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 ...بهم دمیاقم ودر محکم کوبامدم تو ات

طرف لباسامم در اوردم  هیوپرت کردم  دمیامد شالم رو محکم کش یم نییمامان هنوز از پا يغر غر ها يصدا

دهنه کولر تو  ریلباسام افتاده بود برش داشتم گذاشتم ز ریز یصندل هیدور اتاق رو نگاه کردم ...طرف هیوانداختم 

 گرفتمش ومحکم کندمش نیاتاقم رفتم باال دستم کردم تو دهنه کولر دستم خورد به دورب

 ...هه_

در زدن اتاقم امد  يپام بود صدا نمیگوشه وخودم رو انداختم رو تخت هنوز شلوار ج هیرو پرت کردم  نیدورب

 تش بوددس ینیس هیپرستار حال بهم زن وچاق من امد داخل ...وبعدش باز شد

 یزنیچرا در م گهیمن موندم تو د_

 يبخور دیبا نارویمادرت گفت ا_

 مگه براش مهمه؟_

پنجره رو باز کردم رو  گهیمزخرفات د ینگاه کردم توش سوپ بود وکل ینیبه س رونینگفت واز اتاق زد ب يزیچ

 ...کردم یپنجره خال رونیبشقابو برداشتم وسوپ رو ب شدیباز م اطیبه ح

 ...رو تخت دمیلبخند گشاد زدم ودوباره پر هی

که بهشه  يزیچ گهیبود د یکال چند وقت...برام گذاشته بودن یکیقاشق چنگال پالست...نگاه کردم  ینیس به

  زاشتنیکار خفن انجام داد رو جلوم نم هیباهاش 

کار  هیکردن  یظر من زندگاز ن...من نرسا هستم...سرم پاهامم جمع کردم باال ریبستم دستامو گذاشتم ز چشمامو

 ...کارمن...از تو دوست دارن شتریکه پدر ومادرت پول رو ب ییایدن ياونم تو...هودسیب

 ...هیخودکش

 ...یاز زندگ ییرها يبرا يهرکار درسته

 ...یاز همه چ ییرها دنیاز نفس کش ییرها

پرستار مزخرف دارم که مثال  هیو نندکیوچکم م زارنیم نیکه قبال انجام دادم برام تو اتاق دورب ییلطف کارا به

شانس ندارم ...اه ...خانوادم داد لیگرفتم وتحو سیهم از خونه فرار کرده بودم که پل شبید...رسهیبهم م

 ...کرد شهیچه م...گهید

 ...حتما باز سر کاروخونه وفالن وفالنه...امد یم نییمامان وبابا از پا دادیداد وب يصدا
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بلند شدم ...تاحاال چند بار رگم رو زدم...بودم دهیاز زخم کش یجالب يها یروشون نقاش...گرفتم جلوم دستامو

چشمامم ...شده بود یمدل باحال یبودم ول دهینا مرتب چ یچیرو خودم با ق میمشک يموها...سادمیوا نهیا يوجلو

 ...ستیصورتم بد ن...هیمشک

 دهیجد اتیعمل هیوقت  ستیکارا ن نیخب وقت ا لیخ

رو گذاشتم جلو  یصندل نیدور مچم در اتاقم قفل نداشت واسه هم دمیچیاز لباسام رو پاره کردم وپ یکی

 يخط بزرگ رو هیهاشو برداشتم و کهیاز ت یکیشکست زود ...نهیمشتمو بردم عقب وبا قدرت زدم تو ا رهیدستگ

 گفتمیبه خودم م یول سوختیدستم م هدرو باز کن دیکوبیانداختم بابا داشت به در م نییساق دستم از باال تا پا

که شانس اصال ندارم در اتاقم شکست وبابا زود امد  گمیم یول...رسمینداره عوضش بدش به خواستم م بیع

 بعدم انداتخم رو کولش وبه سمت در رفت شهیمحکم مثل هم دهیکش هیداخل اول 

*** 

که رگ دستشو زده بود تو اتاقم  گهیدختر د هی کردمینگاه محوصله به اطرافم  یب...بودم مارستانیتخت تو ب رو

وخشن من امد  یشگیدر باز شد وپرستار هم...خورده باشه یفکر کنم شکست عاشق...کردیم نیف نیروند ف هیبود 

 گرفت سمتم شیازما یقوط هی

 رمشیگیم امیم گهید قهیدو دق ییتو دستشو يریم ریبگ_

بود  بیس وهیابم هیبغل دستم ...هینجوریاخه فقط با من ا...بابا شو کشتم شیقبل یغلط نکنم تو زندگ...ورفت

 ...کردیکردم تو ظرف دختره داشت با تعجب بهم نگاه م شیبرداشتم وخال

 بعد پرستاره امد قهیدق دو

 ؟يکارتو انجام داد_

 مزش چطور شده؟ نمیاره فقط بزار بب_

 رونید و زود رفت بخوردم پرستاره با انزجار نگام کر وهیاز اب م کمی

 ...دمیخودمم خندم گرفت وباهاش خند دیخندیرو فراموش کرده بود داشت به من م هیگر گهید دختره

 

 !شده پاتوقم ییجورا هیمرخص شدم؛ یلعنت مارستانیاز اون ب باالخره

 !اه!باند مسخره بستند هیزخممو با  ياومد دنبالم؛دوباره جا بابا

 !؟یکنیرو م نکارایچرا ا-
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 !گهید شهیهم يو وکارا...مقدار استراحت کردم هی...بهم خون دادن-

 !؟یکنیم نکارویگفتم تو چرا ا!باهات کردن کارینگفتم چ-

 !گهید نیولم کن!از دستتون خسته شدم گهید!دوننیانگار خودشون نم.کردم سکوت

 .شدم و در رو محکم بستم ادهیپ نیماش نگ،ازیببره تو پارک نویماش نکهیا قبل

 ....باز کرد موتیبا ر نگویبهم انداخت و بعد در پارک ینگاه هی بابا

 !ننیدوباره اومده بودن تو بالکنشون تا منو بب!ها هیهمسا نیبازم ا!!...نه يوا

 !ن؟یدیآدم ند!ن؟یکنینگاهم م هیچ!خونه هاتون نیتکرارم نداره بر!!تموم شد یینمایس لمیف!ه؟یچ-

 .ساختمون؛زنگ درو زدم؛مامان درو باز کرد يتو رفتم

 !بغلت کنم نرسا؟ یانتظار داشت-

 !ياریب ایازت انتظار نداشتم منو به دن یحت!نه مامان-

 !يرینم هیدانشگاهم که چند روز-

 !؟يسوال بعد!برم؟ یواسه چ!برم خوامینم-

 !م؟یتو رو بد يپول خسارت کارا دیچه قدر ما با!یرو هم که شکست نهیآ-

 !همه پول؟ نیاز ا نیخسته نشد!یلعنت!اه....پول پول پول :زدم ددا

 .شد رهیخ نهیآ يشکسته  يها شهیاتاقم؛چشمام به ش يتو رفتم

 "!بدن؟ انینحسم پا یبه زندگ توننینم نایچرا ا"

 :بودم که مامان گفت یخودکش دیفکر جد يسرم و تو يرو دمیپتو رو کش...تخت يانداختم رو خودمو

 !!...زمیعز گذرهیخوب؛بهت خوش م يجا هی يریم يبزود...جمع کن التویوسا

 رونیپتو اوردم ب ریاز ز کلمو

 سرقبر بابا بزرگ؟...بزار حدس بزنم_

مرگ رو  يجلو شهیبهرحال نم...نجاستیبرم بهتر ا یهر قبرستون...اخم بزرگ کرد ومحکم درو بست هی مامان

 ...دمیپوزخند زدم وخواب هیشه؟یگرفت م

 شدم ونشستم رو تخت خدمتکار منگلم بود داریب واریق با شدت باز شد وخورد تو داتا در

 ...يرو نشون داد تیخود واقع...اهان_

 يبر دیبپوش با_
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 سر قبر بابابزرگ؟_

 !!!!زود باش_

 سرم دمیپتو رو کش زدیداد م نییمامان بود که از پا يصدا يا

 دیبه بابابزرگ سالم منو برسون_

 ...شد خدمتکاره بود من هنوز اسمش بلد نبودم دهیپتو از روم کش کدفعهی

 ریبرو بم_

 وونهیزود پاشو دختره د_

دردش گرفته پرت شد سمت کمد  يامد سمتم که محکم با لگد زدم تو شکمش معلوم بود بدجور دستاش

 کرد ینیه هیهمون موقع مامان وبابا امدن مامان 

 وونهیدختره د يکرد کارشیچ:مامان

 ...چسبوننیزندان م ریاس يروزا به ادما نیا یجالب يلغت ها وونه؟ههید

 دستش به من نخوره رهیگیم ادی ينجوریا_

 یشیادم م:بابا

 شمینم...نوچ_

امد  یحرف زدن بابا م يمنم بلند شدم ودرو محکم بستم صدا نییومامان وخدمتکار تپلمون رو بردن پا بابا

 ...زنهیوداره با تلفن حرف م هیعصب یلیمعلوم بود خ

ون  هیخونه امد از پنجره نگاه کردم  يجلو نیترمز ماش يبعد صدا قهیرو تخت چند دق دمیشدم وپر الیخ یب

 مارستانیبود با ارم ت دیسف

 عمرا بزارم_

لو مامان از ترسش ج واریهلش دادم خورد تو د رهیخدمتکاره امد جلوم رو بگ رونیب دمیدرو باز کردم پر عیسر

 بابا  يامد وصدا یمامورها م يقدما يپشت بوم صدا يسمت پله ها دمیپر ومدین

 دیپشت بوم زود باش رهیداره م:بابا

 تکون دادم باز نشد معلوم بود قفل هست رشویدستگ یسمت در پشت بوم هرچ دمیپر

 یلعنت_

 دستشو شوکر بود دمیپله ها د نییپا دیسف يبرگردم که دوتا مامور مرد با لباسا خواستم
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 دیگم ش دیبر_

 يایتو هم م_

 تو خواب_

پله ها خواستم در برم که  نییها وپامو باال اوردم زدم تو صورتش افتاد پا لهیامد جلو دستمو گرفتم به م شونیکی

 يبرق قو هیشوکر رو چسبوند به پهلوم  یکیاون 

 اهههههه_

 ...یاهیس وبعد

*** 

 ییجا هیدستم محکم به  یکردم دستمو تکون بدم وبزارم رو سرم ول یسع...دبو دیهمه جا سف...باز کردم چشمامو

 شدم اریهوش...بسته شده بود

 خودمو تکون دادم نانهیتخت بسته بودنم وحش رو

 ...ها یعوض...پرستنیمحبت از ننه بابام که پول م ییجرم گدا ؟بهیبه چه جرم...کثافتا دیبازم کن_

 خوردیبهم م يدیهمه سف نیحالم داشت از ا...بود دهیفا یب تالشم

.... 

 زن پرستار امدن داخل هیمرد و هیتو ذهنم دوساعت گذشت ودر باز شد  یگذشت زمان چقدر بود ول دونمینم

 حاال...دیمنو باز کن...یه_

 نییپا دیماسکشو کش مرده

 خونتون يوبرگرد یکه خوب بش ینرسا خانوم تا موقع ییتو حاال حاال ها مهمون ما_

 امکان نداره_

 سوال دارم هیحاال من از تو ...خب لیخ_

 برگشت سمت پرستاره بعد

 دیامادش کن_

 سوزن بهم زدن کم کم پلکام افتاد روهم هیهم امدن داخل و گهیدوتا پرستار دختر د ورفت

*** 

 نرسا؟...نرسا؟_
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 هیچشمامو بستم ودوباره باز کردم رو  کمی نور درست خورد تو چشمم هیصدا زدن اسمم چشمم رو باز کردم  با

 زیبود م دیکامال سف یبود وهمون مرده پشتش نشسته بود اتاق مثل اتاق قبل زیم هیبسته بودنم روبه روم  یصندل

بودم از پشتش  دهید نایاز ا ادیز لمایتو ف ودبزرگ ب یلیمستط نهیا هیبودن پشت اون مرده هم  دیهم سف یوصندل

 نیداخل رو بب تونستیادم م یکل

 نرسا؟_

 سمت مرده برگشت

 اجازه هست شروع کنم؟....يزد دیاگه خوب اتاقو د_

 پوزخند زدم هی

 نه؟ يمشاور_

 اره_

 کنمیم تیموفق يبرات ارزو...خوبه_

 زدم گهیپوزخند د هیو

 ...متخصص درما ینیمن دکتر ام...نرسا...خب لیخ_

 سر اصل مطلب؟ میبر شهیم_

 ه دادلبخند زد وادام هی

 ؟يکردیم یچرا خودکش...نهیسوال من ا...خب_

 رمیبم نکهیا يمعموال برا...خب_

 بوده؟ یچ لشیدل...نه:ینیام

 ...ينجوریهم...اوه_

 جواب بده لطفا یمنطق:ینیام

 دیبد حیتوض شتریب شهیندادن م ادمیمادر وپدر من کلمه منطق رو  دیببخش...جالبه یلیخ...هه...منطق؟...هه_

 استاد؟

 مادر وپدرت بوده؟ لشیپس دل:ینیام

 زاد یننه پول م...بته سبز شدم ریمن از ز...اوه نه_

 دنیم حیکه اونا پول رو به تو ترج يپس تو معتقد:ینیام
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 یزنیزر م يادیز_

 کنمیم یپس منم بهتر سع کنهیخودشو کنترل م یول هیبود عصبان معلوم

 دونهیاوردن خدا م يتو رو از کدوم گور یول...وارومن لکسیر یلیبودم روان شناسا خ دهیشن شهیهم یدونیم_

بازوم  ریبازم کردن ز یبعد دوتا مامور امدن از صندل قهیدو دق رونیبلند شد ورفت سمت در ورفت ب تیعصبان با

 رونیهامو گرفتن وشروع کردنم به بردن به ب

 دیولم کن...ها یعوض دیولم کن_

اونا بود که روز دشک بود خوابوندنم رو تخت  يتخت فلز هیبردن داخل  در رو باز کردن ومنو میدیاتاق رس هی به

داشت امد  یته استکان نکیکه ماسک داشت وع گهیمرد د هیدستگاه تو اتاق بود همون موقع  یوبستنم کل

 داخل با دوسه تا پرستار

 دیبازم کن دیها جرئت دار یعوض_

 هی رونیچپوند تو دهنم تا خواستم پرتش کنم ب یچ هیاز پرستارا  یکیسرم  يمرده امد باال زدنیحرف نم اونا

 گذاشتمیبود که اسمشو م يزیچ نیا...کردمیناله م...گذاشت روش وقفلش رو پشت کلم بست  يچوب استوانه ا

 ...سرنوشت بدتر از مرگ

 شهیزود تموم م یاروم باش خوامیازت م:مرد

  میشونیوگرد گذاشت دو طرف پ خی زیدوتا چ بعد

 حاال...دیبا کم شروع کن...اماده:مرد

استخونام دارن از گوشت  کردمیحس م...زدمیم غیواز درون ج دمیلرزیاز جسم رد شد رو تخت م يبرق قو هیو

 بکنم تونستمیهم نم هیاز درد گر...شنیتنم جدا م

 حاال...دوباره:مرد

 دمیلرزیم يومن رو تخت فلز کردنیاستخونام از داخل ذوق ذوق م...همون برق از کل بدنم رد شد ودوباره

*** 

تو  يدرد بد کدفعهی...شدیچشمام به زور باز م...رو تخت بسته بودنم دیاتاق سف هیبازم تو ...باز کردم چشمامو

 زدن غیشروع کردم به ج دیچیاستخونام پ

 اااااااااا_

 خوردمیوتکون م کردمیم هیگر
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 ااااااااا_

به تخت بازم بسته بودنم به  دمیکوبیوم کردمیمحکم خوردم رو بلند م....کردیبدنم درد م شدیداشت منفجر م سرم

 ...به تخت زدمیسرم رو محکم م کشتمیدرد داشت م یتخت ول

 تا دندونامم امده بود یحت درد

 ...شدمیم وونهیواقعا د داشتم

 دمیکشیوحشت ناك م يها غیوج کردمیم هیگر

 ...کثافتا دیبازم کن_

 نبود میحال یچیاز درد ه...وبد دادن کیرک يکردم به فحش ها شروع

 ...درسته

 ...سرنوشت بدتر از مرگ گنیم نیا به

*** 

 ...امد ینشسته بودم بنظر شب م دیرو تخت سف دیاتاق سف هی تو

 ...روز بود دمیشا دونمینم

 بود دیجا سف همه

 ...جا روشن همه

 ...خوردیبهم م دهیرنگه سف یحالم از هر چ گهید

 پرستار امد داخل هیاتاق باز شد  در

 يشام بخور دیبا ایب_

امد در رو برام  یدر دو لنگه بود از اونطرف در صدا م هیروبه رومون ...بود دیسالن سف هیشدم ودنبالش رفتم  بلند

 ...هنوزم کمرم خم نشده بود ...باز کرد رفتم داخل

 ...بودم يقو هنوزم

 یکیتار تونستمیبود که مشغول صحبت وغذا خوردن بودن پنجره هم بود م گهید يسالن پر زن ودختر ها داخل

زنه چاق  هی شخوانیبرداشتم ورفتم سمت پ ینیس هیاونا بود  يفلز يغذا خور يها مکین یکل نمیهوا رو بب

 يها مکتیاز ن یکیسمت  ماب رفت وانیل هیخورشت بدون گوشت و کمیبا  دیمسئول غذا بود برام برنج کش

 ...کردنیها چپ چپ نگام م یلیخ.شستمون یخال
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 ...قاشق رو گذاشتم تو دهنم نیاول

 نخوردم گهیود نییبا زور اب دادمش پا...بود يبد يبدمزه بود غذا اه

 نمیبش تونمیم...سالم_

 بود سادهیدختره هم سن خودم باال سرم وا هی برگشتم

 نیبش_

 رو گذاشت وروبه روم نشست شینیس

 تو؟...من نگارم...خب _

 نرسا_

 ؟یکنیم کاریچ نجایا...یبچه پولدار باش خورهیاز اسمت م:نگار

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو خودت ا_

 که يول جنم دار يا:نگار

 ...يا_

 بابا شوهرم رو کشتم یچیمن ه:نگار

 واقعا؟_

 ...بود  يجاها عاد نجوریتو ا زایچ نیخودم رو متعجب نشون ندادم ا اصال

 ...سالما نیب يجا هی امیکه انتظار نداشتم ب من

اون همش مدام تو ذهنم  یدونیبعد عذاب وجدان گرفتم اخه م یول...سپردم تو خواب چند نفر بکشنش...اره:نگار

 نجایاوردنم ا یدادم ول لیخودمو تحو نیواسه هم...بدم لیبرم خودمو تحو گفتیبهم م

 اهان_

 ؟یجوجه مشک یتو چ:نگار

 لیدل نیبه ا_

 باال دمیلباسمو کش نیواست

 خوشکلن...؟یرودستت خط انداخت:نگار

 نجایبعد مامان وبابام فرستادنم ا...کردم یروشون طراح یحساب...اره_

 یبا همه دم پر ش نمینگار نب یه_
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 سر ما بود يبودن خودشم باال سادهیزنه گنده هه با دوتام مثل خودش کنارش وا هی برگشتم

 دیناه هیخود گهینرسا د:نگار

 يچه برسه به خود ستیهم ن ينخود نیا:دیناه

 غیوشروع کرد به ج نیشکوندم افتاد زم دیابو محکم تو سر ناه وانیشدم وکنترلم رو از دست دادم ل یعصبان

مشت زدن تو صورتم که صورتم  هیو يفلز زیرو گرفتن وکوبوندم رو م قمی اشیوداد کردن اون دوتا کنار

 سادهیها وا وونهید هیبق کردنامد از هم جدامون  یسوت زدن مامورا م يبرگشت منم با لگد دورشون کردم صدا

 ...کردنیدعوا دعوا م یبودن وه

در کشون کشون  هیاز  دمیمستق دمیدوتا خواستن دوباره بهم حمله کنند که مامورا با شوکر زدنشون ناه اون

 رونیبردن ب

 ...رفت یاهیمام ساز بدنم رد شد وچش یبرق هیخواستم برگردم که  کردیناله م یه

 !پدر و مادرم فقط به فکر پولشون هستن!خواستم؟یم یمگه من چ!حق من نبود نیادامه داشت؛ا یتا مدت یاهیس

 !شمیو کشته م ارمیهمه شکنجه دووم نم نیا ریمن ز یعنیمنو بکشن؛ خواستنیدم؛میرو شن ییصدا

 ...نیدستاشو ببند-

 ...فرار کنه ن؛ممکنهیپاهاشو اول ببند...نه-

 !میشکنجه ش بد خوامیم!مشیبکش میخوایما نم-

بزنم،کمک بخوام اما  ادیفر خواستمیاز بدنم رد شد؛م یگذاشتن و برق يدهنم پنبه ا يبستن؛تو دستامو

 !دیشنیصدامو نم یمنو برده بودند که کس ییبسته بود؛جا تونستم؛دهنمینم

 ؟!بکنن خواستنیم کاریچ یعنیلحظه مکث کردند؛ هی

به تخت  يبتونم فرار کنم؛اما نه؛دست و پاهام با دستبند فلز دیتموم قدرت،دست و پاهامو به کار گرفتم تا شا با

 .قفل شده بود

دفعه تموم قدرتم رو جمع کردم تا  نیشد و ا يچشمام جار يدوباره برق از بدنم رد شد؛اشک از گوشه !یلعنت

 .شد جادیدستام ا يتو يدیشد دم؛دردیفرار کنم؛دستبند رو کش

 !استخون ساعدش شکسته!نه يوا:سرم بود،گفت يکه باال ییاز اونا یکی

تو رو خدا پنبه رو :دلم گفتم يتو!درد نداشت نقدریشدم،ایسرم کشته م يگلوله تو هیبزنم؛اگه با  غیج خواستمیم

 .فرار نکنم دمیقول م!نیفقط هم!نیبردار



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا B_بهداد حجام و کمند  –تاالر خون 

wWw.98iA.Com ١٣ 

نه !میما دکتر!نیشکنجه ش کن دینبا:و؛پنبه رو برداشت و گفتدرونم يد؛صدایاز اونا،صدامو شن یکی انگار

 !آدمه هیاونم مثل ما !شکنجه گر

 !ها وونهید نیهم یقاط يریم ،خودتمیحرف بزن يادیز!ست وانهیاما د-

 !کردند،نبودیکه اونجا کار م ییاون آدما هیکه اصالً شب یکس یعنیبود،انسان بود؛ یشد؛اون مرد هرک ادیز همهمه

 !ساده داشتم فقط یسرماخوردگ هیازم رد نشد؛اانگار  یبرق گهید

 !اتاق عمل مشیببر دیبا:دیچیگوشم پ ياون مرد دوباره تو يصدا

 !پره!شهینم-

 !که گفتم نیهم-

 !یمدت کوتاه هی يفقط برا یول!یسییتو ر-

 !بردنم اتاق عمل یداشتن م دم؛ظاهراًیلحظه باز کردم؛اما اون دکتر رو ند هی يبرا چشمامو

 ایدن:داد بزنم خواستمیاه؛میو س دیشد؛چه قدر سف دیسف یشدم و همه چ هوشیدستم،ب يسوزن تو هیفرو رفتن  با

به ساز تو  دیکه با ستمیمن ن نیا!یکه تو واسم حکم کن ستمیمن ورقه ام ن!ستمیشطرنج ن يمن مهره 

 !یبه سازم برقص دیکه با ییتو نیا!برقصم

 یراحت نیکردند من به ا د؛فکریصورتم پاش يبه سرم برخورد کرد و خون رو يا یلحظه که بهوش اومدم؛ش هی

 !نوینخوام ا گهید دیشا!خواستمیم نویالبته ا!رم؟یم یم

 !نیاون دختر رو شکنجه بد نیتونینم!نیولم کن:دمیهمون دکتر رو شن يقبلش صدا یول

 !!...خارج از شهر ییجا هی!نجایاما نه ا!یشیها اضافه م وونهید نیتو هم به جمع ا-

 !ترند وونهیکه از منم د نایا!از شهر؟ خارج

 دایخواب آرامش رو پ يتو تونستمیفرو رفتم؛فقط م یقیشدم و به خواب عم هوشیرفت؛ب یاهیس چشمام

 کاریاصالً چ!کنه؟یم کارینمونده باشه،چ یهم براش باق ینداشته باشه،و دوست يخواهر و برادر چیکه ه یآدم.کنم

رنگو وارنگ،محبت  يتراول ها وپول  يکه اون به جا فهمنیدن؛نمینم تیپدر و مادرشم بهش اهم!بکنه؟ تونهیم

 گهید!پا داره هی ؛مرغیبفهمون انتیبه اطراف یبده حرفت رو نتون یلیخ.خوادیپدر و مادرشو م خواد؛عشقیم

خاك دفن شده و  ریما،ز يخونه  يکه موقع بازساز هیزیچ نیدرمورد محبت و عشق صحبت کنم؛ا خوامینم

 !مرده

**** 
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 ...مادربزرگت يبرو خونه ...نجایا ایب...دخترم-

 ...اما مامان-

 !یبش تیاذ زم؛ممکنهیگرد و خاکه عز نجایا!مامان نداره-

 !ده سالمه مامان گهیاما من د-

 !اونجا يبر دیبا ی؛وليبزرگ شد دونمیم-

 !اشمتو و بابا ب شیپ خوامیم-

که بدست  ییبذارم پول ها تونمینم!ارهیم یپدرت پول رو ک نمیحواسم رو جمع کنم بب دیبا!زمیعز شهینم-

 !مهمه دخترم یلیپول خ!میخرجش کن یراحت م،بهیاریم

 !از منم مهم تره؟:دلم گفتم يتو

**** 

 !کننیم اهیدارن روزگارم س اهیرو پر کرده؛حاال هم که خاطرات س میبچگ اه،دورانیس خاطرات

 ؟!من کجام!کجان؟ دینگار و ناه!یراست

از نور  يادیز يها کهیباز بود و بار مهیهاش ن داد؛پنجرهینم م يبودم که بو یرو باز کردم؛داخل اتاق چشمام

 .ازش رد شده بود دیخورش

 !مفرار کن تونستمیم!دستام بسته نبودند!شه؟یم ،مگهیول!افتاد ادمیبه دستام کردم؛دوباره دردش  ینگاه

 !شانسه دارم؟!یکرد؛لعنت ریگ يریتخت بلند بشم که پام به زنج ياز رو خواستم

 !پرستارا نبود هیاومد؛اصالً شب يپرستار

 !ومدیمقدار مرغ برشته همراه با نان باگت؛بد به نظر نم هیغذات؛ نمیدختر؛ا ينخورد يزیوقته چ یلیخ...خب-

 !بلند بشم؟ یکمکم کن شهیم-

 .کردمیم دیساعدم احساس درد شد يرو گرفت و بلند شدم؛هنوزم تو پشتم

 .بهم زد يبه طرف در رفت و قفلش کرد؛لبخند پرستار

 !؟یکنیم کاریچ يدار-

 !؟یجوجه مشک یمنو نشناخت:اش رو در آورد و گفت مقنعه

 .بعد در آغوشم گرفت و

 !؟يتو کجا بود!نگار-
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 !بودم؟ یخوب يجا یکنیفکر م:تدستش رو بهم نشون داد و گف يرو يها يکبود

 !کردن؟یداشتن شکنجه ت م!اوه-

 !يوقته غذا نخورد یلیخ!شهیم يواست عاد زایچ نیا-

 !؟يخورد يزیتو چ-

 !نه-

 .میخوریپس باهم م-

 !چرب بخورم يغذاها دینه؛من نبا-

 ...هه!مگه کلسترولت باالست دختر؟:شدم؛گفتم کنجاو

 !به همه اعتماد کنم تونمینم ؛امايایبه نظر م یبهت بگم؛دختر خوب تونمیتونم؛نمینم...نه-

 ....وارد اتاق شد یو زن دیدر چرخ رهیدستگ ناگهان

غذاها واسه بچت ضرر  نیا یدونیمگه تو نم!دستت؟ يتو هیچرب چ ياون غذاها!دختر؟ یکنیم کاریچ نجایا تو

 !داره؟

 !و بتونه زنده بمونه؟ ارهیبهمه شکنجه دووم  نیا ریز شهیمگه م!خوردم؛بچه؟ جا

 !دوستم آورده بودمش يبرا..بر:دستپاچه گفت یبا حالت نگار

 !یکن یتا با دوستت خداحافظ دمیوقت م قهیدق هیبهت !يوقت ندار ادیز!خوب یلیخ-

 !؟یخداحافظ-

 !نه کامالً یبره؛ول نجایآره؛اون قراره از ا-

 !ه؟یمنظورتون چ-

 کینره نگار؛فقط  ادتیرم؛یمن م!اونجا باشه مانیتا زمان زا دی؛بايانفراد شه؛بخشیمنتقل م گهیبخش د هیبه -

 !قهیدق

 ...باشه-

 !باشم دیجد یخودکش يبرا یبه فکر راه دیکردن؛بایدوستمم داشتن ازم جدا م شد؛تنهایباورم نم اصالً

دستم  ياش روبودم،نقابشو برداشت و اشک ه دهیناهار د زیکه پشت م یدستام رو گرفت؛اون آدم خشن نگار

 .اومد یفرود م

 !نگار؟ یکنیم هیچرا گر-
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 .مجبورم برم نرسا؛مجبورم!باهامه شیادگارینرسا؛حاال هم که اونو کشتم،اما  ینیب یم-

 !دمیقول م شه؛بهتینم میزیبرو؛من چ-

 .دیخند زیو بعد ر! وونهید يدختره  یکن ینگرانم دوباره خودکش-

 !زنده بمونم يگردیکه تو برم یتا وقت کنمیم یکنم؛برعکس؛سعینم ینه؛خودکش-

 !،نه؟یاتاق باش نیا يچهارماه تو دیکه با یدونیم-

 !چهارماه؟-

 !خوب جوش بخوره دیبا!استخوان ساعدت شکسته...آره-

 ...تو چند ماهه که...یراست-

 ...میحدود دو ماه و ن-

 !؟يزنده موند يچه جور-

 !کمکم کرد دیبماند؛ناه-

 !کنهیبه من که کمک نم-

 !زنمیبرم ؛بهت سر م دیبا!نباش؛سفارشتو بهش کردم؛هواتو داره زیچ چینگران ه-

 .واقعاً تنها شده بودم گهیشده بود،در اتاقمو بست و رفت؛حاال د رهیکه بهم خ سیخ يبعد با چشما و

 !بدون اون فرار کنم تونستمیکردم؛نمیصبر م دیبا!نه؛نه بدون نگار کردم؛امایفرار م دیبه ذهنم اومد؛با ییفکرا

 !نگار آورده بودش ادیاحتمال ز دم؛بهیرو کنار تختم د یکتاب

معدم  يرو تو يشد؛سوزش بد دهیدر پاش يازش نخونده بودم که قطرات درشت خون رو يدو صفحه ا هنوز

 !باشه؟ تونستیم یک یعنی!احساس کردم؛هم زمان باهاش سرمم درد گرفته بود

 !دینه؛ناه ياز شد؛واو در ب دیدر چرخ ي رهیدستگ

 !اومدم مراقبت باشم!نترس خوشگله-

 ...،متاسفیمنو بکش يخوایاگه م نیبب-

 !منم باشه قیرف تونهینگار،م قیستم؛رفیمن دنبال شر ن...الیخیب!؟یمتاسف-

خراش و  يصورتش چند تا جا يرنگ داشت؛رو یعسل يو چشما يمجعد قهوه ا يترسناك بود؛موها ظاهرش

 .شدیم دهید یدگیبر

 !د؟یناه یینجایا یتو واسه چ-
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 !؟یبدون يخوایم:و گفت دیکش یکرد؛آه سکوت

 آره:گفتم اقیاشت با

 !...پس گوش کن-

تو زندان با  نکهیتا ا میفروختیزندان م میرفتیم میخوردیمواد م یفکرشو کن یهر چ میکردیم یرفقا همه خالف با

 دنیم شیدنبالش وفرار انیم گفتیزن خل روبه رو شدم م هی

برام مهم  رونیاوردم خواسم منم ببره ب رشیتنها گ ییروز تو دستشو هی گفتینم یچی؟هیک میدیپرسی ازش

صدام کن  گفتیخودش م یاسمش فروزان بود ول میبود رونیوما ب شدیهر دفعه خودش جور م ينبود چجور

شب  هی نیهم هواسرفتن از زندان بود  رونیهدف من ب یبود ول بیعج یلیبرام خ) Amdusias(اسیآمدوس

ون  هی میدیبه جاده رس نکهیبه محض ا رونیتموم شد از زندان باهاش زدم ب يانبار يها لهیم دنیکار ساب یوقت

زور زدم فرار کنم نتونستم و سوارم  یمن هرچ یسوار شد ول لیهموم آمدو با م ایفروزان  ستادیجلوم ا اهیس

 کردن

 شد؟ یخب بعد چ_

 نجایگرفتنم وا زدمیم ادیفر ابونیها توخ وونهیمثل د نکهیخالصه بخاطر ا ستیبعدش برا بچه ها خوب ن:دیناه

 اوردنم

 ؟يزدیم ادیفر یچ يبرا_

 دمیکه د یکس دمیشا ای...يزیچ يبرا:دیناه

 !خب بعدش؟-

 !؟یینجایا یتو واسه چ ینجا؛راستیگرفتن و آوردن ا گه؛منوید نیهم!؟..بعدش-

تو :متفکرانه بهم انداخت و گفت یدستم رو بهش نشون دادم؛نگاه ينامنظم رو يرو زدم باال و خط ها نمیآست

 !؟یخودکش یواسه چ!یخوشگل یلیکه خ

 !اشکال که نداره؟...درموردش صحبت کنم خوامیولش کن نم!کنه؟ینم یخوشگله خودکش یمگه هر ک-

بدنت شده !؟یکنیم نکارویا یوقت کشنیعذاب م!شن؟یپدر و مادرت ناراحت م ینگفت یول!ینه بابا چه اشکال-

 !؟يادامه بد نکاریبه ا يخوایبازم م!دختر بهیکت

از  غیو من واسشون مهم نبودم؛در زنهیحرف اول رو م شونیزندگ ينه؛اونا منو دوست ندارن؛پول تو دمیشا...آره-

 !نجایفرستادنم ا یاگه اونا دوستم داشتن،نم!محبت يذره ا
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 گهید یبگ يخوایدختر،اگه م نیبب!گرفتنت ییجا یابونیخ يمن فکر کردم تو!ر ومادرت؟پد:تعجب گفت با

 ...یکن یو زندگ یزنده بمون يخوایاگه م یول!يدرد چیخودم بکشمت بدون ه تونمیتمومه،م تیزندگ

 !فرار کنم نجایاز ا دیاول با یول!زنده بمونم خوامیمعلومه که م-

 !دختر جون الیخیب!فرار؟-

 !لطفاً بهم نگو دختر جون-

 !کشته شدن یفرار کنن،ول نجایاز ا خواستنیم ایلیخ!ممکنه ریغ نجایفرار از ا-

 .زل زدم دیبه گوشم خورد؛کتاب از دستم افتاد و به ناه شهیشکستن ش يصدا

 !بود؟ یچ يصدا-

 !رو شکستن گهیظرف د هیخدمتکارا !دونمیچه م-

 یموافق:گفتم دیبه ناه نکهیا شد؛تایم شترینبود؛هر لحظه صدا ب ینیو چ یشکستن ظرف شکست ينه؛صدا اما

 !رون؟یب میبر

 !رنگ به رخسارت نمونده!؟يدیترس هیچ-

 !رونیب میبر ایب...یب-

 !میبر!باشه-

شدند و  زیدر رو چرخوند؛در کامل باز نشده بود که دو نفر با هم گالو رهیسرش حرکت کردم؛دستگ پشت

 .خورد واریسرشون به د

 !چه خبره؟ نجایا:گفت دیناه

نبض :ناراحت گفت ییگردنشون گذاشت؛و با صدا يطرف دختر ها رفت؛ظاهراً ازم جوون تر بودن؛دستشو رو به

 !میبر دیعجله کن با!مردن چکدومشون؛اونایندارن؛ه

 .یبا صندل یکیشه؛یبا ش یکیبودند؛ ریباهم درگ م؛همهیمختلف عبور کرد يرو گرفت و از راهروها دستم

 .گرفته بودند دم؛اونمیدیرو نم دین؛ناهیزم دمیمنو از پشت گرفت و کوب یشخص هوی

 .شد کرد؛بدترمیبازوم فرو کرد؛دستم که درد م يرو تو يا شهیاز دختر ها ش یکی

ضربه  ریبه لگد زدن کرد؛ز ن؛شروعیشون منو انداخت زم یکیزدند و  يدور وبرم قهقه ا يدم؛دخترایکش غیج

 نیا ریموندن ز رم؛زندهیبم خواستمیشد؛چشمامو بستم؛م ياز چشمام جار دم؛اشکیشنیم قهقه رو يها،فقط صدا

 !سخته یلیضربات خ
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 .سرم ياومد باال دیقهقه قطع شد؛ناه يصدا ناگهان

 !نرسا؟ یتو خوب-

 .زخم چاقو اشاره کردم يو به جا! طور نیهم کنه؛بازوممیدرد م یلیبدنم خ...بد...نه-

 ... یکم درد داره ول هی!بندمش یاالن برات م:کنارش برداشت و گفت زیم يکشو ياز تو يباند

 .درد داشت؛چشمامو بستم یلیشو قطع کرد و باند رو دور زخمم بست؛خ جمله

 !یچشماتو باز کن یتونیم-

 !خطره ياونم تو!نگار!یراست-

 !کجا بردنش دونمیم-

 !بخشه؟ نیهم يتو-

 !ییبدو دیفقط با...آره-

 !کنهید مدر یلیدستم؛دستم خ-

کرد؛همون لحظه ها بود  دنیدوشش؛شروع به دو يدستش بلندم کرد و منو انداخت رو هیبود که با  يقو اونقدر

 .خطر رو زدند و نگهبانا تازه وارد کار شدن ریکه آژ

 !رسنیم رید شهیو آمبوالنسا هم هم سایپل!نینجوریهم شهیهم!هه:گفت دیناه

 !که نگار توشه دستته؟ یاتاق دیکل-

 .از نگهبانه کش رفتم!آره-

 .ستادیا يدر يجلو

 !نجاست؟یهم-

 ...آره-

 .....بود دهیخز يرو باز کرد؛نگار از ترس به گوشه ا در

 ...نگار_

 چه خبره؟ رونیب يوا...دیناه...نرسا:نگار

 دعوا شده :دیناه

 انفجار بود  يصدا نیزم میدیخواب عیونگار سر دیامد منو ناه یگروپ يصدا کدفعهی

 بود؟ یچ گهیاون د:دیناه
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 ...میبر دیبا:نگار

 میدرسته حاال وقتشه فرار کن_

همه مشغول دعوا بودن  دمیدویدست نگار رو گرفت وبلندش کرد من جلوتر م دیناه دادمیرو فشار م بازوم

 ...به محوطه میدیرس

 ...دهیسف یساختمون لعنت نیاه از بس همه جا ا...بود دهیشب شده بود من نفهم یک

  نییبود پا ختهیر وارید کهیت هی

 کارو کردن؟ نیا يها چجور وونهیاون د_

 نرسا ستیاالن وقتش ن:دیناه

 منم گرفته بود یزخم يزن گرفتمون بازو ياز نگهبانا یکیکه  میشدیرد م میداشت وارید یسوراخ از

 یول کن لعنت_

 میدلش که ولم کرد ودر رفت ریپامو اوردم باال وبا زانو زدم ز اخر

 هم نداشت یتموم...میدیدویبود فقط تو جنگل م یربع ساعت هی

 گهیبسه د_

 کنند دامونینه ممکنه پ:دیناه

 بسه ستیمن حالم خوب ن:نگار

 میزدیهر سه تامون نفس نفس م...میدرخت نشست هیداد وما کنار  تیباالخره رضا دیناه

 م؟ییما کجا:نگار

 ...دونمیمن نم_

 ...میگم شد:دیناه

 ...راف انداختم به اط ینگاه هی

 گهید میرسیم ییجا هیباالخره به  دیپاش_

 م؟یدیرسیجا م نیبه ا...ما اخرش  دونستیم یک...میوراه افتاد...میبلند شد همه

 ...نگاه جاده:نگار

 شوق زود رفت سمت جاده  از

 سوارمونم کنند پمونیت نیعمرا با ا...خل و نگاه :دیناه
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 ستیرو سرمونم ن یچیاره ه_

برات  يادیز مارستانمیت يلباسا يپسر کنندیفکر م زتیر کلیکوتاهت وه يبا اون موها يتو اشکال ندار:دیناه

 گشاده

 !!!!یه_

 سادینگار وا يجلو يدود يها شهیبا ش ایون س هیدر واقع ...نیماش هیموقع  همون

 ...گفت يدید دیناه یه_

 گهید...دستمال گذاشت رو دهن ودماغم و هیاز پشت  یکیامدم برگردم سمت نگار که ...نبود دیناه یول برگشتم

 ...دمینفهم یچیه

کجا  دیناه!سوال؟ هی یبودم،ول یاهیون س يتا بفهمم کجام؛ظاهراً تو دیطول کش یباز کردم؛کم چشمامو

 !و نگار کجاست؟!رفت؟

 .دیلرزیخوابش برده بود؛اما از سرما به خودش م یصندل يکه رو دمیرو د نگار

 باشیز يکردم؛روش انداختم؛با دستام موها دایپ ینسبتاً گرم يآخر،پتو یصندل يگشتم؛رو يزیچ ییپتو دنبال

 !دمیرو نجات م رم،تویاگه خودمم بم:صورتش کنار زدم و گفتم يرو از جلو

اصالً چرا !بردن؟یما رو داشتن کجا م یعنیدم؛یتالش کردم،صورت راننده رو ند یانداختم؛هر چ یجلو نگاه به

دو نفر هم کنار !دونن،بودیکه خودشون م یبردنمون به هر جهنم يهم برا يبهتر يراه ها! کردن ؟ هوشمونیب

 .کردنیو نگاهمون م گشتندیبه عقب برم یراننده بودند که هر از گاه

 .شد رهیکه چشماشو باز کرد؛بهم خ دمیرو د نگار

 !برن؟یما رو دارن کجا م!م؟ییما کجا...ما!نرسا؟-

 !میآدما فرار کن نیاز دست ا میباش یراه هیدنبال  دیبا یول!دونمینم-

 !رمیبم خوامیمن نم...من !ما رو بکشن؟ خوانیآدما م نیا-

 !منو نگاه کن نگار!بهم نگاه کن:بود؛با دستم صورتش رو گرفتم و گفتم دهیترس یلیخ

 شد؛ رهیبهم خ سیخ يچشما با

 !پس بده؟ دیرو با یاون تقاص کدوم اشتباه!کرده؟ یبچه چه گناه نیا یول...یول!خودم به درك نرسا-

دنبال جنازه م  یکس رممیبم!؟یمن چ ی،وليدار یواسه زندگ لیدل هیتو !دمیشده تو رو نجات م يمن هرجور-

 !بخوان منو خاك کنن نکهیمردم؛چه برسه به ا يچجور نهیبب یتا حت ادینم
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 .کردم نگار رو آروم کنم ینم رو قورت دادم و سعزد و توقف کرد؛آب ده يترمز شیکه ون ن میصحبت بود گرم

 !نامردا؟ نشیبریکجا م:ون باز شد؛نگار رو گرفتن و بردنش؛داد زدم در

 دیگرفتم و خواستم بلند بشم که درد ساعدم شد نیانداخت؛دستم رو به زم نیون به زم ينفر اومد و منو از تو هی

 .تر شد

 !دن؟رو فراموش کردم؛اونا نگار رو کجا بر دردم

نگران  يچهره  دنیبا د!نیهست وونیح یلیخ!ن؟یدار کارشیچ!نش؟یکجا برد!ایعوض:بردم باال و گفتم صدامو

 .نگار،به خودم اومدم و دردمو فراموش کردم

 يا یمیصورتم رو که برگردوندم،عمارت بزرگ و قد!نه کامالً م؛امایاز اون مرد ناشناس نبود؛حاال تنها بود ياثر

اراده بلند شدم و  یقرار داشت؛ب يادیز يمشعل ها یبود و اطراف در چوب یوبا شکوه؛درش چوب دم؛استواریرو د

 ي کهینه اونقدر؛بار یبود؛ول کیشدم؛تار ارتباز بود؛با پام هلش دادم و وارد عم دم؛درشیبه سمت عمارت دو

 .نمیباعث شد باغ بزرگ جلوم رو بب ينور

 .دمیرو پشت سرم د نگار

 !نرسا؟-

 !جانم؟-

 !مایمن شک دارم تنها باش!میبرگرد ایب!ترسمیمن م...من-

 !میخودمونو نجات بد میتونست نجایا دیشا!میما االن وسط نا کجا آباد!زم؟یعز میکجا برگرد-

 !که؟یتار کیداخلش تار یول!روشن بود؟ نقدریعمارت ا رونیچرا ب!یگیراست م-

 !یاز معمارش بپرس دیکه با هیسوال-

 يکه خودمونو در حلقه ا میجلو نرفته بود شتریرو گرفتم و پشت سرم به راهش ادامه داد؛هنوز چند قدم ب دستش

 ....میدینفر د 8-7 ياز محاصره 

 همشون جوون بودن  شتریب بیعج يها افهیق بیعج يبودن لباسا یک گهید نایا

 جلو تر رفتم

 ...یب يزیچ یسیبه پل دیزنگ بزن کنمیخواهشم ...نیمارو دزد دیترو خدا کمکون کن_

 بلند امد جلو يدختر جوون بود با موها هیکه جلو تر از همه بود و شونیکی

 نان؟یا_
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 ...خودشون باشن دیبا...اره:پسر که کنارشون بود جوابشو داد هی

 بود امد جلو یکل بدنشم خالکوب یتنش بود با شلوار مشک یرنیپ ریز هیاز پسرا که  گهید یکی

 خورنیاخه به ما نم...هوممم_

 قرار بود باشن....ستنیما ن هیاصال شب...گهیاون راست م:دختره جوابشو داد همون

 دمیفهمینم یچیکه ازشون ه ییخورد شده بود واز حرفا اعصابم

 میبرگرد ایب...گهید مارستانیت هیتو  مینگار انگار ما امد_

کوه محکم  هیبه جمع انداختم تا خواستم برگردم خودم به  ینگاه عصبان هی دادیتو بهت فقط کلشو تکون م نگار

بودن  سادهیوکت و شلوار جلومون وا یمشک نکیپوشت با ع اهیدوتا ادم گنده س...اوه اوه...سرم رو اوردم باال

 باشن گاردیباد خوردیم

 میرد ش میخوایما م_

 زدنینم یحرف یول

 ...میخوایم د؟مایالو؟؟؟کر_

 سیرئ شیپ دشونیببر:حرفم نیب دیهمون دختره پر دوباره

 طبقه باال يحرف دختره اون دوتا گنده ها مارو انداختن رو دوششون وبردن سمت پله ها نیا با

 !!!!!يا نیزم دمونیبزار:نگار

 نه؟ يخر یستیخو مرد ن...گهید نییبزارم پا يده مرد...ولم کن_

که از صداش  یکی يدر زدن صدا نیاتاق بزرگ گذاشتنمون زم هیبه فوش که جلو در  مشونینگار بسته بود منو

 امد دیباریجذبه م

 تو ایب_

داخل سرم رو اوردم  میشوت شد بایاز اون غوال درو باز کرد ومادوتا رو هل داد داخل وبست درو ما تقر یکی

 !!!...بابا اتاق...باال

صورتشو  زاشتینور افتاب نم یته بود ولپشتش نشس یقرار داشت وکس یروبه روه پنجره بزرگ یمهندس زیم هی

 نمیدرست بب

 دینیبش_
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مسن بود ...دمیطرف رو د افهیتا نشستم ق...مینشست زیدو نفره روبه رو م يورو مبال مینگاه بهم کرد هینگار  منو

مسن بود  يجنتل من ها نیا يبود وموهاش قهوه ا غیت6صورتش صاف و...رو داشته باشه40خوردیم ادینه ز یول

 ...نشسته بود يصاف وبا کت شلوار خاکستر

دراز تر  متونیاز گل دیپاتون رو نبا...خاص خودش رو داره نیقوان نجایسر اصل مطلب ا رمیمقدمه م یخب ب_

 مارستانیخطر ناك بود که اون نامه رو براتون تو ت یلیبازم خ...شهیم یعواقبش چ دیدونیوگرنه م دیبزار

 ..بودکارتون االن زار  نیافتاد یم ریهم گ واریانفجار داگه موقع  میفرستاد

متعجب  افهیبه ق یبا تعجب نگاه کدفعهی...گفتیم یچ میدیفهمیوما نم دوختیوم دیبریخودش م يبرا نطوریهم

 ما انداخت

 نه؟ گهیجا د نیا انیکه قرار بود ب دیهست ییهمون دوتا...شما _

 ...کنمینه من فکر م:نگار

 مییبله ما همونا_

 کردیدوستت داشت صحبت م_

وقطعا ...اند یخطر ناک يادما نایکه ا کردمیحس م يزایچ هیتو دلم ...به نگار انداختم که گند نزن لطفا ینگاه هی

 ...اشتباه گرفته بودن گهید ییما رو با کسا

 ...میما خوب از پس اون فرار بر امد دیشما هنوز مارو نشناخت...بگم که خواستمینه من م:نگار

 ...مینیبیم:اون مرد با پوزخند جوابشو داد...لبخند زد هیو

 باهاش دست دادم عیسر...دستشو به سمت من دراز کرد میماهم بلند شد ستادیبلند شد وا کدفعهی

 هستم یقیعمارت کورش حق يعمارت وسرپرست بچه ها سیمن رئ_

 ...نگاره...دوستتم نیوا...من نرسام_

 شهیامشب مراسمتون برگذار م دیاشنا بش هیوبا بق دیاالن بر دیتونیم...خوبه:کورش

 دور تر میرفت کمی رونیب مینگار با بهت از اتاق امد منو

 تو سرمون؟ میزیبر یحاال چه خاک:نگار

االن داشتن رو جنازمون خاك گور  مییما همونا میاگه بهش نگفته بود دونمیم یول...یچه خاک دونمینم_

 ...ختنیریم

 ه؟یچ گهیمراسم د يوا:نگار
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 ...گمینگار م یول...نجامیبارمه ا نیمنم مثل تو اول...بابا نیا_

 ؟يکرد دایفرار پ يبرا یشده؟راه ی؟چیچ:نگار

 ...اوففففف چه بزرگ وخوشکله...عمارتو داشته باش...نه بابا_

 محکم زد تو سرم نگار

 ینیبیرو نم يزیچ نیهمچ گهید يمرد یببر چون وقت ضیف دنشیاره خوب از د:نگار

پر از غذا بود  لیطو زیم هی نییپا دمیاند؟رس یبچه ها ک نمیبب...منم دنبالش رفتم...نییاز پله ها رفت پا یوعصب

 عیامد سر کیکل يصدا هیاطراف بودم که  يفضا دنیلوستر خفن وبزرگ محو د هیو بایز يمبل ها یوکل

پشتم بود معلوم بود ازم  نیدورب هیسالش باشه با 13, 12 خوردیپسر بچه که بهش م هیپشت سرم ...برگشتم 

 یروشن يقهوه ا يموها...و معصوم بود بایچقدر ز يوا...نییچشمم اورد پا يرو از جلو نشیعکس گرفته دور ب

 ...وخاموش روحیب یول یعسل يداشت وچشما

 ...اس نمیسالم بب یه_

 تیکه با عصبان دمینگارو د نیزم خوردیفکم داشت م...ورفت دیحرفم تموم نشده بود که اهسته راهشو کش هنوز

چشم  ينجوریهم...خوبه واال...ستین الممیخ نیخودم ع یول دهیتکون م یرو مبل نشسته وپاشو عصب

ها  یلیوخ...پسرا یبودن وهمه اغلب گوشوار داشتن حت یسر تا پا مشک شترایب... زدمیم دیوهمه رو د چرخوندمیم

 هی...بود سادهینفر اونجا وا هی واریچشمم افتاد به گوشه د...مخصوصا پسرا...موهاشون رو رنگ کرده بودن 

بور  يبود موها نییزده بود سرش پا واریاز پاهاشو به د یکیقالب کرده بود و نششیدستاشو تو س...پسر

نگام  یوقت...سرش رو اورد باال نگام رو حس کرد چون ینیگشده بود فکر کنم سن ختهیتو صورتش ر شییطال

ازار دهنده بود دوست نداشتم ...چشماش یبود ول بایز یلیصورتش خ...یخی یاب...نگاش سرد بود...زدم خیکرد 

 ...زد تو کمرم برگشتم یکیهمون موقع ... رمینگامو بگ تونستمینم ینگاه چشمش کنم ول

 ...نگار_

 اریبرو غذا ب من يحد اقل برا ستین تیحال یتو که گشنگ:نگار

 ؟يریخودت چرا نم_

 ...شهیروم نم:نگار

 ...نبود واریکنار د چکسیه...نبود یول... کردم وبرگشتم سمت پسره یپوف
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 دنیمشغول غذا کش ایبودن  سادهیوا ای زیدور م ایشتریب زیبرگشت ونشست رو مبل منم رفتم سمت م نگار

نگاه  دمیکشیبشقاب م هیخودم ونگار تو  يهمه به من نگاه کردن منم خونسرد رفتم سمت غذا ها وبرا...بودن

 کردمیخونسر کارمو م یول کردمیهاشون رو حس م

 اوردن نه؟ مارستانیشما رو از ت_

 میک یبود ول يحرفو زد موهاشو قرمز کرده بود چشماش قهوه ا نیکه ا يرو اوردم باال نگام افتاد به پسر سرم

 زدیوکار خراب کن م طونیش افشیق...زدیم يبه قرمز

 ...اره_

 بود؟ یخوب يجا_

 بود یشما خال يجا_

 ما يدوستان به جا_

 امد گهیپسر د هی يصدا

 نکن ماهان تشیاذ_

 کردم کارشیمگه چ:ماهان

 برگشت سمت من دوباره بعد

 ادایخوب بهتون م مارستانمیت يلباسا:ماهان

 اره حد اقل از لباس دخترونه تو جالب تره_

 خنده ماهان زورش گرفته بود  ریزدن ز یپق همه

 باحالتره یلباس ک کنمیم تیاالن حال:ماهان

 امد سمتم یبرداشت همون موقع نگار عصب کهیت هیو يخامه ا کیدست کرد تو ک بعد

 ...کلکل کن ای ياریغذا ب یرفت:نگار

 ...خورد تو صورتش با دستش خامه رو پاك کرد وبرگشت سمت ماهان  حرفشو نزده بود که خامه هنوز

 ...دوستتو بزنم که تو امد خواستمیم:ماهان

 که نگار پرت کرده بود سمتش یحرفش تموم نشده بود که صورتش پر شد از شکالت هنوز

 میپس ما رفت... یکنیم لیناهارتو م نجایهم يخب انگار_
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 یدروغ ما تا ک یعنی...يچه لبخند یول...لبخند زدم هی...بستم همه مشغول پرت کردن غذا بهم شده بودن وفلنگو

 اره؟یدووم م

 زهیپاک يبزرگ بود دستامو باز کردم واز هوا یلیخ...در تراس بود که باز بود رفتم سمت تراس هیروم  روبه

 جنگل رو به رو استفاده کردم

 نه؟ هیخوب يهوا_

لبخند زد وسرش رو برگردوند  هیپسره ...کردمیسرفه م یتو گلوم ه دیشتم سمت چپم اب دهنمم پرترس برگ از

 رو دفتر جلوش

 ...بترسونمت خواستمیمتاسفم نم_

 خوبم...خ..ستین...میزیچ_

 يعاد ریپسر غ هی يبرا کمی...موهاش بلند بود کشهیرو م يزینگاه بهش کردم معلوم بود داره چ هی

 ...جالبم بود يجورا هیو از وسط بسته بودشون  دیرسیولخت بود وتا کمرش م یپر کالغ یموهاش مشک...بود

 متعجب شد افشیق کدفعهیبرگشت سمت من  پسره

 ...دستت...اوه_

بعد  هیچند ثان...تو تراس بلند شد ورفت داخل یپسره زود از رو صندل... نبود ادمیاصال ... يوا...افتاد به دستم نگام

 ...رو زد باال نمیهم دستش بود است هیاول يجعبه کمک ها هی یرو همون صندل امد ومنو نشوند

 ه؟یکار ک...نداره هیبه بخ ازین...ستین قیعم_

 ...وونهید هی...هه_

 ...کرد وبستش یزد ودستمو ضد عفون يلبخند

 تموم شد_

 ...ممنون_

 وشما؟...هستم ایمن آر_

 ...نرسا_

 ...خوشبختم نرسا:ایآر

 بود نیدفترش که رو زمافتاد به  نگام

 نه؟ یتو نقاش_
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 برداشتم وبازش کردم دفترشو

 اروم کنندس...کنمیم ینقاش یهر از گاه:ایآر

 ...قلمش حرف نداشت اهیس...گل...جالب بود پرنده ها یلیخ...هاش  ینقاش دنیکردم به د شروع

 ...اند یعال نایا_

 یگینه اونجور که تو م:ایآر

 ریزنج هیدور مچ دستش ...چشمم به دستش افتاد رتشیدستشو اورد که بگ...رو بستم وگرفتم سمتش  دفترش

 بلند شدم یدفتر رو ازم گرفت از رو صندل...ستاره بود هیبود که توش  زونیاو رهیدا هیبود که بهش 

 ممنون بابت دستم_

 داخل؟ يبر يخوایم...نکردم يکار:ایآر

 ...بزنم به دوستم نگار سر رمیاره م_

 ...امیمنم م...خوبه :ایآر

نتونستم خندم رو کنترل کنم ...وداغون شده بود یکیهمه جا ک...یخدا چه وضع يوا...داخل  میتراس امد از

از بغل دستم امد برگشتم بازم اون پسر بچه بود داشت از  کیکل يبود صدا یکینگار که سرتا پاش ک...دمیوخند

 خشک وسرد...زدیهم نم يبود که لبخند نجایجالب ا...گرفتیعکس م یکیک تیجمع

 يریعکس بگ یالک يزایاز چ دینبا...نورهان:ایآر

 )ارمغان,تحفه:نورهان(اسمش نورهان هست دمیفهم

 ...اما داداش:نورهان

 ...اخه اصال شباهتم ندارن...بور نیوا یاون مشک...داداش جانم

 ...ازبرات گرفتم که  نیدورب میاما داداش ندار:ایآر

 چخبره؟ نجایا:کوروش

 نییاز پله ها امد پا... حس ترس...بهش داشتم یحس هی...سمت پله ها خود اخمو وپر جذبش بود دیسرا چرخ همه

 یچشم چرخوندم تو سالن ول کردمیم ینیحس سنگ...وشروع کرد به دعوا کردن با اون پسر مو قرمزه ماهان

بود ودستاش تو  ستادهیپله ها کج ا يبود باال هیهمون چشم اب...سرم رو اوردم باال کدفعهی کردینگام نم یکس

 ...روح بود یچهرش سرد وب... کردیبود داشت منو نگاه م بشیج

 !چه خبره؟ نجایگفتم ا:جمله ش رو تکرار کرد کوروش
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 !گرفتما نیکردم براش دورب یعجب غلط!رهیگ ینورهان همش داره عکس م:گفت ایآر

 شهیم!نورهان!ش جهینت نمیبفرما ا!ناینه و ا یشه؛گفتیگفتم واسمون شر م يدیرو خر نیدورب نیاول که اروز -

 !فاصله داره نجایبا ا لومتریصد ک لهیآت!میاونا اومدن تا بهمون کمک کنن مراسم رو کامل کن!؟يریعکس نگ یه

تنها !رمیعکس بگ خوادیدلم م:گفت يبود،با تند ومدهین رونیاز دهنش ب يکلمه ا چیکه تا االن ه ینورهان

چرا دست از سرم !نیولم کن!ن؟یریازم بگ نیخوایاونم م!رمیکه عکس بگ نهیا یتاالر لعنت نیا يتو حمیتفر

 !ن؟یدارینم

 .دهیداره بهش درمورد کوروش هشدار م دمیزد،فهمیلب به نورهان م ریکه ز ییبا حرکت چشماش و حرفا ایآر

و به نگار اشاره ! طور نیبا عکس گرفتنش ندارم؛نگارم هم یمن مشکل:مو گفت دمیحرف نورهان پر وسط

 .کردیم زیکردم؛داشت صورتش رو تم

تاالر  نیا يس؛تویمشکل عکس گرفتن از شماها ن:کوروش قرمز شده بود؛صداشو برد باال و گفت صورت

 یول!پا نذارن ریاجراش کنن و اونا رو ز قیدق قِیوجود داره که همه موظفن بهشون احترام بذارن و دق ینیقوان

 يبر دیبا!؟یلعنت!؟يداد یتو به تاالر چه صفت!شهینم شیحرف حساب حال نکهیاحمق مثل ا يپسر بچه  نیا

 !یکن یخودتو زندان ن؛ویزم ریز يتو

 !گرفتمیفقط داشتم عکس م!کردم؟ یمگه من چه گناه-

 !رو بده بهم نتیدورب-

 !دمینم-

 !گفتم بدش-

 !نه-

 یمشکل اصل!نورهان فقط عکس گرفته!قربان نیکنیم يرو ادهیز نیشما دار:و گفت ستادیکوروش ا يجلو ایآر

 !هیباز کیو ک کیک نیا

برن و دوش  دیاون دوتا دختر با دیبا کنمیفکر م!آره؛حق با توه..ه:انداخت و گفت یکیبه اتاق ک ینگاه کوروش

 !رنیبگ

 !باشه-

مراسم رو  دیبا ن؛بعدشیشام باش زیسر م 9نره ساعت  ادتونیکار انجام بدم؛ يسر هی دیدفتر؛با يتو رمیمن م-

 !میهر چه زودتر اجرا کن
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 !رنیدوش بگ دیو بعدش اون دو نفر رو بفرست دیکن زیاتاق رو تم:از پله ها باال رفت و ادامه داد کوروش

 !؟یتو خوب:کتف نورهان رو گرفت و گفت ایآر

 !اتاقم يتو رمیم!من کامالً خوبم..آره..آر-

 !نیریدوش بگ دیشما با....خب:گفت ایخشکش از کنارم شد؛آر يچهره  با

 !کجا؟-

 !داشتم ازیحموم ن هیاشاره کرد؛واقعاً به  نهیو به کمد کنار شوم!نیاون کمد بردار يدو دست لباس از تو-

 !برامون؟ نیکنیآب رو گرم م:گفت نگار

 !اونجاست؛حموم اونجاست:نگفت؛فقط دستش رو به طرف حموم گرفت و گفت يزیچ ایآر

 !ه؟یک یاون پسر چشم آب!ا؟یآر:و گفتم دمیحرفش پر وسط

 !حموم؟ دیریکدومتون اول م!الیخیب!زنهیکم حرف م یلینجا؛خیاومده ا شهیسال نم هی!اون؟-

 !من-

 !رمیتر م ریمن د!باشه نرسا-

قدم به جلو  دم؛چندیبود؛در محکم پشت سرم بسته شد؛از جام پر ادیز یلیحموم شدم؛فاصله م با وان خ وارد

 !.........که پر از خونه نیا!نه يبرداشتم؛به داخل وان نگاه کردم؛وا

 ....کمک...ایآر...ایآر:رو صدا کردم ایبودم؛آر دهینرفتم؛ترس کترینزد!کرد؟یم کاریوان چ يهمه خون تو اون

 .در بزنه؛نگار هم پشت سرش وارد شد نکهیوارد حموم شد؛بدون ا مهیسراس ایآر

 !شده نرسا؟ یچ-

 .دیلرزیو به وان اشاره کردم؛دستام م... خون-

 .باش رونینگار؛ب شهیتو حالت بد م:که گفتم ومدیداشت جلو م نگار

 .باشه-

وان پخش شده  يتو يا چارهیب وونیح يبره؛الشه ها نییکرد تا خون به پا يکار هیوان اومد و  یکیبه نزد ایآر

 .نشستم نیزم يدهنم رو گرفتم و رو ي؛جلو ارمیبود باال بود باال ب کیو نامنظم؛نزد کهیت کهیبودند؛ت

 شد رهیبهم خ ایآر

 !متاسفم!گروهه ياز دخترا یکیکار  نیا!حالت بد شده؟!تو حالت خوبه نرسا؟-

 !رون؟یب يمنو ببر شهیس؛مینه؛حالم خوب ن-
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 !باشه-

 ادیدلش م ی؟ک!شهیمگه م!گروهه؟ ياز دخترا یکی؟کار !بود یچ رون؛منظورشیکتفم رو گرفت و منو برد ب ریز

 !؟ينجوریبرسونه؟؛اونم ا بیآس وونیح هیبه 

 .که به سمتم اومد دمیرو د نگار

 !تو حالت خوبه نرسا؟-

 !آزاد يفضا يبرم تو دینه؛با-

تراس؛نفس  ياونجا نبود؛در بالکن رو باز کردم و رفتم رو هگید یباال رفتم؛پسر چشم آب يدرنگ به طبقه  بدون

 !نکنم یخودکش گهید دمیقول م!فقط برگردم خونه خوامیم ایو چشمامو بستم؛خدا دمیکش یقیعم

 .بود ایشونه م اومد؛برگشتم؛آر يرو یحال خودم بودم که دست يتو

 !ترسوندمت؟-

 ...نه-

 ...بعدش تو برو ادیحموم؛بذار ب یکینگار رفت اون -

 !برم حموم خوامینم-

 !يمراسم بر يقبل اجرا دیبا!قانونه نیا-

 !تنها باشم خوامیدارم؛م ازین ییمن به تنها!خوب یلیخ-

 !درست مثل اون پسره:لب گفت ریز

 !؟یگفت يزیتو چ!؟یچ-

 !متاسفم يدیکه د ییزایبابت چ!دمینگار اومد بهت خبر م...نه-

 !ادیم شیاشکال نداره پ-

 .چشمم بود ياون الشه جلو يرفت؛هنوزم صحنه  نییبا نگاه مهربونش ازم دور شد و از پله ها پا ایآر

زد و ازم عکس  یفلش نشیستاد؛دوربیبه دست جلوم ا نیدم؛دوربیکه نورهان رو د رونیب امیاز تراس ب خواستم

 .گرفت

 !ایعشق عکس گرفتن دار:زدم و گفتم يلبخند

 ستاد؛یو کنارم ا اومد

 !مهیزندگ یعکاس..عک-
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 !شغل هینه به عنوان  یول!منم دوست داشتم-

 ؟!عکسامو بهت نشون بدم يخوایم-

 !شمیخوشحال م...آره-

 !؟يچه قدر خوب افتاد!ایب:رو آورد و گفت کنه؛عکسمیم کاریداره چ دمینفهم«انجام داد؛ نشیبا دورب ییکارا هی

وارد بدنم شده  ییها غیت!کشته شده بودم یعنیمرده بودم؛ انگار!افتاده بودم؟ ينجوریشدم؛چرا ا رهیعکس خ به

 !..........من توهم زده بودم؟ ایبود، یعکس واقغ نیا ایبدنم معلوم بود؛آ يشده رو يبودن و خون جار

 

 نرسا؟:ایآر

 ایسمت آر برگشتم

 بله؟_

 اتاقتون رو نشونتون بدم ایب:ایآر

دوتا  نیپنجره که ب هیاتاق با دوتا تخت بهمون دادن و هی رونیرفتم داخل نگار از حمام امده بود ب ایآر همراه

 اتاق ساده مربع شکل  هیتخت بود 

 دیازشون استفاده کن دیتونیکمد لباس مهمونه تو همه اتاقا هست دخترونه وپسرونه م نیا:ایآر

 ممنون:نگار

 اره ممنون_

 داره يسفم الناز عادت بدمتا وونیبابت اون ح...کردن زیحموم رو خدمتکارا تم...یراست:ایآر

 الناز؟_

النازه اون  شونمیکی نجانیا یکه تو عمارت هستن از بچگ ییکسا شتریراستش ب...کارو کرد نیکه ا يدختر:ایآر

 داشت یعالقه خاص واناتیرحمانه ح یبه کشتن ب یاز بچگ

 اوه چندشه:نگار

 تازه اولشه نیا یدر ثان...دیکنیخب مثل ما عادت م:ایآر

تو  ياحساس اند؟سواال یانقدر پرخاشگر وب ه؟چرایادما چه مرگشونه؟کارشون چ نیاولشه؟ا یاولشه؟چ...ورفت

 کنهیم وونمیذهنم داره د

 ؟یخوب:نگار
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 ...اوه اره من خوبم_

 ...نرسا گمیم:نگار

 گرفتم  عیدهنشو سر يجلو

 ه؟یچ:نگار

 ممکنه شنود تو اتاق باشه:اروم تو گوشش گفتم یلیخ

 ؟یگیم نویچرا ا:نگار

 البته نیبا دورب...زاشتنیچون تو اتاق خودمم م_

 دور شدم وازش

 حمام رمیمن م_

 نره ادتیها  یدرو قفل کن:نگار

 باشه_

رفتم داخل ودرو قفل ...زدیهمه جا برق م...واردش شدم...لباس برداشتم از تو کمد ورفتم سمت حمام يسر هی

امد؟کجا در  دیسر ناه ییچه بال یراست...یهمه دوندگ نیاز ا...همه فکر خسته بودم نیتو وان نشستم از ا...کردم

 ...رفت؟اوفففففف

بود خودمو  یتو حموم بود وحمام برزگ يقد نهیا هی دمیاز وان لباسا رو پوش رونیخودمو شستم وامدم ب خوب

وفشن رو به  يزیت زیهنوزم ت یبلند شده بودن ول کمیبودمشون  دهیکوتاهم که نا منظم چ ينگاه کردم موها

زانو  ریتنگ بود با شلوارك ز یامد ول یتا رو انگشتام م ناشیبود است یبلند مشک نیاست هیلباسم ...بودن نییپا

 مارك اسکلت هم بود هیکه رو لباسم  یمشک نیج

 ...ها بهیعمارت عج نیا يزایهمه چ_

 بود يکار هیمشغول  یهر کس رونیرفتم ب الیخ یب

 |! :دهیکه خواب نیا!قرار داشت؛به سمتش رفتم؛اه یحال،ساعت وارید يساعت گشتم؛رو هی دنبال

 لب داشت؛ يرو بایز يکه به سمتم اومد؛لبخند دمیرو د ایآر

 !؟يندار ازین يزیچ!مرتبه؟ یهمه چ...خب-

 !فقط ساعت چنده؟...نه-

 !هشت! ساعت؟-
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که  ال؛باالخرهیخیب!ستمیبلد ن نجارویعمارت گشت بزنم؛اما من که ا يوقت داشتم که تو یساعت هیحساب  نیا با

 !نجارویا ينقشه  رمیبگ ادی دیبا

 9به نگار هم بگو ساعت  ینمت؛راستیب یشام م زیانجام بدم؛سر م دیکارا رو با يسر هیبرم  دیمن با:گفت ایآر

 .نیکن رید دیه؛نبایشام باشه؛کوروش آدم حساس زیسر م

 !گمیبهش م دمشید...باشه-

که ته راهرو قرار  یحال تنها بودم؛قدم هامو به سمت اتاق يبلند ازم دور شد؛تو ییعجله و گام ها با

 .داشت،برداشتم

گرفتم  میتصم!کتابخونشونه نجایا کنمیفکر م!چه قدر کتاب!يباز بود؛در رو هل دادم و وارد اتاق شدم؛وا درش

 دمیتا کتاب کش نیچند نیرو از ب یرفتم؛کتاب یبچو يقفسه  نیتر کیبخونم؛به سمت نزد شونویکی

 !شد یتمام لباسم خاک!یلعنت!کردن؟ زیتم یرو ک نجایبار ا نیرون؛آخریب

 يادیکردم؛برش داشتم و باهاش خاك کتابمو پاك کردم؛صفحاتش به ز دایپ یخال يقفسه  يرو رو یدستمال

 !بود نیفرهنگ مع

 !نیاطیارتباط با ش يو روش ها نییآ:دقت به اسم کتاب نگاه کرد با

بردارم،چشمم جذب صندوق نسبتاً  يا گهیکتاب د هیکتاب رو سر جاش گذاشتم؛تا اومدم !هیچه کتاب نیا!وا

 .فیکتاب ها خاك خورده و کث ي هیاتاق افتاده بود؛مثل بق يشد که گوشه  یبزرگ

گرفتم؛چند بار سرفه کردم؛از بس شدم و به سمت صندوق رفتم؛خاکش رو  الیخیو خوندن کتاب رو ب انتخاب

 !بود ادیخاك ز

 ....و یمیقد يتا لباسا ریبگ قهیاز عت!لهیرو باز کردم؛چه قدر وس درش

 دیکه نبا گفتیبهم م یحس هیبود؛عالوه بر اون  نیسنگ یلیصندوق رو با خودم به اتاق ببرم؛اما خ خواستمیم

 !اونجا باشم

 .دیرسیاز صد سال هم م شتریبه ب اشونیبعض کردم؛قدمتیرو گرفتم و بهشون نگاه م لیدونه خاك وسا دونه

و  اهیس يکردم؛برش داشتم و خاکش رو گرفتم؛بازش کردم؛پر بود از عکسا دایرو وسط صندوقچه پ یعکس آلبوم

 .دیسف
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 یب يناوویح یسالخ يعکسا حضور داشت؛عکسا يهمه  ينفر تو هیبود که  نیعکسا ا يمشترك تو زیچ هی

 يو جنازه ها یزخم ياومده،صورت ها رونیاز کاسه ب يشکل،چشما یکشته شده توسط خنجر شاخ يگناه؛آدما

 !آدما باشه؟ نیسرنوشت من و نگار هم مثل ا د؛نکنهیلحظه بدنم لرز هیتاالر؛ اطیوسط ح

 !اده؟یسنش ز نقدریواقعاً ا یعنی!چه قدر جوون بوده ها!که کوروشه نیا!ا

 .نفر بود ستیحدود ب یتیبا جمع هیداشت و بق یهمه عکسا حضور داشت؛چند تا عکس تک يتو

 !فرار کن:نوشته شده بود يزیکه پشتش چ داشتمیاز دستم افتاد؛داشتم برش م یاز عکسا اتفاق یکی

 !یلعنت مارستانیمن قبالً فرار کردم؛از اون ت!؟یاز ک!کنم؟ فرار

 .......شده بود رهیبهم خ یچشم آب يورتم رو برگردوندم؛همون پسره لحظه ص هیشده بودم که  رهیعکس خ به

 دنیباد...شده بود رهیبود اونم پسره اروم وخونسرد بهم خ ایآر...زدیداشت اسمم رو صدا م رونیاز ب ییصدا هی

 ...دشیدیهم م ایبود؟روح؟قطعا نبود چون آر یاون ک...کرد خیرنگ چشماش بدنم 

 نرسا؟:ایآر

 يزیت زیبورش ت يموها...روح یسرد وب...دیدیداده بود ومنو م هیتک یکتابخونه خاک وارهیبلند شدم اون به د اروم

 ...جذاب وسرد  افهیق...بود يزیت زیروبه عقب ت کمشیطرف موهاش بلند تر بود  هیتو صورتش بودن 

 رفتمیشده بودم اروم داشتم م یم خاکلباسامو تکوند رونیاز کتابخونه امدم ب يو تند نییسرم رو انداختم پا اروم

 یکیکه خوردم به  یسمت سالن اصل

 ...اخ_

 وانه؟ید يدیل ياوه چه جالب چطور:ماهان

 یکیخوبم مرد ک_

 تو صورتش ختیقرمزش ر يموها کمیرو خم کرد جلو نزد سرش

 ؟یکنیم یبا عنکبوتا زندگ:ماهان

 هوم؟_

 رو موهات تار عنکبوته:ماهان

 تار کوچولو به سرم بود هیبه سرم  دمیکش دست

 هاهاهاهاهاها...میکن زونتیدورت از سقف او میببند لهیشب پ میاره تازه قرار گذاشت...اوه_
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 قهیپوشده بود که روش جل دیلباس سف هی دمیتو سالن بودن از دور نور هان رو د ایشتریاز کنارش رد شدم ب بعدم

 نشیش به دورببه گردنش بود ودست نشیدورب یبود با شلوار مشک یمشک

 نورهان؟_

 سمت من برگشت

 ؟یکنیم کاریچ...یه_

 عکسم دیمنتظر سوژه جد:نورهان

 ...خوبه...اوه_

 امد سمتم دمیموقع نگارم د همون

 ؟یخوب:نگار

 ؟يکجا بود...اره_

 تو اتاق :نگار

 جم بخورم تونستمیاز ترس نم:اروم گفت بعد

 ...دوتامون...میشیخوب م_

 لبخند زدم هیبهش  بعد

 يصدات کردم نبود ینرسا هرچ...سالم خانوما:ایآر

 ...خب...من...اوه_

 موقع ماهان امد همون

 ...جمع هستن که نجایبه همه ا:ماهان

 یکیاره البته به جز :ایآر

 میشد رهینگار با تعجب به اون دوتا خ منو

 قا؟یدق یک:نگار

 ...خب:ماهان

 ...داداش:نورهان

 ...اون پسره...مینگاه کرد کردینورهان نگاه م یبه سمت ک همه

 تو خودشه یلیاون خ:ایآر
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 با خودش یبا همه قهر کرده حت...اون سیریبعد مرگ آ...اره:ماهان

 ه؟یاون ک_

 مخصوصا من وآردا که خودم بزرگش کردم...میتا از بدر تولد باهم4ما ...دیدونیخب م:ایآر

 آردا؟:نگار

 سادهیوا واریاره همون پسر موبوره که کنار د:ایآر

 رنگ چشماش چه روشنه:نگار

 مادمازل یخی یاب گنیبهش م:ماهان

 نه بابا دو کالم از ننه عروس:نگار

همون که اسمش  ایبه اون پسر بوره  یکه با ناراحت اینگار وماهان برگشتم سمت آر يتوجه به کل کل ها یب

 آردا هست زل زده بود

 ه؟یک سیریا_

 ...دختر ازگروه مابود هیاون ...خب:ایآر

 براش افتاد؟ یچه اتفاق_

 نییاون از پشت بوم پرت شد پا:ایآر

 من ياوه خدا_

باهم  یونورهان با تعجب برگشتن به من نگاه کردن تو چشماشون ترس وتعجب وهمه چ ایماهان وآر کدفعهی

 شده بود یقاط

 ه؟یچ_

 ...یتو چ...ت:ایآر

 نرسا؟ یگفت یشد؟مگه چ یچ:نگار

 نگفتم یچیمن ه_

 ...اما نرسا تو:ایآر

 تو سالن دیچیزنگ پ هی يموقع صدا همون

 شام میبر دیبا:نورهان

 ...کردیهنوزم با بهت نگام م ایراه افتادن آر گهیسالن د هیبه سمت  همه
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بزرگ نشسته بودنم منم نشستم نگار بغل دستم بود  یلیخ زیم هیهمه دور ...رفتم هیتوجه بهش دنبال بق یب

 ...بود...آردا...يوا...بود وروبه روم  ایته بود بغل دست ماهان آروسمت راستمم ماهان نشس

عالمت سوال  یمن بازم با کل یول دیبزرگ بود نگار هم خوب به خودش رس زیرو م ییگفت همه نوع غذا شهیم

 نجانیا یچ يبرا کنند؟اونایم یهمه ادم تو عمارتش زندگ نیکه ا هیکوروش کارش چ...تو ذهنم مواجه شدم

 ...مگه خانواده ندارن؟

 عنکبوت گهیبخور د:ماهان

 چپ نگاش کردم چپ

 جیهو یترکیم گهینگران خودت باش که دو روز د_

 مسواك ینه؟قرمزه نه نارنج فهیضع تمیرنگ شناس:ماهان

 دندون ریخم یخودت_

 ...بازم من:ماهان

گفت جز  شهیم...قاشت از برنجم رو بزارم تو دهنم که چشمم به آردا افتاد هیبهش نگفتم خواستم  گهید یچیه

بود  نیخالصه همه شام خوردن جالبش ا...کردیم ينخورده بود وداشت با غذاش باز گهید یچیه یدولقمه اول

 نفر 9 نگاربودن البته با منو  زینفر سر م9نبود وفقط  زیاصال سر م سیکه جناب رئ

 میمنم تصم زدنیعده حرف م هیبا پاسور  کردنیم يعده باز هیدوباره سرش تو کار خودش بود  یشما هرک بعد

دره که نوشته بود وارد  هیته راهرو  دمیتو راهرو بودم که د...عمارت بزرگو بگردم نیگرفتم برم ودوباره ا

 نییاروم از پله ها رفتم پا نییپا رفتیم خوردیدرش رو اروم باز کردم پله م...درصد اگه من وارد نشم هیو...دینشو

شمع اب شده اروم در رو باز کردم خواستم برم تو که پام رفت رو شمع  یدر کل نییته پله ها بود وپا گهیدر د هی

 خوردم داخل  زیها ول

 !!!!اخ_

 دمیدینم یچیبود ه کیبلند شدم تار نیپشت سرم بسته شد کمرم درد گرفته بود از عقب خورده بودم زم درم

لبخند زدم وفشارش دادم  هیکردم  داشیباالخره پ...برق دیکل دیچرخوندم به ام واریگشتم عقب ودستمو رو دبر

 کهیصورت ادم  هی یکیاز نزد یلبود برگشتم و یزرد رنگ روم هنوز به در چوب یروشن شد همه جا المپ تک

 زونیاز سقف او کیکه تو پالست یبه اون ادم...دستمو گرفتم جلو دهنم...محکم خوردم تو در  یخوردم عقبک

نگاه کردم تا گردنش باال امده بود قسمت شکمش قرمز بود  کشیشده بود نگاه کردم بنظر مرده بود به پالست



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا B_بهداد حجام و کمند  –تاالر خون 

wWw.98iA.Com ٣٩ 

 رهیدستگ...برم دیبا...نجایبرم از ا خواستمیبودم فقط م رهیدر دنبال دستگ رو...کرده بودم  خی...دمیلرزیداشتم م...

رفتم  عیسر یخوردم ول نیم وبا سرعت باد از پله ها رفتم باال هرچند تو پله ها چند بار زمکردم باز کرد دایدر رو پ

 نیاز رو زم...دمیلرزیداشتم م...زدمیودرو بستم نفس نفس م...رونیتو راه رو ب دمیرو باز کردم وپر یییباال ودر باال

 !!!!!االن....منو نگار میبر دیبا...بلند شدم

منو  یکیافتاد رو سرم وبعد انگار  اهیس زیچ هی رونیتا پامو از راهرو گذاشتم ب یول رونیاز راهرو امدم ب عیسر

 ...بود دهیفا یتقال کردم ب یمحکم گرفت هرچ

 !!!!!دیولم کن_

 بودم رونیحس کردم باد بهم خورد پس ب بردنیمنو انداختن رو کولشون وداشتن م کردمینفر بودن حس م چند

  ... یعوض دید ولم کن_

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

خشکم زد دور تا دورم  یول... دمیبلند شدم وپارچه رو از سرم کش نینصفه موند چون منو پرت کردن زم فمحر

 بودن یمشک يها)شنل(با ردا ییادما

 ممممم_

 ...نگار بود...پاره رو سرش بود بنظرم نطوریبود دستاشم بسته بودن هم نیرو زم گهید یکیسمت چپم  برگشتم

 !!!!نگار_

 پارچه هم دور دهنش بود هی... دمیبرداشتم وپارچه رو از رو صورتش کش زیبه سمتش خ عیسر

 اممممممم:نگار

 هان؟_

 غرنه بهم رفت چشم

 اهان_

امدم دورتا دورمون  یکل یول میمعلوم بود پشت عمارت...کردنیهم نم یدورمون حرکت يادما...باز کردم دستاشو

 داده بودن لیمنظم رو تشک رهیدا

 نرسا؟:نگار
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قدم به سمت اون ادما رفتم که  نیشده بود اول زونینگارم به بازوم او سادمیبلند شدم وا...زدیترس حرف م با

 قرار داده باشن  يدوتا خط مواز نیانگار مارو ب سادنیوا یهمشون رفتن عقب ودورمون به صورت خط کدفعهی

 ...نرسا ونگار_

بود که  سادهیکه صداشم برام اشنا بود روبه رومون وا گهینفر د کی میپشتمون رو نگاه کرد مینگار برگشت منو

 ...رو سرش بود هیشنل داشت وکالهش مثل بق

 د؟ینشناخت_

 ...اون کوروش بود...برداشت کالهشو

 تو؟_

 مراسم شماست د؟امشبیفراموش که نکرد...درسته:کوروش

 م...مراس...م:نگار

 خدمت کنند طانیشده که ش بشونیافتخار نص نیکه ا دیدرسته دو عضو جد:کوروش

 طان؟یش_

 دینشن یزمزمه وار گفتم که کس نویا

باعث  طانیاز ش یچیسرپ...از دستورات شبانه باعث مرگه یچیسرپ...نیخب اول همه قوان:کوروش

 نمونده؟ یحرف...خب...پرستش خدا باعث مرگه...مرگه

ما درست وسط ...رو شترشونیب...سوال هامو شتریجواب ب...کرده بودم داشونیمن پ...مینگار ساکت مونده بود منو

اوه (گفتم یوقت فهممیرو م ایتعجب ماهان وآر یحاال معن...پرستنیرو م طانیکه ش ییوسط کسا...میسادیجهنم وا

 نطوریا دیبا...بودنه؟ یشکشیهم پ نیزم ریپس حتما اون ادم مرده تو ز...پرست ها طانیش...درسته)من يخدا

 ...باشه

 دیزانو بزن:کوروش

 اروم زانو زدم من

 ؟یکنیم کاریچ:نگار

من اسمشو ...نگار گفتم يرو تو دلم برا لمیدل...نگارم زانو زد  نیمن جوابشو ندادم واسه هم یاروم گفت ول یلیخ

حاال ...کردمیمرگ تقال م يکه برا...همه سال نیبعد ا...زنده موندن يچنگ انداختن برا يزیبه هرچ زارمیم
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ومن حاال دارم ...رو تموم کنه میداستان زندگ ات کیاشتباه کوچ هیاشتباه از منه  هیتظر مرگ من...دهیدست چرخ

 جالب یلیخ...کنهیم يسرنوشت جالب باز...زنده موندن يبرا زنمیتاالر خون دست پا م نیتو ا...خون يباز نیتو ا

 د؟یکنیقبول م:کوروش

 ...رمیمن بم دینبا گهیعوض شده پس د يحاال دست باز...نه دهیچرخ يحاال که باز...حاال نه...زارمینم

 ...کنمیبله من قبول م_

 ...شد ه بودم رهیسبز خ يوبه چمن ها کردمیرو نگاه م نیمن فقط زم یشده بود ول رهیبا بهت بهم خ نگار

 د؟یکنیقبول م:کوروش

 ...بله...ب:نگار

  کنمیم یرو معرف مونیجد يعضو ها:کوروش

 ار وبلندش کردامد سمت نگ بعد

 یطانیاسم ش نیا)ریوسر به ز یخجالت يها طانیاز ش یکیاسم (بالوسیدا...شهیبه بعد اسم تو م نیاز ا:کوروش

 تو هست

 یبودم که انگار رکب بزرگ یکس هیاروم وخونسرد بودم هرچند از داخل شب...من یبود ول جیگ جیگ نگار

 ...کوروش امد سمت من وبلندم کرد...بزرگ یلیخ...خورده

 ...لیآس...یشیو تو م:کوروش

 !!!؟یچ:قدم امد جلو وکالهشو برداشت وداد زد هیکه شنل داشت  ییاز اون کسا یکی کدفعهی

 امد یبه نظر عصب کوروش

 آمدو تتیبرگرد سر موقع:کوروش

 برام اشناست آمدو؟چقدر

 ... هیاون  لیارباب آس یول:آمدو

 !!!دستوره هی نیا:کوروش

 ...سرش وبرگشت عقب دیکش یداد کوروش اون دختره هم ساکت شد شنلش رو عصب با

که  یخودش بود؟فروزان؟همون کس اس؟اونیآمدوس...ذهنم جرقه زد کدفعهی...دمش؟یشن امدو؟امدو؟امدو؟کجا

پس اون قبال ...دیاون ون رو د یوقت دیفرار ناه لیدل...روشن شد گمیسوال د هیجواب  کرد؟بازمیم فیتعر دیناه

 جا بوده؟ نیا
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 دارم يادیز یلیاز تو انتظار خ...لیمخصوصا تو آس...دیخدمت کن یباشه که به درست:کوروش

امدن  یتر م کیدورمون تنگ تر شد اونا نزد يوبه سمت عمارت رفت همون موقع حلقه ادما دیراهشو کش بعد

 عیدوتاشون امدن سمت ما دوتا جام دستشون بود که توش ما دنکریاروم زمزمه م گهیزبون د هیبه  يزیچ هیو

 ختنیرو ر عیرو باز کردن واون ما نبه زور دهنمو میزدیمادوتا رو گرفتن دوتامون دست وپا م هیبق...بود يقرمز

 ...خون...خودش بود...عمرم باهاش سر کار داشتم  شتریمن ب...مزش اشنا بود...تو دهنمون 

 ينگار عمد...ارمیباال ب تونستمینم یول...خراب بود یلیخودمم حالم خ زدیولمون کردن نگار رو چمنا عق م بعد

 دورمون پراکنده شدن يخوردهادما یچ دهیکه فهم دونستمیم...ارهیکه باال ب زدیعق م

سمتم دراز  تو دهنتون برگشتم سمت باال دستشو به زنیریچون اونا دوباره م دیپسش بد دینکن یبهتره سع_

 کرده بود

 ؟یخوب:ایآر

کارو  نیباال اونا دوباره ا ارتشیگفته بود اگه ب ایبخاطر ترسش بود که آر نیوا زدیحاال اروم شده بود وعق نم نگار

 رو گرفتم وبلند شدم ایاروم دست ار...کنندیم

 ...خوبم...من_

 ...نگارو بلند کرد ماهانم

 ...اون خون_

 ...مال گوسفند بود...نترس خون ادم نبود:ماهان

 اهان_

 ...وحشتناك بود:نگار

 تموم شد:ایآر

 ...برنامه ها  نیبازم از ا نمیبب:نگار

 دیمنظور نگار رو فهم ماهان

 ...بود شیواخر ینه اول:ماهان

 ...لیهستم آس سیمن کاک:ایآر

 )ومانع تابش افتاب است کندیم یانسان است ودر غار زندگ هیکه شب طانیاز فرزندان ش یکی:سیکاک(

 س؟یکاک_
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 درست مثل مال شما یطانیاسم ش هی...اسم هی:ماهان

 مال تو امروز همه رو شگفت زده کرد...البته:ایآر

 چرا؟_

 ...درواقع...لیآس یدونیخب م:ماهان

 ستین طانیش هیاون :ایآر

 ؟یچ:نگار

 نییپا دهیاز فرشتگان خدا رو کش یکی سیرئ رسهیبنظر م:ماهان

 فرشته؟_

 ...فرشته شفا دهنده هست لیآس:ایآر

 ها یو خوب:نورهان

 ...خرابه تشونیکه ذهن ییکسا ریافتاده؟گ نایا ریکرده که گ یاون بچه چه گناه...به نورهان افتاد چشمم

 ...کوروش یچ يخب برا_

 میبریاز انسان به کار نم یاسم طانینه نه نه ما تو محل مقدس ش:ماهان

 م؟یصداش کن دیبا یپس چ:نگار

 هست...کالوسیپ سیاسم رئ:ماهان

 )دهدیم نیکه خون انسان اون را تسک طانیش یاز فرزندان اصل یکی:کالوسی(

 ه؟یمنظورت از محل مقدس چ_

  یتا کودك اصل13محل تولد اون نیبوده وهمچن طانیمحل عبادت ش نجایا شیسال پ انیسال:ایآر

 تا؟13_

 ...جد جد ما...شدنیم:ماهان

از داخل بشکنم  دیچرا با...ادیامشب ب دیچرا؟چرا حواب همه سوال ها با...یمیاره اون عکس قد...عکس اون

 اخ هم نگم؟ رونیوازب

 داده بود هیچرخوندم چشمم به آردا افتاد به درخت تک کمیرو  چشمم

 ه؟یاسمش چ..اون_

 سالوس:ایآر
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اشراف  کیها سالوس رو  یاز بوم يعده ا دارد یکه اروم هست واخالق خوب طانیفرزند ش نیباتریز:سالوس(

 )دانندیزاده م

 ...امشب خسته کننده بود...تو  میخب بهتره بر:ماهان

چه منظره ...کردیآردا سرش باال بود وبه ماه نگاه م رفتمیبه سمت داخل م داشتمیکه چشم از آردا برنم یحال در

 ...ینیغمگ

 

 

دل  یاهیتر از س کیفرستادند؛تار یکیمن و نگار رو به داخل اتاق تار ایشده بودم،آر رهیکه به آردا خ یحال در

 ينه تنها زنده بمونم،بلکه بتونم کار!بود که زنده بمونم نیهدفم ا م؛تنهایکردیبا اونا مدارا م دیبا!اونجا يآدما

 !بکنم که نگار وبچه ش سالم بمونن

نگران  يچهره ا دم؛بایسرمون روشن شد؛نگار رو د يباال يلوستر ها نکهیا نم؛تایصورت نگار رو بب تونستمینم

 .شده بود رهیبهم خ

 !؟یتو خوب-

 !آره-

بهش بگم،ذهنمو خوند؛جفتمون به سمت در  يزیچ نکهیباز بود؛بدون ا م؛هنوزیبه در نگاه کرد جفتمون

 .قفل شدن در به گوشمون خورد ينه؛در بسته شدو صدا م؛امایدیدو

 .زبونم بود ریخون ز ياتاق نشستم؛هنوز مزه  يگوشه  یمیقد یچوب یصندل يو رو دمیکش یآه

 :صورتم گرفت يرو جلو ينگار کاغذ ناگهان

 ...یچ-

 !شنود داره نجایا:کاغذ اشاره کرد؛نوشته بود يمتن رو به

 !م؟یفرار کن نجایاز ا دیبا يحاال چجور!خب:بعد خودکار رو به دستم داد؛براش نوشتم و

 !بچه رو نجات بدم نیجون ا دیمن حداقل با!دونمینم:نگار

 !ه؟ینظرت درمورد آردا چ:من

 !؟يعاشقش شد هیچ!اون؟:نگار

 !سوزهیدلم به حالش م...فقط!نه:من
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 .بود ایتخت انداختم؛در باز شد؛آر ریرو مچاله کردم و به ز ن،کاغذییدر به سمت پا ي رهیشدن دستگ دهیخم با

 !شده؟ یچ ایآر-

 !نیایهمراهم ب!شما رو ببرم دیبا-

 !تو رو خدا!حال بهم زن عادت ندارم يکارا نیمن به ا!منو نبر!کنمیخواهش م:گفت نگار

که االن حلق  يگفته بود سییر يجلو!یمن گفت يجلو نویا يشانس آورد!خدا؟!؟یگفت یتو چ!؟یییییییچ-

 !کردیم زتیآو

 !میبر!باشه-

عکسش رو  يچشمامو زد؛دوباره سوژه  نشیکه فالش دورب دمیرو د م؛نورهانیرفت ایدنبال آر لیم یو نگار ب من

 !کرده بود دایپ

 .دفترش نبود يتو دم؛کوروشمیدیرو نم آردا

 !وقته شروع شده یلیمراسم خ....نییپا دیپله ها بر نیاز ا:گفت ایآر

 !مراسم؟-

 !آره-

 .اشاره کرد چیمارپ يبعد به پله ها و

 شد؛ویم شترینم ب يلحظه بو م؛هریرفت نییپله ها پا ا،ازیآر يها ینگار رو گرفتم و بدون توجه به وراج يدستا

 .فلز داغ شده به مشامم خورد يراهرو،بو يآخرا

 .وسط اونجا،حالم بد شد يصحنه  دنیحدود ده نفر هل داد؛با د یتیما رو به سمت جمع یبا شنل مشک يمرد

 !کشتنیمخالفانشون رو مبود که  یمحل نجایبود؛ا نیزم ریبود؛ز ختهیر نیدل و روده اش وسط زم يا جنازه

شده بود و  دهیکش ریبه تصو نیاطیهمون ش یعنی بیو غر بیعج يکه روش عکس ها یمیقد يآجر يواراید

 .خاص نوشته شده بود یبا زبان یمتن واریاز د یکوچک يقسمت ها يرو

که نگار منو گرفت؛حال خودشم خوب  فتمیبود ب کیپا گذاشتم؛نزد یلق یکاش يقدم به عقب برگشتم؛رو هی

 .بود دهینبود؛رنگش پر

 کرد؛قلبمیبسته شده بود؛و با تعجب به من و نگار نگاه م ریآوردند؛دستاش با غل و زنج ریرو با زنج یانسالیم مرد

 .بود ایاومد؛آر ییپا يزد؛صدایتند تر م

 !نهیببصحنه رو  نیا دینبا دمونیجد ياز عضو ها یکیبهم دستور داده  سییر-
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 !يایتو باهام م:بعد دست نگار رو گرفت و گفت و

 !؟يدیفهم!یکنیتو مراسم رو تا آخر مشاهده م:بهم نگاه کرد و گفت و

 !بله...بل:لکنت گفتم با

 !شدیانسان مرده م يجمجمه  هیزد،شبیکه م دم؛لبخندیزرد،با تبر اومد؛ازش ترس يبدون مو و دندون ها يجالد

 !آورد نییرو باال برد و پا تبرش

 !شاالپ

خون  يبعد،تمام لباس و بدنم پر از جا ي هیچند ثان دم؛امایکش یبنفش غید؛جیصورتم پاش يقطره خون رو چند

 !که اون جالد کشته بودش یانسالیبود؛خون مرد م

 !اون وسط يدل و روده  ينفر هلم داد و افتادم رو هی هویدن؛یخندیداشتند بهم م همه

 !یلعنت!اه

 سییبه ر!نیساکت باش!ماست دی؟اون عضو جد!هیچ!خفه:قطع شد يا يخشک و جد يخنده ها با صدا يصدا

 !محروم کنه طانیهمتون رو از خوردن خون فرزند ش گمیم

 !....روح یسرد و ب يبود؛آردا برگشتم؛خودش

 د؟یاسم باهاش لج کرد هیبخاطر ... دیواقعا بچه ا...هه...گرفته؟ تونیمسخره باز:آردا

 بازوم رو گرفت وبلندم کرد ریز اروم

 ؟یخوب:آردا

 ...نه_

 هیاز بچه ها امد  یکی يدراز مثل روده بود با وحشت دستم رو تکون دادم واونو انداختم صدا زیچ هیدستم  رو

 دختر امد جلو

 رفت کنار؟ سیریه؟ایکی نینوبت ا)آردا(شده سالوس یچ_

 )من(لیحاال هم آس...سیریاول ا...یهست یود واقعحس هیتو  دوننیهمه م...آمدو فتویببند دهن کث:آردا

 کنمینم يجوجه فرشته حسود هیمن به :آمدو

 اوه واقعا؟کامال مشخصه:آردا

 يزایصحنه روبه رو حالم بد شد اون مرد مسن کچل شکمش باز باز بود وتمام چ دنیبا د...رو اوردم باال سرم

اون مرد رو جمع  ياجزا یکی یکیبودن هنوز اون جالد هم  زونیهاش او یشده بود بعض ختهیر رونیشکمش ب
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سمت پله ها واز  دمیآردا کش نچو دمیرو ند هیبق...زاشتیکه اب زرد رنگ داشتن م ییها شهیوداخل ش کردیم

  میدیکه به رودخونه رس ییتا جا میرفتیم یکیفقط تو تار...در اوردم نیزم ریز

 بشور صورتت رو:آردا

 چخبره نجایفقط بهم بگو ا_

فوق  یکیمن  يرفتارتون برا...نیامد یم دیکه با نیستین ییتو اون دوستت اونا دونمینه؟من م يمتوجه نشد:آردا

 العاده تابلو هست

 ...اوه اره_

اون  نطوریداره هم يادیز يکوروش کارخونه ها...دیهمرنگ اوناش دیبا دیزنده بمون دیخوایاز حاال اگه م یول:آردا

 گسید يزایوچ هیسالم انسان مثل کل يو اجزافروشنده موفق ت هی

 انسان يفروشنده اجزا_

باهاش دشمن بشه رو  یهرک ایبد بشه  یاون با هرک...طانیش يبرا یخودش اسمش رو گذاشته قربان:آردا

 ...راحت شده گهیبراش د...فروشهیوم ارهیودل و رودش رو در م رهیگیم

 ؟یینجایا یتو از ک_

 ...شهیم یوقت یلیخ:آردا

 چند سالته؟_

 سال29:آردا

 نجا؟یا يامد يچجور_

 ادینم ادمی...من:آردا

 ؟یعنینگار کجاست االن؟خوبه ...کردیفکر م شستمیکه دست وصورتم رو م نجوریهم...پشتشو کرد به من بعد

 ...سیریا...پس_

همه  دمیدیالبته فقط من ظاهر خوبشو م...که باورم داشت یتنها کس...کردیکه منو خوب درك م یتنها کس:...آردا

  کردنیرو م شیچون حسود گفتنیازش بد م

 ...متاسفم_

دلم  ریتو معدم زد ز یهمونجا کنار رود همه چ...خوردیحالم از خودم داشت بهم م...بود یشدم لباسمم خون بلند

 ...وهمه رو پس دادم
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 ...رو با اب شستم دهنم

 ؟يبهتر:آردا

 اره...ا_

 يباال اورد گمینم ینگران نباش به کس:آردا

 شدم بلند

 ممنون_

 میکه ما از مراسم در رفت دهیچیاالن قطعا خبرش پ...میبهتره بر:آردا

 يکه مرده وفقط ظاهر یمثل کس...ستیبراش مهم ن یچیه گهیکه د یمثل کس...زدیسرد حرف م چقدر

 ...زندس

 !گه؟ید میبرگرد نمیتونیم...خب-

 !تاالر و اتاق خودم؟ ایبه اون مراسم !م؟یدبرگر-

 هی.رسونمتیمن تا دم در تاالر م!مراسم که تموم شد: اش زد و گفت  دهیلب خشک يرو یروح یسرد و ب لبخند

 !؟یکن دایاتاق خودت و و اون دوستت رو پ یتونیبعد از اون م یکنیانجامش بدم؛فکر م دیدارم که با يکار

 .تونمیآره م-

 .میباشه پس بر-

رو  يا دهیچیگنگ و پ ریبود؛مس يلبخند هم انگار اجبار هیاون چند ثان یومد؛حتیاصالً لبخند به صورتش نم انگار

 :فکر نگار بودم که آردا صدام کرد يباهاش رفتم؛تو

 !برم؟ تونمیمن م...از تاالر نمیا...خب-

 .یآره برو به کارت برس؛مرس-

 .رو انجام دادم فمیکنم؛وظیخواهش م-

 یبرهوت ابونیکه ب رفتیکه اون داشت م یسمت!رفت؟یکجا م یزد و از تاالر هرلحظه دور تر شد؛ول یچرخ

 !گهیحتماً کار داشت د الیخیب!شد؟یم یمنته

 وارید هیاز  یبست دم؛بنیرس یکردم و به بن بست یرو ط یطوالن يزد؛راهرویتاالر شدم؛پرنده پر نم وارد

که ازش  گهید يزایو چ نیاطیاز ش يادیز يها یام بود؛وارد راهرو شدم؛نقاش گهید يراهرو هی ؛کنارشیمیقد

از راهرو عبور کردم؛خودمو وسط  عیراهرو نصب شده بود؛سر يواراید يرو خیآوردم،خاك خورده با م یسر در نم
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و منو به جرم گفتن خدا  شهیم داشیپ یکیاالن !نه خدا يدم؛واید یچند راه هی!که نه یدوراه هی

 !من گم شدم!ایخدا!هکشیم

کنن؛اما هنوز راهرو به انتهاش  دایو منو پ انیب هیتا آردا و بق میاز راه پله ها بشن یکی يگرفتم که رو میتصم اول

 يزیکه چ شدیاعصابم داشت خورد م!اه!که بن بسته نجامیبود؛قدم هامو به سمت ته راهرو تند تر کردم؛ا دهینرس

اجساد :بودم که روش نوشته شده بود یاتاق يجلونبودم؛من  کیخوب و ش یلیدر اتاق خ يرو به رو دم؛منید

  نینةخا

 !شم؟یجدا م نایمنم به سرنوشت ا یعنی:خودم گفتم با

 نیا زد؛امایساله حالم رو داشت بهم م نیاجساد چند يباز بود؛بو مهیفشار دادم؛در تا ن نییرو به سمت پا رهیدستگ

پاهام نگاه  کنه؛بهیم سیپاهام رو خ ریداره ز یکردم آب کرد؛احساسیم نبود که داشت حالم رو بد يزیتنها چ

بود که  یانسالیفکر کنم جسد اون مرد م!شده کهیت کهیو روده و شکم ت!اومده نجایاز ا!که خونه نیا!اوق!کردم

 !کشتنشیداشتن م

 :شونه م اومد يرو یکه دست بستمیدر اتاق رو م ارم؛داشتمیهمون جا باال ب خواستمیشد؛واقعاً م فیپاهام کث باز

 !ممنوعه ست يمنطقه  نجایا!؟یکنیکار م یچ نجایا

 .کردیم يباز شیبیج يبود؛داشت با چاقو برگشتم؛ماهان

 ...من ...من-

 !؟ينکنه گم شده بود!؟یتو چ-

 !پاهامه تیاز وضع نمیا!آره...آر-

 !سییر شیببرمت پ دیدونم؛بایمن نم نیبب-

 !کنمینه خواهش م!سییر-

 !فضولن یلیخ دیجد يبدونه عضوا دیاون با-

 !کنمیازت خواهش م...نه-

 !کنار؛دستم درد گرفته بود دیدستمو گرفت و منو از کنار در کش مچ

 !درد گرفت دستم!ول کن دستمو-

 !ذاشتمیقدم هامو توش م نیآخر دیکه شا ياز راه پله ها منو باال برد؛راه پله ا یکیتوجه به حرفام از  یب

 !کنهیدرد م یلیخ!؟یدستم رو ول کن شهیم:که بهش گفتم میاهرو بودر يوسطا
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 !ادیبد تر سرت ب نیقراره از ا!شهینم!رینخ-

 "نه؟ ادیسرش م یکه چ یکن نییو تو قراره تع"

امکان داره  يچه جور!از تاالر دور شد شیپ قهیچند دق نیاون که هم!شه؟یبود؛آخه مگه م م؛آردایبرگشت جفتمون

 !باشه؟ نجایاالن ا

اتاقت؛ته  يتو يبر یتونیم گهیتو د:مچ دستم جدا کرد و گفت يماهان رو از رو يقو يطرفمون اومد؛انگشتا به

 !راهرو سمت چپ

اتاق جسد  کی؛رفته نزد!پا گذاشته ریرو ز نیاون قوان!نشو یرتیآردا واسه من غ...هه:زد و گفت يقهقه ا ماهان

 !؟یچ یعنی یفهمیم!نینةخا

 !يخبر بد سییبه ر سیالزم ن نیبنابرا!اون تازه وارده!وتو بهم بگ!نه-

 !دچار بشه؟ سیریاون دختره هم به سرنوشت آ يخوایم!؟يباز تو عاشق شد!آردا؟ هیچ-

 !؟ياریاسم اونو ب يحق ندار-

 !نداره یبه تو ربط!کنم یبدنم خالکوب ياسمشو رو خوامیم!جداً؟-

 !بود یکلیه یلیاد؛خیشده؛مسلم بود که ماهان از پس آردا بر م ریکه آردا با ماهان درگ دمیبه خودم اومدم،د تا

 "!ن؟یکنیم یچه غلط نیدار نیبگ شهیم!چه خبره ؟ نجایا"

 .....کردیبود که داشت به ماها نگاه م سییر يصدا نیا

 چه خبره؟ نجایگفتم ا:کوروش

 برگرده به اتاقش میکردیم)من(لیبه آس میداشت...ما...یچیه:آردا

 ...از وقت خواب گذشته...تو اتاقتون نیبرگرد عیسر:اه به ما انداخت نگ هی کوروش

 شکمش منم دستمو گرفتم جلو دهنم ریمشت گذاشت ز هیهمون موقع آردا رفت سمت ماهان و ورفت

 ...حقت بود نیا:آردا

 برگشتم سمت ماهان یسمت راهرو بغل ورفت

 ...برگرد تو اتاقت فرشته کوچولو...داره شویمیقد ياونم هنوزم عادتا:ماهان

 دهیرفتم داخل ودرو بستم متوجه شدم نگار رو تخت خواب...سمت چپ يرفت برگشتم سمت اتاق راهرو اونم

 ...بود



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا B_بهداد حجام و کمند  –تاالر خون 

wWw.98iA.Com ٥١ 

 هیچ رون؟سالمیب رمیم نجایانقدر مطمئنم که سالم از ا یواقعا به چ...م؟یجهنم شد م؟واردیکرد کاریچ ما

 ...خوابم برد عیرو تخت سر دایاز فکر ز...زنده...بابا

*** 

 نرسا؟نرسا؟:نگار

 ...باز کردم چشمامو

 ه؟یچ_

 ...صبحونه میبر دیبلند شو با:نگار

 رو تخت نشستم... سمت کمد تو اتاق ورفت

 ...یبرات انتخاب کردم بپوش نارویا...ایب:نگار

 يعمارت رو صدا رونیامدم ب...لباسارو گذاشتم رو تخت ورفتم سمت در اتاق...مشت لباس انداختم سمتم هیو

 زویچ هیوفقط ...کنندیم یعمارت زندگ نیهمون کوروش تو ا ای سینفر با خود رئ8...بچه ها برداشته بود

 یبه چ لیتبد...خودم کردم به ینگاه نهیاب به صورتم زدم وتو ا... ییرفتم سمت دستشو...طانیش...پرستنیم

 نجایما از ا...ستین يابد دونمیاره م...نرسا یاسم عادت نکن نیبهتره به ا...پرست طانیش هی...نه وال؟اهیشدم؟ه

 ...کنمیبعد فکر م...بعد يبرا...مارستان؟یکه فرستادنم ت يخانواده ا شیکجا برم؟پ دیبرم با رونیب...رونیب میریم

لباسا بد ...خودش که تو اتاق نبود... دمیکه نگار داده بود پوش ییلباسا...رفتم سمت اتاق رونیزدم ب ییدستشو از

نشسته  زیهمه دور م يتو سالن غذا خور رونیزدم از اتاق ب الیخ یب...بودن یکامال مشک یول...نبودن 

 ...بش بدونمراج يزیندارم چ دوستم...صادقانه بگم...فهممینم یچیازش ه...به جز کوروش...همه...بودن

 سالم:ایآر

 برگشتن سمت من همه

 سالم_

 ...فروزان...شیاسم اصل ای...همون آمدو بود...لحنه مسخره شروع کرد به حرف زدن هیاز دخترا با پوزخند و یکی

 فرشته کوچولو؟ يدیخوب خواب...حضرت ایاول ریصبح بخ:فروزان

 دمیاره چشم تو کور خوب خواب_

  دنیخندیم زیخنده همه هم ر ریزد ز ماهان

 ...تو :فروزان
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 ...سالم:آردا

 برگشتن سمتش همه

 سالم؟:ماهان

 بگه؟ دیبا یپس چ:نگار

 ...که نهیمنظورم ا...زهینه چ:ماهان

 ...کردیسالم نم چوقتیداداش ه:نورهان

 !!!!نورهان:ایآر

 ...همه صبحونشون رو خوردن الیخ یب

برام جالب ...مهربون وباصبر وحوصلش تیشخص...رفت سمت تراس دنبالش رفتم ایکه آر دمیصبحونه د بعد

 ...بود

 ستم؟یمزاحم که ن_

 ...اینه ب:ایآر

 ...شده بود رهیتو تراس دستشو لبه نرده گذاشته بود وبه روبه رو خ رفتم

 ...ستمیمتوجه ن زویچند تا چ_

 ...بپرس:ایآر

 زنده بمونم خوامیفعال م...نه_

 خداست نه؟پس راجب :ایآر

 اره...ا..._

 ...اون وجود نداره:ایآر

 ...ستین یمنطق...؟یچ_

 ...یشیمتوجه م یبهش فکر کن ادیز یوقت...هست:ایآر

 م؟یما از کجا به وجود امد...پس_

 بنگ گیب:ایآر

 هست؟ یبنگ؟اون چ گیب_

 که باعث به وجود امدن ما شد یواکنش:ایآر
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 ...اهان_

اگه ...ساکت بمونم دیبا...خودمو لو بدم دینبا...کردیشک م...کرد؟چرایشک نم...کنم؟یباور نم گفتم؟کهیبهش م یچ

 ...بخوام زنده بمونم

در ...ومدیاون اتفاق انسان به وجود ن یط یهست ول یبنگ کامال واقع گیواقع ب یگرام يخواننده :سندهینو(

 گهید يزایچ یلیها وخ ارهیوردن سبزرگ بود از بهم خ یاتفاق افتاد که واکنش شیسال پ انیبنگ سال گیواقع ب

که در اصل  دونندیواقع به وجود امدن انسان م رنا اگاه اون واقعه رو د يانسان ها یتو اون واقعه اتفاق افتاد بعض

 )کامال اشتباهه

 !؟يبد حیتوض شتریب شهیم!آهان-

 بنگ هشت مرحله داره گیب!آره البته-

 !اتفاق؟ نیا دیچه قدر طول کش:قطع کردم و گفتم حرفشو

براى لحظه انفجار بزرگ عدد ده به توان منفى چهل و سه را در نظر مى گیرن و بعد از اون لحظه، حادثه -

اول  يبذار از مرحله !خب...شروع مى شه که حتى هنوز به هزارم ثانیه نرسیده، تغییرات در حال رخ دادن بوده

مرحله چه چیزي تبدیل به گلوله  نیا يتو تسیثانیه که مشخص ن 10 -43صفر تا  -مرحله اول :برات بگم 

که بخواد که اون گرما  ستیهم ن يمعادله ا ایفرمول و  چیو ه!بشه جادیآتشینی شد که کیهان باید بعدا از اون ا

ثانیه که اولین سنگ بناهاي ماده مثال کوارك ها و  10 -32تا  10 -43 -دوم يو مرحله ....رو محاسبه کرد

قسمتی از این سنگ بناها دوباره با . از برخورد پرتوها با یکدیگر به وجود میان اه هاي آنهالکترون ها و پاد ذر

در لحظه هاي بسیار بسیار اولیه ذرات فوق سنگین . یکدیگر برخورد می کنن و به صورت تشعشع فرو می پاشند

بیشتري نسبت  هوپاشی ماداین ذرات داراي این ویژگی هستن که هنگام فر!. نیز میتوستن به وجود آمده باشن -

ذرات که فقط در همان اولین . به ضد ماده و مثال کوارك هاي بیشتري نسبت به آنتی کوارك ها ایجاد می کنن

 .اجزاي بسیار کوچک ثانیه ها وجود داشتند براي ما میراث مهمی گذاشتند که افزونی ماده در برابر ضد ماده بود

 .دیرنگش پر هوی حشیتوض وسط

 !ا؟یتو حالت خوبه آر!شده؟ یچ-

 !برو دکتر رو خبر کن...نه؛برو-

 !نیدکتر رو خبر کن!حالش بد شده ایآر:برگشتم؛رو به کوروش کردم و گفتم ییرایبه اتاق پذ مهیسراس

 .گفت و اون رفت؛دنبال دکتر يزیاز خدمتکاراش چ یکیبه  کوروش
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شدم و به بالکن  الشیخیدم؛بیدینگار رو نم!کرد ا،بدترمیآر ي دهیرنگ پر دنیخوب بود؛د یلیخودم خ حال

پس :دهنم گرفتم و گفتم يشده بود؛دستم رو جلو يش جار ینیشده بود؛خون از گوش و ب هوشیب ایبرگشتم؛آر

 !دکتر کجاست؟ نیا

 نیبهش مشکوك شدم؛دکتر هم مگه ماسک ا یلیرو برد؛خ ایشده بود،آر دهیکه صورتش با ماسک پوش يمرد

 !ن؟یاطیاز صورت ش یماسک!زنه؟یم یشکل

 !بپرسم؟ تونمیم یاز ک گهید!مراحلشم بدونم ي هیبق دیبنگ افتادم؛با گیب ادی

 نیاز ا دیبا یعنی!دارم يعجب شانس گند!رفتند؛جز ماهان ایرو به اطرافم چرخوندم؛همه نگران دنبال آر چشمام

 !بنگ بفهمم نگیب نیرو راجع به ا یهمه چ دیدست رو دست بزارم؛با تونمینه؛نم یول!خل و چل بپرسم؟

 :که کردم،روشو برگردوند يطرفش رفتم؛با سرفه ا به

 !جوجو خوشگله؟ یکنیم نجایتو ا...هه-

 !سوال بپرسم؟ هیازت  تونمیم-

 !دونمینم یچیمن ه!از من؟-

 !یدونینم ای یدونیبذار من سوالمو بپرسم بعد بگو م-

 !باش عیفقط سر!باشه بپرس-

 !؟یدونیم ینگ چب نگیدر مورد ب-

 !؟یبدون يخوایم یچ!یهمه چ-

 !؟يبهش اعتقاد دار!گهیسوال د هیاولش  یول!مراحل سوم تا هشتم-

 !مراحل اول و دومو اون جنازه بهت جواب داد؟!معلومه که دارم-

 !اون هنوز زنده ست-

 - لپتون ها  -ثانیه هستش که کیهان از مخلوطی از کوارك ها  10 -6ثانیه تا  10 -32سومش از  يمرحله -

فوتون ها و سایر ذرات دیگر تشکیل شده که متقابال به ایجاد و انهدام یکدیگر مشغول بوده و ضمنا خیلی سریع 

 انیه ث10 -3 اثانیه ت 10 - 6چهارم از  يدر حال از دست دادن حرارت هستن و مرحله 

کوارك هاي جدید دیگه . شنیتمام کوارك ها و ضد کوارك ها به صورت پرتو ذره ها به انرژي تبدیل م تقریبا

در درجه حرارت هاي رو به کاهش به وجود آیند ولی از آن جایی که کوارك هاي بیشتري نسبت به  توننینم

 3هر . صورت اضافه باقی مونن هده و بضد کوارك ها وجود دارن برخی از کوارك ها براي خود جفتی پیدا نکر
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االن به وجود  يسنگ بناهاي هسته اتم هاي آینده . کوارك با یکدیگر یک پروتون با یک نوترون می سازن

 .اومده شیواسم پ يکار هیبرم  دیاومدن؛من با

 !بده؟ حیرو توض یبنگ لعنت نگیب نیکامل واسم ا سین یکی!بابا يا

 .چشمم رو زد؛نورهان بود يکه نور مرفتیبه سمت اتاقم م دیام نا

 !نورهان-

 !بله؟:آورد و گفت نییرو پا نشیدورب يسرد با

 !؟یدونیم يزیبنگ چ نگیتو از ب-

 !آره-

 !؟يبهش اعتقاد دار-

 !بدم نه؟ حیواست توض يخوایالبد م!معلومه که دارم-

 !پنجمش يفقط از مرحله !شمیکه ممنونت م يبد حیاگه توض-

 !؟یدونیمراحل رو م ي هیبق یعنی!باشه-

 !آره-

ثانیه که الکترون ها و ضد الکترون ها در برخورد با یکدیگر  100ثانیه تا  10 -3از  -مرحله پنجم ...باشه...خب-

. که ماده بیشتري نسبت به ضد ماده وجود داره نیتعدادي الکترون باقی می مونه واسه ا. شنیبه اشعه تبدیل م

در درجه حرارت :دقیقه  30ثانیه تا  100که از  شمیش يمرحله ...اتمی را می سازناین الکترون ها بعدا مدارهاي 

کرد اولین هسته هاي اتم هاي سبک و به ویژه هسته هاي بسیار  دایدر مرکز ستارگان پ میهایی که امروز میتون

کربن در این  هسته اتم هاي سنگین از قبیل اتم آهن یا. پایدار هلیم در اثر همجوشی هسته اي ساخته میشن

هلیم : در آغاز خلقت عمال فقط دو عنصر بنیادي که از همه سبکتر بودند وجود داشتن. شنییجادنممرحله هنوز ا

 !؟یبپرس هیاز بق یتونیمراحل رو م ي هیبق!برم؟ شهیم!رمیبرم و بازم عکس بگ خوامیم.و هیدروژن 

 !؟يریگ یعکس م نایتو چرا همش از جنازه و ا!لحظه هیفقط ...آره-

 !رم؟یاز کجا عکس بگ یگیتو م-

 !دمیمن بهت نشون م ایب-

 یلیموجود و جوونور هست که خ یاونجا کل:تاالر رو نشونش دادم و گفتم يبه بالکن بردمش؛جنگل رو به رو و

 !قشنگن



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا B_بهداد حجام و کمند  –تاالر خون 

wWw.98iA.Com ٥٦ 

 !اونجا میبر میگفته حق ندار سییر!برم اونجا شدیم کاشیا!خوبه یلیخ!يوا-

 !رمیگ یاجازه م سمییار ر!برمتیمن فردا صبح م-

 !نرسا یخوب یلیتو خ!یمرس-

از  گهید!تندش ازم دور شد؛اگه هشت مرحله داشته باشه،فقط دو مرحله اش مونده يو قدما یبعد با خوشحال و

 !آهان آردا!بپرسم؟ تونمیم یک

بود  وارید يکردم؛گوشه  دایهمه اونجا بودن؛آردا رو پ باًیرو کنار زدم؛تقر ایاتاق آر يتو تیدم؛جمعید یرو نم آردا

 .افتاد نییشد و به پا ياز چشمش جار یداده بود؛اشک هیو پاشو به ستون تک

 :طرفش رفتم به

 !؟یکنیم هیگر يدار-

 ؟!گفته ینه ک:رو پاك کرد و گفت صورتش

 !معلومه-

 !من االن حوصله ندارم-

 !سوال داشتم هیفقط -

 !بپرس و برو-

 ...بنگ نگیرجع به ب-

 !؟یخب که چ!ش اعتقاد دارمو به دونمیم-

 !يبد حیآخرش رو برام توض يدو مرحله  خوامیم-

 !میبر نجایاز ا ایفعالً ب-

 . راهرو ولش کرد يرو گرفت و تو دستم

از یک میلیون  -میلیون سال پس از خلقت و مرحله هشتم  1دقیقه تا  30از  یعنیهفتم و هشتم  يمرحله -

سال گوي آتشین آنقدر  300000هفتم پس از گذشت حدود  يله مرح يسال پس از خلقت تا امروز که تو

درجه سانتی گراد  3000حرارت از دست داده که هسته اتم ها و الکترون ها می تونن در درجه حرارتی در حدود 

در نتیجه اون مخلوط ذره اي . به یکدیگر بپیوندند و بدون اینکه دوباره فورا از هم بپاشن اتم ها را تشکیل بدن 

هشتم از ابرهاي هیدروژنی دستگاههاي راه شیري  يو مرحله  شهیه قبال نامرئی بود اکنون قابل دیدن مک

ستارگان هسته اتم هاي سنگین از قبیل اکسیژن و آهن تولید میشن  لدر داخ. ستارگان و سیارات به وجود میان
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رات و حیات جدید به کار و براي ساخت ستارگان و سیا شنیکه بعد ها در انفجارات ستاره اي آزاد م

 !؟یدونستیرو مگه نم زایچ نیتو ا!چطور؟.میان

 !نه-

 !سیمن حالم خوب ن...خب-

 !سیچرا حالت خوب ن!خب بگو چرا-

 ! هیاون ماهان عوض ریتقص-

 !؟یچ ي؟اون واسه !ماهان-

 !!!........رو مسموم کرده ایاون آر...اون-

 :یپاورق

 بهیتا ذرات مرکب شوندیم بیکوارکها با هم ترک. مادهاست یسازنده یبخش اساس ویادیذره بن کی: کوارك(

و ) Up quark(مثالً پروتوناز دو کوارك باال . آنها هستند نینامهادرونرا بهوجود آورند، پروتونو نوتروناز معروفتر

کوارك باال،  کی نوییکه دو کوارك پا یشده است، در حال لیتشک) Down quark( نییکوارك پا کی

 .)سازندیرونرا منوت

 کنه؟ يکار نیهمچ دیچرا ماهان با_

 ...نداره ریاونم تقص يجورا هیخب :آردا

 یکنیم يدار جمیگ_

 ...برم دیمن با:آردا

 یهمه چ...داشتم فکر کنم ازین...منم رفتم سمت اتاق مشترکم با نگار وافتادم رو تخت...و رفتم دیکش راهشو

 ...بنگ گیب...شده بود یباهم قاط

 ...ها باهم به وجود امده ارهیباشه که فکر کنه از برخورد س وونهید دیبا ادم

 وونه؟ید

اگه ...به فکر خودم زدم  يپوزخند...من فرار کردم دوننیاالن مامان وبابا م یعنی...یعنی...خودم افتادم ادی هه

 ...اونجا فرستادنمیبراشون مهم بود از اول نم

 ...دمبالشتو برداشتم وزدم تو سر خو محکم

 ...یاحمق...نرسا یاحمق
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 کنه هیگر تونهینم یکه حت یاحمق هی اره

 ...رونیب ادیکه تا ته فرو رفته ب یاز مرداب تونهیکه نم یکی

 ...نرسا یاحمق

 ...سرم رو اوردم باال...یکیکه خوردم به  نییامدم پا یاز پله ها داشتم م...رونیشدم ورفتم ب بلند

 ...یدونیخب م...موهات...يوا:ماهان

 ...روبه باال شده بود خیس خیکوتام همه س يگرفت سمتم موها شویگوش

 ...بالشت_

 ؟یچ:ماهان

 ...یچیه_

 ...نشسته بود نیرو زم...دمیسمت محوطه پشت نورهان رو د رفتم

 ؟یکنیم کاریچ_

 ...زدم شکیکنج هی:نورهان

 هان زانو زدمنور يروبه رو...بالش شکسته بود شکهیچاره گنج یب...جلوش نگاه کردم به

 نورهان؟_

 بله؟:سرش رو اورد باال وبه من نگاه کرد نورهان

 ...تره يقو طانیاز ش یلیهست که خ یکس هی...یدونیم_

 نمش؟یبب شهیه؟میواقعا؟اون ک:نورهان

تو دلت  یوقت یحت شنوهیهمه رو م هیگر يوصدا...کنهیاون به همه کمک م...خوبه یلیبزرگ وخ یلیاون خ_

 مهربونه یلیقدرتمند وخ یلیاون خ...شنوهیاون م یحرف بزن

 خوبه یلیکه معلومه اون خ نطوریا يوا:نورهان

 قسمت از اون درون توئه هی...نورهان یدونیم...خوبه شتریهم ب یلیاز خ_

 ام؟ يمنم قو یعنیدرون من؟:ادیز یلیکرد خ تعجب

اون درون ...یکن یزندگ یتا تو بتون زارهیقسمت از روحشو درون تو م هیاون ...يایب ایتو به دن نکهیقبل از ا_

 من یهمه ادما روحشو گذاشته حت

 درون داداشامم هست؟ یعنی:نورهان
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 ...راحت نابود کنه طانویش تونهیم...اون اگه بخواد...البته اون درون همه ماست_

 نرسا؟ هیاسم اون چ:نورهان

 ...خدا...میگیما بهش م_

 دچشماش گشاد ش...دیلحضه ترس هی نورهان

 بکشتم خوادیاون م گهیکوروش م...اون خانوادمو گرفته...نه ازش متنفرم...نه:نورهان

ظالمه واز مرگ ...ستیاون بزرگ ن...طانهیتو رو گمراه کنه ش کنهیم یکه سع یخوبه اون یلیاون خ...نه نورهان_

رو دوست  طانیاگه ش...یباشخدا رو دوست داشته  دیتو با...بده ياون تو رو به باز يبزار دیتو نبا...ادیخوشش م

 زنیاب داغ رو بدنت بر يدوست دار...واب جوش ومذاب  شهیکه پر ات ییجا هی يریاخرش م یداشته باش

 ...نه وحشتناکه:نورهان

 ییجا هی...خانوادت شیسرسبز پ يجا هی يریتو در اخر م...یاگه خدا رو دوست داشته باش یول...اره وحشتناکه_

 ؟يدوست دار...خشمزه هست يایخوراک یکه کل

 کنهیکلمو م ارمیاگه اسمش رو ب گهیاون م...ترسمیاز کوروش م یول..اره:نورهان

 خب؟ یبزن یحرف چیحاال ه ستیالزم ن_

 گمینم يزیچ چکسیبه ه...باشه:نورهان

 ...دمیبهت قول م...رونیب میریم نجایروز از ا هیما _

 باشه:نورهان

 !بدم رییرو هم تغ هیکنم افکار مزخرف بق یسع دیبا!شهینورهان داره درست م!از نفر اول نیا خب

 !از حرفام نگو؛مخصوصاً کوروش باشه؟ يزیچ یبه کس:نورهان بلند شدم و گفتم شیپ از

 !باشه-

 یلبش م يبار بود که رو نیاول دیکه شا يلبخند هیلبخند سرد نه؛با  هیکرد؛با  یبلند شد و ازم خداحافظ خودش

 .رو در درونم زنده کرد "دیام"به اسم  يزیکه چ ينشست؛لبخند

 .کردیم هیبود؛داشت گر داریاتاقم برگشتم؛نگار ب به

 .که کردم،اشکاشو با دستش پاك کرد يسرفه ا با

 !؟يکردیم هیگر یداشت-

 !؟یکنیم یشوخ!من؟-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا B_بهداد حجام و کمند  –تاالر خون 

wWw.98iA.Com ٦٠ 

 !که ياعتقاد ندار نایمزخرف ا يزایچ نیتو که به ا!نگار نمیبب!دمتیخودم د-

 !شنونیحرفاتو دارن م!نه شنود يوا-

 !جواب منو بده!شنوهیحرفامونو نم یکس!دهیکوروش االن خواب!راحت التیخ-

 !میزنده بمون ایخرافات نیتا حاال خدا بوده که باعض شده از دست ا! معلومه که نه-

 !میریم نجایاز ا يبزود!خوبه-

 !دلت خوشه ها-

 !فکر کن ينجوریتو ا-

 .تختم و چشمامو بستم يرو دمیو من پر میقطع کرد م؛حرفمونویدیرو شن ییپاها يصدا

 .بود ایباز شد؛آر در

 !ا؟یآر یداشت يکار-

 !نیبدونم در چه حال خواستمینه فقط م-

 !میخوب-

 !بود دهیکش یسخت یلیخ!نرسا یطفل-

 !ا؟یآر:نذاشته بود گه گفتم رونیاز در ب پاشو

 !؟يداریتو ب!نگار؟-

 !یخصوص!باهات حرف بزنم خوامیم!آره-

 !ایباشه پس دنبالم ب-

 .صورتش يکرد و ملحفه ش رو انداخت رو یانگشتام واسه نگار دست تکون دادم و بهش لبخند زدم؛اخم با

 .دنبالش رفتم؛تا بتونم باهاش صحبت کنم ره؛فقطیکجا داره م دونستمینم

 !؟یباهام حرف بزن یخواستیم یدرمورد چ...خب-

 !ه؟یتو خالقت ک!از کجا شروع کنم دونمینم-

 !گهید طانیمعلومه ش-

 !شده دهیاون که از آتش آفر!بله!طان؟یش-

 !گهیشدم د دهیآفر شیخب منم از آت-

 !گه؟ید یرد بش شیاز آت یتونیم یعنی-
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 ؟!یپس چ-

 !؟يفندك دار-

 !آره-

 .روش حک شده بود یاسکلت يبهم داد؛آرم جمجمه  یرنگ ییفندك طال و

 !اریدستت رو ب-

 !؟یچ-

 !اریگفتم دستت رو ب-

 .با فندك دستش رو سوزوندم و

 !يتو منو سوزوند!يآ-

 !ست؟ین شیاز آت نیمگه ا-

 !چرا هست-

 !؟يدید بیو آس یازش رد بش یپس چرا تو نتونست-

 !نرسا؟ یبرس يخوایم یبه چ:با دستاش جمع کرد و انگشتشو به طرفم گرفت موهاشو

دشمن توه،دشمن  طانیش!که تو رو خلق کرده سین طانیش!يریم یراهو اشتباه يتو دار!ایافکار تو اشتباهن آر-

 !ماست

 !؟یحرف بزن ينجوریدرمورد خالقت ا یتونیچه طور م!ساکت باش-

 !یستیمن بهت اثبات کردم که تو از آتش ن نکهیو ا!من خالقم خداست-

 .برخورد کرد واریطرفم اومد؛به عقب رفتم و پشتم به د به

 ...یحرفا بزن نیاز ا گهید يدفعه  هیاگه -

 !؟یکشیمنو م!ه؟یچ-

 !منو بکشه خواستیشده بود؛انگار م رهیخشم تمام به چشمام خ با

 !.............شه؟یم یچ یعنی ایبرداشت و ازم دور شد؛خدا وارید ينزد؛دستشو از رو یحرف

سرم  نیزم میدوتامون افتاد...یکیبود که خوردم به  نییسرم پا رفتمیراه م تیدم ورفتم داخل با عصبانکر یپوف

 رو اوردم باال

 ؟يکور:فروزان
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 دمتیند_

 ؟يراه بر نییپا يریمجبورت کردن کلتو بگ:فروزان

 سادمیمنم وا سادیفروزان وا...ومشغول تماشا شدن سادنیوا شدنیتا دخترا که داشتن رد م چند

 متاسفم...تو فکر بودم_

 ...یباش دمیبا:فروزان

 ...متاسفم:ادام رو در اوردم بعدم

 ...يریحق یلیخ...هه...شنوهیغلط کردم م گرانوید دیببخش ستیبلد ن دیمثل تو ببخش یکس یوقت_

تاد جلو چشمم نور زد وفروزان اف يزیچ هیدستش بهم بخوره  نکهیبهم حمله کرد قبل ا یدفعه انگار گاو زخم هی

 سرم رو اوردم باال نیزم

 ...نهیدعوا؟خالف قوان...نوچ نوچ نوچ:ماهان

 بلند شد وبدون نگاه کردن به ماهان به من گفت نیفروزان از رو زم...بود مثل شوکر یچ هیدستش  تو

 ...خودتو جا کن نایا شیخوب پ:فروزان

 برگشت سمت ماهان بعدم

 دیدم تکون بد نیا يشماهم خوب برا:فروزان

 ...کردم وسرم رو تکون دادم یرفت پوف عیقدم گذاشت جلو که فروزان سر هی ماهان

 تو؟ یخوب:ماهان

 ممنون_

 نمیقوان بندیبهرحال من پا...ستیالزم به تشکر ن:ماهان

 گذاشته؟ یک نویقوان_

 امد یاونم پشت سرم م اطیرفتم اروم سمت ح زدمیکه حرف م نطوریهم

 کوروش...خب معلومه:ماهان

 گذاشته؟ نویکوروش قوان يبرا یک_

 کردیدادم اونم جلو با تعجب نگام م هیدرخت تک هی به

 ه؟یسواال چ نیهدفت از ا:ماهان

 ...سوالمو با سوال جواب نده_
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 قرمزشو از تو صورتش تکون داد يکرد وموها یپوف ماهان

 ...طانیش:ماهان

 ...طانیش...هوم....طانیش_

 رو اوردم باال رو به اسمون سرم

 ...میگردیوبه خاك برم...میزیخیهمانا از خاك برم_

 ؟یچ:ماهان

 ...داشت ییجمله اشنا نیبا ا نکهیبود مثل ا یعصبان

 یپرستیکه تو م یطانینه به ش...به اون باور دارم...من_

 ماهان نگاه کردم وبه

 !!نجایا يپس چرا امد:ماهان

 رنوشتس زارمیاسمشو م...االن یول...اتفاقه کردمیفکر م...اولش_

 دمیخوبه پس من لوتون م:ماهان

 جلوش دمیبره که پر خواست

 !!ماهان يتو از اون باال تر...یپرستیجن رو م هینگو که _

 ستمیباالتر ن پرستمشیکه م یمن از کس:ماهان

 !!!انسا...که اون مجبور بود بهش سجده کنه یهست ییاز کسا یکیتو ...چرا_

 !!!نه:ماهان

 ...انکارش یتونینم...چرا...چرا ماهان_

که  دمیدیم دادینم يادیفشار ز یگردنم ول ریبه درخت که ادامه حرفمو نگفتم دستشو گذاشت ز دمیکوب محکم

 ....وچطور داغونه ختهیحالش چطور بهم ر

 ...ماهان گهیم یکه قلبت چ دونمیم...انکارش نکن_

 ...به درخت دمیبازوم رو گرفت وکوب دور

 ...نه...ن:...ماهان

 ....عمارت...رفت سمت یعصب...کرد ورفت وولم

*** 
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 سمت اتاقامون میورفت میخورده بود شام

 روزت چطور بود؟:نگار

 ...بد_

منو نگار زود  دیچیتو عمار پ يبد ریآژ يهنوز چشمام کامال گرم نشده بودکه صدا...دمیرو زدم کنارو خواب پتو

 نیزم ریسمت ز رنیدارن م یبلند ومشک يکه همه با شنل ها میدید...رونیب میواز اتاق زد میبلند شد

 ...اوه دوباره نه_

 ...میوپشت سرشون راه افتاد دمیشنالمون رو پوش ماهم

*** 

زن امد فقط منو  هی غیج يبودن همون موقع صدا سادهیوا يتخت فلز هیزده شد همه دور  نیزم ریز يتو چراغ

ووحشت زده به  دهیاون به شدت ترس يسمت تخت فلز دنیکشین مزنو داشت هی دمینگار رومون رو برگردوند

 اروم در گوشش گفتم...ودشده ب رهیصحنه خ هیاونو گذاشتن رو تخت وبستنش نگار با وحشت ...دیرسینظر م

 چشماتو ببند_

از دخترا چاقو  یکی...دیلرزیم...نگار دستمو گرفته بود شدیها معلوم نم افهیکاله شنال بلند بود ق نکهیا بخار

رو  دیاون دختر اروم چاقو رو کش...دیکشیم غیاون هنوز زنده بود وج...واروم برد سمت شکم زنه...برداشت 

رو اروم گذاشت رو  زهین هیسر زنه  يباال ازاز پسرا  یکیزنه هنوزم زنده بود  یول رونیخون امد ب کمیشکمش 

 ...مغز سر زنه

بودن با غم به من  سادهیوماهان که کنار هم وا اینگام افتاد به ار...بندمچشمامو ب توستمیبد کاش منم م یلیخ

ماهان هنوزم با غم  یول نییسرشو انداخت پا ایار...تاسف براشون تکون دادم یسرم رو به معن...کردنینگاه م

 یول کردینگاه م یسالخ شینما نیخشک به ا شهینورهان مثل هم...چشمم افتاد به آردا ونورهان...کردینگام م

رو اروم رو مغز زنه فشار داد  زهیاون پسره باال سر زنه ن...در چرخش بود ایمنو ماهان وار نیآردا با تعجب نگاش ب

حال خودم مداشت بهم ...شده بود شتریلرزش نگار ب رونیب ختیریرفت فرو از تو دهن زنه خون م کمشی

رو فشار داد  زهیپسره با قرت هرچه تمام ن کدفعهی... بیغر بیشروع کردن به گفتن جمالت عج هیبق خوردیم

 کمی...به صورتم دمیدست کش...کردیروم نگار که حاال هق هق م ختیخون ر یسرم رو برگردوندم ول...داخل

 ...بود یخون

 !دهنم يتو رفتیداشت م دم؛اه؛خونیصورتم کش يرو دستمو
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 :خفه به نگار گفتم ییاستفاده کردم و با صداانداختم؛همه چشماشونو بسته بودن؛از فرصت  هیبه بق ینگاه هی

 !؟يایم باهام

 !؟يریکجا م-

 !رمیم نجایدارم از ا-

 !؟یفرار کن يخوایم یعنی-

 !؟يایباهام م!مراسم مزخرف دور باشم نیاز ا خوامیم!نه دانشمند-

 !شهیحالمون داره بد م!آره-

 .بردم رونیکه رفته بودم،نگار رو ب يا ینگار رو گرفتم و با همون شنل از راه مخف دست

چمنا اوق زدم؛حالم واقعاً بد  يدور تر رو یانداختم؛رنگ به رخسار نداشت؛ازش دور شدم و کم ینگار نگاه به

به خوردش  یچ ایشده بود؛معلوم نبود اون عوض فینگار نبضش ضع!یلعنت!کردیاگه آردا بود حتماً کمکم م.بود

 !دادن

 "؟یکنیم کاریچ نجایتو ا"

 .کردیباال آوردم؛ماهان بود که با خشم بهم نگاه م سرمو

 !رونیحالم بد شد و مجبور شدم از مراسم بزنم ب-

تر  نیو جرم خودتو سنگ! ينگارو هم با خودت آورد!يومدیدر ضمن تو تنها ن!نهیخالف قوان نیا!رون؟یب یبزن-

 !يکرد

 !؟یزنیحرف م نیاون وقت تو از قوان!من حالم بد شده!ماهان الیخیب-

 یسبک يجرما نایا!صورتتم پاك شده يو خون رو! يدر ضمن تو خون مقدس رو قورت نداد!زنمیآره حرف م-

 !اهچالیس يبر دیبا!ستنین

 .به استقبالم اومد و بلندم کرد يا دهیبعد با کش دم؛امایگرفت؛دستمو کش دستمو

 !نکردم يمن که کار!یولم کن لعنت-

 لیجنازه تو تحو دیوگرنه تا االن با!یگفت ینگفتم چه مزخرفات سیی؟تازه خوبه هنوز به ر!ينکرد يکار-

 !تر نکن نیسنگ نیبلند شو جرمت رو از ا!دادمیم

 یبهش بگو ماهان منو زندان..کن دایآردا رو پ...نگار:شدم؛داد زدم رهیبلند شدم و به نگار خ یناراحت با

 !کنمیبهش بگو؛خواهش م کنمیخواهش م...کرده
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**** 

اونو  یعنی:راه رفتنم نداشتم؛با خودم گفتم يحالم بد بود که نا کردم؛اونقدریچشمام رفتن نرسا رو تماشا م با

 .کنمیم دایو آردا رو پ رمیم...ذارمینه من نم...نه!کشن؟یم

 .کردم شد،حرکتیکه معلوم نبود به کجا ختم م ییشدم و به طرف راهرو بلند

تا تو  کنمیم ياما هرکار....و زنده بمونم ارمیدووم ب تونمیم دونمینم:و گفتم دمیشکم بر آمده م دست کش يرو

 .بهت برسه یبیآس ذارمیرگهاته اما نم يخون اون نامرد تو نکهیبا ا...یزنده بمون

زش باال برم؛آروم برسم وا يراهرو بهم کمک کرد تا به راه پله ا يباال ياز شمع ها ینبود؛نور کم کیتار راهرو

 !نمیب ینم ویزیمن چ!کهیکه تار نجایا!یآروم از پله ها باال رفتم؛لعنت

 .شونم اومد يرو یدست هویکه  کردمیفکر م داشتم

 !نه؟ يگم شد-

 !دمیترس!؟ییتو!نورهان..ه-

 !درسته؟ ینگار باش دیتو با-

 !درسته-

 !نورهان گهید یشناسیمنم م!خوشبختم!خوبه-

 !آره گم شدم؛مراسم تموم شده؟:رو به طرفم دراز کرد؛باهاش دست دادم و گفتم دستش

 ...شهیم يا قهیده دق...آره-

 ...دردسر افتاده يراستش نرسا تو...نطوریکه ا-

 !اد؟یازم برم یکمک!؟یچرا زودتر نگفت!؟یچ-

 !اون گفت دنبال آردا بگردم!آره-

 !ایب دنبالم!میکن داشیپ میفکر کنم بدونم کجا بتون-

صدام زد،به خودم  یوقت دونمیم رفتم؛فقطیداشتم راه م قهیچند دق دونمیرفت؛دنبالش رفتم؛نم نییپله ها پا از

 .اومدم

 !خونهیداره کتاب م!اوناهاش-

 !ممنونم پسر-

 ..کنمیخواهش م-
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 :به سمت آردا رفتم.ومدیبه نظر م یخوب پسر

 ...سالم-

 !مراسم چه طور بود؟!؟یخوب...سالم نگار-

 !بد-

 !چرا بد؟-

 !کمکش کنم يچجور دیبا دونمیدردسر افتاده و نم ينرسا تو نکهیواسه ا-

 !؟يبد حیتوض شتریب شهیم-

 ...ماهان اومد و اونو بردش...آره-

 !کجا؟!بردش؟-

 !زندان بردشیگفت م-

شورشو در  داره گهیماهانم د نیا!زندان واسه افراد تازه وارد ممنوعه:و گفت دیکوب زیم يکتاب رو رو آردا

 !رسمیو به خدمتش م رمیاالن م!ارهیم

 !ام؟یمنم الزمه ب-

 ...ایب ياگه دوست دار ینه؛ول-

 ...باشه-

 .بوده،دلم به حالش سوخت نجاینرسا رو ا دمیفهم یبود؛وقت یترسناک يراه افتادم؛زندان جا دنبالش

 !؟يکرد یرسا رو کجا زندانماهان ن:لبش داشت؛آردا به طرفش رفت و گفت يرو يکه لبخند دمیرو د ماهان

 !اتاق زندان نیآخر-

 !هوشیشده بود و ب ینرسا زخم!نه يدم؛وایدرنگ به سمت آخر زندان دو یب

 !شده آردا هوشیو ب یاون زخم-

 !؟يکرد کاریتو باهاش چ-

 !کرده بود یچیسرپ نیاون از قوان!یچیه-

 !کردن افراد تازه واردم جرمه؟ یکه شکنجه و زندان یدونیتو م!؟یچیسرپ-

 !نگفتم سییکردم که هنوز به ر یاونو زندان يا گهیمن به جرم د-

 !بوده یبهم بگو جرمش چ-
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 !.....من از خدا حرف زد ياون جلو-

 يایشوخ نیو خصوصاً ا یکه من از شوخ یدونیم!بسه ماهان یشوخ!؟یگفت یتو چ:گفت تیبا عصبان آردا

 !ادیمزخرف بدم م

 !صداشو هم ضبط کردم یحت!کنمیمن یشوخ-

 !تند رفته بود يادیز!نرسا چارهیب!صداشو؟

 د؛بایموهاش کش يبود؛دستش رو رو خت؛آشفتهی،آردا بهم ر"خدا" يکلمه  دنیصداشو پخش کرد؛با شن ماهان

 .دیکوب واریمشتش رو به د هیکرد و بعد از چند ثان یخشم به نرسا نگاه

 !آروم باش!آردا-

 !رهیبم دیاون با!تونمینم-

 !واسه تازه واردا مجازات ممنوعه یتو که گفت!د؟یبا-

 !که؟ ینگفت سییتو به ر!قابل بخششه زیجرم غ نیا!حرفم رو فراموش کن-

 !هنوز نگفتم!گفتم که نه-

 !؟يمورد رو به من بسپار نیا شهیم-

 ...هه!سالن یقاب خال يبذارم تو خوامیسرش رو نزنن م شهیفقط بگو اگه م!باشه-

شکنجه شده بود که  نقدریتعجب داشت؛ا يجا شدینم هوشیبود؛خب اگه ب هوشیب هوشیبه نرسا کردم؛ب ینگاه

 !کردیم دواریآدم رو ام دنشیزنده د

 ....ببخ شهیم...آردا:به آردا کردم و گفتم رو

 !مرتکب شده یاون جرم بزرگ!ازم نخواه که ببخشمش-

 !شنیم دهیتازه واردا بخش یتو خودت گفت-

و روش اعدامشم من ...شهیفردا صبح اعدام م!ببخشمش نگار تونمینم!حرف نینه واسه ا یول شنیم دهیبله بخش-

 !یکن یباهاش خداحافظ یتونیم!کنهیم نییتع سییکنم؛رینم نییتع

 يکار هی دیشه؛باینم ينطوریا س؛نهین شمیباور کنم که نرسا فردا صبح پ تونستمیگونه م اومد؛نم يرو اشک

 !کنم

 ...رو پاك کردم و به سمت اتاقم رفتم اشکم

**** 
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ماهان !يصورتم افتاد؛وا يو رو دیسرم لغز يقطره خون از رو هیباز کردم؛تا پلک زدم، يدیبا درد شد چشمامو

 !؟يکرد کاریتو باهام چ!لعنت به تو ماهان!اه!کرده؟ کاریباهام چ

 یاون زندان لعنت يها لهیتا دستم به م دیطول کش هیثان نیافتادم؛اونقدر حالم بود که چند نییتختم به پا يرو از

 .برسه

 !کمکم کنه یکی کنمیخواهش م!گناهمیمن ب!کمک کنه یکی!کمک:زدم داد

خودت  ایخدا!مقدسه نقدیاسم تو که ا!نجامیمن واسه گفتن اسم تو ا!ایزانو هام نشستم و بغض کردم؛خدا يرو

 !کمکم کن

 !باشه؟ تونهیم یک یعنیزندان رفت؛ کیتار مهین يراهروبه گوشم خورد؛نگاهم به سمت  ییپاها يصدا

 .ومدیاز غذا به سمتم م ینیس هیو  نینورهان بود که با دورب نیا

 !نورهان-

 !کرده؟ نکارویباهات ا یک!؟يشد یتو چرا زخم!اوخ!جانم؟-

 مونه؟ یخودمون م نیبگم ب زیچ هی!من گناهکارم کنهیاون فکر م...ماهان-

 !آره حتماً-

 !خدا گفته بودم يمن بجز تو به همه درباره -

 !نبره ییبو سییکه ر نهیمهم ا!کرده تیزندان نجایخب ماهان ا!یچرا گفت!نه يوا-

 !نه ایبرده  ییبو دونمینم-

 !دهیرنگ از صورتت پر!ذره غذا بخور هی ایحاال ب!زنمیمن خودم با ماهان حرف م-

 ...سون آب وانیل هیو  چیساندو هیرو به طرفم گرفت؛بد نبود؛ ینیس

 !یخوب یلیتو خ...ممنونم نورهان-

 !؟يبر یم نجایمنو از ا یک-

 !میکن یرو هم راض هیماهان و بق دیبا!بهت بگم تونستمیم کاشیا-

 !نمتیب یم!با ماهان صحبت کنم رمیباشه من م-

 یمن زخم نهیمن مثل خواهرشم،االن کجاست بب گفتیهمه م نیکردم؛نگار که ا یرفت؛احساس پوچ یوقت

 ؟!هیسرنوشتم چ ستیشدم و معلوم ن

**** 
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 !اونم به خاطر حرف حق!رهینرسا بم ذارمینم کردم؛منیم يفکر هی دیشه؛باینم ينطوریاتاقم شدم؛نه ا وارد

 :کردیبا آردا جر و بحث م دم؛داشتیرو شن ایآر يفکر بودم که صدا يتو

 !به منم گفته!گفته؟ یاون چ! ؟یگفت یتو چ-

 !شهیفردا اعدام م!پس به تو هم گفته-

 !میکمکش کن دیبا!اون گمراهه!سیاعدام حقش ن!نه آردا اشتباه نکن!اعدام؟-

 !اعدام بشه دیبا!نه-

 !نرسا رو شنکجه کرده یگیتو م!اعدام بشه دیاون ماهانم با!يریگ یم میعجوالنه تصم يتو دار-

 !گمیم سییفردا صبح به ر یول کنمیروش فکر م!خوب باشه یلیخ-

 !؟یگیم ویچ-

 ...ای!شهیکه منجر به اعدامش م قتیحق ای-

 !يدیدروغ که نجاتش م ای-

 !برو استراحت کن؛واسه ماهانم دارم!قاًیدق-

 .ومدیاز دستم برنم ينبود،کار ایاگه آر!داشت دیام شهیم هنوز

 يچشمام تازه گرم شده بود که صدا.به سمت تخت خوابم رفتم؛اون اتاق بدون نرسا مثل جهنم بود لیم یب

 ...دمیتخت نرسا رو شن يفنرا

 !نرسا-

 !منم نورهان-

 !باش که فکر کردم نرسا آزاد شده الیمن خوش خ-

 !سیسنگدل ن یلیآردا خ!شهیاون آزاد م-

 !؟یدونیتو از کجا م-

 !داشتم نگارسوال  هی!دمیصداشونو شن-

 !بپرس-

 !تناسب نداره!دست و پاهات نسبت به اون الغره؟ یشکمت بزرگه ول قدریتو چرا ا گمیم-

 !به نورهان اعتماد کنم؟ تونمیم یعنی!نه يوا

 !نورهان نرسا به تو اعتماد داره؟-
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 !یهست یتو هم دختر خوب!منم بهش اعتماد دارم!آره-

 !بهت بگم؟ ویزیچ هی تونمیم-

 !من باردارم-

 !باردار؟-

 !؟یفهمیم!بفهمه دینبا چکسیه نویا!آروم باش سیه-

 !ه؟یپدرش ک!آره-

 !کشتم...پدرش رو کش-

 !چه بد!اوف-

بود؛کار  میرو یگرم يشدم؛پتو داریخوابم برد؛صبح که از خواب ب زدمیطور که داشتم با نورهان حرف م نیهم

 .خودش پتو نداشت ینورهان بود؛ول

 !نورهان؟-

 !دمیجونش رو د مهینداد؛به طرفش که رفتم؛جسم ن جواب

 !زنهیم خیرگ هات داره !يسرد نقدریتو چر ا!نه نورهان يوا-

 .نهیو روشنش کردم؛نورهان رو بردم دم شوم ختمیر نهیشوم يچوب رو تو کهیتا ت دم؛چندیچیرو به دورش پ پتو

 !پسر؟ يکرد نکارویتو چر ا-

 !داره ازیاز من به مراقبت ن شتریاون بچه ب...يباردار یخودت گفت:گفت دشیکه رنگ و روش بهتر م یحال در

 !یمراقب خودت باش دیتو هم با!یکمیتو مثل برادر کوچ!نگو ينطوریا-

 د؛یچیراهرو پ يتو ییصدا

 !آماده بشن ییرایاتاق پذ يتو سییصبحانه و جلسه ر يبرا یهمگ

 .مینورهان از اتاق خارج شد دم؛بایپوش ییشدم؛موهامو شونه کردم؛به صورتم آب زدم و لباس نو بلند

 :دادیآردا گوش م ياز جنس طال نشسته بود و به حرفا يا یصندل يرو سییر

 !س؟یجمع ن نیا يچرا اون تو!نرسا کجاست؟!آردا یخب نگفت-

 ...راستش-

 .میبود هدیماهان باز شد؛ و من و نورهان بهم چسب شین

 !!..........اون از مراسم فرار کرده:مشتش رو گره کرد و گفت تیبا عصبان آردا
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 !بارشه؟ نیاول!خب:بودم که گفت يچشماش رو بست؛منتظر هر اتفاق بد سییر

 !سییبله ر-

 !االن کجاست؟!دشیبخش شهیم!هوم-

 !طور اونو شکنجه داده نیکرده و هم شیمتاسفانه ماهان زندان:جواب داد آردا

چند بار !؟یتازه واردا رو شکنجه کن دینبا یدونیتو مگه نم!؟يکرد یتو چه غلط!ماهان؟!شکنجه؟!؟یییییییییییییچ-

 !احمق يا!رو بهت بگم؟ نیقوان دیبا

 !عمل کردم فمیقربان من فقط به وظ:که دستپاچه شده بود،گفت ماهان

تا خودش به غلط  نیو اونقدر شکنجه ش کن! زندان نیبدتر يتو نیماهانو بنداز نیا:زد و گفت یبشکن سییر

 !یستیو واسه من ن طانیواسه ش یسرباز خوب گهیوقته د یلیخ!سیکشته شد هم مهم ن!فتهیکردن ب

 !نینظر کن دیتجد!کنمیخواهش م!نیصبر کن!اما قربان-

اونا !کنم کاریچ دیبا دونستمینم یاز خوشحال!شدیکشته م ادینداشت؛اون به احتمال ز يا دهیماهان فا يها ادیفر

 .بودن دهینرسا رو بخش

 !که نرسا آزاد بشه؟ دیدستور بد شهیم سییر:گفتم يخفه ا يصدا با

 خورهیبه دردمون م هیکارش چه طور نمیمداواش کنه بب میهم بگ دهیبه اون دکتر جد دیبا!حق با توه!بله البته-

 آردا؟!نه ای

 !بله قربان؟-

 !اتاقش يآزاد کن و ببرش تو نرسا رو-

 !چرا من؟-

 !،درسته؟يموضوع رو بهم گزارش داد نیخودت ا-

 !بله-

وقت کار  هیحواست بهش باشه که  یچار چشم دیبا یعنی!توه ياز االن به بعد حفاظت از اون دختر بر عهده -

 !نکنه ییخطا

 ...اما-

با سواد تر بودنت ذکر  لشمیدل شهیم!ست هیکمتر از بق نجایا يکارت تو باًیتو تقر!که گفتم نیهم!اما نداره آردا-

 !که گفتم بکن يبرو و کار!میکن
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 !چشم قربان-

 نیزم ریسرعت از کنارم رد شد و به سمت ز ومد؛بایخونش در نم يزدیبود؛اونقدر که کارد م یعصبان یلیخ آردا

 .میرفت؛من و نورهانم دنبالش رفت

 !نگار جون؟-

 !جانم؟-

 !شه؟یآزاد مگفتم نرسا  يدید-

 !دادمیم یجو منف يادیز!آره حق با تو بود-

**** 

که فنراش  کیاون تخت کوچ يرو کردمیم یبود و سع ختهیلبم خشک شده بود؛موهام به هم ر يگوشه  خون

 يبدنم شکسته؛فکرا يتمام استخون ها کردمیم کرد؛احساسیبدنم درد م!در اومده بودن بخوابم؛اما نتونستم

سرنوشت نگار و !منو بکشن؟ خوانیم يچجور!مونم؟ یزنده م ای!شم؟یکشته م یعنیومد؛یهم به ذهنم م یمختلف

 !مونن؟ یم نجایاونا تا ابد ا!هیو بق... آردا...نورهان!شه؟یم یشکمش چ يتو يبچه 

 .نروم بود يو رو ومدیکردن آبم از سقف م کهیچ يدادن؛صدایم راژیسرم و يتو افکار

 :که منو نجات داده هیک نمیبا باز شدن در،برگشتم تا بب.هیک نمینداشتم برگردم و بب دم؛حالیرو شن ییپاها يصدا

 !آردا-

 !باهام حرف نزن-

 !؟ينجات داد نجایتو منو از ا-

 !نجایمن از مرگ نجاتت دادم نه ا!نه-

 !؟یگیم یچ يمعلومه دار-

 .بودن؛نگار به طرفم اومد و بغلم کرد ستادهیکه پشت آردا ا دمیو نورهانو د نگار

 !نرسا-

 !جانم؟-

 !میاز دستت بد دمیترس-

 !رم؟یم یم ایمن به راحت ينه فکر کرد-

 .از من و نگار عکس گرفت کشیکوچ نیزد و بعد با دورب يلبخند نورهانم
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 !نورهان؟ يتو چه طور-

 !ستمیبدك ن-

 دیاالنم با!حواسم بهت باشه یدستور داده چار چشم سییر!بعد؟ يبرا دیرو بذار یاحول پرس شهیم:داد زد آردا

 !مداوات يرو بفرستم برا دیببرمت به اتاقت و دکتر جد

 !د؟یدکتر جد-

 !میبلند شو بر!آدم جدبد آورده سییر دونمیآره نم-

 !لطفاً؟ یکمکم کن شهیم-

 !باشه!اوف-

 !متینیب یم...باال میریما م:و نورهان گفتند نگار

 !بود یعصبان یلیخ ایگرمش بود  ایداشت؛ يادیکتفم رو گرفت و بلندم کرد؛بدنش حرارت ز ریز آردا

 !؟یهست یآردا تو از دستم عصبان-

 !؟یپرسیم یواسه چ!نه-

 !هیجور هیلحنت -

 !؟يدیفهم!نه مشاور تو بودن!م مراقبت کردن از توه فهیحرف نزن من فقط وظ!هیجور نیهم شهیهم-

 .دم اتاقم میدیرس نکهینگفتم تا ا يزیچ ؛منمهیعصبان یلیبود خ معلوم

 .تخت نشستم يتا دم تختم برد و رو منو

 !نتتیو بب ادیب گمیبه دکتر م ؛االنیکن دراز بکش یسع-

 !آردا؟-

 !هان؟-

 !برو به کارت برس!یچیه-

 !بهش گفته باشه؟ يزینکنه ماهان چ!شده بود؟ ينجوریچرا ا دونمیاز اتاق خارج شد؛نم يادیاخم ز با

 .وارد اتاق شد دیبا روپوش سف يفکرا بودم که مرد نیهم يتو

 !؟یتو نرسا هست-

 !آره-

 !دراز بکش لطفاً-
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 ...برگرد:رو دستش کرد و گفت دم؛دستکشیتخت دراز کش يرو

 !؟یچ-

 !به پشت بخواب-

 .کنه کاریچ خوادیم دونستمیدم؛نمیپشت خواب به

 !لباست رو بزن باال-

 !؟یچ-

 !نه ایشکسته  تییجا ایو آ!هات چه قدره يکبود نمیبب خوامیم!که گفتم نیهم-

 ناچار لباسم رو باال زدم؛ به

 !زنم؟یدست م یدرد داره وقت نیبب-

 !آخ-

 !فکر نکنم شکسته باشه یول!رمیاز پشتت عکس بگ دیبا-

 !آشناست یلیتو صدات خ-

 !ستمیمن خواننده ن!صدام؟-

دارو  يسر هیتا  ایبعداً ب:د،گفتیآشنا بود؛به فکر فرو رفتم؛به دم در اتاقم که رس یلیشک نداشتم صداش خ من

 !بهت بدم

 !!....که منو نجات داد يتو همون دکتره ا!دمیفهم-

اگه  شهیبهتر م یلیو خ یکن استراحت کن یسع.و نجاتتم ندادم دمیمن تا حاال تو رو ند...دختر يشد یاالتیخ"

 ای يدار یشکستگ نمیبب رمیتا از بدنت عکس بگ شمیپ ارتتیه اون پسره آردا بگو بب گهیچند ساعت د...یبخواب

 "نه

شک نداشتم اون همون  یشناسه؛ولیکه منو م کنهیانکارش م دونستمیگفت و از اتاق خارج شد؛م نویا دکتر

 نیکنه ا نجا؛خدایو منو نجات داد؛ و از قرار معلوم آورده بودنش ا دیصدام رو شن مارستانیت يبود که تو يدکتر

 .نداده باشن يشست و شو مغز ویکی

مامانم افتادم؛چقدر دلم واسش تنگ شده  ادیشده بودم؛ رهیبودم و به آسمون از پنجره خ دهیتخت خواب يرو

و ستاره  شهیوصل م گهیستاره د هیتوه،به  يکه برا يا ،ستارهیبزرگ بش یوقت گفتیبچه بودم بهم م یبود؛وقت
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فقط  نیبهت برسه؛افسوس که ا اکه حاضره جونشم واست بده ت شهیم دایپ یکیدن؛یم لیبزرگ تر رو تشک يا

 .باطل الیخ هیبود؛ الیخ هی

 .که نگار وارد اتاق شد و در رو بست کردمیفکر م زایچ نیبه هم داشتم

 !گفت؟ یدکتر چ!نرسا؟ يبهتر-

 !نه ایشکسته  مییجا نهیتا بب رهیبرم و از بدنم عکس بگ دیدکتر گفت با...يبهترم نگار یآره مرس-

 !جوش خورد؟ تیاون شکستگ یراست-

 !برم به نورهان سر بزنم خوامیم!جوش خورده!آره خدا رو شکر-

 !زدمیتو بودم به ماهان سر م يمن جا-

 !به سر زدن من داره؟ يازیاون چه ن!کردم؛ماهان؟ تعجب

 !مارو نگار؟ یگرفت!ماهان؟-

 ...يآزاد شد يچجور یدونیراستش تو نم!گفتم يجد میلینه خ-

 !خب بگو بدونم-

خودش به  نویبره و لوت بده؛اما آردا دخالت کرد و گفت خودش ا خواستیماهان م!دختر ریزبون به دهن بگ-

که  یصبح.نظرش رو عوض کرد يادیباهاش حرف زد و تا حدود ز ایآر نکهیمصمم بود تا ا میلیگه؛خیم سییر

انداخته زندان و گفته اگه  نواون سییر نیواسه هم!آردا گفت که ماهان تو رو شکنجه کرده ،قبلشيتو آزاد شد

 !نداره یتیهم اهم رهیبم

 !ماهان رو نجات بدم دیمن با....امکان نداره نینه ا...نه-

 !تو رو بکشه خواستهیاون م!نرسا؟ یگیم یچ يدار یفهمیم-

نه با !رونیب میزنده بر نجایقرار بود همه از ا!شناسمیمن اونو م!هقانون مند يادیذره ز هیاون فقط !خواستهینه نم-

 !ششیبرم پ دیبا!تلفات

 .کردیدرد م یلیشدم؛بدنم خ بلند

 !کن آردا رو خبر کنم ؛صبريراه بر یتونیتو نم!نرسا؟ يریکجا م-

 .رمیخودم م خوادینه نم-

رفت و از پله  جیگ دم،سرمیوسط پله ها که رس کردم؛بهیوجودم حس م يدرد رو تو رفتم؛هنوزمیراه م یسخت به

 .کردیخاص بهم نگاه م یمنو گرفته بود؛آردا بود که با اخم یکیافتادم؛انگار وسط راه  نییها به سمت پا
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 !؟يچرا منو خبر نکرد-

 !شرمنده-

من !؟یفهمیم يریبود بم کینزد!يکه االن کرد يو کار يکه زد یمزخرف يبا اون حرفا!یشرمنده باش دمیبا-

 !هان؟!و نقص مثل تو کشته شده؟ بیع یتازه وارد ب هیکه !دادم؟یجواب م یچ سییبه ر

 !خوامیمعذرت م...مع-

 !؟يکجا بر يخوایحاال بگو م!خوب یلیخ-

 !ماهان شیبرم پ خوامیم-

 !شینیبب یتونیو نم!زندانه ياون تو-

 ....سر به تنم باشه يخوایتو نم دونمیم...دونمیم ویمن همه چ...آردا نیبب-

 ...یک-

 !!!....ماهان رو نجات بدم خوامیم!صبر کن آردا-

 

واسه  یاگه خوب انجامش ندم،اتفاقات خوب!؟یفهمیم!رو که دارم بد انجام بدم يا فهیوظ خوامیمن نم!نرسا نیبب-

 !واسه من اد؛مخصوصاًینم شیمن و تو پ

 !فهممیم-

 !از ماهان نزن یحرف گهیپس د-

 ...اما آردا-

 یب هی ،فقطيزد هیکه به ماهان و بق ییکردم خودمو قانع کنم که حرفا یمن سع!کنم سکیر تونمینم!اما نداره-

و اونوقته که حساب کار دستت  دمیخودم لوت م!وجود نداره يبعد يشک نکن دفعه  یول!بوده نیبه قوان یتوجه

 !ادیم

 !؟یخشن نقدریا شهیهم-

 ...بعد از اون!خشن نبودم نقدریا شهیهم...نه-

 !ه؟یاون ک-

 !الیخیب-

 !نم؟یماهان رو بب يبذار شهیم-
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 ؟!چند بار بگم!شهینه نم-

 !قهیدق 5فقط !کنمیخواهش م-

 !بود تو رو بکشه کیماهان نزد!ش؟ینیبب یمشتاق نقدریچرا ا-

 !نمشیبب خوامیفقط م!سیمهم ن-

 !گه؟ید قهیدق 5فقط -

 !قهیدق 5آره فقط -

 !واست بکنم تونمیم کاریچ نمیبب ایدنبالم ب-

افکار  يچجور دونمینم یول...یول!کنم شیراض تونمیباالخره م دونستمیزدم و دنبالش راه افتادم؛م يلبخند

در  شتریب تونستمیم کاشیا!درکش کرده؟ گفتیکه م یهمون!بود؟ شیریمنظورش از اون آ!بدم رییمزخرفشو تغ

 !روحه یسرد و ب یلیخ!کنه؟یفرق م هیپسر با بق نیچرا ا!طوردر مورد آردا نیو هم!موردش بفهمم

جلو تر رفتم؛آردا همچنان سرد و  یشد؛کم انینما یزندان،نور اندک يم؛انتهایرفت نییهمون زندان،پا يپله ها از

 !یاز لبخند و خوشحال یروح بود؛خال یب

 !ماهان جونت نمیا!ناهاشیا-

 !دوستمه!سیماهان جونم ن-

طور  نیزخم شده بود؛هم يصورتش پر از جا!بدتر از بد بود؛بهتره بگم افتضاح تشیبه ماهان انداختم؛وضع یگاهن

 .دیرسیجنازه به نظرم کیچشمش کبود بود و کامالً مثل  ریکرد؛زیم کهیبدنش چ يخون از تمام اعضا!بدنش

 !شنکجه ش نکنن؟ یبگ شهیم:به آردا کردم و گفتم رو

 !نیبش سییر يتو برو جا يخوایم:بهم نگاه کرد و گفت يتند با

 !کنمیخواهش م قهیدق 5فقط !باهام حرف بزنه کننیکه شکنجه ش م یوقت تونهینم!آردا کنمیخواهش م-

 !بود دهیکه خواب زد؛انگاریبسته بود و حرف نم چشماشو

 !يوقت دار قهیدق 5باشه فقط  ادتی!خوب یلیخ-

 !باشه-

بشه  دایپ نجایسر و کلش ا سییر خوامینم!رو خودت در نظر داشته باش قهیدق 5!ممنتظرت رونیمن اون ب-

 !؟يدیفهم

 !بله-
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 .برن توننیزد و با اشاره به شکنجه کننده ها فهموند که م یروح یسرد و ب لبخند

قدم  کینجاتمون رو به جلو بردارم؛ يقدم برا کیو  ارمیبود تا عقل ماهان رو سر جاش ب دهیزمانش رس باالخره

 .دیجد یزندگ کی يبرا

واقعاً !چارهیب دن؛ماهانیلرزیکه ماهان توش بود،برداشتم؛پاهام م یکیاتاقک کوچ يها لهیهامو به سمت م قدم

 !نمشیبب تیاون وضع يتو خواستیدلم نم

 !ماهان؟:صاف کردم و صداش کردم صدامو

 !د؟یشن یاونقدر حالش بد بود که صدامو نم یعنی

 !؟يشنویصدامو م!ماهان؟-

 هویشد؛ و  رهیو صدامو بشنوه؛بهم خ ادیتا بتونه به خودش ب دیطول کش هیباز کرد؛چند ثان یبه سخت چشماشو

 ....باشه اما یعصبان کردمیچشماش گرد شد و شروع کرد به داد زدن؛فکر م

 !منو نجات بده کنمیخواهش م...نرسا-

 !من نجاتت بدم؟-

 !فتمیحال و روزب نیمن به ا يتو باعث شد!آره-

 !واست انجام بدم يکار تونمیمن نم-

 !؟ینظاره گر مرگم باش يخوایم!نجا؟یا يپس چرا اومد-

 !رمیمن م!نه-

 :دو قدمم دور نشده بودم که صداش به گوشم خورد هنوز

 !که منو آزاد کنه یبگ سییبه ر یتونیکه م ییفقط تو!رمیبم خوامیمن نم!کنمیبهت التماس م!نرو نرسا-

 شدیداشت غرق م یاونم وقت!ست یمثل فرعون و حضرت موس!ه؟یمک خواستن تو ازم چشباهت ک یدونیم-

 ... یول!کمکم کن یگفت موس

 !؟یچ یول-

 سییبه ر تونمیمن نم!کردیکمکش م گفت،خدایرو م "خدا"مقدس  يکلمه  نیفقط هم!خدا گفتیاگه م یول-

 !؟یکنیدرك م!؟یفهمیم!یتو از خاک یاز آتشه ول!که پست تر از توه یپرستیرو م يزیتو چ یبگم وقت

 يپا يوارد دانشگاه بشم و رو تونستمیکه م یزمان قاًینکرد؛اونم دق میتیمنو  شناختمیکه من م ییخدا!خدا؟-

 !از صفاتش عادل بود یکی شناختمیکه من م ییخدا!ستمیخودم وا
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 !یشیم دهیبخش مزخرفت،حتماً ياون حرفا ،ازیاگه توبه کن!ماهان یخدا هست يهنوزم تو بنده -

 !کنمینم انتیخ سیینه من هرگز به ر-

 ...خداحافظ!دمیسفارش م یدسته گل گرون تیمراسم خاکسپار يشک نکن برا!یلیهر طور ما!باشه-

 "!خدااااااا کمکم کن"

 .شدم و به ماهان نگاه کردم دواریخدا،به خودم ام يکلمه  دنیشن د؛بایچیکل زندان پ يماهان تو يصدا

 ...من قبول کردم که !تو رو خدا کمکم کن!نرسا؟ يریکجا م-

 !؟یکه چ-

درست فکر  ذاشتنیو اونا نم کردمیم یاشتباه احمقانه زندگ هی يسال ها تو نیمن تموم ا...من!که حق با توه-

 !کنم

 !یکن دایتا نجات پ یگیم نیرو فقط واسه ا نایماهان؛ا یگیدروغ م يتو دار-

 !باور کن نه-

که بالفاصله اعدام  کنمیم يدفعه کار نی،ایاگه دروغ گفته باش یگم؛ولیم سییمن به ر!لباشه قبو!تونمینم-

 !؟يدی،فهمیبش

 ...تو رو خدا نرسا!دمیآره فهم-

 !ستیجز او ن ییچشمام نگاه کن و بگو خدا يتو-

 !؟یچ-

 !یاگه واقعاً از اشتباهاتت درس گرفت!گهیبگو د-

 .شده بودم دیشده بود؛ و منم از اون نا ام دیدستاش گرفت؛نا ام نیانداخت و سرشو ب نییبست؛سرشو پا چشماشو

 !و هرگز نخواهد بود! ستیجز او ن ییو خدا:سرشو باال آورد ناگهان

 !حرف بزنم سییبا ر رمیماهان؛االن م دمیمن نجاتت م:زدم و گفتم يلبخند

 .دمیروح آردا رو د یسرد و ب يپله ها باال نرفته بودم که چهره  از

 !؟یتو خوب!آردا؟-

 !باهات صحبت کنم؟ تونمیم!نه راستش-

 !البته-

 !منم راحت تر الیاونجا امن تره و خ!اتاقت يتو میبر-
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 !میباشه بر-

نشست و به  یصندل ياتاق شد و رو م؛واردیتا به اتاقم برس دیکم تر طول کش قهیازمن راه افتاد؛پنج دق جلوتر

 :مقدمه شروع به حرف زدن کرد

 !باهات صحبت کنم سیریدرمورد آ خوامیم-

 ؟!يکه عاشقش بود یهمون!س؟یریآ-

 ...آره-

 !حاال چرا من؟-

 !!....يندازیاون م ادیآخه تو منو ...آخه-

دوست داشت هر لحظه !و زخم بود؟ غیت ياونم بدنش مثل من پر از جا!ندازم؟یم سیریآ ادیمن تو رو -

 يداشت نه خواهر ياونم مثل من نه برادر! ون دوست داشتن؟از ا شتریاونم پدر و مادرش پولو ب!کنه؟ یخودکش

 ...اونم!سخت کمکش کنه؟ طیشرا نیا يکه تو

 !کردیهم نم یخودکش!اون پدر و مادرم نداشت!تنها تر از تو بود یلیاون خ!بس کن-

 !بود؟ یپس شباهتش با من چ-

 !مهربون بود یلیخ!اخالقش-

 یاما نم شدیپر از اشک م گفت،چشماشیم سیریکه از آ يشدم؛با هر کلمه ا رهیبه صورت آردا خ یکم

 !کشت؟ یرو ک سیریکنکجاو شدم؛آ د؛بازمیبار

 !سوال بپرسم؟ هی شهیم:گلوم انداختم و گفتم يشدم بپرسم؛صدامو تو مجبور

 بپرس-

 !کشت؟ یرو ک سیریآ-

ده؛پس شدند؛حس کردم که سوالم ناراحتش کر رهیخ يتو هم رفت؛و بعد چشماش به نقطه ا اخماش

 ...جواب نده يخوایاگه م الیخیب:گفتم

قاتلش  مینتونست ؛متاسفانهییاز ما ییحاال جز ؛تویبدون ينه تو حق دار:گرفته گفت ییباال آورد و با صدا سرشو

 !کشتمشیجا م کردم،دریم داشیاگه پ یم؛ولیکن دایرو پ

 !؟یهم مشکوك هست یبه کس-
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 یبه کس یالک تونمیمن نم!حدسه هیفقط  نایالبته ا!دخترا به فروزان يپسرا به ماهان و تو يتو!آره راستش-

 !تهمت بزنم

 هی!ماهان قاتل باشه کنمیفکر نم یول!جالب شد!هیک سیو معلوم ن!خونه ست نیهم يتو سیریقاتل آ پس

 کنمیچرا حس م دونمینم!سین یفروزان آدم خوب...فروزان یول!کارا نیا خورهینم شیاصالً به گروه خون ییجورا

 !داره یمقداز قاط هیاون 

 !کشته شد؟ يچجور سیریآ!پرسمیبازم م دیببخش-

 !بهش فکر کنم خوامینم گهیدرموردش صحبت کنم؛بهتر بگم د خوامینم-

 !؟یدوستش داشت-

 !؟یکنیفکر م یخودت چ-

 !یدوستش داشت یلیخ-

 ...بود نرسا يا گهید زیموضوع چ:تکون داد و گفت دییتا يبه نشونه  سرشو

 !؟یچ-

 !برم؛به مدت دو سال نجایاز ا خوامیمن م-

 !؟يواسه چه کار!دوسال؟-

 !تو رو هم با خودم ببرم خواستمیم!از دوسال طول بکشه شتریب دمیو شا!داده تیمامور هیبهم  سییر-

 !منو؟-

 !مداد تا تو رو هم با خودم ببر شنهادیپ سییر نکهیبه خاطر ا!ادایخوشم م یلیازت خ ینه که فکر کن!آره-

 !؟يریم یحاال ک!واال دونمینم-

 !نه ای يایکه با من م يریبگ میتصم يهفته وقت دار هیتو !گهیهفته د هی-

 هی دیبا!فتهیواسش ب ياتفاق بد ایکشته بشه  تشیمامور ياگه اون بره،ممکنه تو!بذارم که آردا بره دینبا نه؛من

 !ببرم رونیب نجایهمه رو از ا گهید يبکنم تا هفته  يکار

 !گمیو بهت م کنمیباشه فکرامو م-

 !کار دارم يسر هیمن !م؟یبر شهیم-

 !باشه-

 .کتفم رو گرفت و بلندم کرد رینرفته بود؛آردا ز نیبدنم کمتر شده بود؛اما کامل از ب درد
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 !شش؟یپ يدکتر نگفت که بر!؟یخوب-

 ...چرا گفت-

 !ششیببرمت پ ایخب ب-

 ....افتادم نیمن افتاد و به زم يرو نیخون یکه جسم میچند قدم برنداشته بود هنوز

رو به لرزه  نیبلند و محکم که زم يانداختم؛آردا با قدم ها یداشتم؛چشمامو باز کردم وبه اطرافم نگاه يبد حس

باهام کرده  نکارویا یبدونم چه کس خواستمیفقط م!ازش انتظار نداشتم نمیا ومد؛جزیسمتم م اورد،بهیدرم

 ...اونوقت

موج  یسردش نگران يچهره و چشما يز روم بلند کرد؛دستشو به طرفم دراز کرد تا پا بشم؛توجنازه رو ا آردا

 .زدیم

 که نشد؟ تیزی؟چیخوب-

 !ينه من خوبم ممنون که کمکم کرد-

 !م رو انجام دادم فهیوظ-

 ...ياین یتونیم يدار يدکتر تو اگه کار شیپ رمیمن م-

 !يریجا نم چینه تو ه-

 د؟یببخش-

 !موضوع روشن بشه نیا دیبا یول دیببخش!جنازه مشخص بشه نیا هیقض دیبا-

 !ششیاما دکتر گفت که برم پ-

 نیا سییبه ر دیبا...يایتو باهام م!؟يدیفهم!که من گفتم نیهم:کرد،گفت خکوبیکه منو سر جام م ییصدا با

 !موضوع رو گزارش کنم

حکم فرما شده بود و همه سکوت کرده  یبیسکوت عج سییاتاق ر يس؛توییر شیشدم با آردا برم پ مجبور

 .بودن

 سکوت رو شکست؛ سیینسبتاً خشن ر يصدا

 قاً؟یشده دق یچ!آردا یخب نگفت-

 !نرسا افتاد يرو يدکتر ببرم،جنازه ا شیمن اومدم نرسا رو پ کهیم؛وقتیزدیحرف م میراستش من و نرسا داشت-

 س؟یجنازه مشخص ن تیهو-
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 !گهیدکتر بهمون م يبزود ینه ول-

 دمیمن به همه سه روز وقت م!مجازاتش سرجاشه یول!نرسا رو بترسونه خواستهیانجام داده م نکارویکه ا یهرک-

 یول!کنمیانتخاب م نکاریا يچند نفر رو برا!بوده یماحرا تموم بشه و مشخص بشه که کار چه کس نیکه ا

سر  دیبر نیتونیم!خوب یلیخ!بد بدتر از!داره يبد یلیکه عواقب خ دیحواستون باشه که دست از پا خطا نکن

 !کارتون

 !خواهش ازتون داشتم هیبا عرض معذرت  سییر:و گفتم دمیحرفش پر وسط

 !خواهشتو شنونمیبله بگو م-

اگه شما !دمشیکه من بخش نهیمنطورم ا یعنی!تقاص کارشو پس داده ن؛اونیاگه امکان داره ماهان رو آزاد کن-

 ...نشیباش دهیهم بخش

 !االن آزادش کنن نیهم دمیدستور م!باشه!نه من!خترد يمهم تو بود-

 !ممنونم یلیخ-

 !شده بودم کینزد يندامتگاه اجبار نیبه خروج از ا گهیقدم د هیخوشحال بودم که  یلیزدم؛خ يلبخند

 ؟يایهمراهمون ب شهیم:که با نورهان به سمتم اومدن و گفتن دمید نگارو

 !باشه-

 !وصف بود رقابلیآردا اجازه گرفتم و همراه نگار و نورهان رفتم؛اونقدر خوشحال بودم که غ از

 :اتاق،نگار و نورهان سواالشون شروع شد يپامو گذاشتم تو تا

 !م؟یزیم یک-

 یکه راض...فقط مونده آردا!دهیماهان هم از اون افکار مزخرفش دست کش!نیصبر داشته باش!م؟یریم یک-

 !سخته یلیکردنش خکردنش و قانع 

 اد؟یاز دستمون برم یکمک-

 !رهیتازه اون داره م!ادیم شیپ یچ مینیبب دیبا!مدونمین دیباور کن!دونمینم-

 ره؟یکجا داره م-

 !رهیم گهید يهفته  هیداره تا  تیبهش مامور سییر دونمینم-

 !میعجله کن دیپس با-

**** 
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 یو ب ينگاهش در عوض سرد يچرا تو!کنه؟یرفتار م ينجوریا زنه؟چرایحرف م ينجوریدختره نرسا چرا ا نیا

 زنه؟یو عالقه موج م ،محبتیروح

 ییجورا هیکه رفتارش  يدکتر رفتم؛دکتر شیفکر کردن بهش خسته شدم؛در کتابخونه رو قفل کردم و پ از

 .نگار بود هیشب

 گذره؟یبهت خوش م نجایا!چه خبر؟!خب دکتر-

 یکی یوقته مرده ول یلیحدش بزنم خ تونمیم!بود فیکث یلیجنازه خ نیا نیباشه؟بب تونهیخوش؟مگه خوشم م-

 !شینیبب یتونیاونجاست م!کرده فشیکث ریاخ يروزا یمنحمدش کرده و ط

 !شدیشده بودم؛اصالً باورم نم رهیجنازه خ به

 !دلش بندازه يوحشت رو تو خواستهیکه جنازه رو طرف نرسا پرت کرده م یآردا اون-

 !منو آزار بده ستهخوایاون م!شک دارم-

 !واضح تر حرف بزن-

 !!!......منه سیریاون آ...اون-

*** 

 نرسا

بود که محکم  نییسرم پا رونینورهان ونگار تموم شده بود لباسمو خسته عوض کردم واز اتاق امدم ب يسواال

رو هوا بودم سرم رو اوردم  بایدور کمرم حلقه شد تقر یکی يافتادم که دستا یداشتم از عقب م یکیخوردم به 

 باال

 !!ایآر_

 سمیکرد صاف وا کمکم

 حالت خوبه؟...تو:ایآر

 ؟یخوب...تو یمن خوبم ول_

 ممنون:ایآر

 دستشو گرفتم عیاز کنارم رد شد سر واروم

 م؟یباهم بزن یقدم هی يخوایم...یه_

  رونیعمارت زدم ب یاز در پشت یواشکیو  دمینگام کرد دستشو کش کنجکاو
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 ؟يریصبر کن کجا م...یه:ایآر

 دنبال خودم  دمشیکشیتوجه به حرفش م یب

 !!!!نرسا...سمت جنگل  يریم يدار...نرسا:ایآر

 بدو عیسر...فقط بدو_

.... 

 هیبودم دستامو بردم باال و سادهیوا یول نطوریمنم هم زدیسنگ نشست نفس نفس م هیکنار رودخونه رو خسته

 ولبخند زدم دمیکش قینفس عم

بو  هیفقط کاف...اصال ورود به جنگل ممنوعه ییایراه ب یتونستیم ؟يدیدو نجایچرا تا ا...یهست یتو واقعا روان:ایآر

 ...سمت میببرن ما امد

 گذاستم رو دهنش دستمو

 امدن ممنوعه؟ نجایچرا ا يتاحاال فکر کرد_

 بودن ممنوع شده نجایبوده که ا يزیچ هیحتما  یول...نه خب:ایآر

 هیچ دونمیمن م...نجاستیا يزیچ هیالبته _

 کردیتعجب بهم نگاه م با

 ؟یدونیتو م:ایآر

 هوم _

 ه؟یخب؟اون چ:ایآر

 تا بهت بگم ایب_

 سیمنم اروم رفتم پشتش ومحکم هلش دادم سمت رودخونه افتاد تو اب خ کیرو سنگ بلند شد امد نزد از

 زانوش بود ياب تا باال یول سادیشده بود وا سیخ

 بود؟ يچه کار نیا یروان:ایآر

ومنم انداخت تو بلند  دیدستمو کش کدفعهیکه دوباره هلش دادم  رونیب ادیخواست ب دمیخندیبلند بهش م بلند

 یاب م گهیبه خنده شده بود دوتامون رو همد لیروش اونم اخمش االن تبد ختنیشدم شروع کردم به اب ر

همونجا رو  ایآر رونیب میدوتامون امد ستیر ندر کا يکه برنده ا میاخرش قبول کرد تیاذ یبعد کل میدیپاش

 رومون افتاده بود  قایچمنا افتاد منم کنارش نشستم افتاب دق
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 ش؟یدیتو هم د_

 برنگشتم سمتش یخودم حس کردم ول يبا تعجبش رو رو نگاه

 و؟یچ:ایآر

 ...امدن ممنوعه نجایکه بخاطرش ا يزیهمون چ_

 نه:ایآر

 بوده یتاحاال تو عمرت چ حتیتفر نیبزرگتر...بهم بگو...خب لیخ_

 دیشا...یفکر کنم نقاش...دونمینم...خب:ایآر

 ...نطوریکه ا_

 دمیکش قینفس عم هیسرم نگاه کردم و دوباره  يباال به

 ...دینکرد یشما تمام عمرتون زندگ...همتون يبرا...براتون متاسفم_

 سطح اب فرو رفت يتا پرش رو5سنگ برداشتم وزدم تو اب با  هیمن  مینشست گهید کمینزد  یحرف چیه

 باحال بود یلیخ:ایآر

اخر سر  دمیخندیومن بهش م زدیاشتباه م یبکنه کل نکارویا يدادم چجور ادیسنگ دادم دستش وبهش  هی

 یر پشتاز د یواشکیدوباره  میبرگرد میگرفت میکه تصم شدیم کیداشت تار بایتقر گهینتونست وزد دنبالم هوا د

 میگرفت میتصم میدیخندیمرموز م میکه کرده بود ینیریش یدوتامون بخاط قانون شکن ندفعهیتو ا میعمارت رفت

که چشمم  میبر گهید میخواست میشکالت برداشت بویتو اشپز خونه خدمتکارا نبودن ماهم چند تا س میبر یدزدک

 افتاد ینیریپر ش ینیبه س

 فکرشم نکن اون مال کوروشه:ایآر

 ستین گهید_

بود وعسل مستم کرده  یکه روش توت فرنگ ییها ینیریش يبزرگو برداشتم بو ینیوس ایرو دادم بغل آر بایس

 یدوباره از در پشت میخدتکارا امد دوتامون هل کرده بود يقدما ییکه صدا رونیاز اشپزخونه ب میبر میبود خواست

خوشحال  یلیومن خ...بود  ومدهیبدش ن وشمزهخ يها یقانون شکن نیاز ا ایانگار آر میدیخندیبازم م رونیب میزد

 ...دادیاز نقشه هام داشت جواب م گهید یکیبودم که بازم 

 بلدم  گهیدر د هی ایب:ایآر
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 میرفت میدیدو عیسر میبود نییپا ياز راهروها یکیداخل تو  میعمارت بود رفت یقسمت شرق يکه تو يدر از

 میدیخندیوما مرموز م کردیار با تعجب بهمون نگاه مداخل نگ میدیسمت اتاق من پر

 سرتون امده ییچه بال:نگار

 خوشمزه يبال_

 رونیکرده بودم کندم واز پنجره انداختم ب داشیرو تخت وتو قسمت دهنه کولر شنود رو که قبال پ دمیپر اول

 کردنیدر اتاق زده شد همه ساکت وبا وحشت نگاه در م کردیم فینگار تعر يکارمون رو برا نیریبا لذت ش ایآر

 نورهان از پشت در امد يکه صدا

  داخل امیب تونمیم دینگار؟نرسا؟ هست:نورهان

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

بعد  یبستم وقفل کردم نورهان هم مثل نگار تعجب کرد اولش ول عیدرو براش باز کردم امد تو درو سر دمیپر

 دیخند یشده کل یچ دیکه فهم

 خوش گذشت یلیحتما خ...خوشبحالتون:نورهان

 میریدفعه بعد همه باهم م_

 نرسا؟ يشد وونهید...دفعه بعد؟:ایآر

 یحس هارو تجربه کن نیبازم ا خوادینگو که دلت نم_

 ...یچرا ول...خب:ایآر

 حیتفر میریما بازم م...واما واگر یول یب_

**** 

 !دخترت؟ ه؟دوستیتو؟ک سیریآ-

 !؟يدیفهم!یدکتر قالب کنمیخفته ت م یحرفو بزن نیا گهیبار د هیدوست دخترم؟-

 !خوامیکردم معذرت م یشوخ!خوب آروم باش  یلیخ-

 !ندارم یمن با تو شوخ-

 !یکنیاالن سکته م!باشه باشه آروم تر-
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تنگ شده  سمیریواسه آ دم؛دلمیکوب زیم يگره کردم و رو ومد؛مشتموین نییپا یچشمام جمع شد ول يتو اشکام

 ...بود

 ؟یفهمیمتحرکم م يمرده  هیفقط !رو از دست دادم،سکته کردم،مردم سیزیکه آ یموقع اون-

 بود؟ یک سیریکه آ یکن فیتعر يخوایم-

 یچیه یساله بودم که از زندگ 15-14نوجوون  هیشدم، نجایکه وارد ا يروز...گمیاز اولش م...گمیم-

 يها لیاز دل یکیکه  لیدال يسر هیو مادرم منو به  نجا؛پدریاز پرورشگاه آوردن ا دونست؛منوینم

 یعنی....یچیه....دمینفهم یچیه میو نوجوون یگذاشتن پرورشگاه؛از کودک یبود،منو از بچگ "ظالق "ش،یاصل

 ...کردم یزندگ هودهیب

 خب؟-

که  ادمهیرو  ییروزا...قراره عوض بشه میشدم،حس کردم زندگ نجایکه وارد ا یموقع!خب به جمالت دکتر جان-

بعد  يسال ها ایهم همون سال  هیبق!نجامیعضو ا نیتر یمیقد بایتقر کرد؛منیباهام مثل پسرش رفتار م سییر

 ...اونم ونیمد باًیررو تق میمن همه چ....دن،سوادیداد؛جنگ ادی یبهم همه چ سییر....اومدن

 !بگو سیریاز آ!نرو هیحاش-

اون جنگل ممنوعه  يروز که داشتم تو هی...گذشتیم نجایدوسال از اومدنم به ا...رهینم ادمی چوقتیه...سیریآ-

 شییبایکه ز يرفتم؛دختر اهچالیدرنگ به س یدم؛بیشن نیرزمیز اهچالیس يرو از تو يدختر ادیزدم،فریقدم م

 .کرد رهیخ خودشساعت ها و روزها چشم ها رو به  يچ،برایها که ه هیثان يآدم رو برا

 سییقراره ر...مشیدادن تازه آورد ه؟جوابیدختر ک نیا:دمیدر آوردم و از شکنجه گر ها پرس يباز سییر منم

خواستم  سییهمه از ر يشب موقع شام جلو ارم؛اونیگرفتم نجاتش بدم؛سرتو درد ن میمنم تصم...اعدامش کنه

 .بدم ادیبهش  ویاز خودمون بشه؛خودمم قبول کردم که همه چ یکیاونو ببخشه و 

 خب؟-

 ادی ویبهش همه چ خواستمیعاشقش شدم که م یمن موقع!بذاز حرفمو تموم کنم!خب خب نکن نقدریا-

اون باعث شد به خودم !روز کرد؛هریدر باطن خدا رو عبادت م کرد؛امایاجرا م فشویوظا ياون به ظاهر همه ...بدم

کار  دونستمیشد؛من نم قصدچندبار به جونش سو !دهیبهم جسم و روحو بخش یک!دهیمنو آفر یو بفهمم ک امیب

اونو مثل برادر خودش ....جونش رو نجات داد ایآر میدوبار هیباشه اما هر دفعه نجاتش دادم؛ تونهیم یک
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خدا  یمن هرروز به بندگ!اونقدر بد نبود یعنی!خوب بود؛خوب که نه یلیخ شیسال پ 4تا  یهمه چ.دونستیم

 ....یکردم؛ولیم دایپ یخاص م؛آرامشیشندیکه اسم خدا رو م يشدم؛جوریتر م کینزد

 المصب؟ یول کن يخوایم يدیحساسش رس يجا!آردا ينگو حال ندار!؟یچ یول-

که  میقرار گذاشته بود...رفت ادمی يزیچ هیآهان ....ستادهیپشت بوم ا يکه رو دمیرو د سیریروز آ هی نکهیتا ا-

 یبه سمت پشت بوم؛وقت دمیدو!نشد که بشه؛نشد که منم خوشبخت بشم...نشد  یول....مینامزد کن گهیماه د

خبر  یب یمنم که از همه چ...يکارم دار نجایگفت ا یکی:به سمتم برگشت و گفت.بود شونیپر افشیدم،قیرس

به سمتش اومد و هلش داد به سمت  یتا خواستم باهاش حرف بزنم،آدم شنل پوش...بودم فقط سرمو تکون دادم

 ..سقوط کرد نییبه پا سیریخودشو نشون داد؛آ رید یلیو بعد فرار کرد؛واکنشم خ نییپا

 نشد؟ دایپ چوقتیجنازه ش ه یگیپس چرا م-

 نییبودم؛از پله ها پا یبودن؛منم هم ناراحت و هم عصبان سیریآ یشک مرگ ناگهان ياون موقع همه تو!گمیم-

 ....نبود سیریاز آ ين،خبرییاومدم پا یزنده ست؛هضم مرگش واسم سخت بود؛اما وقت سیریآ نمیاومدم تا بب

 نه؟ یدوستش داشت یلیخ-

 !مردم یواسش م-

 ؟یدوستش داشته باش نقدریهست که ا نجایا یکس-

 !!!!.........چون جنازه ها تنها دوستشون قبرشونه و جهنم... چون...ندارم یدوست گهیمن د....نه-

 يموها يرو یداد؛دستیمحبت و عشق م يجونش؛اون هنوزم بو یاز جسم ب یدل بکنم؛حت سیریاز آ تونستمینم

 يجنازه :گلومو قورت دادم و به دکتر گفتم يبغض تو.کشسته بود شیپ قهیچند دق نیهم دم؛انگاریسالمش کش

من اصالً جنبه !و باهام کردهیاون شوخ یبفهمم ک دیمشخص بشه؛من با فیسرد خونه؛تا تکل يرو بذار تو سیریآ

 !بوده یک سیریبفهمم قاتل آ دیبا!ندارم ارویشوخ نیا ي

 !تا االن کشته شده باشه دی؟شایکن دایقاتلش رو پ يخوایم يبعد چندسال چجور!سخته پسر یلیخ-

تک تکشون رو !رهیهم م هیسراغ بق!زنهیعمارت داره پرسه م نیهم ياون هنوزم تو!شک ندارم!کشته نشده-

 !زنمیبعداً بهت سر م....برم دکتر دیمن با....خوب یلیخ!سراغ من ادشیو بعد م شکهیم

 !عاشق يباشه آقا-

 !ستم؛بودمیمن عاشق ن...عاشق؟هه-
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 يقرار داشت،خارج شدم؛از پله ها باال رفتم؛هنوز تو نیزم ریز ياتاق کار بزرگ دکتر که تو يگفتم و از تو نویا

اگه !سمت جنگل ممنوعه رفتنیافتاد؛داشتن م ایبودم که چشمم به نرسا و آر سیریخاطرات خاك خورده ام با آ

 !ارهیبفهمه دخلشون رو م سییر

 شماها؟ دیریکجا م!دیستیبا... ایآر...نرسا:زدم دم،دادیدویکه به سمتشون م یحال در

 :تا بهشون برسم؛مشغول بگو بخند بودند که صحبتشون رو قطع کردم دیطول کش هیثان چند

 !ایآر-

 جانم؟-

 چرا؟ گهیتو د-

 !شیپ يخوش گذشت دفعه  یلیا؛خیب یتو هم اگه خواست...گهیجنگل د میرفتیم می؟داشتیچرا چ گهیمن د-

 !نیبرگرد نکهیبه شرط ا کنمیگزارش نم سییبه ر!سر توه نرسا ریهمش ز نایا!ش؟یپ يدفعه -

 .بهش خوش بگذره دمیم م؛قولیبر ایتو هم ب!گهیباش د هیبار پا هی م؟آردایبرگرد-

 !بهش بگو برگرده!ایآر!خوامینم-

 نیبگه که داشت سییبه ر یکس دونه؟اگهیمنو مقصر م سییر نیدونیمگه نم:بهش نگاه کردم و گفتم تیعصبان با

 ...نیرفتیبه سمت جنگل ممنوعه م

 .هرکدوم چند قدم عقب رفتند  ایلحظه نزسا وآر هیکه  دادمیم حیتوض شونیبرا داشتم

 !میکار دار یکه کل نیاالن برگرد نین؟همیدیشده؟از من ترس یچ:تعجب گفتم با

 !پشت سرت...پشت...آردا:که چهره اش قرمز شده بود،به پشت سرم اشاره کرد و گفت یدر حال نزسا

که  ياسلحه ا دنیبرگردم سرمو به عقب برگردوندم؛چند نفر ناشناس به ما زل زده بودند؛با د نکهیا بدون

 !کشتن اومده بودند يبهم دست نداد؛اونا برا یود،حس خوبدستشون ب

کرد خودشو کنترل کنه اما نرسا  یسع ایدم؛آریو نرسا رس ایآروم به سمت عقب رفتم تا به آر آروم

 .زدیچشماش ترس موج م يلرزش تنش رو حس کنم؛تو تونستمینتونست؛م

 !ایآر!آروم باش...نرسا:گفتم یآروم به

 بله؟-

 يچجور نایاون بلده با ا!به ماهان نیخودتون رو برسون!نیکنیپشت سرتونم نگاه نم ن؛بهییدویکه گفتم م یوقت-

 !رفتار کنه



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا B_بهداد حجام و کمند  –تاالر خون 

wWw.98iA.Com ٩٢ 

 آردا؟ یتو چ-

 !شهینم میمن طور-

 !يایب دینه تو هم با-

 !از تو محافظت کنم دیمن با!نرسا شهینم-

 ...اما-

 !نیماهان رو خبر کن!گردمیمن زنده برم!برو ایبا آر!اما نداره نرسا-

 .کیشل يرو به طرفشون دوختم؛اسلحه ها آماده بودند؛آماده برا چشمام

اگه !ذاشتمیاونا رو تنها م دیمن نبا!ننیبب بیو نرسا آس ایآر ذاشتمیم دیحبس کردم؛من نبا نهیس يرو تو نفسم

 !بخشم یخودمو نم فتهیواسه نرسا ب یاتفاق

 یزمان يبازه  هی سم؛انگاریریدوسال قبل از مرگ آبود؛بهتر بگم؛ شیسال پ 5که مبارزه کرده بودم، يبار نیآخر

 .نداختیم سمیریآ ادیکه منو  ینجات دادن کس شد؛تکراریداشت دوباره تکرار م میزندگ يتو

 يشدن صدا دهییسا يبه جلو برداشتم؛صدا یپا به فرار گذاشتند؛چند قدم ایکه گفتم،نرسا و آر ي "دییبدو" با

 .دیگوش رس ن،بهیزم يکفش نسبتاً کهنه م با شن رو

من از شما !ها یجلو لعنت نیایب:گلوم انداختم و گفتم يناشناس کردم؛صدامو تو يغضبناك به آدما ینگاه

 !ترسمینم

 !هیو نرسا رفتن؛من موندم و اون شش نفر بق ایشدن و سه نفرشون دنبال آر میحرفا بودن؛تقس نیتر از ا زرنگ

 هی يش رو گرفتم و فشارش دادم؛اونقدر که دستش رو تومشت یشون با مشت به سمتم حمله ور شد ول یکی

 نیزم يداد؛اونقدر درد داشت که بالفاصله رو یشکستن استخون دستش بهم حس خوب يخم کردم و صدا هیثان

 .دیچیافتاد و از درد به خودش پ

 ن؟یدیشد ترس یچ:زدم و گفتم یطانیش يلبخند

 يرنگمو قرمز کرد؛به اندازه  دیشرت سف یبازوم،به خودم اومدم؛قطرات خون ت يتو يزیت ریفرو رفتن شمش با

 !نبود يزیواسم چ گهیکه د زیشمش نیبودم ا دهیزحم د یکاف

 نیاما باالخره در اوردمش؛مرد رو با لگد به زم دیبر ریبا شمش ارم؛دستمیرو در ب ریکردم شمش یدستم سع با

 .شدن یمخف يجا برا نیبه بودند ؛بهترپرتش کردم؛اون دور و اطراف چند تا جع
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 يبشونم؛دستم رو رو تونستمینفس زدن خودمو م يزدم ؛خودم رو به جغبه ها رسوندم؛صدا یغلطت نیزم يرو

صدا توجهم رو جلب  نیازم بره؛چند تا گلوله به جعبه ها خوردند؛اما ا يزخم بازوم گذاشتم تا خون کمتر

 هی دیبا یبود ول یبه چه کس علقمت ادیفر دونمیدم؛نمیو نرسا شن ایبود که از سمت آر يادیفر ينکرد؛بلکه صدا

 !دخلمون اومده ادیاگه ماهان ن!کردمیم يکار

 یاتاقک کوچک يدور و اطرافم نگاه کردم؛صدا از تو دم؛بهیشن يفلز یش يشدن چکش رو رو دهیکوب يصدا

 !....اومد؛اون ماهان بود رونیازش ب يمتر ازم فاصله داشت؛قرد 300بود که حدود 

 یزمان قلب هیکه  یزنده بود؛به زمان سیریکه آ یتالظم افکارم عرق شده بودم؛برگشتم به قبل؛به زمان يتو

 !جاش رو گرفته یاالن سنگ یداشتم؛ول دنیواسه تپ

***** 

 !آردا کمکم کن..آردا-

 یبردن؛م یرو داشتن م شیریرفتم که آ ییسمت کسا وار،بهیبه د دنشینفر و کوب هیپس از کشتن  مهیسراس

 !بردن که بکشنش

اونا ده  یکه نجاتش بدم؛اما من تنها بودم؛ول کردنیبهم زل زده بودند؛بهم التماس م شیریپر اشک آ يچشما

 .بودن شترینفرم ب

پوستم حس کردم؛برگشتم؛تمام بدنم مثل کوره داغ شده  يچاقو رو تو يزیبه پشت سرمم نگاه نکردم؛ت یحت

 يزیود؛مشتامو گره کردم و با مشت به استقبالشون رفتم؛از خجالتشون که دراومدم،بدون توجه به خون رب

 د؛یچیگوشم پ يبرداشتم؛دوباره صداش تو سیریکتفم،قدم هامو به سمت آ

 !نذار منو بکشن....آردا  -

افتادم؛ضربات مشت  نیزماز پشت به  یول رمیافتاده بود؛خم شدم تا اسلحه رو به دست بگ نیزم يرو يا اسلحه

 يرینشونه گ هیکه  یندادم؛در حال یتیوارد دهنم شده بود؛اهم مینیشده از ب يجار شد؛خونیبه صورتم وارد م

 !بودخورده  شیشونیکردم؛گلوله به وسط پ کیکرده بودم،شل قیدق مهینصفه ن

افتاد؛از درد  نیزم يرو سیریهمه شون رو کشتم،آ یکردن؛وقت کیدرنگ بلند شدم و شروع کردم به شل بدون

 .دیچیپ یبه خودش م

 .پرت کردم و به سمتش رفتم يرو به گوشه  اسلحه

 تو حالت خوبه؟ سیریآ...سیریآ-
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 آردا...آردا-

 !یدر امان گهیدخل اونا رو آوردم؛د...نجامیجانم من ا...جانم:خاص گفتم یحالت با

تر  نییپا یکه کم یقیو زخم عم! شدم یمن زخم....آردا:گفت يخفه ا يصدا د؛بایلبخند کم رنگش بهم چسب با

 .از پهلوش بود،اشاره کرد

 .کردم و به سمت اتاق دکتر راه افتادم بلندش

**** 

بود که تونستم  نیا شیشده بود و خوب یزخم شیریبود که آ نیا يبرا شیبد!یو چه شب خوب!بود يشب بد چه

 !خوامشینجاتش بدم و بفهمه که چه قدر م

نه؛تموم نشده  یتموم شده باشه ول رهاشونیت کردمیم دم؛دعایگوشم بود؛به سمت ماهان دو يگلوله ها تو يصدا

 !بود

 .ن،افتادمیزم يشدن خون رو دهیپاش يصدا دنیبه پام برخورد کرد؛بعد از شن يماهان بودم که گلوله ا کینزد

 ردا؟شده آ یچ:بود،به سمتم اومد و با تعجب گفت دهیکه منو د ماهان

 .و به پشت سر و جلوم اشاره کردم! کمکمون کن پسر-

 ...ارمیاالن دخلشونو م...باشه-

 ستادهیکه ماهان ا ییخودمو کشون کشون به پشت جا....دمشید یرفت که من نم ییجا یعنیشد؛ دیناپد و

 .بود،رسوندم

اونا که  یاد؛ولیو نرسا م ایباعث شد کنجکاو بشم؛صدا از سمت آر ییکه صدا کردمیفکر م ایبه نرسا و آر داشتم

 ؟!ستنین

 "درنده "خودش رو که  ریبزرگ شده بود؛شمش یلیموتور خ هیبه لب سوار  یطانیش دم؛لبخندیرو د ماهان

 .....م؟یشروغ کن میتونیم:آورد و گفت رونیاسمش بود ب

*** 

 نرسا

چند  هی دیدویدست منو گرفته بود وم ایآر شدیم نطوریا دیبودم نبا جیگ یبودم خودم که حساب ختهیبهم ر اوضاع

  نمشونیبرگردم وبب یحت توستمیتاشون دنبال ما بودن نم

 رونیب میاز عمارت بزن دیبا_
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  ستین يبد فکر:ایآر

 قفل بود  یامتحانش کرد ول ایعمارت آر یسمت در اصل میرفت عیسر

  دنیبه دو میدوباره شروع کرد یلعنت:ایآر

 نگار ونورهان ممکنه تو خطر باشن شیپ میبر دیبا_

 مشونیتو خطر بنداز ششونیممکنه با رفتنمون پ:ایآر

 !!!!!حاال... میاز عمارت بر دیبا_

  میدیچرخیدور خودمون م میداشت انگار

 میشیجدا م:ایآر

 نه..نه یچ_

 ؟يدار يفکر بهتر:ایآر

 باش...نه _

 دونستمیرفت نم میمسق ایآر یاز راهرو ها ول یکیتو  دمیچیپ عیسر يامد یباال نم دنیدو ينفسم برا یحت گهید

باز کردم ورفت داخل  شویکی یدربود شانس یتو راهرو دراز کل کردمیکجا برم مدام پشت سرم رو نگاه م دیبا

رد گرفت د یلیزانوم خ نییاز پله ها افتادم پا نیواسه هم دمیوقفل در رو زدم وبرگشتم که برم جلوم پله بود ند

پله وپشته  ياز باال دنیدو یینزنم اشکم در امده بود همون موقع صدا غیکه ج دادمیدستمو رو دهنم فشار م

بود  کیبود اروم بازش کردم ورفتم داخل تار گهیدر د هیکنارم  سادمیوا یبه سخت دمیکه امدم داخل شن يدر

بزرگ از  يکایپالست يجنازه تو یکل ارمیدوباره دستم رو گرفتم جلو دهنم که باال ن زدمیکاش نم یچراغو زدم ول

 ریموش از ز هیجنازه ها حرکت کردن  نیاونجا رو برداشته بود اروم شروع کردم ب يگند يبود بو زونیسقف او

 زود ازش فاصله گرفتم یول کهیاز پالست یکیباال وخوردم به  دمیپر کمیپام رد شد 

 کشمتیروش اگه بتونم خودم ماوف کو_

سرش خم بود برش  کمیبزرگ بود مثل اهرم  يفلز لهیم هیبود رفتم سمت در کنار در  گهیدر د هیاتاق  ته

 داشتم

 الزم نباشه ازت استفاده کنم  دوارمیام_

 در رو باز کردم و واردش شدم  عیآشنا بود سر یلیصدا خ دیبه گوشم رس غیج يموقع صدا همون

*** 
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 :آردا

به زخمم  ینگاه هی!زده بشونیغ ایماهان بودم که متوجه نشدم نرسا و آر یجنجال يمحو مبارزه  اونقدر

جون به سمت ماهان رفتم؛اون از حد گذشته بود؛چرا ماهان  مهین يبا قدم ها.دیرس یانداختم؛خوب به نظر نم

 .کردیرو مرتب تکرار م يکلمه ا هیلب  ریشده بود؟همه ش ز ينجوریا

 نایتازه گرم شدم؟ا ینیب یآردا؟نم هیچ:گفت یطانیلبخند ش هیدستم به شونه ش زدم که به خودش اومد؛با  با

 !واسه کتک خوارهیبدجور تنشون م

 ستن؟ین اینرسا و آر!اومده شیپ یموضوع مهم:دمیتوپ بهش

 !میتاالر رو بگرد يتو میبر ایب!فرار کردن دیستن؟شاین:شد و گفت ادهیپ کشیتعجب بهم نگاه کرد، از موتور ش با

 رو بگرده؟ یتاالر به اون بزرگ خوادیم یحاال ک:بود؛به سمت جلو هلش دادم یمنطق حرفش

 بود؟ یبه نورهان و اون دختره که دوس نرسا بود اسمش چ-

 !دمشیکه اصال ند هیمنظورت نگاره؟چند روز-

 !کمکمون کنه تونهیکه م هینورهان تنها کس-

 !ایاتاق نرسا،تو هم برو اتاق آر رمیمن م!وبخ یلیخ:کردم و گفتم یپوف

 اتاق نرسا؟ يریچرا تو م: کرد و با طعنه گفت یاخم

لحظه صبر کن  هی!نه تو جناب ماهان خان!منو موظف کرده که از اون محافظت کنم سییر نکهیواسه ا-

 !یگفتیلب م ریز يزیپوشا چ یموقع مبارزه با اون مشک یداشت دمیمن شن!نمیبب

لوم  سییبه ر!زدمیخودم حرف م يداشتم با خدا:دیبه گوشم رس رفت،صداشیم ایه به سمت اتاق آرک یحال در

 !قیرف يگپ نزد يوقته با اون باالسر یلیخ!آردا يایبهتره به خودت ب!یدونیخودت م يبد

رو ازم  دمیکشیکه با نفس هاش نفس م یمنو،عشق منو،نفس منو،کس سیریکه آ ییبزنم؟با کدوم خدا؟خدا گپ

نتونستم انتقامش رو  یکه به ناحق کشته شد و حت یگرفت؟اونم درست قبل از ازدواجمون؟قبل از ازدواج با کس

باهات گپ  هیمدت هی من!خدا رم؟آرهیکه براش مونده ازش بگ يزیکنم و همه چ دایرو پ رم؟قاتلشیبگ

 ؟یرو ازم گرفت سیریچرا آ!علت و معلول نبودن یب شناختمش،کاراشیکه من م یینزدم؛خدا

که قاتل  یتا وقت!ایچشمام حلقه بست؛دستم رو مشت کردم و به سمت اتاق نرسا قدم برداشتم؛خدا يتو اشک

 !!!زیبودن نسبت به همه چ یو خنث یبا قلب سنگ يبنده ا هی!نمینشه من هم دایپ سیریآ

**** 
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 :نرسا

 !من ي چارهینگار ب!رو خم کردم و وارد اتاق شدم؛نگار رهیگ د،دستیلرز یکه دستام م یحال در

 یچشماش گود رفته بودند؛وقت ریکرده بود که ز هیگر نقدریخت؛ایر یرو بغل گرفته بود و اشک م زانوهاش

 .دیدرنگ بلند شد و منو در آغوش خودش کش یمتوجه حضورم شد،ب

 ..نرسا-

 ؟یینجایشده؟تو چرا ا ی؟چيجانم نگار-

 !کنمیحسش نم گهید!بچه م افتاده کنمیمن فکر م-

قدم فاصله  هیمرگ  کردم؛بایمن داشتم از مرگ فرار م!کنهیم جایحست ب!عه:رو محکم گرفتم و گفتم بازوهاش

 !که گمش کردم دادیداشت منو نجات م ایآر!داشتم

 ؟یاالن خوب-

 ؟یینجایتو چرا ا!آره :دادم و گفتم شیتحول يلبخند

 ؟يببر نجایمنو از ا شهیم!هیک دمیبود و نفهم دهیپوش نجا؛صورتشیفرد ناشناس منو آورد ا هی-

 !میبر!لیبا کمال م:گرفتم و گفتم دستشو

بود؛آب  دهیمقابل افتاد؛نگار از ترس بهم چسب واریرو د یترسناک ي هیکه سا میچند قدم دور نشده بود هنوز

کردم  یو من سع رفتیذهنم رژه م يتو يهر اتفاق بد يدهانم رو قورت دادم و چشمام رو بستم؛انتظار برا

 ...آروم...خودمو آروم کنم

 اونجاست؟ یک:گرفته گفتم ییدهنم رو قورت دادم و با صدا آب

 !اونا اومدن تا منو بکشن:بود،در گوشم زمزمه کرد دهیکه بهم چسب نگار

 "تو رو بکشه نگارجون؟ تونهیم یک"شدم؛ خکوبیجوابشو بدم که سرجام م خواستم

لفظ رو به کار نبرده؛اما هنوز هم  نیجز نورهان ا یکس دمیکه فهم اوردمیبه ذهنم فشار ن یلیخ دیجون؟شا نگار

 .بودم دهیته دلم ترس

 دنینشسته بود،انگار با د میشونیپ يرو شیپ قهیکه تا چند دق يقدم هاشو به سمتمون برداشت؛عرق سرد هیسا

 ؟یینورهان تو:دادم و با لبخند گفتم رونیشد؛نفسم رو ب دینورهان ناپد

 ...دستش بود و  یبیو غر بیبا اسم عج یرنگ یموهاشو مرتب کرده بود؛دستبند آب نورهان
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بود که به ما حمله ور  ییاز کسا یکیمنو بکشه؛اون  خواستیم خت؛اونیر يهر ،دلمیمیقد يریهفت ت دنید با

 .ارنیدخلمون رو ب خواستندیشده بودند و م

شکمشه؛رو به نورهان کردم و  يکه تو یگناهیب يو بچه  کشه؛نگاریکه اون نگار رو م نمیبب تونستمینم

 !نرسون بیبه اونا آس یمنو بکش ول:گفتم

 ؟یرو بکشم ؟واسه چ ؟تویچ:شد و گفت رهیگرد شده ش بهم خ يبا چشما نورهان

رو پشت سد  شدنیم يجار دیکه با ییزانو زدم؛دستمو مشت کردم تا اشکا نیزم يانداختم و رو نیبه زم خودمو

 .فمینشون بدم که ضع خواستمیشون کنم؛نم رهیچشمام ذخ

که  دونمیخودت رو به اون راه نزن نورهان؛من م:به سمتم اومد که کف دستمو جلوش گرفتم و گفتم نورهان

 ...منو بکش ؛اولیما رو بکش يخوایم

 !نورهان که از خودمونه...نرسا؟بلند شو یکنیم کاریچ-

 دستش؟ يتو يدیرو ند س؛اسلحهین گهید-

 !نه يوا:گفت ینیغمگ ياسلحه،چند قدم به عقب رفت و با صدا دنیبا د نگار

در ضمن من به شما قول !دفاع از خودمه يفقط برا نی؟ایگیم رویهفت ت نیا:زد و گفت يقهقه ا نورهان

 !نه دشمن نیمن يدادم؛شما دوستا

 .کردمیبهت شک م دیمتاسفم نورهان؛نبا:شدم،گفتمیکه بلند م یلانداختم و در حا نیینورهان،سرمو پا يحرفا با

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا:دیآروم شده بود،با خنده پرس یهم که کم نگار

 !تا کمکتون کنم دم؛اومدمیشما رو شن يصدا-

 رون؟یب میبر نجایاز ا شهیحاال م!ییحس شنوا یمرس:با لبخند گفت نگار

 .و با دست به سمت راستش اشاره کرد! البته-

که از  یحال شد؛دریکه به اتاق من و نگار ختم م ییپله ها نییپا قاًیدم؛دقیکه خودمو وسط تاالر د دینکش یطول

 ؟يراهارو از کجا بلد نیتو ا:گفتم کردمینورهان تشکر م

 !کردم یزندگ نجایمن ا-

 ...عیسر...لطفا دیهمه جمع بش:دیبه گوش رس سییز جمله را يافراد يکه صدا میصحبت با نورهان بود گرم

به خودش اومد و  يا کرد،لحظهیکه منو بهت زده نگاه م م؛نگاریانداخت یو به پشت سر نگاه میبرگشت

 س؟ین ایبستن،آر ریکه به دست و پاش زنج یاون کس...اون:گفت
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 ....استیمتاسفانه اون آر:خفه گفتم ییصدا با

با پوزخند به ما که وسط سالن  گهید يایلیبسته شده بود کوروش وخ ریبا زنج یزخم ایادم تو سالن بود ار یکل

  کردینگاه م میبود

 بود یخوب يباز:کوروش

 ؟یچ_

 ادیتو منو ...؟نرسايامد یم نجایبه ا دیکه با ينبود یانقدر احمقم که نفهمم تو کس يواقعا فکر کرد:کوروش

 وجود نداره که به شما کمک کنه ییخدا یول...از خداش کمک خواست یلیاونم لحضه اخر خ يندازیم سیریآ

  میکردیتا با خشم بهش نگاه م3 ما

براشون پهن  یتو چه دام دونندیهستن م نجایکه ا ییخودت کوروش کسا ياحمقانت رو نگه دار برا يحرفا_

 ؟يکرد

ها  یکیتار ریواس کردنیرو پرستش م طانیکه ش ییکردم به قدم برداشتن به سمت جلو وبه سمت ادما شروع

 بودن

 رو شما رو بکشه؟ کی دیکه شا دیافت یفکر نم نیرو چطور شما به ا يا گهیهرکس د ایاگه اون منو بکشه _

 کشمیخودم رو نم يمن بچه ها:کوروش

 کاریکه چ یرو ازشون گرفت یعال یزندگ هیلذت  يدور کرد شونیواقع يبچه؟تو اونا رو از خانواده ها13_

 يپست تر طانمیادم بکشند؟ تو از ش...کنند؟

 حاال یول...نرسا رسونهیلطفت رو م نیممنون ا:کوروش

 در آورد بشیچاقو ضامن دار از تو ج هیقدم برداشت و ایبه سمت آر اروم

 سپرده نشه طانیکه اون به ش یدعا کن...یتونیخب م...يتو که انقدر به خدا باور دار:کوروش

خودم ...در گوشم زد يبد غیروشو برگردوند نگارم ج عینورهان سر دیکش ایآر يگلو ریچاقو رو ز ادیسرعت ز وبا

چند لحضه بعد سرش خم شد ...کردیبا چشماش به من نگاه م ایشدم آر رهیفقط با تعجب به صحنه روبه روم خ

 کردیم هیگرنگار که بلند بلند  نییاز چشمام امد پاقطره سمج اشک  هی نییسمت پا

 !!!!!لعنت به همتون...لعنت به تو کوروش_

که از  وونهید يشده بودم اجازه داده بودم تا همون نرسا وونهید رونیب دمیتفنگ نورهان رو از دستش کش عیسر

رو  یبیعج یت چپم امد وگرمگلوله از سم کیشل يبرگرده سرجاش تا تفنگ رو گرفتم باال صدا دیترسیمردن نم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا B_بهداد حجام و کمند  –تاالر خون 

wWw.98iA.Com ١٠٠ 

 دیچیمچ دستم پ يتو یناک حشتو یلیبعد تفنگ از دستم افتاد ودرد خ يمچ دستم حس کردم لحضه ا يرو

 زدم يبلند غیو ج نیافتاد رو زم

 ...ایلطفا ب...اردا_

 

 میافتاد؛اشک لعنت ایچشمم به جسد آر يلحظه ا يد؛برایشن یافتادم و آردا رو صدا کردم؛اما انگار نم نیزم به

به  یمن لعنت...من!رمیرو بگ ایکشته شدن آر ياز اون نتونستم جلو رم؛بدترینتونستم جلوشو بگ نباریشد و ا ریسراز

کشته  ایحاال آر...اما حاال!نهیبب يصدمه ا چکسیه نکهیاونم بدون ا!دمیخودم قول داده بودم که همه رو نجات م

 !متاسفم آردا؛متاسفم:کنم انشیرو با تاسف بکلمه  هی تونستمیشده بود ومن فقط م

و  شدیاونقدر خون از دست داده بودم که داشت پلکهام بسته م کنمیم کردم؛فکریحس م شتریخون رو ب یگرم

 !شدمیم هوشیب

 یزخم سطح هیدست بذارم و به خاطر  يدست رو تونمینم!بگذرم ایاز مرگ آر تونمی؛نم!تونمیمن نم!نه اما

 ایهم به سرنوشت آر هیبذارم بق تونمینم!بکنم تونمیکه م هیحداقل کار نیا!رمیانتقامش رو بگ تونمیم!بشم هوشیب

چه  سیریآ سم؟مگهیریآ هیشبمن  گنیم شه؟چرایم یچ یحس مبهم و لعنت نی؟ایخودم چ یول!دچار بشن

 از آردا شده بود؟ يزیبود؟جذب چه چ یشکل

 يتو يدیافتادم؛درد شد نیزم يرو یمحکم یلیکردم بلند بشم که با س یگذاشتم و سع نیزم يدستمو رو کف

با لبخند  يبستم و بازشون کردم؛مرد يلحظه ا يبرا کرد؛چشمامویخون بدترش م يفکم احساس کردم و مزه 

 یلیخ!یهست یخوشگل رعجب دخت:در گوشم گفت ياز قهقه ا کرد؛بعدیسرم بود و بهم نگاه م يباال یطانیش

 !هم جسمت و هم روحت!یخانوم یتو مال من!بودم يلحظه ا نیظر چنوقته که منت

بکنم؟هر لحظه  تونستمیم کاریاما من چ!امکان نداشت بذارم که اون مرد بهم دست بزنه!امکان نداشت نیا!نه

 !راه رفتن هم نداشتم ينا یحت!رو از خودم دور کنم؛اما نتونستم يدیکردم نا ام یرفت؛سعیازم م يشتریخون ب

 !ذازمینم!یباهام بکن يکار نیهمچ ذارمیمن نم!یبرو به درك عوض:گفتم یفیضع يصدا با

 ینیب یحاال م:دستش گرفت و گفت يچونه م رو تو تیمرد محو شد و جاشو به اخم داد؛مرد با عصبان ي خنده

 !یتو مال من!خوشگله

م ،دستش شل شد،عقب شده؛مرد با همون اخ دیگردنم قطرات خون پاش يحس کردم که رو يلحظه ا يبرا

 .افتاد نیعقب رفت و بعد محکم به زم
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 "!تر از دهنش زد؛گندهیم ادیآخه حرف مفت ز!به گلوش زدمیم دیبا!شرمنده نرسا"

 يریبگ دیرو با ایانتقام آر:التماس بهش گفتم کرد؛بایبهم نگاه م تیاز لبخند و عصبان یبود که با مخلوط ماهان

 !من شو و برو کوروش رو بکش الیخیب!ماهان

خودشون  هیبق!ببرم رونیتو رو به ب دیمن با!رهیبا آردا درگ یاون عوض:سمت چپش اشاره کرد و گفت ماهان

 !انیم

 !نه فقط من و تو!میبود که همه باهم بر نیقرار ا!نبود نیقرار ما ا!نه ماهان:گفتم یناراحت با

بعدش من !خانواده ات شیپ!به خونه ات يبرگرد یتا بتون رونیب برمتیمن فقط م!فقط تو:اضافه کرد یاخم با

 !کنمیکمک م هیو به بق گردمیبرم

من !ماهان نیبب:بلندم کنه،گفتم کردیم یکه سع یدر حال!هیاز چهره ش بفهمم که حرفش کامالً جد تونستمیم

 یو بر خوشحالکه پولشون ينه اون پدر و مادر!نییمن شماها يدر ضمن خانواده !رمینم ییبدون شما جا

خوب از  تونهینم!اهاستاون سنش کمتر از شم!ماهان تهینجات دادن نورهان در اولو!دنیم حیدخترشون ترج

 !ادیاونم ب نکهیمگه ا امیمن نم!خودش دفاع کنه

 تونستمیواقعاً نورهان کجا بود؟نم یول!کنار اونا بمونم تونستمیبهونه بود تا م هینورهان  دونستمیم خودمم

 !نمشیبب

 !داشت ازش دفاع کنه یبود و سع ستادهینگار ا يجلو!دمشینم؛دیتر کردم تا بتونم بهتر بب زیر چشمامو

***** 

 :نگار

 ییکوچولو يحمله قرار نگرفته بودم که نورهان با اون سنگ و قالبش منو نجات داد؛فرشته  نیمورد اول هنوز

 !بود کمیداداش کوچ يکه جا

 !شک نکن!بزنه نگار جون بیبهت آس یکس ذارمینم:تبود،گف ستادهیکه جلوم ا یحال در

 یدرد به خودش م دش؛ازیکوب نیدست نورهان رو گرفت و به زم یپوش اهیحرفش تموم نشده بود که س هنوز

 !بخشم یشکسته باشه؟اگه شکسته باشه خودمو نم شیینکنه جا!من يخدا يد؛وایچیپ

رو  فشیکث يچهره  تونستمیکه م یپوش که هنوز چهره اش مشخص نبود،به سمتم اومد؛در حال اهیس

 !....اگه تو رو نکشم سیو من اسمم فروزان ن!دهیمرگت فرا رس!سالم نگار:نم،گفتیبب
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بود من قدم قدم  يبد یلیخ تیشده بودن وضع ریآورد تو سالن همه باهم درگ رونیخنجر ب هیتو کمرش  از

 امد جلو یواون اروم اروم م تمرفیعقب م

 ؟یکنیم نکارویچرا؟چرا ا_

 ستین نجایجاشون ا فایمنه ضع نهیخشم وک يکار از رو نیکه ا ؟معلومهیتو احمق:فروزان

حس نکردم چشمامو  یچیه یوچشمامو بستم ول دمیکش غیمنم ج نییرو کامل برد باال و با شدت آورد پا خنجر

 من خنجر فروزان رو گرفته بود  يباز کردم ماهان جلو

 کجاست  گاهتیکنم جا ياداوریخواستم بهت ...شد فایصحبت از ضع:ماهان

 یاوه سگ دخترا خوب براشون دم تکون بده عوض:فروزان

شد دست فروزان رو محکم فشار داد وخنجر از دستاش ول شد بعدم با زانوش محکم رد تو  یعصب ماهان

دورش  يرایخواستم از اون درگ کردیسمت نورهان ناله م دمیدو عیمنم سر نیصورت فروزان اون افتاد رو زم

ومن  خوردیترك م شتشکستن از باال سرم امد سرم رو گرفتم باال سقف دا يکه صدا يکنار هیکنم وبکشمش 

 تو شک بودم 

 !!!!!نگار مواظب باش:نرسا

  نییبزرگ از سقف افتاد پا کهیت هیهمون موقع  گهیطرف د هی میخورد بهم باهم پرت شد یکیموقع  همون

*** 

 نرسا

 شیسالن آت يپرده ها کردیبا شک داشت به سقف نگاه م دمیبه موقع به نگار رس یول کردیبدنم درد م نکهیا با

گرفته بود  غیج يحاال در به در دنبال راه فرار بودن سالن رو صدا کردنیکه داشتن دعوا م یتیگرفته بودن جمع

بود نشسته بود وبا وحشت به اطراف نگاه  هوشیسر نورهان که ب يشده بود نگارم باال ریماهان با دوتا پسر درگ

  دیخندیکوروش م یبود ول یزخم يشده بود وبدجور ریاون با کورش درگ...نگاهم به آردا افتاد کردیم

چشمم فقط به آردا بود کوروش امونش  دمیدیرو هم نم يروز نیچن نیتو عمرم خواب ا کردیدستم در م منم

کردم بهشون  یبلند شدم وسع نیمشتش باالخره کار کرد وآردا افتاد زم نیمشت اخر ریواونو گرفته بود ز دادینم

 بشم  کینزد

 یمتعلق به منه آردا تو سرباز آهن زتیجسمت روحت همه چ!!!ییییییفهمیبچه من خودم بزرگت کردم م:کوروش

 تیبه زندگ زنهیدختر که داره گند م هینه سگ  یمن هست
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 آردا رو گرفت وبلندش کرد قهیجلو  رفت

 يکرد کاریچ نیخووووب بب نیبب:کوروش

 نیزم يکه افتاده بود رو ایبرد سمت آر دیآردا رو گرفت وکش يموها بعدم

  رنیمیچشمات م يدارن جلو تیوحاال تمام خانواده واقع تیدوست بچگ:کوروش

 موهاش کنده نشه نیاز ا شتریگرفته بود که ب دست کوروش رو آردا

 دیناام...پسر يکرد دمیناام:کوروش

که نگار داره  دمیبزرگ باز شد د یسالن به در باالخره در چوب يتو تیجمع يآردا رو پرت کرد با فشار ها محکم

که اورده بودن امد نورهان رو انداخت رو  ياون دکتر کردنیبه سمت در حمله م تیجمع کنهیاطرافشو نگاه م

 هیاسلحه هم دستش بود که  هیسمت آردا  دیدو یبرد سمت در ماهان داشت م دیکولش ودست نگار رو کش

 پسره حمله کرد سمتش

  نیزم وانداختش

 !!!نرسا:ماهان

م وتو هوا رو ول کرد میبتونم کمکش کنم که اسلحه رو پرت کرد سمتم دست زخم دیبرم سمتش شا خواستم

کل  کردمیدستم نگاه م يگرفتمش حاال حواس کوروش هم به من جمع شده بود با ترس به اسلحه تو

 ینیبب وزهن شدیم یبرداشته بود ول یمشک يسالن رو دود ها نییآمد پا یداشت م شیساختمون بر اثر آت

تو از ... یفیتو ترسو وضع یستریتو از مردن م!يکه تاحاال نمرد نهیواسه هم یترسیتو م!ترس نرسا ترس:کوروش

 یترسیم زاتیاز دست دادن عز

 کردم اینگاه به آر هی

مرده همش  ایتوئه که آر ریتقص نجایتوئه که اون امد ا ریتقص یاز نگار مراقبت کن ینتونست چوقتیتو ه:کوروش

 !!!!توئه تو ریتقص

 ...نه...نه_

 سر توئه که همه مردن  ریچرا همش ز: کوروش

 نیبود آردا خودشو رو زم رینفر درگ2ماهان با  ختیریاشک از چشمام آروم آروم م دیلرزیتو دستم م اسلحه

همه ...خندنیدارن بهم م یعمارت لعنت نیا يوارایدرو د کردمیحس م...تا بتونه بلند شه  دیکشیم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا B_بهداد حجام و کمند  –تاالر خون 

wWw.98iA.Com ١٠٤ 

 نیا زیبه همه چ...منبه  دنیخندیکه م دمیدیم دیسف يرو با ماسکا ییها هیسا شیدود آت يتو...دنیخندیم

 ...کردنیبار تو عمرم درد م نیاول يدستام برا يرو غیت يزخم ها...من یبه زندگ...یزندگ

 شدیم کیکوروش قدم به قدم بهم نزد کردیم ینیتو دستم سنگ اسلحه

 ...نه:آردا

 وبه پشت سر کوروش نگاه کردم به آردا دیچرخ سرم

به ...؟یداشت نانیقدر به خودت اطم نیهمش هم...مگه نه؟... يدتو نجاتمون دا...نه...ستین نطوریا...نه:آردا

 ؟يزدیکه ازش دم م ییخدا

 نرسااااا االی:ماهان

 نرسا يحرفا نیتر از ا فیتو ضع یول...باال نگه دارن دتویام خوانیبه حرفاشون گوش نده اونا فقط م:کوروش

 نه_

 دمیخودم د يبا تعجب کوروش رو رو نگاه

 ستمین فیمن ضع_

 یمنو بکش يخوایچطور م ينکرد کمیتو تاحاال شل:کوروش

 کنهیاون م...کنمیکارو نم نیمن ا...اوه نه_

اسلحه به دستش  نکهیبود پرت کردم به محض ا سادهیاسلحه رو واسه آردا که حاال پشت سر کوروش وا بعدم

کوروش اون  ين زانوگلوله از اسلحه به سمت استخو هی کیبود با شل يکوروش برگشت وبرگشتت مساو دیرس

 سمت ما دیودو شدوشروع کرد به هوار زدن ماهان باالخره از دست اون پسرا خالص  نیزم يافتاد رو

 رونیب میبهتره بر:آردا

به  زدیاسمم رو صدا م ادیکه با فر دمیشنیلحضه اخر صداشو م میفاصله از کوروش به سمت در راه افتاد با

 جلومون دیچیپ نیماش هی میاز عمارت خارج شد نکهیمحض ا

 زود دیسوارش:نگار

 لحضه برگشتم سمت عمارت هیسوار شدن خواستم سوار شم که  همه

 ایمتاسفم آر_

 ...سوار شدم عیسر بعد

 آتش سوخت  يوتو ختیکم کم عمارت فرو ر شدیاز عمارت دور م نیماش یوقت
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 چیبود وحتما مارو سوال پ ریدست من ت يتو مارستانیب میوجه بر چیبه ه میتونستیخونه دکتر نم میرفت ما

  کردنیم

منو  يبود نگار و بچش هم سالم بودن دکتر هم زخما هوشینشده بود وفقط ب شینورهان طور خداروشکر

 بود نورهانم از همه بهتر بود دهیند بیآس یلیپانسمان کرد آردام خ

جنازه فروزان  یعمارت فرار کرده بودن ول يادما شتریروزنامه راجب اون حادثه زده بودن ب يتو فرداش

 کرده بودن دایرو پ گهید يایلیوکوروش وخ

 خوب بودن  زایچ هیبق...ایجز غم از دست دادن دوست وبردارمون آر به

 هیهم بودن فعال قرار بود ما  کیتو ج کیج يودکتر ونگار بدجور کردیجو رو عوض م اشیبا مسخره باز ماهان

 میمدت خونه دکتر بمون

 يبودن منم تو آشپزخونه خواستم برا رونیونگار ودکتر ب کردیدعوا م ونیداشت با ماهان سر کنترل تلوز نورهان

 رو دستم ختیر ییچا کمیدور دستم هنوز باند بود  زمیبر ییخودم چا

 اخ_

 مراقب باش_

 ختیخودش ر يگذاشت برا وانمیل هی ختیر ییرو ازم گرفت برام چا يآردا پشت سرم بود آمد کتر برگشتم

 ممنون_

 کنمیخواهش م:آردا

 میسادیتو آشپزخونه وا همونجا

 خانوادت؟ شیپ يگردیبرم...تو:آردا

 نه فکر نکنم_

 ؟یکن کاریچ يخوایپس م:آردا

 کنمیخونه اجاره م هیو خب بعدشم ...خوب بشم کار نکهیبه محض ا_

 کنمیم نکارویمنم هم هیخوب دهیا:آردا

 با خودم رمبیاره احتماال نورهانو هم م_

 اون بردار ماست ی؟ولیچ:آردا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا B_بهداد حجام و کمند  –تاالر خون 

wWw.98iA.Com ١٠٦ 

 د؟یایبر ب نیاز پس ا دیتونیم یبگ يخوایم دیشما پسر_

 میدار ينظر هیخب راستش منو نورهان :ماهان

 تو آشپزخونه بودن همون موقعه هم نگار ودکتر امدن نجایباال ا میدیآردا پر منو

 خب؟_

 م؟ینکن یخونه زندگ هیچرا همه باهم تو :نورهان

 ...اما_

 خانواده  هی میشیم ادیخوب م یلیبنظر خ يواااا:نگار

 مینگفت يزیچ گهیآردام د منو

 شد؟یم یچ کردمیرو نم نکارایاگه ا نکهیبه ا کردمیزد به سرم رفتم تو تراس وبه اسمون نگاه م یخواب یب شب

 ...مگه نه؟ مونندیم شهیهم يبرا...نایا...دستام  يرو زخما دمیرو کش دستم

 بره؟یخوابت نم:آردا

 برگشتم

 تو هم؟...نه_

 اره منم:آردا

 شدم رهینگاهش افتاد به دستام خودمم دوباره به دستام خ سادیکنارم وا امد

 ...از روزگاره ادگاری...نایا_

 ستنیجالب ن:آردا

 ستیروزگار اصال جالب ن...حق باتوئه...اره_

  میساکت شد دوتامون

 اون...سیریآ...نمیبب_

 ستین نیزم يو قطعا فرشته ها جاشون رو...فرشته بود هیقعا وا...اون:آردا

 بوده زیبرات عز یلیخ یحت...متاسفم_

رو بهم نشون  زایودوباره همون چ يتو امد...نکهیتا ا...من فراموش کردم یبهم نشون داد ول زایچ یلیاون خ:آردا

 يداد

 یتو راست بگ دمیشا...خب...فقط...من _
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 رو در آورد و انداخت دورم شرتشیآردا سو دمیلرز کمیامد  باد

 ممنون_

 بازوش افتاد کیلباسش نزد ریز یمشک زیچ هیبه  چشمم

 نه؟ هیخالکوب...اون_

 روزگار ادگاری...من خوش دارم بهش بگم:آردا

 کردم يا خنده

 ؟یگردونیحرف خودمو به خودم بر م_

 ش؟ینیبب يخوایم:آردا

 اره_

 بال فرشته ها  هیشب شیکیبود  یبال خفاش شیکیراستش دوتا بال بود  کتف يدر آورد طرح پشتش رو لباسشو

 قشنگه_

 ممنون:آردا

 کرد تنش  لباسشو

 ؟یکن کاریواقعا چ يخوایم...ایهمه قضا نیبعد ا نمیبب_

 نه؟ پرستمیکه م هیزیمنظورت راجب چ:آردا

 قایاره دق_

 رمیبگ ادیرو ازت  زایچ يسر هیالزمه  کمیفکر کنم  دونمینم:آردا

 زدم  يلبخند

 ؟یتو چ:آردا

 کنم وازش لذت ببرم یزندگ خوامیم...بار تو عمرم نیاول يبرا...فکر کنم_

 دستم حس کردم آردا دستم رو گرفته بود تو دستش بهش نگاه کردم يرو رو یبودم که گرم رهیروبه رو خ به

 منم:آردا

 میشد رهیبه رو به رو خ دوتامون

 وقتا  یبعض سرنوشت

 همه ما در نظر گرفته يبرا يقابل تصور ریوغ زیانگ جانیه يها قسمت



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا B_بهداد حجام و کمند  –تاالر خون 

wWw.98iA.Com ١٠٨ 

 یکنیم يباز يبه خودت داره که چجور یبستگ

 سخت یاسونه و زندگ مرگ

 ادیبه دست م یکه به آسون یپاداش یول

 ...ه؟یداشتن دوست

 

 

 انیپا

 

 

 

 

  94 ردیبهشت ا  : تایپ در نودهشتیا یینها انیپا
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