ مه لحظه هر و پیچیدیم گوششان در باد یزوزه 

ی .شدیم تر   .شد بلند بهناز صدای رفتند، جلوتر وقت 

ی- ییم رو برگشت مسی    اردالن؟ دونز

ی کردیم سیع کهحایل در و ایستاد اردالن  قدم دو حت 

  .داد را جوابش ببیند را جلوتر

 .نه-
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 دست به ترسیده هم آنا .شد میخکوب جایش رس بهناز

  .زد چنگ او

  برگردیم؟ خوایمیم چطوری پس-

ی شنیدن با اردالن ی هیچ که صدان   باد یزوزه به شباهت 

 و بهناز .کنند سکوت هاآن تا کرد بلند دست نداشت

 همدیگر انگار که ایستادند هم تنگ آنچنان ترسیده آنا

ی .اندگرفته آغوش در را  شد، بلند دوم بار برای صدا وقت 

  .داد نشان را چپ سمت اردالن

  .طرف این از-

ی نرم صدای نگران و افتاد راه هاآن رس پشت خودش  پان 

  .کردیم نگاه رس پشت به دائم و شنیدیم که بود

 باد جهت به حواسمون اگر میاد؛ غرب از باد روزه چند-

ی تونیمیم باشه  اطمینان برای اما .کنیم پیدا رو مسی 

درخت به ببندیم که آوردم پارچه تیکه تا چند من خاطر

  .ها
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زی گفت، که را این  دور را قرمز یپارچه باریک نوار اولی 

  .بست درخت یتنه

  آوردی؟ کجا از-

 رس پشت را دستش و برد فرو برف در را چوب اردالن

 پشت به هم باز .کند حرکت تررسی    ع تا گذاشت بهناز

  .کرد نگاه رس

  .کردم پاره رو ورزشیم لباس-

ون پالتو جیب از را قوهچراغ آنا  روشنش و کشید بی 

 شد متوجه که کند اشمسخره خواستیم بهناز .کرد

ی را دیدشان و شکافدیم را مه قوهچراغ واقعا  .کندیم بهی 

 اشپشمینه هایچکمه .رفت آنا رس پشت و بست لب 

 رس پاهایش .خیس هایشجوراب و بود شده برف از پر

ی و ی به شده حسن  ی ده .کشیدیم جلو را بدنش سخت   می 

 و بستیم درخت یتنه دور را بعدی نوار اردالن جلوتر

 را بدنش بهناز و آنا بلند جیغ که کردیم نگاه را اطراف

 رساند هاآن به را خودش بلند قدم دو با و رسی    ع .لرزاند
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 و ردیف هاگرگ .لرزید قلبش درنده گرگ سه دیدن با و

ی یک در ی بدن از ایسایه و ایستاده هاآن می   خاکسی 

 اینکه بدون اردالن .میشد دیده هایشانچشم برق و

 و بهناز هایدست و برد عقب را هایشدست بزند حرف

د بودند شده خشک ترس از که را آنا  لب آهسته .فشر

  .زد

  .نکنید فرارم نیاد، در صداتون-

 تریس از رسما، اثر در نه اینبار لرزید،یم بهناز بدن تمام

ی هیچ اما آنا .بود گرفته ریشه هایشاستخوان تا که ز  چی 

 و شدیم مرور که بود خاطرات ذهنش در .کردنیم حس

 .دیدیم مرگ یآستانه در را خودش
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 فرو خود جیب در و کرد رها را بهناز دست آرام اردالن

 با و گرفتند باال را رسشان هاگرگ لحظه همان در و برد
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 نگاه اطراف به رسی    ع اردالن .کشیدند زوزه قدرت تمام

ی هایگرگ یکله و رس کهاین از پیش باید کرد،  بیشی 

 .کردیم فکری شد،یم پیدا

ی   زمزمه و رفت باال دستش آمدند، جلوتر هاگرگ وقت 

  .کرد

ی-  فرار .باال برید درخت از کنید سیع کردم پرت که رو تی 

زییم پیداتون که نکنید   .کیز

 با کردیم حس بهناز و بود رسیده قدیم چند به فاصله

ی اششده سست پاهای  تواندنیم هم بخواهد اگر حت 

 .کند فرار

 با توانستندیم .فهمیدنیم را هاگرگ تردید دلیل اردالن 

ی را هاآن پرش یک  چشم در چشم اما کنند، غافلگی 

ی و دوخته اردالن  .بود شده قطع شانزوزه صدای حت 

ی- ی تا فقط ریدیم عقب وقت   .بزنید فریاد تونیدیم که جان 

 .نباشه صداتون تو ترس
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ی
 

 .کشید عقب را خودش بود ایستاده وسط که گرگ

 به چون دهد، حمله فرصت او به نباید دانستیم اردالن

نیم و کردندیم حمله هم دیگر گرگ دو او از تبعیت

ی همه آن از پس .کند مقابله سه هر با توانست ز  در چی 

 فقط و رفت عقب اردالن دست .افتاد اتفاق ثانیه چند

ی کرد دعا ی بهناز .بشیند هدف به تی   و زد جیغ اختیارن 

ی هدف بدون اردالن زی در و کرد پرت را تی   گرگ حال عی 

ی ز ی .برداشت خی  ی و چرخید دور دو تی   فریادی اردالن وقت 

ی پیچید، درختان میان صدایش که زد  را گرگ شکم تی 

 و افتاد او پای جلوی دقیقا و رفت فرو بدنش در و درید

 شکم دیدن با دیگر هایگرگ .زد فواره شکمش از خون

  .ماندند میخکوب همراهشان یدریده

 گرگ دو و رفتندیم عقب و زدندیم فریاد آنا و بهناز

 چشم اردالن .فرار یا کنند حمله دانستندنیم دیگر

 و او از تقلید به آنا و بهناز و زدیم فریاد هاآن به دوخته

 به بود شده تبدیل فریادشان و رفتندیم عقب ترسیده

 اما زنند،یم فریاد چه برای دانستندنیم .ممتد هایجیغ
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ی
 
 .رفتند عقب قدم به قدم هاگرگ که بود موثر ظاهرا

ون گرگ شکم از خون هنوز  هاینفس و زدیم بی 

  .لرزاندیم را او بدن عمیقش،
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ی و رسی    ع گرگ و بود شده رسخ اردالن پای پیش برف ن 

 .زدیم نفس انقطاع

 و درخت به چسبیده آنا و بود افتاده هقهق به بهناز 

  .زدیم فریاد بسته چشم

ی  اینعره اردالن رفتند، ترعقب و عقب هاگرگ وقت 

زی و گذاشته کنار را تردید هاآن و زد مهیب  درختان بی 

  .شدند پنهان
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 شده خم و نشست زانوهایش روی اردالن هایدست

 دوخته چشم دهانش بخار میان از .کشید عمیق نفس

  .زد لب .بود شده ضعیف هایشنفس که گرگ به بود

 .شکرت خدایا-

ی و کرد دراز دست ب یک با و تردیدن  ی ضز  شکم از را تی 

ون گرگ  چند و خورد محکیم تکان او که کشید بی 

  .داد جان بعد لحظه

 تپش شدت از آنا اما بود، زدن جیغ حال در هنوز بهناز

ف در کردیم حس و کرده سکوت قلب  .است سکته رسر

ی چه دانستندنیم کدامهیچ  زی افتاده، اتفاق   چند همی 

 را اردالن که بود شده باعث بودند رفته عقب که قدیم

ی .نبینند ی و شنیدند را او پای صدای وقت   نزدیک که هیأن 

ی بهناز شد،یم زی روی اختیارن   کهحایل در و افتاد زمی 

ی و بود رفته فرو برف در هایشمشت  به را هاآن اختیارن 

 را وحشتش تمام ممتد، هایجیغ با و پاشیدیم اطراف

  .زدیم زار کرد، تخلیه
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 اردالن .رسیدیم گوش به هم هنوز گرگ یزوزه صدای

  .گرفت را او دهان جلوی و رفت پیش تررسی    ع

 .جااین کشونهیم رو گرگا بقیه جیغات .شو ساکت-

 گرفت درخت به را دستش ترسیده و بست دهان بهناز

ی کرد سیع .ایستاد و کشید باال را خودش و  صدای حت 

  .کرد آنا به رو اردالن .نرسد گوش به هم هایشنفس

؟-   خون 

  .کرد پاک اردالن را هایشاشک و داد تکان رس محکم آنا

  .عزیزم شد تموم .شد تموم دیگه-

  .ترسید اردالن که بود شدید آنقدر آنا لرزش

  .آنا باش آروم-

 درخت به را نوار تا بود گذاشته درخت کنار را اشکوله

ون را آب بطری آن جیب از رسی    ع .ببندد  آنا و کشید بی 

 و شده قفل سینه روی دستش .خورد جرعه چند مطیع
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یم حس ضخیمش پالتوی و پلیور روی از را قلبش تپش

ی حال اما کرد؛   .داشت بهی 

  .کردیم نگاه اطراف به ترسیده هم هنوز بهناز

  نزنیم؟ داد چرا ...چرا-

  .داد را جوابش کند نگاه او به اینکه بدون اردالن

ی- ی داد و جیغ کشهیم زوزه گرگ وقت  یم تحریکشون کتز

ی  ساکت هاگرگ کنید صدا و رس گفتم که موقع اون .کتز

  .بودن

ی بود آمده جا نفسش تازه که بهناز  دست در را چوبدست 

 .رفت عقب و گرفت

  .کلبه برم خوامیم .نیستم دیگه من-

ی اردالن   .کرد نگاهش عصت 

 یه به برسونیم رو خودمون باید .درنیار بازی مسخره-

  .بهناز بیاریم کمک باید .خونه یا کلبه

  .رفت عقب مصمم بهناز
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  .گردمبریم من .نشدیم دور خییل .نیاید شما-

ی  .شد گم مه دل در و نداد اهمیت آنا فریاد به حت 

ی دور ترمحکم را دستش کمند لحظه همان در چوبدست 

 .رفت جلو ترسخت را بعدی قدم و کرد حلقه اش

ی رفتندیم پیش چه هر  ی رسباالن  زی راه و شدیم بیشی   رفی 

 مستقیم برف و باد و شده ترکم درختان تراکم .ترسخت

  .شد بلند کمند لرزان صدای .کوبیدیم صورتشان به

 .باش مراقب .میشه باریک داره راه-
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ی سامیار ب یک با را اشچوبدست   و برد فرو برف در ضز

  .کشید باال را خودش

  .بیا من رس پشت تو .هست حواسم-
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ی نه و دیدندیم ایکلبه نه گرداندندیم چشم چه هر  حت 

  .شوند امیدوار که رایه

ی سامیار  را گلویش عمیق نفس و کرد بلند را چوبدست 

ی دست دو با .برید  فرو برف در و کرد بلند را چوبدست 

  .انداخت آن روی را وزنش و برد

ی زیر لحظه یک در  به اینکه از پیش و شد خایل چوبدست 

ی و برف با همراه بیاید خودش ی روی چوبدست   رساشیت 

  .خورد غلت

 صدای و شدیم پاشیده اطراف به هابرف چرخش هر با

یم فرو دهانش در برف .دورتر و دور کمند ممتد جیغ

زی دهد، انجام توانست که کاری تنها .رفت  هاچشم بسی 

  .بود دهانش و

زی به رو رسش و خورد درخت به محکم کمرش  قرار زمی 

 کند، کم را رسعت هایشدست کمک با کرد سیع .گرفت

 .نشد موفق اما
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د تقدیر دست به را خودش و داد قضا به تن   چند .سیی

ی بعد لحظه ی رساشیت    .هم سامیار رسعت و شد کمی 

ی زی به وقت   آسمان به رو بسته چشم رسید، مسطح زمی 

 در به سالم جان کردنیم باور و زدیم نفسنفس .خوابید

 .برده

یبرف   صدای که تکاند را بود مانده صورتش روی که هان 

ی به .شنید دور از را کمند فریاد  دستش و نشست سخت 

ی .کشید رسش پشت را زی وقت   نشکسته، رسش شد مطمی 

زی روی را مشتش  که بایستد خواستیم و گذاشت زمی 

  .پیچید کمرش در درد

یم صدایش همچنان کمند .ایستاد جایش رس مستأصل

 ناچار .پیچیدیم درخت و کوه میان سامیار اسم و زد

  .کرد بلند صدا

  .خوبم-

 بلند صدایش هم باز بعد کیم .شد قطع کمند صدای

  .شد
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  .پیشت میام-

  .شد اکو سامیار صدای

  .نه-

  .داد جواب کمند که شد منتظر کیم

 .میام-

 باال آن از که ایرایه دو سمت به و کرد سکوت سامیار

  .کشید پا بودند آمده

ی ی حت   و کند حرکت ترراحت که نداشت هم چوبدست 

ب کمر  .بود بریده را نفسش اش،دیده ضز

ی درست  نشست درخت تک یتنه روی دستش که زمانز

 یشاخه به زد چنگ محمد کشید، جلو را خودش و

  .کرد حفظ را تعادش و درخت از آویخته

 .لعنت-

ی ی دستش یک با کت   دست با و بود گرفته را چوبدست 

  .را محمد بازوی دیگر
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 کنند، سقوط داشت امکان لحظه هر و بود رساشیب راه

یم پیش سامیار و اردالن از ترراحت حال هر به اما

ی .رفتند  حس و بودند راه در که بود ساعت دو از بیشی 

  .ندارد تمایم راه که کردندیم

ی زی دور از وقت   فرو برف در نیمه تا که دیدند را هاماشی 

 .کردند نگاه هم به بعد اما زدند، لبخند اول بود، رفته

ی محمد ی به عصت    .کوبید اشپیشانز

  .زده یخ باتری حتما-
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ی  امیدوار هموار و فریع یجاده به شدن نزدیک با که کت 

  .زد لبخند بود، شده

  .کنیمیم کاریش یه-
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ی زی به پایشان وقت  زی کنار و رسید زمی   .ایستادند ماشی 

ی با را درب روی برف محمد زی روی چوبدست   .ریخت زمی 

زی انگار و بود برف از انباشته شیشه  برف زیر ماشی 

ی با .بود شده مدفون  را سوییچ لرزیدیم رسما از که دست 

ون جیبش از  .کشید بی 

ی   در و گرداند قفل در را سوییچ نکرد، کار ریموت وقت 

زی سقف باالی از شد باز که ی به ماشی   هر .زد لبخند کت 

ی و گرداند را سوییچ .شدند سوار دو ی وقت  زی حت   ماشی 

 فرمان روی محکم  پیاپیش هایمشت نخورد، استارت

  .آمد فرود

ی- ی ...لعنت  ی ...لعنت    .لعنت 

ی  .سایید هم به را هایشدست کت 

 .کن امتحان دوباره-

 به نگایه .نرسید نتیجه به و زد استارت بارها و بارها

 بود مانده جا به برف تیل جاده آن از .انداخت اطراف

  .زدیم را چشم اشسفیدی که
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ی با .نبود ایپرنده هیچ که آدم، تنها نه
 

 را رسشان درماندگ

ی .دادند تکیه صندیل به ی وقت  زی به چشمش کت   ماشی 

  .کشید جلو را خودش افتاد، اردالن

زی همه سوییچ-   آوردی؟ رو هاماشی 

  .آوردم-

ی منظور متوجه تازه  و کرد بلند رس رسی    ع .شد کت 

زی روی چشمش  .شد پیاده محمد .نشست اردالن ماشی 

زی تو-   .بشی 

ی  جلو قدیم هنوز .داد تکان موافقت عالمت به رسی کت 

ی از برف ریزش صدای با که بود نرفته  آن به رساشیت 

 .گرداند رو سمت

ی   دنبال را نگاهش خط بود مانده او روی چشمش که کت 

 را جلوتر قدم دو گذاشتنیم مه .ندید را کیس و کرد

 و نزدیک سواراسیک .کردند نگاه هم به متعجب  .ببینند

ی با گایه و شدیم ترنزدیک  هایبرف روی از بلند جهیسر

زی و پریدیم انباشته هم روی  سکوت آن میان صدا همی 
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ی .پیچیدیم  گوش برف ریزش صدای به محمد و کت 

ده ی .دوختند چشم راه به متعجب و سیی  سوار اسیک وقت 

 .دهند تشخیص را او اندام توانستند کرد، آرام را حرکتش

ی فقط  او به متعجب .خوردیم تکان مه در که بود هیان 

 و داد تکیه درخت به را هااسیک چوب تا کردند نگاه

زی روی و کرد باز مخصوص جای از را پایش  .پرید زمی 

زی محمد ی و شد نزدیک و زد دور را ماشی   قدیم دو به وقت 

 .زد لب زدهبهت رسید، او

؟یم چیکار اینجا تو-  کتز

 دستش اردالن اما رفت، فرو جیبش در سواراسیک دست

ون جیبش از را   .کرد روشن را قوه چراغ و کشید بی 

  .کرد نگاه اطراف به مستأصل

 دودی نه و گردیمیم داریم ساعته سه .آنا برگردیم باید-

  .ایجنبنده نه و هست ایکلبه بده نشون که بینیمیم

ی نیم که آنا ی به بود ساعت  ی کارشان بودن ثمرن   برده نی

  .داد تکان رس بود،
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 .باشه-

زی دیدن با اردالن و بود شده عوض باد وزش جهت  اولی 

 .فهمید را این قرمز نوار

 پشت از را آنا پای صدای .افتاد راه و کرد باز را نوار 

 کهاین از داشت، وحشت هم هنوز آنا .شنیدیم رسش

 هر .کردیم نگاه اطراف به دائم و ترسیده برگردند هاگرگ

ی چند ز ی هیات جز دیدنیم چی   غرق مه در که درختانز

 و کند لمس را درختان تک تک کردیم سیع .بودند شده

ی با آنا و ایستاد اردالن بعد کیم .برود جلو  از که بدنز

  .کنارش لرزید،یم ترس و رسما

  .کرد نگاه اطراف به گیج اردالن

  .شدیم گم کنمیم فکر-

  .کرد نگاهش زدهوحشت آنا

ی- ؟ یعتز   خی

ی با اردالن   .کرد نگاه اطراف به خورد گره ابروهان 
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  .ندیدم نواری هیچ ربعه یک-

ی اما کند، برریس را اطراف هایدرخت کرد سیع ز  چی 

  .ندید

زی تو-   .بندازم بر دورو این به نگاه یه من تا باش جا همی 

  .داد جواب رسی    ع آنا

  .میام باهات نه،-

  .کرد نگاهش مهر با اردالن

ی صدام همینجام، من .میشه کند حرکت جان، آنا-  کتز

 .شنومیم
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دست و داد تکیه رسش پشت درخت به ترسیده آنا

  .برد فرو هایشجیب در را هایش

  .بیا زود ...زود-
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 آنا گرفت، فاصله که قدم دو و داد تکان رسی اردالن

ی بعد کیم .ندید را او دیگر  .نشنید را پایش صدای حت 

 صدای دهد تشخیص توانستنیم که بود ترسیده آنقدر

ی باد .گرگ یا است باد مال زوزه  صورتش به که ایوحیسر

ی بود شده باعث خوردیم  اطرافش به درست نتواند حت 

 .کند نگاه

ی به  یم صورتش به برف .کردیم باز را هایشپلک سخت 

ی .لرزاندیم را بدنش و کوبید  دقیقه چند از بیشی 

  .کند تحمل نتوانست

؟ اردالن ...اردالن ...ار-   کجان 

زی ضعیفش صدای ی به باد بی   را صدایش .نرسید جان 

  .برد باالتر

  ...اردالن-

ی ی وقت   هیچ .کرد نگاه اطرافش به خوف با نیامد، صدان 

ی ز  که جنگیل میان بود مانده تنها و تک .نبود پیدا چی 

  .ساییدندیم آسمان به رس درختانش
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ی هایگرگ با  و گرفته آغوش در را او که بادی و وحیسر

ی احساس .بکشد نفس گذاشتنیم  مغز تا بدبخت 

  .گرفت راه استخوانش

خورده ترک هایلب و شد جاری هایشاشک ناخودآگاه

  .خورد تکان اش

  .نذار تنهام-

 و زد رس رسیدیم فکرش که ایگوشه هر به اما کمند

 و چرخید خود دور ترسیده .نکرد پیدا جاهیچ را سامیار

 که سفیدی و برف از حجم آن میان .دید تنها را خودش

  .کرد بلند صدا سامیار، برای نگراندل زد،یم را چشمش

  ...سامیار-

ی کمند و خورد تکان تپه روی هایبرف از کیم  اهمیتن 

  .زد فریاد و گذاشت دهانش طرف دو را هایشدست

 .سامیار-
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 گوشش در سامیار اسم انعکاس و شدیم اکو صدایش

  .نواختیم مرگ ناقوس مثل

 ....یار ...م ...سا-

ی صدای  با و چرخید رسی    ع .شد بلند رسش پشت از مهیت 

ی حجم دیدن
ز
وحشت آورد،یم هجوم سمتش به که برق

ی .ماند میخکوب جایش رس زده  جا از نکرد وقت حت 

ی خورد،یم هم تکان اگر که بخورد تکان  از تا نداشت زمانز

 صدا شدن نزدیک با .کند فرار کوچک چند هر بهمن آن

  .نشست اشگونه روی اشک ایقطره و بست چشم

 ...سام-

 و کرد پر را دهانش که بود برف و ماند نیمه کالمش

 تا ریزش آن با همراه که گرفت آغوش در را او آنچنان

زی  .شد کشیده تپه پایی 

زی پیشواز و ترس و ناامیدی هجوم میان  تنها مرگ، رفی 

ه به دستش لحظه همان که بود بهناز  کلبه در یدستگی 

  .کرد باز کامل را در .زد وجود عمق از لبخندی و رسید
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 از بعد و درآورده را هایشبوت .بود برنگشته کسهیچ

 رفت گاز سمت به راحت دیل با هایشلباس کردن آویزان

وع خودش برای و  لبخند .کرد جوجه کردن کباب به رسر

 در شده قطعه هایجوجه که توری سبد یدسته و زدیم

د مشتش در را شدندیم گداخته آن   .فشر

 منو کدومتون هیچ وقت هیچ .متنفرم همتون از-

  .ندیدین

ی  و کرد نوشابه از پر را لیوان شد، کباب هاجوجه وقت 

ی در را لیوان و جوجه از انباشته بشقاب ی سیتز  آن 

زی .بازگشت هال به و گذاشت  هم رس پشت که طورهمی 

  .زد پوزخند چپاند،یم دهان در را هاجوجه

  .برنگردین که برید-

 کیم .کشید دراز مبل روی و برد فرو را آخر هایلقمه

ی با که زی هایشپلک کرد، بازی گویسر  نفهمید و شد سنگی 

  .برد خوابش گ
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 که اردالن دیدن با .پرید جا از کلبه در صدای با

 .شد بلند جا از رسی    ع کردیم نگاه اطراف به رساسیمه

ی-   شده؟ خی

  برنگشته؟ آنا ...آنا-

 جدا هم از نداشت انتظار .خورد گره بهناز ابروهای

  .باشند شده

  نبود؟ تو با مگه نه،-

ون کلبه از و داد تکان رس رسی    ع اردالن  به بهناز .دوید بی 

ه مانده باز در  لبش روی لبخند کمکم و ماند خی 

 .نشست
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م و ساعت صدادار آونگ میان اشقهقه صدای ز یهی   هان 

ی به رو که  از بعد یک ساعت .پیچید رفتندیم خامویسر

ون کمک دنبال به که بود ساعت پنج و بود ظهر  بی 

 .بود برنگشته کسهیچ هنوز و بودند رفته

  .کرد زمزمه لب زیر 

ی دل یه خانوم، بهناز خب- احت سی    .کن اسی 

 کندیم سیع توان تمام با کمند لحظه همان دانستنیم

ی  شاید بزند پس را بود شده انباشته بدنش روی که برقز

  .بکشد نفس بتواند

زی بدنش یم پا و دست دارد کردیم فکر و بود شده سنگی 

 را خودش توانستنیم سانت چند از بیش واقعا اما زند،

 برف دل به ترمحکم و بود آمده بند نفسش .بدهد تکان

 .زد

زی اشسینه کمکم  ی .ترتنگ نفسش و شدیم سنگی   حت 

محکم و زدیم فریاد را خدا دلش در .نداشت گریه توان

 .کوبیدیم تر
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ی  به با دستش رفت، نفسش وقت   زیر از جان کم ایضز

ون برف  را دیگرش دست و گرفت ایدوباره جان .آمد بی 

ی و زد کنار صورتش روی از را برف رسی    ع .کرد آزاد  وقت 

ریه و قلب که کشید عمیق هاینفس آنچنان نشست،

  .سوخت اش

ی تنها و دیدیم تار هایشچشم ز  کیم خواستیم که چی 

ن ر ی اکسی  ی .بود بیشی  ی از که کرد باور وقت 
 

 نجات خفیک

  .رفته فرو برف در کمر تا فهمید تازه کرده، پیدا

زی روی را هایشدست  را خودش کرد سیع و گذاشت زمی 

ی بدنش آنقدر اما بکشد، باال  اشهمرایه که بود حسن 

زی امید به .کردنیم ی هر یا چوب یافی  ز  کند کمکش که چی 

ی اما کرد، نگاه اطراف به ز   .ندید چی 

ی دست هم باز .بزند صدا را سامیار دیگر ترسیدیم حت 

زی روی را هایش  باال جای به باراین و گذاشت زمی 

ی جای بدنش برای کرد سیع خودش کشیدن  باز بیشی 

  .کند
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یجابه صدای و گرداندیم را خودش  .شنیدیم را برف جان 

  .کردیم زمزمه و ریختیم اشک

  .شدم فلج .کن کمک خدایا-

ی جای باراین و گرداند را بدنش هم باز  .شد باز بیشی 

زی روی را هایشدست  را خودش کرد سیع و گذاشت زمی 

ی قفس در پاهایش انگار اما بکشد، باال   .بود کرده گی 

زی به زد چنگ و کشید جلو را خودش  میان هابرف و زمی 

به .ماندند مشتش این از پیش باراین و زد ترعمیق ایضز

زی دل از هابرف که  سانت چند توانست شوند، کنده زمی 

  .بکشد باال را خودش
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زی بعد ساعت نیم تا  را خودش سانت به سانت طورهمی 

ی .کشید باال زی روی شد، آزاد وقت  نفسنفس و افتاد زمی 

  .بست چشم زنان

 نبود مهم .نشیندیم صورتش روی برف نبود مهم برایش

ی بکشد، نفس درست رسما و سوز از تواندنیم که  حت 

 که بود این مهم .نبود حیس هیچ بدنش در که نبود مهم

ی به را خودش باید د آرامش کیم تا رساندیم جان    .بگی 

  .کرد نگاه پاهایش به و نشست و زد تکیه آرنج روی

  .برم باید-

ی  را اشنداشته توان تمام باید فهمید شد، بلند جا از وقت 

 و بود شده رس پاهایش .برود راه بتواند تا کند جمع

  .نداشت را وزنش تحمل یارای

ی به و ایستاد محکم   .دوخت چشم رویش پیش رساشیت 

  .برم باید-
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ی تمام با اردالن لحظه همان  میان توانستیم که رسعت 

  زدیم فریاد و رفتیم پیش درختان

  ...آنا-

ی هیچ ی گوش و ایستاد .نبود صدان  ز ی از .کرد تی   خییل جان 

ی انگار دور  باز .گرگ نه و بود باد نه که شنیدیم صدان 

  .زد فریاد هم

؟ ...آنا-   !کجان 

ی سمت به  فریاد و رفت چیست دانستنیم که صدان 

  .زد

ی لعنت،-   .بینمنیم ...بینمنیم هیجی

ی .کند گریه بود مانده کم  فرود برف دل در اشچوبدست 

ی یاندازه به کهاین از پیش و آمدیم  قدم برود، فرو کاقز

  .بود برداشته را بعدی

  .خدا رو تو ...آنا-
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 کلبه از چقدر که نبود مهم برایش .رفت پیش هم باز

ی که نبود مهم شده، دور ی حت 
 

 باراین و کند حمله گرگ

ی ی حت   .نداشت هم تی 

ی  ی را تی   بود برگشته و گذاشته جا بود شده کلبه وارد وقت 

  .چرخید خودش دور .کند پیدا را آنا تا جنگل دل به

  .آنا-

ی  است توهم دانستنیم اردالن و شد بلند دور از صدان 

 .واقعیت یا شنیده را آنا صدای که

  .زد فریاد هم باز

 .آنا-

ی  روی لبخند شنید، را خودش اسم دوم بار برای وقت 

  .نشست لبش

؟-   کجان 

ی به شتابان او و شد قطع صدا هم باز  صدا که سمت 

  .رفت بود، آمده
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  .بده جواب-

  .بود شده خدا دامان به دست دل در

ی نذار فقط .کردم غلط خدایا-   .بیاد رسش بالن 

؛ من از رو گناه تاوان   .نداره گنایه اون بگی 

 از .شنید رسا را آنا صدای باراین و زد فریاد هم باز

  .زد قهقه شادی

س .میام دارم-  .نی 

ی ی به وقت   آنجا را آنا صدای کرد حس که رسید جان 

  .کرد نگاه اطراف به و ایستاد شنیده،

؟-   کجان 

  .بود ایستاده درخت به چسبیده آنا او قدیم چند در

  .اینجام-

  .بینمتنیم آنا، بزن حرف-

ی و خوشحال آنا   زد فریاد عصت 
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 اردالن؟ بودی کجا بودی؟ رفته کجا-

 تا جلو به بود دوخته چشم و رفت جلو تررسی    ع اردالن

  .ببیند را آنا

  خوبه؟ حالت .ببخشید .کردم گمت-

  .شد بلند آنا هقهق صدای

  .ترسمیم گفتم نرو، گفتم-

 و ترس از صورتش که او روبروی اردالن آخرش کالم با

 .ایستاد بود، شده سفید رسما

 راه اما کنم، پیدا رو نوارها تا اونور اینور رفتم .ببخشید-

  .ندادی جواب اما کردم، صدات خییل .کردم گم رو

 .لرزیدیم بدنش تمام و خوردیم تکان آنا هایشانه
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  .نگو دروغ .نشنیدم-

  .کرد نگاهش خورده گره ابروهای با اردالن

  من؟ عزیز بگم دروغ چرا-

ی آنا  برگشت از اشخوشحایل .نداد جواب حوصلهن 

ی اردالن   .بود خشمش از بیشی 

 .بریم جااین از-

  .بریم-

ی  پیدا کاناپه روی خوابیده را بهناز رسیدند، کلبه به وقت 

  .کردند

 که بود خواب غرق آنچنان و کشیده باال گردن تا را پتو

 .گذاشته تنها را دوستانش چطور انگار نه انگار

 جا از ترسیده بهناز و کوبید هم به را در محکم اردالن

 .پرید

 نشاند لب روی لبخندی لرزید،یم هنوز که آنا دیدن با 

  .رفت جلو و
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  کردی؟ پیداش-

 را هایشچکمه آنا کرد کمک .نداد را جوابش اردالن

ی .کشاند بهناز جای به را او و درآورد  پتو خوابید، آنا وقت 

  .داد هل شومینه جلوی تا را کاناپه و انداخت او روی را

ی و محمد- ؟ کت  ز  برنگشی 

  .انداخت باال شانه بهناز

  .دیگه بودن اینجا االن بودن برگشته-

م اردالن ز  به نگایهنیم و انداخت شومینه در را هاهی 

 .انداخت بهناز

ی-   .رسدشه خییل آنا داریم؟ چان 

خانه سمت به رسی    ع بهناز ز   .رفت آشیی

  .میارم االن-

ی   .زد لب حرص با کرد،یم پر چای از را استکان وقت 

  .رسدشه که جهنم به رسدشه، آنا-
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 .شد رها دستش از قوری شنید، که را اردالن صدای

  .کرد نگاهش اخم با و میخکوب اردالن

  تو؟ مرگته چه رسدشه؟ که جهنم به-

ی تا کند پیدا ایجمله کرد سیع بهناز
ز
 زده که را حرق

 .کند توجیه

 یه خودت .پروندی خواب از منو .بابا نداشتم منظوری-

ی ییم چان  ییم .دیگه براش ریخت   پرم یم خواب از که دونز

  .شمیم سگ

 در که کردیم نگاهش شده باریک هایچشم با اردالن

 به رو را انگشتش در صدای شنیدن با .شد باز کلبه

  .داد تکان بهناز

  .شهنیم تموم اینجا قضیه این-

  .کرد نگاهش محکم بهناز

ی از منو .جهنم به بازم- ییم خی   فوفول؟ بچه ترسونز
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 کمند دیدن با که بازگشت سالن به و گرداند رو اردالن

  .ماند میخکوب

  .رفت جلو رسی    ع بود افتاده بدنش لرز که آنا

ی-   شده؟ خی

 رساپایش به نگایه بود، گرفته را او بازوی کهحایل در

  .انداخت

  !موندی برف زیر انگار وضعیه؟ چه این-

ی پاهای همان با کمند  به را خودش آنا کمک و جانن 

 روبروی .بزند حرف نداشت توان .رساند شومینه

یم تکان و گرفته آغوش در را خودش و نشست شومینه

 .خورد

 این با .لرزیدیم بدنش تمام .رسش و هادست پاهایش، 

لب با .سامیار پیش بود مانده قلبش و ذهن تمام حال

ی ی به که هان    .کرد زمزمه شد،یم باز سخت 

 .یار ...سام ...سام-
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 او کنار بود شده سامیار غیبت متوجه تازه که اردالن

  .ایستاد

  کردی؟ گمش نیومده،-

  .تاد ...اف-

 100_پارت#

 

بهناز جیغ خفیفی کشید و اردالن سریع و عصبی کنار 

 کمند نشست. 

 یعنی چی افتاد، از کجا؟ -

 کو... کوه. -

اردالن چنگ زد بین موهایش. باید به دنبال سامیار 

ست که با رفت. غافل از اینکه سامیار دقایقی طوالنیمی

ت حالی که خون از پشحرکت، در چشمانی بسته و بی

پوش کرده، پشت سرش جاری شده و برف را سرخ

 آخرین خط درختان که مرز بین کوه و جنگل بود، افتاده.
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کرد چای داغ را که سعی میاردالن کالفه و آنا در حالی

به خورد کمند دهد، منتظر بودند تا او بتواند حرف بزند 

 که به دنبال سامیار بروند. 

های کمند انداخت و تکیه زده بود ی شانهبهناز پتو را رو

 کرد. تفاوت به او نگاه میبه دیوار کنار شومینه و بی

 کمی بعد کمند توانست لب باز کند. 

 رم پیشش. فتاد. گفتم میا... از باال از باال.-

توانست کلمات را ادا نفسش گرفته بود و به سختی می

 کند. اردالن صبورانه به او چشم دوخت. 

قتی اومدم پایین پیداش نکردم. صداش... صداش کردم. و-

 بهمن... بهمن اومد. 

های باریک شده زده عقب رفت و بهناز با چشمآنا وحشت

 به او نگاه کرد. 

 چطوری اومدی بیرون؟ -

 کمند شانه باال انداخت. 

 .سخ.. سخت-
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باره بغضش سر با تشویش به اردالن چشم دوخت و یک

 باز کرد. 

من  ونجاها باشه مونده زیر... زیر بهمن. من...اگر ا-

 چیکار کنم؟ 

 اردالن سعی کرد او را آرام کند. 

 همدیگر رو گم کردید؟  نگران نباش. کجا-

رسی به یه شن. میز چپ که بری، کم کم درختا کم میا-

 ره باال، از اون باال افتاد. دوراهی که یه راه می

 لباسی رفت. اردالن سریع به سمت پالتوی آویخته به جا

 چقدر رفته بودید جلو؟ -

 کمند کمی فکر کرد و جواب داد. 

 شاید سیصد چهارصد متر. -

اش را سرش کرد اردالن پالتو را پوشید، کاله چهارخانه

 ی پالتو را بست. و تا آخرین دکمه
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ز میان در از کنار در کلبه تبر و چوبدستی را برداشت و ا

 نیمه باز به کمند نگاه کرد. 

 کنم. پیداش می-

نگران به او نگاه کرد تا در را بست. کمند امیدوار و دل

هق کمند کلبه را پر کرد. از غیبت سامیار و از صدای هق

لرزید بهمنی که روی سرش فرود آمده بود شوکه شده می

کرد. فضای داخل کلبه دم داشت. انگار که و گریه می

سوخت و آتش زیادی که برای گرم کردنشان داشت می

های تند ناشی از اضطرابشان هوای کلبه را خفه نفس

 کرده بود. شبیه حمامی شده بود که تا باال بخار گرفته و

 نفس کشیدن داخلش سخت شده.
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آنا کمند را در آغوش گرفت و باالخره بهناز دلش برای 

 دوستش سوخت. 
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 .ه کمند. نگران نباش. سامیار قویهپیداش میش-

کمند سریع سر تکان داد و با همان سرعتی که به کمرش 

 شد لب زد. یمداد و خم و راست تاب می

گر مونده باشه زیر بهمن چی؟ اگر بالیی سرش اومده ا-

 باشه؟ 

باره صدای ساعت بلند شد و برای اولین بار، راس یک

متعجب و ساعت، پنج ضربه نواخت. سه دختر 

 زده به ساعت نگاه کردند.وحشت

کوبیدند و سرشان میبربا هر بار کوبش انگار پتک

ای فضا شان برای چند ثانیههای در سینه حبس شدهنفس

 کرد.آورتر میرا خفقان

شد و صدا در هر بار کوبش ساعت پتکی در سرشان می 

 شد و محو. پس سرشان پخش و دور و دورتر می

سرش را بشکافد تا صدا در  یخواست کاسهکمند دلش می

سرش متوقف شود. اضطراب و تشویشش چند برابر شده 

 بود. 
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 د. ی شومینه چسبیبه سینه به دیواره بهناز دست

ه خبره، این از درد و مرضا نداشت. تق تق زیاد چ-

 کرد، اما...می

آنا با حسی گزنده چشم از ساعت برداشت و به کمند که با 

 کرد، چشم دوخت. ی گره خورده به آتش نگاه میابروهای

 کسی تنظیمش کرده؟ -

ها کمند شانه باال انداخت و متفکر و عمیق به لرز شعله

خیره ماند. آنا سعی کرد هر چه فکر تلخ هست را از خود 

 دور کند. 

هم نیست. منم یه ساعت داشتم شش ماه بود از کار م-

رست نشد. افتاده بود، هر چی باتری عوض کردم د

کنه اونم گذاشتمش کنار. دو سه ماه بعد دیدم داره کار می

 بدون هیچ دلیلی. 

 بهناز به سمت آشپزخانه رفت. 

 چرت و پرت قشنگی بود. -
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آنا عصبی چشم از او گرفت و خودش را به کمند نزدیک 

 کرد. 

نگرانی فهمید. اما او دلاحساس او را به خوبی می

دیگری هم داشت؛ محمد و کتایون. از آنجا تا شهر یک 

ساعت راه بود، با احتساب مسیر رفت و برگشت و 

ی اصلی بودند، باید تا آن ساعت زمانی که در راه جاده

 تاب زمزمه کرد. بی گشتند. باالخرهبرمی

نن کمک بیارن؟ هشت توبه نظرت محمد و کتایون می-

 ساعته رفتن. 

اش به کل آنها را فراموش کمند که میان تشویش و دلهره

 کرده بود، با اخم به ساعت نگاه کرد. شاید برای اطمینان

کرد و ساعت کمی عقب خاطر، شاید اگر شانس مدد می

 شد. رفت و این غیبت موجه میمی

 . تونستن کسی رو بیارنشاید... شاید ن-

  چی؟ حتی اگر پلیس نیاد خودشون چرا برنگشتن؟ پلیس-

که به سیب بهناز که تازه وارد سالن شده بود، در حالی

 زد، با همان دهان پر جواب داد.بزرگی گاز می
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تونستم کسی برگردن؟ منم بودم اگر نمی انگه دیوونهم-

 گشتم. رو بیارم عمرا برمی
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کمند و آنا خیره نگاهش کردند. هر چند از او توقع 

بیشتری نداشتند، اما این صراحت عجیب بهناز همیشه 

 داد. آزارشان می

 آنا پوزخند زد. 

 کردیم. گشتی تعجب مییف تو که معلومه، اگر برمیتکل-

 بهناز خیلی عادی سر تکان داد. 

 طور که منرسیدم همون. چون به این نتیجه میآفرین-

 تونید. خودمو رسوندم اون پایین، شما هم می

آنا برای لحظاتی نگاهش کرد و کمند بود که خط فکر او 

 را برید. 
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تونستی برسی اون پایین. ما هم فکر گر اینکه نمیم-

کردیم که نتونستی کمک بیاری و رفتی. اونوقت می

موند تو برف ات مینمیومدیم دنبالت و شاید انقدر جنازه

 شدی.ن میکه مدفو

خورده را در سطل کنار دهان بهناز باز ماند. سیب نیم

 شومینه پرت کرد و فریاد زد. 

 ن چرت و پرتا چیه میگی؟ خودت بمیری. ای-

 کمند که کال ذهنش آنجا نبود، تازه متوجه سوءتفاهم شد. 

 نظورم اینه که شاید محمد و کتایون نرسیدن اون پایین. م-

ها در مسیر . هر کدام از آنزده نگاهش کردآنا وحشت

دچار مشکل شده بودند، شاید بالیی هم بر سر محمد و 

 کتی آمده بود.

 سریع از جا بلند شد.  

 حاال چیکار کنیم؟ -

اش کمند که کامال گرم شده بود پتو را از روی شانه

 برداشت.
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تونیم االن بریم اید صبر کنیم اردالن و سامیار بیان. نمیب-

 دنبالشون.

ی دقایق انتظار به درازا کشید، حتی بهناز هم شروع وقت

 به قدم زدن کرد.

بیش از دو ساعت و نیم بود که اردالن به دنبال سامیار  

ها خبری بود و نه محمد و کتی. هوا رفته بود. نه از آن

کوبید و تر میتاریک شده بود و پاندول ساعت پر تپش

شه یش به تن آنا رعپی گرگ بیش از صدای زوزه

انداخت. به جز نور آتشی که هر لحظه شعله می

گرفت، حاال نور گردسوزها هم اضافه شده بود. می

های روی سقف خانه ثابت بودند، اما هر بار که آتش سایه

انداخت با تکه چوب جدیدی که آنا ناخوداگاه در آتش می

 آمدند.ها کش میکشید سایهشعله می

کرد کرد، اما سعی میاین موضوع کمند را عصبی می 

 توجه باشد. بی
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کرد. تا جایی که میشد به ساعت روی دیوار نگاه نمی

طور هم صدای پاندولش روی اعصابش بود، اما همین

 هایش در سرش بکوبد. ترسید مبادا دوباره پتکانگار می

خواست آتش در بیشترین حالت خودش باشد. آنا می

گردند خانه گرم است وقتی اردالن و سامیار برمیخومی

 ها برگردند، هردویشان.خواست آنگرم باشد. دلش می
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ها به افرادی که بیرون از کلبه ی گرگحاال نگران حمله

 های دیگرشان اضافه شده بود. بودند هم به نگرانی

بهناز که یک ساعتی بود گردسوزها را روشن کرده بود، 

شد چشم دوخت و زهر دودی که از فیتیله بلند میبه 

 افکارش را بیرون ریخت. 

 گید. یه بالیی سر محمد و کتی اومده.ست میشما را-
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سوز را از روی قرنیز باریک دست پیش برد و گرد

 باالی شومینه برداشت. 

ی وقتی پشت به شومینه و روبروی دوستانش ایستاد. سایه

  ی دیوار افتاد.اش شکست و کج روبدقواره

اش گرفته بود روی صورتش گردسوزی که جلوی سینه

 نشست. اش میانداخت و دوده روی گونهسایه می

االم معلوم نیست این دو تا کجا موندن. نکنه گرگ ح-

 بهشون حمله کرده باشه؟ 

بغض آنا که یک ساعت بود با همین فکر خودخوری 

به پنجره بلند  باره صدای ضربه. یککرد سر باز کردمی

 شد. انگار کسی چیزی روی شیشه بکشد.

زده به پنجره نگاه کردند. آنا از آنا ترسیده و بهناز وحشت

جا برخاست و عقب رفت، آنقدر عقب که به ساعت خورد 

های و بهناز که سرجایش میخکوب مانده بود، دست

 لرزانش را در جیبش فرو برد. 
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ترسیده بود، با دیدن شد. کمند که وقفه تکرار میصدا بی

ی دوستانش تمام جراتش را جمع کرد ی رنگ پریدهچهره

 و جلو رفت. 

وقتی پشت پنجره ایستاد، ضربه باز هم تکرار شد و او 

گوش تیز کرد. بار بعد با لبخندی ترسیده برگشت و به 

 دوستانش نگاه کرد.

 ی درخته. شاخه-

باز شد. آنچنان باال نیامده بود که در یکباره  هنوز نفسشان

اختیار جیغ کشیدند. در که به ناگهانی که هر سه بی

لباسی خورد و متوقف شد، کمند چسبیده به دیوار جا

 متوجه پاهای مردی شد که قدم به کلبه گذاشت. 
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های تند دو دست به چهارچوب در گرفته شد و میان نفس

 های ریز بهناز، اردالن فریاد زد. آنا و جیغ
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 بیاید کمک. -

آنا آرام چشم باز کرد. بهناز دست از جیغ زدن کشید و 

 اولین نفر کمند بود که به سمت در قدم تند کرد. 

ی سامیار که دستش دور گردن اردالن وقتی رنگ پریده

گره شده بود را دید نفسش بند آمد. سریع زیر بازوی 

 دیگر سامیار را گرفت. 

 چی شده؟ -

کوبید به سمت که هنوز قلبش میجان و در حالیآنا بی

که دست حلقه شده دور آنها دوید و اردالن در حالی

 کشید. گردنش را گرفته بود و به سختی سامیار را جلو می

 واب داد. ها نگاه کند جبدون اینکه به آن

 زخمی شده. -

نفس به سمت کاناپه سامیار با سری پایین افتاده و بی

نگاهی به رفت. وقتی اردالن کمکش کرد که بنشیند، نیم

هایش بود که کمند فهمید کمند انداخت و تنها از حرکت لب

 گوید. چه می
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 خوبی؟ -

کمند سریع پشت سرش ایستاد و پالتوی خیسش را به 

هایش انهسختی از بدنش بیرون کشید. پتو را روی ش

 انداخت و کنارش نشست. 

 من خوبم. کجا بودی تو؟ -

را دور خود پیچید و در  هایی لرزان پتوسامیار با دست

خورد سرش را به هایش به هم میکه از سرما دندانحالی

 پشت مبل تکیه داد و چشم بست.

کوبید و نای حرف زدن نداشت. اردالن که اش میشقیقه 

بارید، روبروی شومینه یخستگی از سر و رویش م

 د. هایش را به هم ساییایستاد و دست

که دوراهی رو انس آورد که پیداش کردم. قبل از اینش-

 برم جلو گفتم یه نگاهی هم پشت درختا بندازم.

سوز را روبروی صورت بهناز متحیر نگاهش کرد و گرد

 سامیار گرفت که درست او را ببیند. 

  کرد؟پشت درختا چیکار می-
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  اردالن متاسف سر تکان داد و نیم نگاهی به کمند انداخت.

 د. یکی زده تو سرش. بیهوش بو-

جیغ خفیف بهناز و آه پر درد آنا در هم پیچید. اما ذهن 

کرد واقعا کسی باشد که کمند قفل شده بود. باور نمی

 ها را از بین ببرد. بخواهد آن

 عصبی از جا بلند شد. 

 سرش اردالن؟  یعنی چی یکی زده تو-

بازش های نیمهسریع رو کرد به سامیار که از میان پلک

 کرد و ناباور لب زدبه او نگاه می

 دیدیش؟-
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سامیار آرام سر تکان داد و سایش زخمش با پشت مبل، 

 درد را تا گردنش کشاند. 

 با ابروهای گره خورده از درد سر بلند کرد. 
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 ؟ حالم... حالم خوب نیست. دیدیه چایی گرم به من می-

کمند که تازه به خودش آمده بود به سمت آشپزخانه دوید. 

 بهناز با کنجکاوی کنار او نشست. 

 دیدیش سامیار؟ -

 سامیار سر تکان داد. 

ه، من... منتظر کمند بودم. نفهمیدم چی شد، حتی ن-

صدای پاش رو نشنیدم. اگر... اگر اردالن نیومده بود، 

 یر برف. مونده بودم ز

های پالتو را که دکمهاردالن که گرم شده بود، در حالی

 کرد جواب دادباز می

ها انس آوردی پشت درختا بودی. اونجا به خاطر شاخهش-

تره. هر چند روت پر شده بود. واقعا خدا برف سبک

 خواست که اول اومدم اون سمت. 

سامیار به سختی لبخند زد و احساس کرد پوست خشکش 

 شود. شکافته می

 اش را تر کرد. های ترک خوردهلب
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 رفیق. نیومده بودی از خونریزی مرده بودم. ونتممدی-

 اردالن پالتو را آویزان کرد و برگشت سمت آنها. 

 هوا سرده که خون دلمه بسته. مثل...  انقدر-

 مه کرد. سامیار چشم بست و زمز

 مثل سارا...-

بار چایش را از کمند گرفت و این رمق استکاناردالن بی

کشید، برخالف همیشه که در فضای باز سیگار می

ی سیگارش را از قرنیز باالی شومینه برداشت و آن بسته

 را کف دستش کوبید.

سیگار را که از بسته بیرون آمده بود برداشت و آن  نخ 

 گذاشت. آتش فندک را که زیر سیگارهایش را میان لب

 گرفت، دقیق به سامیار نگاه کرد. 

 موضوع جدیه، متوجهی دیگه؟ -

که دستانش را دور بدن داغ استکان گره سامیار در حالی

زده بود و صورتش را به دست بخاری که از آن بلند 

 شد سپرده بود، لب زد. می
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 دونم.می-

 انش را فرو داد. نگاه کمند بین آن دو چرخید و آب ده

 ای افتاده؟ اتفاق دیگه-

اردالن نگاه سنگینش را از سامیار برداشت. پک محکمی 

 به سیگارش زد و صورتش در دود غرق شد.

ای پیدا کنیم، نه ه. اما هیچ کدوم از ما نتونستیم نه خونهن-

 مونه؟ ای. اگر کسی این اطراف هست، پس کجا میکلبه

ش چرخید و ابروهای سامیار نگاه سنگینش روی دوستان

 گره خورد. 

 ...منظورت اینه که یکی از ما-

پوش کشید و اش را بین درزهای کفاردالن سر دمپایی

 خاکستر سیگارش را در شومینه تکاند.

ه. عمال چنین چیزی ممکن نیست. وقتی تو به اون روز ن-

 بهمن افتادی بهناز اینجا بود. من با آنا بودم. کمندم که زیر

 مونده بود. محمد و...
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یکباره سکوت کرد و سریع نگاهش چرخید سمت ساعت. 

 از هشت گذشته بود.  

 اینا چرا برنگشتن؟-

سامیار هم نگاهی به ساعت انداخت و چشمانش چرخید 

سمت اردالن که پک محکم دیگری به سیگارش زد و آن 

 را پرت کرد در شومینه. 

 رفتم دنبالشون. اگر روشن بود می-

 از پوزخند زد. بهن

برات  امدویی، جونیهقان فداکاری؟ از صبح داری مید-

 مونده؟ 

اردالن هر دو دستش را پشت گردنش قالب کرد و سرش 

 را باال گرفت و چشم بست. 

 ام، اما نگرانم. خسته-
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را فرو داد و از داغی  ای از چایشآلود جرعهسامیار اخم

 آن یک چشمش را بست. 

 قیقتا منم نگران شدم. نکنه اتفاقی براشون افتاده باشه؟ ح-

 آنا با نفسی تنگ شده به سمت آشپزخانه رفت. 

کنم شه بریم بیرون. یه چیزی درست میالن نمیا-

 بخوابیم. صبح زود باید بریم دنبالشون. 

کمند گردسوز را از روی میز برداشت و به دنبال او 

 .رفت

 یان.امیدوارم صبح خودشون ب-

 ها خیره ماند.اردالن کنار سامیار نشست و به شعله

ی گردسوز نگه که دستش را باالی لولهبهناز در حالی 

 داشته بود، انگشتانش را باز کرد و زمزمه کرد. 

 ه اتفاقی افتاده. البته اگر ما رو فراموش نکرده باشن. ی-
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اردالن اهمیتی به حرف او نداد. اما سامیار سرش را به 

 دالن نزدیک کرد. ار

، بهتره شلوغش نکنیم. اما منم فکر ترسنها میانمخ-

 کنم یه اتفاقی افتاده. می

تر اردالن آهسته سر تکان داد. سامیار صدایش را پایین

 برد و بهناز هر چه گوش تیز کرد صدایش را نشنید. 

 رم دنبالشون. من صبح می-

 کرد. اردالن چشم از شومینه گرفت و به او نگاه 

 پات وایسی.  تونی درست روضعت؟ حتی نمیوبا این -

 سامیار با ابروهایی گره خورده پتو را بیشتر به دور خود

های اردالن چشم ها روی گونهپیچید و به بازی سایه

 دوخت. 

ها بمونه و یکی بره دنبال جبوریم. یکی باید پیش خانمم-

 اینا. 

 د شد. اردالن دستی روی پای سامیار زد و بلن

 رم. خودم می-
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ی پر از املت را در آن ای که ماهیتابهکمند با سینی

 گذاشته بود وارد سالن شد.

 ی آخر اردالن را که بلند گفته بود شنید. جمله 

 منم میام. -

اردالن سینی را از او گرفت و روی میز گذاشت. آنا سبد 

ها را کنار سینی گذاشت و زیر چشم به نان و بشقاب

 ن نگاه کرد. اردال

 منم میام. -

ی بزرگی از نان را بهناز سریع دست دراز کرد و تکه

 کند و قاشق را در املت فرو برد.
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ی .نیستم که من- ون ذارمیم اینجا از پامو وقت   که بی 

  .خونه رمیم بدونم
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آلودی به او شد نگاه خشمآنا با فکی که به هم ساییده می

 انداخت و اردالن پوزخند زد. 

 کسی از تو توقع نداره. -

ای ورم کرده بهناز لقمه را در دهانش گذاشت و با گونه

 سر تکان داد. 

 اوهوم. -

 سامیار سری به تاسف تکان داد. 

 پس بهتره زودتر بخوابیم. -

سختی گاز  مت او گرفت و سامیار بهای را به سکمند لقمه

 کوچکی به آن زد. 

همه سکوت کرده بودند، اما کلبه پر از صدا بود. پر از 

هایی که وقتی سکوت حکم فرما شد، توجهشان را سایه

 جلب کرد. 

 آخر را قورت داد و از جا بلند شد.  یبهناز لقمه

 رم بخوابم. من می-
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 ت نق زد. رفها میطور که به سمت پلههمین

 شه.آدم اینجا زهره ترک می-

 ها باال برود، کمند صدا بلند کرد. که از پلهپیش از این

 بخشید، اما بهتره همه پایین بخوابیم. من و آنا و بهناز توب-

خوابیم. مردا هم هر جا که دلشون اتاق محمد و کتی می

 خواست. 

ها به شکی بود که به این اولین اقرار یکی از آن

ستانشان داشتند. همین باعث شد اردالن تیز نگاهش کند دو

 و سامیار متعجب. 

 زد.  آنا اما سرش را پایین انداخت و بهناز قهقه

 . جونمی، یکی از ما قاتله-

 کرد و به کمند چشم دوخت. هایش را درشتچشم

کنم به این ترکم کنی؟ من هی سعی میخوای زهرهیم-

 کنم همین االن باید از اینجاقضیه فکر نکنم. اگر باورش 

 برم. 
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کمند بدون اینکه خجالت اجازه دهد سرش را باال بیاورد، 

 داشت لب زد. که سینی را از روی میز برمیدر حالی

 هتره همون طور که گفتم بخوابیم. ببه هر حال -

 سامیار آرام از جا بلند شد. 

 هر طور راحتید. -

 اردالن لب بست و سامیار به سمت آشپزخانه رفت. 

 آنا آب خوردی؟ -

 آنا آرام سر تکان داد و کمند صدا بلند کرد. 

 ری؟ کجا می-

 ی آشپزخانه ایستاد و رو به او کرد. سامیار در آستانه

 خوام. هنوز سردمه. شید، روم نشد بگم یه چایی میببخ-

 او گذشت. کمند سبد نان را هم برداشت و از کنار 

 کنم. درست می-

 اردالن هم صدا بلند کرد.

 خوام. منم می-
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 برای همه میارم.-
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وقتی کمند وارد آشپزخانه شد، سامیار پشت سرش رفت. 

ها را ی بشقابماندهکمند سینی را کنار سینگ گذاشت و ته

 در سطل آشغال خالی کرد. 

هایش را روی سامیار کنار کتری جوشان ایستاد و دست

 بخار کتری گرفت. 

 شک داری کمند؟  واقعا به یکی از ما-

ای مکث کرد و بعد با کمند بدون اینکه نگاهش کند لحظه

ها ضرب بیشتری قاشق را روی بشقاب کشید تا خرده نان

 را خالی کند. 

 به تو نه. -

دوخته بود که زمزمه ی آبی گاز چشم سامیار به شعله

 کرد. 
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 دم، اما باورش سخته کمند. هت حق بدم و میباید ب-

باالخره کمند قاشق را در سینک انداخت و صدای ضرب 

فلزها با هم، بلند شد. رو به سامیار کرد و توانست به 

 ی گاز او را ببیند. کمک شعله

ل طوره. اما یه نگاه به اتفاقات بنداز، تا قبرای منم همینب-

از اینکه یکی بزنه تو سر تو حتی شک داشتم که واقعا 

 زنه یا نه. اما حاال... کسی داره بهمون آسیب می

سامیار چشم از کتری گرفت و به او نگاه کرد. نیمی از 

  اش را تاریکی گرفته بود.چهره

 فهمم. کاش زودتر همه چیز تموم بشه. اما...می-

 د. حرکت سیبک گلویش را فقط خودش حس کر

ها این کار رو انجام میده یعنی گر یکی از این بچها-

 خواهر من رو هم کشته و اونوقت... 

سکوت کرد و کمند درد را در صدایی که تحلیل رفته بود 

 حس کرد. 
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سامیار، محض احتیاط. باالخره همه  ین فقط یه احتمالها-

 شه. چیز معلوم می

 عقب کشید.وقتی به سمت گاز رفت، سامیار خودش را 

ها را از چای پر کرد و با هم به سالن کمند لیوان 

برگشتند. آنا چای کمرنگش را برداشت و اردالن را که 

 ه بود صدا زد. ی دما خیره ماندبه درجه

 خوابیم. ببیا چاییتو بخور بریم -

اردالن رو گرداند و به سمت کمند که سینی را روی میز 

 گذاشت رفت. می

 باشه. -

اش انداخته بود و که پتویش را روی شانهدر حالیبهناز 

 ها پایین آمد. فشرد از پلهدر دست دیگرش گردسوز را می

 اینم از این. من که رفتم. -

هایشان را در سکوت وقتی وارد اتاق شد، همه چای

خوردند. ساعت از یازده گذشته بود که کمند و آنا به اتاق 

آنا به اصرار کمند کنار رفتند. بهناز روی تخت خوابیده و 
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او خوابید. کمند پتویی را روی زمین انداخت و سرش به 

 بالش نرسیده، خواب او را با خود برد.
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ای باال انداخت و سامیار نگاهی به اردالن کرد و او شانه

 ها رفت. به سمت پله

 خوابم. قا مییکی از این اتا رم باال تومی-

ای هناپدید شد، سامیار نگاهی به شومین هاوقتی در خم پله

رفت انداخت. چند هیزم در آن که رو به خاموشی می

 انداخت، وارد اتاقش شد و در را بست. 

ی ساعت از چهار گذشته بود که دستی آرام پشت شیشه

 اتاق دخترها نشست. 

شد را کاغذی که مانع جا رفتن زبانه در جای خود می

اد. در به آرامی باز شد. نگاهی گرفت و پنجره را فشار د
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به داخل انداخت. بهناز زیر دو تا پتو غلت زد. آنا پشتش 

 به بهناز بود و غرق در خواب. 

ی کوچک گذاشت و خودش را باال پایش را روی بشکه

هایش را به چهارچوب پنجره گرفت و کشید. آرام دست

 وارد اتاق شد. 

تاد بتواند به سادگی ر اتفاقی افباز گذاشت که اگدر را نیمه

فرار کند. کنار تخت ایستاد و با خشم و نفرت به دو زنی 

کرد. که غرق در خواب بودند نگاه کرد. باید انتخاب می

 پوزخند زد و بازی بچگی در ذهنش تاب خورد. 

 .. ده... بیست... سی... چهل.-

قرعه به نام بهناز افتاد. خوشحال بود، از او بیشتر 

 شت. آرام پیش رفت. دیگران نفرت دا

 بهناز طاقباز خوابیده و دهانش نیمه باز مانده بود. 

نور گردسوزی که روی پاتختی بود صورتش را روشن 

کرد. کالهش را تا پایین ابرو پایین کشید و دور می

اش را تا روی بینی. هر دو دستش تا نزدیکی گردنی

 د. های بهناز باز شباره چشمگردن بهناز پیش رفت که یک
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العملی نشان که به خودش بیاید و بتواند عکسپیش از این

دهد، پنجره چهارطاق باز شد و سایه از آن بیرون پرید. 

باره چند لحظه میخکوب به پنجره نگاه کرد و یک

 ا تمام توان جیغ زد.هایش باز شد و بلب

آنا در آن از خواب پرید و گیج و گنگ به حرکات بهناز  

زد تا پتو را که بین پاهایش ز دست و پا میخیره ماند. بهنا

طور که جیغ گیر کرده بود باز کند. وقتی موفق شد، همین

 زد از اتاق بیرون دوید. می
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ی میز گرفت و با ضرب زمین خورد و پایش به پایه

 ریع بلند شد. ساش درآمد، اما صدای ناله

زده به دنبال ی باز شد و وحشتآنا تازه متوجه پنجره

چرخید و بهناز دوید. بهناز وسط سالن دور خود می

دانست تا مغز دانست باید چکار کند. فقط مینمی

که لرزد. سامیار گیج و در حالیاستخوانش از ترس می
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زده کمر روبدوشامبرش را روی لباس خوابش گره شتاب

 دوید.  زد از اتاق بیرونمی

 چی شده؟ -

کمند از در دستشویی بیرون آمد و متعجب به بهناز نگاه 

نفس روبروی شومینه روی زمین نشست و کرد. بهناز بی

 توانست درست حرف بزند.به صورتش کوبید. حتی نمی

 سامیار فریاد زد.  

 گم چی شده؟ می-

آنا سری تکان داد و به اتاق اشاره کرد. سامیار با 

ی باز ابروهای گره خورده به اتاق رفت و با دیدن پنجره

 هایش درشت شد. برگشت رو به کمند. مانده چشم

 کسی... کسی اومده تو؟ -

ی باز ترسیده به کمند کنار او ایستاد و با دیدن پنجره

 لبه را باز کردسامیار نگاه کرد. همان لحظه اردالن در ک

ی سرها برگشت سمت او. اردالن با و وارد شد و همه

 دیدن آنها مکث کرد. 
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 چه خبره؟ -

که کسی بتواند باره از جا پرید و پیش از اینبهناز یک

جلوی او را بگیرد حمله کرد به اردالن و مشت محکمش 

 ی او نشست.روی سینه

 کدوم گوری بودی؟ هان؟ -

باز هم باال رفته بود را گرفت و اردالن مچ دست او که 

 پوزخند زد. 

 نگرانم شدی؟ -

 زده و گریان جیغ زد.بهناز وحشت

 شرف. ی بیکثافت... حرومزاده-

 سامیار فریاد زد. 

 حرف دهنتو بفهم بهناز. -

ی بهناز را محکم اردالن با فک قفل شده و دستی که چانه

 فشرد سرش را نزدیک کرد. می
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ی و هر چی الیق او دهن نجستو باز کن اگر یه بار دیگه-

خودته به من نسبت بدی، بالیی سرت میارم که آرزوی 

خوام کشمت به خاطر اینه که نمیمرگ کنی. اگه االن نمی

 تن لشتو تا اون باال بکشم.

 بهناز نه تنها نترسید، که جسورتر فریاد زد.

 خواست منو خفه کنه؟ی من میپس االن عمه-

خکوب ماند. چند لحظه طول کشید تا نگاه اردالن می

 دیگران نگاه کرد.  هایش چرخید و بهچشم

سامیار سری با تاسف تکان داد و با سر به اتاق اشاره 

هایش را در آورد و به اتاق کرد. اردالن سریع چکمه

اش روی چرخید و سایهروی لوال می ها رفت. پنجرهآن

 کرد. سقف بازی می

پنجره به بیرون نگاه کرد. با دیدن سریع جلو رفت و از 

 بشکه داخل شد و پنجره را بست. 

همه جلوی در اتاق به صف ایستاده بودند. وقتی بیرون 

 رفت، چنگ زد بین موهایش.
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 برد، رفتم بیرون یه سیگار بکشم. خوابم نمی-

 بهناز جیغ زد. 

کردی. مین سر شبی داشتی با سیگار ما رو خفه میه-

تونی تو اون اتاق تاریکی، وقتی مینصف شب، تو این 

وامونده سیگار بکشی رفتی بیرون که چی بشه؟ به خیالت 

 من خرم یا بقیه؟

ابروهای آنا گره خورد و سامیار پر خشم به بهناز نگاه 

 کرد. 

 اری بهناز. دیگه داری شورشو درمی-

 بهناز رو به او فریاد زد. 

خب اگه جواب داره بگه دیگه. تازه اگر ایشون نبوده  د-

؛ که از پنجره اومده تو، پس باید دیده باشه یکی اومده تو

 که نبوده.  کور

 باالخره طاقت اردالن طاق شد. 

 خفه شو بذار حرف بزنم. -

 تا بهناز دهان باز کرد، آنا صدایش را برید. 
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 حرف نزن. یگه، انقدربذار حرف بزنه د-
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 بهناز دست به سینه به اردالن نگاه کرد. 

تونید تشریف ببرید باال ببینید تا صبح چند تا سیگار یم-

ون کشیدم. اتاق بو کثافت گرفته. خوابم نبرد، گفتم برم بیر

 هم یه سیگار بکشم و هم یه کم هوا بخوره به سرم. همین. 

 انگشتش را برای بهناز تکان داد. 

رم دونستی من میگر حالیت بود میتوی احمقم ا-

شکنم. پنجره اون سمت طرف کلبه، جایی که هیزم میاون

 ست عقل کل.کلبه

بار سامیار هم صدا ها راه افتاد. اینگفت و به سمت پله

 بلند کرد. 

 ابی. اردالن، بهتره پایین بخو-
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که دستش را باال رفته بود، در حالی اردالن که اولین پله

گره خورده بود برگشت و چشمش روی سامیار دور نرده 

 دید ثابت ماند. ای از او را میکه سایه

 برای چی؟ -

 تر دید.بهناز را که جلوی شومینه ایستاده بود، راحت

 کی کجاست.  برای اینکه معلوم بشه-

 کمند سری تکان داد و دستش را پشت سر آنا گذاشت. 

 بیا بریم بخوابیم. -

 وآنا با تردید به دنبال او رفت و اردالن برگشت به سالن 

تمام قد خودش را روی مبل انداخت. کمی بعد سامیار 

بالش و پتویی به او داد و خودش روی مبل دو نفره دراز 

ی آن آویزان کرد. اردالن با کشید و پاهایش را از دسته

 دیدن وضعیت او غر زد. 

 ترسی؟ می-
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 اشیاء روی سقف خیره مانده بود، کف سامیار که به سایه

دستش را زیر سرش برد و با لمس باندی که کمند روی 

 زخمش گذاشته بود، با درد چشم بست. 

علوم نیست چه اتفاقی بیفته. باید حواسمون به دخترا و م-

 این در ورودی باشه. 

 اردالن روی یک شانه خوابید.

 برو تو اتاقت. به استراحت احتیاج داری. من انقدروت-

 بره. فکرم مشغوله خوابم نمی

سامیار کمی تعلل کرد، اما چون جای خوابش واقعا 

د ناراحت بود از جا بلند شد و پیش از اینکه به اتاقش برو

به سمت اتاق دخترها رفت و نگاه اردالن با او کش آمد. 

خواست دراز بکشد، تازه میای به در زد. کمند که تقه

 الی در را باز کرد. سامیار سرش را پایین انداخت. 

ی برسی، چیزی دارید بذارید میون گر یه چوب یا دستها-

 های پنجره که باز نشه. دستگیره
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تاریک بود که  کمند مستأصل نگاهش کرد. اتاق آنقدر

 معلوم نبود چیزی پیدا کند یا نه. 

 که تردید او را دید به اردالن نگاه کرد. سامیار 

 ی پنجره. بریم کمد رو بکشیم جلو-

 اردالن سریع از جا پرید. 

 فکر خوبیه. -

ی بهناز و آنا تا گلو زیر پتو فرو رفتند و کمند نشسته رو

ها نگاه کرد تا کمد تک در، اما سنگین را تشکش به آن

 کشیدند تا جلوی پنجره. 

 ها سرش را پایین انداخت. آنبهناز با دیدن تالش 

 ببخشید. -
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اردالن بدون اینکه نگاهش کند، از اتاق بیرون رفت. 

نگاهی به او انداخت و آرام به سمت در راه سامیار نیم

 افتاد. 

بهناز. فقط  ه جیغ و داد و تهمتت مهمه، نه عذرخواهیتن-

به خاطر خودتم شده زود قضاوت نکن. شاید یه روزی، 

زنی تنها کسی باشه که ونی که بهش تهمت مییه جایی، ا

 تونه دستت رو بگیره. می

وقتی در را پشت سرش بست، صدای بهناز در اتاق 

 تاریک پیچید. 

 منظور این چی بود؟-

تفاوت کشید بیکه پتو را تا گردنش باال میکمند در حالی

 جواب داد. 

نی شاید یه موقعی به خودت بیای که جز تو و اردالن یع-

تونه کمکت کسی نمونده باشه، اون موقع تنها کسی که می

 کردی. اش میکنه همین آدمیه که داشتی تیکه پاره

توانست به آنا نزدیک شد. هنوز بهناز دراز کشید و تا می

 ترسید، اما این مانع نشد تا جواب کمند را بدهد. هم می
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د گر چنین اتفاقی بیفته یعنی اردالن قاتله، اونوقت بایا-

ازش بخوام منو نکشه. چه کمک بزرگی میشه برام این 

 آقا. 

 آنا که کالفه شده بود از زیر پتو صدایش را بلند کرد. 

ان مادرت دهنت رو ببند بخواب. صبح باید بریم دنبال ج-

 کتی و محمد. 

 بهناز لب بست، اما تا دو ساعت بعد نتوانست بخوابد. همه

انش را. وقتی دوستکرد. رفتار تک تک چیز را دوره می

 به محمد و کتی فکر کرد، ابروهایش گره خورد.

توانست از سر گرفتاری نباشد. آنقدر به ها مینیامدن آن 

کم شد خیره ماند تا کمدودی که از گردسوز بلند می

هایش سنگین شد. وقتی بین خواب و بیداری دست و پلک

زد، فکری به ذهنش رسید که باعث شد به کل پا می

 اب از سرش بپرد. خو

بدون اینکه اهمیتی به ساعت بدهد آنا را تکان داد. آنا به 

هایش را باز کرد. هنوز ذهنش هوشیار سختی بین پلک

 نشده بود که بهناز بلند بلند شروع به حرف زدن کرد. 
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 بلند شو ببینم. -

 روی تخت نشست و صدایش را باالتر برد. 

 .... شو. کمند، بلند شو. بیدار.-

هایش را کمند که سنگین سنگین بود به سختی بین پلک

 باز کرد. 

 تو رو خدا بذار بخوابم.-

آنا دوباره خوابش برده بود و کمند هم پلک بست، اما 

 بهناز دست بردار نبود. 

 گم. چی می بلند شید بابا ببینید-

دهند از جا بلند شد، در را باز ها اهمیت نمیوقتی دید آن

 الن را خوابیده دید صدایش را باال برد. کرد و وقتی ارد

 .اور کردم کار اردالن نبوده، اما شاید کار محمد و کتیهب-
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کمند که خوابش سبک شده بود سریع پلک باز کرد. 

طور که دراز کشیده بود سرش را باال برد و او را همان

 ی در دید. در آستانه

 گی؟ چرا چرت و پرت می-

 دار اردالن بلند شد. صدای خش

 عادت داره. -

آنا گوش ذهنش باز بود که روی تخت نشست و به 

 تاریکی خیره شد. 

 منظورت چیه؟ -

 بهناز که او را مشتاق دید ادامه داد.

کنید برنگشتن این دو تا یعنی یه بالیی را فکر میچ-

سرشون اومده؟ شاید کار خودشونه. شاید اصال نرفتن، 

. شبم شدن. یه جایی مثل همین اتاق زیرزمینیه فقط قایم

 اومدن سراغ من. 
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اردالن روی مبل نشست و محکم دستش را روی 

هایش را روی زانوهایش گذاشت و صورتش کشید. آرنج

 سرش را بین دستانش گرفت.

فتن قایم شدن که دونه دونه ما رو بکشن؟ خوب اینجا ر-

ین مثل بید فتن زیرزمتر بود. بعدشم ربودن که راحت

خوابن، به امید اینکه خورن، نه میلرزن، نه میمی

ای روزی یه نفر از ما رو بکشن؟ عجب دوستای دیوانه

 داشتیم و خبر نداشتیم. 

 بهناز که عصبی شده بود صدایش را باال برد. 

ست! یکی از کشه غریبهیست اونی که داره ما رو مین-

 خودمونه دیگه. 

 دیوار تکیه زد و آنا به تاج تخت. کمند نشسته بر تشک به

 .اما اردالن تیز به بهناز نگاه کرد و نتوانست انکار کند

سوز با اینکه دو ساعت خوابیده بود از جا بلند شد و گرد 

اش اش نارنجی شده و فتیلهرا که نفت تمام کرده و شعله

کرد را از روی میز برداشت و به سمت دود می

 دستشویی رفت. 
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 رم دنبالشون.ال من میبه هر ح-

 بهناز با حرص پا روی زمین کوبید و فریاد زد. 

بار به جای اینکه انگشتت رو تروس جان، یادت نره اینپ-

بکنی تو سد، یه تیکه چوبی چیزی بذاری تا راه آب بسته 

 . بشه

ی او کتری را از آب معدنی پر اهمیت به کنایهاردالن بی

روشنش کرد. سامیار که کرد و روی گاز گذاشت و 

های او را خواب سبکی داشت و از همان اول کل حرف

شنیده بود. در حالیکه گردسوز اتاقش خاموش شده بود و 

هایش را عوض کرد و به سالن دید لباسهیچ جا را نمی

 رفت.

کمند با شنیدن صدای در اتاق او از جا بلند شد و در 

 گفت  زد، خطاب به آناکه پتو را تا میحالی

 بلند شو آنا. -

آنا با سستی بلند شد و یک ربع بعد همه دور میز 

آشپزخانه نشسته بودند. بهناز هنوز هم اصرار داشت که 

 فکرش درست است. 
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اشه، به هر حال که یکی هست. هر جا اون یکی ب-

 بمونن.  توننکتی هم می مونه، محمد ومی

و از جا  اردالن که کالفه شده بود گردسوز را برداشت

 بلند شد. 

ایدم محمد سر کتی رو کرده زیر برف و خودش ش-

 برگشته همه رو بکشه. 

لقمه در دهان آنا ماند و در دست کمند. بعد از روزها 

 اش گرفت. سامیار خنده

 رقصن.بسه مرد، اینا نزده می-

ها لبخندی زد و ی آنی مات ماندهاردالن هم با دیدن چهره

 ون رفت. از در آشپزخانه بیر

 د تا چند دقیقه دیگه جلوی در باشه. هر کی میا-

اش را خوردهآنا و کمند بلند شدند. سامیار که چای نیم

 روی میز گذاشت، صدای کمند باال رفت. 

 حت کنی. ست. باید استراروت پریده وهنوز رنگ -

 سامیار خیلی جدی و محکم به سمت سالن رفت. 
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 حالم خوبه. -

 دوید. کمند به دنبالش 

نطقی باش سامیار. مسیر طوالنیه، معطلی زیاد داره. م-

 ونی. تونی سر پا بماگر سرگیجه بگیری نمی

 سامیار به سمت اتاقش رفت. 
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منیم- ی اگر .گی   برشون بتونیم باید باشه افتاده اتفاق 

ی بتونه اردالن که نیست نفر یه نفرن، دو .گردونیم  تنهان 

  .بیارتش

پشت کمند از احتمالی که در ذهن سامیار بود لرزید. اما 

 ها همراه شود. خواست به هیچ قیمتی سامیار با آننمی

منو آنا هستیم. در ضمن همین سه چهار ساعت پیش -

ها رو یکی اومد تو این خونه، بهناز تنهاست. میای اون

نجات بدی و برگردیم ببینیم یه بالیی سر بهناز اومده 

 چی؟ 
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 ناز از آشپزخانه فریاد زد. به

 الل بشی کمند. -

 سامیار تعلل کرد و مردد و نگران به کمند چشم دوخت. 

 خواید به دو نفر کمک کنید؟ آخه چطوری می-

را انقدر مطمئنی که نیاز به کمک دارن؟ شاید فقط چ-

 رفتن؛ همین. 

تا سامیار خواست حرف بزند دستش را باال برد تا او 

 سکوت کند. 

گردیم و تو برو اشه. اگر نیاز به کمک داشتیم برمیب-

 پیش اردالن کمکش. اما بهناز رو نمیشه تنها گذاشت. 

 باز هم بهناز صدا بلند کرد. 

ل گفتی، اما بازم اون ذهنت الل بشه که هی فکر گ-

 کنی یکی میاد سراغ من.می

کمند منتظر به سامیار نگاه کرد تا باالخره دست سامیار 

ی در اتاقش جدا شد. کمند نفس راحتی کشید و گیرهاز دست

 به آشپزخانه برگشت. 
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 یارم اگر الزم شد دنبالش نگردی. مبرات مسکن -

رو به بهناز که هنوز در حال خوردن بود کرد و دستش 

 مشت شد. 

 اذیتش نکن تا برگردیم. -

که به او نگاه کند به ای باال انداخت و بدون اینبهناز شانه

 معدنی اشاره کرد.  باکس آب

ب معدنی برای آنا بردارید. خودش که اصال حواسش آ-

 نیست. 

کمند که کامال حواسش بود، دو شیشه آب برداشت و وقتی 

رفت به دست آنا داد. آنا در از آشپزخانه بیرون می

گرفت سرش را نزدیک گوش های را میکه بطریحالی

امیار متعجب رف زد، سای که آرام حکمند برد و دو دقیقه

ها چشم دوخت. وقتی حرفش تمام شد کمند ناباور به به آن

 او خیره ماند. 

 مطمئنی؟ -

 آنا آرام سر تکان داد و کمند عصبی چشم بست. 
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ی بعد آنا و کمند جلوی در بودند. سامیار دو چند دقیقه

 ها داد.قوه را به دست آنچراغ

کنه. هر کمکتون می شه، اما تو مههوا داره روشن می-

 تر شده. چند مه خیلی رقیق

 نگاهی به اطراف انداخت و لبخند زد. 

 ب شده. برف هم بند اومده. آفتا-

قوه را در جیب بزرگ کمند نگاهی به او انداخت و چراغ 

 اش فرو برد. پالتوی عسلی

رنگردیم تو تاریکی داری؟ اگر ب قوهودت چراغخ-

 مونید. می

ی در یار گره خود و دستش دور دستگیرهابروهای سام

 مشت شد. 

گردی. محکم باش. اگر با فکر برنگشتن بری برنمی-

 برید به سالمت. 
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کمند نگاهی به آنا انداخت و سرش را نزدیک برد تا 

 بهناز صدایش را نشنود. 

که تمام مسیر را با نوار یروز اردالن و آنا با ایند-

کردن. دیشب آنا مشخص کرده بودن راهشون رو گم 

 نوارها رو تو سطل آشغال پیدا کرده. 

 سامیار پر اخم نگاهش کرد. 

 خب؟ -

 آنا حرف او را ادامه داد. 

که مسیر رو ار بهنازه. اون زودتر از ما برگشت. با اینک-

بلد نبود خیلی راحت رسیده کلبه. هیچ کس هم جز اون 

تونه این کار رو کرده باشه. فقط اون از این نوارها نمی

 خبر داشت. 

نگاه عصبی سامیار بین آن دو چرخید و خطاب به آنا 

 گفت

 به اردالن گفتی؟ -

 ذاره. هناز نمیاگر بگم سر به تن ب-
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 ها ایستاده بود صدا بلند کرد. اردالن که کنار تارمی

 زود باشید. -

 کمند رو به سامیار کرد. 

راقبش باش. بعید نیست این کارها زیر سر بهناز باشه. م-

  شایدم برنامه دیشب کار خودشه که بگه به اونم حمله شده.

 سامیار محکم سر تکان داد. 

 برو خیالت راحت. -

ها بست. وقتی چرخید و به سمت اتاقش در را روی آن 

 رفت، صدای بهناز بلند شد.

 شم. خوای بخوابی، من زهره ترک مینگو می-

سامیار که از روز قبل اعصابش از دست او و 

های آنا و کمند به هایش به هم ریخته بود و با حرفحرف

زد و قدم به قدم به می که پوزخنداوج رسیده بود، در حالی

ترین صدای ممکنه زمزمه شد و با پاییناو نزدیک می

 کرد. 

 شاید بیرون موندنم از اتاق به نفعت نباشه. -
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 بهناز که از حالت او ترسیده بود، قدمی عقب رفت. 

 من... منظورت چیه؟-

ی سامیار با تابید و سایهنور کم جان از پنجره می

ود خوف به دلش ریکی فرو رفته بای که نیمی در تاچهره

 تر رفت. انداخت. سامیار جلو

کنی من را اردالن، چرا محمد و کتی؟ چرا فکر نمیچ-

 اون آدم باشم؟ 
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های بهناز روی قاب در آشپزخانه نشست. پایش به دست

ی پشت سرش گرفت و با کمر زمین پوش برجستهکف

دش را عقب خورد. سعی کرد با کمک دست و پا خو

بکشد که سامیار باالی سر او ایستاد و خم شد. بهناز 

تر ترسیده به او خیره شده بود که نزدیک و نزدیک

شد. وقتی احساس خطر به اوج خودش رسید، می
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ناخودآگاه شروع به جیغ زدن کرد که سامیار دهانش را 

زده شروع به دست و پا زدن کرد و گرفت. وحشت

 سامیار فریاد زد. 

 کنم. ات میجا خفه، بسه. واال همینسه دیوونهب-

هایش حلقه زد. سامیار صدای بهناز برید و اشک در چشم

که دستش را از روی دهان او بردارد خیره به بدون این

 چشمانش لب زد. 

ها رو ناراحت کنی سر به ه بار دیگه یکی از بچهی-

خوره. همه فکر کنم؛ آبم از آب تکون نمینیستت می

همونی که بقیه رو کشته، از شر تو هم خالص  کننمی

 شده و تمام. 

هایش راه گرفته بود سر هایی که تا گوشبهناز با اشک

 تکان داد. 

دونم با تو. دارم، صدات دربیاد من میاال دستمو برمیح-

 حالیت شد؟ 

https://t.me/vip_roman


نفی هشت درجهم   نرگس نجمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

بهناز باز هم سر تکان داد و سامیار آرام دستش را از 

که نگاهش کند، ایستاد و بدون این روی دهان او برداشت.

 به سمت اتاق رفت. 

  حواست به کتری باشه نسوزه.-

زدن بود، با خشم و  نفسبهناز که هنوز در حال نفس

 نفرت به او نگاه کرد تا وارد اتاقش شد و در را بست. 

ی الیی سرت بیارم که نفهمی از کجا خوردی مرتیکهب-

 از خود راضی.

لرزید. در این به سختی از جا بلند شد. هنوز بدنش می

چند روز، کامال اعصابش ضعیف شده بود. تصمیم گرفت 

حداقل کار کند تا گذر زمان را متوجه نشود. حدود ساعت 

ده و نیم صبح بود که دو نوع غذایش آماده بود و دیگر 

 دانست باید چکار کند. نمی

سراشیبی را تمام  در همان لحظه اردالن و آنا و کمند

کرده و پا به جاده گذاشتند. به خاطر بند آمدن برف و 

ها یخ زده بود و سطح جاده تابید، تمام شیشهآفتابی که می

 لیز شده بود. 
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با دیدن سه ماشینی که همان جای قبلی پارک شده بودند 

متعجب به هم نگاه کردند. اردالن سعی کرد تعادلش را 

و وقتی دستگیره را کشید، با  حفظ کند، آرام جلو رفت

دیدن دری که باز شد مطمئن شد که کتی و محمد به 

 ز آن دو نبود. ااند. اما خبری ها رسیدهماشین

داخل ماشین را نگاه کرد و در را بست. آرام به سمت 

ای که از تر شد، لولهماشین خودش رفت. هر چه نزدیک

چشمش  اگزوز به سمت پنجره کشیده شده بود بیشتر به

هایش را تندتر کرد. یک لحظه پایش لیز خورد آمد. قدممی

و با دستی که به صندوق عقب گرفت توانست سر پا 

 بماند. 

 آنا فریاد زد. 

 مراقب باش. -

کمند و آنا به سمت او رفتند. دست همدیگر را گرفته 

کردند لیز نخورند. اردالن دست روی بودند و سعی می

ب در را باز کرد. با بویی که دستگیره گذاشت و یک ضر
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ای که دید، سریع رویش را اش پیچید و صحنهدر بینی

 برگرداند. 

کمند که یک چشم به زمین داشت و یک چشم به اردالن، 

تر با دیدن حال او ناخودآگاه دست آنا را رها کرد و سریع

پیش رفت. وقتی کنار اردالن که خم شده و به زمین خیره 

و به داخل ماشین نگاه کرد، نفسش بند ماند بود ایستاد 

رسید. دست و آمد. هنوز بوی مونوکسید کربن به مشام می

پای محمد و کتی طناب پیچ شده، پاهایشان با یک طناب 

ی هایشان به تشکچهی زیرین صندلی و دستبه میله

های جلو بسته شده بود. مشخص بود کتی کوچک صندلی

 ف افتاده بود. طرباال آورده و سر محمد به یک

ی خالی را پر کرد. کمند پر درد آنا جاده صدای جیغ

هایش جاری محکم و پی در پی به سقف کوبید و اشک

ی برف پیش رویش زد و شد. اردالن لگد محکمی به توده

کردند شاید در راه دچار ها فاصله گرفت. فکر میاز آن

ا رسیده جکردند کار به اینحادثه شده باشند، اما فکر نمی

 باشد. 
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یک دست کمند به در بود و دست دیگرش به چهار چوب 

 کرد. و به کتی نگاه می

ریخت و تمام بدنش از حسرت و صدا اشک میآنا بی

باره صدای لرزید. یکغصه و زمهریر ناامیدی می

 ی اردالن پیچید.عربده

ی های آنا بند آمد. درد چهرهآنقدر پرطنین که اشک 

 اردالن را گرفته بود.

دی عنت بهت، کی هستی کثافت؟ چرا خودتو نشون نمیل-

 همه چیز؟ بی

پیچید. ی پر برف و یخ میصدایش میان درختان و جاده

 سرش را رو به آسمان گرفت. 

 خدایا بسه. دیگه بسه. -

تاب نگاهش کرد. آنا خودش را به او رساند و اردالن بی

را با  شانهمدرد بودند، دوستانی که تمام خاطرات جوانی
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دانستند سهم ها ساخته بودند را از دست داده و نمیآن

 ها خواهد بود یا نه. خودشان هم مثل آن

نه آنا فهمید چطور زمین خورد و نه اردالن فهمید کی 

زد و اردالن لرزید و هق میآنا می روبرویش نشست.

خواست حداقل در آن کرد صدایش درنیاید. میسعی می

 لحظه پناه او باشد. کاری که هیچ وقت انجام نداده بود.

ها کمند زودتر از آن دو به خود آمد. نگاهی به الستیک 

انداخت و با دیدن تایرهایی که روی زمین خوابیده بود، 

دیگر نگاه انداخت و با حرص های به الستیک ماشین

 فریاد زد. 

 ها رو پنچر کرده. ی چرخکثافت همه-

ها نگاه اردالن کمی از آنا فاصله گرفت و به الستیک

روی در آن یخبندان بدون کرد. آه از نهادش برآمد. پیش

 ماشین ممکن نبود. ناامید به هم نگاه کردند. اردالن سرش

 را پایین انداخت. 

ریمشون. باید درها رو قفل کنیم و برگردیم تونیم ببنمی-

 باال. 
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ای که از جیبش درآورده بود انداخت. نگاهی به گوشی

آنتن نداشت. آنقدر عصبی شد که گوشی را محکم به 

زمین کوبید. گوشی دور خود چرخید و چرخید و دو متر 

جلوتر روی سطح یخ ایستاد. در را محکم به هم کوبید. 

 د و پر اخم رو به آنا کرد. کمند دور ماشین چرخی

 ریم باال، باید یه فکری به حال این وضعیت بکنیم. می-

ت را آنا آرام سر تکان داد. ناامیدترین فرد او بود که واقعی

دید. میان جنگل و جاده و ای که بود میبه همان سیاهی

برهوتی از یخ و برف و سرما، تنها مانده بودند و کسی 

 کشت.را میها داشت یکی یکی آن
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حجم وحشت، سرما، ناامیدی، اجبار به رها کردن 

دوستانشان در آن شرایط آنقدر برایشان سنگین بود که سه 

ساعت و نیم بعدی را که در راه کلبه بودند با هم صحبت 

 نکردند.
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های آنا از گریه ورم کرده بود وقتی به کلبه رسیدند، چشم 

 کرد. و کمند عصبی به کلبه نگاه 

عنت به این چهار دیواری. لعنت به هر کسی که داره ل-

 این بال رو سرمون میاره. 

ی در انداخت و اردالن قدم تند کرد و تبر را همان گوشه

 در را باز کرد. 

اش بود، با دیدن او سریع بهناز که مشغول بازی با گوشی

گوشی را روی میز انداخت و ایستاد. تا خواست لب باز 

ی کمند و صورت سرخ آنا روبرو ی گرفتهچهرهکند با 

 شد. 

 چی شده؟ -

پیش از اینکه کسی جواب دهد سامیار از اتاقش بیرون 

 رفت و با دیدن اردالن ابروهایش گره خورد.

اردالن فقط میخکوب نگاهش کرد و مشت سامیار گره  

 شد. 
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حوصله لباسی انداخت و آنا بیکمند پالتو را روی جا

لن ا با پا پرت کرد کنار در و به سمت ساهایش رچکمه

 رفتند. بهناز صدا بلند کرد. 

 شدین؟  ی شده؟ چرا مثل لشکر شکست خوردهمیگین چ-

اردالن خودش را روی مبل انداخت و سیگاری آتش زد. 

 بهناز که از او ناامید شده بود به کمند چشم دوخت.

 حرف بزن کمند، چی شده؟ -

پیچید. کمند یک دستش  سالنی آنا در هق خفهصدای هق

هایشان به هم تکیه ی او حلقه کرد و شقیقهرا دور شانه

 خورد. سامیار کنار اردالن نشست و نگاهش کرد. 

 چطوری؟ -

باره محکم اردالن محکم چنگ زد بین موهایش و یک

 زیر میز کوبید. 

 شون کردن. اگزوز، خفه-

ماند و  سامیار به میز که وسط سالن افتاده بود خیره

هایش نشست. سکوت را فقط های بهناز روی لبدست

https://t.me/vip_roman


نفی هشت درجهم   نرگس نجمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

شکست و پاندول ساعتی که خیال ی آنا میصدای گریه

 آرامش نداشت. باالخره صدای سامیار بلند شد. 

 کی؟ نمیشه اردالن. نمیشه. -

 اردالن تلنگری به سیگار زد و آن را در شومینه انداخت. 

 چرا نمیشه رفیق؟ -

ید برید پنج شش ساعت طول کش  این راهی که شما-

تونه یه نفر بره، کارش رو انجام برگردید رو چطور می

 بده و برگرده بزنه تو سر من و غیب بشه؟ 

 ای باال انداخت و سیگار دیگری روشن کرد. اردالن شانه

 و، بعد رفته پایین. شاید زده تو سر ت-
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 سامیار کمی فکر کرد و محکم سر تکان داد. 
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ازم نمیشه. ببین وقتی اگزوز هست، یعنی ماشین روشن ب-

شده. تو این فرصت که من و کمند رفتیم باال من سقوط 

کردم و بعد هم زد تو سر من. حتما محمد و کتی رسیدن 

شده تا وقتی این یارو بره پایین. وقتی ماشین روشن می

رفتن سمت شهر. چرا باید می پایین، محمد و کتی

 وایسادن؟ 

کمند و اردالن به هم چشم دوخته و بهناز غرق در فکر، 

 به سامیار نگاه کرد. 

 طور که گفتی اول رفته سراغ اونا. همون خب شاید-

یشه محمد و کتی نفهمیده باشن یکی دنبالشونه؟ حاال م-

 گیریم نفهمیدن. چطور توی زمان کم برگشته باال که بیاد

سراغ من؟ وقتی کمند رفته زیر بهمن حتما من پشت 

درختا بودم، یعنی بیهوش بودم. هنوز کمند نیومده بود 

 پایین که یارو زد تو سرم. 

 اردالن کالفه چنگ زد بین موهایش. 
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نظورت چیه سامیار؟ هر خری بوده یا اول رفته پایین م-

د یا اول اومده سراغ تو دیگه. نرفته اون پایین منتظر محم

 و کتی باشه که. 

های شومینه خیره مانده بودند همه غرق در فکر به شعله

 که یک باره کمند صدا بلند کرد. 

گر اول زده باشه تو سر تو، بعد تونسته باشه سریع ا-

 . رو برسونه پایین شدنیهخودش 

 آلود نگاهش کرد و بهناز پوزخند زد. سامیار اخم

 ها؟ مثال سورتمه بسته به گرگ-

 زده جواب داد. های سامیار برق زد و اردالن ماتچشم

ین عوضی احتماال با اسکی رفته. اما... اما اسکی از ا-

 کجا آورده؟ 

 اش را رو به سامیار تکان داد. انگشت اشاره

احتماال دنبال شما اومده، فرصت وقتی مهیا شده که تو -

سقوط کردی. بعد هم سریع با اسکی خودشو رسونده 

تونسته از بین درختا پایین. شایدم برعکس، با اسکی می
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بره تا محمد و کتی برسن پایین. بعد هم اومده باال و کار 

 خودش رو کرده.

بازدمی کالفه پک محکمی به سیگارش زد و دودش را با 

 عمیق بیرون داد. 

 تونسته به هر دوتاتون برسه.  هر غلطی کرده-

 سامیار از جا بلند شد و آرام به سمت اردالن رفت. 

 اما... -

 وقتی سکوت کرد، همه خیره به او منتظر ماندند. 

 چرا منو نکشت؟ -

های اردالن ریز شد. بهناز ابروی کمند باال رفت و چشم

 خندید. 

 ا. حتم عاشقته-

 کس اهمیتی به او نداد، اما آنا لب زد. هیچ

 ار رو نکشته؟ راست میگه. چرا سامی-
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سامیار با صورتی سرخ شده به او نگاه کرد و زمزمه 

 کرد. 

علوم نیست اصال بخواد همه رو بکشه. اما بازم این م-

کشه و بعضی رو ها رو میسوال پیش میاد چرا بعضی

 نه. چرا سارا رو... 

 کمند عمیق نگاهش کرد. 

 نیستیم سارا رو کشته باشن سامیار.  ما مطمئن-

سامیار پوزخند زد و سر تکان داد. روبروی شومینه 

 ایستاد و آرام دستش را روی زخم سرش کشید. 

کی ژنراتور رو دست کاری کرده، محمد و کتایون رو ی-

انگاری مرده کشته، چرا فکر کنم خواهرم در اثر سهل

 جان؟ کمند 

 کمند سرش را پایین انداخت و زمزمه کرد. 

 ق با توئه. من از همون اول شک کردم.متاسفم، ح-
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 بهناز ابرویی باال انداخت و نیشخند زد. 

 به چی شک کردی مثال؟ -

 کمند عصبی نگاهش کرد. 

نجره باز بود خانم. چرا تو اون سرما سارا پنجره رو پ-

 باز گذاشته؟ 

کوب نگاهش کردند. اردالن طبق عادت مشت همه میخ

ی سامیار های شقیقهمحکمی به کف دستش زد و رگ

 . تپید

ی هیکل سارا پر شده بود از است میگه اردالن. همهر-

 برف. در ضمن... 

 هایش درشت شد. کمی فکر کرد و چشم

ین در از تو قفل شده بود. اون موقع فکر کردیم کار ا-

علوم شد هر کسی این کار رو کرده ساراست، اما حاال م

در رو از تو قفل کرده و از پنجره رفته بیرون. فقط... 

 فقط چرا پنجره رو چهارتاق باز گذاشته بود؟ 
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 بهناز به سمت آشپزخانه رفت و جواب داد. 

خواسته همه شک کنن، یعنی پرروئه که می اید انقدرش-

نمیومد تو  . اگر انقدر پررو نبود که نصف شبهمه بفهمن

 کلبه. 

 ی درب آشپزخانه ایستاد و آرام چرخید.در آستانه

ون... اون شب اول من خودم در رو قفل کردم. ا-

 چطوری اومده تو و سارا رو کشته؟  

 ها چرخید و اولین نفر کمند چشم دزدید. نگاه

و راه بیشتر نیست. یه پنجره یا یه دری اینجا هست که د-

ی ثل پنجرهاز اونجا میاد تو. م خبریم و اونما ازش بی

 اتاق کتی که دیشب اومد تو. یا...

 آنا به پشت مبل چسبید و چشم بست. 

 یا یکی از ما... -

اردالن ته سیگارش را در شومینه انداخت و دستش را در 

 هوا تکان داد. 

 حداقل سر کتی و محمد جای همه معلوم بوده. -
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 بهناز از آشپزخانه فاصله گرفت و صدایش باال رفت. 

جاش معلومه؟ خود من نصف راه ول کردم برگشتم. آنا ک-

و تو همدیگر رو گم کردید. سامیار و کمند از هم جدا 

 شدن. االن دقیقا چیش معلومه؟ 

ها چرخید و سکوت حاکم شد. دیگر نه صدای باز هم نگاه

هایی که ی گرگی، فقط صدای هیزمبادی بود و نه زوزه

پیچید و گرفت و پاندول ساعت بود که در کلبه میگر می

 انداخت. ها خوف میهای آنحتی بیش از پیش به دل

 کمند از جا بلند شد و به سمت آشپزخانه رفت. 

، حتما پلیس میاد برف بند اومده مونیم.امشبم می-

 دنبالمون. 
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 اردالن ناامید به او نگاه کرد تا وارد آشپزخانه شد. 

 . امیدوارم بیان واقعا.همه جا یخ بندونه-
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سامیار سر دردمندش را به پشت مبل تکیه داد و چشم 

 بست. 

 نمیشد برید شهر؟ -

شین روشن ها رو پنچر کرده و انقدر مانه. الستیک-

 مونده که بنزین تموم کرده بود. پیاده هم که نمیشه رفت.

 وضعیت جاده داغونه. 

 هایش را باز کرد. سامیار بین پلک

ی درها اید مراقب باشیم اردالن. ناهار که خوردیم همهب-

ها رو چک کنیم. جلوشون رو بپوشونیم. اصال و پنجره

 دوست ندارم نصف شب غافلگیر بشیم.

ری تکان داد که صدای کمند از آشپزخانه بلند اردالن س

 شد. 

وش به حالت بهناز، از بیکاری وایسادی غذا درست خ-

 کردی؟ 

 اه کرد. آلود به سامیار نگبهناز خشم
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خیر، از ترس این عاشق سینه چاکت خودمو حبس ن-

کردم تو آشپزخونه و غذا درست کردم. محض بیکاری 

 نبود. 

روهایی گره خورده به او نگاه آنا متعجب و اردالن با اب

کردند و آرام سرشان برگشت سمت سامیار که سرش را 

 بلند کرده و عصبی به بهناز نگاه کرد. 

 بترسی.  بایدم-

 چرا اونوقت؟ -

نگاه سامیار چرخید سمت آنا و او سرش را پایین انداخت 

 راهش خیره شد. های راهو به سر جوراب

 م به سمت بهناز رفت. سامیار از جا بلند شد و آرا

ه احتمال اینه که یکی از ما داره این بالها رو سرمون ی -

 میاره، نه؟

 بهناز باز هم از حالت نگاه او ترسید و به دیوار شومینه

 چسبید. 

 که چی؟ به من شک داری؟-
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حتی اردالن به سامیار که قدم به قدم به بهناز نزدیک 

 ان از چه قرارفهمید جرید و نمیشد خیره مانده بومی

 است. 

خواستی یه تی اگر تو بقیه رو نکشته باشی، مطمئنم میح-

 بالیی سر آنا و اردالن بیاری. 

 هایش مشت شده، داخلرنگ از روی بهناز پرید و دست

 جیبش فرو رفت. 

وقتی سامیار روبروی او ایستاد و تهدیدآمیز نگاهش کرد، 

 بهناز به سختی آب دهانش را فرو داد. 

 ر ندارم؟ چیکار کردم که خودم خب-

 طاقت صدا بلند کرد. ابروی سامیار باال رفت و اردالن بی

 جریان چیه سامیار؟ -

رخ ی درب آشپزخانه ایستاده بود به نیمکمند که در آستانه

 بهناز خیره شد. 

ها باز کرده بود تا شما ها رو از درختونی که روبانا-

 گم بشید این خانومه. 
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 کمی تعلل کرد و آرام سرش چرخید سمت کمند. بهناز 

 یشه من قاتل بشم؟ که چی؟ این باعث م-

ا آنا که هنوز امیدوار بود اشتباه کرده باشد یکباره از ج

 پرید. 

 دت بوده. برای چی این کار رو کردی؟ پس کار خو-

 هش کرد. ی سامیار نگابهناز از باالی شانه

کردم گم . فکر نمیزنینم میهبرای اینکه حالمو به -

کردم یه کم سرگردون شین. اصال هم بشین، فکر می

 پشیمون نیستم. 

ا انگشتش را رو به آنا تکان داد و از کنار سامیار گذشت ت

 روبروی آنا ایستاد. 

جربزه نداشتی که  ذاری عاشق، اما انقدرسم خودتو میا-

عشقتو ضبط و ربط کنی. بعد شدی زن بردیا و ده سال 

 ختش کردی. بدب

 ی چشم نگاهی به اردالن انداخت و ادامه داد. از گوشه
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کنه تو ین مرتیکه هم که از وقتی اومده سرشو میا-

اش و تریپ آدمای فداکار و پشیمون و ناراحتو یقه

 درمیاره.
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 پوزخند زد و چرخید سمت سامیار. 

ن کسی رو نکشتم. یه راست از جنگل اومدم اینجا. اما م-

شید. حالم از همتون خوشحالم که دونه دونه دارید کم می

خوره. هیچ کدومتون منو آدم حساب نکردید؛ نه به هم می

 االن و نه همون ده سال پیش. 

شود. هنوز به خودش فقط حس کرد اردالن نزدیک می

و رسید و چنگ زد به تکان نداده بود که اردالن به ا

 بازویش. 

وقتی روبروی او ایستاد، دست اردالن باال رفت و صدای 

 سیلی در کلبه پیچید و در آن فریاد اردالن. 
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تونستم آنا رو پیدا کنم و گرگ ثافت عوضی. اگر نمیک-

خواستی کرد چی؟ اگر گم میشد چی؟ نمیبهش حمله می

همه ی بینیکهما رو بکشی؟ تو عمال اقدام به قتل کردی ز

 چیز. 

اش مانده بود و صدای اردالن بهناز که دستش روی گونه

 پیچید جیغ زد. در مغزش می

آنا آنا نکن. اگر برات ارزش داشت  وب کردم. انقدرخ-

همه چیزی که ازش نداختیش تو دامن بردیا. تو بینمی

 سوءاستفاده کردی و بعد ولش کردی. 

که سامیار مچش را گرفت باز هم دست اردالن باال رفت 

 زد چشم دوخت. نفس میو با خشم به بهناز که نفس

 . ولش کن. ارزششو نداره-

 دست اردالن مشت شد و فریادش پیچید. 

مونی. از جلوی چشمم دور نمیشی. جمع می وسط-

 فهمیدی؟ 

 ت و پوزخند زد. ای باال انداخبهناز شانه
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 مونم. طوری حداقل سالم میچه بهتر. این-

آنا با تأسف سر تکان داد و کمند به آشپزخانه برگشت و 

داشت، که بطری آب معدنی را برای آنا برمیدر حالی

 صدایش را باال برد. 

مونی. در رو از پشت وقع خواب تنهایی تو اتاق میم-

 کنیم. قفل می

 یاورد. نبار دیگر بهناز طاقت این

 یخود. اگر مثل دیشب یکی از پنجره بیاد تو چی؟ ب-

 سامیار روبرویش ایستاد. 

ذاریم جلو پنجره. تقصیر خودته که هیچ ه چیزی میی-

 کس بهت اعتماد نداره.

بهناز بغضش را فرو داد. اما با سرسختی به سامیار نگاه 

 کرد.

کنی برام مهمه؟ همتون یه مشت آشغالین که کر میف-

رمیارید. مشکلتون اینه که من اهل ادا ادای آدما رو د

 نیستم. 
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 آنا بغض کرده جلو رفت. 

 از ما بدت میاد برای چی باهامون اومدی؟  ر انقدراگ-

کر کردم شاید بعد از ده سال آدم شده باشین. اما نه، تو ف-

که به شوهرت و سارا تهمت زدی و بچتو سقط کردی. 

داره جرات کمند از ترس اینکه سامیار بفهمه دوستش 

دونست راه نداره بهش نگاه کنه. اون روزا هم چون می

گفت تایید رسیدن به سامیار، ساراست، هر چی اون می

ذلیل بود که ده سال توی بی  کرد. بردیا هم که انقدرمی

ی احساسو قبول کرد. اون دو تا، محمد و کتایونم همه

 گشت. دنیاشون حول محور خودشون می

های پر دردش ر، بدون اینکه بخواهد اشکبرای اولین با

 اش سرازیر شد. روی گونه

دومتون یه بار، فقط یه بار گفتید بهنازم آدمه؟ اون ک-

کردم بهترین دوستای اوایل وقتی اومدم دانشگاه فکر می

عالم رو پیدا کردم؛ اما هیچ وقت هیچ کدومتون نپرسیدید 

ونی؟ می یکی از دوستات میبهناز چرا هر شب خونه

 چرا انقدر از خونه و پدر و مادرت فراری هستی.
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 اردالن فریاد زد. 

گه دوستی به سوال کردنه؟ میومدی مثل آدم حرف م-

 ا میومدیم سراغت؟ زدی. حتما باید ممی

ها درد کشیدن باعث شده بود بهناز آرام نگاهش کرد. سال

ی قلبش تاولی بزند که نه محبت کسی را ببیند و نه گوشه

 ر کند. باو

تمام وجودش خشم بود و انتقام از کسانی که به او نزدیک 

 بودند و صدای فریاد سکوتش را نشنیده بودند. 
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 پرسیدی اردالن. باید می-

 به آنا و کمند نگاه کرد و نگاهش روی سامیار مکث کرد.

که تو جمع از ما گفتم بابام برای ایناونوقت بهتون می-

، برای اینکه اعتبارش رو از دست نده بهترون بمونه

گفتم کنه. اونوقت میها میکش کله گندهدخترشو پیش
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بنده و فقط رنگ ها چشم میی اینمامانم رو به همه

کنه. وارنگ لباس و آرایشگاه و خونه و ماشین عوض می

 اونوقت بهتون... 

ها پیش چنگ زد به گلویش تا کمی نفس بگیرد، اما سال

نفسش بریده بود،. دقیقا همان روزی که مادرش را با 

 کسی دید که عاشقش بود. 

ی  مردی شد گفتم مادرم شد معشوقهونوقت بهتون میا-

گفتم از اون خونه، از پدرم، که عاشقش بودم. اونوقت می

ی زندگیم عروسک گفتم همهترسم. بهتون میاز مادرم می

دستشون بودم و حتی اگر منو فرستادن دانشگاه برای این 

 ست.بود که همه بگن دخترشون تحصیل کرده

ها پاهای لرزانش را کشید تا به مبل رسید و نشسته به آن

 کردند چشم دوخت. نگاهش می که هنوز با خشم

گفتم دوازده سالم بود که بابام منو تو قمار اونوقت می-

گفتم همین پارسال فهمیدم مادرم، مادر ت. اونوقت میباخ

همه سال داغون شدنمو ببینه و خودم نیست که تونست این
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بهم بگه خفه شو، هیچی نگو. تازه اون موقع بود که رها 

 شدم و تونستم برگردم. 

 خت. خجالت اشک ریهایش را باز کرد و دیگر بیدست

وش به دوستاش خای که دلش زن عقده آره، این منم. به-

بود تا وقتی که فهمید واقعا برای هیچ کدومشون ارزش 

 . نداره

 هایش لرزید وقتی زمزمه کرد. رو به کمند کرد و لب

ات، شب دوم گفتی مادرت داره میاد ه شب اومدم خونهی-

 تونم اونجا بمونم. پیشت و نمی

ادر من سنتیه. کافی بود تیپ تو رو ببینه تا دست من م-

 گیره و مجبورم کنه انصراف بدم.رو ب

 بهناز پوزخند زد و رو به اردالن کرد. 

ه روز بهت گفتم خونمون پر از مهمونه، بذار سه چهار ی-

 ات بمونم. چی گفتی؟ روز تو خونه

فتم نمیشه. واقعا نمیشد چون صدرا پیشم مونده بود تا گ-

 خواستی پیش دو تا پسر بمونی؟ استاد از سفر برگرده. می
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 زهرخند بهناز دل آنا را لرزاند. 

رفتم در اتاق موندم، حتی اگر میی دوست میو خونهت-

ای که کردم بهتر از این بود که برم تو خونهرو قفل می

 . نشوندمادرم یکی رو به جای بابام سر سفره می

 ابروی سامیار باال رفت. 

 گفتی مهمون داشتید که. -

 سر بهناز چرخید. 

گفتم گفتم؟ میبود که به اردالن گفتم. چی میاین چیزی -

 بابام مسافرته و مامان جونم یکی رو آورده تو خونه؟ 

 آنا آرام جلو رفت. 

 شی نداشتی که بری پیششون؟ هیچ قوم و خوی-

 همه قید ما رو زده بودن. -

باره سرش را پایین انداخت و نفس عمیقی کشید و یک

 ایستاد. 
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فتم که بدونید هیچ گن بسوزه. اینا رو نگفتم که دلتو-

کدومتون آدم نیستید. نه دوستی رو بلدید و نه آدم بودن 

 رو. 

کف دستش را روبرویش گرفت و با پوزخند به اردالن 

 نگاه کرد. 

قدر ن اگر بدم، اگر عوضیم، همینقدر صافم، همینم-

صادق. شما برید یه فکری به حال خودتون بکنین که از 

 معرفتی میاد. فت بیبوی کثا هیکلتونم

ها باشد وارد اتاق که منتظر جواب یکی از آنبدون این

کتی شد و در را به هم کوبید. وقتی روی تخت نشست، 

لبخند روی لبش نشست. باالخره توانسته بود دردهایش را 

بیرون بریزد، حتی اگر دیر بود، حتی اگر برای کسی 

 مهم نبود.
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ی پارتهای هدیه به افتخار حضور فرناز نخعی، نویسنده

 ناب و بی مانند. 

 

ی اتاق خیره مانده بود و انتهای اردالن کالفه به در بسته

معرفتی رفت به بزرگی مارک بیقلبش خنجری فرو می

اش خورده بود و خودش آن را قبول که روی پیشانی

 داشت.

بار از تی یکرا رها کرده و ح معرفت بود که آنابی 

 اش درد النه کرده که آنقدربهناز نپرسید کجای زندگی

اش را سرکش شده. سرش را پایین انداخت و نفس گرفته

 بیرون داد. 

که قلبش زیر و وقت را چید و در حالیکمند میز ناهار بی

 کرد.ی بهناز فکر میهای صادقانهشد، به حرفرو می

سامیار  خون شده بود. ریخت و دلشآنا باز هم اشک می 

 کان داد. تها انداخت و سر نگاهی به آن

چتونه؟ ما اگر کوتاهی کردیم حداقل خطر آفرین نبودیم -

براش. اون با برداشتن نوارها داشت شما رو به کشتن 
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داد. عقده یه حد و مرزی داره. حاال اومد دید آدم می

 کرد؟ نشدیم، باید این کارها رو می

ها چشم ر شومینه انداخت و به جرقهاردالن هیزمی د

 دوخت. 

باید، اما قبول کنیم هیچ کدوممون واقعا بهش اهمیت ن-

 ندادیم. 

نبر سامیار باالی سر او ایستاد و خیره به دستان او که با ا

 کرد جواب دادها را جا به جا میجهت خاکستر هیزمو بی

ت رو بخوای سرنوشت هیچ کدوممون برای اون حقیق-

گفت هم نبود. واال یکی از ما نیومد سراغ تو و مییکی م

گفت چرا آنا رو ول کردی. یکی از ما به بردیا می

خودشو بکشه کنار. یکی بعد از مرگ استاد یک کم دلش 

سوخت و تنها دردمون این نبود که اون برای صدرا می

نفهمه برای چی استاد خودش رو کشت. ما دوستای خوبی 

 نیستیم. 

را باال برد و به چشمان او که بازتاب  اردالن سرش

 ها را در خود جای داده بود، چشم دوخت.شعله
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 سامیار لبخند پر دردی زد و دستی میان موهایش کشید.  

تاسفانه بهناز درست میگه. اما این دلیل نمیشه که به هم م-

 آسیب بزنیم. 

ها انداخت اردالن سری تکان داد. انبر را در سطل هیزم

 د. و ایستا

 . درسته-

های پر شده را که در سینی گذاشته بود روی کمند بشقاب

ای به در زد و میز چید و به سمت اتاق کتی رفت. تقه

 که در را باز کند، صدا بلند کرد. بدون این

 بیا ناهار. -

بهناز دستی به صورتش کشید و از جا بلند شد. خیال 

که زده  هایینداشت به خاطر کاری که کرده، یا حرف

 خودش را پنهان کند.

راحت از اتاق بیرون رفت. بشقابی را از روی میز  

برداشت و روبروی شومینه، روی تک مبل نشست. همه 

در سکوت ناهارشان را خوردند. آنقدر خسته بودند که 
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ها را برد. تنها سامیار ای افتاده و خواب آنهر کدام گوشه

وزهایی که سارا را بود که به شومینه خیره مانده و به ر

 کرد.داشت فکر می

اولین نفر کمند چشم باز کرد و با دیدن ظلماتی که حاکم 

 شده بود از جا بلند شد.

آرام در را باز کرد و به سالن رفت. سامیار روبروی  

شومینه نشسته و اردالن روی کاناپه خواب بود. سعی 

رسید که کرد ساعت را ببیند، اما آتش به ساعت نمی

 اند آن را ببیند. بتو

 ساعت چنده؟ -

اش سامیار در نور شومینه نگاهی به ساعت مچی

 انداخت. 

 هفت.-

کمند به سمت دستشویی رفت که آنا از اتاق بیرون آمد و 

اردالن چشم باز کرد. کمی بعد بهناز هم به سالن رفته و 

 نگاهی به اطراف انداخت. 
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 کردید. وشن میرحداقل گردسوزها رو -

آنا دست به کار شد و گردسوزها را روشن کرد. کمی بعد 

شان سنگینی کرد که اردالن آنقدر سکوت کلبه روی سینه

 از جا بلند شد. 

 م بیرون هیزم روشن کنم. اگر دوست داشتید بیاید. میر-

ن همه از خدا خواسته از جا بلند شدند. وقتی از کلبه بیرو

شروع شده بود. آنا در خود جمع  رفتند، باز هم سوز و مه

 شد و بهناز پالتو را بیشتر به خودش پیچید. 

ها را در پیت بزرگ ریخته و پشت کلبه اردالن هیزم

های سرکش زنه را روی آن خالی کرد. وقتی شعلهآتش

همه به آتش نزدیک شدند و گرداگرد آن  باال گرفتند،

نفس خواهد که کمی بعد آنا هم بیخبر از اینایستادند. بی

تر خواهد کرد. آشنایی که شد و دنیای سیاهشان را تیره

حاال در آن اتاق زیر شیروانی کنار دوستانش چشم بسته 

ه بود و دیگر نگران نبود. نه نگران بردیا و نه اردالنی ک

 اشقش بود. روزی دور ع

 حاال از آن جمع چند نفره چهار نفر مانده بودند. 
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زد، سامیاری که دنبال دلیل اتفاقات اردالنی که دل دل می

گشت و کمندی که در ذهنش دنبال قاتل بود. اما این می

اهمیت به دوستانی که در اتاق زیر میان بهناز بود که بی

بودند، زده برای همیشه چشم بسته شیروانی سرد و یخ

خواست برود. خودش را رها کند و به دنیایش فقط می

برگردد بدون اینکه برایش مهم باشد چه کسی دوستانش 

 نفس کرده. را بی
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سامیار چشم از شومینه برداشت و به دوستانش نگاه کرد. 

صدای باد و زوزه باز هم شروع شده و اعصاب همه را 

 به هم ریخته بود. 

 اد و به اردالن نگاه کرد. سری تکان د

 ین دوره کردن چیزی دستگیرمون شد اصال؟ اخب، از -

 اردالن محکم سر تکان داد. 

 گم کار صدراست. من بازم می-
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ی آب آنا که او را به کشتن داده بود، خیره کمند به شیشه

 مانده و ذهنش آنجا نبود. 

 ام. من خیلی خسته-

های وقتی استکان از جا بلند شد و به سمت میز رفت.

چای را برداشت، چشمش روی حرف کوچک "ن" که 

 روی بطری حک شده بود ماند. 

خم شد و بطری را برداشت و به شومینه نزدیک شد. با 

دقت به آن نگاه کرد و ابروهایش گره خورد. سامیار با 

 دیدن حالت کمند از جا بلند شد و کنارش ایستاد. با دیدن

 نگاه کرد.  آن حرف، متعجب به کمند

 این چیه؟ -

ها چشم دوخته بودند. کمند اردالن و بهناز کنجکاو به آن

دستش را روی ماژیک کشید و حرف "ن" پخش شد. 

 عصبی نگاهی به سامیار انداخت و لب زد 

 این بار اول نیست. -
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اش کشید. صدایش اردالن دستی میان موهای خرمایی

 درهم پیچیده بودشکست، مثل قلبش که از رفتن آنا آنچنان 

 آمد. که نفسش باال نمی

 چی بار اول نیست؟ -

کمند که یک لحظه هم از فکر درنیامده بود، به سمت 

 حمام رفت. 

 بیاید اینجا. -

قوه را از روی میز برداشت و وارد حمام شد. پشت چراغ

سرش اردالن کنجکاو وارد حمام شد و بعد بهناز و 

نار وان روی دیوار کرا  قوهسامیار. کمند نور چراغ

 گرداند. چند لحظه بعد صدا بلند کرد. 

 اینجا رو ببینید. -

هایشان روی حرف "ع" که همه نزدیک شدند و چشم

دقیقا کنار وان، روی کاشی شش ضلعی حک شده 

 بودماند. 

https://t.me/vip_roman


نفی هشت درجهم   نرگس نجمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

کردم مربوط به این ین رو دیروز دیدم. اصال فکر نمیا-

 قضایا باشه. 

 سریع به سمت در رفت و صدای سامیار باال رفت. 

 تاریکه، مراقب باش. -

 پشت سرش راه افتادند. کمند وسط سالن ایستاد. 

بینم. ردالن هیزم بنداز تو شومینه؛ هیچ جا رو نمیا-

 اش کمه. گردسوزها هم شعله

ها را ای که هیزماردالن کورمال خودش را به پیت حلبی

ها را در شومینه ی آنند و دانه دانهدر آن گذاشته بود رسا

 چید. 

 ه. خب... حاال بگو منظورت چی-
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دست در جیبش برد و فندک زیپویش را بیرون کشید. 

ها ها ریخت و چند ثانیه بعد شعلهآتش زنه را روی هیزم

 گر گرفتند. ایستاد و رو به کمند کرد. 

 بگو دیگه. -

 کمند نزدیک شومینه شد. 

ژنراتور نوشته بود "ر" اون موقع فکر کردم  روی-

 عالمت اختصاری چیزیه که مربوط به برقه. 

 ابروهای اردالن گره خورد و بهناز کنار کمند ایستاد.

 خب؟ -

گفت به گفت، اما خودش هم چیزهایی را که میکمند می

 کرد. سختی باور می

ماشینی که محمد و کتایون بودن روی شیشه نوشته  تو-

 "ف" و "الف"  بود

 نگاه اردالن چرخید سمت سامیار. 

 این یعنی چی مغز کل؟ -
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ها از ی چوبسامیار تکیه از نرده برداشت و باز هم ناله

 زیر پایش بلند شد. 

 باید فکر کنم. -

 کمند سر تکان داد. 

کنم. اول "ع" بعد "ر" ز اون موقع دارم بهش فکر میا-

 بعد "ف" بعد هم "الف" حاال هم "ن" 

هایش تکان خورد و صدایش بهناز ناباور عقب رفت و لب

 در نیامد. 

 اردالن فریاد زد. 

 تاد سرمده؟ .. منظورت اسعرفان؟ منظورت.-

کمند با شک سر تکان داد. اما هیچ دلیل دیگری نداشت 

 حروف کنار هم چیده شوند جز استاد سرمد.  که این

 سامیار برای اولین بار صدا بلند کرد. 

خوای . میگی؟ استاد ده ساله مردهفهمی چی میمند میک-

 بگی روحش اومده این بالها رو سرمون میاره؟ 
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 کمند سریع سر تکان داد.

 گم این قضایا به استاد مربوطه. نه، می-

چهار نفر گرداگرد ایستاده بودند و حتی پاهایشان  هر

کرد تا خودشان را به مبل برسانند و آوار شوند. یاری نمی

 جا نشست و زانوهایش را در آغوش گرفت. بهناز همان

 فهمم. استاد سرمد به ما چه؟ ن هیچی نمیمن... م-

 اردالن با حرص خندید. 

 رفته چطوری مرد؟ ما چه؟ یعنی چی به ما چه؟ یادت  به-

 هایش سرازیر شد. گونه های بهناز رویاشک

ادم نرفته... اما چرا حاال؟ بعد از ده سال کی داره به ی-

 کنه؟ خاطر اون اذیتمون می

اردالن به سمت شومینه رفت و هیزم باریک دیگری را 

 در آن پرت کرد. 

گه باشه پس من هم روی نظرم گر اینطور که کمند میا-

 شم. می ترمحکم
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 سامیار کنجکاو پرسید. 

 منظور؟ -

 اردالن چرخید و نگاهش کرد. 

 صدرا.-

سامیار سر تکان داد و کالفه دستش را روی صورتش 

 اش. بستهدار بود بین انگشتان یخکشید و نفسش تب

 منطقیه.-

 اردالن خسته دستش را روی زانوهایش گذاشت و ایستاد. 

شتر از همتون من یست. بیاصال غیر از این ممکن ن-

. بهش نزدیک بودم، حتی منم چنین کاری به ذهنم نرسیده

. از ترس آبروش خودشو کشت، باشه. اصال دلیلی نداره

ما تهدیدش کردیم، باشه. اما چرا صدرا باید ما رو مقصر 

 بدونه؟ اصال از کجا فهمید وقتی اون روز دانشگاه نبود. 

رو به دیگران سریع روی پاشنه چرخید و انگشتش را 

 تکان داد. 

 مگر اینکه یکی از شماها بهش گفته باشید. -
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سامیار شستش را بین دو ابرویش کشید. سرش درد 

 کرد. می

ردالن جان، این قضیه افتخار نداشت که بریم بهش ا-

 بگیم. 

ی ساعت روی قامت بلند اردالن دقیق نگاهش کرد. سایه

 ته بود. سامیار افتاده بود و در سیاهی فرو رف

 تو بهم بگو چطوری فهمیده. -

 دونی که فهمیده؟ از کجا می-

 اردالن فریاد زد. 

 کنه؟ ه این کارها رو میپس برای چی دار-

کمند باالخره سکوت را شکست و جلو رفت. کنار سامیار 

های شومینه که اردالن را که ایستاد، چشم دوخت به شعله

 در قلب خود جای داده بود. 

 کار صدرا نیست. -
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بهناز و سامیار نگاهش کردند و اردالن پوزخند زد. کمند 

 ادامه داد. 

 مونه؟ چطوری میاد تو این کلبه؟ کجا می-

 اردالن شانه باال انداخت. 

های سال با استاد اومد تو این کلبه و رفت. اگر یه الس-

نفر باشه که این جنگل رو مثل کف دست بلده اون 

راست. اگر فقط یه متر جا برای قایم شدن باشه حتما صد

 دونه کجاست. صدرا می

 بهناز ترسیده به اطراف نگاه کرد. 

ده. من... اید... شاید اآلنم داره به حرفامون گوش میش-

 ترسم. من خیلی می

اردالن عصبی و با موهایی که آنقدر چنگ زده بود 

 کرد.  د به او نگاهآلوبینشان که کال به هم ریخته بود، خشم

خود تو یکی از کسایی هستی که اصال بهت اعتماد -

ندارم. تنها احمق این جمع تویی. بعید نیست که واسه 
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خودشیرینی یا همون صداقت مزخرفی که ازش دم 

 زنی همه چیز رو به صدرا گفته باشی. می

و روبروی او ایستاد و خط  بهناز در جواب او چشم دراند

 ها را برید. ز شعلهنگاه کمند ا

ستر، خود من رفتم استاد رو تهدید کردم، اونوقت برم م-

 به صدرا چی بگم؟ اینکه ببخشید ما یه نامه پیدا کردیم و

فهمیدیم دایی جونت ترنسه، یکی هم عاشقش بوده و هی 

فرستاده و منم رفتم تهدیدش براش نامه می فرت فرت

 کردم؟ به عقل خودت جور درمیاد؟ 

ها در چشمان او ی رقصان شعلهاردالن میخکوب به سایه

رسید، مثل یک خیره شد. چشمانش نارنجی به نظر می

 روباه. 

ن هیچ وقت از کارهای تو سر درنیاوردم. پس ازت م-

بعید نیست. شام رو که خوردی برو تو اتاق و این دورو 

 کنیم.بر نبینمت تا ببینیم چه خاکی به سرمون می
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حوصله به سمت آشپزخانه رفت. بشقاب غذایی بهناز بی

که از ظهر باقی مانده بود را گرم کرد و قاشق و چنگالش 

 را برداشت و به سمت اتاق رفت. 

رم تو اتاق که خیالت راحت باشه. خیال منم یم-

 تره.طوری راحتاین

کمند به او نگاه کرد تا در را پشت سرش بست و رو به 

 اردالن کرد. 

 نیست اردالن.  کار بهناز-

 اردالن عصبی فریاد زد. 

وام که هی میگی کار این نیست کار اون نیست. پس ت-

 کار منه؟ 

کمند میخکوب نگاهش کرد و اردالن با دهان باز مانده به 

 گشت. ی اودنبال ردی از شوخی در چهره

 دیوونه شدی؟ -

 اش کوبید. با انگشت به سینه

 کشم؟ من آنا رو می-
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 اش را بیرون داد و نگاه دزدید. الفهکمند نفس ک

و ده سال پیش تو بدترین شرایط رهاش کردی. اولین ت-

نفر سارا بود، کسی که آبروی شما رو برد. بعد بردیا که 

سد راهت بود. بعد هم که معلوم نیست چطور و چرا آنا 

 رو گم کردی. خودت بگو چه فکری بکنم. 

از سطل فلزی  اردالن ناخودآگاه دست برد و هیزمی را

بیرون کشید و آنچنان پرتش کرد که از کنار سر سامیار 

 رد شد و محکم به دیوار خورد.

کنی، به نمی بدبخت شدم که به بهناز شک عنی انقدری-

 کنی؟ شک می کنی، اما به منصدرا شک نمی

 کمند که قصد کوتاه آمدن نداشت جلو رفت. 

ونه تو ماشین و حمد و کتی رو بکشمبهناز توان نداره -

تونه بره سراغ سارا اون بال رو سرشون بیاره. بهناز نمی

. بحث شخصیت نیست، بحث و صدای سارا درنیاد

 تواناییه اردالن. 

زد، آنقدر بلند که ابروهای سامیار گره  اردالن قهقهه

اش قطع شد. حتی نور باره صدای خندهخورد. یک
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شدت گرفته بود.  ی گرگلرزید و زوزهگردسوزها هم می

انگار همه چیز دست به دست هم داده بود تا اردالن را تا 

 سر حد مرگ عصبی کند. 

 م مظنونی. هاینطوری باشه خود تو -

 کمند خیلی عادی سرتکان داد. 

له، منم مظنونم. از من برمیاد یه جوری محمد و کتی ب-

 رو بکشونم تو ماشین. 

 رد. ک هایی ریز شده نگاهشسامیار با چشم

 مثال؟ -

کمند چرخید، حاال بین اردالن و سامیار ایستاده بود. 

 دانست قاتل چه کرده. می
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ی کرده سیع اول محمد مسلما-  ترهنزدیک که ماشیتز

ی قطعا .میشن سوار دو هر کار این برای .کنه روشن  کت 

ون زی محمد تا نایستاده بی   هوا کنه، روشن رو ماشی 

زی در چون مطمئنم رو این .رسده  اگر حاال .بود باز ماشی 
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 اون گفتمیم محمد به بکنم رو کار این خواستمیم من

زی رساغ بره  دیرتر خییل مدلش خاطر به که اردالن ماشی 

ی شد، روشن که بعد .خوابهیم باتریش زی این از کت   ماشی 

زی تو بره ی .بیارن کمک برن و اردالن ماشی   محمد وقت 

ی جوری یه شد سوار  به مثال رفتمیم و پیچوندمیم رو کت 

 با حاال .کردمیم بیهوشش جوری یه و کنم کمک محمد

ی یه ز ی هر یا رسش تو زدمیم چی  ز ی خاطر به .دیگه چی   برقز

ی بود هاشیشه رو که هم زی تو فهمیدنیم کت   چه ماشی 

ه زی بعد .خی  ی رساغ رفتمیم و کردمیم روشن رو ماشی   کت 

زی بگم که زی به نرسیده .روشنه ماشی  یم بیهوشش ماشی 

یم هم رو محمد .عقب صندیل رو شوندمشیم و کردم

 .بستمیم رو پاشون و دست و عقب کشیدم

 هایچشم با اردالن و کردیم نگاهش مبهوت سامیار

 جلو خندان و کرد باز را در بهناز بارهیک .شده درشت

  .رفت

زی اما زبیل، خییل-  بهت من میشه باعث هاحرف همی 

  .نکنم شک
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 .داد ادامه و انداخت باال ایشانه

 .زرنگیته از اینم شاید چندهر-

 صدای از رسش کهحایل در و نشست مبل روی کمند

  .کرد زمزمه کوبیدیم ساعت

ییم فکری چه نیست مهم برام-  هزار موقع اون از .کتز

 نفر دو حریف تونهیم نفر یه چطور که کردم فکر جور

 ضمن در .گفتم که همونیه راهش تنها نظرم به و بشه

، و محمد رساغ رفتیم صدرا اگر  بهش محمد کت 

  .باشه اینجا صدرا نبود قرار چون کرد،نیم اعتماد

  .زد لب بود فکر در غرق که اردالن

 .داشته اسلحه طرف کهاین مگر-

ی بهناز و رفت باال کمند رس بارهیک ه اردالن به متحی   خی 

  .گرفت اشخنده هاآن حالت از سامیار .شد

یم،یم داریم همه ...یه-  با مگه؟ مهمه جوریش چه می 

ی یا اسلحه ی اسلحهن   پا و دست تونیمنیم .نداره فرق 
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 خودمون نداریم خروج برای رایه چون و بشینیم بسته

  .کنیم تسلیم رو

 سمت به و برداشت را گردسوز و شد بلند جا از کمند

ی   .رفت دستشون 

م-   .ببندید رو هاراه بقیه شماهم .کنم چک رو پنجره می 

 و قوهچراغ ییک و انداختند هم به نگایه سامیار و اردالن

 باال یطبقه رایه و برداشت را دوم گردسوز دیگری

  .شدند

ی کمد به و نشسته اتاق در بهناز
 

 پنجره جلوی که بزرگ

ه بود  فشار تحت آنقدر .زدیم حرف خود با و شده خی 

ی برسد صبح تا کردیم حس که بود   .شودیم روانز

 سمت به کمند .شدند جمع سالن در همه بعد، رب  ع یک

 .کرد قفله دو را آن و رفت در

ون قفل از که را کلید   دراز را دستش اردالن کشید، بی 

  .کرد
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  .مونهنیم کدوممون هیچ پیش کلید-

  .انداخت او به نگایه و کلید به نگایه کمند

  بذاریمش؟ کجا اما موافقم،-

 روی چشمش و کرد نگاه اطراف به کیم سامیار

ی خاموش دیوارکوب
 
زی از آنقدر .ماند باق  فاصله زمی 

 برساند، آن به را خودش خواستیم کیس هر که داشت

  .کردیم استفاده صندیل از باید

  .دیوارکوب حباب تو بنداریمش-
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ون اتاق از بهناز   .داد تکان رس تأسف با و رفت بی 

 که باشه داشته رایه کلبه این اگر .رستون به زده کل به-

 شما اونوقت .داخل بیاد کافیه بدونه یارو اون فقط

  .بندیدیم رو فرار راه دارید
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 در را آن و برگشت آرام و انداخت کلید به نگایه کمند

  .برد فرو قفل

ی رمیم-   .کنم درست چان 

 و باد یکننده کر صدای در همه بعدی ساعت نیم

ی به آتش هایشعله یسایه و ساعت یم فکر رسنوشت 

ی که کردند   .دیدندنیم هم کابوسشان در حت 

 قالب آن دور را دستانش و برداشت را چای لیوان بهناز

  .کرد

 رو وضعیت این االن نمیاورد رو نامه اون سارا اگر-

  .نداشتیم

ی سامیار   .کرد نگاهش عصت 

 به بگه نبود ییک .بودیم ما یهمه بهناز؟ بود سارا فقط-

یم بازی آبروش با باید چرا .ترنسه استاد که چه ما

ی چرا تو خود کردیم؟  همه به بهمون نده نمره اگر گفت 

؟
 

  مییک
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د بخار دست به را صورتش و بست چشم بهناز   .سیی

  .کردیم توافق همه داشتیم؟ ایچاره-

  .داد تکان رس محکم سامیار

ی پس کردیم، توافق بله-   .سارا گردن ننداز رو تقصی 

 آرنجش .ایستاد شومینه کنار و زد آتش سیگاری اردالن

ی به را ز  از شده باریک چشمان میان از و داد تکیه قرنی 

 شده کشیده سالن وسط تا که لبایسجا یسایه به دود

سک مثل و بود ه آمدیم نظر به می    .ماند خی 

  .گفته دروغ سارا شاید کردم فکر بارها-

  .داد باال را ابرویش تای یک کمند

ی استاد که بود دروغ اگر-  حقیقت در .کردنیم خودکیسر

 .بود ظریف خییل استاد .بودیم کور موقع اون تا ما

ی هاش،مژه زدنش، حرف حالت دستاش،   .هیکلش حت 

ون محکم و کشید ریه به را دود اردالن  .داد بی 
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ی اینکه جای به احمق مرتیکه-  ییک با بده جنسیت تغیی 

ی و هم رو ریخته ی ترسش از رفت لو وقت   .کرد خودکیسر

 رو آقا روزی یه چون بدیم جون باید ما اینجا اونوقت

 .کردیم تهدید

 وسط دقیقا و شد بلند جا از .بود شده کالفه سامیار

  .ایستاد لبایسجا یسایه

 خودش ماهیت از انقدر که کیس فهمم،نیم رو این من-

 جا طور.این تهدید یه با که بود ترسو انقدر بود، گریزون

 حاال .بشه رابطه وارد ییک با کرد جرات چطور کرد، خایل

 .دانشگاه کشوی تو گذاشت رو اشنامه چرا شد،
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 را چشمانش و داد فرو را داغش چای از ایجرعه بهناز

  .بست سوزش از

https://t.me/vip_roman


نفی هشت درجهم   نرگس نجمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 اصال ما حقیقت در .نه یا داشته رابطه دونیمنیم که ما-

 براش عاشقانه ینامه ییک گفت سارا .ندیدیم رو نامه

ی استاد که گفته روزی از و نوشته  .بده جنسیت تغیی 

 اما بود، پش یه مال امضا و اسم و خط دست گفت

زی رابطه هم با نوشته نگفت   .داشی 

 متاسف اردالن و انداختند هم به نگایه اردالن و کمند

  .داد تکان رس

زی رابطه اگر اما درسته،-   ترسید؟ انقدر چرا نداشی 

  .رفت جلو و کشید سایه روی را پایش سامیار

 یا داشته رابطه ضمن در .ترسیده پشه آبروی از شاید-

 رفته لو بودنش ترنس که بود این مهم نبود، مهم نداشته

  .بود

ی روی را اشخوردهنیم چای لیوان بهناز ز   .گذاشت می 

  .بود احمق خییل حال هر به-

  .کشید رس را لیوانش آخر یجرعه کمند
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 دنبال تونهیم که پشه اون فقط نباشه صدرا کار اگر-

  .باشه انتقام

 جوابش بهناز نهایتا .رفت باال اردالن و سامیار ابروهای

  .داد را

ی سال ده که کیه- ی جا یه رو ما تا کرده صی   بیاره؟ گی 

  .سامیار و اردالن مونهیم پس

  .پیچید اردالن فریاد

؟ پرت و چرت بازم-  خوبه معلومه، که من تکلیف گفت 

زییم خودتون ی گفتی    .بازم دخی 

  .برداشت را چایش و زد پوزخند بهناز

ی استادم-   .دیگه بود دخی 

 هایشلب به را لیوان کهحایل در و زد ریزی چشمک

  .داد ادامه کرد،یم نزدیک
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 آنا شد باعث کهاین کنار بذاریم اینو تازه .بود خوشگلم-

ی پش اون تو اینکه احتمال بگذره، تو از  ترقوی بایسر

  .میشه

 هایشدست سامیار که کرد نگاه سامیار به کالفه اردالن

  .برد باال تسلیم عالمت به را

ی از کرد کمک استاد- ل رسر  هیچ اما بشم، راحت سارا کنی 

ی که نبودم نزدیک بهش انقدر وقت  بزنم حدس حت 

زی ی من که دونیدیم .داره مشکیل چنی   بودم صدرا با بیشی 

  ...ضمن در .استاد تا

 پا و نشست مبل روی تا کردند نگاهش سکوت در همه

  .انداخت پا روی

ی .نداشتم نفس به اعتماد انقدر من موقع اون-  اگر حت 

ی و ترنسه استاد دونستمیم  عمرا بودم، عاشقش اگر حت 

 هویت که کیس به اونم بنویسم؛ اینامه کردمیم جرات

 ییک کار یا من نظر به .بود کرده پنهان همه از رو خودش

 .بوده غریبه کال یا بوده، دیگه دانشجوهای از
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ی بحث هم باز یم همه حقیقت در .بود مانده نتیجهن 

 آنا، به اردالن و دارد گرایش کمند به سامیار که دانستند

 باشد بوده رسمد استاد عاشق هاآن از ییک کهاین باور

  .بود سخت خییل

 روی را آن و کشید رس الجرعه را چایش لیوان اردالن

ی ز   .کوبید می 

ی اتاق تو بهناز-  من .سارا اتاق تو رهیم کمندم .بخواب کت 

ون سامیارم و   راحتید؟ اینطوری .خوابیمیم بی 

ی در را هالیوان کمند خانه سمت به و گذاشت سیتز ز  آشیی

  .رفت

  .باشه-

 و بودند خوابیده اتاق یک در کدام هر بعد ساعت نیم

 هاشعله یسایه رقص به نفره، سه یکاناپه روی اردالن

ه سقف روی  را نفره یک مبل سامیار .بود مانده خی 

زی بود گذاشته  آن روی را پاهایش و دونفره یکاناپه پایی 

 .کند تنظیم را جایش کردیم سیع و گذاشته
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ی   هایشپلک پشت کمند یچهره برد،یم خوابش وقت 

 .بود بسته نقش

ی  ساعت هایعقربه دیدن با کرد، باز چشم اردالن وقت 

 اطراف به نگایه .پرید جا از بارهیک دادیم نشان را ده که

  .دید خایل را سامیار جای و انداخت

ی از .افتاد جانش به لرز و شد بلند جا از یم سوز جان 

 .ماند باز دهانش بازنیمه در دیدن با و گرداند نگاه .آمد

ه و رفت پیش رسی    ع  شکسته قفل و آویزان یدستگی 

  .بزند فریاد خشم از شد باعث

  .کثافت ...کثافت-

  .زد فریاد و چرخید خود دور گنگ و گیج

  ...بهناز ...کمند ...سامیار-

ی قلبش  اتاق سمت برد هجوم .کوبیدیم سامان و رسن 

 کمند دیدن با و کرد باز را آن بزند در اینکه بدون و سارا

ی گوش و نشسته تخت در که ز  صدا بفهمد تا بود کرده تی 

ون رسی    ع کجاست، از   .رفت بی 
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  .تو اومده ییک کمند، بدو-

ون تخت از رسی    ع کمند  اردالن .دوید او دنبال و رفت بی 

ه  در شدن باز با و کشید را بهناز اتاق در یدستگی 

  .کرد نگاه کمند به متعجب

  نبود؟ قفل در مگه-

 را در و زد کنار را او رسی    ع دهد، جواب اینکه بدون کمند

  .گرداند رو آن در و داد هول

ی بر آویخته بهناز ی بود، آویزان سقف از که کلفت طنان  ن 

  .بود مانده حرکت
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زی برای  خسته .زد چنگ اردالن گلوی به بغض باراولی 

یقدم با .نداشت جا هیچ به راه و بود درمانده بود،  هان 

  .کرد زمزمه و رفت جلو آهسته
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زی ...کشتنش-   .کشی 

  .بست چشم و داد تکیه در چهارچوب به را رسش کمند

  !چطوری-

ون هایچشم به و ایستاد بهناز پای جلوی اردالن زده بی 

ه اش  .ماند خی 

ی  زی رسش وقت   مچاله که شد کاغذی متوجه افتاد، پایی 

زی شده  را کاغذ و شد خم رسی    ع .بود افتاده بهناز پای پایی 

  .کرد باز

، راحت خودتو دمیم فرصت بهت سه ساعت تا"  در کتز

ی میم جونتو من اینصورت غی    "گی 

 له و بود شده نوشته معوج و کج خیط دست با کاغذ

ی را خطوط اردالن، انگشتان میان شدنش  هم در بیشی 

 .پیچید

 دلش که بود بد آنقدر حالش و بود پریده اردالن رنگ 

 ثابت یسایه .کند گریه و بنشیند ایگوشه خواستیم
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ی شبیه .رسیدیم نظر به کشیده دیوار روی بهناز  بلند زنز

یدست با باال  شده کشیده سقف تا که آویزان و دراز هان 

ی .بود  بود متصل او بدن به انگار طناب یسایه از بخیسر

ی و ی پیکر از بخیسر زی میان معلق جانن   .بود آسمان و زمی 

ی ی دهن دیوار روی سیاه قامت   یخفه فضای و کردیم کج 

 .بود کرده ترترسناک را اتاق

  .زد جرقه کمند ذهن بارهیک

 .سامیار-

 از رس کمند گرداند، رو او صدای با که اردالن

 و کرد نگاه سالن اطراف به و برداشت چهارچوب

 .زد فریاد بلندتر رساسیمه

  ...سامیار-

  .دوید او دنبال به اردالن

 ...کجاست-
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ه هم به  رسید، کمند ذهن به که فکری از و مانده خی 

یم صحه افکارش به اردالن مشکوک نگاه .لرزید پشتش

  .کرد زمزمه که گذاشت

  .نه ...نداره امکان ...نه-

 و دست و زیر به رس و آرام پش کردنیم باور هم اردالن

ی  زیر را هاآن یدانه دانه رس باشد قادر خاطراتش پاچلفت 

  .نفهمد کیس و کند آب

 گذاشته باز چهارتاق را آن اردالن که در سمت به کمند

 پای با و بپوشد را کفشش یا پالتو اینکه بدون .دوید بود

ون برهنه  .ماند میخکوب اول قدم همان و دوید بی 

زی .آمد بند نفسش بود، رسش پشت که اردالن   پر زمی 

 رد نگاه با .هاپله تا بود گرفته راه و خون از بود شده

 شده کشیده هادرخت تا خون اما کردند، دنبال را خون

 اردالن به کرده بغض کمند .دیدندنیم را انتهایش و بود

  .کرد نگاه

 ...سامیار-
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ی و را هایشکفش کمند و پوشید را پالتو رسی    ع اردالن ن 

 سوز و لرزیدیم بدنشان تمام .زدند یخبندان دل به محابا

  .کوبیدیم صورتشان به

 جلوتر اردالن و رفتیم جلو خود در شده مچاله کمند

  .کردیم نگاه خون رد به او از

ی ی چند وقت   را سامیار رفتند، جلو درختان دل در می 

 کرد باز رس کمند بغض .دیدند درخت یک جلوی افتاده

زی .دوید و  .دوید و شد بلند و خورد زمی 

ی رد روی چشمش و کرد بلند را او رس اردالن   که خونز

 .ماند ثابت بود، او گردن روی

 .دزدید چشم درد با و شد کشیده او گوش تا نگاهش 

زی آرام سامیار  جان به تلخندش و کرد باز را هایشپلک بی 

ی .ریخت زهر کمند  و کرد باز را لرزانش انگشتان جان،ن 
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ی چه نفهمید کمند اول یلحظه در ز  دست کف چی 

 .اوست

زی به بنشاند را او کردیم سیع کهحایل در اردالن   زمان زمی 

  .دادیم فحش

ی یحرومزاده- زیهمهن    .چی 

هق به سامیار دست کف در گوش تشخیص با کمند 

ی با .افتاد هق   .گرفت را او بغل زیر لرزان بدنز

م- م ...برات بمی    .بمی 

ی به و انداخت او بغل زیر را دستش اردالن  بلندش سخت 

 .شد حلقه کمند گردن دور سامیار دیگر دست و کرد

دیم مشتش میان را گوشش یم خود به درد از و فشر

  .پیچید

ی به  و درد پر هاینفس صدای .رفتند جلو را راه سخت 

زی هایدم و سامیار عمیق خفه هقهق و اردالن خشمگی 

  .زدیم زنگ گوششان در کمند ی
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ی  از نشاندند، مبل روی را سامیار و شدند کلبه وارد وقت 

زی زی و دید را بهناز اتاق باز در بی   روی اشک قطره اولی 

  .چکید اشگونه

م جلوشو نتونستم ...نتونستم-  .بگی 

ی به و نشست کنارش کمند  دلمه گوشش روی که خونز

  .دزدید چشم و انداخت نگایه بود بسته

؟-   خون 

 پیچیده استخوانش مغز تا درد نکرد، تحمل دیگر سامیار

ی هر و بود  و بست چشم .شدیم آونگ رسش در صدان 

  .داد باریدن مجال هایشاشک به

 .بهناز ...به .خوبم ...خو-

زی و زد آتش سیگاری اردالن زی به پک اولی   آن نرسیده دومی 

ه سامیار به و انداخت شومینه در را   .شد خی 

  داریم؟ بتادین-
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خانه سمت به رسی    ع کمند ز  هایکمک جعبه تا رفت آشیی

  .بیاورد را اولیه

 پر و مات نگایه با سامیار و ایستاد او روبروی اردالن

 .کرد نگاه او به رنج

ی رفتم ...رفتم-  دویدم اومد، بدی صدای .دستشون 

ون  .بی 

  .دادیم ادامه باید اما برید، را نفسش درد

  .بود باز بهناز اتاق در ...در .بودی خواب تو -

 لمسش اما گوشش، سمت رفت دستش و بست پلک

ی اشخایل جای حس از .نکرد ز   .شدیم مشمی 

 رو بهناز دیدم رفتم .ندادی جواب ...کردم صدات-

  .کنم کمکش خواستمیم .زده دارش .کرده آویزون
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 با کمند .لرزید هایش لب و خورد گره اشسینه در نفس

 روی را بتادین و نشست کنارش اولیه هایکمک کیف

  .ریخت باند

ی اون اما گرفتم، پاهاشو .زدیم پا و دست داشت-  عوضز

 منو و گرفت دهنمو .شدم گیج ...گیج .رسم تو زد

 لگد با .زدم پا و دست ... و دست .در جلوی تا کشوند

، بیدار که مبل به زدم  جلوی ...جلوی .نشدی اما بیسر

ی در  .رسم زخم جای رو کوبوند آرنج با شدیم، درگی 

زی .رفت سیایه چشمام زی ...طوریهمی   طوریهمی 

ون کشوندم   .بی 

ی هایشاشک دیگر  گوشش روی را باند کمند .نبود صدان 

  .زدیم هق و دادیم شستشو آرام و بود گذاشته

 فقط ندیدمش، .صورتم تو انداخت قوهچراغ تارییک تو-

 درد انقدر ...انقدر .شد باز گوشم از خون فهمیدم

 یه و کرد باز رو مشتم فهمیدم فقط که کرد گیجم

ی ز  دستم کف گذاشت چی 
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 .نمیاد یادم خییل اون از بعد 

  .زد فریاد اردالن

  .نامرد این کیه ...گ-

  .زد لب و گذاشت باند روی را دستش سامیار

  ...اما .ندیدمش داشت، نقاب بود، تاریک-

  .زد گره را آن و گرداند او رس دور را سفید باند کمند

 همقدای ...قدش .خوردنیم صدرا به هیکلش و قد اما-

ی باهاش ...باهاش .بود من ی ترسید شاید .شدم درگی   گی 

یم داد مدت تمام من چون ...چون .کرد فرار که بیفته

ی .بشنوید صدامو شاید زدم  دنبالش رفت در وقت 

 گیج رسم که زخمم جای رو بود زده انقدر اما .دوییدم

ی نفهمیدم دیگه ...دیگه و رفت  .شد خی

ی درد حاال .داد تکیه مبل پشت به را رسش  که گویسر

  .بود شده اضافه رسش درد به هم زدیم نبض
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ی باندهای و شد بلند جا از کالفه کمند ی در را خونز  سیتز

خانه به و ریخت ز  .بود شده گیج اردالن .برگشت آشیی

؟-   ...نکنه مطمئتز

ی ی مکثش وقت  خانه از که کمند صدای شد، طوالنز ز  آشیی

ون   .درآمد بود، آمده بی 

؟ نکنه-  خی

 استاد به مربوط اگر آخه کنیه؟ گم رد حروف اون نکنه-

 خودم به من .ما از ییک یا بود، صدرا کار یا که بود

ی تو که هم تو .سامیاره وضع که اینم مطمئنم،  توصیفان 

ینیم میده سامیار که   .گنج 

 جا هیچ به فکرشان دیگر .کردندیم نگاه هم به سه هر

ی به سامیار .دادنیم قد   .شد بلند جا از سخت 

  اردالن؟ نشدی بلند چرا-

 موهایش میان دستش و انداخت او به نگایهنیم اردالن

  .شد چنگ
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ی از .ستمسئله یه اینم- ی اینجا اومدیم وقت   خوابم که متز

ی که خوابمیم عمیق انقدر سبکه  اولش .فهممنیم هیجی

ی این با اما هواست، و آب خاطر به کردم فکر ز  که چی 

ی تو
 

ی کنمیم فکر مییک ی یه حداقل یا .بودم هوشن  ز یم چی 

زی خوابمو که خورم  .کنهیم سنگی 

 .کند چفت را آن کرد سیع و رفت در سمت به کمند

  .ببندد را در توانست کردنش قفل با نهایتا

زی منم-   .سنگینه خوابم .طورهمی 

  .کردند نگاه سامیار به دو هر

زی من-  مطمئنید؟ .نداشتم حیس چنی 

ه اردالن  .زد برق هایشچشم یکباره .کرد نگاه او به خی 

 که کیس کردند؟یم اعتماد دیگران مردن به باید چرا

 توانستیم حتما داشت، خودش با آورخواب داروی

ی   .کند کند را نبضش که کند تهیه دارون 
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ی اینکه بدون
ز
 اتاق در .دوید باال هاپله از بزند، حرق

ی وانز  از آه بردیا، خایل جای دیدن با و کرد باز را زیرشی 

 .شد بلند نهادش
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 داخل به که نور .کرد باز را پنجره و رفت پیش رسی    ع

زی تابید،   .نیست آنجا بردیا که شد مطمی 

زی ییک تا دو را هاپله و بست را در  سامیار .رفت پایی 

 چند با را آن کهحایل در و گرفت کمند از را مسکن

زی آب جرعه  چشم شد سالن وارد که اردالن به دادیم پایی 

  .دوخت

  .کرد اردالن به رو و گرفت سامیار از را لیوان کمند

؟ کجا-   رفت 

  .نیست بردیا ...بر-
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 خورده گره ابروهای با سامیار و ریخت فرو کمند قلب

  .کرد نگاهش

ی- ی یعتز ؟ مرد نیست خی   ...که داره جون مرده مگه حسان 

 او و کمند سمت چرخید نگاهش و کرد سکوت بارهیک

  .کوبید اششقیقه به محکم

ی .شمیم دیوونه دارم-   چرا؟ آخه بردیاست؟ کار یعتز

ی و شتابان اردالن  در به محکیم لگد و رفت جلو عصت 

  .انداخت جا را آن و زد بود شده باز هم باز که

؟ که بگردیم دلیل دنبال .دونمنیم من-   خی

ی گوش روی را دستش سامیار  گذاشت اششده باندپیجی

  .بست چشم و

 این هم کس هیچ .زده یخ گیدیم که جاده کنیم؟ چیکار-

ش از خودمونو چطوری .نیست اطراف  خالص رسر

  کنیم؟
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م یک اردالن ز یم سه از هی  ز ی که هی 
 
 در را بود مانده باق

  .سامیار به رو چرخید و انداخت شومینه

 صبح فردا تا پلیس اگر .کنیمیم جمع حواسمونو امشب-

ی یه حتما اومده، بند برف .ریمیم شده طور هر نیاد  بالن 

  .دیگه میارن جاده رس

 هم روی را سنگینش هایپلک و داد تکان رسی سامیار

د   .فشر

خانه به کمند ز  با و بکند ناهار حال به فکری تا رفت آشیی

ی دیدن  رس بغضش بود، کرده درست بهناز که غذاهان 

 .کرد باز

 اتاق در سمت به شنید، را او یگریه صدای که اردالن 

ی  باالی هنوز که بهنازی به رو را در آرام و رفت کت 

  .بست بود، طناب

  .نشست سامیار کنار و درآورد جیبش از را کاغذ

  .بخون اینو-
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 ینامه دیدن با و کرد باز را هایشچشم آرام سامیار

  .گرفت را آن و کرد دراز دست خورده، چروک

  .آمد کش شومینه تا نگاهش خواندن از بعد

  .روانیه یارو این-

  .گرفت او از را نامه و داد تکان رسی اردالن

  .مسخره داده انتخابم حق-

ه سامیار   .زد لب هاشعله به خی 

ییم- ی از دونز   نگرانم؟ خی

  .برداشت هاشعله از چشم کرد، نگاهش که اردالن

ی- زی اگر حت   به خوایمیم چطور کنیم پیدا نجات االن همی 

 رد هیچ یارو این نبوده؟ ما رس زیر اینا کنیم ثابت پلیس

ی و ی خودش از نشونز   .نذاشته باق 

  .خورد گره هم به اردالن خشک هایلب

  .هستیم همدیگه شاهد ما-
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  .زد پوزخند سامیار

، رد نه .بودید همدست میگن .رفیق خوشه دلت-  نه پان 

، ، نشونز ی هیجی  بالها این ییک کنیم ثابت که نداریم هیجی

  .آورده رسمون رو

ی اردالن   .شد بلند عصت 

ون، بریم برزخ این از بذار-  این حال به فکری یه بعد بی 

  .کنیمیم قضیه

زی از و کشید دراز آرام سامیار  اشبستهنیمه هایپلک بی 

ی به ه شدیم نزدیک او به انگار که سققز   .ماند خی 

  .نکنید بیدار منو .رهیم گیج رسم-
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ی با سامیار و کرد نگاهش سکوت در اردالن
 

 و پریده رنیک

 .بست چشم رسما، از خورده ترک هایلب
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نفی هشت درجهم   نرگس نجمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 مدت تمام و خوردند ناهار سکوت در کمند و اردالن

ی به .کرد فکر اردالن  کمند و شد حمله بهناز به که شت 

ی از ون دستشون   با توانستیم راحت و بود آمده بی 

آن ذهن شده، خارج و وارد پنجره از کیس کهاین قلمداد

 .کند منحرف را ها

 به کهاین به .ماندن بهمن زیر مورد در اشقصه به 

 .بودند کرده شک او به ترکم بودنش زن خاطر

 راحت و بود آنا خوردن آب به حواسش تمام اینکه به 

ی بطری توانستیم  مسموم را بود برده آنا برای که آن 

 .کند

 کردیم ایناله درد از گایه و بود خواب در غرق سامیار 

 .کردیم نگاه او به کرده بغض کمند و

 به دائم بود شده لق که دری و شدیم تاریک هوا کمکم 

  .پیچیدیم کلبه در صدایش و خوردیم چهارچوب

 .کرد باز چشم سامیار که بود گذشته هشت از ساعت

ی حالش  از کیم کمند .داشت رسگیجه هنوز اما بود، بهی 
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ی روی و کرد گرم او برای را غذا ز  آرام سامیار .گذاشت می 

وع  دیگری مسکن کمند غذا، از بعد .کرد خوردن به رسر

  .کرد نگاهش مردد و داد او به

  .پوسمیم دارم حموم؟ برم من میشه-

 تقریبا و بود کرده فکر ساعات این تمام که اردالن

زی ی همه کمند بود مطمی  ز  همدست و گفته صدرا به را چی 

  .داد تکان رس آرام اما .کرد نگاهش مردد است، او

م منم برو،- م می  ز   .بشکنم هی 

م از که سطیل سمت چرخید سامیار نگاه ز  شده خایل هی 

  .بود

  .برو-

خانه در که نفت پیت به نگایه کمند ز  و انداخت بود آشیی

 روشنش و گردسوز یک در کرد خایل را قطراتش آخرین

  .کرد

  .برمیم رو گردسوز من-
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 زد لب اردالن

 .باشه-

ی  شد نزدیک سامیار به رسی    ع اردالن شد، حمام وارد وقت 

زی را صدایش و  .برد پایی 

  .باش مراقب-

  .کرد نگاهش متعجب سامیار

  ؟!چیه منظورت-

ی سامیار احساس از که اردالن  باال ایشانه داشت، خی 

  .انداخت

زی-   .باش مراقب فقط .طوریهمی 

ون کلبه از ترسید،یم اینکه با و پوشید را پالتو   .رفت بی 

 به سامیار .رسیدیم گوش به حمام داخل از آب صدای

 از آرام و کرد نگاه خوردیم چوب چهار به تقتق که دری

  .شد بلند جا
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 و زد دور را کلبه .کرد پا به را اشچکمه و پوشید را پالتو

ی .کرد دنبال را صدا  دید را او شد، نزدیک اردالن به وقت 

ی و گذاشته سطل روی را روشن یقوهچراغ که  باال را تی 

  .بردیم

ی یاندازه به-
ز
  داریم؟ چوب کاق

 را قوهچراغ .ندید تارییک دل در را او و برگشت اردالن

 از سامیار یچهره .انداخت صدا سمت به و برداشت

  .بود شده جمع رسما و درد

ی برای .داریم- ون؟ اومدی خی   بی 

  .رفت جلو آرام سامیار

ون این- ی خطر تو برای بی   برای تو اون تا هست بیشی 

 .کمند

زی با سامیار و گرفت او سمت را قوهچراغ اردالن  او، گرفی 

 و زد را اردالن چشم نور .انداخت صورتش روی را نور

 .گرداند رو
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ی اردالن .کرد عوض را نور جهت رسی    ع سامیار   باال را تی 

ب با و برد م روی ضز ز  ترک صدای و آورد فرود هی 

  .پیچید فضا در خوردنش

ی شب این زودتر-  .بشیم راحت بشه تموم لعنت 

ی به سامیار   .گرداند چشم و زد تکیه او روبروی درخت 

ی رسمد؟ استاد چرا-   بوده؟ عزیز انقدر یعتز

ی اردالن  به را بود رفته فرو چوب در نیمه تا که تی 

ی ون سخت    .کشید بی 

 ...اما .دیگه بوده حتما-

به ی و زد را بعدی یضز  هانیمه .کرد نیم دو به را چوب تی 

 ادامه رفتیم سطل سمت به حالیکه در و برداشت را

  .داد

 رو استاد انقدر بردیا کنمنیم باور کجاست؟ بردیا-

  .کنهیم نفله رو همه داره که داشته دوست
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 عمود و برداشت را دیگری چوب که او با سامیار نگاه

  .آمد کش گذاشت، روبرویش بزرگ یکنده روی
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 رو نامه که کسیه کار مطمئنم .بود آنا عاشق بردیا-

  .نوشته

ی زی صدا هم باز و آمد فرود تی   گرگ و باد یزوزه بی 

  .پیچید

ون کس هیچ گ؟- ی جریان این از ما خود جمع از بی   خی 

 پش یه که میشه چطوری دونمنیم هم اساسا .نداشت

  .بشه ترنس یه عاشق طوراین

ی ون را تی  به و کشید بی  ی یدسته .زد را بعدی یضز  را تی 

ون انگشتانش از را هایشدستکش و کرد رها  و کشید بی 
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 بلندی چوب به دوخته چشم سامیار .برد فرو جیبش در

  .داد جواب بود شده زده تکیه درخت به او رس پشت که

ی شخصیت بود، آروم خییل بود، افشده خییل استاد- ن 

ی   .بشه عاشقش ییک که طبیعیه خییل .داشت نظی 

ی به صدای وقت  زی به شد پرت شد، بلند بعدی یضز  اولی 

  .ماند تنها استاد اتاق در که روزی

ی قبل، سال دوازده در روزی  اشخانه به را او استاد وقت 

 نسکافه تا گذاشت تنها اتاق در را او و کرد دعوت

  .بیاورد

 تابلو از بود شده پر دیوار روی .کرد نگاه اطرافش به 

ی دو و بیت تک شعرهای ی .بیت   حریر یپرده و زرد روتخت 

  .آن همرنگ

ی روی زنانه یتنهنیم هایمجسمه از ز  رفت باال ابرویش می 

 کمد سمت به آرام .بود زیبا .کرد لمس را هاآن از ییک و

 زنانه لبایس دیدن با .کرد بازش کنجکاوی رس از و رفت

  .خورد گره ابروهایش کمد، انتهای در
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ی هم با فروزش صدرا و رسمد عرفان دانستیم
 

یم زندگ

ی هیچ و کنند  لباس اینکه خیال به .نیست هاآن با زنز

 سمت به و بست را در رسی    ع است، استاد خواهر مال

ی ز  .رفت می 

 و شد اتاق وارد نسکافه از شده پر هایماگ با عرفان 

لون روی ز  با و گرفت جای کنارش سامیار .نشست رسر

 را ماگش عرفان .برداشت را ماگش نیمه و نصفه لبخندی

ه و گرداند انگشتانش میان  آن اینسکافه رنگ به خی 

  .زد لب

  .باش داشته رو صدرا هوای نباشم، تابستون کل شاید-

ی روی را ماگ سامیار ز  نگاهش متعجب و گذاشت می 

 سفر به صدرا بدون رسمد که بود نشده وقت هیچ .کرد

  .برود

  کشور؟ از خارج ریدیم-

 .داد تکان رس و زد معذب لبخندی عرفان

  .باشم داشته پیش در جراخ یه شاید ...شاید آره،-
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  .رفت باال سامیار ابروهای

  دونه؟یم صدرا-

  .داد تکان رس رسی    ع عرفان

  .گمیم بهش شد فراهم جراخ مقدمات اگر .نه-

  ای؟جراخ چه-
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ی  یک برای و شد گیج کرد، نگاهش میخکوب رسمد وقت 

 که لحظه همان مثل .لرزید او نگاه عمق از قلبش لحظه

  .ریختیم دل و لرزیدیم رسما اوج در

 انداخت سطل در را چوب بعدی یتکه که اردالن به

  .رفت او رس پشت درخت سمت به آرام و کرد نگاه

 دیدی؟ رو کرد پیدا سارا که اینامه تو-

ی یدسته اردالن زی را تی   هایشدست و گذاشت پاهایش بی 

  .سایید هم به را
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ون دهانش از که بخاری  ها دستانش روی را آمدیم بی 

  .کرد

؟ تو .نه-   خی

ی سامیار  برداشت را بود خورده تکیه درخت به که چون 

ی اردالن و او سمت چرخید و  اششانه روی را تی 

  .گذاشت

ی اردالن و نداد جواب سامیار   .داد ادامه حواسن 

 صدرا چه حاال .بوده رسمد عاشق حرومزاده کثافت این-

ی هم خییل .بردیا چه باشه، ز   .کشهیم رو همه داره تمی 

ی کهحایل در و زد پوزخند ی برد،یم باال را تی   در که زد حرقز

  .زدیم جرقه ذهنش

ی نتونسته دوبار که ست مسخره خییل اما-  تو رس بالن 

ی پا و دست پش رس اونم .بیاره  .دانشکده چلفت 

ی م از نگاهش .ماند رسش باالی تی  ز  به و شده کنده هی 

ه ظلمات ی کرد دعا و ماند خی    .دربیاید سامیار از صدان 
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ه او رس پشت به سکوت در سامیار اما  .بود مانده خی 

 .شنیدیم را آن صدای که تپیدیم آنچنان قلبش

زی آرام دستش  زی در و افتاد پایی   پاشنه روی حال عی 

 از نه وجودش و زد را چشمش سامیار پوزخند .چرخید

 .زد یخ بهت از که رسما،
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 کش زدیم برق تارییک در که سامیار هایچشم از نگاهش

ش لبخند تا آمد ز   .تمسخرآمی 

به و رفت باال سامیار دست کرد، باز دهان تا  روی ضز

  .نشست گردنش

چشم جلوی کردیم نگاهش نفرت با که سامیار تصویر

ی انگشتانش و خورد تاب هایش  .شد حسن 
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ی محکم و کرد جمع را توانش تمام اما   با .چسبید را تی 

به سامیار که شد تا زانوهایش تالشش تمام  بعدی یضز

زی روی صورت با اردالن و زد رسش پشت را   .افتاد زمی 

 .زد لب ناخوداگاه

 و دست آدم اون دیگه تو ...تو ...چرا ...نفهمیدم چرا-

ی   .بودم احمق چقدر من ...من .نبودی پاچلفت 

 .شدیم عمیق پوزخندش و شنیدیم سامیار را اشواگویه

 هر صدایش و خوردیم تکان برف روی اردالن هایلب 

  .شدیم ترضعیف لحظه

  ؟...چرا نکردم، شک بهت چرا-

ی کمند ز  خشک هایشلب .کردنیم باور دیدیم که را چی 

ون اشسینه از بریده بریده نفسش و بود شده یم بی 

یم تار دهانش بخار میان رویش پیش یصحنه و جهید

 .شد
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 پاهای به چشمش و کرد بلند را رسش آرام اردالن 

 و زد لب .افتاد بود ایستاده رسش باالی که سامیار

 .کرد ترغلیظ را سامیار پوزخند ضعیفش صدای

  چرا؟ کثافت،-

 فشار محکم و گذاشت او یشانه روی را پایش سامیار

  .داد

ی سال همون بود قرار بودم، عاشقش-  .بده جنسیت تغیی 

ی هورمون داشت بود سال دو   .کردیم درمانز

  .کرد زمزمه و گذاشت هابرف روی را صورتش اردالن

  .بودی ما با خودتم .حرومزاده-

ی و گذاشت او صورت روی را پایش سامیار د بیشی   و فشر

  .رفت فرو اردالن دهان در برف

ی سارای اون گول همتون نخواستم،- ی همهن  ز  رو چی 

 .منه مال نامه اون دونستیم اولم از که کیس .خوردید

یم بود عرفان عاشق چون .بود شناخته منو خط دست
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ه انتقام اون و من از خواست  راست حال این با .بگی 

ی
 

  .منم گناهکارتر همه از .مییک

پرف و داد تکان را رسش اردالن و کرد کم را پایش فشار

  .کرد تف را ها

 را سامیار هایحرف و رفتیم جلو آرام و ناباور کمند

 را نفسش و بود نشسته اشسینه در بغض .نداشت باور

زی زی را چوب سامیار .کردیم سنگی   اردالن کتف دو بی 

  .داد فشار و گذاشت

 هیچ .نبودی پشیمون سال ده از بعد کثافت توی-

 اگر کردم فکر بودم، مردد اولش .نبودید کدومتون

 همون همتون .نشد اما ندارم، کاریتون باشید پشیمون

ی عوضیای
 

  .بودید همیشیک

 

 139_پارت#

 

https://t.me/vip_roman


نفی هشت درجهم   نرگس نجمی  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 ساعت مثل بود آمده باال نفسش کیم که اردالن مغز

  .کند پیدا خودش نجات برای رایه تا کردیم کار

 قهقهه سامیار که بود رسیده هاآن قدیم چند به کمند

  .زد

، خییل-  یپنجره .گذاشتم براتون نخ رس همهاین احمق 

 دیو مثل شب هر شد، قطع یکباره برقا بود، باز حموم

ی .خوابیدیدیم  بکشم، رو بهناز که اتاق تو رفتم وقت 

 خرفت توی و زد حرف مرد یه مورد در مشخصا بهناز

  نبود؟ ایدیگه مرد صدرا؛ به چسبیدی

ی با .کرد باور را هایششنیده کمند کمکم  ترس از که قلت 

 پیدا ایوسیله تا کرد نگاه اطراف به لرزید،یم ناامیدی و

یچوب دیدن با و کند  و بود خورده تکیه دیوار به که هان 

 بروند، کمک دنبال به تا بودند کرده استفاده هاآن از

 رسی    ع سامیار و پیچید پایش صدای که رفت عقب قدیم

 .گرداند رو
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ه هم به دو هر کوتاه ایلحظه برای   کمند که ماندند خی 

ی  برداشت، قدم سامیار تا و دوید چوب سمت به محابان 

  .زد فریاد و گرفت را او پای دو هر اردالن

 .کمند کن فرار-

 که لحظه آن در نه حداقل نداشت، فرار خیال کمند اما

  .سوختیم جگرش

 توان تمام با کهحایل در و برداشت را هاچوب از ییک

 .دوید سامیار سمت به زد،یم فریاد

زی روی پایش  ی که ماندنیم ثابت زمی  ی حت  ز  .بخورد لی 

 به دستش فشار لحظه هر و زدیم فریاد ترسیده اردالن

ی سامیار پاهای دور   .شدیم بیشی 

ی و شد خم رسی    ع دید،یم نزدیک را خطر که سامیار  تی 

 .برد باال و برداشت را بود شده رها اردالن دست از که

ی نزدیک- زی بیسر   .کشمشیم االن همی 
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یم اشسینه .ایستاد بود، رسیده او قدیم سه به که کمند

 میان فریادش صدای .بود خورده گره نفسش و سوخت

  .پیچید درختان

  .الشخور حیوون،-

ی و زد پوزخند سامیار ز ی تی   اردالن گردن روی را تی 

  .گذاشت

  .شو خفه-

 تمام .لرزید کمند هایدست که بود خونشد آنقدر

ی به حواسش  .خراشیدیم را اردالن گردن که بود تی 

ی سامیار د را تی    .زد فریاد و فشر

  .بنداز چوبو اون .بندازش-

  .زد فریاد اردالن

 .کنمیم خواهش کمند، برو-
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زی از چوب و شد شل کمند دست  تا خورد رس مشتش بی 

زی روی  رس از هایاشک  دیدیم را او که اردالن .افتاد زمی 

  .گرفت راه عجزش

ی این کمند، بدو-  خودتو .رو تو بعد و کشهیم منو پدرن 

 .بده نجات

 فیک با و گذاشت او صورت روی را پایش یک سامیار

  .غرید منقبض

ییم حرف زیادی .مرتیکه شدی جرات و دل پر-  .زنز

 چشم اردالن از سامیار و رفت عقب قدیم کمند

  .زد فریاد اردالن .برداشت

 .کن فرار-

 نگاهش آلوداخم سامیار و رفت عقب آرام آرام کمند

 .کرد

زی بخوری تکون جات از-  .کنمیم تموم کارشو االن همی 
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 .کند نفوذ کمند ذهن به سامیار که نگذاشت اردالن

 به فکری یه من برو، تو .کنهیم رو کار این حال هر به-

  .کنمیم خودم حال

 و بود اردالن به چشمش یک کهحایل در و مردد کمند

ی سامیار .رفت عقب هم باز سامیار، به چشمش یک  تی 

ی و برد باال را ی دوید، کمند وقت   اردالن یشانه روی تی 

 .آمد فرود

 لگدی .پوشاند را سامیار صورت و زد فواره اردالن خون

 دو و چرخید دست و زد اردالن یشده قطع دست به

ی  درد رس از فریادهای صدای .ماند ثابت ترطرفآن می 

  .بود پیچیده درختان دل در اردالن

ی چه دانستنیم کمند  اینطور اردالن که افتاده اتفاق 

 ناامیدی بود، اردالن صدای در که دردی اما زند،یم فریاد

 قلبش صدای هم باد یزوزهمیان بود شده باعث ترس و

 .بشنود را
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ی سامیار یم را رسازیری کمند .دوید کمند دنبال توجهن 

  .زدیم نفس و خوردیم رس و دوید

 شد خوشحال دوید،یم او دنبال به کهحایل در سامیار

 را او تارییک در تواندیم و است سفید کمند کاپشن که

 .دهد تشخیص

زی کمند که بود نگرفته قدرت فکرش  یم که طورهمی 

 درختان میان و کرد پرت را آن و آورد در را کاپشن دوید

 .پیچید

نیم شدیم دور کمند اگر نداشت، زیادی زمان سامیار 

 بلند قدم چند با .کند پیدا جنگل در را او توانست

وع کمند که رساند او به را خودش  زیگزاگ به کرد رسر

زی دویدن  پلیور .افتاد عقب او از سامیار و درختان بی 

ی کمند ی به سامیار و بود صورن   .دیدیم را او راحت 

  .دربیار پلیورتم خواییم-
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 از ییک یجنازه لحظه هر اما بود، آورده کم نفس کمند

یم ترشمصمم و چرخیدیم چشمش جلوی دوستانش

  .کرد

 از خون کهحایل در و کرده جمع را توانش تمام اردالن

 به صدایش شاید تا زدیم فریاد کرد،یم فوران اششانه

 .برسد کمند

تت، نذار- ی بدو بگی   .دخی 

 و ایستاد جا در .ندید را کمند ایلحظه برای سامیار

ی گوش ز ی هیچ باد، یزوزه صدای جز و کرد تی   صدان 

  .نشنید

ی پشت کمند  هایشدست و کرده جمع را خودش درخت 

ی کردیم سیع و شده قفل دهانش جلوی  نفس حت 

  .خندید و رفت جلو کیم سامیار .نکشد

ی نکشمت منم- ی گرگا گی   لذت خواییم چرا .میفت 

ی؟ ازم کشتنتو ؟ عاشقم مگه بگی    نیست 
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 را دردش هقهق کرد سیع و بست چشم درد با کمند

ی برف روی پایش ایلحظه .کند خفه ز  سامیار و خورد لی 

ی گوش هوشیار ز   .کرد تی 

ییم مرد؟ استاد که شد خنک دلت- ی انقدر خواست  ن 

ی شعور کت تو مرد یه با که نبایسر ی تنها رسر  تازه و بمونز

ی خوش براش ی هم خدمت    .بکتز

ی و انداخت اطراف به نگایه کمند  نزدییک در را درخت 

  .کرد انتخاب خودش

ی عاشقش تو که استادی .شد خنک دلم آره،-  یه بایسر

  .خودت مثل بوده آشغال

. 
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 تا دربیاورد را کمند صدای خواستیم فقط که سامیار

  .رفت صدا سمت به و زد لبخندی کند، پیدایش بتواند
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 پناه و کرد تمام را درخت دو یفاصله جا در کمند

  .زد فریاد و ایستاد هم باز سامیار .گرفت

ی- زی تا که تو شد، خی  بودی، عاشقم پیش ساعت یه همی 

 آشغال؟ شدم حاال

 کدام پشت دهد تشخیص نتوانست اما بود، دیده را او

 .است درخت

درخت از چشم و رفتیم پیش احتیاط با و قدم به قدم 

 به نگایه هم باز کمند .داشتبرنیم حیطه آن های

 اشسفیدی که برف از ایتپه دیدن با و کرد اطرافش

ی نفس .سنجید را مسافت زد،یم را چشم  و کشید عمیق 

  .داد جواب

 پاک پش همون تو کردمیم فکر منم .آشغایل یه تو آره،-

ی انقدر دونستمیم چه .دانشگایه یدوره
 

 خودتو که زرنیک

  .ببینه رو کثیفت ذات کیس ذارینیم و کردی قایم
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 برف یتپه سمت به شده خم شد، تمام که اشجمله

 پیدا را او اما رفت، درخت سمت به رسی    ع سامیار .دوید

  .نکرد

د منو که دید بابام اول .بودین کور شماها-  دست سیی

ی برای دونستنیم من احمق خواهر البته .سارا  باید خی

 .کرد اجرا رو پدر دستور فقط باشه، من مراقب جا همه

  نه؟ کرد؛ درش به شور از

 به که سامیار دیدن با و کشید رسک تپه پشت از کمند

 را نفسش پایید،یم را اطرافش آرام تپه از کیم یفاصله

 درخت جز اما کرد، نگاه اطراف به هم باز .کرد حبس

ی ز ی یجاده به باید .ندید چی   و شدیم نزدیک رساشیت 

 خم .کردیم قمار باید اما دید،نیم را جا هیچ .کردیم فرار

ی یگلوله و برف به زد چنگ و شد
 

  .کرد درست بزرگ

ی نفس ی تا و کشید عمیق   را آن توانستیم که جان 

 و چرخید سامیار رس آن در .انداخت جهت مخالف

 سامیار .رفت رسش پشت درخت سمت به آرام کمند
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 دانستیم .ایستاد که رفت صدا سمت به قدم چند

ی کمند ی دخی    .است باهویسر

وع صدا مخالف جهت در و گرداند رو بارهیک  به رسر

یم درخت سمت به حاال که کمند دیدن با .کرد دویدن

  .زد قهقهه دوید

  .کردم پیدات سوک، سوک-

ی را شتابش  تا دوید باریک راه سمت به کمند و کرد بیشی 

ی هابرف روی شاید ز ی .بخورد لی  یم پایش و دست اگر حت 

ی شانس فضا آن در شکست،  سامیار .داشت بیشی 

  .زد قهقهه و دوید

ی تو-   .زرنگ بچه باخت 

ی کمند  ترنزدیک قدم به قدم سامیار و دویدیم انقطاعن 

ی .شدیم  که شد نزدیک آنقدر سامیار پای صدای وقت 

ی کمند  رسید بارییک راه به برگرداند، رو نکرد جرات حت 

زی که  به و رفته باال آن از دوستانش با پیش روز چند همی 

  .بودند رسیده کلبه
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زی روی را خودش ی و انداخت زمی  ز  به توان تمام با .خورد لی 

زی ی تا زدیم چنگ زمی  ی بیشی  ز  راه وارد سامیار که بخورد لی 

ی دوید، و شد ز زی خوران سکندری و خورد لی    .رفت پایی 

ییم امخسته داری- ؟ فرار خواییم کجا تا .کتز  کتز

متیم که آخرش  .گی 
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ی کمند ی به رو رسش و شد ته و رس توجهن   قرار رساشیت 

زی به زد چنگ و گرفت  .زمی 

ایط آن در  زی بدود، خواستیم اگر رسر  خوردنش زمی 

  .بود قطیع

ی سامیار زی روی کمند مثل رسدنیم او به دید وقت   زمی 

ی شانفاصله اما .داد رس را خودش و خوابید  که کمی 

ی هیچ، نشد  شدیم ناامید داشت سامیار .شد هم بیشی 
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ی سنگ به کمند که
 

 پریده آن روی از اول روز که بزرگ

 سیع .بود شده دیر العمیلعکس هر برای .رسید بودند

ی اما کند، کم را رسعتش کرد   .شد مانع یخ و رساشیت 

ی  سامیار پیچید، فریادش و خورد سنگ به رسش وقت 

ی و خندید  دراز بعد لحظه چند .داد رس را خودش بیشی 

  .خندیدیم و کمند کنار بود کشیده

ی بود باحایل بازی عجب-   .کردیما بازی رسرسه .دخی 

ه آسمان به .سوزاندیم را اشریه عمیقش هاینفس  تی 

ه   .گرفت را مچش محکم خورد، تکان کمند تا و مانده خی 

  .شد تموم بازی .بسه دیگه ...هش-

یم سیایه هایشچشم و بود شده باز خون کمند رس از

ی اما .رفت ز ی ترس بود، کرده بد را حالش که چی   عمیق 

  .لرزاندیم را روحش و قلب که بود

 سامیار و زد جیغ کمند شد، خم تا و ایستاد سامیار

زی زد چنگ   .زد فریاد و او موهای بی 
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  .شو خفه-

 زند،یم جیغ چرا دانستنیم .نشد ساکت اما کمند

 ممتدش هایجیغ و زدیم پا و دست اما نبود، فریادریس

 به محکیم مشت و شد خم .دادیم آزار را سامیار گوش

 صدایش و شد خون از پر کمند دهان .کوبید او دهان

ی سامیار .قطع   .کرد نگاهش عصت 

  کنم؟ زجرکشت داری دوست .دیگه شو خفه میگم-

زی روی خون و کرد تف را اششکسته دندان کمند  زمی 

 بلند را او و انداخت بازویش زیر دست سامیار .ریخت

 .کرد

  .لش تن شو بلند-

ی مدت تمام که سامیار .شد کشیده او دنبال به کمند  تی 

ده مشتش در را  کمند گردن پشت را آن بود، فشر

  .گذاشت

 .کنمنیم رحم بهت بخوری تکون .بیا راه آدم بچه مثل-
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 از فاصله قدم یک با سامیار و افتاد راه ترسیده کمند

  .رفتیم او دنبال رسش، پشت

ی کردمیم فکر-  به من نفهمیدی چطوری .باهویسر

ی هان 
ی یه کنم؟نیم هم نگاه تو مثل دخی   که احمق دخی 

  .سارا گوی قربان بله بود شده من به رسیدن برای

ی .رفتیم جلو و زدیم هق کمند  دادن جواب توان حت 

ی همه دیگر .نداشت ز  امیدی هیچ .بود شده تمام چی 

ی لحظه آن در و نداشت ی مسئله، تریناهمیتن   عشق 

ی اشسینه روی هاسال که بود   .بود کرده سنگیتز

ی-   شدی؟ الل شد؟ خی

 وارد و دویدن زیگزاگ خاطر به .نداد جواب هم باز کمند

 اما اند،شده دور کلبه از خییل کردیم فکر شدن، جنگل

 و کوبید را او کرد، اشمسخره سامیار که بعد رب  ع یک

 .رسیدند اردالن به کوبید، رسش پشت به محکم نهایتا
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 هایشچشم و شده قطع دستش یک که اردالن دیدن با 

ی که زد جیغ آنچنان بود، بسته  .کرد سکوت سامیار حت 

ی هایمشت   .گرفت هدف را سامیار یسینه امانشن 

ی کفتار حیوون، آشغال،-   .مادر پدرن 

  .دوخت چشمش در چشم و گرفت را مچش سامیار

  بگم؟ بار چند ...شو ...فه ...خ-

  .کردند نگاه او به اردالن یناله صدای شنیدن با دو هر

ی به اردالن  کمند دیدن با و کرد باز را هایشپلک سخت 

ی دیدن از پیش کاش کرد آرزو .گزید لب  کمند افتادن گی 

  .کرد ناامیدش کامال سامیار موفقیت .بود مرده

زی ی آسمان به که طورهمی  ه ستارهن   قطره بود، مانده خی 

  .گرفت راه هایشگوش تا اشکش

  .کن تمومش ...تمو-
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 در .شد نزدیک بود، نشنیده را او صدای که سامیار

 خم کیم .نکند فرار تا بود گرفته را کمند مچ کهحایل

 .شد

ی- ؟ خی   گفت 

  .زد لب اردالن

میم درد از دارم .کن تمومش-   .می 

  .کرد رها را کمند مچ ایستاد، صاف سامیار

  .چشم به ای-

ی که بود نیامده خودش به کمند  رس  و آمد فرود تی 

یم رسخ هابرف .زد فواره خون و شد جدا بدن از اردالن

زی روی اردالن رس که شدند  دست کنار و خورد قل زمی 

  .گرفت آرام اششده قطع
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ی جیغ ی رس از .کرد پر را جنگل کمند امانن 
 

 باال درماندگ

زی یم صورتش به محکم و کشیدیم جیغ و پریدیم پایی 

 .کوبید

ی و گرفت اردالن رس از چشم سامیار   کرد پرت را تی 

م بزرگ پیت کنار ز ی .هاهی   تمایم کمند فریادهای دید وقت 

   .داد تکانش و گرفت را او هایشانه محکم ندارد

  .زنیکه بردی رسمو-

زی کمند  که زدیم جیغ همچنان و لرزیدیم او دستان بی 

 خاطر به رسش .کوبید گردنش به آرنج با سامیار

به این و کوبیدیم سنگ با برخوردش زی از را توانش ضز  بی 

  .برد

ی دیم سیایه به را خودش وقت    .کرد زمزمه سیی

 ...متنفرم ازت-

 بود، گیج .کرد باز چشم که بود گذشته یازده از ساعت

ی همه و بود رسد ز   .رقصیدیم هایشچشم جلوی چی 
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ی .کند جمع را حواسش تمام کرد سیع  خورد تکان وقت 

 با و کرد نگاه خودش به دقیق .گرفت درد بازوهایش

 .ریخت فرو قلبش شده بسته درخت به اینکه دیدن

 هایپله روی بر نشسته را سامیار و گرداند چشم 

 دوستانش تمام یجنازه حالیکه در دید، کلبه ورودی

 را آرنجش کهحایل در سامیار و بود شده ریخته هم روی

  .کردیم نگاه هاآن به بود، داده تکیه زانو به

م با بزرگ پیت ز یهی   پا به آتش بود ریخته آن در که هان 

  .رقصیدیم سامیار صورت روی اشسایه و بود کرده

ی بند از را خودش محکم هایتکان با کرد سیع  که طنان 

 اما کند، باز را بود پیچیده درخت و بدنش دور تا دور

ی دانستیم هم خودش  .است فایدهن 

 در و رفت کلبه پشت به طمانینه با .شد بلند سامیار

ی کهحایل
 

 هایصندیل از ییک نواختیم سوت با را آهنیک

ی پشت ز  چند به تا کشید هابرف روی را ضلیع هشت می 

 و گذاشت هاجنازه تل کنار را صندیل .رسید کمند قدیم
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 را پالتو هایدکمه بود، دوخته چشم کمند به کهحایل در

 .نشست و بست

  بزنیم؟ حرف داری دوست-

 بگوید نه، بگوید خواستیم .کرد نگاهش نفرت با کمند

ی ی صدایش شنیدن از حت  ز  صدای اما شود،یم مشمی 

  .زد زنگ گوشش در مادرش

 که کیس ...مادرش "فرجه ستون اون به ستون این از "

 برای کردیم آرزو حاال اما بود، کرده فرار او از همیشه

 تکان رس آرام و برد فرو را بغضش .ببیند را او آخر بار

 .داد

زی زیر را هایشدست شد، بلند سامیار  و برد فرو آستی 

زی تا غلتاند را مشتعل پیت   .نشست و کمند و خودش بی 

  .آخرشه دیگه نباش، نگران اما رسده، دونمیم-

  .کرد نگاه او به کرده بغض کمند

  اومد؟ دلت چطوری-
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  .دوخت چشم او یچهره به و زد پوزخند سامیار

ار مادرم و پدر از زندگیم تمام- ز آدم چون فقط .بودم بی 

 بهم پدرم بود خودم الک تو رسم و نداشتم دوست رو ها

ی هر به دستم اون لج از منم .زد گریزی مردم انگ یم خی

 گفتیم بهم .کردمیم خرابش یا شکوندمشیم یا رسید

، پا و دست بیشعور، احمق، ی چلفت   این با من .عرضهن 

ی .شدم بزرگ هاحرف  منو پدرم شد سالم هفت وقت 

د   .شد بدتر خییل وضع و سارا دست سیی

 رسکش هایشعله به و زد موهایش به محکیم چنگ

  .دوخت چشم

ی- ی خواهرت، نیه و امر بشه زندگیت یهمه وقت   وقت 

ی ی تنظیم خواهرت با رو خوابت ساعت حت  ی .کتز  هر وقت 

 و خرابکاری تو بگه و کنه قفل روت رو در پدرت شب

لت باید ی .کرد کنی  ی کهزمانز ی جرات حت   خودت به نکتز

اف ی اعی  ی داری، دوست رو ییک که کتز ی عاشق وقت   بیسر

ییم عصیان  و بودم بچه من که بود این فرقش فقط .کتز
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ی از رو جراتم تمام  بودنش، ترنس خاطر به که گرفتم زنز

زی لو ترس از من و زدید انحراف انگ بهش  سکوت رفی 

  .کردم

 هایشدندان رسما که کمند به و گرفت هاشعله از چشم

 .دوخت چشم خوردیم هم به

ی از .داد نجاتم عرفان-  اون .بودن منفور ترس از سارا، رسر

ی داد، عشق بهم
 

  .گرفتید ازم اونو شماها .داد زندگ

 رسش و کرد پاک را بود نشسته اشگونه روی که اشیک

ه آسمان به و برد باال را  نگاه اطرافش به کمند .شد خی 

ی دنبال اما نیست، گریزی راه دانستیم کرد، ز یم چی 

  .کند رها را خودش تا گشت

ی چطوری-  رو بالها این بفهمیم ما اینکه بدون تونست 

؟ تصمیم گ اصال بیاری؟ رسمون   گرفت 

 را درخت یشاخه روی نشسته هایبرف سامیار نگاه

  .زد خط
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ی .کشیدم عذاب سال ده-  این با تونمنیم فهمیدم وقت 

 باهاتون تا خوندم سارا گوش تو انقدر بیام کنار قضیه

ی .گرفت تماس  .بودم مردد هم کلبه بیایم شد قرار وقت 

ی از رو کلبه صاحب شماره اما  و برداشتم سارا گویسر

 برف گفتیم هواشنایس .میایم زودتر گفتم بهش

ی ی پول کم یک با .راهه در سنگیتز ی بیشی   که شد راضز

  .کنه عوض رو مسافرها جای

زی را رسش  فرو برف در که کفشش رس به و انداخت پایی 

  .دوخت چشم رفتیم

 اتاق تو بذاره و کنه جور برامون اسیک گفتم بهش-

ی .ژنراتور  برف زیر و جنگل تو بردم رو همه اومدیم وقت 

ی و محمد رساغ رفتم همونم با .کردم قایم   .کت 

د پلک دردمند کمند   .فشر

  .بود خواهرت که اون چرا، سارا-

 رو عرفان نتونست اینکه برای فقط .بدتر همه از اون-

 صورت تو کوبوند رو نامه .کرد رو کار اون باشه داشته
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 باهاش و عرفان رساغ رفت بعدم .منحرفم گفت منو

ی .شما رساغ اومد که هم بعد و کرد دعوا این اومدیم وقت 

 انجام رو کار اون بازم گفت .نیست پشیمون گفت جا

 .میده
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ه کمند چشمان به مظلوم و داد فرو را بغضش   .شد خی 

ی اون .کمند نبود حقش- ی از هیجی
 

خانواده .نفهمید زندگ

ی اش  شد کردن فوت که هم مادرش و پدر بودن، سنت 

 کرد فوت خواهرش که هم بعد .خواهرش گاهتکیه تمام

ی اون .کرد سکوت صدرا خاطر به و ی ...هیجی  از هیجی

  .نفهمید زندگیش

 برایش سامیار هایحرف واال خواست،یم زمان کمند

  .نبود مهم

  ژنراتور؟ رساغ رهیم بردیا فهمیدی کجا از باشه،-
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  .انداخت باال شانه زنان پوزخند سامیار

 زنه؟یم دست ژنراتور اون به گ که دونستمیم گفت گ-

  .مردیدیم باید همتون باشه، گ نبود مهم برام

  .کرد نگاهش مبهوت کمند

 کردی؟ کاریش دست چطوری-

 ؛بدنه به چسبوندمش و کردم لخت رو سیم از تیکه یه-

زی به ی همی 
 

 .سادگ

 و کرد ستون زانوهایش روی را هایشدست و زد پوزخند

  .شد خم رسش

ی احمق اردالن اون- ی روی نفهمید حت  ز  ورودی در قرنی 

 .بودم برداشته رو کلید من قبلش چون نبود، برف اتاقک

 اون .احمقید همتون .نشد و میشد سوال براش باید

ی از که بودم من این وقت
 

 پیشونیم به احمق انگ بچیک

  .خورد
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زی متوجه کهاین از کمند ی چنی  ز  بودند نشده ایساده چی 

ی   .برد باال صدا عصت 

ی و محمد- ؟ کت    خی

ی خودت که همونطور-   .گفت 

  نه؟ بود، عمدی سقوطت-

 بار شیطنت لبخندی با و رفت باال سامیار ابروی

  .کرد نگاهش

زی بریس تو تا- ی .اونا رساغ بودم رفته پایی   تو برگشتم وقت 

ی یه به بکوبم رسمو شدم مجبور .نبودی  ییک بگم و جان 

 که نکردید شک .شدنیم توجیه غیبتم واال .رسم تو زده

ی نکشته؟ منو چرا پس کرده کارو این قاتل اگر  بار حت 

 !نکردیدشک دومم

 لباسش .لرزیدیم نفرت از شد، مشت کمند هایدست

 اصال اما بود، بسته یخ هایشاستخوان و شده خیس

 بداند، خواستیم بود مرگ به قرار اگر .نبود مهم برایش

ی د و شود متنفر سامیار از قبل از بیشی   .بمی 
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؟ چطوری رو سارا-   کشت 

 رو حالش اینکه هوای به .بود بد حالش بود، مست-

سم وع .حموم تو رفتم بیی  .کردن بیداد و داد کرد رسر

 حوله با بعدشم .آب زیر کردمش و گرفتم رو دهنش

زی  شکاف یه رسشو آخرشم البته .کردم خشک رو زمی 

 بازم .وان یلبه به خورده رسش کنید فکر که دادم ساده

لبه روی آثارش باید خورده اونجا رسش اگر که نفهمیدید

  .میموند وان ی

ان این از کمند دهان ز   .بود بازمانده او خونشدی می 

  نخوابیدی؟ چرا تو .خوردیم همه ...همه-

 و ایستاد پیت جلوی .شد بلند و داد تکان رسی سامیار

د هاشعله گرمای به را هایشدست   .سیی

وب به ربیط شما خوابیدن-  بطری رسی یه .نداشت مشر

ی آب  .نداشتم کاری اونا با که کردیدیم باز صبح معدنز

ی آب تو اما  هیچ .ریختمیم آور خواب شب هایمعتز

ی نه خوردم چای نه شما با هم وقت ز  فقط .مایع چی 
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ی یه مناسب فرصت یه در و گرفتم دستم  خالیش جان 

 .کردم

یم اما بود، ریخته هم به را اعصابش کمند هقهق

  .بدهد را او سواالتی تمام جواب خواست

ی اون باشه،- ؟ شدی زخیم که شت  ی خی  زدی خودتو یعتز

  .شدن زخیم به

 که او یچهره به هاشعله پشت از و چرخید سامیار

  .زد لبخند رقصیدیم آتش میان

ی تو ریختم رو آورخواب چشمت جلوی-  زیادی تو .کی 

  .بودی کور

زی را رسش کمند   .انداخت پایی 

؟ آنا-   بود؟ پلمپ بطریش در که اون خی

 پلمپش اینکه بدون .آب تو ریختم رو سیانور رسنگ با -

 آوردی آب براش خودت دستای با خودت .کنم باز رو

ون، ی من بی    .گناهمن 
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 به کریه رسکش هایشعله پشت از اشچهره و زد قهقهه

ی .رفت جلو و کرد اخم بارهیک .رسیدیم نظر  وقت 

ه کمند رفت، فرو جیبش در دستش  او دست به خی 

  .کرد جمع را خودش

؟یم چیکار-   کتز
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ون جیبش از را تیغ و زد چمباتمه او جلوی سامیار  بی 

 .کشید جیغ ترس از کمند و گرفت را کمند مچ .کشید

ی سامیار   و برید را دستش رگ او، هایجیغ به اهمیتن 

 ترس و عمیق برش آن درد و سوزش .گرفت را بعدی مچ

  .زد هقهق .لرزاندیم را کمند بدن تمام

  .خدا رو تو سامیار، کن بس-

 تیغ .ایستاد و کرد قطع هم را دست این هایرگ سامیار

زی کرد پرت را   .رفت اشصندیل سمت به و درختان بی 
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ی به زدهوحشت کمند یم برف روی هایشمچ از که خونز

  .لرزیدیم هایشلب و کردیم نگاه ریخت

 فقط .بودیم پشیمون همه خدا به .کن تمومش سامیار،-

اف تونستیمنیم که مغرور و بودیم احمق انقدر  اعی 

  .کنیم

  .زد زانویش رس به تلنگری و انداخت پا روی پا سامیار

 بعد نباید .بودیدیم مغرور نباید .نیست مهم دیگه-

زی ی راحت انقدر نفر یه کشی 
 

همه آدم اون .کردیدیم زندگ

ی ی
 

  .بود من زندگ

 یجنازه به و داد تکیه درخت به را رسش درمانده کمند

ه دوستانش   .ماند خی 

  بلدی؟ رو عشق تو-

  .کرد دنبال را او نگاه خط سامیار

ی خییل-  سارا تو رو من به رسیدن راه تنها که تو از بیشی 

ی .کردی پیدا  که بردیا یا کرد ول رو آنا که اردالن از بیشی 
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 رو آنا و دارن حیس چه آنا و اردالن دونستیم خوب

 ...اما .عقد یسفره رس نشوند

  .گرداند رو و انداخت نگایه کمند یدرمانده یچهره به

، راست تو اما-
 

 نبود، عشق داشتم من که حیس مییک

ی عرفان .نیست
 

یمآد از نجاتم راه تنها بود، من زندگ  هان 

م .فهمیدیم منو که کیس تنها .ارزننیم دورزار که  تحقی 

  .دیدیم رو واقیع من .کردنیم

 گم راه هایشلب البالی هایشاشک و داد تکان رس کمند

  .کرد

؟ نفر یه برای رو آدم همهاین-   کشت 

 پشتش که کیس .بود زندگیم یهمه که نفری یه-

 کشتمیم رو شماها باید خاطرش به که کیس .نایستادم

ی خییل بشم؛ مجازات خودمم و   .شما از بیشی 

 جواب و سوال توان اما نفهمید، را او منظور کمند

ی .نداشت  رسگیجه و درد با کمند آمد، کش سکوت وقت 
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 حال متوجه اینکه برای و داد تکیه درخت به را رسش

  .داد ادامه نشود بدش

ی پنجره از چطوری-   بهناز؟ رساغ رفت 

ون رفتم خودم اتاق یپنجره از-  اومدم پنجره اون از و بی 

وع بهناز اتاقم تو رفتم که بعدم .تو  و داد به بود کرده رسر

ی و کمد تو انداختم پالتومو .بیداد   .پوشیدم روبدوشامی 

ی کمند یرسگیجه یم صورتش به سوز .بود شده بیشی 

 و بود تلخ دهانش .برود حال از گذاشتنیم و خورد

ی را آخر لحظات کردیم حس
 

  .کندیم زندگ

یم مقاومت داری هنوزم گذشته، صبح چهار از ساعت-

ی ی .کتز   .دیگه بشه تموم بمی 

ی ساعت به نگایه  بلند را رسش کمند که انداخت اشمجی

  .کرد

ی- ، تماس پلیس با مرد سارا وقت   نه؟ نگرفت 
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ی-  شما .بود شده ضبط صدای یه شنید اردالن که صدان 

آدم چطور .من تماس اون به کردید خوش رو دلتون

ی دونستیدنیم که بودید ایکرده تحصیل های  اگر حت 

زی ید؟ اضطراری تماس تونیدیم نباشه آنی    بگی 

ی از کمند
 

ی و بلند خندید؛ درماندگ  حماقت به .انقطاعن 

ی خودش،  سامیار به که اعتمادی و دوستانش نادانز

  .داشت

  نه؟ داری، فرار یبرنامه .رییم ذارییم راحت خییل پس-

 .داد تکان رس و زد پوزخند سامیار

 جلوی و داشتم دوستش .ترمگناهکار همتون از من-

 باید .کشیدم عقب خودمو و ترسیدم .نگرفتم رو شما

اف باید .موندمیم عشقم پای  نامه اون من کردمیم اعی 

 از من ...من .کنید تهدیدش ذاشتمنیم و نوشتم رو

 .بدترم همتون
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ی نفس   .داد فرو را بغضش و کشید عمیق 

 تماس باهاش هفته آخر تا اگر گفتم کلبه صاحب به-

ه تماس پلیس با نگرفتم   .بگی 

  .کرد نگاهش متعجب کمند

  چرا؟ نگفت-

 آخر تا اگر گفتم .باال بیاد تونهنیم برف این تو خودشم-

ی برف تو حتما اش،خونه دم نرفتیم هفته  و کردیم گی 

ی امداد به هم   .پلیس هم و بده خی 

 پوزخند بود کرده فکر قضیه به اینجا تا کهاین از کمند

  .زد

ی یه تو-   .بریدی خودتم گوش .کثافت 

  نه؟ شدی،یم مشکوک بهم بریدمنیم-

  .داد فرو را دهانش آب کمند

  کردی؟ چیکار رو بردیا ...بردیا-

  .کرد اشاره هاجنازه به سامیار
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 به باید .ژنراتور اتاق تو گذاشتمش و بردمش .اینجاست-

ی ییک   .کردیدیم شک من از غی 

  .شد نزدیک او به و داد تکان رس 

ییم درست-
 

  .کثافتم یه شما مثل منم .کمند گ

زی بعد نگفت .بوده عذاب در سال ده نگفت  هر کشی 

ی بار دوستانش از کدام  برداشته دوشش روی از سنگیتز

 آرامش احساس چقدر هاجنازه تل دیدن با نگفت .شده

زی قصد اما بود، زیاد هایشناگفته .کندیم  هم گفی 

 حاال و بود کرده عادت درد و سکوت به هاسال .نداشت

ی احساس چقدر
 

 راه هایشنفس تازه انگار .کردیم آسودگ

 که کیس انتقام عاقبت .بودند کرده پیدا را خودشان

  .برسد آرامش به توانستیم و گرفته را بود عاشقش

 حالت .داد تکیه درخت به را رسش و بست چشم کمند 

 تمام رسما و درد رس و رسگیجه .بود بریده را امانش تهوع

ی به و نشست او روبروی سامیار .لرزاندیم را بدنش  خونز

زی روی او هایدست از که ه ریختیم زمی    .ماند خی 
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  .کمند نیستم متاسف-

ی دیگر کمند
ز
 کند، باز چشم اینکه بدون .نداشت حرق

ی تمام به .زد لبخند  را قدرشان که کرد فکر روزهان 

ی به بود، ندانسته
 

 و سامیار به عشق مادرش، برای دلتنیک

ی  آن در و باشد داشته رو پیش توانستیم که روزهان 

ی با .بود شده گذاشته آخرش ینقطه لحظه زی زبانز  سنگی 

  .زد لب شده

 .متاسفم من ...من اما-

زی هایشنفس و بسته هایشچشم  .بود شده سنگی 

ی به رو هوا و بود گذشته شش از ساعت  .رفتیم روشتز

 کج که کمند رس به و بود نشسته هاپله روی سامیار

 جیبش در دستش .کردیم نگاه بود شده خم بدنش روی

زی برای که سیگاری و رفت فرو  خودش با لحظه همی 

ون را بود آورده  کرد روشنش اردالن فندک با کشید، بی 

 دوستانش تک تک روی نگاهش .کشید نفس عمیق و

  .گرفت دیگری دم و چرخید
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ی هیچ .سوزاندیم را هایشریه رسما سوز  آمدنیم صدان 

زی که سوزی مالیم چرخش جز  رقض خوش درختان بی 

شعله کمند پای جلوی که انتقایم آتش دور انگار کرد؛یم

 !کردندیم هله هل و رقصیدندیم کشیدیم را آخرش های

 به خونشد او و رسیدیم گوش به باریک راه از صدا

ی و انباشته هایجنازه تل .زدیم پک سیگارش  که جانن 

 .نداشت انزجار حس دیگر زدیم کبودی به رنگشان

 دیگر حاال که بود درونش یکرده رشد نفرت کوه شبیه

 .بود برده خود با را همه هایشسنگ و بود ریخته فرو

 که امدادی گروه و هاپلیس از شد پر اطرافش بعد کیم 

 .کردندیم نگاه شده تلنبار هم روی هایجنازه به مبهوت

 به را آخر پک بیندازد، هاآن به نگایه اینکه بدون

 .شد بلند جا از و زد سیگارش
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هل و کشیدن کل صدای و بود نشده تمام هنوز جشن

 .شدیم تکمیل باید ضیافت این .پیچیدیم رسش در هله

 سهم "ر" و بود نوشته بهناز یسینه روی را "س" حرف

 سیگار .کردیم فراموش را آخر حرف دو نباید .بود اردالن

زی را  یپنجه رس مامورین، یهمهمه میان و انداخت زمی 

ی روی را کفشش د سیگار رسخز ی .فشر  سمت به آرام وقت 

 ایست صدای و گرفتند نشانه را او هااسلحه رفت، کمند

 و ایستاد کمند روبروی رفت، پیش .پیچید فضا در

 انگشتش روی غلیظ خون و کشید او مچ روی را دستش

ی روی .نشست  ."م" نوشت دقت با و کمند پیشانز

 این .کرد خم رس و رفت فرو خون در دوباره انگشتش

ی  .بود مرگ ضیافت این بر پایانز

  .زد فریاد بود ایستاده رسش پشت که ماموری 

  .رست رو بذار دستاتو-
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ی  روی مأمور هایچشم او، به رو چرخید سامیار وقت 

ه بود، شده حک سامیار یسینه روی که "د" حرف  خی 

 .ماند

 

 پایان
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