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 :مقدمه

که حکم  ییاز جا ییرها یآر خواهمیم ییگردم. من رها یدنبال راه فرار م دام افتاده ام! به الیواقع و خ انیم ییجا
 من دارد! یرا برا یابد یزندان
 یماند؛ مرگ یمثل ناقوس مرگ م میبرا شیکه صدا یاز زندان خواهمیم ی. آزادگردمیکه بروم آخر به آن برم هرجا

 شوم. یتر م کیو نزد کیکنم به آن نزد یکه هر دم حس م
*** 

 و با ذوق گفتم: دمیخودم چرخ دور
 چه خوشکله؟ ینیبیم ایآرال -

 گفت: دیبار یکه از چشمانم م یکرد و بدون توجه به خوشحال یپوف
 !نمیب یالبته که م -

رنگم  یاتاق صورت ییبایرفت. محو ز رونیمن رو نداشت از جاش بلند شد و از اتاق ب یخنده یاصال حوصله حت امروز
 کردم و حاال به دستش اورده بودم. یرا م شیکه سال ها آرزو یشدم، اتاق

لبم نقش بسته بود. با حلقه شدن  یکردم لبخند رو ینگاه م ابانیو بازش کردم و به خ دمیطرف پنجره اتاقم دو به
 :دیچیبابا در گوشم پ یتنومند دور کمرم به خودم اومدم صدا یدست

 ا؟یخوشت اومد مل -
 گرفتم. یبغلش جا یو تو دمیکردم و به سمتش چرخ رو از دورم باز دستاش

 .یبابا مرس یقشنگه بابا مرس یلیخ -
 و گفت: دیبسته بودم کش یرنگم که خرگوش یلـ ـختـ شکالت یبه موها یدست بابا
 ؟یموافق میمامان رو کمک کن نییپا میبر ایدل بابا. ب زیکنم عز یخواهش م -

 میرو بساز مونیکه قراره تا آخر توش زندگ یبا عشق به خونه ا میرفت نییتکون دادم و همراه بابا به سمت پا یسر
تنها  دیذوق داشت شا یخونه کل نیا یمامان برا یهست و حت یقبل یکه بزرگتر از خونه  یکردم خونه ا ینگاه م

به خونه انداخت و به سمت اتاقش  الیخینگاه ب هی اسینداره آرال یحس چیاصال ه دیاز نگاهاش فهم شهیکه م یکس
 رفت!
*** 

 روز بعد پنج
 و گفتم: دمیکه به سرم زده بود خند یکمدم که باز شده به فکر دنیسمت اتاقم رفتم و از د به
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 باشه. ایکار آرال تونهینم نیا اینه! نه! مل _
 دنیخونه رفتم. مامان درحال نوششدم و به سمت آشپز ریسراز یچوب یرو بستم و از اتاق خارج شدم و از پله ها موهام

 قهوه بود کنارش نشستم.
 کجاست؟ ایآرال زمیعز ایمل -

 باال انداختم و گفتم: یا شونه
 .شدیم داریزودتر از ما ب شهیو هم زهیسحر خ ایآرال ادمهیکه  ییمامان تا جا دونمینم -

 گرفته بود گفت: یکه رنگ نگران ییگذاشت با صدا زیم یفنجون قهوه اش رو مامان
 شده؟ ضینکنه مر _
 که حالش خوب بود! شبید _

از حال  نانیاطم یشدم و پشت سر مامان برا ریخوردن ش الیخیرفت. ب رونیاز جاش بلند شد و از آشپزخونه ب مامان
 رفتم. ایآرال

 و گفت: دیاز جاش پر ایآرالرو باز کرد. خواب بود! مامان به سمتش رفت و آرام صداش زد که  ایآرام در اتاق آرال مامان
 ب... بله؟ -

 اش گذاشت و گفت: یشونیتر شد و دست برپ کینزد ایبه آرال مامان
 زم؟یحالت خوبه عز -

 به ساعت نگاه کرد و گفت: دیچشماش رو مال ایآرال
 .دمیخواب رید نیواسه هم ومدیخواب به چشمام ن شبیمامان د دیببخش -
 .یصبحونه بخور یای. بهتره بزمینگرانت شدم عز -

 .امیاالن م چشم
*** 

 باز کردم. مهیدر زدن اتاق، خوابالودچشم هام ن یصدا با
 ه؟یک -

کردم بازشون نکنم تا خواب از چشمام نپره به سمت  یم یباز که سع مین یاز جام بلند شدم و با چشما دمینشن یجواب
 دمیرو د ایدر رفتم با باز کردن در، آرال

 ؟یخوایم یزیچ ایآرال -
 شدم گفتم: رهیصورتش خ یفشرد افتاد! سرم رو بلند کردم و تو یبه دستاش که انگشتاش رو م چشمم

 ا؟یآرال -
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 خودش اومد و گفت: به
 ؟یو... در رفت یدر اتاق من رو زد شیخورده پ هی... راستش رو بگو تو... تو ایمل -

 نگاش کردم و گفتم: باتعجب
 در اتاقت رو بزنم وبرم؟ دیدم؟ چرا باخواب بو ینیبیمگه نم ایآرال یگیم یچ -

 و گفت: دیکش یقیعم نفس
 !دونمی...نمدونمینم -

 دستاش گذاشتم و گفتم: یرو دستم
 حالت خوبه؟ -
 اش گذاشت و کالفه ومضطرب گفت: قهیشق یدستم برداشت و رو ریاز دستاش رو از ز یکی
 .ریبخ! شبدونمینم یعنینه...  -

 چش شده بود؟! ایکردم. آرال یبهش نگاه م رهیکه به اتاقش رفت و در رو بست خ یرو پس زد و رفت.تا لحظه ا دستم
پرده  شبید ادمهیکه  ییشدم و به پنجره نگاه کردم تا جا داریافتاب به چشمام ب میحس گرم شدن تنم و نور مستق با

انداختم هشت  یمامانه! از جام بلندشدم و به ساعت نگاهنکنه! پس حتما کار  تمیبودم که صبح نور افتاب اذ دهیروکش
طرفه  هیعوض کردم موهام رو  یدامن و بلوز پرتقال هیداد. دست و صورتم روشستم و لباس خوابم رو با  یرو نشون م

درس کردن قهوه بود به  ایاشپزخونه مشغول خوردن  یصبح هاتو شهیرفتم. مامان مثل هم نییبافتم و به سمت پا
 سمتش رفتم و از پشت بغلش کردم که مامان باخنده گفت:

 ؟یشد داریب زمیعز ایمل -
 و گفتم: ستادمیاز دورش باز کردم و رو به روش ا دستامو

 حاضر وآماده. شهیبله مامان. مثل هم -
به اشپزخونه  ایرد. با وارد شدن آرالتر ک قیفرستاد و لبخندم رو عم ییبـ*ـوس هوا هیزدم که مامان برام  یلبخندپهن

گذاشت و سرش رو  زیم یکرد و نشست. دستاشو رو یو سالم دیرو عقب کش یصندل ایچشم از مامان گرفتم آرال
 دستاش گذاشت! مامان به طرفش رفت و گفت:

 حالت خوبه؟ ز؟یرو م یچرا سرت رو گذاشت ایآرال -
 حال بلند کرد و گفت: یسرش رو ب ایآرال
 مامان خوبم.بله  -
فنجون  یبر داشت و مشغول خوردن شد. مامان قهوه اش رو تو ییا وهیرفت و ابم خچالیجاش بلندشد و به سمت  از
 گفت: ایرو به من و آرال ختیر
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 باشه؟ نیبخور دیگرم کن ومدمیهست اگه ن خچالی یتو یهمه چ رونیبرم ب خوامیمن م -
بهش انداختم  یرفتم و نگاه کل خچالیتکون داد. مامان از اشپزخونه خارج شد. به سمت  یهم سر ایگفتم آرال یا باشه

عسل رو دروردم و با اشتها مشغول  ی شهیرفتم و ش نتیرو بستم و به سمت کاب خچالیبردارم  یزیبدون آن که چ
ت سالن رفت منم قبل از به سم وهیبعد از خوردن ابم ایاومد. ارال یخوشمزه به دهن م یلیخ یخوردن شدم اول صبح

کردو رفت. به سمت  یمامان هم خداحافظ دمیسر کش یآب وانیعسل رو سرجاش گذاشتم ل ی شهیش ادیمامان ب نکهیا
مبل خوابش بـرده بود از پله هاباال رفتم خواستم در اتاقم رو باز کنم که خود به خود باز شد  یرو ایسالن رفتم آرال

 زدم و گفتم: یخندلب
 اتاق قشنگم. میکردم زود به هم عادت کن یفکر نم -

و مشغول  دمیشکم دراز کش یانجام بدم کالفه شدم رو یکار چیه نکهیتخت نشستم بدون ا یاتاقم شدم رو وارد
 نییزنگ خونه به صدا درومد از جام بلندشدم و از پله ها پا یگذشت که صدا یم یشدم! ربع ساعت لمیبا موبا یباز

شد در رو با شدت  یزنگ خونه پشت سرهم زده م مبودبه سرعت از در سالن خارج شد دهیهمچنان خواب ایاومدم. آرال
نبود ناباور در رو  یچکیبازم ه یول دمیسرک کش رونیکه ازم کاسته بود به ب ینبود! باتعجب و خشم یباز کردم کس

 یکه تو یرم رو باال گرفتم و به کالغغار غار کالغ توجهم رو جلب کرد س یشدم که صدا یبستم داشتم واردسالن م
نگاه کردم. آفتاب  د،یرس یهم به گوش م نیآسمون تا زم یاز فاصله  یبال زدنش حت یکرد و صدا یم زآسمون پروا

 به داخل رفتم. الیخیچشمم رو زد ب
 بازم خواب! به سمتش رفتم و گفتم: ایروشن بود و آرال ونیتلوز

 ؟ینگاه کن یخواینم یوقت یکن یروشن م یو یت یخوابه؟! واسه چ یجا جا نیبلند شو مگه ا ایآرال -
 انداخت از جاش بلند شد و گفت: ینگاه یو یرو باز کرد و به ت چشماش

 دونم. ینم -
 به آشپزخونه رفت. و
 ؟یکرد رییهمه تغ نیا یزشته تو ک یلیکارت خ ایمل -
 نگاه کردم ایگذاشتم و با تعجب به آرال زیم یرو وانیل
 مگه من چکار کردم؟ ایشده آرال یچ _

 گذاشت و گفت: ایآرال یشونه یدست بر رو بابا
 !نیکرد یدعوا نم گهیشما که با همد _

 انداخت و گفت: یو به من نگاه کوتاه دیسرکش یآب وانیل ایآرال
 کردم. ینم تشیاذ چوقتیکه من ه یاتاق تحت عذاب بود در حال هیکردم چندسال با من در  یفکر نم _
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 تعجب گفتم: با
 شده؟ یاطالع ندارم چ یزیمن از چ ایاما آرال _

 خبر نداشتم. یزیمن هم از چ یداد. مامان با چشم و ابرو به من اشاره کرد. ول یرو نوازش م ایآرال یموها بابا
 کردم؟ یخب بگو من چه کار اشتباه ایآرال _
 ؟یکن یم تیچرا نصف شبا من رو اذ _
 من؟ _
 باشه. یا گهید یکس تونهیجز تو نم _
 !شمیمن اصال متوجه حرفات نم یول _
 .یرد گم کن یکن یم یسع یدار _
 .شمیمن واقعا متوجه نم ستین نطورینه اصال ا _

 و گفت: دیکوب زیم یمشت شده اش رو دست
 .یانکار کن یتونیپس االن هم م یاما تو انکار کرد دمیهم اومدم و از تو پرس شبیمن د ایمل _

 نگاش کردم بابهت
 من که گفتم کار من نبود من خواب بودم. یول _
 به خواب. یخودت زده بود یبهتره بگ_
 .ستیاصال درست ن نیا _

 دخترا هیکاف
 هم رو به ما گفت: مامان
 حواستون هست؟ دیکن یاتفاق افتاده که باهم بحث م یچه مشکل نتونیب _
 جام بلند شدم و گفتم: از
 کنه! یکه نکردم متهم م یچرا داره من رو به کار ایآرال فهممیمن واقعا نم _
 کردم و گفتم: ایبه آرال رو
 ؟یکرد رییحواست هست که تغ_
 شد و گفت: رهیمن چشمام خ به
 توهم زده به سرم؟ یبگ یخوایم _

 گفت: ایاز جاش بلند شد و رو به آرال مامان
 .میکمکتون کن میما بتون دیشا زمیبه ماهم بگو عز _
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 .ذارهیسر به سرم م _
 نداد از خودم دفاع کنم و آشپزخونه رو ترک کرد و به اتاقش رفت. اجازه
 ؟یکرد نیتو به خواهرت توه ایمل _
 یمون وجودش رو احساس نم یاصال اونقدر ساکته که تو اتاق مشترک قبل ایزدم؟ آرال یحرف نیهمچ یبابا من ک -

 کردم!
 دراز کرد دستم رو گرفت و بالبخند گفت: زیم یسرجاش نشست. دستاشو از رو مامان
 کنه. یراجب خواهرش نم یفکر نیهمچ هیدختر عاقل ایمل _

 رو کج کردم و گفتم: سرم
 خواد حرف بزنه.. یخودش کم حرفه نم ذارمیخواهره بزرگمه من بهش احترام م ایبله. تازه آرال_
 !یکرد یوقت عادت م یلیاز خ دیرفتارشه با نیا یکیاز کوچ ایآرال _

 زد و گفت: یمامان به من چشک میرو که خورد شام
 ه؟؟یدختر گل من ک_

 رو بلند کردم و داوطلبانه گفتم: دستم
 البته که من_

 گفت: دویبه روم پاش یلبخند پهن مامان
 کنم. یدگیباغچه رس یبه گل ها خوامیمن م زمیشام رو بشور عز یپس ظرف ها _

 ..دیچیدر گوشم پ ییبرداشتم خواستم بشورم که صدا نکیبشقاب رو از س نیگفتم و مشغول شستن شدم. آخر یچشم
 ...شکنه.یم _

زد صدا برام گنگ بود؛ اما واضح در  یکردم قلبم تند م یگشاد نگاه م یو با چشما دمیبه سمت راستم چرخ عیسر
قدم رو  نیشدم. اخرشد. بشقاب رو شستم و سرجاش گذاشتم دستکش ها رو دروردم از اشپزخونه خارج  دهیگوشم شن

با  دمیقلبم گذاشتم به پشت سرم چرخ یروشد. دستم  زیت یزیشکستن چ یخروج برداشتم که گوشام با صدا یبرا
 یشد به تکه ها یاور ادیبرام  شیخورده پ هی یقورت دادم صدا یرو به روم آب دهنم رو با سخت یصحنه  دنید

شده بود به  نیشد نفس هام سنگ یگنگ بارها و بارها در گوشم تداع یکردم و صدا ینگاه م نیزم یشکسته رو
 !هی! پ...پرت شدنستین یشکستن افتادن نی...ا نی. چطور شکست؟ ادمسمت بشقاب شکسته رفتم و خم ش

 به اشپزخونه اومد و گفت: بابا
 ؟یکرد یطونیو ش یباز تو ظرف شست ایمل _
 بود نگاه کردم و گفتم: ستادهیه چهارچوب در اب هیو به بابا که خندون تک دمیسمتش چرخ به
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 رو نشکستم باور کن بابا. نینه نه من...ا _
 شد و با لبخند گفت: کیبرداشت بهم نزد واریاش رو از د هیتک
 !نهینب بیفقط مواظب باش دستت آس میکن یباهم جمعش م ایبابا، ب زینداره عز یاشکال _

برام  یدلم شناور بود ول یتو یتو بهت بودم حرف جیبزرگ رو با بابا جمع کردم هنوزم گ یتکون دادم و تکه ها یسر
 شیبرام پ یزیچ نیتا به حال همچ یول ستمین ییکردم. دختر ترسو یفکر م بیغر یبود همش به اون صدا بیعج

 گرفته! یقلبم رو به باز یصدا تپش ها نیکه حاال باا ومدهین
چشم  یو یمبل کنار بابا نشستم و به ت یرو میرفت رونیت وهمراه بابا از اشپزخونه بشونه ام گذاش یدست رو بابا

شد گونه ام رو نوازش  کیدستش بود به من نزد ومیلیل یدوختم حالم بهتر شده بود مامان وارد سالن شد سه تا گل ها
که مشغول  ایبهم زد. سپس به طرف آرال یموهام جاداد و لبخند یدستش روتو یتو یاز گل ها یکیکرد سپس 

 یمتوجه مامان شد و لبخندمات ایبود رفت و گل رو پشت گوشش گذاشت که آرال یکوچک ی نهیکردن خودش در آ زیآنال
 که متوجه اطرافش نبود! نهیدونم چرا رفته تو بحر آ یزد! نم
 کنار بابا نشست و گل رو به سمت بابا گرفت و گفت: مامان
 .زمیبفرما عز _

 مامان حلقه کرد و گفت: یگل رو از دست مامان گرفت سپس دستش رو دور شونه  بابا
 !یچه گل قشنگ ایمار یمرس _

 پا روپا انداخت و گفت: مامان
 ها کردم. نیبهتر میگل ها اوردم و تقد نیباغچه کاشتم و بهتر یقشنگن. خودم انتخاب کردم تو یلیاره خ _
تخت نشستم موهام رو باز  یبه سمت اتاقم رفتم رو ریو گفتن شب بخ دنیبعداز بوسسمت مامان و بابا رفتم و  به

 .دمیپتو خز ریز دمی. لباس خوابم رو پوشدمیبه بهشون کش یکردم دست
}  یرفتم که صدا یچشمام رو باز نکردم داشتم دوباره به خواب م یشدم ول اریشدن تختم هوش نییحس باال و پا با
 دیانداختم، با چشم اطراف اتاق رو د یباز کمدم نگاه مهیکرد از جام بلندشدم و به در ن اری{ کمدم من رو هوشکیژ

! چشمم رو آروم دیکمدم به گوشم رس یباز صدا دمیخواب متونه باشه؟ باز سرجا یم ینبود اصال کار ک یکس یزدم ول
 نیهمچ ایآرال دونمیهر چند م رمیبگکنه تا مچش رو  یکمد من رو باز م یکه ه هیکار ک نمیخواستم بب یباز کردم م

فکر نکنم ترس داشتم و خواب  یچیکردم به ه یم یو سع دمیسرم کش یکنه! باز صدا متوقف شد پتو رو ینم یکار
 شتریو ب شتریتخت نشستم گرما هر لحظه ب یبود با حس گرم شدن تنم، پتو رو کنار زدم و باز رو دهیپر ماماز چش

از  دمیکش یم یقیعم یزدم و نفس ها یبود با دستم به خودم باد م دهیتنم لباسم به تنم چسب یشد از شدت داغ یم
که  یواسترس و ترس جانیبا ه دمیروشن دمکم کیژ یگذاشتم باز صدا نیزم یکه پام رو نیاومدم هم نییتخت پا
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باز  یستم رفت بود با دهنمسخ شده بودم و قدرت تحرکم از د دمیقلبم به وجود اومده بود به طرف کمدم چرخ یتو
کرد  یو ساکت ترسم رو چند برابر م کیاتاق تار نیکمد در ا یکردم صدا یشد نگاه م یباز م یبه کمدم که با آروم

 رونیندونستم و به طرف در رفتم و از اتاق ب زیحاال ترسم بهم غلبه کرده بود موندن رو جا گهید مداد یبه خودم حرکت
 یشدم و رو زیشد و نفس هام نامنظم بود به سرعت از پله ها سرا یم دهیام کوب نهیـرفتم قلبم به شدت به سـ*

ازش  تونمیکه من نم شهیداره م ی...چیکردم چ یشد فکر م یمبل نشستم. به در کمدم که خود به خود باز م نییاول
داد هنوزم ترس داشتم به اتاقم برگردم  یرونشون نشون م می!؟ چشمم به ساعت سالن افتاد ساعت سه و نارمیسر در ب

به سمت پله ها رفتم  نیسنگ یکرد. با قدم ها یتو سالن بود که من رو منجر به رفتن به اتاقم م یبد یلیسکوت خ
باز کردن اتاقم دراز  یدستم رو که برا دمیشن ایرو تو اتاق آرال یشخص یقدم زدن ها ی. صدادمش کیو به اتاقم نزد

 بیبرام عج دیرس یقدم ها حاال واضح به گوشم م یرفتم صدا ایانداختم و آروم به سمت اتاق آرال نییاکرده بودم رو پ
در اتاقش رو باز کردم المپ روشن بود به تخت  و. دستم رو دراز کردم زنهیوقت شب داره قدم م نیا ایبود اگه بگم ارال

بود؟ به  یک یقدم ها یته بود گذاشته بود! پس صداکه به بغـ*ـل گرف ییزانوها یسرش رو رو اینگاه انداختم آرال
 ینخورد! عاص یتکون یشدم و باز صداش زدم حت کیجوابم رو نداد کامال بهش نزد یطرفش رفتم و صداش زدم ول

 گفتم: تیشونه اش گذاشتم و تکونش دادم و با عصبان یروشده بودم دستم 
 ا؟یآرال _

 شد. یم دهید یسرخ رنگ یها رگیچشماش مو یچشماش پف کرده بود تو ریسرش رو بلند کرد ز باالخره
 بله؟ -

 گفتم: باحرص
 ؟یدیجواب نم زنمیچرا صدات م -

 رو از من گرفت. الشیخیب نگاه
 ؟ یخوا یم ی. چدمینشن -
 انداختم و گفتم: یتختش نگاه به
 مثال وقت خوابه ها! یدی. فقط چرا دراز نکشیچی... هیه -

 سرش رو تکون داد و گفت: ایآرال
 کشم. یاالن دراز م -

 یقدم هاش نبود نم یخودش نشسته بود پس صدا دمید یم یوقت یقدم ها ازش بپرسم ول یدرمورد صدا خواستم
 از اتاقش خارج شدم. یحرف چیخواستم نگرانش کنم بدون ه

*** 
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 چشمام رو باز کردم. زدیمامان که اسمم رو صدا م یصدا با
 بلند شو. زمیعز ایمل _

 .دمیکش شونمیپر یبه موها یدست
 سالم مامان. ساعت چنده؟ _

 زد و گفت: یلبخند قشنگ مامان
 بلند شو. عی! سرمینه و ن_
 اتاقم خارج شد. از

نبود!  ایشده بود. اما آرال دهیصبحونه چ زیرفتم و به سمت آشپزخونه رفتم م نییو صورتم رو شستم از پله ها پا دست
عسل هم با انگشتم  یو خوردم کم ختمیخودم ر یبرا ریش وانینشستم و ل یصندل یتما تو اتاقش! رومامان هم که ح

 مزه کردم. مامان وارد اشپزخونه شد.
 .شهیم داریوقت ب رید نجایا میاومد یاز وقت ایاز دست ارال یکجاست؟ وا ایپس آرال _
 جام بلند شدم و گفتم: از
 کنم. یم دارشیب رمیاالن خودم م _
 یشدم رو کشی. نزددهیسرش هم کش یبود پتو رو دهیتخت خواب یسمت پله ها رفتم و در اتاقش رو باز کردم رو به

 تختش نشستم و تکونش دادم
 
 ها شهیم یوقته مامان داره عصبان ریبلند شو د ایآرال _

 سرش پس زد یپتو رو از رو ایآرال
 باشه باشه بلند شدم. _
اومد و به سمت آشپزخونه  نییاز پله ها پا ایکردم آرال یم یباز لمینشستم و با موباسالن  یاتاقش خارج شدم تو از

خواب تنم بود به سمت باال رفتم و در اتاقم  یمبل پرت کردم و از جام بلند شدم هنوزم لباس ها یرو لمیرفت. موبا
 ادیخواستم کمدم رو ببندم که  دروردم و تنم کردم یام رو دروردم و بلوز و شلوار یعروسک یرو باز کردم لباس ها

سر در  یچیشدم. ه رهیکه در کمد وجود داشت کردم به در کمد خ یائیبه داخل کمد و اش ییافتادم نگاه گذرا شبید
 شدم. یاالتیکردم خ یبود و فکر م بیهنوزم برام عج وردمینم

قدم  یچرا از صدا دونمیخوردم بابا هم که سرکار بود فقط شام باهامون بود. نم یداشتم نهار م ایمامان و آرال کنار
خورد  یرو برداشت و داشت آب م وانیشده بود. ل شتریب ایبود توجهم به حرکات آرال ایکه از اتاق آرال شبید یها

کردم هنوزم  یآرنجش بود. موشکافانه نگاهش م کینزد یتکه قرمز هیدستش زوم شد  یرو یقرمز ینگاهم رو
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 یبه سالن رفت کنارش نشستم و با صدا ای. بعد از نهار آرالداستیاز تک تک رفتاراش پ یپکر تر خستگ یآرومه ول
 که مامان نشنوه گفتم: یآروم
 ه؟یدستت از چ یرو یقرمز نیا ایآرال _

 نگام کرد و گفت: متعجب
 رو دستم! کجا؟ یقرمز _
 نگاه کرد. زدیم یداشت به کبود یاز قرمز بایکه تقر یبهت دستش رو گرفتم و به آرنجش اشاره کردم به جا با
برخورد  ییبه جا دیهم حس نکردم اما شا یمتوجه نشدم درد یزده باشم حت...حت ییدستم رو جا ادینم ادمیمن که  _

 کرده که حواسم نبوده.
. به اتاقم رفتم هنوزم از نطورهیخواست به من و خودش ثابت کنه هم یم یکه زد خودشم مطمئن نبود ول ییحرفا از
 هی نجایکردم ا یشدم احساس م رهیو به سقف خ دمیتخت دراز کش یرو ومدیکسل بودم و خوابم م شبید یخواب یب

دونستم  یو عقلم در حال جنگ بودن نم بممقل ستین یزیتوهمه چ هیاروم باش  زدیم بیقلبم نه یهست ول یزیچ
بود به طرف  یابر دایکرد هوا شد یپارس سگ از افکارم خارج شدم پشت سرهم پارس م یرو باور کنم. با صدا یک

 یانگار م دیچرخ یدر خونمون بود رو تماشا کردم دور خودش م یپنجره اتاقم رفتم بازش کردم سگ رو که جلو
به طرف تختم  دمیس سگ پنجره رو بستم و پرده رو کشبه پار الیخیدادم و ب رونیخواست از خونه بپره! نفسم رو ب

شد صداش وحشت اور بود برگشتم و پنجره  دهیو پشت سرش محکم بهم کوب دمیباز شدن پنجره رو شن یرفتم. صدا
پارس سگ  یدافکر بودم و حاال ص یتو دایباعث شد باز بشه شد یچ یرو بستم. من مطمئنم پنجره رو بستم ول

شده بود ترس در وجودم رخنه  شتریموضوع ب نیشده بود. شکم به ا ریو استرس در وجودم سراز مخم بود. دلهره یرو
 کرده بود.

اب خنک حال دگرگونم رو بهتر کنه. وان رو پر از آب کردم و به  دیگرفتم برم حموم شا میبرداشتم و تصم لباس
تمام قد وجود داره چشم ازش گرفتم  نهین آشد. رو به روبه م ریسمت دوش رفتم و بازش کردم. اب بر سر وبدنم سراز

تو شامپو بمونه.چشمام رو باز  قهیجمع کردم تا پنج دق وام ر یاب رو بستم و موهام کف ریو به موهام شامپو زدم و ش
و باز چشمم  دمیکش یکه چشمام رو بسوزونه نفس راحت فتادهیچشمام ن یمطمئن شدم شامپو رو نکهیکردم و بعد از ا

 رهیبدون پلک زدن بهش خ میجلب کرد و مستق شتریرو به روم افتاد که از بخار عرق کرده بود توجهم رو ب نهیبه آ
شد که باعث شد قلبم  یم دهیدرست پشت سر من د نهیآ ییتو یمبهم زیاز بخار حموم عرق کرده بود و چ نهیآ دمش

پشت سر من همچنان موهام رو با شامپو  یکیشده بود  نیزبونم سنگ یبزنم ول غیخواست ج یدلم م فتهیاز کار ب
بسته چشمام رو از ترس  خیدر رگ هام  ونکردم و نفس هام نامنظم شده بود و خ یداد. داشتم سکته م یمالش م

 زیشدم چ رهیخ نهیباز به آ میشد. چشمام رو باز کردم و مستق یم نییام از شدت ترس باال پا نهیبهم فشردم سـ*ـ
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حمام خفقان اور شده بود نفس  یشد و فضا یم ریداشت سراز نهیمبهم هم رفته بود عرق از آ ی هیاون سا ینبود حت
جرئت  یعاجز شده بودم و حت نی. بدتر از ادمیشن یحمام بخار پراکنده م نیقلبم رو در ا یصدا یحتکم اورده بودم و 

چقد  دونمیشدم! نم یاالتیو بازم خ تسین یزیدادم که چ یخاطر م نانیحرکت نداشتم درونم غوغا بود و به خودم اطم
اب  ریمن... من که ش ختیر یسر و بدنم م یاب باز شد و آب از دوش رو ریحال بودم که احساس کردم ش نیدر ا

 یو حاال صدا دیلرز یشد تنم م یم شتریو ب شتریداشت ب یاحساس خفگ دمیبه گلوم کش یرو با نکردم کردم! دست
چطور جرئت کردم حوله  دونمیدستم نبود پاهام سست شده بودن. نم ارشیقلبم بر نفس هام نامنظم شده بود و اخت

در اتاقم رو باز کردم و در رو بستم و پشت در  دمیاومدم و طرف اتاقم دو رونیب حمومجهش برداشتم و از  هیرو با 
کرد ضعف داشتم  یبودم قلبم درد م دهیترس یلیکردم. خ هیشدم و شروع به گر ریدادم. پاهام سست شدن و سراز هیتک

گذاشتم و با  انمیعر یوهازن یکرد سر رو یم شتریموضوع ب نیداد و شک من رو به ا یلحظه هشدار م نیعقلم در ا
 کردم. هیخفه و شروع به گر یصدا

*** 
 ایآرال
 بیخونه کامال عج نیموضوع نداشتم. ا نیبه ا یخونه رو بخره احساس خوب نیا خوادیکه بابا گفت م یهمون روز از

 میگذاشت یلعنت یخونه  نیپا تو ا یکردم. از وقت یوقت احساساتم رو بروز نم چیه ینبود ول یبود ته دلم راض بیغر
اتاقم بشم من  یتو خوادیاتاقم هست! دلم نم یتو ما هیمثل سا یکنم کس یشب و روز ندارم وقت خواب احساس م

اتاقم  یتو یکس یقدم ها یکنم. شب ها صدا یبه سرم اومد وحشت م یسالگ شیش یکه تو یزیاز چ ترسمیم
کامال  ستیاحساس ن هی نیکنم نه نه ا یجرئت بلند کردن سرم رو ندارم! احساس م یاندازه ول یترس را بر دلم م

رو از باال  نیا شنهیتختم م یرو یکس ستیپشت در ن یحال کس نیدر ح یزنن ول یاتاقم تقه م ه! دو سه بار بهیواقع
 یاون لحظه آرزو م زمیر یکنم و اشک م یپتو پنهان م ریترسم و سرم رو ز یم یلیفهمم. خ یرفتن تختم م نییو پا

من  ی. اون خونه برامیباش ونتو اتاق مشترک ایو با صفامون من و مل کیکوچ یکنم کاش مثل قبل تو اون خونه 
 کنم. یچشمام وحشت م یگذشته جلو ین دوباره ارامش داشت من واقعا از زنده شد

که ذهنم رو مشغول کرده فکر نکنم مشغول کتاب خوندن شدم. مامان با لبخند مثل  ییزایچ نیکردم به ا یم یسع
 وارد اتاقم شد. شهیهم
 .نیهم گفتم مواظب خودتون باش ای. به آرالدیخر یخوام با بابات برم مارکت برا یمن م زمیعز ایمل _
 گونه ام کاشت. یرو یمتم اومد و بـ..وسـ..ـه اس به
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از  دیشد یبابا که از کتاب خونه اش برداشتم شدم. با حس تشنگ یکردم و باز مشغول خوندن کتاب فلسف یخداحافظ
 یلبخند دمیبه اشپزخونه مامان رو د دهیراهم نرس نیجام بلند شدم و از اتاق خارج شدم وبه سمت اشپزخونه رفتم ب

 زدم و به طرفش رفتم.
! همونطور ستین میحال یزیوگرنه چ خونمیکتاب م یسرگرم یمن برا نیمن بش شیپ ایب یخوایم ییمامان چرا تنها_

 دنیکوب یاز شدت صدا دیروم محکم کوب یو در رو تو دیرفتم که به اتاقش رس یو پشت سر مامان راه م زدمیحرف م
که  ییچشمام رو فشردم و باز کردم. من...من اصال تا جا دین بدنم لرزشد و چهار ستو جادیا یبد یدر خانه صدا

 یرفتم ک یکه االن من پشت سرش راه م ینی! پ... پس ارهیمامان گفت که داره م شیساعت پ مین بایتقر ادمهی
 دیواقعا مامان باشه با دیآروم باش شا اینه مل ست؟یرفت مامان خونه ن ادمیبود؟ اصال من چطور حواسم پرت شد و 

 دمیدو رونیدر سالن رو باز کردم و به طرف ب ؟یاگه نبود و مطمئن نشدم چ...چ یدر رو باز کنم و مطمئن بشم؛ ول
ام از ترس  نهیو به اتاقم رفتم و در رو قفل کردم. سـ*ـ دمیبابا نبود پس واقعا رفته بودن. به طرف پله ها دو نیماش

زدم؟  یحرف م یاالن داشتم با ک منشد  یم نییگلوم باال پا بکیکرد س یس مو اضطراب و نفس نفس خس خ
 یچون خودشه! رو هشهیبگم شب تونمینم یت...تازه خود مامان بود حت ؟یخودت بگو ک ایخواد باشه مل یم یپس ک

پشت سرهم به  یزیشکستن چ یمزخرف بود که صدا یفکرا نیا ریشدم ذهنم درگ رهینشستم و به در اتاقم خ نیزم
در خونه  یوحشتناک اریبس یصدا یزیچ یشکستن ها یرفته بود و با صدا فرو یبیسکوت عج یخونه تو دیگوشم رس

 یاز جام تکون بخورم صداها هم رو دمیترس یم یشد. سرجام خشک شده بودم و حت یها رد و بدل م وارید نیب
شروع  وخود کرد  یدر اتاقم من رو از خود ب دنیکوب یاکرد. صد یم شتریمخم بود و هر لحظه ترس و دلهره ام رو ب

در قلبم به وجود اومد دستام رو  یدیو پشت در بود نور ام زدیکه اسمم رو صدا م ایآرال یصدا دنیکردم با شن هیبه گر
 پر از استرس گفت: یوارد اتاق شد و با صدا ونیگر یبا چشما ایگرفتم و در رو باز کردم که آرال نیبه زم
 ا؟یچه خبره مل نجایا نیا _

 .دیترک بغضم
 !ستیهم خونه ن یچکی... هچیه شهیداره شکسته م یچ دونمی... نمدونمینم _

بدتر شد و حس  ایآرال ی هیگر دنیکرد. حالم با د هیخفه شروع به گر یبه سمت تخت رفت و نشست و با صدا ایآرال
کردم  هیشروع به گر دیلرز یکه از ترس م ییتم و با صدا. گوشام رو گرفرونیخواد از حلقم بزنه ب یکردم قلبم م یم

به من و به در اتاقم  جیبند اومدن و گ ایآرال یها اشکفرو رفت  یبیکه صداها متوقف شد و باز خونه در سکوت عج
 کرد که گفتم: ینگاه م

 ص... صداها قطع شد! -
 خودش جمع شد و گفت: یتو ایآرال
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 .ترسمیمن م ؟یدیفهم رونیب یرینم ایمل -
 رو به عالمت باشه تکون دادم و کنارش نشستم. سرم

*** 
که بر  یشبانه خسته شدم از ترس، ترس یها یداریاز ب گهیخورد. د یبودم و حالم از خودم بهم م دهیاتاقم خواب یتو

در رو  یکردم چشمام رو باز نگهدارم. صدا یم یسع یاومد؛ ول یخوابم م دمیتخت دراز کش یمن غلبه کرده بود. رو
 .دمیسرم رو چرخوندم. مامان رو د دمیکه شن
 بلند شو ورزش کن. رهیگیم یبلند شو گلم دراز نکش تنت خستگ رونیب رمیمن دارم م ایآرال _

که چشمام  یو خواب یخستگ نیبه دست و روم زدم که ا یرفتم اب سی. به سمت سروگفتم و سرجام نشستم یا باشه
تختم نشستم خونه در  یحوصله باز به اتاقم برگشتم و رو ینداشت! کالفه و ب دهیفا یرو خمـار کرده بود بره؛ ول

نشسته بودم ناخداگاه چشمام بسته شدن و کم کم  هکرد. همونطور ک یمن رو کالفه تر م نیسکوت فرو رفته بود و ا
شدن خوابم  نینگو در آسمون شناورم حرکت دست و پاهام قفل شده بود و پلکام س ستمین نیزم یاحساس کردم رو

همهمه  دیرس یبه گوشم م یمبهم یاز ترس بهم غلبه کرده بود. صداها شتریب یخمار یاومد و ترس داشتم ول یم
 یو صداها کم کم برام واضح تر م ستمیعالم ن نیکردم در ا یحس م دمیفهم یازشون نم یچیکه ه ییو حرف ها
تختم نشستم چشمام رو باز  یحس کردم باز رو دیرس یبه گوشم م فیضع یلیکه خ یزیشکستن چ یشد. با صدا

شدم و به سمت  بلندبلند بود و من رو از جام پروند از جام  یلیشکستن خ یکردم. صداها یکردم و به اطرافم نگاه م
 رفتم. ایاتاق مل
*** 

 ایمل
باز  یبا صدا میاز جامون بکن یحرکت نیکوچکتر یحت دمیترس یو م میاتاق کز کرده بود یاز ترس تو ایو آرال من

به خودم جرئت دادم و از جام بلند شدم و قفل  زدیرو صدا م ایمامان که اسم من و آرال یصدا دنیشدن سالن و شن
 شد و گفت: رهیبه ما خ تعجبشم یاتاق رو باز کردم و به سمت پله ها رفتم. مامان با چشما

 رفته؟ یکیچرا خونه تو تار ایآرال ا،یمل _
 زیشکستن باز فکرم رو مشغول کرد اگه چ یصدا م؟یبذار رونیپا از اتاق ب میمگه جرئت داشت یبود ول کیتار سالن

 داشت؟ به خودم اومدم و گفتم: میبراش خواه یشکسته باشه و مامان بپرسه چه جواب یادیز
 کردم حواسم به سالن نبود! یخب من داشتم کتاب مطالعه م _
ها رو از دستش گرفتم و به سمت آشپزخونه رفتم برخالف  ونینپرسه نال یا گهیسوال د نکهیا یطرفش رفتم و برا به

نگاه  قیگذاشتم و به آشپزخونه دق زیم یها رو ونینشکسته بود متعجب نال یچیسرجاش بود و ه زیانتظارم همه چ
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پس... پس نکنه اتاق مامان و آشپزخونه هم نبود  ی!حتبودهم ن ایکردم نگران تر شدم پس اگه اتاق من نبود! اتاق آرال
 کرد رفتم و گفتم: یبود و منتظر نگام م ستادهیپله ها ا یکه رو ایبابا باشه؟ از آشپزخونه خارج شدم و به آرال

 مرتب سرجاشه. یهم چ ستیهم ن شهیتکه ش هی یحت ایآرال ستین _
هم  نجایباز کردم. ا یترس در و به آرومکه نرفتم اتاق مامان بود به سمت اتاق مامان و بابا رفتم با اس ییجا تنها

 یچ یداره ول یزیچ هیخونه  نیصداها از کجا بود؟ من مطمئنم ا نیپس ا شدمیم وونهیداشتم د گهی! دستین یزیچ
بپرسه  یخودش سوال نکهیانداختم و قبل از ا نییرو پا سرممبل نشستم و  یرو ای. در روبستم و کنار آرالدونمیرونم

 گفتم:
 اومد! یصداها از کجا م ستیاتاق مامان و باباهم مرتب بود. هنوزم معلوم ن _

پس  دیهم شن ایآرال یشدم ول یاالتیتونستم بگم خ یچشماش ترس داشت. کاش م ینزد ول یساکت شد حرف ایآرال
 .ستیدروغ به عقل خودم ن یبرا ییجا

*** 
نزدم. حس و  یحرف چیبود و ه ریامروز فکرم درگ دمزیکه وقت شام حرف م یمن یحت میرو در فضا آروم خورد شام

که سال  یکردم اتاق ینم تیاحساس امن گهیخواست د یرو م ایداشتم دلم اتاق مشترک من و آرال یحال ناشناخته ا
 کردم حاال ازش واهمه داشتم. یها آرزوش رو م

گرفته  نییبود دستپاچه شده بود و سرش رو پا دایترس از تک تک حرکاتش پ یول شه؛یمثل هم زدیحرف نم ایآرال
خورد  یبود و غذا م لکسیبه مامان نگاه کردم کامال ر یچشم ریکرد. ز ینگاه م ایبود. باباهم که با شک به من و آرال

 خبر نداره. زشاصال ا میدیچند روز شن نیا یکه ما تو ییزایچ یعنی نیا
 نی. با ادینفس سر کش هیو  ختیخودش ر یاب برا وانیل هیباز  ایالاز جاش بلند شد و به سمت سالن رفت و آر بابا

کرد. بعد از خورد اب از جاش بلند شد و از شپزخونه خارج شد. مامان دستش رو دستم  یتر م یکارهاش من رو عصبان
 گذاشت و گفت:

 ؟یباز با خواهرت بحث کرد زمیعز ایمل _
 باهاش بحث کنم؟ دینه مامان چرا با _
 شد و گفت: زیم یرو یجاش بلند شد و مشغول جمع کردن بشقاب ها از
 اومده باشه! شیپ یکدورت نتونیب دیگفتم شا بهیجفتتون امروز عج یاخه رفتارها _
 .ستین یچینه مامان ه_
 جام بلند شدم. از
 هست انجام بدم؟ یزیمامان چ _
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 زد و گفت: یلبخند مامان
 ندارم. یکار نیبرو بش زمینه عز _

رو  یزیخواستم چ یشدم م رهیخ یچوب یمبل دونفره نشستم و به پله ها یگفتم و به سمت سالن رفتم رو یا هباش
مورد عالقه اشون که در هفته فقط شنبه ها  لمینبود. با اومدن مامان کنار بابا نشست و ف یچیه یبرداشت کنم ول

. حس میکرد یم لمیف دنیتظاهر به د ایمن و آرال قطبودن و ف لمیف دنیشروع شد. مامان و بابا تو بحر د شدیپخش م
شد پاهام رو تو شکمم جمع  شترینبود ضربان قلبم ب یکس یمبل نشست سرم رو چرخوندم ول یکنارم رو یکردم کس

 یجا هیحواسم  یچشم دوخته بودم ول یو یپرت کنم. به ت ییجنا لمیف نیا دنیکردم حواسم رو با د یکردم و سع
من سرجام نشسته بودم و قصد رفتن به اتاقم  یکرد ول یمن رو به اون اتاق وادار م ییروین هی! قمتاا شیبود پ گهید

هم تموم شد  لمیبود شدم پس ف یو یبه مامان کنار ت جیبه خودم اومدم و گ یو یرو نداشتم. باخاموش شدن ت
ام  یشونیپ یرو یو بـ..وسـ..ـه ا شد کیبه اون اتاق برگردم. مامان به من نزد دیمن آخرش هم با یعنی یبعدش چ

زد و با دستش موهام رو بهم  یبه اشپزخونه رفت و بابا به طرفم اومد لبخند یو یزد. مامان بعد از خاموش کردن ت
 چکدومیو ه میسالن نشسته بود یتو ایزدم و سپس همراه مامان به اتاقشون رفتن. فقط من وآرال ی. لبخند محوختیر

 نمونیب یتاک ساعت سکوت حاکم فرما کیت یاتاقش رو داشت نه صحبت کردن! فقط صدا هاز ما نه قصد رفتن ب
 تک نفره کنارش نشستم و گفتم: یمبل یرفتم و رو ایشکست از جام بلند شدم و به طرف آرال یرو م
 صداها از کجا بود؟ یدونی. تو نمترسمیمن م ایآرال _

 کرد و گفت: نگام یسرش رو بلند کرد و با ترس و نگران ایآرال
 .دونمینم یچیمن ه _
 برم تو اتاقم. خوامیمن نم ایآرال _

 انداخت و گفت: ینگاه یچوب یبه پله ها ایآرال
 .میبر دیاخرش با ایاولش  ایمل میندار یراه _
پا رو اون پله ها بذارم چه برسه وارد اتاقم بشم .باز به  خواستیو پاهام سست شده بودن. دلم نم دمیترس یم یلیخ

 گفتم: ایارال
 کنه؟ یم یکارا رو ک نیا یعنی ایارال _

 با بغض گفت: ختهیبا ام ییبا صدا ایآرال
 خونه..ا..ارو..اح داره! نیکنم ا یمن...من فکر م _

و دست  دمیکش یبلند نیانداخت ه یبه دلم راه م شتریبغض دارش که ترس رو ب یحرف اونم با صدا نیا دنیباشن
 دهنم گذاشتم و گفتم: یرو
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 !یکن ینه نه تو اشتباه فکر م ا؟یآرال یگیم یچ _
 و سرخ شده بودن بغضش رو قورت داد و گفت: دنیرقص یبهم انداخت اشک در چشمانش م ینینگاه غمگ ایآرال
 یول دونم؛ینم یزیمن چ رسهینم ییعقلم به جا رهینپرس من ذهنم درگ یزیاز من چ گهیباشه؟ د دونمیمن نم _
! شهیمحاله اصال نم میشد یاالتیمن و تو خ نکهیا ه؟یالیخ میکن یوحس م میشنو یکه م ییزهایچ یکه بگ یخواینم

 اشتباه باشه. وگرنه.... دوارمیحدس زدم و ام هیداره! من فقط  یلیدل هیحتما 
 تعطل گفت: یرو بهم قالب کرد و بعد از کم دستاش

 وگرنه... _
 از جام بلندشدم و کنارش نشستم و گفتم: دادیبه ترس وا م شتریصداش بغض داشت و من رو ب گهیبار د نیا
 !ترسمیطور حرف نزن. من م نیا _
 رمان در نگاه دانلود آماده شده است. نیا

http://www.negahdl2.ir 
 و گفتم: دمیشام ک یشونیبه پ یدست
 ؟یحرف بزن وگرنه چ ایآرال _

 !ومدیصداش در ن یحرف زدن ول یبرا شدیرو صاف کرد دهنش باز و بسته م گلوش
 گفتم: کالفه
 ؟یلطفا حرف بزن! وگرنه چ ایآرال _
 بغض دارش دم گوشم آروم گفت: یصدا با
 .میری..منیوگرنه....همه از ب _
 ایو اشک من و ارال دیچیدراتاق از باال اومد صداش تو کل خونه پ دنیکوب یکه همزمان صدا دمیکش ییخفه ا غیج

به  دمیترس یام حبس شده بود و وحشت کرده بودم پاهام سست شد بودن و م نهیسـ*ـ یکرد نفس تو ریرو سراز
 گفتم: ایپله ها نگاه کنم زانوهام رو به بغـ*ـل گرفتم و به آرال

 م؟یح..حاال چکار کن _
 !؟میتو بگو چکار کن ایکن مل یکار هی. تو دمیرم عقلم رو از دست م. من دادونمینم _
 ههیاومد شب یسقف م یشده بود صدا ها از باال زیت یا گهید ییو گوشام به صداها دمیشن یصداش رو نم گهید

 شدم که گفت: رهیخ ایقدم بود! با ترس به آرال یصدا
 ا؟یچته مل _
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 نمونیسرش رو بلند کنه باز ب دیترس یاش نگام کرد انگار م یاشک یسقف اشاره کردم که مردد با چشما یباال به
 ایاز ترس دست آرال هیگر ریزد ز یبلند یو بعدش با صدا دیشن ایشد و مطمئنا آرال شتریقدم هاب یسکوت شد و صدا

 و با ترس از جاش بلند شد و گفت: دیکش تمدستش از دس ایکردم. آرال یرو گرفته بودم و به سقف نگاه م
 فرار کن. ایمل _

از  هیرفت. از شدت ترس دست و پاهام گم کرده بودم با گر یو به سرعت از اون ها باال م دیبه سمت پله ها دو ایآرال
فت در اتاقش رو هل داد و به داخل ر ایو پله ها رو دوتا دوتا رد کردم. آرال دمیدو ایجام بلند شدم و پشت سر آرال

ام گذاشتم از  یشونیپ یبسته شد. دست رو یبد یلیخ یبه اتاقش برم که در اتاق با صدا ایخواستم پشت سر آرال
کردم  یم یگذاشتم و سع وارید یبهم دست داده بود دست رو جهیام احساس سرگ یشونیدر به پ یشدت ضربه 

 حرکت کنم. تونستمینم یول دمیشن یرو م ایآرال یها دادیدادو ب یتعادلم رو حفظ کنم. صدا
 .ستین یدر رو باز کن االن اصال وقت شوخ نیا کنمیخواهش م ایمل _

 در گذاشتم و چشمام رو باز کردم. یرو دست
 ایآرال _
 .دیکوب یبه در م هیو گر غیج با
 !ترسمیدر رو باز کن. بازش کن من م کنمیخواهش م ایمل _
 شد! یباز نم یکردم در رو باز کنم ول یسع
 در قفله. ایآرال _
 بازش ک... ایمل _

 دمیکوب ی. از ترس به در مزدیاسمم رو صدا م غیبا ج ایاومد. آرال یزیپرتاب چ یشد و صدا غیبه ج لیتبد ایآرال یصدا
 در باز کردن در رو داشتم یو سع
 ؟یشنو یصدام م ایآرال _
از طرف پله ها به  یقدم ها یکل خونه رو برداشته بود. با صدا ایآرال غیج یخواستم صدا یو کمک م زدمیم غیج

 به طرفم اومدن یطرفشون برگشتم بابا و پشت سرش مامان با نگران
 فته؟یداره م یچه اتفاق ایمل_
 و گفتم: دمیمشتم به در کوب هیگر با
 افتاده! ریاونجا گ ایآرال دونمینم _

 داشت. در باز کردنش رو یبه سمت در اومد و سع مامان
 در رو باز کن! نیا تریپ _
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 .زدیم ادیو فر زدیم غیحاال ج ایآرال
 نشو. کینزد کنمیمن رو تنها بذار خواهش م کنمینشو خواهش م کمینزد _

 داد زد. هیبا گر مامان
 حالت خوبه؟ ایآرال ایآرال _

 .زدیم غیفقط ج ایآرال
 ایچرا آرال یول زدیرو صدا م ایبه در زد و آرال یقطع شد. مامان مشت ایآرال یباز نشد صدا یبه در زد ول یضربه ا بابا
. دمیبه در زد و در باز شد. مامان به داخل رفت. پشت سر مامان و بابا دو یا گهید یگفت؟ بابا ضربه  ینم یچیه

رو  ایکردن آرال داریدر ب یسع ادیشده بود. مامان با فر هوشیبود ب هموند وارید یکه اثر خون رو یخون یبا سر ایآرال
 رو گرفتم. ایکردم دست آرال یم هیبلند گر یزانو زدم و با صدا ایداشت کنار آرال

 کنم. یبلند شو خواهش م ایآرال _
زدن کرد. بابا از جاش بلند شد و به  غیشروع به ج وارید یخون رو دنیگذاشت مامان از د ایسر آرال ریدستش ز بابا

 سمت مامان رفت.
 ایبه خودت ب کنمیخواهش م ایودت ببه خ ایمار _
 دختر... ایآرال تریپ _
 روشن کن. نیاون حالش خوبه نگران نباش برو ماش _

پاهاش گذاشت  ریز گشیگذاشت و دست د ایسر آرال ریتکون داد و از اتاق خارج شد بابا دست ز یسر هیبا گر مامان
سرغرق از خون  میگذاشت نیرو تو ماش ایرفتم. آرال هیرو ول کردم و پشت سر بابا با گر ایو اون رو بلند کرد. دست آرال

 .تمپاهام گذاش یرو بلند کردم و نشستم سرش رو ایآرال
 .ستیتو حالت خوب ن کنمیم یبلند شو من رانندگ ایمار _

 نشست و سرش به طرفمون چرخوند. یصندل یرو هیاز جاش بلند شد و با گر مامان
 اومد؟ ایسر آرال ییچه بال ایمل _
 مامان دونمینم _

 گفتم: هیچشماش کنار زدم و با گر یو موهاش از رو دمیکش ایصورت آرال یرو دست
 شو. داریب کنمیخواهش م ایآرال _

*** 
 باهات حرف بزنم دیمن با ایمل -

 به طرفمون اومد و رو به بابام گفت: یتکون دادم و بلند شدم همراه بابا برم که پرستار یسر



 

 

20 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 جوکالزینب 

 .نیاریب فیاقا، دکتر باهاتون کار داره همراهم تشر_
 از جاش بلند شد و با استرس گفت: عیسر مامان
 افتاده؟ یاتفاق _

 با عجله گفت: پرستار
 خانم. ستین یزیچ _

حاال هم ترس و  اومدیبند نم هامهیربودم گ ایشد همش به فکر آرال یهمراه پرستار رفت. حالم داشت بدتر م بابام
مامان با  ؟یاورد ک ایبال رو سر ارال نیا یاومد؟ ک ایبه سر ارال یچ دیلرز یم اریاخت یب میداشتم. دست و پاها ینگران

شد از جاش بلند شد و خودش رو بابا  یم کیداشت به ما نزد کهبابا  دنیضرب گرفته بود و با د نیزم یپاش رو
 رسوند.

 گفت؟ یشد دکتر چ یچ رتیپ _
 :دیبه موهاش کش یدست بابا
 .گمیاالن بهت م ایمار نیبش ایب _
 دو کنارم نشستن. هر
 حال افتاده.  نیرفتار شده و به ا ایاون اصرار داره که با خشونت با ارال کنهیدکتر حرف ما رو باور نم _

 با بغض گفت: مامان
 !فهممینم یزیمن چ تریپ _

 مامان گذاشت و گفت: یشونه  یرو یدست بابا
 کنم آروم باش. یم خواهش

شد. از جاش بلند شد و با چشم به من اشاره کرد  رهیکرد گرفت و به من خ یم هیچشم از مامان که داشت گر بابا
 همراهش برم.

 سالن دور از چشم مامان رفتم. یگذشتم و همراه بابا به انتها یشلوغ انیجام بلند شدم و از م از
 ؟یداشته باش یحیتوض یتونی. میدیرو د ایکه آرال یبود ینفر نیتو اخر ایمل -

 رو به عالمت نه تکون دادم. سرم
 ا؟یاومد مل ایبه سر ارال یچ -
 گفتم: هیگر با
 دونمینم -
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 ایچنگ انداخته شده! مل هیاش  نهیسـ*ـ یدستش وجود داره تازه رو یبزرگ رو یدکتر نشون داده چند کبود _
و در اتاقش  زدیم غیچرا تو اتاقش ج ایآرال ایمال االنه چطور شده؟ مل گهیها و چنگ که دکتر م یکبود نیا یبگ شهیم

 رو قفل کرده بود؟
 .دونمینم یزیواقعا من چ _

بگم  یزیچ تونستمینم ی. هنوزم هم ترس داشتم ولدیبه من نگاه کرد و من رو در آغوشش کش یحرف چیبدون ه بابا
 و هنوزم نسبت بهش شک دارم. وردمیبدم که خودم هم ازش سردر ن حیرو توض یزیچ ستمتونی. نم
 من رو از آغوشش جدا کرد و دو دستش رو دو طرف صورتم گذاشت. بابا
 به مامانت بدم. حیتوض هیمامانت  طیاالن مجبورم بخاطر شرا ایمل-
 ؟یبگ یخوایم یچ -

 سرش رو تکون داد و گفت: بابا
 .دونمینم -

 به من نگاه کرد. یکم
 ا؟یمل -
 شدم. رهیبابا با تعجب خ یچشما در
 بله؟ -

 شونه ام گذاشت. یهاش رو دست
 .نیبحث کوچولو داشت هی گهیبگم باهمد ایمجبور باشم به مار دیشا -
 اما... م؟یدروغ بگ یعنی -
 .دونمیم ایمل دونمیم -
 کنم؟ یرو زخم ایآرال تونمی. من مکنهیم ایارال یبابا بعدش من رو مقصر زخم ها تونمینم -

 .دهیرو به عالمت نه به چپ و راست تکون م سرش
 یاز نقطه  یلجباز هیکه بخاطر  میگی. اما بهش میکن یبا خواهرت نم یکار نیالبته که تو همچ زمینه نه عز -

 ؟یاستفاده کرد ایترس آرال
 شدم. رهیبابا خ یتعجب به چشما با
 ا؟یترس آرال ینقطه  -
 چند لحظه به فکر رفتم. یبرا
 گربه؟ یگیم یعنیبابا  -
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 ؟ی. حاضریدیخواهرت و مادرت انجام م یرو برا نیرو بدون ا نی. اما ازمیعز قایدق -
 حاضرم. -

 . میبابا به سمت مامان رفت همراه
چشماش باز  ای. آرالمیبه هوش اومده بود مامان هم تو اتاقش بود. در رو باز کردم و همراه بابا به داخل اتاق رفت ایآرال

 ما از جاش بلند شد. دنیکرد. مامان با د یبود اما فقط به سقف نگاه م
 .زنهینم یحرف چیه -

آروم درمورد  یلیخ خواستیدونستم م ی. مادیمامانم زد و با ابرو بهش اشاره کرد همراهش ب یبه شونه  یدست بابا
 که نکردم بهش بگه. یکار

 چقدر وحشت! دیچقد ترس داشتم چقد ترد میتو اتاق بود ایفقط من و آرال حاال
 ایآرال -

 شدم و دستم به سمت دستش دراز کردم؛ دستش رو گرفتم. کی. به تختش نزدندیکنم صدام رو نش یم حس
 چرا؟ ایمل -

 ک شد.غرق در اش چشمام
 چرا؟ یچ -

 شد. رهیاش رو از سقف گرفت. به من خ یطوالن نگاه
 ؟یچرا من رو با اونا تنها گذاشت -
 گفتم: هیگر با
 نکردم باو... یکار چیمن ه -

 .دیرو از دستم کش دستش
 .یکرد رییتغ یلیتو خ -
 ایآرال -

 رو به سمت مخالف چرخوند. سرش
 اومدم. نییتخت پا از
 نکردم. یکار چیمن با تو ه -
 !یاما کرد -
 گفتم: هیبا گر یبلند تر یصدا با
 نکردم. یکار چینکردم. من ه -
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 از جاش بلند شد و نشست. یسخت به
 ایمل یدونیم -
 کردم. ینگاش م سیخ یچشما با
رو  نیا یبرات باشم. حت یخوب یخودم کردم که هم اتاق ی. تمام سعمیاتاق گذروند کیرو در  یقشنگ یما روزا -

که  دونمی. مینکن کیرو باهاش شر یخودت باشه و کس یاون اتاق فقط برا یدوست داشت شهیکه هم ونمدیهم م
مواظبت کنه  کتریخواهر بزرگتر از کوچ دیکه به جونم افتاده بود اتاقمون رو مشترک کرد. با یمامان بخاطر حس ترس

 سخت بود؟ یلیبودم خ یاضاف هیمن برعکس شده بود. من برات  یاما برا
لحظه هم بهشون  کی یبرا یکرد که من حت یم ییاز اشک شده بودن داشت من رو متهم به کارها سیهام خ گونه

 فکر نکرده بودم.
 .یخواهرم بود شهیتو هم ایآرال -

 رو از من گرفت. نگاهش
تنها بودن رو امتحان کنم البته که ترس  دیدوباره با میبر یا گهید یخونه  کیکردم حاال که قراره به  یفکر م -

 هم اتاقت نبودم. گهیبود. اما من تو اون خونه د نیبه اون خونه نداشتم هم یحس چیه نکهیا لیاز دل یکی یداشتم حت
 ا؟یارال یبگ یخوایم یچ -

 زد و به چشمام نگاه کرد. یتلخ لبخند
 .یچیه -
مامان  یکشم در چشما یکه نکردم خجالت م یبار بود بخاطر کار نییاتاق باز شد و مامان و بابا وارد شدن. من اول در

 .دیرفت اون در آغـ*ـوش کش اینگاه کنم. بابا به سمت آرال
 برم. نجایاز ا خوامیم -

 رفت. ایاز کنارم گذشت و به سمت ارال مامان
 .میگرد یبرم گهیدو ساعت د یکی زمیعز -

 شد. رهیخ رواید یسرش رو بلند کرد و به ساعت رو ایآرال
*** 

 ایآرال
مطمئن بودم باز به سمتم اومده اما در قفل شده بود من راه نجات نداشتم! اون حاال داشت از  گهیبسته شدن در د با

 زدمیم غیکرد. ج یم شتریترسم رو ب شدیتر م کیگشت. هر لحظه به من نزد یکرد داشت بر م یترس من استفاده م
که  نایبشه. همراه سوزان و سل یام برام تداع یسالگ شیش یلحظه ها نمشیبب خواهمیبندم نم یچشمام روم
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 یرنگشون رو خرگوش یجیهو یدارم موها ادیکردم عصر بود تا بحال به  یم یدوقلو همسن من بودن باز یخواهرها
ه . هوا رو بمیکرد یم یبه تن داشتن و باهم باز یآب یبا گل ها دیسف یعروسک یها رهنیبسته بودن دوتاشون پ

 شیبا وجود ش دیچیپ یخلوت م ابانیخنده هامون در خ یصدا میدیکش یکردن نم یباز ازغروب بود و ماهم دست 
کرد  یبدم سوزان اصرار م صیبهم دارن رو تشخ یادیکه شباهت ز نایتونستم سوزان رو از سل یسال سن بازم م

با اومدن  میکرد یم یو باز میکرد ینم یتوجه شیبه حرفا نایمن وسل یول میو به خانه برگرد میرا تمام کن یباز
به تن  یپوریگ یمشک رهنیاش پ یپر کالغ یو موها یمشک یآن دخترک با چشم ها میستادیهمسن ما ا یدختر

دستش را به سمت دخترک دراز  نایکنم؟ سل یمنم باهاتون باز شهیتر شد و سالم کرد. گفت م کیداشت به ما نزد
 هستم. نایکرد و گفت: سالم من سل

و از خنده  دمیدویم مینگذاشت! حاال چهار نفر بود نایدستش را در دست سل یانداخت ول ینگاه نایبه دست سل دخترک
خودش را پشت کوه ها پنهان کرده بود.  دیشدن بود و خورش کیدر حال تار ابانیخ میزدینفس نفس م دنیو دو
 نگه داشت. یآن دخترک ما را از باز یصدا
 دارم. یادیز یخونمون اسباب باز دیایدخترا م _
 یتمام راه رو م میو سوزان رو هم با خودمون برد یمخالفت چیبدون ه میذوق کرد نایمن و سل یاسم اسباب باز با

بزرگ پر  یلیخ اطیح میآن دخترک در باز کرد وارد شد میدیبزرگ رس یدر قهوه ا یبه خونه  دمیخند یو م میدیدو
 نایسل یول شهیاالن مامانش نگران م میبرگرد ایب فتگ یم نایبه سل یکرد سوزان ه شتریذوقمون رو ب اهیاز گل و گ

 میشده رفت دهیچیپ چکیمانند پ یپهن یکه دور طناباش برگ ها یکرد همراه آن دختر به سمت تاب بزرگ یقبول نم
 یرو هل م نایسل یلسوزان هم خوشحال بود. با خوشحا یآن نشست. حاال حت یو بر رو دیبه سمت تاب دو نایسل

 اطیح نیخنده هامون در ا یو صدا میدیخند یگفت. سرخوش م ینم یزیو چ ستادهیکنارمون ا رکدادم و آن دخت
 شد. ینداره رد و بدل م یفرق چیبزرگ که با باغ ه

 ترسمیمن م این کمینه نه ازم دور شو نزد زدمیصدا م شدیم شتریب غمیشد ج یم کینزد شتریب اهیس ی هیچه اون سا هر
 !دمینفهم یزیچ گریبا من نداشته باش نه و د یکار اینه ن نیمامان بابا به دادم برس

*** 
 ایمل

از پنجره  یحرف نیاز من فاصله گرفته و بدون کوچکتر ایکه آرال نهیکنم ا یکه االن دارم تجربش م یحس نیبدتر
از  ایکار رو هرگز باهاش نکردم. مامان مار نیحرف بزنم و قانعش کنم من ا خوادیشده. دلم م رهیخ رونیبه ب نیماش
 خوادیبا من نزده. دلم م یحرف نیکوچکتر یکرده حت حبتکه در واقع من نکردم باهاش ص یکه بابا درمورد کار یوقت

ن با سکوتش من رو کنه او یکار رو نم نیاون ا شناسمیرو م ایبشه؛ اما مامان مار یبا من حرف بزنه از من عصبان
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 باز نیحس کنم اما ا تونمیرو به رو م ی نهیبابا را از ا یهر چند لحظه ا ی. نگاه هاکنهیم تیکه نکردم اذ یکار یبرا
 کنه. یرو عوض نم یزیهم چ

. مامان نگاهش رو از کنهیرفتم اما خودش رو از من دور م ایشدم و به سمت آرال ادهیپ نیاز ماش عیسر نیتوقف ماش با
 . به سمت بابا رفتم.رهیم ایو پشت سر آرال رهیگیمن م

 اون کار منه کنهیهم فکر م ایآرال یحت -
 داره. اجیزمان احت ی. خودت رو ناراحت نکن دکتر گفت به کمزمیعز ستیاما ن -

کردن ترس باز به اتاقش برگشته  امکان داره بعد از تجربه یعنی دمیسالن ند یرو تو ایبابا به داخل رفتم ارال همراه
 رفتم. ایباشه؟ بابا زودتر از من از پله ها باال رفت پشت سرش به اتاق ارال

 تنها باشم. خوامیم نیاگر اجازه بد -
 به بابا انداخت. یهمراه با نگران ینگاه مامان

 مامان. کنمیخواهش م -
 اومد. رونیهمراه من و بابا از اتاق ب ایناچار بعد از حرف ارال مامان

 داره. خودت رو ناراحت نکن. ازین ییبه اون تنها ایمار -
 خودم سرم رو باال گرفتم. یمامان رو ینگاه طوالن با
 م؟یصحبت کن گهیبا هم د میتون یم ایمل -

من  یبه عکس دو نفره  یحرف چیتخت نشست و بدون ه یتکون دادم و به سمت اتاقم رفتم. مامان کنارم رو یسر
 کرد؟ یرو کنکاش م یبود داشت چ ینگاهش طوالن یلیشد. رد نگاهش گرفتم خ رهیخ وارید یرو ایو ارال

 دوست دارم. یلیرو خ ایمن آرال -
 .دونمیم -

 غرق در اشک شد. چشمام
 به اون ضرر برسونم. خواستمینم -

 شد. رهیاز عکس گرفت و به چشمانم خ چشم
 کرد؟ یمبا تو بحث  یدرمورد چ شیدو شب پ ایارال ایمل -

 .میرو از مامان دزد نگاهم
 نبود. یمهم زیچ -
 کارا بود؟ نیدرمورد هم -
 نه. -
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 اما... یدرموردش حرف بزن یخواینم دونمیم -
 رو نداشتم. ایرالاکنم من قصد ناراحت کردن  یکار تونمینم نیاز ا شتریاشتباه از من بود اما ب دونمیم -

 .دیبه موهام کش یاز جاش بلند شد و دست مامان
 ایمل یخوب بخواب -
 سمت در رفت. از جام با عجله بلند شدم. به
 ؟یسرزنشم کن یخواینم -
 .دیرو باز کرد به طرفم چرخ در
 . یرو بگ قتیکه به مامانت حق ینه تا زمان -
. دمیرده رو کشاتاقم رفتم و پ یبه سمت پنجره  نیکه نگفتم. غمگ یعالمه حرف هیرفت. من موندم و  رونیاتاق ب از

 یچ یبرا ایکه درون قلبم رخنه کرده بود رو حس کنم. تازه به خودم اومدم که آرال یتونم ترس یحاال که تنها شدم م
 دمیپتو خز ری. با ترس زمیکرد یصحبت م یزیچه چ رموردسرش اومد و قبلش ما د ییبود و چه بال دهیانقدر ترس

ترس  نیشد ب نی. چشمام سنگدمیترس یتپش قلبم هم م یاز صدا یبار حت نیتپش قلبم بشنوم ا یتونستم صدا یم
 افتاده بودم کم کم دستام شل شد و به خواب رفتم. ریو خواب گ

*** 
 من رو نگاه کن. ایمل _
 یآشفته و چهره ا یکامال سرخ و موها یبا اون چشما ایزدن کردم آرال غیشروع به ج دنشیو با د دمیطرفش چرخ به

و دست دراز کرده بود.  دیدو یهم پشت سرم م ایآرال دمیدو یو م زدمیم غیخوفناک بود ج یلیخ زدیم یدکه به کبو
 چیپام پ هویشد  یم کیداشت بهم نزد ایبرم! آرال امخو یکجا م دونستمینم یول دمیدو یبرام نا آشنا بود م طیمح

و  زدمیم غیرفتم ج یکردم همونطور که نشسته بودم عقب عقب م ینگاه م کیخورد و افتادم و به اتاق کامل تار
خواست خفه ام کنه!  یرو به روم ظاهر شد و دستاش رو به سمت گردنم دراز کرد. م ایخواستم که آرال یکمک م

 کردم. یم هیو گر زدمیحلقه شدن پسش م مدستاش دور گلو
بودم و از تخت  نیزم یدم و به اطرافم نگاه کردم رورو به دست اوردم چشمام رو باز کر میاریاحساس درد هوش با

 قدرت بلند شدن از جام رو نداشتم. دیلرز یبودم تموم تنم م دهیکه د یافتاده بودم! از خواب
به  یچرا انقد گرمه؟ دست نجایاطرافم نگاه کردم اتاقم روشن بود به پنجره اتاق نگاه کردم هوا روشن شده بود اما اا به

. از جام بلند شدم و موهام رو بستم در اتاقم رو باز کردم هنوزم هم احساس دمیاز عرق بود کش سیگردنم که خ
. ارام آرام به دیچرخ یم ایپله ها و در باز اتاق ارال نیبود! نگاهم ب زرو به روم با ایکردم. در اتاق آرال یم دیشد یگرما

 ! پام تو اتاقش گذاشتم.یکار چیبود بدون ه رهیتخت نشسته بود و به افق خ یسمت اتاقش رفتم. پشت به من رو
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 ؟یدار یکار -
 .ستادمیبا ترس سر جام ا ایآرال یصدا ییهوی دنیشن با
 ... من اومدم باهات حرف بزنم.زهیچ -

 گفت: قاطعانه
 االن نه. -
 االن... یول -
 :دیداشت غر تیکه رنگ عصبان ییصدا با
 .رونیگفتم االن نه برو ب -
 اومدم. نییرفتم و پله ها رو پا رونیترس از اتاق ب با
 حالت خوبه؟ ایمل -
 مامان برگشتم. یترس به سمت صدا با

 .دمیبه گردنم کش یدست باز
 گرمه. یلیکنم هوا خ یآ..آره خوبم فقط... فقط حس م-
 گرمه؟ -

 ام گذاشت. یشونیپ یشد و دست رو کیبه مامان نگاه کردم به من نزد یحرف چیه بدون
 .یبدنت خوبه تب ندار یدما -

 رو گرفت و گفت: دستم
 ؟یدیکابوس د -

 از مامان گرفتم. چشم
 نه نه فکر کنم بخاطر نور آفتابه من فراموش کردم پرده رو بکشم. -

 کنم؟ یرفتار م بیو باز از پله ها باال رفتم و به اتاقم رفتم. من چرا دارم عج دمیاز دست مامان کش دستم
رفتن و رو به رو شون باهاش رو داشتم. شام خوردن  رونیبودم و ترس ب دهیتو اتاق خز ایآرال ادیروز از ترس فر تمام

حرف زدن نداشتم بلکه مامان و  الیبود تنها من نبودم خ بیعج یلیمن خ یکنار مامان و بابا در سکوت مطلق برا
 به صحبت کردن نداشتن! یلیبابا هم تما

در  دمی. به اتاقم رسستنیپام ثابت ن ریز یشده و پله ها نیکردم پاهام سنگ یبه اتاقم رفتم حس م ریاز شب بخ بعد
لباس هام و  ایخواستم به کمدم نگاه کنم  ینم یو باز کردم و المپ روشن کردم به سمت تختم رفتم از ترسم حت

پتو اتاق در سکوت فرو رفته بود و فقط  ریز دمیخز وعوض کنم. آباژور روشن کردم و المپ اتاقم رو خاموش کردم 
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 یشد. چشمام رو بهم فشردم و سع یم دهیکردن منظم باشن در اتاق شن یم ینفس هام و ضربان قلبم که سع یصدا
. دیپتو رو از روم کش یشدن که حس کردم کس یافکار رو از خودم دور کنم. چشمام داشتن گرم م نیکردم بخوابم و ا

خودم بکشم نفس هام نا  یت همونطور که چشمام بسته بود دستم رو دراز کردم که پتو رو روباال رف لبمباز تپش ق
بسته بود  خیاومد خون در رگام  یباز شدن کمد م یافزود صدا یبر ترسم م کیتار مهیاتاق ن نیمنظم شده بود ودر ا

 ینشه! صدا دهیبوندم تا کشاورد دستم رومشت کردم و پتو رو به خودم چس یکمدم قلبم رو به درد م کیژ یصدا
 یداره با موهام باز یآن حس کردم کس کیاتاق من بسته بود! بغض کرده بودم  یپنجره  یاومد ول یهوا م یزوزه 

 دهیدفعه به شدت موهام کش کیکه  دمیکش یم یبلند و صدا دار یکشه !نفس ها یم یکنه و اون ها و به آروم یم
برام  قیمثل لباس! صداها دق یزیاومد چ یم نیزم یبر رو یزیپرت شدن چ یصدا. دمیکش یبلند غیشد و ج

مردم و نفس  یسمت پاهام باال زده شد داشتم م نییبه خودم فشردم ک پتو با شدت از پا شتریمشخص نبود پتو رو ب
 یدم. صداکر عشکمم جم یکردم و پاهام روتو هیکف پام رو قلقلک داد با صدا گر یزیکردن چ یهام و قلبم درد م

تونستم بفهمم صدا از کجاست  یاومد نم یم یزیچ یتکون ها یشکست باز صدا یهام سکوت اتاق رو م هیگر
اومد  یزیشکستن چ یام را داشت. با صدا نهیو قلبم از شدت ضربان قصد شکافتن سـ*ـ دنیکش یگوشام سوت م

و عضله هام شل شده بودن.  دنیلرز یهم م ستامفقط ترس بود و از ترس د گهی. ددمیکش یبلند غیج هیهمراه با گر
بودن اتاق  رونیپرت شدن لباس شروع شد! فقط باال تنه ام با پتو پنهون کرده بودم و پاهام هنوزم از پتو ب یباز صدا

قطع و وصل شدن برق  یدر حال انجماد بودم صدا زدمیبسته بود دندون م خیپاهام  شیسرد شده بود و از سرد
به خودم فشردم  شتریجرئت بلند شدن و هم نداشتم پتو رو ب یول رفتمیاز اتاق م دیکرد با یم یاعصابم رو خط خط

 زدم. رونیو به سمت در اتاق هجوم بردم و بازش کردم و از اتاق ب دمیآن از جام پر کیگرفتم و  یقینفس عم
 یراه اومده رو برگشتم و م شدیدر سالن باز برق قطع وصل م دمیاتاق خارج شدم و به سمت پله ها رفتم که د از

کلفت و  یاز تو اتاقش من رو متوقف کرد! صدا ییشدم که صدا کیپناه ببرم به اتاقش نزد ایخواستم به اتاق آرال
 گفت: یو م دیخند یاومد م یم یزخمت
 ...شی... تسا اج همه ناطشیتسا اج همه ناط _

قفل  یبه اتاق برم از جا دمیترس یبودن م یبیشدم به طور عج یمتوجه مفهومشون نم یول دمیشن یها رو م صدا
کلمات  نیو ا دیخند یشده بود م یخیس خیس یتوالتش نشسته بود و موها زیم یرو ایبه اتاق نگاه کردم آرال دیکل

گشتم حس کردم پشتم  یکه به عقب بر م نطوریو به عقب برگشتم هم دمیترس دنشیکرد! از د یرو تکرار م بیعج
 یلیصداش خ دیبه گوشم رس ایآرال غیج یآن صدا کیبرخورد کرد جرئت برگردندن سرم رو نداشتم!  یسفت زیچبه 

کردم  هیرو به روم شروع به گر یصحنه  دنیشدم و در رو باز کردم با د کیبه اتاقش نزد عیبلند و دلخراش بود .سر
خواست به پشت سرش برگرده و  یکه سرش م ایآرال دنیبزنن با د یحرف نکهیاومدن و قبل از ا اقمامان و بابا به ات
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 یهر چه مامان و بابا سع زدیو مامان و بابا و صدا م دیکش یم یبلند غیج ایگردنش و گرفته بود به طرفش رفتن. آرال
 دیپشت سرم کوب واریرو به د نم یکیکردن نتوستن سرش و بچرخونن چون به شدت کج شده بود. حس کردم  یم

 دیکش یم غیکرد و ج یم هیهنوزم از دردش گر یسرش مثل اول برگشت ول ایبدنم درد گرفت! آرالکه تمام  یجور
لباسش پاره شده بود و دور  قهیکردم  ینگاه م ایو من سرجام خشکم زده بود و فقط به آرال ختیر یمامان اشک م

 بود! یگردنش خون
منم بغض کرده  ختیر یاشک م ایآرال یسالن نشسته بودم و مامان برا یصبح نتونستم بخوابم و کنار مامان تو تا

کرد! بابا از  یداشت گردن خواهرم رو کج م یرفت. انگار کس یترسناک از جلو چشمام کنار نم یبودم و اون لحظه 
 اتاق خارج شد و به طرفمون اومد

 جا هستم. نینکن برو استراحت کن.من هم هیبسه گر زمیعز ایمار _
 سرش رو تکون داد بلند شد و رفت. بابا رو به روم نشست و گفت: نماما
 نیهمچ ایچرا با آرال دونمی! من هنوزم نممهیوخ میکرد یکه فکرش رو م یزیاز اون چ شتریفکر کنم اوضاع ب ایمل _
 سکوت کرد سپس ادامه داد: یشد! کم یزیچ
 بگم. یاصال به ک ایبرم  دیچکار کنم کجا با دیبا دونمینم _
 بابا -

که به نوک  ینگرفته بودم حرف میکردم هنوزم تصم یم یدستم باز یخسته نگاهم کرد. با انگشتا یبا چشمان منتظر
 .دونستمینم ینه ترس داشتم اما از چ ایرو بگم  دهیزبونم رس

 ا؟یمل یبگ یهست که بخوا یزیچ -
 نکنم. یبا انگشتانم باز گریگذاشتم تا د میزانوها انیرو م دستانم

 ؟یبابا به ارواح اعتقاد دار -
گشت سکوتش در اون  یدر صورتم م یزیکنم دنبال چ یشد حس م رهیچند لحظه به من خ یحرف چیبدون ه بابا

 نامفهوم بود. یلیمن خ یلحظه برا
 ا؟یمل یپرس یچرا م -
 دارند؟ قتی. اما حقدونمینم -

 و از جاش بلند شد. دیکش شیبه زانو یدست بابا
 به نام ارواح وجود نداره. یزیمسائل نکن. چ نیا ریذهنت درگ -
 جام بلند شدم. از
 ؟یاگه داشته باشه چ -
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 که از من دور شده بود رو برگشت. یقدم
 .ستنین یارواح موجودات ترسناک ایمل -
 چطور ممکنه نباشن؟ -
 زد. یجونیو لبخند ب دیرو کم کرد دست به موهام کش نمونیب یفاصله  یا گهیقدم د با
 نکن. ری. ذهنت درگمیباش یکه ما موجودات ترسناک شهینم لیدل نیا میروح دار کیثال ما درون جسممون م -

 انداختم. نییاز بابا گرفتم و سرم رو پا چشم
 من دور شد به سمت در رفت اما باز سرش رو به سمت من برگردوند. از
 حرف نزن. یبا کس گهیموضوع د نیدرمورد ا ایمل -
 باشه. -

*** 
سالن نشسته بودم و جرئت برگشتن به اتاقم رو نداشتم.  یهدف تو یسرخ شده بودن هنوزم ب یخواب یاز ب امچشم
 یبودم که م یاتاقش بود. من تنها کس ایکرد و آرال یرفته بود. مامان استراحت م رونیکه ب شدیم یساعت میبابا ن
 بخوابم. دمیترس
 ایمل _
 عه مامان. -

 انداخت. یداد به ساعت نگاه یاش رو فشار م قهیهمونطور که با انگشت شق مامان
 زم؟یعز یبخواب یتونست -
 پله ها چشم دوختم. به
 نه -
 .دیچشمام کش ریز یشد کنارم نشست و دست کیمن نزد به
 چشات گود افتاده. ریز زمیبرو استراحت کن عز -
 من حالم خوبه. -
 جاش بلند شد و به سمت آشپزخونه رفت. دنبالش رفتم. از
 مامان -

 کرد گفت: یهمانطور که قهوه درست م مامان
 اس؟یدرمورد آرال -

 و نشستم. دمیعقب کش یصندل
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 م؟یرو تنها بذار ایچرا بابا اجازه گفت آرال-
 و نشست. دیکش ییرو به رو یگذاشت و صندل زیقهوه رو م فنجان

 به من بده. یتونست جواب خوب یشدن مامان اصال نم رهیافق خ به
 به تو ربط داشته باشه. تونهیاتفاقا هرگز نم نیا ا،یمل -

 .دمیرو دزد نگاهم
 مامان. شمیمتوجه نم -

 .دینوش یقهوه اش رو باال گرفت و جرئه ا فنجان
 احساس بچه هاش رو بفهمه. تونهیمادر م هی -

 منتظر نگاش کردم. یحرف چیه بدون
 گذاشت. زیرو م نجانشف
 شیچند شب پ ایآرال ایداشته باشه. مل یاتفاقا به تو ربط نیکه ا شهیباورم نم نمیخودم هم بب یاگر با چشما یعنی -

 کرد؟ یتو رو سرزنش م یوقت شام درمورد چ
 !ادینم ادمیمامان.  دونمینم_

 گذاشت و از جاش بلند شد. زیم یدستاش رو مامان
 سر بزنم. ایبه ارال رمیم-
 اما ...-

ترس داشتم پشت  ایبه سمت پله ها رفت. ترس داشتم اما از تنها موندنم  یحرف چیو بدون ه دیبه موهام کش یدست
 .دمیپله ها بذارم؟ مامان از پله ها که باال رفت با عجله پشت سرش به سمت پله ها دو یسر مامان پا رو

 مامان -
 .دیسمت من چرخ به
 .نمیرو بب ایآرال خوامیمنم م -

سرجاش  خیبود با وارد شدن ما س دهیخواب ایرو آروم باز کرد آرال ایمامان از پله ها باال رفتم. مامان در اتاق آرال همراه
 :دیهوار کش بشیعج یو صدا تینشست و با عصبان

 . برو گم شو... آشغال...ارشیمن ن کی! نزدیدورش کن عوض -
 فحش داده باشه اونم به من و مامان؟ ایآرال شدینم . باورممیو مامان مات حرفاش بود من
 گفت: یتر یبار با لحن بدتر نیترسناکش به ما نگاه کرد و ا یجاش بلند شد و با چشما از
 دزنیک نیرایشرود... شن نکیرونم د مینهوزوس -
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شد. مامان تعلل نکرد  یو باز بسته م شدیم دهیاتاقش به شدت کوب ی. پنجرهشدیتر مهر لحظه وحشتناک صداش
ما که هراسون  دنی. بابا کنار در بود با دمیاومد نییو از پله ها پا میخارج شد ایدستم رو گرفت و با سرعت از اتاق آرال

 گفت: میاومد یم نییاز پله ها پا
 شده؟ یچ ایمار ا،یمل _

 به سمت بابا رفت و با ترس گفت: مامان
 .تریپ فتهیم یکاتفاق وحشتنا ایآرال یداره برا -

 با ترس از پله ها باال رفت. بابا
 مامان -

 از شدت ترس غرق در اشک شده بودن. چشمام
 .دیمن رو در آغـ*ـوش کش مامان
 .ایارال غیج ی. و بعدش صدادیچیدر تو کل خونه پ دنیکوب یصدا

 تر؟یپ -
 اومد و با عجله دست من و مامان رو گرفت و همراه خودش به اتاق مامان برد. نییاز پله ها پا بابا
 باشه! یرینم ایبه اتاق آرال ایمار _
 چرا؟ -
 .نیهم یریکه بهت گفتم رو انجام بده. فقط به اتاقش نم یکار _

 شد من رو در آغـ*ـوش گرفت . کیمبل نشست و مامان به من نزد یرو بابا
 شناختمش. یبود نم بیخواهرمه! برام عج ایآرال نیبزنم هنوزم باور نکرده بودم ا یکه بخوام حرف دیچرخ ینم زبونم

 ایآرال دنیبا د میو به سمت پله ها رفت میاز اتاق خارج شد ییو سه تا دیاومد بابا از مبل جه ایبلند آرال غیج یصدا باز
کرد  یم هیگر ایزدن کردم آرل غیشد منم شروع به ج یم دهیکش نیرفت مثل ا یزانوهاش راه م یپله ها رو یکه رو

 گفت: یم یبیکلفت و عج یصدا نیح نیو در ا زدیکمک صدا م یو مامان و بابا رو برا
 ابید مبی..هرابید مبیهر _

خورد  چیپله پاش پ نیدوم ی! بابا خواست به سمتش بره که روشدیم دهیاستخوان پاهاش با برخورد پله ها شن یصدا
شد بابا پاش  هوشیپله افتاد و ب نیآخر یرو ایکرد بابا با کمک مامان از پله ها بلند شد و آرال یم هید. مامان گرو افتا

 یلیتما گهید ستادمی. سرجام ادمیترسیم بشم؛ اما کینزد ایبه آرال استمشد. خو کینزد ایرو گرفته بود و مامان به آرال
مبل نشست و سر  یمبل گذاشت و به دکتر تماس گرفت. رو یرو اینداشتم!. مامان آرال ایشدن به آرال کینزد یبرا
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دکتر  دنیبا رس ردک یشده بودن و بابا از پاش ناله م یو خون یزخم یلیزانوهاش خ ایپاهاش گذاشت. آرال یرو ایآرال
 شد ایآرال یاول مشغول پانسمان کردن زانوها

 تاده؟اف ی. اتفاقمهیوخ یلیزخم پاهاش خ _
 و... رهیپله ها راه م یرو زانوهاش رو غیبا ج میدید ی! ولشدیچ دونمیدکتر نم ینه آقا _

 با بهت و اخم به مامان نگاه کرد و گفت: دکتر
 د؟یبا زانوهاش اونم از پله! شما مطمئن_
 بله _

به اطراف  جیکم کم به هوش اومد سپس گ اینزد و مشغول پانسمان کردن شد. با رفتن دکتر آرال یحرف گهید دکتر
 نگاه کرد و گفت:

 چه خبره؟ نجایا_
 شد کنارش نشست و گفت: کیبهش نزد مامان
 !یشد هوشیشد. ب یپاهات زخم یاز پله ها افتاد زمیعز یچیه _

 شده اش نگاه کرد. گفت: یچیباندپ یبه زانوها ایآرال
 !ادینم ادمی _

 به مامان نگاه کرد. یبیبه گردنش داد و با طرز عج یتکون اینه ارالبز یمامان حرف نکهیاز ا قبل
 از من دور باش -

 نگاه کرد ایبا بهت به ارال مامان
 ؟یچ -

 مامان زد و لنگان از جاش بلند شد. ی نهیبه سـ*ـ یمشت ایارال
 .نمیرو بب ختتیر خوامینم -

 ستهیبا تونستیشد هنوزم هم از درد پاش نم کینزد ایبه آرال بابا
 هیچه حرف نیا ایارال -

 رو به بابا گفت: یبیبابا انداخت و با پوزخند عج یبه سر تا پا ینگاه ایآرال
 رو هم برات امتحان کنم. یدوم تونمیم دهیاگر تا مغز استخوان نرس -
 سالم بابا خم شد. یسمت پا به

 شد. کینزد ایبه ارال مامان
 .ایبه خودت ب ایآرال -
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 تکون داد گفت: زیام دیقدم دور تر رفت و انگشتش رو تهد کی ایلآرا
 .کهیزن یبهتره از من دور باش-

 :دیعربده غر هیشب ینگاهش کرد سپس با صدا تیبا عصبان دیبه طرف مامان چرخ ایآرال
 وشمگوبر _

 یبعد صدا یپاش احساس کنه از پله ها باال رفت و کم یتو یدرد نکهیبدون ا ایکرد آرال یبا بهت نگاهش م مامان
 شدن در اتاقش اومد. دهیکوب
دونم!  ینم یچیچه؟ چرا من ه یعنیکه چند لحظه به من گفت  یحرف نیکنه. ا یرفتار م نطوریچرا داره ا ایآرال _

 شده؟ یدخترم چ
. بابا با دوستش جک صحبت ادیم شیداره پ یچ میدونست یچون خودمون هم نم میبراش نداشت یمن نه بابا جواب نه
 گهیکنه و م یاش صحبت م یمیقد یاز رفقا یکی گهیاش کنه. دوست بابام ییخواست راهنما یکرد و ازش م یم

گرفت  مینداره. بابا هم تصم یمشکل گهیو د هکرد و بعد از رفتن به روانشناس خوب شد یرفتار م ایمثل آرال بایتقر
 اعالوهی.آرال میپرخاشگر بگه که آماده بشه. من و مامان هم رفت ایرفت تا به آرال ایرو به روانشناس ببره به اتاق آرال ایآرال

به مطب  دنیبود. با رس رهیخ رونیبه ب نیفقط از پنجره ماش زدیحرف نم یبر چند ساعت قبل آروم شده بود و با کس
 رفت وگفت: یبه طرف منش ایمراه آرلبابا ه میو به داخل رفت میشد ادهیروانشناس پ

 کلوز هستم نوبت داشتم. تریپ _
 شماس؟ ی: نوبت برایمنش
 دخترم.. ینه برا _
 بشه. لیبه نام دخترتون باشه. چون قراره براش پرونده تشک تیزیو دیپس با _
 کلوز ایاوه .بله بله! آرال _
 دکتر منتظرتونه. دییبفرما _

*** 
 یراو
جن  ایخطور نکرد که آرال چکسیبه ذهن ه یول دیکش یروحش در عذاب بود او داشت از درون درد و عذاب م ایآرال

دهد که  یانجام م یاراد ریغ ییو کارها دیا ینم ادشی یزیروز افتاده! چ نیداند چرا به ا ینم یزده شده است. او حت
دارد. دکتر بعد  ازیمفرد ن ییآرام! و به تنها یو گاه شود یم لیانسان پرخاشگر تبد کیبه  یندارد گاه یدر آن ها نقش

 میدهد پس دکتر تصم یجوابش را نم ایصحبت کند اما آرال ایبا آرال دیدهد با یم صیتشخ تریسوال از پ دنیاز پرس
ساکت  خترباز همان د ای. آرالردیبگ ایآرال یبرا شیو چند آزما یمغز یاسکن ها دیرفع شک و احتمال با یبرا ردیگ یم
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 یدهد! دکتر بعد از نوشتن چند نوع قرص آرامبخش جلسه بعد یدکتر و پدرش گوش م یاست و فقط به حرف ها
 یمغز یبردن چکاب و اسکن ها یرا برا ایهر چه زودتر آرال دیگو یم تریکند و به پ یموکل م گریچند روز د یرا برا
 ببرد.
*** 

 ایمل
به سمت ما  ایبعد بابا همراه آرال یکه اندک مینشستن کالفه شده بود گذشت و من و مامان از یساعت م کی بایتقر

سوار  ی! از وقتدینپرس یزیاز بابا فعال چ ای. مامان بخاطر وضع آرالمیشد نیو سوار ماش میاومدن از مطب خارج شد
! هر چه هیخنده اش چ لیدونم دل ینم ینشسته بودم ول ش. من کناردیخند یم یلیدل چیبدون ه ایآرال میشد نیماش

هم خنده  ایآرال میو به خونه رفت میشد ادهیپ نیبه خونه از ماش دنیداد! بارس یبهش نم یجواب ایآرال دیپرس یمامان م
 دوتا کردو به اتاقش رفت. یکیپله ها رو  عیهاش متوقف شد و سر

 صیبده تا دکتر بتونه شخ یو اسکن عقل شیچند آزما دیبا ایو بابا گفت آرال دیاز بابا راجع به روانشناس پرس مامان
 بده.
دو روز قبل با ما شام نخورد مامان براش شام رو آماده کرد و تا خواست از آشپزخونه  نیمثل ا ایشده بود و آرال شب

 مامان رو گرفت و گفت: یخارج بشه بابا از جاش بلند شد و جلو
 بگو. ایمل ایبه من  یبراش ببر یخواست ی! هر چیبر ایبه اتاق آرال دیمن گفتم نبا زمیعز ایمار _

 گفت: یکالفه و عصبان مامان
 ؟یدار یلیکه بخوام به اتاقش نرم دل نمیب ینم یلیمن دل ؟یفهمیدختر منه م ایآرال تریپ _

 دیبا یدونستم از چ یمامان خاتمه داد. نم یبـ..وسـ..ـه بر گونه  کیمامان نداشت و حرف را با  یبرا یجواب بابا
شناسم او  یشده بود من خواهر بزرگم رو م بیبرام عج ا،خواهرمیخود آرال ای! ییتنها ایاز اتاقم  ایبترسم! از خونه 

 یترسونه! ول ینداره بلکه با رفتاراش من رو هم م یترس چینم هیب یحاال که م یترسو! ول اریآروم بود و بس یلیخ
 .دمیخواب بازم ترس قبل رو داشتم. لباس هام رو عوض کردم و

بدم  صیتونستم تشخ یاومد نم یم یبیعج ییشدم صداها اریهوش بیعج ییحرف ها دنیگوشم و شن یزیحس ت با
واضح تر  رونیدر گذاشتم صداها از ب یاومدم و خودم رو به در اتاقم رسوندم و گوشم رو نییهستن از تختم پا یچ
ام من رو از  یاومد حس کنجکاو یم ایرال اقبردم صداها از ات رونیباز کردم و سرم رو ب یدر رو به آروم دیرس یم

کردم و به داخل نگاه  کیباز بود خودم رو به در نزد مهیشدم. در اتاقش ن کینزد ایو به اتاق آرال دیکش رونیاتاقم ب
 یو باال بود دهیچیبه هم پ یبیدستش رو به طور عج ینشسته بود و انگشتا نیزم یمن رو دیپشت به د ایکردم آرال

 گفت: یو م دیخند یم یهیخشن و کر یبود و با آن صدا تهسرش گذاش
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 وروت ابیمشکب د اارایوروت... ل ابیمشکب د اارایل _
 ایشد و من چقد به آرال یچ دونمیلرزوند نم یگرفت و دل من رو م یاز قبل اوج م شتریخنده هاش هر لحظه ب یصدا

اش  یوحش یو گردنش حالت دوران برگشت و با چشما دیکردم که سرش مانند عروسک به پشت چرخ ینگاه م
 شد و گفت: رهیچشمام خ یتو
 ...اروتمیاروت ...مشک میمشک ؟یعوض یکن یبه من نگاه م _

و که سرش به عقب برگشته و اندامش همان جلو است پا به فرار گذاشتم  تشیوضع دنیبلند شد! با د شیازجا سپس
پشت در  دیوارد اتاقم شدم و تا خواستم در را قفل کنم به اتاقم رس دیدو یپشت سرم م بیعج یایو آرال زدمیم غیج
تونست در رو از جاش بشکنه  یداشت که م ییروین نانچ یدادم که نتونه وارد بشه ول یبودم و در رو هل م ستادهیا

قفل  یرو تو دیشدم در رو با تمام توانم هل دادم و کل یم دینا ام ایداشتم از بستن در و خالص شدن از شر آرال
 زدیزمختش داد م یو با صدا دیکوب یبه در م یمحکم یچرخوندم. مشت ها

 هکت..هکت..اروت.. میار تنوخ....منک میزیمر _
شکست و  یبد یاتاقم با صدا یپنجره  ی شهیآن ش کیبودم که  دهیچسب واریشد و من به د یداشت شکسته م در

با  کمیتار مهیاتاق ن نیمن در ا یاومد ول یمامان و بابا م یصدا کردن ختنیشروع به ر لیکمدم باز شد و تمام وسا
اتاقم به طور  یبود و پرده  ختهیبه هم ر زیچ همه. دیتپ یکردم و قلبم تند تند م یم هیفقط گر زهایچ نیا دنید

 .دیچیپ یهوا در اتاقم م یخورد و زوزه  یبر اثر باد هوا تکون م یوحشتناک
 رمان در نگاه دانلود آماده شده است. نیا

http://www.negahdl2.ir 
تنم رو  زشیت یداد. صدا یبه مامان و بابا م یکیرک یو فحش ها زدیم غیبلند تر از قبل شده بود ج شیصدا ایآرال

به طرف در  عیبابا اومد. سر یاتاقم و صدا دنیکوب یکم شد و صدا ایآرال یدانم چقد گذشت که صدا یلرزوند. نم یم
نگاه کردم. با درد لنگان خودم رو  نیزم یرو شهیش یگفتم و به تکه ها یکه حس کردم کف پام سوخت اخ دمیدو

 به در رسوندم و بازش کردم بابا وارد اتاق شد و المپ روشن کرد به من نگاه کرد و گفت:
 ؟یخوب ایمل _
 گفت: نیزم یخون بر رو دنید با
 .نیبش زمیعز ایمل _

رو از پام  شهیتکه ش عیحرکت سر هیبود. بابا با  ادیز یلی. دردش خنمیتخت بش یرو گرفت و کمکم کرد رو دستم
 انداخت و گفت: ی. بابا از جاش بلند شد به اتاق نگاهدمیاز درد کش یخفه ا غیدرورد ج

 چه خبر شده ؟ نجایا _
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 کردم و گفتم: هام رو پاک اشک
 یبود! از ال ایرفتم و صدا رو دنبال کردم از اتاق آرال رونیاز اتاق ب دمیشن یبیعج یبودم که صدا دهیدونم خواب ینم _

 دنمیرو به کمرش شد. با د دیدفعه سرش به طرفم چرخ کی دیخند یگفت م یرو م یبیکلمات عج دمشیدر که د
 !دیبه دنبالم دو

*** 
 یم یلیبگذارم خ یرفتارش رو چ نیدونستم اسم ا یخواب رو از چشمانم ربوده بود نم ایآرال یچند شب کارها نیا

ببره نتونست.  ایرفتار آرال نیاز ا ییخواست مامان بو یاز قبل هم ترس دارم! بابا هر چقدر هم نم شتریب یحت دمیترس
 یم شتریخونه ارواح داره استرسم رو ب نیا دیشا گفتیافتم که م یکه م ایحرف آرال ادیرسوا کرده بود.  ایآرال یکارها

نتائج گفت  دنیو د یها اسکن عقل شیدکتر بعد از انجام آزما نکهیکه ذهنم رو مشغول کرده بود ا یزیکرد. تنها چ
 یمسخره م یاسکن ها نیا یحت ستین یزیدونستم چ یپس مشکل از کجاست؟ من م ستین یزیکه سالمه چ

بشه و عقلش دچار  وونهیشبه د هی شهینبود مگه م شیچیاخه خواهر من ه میکن ینم افتیازشون در یزیدونستم چ
به اتاقش فرار کرد اتفاق افتاد شروع شد. از همون لحظه خواهرم  ایکه ارال یاز همون لحظه  یمشکل بشه ؟ همچ
 یش به زردچشما یدیو سف دهبازتر از قبل ش یصداش و چشماش به نظرم کم یکرد؛ حت رییرفتارش اخالقش تغ

 .زدیم
آروم باشه تا بابا بتونه  ایآرل میکنه. منتظر بود زمشیپنوتیداد ه شنهادیخورد و دکتر روانشناس به بابا پ یرو نم قرضاش

رفت  یمواقع م ی! بعضیبهداشت سیسرو یتو ایمدام تو اتاقش بود  دمید یرو نم ایاون رو ببره. من که اصال آرال
 دمیترس یاز خواهرم م یتا آروم باشه! دروغ چرا ول میگفت ینمبهش  یزیچ یموند ول یدوساعت اونجا م یکی دیشا

بود و به عقب برگشته  دهیچیکه گردنش پ یاون لحظه ا یترس رو به دلم انداخت حت شیدو شب پ یبا اون رفتارها
 لش به حالت دوران کامگردن یشدم چون اصال امکان نداره کس یاالتیکه خ دمیجنگ یکردم و با عقلم م یرو باور نم

 بچرخه!
مامان از  میکنه. من و مامان در خونه موند زمشیپنوتیبه روانشناس برد که بتونه ه ییرو به تنها ایبار بابا آرال نیا

 جاش بلند شد و گفت:
 نکردم! یدگیخوام برم به باغچه ام اب بدم. سه روزه بهش رس یمن م ایمل _
 جام بلند شدم و گفتم: از
 مامان! امیمنم م_

 دیبود که باغچه مامان سمت چپ در معرض د ینسبتا بزرگ اطی. حمیرفت اطیرا برداشت و به ح یچیآپاش و ق مامان
 مامان هول شدم. یکردم که با صدا یبه پشت نگاه م یرفتم و ه ینبود. پشت سر مامان راه م
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 چطور ممکنه؟ _
بود و کاشته بود خشک  دهیخر قهیکه مامان با سل ییگل ها باغچه نگاه کردم و باتعجب چشمام رو چرخوندم. تمام به

 شده بود. تمام باغچه خشک شده بود! یشده بودن و افتاده بودن رنگشون خاکستر
 وضع خشک بشن؟ نیسه روز به ا نیمن فقط چند روز بهشون آب ندادم چطور ممکنه در ا ایمل _

 ره بگم پودر شده بودن.بهت ایپژمرده نشده بودن! خشک  یگفت حت یراست م مامان
 ییبه گل ها نیوضع باغچه غمگ نیا دنیباغچه اش رو دوست داشت و حاال با د یلیناراحت بود اخه خ یلیخ مامان
 یم اطیطبقه باال که رو به ح ایکه پنجره اتاق آرال میگشت یاز باغچه بر م میداشت کرد یوجد نداشتن نگاه م گهیکه د

 شد شکست! با وحشت به پنجره باال نگاه کردم.
 مامان...ش...شکست! _

 بود. رهیجوابم رو نداد و فقط با اخم سرش رو باال گرفته بود و به پنجره شکسته خ مامان
 !اد؟یم شیداره پ یبیعج هیزایچ هیروزا  نیا یکن یفکر نم ایمل _

 رو تکون دادم که ادامه داد. سرم
 سنگ پرت کرده باشه؟ یدیرو د ی...تو کساسیلپنجره اتاق آرا نیا _
 .دمیند یزینه... نه من چ_

چند  یکارها نیداشت ا نکهیکرد مثل ا یو به راه رفتنش ادامه داد. هنوزم مشکوک نگاه م دیکش یقینفس عم مامان
رفتم بدتر از اون در فکر فرو رفته بودم ترس  یکرد! پشت سر مامان راه م یم یرو در ذهنش حالج بیروز عج

 دستش رو گرفتم. عیمامان خواست به سمت پله ها بره که سر میداشتم! مامان در سالن رو باز کرد و به داخل رفت
 کنم مامان! ینه. خواهش م _
 ها رو جمع کنم. شهیخوام برم ش ی... من مایمل_
 ترسم. یاالن نرو. من االن م ادیب ییبذار بابا _

 داد و به سمت مبل ها رفت سپس گفت: رونینفسش رو ب مامان
هم اضافه  ایآرال یچه! تازه رفتار ها یعنیها  نیدونم ا یهم از شکستن پنجره... نم نیاز گل هام ا نیدونم ا ینم _

 ای یکیعرض کرد؟ اصال چطور امکان داره آدم در  رییتغ ییهوی ایبه سر دخترم اومده چرا آرال یدونم چ یشده نم
 یمتوجه معن یکه کس زنهیم ییحرفا یسر هیب شده یهمه کاهش وزن داشته باشه هان؟ حرفاش عج نیدوهفته ا

 بیعج یکاراها نیاش صداش باال نرفته بود و حاال با ا یهجده سالگ نی! دختر من در تمام اشهیحرف هاش نم
 شد. دهیکارش به روانشناس کش بشیغر
 شدم کنارش نشستم و گفتم: کیمامان بغض داشت بهش نزد یصدا باز
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باور  هیفشار عصب هیآروم باش مامان! دکتر گفته  شهیناراحت م یلیخ یکن هیگر یخوا یاالن م نهیمامان، بابا اگه بب_
 .نینگران نباش افر شهیکن زودگذره خوب م

 اشتم و گفتم:رو برد یزنگ تلفن از جام بلند شدم و به سمتش رفتم و گوش یصدا با
 دییسالم بفرما _

 اومد! یخش خش م یصدا دمینشن یجواب
 زم؟یعز هیک ایمل _

 رو از خودم دور کردم و گفتم: گوش
 دونم مامان! ینم _
 الو... _

رو سرجاش گذاشتم هنوز دو قدم ازش فاصله نگرفته بودم که باز زنگ خورد! به طرفش  ینبود گوش یچیه بازم
 رو برداشتم و گفتم: یشدم گوش کینزد
 الو _
 رو سرجاش گذاشتم و گفتم: یگوش تیتعلل نکردم با عصبان گهیزوزه! د یخش خش صدا یهم همون صدا باز
 نداره اه یکه کار و زندگ هیکدوم مزخرف ستیمعلوم ن _
با اونم  یو یت ییهویکرد! از روشن شدن  یممکن پخش م یصدا نیدر سالن روشن شد و با اخر یو یآن ت کی

شد. مامان که دست  یم نییام از ترس با سرعت باال پا نهیگذاشتم سـ*ـ زدیبلند دست بر قلبم که تند تند م یصدا
 یحس م یفرو رفت؛ ول یقیسکوت عم درگوش هاش گذاشته بود کنترل رو برداشت و خاموشش کرد باز خونه  یرو

 یخودم به مبل رسوندم نشستم نه من حرف دنیلرز ی! دستام مشدیم دهیضربان قلبم در کل خونه شن یکردم صدا
خواستم به  ی. نممیو قدرت تکلم رو از دست داده بود میبود دهیبلند ترس یصدا نینه مامان چون هر دو از ا زدمیم

خواستم در حال حاضر قلبم اروم باشه آروم. با باز شدن در سالن و وارد  یفقط م نمفکر ک شیچندلحظه پ یکارها
 و گفت: دیرو بلند کرده بود مامان از جاش بلند شد به طرف بابا دو ایالشدن بابا که آر

 شده؟ یچ تریپ _
 مبل. یخوام بذارمش رو یکنار م نیبر _

 و گفت: دیاش گش یشونیبه پ یمبل گذاشت سپس دست یرو ایآرال بابا
 کرد. هوششیمنظورم دکتر ب یعنیشد  هوشیب _
 چرا؟ _
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کرد  ینم هوششی. اگه بومدیاز دست دکتر برن یا گهیشد کار د وونهیکنه د زمشیتپنویآروم باش. تا خواست ه ایمار_
 رسوند. یم بیبه خودش آس ا؟یمار یفهم یرسوند م یم بیبه خودش آس دیشا

 گفت: یبار بابا با لحن آروم تر نیساکت شد که ا مامان
 .ستین ینگران یبرا یکنه. جا یم زمشیپنوتیخونه و ه ادیشب دکتر م _

که در وجودم بود رو از  یتونستم اضطراب و ترس یبود! م ومدهیبود دکتر هم ن هوشیب ایهنوز هم آرال میرو خورد شام
 یحاال مامان هم بود بابا هم بود. اما حت دمیترس یدر اون خونه نبودم که م یلرزش چنگال در دستم بفهمم. تنها کس

 گهیرو به من زد که د یاز اون شب حرف ایجود ندارن آرالو حتونست من رو متقاعد کنه که اروا یحرف بابا هم نم
 باور کنم دروغه. تونمینم

 ایکرده  ریساعت زوم شده بود دکتر د یسه تامون رو یاومدن دکتر مضطرب بود چشم ها یاز همه برا شتریب مامان
 م؟یعجله دار یلیما خ
 اش کرد و گفت: یبه ساعت مچ ینگاه دکتر
 . دیاریب یصندل کیلطفا برام  ادیکلوز دخترتون االن هاست که به هوش ب یاقا _

رو در  یدکتر صندل یبه سالن برگشت و به گفته  یبعد با صندل یاز جاش بلند شد و به سمت اتاقش رفت و کم بابا
 نشوند. دکتر رو به مامان گفت: یصندل یمبل بلند کرد و رو یرو از رو ایوسط سالن گذاشت و آرال

 .ادیاالن به هوش م دیفنجون قهوه اماده کن کیدخترتون  یخانم کلوز برا _
فنجون قهوه به سمتمون برگشت و فنجون رو در دست دکتر  کیسرش رو تکون داد و به اشپزخونه رفت و با  مامان

خورد و داشت به  یفیاخم کرد و تکان خف یکم ایکرد که آرال کینزد ایآرال ینیداد. دکتر هم فنجون قهوه رو به ب
 گفت: یمآرو یمبل کنار مامان نشستم که دکتر باصدا یاومد! رو یهوش م

 دیالمپ روشن بگذار کیفقط  دیرو خاموش کن یاضاف یکلوز لطفا المپ ها یاقا _
 یصندل یدسته  یخورد سپس چشماش رو باز کرد و دستش رو یا گهیتکون د ایالمپ ها رو خاموش کرد. آرال بابا

 گفت:گذاشت و 
 شده؟ یچ نجایمن کجام؟ ا _

 داد و گفت: اینداره دکتر فنجون قهوه رو به آرال ادیرو به  یزیبار اول چ مثل
 نشده. یزیچ هیهم عال یهمچ یخونه هست ی! تویستین یدور ییجا _

 چشم از دکتر گرفت قهوه اش رو مزه کرد سپس گفت: ایآرال
 ن؟یهست یشما ک _
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االن مهمونتون  یبگ یتون ی! من دوست پدر و مادرت هستم ممیباهم مالقات داشت شیخب ما چند ساعت پ _
 هستم.

 نزد و مشغول خوردن قهوه اش شد. یحرف گهید ایآرال
*** 

 گفت: یم ایداد و به آرال یچشماش تکون م یرو جلو ساعت
 ایباش. آرال لکسیر کن فقط به ساعت نگاه کن و یخال یفقط به ساعت نگاه کن و ذهنت رو از هر نوع فکر _

 یداد و ما رو یرو تکون م یکردن دکتر صندل یچپ و راست حرکت م یساعت زوم شده بود و ه یچشماش رو
 یو دکتر سکوت رو م اعتتکون س یو صدا یصندل یبود و صدا کیتار مهین بایفضا تقر میمبل ها نشسته بود

 شکست.
 ا؟یآرال یخوب _

 شدن گفت: یعت زوم شده بودن و چپ و راست مسا یهمونطور که چشماش بر رو ایآرال
 کنم خوبم! ی... فکر مدونمینم _
 ؟یچقد مامان و بابات و خواهرت رو دوست دار _
 ادیز یلیخ _
 بهشون برسه؟ یبیآس چیه یکه دوس ندار یدوستشون دار یبه قدر یعنی _
 بله. _
 ؟یاتاقت رو دوس دار اد؟یخوشت م دتونیجد یخونه  نیاز ا ایخب آرال _
 نه از اول هم دوستش نداشتم _
 .هیقشنگ یخونه  یلیخ نمیب یاما چرا؟ من م _
 نداشتم یبهش حس خوب _
 ؟یدیرس یا جهیاز حست به نت ؟یاالن چ _

 شد. یطوالن ایآرال سکوت
 ؟یکش یم غیج یکن یم یو خودت رو زخم یرسون یم بیروزا چرا مدام به خودت آس نیا ایآرال _
 !ستیکنم دست خودم ن یدونم احساس م ینم _
 تونه باشه؟ یم یدست ک یکن یفکر م _
 تونم دست نگه دارم. ینم یدونم؛ ول ینم_
 کنه؟یکار م نیتورو وادار به ا یکس یاومده حس کن شیپ یگاه_
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 ادیز یلیخ _
 کنه. درسته؟ یتو از تو سو استفاده م یرغم خواسته  یداره عل یکس یکن یحس م ایآرال_
 بله _
 ؟یکن یکار یتون یو نم هدیآزارت م_
 بله _

 سادیزد. سپس رو به روش وا یچرخ ایآرال یرو تکون داد و دور تا دورصندل ایآرال یاز جاش بلند شد و باز صندل دکتر
 کرد و گفت: کینزد ایدستاش رو پشتش قفل کرد سرش رو به آرال

 شده حرف بزنم. ایکه وارد جلد آرال یخوام با اون کس یمن م _
 به وجود اومده بود. یبیعج سکوت

 زمختش گفت: یکرد و با اون صدا رییصداش تغ ایآرال
 .شهینم _
 بهش بگم. دیباهاش دارم با یمهم یمن حرفا یول _

 کرد و گفت: رییاز قبل زمخت تر شد و حالت صورتشو چشماش تغ صداش
 مردک! شهیگفتم نم _
 ه؟یاسمت چ _

 بود. رهیبه افق خ یحرف چیخورد و بدون ه یقرار سرجاش تکون م یب ایآرال
 ؟یکن یسو استفاده م ایچرا از آرال _
 گفت: یو خشن یعصب یصدا با
 مردک! یفهم یدوست دارم م _
 .ستیمتعلق به تو ن نجایا یرو انتخاب نکرد یدرست ی. جایخارج بش دیتو با _

 :دیگذاشت و غر یصندل یدسته  یدوتا دستاش رو مشت کرد بر رو ایآرال
 کشم. یهمه رو م _
 از کجا معلوم؟ _
 بلند شد و تن صداش دورگه شد و داد زد: یصندل از
 کشم. ی... همه رو میعوض _
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 ایدر دست مشت شده اش داشت که دستش را به سمت آرال یچ دونمیبه سمت دکتر حمله کنه که دکتر نم خواست
تکون  یداد و همونطور که صندل هیتک ینشست و به صندل یصندل یبه عقب برگشت! سپس باز رو ایدراز کرد و آرال

 و گفت: دیزمختش خند یخورد با صدا یم
 میهکت...هکت منک _

 گفت: یبلند یبا صدا دکتر
 !یایدر ب ایاز جلد آرال دیبا یپست یعوض هیتو _
 ات منیات... ر منیادج شزا هر منیکنم... ش یکشمش... خون رو در رگاش خشک م یههه... م _
و پرده ها  دنیلرز ینامفهومش المپ روشن در سالن شروع به قطع وصل شد و مبل ها م یتکرار کردن حرفا با

وضع را در سالن  نیخورد و ا یاش همچنان تکون م یو صندل دیخند یم یطانیش ایخوردن! آرال یبدون هوا تکون م
 شیگرفت و صدا یج مرفته رفته او ایآرال یخنده ها یکرد صدا یشد وحشتناک تر م یم کیکه بر اثر قطع وصل تار

 چرمش رو برداشت و رو به بابا گفت: فیانداخت. دکتر ک یدر خونه ترس را بر دل م
وگرنه هم شما رو  دیمتخصص صحبت کن ریجن گ هیشده! حتما با  ریتسخ یثیکلوز دخترتون توسط روح خب یآقا_
 رو! ایکشه و هم آرال یم

 یم ایو آرال میدر بهت بود یحرف چیدکتر بدون ه یحرفا دنیرفت. من و مامان از شن رونیبا سرعت از خونه ب سپس
زد. من از  رونیو از خونه ب دیکرد. بابا که هنوز هم در بهت بود پشت سر دکتر دو یقرار تر م یو قلب ما را ب دیخند

 عجله وارد خونه شد و گفت:رفتم. بابا با  یقدم عقب تر م هیشدت ترس دست مامان رو گرفته بودم و هر لحظه 
 .یفرار کرد عوض -

 دیدست از خنده اش کش ایچرخوند آرال ایطناب برگشت و بالفاصله طناب رو دور آرال کیبه آشپزخونه رفت و با  عیسر
کرد با تمام زور مردانه  یم یشد و بابا سع یداد. هنوزهم المپ خاموش روشن م یکرد و به بابا فحش م یو تقال م

 داد. یبه ما م یبد یگفت و فحش ها یم راهیبد و ب مههمچنان به ه ایو آرال چونهیبپ ایرو دور آرالاش طناب 
 میو ما نشست کنهیبسته داره تقال م یوسط سالن با دست و پا ایکه آرال نهیتونستم درک کنم ا یکه اصال نم یزیچ تنها

 !شتریتقال ب یبرا شیرویشد و ن یبلند تر م شیهر لحظه صدا ای. آرالمیبکن میتون ینم یو کار
 تریپ -

 کالفه از جاش بلند شد و رو به مامان گفت: بابا
 .ادیاز دستم برنم یکار چیاما من ه یبگ یخوایم یچ دونمیم ایمار -
 .اسیارال یاالن دست و پاش رو بست ینیا تریدختر ماس نگاش کن پ ایرسونه آرال ینم بیاون به ما آس-
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 یم یداد و گـه گاه یبدون توجه گردنش رو تکون م ایانداخت. ارال ایبه آرال یو نگاه دیاش کش یشونیبه پ یدست بابا
 .دیخند
 هاریهرادن  ابید مبی... هرابید مبی.. هراارایل _
 .ستیاون سابق ن ایآرال ایمار ینیبیم -

 کرد. ینگاه م ایبه آرال یاشک یبا چشما مامان
 .تریپحرفاش درست باشه  تونهیاون دکتر نم -
 بار جواب بده. نیا دوارمیبرم. ام یم گهیروانشناس د هیفردا اون رو به  -

*** 
اتاقش  یتو شهیاتاقش شد و گفت نم یبود رو به اتاقش برد متوجه شکسته شدن پنجره  دهیکه خواب ایبابا آرال یوقت

 .دیبر آن کش ینازک یتخت گذاشتش و مامان پتو یرو امشب در اتاقم برد. رو ایباشه پس آرال
خواد کنار  ی! مامان هم با بابا لج کرده بود که امشب مدمیترس یم ایاتاقم باشم چون از ارال یتونستم تو ینم مطمئنا

کنم  تیتونستم باشم و احساس امن یموند منم م یاتاق م یباشه و بابا نتونست منعش کنه. حاال که مامان تو ایآرال
چشمام رو باز  اطیاحت یبازم برا یاومد ول یسرد بود خوابم م اریبس قاتا میاق موندبابا رفت و فقط من و مامان در ات

بود نشسته و چشماش رو  دهیبر ان خواب ایکنار تخت من که آرال یصندل ینگه داشته بودم و برعکس من مامان رو
اتاقم  جرهکردم به پن یاتاق نگاه م یها واریآرامش چشماش رو هم گذاشته بود. به د یبرا یبسته بودخواب نبود ول

شد و  یدونستم چطور خود به خود باز م یبازم شکست چشمم رو به طرف کمدم چرخوندم. نم شیکه چند روز پ
 شدن. یلباس هام پرت م

که  دنشیچرخوندم. با د ایدادم و نگاهم رو به طرف ارال رونیو نفسم رو ب چوندمیسردم شد لحاف رو دورم پ شتریب
بود سرش  دهیخوردم همونطور که دراز کش یو در جام تکون دمیترس بشیوحشتناکش و چشمان رنگ عج یچهره 

کردم  یکرد. فقط نگاهش م ینگاه م وندترس یمن رو م شتریکه ب یرو به سمت من چرخونده بود و با لبخند زشت
 یداد و با صدا یونمامان بود. سرش تک یکرد؛ اما چشماش قفل رو یخودش حس م یبود که نگاهم رو بیعج
 و زمخت گفت: بیعج
 رد تندرگ زاور عنام نوا طقف هگا بیرای یتمشک م ضوعی _

انداختم  نییبود وحشت کردم. سرم روپا زیام دیاز لحنش که تهد یول دم؛ینفهم یزیرو مشت کرد از حرفاش چ دستاش
 ایآروم باشم که آرال یبشه تا من کم داریخوابش بـرده ب دمیکردم مامان که حاال فهم ینگاهش نکردم. دعا م گهیو د
 به من نرسونه. یبیآس
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 یتونستم سرم رو بلند کنم و از طرف م یاز جاش بلند شده نم ایداد آرال یتکون خوردن تشک تخت خبر م یصدا
 یوکه پشت به من رو به ر ایشدن به من رو داشته باشه! آروم سرم رو بلند کردم و به آرال کینکنه قصد نزد دمیترس

قرمز  عیکه با ما یزیچ دنیعقب رفت با د یکم بعدخواد چکار کنه  یدونستم م یشدم نم رهیبود خ ستادهیا وارید
دهنم رو گرفتم نفس  یدستم و جلو دیزهرم ترک "روحم در عذابه"رو نوشته بود  یبیخون کلمات عج هیشب یرنگ

 ایآرال یدونستم. بازوها ینم یچیکنم ه هیبزنم داد بزنم گر غیدونستم ج ی! نمدیلرز یهام مقطع شده بود و بدنم م
برد نگاه  یکه من رو به سکته م زشیت یو حاال با چشما دیبه طرفم چرخ ایپشت به من بود .آرال هنوزمبود و  یخون

 چرخوندم و گفتم: یکرد زبونم رو با سخت یم
 ؟یکرد یچرا خودت رو ز... زخم ایآرال _

 و گفت: دیبازو اش کش یباز رو یزخمها به یکرد سپس دست یاخم
 کشم یکشمش. شما رو هم م یمن م _
 ...آر..ی..گی... م... میدار یچ _
 .... برو...گم شو!یاشغال عوض _

 درومد: ایناز آرال یصدا ناگهان
 بهت نشون بدم. یزیچ هی خوامیم ؟یایهمراهم م _
شد به تخت  داریب ایآرال یقورت دادم مامان هم از صدا یصداش شکه شدم و اب دهنم رو با سخت ییهوی رییتغ از

 شد و گفت: رهیبود خ ستادهیا ایکه آرال ییانداخت سپس به جا ینگاه
 ا؟یآرال _

 گفت: ادیشده بود از جاش بلند شد و با فر ایارال یشدن دستا یکه ظاهرا تازه متوجه خون مامان
 ؟یسر خودت اورد ییچه بال یکرد کاریچ -

 جاش چهار زانو نشست و گفت:سر ایآرال
 دخالت نکن. یفهم ی... مکهینداره زن یبه تو ربط _
. شتریرو ب تمیکرد و هم عصبان یم شتریشدم رفتاراش هم ترسم رو ب یم وونهیزمختش حرف زد داشتم د یصدا باز

 یحاال به هر ک یکرده باشه ول یاحترام یب یبه کس ایتا به حال آرال ادینم ادمیزد ساکت شد  ایکه آرال یمامان با حرف
 !دهیفحش م دهیرس
سپس به  دیو سرخوش خند دیصورتش کش یبه خون آغشته اش رو، رو یو دست دیبه بازوش کش یدست گرید بار

 گفت: بشیعج ینداخت و با صدا یمامان نگاه
 شکاله هرذ هرذ... هرذ هرذ. میمنک _
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 ی*ـان قهوه اـیعـر یو ناگهان سرش رو بلند کرد موها تخت پرت کرد یاز جاش بلند شد و خودش رو دیخند باز
 رنگش روپشت گوشش زد و گفت:

 نشون بدم؟ یزیبهت چ یخوایتو هم م _
 گفت ایبرداشت و رو به ارال یخون واریچشم از د مامان

 ا؟یآرال ینوشت هیچ نیا -
 که؟یزن ینگران شد _

بلند  یتونستم با صدا ینم یبه من نگاه کرد با ترس نگاش کردم انقدر ترس داشتم که حت یاشک یبا چشما مامان
 بابا رو صدا بزنم.

 ا؟یتو... ت حالت خوبه ارال-
 !این کمینه نزد _
 چرا؟ یول _

 زد و گفت: سیدهانش برد و با زبونش ل کینزد شدیم دهیاز موهاش که اثر خون روش د یا طره
 .ایمار دهیخونت به گوش رس یخوشمزگ یآوازه  -

 اورد. یدست به گردنش برد انگار داشت نفس کم م مامان
 مامان رو فشردم دست

 !ترسمیمامان من م -
 لرزانش دستم فشرد یبرداشت و با دستا ایچشم از ارال مامان

 .یستین ایتو هرگز آرال -
 به کف دستش زد و با پوزخند گفت: یسیو ل دیشکم چرخ یرو ایآرال
 ومد؟یخوشت ن هیچ -

 که بغض اون رو لرزان کرده بود گفت: ییبه دهانش گرفت و با صدا یدست مامان
 ممکنه ریغ نیا -

 برداشت و آروم رو به من گفت: ایبا بهت چشم از آرال مامان
 برو بابات رو صدا بزن. -
که داشتم به سمت در اتاق  ییروی. دستم از دست مامان جدا کردم و با تمام ندمیترس یقدم برداشتن با ترس هم م از

 رفتم.
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در که  نینخوردم نگاهم ب یو تکون ستادمیشد از ترس سر جام ا رهیخاروند به من خ یهمانطور که موهاش م ایآرال
 .دیچرخ یم ایترسناک ارال یبودم و چهره  کیبهش نزد یلیخ
 ؟یدونست یم یدار یبزدل یلیشوهر خ -

 برداشت و با چشم اشاره کرد به سمت در ادامه بدم. ایچشم از ارال مامان
 و گفت: نییپا دیاز تختش پر ایبرداشتم اما آرال گهیقدم د هی
 فرار از ضعف هات نبود! یبرا یشخص مناسب -
 کرد و گفت: دنیشروع به خند یبلند یصدا با
 .یبهترش انتخاب کن یتونست یم -
 .دمیچسب واریشد از ترس به د یتر م کیمن نزد به

 شد. کینزد ایبه آرال مامان
 به سمت در خودش پرت کرد. ایآرال
 !یبهتره از من دور بمون -
 شد که بابا از پشت بهش حمله کرد و دستاش رو گرفت: یچ هوی دونمینم
 .یبه من نفوذ کن یو بزدل هستم که نتونست فیضع یلیحق با توئه من خ -

 و رو به من و مامان گفت: چوندیپ یشتریرو با زور ب ایآرال یدستا بابا
 .رونیب دیبر -

دستم رو گرفت و من رو از اتاق خارج  دیدر آزاد کردن خودش رو داشت . مامان به سمتم دو یو تقال سع ادیبا فر ایارال
 کرد. بابا با پاش در هل داد و در رو بست.

 .دمیترس یاز رفتارش م در بهت بودم و ییهوی تیشخص یها رییتغ نیشده بود و من از ا یعصبان ایآرال
*** 

 کامال سالمه. یو نه االن داره اون از نظر عقل ینه در کودک یمشکل چیاون ه یزابلیخانم ا -
 .نیکنم آروم باش یخواهش م کنمیرو کامال درک م تونینگران -
کنم  یم ما متشنج شده. من حس یهمه  یخونه برا یکنم فضا یرو تجربه م یسخت طیمن... من واقعا دارم شرا -

 تا... ی. حتستیدخترم کنارم ن
 کلوز؟ یآقا یچ یحت -
خونه هست  یکه تو یو بگم دخترم گم شده چون اون سیپل شیبرم پ خواستمیما م شیپ امیب نکهیقبل از ا یحت -

 اون کامال فرق کرده. نمیبه چشم دخترم بب تونمیرو نم
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 ن؟یشد رشییمتوجه تغ یبار چه زمان نییاول -
وجودش در خونه حس کرد. ما به  شهیاونقدر ارومه که نم رسهینم یزیچ نیآزارش به کوچکتر هیاروم یلیدختر خ -
به  یوقت زدیم غیبود که داشت ج یهمون شب دمیرو شن ایبلند ارال یکه صدا یبار نیی. اولمیعادت کرده بود ایارال نیا

 ی. در با تمام زورزنهیم غیج یبلند یلیخ یو دخترم با صدا شهیکه در اتاقش قفل شده و باز نم میدید میدیاتاقش رس
 شده بود. هوشیب ادیبا رد خون ز ایکه اون لحظه داشتم شکستم اما ارال

 ازارش داده؟ یکس -
 وجود نداره. یکس یول -
 ن؟ینکرد دایدر اون اتاق پ یا گهید یکس ایاز آرال ریغ یعنیخب  -
 نبود. چکسیه -
 امکان داره؟ -
 .ستین ینداره اون کامال از اجتماع دوره دختر اجتماع یدوست چیه ایآرال -
 م؟یکن یخواسته اون رو بترسونه رو هم حذف م یکس نکهیاحتمال ا یعنی -
 .قایدق -
 اد؟یکنار ب انیبعد از اون اتفاق تونست با اطراف -
کرده.  ریی. صداش تغسیخودش ن گهیکنم اون د دایرو نتونستم پ ایآرال گهیکرد من بعد از اون شب د رییکامال تغ-

 .زنهیحرف م دیجد یمتوجه شدم با زبون ی. من مجبور شدم همسر و دخترم رو ازش دور نگه دارم. حتکنهیم یبدرفتار
 د؟یزبان جد _
 .شمیمتوجهش نم بهیمنم عج یکامال برا _
حاضر  دیزبان جد هی یریادگی یاست داره خودش رو برا شیشوک در زندگ هیاالن چون در حال گذراندن  دیشا _
 بهبودش باشه. یبرا یخوب یاشاره  تونهیم نیا کنهیم
 شناسهیاون االن مارو هم نم زنهیحرف م یبیعج یلیبا زبون خ ایکه آرال گمیبهتون م نیستیمتوجه ن یزابلیخانم ا _

 باشه!؟ یریادگیاوضاع به فکر  نیتو ا تونهیاون چطور م
 متوجه نشدم! بیکلوز منظورتون از زبان عج یآقا خوامیعذر م _
 شمیبذارم چون متوجهش نم یروش اسم تونمیاصال نم بیغر بیعج دیمتوجه بشم زبون جد تونمیذاتا خودم هم نم _
 .بهیعج یادیز
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که با  نیرو داشت یکس یمثال در بچگ ایصحبت کنن  گهینداشت که با زبان د ییدوست ها یدخترتون در بچگ _
ازش  یادیز یکه سال ها ییزایچ شهیبهش شوک وارد م یزبان حرف زده باشه چون ممکنه آدم وقت نیدخترتون با ا

 .ارهیب ادیگذشته رو به 
 .فتادهین یاتفاق نینه هرگز همچ _
 چرا؟ نیدار یخانواده رو ازش دور نگه م یاعضا نیکلوز گفت یآقا _
 بهشون وارد نکنه. یبیآس نکهیا یبرا -

 از جاش بلند شد و با تعجب گفت: یزابلیا خانم
 شده؟ میحد اوضاع وخ نیتا ا -
 دستاش بستم و در روش قفل کردم. شبیاز د -

 کلوز اومد نشست و گفت: یاقا یرو به رو یبه صندل یزابلیا خانم
 شوک باشه. هیاالن در حالت  تونهیاون م ترسونهیاون رو م دیرفتارتون شا نیا -
 باشه. شیدکتر قبل یمعقول تر از حرفا تونهیحرفتون م -
 گفت؟ یم یچ ایآرال تیدرمورد وضع شیمگه دکتر قبل -
 گفت: یانداخت و با خستگ زیم یرو یقرمز رنگ یپرونده  تریپ
 .میانجام داد یعقل یعقلش شک داشت اسکن ها یبه سالمت -

 ش بلند کرد و گفت:برداشت مشغول خوندنش شد و سر زیم یپرونده رو از رو یزابلیا خانم
 نداره! یکامال سالمه و مشکل یکه از نظر عقل دهینشون م نیخب ا -
 و گفت: دیکش یسپس نفس دیکش شیدر موها یخسته دست تریپ
 هارو گفت. نیخودش هم -

 کلوز گفت: یبه آقا رهیپرونده رو بست و خ یزابلیا خانم
 نداد؟ ایبهبود حال ارال یبرا یا گهید شنهادیپ -
 بود. زمیپنوتیداد اون هم ه شنهادیراه پ هیدر واقع  -

 :دیپرس یپا انداخت و با کنجکاو یگذاشت پا رو زیم یپرونده رو یزابلیا خانم
 ن؟یخب انجامش داد -
 زمشیپنوتیکرد و شخصا شب به خونه اومد اونجا ه هوششیب میکنترل کن میرو نتونست ایبار نه چون آرال نییاول -

 کرد.
 شد؟ رتونیتگدس یزیچ -
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 نه -
 :دیپرس یخودش رفت و با کنجکاو یاز جاش بلند شد و به سمت صندل یرابلیا خانم

 سوال از شما بپرسم؟ هی تونمیم -
 به عالمت بله تکان داد. یسر تریپ
 ن؟یچرا دکترتون رو عوض کرد -
 زد و گفت: یپوزخند تریپ
 شده و فرار کرد. ریبه ما گفت دخترمون تسخ زمیپنوتیدر حال انجام ه نکهیبخاطر ا -
 فرار کرد؟ -
 خنده داره نه؟ یلیخ -

 به فکر فرو رفت و گفت: یکم یزیچ چیبدون گفتن ه یزابلیا خانم
 نم؟یرو بب ایآرال تونمیمن م -
 خطرناک شده! یلیخ گهیاون حاال د -

 دست هاش در هم قفل کرد و گفت: یزابلیا خانم
خانواده  یداشته باشم. البته با اعضا ایبا ارال یتا من قرار مالقات ندیو تالشتون رو بک یما تمام سعکلوز ش یاقا دینیبب -
 همسرتون و دخترتون. یعنی
 من وقتم رو هدر ندم. دیبر دینصف راه قراره بذار دیکن یاگر شما هم فکر م -
 کشم. یکامال راحت باشه من دست نم التونیخ -

*** 
 ایمل
رفت و  یبه اتاقش نم ایآرال یگذاشته بود؛ ول شهیش ایپنجره اتاق آرال یاز اون شب به اتاق خودم نرفتم بابا برا گهید

 یجا نیموضوع ناراحت نبودم چرا که من از تک تک ا نیرنگ را تصاحب کرده بود. من هم انچنان از ا یاتاق صورت
 خانه متنفر هستم و وحشت دارم!

همراه خودش ببره من که مشکل نداشتم بلکه  ایانشناس دوم گفت که جلسه بعد حتما من و آرالبعد از رفتن به رو بابا
دشوار  یاز خانه کم رونیآن هم ب ایرفتن آرال یکنم؛ ول داینجات پ یطانیش یخانه  نیخواستم هر چه زودتر از ا یم

درد  نیرسد و با ا یردش تا سالن مسرد یاست و ناله ها ردهخود قفل ک یروزا در اتاق در را رو نیاست چرا که ا
بلند بود  یلیناله هاش خ یکرد و صدا یباز نم یکس یدر رو برا یکرد و حت ی*ـگر مامانم رو خون مـیج دنشیکش

 .شدیو نعره م غیبه ج لیتبد یو گاه
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 اومد و گفت: نییهام رو پام کردم. بابا از پله ها پا کفش
 .مشیبا خودمون ببر شهیخرابه نم یلیخ تشیوضع -

 رو از اون درورد و گفت: ایدستش بود عکس ارال یرو بلند کرد قاب عکس دستش
. اون نهیرو بب ایارال ادیکنم خودش ب یشده متقاعدش م میکن یبا دکترش صحبت م میبر ایمجبورم امروز بدون ارال -
 .ادیکمکش کنه عقلش سرجاش ب تونهیم
 !ستین وونهیدختر من د یول _

 انداخت و گفت: نییسرش رو پا بابا
 .ایحرفت درسته مار -
 تنها بذارم. نجایرو ا ایمار تونمیمن نم -

 شد و گفت: کیبه مامان نزد یچند قدم بابا
 رو به ما برگردونه. ایارال تونهیبه ما کمک کنه نم تونهیبا شما حرف بزنه وگرنه نم دیدکتر با ایکنم مار یخواهش م -
 میوضع اون رو در خونه تنها بذار نیبا ا میتونیدخترمونه چطور م یزنیدرموردش حرف م یدارکه  یاون دختر تریپ -

 ؟یفکر نکرد نیبه ا
 ایبخاطر ارال ایمار میمجبور میگرد یساعت و برم هیبزنه فقط  بیبه خودش آس تونهینم زمیدستاش بسته است عز-

 .میمجبور
 رفت. رونیچشمش رو پاک کرد و همراه ما از خونه ب یاشک گوشه  مامان
کردم تمام اتفاق ها رو به  یم یآماده کرده بودم و سع یجواب دادن هر سوال یخودم رو برا میبابا به مطب رفت همراه

 زد وگفت: یکه دکتر است لبخند بایز ینشستم که خانم بور با چهره  یصندل ی. روارمیخاطر ب
 !نمیب یو همراتون نمر ایکلوز ارال یآقا -

 بابا حرف بزنه خودش رو به خانم دکتر گفت: نکهیبه بابا انداخت و قبل از ا ینگاه کوتاه مامان
 .میبسته و پشت در قفل شده تنهاش گذاشت یتو خونه تنها با دست ها -

 مکث کرد و گفت: یبا تعجب کم یزابلیا خانم
 اما چرا؟-

 کرد و گفت: یدست شیپ بابا
شد  وونهید شیتو مطب دکتر قبل رونیکه رفت ب یبار نیاوضاعش مساعد نبود. ذاتا اخر یعنی ارمیاون رو بنتونستم  -

 .ختیو همه جارو بهم ر
 انداخت و گفت: یبود نگاه نیمامان که غمگ یچشم از بابا برداشت و به چهره  یزابلیا خانم
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 .مینباش اینگران وضع ارال نیاز ا شتریکنم تا ب یکوتاه و مختصر م یلیپس من صحبت رو خ -
 گفت: یآروم یبا صدا مامان

 .شمیممنون م -
 خورد و رو به مامان گفت: شیدر جا یتکان یزابلیا خانم

 شنوم. یرو م ایمختصر و کوتاه از زبون شماهم وضع ارال یلیخ -
 گذاشت زیم یپالتوش درورد و رو بیرو از ج ایعکس ارال مامان

رو به  ایکرد نتونستم آرال رییتغ یلی. از اون اتفاق به بعد دخترم کامال خهیدختر آروم دیفهم شدیاز چهره اش هم م -
 یگاه خندهیبلند م یجهت با صدا یرسونه ب یم بیشده به خودش اس یکامال فرق کرده عصب ایآرال رمیآغوشم بگ
 کنه. یم یاز من دور زنهیم ادیو فر غیوقتا هم ج

 کنه؟یم یچرا از شما دور -
 تکون داد و گفت: یسر مامان

 .دونمینم -
 کنه؟یم یفقط از شما دور -

 به فکر فرو رفت و گفت: یکم مامان
 .این کمینشو از من دور بمون نزد کیبه من نزد گهیبله فقط به من م یعنیب... بله  -
 د؟یرو بفهم لشیدل نیتونست -
 نه نه. -

 یمارو به استرس م شتریشد سکوتش ب رهیخ ایچشم از مامان گرفت و به عکس ارال یحرف چیبدون ه یزابلیا خانم
 برداشت. ایگذشت تا چشم از عکس ارال یلیانداخت. خ

 با دخترتون قرار مالقات داشته باشم. دیمن با -
 اما من به شما گفتم که... -
 .دمیم بیترت یخودم زمان مناسب تشیوضع دنید یکنم برا یم یدگیبله بله متوجهم خودم رس -

 اتیمشت چرند هیو من هر روز منتظرم دکتر  شهیچشمام پر پر م یدخترم داره جلو تر،یپ تونمیواقعا نم گهید من
 ن؟یفهم یخوام دخترم خوب بشه م یآروم باشم آره؟ من م یخوا یبده. اونوقت از من م لمیتحو
 و گفت: دیاش کش یشونیبه پ یدست یعصب
نداره! اگه قرار بود با دستورات روانشناس خوب بشه تا االن بهتر شده بود نه بدتر.  ازیاصال دختر من به روانشناس ن _

چکار دخترم کرد که  دونمیکنه و با اون ساعت مسخره اش نم زمیپنوتیدخترم رو ه دیکه گفت با یاون از دکتر اول



 

 

53 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 جوکالزینب 

روح که اصال  هیدخترتون توسط  گهیشد و آخرش برگشته م اشکرد و حرفاش خارج از اراده  ونیشروع به گفتن هذ
 !تونمینم گهیواقعا د تونمینم نیاز ا شتریب گهیشده. بعدشم پا به فرار گذاشت. من د ریوجود نداره تسخ

شدن بابا شد سپس  کیکرد بابا آروم به طرفش رفت که مامان دستش رو بلند کرد و مانع نزد هیشروع به گر مامان
 رفت. به اتاقش

 شونه اش گذاشتم. یشدم و دست رو کیبابا نزد به
 بابا ناراحت نشو _
هستم اون دختر منه همونطور که  اینگران آرال ینگرانشم حت یلیخسته شدم. خ گهیمنم د ایمل یراستش رو بخوا _

 هست! ایدختر مار
 نیشد ا یآروم م یو دلخور تیساعت بعد از عصبان میکه ن شهیدستاش گرفت. مامان برعکس هم نیسرش رو ب بابا

بشکن  یداره. صدا ازین ییبه تنها گهیمامان در رو قفل کرده و م یول می! من و بابا نگرانش بودومدین رونیبار از اتاق ب
 میرفت یبه سمت پله ها هم نم یاصال حت یول زدیم ادیفر یگاه ومدیدر آن بود م ایاز اتاقم که ارال یادیز یزهایو چ

 .میشدن بهش رو نداشت کیو جرئت نزد میترس یم شیاز رفتار ها میاش هستما که خانواده 
اومد  میمبل نشسته بود یاومد و به سمت من و بابا که رو رونیشب شده بود که بالخره مامان از اتاق ب ازدهی ساعت

 گفت: متیکنار بابا نشست و با مال
 تریپ _

 خورد و به مامان نگاه کرد و گفت: یکه متوجه اومدن مامان نشده بود تکون بابا
بودم  تیاهم یمن واقعا اگه ب تم؟یاهم یمن ب یکنیچرا فکر م دمیانجام م ادیاز دستم بر ب یباور کن هر کار ایمار_

 رفتم! یبه روانشناس نم
حال دخترم  ! من مادرم نگرانهیکارا چ نیا لیدل دینفهم یچکیو تا حاال ه شهیهر روز حالش داره بدتر م ایآرال یول -

 هستم.
من  مارستان؟یببرمش؟ کجا مثال ب دیاز روانشناس کجا با ریخودت بگو غ یمنم پدرش هستم و نگرانشم؛ ول یحت _

 کنم. یخودم رو م یدارم سع
بد  یکردم که تو یبا خودم فکر م یگرفته بودم. ه نیینزد منم ساکت نشسته بودم و سرم رو پا یحرف گهید مامان
 یلینجاتش وجود داره خ یبرا یچه راه حل یدر معرض خطر باشه و ندون زاتیاز عز یکیسخته  یلیخ میهست یوضع

 سخته.
 در دست داشت. رو به بابا گفت: یچیبعد به سالن برگشت ساندو یاز جاش بلند شد و به آشپزخونه رفت و کم مامان
 . ایرو بده آرال نیکنم ا یخواهش م _
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قلبم  یرو از دست مامان گرفت و به سمت پله ها رفت.دست رو چید ساندواز جاش بلند ش یحرف چیبدون ه بابا
 دمیباز و بسته شدن در اتاق توسط بابا رو شن ی! صدادمیترس یم یلیلحظات خ نیچرا از ا دونمیگذاشته بودم نم

باز و بسته شدن در اومد و  یباز صدا شدن زیگوشام ت ومدین ییگذشت صدا یضربان قلبم باال گرفت چند لحظه ا
پشت به پله ها نشسته بودم ناخواسته سرم رو به سمت پله ها چرخوندم  یچوب یپله ها یبابا بر رو یقدم ها یصدا

کردم گردنم رو  یچشمام رو بستم تقال م دمیکش یبلند غیبابا ضربان قلبم تند شد ج دنیگردنم خشک شد با د
 یاون صحنه  دنیاز ترسم و از د یول دمیشن یمامان و بابا روم یکردم صدا یم هیبود گر دهیفا یب یبچرخونم؛ ول

 یم نییو ترس باال پا جانیام از شدت ه نهیو سـ*ـ زدمیوحشتناک قدرت باز کردن چشمام رو نداشتم هق م
شته هام گذا شونه یشد.حس کردم گردنم به حالت اول برگشت اون رو چرخوندم چشمام رو باز کردم مامان دست رو

ازشون دورتر شدم انگشت اشاره ام رو به سمت بابا نشونه کردم  غیبود و بابا رو به روم بود با ترس پسشون زدم و با ج
 گفتم: هیو همراه با گر

 اونجا بود اون اونجا بود! _
 کرد شتریمامان ترسم رو ب یصدا
 ا؟یاونجا بود مل یچ _

 نگاه کردن به بابا گفتم: بدون
 ....ی افهیگردن بابا نشسته بود! بااون ق یاو... ون رو ایآ... آ... آرال _
 .یشد یاالتیخ زمیعز ایمل _

که ترس  یخنده ا کی دیخند یبلند م ی. با صدادیاز اون باال به گوشمون رس ایآرال یطانیش یخنده  کیشل یصدا
 کرد. یرو در قلبم چند برابر م

 یعقلم موج برداشته و رسما موج ایواقعا من مثل آرل دیکرد. شا یشد با اخم به من نگاه م دهیبه سمت بابا کش چشمم
اش دورش پخش شده بود لبخند  یوز وز یگردن بابا نشسته بود و موها یرو دمیبله د دمیرو د ایمن آرال یشدم؛ ول

 به لب داشت و با دستاش سر بابارو گرفته بود. یهیکر
 دمشیدوتاچشمام د نیمن با ا دی... باور کندمشید _
 ایکردم. آرال هیبلند شروع به گر یغرق در اشکم رو پوشوندم و باز با صدا یافتادم و با دستام چهره  نیزم یزانو رو با

کنم هر آن ممکنه قلبم از  یکشم حس م ینم گهیمن د یکنه؛ ول وونهینه تنها خودش بلکه قصد داشت ما رو هم د
 یصحنه برام وحشتناک بود احساس م نیا دنیکار نکنه .چقد د گهیو د ستهیبا نمیب یکه با چشمام م ییاتفاق ها نیا

 بشه. دهیروانشناس کش هیکارم به  دیکنم منم کم کم با
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آب  ینیریکرد دهنم تلخ بود و حاال با ش کیآب رو به دهنم نزد وانیمبل نشوند سپس ل یکمکم کرد و من رو مامان
اش هنوزم  ییهویکرد از خشک شدن  یسوخت گردنم درد م یم دمیکش یکه م غیگلوم از ج یرفته بود؛ ول یقند تلخ

 کرد. یدرد م بمسوختن قل یپنهون پشت چشمام م یدر بهت بودم. چشمام از اشک ها
زانوهاش  یدستش رو یاسمم رو صدا زد سرم رو بلند کردم. رو به روم نشست بود و ارنج ها تیو جد متیبا مال بابا

 قرارداده بود و دستاش رو در هم قفل کرده بود.
 ؟یدید یتو بدترش نکن. بگو چ ستیآروم باش مامانت حالش خوب ن ایمل _
 و گفتم: نییگونه هاش خشک شده بود نگاه کردم سپس سرم رو انداختم پا یمامان که اشک رو به
 کرد. یم یگردنت نشسته بود! داشت با... باموهات باز یرو... رو _
 !؟یتوهم زده باش ایاز شدت فکر به آرال یکن یکنم فکر نم یعقلت شک م یکم کم دارم به سالمت ایمل _
کنم  یخواهش م دیمن رو باور کن دمیرو د ایکه من واقعا آرال دیباورم کن نیخواینشدم چرا نم یاالتینه بابا من خ _

 .دمشید گمیمن دروغ نم
 قابل تحمل شده! ریغ گهیخونه د نیا _
چرا اصراردارن بگن من اشتباه کردم چرا  دونمیچشمام پر از اشک شد و بغض گلوم رو خفه کرد نم یکاسه  باز
رنگ کوتاهم  ییمویبا دامن ل دیپام چک یاشکم رو نیی! اولدمیمطمئنم که د دمیرو د ایباور کنن من آرال خوانینم

لحظه از  نیا دونمیشدن نم ریهام پشت سر هم با شدت سرازو اشک  دیدامنم چک یاشک رو نیپاکش کردم دوم
خواهر خودم حسش  گریکه د ایاز آرال اینحس؟  یخونه  نیاز ا دم؟ید شیخورده پ هیکه  یزیبترسم! از چ دیبا یچ
 نداره نداره نداره. یوجه مشترک چیه ایآرال نیآروم با ا یایکرده اون آرال رییتغ ایدر آرال زیکردم؟ همه چ ینم

 کرد. شتریبغض آلود مامان اشک هام رو ب یصدا
 هم... ایمل تریپ _
من مطمئنم آره آره من مطمئنم.  ستین ینگران چیه ی! جاشتریتوهمه نه ب هی نیا یگیم یدار یخواهشا چ ایمار _

 االتشیاون رو در خ یهست و نسبت بهش حس ترس داره حت ایبس که به فکر آرال ایخوبه مل یهمچ ایمار یدیفهم
 .نهیبیم

 .قتیحق هیاز  یپنهون یدروغ برا حیتوض هیداد  یاشتباه م حیتوص هیبابا داشت به مامان  باز
کابوس  یداریخواب و ب نیکرد. ب یباز هم کنار مامان حس ترس رهام نم دمیکنار مامان خواب ایرو تو اتاق آرال شب

احساس معلق بودنم درهوا من رو سبک کرده  شدینامفهوم زمزمه م یزیکه در گوشم چ یبیعج یدردناک صدا یها
 .یکیبود و تار یکیفقط تار ونستمت ینم یبشم ول داریب خواستیدلم م زدمیبود در خواب دست و پا م
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 لیکرد بفهمه دل یم یمامان سع دیکوب خیپنجره در خونه وجود داشت رو بست و با م یکرده بود هر چ رییبابا تغ رفتار
تا  روزیکرد. بابا از د یکارش رو پنهون م نیا لیداد و دل یم یکوتاه و مختصر یبابا جواب ها یول هیکارش چ نیا

از همون  نکهیموضوع ا نیتر از ا بیو عج دیرس یبه نظر م یعصب یاخم کرده حت زنهیحاال ساکت شده کم حرف م
 غیعربده هاش و ج یکه هر روز صدا ما یبرا نیا ومدین نییصداش از باال به پا گهید ایموقع که بابا اخم کرد آرال

 یسرش اومده بشه و بابا اجازه  ییبال نکهیبود از ا ایبود مامان نگران آرال بیعج میدیشن یدلخراشش رو م یها
 داد. ینم ایآرال دنید یبه مامان برا فتنر

باز و  یبکوبه. صدا خیدر آن بود رو با م ایبه باال رفت تا پنجره اتاقم که آرال خیبعد از محکم کردن پنجره ها با م بابا
! مامان نگران دستش رو دیبه گوش رس خیسر م یچکش بر رو دنیکوب یبعد صدا یبسته شدن در اتاق اومد و کم

 گذاشت و گفت: یچوب یپله ها یدسته  یرو
 االن. نیهم نمشیبرم بب دیکنم با یچرا امروز ساکته؟ من دارم دق م ایآرال ا،یمل -

 دستش رو گرفتم و گفتم: عیپله ها باال بره که سر از خواست
 نه مامان نرو بابا اال... _
 نیرفته رو برگشت! از رفتارش معلوم بود با اجبار داره با ا یزل زد و پله ها نیادامه ندادم چون مامان به زم گهید

 اومد و گفت: نیی. بابا از پله ها پاادیرفتار ها کنار م
 .دمیغذا آماده کن خودم غذاش رو بهش م ایآرال یبرا ایمار _

 یو به من با اخم زل زده بود ه ستادهیسرش رو تکان داد و به سمت آشپزخونه رفت. بابا چند پله باالتر ا مامان
 رهیخ نیو به زم دمیدزد ینگاهم را از چهره اش م دمید یرا در چشمانش م تیاخم و عصبان یکرم وقت ینگاهش م

 شدم. یم
 .رسمیبه حسابت مبعد  ایمل _
 یبا صدا وردمیسر در نم یزیکه زد چ یبابا دوختم از حرف یگرفتم و چشم در چشمان عصب نیتعجب چشم از زم با

 گفتم: یآروم
 چرا؟ _

 یزی. جواب سوالم رو نداد هنوزم منتظر بودم چدیپله ها کوب یچوب یدسته  یمشتش را آرام بر رو دیکش یقیعم نفس
پله ها گذاشت و باز به سمت اتاقم رفت. هنوزم کنار  یغذا رو دست بابا داد و بابا چکش رونگفت. مامان  یبگه ول
 نیا گهید میشد یگفت که من مامان متوجه نم یم ییزهایچاومد  یم ایآرال بیعج یحاال صدا میبود ستادهیپله ها ا

 یمن و مامان نگاه ها زدیقهقهه م یو گاه زدیحرف م یفوق العاده زشت بود گاه یصدا هینبود  ایسابق آرال یصدا
 .میکرد یهم رد و بدل م نینگران ب
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 لمیغذا، وقت ف زیسر م هیجاش خال میخونه اومد نیبه ا یاز وقت مینهار من و مامان و بابا نشسته بود زیم سر
 زدینم یحرف یشکیه شدیم دهیقاشق و چنگال شن یبود! فقط صدا یجاش خال زهایچ یلیرفتن و... خ رونیدن،بید

 .نهیباره مامان غمگ یازش م تیبابا چهره اش هنوز هم عصبان
کشم. کنار مامان که ساکت  یو انتظارش رو نم ادیکه مدت هاست ازش خوشم نم یبود وقت خواب! لحظه ا شده

 ینامعلوم یمبل نشسته بود و به جا ینشسته بود، نشسته بودم سالن در سکوت فرو رفته بود بابا اون طرف تر رو
نا کجا آباد گرفت مامان سرش رو بلند کرد.  وندر خانه انعکاس شد بابا چشم از ا ینامفهوم یبود.کم کم صداها رهیخ
شد به پله ها نگاه کردم ترس داشتم ومدام آب دهنم رو  شتریو ب شتریکردم صداها ب یبه مامان و بابا نگاه م جیگ

 دمیکه د یزیبسته شده چرخوندم از چ یسمت پنجره هادر سالن به وجود امد سرم رو به  ییدادم. صدا یقورت م
شد مامان  کیخشک شده بود بابا دست بر زانوهاش گذاشت و آروم بلند شد و به پنجره ها نزد موحشت کردم دهن

 یم نیشدن و بر زم یم دهیپنجره ها کش یها خود به خود از حصار چوب خیقابل باور بود م ریکرد غ یفقط نگاه م
 !شتترس و وح یکردن. صدا یم جادیا یاز برخوردشان با پارکت چوب یبد یافتادن وصدا

نبود  دیاتاق ها در د میشد رهیو پله ها خ میشد چشم از پنجره ها گرفت دهیباال شن یاز اتاق ها یکیباز شدن  یصدا
آروم داشت  یلیخ یمچ. هایاتاق آرال ایدر اتاق من باز شد  نمیمنتظر بودم بب دیکوب یام به شدت م نهیقلبم در سـ*ـ

 کرد. یم شتریرو ب استرسمکرد و  یبا روح و روان من باز نیرفت و ا یم شیپ
شد  یآهسته وار در گوشم پخش م کیژ یکرد فقط صدا ینم ییاعتنا نیبر زم خیبرخورد م یبه صدا گهید گوشم

 یاول یپله  یکرد بابا پا رو یپله ها نگاه م یباال یشد که مامان هم از جاش بلند شد و به انتها کیبابا به پله ها نزد
 هیپشتم رو به مبل تک شتریشد! ب دهیبهم کوب یبلند یلیخ یاگذاشت که در اتاق امان و بابا، به شدت باز شد و با صد

 یپنجره و پله ها و در اتاق مامان م نینفس بکشم مردمک چشمام ب یتونستم به راحت یبود نم دهیدادم نفسم بر
 جا... نیچهارم نکهیداشتم از ا یساس بداح دیچرخ
نزدم فقط  غیج یام حبس شد حت نهیخورد. نفس در سـ*ـ یکنم مبل تکون لیو تحل هیفکرم رو تجز نکهیاز ا قبل

 رهیمامان و بابا که به من خ یمملوء از تعجب به چهره  یمبل ها گذاشته بودم و با چشمان یدسته  یدست هام رو
گذاشتم خواستم از جام بلند بشم  نیزم یرو میااز پاه یکیقورت دادم  یکردم. آب دهنم رو با سخت یبودن نگاه م
 در گوش چپم زمزه کرد: یمرموز یکردن و صدا دنیخورد دستام شروع به لرز یا گهیو تکان د دیکه مبل لرز

 میدوبان... دوبان منک میمنک _
 یم هیو گر دمیکش یم غیو من ج دیلرز یاراده فقط م ی مبل بو دستام را بر گوشم قرار دادم. حاال دمیکش یغیج

کرد بهم  یم یرو باز کردم چشمم به بابا افتاد که سع سمیخ یچشما دمیشن یآور مامان رو م غیج یکردم صدا
بود. ناگهان با زانو  یو چشمانش بارون اشتهشد! مامان دست بر دهانش گذ یمانعش م یزیانگار چ یبشه؛ ول کینزد
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زدن رو نداشتم حالت تهوع امونم رو  غیج ینا گهیرفت و د یم جیمبل گ یزد. سرم از تکون ها یافتاد و هق نیبر زم
دورتر به  یبیعج اریتوقفش گذاشت که به طرز بس یمبل برا یدسته  یشد دستش رو کیبود. بابا به من نزد دهیبر

 عقب پرت شد
 تریپ _

رو به  یزیمبل ولو بودم چ یباز بود و رو مهیچشمام ن گهیکرد د شتریب تیموقع نیم ترسم را در ابلند مامان یصدا
که بابا اون رو به سمت اتاق مشترکشون کشوند و در  دمیو د دمیشن یمامان رو م غیج یفقط صدا دمید ینم یدرست

شدم؛ اما ناگهان  یگفت. اصال متوجه حرفاش نم یرا م یزیچ یبلند یروش قفل کرد و سپس با صد رونیرو از ب
تونستم  ینم رفتیم جیگ یلیکج شد بود و سرم خ گهی. گردنم دستادیاحساس کردم مبل از لرزش و تکون خوردن ا

شد چشمام  دهیخنک بر چهره ام پاش یبعد اب یقرار گرفتم و اندک یلحظه حس کردم بر دستان کس کیبلند بشم. در 
 یفیضع یخارج بشم با صدا یو از خمار ارمیام رو به دست ب یاریبه ابرو اوردم تا بتونم هوش یاخمبازتر شدن و  یکم

 به بابا گفتم:
 حالت تهوع دا... رم نیبابا من... رو بذار زم _
 گذاشت و من رو از پهلوم گرفت که باز ادامه دادم: نیزم یزدم که من رو رو یعق
 کنم. یبابا خواهش... م _

 خارج شد. یبهداشت سیو از سرو فتمیقرار داد که ن ییروشو یگفت و دو طرف دستام رو یلب ریز یا باشه
. به چهره ام آب ستمیپاهام با یتونستم رو یداشتم و نم جهیخم شدم و باز عق زدم هنوزم سرگ ییروشو یرو شتریب

 خارج شدم. یبهداشت سیگرفتم و از سرو واریو بدون خشک کردنش دست به د دمیپاش
جستجوگرانه با چشم به دنبال  ومدیمامان از پشت در اتاقش م فیخف یناله  یسالن غرق در سکوت بود فقط صدا زبا

 آروم گفتم: یآروم به سمت اتاق مامان رفتم و با صدا دمیترس یم ییبابا بودم از تنها
 مامان _

 گفت: یجانیه یو با صدا دیبغض الودش متوقف شد و به در کوب یصدا
 زم؟یعز یخوب ؟یمامان یدل مامان؟ خوب زیعز ایمل _
 من خوبم مامان _
 در رو برام باز کن. زمیعز ای... ملایمل _

 اومد که بابا در رو قفل کرد! ادمیباز نشد تازه  یدر رو چروندم ول یآروم گفتم و دسته  ی باشه
 مامان در قفله.! _
 یاه لعنت _
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 گفت: یم ادی. بابا با فردیباز تنم لرز ایآرال یصدا دنیباال شروع شد از شن یدونفره از اتاق ها یمکالمه  یصدا
 کثافت! یبکن یغلط نیذارم هچ یمن نم یفهم یم یکن یتو غلط م_

 ه؟یچ یصدا نیا ای: ملمامان
 با... با... _
 کرد و ترسم رو چند برابر. یاعصابم رو خط خط ایزشت آرال یخشن و خنده ها یصدا باز
 تو. یکشم حت یذارم همه رو م یکشم و زنده اش نم یمن اون رو م کشمش. یم _

 دهیو محکم بهم کوب شنیباال شروع به باز و بسته م یو بالفاصله در اتاق ها ادیچک چک باز شدن در اتاق م یصدا
 و با داد گفت: دیشدن مامان به دراتاق به شدت کوب یم
 ؟یشنویصدامو م ایمل ه؟یصداها چ نیچه خبره ا نجایا ایمل _
 .دمیفهم یحس خودم رو نم دیلرز یچسبوندم بدنم م واریترس خودم رو به د از
 ؟ییمامان کجا ای... ملایمل یشنو یباتوام صدام رو م ایمل _
 از ترس و وحشت گفتم: ختهیآم یدادم و با ترس و صدا هیرخم رو به در اتاق مامان تک میفاصله گرفتم و ن وارید از
 مامان ترسمیمن... م _

 شنوم. یبابا رو م یفشارم که صدا یهم م یچشمام رو ادیاز پله ها م یبلند یقدم ها یصدا
 ایب ایمل _
بابا شد.  یدادم از در فاصله گرفتم مامان شروع به داد زدن صدا رونیبابام کنارم بود نفس حبس شده ام رو ب نکهیا از

کرد و در اتاق رو باز کرد و من رو به داخل پرت کرد سپس به  رو خارج دیکل عیبابا با قدرت دستم رو گرفت و سر
و  دیبابا کوب ی نهیزنانه اش تخت سـ*ـ یرویشد و با تمام ن کیزدداخل اومد و باز در رو قفل کرد. مامان به بابا ن

 گفت:
چکارش  یکرد ای. چکار آرالیکنیرفتارات نابود م نیهمه رو با ا یدار ؟یکنیچکار م یدار یفهم یم چیه تریپ _

 تر؟یپ یکرد
 یکرد دست هاش رو آزاد کنه اما موفق نم یمامان رو گرفت و سکوت کرد مامان تقال م یمشت شده  یدستا بابا

 شد.
*** 
شدم هر دو  رهیگذاشتم به مامان و بابا خ زیم یرو وانیخورد ل یفیتکون خف زیخوردم که حس کردم م یآب م داشتم

 وانیسوق دادم آب درون ل زیم یآب رو ونیشده بودن چشمم رو به سمت ل رهیرو به روشون خ یبا اخم به بشقاب ها
شدم نگاه  رهیگه درون قلبم رخنه کرد به مامان خیبارد یحس ترس برا دیلرز یطرف و آن طرف م نیبه ا یبه آرام
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قاشق و چنگال رو در بشقاب دفعه  کینگاهم کرد بابا  یام رو که متوجه شد سرش رو باال گرفت و با نگران رهیخ
 و گفت: دیعربده کش تیو از جا بلند شد و با عصبان دیکوب
 خفه شو _
 نیشد و همچ یدونستم چرا بابا عصبان یدهنم گرفتم نم یو دستام رو جلو دمیکش ینیه دمیاش ترس ییهویرفتار  از

کمتر  زیسرش رو به سمت راست چرخونده بود. حس کردم لرزش م یبود ول نینشون داد چشماش رو به زم یواکنش
هم بخاطر  دیبر کنترل خشمش بود شا لیتندش دل یسرخ شده بود و نفس ها تیبابا از شدت عصبان یشد گوش ها

اش  یزودگذر از سمت پله ها اومد مامان صندل دنیدو ینشه. صدا یاز قبل عصب شتریکرد ب یم یوجود مامان سع
چهارچوب آشپزخونه گذاشت و  یو از جاش بلند شد خواست از آشپزخونه خارج بشه که بابا دستش رو دیرو عقب کش

 ن دوخته بود و گردنش کج شده بود با صالبت گفت:یهمانطور که چشماش رو به زم
 سرجات. نیبرو بش ایمار _

دست بابا رو هل بده که راه خودش رو گرفت و خواست  یداشت مامان دست مانع شده  تیعصبان یرگه ها صداش
 گفت: یزمخت تر یبابا با صدا

 ... برونیگفتم برو بش ایمار _
 یمواقع نیهمچ شهیبود بابا مثل هم بیکرد! عج هیصدا شروع به گر یداد و ب زیبه م هیتک یبا چشمان اشک مامان

بر افکارم  یو یروشن شدن ت یکردم صدا یصدا نشسته بودم و به مامان و بابا نگاه م یکرد. ب یبه مامان نگاه نم
 یبودم نم یو یت یصدا دهیو نشن دهیدر ناد یسع!یبازرگان امیآهنگ پ کیبود  یمزخزف اریبس یخط انداخت صدا

 خواستم االن بهش فکر کنم.
کرد کاش همونطور که روشن شد خاموش  یحالم رو بدترم یو یت یرفتن رو از اشپزخونه نداشت صدا رونیقصد ب بابا

 کنه. یم یتلفن خونه افکارم رو متالش زیت یو بالفاصله صدا شهیقطع م یو یت یحال صدا نیدر حهم بشه. 
 .ادیبغض دار مامان م یرفتن از آشپزخونه رو نداره صدا رونیقصد ب بابا
 برو تلفن رو جواب بده. تریپ _
 .ستین ینگران نباش کس _
 چ... یعنی _
 غذات رو بخور. نیبش ستین یمنظورم شخص مهم _

مامان  ینشاند و خودش رو به رو یم یصندل یکشه مامان رو بر رو یاون رو عقب م رهیم یبه سمت صندل بابا
بذارم جز بغض،  یزیخواد اسمش رو هر چ یراه گلوم رو بسته دلم م یزیکنه. چ یو شروع به خوردن غذا م نهیشیم
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 هیبه همه زاو ایآرال یوونگیبابا د دیاخالق جد زمامان ا یسالمت یرخنه کرده. ترس برا میکه بر اثر ترس در گلو یبغض
 .دمیرس ینم یزیهرگز به چ یکردم ول یها نگاه م

 الیخیکنم جز ب یحاصل بودم تا بتونم اروم باشم حاال حس م یدر دور کردن افکار ب یبهتر شده بود سع یکم حالم
آن ها سردرگمم  نیکرده بودن و من تنها ب رییخونه تغ نیدر ا یعیهم ندارم همه به طور فج یا گهید یشدن راه چاره 
 ناخداگاه خودم دارم! رییتغ یبرا یو ترس از روز

*** 
 .میوقت دار یزابلیفردا با خانم ا ایمل _

 تکون دادم و رو به بابا گفتم: یرو به آروم سرم
 اد؟یم ایآرال یکن یفکر م _
 اس دهیفا یب ایو رفتن بدون آرال هیالزام یزابلیخانم ا یبرا ایکه حضور آرال یدونیم میکن یبراش م یکار هی _

 بزنم گفت: یا گهیبخوام حرف د نکهیقبل از ا مامان
 .نمشیبب یخوبه؟ کاش بذار ایحال آرال تریپ _

سر تکان  هیدونستم مامان با  یکرد. م نییداد سرش را به عالمت بله باال و پا یهمانطور که کتفش را ماساژ م بابا
تنها فقط سرش  شهیکه از دروغ گفتن به مامان عاجز م یچون بابا زمان شهیبلکه نگران تر از قبل م شهیدادن قانع نم

 .دهینم یا گهید لیدل ایو االن جز خوب نبودن حال آرال دهیرو تکون م
*** 

هم باز کردم به مامان و بابا که بر خمـار در خوابم رو از  یخوردم و چشما یباز شدن در اتاق در جام تکون یصدا با
 یبیعج یاومدم صداها نییرنگ رو از خودم کنار زدم و از مبل پا یآب یانداختم و پتو یبودن نگاه دهیتخت خواب یرو
شد. دستم رو به در گرفتم  یبارها در خونه انعکاس م شو صدا زدیکه پشت سر هم حرف م یکس یاومد صداها یم

 یکه به تن داشت در وسط سالن باله م ینیباز و بلوز بنفش رنگ و شلوارک ج یبا موها ایشدم آرال رهیخ رونیو به ب
ا یگذاشتم به آرال رونیگرفت و پا از اتاق ب یجا میبر لب ها یلبخند پهن دنشیحواسش اصال به من نبود از د دیرقص
و دستانش را  دیچرخ یم شیگشتان پاهاان یبر رو دیرقص یم یافتاد با طرز قشنگ یشدم نگاهش به من نم کینزد
 شیمبل گذاشتم و به تماشا یدستانم را بر رو شدیپخش م یو آرامبخش بایز اریسرش قفل کرده بود آهنگ بس یباال

گره زد به حرکات خسته اش نگاه  میشد اخم بر ابروها یکند و کند تر م ایشدم کم کم حس کردم حرکت آرال رهیخ
لختش دورش پخش شد  یگذاشت موها شیزانوها ینشست وسرش را بر رو نیکردم ناگهان پشت به من بر زم یم

به موهاش  یتر شدم به رو به روش رفتم جلوش زانو زدم و دستم را به آرام کیاز کمرش را پوشاند. بهش نزد یونصف
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و به عقب برگشتم  دمیکش ینیتناک اش هوحش یچهره  دنیسرش را بلند کرد با د ایآرال انکردم که... ناگه کینزد
 داد و گفت: یافتادم گردنش را حرکت نیزم یو با باسـ ـن بر رو

 رد و ردنبندرگ نوا.. بیرا وعیالغشا نم _
زدم و تنم از شدت گرما عرق کرده  یو... چشمانم را باز کردم نفس نفس م دمیکش یبلند غیسمتم حمله کرد که ج به

اراده خودش رو  یشد و قلبم ب یم نییام از شدت ترس باال پا نهیسـ*ـ دیان به سمتم دوبود المپ روشن شد و مام
مامان رو واضح  یسوال ها دیرس یگوشم م ی هبه پشت پرد ینبضش حت یو صدا دیکوب یام م نهیبه تخت سـ*ـ

. باز زبان دمیکه تا بحال د یکابوس نیبدتر دمید یچشمام م یرو جلو ایوحشتناک آرال یفقط چهره  دمیشن ینم
 یرا مجذوب خودش م یو هر کس دیرقص یکه با ناز باله م یبا من حرف زد باز چهره اش ترسناک شد دختر یبیعج

 کرد.
 یشد و گاه یتند م یشک بودم و نفسام گاه یهنوز تو یکرد ول یبازوهام حس م یگرم مامان رو بر رو یدستا

 بابا چشمام رو از ترس بستم. یعصب یف سرم و صداشد. با گرفتن دو طر یقطع م هیچند ثان ینفسم برا
 شده؟ یچ ایمل _
 .دیشد و لبم بر اثر بغض لرز دنیبار یشد و آماده  یام ابر یاش چشمان آسمان یاز حد عصب شیب یصدا از
 شدن با هق هق گفتم: ریسراز یگریپس از د یکی میرا با دستانش تکان داد اشک ها میبار دوم بابا شانه ها یبرا
 .ستین یزی... چدمیکابوس د _

 هم اون شخص من باشم. دیکرد، شا ینثار شخص یبه من پشت کرد و لعنت یعصب بابا
رنگم زد.  یشکالت یبر موها یکرد و بـ..وسـ..ـه ا کیاش نزد نهیمبل کنارم نشست و سرم رو به سـ*ـ یرو مامان
بشه اخه  یوقتا از رفتارام عصب یگاه دمیبه بابا حق م! ترسونهیم ندهیمنو از آ یزیاز هر چ شتریقلب مامان ب یصدا

ما  میباش ریتقص یهم ما ب دیشا م،یحالش رو بکن مراعات مینکرد یوقت سع چیما ه یداره ول یقلب یمامان ناراحت
 .میترس یخوفناک م یصحنه  دنیفقط از ترس د

سرم رو از آغـ*ـوش مامان جدا کردم به بابا که هنوزم به من پشت کرده و  یهیکر ییخنده ها فیضع یصدا با
و در  شدینبود صداش همچنان رفته رفته در خونه انعکاس م ایآرال یخنده جز صدا یشدم. اون صدا رهیبود خ ستادهیا

شد دست بر  کینزد از جاش بلند شد و به بابا کرد ی. مامان با تعجب که به من نگاه مدیچیپ یخونه م نییطبقه پا
 بابا گذاشت و گفت: یشونه 
 آرا... یصدا نیا تریپ _

 تند گفت: یدر کنترل خشمش بود با لحن یکه معلوم بود سع یطور بابا
 دخترمونه. یخودشه صدا ایاره... اره مار _



 

 

63 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 جوکالزینب 

! بالفاصله در اتاق یپارکت چوب یبر رو زیت یناخن ها دنیمثل کش یصدا هیتوجهم رو جلب کرد  رونیاز ب ییصدا
 نیزم یتند مامان رو، رو یهوا کیمثل  یزیو چ دیکش ینیکنار تر رفت مامان ه یباز شد بابا کم یبه طور ناگهان
دم و زودتر از بابا جلوش زانو زدم بابا به طرف در یکش یغیافتاده ج نیزم یرو هوشیمامان که ب دنیپرت کرد. با د

بود و چشماش رو بسته بود و سرش رو آروم  هوشیب مهیمامان اومد مامان ناتاق رفت در رو قفل کرد و به طرف 
کرد. بابا با دستاش دو طرف سر مامان رو گرفت صورتش رو به صورت مامان  یداد و ناله م یتکون م نیزم یرو
 به مامان گفت: رومکرد و آ کینزد
موضوع رو حل  نیتر ا عیهر چه سر دمیبلندشو قول م زمیعز یایبلند شو مار ستین تیزیتو حالت خوبه چ ایمار _

 کنم.
بابا صورتش رو از مامان دور کرد به من نگاه کرد و  زدمیدستام گذاشتم و با بغض صداش م نیدست مامان رو ب کف

 گفت: یعصب یاومده باشه با لحن ادشی یزیچ نکهیمثل ا
 .اریبرو براش آب ب ؟یهست یمنتظر چ ایمل _

 هیرفتم  یدست مامان زدم از جام بلند شدم و به طرف پاتخت یبر رو یتکون دادم بـ..وسـ..ـه ا نییرو باال پا سرم
آب رو ازم گرفت و نصف  وانیخواستم آب رو بهش بدم که بابا ل دمیو با عجله به طرف مامان دو ختمیآب ر وانیل

کرد.  کیرو به دهان مامان نزد وانیگذاشت ل انسرم مام ریسپس دستش رو ز ختیصورت مامان ر یرو وانیآب ل
 از نبودن مامان. دیترس یبود م یرفتار بابا هول هولک یهمه 
 ا؟یمار یخوب _
کنارش نشستم و باز  دنشیشدم با د رهیحرکات بابا چشم گرفتم و به مامان که حاال چشماش رو باز کرده بود خ از

 دستش رو گرفتم و گفتم:
 مامان بلند شو. _

رنگ مامان کاشت و اون دستش رو  یعسل یموها یبر رو یدستش رو پشت مامان گذاشت سپس بـ..وسـ..ـه ا بابا
 بلند کرد و به طرف تخت برد. نیمامان گذاشت و اون رو از زم یزانوها ریز

به  یترفت مامان دس یرو به دستش گرفته و در اتاق رژه م لیداشت بابا موبا جهیمامان بهتر شده بود فقط سرگ حال
 به بابا گفت: یفیضع یو با صدا دیاش کش یشونیپ
 ؟یزنیزنگ م یبه ک یدار تریپ _

 رو از گوشش دور کرد و رو به مامان گفت: لیموبا بابا
بهبود حال  یداره برا یحتما راه حل رمیگیتماس م ایروانشناس آرال یزابلیدلم دارم با خانم ا زیتو استراحت کن عز _

 .ایآرال



 

 

64 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 جوکالزینب 

 را بر گوشش گذاشت. لیمامان زد و باز موبا یبرا یحرفا لبخند تلخ نیبعد از گفتن ا بابا
 کلوز هستم. یمن آقا یزابلیسالم خانم ا -

 و باز ادامه داد دیاش کش غهیت شیبه صورت ش یمکث کرد دست یکم بابا
... نیلطف دار یزابلیخانم ا شمارو...ممنون خوامینکردم واقعا معذرت م دایوقت شب پ نیرو در ا یمن کس قتشیحق _

گذاشتم که  ونیحال همه ما در خونه آشفته است. من از قبل هم باهاتون در م شهیداره بد م یلیحالش خ ایبله آرال
 .شمیمداره و من دارم کم کم نگرانش  یمشکل قلب ایخانمم مار

 گوشش گذاشت و ادامه داد یکیاون  یبر رو لیمبل نشست موبا یبر رو بابا
از دست  ارمویکه اخت یکنه طور یم یمن رو با حرفاش عصب شهیم شتریخنده ها هر روز ب نیو ا خندهیمثال م _
 ایبا آرال یشباهت چیه زنهیحرف م یاز قبل وقت شتریکرده ب ریی... بله کامال درسته... نه نه صداش از قبل هم تغدمیم

 .یبا خوامیعذر م ماالن. ممنون باز نی... باش چشم همزیخانم ا ینداره؛ ول
 انداخت و گفت: یزیرا از گوشش دور کرد از جاش بلند شد به من نگاه ت لیموبا بابا
 دنبالم. ایبدو ب ایمل _

 خورد و گفت: یدر جاش تکون مامان
 کجا؟ تریپ _
 سمت در رفت و گفت: به
 .ایب گمیزود باش م ای.ملزمیحالش خوبه نگران باش عز مینیرو بب ایآرال میخوایم _
 رونیاومدم و پشت سر بابا از اتاق ب نییو ترس از جام بلند شدم از تخت پا یمامان دل کندم و با نگران یچهره  از

به اتاق خودم که  میاز پله ها باال رفت دیدستم رو گرفت و همراه خودش منو کش دنمیرفتم بابا کنار در منتظرم بود با د
ترسناک رو نداشتم  یایبا آرال ییارویرو قورت دادم من استعداد رو هنمد . آبمیدیاون رو تصاحب کرده بود رس ایآرال

شد سپس به من که  رهیروشن کرد چند لحظه به صفحه اش خ لشیبشه بابا موبا یبزنم بابا عصب یحرف دمیترس یم
 بودم نگاه کرد و گفت: رهیبه چهره اش خ

 یمارو ضبط کن یو صدا یستیدر با نیپشت ا خوامیکه ازت م یحرف بزنم تنها کار ایخوام برم با آرال یاالن م ایمل _
 ا؟یمل یفهم یم

 کردم و گفتم: نییرو از دستش گرفتم و سرم رو آروم باال پا لیموبا
 باش. _

نباشم  ایآرال دیدادم که در د هیتک واریباز گذاشت به د مهیرنگم رو باز کرد وارد اتاق شد و در رو ن یدر اتاق صورت بابا
 کردم. کیشدم و کل رهیدر دستم خ لیبه موبا
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 تنم رو به لرز انداخت. زیاز هر چ شیب ایخشن آرال یصدا
 ؟یایگفتم م یدید _
 باشه. شهیهم یکنم برا یمن فکر نم یول یبار برنده شد نیباش قبول تو ا _
 ...یکه نرفته و ادتیبرنده بودم  شهیمن هم _
 یکنینم یغلط چیتو ه _
 
 ...تریآشغاله پ هیاون  یکه دوستش دار یکشم اون آشغال یرو م ایمن مار یول _

 بیچند صدا در چند لحظه واقعا عج رییکرد مثل وجود چند شخص در اتاق تغ یم دایپ لیرفته رفته تحل ایآرال یصدا
 بود.
 برو. تریپ _

حس ترس تموم وجودم رو در بر گرفته بود  شدینم دهیشن گهیبابا د یزن بود صدا هی یزن؟ اره صدا کی یصدا
 بمونم؟ ایندارم برم  یکردم راه فرار یکرد حس م یم شتریبابا ترسم رو ب یصدا دنینفسام تند شده بود نشن

 .نیهم یکنیم یمنو عصب یتو...تو فقط دار _
 رهیاز دستم به بابا خ لیموبا دنیو با باز شدن در اتاق و کش دمیشن یبه در اتاق رو م ییشدن قدم ها کینزد یصدا

 .میشد ریو به سرعت از پله ها سراز دیگذاشت و دستم رو کش بشیرو در ج لیشدم موبا
 بابا دستم رو رها کرد به طرف آشپزخونه رفت و گفت: میاومد نییپله ها پا از
 بهتره. ایبهش نگو فقط بگو حال آرال شیهم راجع به اتفاق چند لحظه پ یزیمامانت. چ شیبرو پ _
 باش بابا. _
پشت سر من بود  نکهیدر حس کردم مثل ا یرو یرنگ اهیس ی هیسمت اتاق رفتم خواستم در را باز کنم که سا به

جرئت برگشتن به پشت سرم رو نداشتم نفس حبس شده ام رو رها کردم و با عجله در رو هل دادم و وارد اتاق شدم 
به  هیاز ترس اون سا دهیداد خواب ین نشون میدر رو بستم پشت در سنگر گرفتم. مامان چشمانش رو بسته بود و ا

 به در اتاق نگاه کنم. دمیترس ینشستم م تخت یلبه  یمامان رو یسمت تخت رفتم کنار پا
 ایمل _
 و به مامان نگاه کردم و با لکنت گفتم: دمیمامان ترس برم داشت از جام پر یصدا ییهوی دنیشن از
 ؟یداریعه مامان ب _
 چطوره؟ اون خوبه؟ ایدلم دخترم راستش رو بگو حال آرال زیعز ایلحظه خوابم برد. مل هی یبرا _
 شدم و گفتم: رهیگذرا به در اتاق انداختم سپس به چشمان مامان خ یدم نگاهش کیمامان نزد به
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 حالش از قبل بهتر شده. ایاره مامان آرال _
 گفت: هیپر از غم و گال یبا لحن دیکش یمکث آه یسرش رو به طرف مخالف برگردوند و بعد از کم مامان
 نیپرده بکش قتیحق یرو شهینم نیبر ا یمن حاک یضیدارم. مر مریکه الزا دهینم لیباشم دل ضیمن هرچندم مر _

 شهیداره م یخودم چ یبفهمم تو خونه  تونمیزنم از اطرافم از اتفاقات دورم با خبرم م هیمن  نیو به من دروغ بگ
 ا؟یمل نیمن دروغ بگ به تریو تو و پ دونمینم یچیمن ه یبگ یخوایقلمرو منه م نجایا

 دادم؟ یجوابش رو م دیبا یبگم اصال چ یدونستم چ ینمدستم شدم  یبا انگشتا یبه باز شروع
 باز به حرف اومد و گفت: مامان
من از حال بد  یجلو شهیسرم نم یچیه جمیکنه من گ یاتفاقاته فکر م نیاز بس هوله از بس تحت فشاره ا تریپ_

حالش بهتر شده  گهیم ادیبعد هم که م نهیرو بب ایبره حال خوب آرال خوادیم گهیاخرشم م زنهیدکتر حرف م یبرا ایآرال
 .یلیخوبه خ یلیخ

 دستانم فشردم و گفتم: نیمامان رو گرفتم ب دست
 یم رییبشه و اخالقش تغ یوقتا هم که بابا عصب یگاه یتوقع دار یادیز ییکنم از بابا یوقتا حس م یمامان گاه _

اون همون  میاتاق باش هیباره من و خودش تو دو خوادی. منم خواهر بزرگم رو دوست دارم دلم مدمیکنه بهش حق م
 پر شور و شوق؛ ول... ایآروم باشه و من همون مل یایآرال
آب  وانینم دار مامان که بر اثر اون ل یبر موها یحرفم رو ندادم بـ..وسـ..ـه ا یباز شدن در، وارد شدن بابا ادامه  با
هم از  دیکرد شا یبه من و مامان نگاه م ستادهیبه دست ا لیچند لحظه مرموز موبا یشده بود کاشتم. بابا برا سیخ

 بود. بـرده ییمن و مامان بو نیب ییرد و بدل شدن حرف ها
 گذاشت و گفت: یپاتخت یرو،رو لشیطرف تخت اومد موبا به
 المپ رو خاموش کن برو سرجات بخواب... ایمل _
 تر؟یپ -
 مونم نگران نباش. یم داریب ایآرال تیمن امشب بخاطر وضع -

*** 
نوبت دکتر داشت اونم با روانشناس  ایبخوابم. امروز آرال یبه راحت ذاشتیشدم دلشوره و استرس نم داریاول وقت ب صبح

اومدم مامان و بابا در اتاق وجود نداشتن حس کردم  نییاز خودم دور کردم و از مبل پا ی! پتو به آرومیزابلیخانم ا
رفتم  یکرد همونطور که به طرف در م یدرد م یلیشدم کتفم خ ندبه بدنم دادم و از جام بل یشده کش و قوس یزیچ

اومد. به طرف آشپزخونه رفتم و با  یاز آشپزخونه م ییدادم، در رو باز کردم به سالن رفتم صدا یکتفم رو ماساژ م
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 یک نداشتم هاج واج نگاه مقدرت تحر ستادمیا خکوبیام حبس شد در جام م نهیرو به روم نفس در سـ*ـ دنید
 رو عقب داد از جاش بلند شد و گفت: یدر چهارچوب آشپزخونه صندل دنمیبابا سرش رو بلند کرد و با د کردم
 به خواهرت سالم کن. ای...بایب ایمل _

 و گفت: دیبه طرفم چرخ دیکش ایرنگ آرال ییخرما یاسمم از زبون بابا دست از نوازش موها دنیبا شن مامان
 خواهرت حالش خوبه. نیبب ایب نیرو بب ایآرال ایدل مامان ب زیعز ایلم _

پر صالبت بابا  یآرام به عقب گذاشتم که صدا یرا نامحسوس به چپ و راست به عالمت نه تکان دادم و قدم سرم
 من رو در جام متوقف کرد.

 .ایب گهیمامانت م ایمل _
ترسونه.  یمن نبود حالت چشماش موهاش من رو م ینبود برا اینبودم آرال بیعج ی ایبه بودن در کنار آرال یراض من

 رهیرفتم. مامان دستش رو برام دراز کرد به چهره اش خ زیلرزون پا به آشپزخونه گذاشتم و به طرف م یبا قدم ها
رو برام  ایار آرالکن یداد. بابا صندل یخاطر م نانیاطم منکه به  یگرفته بود، لبخند یبر لباش جا یشدم لبخند پهن

 اینگاه کنم  ایذاشت به آرال یگرفتم. حس ترس نم یرفتم و با استرس بر اون جا یناچار به طرف صندل دیعقب کش
 .شدیهمه تو ذهنم مرور م داشیصداش، تهد رییافتادم حرف هاش، تغ ایآرال شبیحرف د ادیباهاش حرف بزنم، 

 .نهیتورو بب خوادیگفت م شیخورده پ هی نیهم ایآرال ینیبیم ایمل _
کرد در  یدر چشمانم نگاه م میدر چشمانش شدم. مستق رهیچرخوندم و خ ایناخواسته با حرف مامان به طرف آرال سرم

 یحت ذاشتیحس ترس مثل خوره به جونم افتاده بود نم هی ارمیتونستم به زبون ب یکه نم دمید یم یزیچشماش چ
 گفت: یرو بلند کرد و با نگران ایکلمه حرف بزنم. مامان دست آرال هی
 ا؟یآرال هیدستت چ یرو یها یکبود نیمن ا یخدا یوا _

 مرموز گفت: یشد و رو به مامان با لحن رهیدستش و بازوهاش خ یها یبه کبود ایآرال
 ها رو سر من اورد؟بال نیا یک یدونیم _

 و گفت: دیکش ایآرال دهیژول یبه موها یدست گهید یبار مامان
 .زمیبگو عز ؟یک _

چند  یچانه اش گذاشت. برا ریز دیمامان کش یدستا ریزد چشماش رو تنگ کرد دوتا دستاش رو از ز یشخندین ایآرال
 یبلند و نکره ا یبلند شد و با صدا یو از صندل دیکوب زیبا کف دستاش بر م ایلحظه سکوت برقرار شد ناگهان آرال

 بود گفت: رهیرده بود و به بابا خکج ک یهمونطور که گردنش رو به شکل وحشتناک
 تریپ _
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چهره ام رو در هم  کیافتادم حس برخورد دستم با سرام نیبر زم یو همراه صندل دمیاش ترس یحرکت ناگهان از
 و غم نهفته در صداش گفت: دیگذاشت و با ترد ایآرال یبازو یمامان دستش را رو دم،یچسب نتیکرد.از ترسم به کاب

 آروم باش اون... زمیعز ایآرال _
 تیکرد و با عصبان کیمامان نزد یسر کج شده اش رو به مامان چرخوند سرش رو چهره  یبه سرعت ناگهان ایآرال

 گفت:
 ...یآشغاله... توهم آشغال هیاون  _

در کلفت بافته شده  یکرد. بابا با طناب ینگاه م ایآرال یمملو از اشک و با تعجب به حرکات چهره  یبا چشما مامان
فضا رو خفقان آور  زیاز هر چ شیب ایزمخت آرال ی. صدادیچیهجوم برد و طناب رو دورش پ ایدست از پشت به آرال

 .دیکشیهوار م بشیعج یکرد و با صدا یشده تقال م شتریمقاومت از بابا هم ب یکردم زورش برا یکرد. حس م یم
دستاش  نیرو ب ایکرد آرال یم یکه سع یکالفه طور یکرد. بابا با صدا ینگاه م ایبه رفتار آرال یاشک یبا چشما مامان

 نگه داره رو به من گفت:
 برو در اتاقت رو باز کن. ایمل _
رفتن و  یبا عقلم برا خواستیخونه دل و جرئت م نیدر ا ییبه تنها یقدم کیراه رفتن  یحت دمیترسیم یهمچ از

 هول کردبابا منو  یعصب یکه صدا دمیجنگینرفتن م
 گهید برو د _
در اتاق  دمیکرد گذشتم و به سمت پله ها دو یکه در آغـ*ـوش بابا تقال م ایجام با ترس بلند شدم از بابا و آرال از

. به طرف دیکش یرو به سمت باال م ایپله ها بود داشت آرال کیاومدم بابا نزد نییخودم رو هل دادم و به سرعت پا
 گرفتم. یکرد رفتم و در آغوشش جا یم گاهن ایبه بابا و آرال یمامان که وسط سالن با نگران

شده؟  نطوریچرا ا ایشده بود آرال بیاز عج شیواقعا برام ب ایآرال بیعج یصداها دیچیبسته شدن در، در خونه پ یصدا
سرگردن باشه اگه  تونهیروح نم هی گهیمامان م یروح باشه؟ ول هینه نه اصال محاله. اصال ممکنه  ؟یفشار عصب هی
موجوده؟  یعنیاز روحه!  ریغ ی. موجودنهیرو بب ایکتوریو ماندر هر ساعت و در هرجا ما تونستیکه مامان م نطورهیا

همه  یداشت برا ایآرال زیو ت بیعج یصدا گهیداشت د شیذهنم تشو دمیرس ینم یا جهیکردم به نت یم یهر فکر
 خرو ا دیکشیجا قد نم چیکه به ه یبمونه؟ خسته شدم از افکار نطوریهم دیبا یتا ک ایآرال ؟یتا ک یول شدیعادت م هی

 آب در هاون... دنیکوب شهیعاقبت افکارم م
*** 
دست  دیاش رو عقب کش یگذاشت و چند قدم دورتر شد که بابا صندل زیم یبابا رو یجلو یبشقاب رو با خستگ مامان

 گفت: یبا لحن تندمامان رو گرفت و 
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 کجا؟ ایمار _
 مکث گفت: یبست و بعد از کم یچشمانش را با خستگ مامان
 استراحت کنم. رمیم _

 گذاشت و رو به مامان گفت: یدست مامان رو رها کرد از جاش بلند شد دستش رو پشت صندل بابا
 .ایمار نیبش ایب _

به بابا  ینگاه مین هیشدم مامان با چشمان پف کرده از گر رهیبار منو ترسوند به مامان خ نییاول یآمرانه اش برا لحن
 انداخت و گفت:

 ...خویاشتها ندارم م _
 .نیبش ایگفتم ب _

 یم دیجد یبا چنگال در بشقاب شدم از اتفاق ها یانداختم و مشغول باز نییبابا باال رفته بود سرم رو پا یصدا
و به  دیم سرم رو باال بردم مامان آروم به طرف بابا چرخچند لحظه سکوت تمام فضا رو گرفت آرو یبرا دمیترس

حرف داشت  یلیاش خ یبابا بود نگاه طوالن شماندر چ رهیخ ستادیکم ا یطرفش قدم برداشت رو به روش با فاصله 
 آروم گفت: یمامان لباش رو تر کرد و با صدا زدیحرف نم یچکیه
 یست؛ولیمثل اول ن گهیشده د وونهیدخترم د ایبودم که آرال رفتهیرو پذ تیواقع نیاواخر ا نیا دیشا تریپ یدونیم _

 همسرمه. ستیاست دخترم ن وونهیکه د یسخت در اشتباه بودم اون نمیبیحاال م
شدم  رهیبابا؟ به بابا خ یحرفا از زبون مامان باشه اونم برا نیباور کنم ا تونستمیتعجب آور بود نم یلیبرام خ حرفاش

 ی. بابا چشماش رو تنگ کرد و رو به مامان با لحندمیفهمیامروز رو نم بیسکوت عج ینشد مع یسکوتش طوالن
 شمرده و آرام گفت:

 ام؟وونهیمن د یکنیتو فکر م _
 سرش رو تکون داد و گفت: مامان
 بله. _

 و گفت: دیکوب تیرو بلند کرد باعصبان زیبرگشت دوتا دستاش رو بلند کرد و م زیبه طرف م بابا
 ... اشتباه.یلعنت یکنید اشتباه فکر م _

 یافتادن صدا نیبر زم زیم اتیدهانش گذاشت. تمام محتو یو دستش رو دیکش ینیبابا ه ییهویاز رفتار  مامان
 بد... یلیحس بد از اتفاق خ هی کردیرو بهم منتقل م یحس بد وانیشکستن بشقاب و ل

 میزندگ یآدما نیتر کینزد یها تیشخص رییر زمان شاهد تغکرد. من محکوم بودم که باگذ یمن رو رها نم ترس
 باشم.
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 ....ای یشیکه متوجه منظورم نم ییتو نیا تریپ یول _
 یکرد! دو قدم یفضا رو متشنج م زیاز هر چ شیبه خون نشسته اش ب یسرش را به طرف مامان چرخاند چشما بابا

 محکم گفت: یآرام ول یتر شد و با لحن کیبه مامان نزد
 ؟یچ ای ایمار _

گذاشتن از آشپزخونه بذاره که بابا مانند  رونیب یبرا یخواست قدم دیبابا گرفت و به عقب چرخ یچشم از رو مامان
 زد: ادیفر یدورگه ا یو با صدا دیجلوش پر یببر زخم

 جواب منو بده. ؟یچ ای _
رفتاراش  نیدونستم ا یننده بود مبود شک فیاش شدم. مامان من ضع یمامان متوجه ترس درون یلرزش شونه ها از

 کرد. یبودن م ییو کل کل کردن با بابا همش تظاهر به قو
 برو کنار. تریپ _

 گفت: یپر تحکم یسمت راست لبش رو باال داد و با صدا یسرخش رو تنگ تر کرد و گوشه  یچشما بابا
 .زمیکنم مطمئن باش عز یتموم نم یآسون نیموضوع رو به ا یتا جواب منو ند _
 گفتن ندارم. یبرا یمن حرف یول _

 کیبه چشمان مامان بود که در  رهیهنوزم خ دیابروش رو باال داد دست راستش را به گونه اش کش یتا کی بابا
 نیا دنیمامان رو فشرد. از د یو با دست دومش چونه  چوندیدست چپ مامان رو به سمت عقب پ عیحرکت سر

پام تکون  یاومدم خواستم به سمت مامان و بابا قدم بردارم ول نییپا یز صندلو ا دمیکش یخفه ا غیج یحرکت ناگهان
بود سرم  دهیچسب نیپام انگار به زم یزد دوخته بودم ول یخورد چشم به مامان که با التماس اسم بابا رو صدا م ینم

رو  میو کبود که پاها و ترک خورده یزخم یدستان دنیچرخوندم. با د یصندل ی هیرو با عجله به سمت پام کنار پا
خود  یمن رو از خود ب ایترسناک آرال یباالتر سوق دادم چهره  یبا وحشت مردمک چشمانم رو کم نقفل کرده بود

چشماش زرد شده  ی دیدر آزاد کردن پام بودم با چشان گشاد شده اش که حاال سف یو سع دمیکش یبلند غیکرد ج
را  فشیکث یبود که دندون ها تهو ترک خورده اش قرار گرف یزخم یبر لب ها یشده بود لبخند پهن رهیبود به من خ

 یب رومندشین یدستا نیآزاد کردن پام از ب یکرد تقال برا ریام اشکم رو سراز یکیاونم در نزد دنشیداد! د ینشان م
از سمت راست اومد  ایترسناک آرال یلحظه صدا کی. در زدمیزدم و اسم مامان و بابا رو صدا م یم غیبود ج دهیفا

کردم ضربان قلبم قصد شکافتن  یتپش قلبم باال گرفت حس م دمیکه د یزیاز چ وندمسرم رو به اون سمت چرخ
بابا مانند گرفتن افسار  یموها دنیاز همه ترسناک تر وجودش بر گردن بابا و کش یهمه جا بود ول ایگلوم رو داره آرال

 برام وحشتناک بود. وانیح کی
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کرد؟ پس مامان و بابا کجا رفتن؟ من چرا  یکمکم نم یچکیسوخت چرا ه یدلخراش م یها غیاز شدت ج گلوم
کشن تا چشماش  یکه پلک هاش رو م یشدن مثل کس دهیهم کش یتونم تکون بخورم؟ چرا چشمام رو یهنوزم نم

 توهم... ای قتهیحق دونستیکه خودش نم یزیچ یببنده حت یهمچ یرو
کردم بابا رو به روم بود مامان کنارم  یباز شد من کجا بودم به همه جا نگاه م سمیخ یم چشماحس سوزش گونه ا با

بابا  ادیفر ینبود.صدا شیپ قهیترسناک چند دق یایشدم اون نبود آرال رهینشسته بود !پس من نشسته ام؟ به اطرافم خ
 زهرم رو ترکوند

 چه مرگته؟ _
و محبت  تیاحساس امن گهیبه بابا نگاه کنم چون د دمیترس یداد م یرو بهم نم یحرف چیه یهق هام اجازه  هق

 دهیکش نیدستم حس کردم استخوان ارنجم از هم جدا شدن بر زم دنیکردم. با کش یرو در چشماش، در آغوشش نم
 .زدمیچشمام رو باز کردم و با التماس اسم بابا رو صدا م دیشدم هق هقم بر

 بابا لطفا... کنمیبابا خواهش م _
 و گفت: دیبابا رو با خشونت زنانه اش کش یمامان کنارش قرار گرفت بازو دیبه طرفم چرخ ستادیا شیسرجا بابا
 ؟یشد وونهیرو ولش کن مگه د ایمل تریپ _

ساکت  یاش در فضا یعصب یو به مامان نگاه کرد و بالفاصله خنده  دیغرق در اشکم کش یچشم از چهره  بابا
 و گفت: دیچیخونه پ

 ام در چشمان همسرم. وونهید هی وونمیوقت د یلیمن خ بله _
 و گفت: دیبابا روکش یبار دوم بازو یبرا مامان
 رو ولش کن. ایمل میکن یبعد در موردش صحبت م ستیحرفا ن نیاالن وقت ا _

باز بغضم  ستادمیا میکه بر پاها یطور دیهل داد ودستم رو به باال کش واریبا کف دستش مامان رو به سمت د بابا
 وگفتم: دیترک
 کنم من... یبابا خواهش م _
. تا از دست همتون راحت بشم. آره آره ادیتو هم انجام بدم مطمئنم خوشت م یکردم رو برا ایکه با آرال یکار دیبا _

 کار رو بکنم. نیا دیمن با
مامان گم شده  ادیرف انیهام التماس هام م غیج دیکش یشکل ممکن پشت خودش م نیرحمانه تر یرو با ب ومن

 کرد. یحالم رو بدتر م کیسرام یبودسوزش کف پام، رد خون رو
 رمان در نگاه دانلود آماده شده است. نیا

http://www.negahdl2.ir 
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 فمیدور دست ظر رویشده بود بابا انگشتاش رو با تمام ن شتری. سوزش کف پاهام بدیکش یمنو به سمت پله ها م بابا
زدم و از  یم غیرو گرفتم ج رهنشیفشرد. مامان باز به سمتم اومد با دستم پ یحلقه کرده بود و بر پوست دستم م

بار  یو مامان رو برا دیکش شتریمامان من رو ب دنیبا د اباکردم. ب ینجات دادنم از دست بابام التماس م یمامان برا
خونه رو پر کرده بود بابا من رو از پله ها باال برد  یکل فضا هام غیافتاد ج نیزم یدوم به عقب هل داد، مامان رو

شد  ینم یکردم دستم رو آزاد کنم ول یم یکردم هنوزم سع ینفسم بنداومده بود گلوم خفه شده بود هنوزم التماس م
 یم کیارمن از اتاق ت دیکش یم ایآرال کیداشت من رو به سمت اتاق تار گهید یکی یینبود گو تریمن، بابا پ یبابا

رو باز کرد با  ایبالفاصله بابا در اتاق آرال ادیمامان از پله ها م یقدم ها یبشم. صدا یاونجا زندون خوامیترسم من نم
 به بابا گفتم: غیج
 نذ... نجایترسم من رو ا یکنم نه نه من م یبابا خواهش م _
 رو ول کن. ایمل تریپ _

 یفشار داد و با صدا شتریب فمیدست ظر یبابا انگشتاش رو رو شهیموفق نم یکنه بابا رو هل بده ول یم یسع مامان
 رو به مامان گفت: یزمخت
 .نییخفه شو برو پا ایمار _
لحظه بابا هلم داد و در اتاق پرتاب شدم  کیپاهامه! در  یرد خون رو فتهیم یلحظه چشمم به پارکت خون کی یبرا

 یبابا در رو بست و صدا یول دم؛یرد از جام بلند شدم به سمت دراتاق دوبا د دمیترق تروق استخوان هام رو شن یصدا
 و گفتم: دمیو التماس به در اتاق کوب هیبا گر دهیبرام مثل ناقوس مرگ در گوشم هشدار م دیچرخش کل

در رو  ایبمونم مامان ب نجایا خوامیترسم نم یم نجایکمکم کن من از ا ایکنم. مامان، مامان مار یبابا خواهش م _
 برام باز کن.

 .ادیسر و صدا از پشت در م یصدا
 ترسه در رو براش باز کن. یم ایمل ه؟یتو دردت چ تریپ _

 چیه یبابا شدم ول یصدا دنیدهنم گرفتم و منتظر شن یدستم رو جلو زدمیرو به در چسبوندم هق هق م گوشم
 د زد.دا یبلند تر یبار دوم با صدا ی. مامان برادمیاز بابا نشن ییصدا
 ...ویباز کن د ایمل یدر رو برا گمیباتوام م تریپ _

 اومد. سرم رو از در دور کردم یلیس یمامان خفه شد و بالفاصله صدا یصدا
 کنم. یمن دارم از شما محافظت م ستمین وونهیرو بفهم که من د نی. استمین وونهید _
اون ها رو با  یمحافظت؟ تو دار یذاریاسمش رو م یکن یم یاتاق زندان هیروش؟ دخترات رو هر کدوم تو  نیبه ا _

 .دمیاجازه نم تریپ دمیمن اجازه نم یول ؛یکشیدستات م
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رو  یسکوت در خانه حکم بد دمیترس یبود م کیهمه جا تار ن،یدادم و آرام سر خوردم بر زم هیدرد به در اتاق تک با
نبود بابا تمام  ینور بودم ول یم دنبال روزنه اا یاشک یبرام داشت سوزش کف پاهام قلبم رو فشرده بود با چشما

گذاشتم که با سوزش کف دستم بند بند وجودم از درد  نیزم یبود کف دستم رو دهیکوب خیپنجره ها رو با چوب و م
تر  فیکردم صدام رفته رفته ضع یزدم حس م یهق م دمیدراز کش نیو با درد بر زم دمیکش یخفه ا غیپاره شد ج

 یکه برام مونده خودم رو کم یو تمام زور یشد بدنم سبک شد با کرخت یترم نیچرخش سنگ یشد زبونم برا یم
از درد، کم کم  زدی. سردم شده بود اشک هام رو با سر انگشتام پاک کردم کف پاهام و دستام نبض مدمیبه کنار کش

 بسته شدند. یحس کردم نبض کندتر شد و چشمام به آرام
 دمید یرا نم یزیباز کردم چ یکردم و چشمام رو با سخت یکف پاهام از سوزش آن ناله ا یم هاحس لمس زخ با
خشک شده بود  یلیکردم گلوم خ یافتادم! آب دهنم رو با ترس قورت دادم حس م ایآرال کیوجودم در اتاق تار ادی

زش کف دستم شدم چشمام رو جانم دادم که متوجه سو مهیبه تن ن یکرد. تکون یمضطرب م شتریسکوت خانه منو ب
خودم  دمیفضا لرز یسرجام نشستم. اتاق سرد بود از سرما یگذاشتم و به آرام نیزم یام رو گهیبا درد بستم و دستم د

برخورد کردم پاهام رو آرام بلند کردم برخورد کف پاهام با  واریسخت همچون د یکه به جسم دمیرو به عقب کش
تقه  واریآزاد بشم. با دست به د کیاتاق تار نیخواستم از ا ینبود م یچاره ا یکرد ول یپارکت، سوزش رو صد برابر م

گذاشتم  نیدست سالمم رو به زم دمیخودم رو کنار در کش یچوب یزدم تا بلکه به در اتاق برسم با تق تق زدن صدا یم
انگشتانم در جستجو بودن  دیچرخ یم وارید یبرق اتاق بودم دستم رو دیکل یپ یکیو در تار ستادمیو بر زانوهام ا

 میبا درد سرجا دیشد خسته و نا ام یبار، دو بار، سه بار روشن نم هیحسش کردم خودش بود.  دمیخودم رو باالتر کش
 یکیتار نیاز ا شیچشمام گذاشتم تا ب یدادم باز کاسه چشمام غرق در اشک شد دستام رو هیتک وارینشستم و به د

 مرا نترساند.
 یآرزو م یبود؛ ول واریساق پام حس کردم قلبم از جا کنده شد پشتم د یزبر مانند بر رو یزیحس قرار گرفتن چ با

 یام حبس کرد با دست جلو نهیپاهام نفس رو در سـ*ـ یرفتم. حرکتش رو یعقب و عقب تر م یکردم نبود و من ه
 گهیمحض شکنجه بشه د یکیو تار ییتنها درشکل  نیکه قراره به بدتر یداشتم حس کس یدهنم رو گرفتم حس بد

با حس  دمیحرکت دادم تا به در رس وارید یبود؟ از ترس افکارم دوباره دستم رو یاون شئ زبر مانند نبود اصال چ
قلبم  دمیزدم و دستم رو باترس کش یخفه ا غیدستم رو گرفت! ج یآرام به آن زدم که کس یتقه ا یلمس در چوب

نداشتم دست و پاهام رو جمع کردم  یراه دمیکردم به خط آخر رس یحس م دیرس یگلوم م اآروم نداشت ضربانش ت
در رو  ادیم ایمامان مار گهیآزاد کنم حتما تا چند ساعت د یکردم ذهنم رو از هر فکر یم یو چشمام رو بستم سع

خواستم  دیرس یام م نهیسـ*ـ زانوهام تا دمیکرد رو کش یکنه. پاهام رو که کف آن ها از درد گز گز م یبرام باز م
به صورتم برخورد  یرحم ینفس ها با ب دمیرو به روم شن یینفس ها یام بذارم که صدا یزخم یزانوها یسرم رو
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خواست از  یام حبس شد قلبم در آن لحظه از ترس م نهیکرد و من برخالف آن از ترس نفس هام در سـ*ـ یم
آرامم در اتاق  یها هیگر یام رو بستم صدا یاشک یبودم چشما رهیخاطرافم  یکیبه تار رونیام بزنه ب نهیسـ*ـ

در اتاق  یبرگ زدن کتاب ینفس ها متوقف شد و صدا یکرد. ناگهان صدا یو ترس را چند برابر م دیچیپ یم کیتار
 یزدن دو دستم را با ترس بر رو غیج یرو نداشتم حت یزیچ چیاون لحظه جرِئت ه ختیسکوت فضا را به هم ر

 در آن شب خوفناک آسان تر بود میمرگ برا دیشکنجه را داشت شا کیحکم  میبرا زیفشردم همه چ نمدها
 یکنار گوش چپم نفس م یجمع کردم که حس کردم کس شتریشد پاهام رو ب شتریو ب شتریبرگ زدن کتاب ب یصدا

ام از وحشت و  نهیـ*ـفرو دادم و چشمانم را بستم س فمینح یکشه! از ترس ناخن هام رو در گوشت ساق پاها
کردم که  لیبه سمت راست ما رودر کنار گوشم شدم خودم  یشد کم کم متوجه خش خش یم نییاضطراب باال و پا

 در گوش سمت راستم زمزمه کرد: یکس
 همه امش ابید مبیریبازع ور نوتمه ن میورامش مد میمشک تحی لرانوایای ضوعی _
و از جام بلند شدم و به طرف چپ رفتم سوزش پاهام اون لحظه برام مهم  دمیکش یبلند غیج بیمه یصدا دنیشن از

از درد  ییکردم از وحشت از تنها یم هیگوش هام گذاشتم گر یگشتم و دستام رو ینبود آروم آروم به پشت بر م
 نیبا زمافتادم سرم از برخورد  نیکمر بر زم یبرخورد کردم رو یزیگشتم که ناگهان به چ یهمانطور به عقب بر م

کردم خواستم از  یکه از سرم روانه بود رو م یظیگرم و غل عیپشت سرم گذاشت حس ما یرفت دستم رو یم جیگ
شدن از  دهیبه پاهام دادم که ناگهان پاهام جفت هم کش یکرد تکون ینتونستم! تمام تنم درد م یجام بلند بشم؛ ول

پاهام زهرم رو ترکوند باز همان برخورد نفس ها  یرو نیسنگ یزینتونستم حس چ یدرد خواستم پاهام رو بکشم ول
کردم بلند بشم پاهام رو آزاد کنم؛  یرفت تقال م یم جیاز قبل گ شیشد سرم ب یم دهیخرناس نفس هاش شن یصدا

باالتر آمد تقالهام  میآرام آرام از پاها نیجسم سنگ دید یرو نم زیچ چیه یکیشدم چشمانم جز تار یموفق نم یول
هر  دمیترس یچرخوندم م یاومد سرم رو به طرف یچک چک شکست استخوان از اون موجود م یشد صدا دهیفا یب

 یتونستم حرکت یقفل شده بودم و نم گریشکمم حس کردم. حاال د یرو نشیاومد وزن سنگ یلحظه باال و باالتر م
کردم دارم فقط  یفشرد حس مام قلبم رو  نهیسـ*ـ یرو نشیسنگ زنبشده بود که و دهیبر دهیبکنم نفس هام بر

و قصدخروج  دیتپ یشده بود قلبم از وحشت تند م ریشد تنم اس یباز و بسته م یجیچشمانم از گ نمیب یخواب م کی
نفس ها هر لحظه به صورتم  زدیشدن نفس ها و برخوردشان به صورتم حالم رو به هم م کیاز حلقم رو داشت نزد

 یتر شد نفسم رو از ترس حبس کردم برخورد نفس ها به گردنم بغضم رو ترکوند و باز همان صدا کیو نزد کیزدن
 وحشتناک آرام در گوشم زمزمه کرد: تیمه
 تکرح رظتنم دعبیشاب  _
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به پاهام دادم آن موجود  یآن شخص قطع شد. حرکت ینفس ها یباز شدن قفل اتاق اومد و صدا یصدا بالفاصله
باز شدن در  یگشتم صدا یدنبال در م یکیتار نیدر ا دیبه سرم گرفتم و از جام بلند شدم با یترفته بود دس نیسنگ

وحشت از جام بلند  نیاز ا ییرها یبرا یاز خوشحال داوم دیدر اتاق پد یاندک ییاتاق اومد کم کم در باز شد و روشنا
 جیبسته شد. به سمت پله ها رفتم سرم گ یاملرزان از اتاق خرج شدم و بالفاصله در پشت سرم به آر یشدم و با پاها

از خانه  رونیخواستم به ب یشدم سالن غرق در سکوت بود م ریگرفتم و آرام از پله ها سراز واریرفت دست به د یم
امدم به سمت در سالن  نییپله پا نیکرد از آخر یم یباز من رو در اتاق زندان دید یبابا اگر من را م دیببرم شا اهپن

در سالن دراز  یام رو به سمت دسته  یسوخت.دست خون یاز سرم م یکرد قسمت یپاهام گز گز م یرفتم زخم ها
 دمیام رو به عقب کش یجا پروند. از ترس دست خون زتلفن خانه من رو ا زیت یکردم خواستم در رو باز کنم که صدا

 پنهون شدم. یغذاخور زیم ریرسوندم و ز بابا خودم رو به آشپزخونه دنیو از ترس د
باز و بسته شدن در اتاق  ی. متوجه صداشروع به زنگ خوردن کرد گهیبعد بار د یتلفن قطع شد و لحظات زیت یصدا

 دیبابا به گوشم رس یصدا یزیتلفن قطع شد و قبل از هر چ یدهنم گذاشتم باز صدا یشدم. از ترس دستم رو
 بله؟ _
_ 
 نداره ممنون. یاجیبه روانشناس احت گهیدخترم د یزابلیخانم ا _
_ 
 به دکتر نداره. یازیخوب شده و ن ایحال آرال ینه ول _
_ 
 نداره. ازین یدکتر چیبه ه گهیکنم دخترم حالش خوبه و د یم دیگفتم و باز هم تاک _

وقت شب  نیذهنم رو مشغول کرده بود که ا یداد. سوال یتلفن نشون از قطع تماس م یبر رو یگذاشتن گوش یصدا
به آشپزخونه  ییشدن قدم ها کینزد دنیبه ما تماس گرفت؟ و بابا چرا بهش دروغ گفت؟ از شن یزابلیچرا خانم ا

رو باز کرد  خچالی. بابا وارد آشپزخونه شد و تمدهنم گذاش یام حبس کردم و دو دستم رو بر رو نهینفسم رو در سـ*ـ
 بابا منو شگفت زده کرد. ییهویمکالمه  یخونه رو روشن کرد. صداآشپز خچالینور 
 .یبکن یغلط نیهمچ یتون یبرو گمشو تو نم _

 دیغر یسکوت کرد سپس با لحن عصبان یکم
 .تونهیتونه خودش رو آزاد کنه نم یمن اون رو بستم نم _
 کار رو نداره. نیتونه و قدرت ا یعرضه اس نم یب هیگفتم بروگمشو. اون  _
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شد از ترس  دهیشن نیتا زم زیچک چک آب از م یو صدا دیکوب زیم یآب رو وانیاز اتمام حرفش بالفاصله ل بعد
تر شد که  کینزد زیلب گفت پاهاش به سمت م ریز یبابا خم بشه و متوجه من بشه قلبم فشرده شد. بابا لعنت نکهیا

شخص  یقدم ها یآشپزخونه خارج شد که صدا از یحرف چی. بابا بدون هدیتلفن باز به گوش رس زیت یناگهان صدا
 دیچیبلند بابا پ یشد و صدا دهیاز سالن شن یدوم
 نه نر.. ایمار_

 شد دهیپرتحکم مامان شن یتلفن قطع شد و صدا یبابا حرفش رو کامل کنه صدا نکهیاز ا قبل
 لطفا هر چه زودت... یزابلیالو خانم ا _

 زد ادیفر تیشد و بابا با عصبان دهیتلفن شن یبر رو یبرخورد محکم گوش یصدا
 ؟یچرا جواب داد ایمار _
 .یشد وونهیبرم د یم یموضوع پ نیجواب دادم چون دارم به ا _

 گفت: متیمال یبا کم بابا
 که تا حاال کرد... ی! من هر کاریکن یاشتباه فکر م یدار ایمار _
 .یستیسابق ن تریپبرام اون  گهیصدات رو بشنوم تو... تو د خوامینم گهیخواهشا د _
 ات بود باورکن یحفظ سالمت یکردم فقط بخاطر تو و برا یمن هر کار ایدوستت دارم مار یول _
 یزندان کیکه دوتا دخترام رو در اتاق تار نیا تر؟یپ یفهم یمحضه م تهیخر یکن یکه م هیکار نیاحمقانه تر نیا _

 برسم؟ یبه آرامش ابد تونمیمن م یکن یفکر م یکرد
پس چرا االن  میبه روانشناس ندار یازین گهید یگفت یم یاون ها به سرشون زده مگه خودت نبود ایتند نرو مار _

 ؟یجوابش رو داد
دخترش رو کمک  تریکرد که پ یبه من القا م نیدختراش بود و ا یبود که حام تریحرف رو زدم پ نیکه ا یاون زمان _
 حالش بهتر شد. ایهست و نه آرال یقبل تریاون پ تریبر خالف شد نه پ یحاال همچ یکنه؛ ول یم
 ...یاالن م نیاگه مشکلت فقط دختراس هم _
 یپر صالبت مامان حت ییهوی یصدا یحاضر به جواب نبود ول یچکیه دیچیتلفن در خانه پ یبار صدا نیسوم یبرا

 من رو به تعجب انداخت.
 ...ابانیهاول خ یهاتون براتون مهمه لطفا به منطقه  ضیاگه جون مر یزبلیخانم ا _

 شد دهیبلند بابا شن یمامان قطع شد و بالفاصله صدا یصدا
 ؟یزابلیخانم ا دییبفرما _
_ 
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 ه؟یچ ایاز حال آرال یپافشار لیبدونم دل شهیم_
_ 
 تر شده. وانهیگفت د شهیخوبه تنها فقط م ایحاال آرال یول _
_ 
 ممکنه. ریبا شما حرف بزنه چون غ ایتونم بذارم آرال یمن نم یابلزیخوام خانم ا یعذر م _
_ 
 شمیمنظورتون رو متوجه نم _
_ 
 پنهون کردن وجود داره؟ یبرا یزیمثال چه چ_
_ 
 .دیکن اداشتیباشه باشه آدرس رو  _
 تلفن قطع شد. یبار آخر صدا یبعد برا یلحظات و
بود که احساسات ترس و استرس من رو  یخوشحال شدم او تنها کس نجایا ادیب خوادیم یزابلیخانم ا دمیفهم نکهیا از

 یصدا داد. از ترس اون لحظه نم زیبرخورد کرد و م زیم ی هیبه عقب لم دادم که کمرم به پا یکرد. کم یدرک م
 نشون بدم یدونستم چه واکنش

 ؟یدیشن ییتو صدا تریپ _
 دیشا دونمینه. نم _
 ...دیمن شن یول _
 .ستین یزیچ ایمار نیبش _

 یخونه حس م یدهنم رو گرفتم. از سکوت طوالن یجلو اطیو خودم رو آروم جمع کردم و با احت دمیکش یراحت نفس
 شد. یم دهینفس هام شن یصدا یکردم حت

از  دیچیزنگ خونه در فضا پ یبعد صدا یداد. اندک یم یزابلیخبر از امدن خانم ا نیماش یها کیالست غیج یصدا
پاشنه  یکه صدا نمیخم کردم که بتونم بب شتریکرد سرم رو ب یکه به سمت در حرکت م دمیبابا رو د یپاها زیم ریز

شد با تعجب سرم  دهید یمرد یپشت سرش پاها و یزابلیخانم ا یپاها دیچیخونه پ یپارکت چوب یبر رو یکفش ی
به  یدست شدیم دهیبا مامان کم شن یزابلیسالم خانم ا ی! صدانمینتونستم چهره شون رو بب یخم کردم ول شتریرو ب

 .دمیبلند مامان رو شن یزد؟ صدا یحرف م یآروم اریبس یبا صدا یزابلیچه خبر بود چرا خانم ا نجایا دمیگوشام کش
خونه  نیما مدت هاست که آرامش رو در ا دیباور کن ستیبه آروم حرف زدن ن یازین دیراحت باش یزابلیخانم ا _

 خر...اوا نیمخصوصا ا میدینچش
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 میتا ن یشد حت یبود ونم یمهم اریموضوع بس یوقت شب مزاحم شما شدم؛ ول نیشرمنده ام که ا یلیمن واقعا خ _
 صبر کرد. گهیساعت د

 قبل از جواب مامان بود. یزابلیخانم ا یبلند بابا جوابگو یصدا
 ...یازین گهیکه من پشت تلفن هم گفتم که حالش بهتر شده و د اسیاگه درمورد آرال یزابلیخانم ا _
 .نمشیبب دیبا _

 سکوت برقرار شد سپس بابا گفت: یکم
 بدم. تونمیاجازه رونم نیمن به شما ا یول د؛یببخش _
 .نمشیخوام بب یمن م یول _
 ...یزابلیگفتم که خانم ا _

 و گفت: دیحرف بابا پر انیم مامان
 نه؟یرو بب ایآرال یدیازه نمبگم چرا اج یخوایم _

 .دیبه گوش رس یزابلیخانم ا یصدا
 ییو چه بال شهیم یبدونم چ دیمن دکترش هستم و با دیبذار انیافتاده من هم در جر یکنم اگه اتفاق یخواهش م _

 اومده. ایسر آرال
 یزابلیخانم ا هیموضوع شخص هی نیا _
 من دکترش هستم. یول _
 تمام. نیکه بود دیپس فکر کن نیاز ا _

 شد دهیشن یزابلیآن مرد همراه خانم ا یسکوت حکم فرما شد که صدا بازهم
دونن االن دخترتون رو  یدکتر دخترتون هستند و الزم م یزابلیخانم ا ستیبحث ن یبرا یاالن اصال وقت مناسب _
 .کردنیشما نم یوقت شب اقدام به خونه  نیدر ا چوقتینبود ه یمهم اری. اگر موضوع بسنندیبب
رد خون دخترم  نیا دینی. رد خون رو ببدیپاتون رونگاه کن ریز یزبلیکرده خانم ا یاتاق زندان یرو تو ایو مل ایآرال تریپ _
 کرد. یو التماس زندان ادیو فر غیبا ج یکیاون رو زد و در اتاق تنها و در تار تریکه پ اسیمل
 ه؟یچ لشین؟دلیکرد یکار نیکلوز چرا با دختراتون همچ یآقا یول _
 .هیوانگید لشیدل _
 خواه... ستیحرفا ن نیا یبرا یکلوز االن اصال وقت مناسب یآقا _

 .دیچیباز در خانه پ بهیآن مرد غر یصدا
 .میندار یادیما وقت ز نیجواب سوال خانم رو بد دییکلوز بفرما یآقا _
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وقت  نیاونم در ا ایآرال دنید یهمه اصرار برا نیا لیکرد بدونم دل یداشت و من رو کنجکاو م تیعصبان شیصدا
 .هیشب چ

 ه؟یچ ایآرال دنید لیبدونم دل شهیمحترم م یآقا _
 .نهیرو بب ایآرال یزبلیخانم ا نیفقط اجازه بد میدیم حیرو بهتون توض یهمچ _
 ...لشیمن تا ندونم دل _
 د؟یترس یم یکلوز شما از چ یآقا _

 گفت: یمیمال یمکث کرد و سپس با صدا یکم بابا
 بدونم د... دیترسم فقط با ینم یزیترس؟ من از... چ _
 بره. ایآرال دنیخانم به د نیفقط حاال اجازه بد میگیحتما به شما م _

 شد. دهیشن یزبلیخانم ا یصدا
 کنم. یخواهش م دینبودم! عجله کن نجایبرام مهم نبود االن ا ایاگر آرال _
 .دیایدنبالم ب _

. سرم رو دیچیپ یشد و انعکاسش در خانه م یم دهیشن ادیبا حرکت ز یزبلیپاشنه کفش خانم ا چک چک بلند یصدا
 یهمه اصرار و عجله رو نم نیا لیرفت. دل یجلوتر از همه پله ها رو باال م دمیرو د یزبلیخم کردم خانم ا شتریب

دن پوست لبم شدم چشمم رو به پله ها دوخته بودم. یلم دادم ومشغول جو نیکنجکاو بودم آرام بر زم یلیدونستم خ
بودم  ایترسناک آرال یصدا دنیشد تمام تنم در اون لحظه گوش شد منتظر شن دهیباز شدن در اتاق از باال شن یصدا

 شد. دهینبود شن ادیاز فر یبلند مامان که کم یکه صدا
 کجاست؟ ایآرال تریپ _

 مامان باال رفت با داد گفت: یصدا
 دخترم کجاست؟ ایآرال رتیپ -
 ...ایآ... آروم باش مار -

 شد. دهیشن یزابلیخانم ا یصدا
 کجاست؟ ایکلوز پس آرال یآقا -
 بستم دراتاق روقفل کردم. یجا بود من خودم دست و پاهاش رو با طناب به صندل نیهم دیباور کن -
کجاست؟ ممکنه مثل من در براش باز شده باشه و  ایآرال یعنیبود  بیدادم برام عج یتعجب به حرفاشون گوش م با

 جا در خونه پنهون شده باشه؟ نیاالن هم
 کرد یچیرشته افکارم رو ق یزابلیخانم ا یصدا
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 کجاست؟ ایمل ا،یم... مل -
 .ایاتاق آرال -

 ایآرال یشد. حاال من در خونه پنهون شدم ول یم دهیاز طبقه باال هم شن یحت یزبالیکفش خانم ا یپاشنه  یصدا
 ریسراز یو اضطراب بلند شد. صدا ادیو فر شیتشو یممکنه مثل من از اتاق خارج شده؟ باز صدا ایآرال یعنیکجاست؟ 

 یرا به خوب بهیشده بود. حاال آن مرد غر یهم قاط رد یبابا همچ یمامان صدا یها هیگر یشدنشون از پله ها صدا
شد سرش  رهیخ واریبه د دیکرد به پشت سرش چرخ ینگاه م یبود و خونه رو به طرز مشکوک ستادهیبر پله ها ا دمید

 یشد نگاه م یگرفتم خون واریاز اتاق خارج شدم ودستم رو به د یکه هنگام یبه لکه خون ادیرو جلوتر برد و با دقت ز
 گفت: دهانش برد و کیرا خارج کرد آن را نزد میس ی. ناگهان کتش را باز کرد و بردک
 سیبه گوشم...رابل تام سیرابل تام -
 بله قربان؟ -
به شما  یدیو هر اطالع جد دیباش یدر حال بررس دیرا خبر کن گانیاست شما هم  قیموضوع هنوز در ادامه تحق -

 .نیمن رو خبر بد دیرس
 چشم قربان. -

 پر استرس و نگران بابا اومد یصدا
 ..شما. یزابلیخانم ا ن؟یهست یک گهیشما د -
دختراتون  خوامیدخترتون... اوه عذر م یبه دکتر نداره ول ازین گهیکه دخترتون حالش خوبه و د نیکلوز شما گفت یآقا -

 االن کجا هستند؟
 نگفت که آن مرد باز ادامه داد یچیمامان اوج گرفت بابا ه ی هیگر یصدا

دخترتون  دنیفقط بخاطر د شیپ قهیلحظه کجا هستند. اگر چند دق نیدختراتون در ا میبدون میکلوز ما موظف یآقا -
 لیتشک شمیمجبور م میمطمئن نش شونیو از سالمت مینیحاال تا اون ها رو نب یول میو بعدش مرخص بش میاومد

 پرونده...
 رو در اتاق حبس کردم. ایو مل ایمن آرال دیکنم باور کن یخواهش م -
 !ستندیحاال ن یول -

 باالتر رفت یکم یزابلیاخانم  یصدا
 نیکنم لطفا خودتون رو نشون بد یخواهش م نیپنهان شد یزیو از ترس هر چ دیهست نجایاگر ا ای... ملایآرال -

کنه اون حالش خوب  یم هیداره گر ایمار د؟مامانیشنو یصدام رو م ایمل ا،ی. آرالمیما در کنارتون هست دینترس یچیازه
 .نیایب نیاگه دوستش دار ستین
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اش، قلب مامان، مامان مامان مامان.  یمامان هق هق هاش بخاطر نگران ی هیگر یشد صدا یم یبرام تداع صداها
 ایخوفناک آرال کیباز منو در اتاق تار تریاگه خودم رو نشون دادم و بابا پ یدوستش دارم؛ ول یلیمن دوستش دارم خ

 ضینرفتم و قلب مر رونیاگه من االن ب ی؟ولیچ اشتاگه باز منو تو اون اتاق ترسناک تنها گذ ؟یکرد چ یزندان
 رم؟یآخرش کجا م یول امیم رونیب زیم ریآخرش من از ز ایگذره؟ اول  یم ریبه خ یمامان رو شکستم همچ

هنوزم  گنیم یدونستم چ یدر افکارم غرق بودم نم یشد؛ ول یم دهیو بابا شن یزابلیالتماس خانم ا یصداها هنوزم
 زیم ریآشپزخونه گرفته بود. از ز یکیرو در تار دمید یاز اشک جلو یبه افق بودم. آروم از جام بلند شدم هاله ا رهیخ

هست. دستم رو به  یچه درد سوزناک نیکف پاهام با زم ماساز جام بلند شدم آخ که ت یو با سخت دمیخودم رو کش
 در آن اتاق وحشت گفتم: غیاز ج یخش دار یاومدم و با صدا رونیگرفتم و لنگان از آشپزخانه ب وارید
 .نجامیمن ا -

صورتش رو گرفته  یو مامان همونطور که اشک پهنا دنیبه طرفم دو یزابلیبه طرفم برگشتند. مامان و خانم ا همه
 اش فشرد و گفت: نهیبود سرم رو در سـ*ـ

 ؟یا بودمامان کج زیعز ایمل -
خودش رو  یکتفم گذاشت کم یجواب مامان رو ندادم که آروم دوتا دستاش رو از دور کمرم باز کرد دستاش رو هنوز

 بار گفت: نیدلسوزانه تر ا یاز من دور کرد و با دقت نگام کرد و با لحن
 مامان؟ زیعز هیچرا سر و صورتت خون ایمل -
 ام نگاه کردم و گفتم: یخون یدستا به
 .ترسمیم یلیمامان خ ترسمیمن م -

. حاال که در آغـ*ـوش امن مامان هستم تازه عمق ترس رو درک دیو من رو در آغوشش کش دیبغضش ترک مامان
 .شدیم یبرام تداع یشخص، همچ کی نیسنگ یبرخورد نفس ها ک،یکردم اتاق تار

 کجا باشه؟ دیاالن با ایآرال یدونیتو م زمیعز ایمل -
مامان جدا کردم و  ی نهیشد. سرم رو از سـ*ـ دهیام شن یکیبود که در نزد یزابلیو آرام بخش خانم ا فیظر یصدا

 گفتم: نیبه زم رهیخ یو چشمان یآروم یبا صدا
 نه -
 و... یدونیاگه م ایمل زمیعز -
 صبح بود که بعدش... روزید دمیرو د ایکه آرال یبار نیمن آخر دیمنو باور کن کنمیخواهش م دونمینم یزیمن چ -
 ا؟یمل یکه بعدش چ -
 آغـ*ـوش مامان جدا شدم رو به روش قرار گرفتم و گفتم: از
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 شد و بابا اون رو با طناب بست و به اتاق من برد. وونهید ایکه بعدش آرال -
 بابا به محض اتمام حرفم بلند شد یصدا

 .گمیرو م قتیکه من حق یزابلیخانم ا نیدیشن -
به طرز  بهیشد آن مرد غر رهیخ نیو به زم دیکش شیمبل تک نفره پرت کرد و پنجه اش را در موها یخودش رو بابا
 تر شد و گفت: کیقدم به من نزد کی یزابلیکه خانم ا دمیکرد از نگاهش ترس یبهم نگاه م یبیعج

 نترس! زمیعز ایمل -
 آن مرد دراز کرد و باز ادامه داد یسپس دستش را به سو و
 آرمز، همسر من هستند. کریان بسرو شونیا -

 و گفت: دیآقا چشم از من گرفت به طرف بابا چرخ آن
 د؟یکنینم یرو دور از ما مخف یزیچ دیکلوز شما مطمئن یآقا -

 گفت: تیشد سپس از جاش بلند شد و با عصبان رهیسرش را بلند کرد به آن مرد خ بابا
 سروان. یآقا ستیتهمت ها عادالنه ن نیمثال من دخترم رو زنده به گور کردم؟ ا دیکنیشما فکر م ه؟یمنظورتون چ -
چه در  نیپاسخگوش باش دیپرسش که شما با کینزدم جز  یتهمت چینداشتم و ه یقصد نیکلوز من چن یآقا -

 .یخونه چه در کالنتر
 و گفت: دیحرف پر انیم یزابلیخواست حرف بزنه که خانم ا بابا
پنهان  ییجا دیشا میجستجو کن دیبا یلطفا تک تک خونه رو با همکار میندار یاریما وقت بس کنم یخواهش م -

 هم... دیشده باشه شا
 دهیو بابا شن یزابلیخانم ا یشدت گرفت و مرا در آغوشش فشرد. صدا یزابلیمامان بعد از اتمام حرف خانم ا هیگر
 ایو اسم آرال دنیکش یخونه سرک م یایمامان بود آن ها در تمام زوا یهیگر یتوجهم سمت صدا شتریب یول شد؛یم

 .ایجواب از جانب آرال کیاز  غیدر یول زدنیرو صدا م
را با دو دستش به سمت باال جمع کرد سپس  شیموها دیکش شیبایرنگ ز ییطال یبه موها یکالفه دست ایآرال خانم

 اد و گفت:مکث آن ها را رها کرد سرش را تکان د یبعد از کم
 ادتونیخونه نباشه؛ شما  ایاحتماال آرال یشما رو نگران کنم ول خوامی! من واقعا نمنیآب شده رفته تو زم نکهیمثل ا -
 شب... ایمثال؛ عصر  نیباش دهیاز اتاق صداش رو شن ادینم
 داد و گفت: هیتک واریبه د یبابا عصب -
قفل در  یحت نکهیکه قفله خارج بشه بدون ا یاز اتاق ایباور کنم آرال تونمیهنوز نم یدهنش رو بسته بودم؛ ول -

 بستم و... یرو طناب به صندل ایبستم، المپ اتاق رو خاموش کردم آرال خیپنجره ها رو با م یشکسته باشه! من حت
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 ت:و گف دیحرف بابا پر انیزدن پله ها بود سرش را به طرف بابا چرخاند و م دیآرمز که مشغول د یآقا
 ؟یرو کرد یکار نیچرا چن -

 مبل نشست و گفت: یبر رو یزابلیا خانم
 کردیبا خشونت رفتار م دیکلوز مقصره و نبا یآقا ییجاها هیکه  کنمیانکار نم یآرمز داستانش مفصله ول یآقا -

 .ضهیمر هی ایآرال
 من رو از آغوشش جدا کرد و گفت: مامان

 آب بخورم. رمیم -
 رهیخ نیپاهاش گذاشت و به کف زم یزانو یمبل نشست آرنج دستاش بر رو یبر رو یزابلیآرمز کنار خانم ا یآقا

 داد بود؛ گفت: هیتک واریآرمز با عجله از جاش بلند شد و رو به بابا که هنوز به د یسکوت برقرار شد که آقا یشد؛ اندک
 شدم. یزیمتوجه چ کنمیفکر م در اون حبس شده بود، برم ایکه آرال یبه اتاق دیمن با -
 به سرعت از پله ها باال رفت. و

 یحرف چیاومد و بدون ه رونیمامان شتاب زده از آشپزخونه ب دیآرمز به سمت پله ها دو یپشت سر آقا یزابلیا خانم
شمرده به  یبابا خسته و با قدم ها میفقط من و بابا بود گریشد سپس از پله ها باال رفت. د رهیبه پله ها خ یلحظه ا

کرد. از فرصت استفاده کردم و قبل از بابا خودم رو به پله ها رسوندم و به سمت باال رفتم  یسمت پله ها حرکت م
نگاه  زیو موشکافانه به همه چ زدیرا کنار م نیبر زم ختهیر لیآرمز با پاش وسا یآقا دیرس یآروم به نظر م یهمچ

داخل اتاق  بهکردند هنوز  یآرمز نگاه م یبابهت به رفتار آقا یزابلیبود! مامان و خانم ا یزیبال چبه دن ییکرد گو یم
شکسته پر کرده بود. بابا از کنارم گذاشت و وارد اتاق شد  لیام رو وسا یاتاق صورت نیزم ینرفته بودم اصال همه جا

 ابا گفت:سپس به ب دیچانه اش متفکرانه کش یبابا دست دنیآرمز با د یاقا
 یرو با طناب به صندل ایآرال نیفرمود شیپ یقیکه چند دقا یزیکلوز اگر حرف شما درست باشه؛ طبق چ یآقا -

 بست...
 حرفم کامال درسته. -
 طناب کجاست؟ یول نمیبیاتاق م نیدر ا یکلوز من صندل یآقا یول -
 یآرمز چشمانم را به کف سوق دادم چشمانم جستجو گرانه به دنبال طناب زرد رنگ یآقا ریو متح یسوال ناگهان از

شد دستش  کیوسط اتاق نزد یتکون خورد و به صندل شیاز جا یبه آرام یزابلیرا بست. خانم ا ایبود که بابا با آن آرال
 آرمز گفت: یدراز کرد که آقا یرا به سمت صندل

 .یکوک هستن دست بزنکه مش یلیبه وسا دیمواظب باش نبا -
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 رفت یجستجوگرانه جلو تر م نیبه زم رهیخ یو به آرام دیآرمز دستش را کش یآقا یصدا دنیبعد از شن یزابلیا خانم
شد  یم شتریو ب شتریبود کارش هر لحظه ب یشکستن لیوسا دنیخم شد و با دست مشغول از هم پاش نیمامان بر زم
 شد و گفت: کیبابا به او نزد

 ...زیآروم باش عز ایمار -
 آخ -
و پا به اتاق نحس گذاشتم. بابا دستش رو  دمیشدم ترس رهیخ دیچکیناله مامان به دستش که خون ازش م دنیشن از

 دور کمر مامان گذاشت و گفت:
 حالت خوبه؟ ایمار -

 یاتاق صورت یها وارید آرمز به یزد و آقا یشمرده آرام در اتاق قدم م یبدون توجه به مامان با قدم ها یزابلیا خانم
دونستم بابا رو ناراحت  ی. سکوت مامان در برابر سوال بابا مکردیم نگاهدمید یم اهیکه من االن فقط او را س یرنگ

شدم  کیخم شد. به سمت مامان نزد نیو بر زم ستادیپنجره اتاقم ا کینزد یزابلیبابا از اتاق خارج شد.خانم ا کنهیم
 ینگاه م یزابلیدستش نبود و فقط به خانم ا یحواسش پ یافتاده بود ول یتش زخم خراشو دستش رو گرفتم کف دس

شد و آن رو بر دستش گذاشت. حال خانم  کیچسب زخم بود به مامان نزد کیکرد. بابا باز به اتاق آمد در دستش 
 آرمز گفت: یدر دست از جاش بلند شد و رو به آقا یزیبا شئ ر یزابلیا

 !خیم -
گرفت و بالفاصله به  یزابلیرا از دست خانم ا خیشد و م کیبه آن نزد یزابلیدر دست خانم ا خیم دنیآرمز با د یآقا

 شد و گفت: رهیپنجره خ
شدن  دهیها از جاشون کش خیم یچوب ها هنوز حصار پنجره هستن ول نیدیکوب خیپنجره رو با م نیکلوز گفت یآقا -

 !بهیعج
 ه؟یمنظورتون چ -

در دستش  خیسرش را به طرف بابا چرخاند به م یسپس به آرام دیپنجره کش یبر رو یبه حصار چوب یستآرمز د یآقا
 شد و با استهزا گفت: رهیخ
 باشه! دهیها رو با ناخن کش خیم نیا ایباور کنم آرال دیتوقع که ندار -

 گرفت به بابا نگاه کرد و گفت: خیآرمز چشم از م یکرد. آقا ینزد و تنها به او نگاه م یآرمز حرف یاز حرف آقا بابا
 کلوز؟ یآقا نیچرا ساکت -
 گفتن ندارم. یبرا یحرف -

 شد برداشت و گفت: ختهیر یخرت و پرت ها یرا از ال به ال یخم شد عکس نیآرمز بر زم یآقا
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 کلوز؟ یچند سالشه آقا ایآرال -
 هجده -
 ا؟یو مل -
 چهارده. -

 به حرف اومد یزبلیا خانم
 ممکنه از پنجره فرار کرده باشه؟ -
 ادهیارتفاعش ز -
 رسونده باشه. نییکلوز احتماال با طناب خودش رو به پا یآقا یول -
جهش  کیآرمز با  ی. آقاستادیا شیبابا چند قدم به جلوتر رفت و در جا دیآرمز به طرف پنجره چرخ یحرف آقا نیا با

کرد  دنیدستش را بر پنجره گذاشت که ناگهان پنجره شروع به لرز دیمانع شده بر پنجره را کش یضربدر یچوب ها
 یتوجه همه رو به پنجره جلب کرد آقا شهیش کتر یشد صدا یشد هر لحظه صدا ترسناک تر م یم دهیکوب شهیش

ه با و ناگهان پنجر دیبود را کش ستادهیپنجره ا یکه رو به رو یزابلیآرام از پنجره کنار رفت و خانم ا رکانهیآرمز ز
گذاشتم. حاال سکوت  میزدم و دستم را چشم ها غیها در اتاق پرت شدن از ترس ج شهیشکست و خرد ش یبد یصدا

با خود  یرا به آرام نیبود و کتاب پرت شده بر زم یبلند یهوا دیچرخیهوا در اتاق م یزوزه  یصدا طحاکم بود فق
افتادم به آغـ*ـوش مامان رفتم و  کیترسناک در اتاق تار یصدا نیهم شیساعت پ کی ادی شیاز صدا زدیبرگ م

 گفت: دیدشد و با تر رهیبه کتاب خ یزابلیدادم. خانم ا یاش جا نهیسرم را بر سـ*ـ
 چه خبره؟ نجایا... ا -

 و گفت: دیرنگش کش یکاربن رهنینامرتب پ ی قهیبه  یدست بابا
 فعال! دهیرسبه جوابش ن یچکی. همیبفهم نیهم میکرد یم یماهم سع -
گذشت و آرام با  یزابلیآرمز از کنار خانم ا ی. آقادمیاز رفتار بابا ترس دیاش در اتاق چرخ یعصب یبالفاصله خنده  و

هدف به  یرفتارش مرموزانه بود دستش را بر چارچوب در گذاشت و ب شدیم کیشمرده به در اتاق نزد یقدم ها
 بود رهیخ ییجا
 ...کنیچکار م -
 .شنومیم یینزنه دارم صدا یحرف چکسیآنا! ه سیه -

 دیبه طرف بابا چرخ ستادیصاف ا شیآرمز در جا یبودم. ناگهان آقا رهیآرمز خ ینزد به آقا یحرف گرید یزابلیا خانم
 گفت: یخفه ا یو با صدا

 به تن داشت؟ یبار دخترتون چه لباس نیآخر -
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 و گفت: دیمتفکرانه به گونه اش دست کش بابا
 نم صور...ک فکر

 و گفت: دیحرف بابا پر انیم مامان
 .یسارافان گلبه -

 و گفت: دیچرخ یزابلیآرمز نگاهش به خانم ا یآقا
پنجره رو  ریاز خونه ز رونیب رمی. من مدینکن جادیو سر و صدا ا دیافتاد آروم باش یهر اتفاق دینش کیبه پنجره نزد -
 طناب همونجا باشه. دیشا نمیبب
 .امیاجازه بده منم همراهت ب -
 .گردمیم باش من بر نجاینه آقاب کلوز شما مواظب ا -
قدم برداشت و به سمت من و مامان اومد  یبه آرام یزابلیاومد. خانم ا نییبالفاصله از اتاق خارج شد و از پله ها پا و

 و رو به مامان گفت:
 حالتون خوبه خانم کلوز؟ -

 نگاه کرد و گفت: یزابلیپس به خانم ابا غم نگاهم کرد س مامان
براش  یاتفاق ترسمیدخترم تنگ شده م یدلم برا یزابلیخانم ا شهیخوب نم چوقتیحالم ه نمیمثل سابق نب ایتا آرال -

 .دهیموضوع داره منو هر دم عذاب م نیافتاده باشه فکر کردن به ا
 .زمیعز دیصبور باش خوانیکارها فقط زمان م یبعض گردهیم و مثل اول بر شهیم دایپ اینگران نباش خانم کلوز آرال -

 داد. صیتشخ تونستیم یرا به خوب نیحال مامان خوب نبود خسته بود و ا کردیبا غم به مامان نگاه م بابا
 انداخت سپس گفت: یدستش نگاه دیو سف فیرنگ بسته دور مچ ظر یبه ساعت نقره ا یزابلیا خانم

 د؟یکارش طول کش یلیخ کریب دیکنیفکر نم -
 انداخت و گفت: یبه در اتاق نگاه بابا
 بهتره برم دنبالش. -

 برداره دستش را تکان داد و گفت: یبابا قدم نکهیقبل از ا یزابلیا خانم
 .گردهیم حتما االن بر فتهیب یاز جاش تکون نخوره ممکنه اتفاق یگفت کس کرینه ب -

بر پارکت  یکفشش را به آرام یپاشنه  یبا استرس و نگران یزابلینم اشد خا یاتاق هر لحظه سرد و سردتر م یفضا
از  یخبر چیو ه گذشتیآرمز م یاز ربع ساعت از رفتن آقا شتریب کردیو به ساعت نگاه م دیکوبیاتاق م یچوب

داد و  هیتک واریرفت به د واریرو کنار زد به سمت د نیشکسته بر زم یخرت و پرت ها شیاومدنش نشد بابا با پاها
 گفت:
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 !ستین زیصبر کردن و انتظار جا گهیآرمز برم د یمن بهتره به دنبال آقا یزابلیخانم ا -
 مکث گفت: یشد سپس بعد از کم رهیاش خ یباز به ساعت مچ دیبا ترد یزابلیا خانم

 .امیپس منم با شما م -
 فاصله گرفت و گفت: واریاز د بابا
 .گردمیبرم عیمن سر نیجا باش نیشما بهتره هم -
 .امیکلوز من همراهتون م ینه آقا -

 انداخت سپس گفت: ینگاه یزابلیبه بابا سپس به خانم ا مامان
 .میهمه بمون ای میهمه بر ایبهتره  -

 چند لحظه نگاش کرد سپس گفت: دیبه طرف پنجره چرخ یزابلیا خانم
 .میبر -

 یم نییکه با عجله از پله ها پا یزابلیبابا و خانم ا در دست مامان از اتاق خارج شدم و همراه مامان پشت سر دست
و بلند  زیت یدر گذاشت که ناگهان صدا یدستش را بر دسته  دیجلوتر از بابا به در سالن رس یزابلی. خانم ادمیآمدن دو

 نکهیمکث کرد مثل ا یو سرش را به سمت صدا چرخاند کم دیدستش را عقب کش یزابلیخانم ا دیچیتلفن در خانه پ
 یبا صدا یزابلیرو برداشت که خانم ا یمنتظره تلفن باشه! بابا به سمت تلفن رفت گوش ایبره  رونیداشت به ب دیترد
 گفت: یآرام

 .زیم یرو دیرو بذار یکلوز گوش یآقا -
 یقدم صدا یاومد صدا یم یبیعج یگذاشت صداها زیم یرو یگوشش بذاره به آرام یرو یکه گوش نیبدون ا بابا
 ! ناگهان صدا قطع شد بابا به تلفن نگاه کرد و گفت:شدیداده نم صیکه تشخ ییها یصدا یزیچ دنیکوب
 مکالمه قطع شد. -

 کیتار اطیح میدر سالن رو باز کرد و خارج شد من و مامان از سالن خارج شد یحرف چیبا عجله بدون ه یزابلیا خانم
 یدست ستادیا اطیدر وسط ح یزابلیگرفته بود خانم ا یبه بازما رو  یکرد و موها یبود فقط هوا بود که ما را نوازش م

اتاق  یکه بر چشمانش افتاده بود رو کنار زد و به پنجره  شرنگ یی*ـان طالـیعـر یو موها دیاش کش یشونیبه پ
 نگاه کرد و گفت: ایآرال
 شه؟یاتاق کجا م یدوم یپنجره  -

 آمد و گفت: اطیبا عجله به ح بابا
 پشت خونه -

 جهش بلند کرد آن را باال بست و گفت: هیگرفته بود رو با  یکه هوا موهاش رو باز یزابلیا خانم
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 .میبهتره بر پس
را  دنی. مامان قدرت دومیآن را باز کرد و دستش رو بر در گذاشت تا من و مامان خارج بش دیبه طرف در خانه رس و

 به مامان گفت: یاز در خارج شد و با نگران اش گذاشت و چشماش رو بست. بابا نهینداشت دستش را بر سـ*ـ
 حالت خوبه؟ ایمار -

 شد و گفت: کیبه مامان نزد یزابلیا خانم
 حالتون خوبه خانم کلوز؟ -

 کرد و گفت: نییسرش را به عالمت نه باال و پا مامان
 .ادیو نفسم باال نم سوزهیام م نهیسـ*ـ -

 مامان گذاشت و گفت: یدستاش رو بر بازوها ستادیمامان ا یرو به رو بابا
 نینفس بکش نفس بکش آفر زمیعز ایمار -

 گرفت سپس گفت: یسرش را باال گرفت نفس مامان
 .میجا هست نیهم ایآرمز من و مل ی...آقایدنبال آقا دیشما بر -

 به من نگاه کرد و رو به مامان گفت: یزابلیا خانم
 م؟یرگردتا ب شهیحالتون بدتر نم دیمطمئن -

و بر  خوردیبود ما رو از جا بکنه موهام در هوا تکان م کیکه نزد دیوزیم یشد باد تند یهر لحظه تند تر م هوا
 تکون داد چشماش رو باز کرد و گفت: یگرفت. مامان سرش رو به آرام یم یصورتم جا

 من حالم خوبه نیبله بله بر -
 رو به بابا گفت: یزابلیا خانم

 تر. عیکنم سر یکلوز خواهش م یآقا -
محو شد. دست مامان رو  ابانیخ یکیتار انیبا سرعت برق در م یزابلیاز مامان دل کند و همراه خانم ا یبه سخت بابا

 گرفتم و گفتم:
 داخل. میبر ستیمامان اگه حالت خوب ن -

 داد و گفت: هیتک واریبه د مامان
 آروم باش. زمیخوبم عز -
بودن مامان  کردیاز قبل مضطرب تر م شتریهوا من رو ب یزوزه  یهمه جا سکوت بود صدا مدیترسیم یکیتار از

شدم از وضع خودم اشک در  رهیام خ یپاپت یباز هم نگران حال مامان بودم به پاها یول دادیرو م تیبهم حس امن
 یخاک نیال بدون کفش بر زمراه برم و حا یو خون یزخم یروز با پاها هی کردمیتصور نم چوقتیچشمام حلقه زد ه
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ام افتاد قلبم فشرده شد،هوا تند تر شد به مامان نگاه کردم حالش بهتر شده  یخون یباشم نگاهم به لباس ها ستادهیا
و بابا نبود  یزابلیاز خانم ا ی. خبردمیترسیم شدیم شتریکه هر لحظه ب ییبود. دستم را در دستش گذاشتم از هوا

 شد سپس گفت: رهیخ ابانیخ یکیبه تار انمام
 االن کجا باشه؟ ایآرال یکنیفکر م ایمل -
جز خونه کجا رو داشت بره اونم با وضع نامناسبش؟  ایمگه آرال دادیقد نم ییفکر فرو رفتم اصال ذهنم به جا در

 جا گرفته بودن را پشت گوشم فرستادم و گفتم: میرنگم رو که بر لب ها یشکالت یتارموها
 .رهینم یدور یمامان اون جا شهیم دایمطمئنم پ یل! ودونمینم -

 و گفت: دیکش یآه مامان
اومدن  نیا یبرا یلیدل دونمیوقت شب م نیآرمز ا یو آقا یزابلیخانم ا ییهوینشدنش. از اومدن  دایترس دارم از پ -

 ...دوایدارن فقط ام
 شدم و به مامان گفتم: رهیخ دنیدویکه به سمت ما م یزابلیبه بابا و خانم ا یکیدور در تار از
 اومدن. یزابلیبابا و خانم ا -
 !؟ستیآرمز افتادم پس چرا همراهشون ن یآقا ادی

داد  هیتک واریبه د یزابلیپاهاش گذاشت و خانم ا یزانوها یشد و بالفاصله خم شد دستاش را بر رو کیبه ما نزد بابا
 دستش رو بر سرش گذاشت و گفت:

 !ستین کریب -
 و گفت: ستادیبرداشت صاف ا شیزانوهادست از  بابا
 اونجا باشه! دیشا یحتما ول گمینم اطیح یتو میبهتره بر -

به داخل رفت همونطور که دست مامان رو  یزابلیسرش را تکان داد بابا در را باز کرد و همراه خانم ا یزابلیا خانم
را  کریکرد و نام ب یآرمز م یشروع به صدا زدن آقا یبلند یبا صدا یزابلیگرفته بودم همراهش به داخل رفتم خانم ا

 یزابلیخانم ا یباال بسته  یکه موها دیوز یباد تند شدیم شتریب رفتهو بابا رفته  یزابلیخانم ا یآورد صدا یبه زبان م
 گرفت یبر صورتش جا شیرنگ موها ییطال یدستانش باز کرد و تارها انیرا م

 ؟یشنویمنو م یصدا کری... بکری... بکریب -
 آرمز یآقا ن؟ییآرمز کجا یآقا -

فقط  شدیرد و بدل نم ییصدا چی. هکردینگران م بیو من رو از اتفاقات عج رفتیم لیتحل یزابلیخانم ا یصدا
آرمز که  یاز آقا یرد چیه میشدینگران م می. داشتشکستیشب م یکیتار نیسکوت رو در ا رک،یرجیج یصدا

 یکه از شدت نگران یسرگردون در حال اطیوسط ح یزابلینبود! خانم ا گذشتیشدنش م دیدساعت از ناپ کیحاال 
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چشمانش کنار داد و رو به بابا  یرا از جلو شیموها زد؛یبلند صدا م یآرمز را با صدا یو آقا دیچرخیدور خودش م
 گفت:

 م؟یبه داخل خونه سرک بکش دیموافق -
.بابا سرش رو تکون داد و جلوتر از همه به خونه رفت در آن  نمیبیرو م یزابلیترس داشت. خانم ا یرگه ها صداش

 خواستیکه م یآرمز مرد یآقا ایکجاست  دونمیکه نم یخواهر ایباشم؟ آرال یداشتم نگران ک یبیلحظه حس عج
داخل اون رو پوشانده از  یکه حصار چوب ایاتاق آرال ی نجرهبه باال رو به پ یزابلی! خانم ام؟یکن دایرو پ ایکمک کنه آرال

قدم زدن مرموز،  کی یکرد! صدا میدر جا ستادنیمرا محکوم به ا ییصدا یجلو برداشتم؛ ول یبرا یشد قدم رهیبود خ
 امبه سمتم برگشت و با تعجب نگام کرد موه ستادنمیواضح بود دست مامان رو از ترس فشردم مامان از ا میصدا برا

 رو با دست به باال فرستادم و آرام با ترس و استرس لب زدم
 !دمیش...شن یی... صدااطیته ح -

 دستم رو فشرد و گفت: مامان
 کدوم طرف؟! ؟یمطمئن ایمل -
 پشت سرم نگاه کردم و با ترس گفتم: به
 راست! -

چشم دوخته بود  اطیته ح یکیمامان همونطور که به تار شدینم دهید یزیچ یکیشد جز تار رهیبه آن سمت خ مامان
 داد زد. یبلند یبا صدا

 تریپ -
 اومد و گفت: اطیبه ح یزابلینگذشت که بابا هراسون همراه خانم ا یا لحظه

 حالت خوبه؟ ا؟یشده مار یچ -
 گفت: یزابلیمطلق گرفت و رو به بابا و خانم ا یکیچشم از تار مامان

 !دهیشن اطیاز سمت راست ته ح ییصدا ایمل -
 و گفت: ستادیبه طرفم اومد رو به روم ا یزابلیا خانم

 ؟یدیشن ییچه صدا زمیعز ایمل -
 .ترسمیمن واقعا م ستیدر کار ن یتوهم چیبار ه نیقدم بود من مطمئنم ا هی یصدا -

 رفت بابا به مامان نگاه کرد سپس کیبدون منتظر شدن بابا به آن سمت تار یزابلیدر گلوم رخنه کرد. خانم ا بغض
اش گذاشتم خسته شده  نهی. آرام دستانم رو دور کمر مامان حلقه کردم و سرم رو بر سـ*ـدیدو یزابلیپشت سر خانم ا

نه خوب  یایاز آرال شدیکه تموم نم یما بود از درد التکه مسبب تمام مشک یبودم از اتفاقات هر روز از خونه ا
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وقت شب و حاال گم شدن  نیآرمز در ا یو همسرش سروان آقا یزابلیاز آمدن خانم ا شدیم دایو نه حاال پ شدیم
 !هیبیآرمز واقعا کار عج یآقا ییهوی

 میشد. در جا کیترس وحشت و استرس بود که به من و مامان شل ریت نیآخر یزابلیدلخراش خانم ا غیج یصدا
آرمز با  ینام آقا دنیهول شده بودم بدنم سست شد چشمام از شن کردیبه آن طرف نگاه م یمامان با نگران دمیلرز

 دیرسیخون م یبود به مشامم بو یبد اریحس بس ختیقلبم فرو ر شدیکم کم تار م یزابلیخانم ا یناله  یصدا
 یکیاز تار دمیترسیم شدمیم دهیکش یکیاون تار ی. همراه مامان به سودادیم یبد اریعقلم و قلبم هشدار از اتفاق بس

شدم  یتر م کیدر اون لحظه واهمه داشتم هر چه همراه مامان به اون جا نزد زیاز همه چ نمیکه قراره بب یزیاز چ
 یلیخ یشدن خون و خاک بو یقاط یگرفته بود بو یخون اعصابم رو به باز یبو شدیام فعال تر م ییحس چشا

 .کردیوحشتناک م قتیحق دنیترسناک من رو وادار به د یزایچ
مامانم دستم  دمیکش یخفه ا غیو دستم را بر دهانم گذاشتم و ج دیآرمز تنم لرز یخون بر سر و صورت آقا دنید با

 یم شتریترس همه را ب یزابلیخانم ا یو دستش را بر دهانش گذاشت. صدا دیرا فشرد و بدون مکث به پشت چرخ
! بابا رهیکرد به اورژانس تماس بگ یپدر خواست م از غیحال با ج نیاورد و در هم یآرمز را به زبان م یکرد نام اقا

 نیبر زم یو خون هوشیآرمز ب ینگاهش به طرف اقا یکرد و هر از گاه یم یریدر دستش شماره گ لیدستپاچه موبا
 نیبا ا آرمز یآقا نکهیآرمز شوکه شده بودم و باور ا یاقا دنیاز د شدیم رهیخ لشیموبا یو باز به صفحه  دیچرخ یم

 که خواهد بود؟ یقربان نیدوم نکهیترساند از ا یافتاده است من روم نیبرزم یخون ووضع 
 یکیاز تار دمیترس یم گهیبا وجود مامان در کنارم حاال د یبهم دست داده بود حت یآمبوالنس حس بد ریآژ یصدا با

و حشت کرده بودم. دستانم را دور کمر مامانم تنگ تر کردم که  دهیترس یاز همه چ هیو گر غیاز خون از صدمه از ج
کردم  یم یسع دیاغوش مامان جدا کرد و دنبال خودش کش زو من رو ا دیدستم را کش یرحم یناگهان بابا با تمام ب

نمانده بود  یینا میگربرایبود د ایمتعلق به آرال لیکه اوا کیتار یواریدر آن چهار د غیاز شدت ج گهینزنم چون د غیج
 شیبرزخقرار داد با چشمان  واریدو دستش را دو طرفم بر د دیکوب واریبا خشونت من رو به سمت در سالن برد و به د

 به من زل زد و گفت:
 که هست بدتر نشده. ینیکجاست تا وضع از ا ایآرال یاالن بگ نیکنم بهتره هم یفکر م ایمل -
 مامان سرم را به طرفش چرخاندم رو به بابا با اخم گفت: یصدا با
 !دهیرو تنها بذار اون ترس ایمل تریپ -

 از مامان چشم گرفت باز به من نگاه کرد و گفت: بابا
 االن کجاست! ایاعتراف کنه آرال نکهینه قبل از ا -

 بابا گذاشت و گفت: یبازو یدستش رو رو مامان
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 .دونهینم یزیچ ایمل یول -
 دستانش را از دو طرفم برداشت رو به مامان گفت: بابا
 بوده؟ ایحادثه کار آرال نیکه ا یبفهم یخوایچرا نم ایمار -

 روش رو از بابا گرفت و گفت: مامان
 هم که باشه آزارش به... یسخت طیتحت هر شرا یدخترم حت دونمیممکنه چون... چون م ریغ -

 زد . ادیفر تیبا عصبان بابا
 هیکه االن سر و صورتش خون ینیبه اون راه؟ ا یخودت رو زد ای ایمار یبفهم یخواینم چیتو ه دهیرساالن  یول -

 !یبدون یخوایرو نم نیتو منجالب و خودت ا میما االن رسما افتاد یعنیما رخ داده  یتو خونه  تیجنا نیسروانه ا
دستش  میدیشن یازش نم ییصدا یکرد ول یحرف زدن حرکت م یبرا شیچشمانش غرق در اشک شد لب ها مامان
 و رو به بابا گفت: دیکش شیبه گلو

 ؟ینباشه چ ایاگه کار آرال -
 داد زد: ادیو با فر دیسرش را تکان داد سپس دو دستانش را پشت گردنش قفل کرد به عقب چرخ تیبا عصبان بابا
تو خودت خوب  ستیاحتماالت ن یبرا یکنم االن تمومش کن االن اصال وقت مناسب یخواهش م ایمار ایمار ایمار -
بود بحثش جدا  دهید بیاز در خونه آس رونیباشه؟ اگر سروان آرمز ب تونهیم یکار ک میهمه ما کنار هم بود یدونیم

گذرن  یها از ما نم یآسون نیبه ا یعنیافتاده بود  نیزم یغرق خون بر رو اطیح یمرد تو نیا ایبفهم مار نویا یبود ول
 کنن و همراهشون ببرن. دایقبل از ما پ رو ایو ممکنه آرال

 و گفت: دیبغضش ترک یبه آرام مامان
 برن زندان؟ یدخترم رو م -

خواست  یم نکهیشد مثل ا رهیو سرش را تکان داد که مامان چند لحظه در چشمانم خ دیاش کش یشونیبه پ یدست بابا
اش را از چشمام  یکنم چشمان اشک یم یکار یدارم مخف ایدارم  ایآرال یاز جا یمطمئن بشه که من واقعا خبر

 گرفت و رو به بابا گفت:
 ال... شهیم تریپ -
 کلوز یآقا دیببخش -
 .دیبابا لرز یآن ها ته دلم از گفته ها دنیبا د میسه تامون سرمون رو به طرفش چرخوند یمردانه ا یصدا با
 بشه. ییاز شما بازجو دیبا -
 .میهمه باهم بود! میدون ینم یادیز زیما... ما چ -
 .دیکن فیافتاد تعر یهر اتفاق -
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 را صدا زد. یمرد رو به آن طرف تر کرد و با اشاره کس آن
 قربان دییبفرما -
 .دیکن ییاز خانم و دخترشون بازجو -

 مامان شدم و دستش رو گرفتم. بابا چشم از اونا گرفت و رو به مامان گفت: کینزد
 .فتهینم یاتفاق چیکن نترس ه فیتعر یدید یهر چ ایمار -

 را زمزمه کرد و سپس رو به بابا گفت: یزیگوشش چ ریاش زد و ز یمرد کنار یبه شونه  یدست یمرد دست آن
 .دیکن یبا ما همراه دیو بعدش با کنمیم ییوجود نداره. من شخصا از شما بازجو دنیترس یبرا یزیذاتا چ -

 کرده بود نگاه کرد و گفت: به مامان که از ترس سکوت یبا نگران بابا
 !شمیمتوجه نم -
 .دیسادس نگران نباش ییبازجو هی -

 و گفت: دیبه جلو برداشت سپس به طرف مامان چرخ یقدم یحرف چیناچار بدون ه بابا
 کنم زود برگردم. یم یباش سع ایمواظب خودت و مل ایمار -

 سرش رو تکون داد به آغـ*ـوش مامان پناه بردم و گفتم: یاشک یبا چشما مامان
 .ترسمیمامان من م -

 ی. مامان با ترس به تمام سواالمیتونستم حس کنم. با ترس به داخل خونه رفت یسرم م یمامان رو رو یدستا لرزش
 .دمیترسیم یلیقات خگفتم چون اون لحظه از اتفا یدادم و چ حیدونستم چطور توض یآن مرد بلند قامت جواب داد. نم

 شد. ینیدرون قلبم رخنه کرد بابا همراه آن ها سوار ماش یحس بد سیپل نیماش ریروشن شدن آژ یصدا با
لب  ریدو دستاش فشرده بود و ز نیهنور در خانه در حال جستجو بودن مامان دست کوچکم رو ب سیپل نیماش دو
 کرد. یرو زمزمه م یزیچ

کردن هوا  یم یآرمز در آن افتاده بود را بررس یکه آقا ییجستجوگرانه بودن و جا طایسرباز در ح یهم تعداد هنوز
 یبابا فکر م ی. هنوزم به حرف هامینشسته بود اطیح یپله ها یبود و من و مامان هنوز از ترس بر رو شیگرگ و م
آرمز آورده باشه و حاال بعد از گذشت  یبال را بر سر آقا نیا ایبود آرال بیبرام عج میبگو دیدانستم چه با یکردم نم

اتفاق از  نیگفت که ممکن است ا یممکن بود اگر بابا راست م ریغ مینشد! برا دایپ ایهنوز هم آرال یدو ساعت بررس
بودم  تهمامان گذاش یبازو یهوا هم روشن شده بود و من سرم را بر رو گریکجاست؟ د ایباشد پس آرال ایسر آرال ریز

کردم تمام اتفاقات مرموز در  یفکر م یو پر از سخت یشب طوالن نیشدن به ا یباز و بسته م یخواب یو چشمام از ب
 شب... کیشب اتفاق افتاد فقط  کی
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شدن  نیخشک سوار ماش یو چهره  یسربازها از جستجو خسته شدن و همراه چند مرد بلند قامت با لباس نظام یحت
 .یطانیش یخانه  کیدر  میو از خانه رفتن فقط من و مامان مونده بود

داد. مامان  یوحشتناک آزار م یخونه  نیخون مشامم رو در ا یبا خاک شد بو ختهیآرمز با آم یخون آقا یوقت از
 آهسته گونه ام رو نوازش داد و گفت:

 داخل بخواب. میبلند شو بر ایمل زمیعز -
مبل سه  یدادم و همراه مامان به خونه رفتم مامان بر رو یشدن سرم رو تکون یباز و بسته م که چشمام همانطور

پاهاش بخوابم با  یرو امیداد و با دست دومش برام اشاره کرد که ب هیمبل تک یدسته  ینفره نشست دستش رو
مامان  یپاها یروکه خون خشک شده روش نقش داشت به سمت مبل رفتم و سرم رو،  یخمـار و لباس یچشم ها

به سمت خواب  شتریکرد رفته رفته نوازش موهام من رو ب یرو بهم منتقل م یگذاشتم. نوازش موهام حس خوب
 شد. یداد و مانع به خواب رفتنم م یدور آزارم م یلیخ یصدا از جا کی یکرد ول یم تیهدا

 نرو نرو. یشنو یصدامو نم ای... ا... ن... ر... و... ملینرو... م... ل...  ایمل -
رفت. خودم رو گم  یم لیشده دورم صداها تحل وارید یکیو با تار نیزم یواضح صدا خودم رو نشسته بر رو دنیشن با

 یم شتریو ب شتریرفته ب لیتحل یشد صداها ینم دهید یکیجز تار یچرخوندم ول یم نیکرده بودم دستم دورم بر زم
 شد
 
 ا ...ی..م... ل... ایمل نرو... ایمل -

*** 
 یراو

داد  یرو نشون م قهیو پنج دق یآرمز در سالن خانه نشسته بودند. ساعت نه و س کریهمراه همسرش ب یزابلیآنا ا خانم
همانطور  کری. بدیبه گوش رس کریب لیزنگ موبا یکرد صدا یم پیرو تا یزیگذاشته بود و چ زیم یلپ تاپش رو کریب

شد سپس دکمه  رهیخ زیم یکنار لب تاب رو لیبامو یگرفت به صفحه  یچشم از صفحه لب تاب م یکه به سخت
 گذاشت و گفت: کریاسپ یاتصال تماس رو لمس کرد و آن رو

 براد؟ یبله آقا -
 آمده؟ شیپ یسالم قربان. مشکل -

 گوشش گذاشت و گفت: یبرداشت و آن را بر رو زیم یاز رو لینام مشکل موبا دنیآرمز با شن یآقا
 براد؟ یقاآ یچه مشکل -
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شده  دهیشهر د یها ابانینامناسب و آشفته در خ یبا ظاهر یدختر جوان شیپ یحدود دوساعت گنیقربان م -
داشتن اظهار کردن که  یمنتقل شدن دو نفر آن ها که حال مساعد مارستانیکرد و حاال سه نفر به ب یم یپرخاشگر

و  زدیرفت و با خودش حرف م یها راه م ابانیدر خ دهیو ژول یاقهوه یبا موها یساله ا ستیب ایحدود نوزده  یدختر
 کرده. یآن ها را زخم

 ن؟یکرد رشیدستگ -
 هستند. ینه قربان همکاران در حال بررس -
 حال افراد مصدوم چطوره؟ -
از آن ها انگشتان  یکیصورت و بازو و  ی هیبر ناح یسطح یکه دو پسر جوان هستند زخم ها یآن دو نفر زخم-

 نهیبر سـ*ـ قیعم یزخم ها ندیگو یاست و م هوشیهنوز ب یسوم ی. ولمیکرد ییشکسته از اون ها بازجو دستش
 شکسته است. شیو صورت دارد و پا

 .نیکردن آن دختر به من اطالع بد ریبراد به محض دستگ یآقا -
 چشم قربان. -
گذاشت و دو دستانش رو درهم قفل کرد و  زیم یرا بر رو لیهمانطور که سخت در فکر فرو رفته بود موبا کریب

 چونه اش گذاشت. ریمتفکرانه ز
 گفت: کریرو به ب یآرام یکرده بود با صدا افتیرو در یکم یزهایهمونطور که از مکالمه چ آنا
 اومده؟ شیپ یمشکل کریب -
 رهیداد در چشمان آنا خ یدلنواز آنا به سرش تکان یکرد با صدا یبود و فکر م رهیخ ینامعلوم یکه هنوزم به جا کریب

 شد و گفت:
 باشه! وونهید دیکرده و چند نفر رو مصدوم کرده. ظاهرا با یپرخاشگر ابانیدختر در خ کیاطالع دادن  -
 و تعجب گفت: یبا کنجکاو آنا
 چطور؟! یدختر؟ چند نفر رو مصدم کرده؟ ول کی -
 شد و گفت: رهیخ زیچشم از آنا گرفت باز به م کریب

آن دو فرد با  یساله و طبق اظهار حرف ها ستیحدود ب یکه دختر دونمیم یندارم فقط در حد یاطالعات کاف -
 رسونده. بیبه اون افراد آس یو با پرخاشگر یقهوه ا یموها

 صبرانه از تعجب گفت: یب آنا
 کردن؟ رشیاالن دستگ یساله؟ وا ستیب -
 و جستجو هستن. یریگیدر حال پ ینکردن ول ادیازش پ یرد چیکه هنوز ه نجاسینه نه مشکل ا -
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 حالش... نیمصدوم -
 .هوشهیجز نفر سوم که در حال حاضر ب هیسطح -
 کریشد. ب رهیخ زیم یبر رو لیسکوت کرد و به موبا کریب لیبپرسد که با زنگ تماس موبا یگریخواست سوال د آنا

 صاف شد و تماس را برقرار کرد. شینام سرگرد در جا دنیرا برداشت و با د لیموبا
 سالم قربان. -
- ... 
 هستم. انیبله قربان در جر -
- ... 
 بله قربان. -
 بلند شد و گفت: شیاز جا کریب دنیبلند شد که آنا با د شیاز جا عیبا قطع اتصال سر کریب

 افتاده؟ یاتفاق کریب -
 رفت گفت: یهمانطور که به سمت اتاقش م کریب

 کنم. یدگیموضوع رس نیکرد من به ا دیسرگرد شخصا با من تماس گرفت و تاک -
 گفت: یآرام یسکوت کرد سپس با صدا یچند لحظه ا آنا
 پرخاشگر!؟ یموضوع همون دختره  -
 گریبا آنا همراه د یبعد از خداحافظ کریشد. ب شیبا گفتن بله در اتاق را بست و مشغول به تن کردن لباس ها کریب

 سربازان به جستحو رفت.
به هوش  هوشیاز آن دختر نگرفته بودن که اطالع دادن آن فرد ب یشب گذشت بود و هنوز رد یاز دوازده  ساعت
را به در زد سپس وارد اتاق  یآرام یاتاق تقه  یبا شماره  کریرفتن. ب مارستانیبه ب گریهمراه دو سرباز د کریآمده. ب

گرفته بودن و با  یاش جا یشانیبر پ یکه چتر یمشک یبا چشم و ابرو و موها یو پنج ساله ا ستیب یشد. خانم
گچ  یپا دنیبا د کریکننده بود. ب رهیاش خ ییبایگرفته بود ز یکه بر چهره اش جا یقیو عم یسطح یتمام زخم ها

خودش را احترام  یتخت گذاشت و برا یشد که آن خانم دستانش را بر رو رهیآن خانم در چشمانش خ یگرفته 
اش اشاره کرد اماده به نوشتن باشد سپس رو به آن  یبه سرباز کنار کریداد. ب هیو به بالشت تک دیباالتر کش یکم

 خانم گفت:
 سالم خانم... -

 و گفت: دیاش را باالتر کش یزخم یجثه  گرید یخانم کم آن
 .دونیسوزان... سوزان تال -
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 کنم. یرو م یهر چه زودتر سالمت یبراتون آرزو دونیخانم تال -
 ممنون. -
 تر شد و گفت: کیبه تخت نزد یکم کریب

 ن؟یشد یزخم یاومد و توسط چه کس شیحادثه چطور پ نیا نیبد حیخوب به ما توض شهیم دونیخانم تال -
ود دراز کنارش قراره داده ب زیم یاب که بر رو وانیداد سپس دستش را به طرف ل یسرش را تکان آهسته ا سوزان

 سپس گفت: دیکرد آب را نوش یرا برداشت و به سوزان داد. سوزان تشکر وانیل کریداد که ب
 یبرا ریش دیرفتم. بچه ام رو دست خواهرم سپردم و از خانه به قصد خر رونیبچه ام از خانه ب یبرا ریش دیخر یبرا -

 نیگفت به آخر شهیبود و م یکیساعت باشه هوا رو به تار میشود گفت راه خونه تا داروخانه ن یکودکم خارج شدم. م
 بودم که... دهیرس کیتار مهین ابانیخ
 اده؟یپ ای نیبود نیبا ماش -
 نیبا ماش -
 بودم... دهیرس -
 . ساعت حدود چند بود؟خوامیعذر م -
 .میبه هفت و ن دهینرس دمیشا ای... ایهفت  -
 .نیادامه بد دییبله بفرما -
شدم متوجه شدم  کینزد یشدم اما وقت ادهیکمک کردن پ یبرا ینه چندان مناسب تیکه با وضع یدختر دنیبا د -

شدم. راه رفته  الشیخیبدم ب صیچهره اش رو تشخ تونستمی. به طور واضح نمدهیاز خودش نشون م یرفتار ترسناک
شدم. از رفتار  یاش و تلو تلوخوردناش م آشفتهحال  شیعاد ریغ یرفتم اما متوجه رفتارها نمیبرگشتم و به سمت ماش

 تعجب کردم. دیرس یم یعیطب ریدختر که غ نیا
 خورد؟ یم یا وانهیرفتارش به آدم د -

 سپس گفت: دیاز آب نوش یگریکرد جرئه د کینزد شیدر دستش را آرام به لب ها وانیل سوزان
آزارن و  یکامال آرام و ب وانهید یاتفاقا آدم هارو به رو شدم؛  یادیز وانهید یوجه! من با آدم ها چینه نه به ه -

و نامرتب و  نیپاره بود و با شلوار ج شیها نیاز آست کیکنن. اون دختر با بلوز قرمز رنگ که  یرو نم یکار نیهمچ
بشم از کنارم رد شد. نفس  کشینزد نیاز ا شتریمن ب ایبزنه  یحرف نکهیروشن آشفته داشت. بدون ا یقهوه ا یموها
نفر  کی یعربده  یلحظه با صدا کیدر  یحرکت کردم خواستم سوار بشم ول نمیو به سمت ماش دمیکش یراحت

 ...بشیعج یحرف ها
 ؟یبیعج یچه حرفا -
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 معنا بودن. یب یهر چه بود کلمات یول ارمیب ادیبه  قیآن را دق توانمینم -
 نیاریب ادیبه  شتریب یکم شهیم -
مفهومانه  ریجمله غ کی دمینفهم یزیچ شیآن ها را در ذهنم مرور کنم چون از تک تک جمله ها یحت توانمینم -

 .دمیکه من تا بحال ان را نشن گانهیب یبا زبون
 باشد؟ یا گانهیکشور ب کیدختر از  نیممکن است ا یعنی -
 شتریبه ب بایو من تقر ییایاناست و مادرم آسپ ییکایکنم. پدر من آمر یم دینه تاک یبر رو شتریب یدانم ول ینم -

 .دمیکس نشن چیاز ه یبیسخن غر نیهرگز همچ یکشورها سفر کرده ام ول
 .دیکن یم دهیچیمسئله را پ دیدار دونیخانم تال -
 سپس رو به سوزان گفت: دیاش کش یشانیبه پ یدست کریب

 .نیادامه بد -
 یام را م یبا همان دختر آشفته حال مواجه شدم. تمام سع نیو پرت شدنم از پشت با زم میشدن موها دهیبا کش -

 یم میرا به پوست چهره ام و بازوها شیناخن ها یرحم یشدم او با ب یموفق نم یدستانش در بروم؛ ول ریکردم از ز
گذشت  یلحظات م نیدانستم چقد از ا یبودم نم دادهدر خفه کردن من داشت. کامال حواسم را از دست  یو سع دیکش

ندانستم چگونه به  گریشدم و د هوشیدرد در تمام بدنم رسوخ کرد و ب میمانند آهن به پا یسفت زیه با برخورد چک
 .دمیرس نجایا
گرفته بود هر چه باشد تا صبح همراه سربازان آن  میچند سوال از اتاق سوزان خارج شدن تصم دنیبعد از پرس کریب

تماس  کریآنا به ب مارستانیاز ب کریکند. بعد از خارج شدن ب دایاست را پ وانهید کیکرد  یدختر را که او گمان م
 گرفت.

 زم؟یبله عز -
 د؟یکن داشیپ نیتونست زمیعز کریب -
 .میهست یریگیهنوز در حال پ ینه ول -
 ؟یایامشب به خونه نم کریب -
 کنم. دایدختر رو پ نیا یطیدر هر صورت و تحت هر شرا دیمنه و با یبه عهده  تیمامور نیا زمینه عز -
 ادامه داد: کریمکث کرد که ب یکم یبا ناراحت انا
 حساسم. اریو من نسبت به کارم بس زمیکار منه عز نیناراحت نشو آنا ا -
 .کریباش مواظب خودت باش ب -
 .زمیعز نطوریهم -
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داد و رو به همکارش شلوارش جا  بیرا در ج لشیآنا متوجه شده بود ناراحت شده است موبا یکه از حرف ها کریب
 اشاره کرد و گفت: نیکنار ماش

 .دیخبر کن یشتریب یرویو ن نیمصدوم گفت بر نیکه سوم ییبه جا نیهمراه سروان جاست -
 اش گذاشت و گفت: قهیشق کیاحترام نزد یو دستش را به نشانه  دیکوب نیرا بر زم شیاحترام پا یمرد به نشانه  آن
 بله قربان. -
مبل رو  یشد آنا بر رو یو یت یشد و به سمت خانه حرکت کرد. با ورودش به سالن متوجه صدا نیسوار ماش کریب

به کار آنا زد و آرام  یلبخند کری. بدیکش یرنگش م ییطال یموها نیبود و دستش را آرام ب دهیدراز کش یو یبه ت
 کریب دنیو با د دیپر شیند و از جاسرش را برگردا اآنا گذاشت که آن یشد و دستش را بر شانه  کیآرام به آنا نزد

 و گفت: دیکش یاش گذاشت نفس راحت نهیدستش را بر تخت سـ
 .یسر و صدا اومد یچه ب کریب یمنو ترسوند -
 مبل جا گرفت و گفت: یکنارش بر رو کریب

 .یفکر کردم خواب باش -
 و گفت: دیاش کش یشانیبه پ یدست آنا
 شد؟ دایپ کریبرد. اهان ب یاتفاقا کم کم داشت خوابم م -
 گانیچند سوال  دنیو پرس قیبه هوش اومد و بعد از تحق هوشیفرد ب شیساعت پ کی ینشده؛ ول دایفعال تا االن پ -

 که ذکر کرد رفتن. یبه آدرس
 حالش خوبه؟ -
 .مهیوخ یلیسر و صورتش خ یزخم ناخن رو یاره البته جا -
 گرفت و گفت: کریب یرو به روو  ختیر یآب وانیخم شد ل زیم یبر رو آنا
 اوه چه بد. -
 و گفت: دیآب را نوش کریب

 صیباهاش حرف زده که نتونسته تشخ یبا زبون گهیاون خانم م نکهیکنم ا دایبراش پ یکه نتونستم جواب یزیتنها چ -
 بده.

 باشه؟ یا گهیاحتمال داره دختر از کشور د یعنی -
از دستانش را بر  یکیداد و  هیتک یصندل یپشت یگذاشت سپس راست شد بر رو زیم یرا بر رو وانیخم شد ل کریب

 مبل گذاشت و گفت: یرو
 .دهیکه تا بحال نشن یا گانهیب یبا زبون یبگ یتونیدادن م ینم یمعن چیکه زد ه ییحرفا گهیم -
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 امکان نداره. -
 برسم. یبه جواب تونمینم یاره منم بهش فکر کردم ول -
را به  ایآرال مارشیب یخانواده یبه افق ناگهان حرف ها رهیرا پشت گوشش فرستاد و خ شیبایز یوهااز م یطره ا آنا
 دایجد یدر خانه متوجه حرفا چکدامیکند و ه یصحبت م گانهیب یکه به او گفتند دخترشان با زبان یآورد زمان ادی

 شوند. ینم بشیعج
 گفت: کریبود به ب رهیهمانطور که به افق خ آنا
 اون دختر چند سالشه؟ یگفت کریب -
 گفت: یباز کرد و با تک خنده ا یاز خفگ ییرها یرا برا راهنشیدکمه پ نیخسته اول کریب

 ؟یبش سیمثل همسرت پل خوادیآنا دلت م -
 گفت: ینگاه کرد و جد کریب یچشم از افق گرفت به چهره  آنا
 بدونم اون دختر چندسال داشت؟! شهیم کریب -
 و گفت: دیمردانه اش کش یهادر مو یدست کریب

 .ستیب اینوزده  -
 :دیپرس یخورد و باز جد یتکان شیدر جا آنا
 ؟یبرام از ظاهرش بگ شهیم -
 گفت: تینگاه کرد و با جد قیدر چشمان آنا دق کریب

 !؟یشناسیآنا تو اون دختر رو م -
 چشمانش را باز و بسته کرد و کالفه گفت: دیاش کش قهیبه شق یدست آنا
 ؟یبهم بگ شهیم ستمینه نه مطمئن ن -
 داد و گفت: هیتک یگذاشت و باز به پشت زیم یآورد بر رو رونیشلوارش ب بیرا از ج لشیموبا کریب

 .یو چشمان اب دیسف یقد متوسط حدود صدو شصت و پنج با پوست ده،یبلند و ژول یقهوه ا یموها -
داشت چهره  یروشن بلند یقهوه ا یبود او هم موها دهیرا د ایشد او آرال یم یآنا تداع یکلوز برا یآقا یها حرف

 یکرد افکار یم یکرده بود. آنا سع شتریرا ب شیبایرنگش ز یمانند برف که با آن چشمان آب دیو پوست سف بایز یا
 دهیبود و شن دهید ایکه او از آرال یزیبر چ کریب یحرف ها یشباهت بود را پس بزند؛ ول کی ایاحتمال  کیکه فقط 

 بود شباهت داشت.
 با تعجب به او گفت: کریبرداشت که ب زیم یرا از رو لشیبه سرعت از جاش بلند شد و موبا آنا
 شده؟ یزیآنا چ -
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 یخانه  یشماره  یورود یتماس ها نیآرمز تماس گرفت اما در دسترس نبود. همانطور که ب یآقا لیبه موبا آنا
 کرد گفت: یم دایبا او تماس گرفته بود را پ ایشرح حال آرال یبار از او برا کیآرمز که  یآقا
 که تو ذهنم باشه خودش باشه. یزیکنم چ یفکر م -
 :دیگو یشود و م یبلند م شیاز جا رتیبا ح کریب

 آنا؟ یزیچه چ -
 :دیگو یکند و م یم شیدر موها یو استرس دست جانیاز شدت ه آنا
 کریچند لحظه ب -

 :دیگو یشود سپس رو به آنا م یانا نشسته م یبر شانه  کریدستان بشود  ینم شیپاسخگو یکس
 شده؟ یچ یبگ یخواینم -
 :دیگو یکند و م یتماس را بر قرار م گرید یبار آنا
 باشه. ایآرال دیدر که دنبالش هست یاحتمال داره دختر -

*** 
 ایمار
 یدست و پاها دنیاش و د یخون یلباس ها دنیسر و وضعش و د دنیاز د نکهیرو بر پاهام گذاشتم با ا ایمل سر
 یآشفته شکالت یشب پر از کابوس رو گذرونده بود. دست در موها کیدخترم  یقابل تحمل بود؛ ول ریبرام غ فشیکث

آرمز افتاده بود؛  یکه بر سر آقا یاز اتفاق ییرنگش کردم و مشغول نوازشش شدم در اون لحظه ترس داشتم از تنها
خونه  نیبودنش در ا یکرده، ول رییروزا رفتاراش کامال تغ نیهر چه در ا تریپ دمیرس جهینت نیبه ا تریبا رفتن پ یول

بال سر  نیا ایکردن مل یباشه که با زندان تریاتفاق پ نیا یمقصر اصل دیداد شا یرو م نانیبهم احساس اطم بیعج
ازش  یاثر چیشده ه دیآزارم ناپد یدخترم دخترک آرومم دختر ب دیاشک در چشمام جوش ا؟یآرال یارمز اومد ول یآقا

آرمز  یبال را خودش بر سر آقا نیواقعا فرار کرده و ا ایآرال نکهیا ایکرده  دیرو ناپد ایآرال تریپ ای ترسمیمن م ستین
 اورده...

 ایآروم صداش زدم مل یتعجب کردم و با صدا خوردنیتکون م ایمل یفکر بودم که ناگهان احساس کردم شانه ها در
 یبر پام به آرام یبیشد و سرش به طور عج یم شترینداد هر لحظه لرزش شونه هاش ب یجواب ی. ولایدلم مل زیعز

تمام بدنش شروع  یلرزش بشم ول نیمانع ا کهدست بر شانه اش گذاشتم  دمیشد ترس یم دهیکوب شتریرفته رفته ب
بلند شدم  میلحظه سرش رو بلند کردم و از جا کیو گم کرده بودم در ر میکرد از شدت ترس دست و پاها دنیبه لرز

 غیج دیکوب یکرد و باز به مبل م یداد و کمرش را بلند م یو و سرش را تکان م دیلرز یم یبیبه طور عج ایمل
از پشت دستش را بر  ینبود خواستم به طرف آشپزخونه برم که کس تریپ یخواستم ول یکمک م دمیکش یدلخراش
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بر  یدیکه با سوزش شد دمیکش یدلخراش غیدر پام احساس کردم از شدت درد ج یبیگردنم گذاشت و سوزش عج
 شدم. هوشیگردنم کامال ب

*** 
 تریپ

بودم هوا  ایو مل اینگران مار یلیاومدم خ رونیب یو جواب و سوال کردن بالخره از کالنتر قیاز چندساعت تحق بعد
 چیه خواستمیافتاده باشه ترس داشتم نم یدر اون خونه وحشتناک اتفاق ایو مل ایسر مار نکهیود و من از اروشن شده ب

سال ها گذشته تا  یلیو خ دهیرنج د یبشه او به اندازه کاف جادیا ایمار یاز گذشته در حال حاضر برا ینوع تکرار
 خواستیگشت و م یداشت مثل اول بر م یچرا همچ دونستمینم یسخت رو فراموش کنه؛ ول یتونست اون روزها

 بندازه. شیسخت زندگ یروزها ادیرو  ایمار
و گذشته  ایبا عجله سوار شدم. حاال با فکر کردن به مار یحرف چیتکان دادم و بالفاصله بدون ه نیماش یرو برا دستم
آرمز که از مرده  یکجاست به آقا تسیکه معلوم ن ایرفت؛ به آرال یبرابر شده بود. فکرم به همه جا م نیام چند ینگران

دادم و رو به راننده  نییرو پا شهیدر اون خونه تنها، تنفسم کم شده بود ش ایو مل ایو زنده بودنش خبر ندارم! از مار
 گفتم:

 تر. عیخورده سر هیآقا  -
 یکردم ول بمیشدم و به سمت در رفتم با عجله دست در ج ادهیپ نیکه داشتم از ماش یبه خونه با تمام زور دنیرس با
بار، دو  هیدر خونه رو ببرم. زنگ خونه رو فشردم  دیبا خودم کل دمیشد که نرس ییهویانقدر رفتنم  شبینبود! د دیکل

باال رفتم  واریبه دلم راه افتاده بود از د یوجود نداشت. دلهره بد هخون نیدر ا یاصال کس نکهیمثل ا یبار، سه بار، ول
 ...ایکف دستام مهم نبود با سرعت در سالن رو باز کردم و داد زدم مار یدگی. خراشدمیو به داخل خونه پر

جهش باز  هیبا عجله به سمت اتاق مشترکمون رفتم در با  دمینشن ییصدا یبار انعکاس شد؛ ول نیتو خونه چند صدام
زدم و با عجله با سمت پله  یزدم به موهام چنگ یسرجام چرخ رونیاتاق نبود. سرگردون و ح یتو یکس یکردم ول

 نیکنم همچ نیبه خودم تلق خواستمیم نکهیمثل ا مشد یزیپله رو باال رفتم که ناگهان متوجه چ نییها رفتم. اول
زدم و به طرفش  ادیافتاده فر نیزم یکه بر رو ایمل دنیوجود نداره؛ آروم سرم به طرف سالن چرخوندم با د یزیچ

 دادم. یرفتم جلوش زانو زدم و شونه هاش تکون م
 ای... بابا دخترم ملای... ملایمل -
رو بلند کردم  ایحرکت جسم مل کیاز هر وقت در  شترینگران شده بودم ب ؟ییاکجایداد زدم مار ادیبود با فر هوشیب

شکسته که  لیپر از وسا فیکث شبیمثل همون درفتم  ای. به سمت اتاق ملدمیمبل گذاشتم و به سمت پله ها دو یرو
رفتم در باز نشد به در  ایاتاق آرال یو به سمت در بسته  مبود. پنجره اتاق شکسته بود با مشت به در زد ایتوسط آرال
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 یکه داشتم به در م یافتاده؛ با تمام توان یاتفاق هیاتاق  نیحاال مطمئن شدم تو ا نکهیدر قفل بود بعد از ا یول دمیکوب
غرق در خون  یایرما دنیبا د یکه در باز شد و به داخل اتاق پرت شدم؛ ول دمیبار خودم رو به در کوب نیاخر دمیکوب

 .دمیکوب واریبر تخت از شدت ضعف پشتم به د
*** 
من گم شنوم  ینم یزیچ یحت نمیب ینم یزیکه کورم کرده کرده اللم کرده من چ یروزا حس نیدارم ا یبد حس

اسمم رو  یحت دمیکه حاال از بس اون همهمه ها رو شن یبیعج یهمهمه ها انیم یوحشت انیم یکیتار انیشدم م
 غیکنه من ج یدستم رها نم کشهیم شمدام من رو دنبال خود یکس یکیتو اون تار کنمیبردم احساس ضعف م ادیاز 
 کشهیم شتریو من رو ب شهیم شتریمنفور هر لحظه قدرتش ب اهیس هیاون سا یول کنمیطلب کمک م زنمیم ادیفر زنمیم

 رونمیمطلق ب یکیتار نیاز ا ینجات بده کس اهیس هیسا نیمن رو از دست ا ینجاتم بده کس ادیب یکس خوادیدلم م
 .کنهیم شتریکه وحشتم رو ب یترسناک یو زمزمه ها داهاجز ص ستین یچکیه یکنه ول
*** 

 گذاشت و گفت: کریرا کنار لبش ب وانیل آنا
 ؟یبهتر زمیعز -
 داد و گفت: یسپس سرش را تکان دیآب نوش یکم کریب

 برو خون استراحت کن یخودت خسته کن ستین یازیخوبم آنا ن -
 نشست و گفت: کریکنار تخت ب یصندل یبر رو نیغمگ یلجوجانه با چهره ا آنا
 منو... کنمیخواهش م شهیوضعتم شرمم م نیا یمن باعث و بان نکهیاز ا -
 !سیه -
 دهد: یادامه م کریکند و ب یسکوت م آنا
 ییها تیو بارها بخاطر مامور نهیمن کارم هم یبدون ریاخ یاتفاق ها نیاز ا کی چیخودت مقصر ه خوامیآنا من نم -

 نیکردم هم فهیمن بوده که من انجام وظ یها تیاز مامور یکیموضوع  نیشده و ا دهیکش مارستانیکارم به ب
 شد سپس گفت: رهیخ کریدر چشمان ب آنا
دختر پرخاشگر  نیشهر بزرگ ا نیگرفتم اصال متوجه نشدم که تو ا میعجوالنه تصم یلیاون شب خ دیمن شا کریب -

 باشه. ایآرال دیچرا با
 شمکلوز ب ایآرل هیقض ریگیپ خوامیمن حاال شخصا م ستیمن مهم ن ینه برا ایباشه  ایدختر آرال نیآنا مطمئن باش ا -
 با تعجب سرش را بلند کرد و گفت: آنا
 کر؟یب -
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 دهد: یادامه م کریب
 ؟یاحساس نکرد نیپنهون شده تو ا بیخونه عج نیا یوارایپشت د یکنم راز بزرگ یحس م -
 داد و زمزمه کرد: یسرش را تکان ریمتح آنا
 .یتا حدود -
 باز ادامه داد: کریب

البته  گذرهیم یبدونم تو اون خونه چ شتریب خوامیبرسم م جهیبه نت خوامیهستن من م بیخونه و آدماش عج نیا -
 .کنهیکمک م یلیمنو خ نیو ا یهست ایبا کمک تو آنا که دکتر آرال

 کند. یدهد و سکوت م یناچار سرش را تکان م آنا
 به افق گفت: رهیخ کریب

خانواده دارم حس  نیموضوع ا یریگینسبت به پ یبیحس کشش عج هیدرک و باورش سخت باشه آنا، اما  دیشا -
 شتریهر لحظه ب یباشه ول بیحس عج نیخودمم ا یبرا یحت دی... شادیکنم من موظفم که کمکشون کنم شا یم
 .کنهیم قیتشو شتریکمک به خانواده کلو ب یو من رو برا شهیم

 گذاشت و گفت: کریزد دستش را بر دست ب یلبخند محو آنا
که نه ما  میبر شیپ یطور میبهم قول بد دیهستم اما با یکه گرفت یمیر تصممطمئن باش تا آخرش با ه کریب -
 ؟ینه خانواده کلوز، موافق مینیبب بیآس

 دست دومش را بر دست آنا گذاشت و گفت: کریب
 موافقم. -
 رمان در نگاه دانلود آماده شده است. نیا

http://www.negahdl2.ir 
به  یتکان آروم کردمیچشمام م یبر رو یادیز ینیحس سنگ شدیپلک هام مانع از باز شدن چشمام م ینیسنگ حس

باز چشمام  یبه زود مینور مستق دنیبرام تار بود با د زیبهم را از هم باز کردم همه چ دهیچسب یخودم دادم و پلک ها
 رهیناآشنا بود خ یجا کی می. همه جا براز کردمبه پلک هام اوردم و باز چشمام با یرو بستم و با انگشتان دستم فشار

 یکه من االن کجام و برا ارمیب ادیبه  کردمیم یسع کردمیگرفته بودم نگاه م یکه بر آن جا یبه سقف به اتاق و تخت
 مشغولکردم و  یآروم یشدم ازجام بلند شدم و با درد آرنج دستم ناله  یموفق نم یاتاق تنها هستم؛ ول نیدر ا یچ
با روپوش  یخانم دنیو با د دمیباز شد به طرف در چرخ یآرنج دستم شدم در اتاق به آرام یرو یزدن کبود دید

 سرم رو کج کردم که متوجه نگاهم شد و گفت: د،یسف
 یپس بالخره به هوش اومد -
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ازتخت تخت گذاشتم و  یرفت. دستام رو رونیکنار تختم گذاشت و از اتاق ب زیم یرو قاتیتزر یحاو ینیس سپس
کردم و به سمت در اتاق رفتم که با باز شدن در  یرنگ گشادم نگاه کردم و دهن کج یآب یاومدم به لباس ها نییپا

بور به اتاق وارد شدن آن خانم به طرفم  یموها بامسن تر چهارشونه و  یآقا کیآن خانم با  ستادمیا میاتاق در جا
 بغلم گذاشت و گفت: ریاومد دستش ز

 ات کنه. نهیمعا دیدکتر با زمیعز نیبش سر جات ایب -
 به من انداخت سپس گفت: یبه سمت تختم رفتم دکتر نگاه یاعتراض ایحرف و  چیه بدون

 ؟یکن یحالت خوبه؟ احساس درد نم نمیخب بگو بب -
 گفتم: جیگ
 نه -
 شد و گفت: دنشیو مشغول د دیکردم که دستم را آرام به جلو کش یارنج دستم نگاه کوتاه به
 هم اثرش. رهیدو رو هم دردش م یکی یکه ط یسطح هیکبود -

 :دمیمقدمه پرس بدون
 کنم؟یچکار م نجایمن ا -
 چشمام نگاه کرد و گفت: به
 ا؟یمل گمیدرست نم ؛یضیبه مر زننیخودشون م ای ضنیمر ای مارستانیب انیکه م ییمعموال آدم ها -
 پر از تعجب گفتم: یشد و با لحن شتریتعجبم ب زدیداشت به من م یدر شوخ یلبخند دکتر که سع با
 ه؟یک ایمل -

 در چشمام نگاه کرد و گفت: تیبا جد دیدست از کار کش دکتر
 کنه؟ یدرد نم تییجا یگفت -
 گفتم: رتیبهت و تعجب و ح با
 نه.... نه حالم خوبه -

 :دیبه پرستار کرد که پرستار ازاتاق خارج شد دکتر باز پرس یاشاره ا دکتر
 ؟یچند وقته به هوش اومد -

 رو در حدقه چرخوندم و گفتم: چشمام
 قهیکمتر از ده دق دیشا -
 ؟یینجایچرا ا یفکر کرد -

 کرد گرفتم چشمام رو بستم سپس باز کردم و گفتم: یم تمیاز پنجره اتاق که نور آفتابش چشمام اذ چشم
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 !دمینرس یا جهیبه نت یبله ول -
 و گفت: دو دستش را بر تخت گذاشت دکتر

 ه؟یاسمت چ -
 بار دوم چشمام بستم و بعد از چند لحظه باز کردم و کالفه و سردرگم گفتم: یبلند کردم و بر سرم گذاشتم برا دستام

 .رسهیبه ذهنم نم یزیواقعا چ دونمی. نمدونمینم -
 و گفت: دیاخم کرد خودش عقب تر کش یکم دکتر

 !ه؟یچ ادیکه تو ذهنت م یریتصو نییاول نیدراز بکش و چشمات واسه چند لحظه ببند بب -
کردم  یفکر م شتریچند لحظه به فکر فرو رفتم هر چه ب یبالشت گذاشتم و چشمام بستم و برا یسرم رو رونیح
 شدم یگم م شتریب

 ؟ینیبیم یچ -
 از جام بلند شدم دستام بر سرم گذاشتم و گفتم: کالفه

 انتها و دور دست یب یدیسف هیفقط  -
*** 

وارد اتاق شدن.  کریب یبه در خورد و سپس دو نفر از همکارا یبود که تقه ا کریب یحال مرتب کردن پتو بر رو در آنا
بود آن  دهیپانسمان شده خواب نهیآرام با دست گچ گرفته و سـ*ـ کریو با آن ها سالم کرد ب دیانا خودش را عقب کش

 رو به آنا گفتن: کریب دنیدو مرد با د
 خانم... رمیدر حال استراحته اگر ممکن چند لحظه وقتتون رو بگ کریحاال که ب میکه بد وقت مزاحم شد دیببخش -
 .امیاالن همراهمتون م دییهستم. بفرما یزابلیا -

رفت و به سمت آن دو مرد  رونیانداخت و سپس از اتاق ب ینگاه کوتاه کریدو مرد از در خارج شدن و آنا به ب آن
 ا رو به آنا گفت:از آن ه یکیرفت. 

به ما ندادن و ما  ینشونه ا چیه یول میکرد قیتحق تیما قبال هم با همسرتون درمورد عامل جنا یزابلیخانم ا -
 میبگ میکه از خانوادش شد، اومد ییها ییالبته با اعترافات و بازجو میکرد ریکلوز رو دستگ ایو آرال میدست به کار شد

 الزم رو بکنه. یبا ما همکار دیبا کریکه ب
 با تعجب گفت: آنا

باشه نکرد  تیجنا نیدختر خود عامل ا نیا نکهیبر ا یاعتراف چیه کریگناهه و ب یاون دختر ب یول ن؟یکرد رشیدستگ
 شهیخبر به شدت ناراحت م نیا دنیحتما بعد از شن کریب ستیعادالنه ن نیا
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درمورد  نکهیو ضمن ا میه دستورات مافوق خود اطاعت کنو ب میکار خودمون انجام بد میما موظف یزابلیخانم ا یول -
 ایخانم ارال نیچند نفر از عموم بهش مظنون بود بیو آس یبه علت پرخاشگر شیدو روز پ یکه شما ط یدوم، دختر

 .میکرد ریکلوز نبود و ما آن دختر هم دستگ
 سپس باز چهره اش به سمت سروان چرخاند و گفت: دیبود چرخ یدر آن بستر کریکه ب یبه طرف در اتاق آنا
 یخبر به شدت عصب نیا دنیاالن با شن دونمیاطالع بدم چون م کریخودم به ب نیبذار یول نیممنون که اطالع داد -
 حساسه. زایچ نیکه نسبت به ا دیدونیو شما بهتر م شهیم

خارج شد. آنا درمانده  مارستانیهمراه همکارش از ب یزابلیخانم ا "روز خوش" یبه سرش داد و با جمله  یتکان سروان
خبر را بدهد  نیا کریکه چطور به ب کردیگذاشت فکر م شیبر گونه ها شیدر راهرو نشست دست ها یصندل یبر رو

رفت  کریبلند شد و به سمت اتاق ب شیو از جا دیکش یبه او را داده بود! پوف یکه خودش هم قول همکار یدر حال
اش  یزدن چهره زخم دینشست و مشغول د یصندل یهنوزم خواب بود آنا کنارش بر رو کریبست ب یدر را به آرام

 فیرا از ک لشیبلند شد موبا شیلحظه به سرعت از جا کیبود، شد. سخت در فکر بود که در  یکه حاال رو به کمرنگ
 شد. تریمشغول تماس به پ بلند از اتاق خارج شد و یدر آورد و با قدم ها زیم یبر رو
*** 

 شهیبهتر م ندهیدو هفته آ یکی یداره که ط یجراحات سخت یخانمتون رو به بهبوده ول تیکلوز وضع یآقا -
 اد؟یبه هوش م -

 .شهیم اریهوش ندهیتا چند ساعت آ یول هوشهیشده ب قیکه بهش تزر یهوشیب یفعال بر اثر دارو بله
 دکتر؟ یدخترم حالش خوبه اقا -

پرت کرد  زیم یبر رو یرا از چشمانش برداشت و به آرام نکشیکه مشغول مطالعه اش بود را بست ع یپرونده ا تردک
 و گفت:

در  یو کبود یشانیدر قسمت راست پ یزخم سطح کینشده و تنها  یبیآس ای ینوع تهاجم چیدختر شما دچار ه -
 نامعلوم حافظه اش رو از دست داده. یوقت یمتاسفانه دخترتون به طور موقت ط یآرنج دست شده؛ ول

 و گفت: دیکش شیبه موها یلب گفت دست ریز یخبر اه نیا دنیاز شن کریب
 شناسه؟یرو نم یفراموش کرده؟ کس یهمچ -

 داد و گفت: هیاش تک یبرداشت به پشت صندل زیم یاز رو شیدست ها دکتر
 .شناسهیخودشم نم یبا تاسف حت -

*** 
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 یباال یمبهم یهیبار سا نیا یول خواند؛یکنار پنجره نشسته بود و کتاب م یصندل یبر رو شهیمثل هم کتورایو مامان
که از مامان  یرنگ اهیس یهیسا دنیبرداشتم؛ اما با د ایکتوریشدن به مامان و کینزد یقدم برا کیسرش بود. 

همراه آن  ،یسپس با کنجکاو مکث کردم ی. کمستادمیم ایرفت، در جا ایدور شد و به اتاق مامان وکتور ایکتوریو
 زد: میآروم اما آمرانه صدا یبا صدا ایکتوریرنگ رفتم. مامان و اهیس هیسا
 برگرد. ایمار -

دستم را  دمیرس ایکتوری. به راهم ادامه دادم. به در اتاق مامان وگردمیبه حرفش نکردم و با گفتن االن بر م ییاعتنا
 یرا به داخل اتاق گذاشتم که باز صدا میپا کیباز شد.  یدارکش ژیق یباز کردن در، دراز کردم اما در با صدا یبرا

 دیبه گوشم رس ایکتوریمامان و
 برگرد، برگرد ایمار -
شد. چشمام  کیبسته شد، همه جا تار یبلند یرو هل دادم و کامال وارد اتاق شدم که ناگهان در پشت سرم با صدا در
 دهیخروج از اتاق بودم. ترس یدر اتاق برا ی. به پشت برگشتم و با دستام به جستجودیدینم یکیرو جز تار یچیه

 شدنیکه در اتاق شکسته و پرت م یائیاش یصدا انیاما صدام م زدم؛یبلند صدا م یرا با صدا ایکتوریبودم و مامان و
 نیاز شدت ترس در ا می. گلودیتپیلرزاند. دست بر قلبم گذاشتم تند م میمن را در جا نهیشکستن آ ی. صداشدیگم م

که در آن لحظه داشتم  یاحساس نیبود. بدتر یاهیرو به س یخشک شده بود؛ چشمام از شدت نفس تنگ کیاتاق تار
را زمزمه که نام م یمبهم یصدا دنینبودم. با شن دنشونیمن قادر به د یدر اتاق با من بود ول یحضور افراد اساحس

 نییام که از شدت ترس باال و پا نهیچسباندم و دستانم را بر سـ*ـ وارید ایسخت؛ گو یخودم را به جسم کردیم
 گذاشتم. شدیم
 ... ای... ا... ما...ر... ی... مارایمار -

مامان  گرید یبار یبرا یتونستم حت ی. نمدیلرزیانداخت. بدنم م یاز قبل در وحشت م شتریهر لحظه مرا ب شیصدا
کردم  یشدنش را حس م ترکیکه هر لحظه نزد یآرم یهاقدم یرا صدا بزنم! دهانم خشک شده بود. صدا ایکتوریو

 دمیآروم و با بغض نال یرا از دست داد و با صدا ارمیاخت
 ای...کتوریمامان... و -
نفس  یسر خوردم. صدا نیو بر زم خم شدن یاز شدت ناتوان میقلبم باز شروع شده بود نفس کم آورده بودم زانوها در

قطع و وصل شدن برق المپ، سرم را بلند کردم. المپ  یصدا دنی! با شنترکاندیزهر مرا م میدر رو به رو یدارکش
 یدلخراش غیترسناکش ج یوجودش در اتاق و چهره لحظه کی دنیآوردم اما د نیی. سرم را پاشدیخاموش و روشن م

. دمیکش یخودم را عقب م میرا نداشتم و با دست و پاها میبلند شدن از جا یی. توانادمیو خودم را به عقب کش دمیکش
 گرید یدستم را بلند کردم و با ترس بار بیبا لمس شئ عج یول دمیکش یم نیشد دستانم را بر زم کیجا تاربازهمه
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 یدستان چروک و ناخن ها دنیو د گرید یو با روشن شدن المپ بار دینکش یرا بر آن شئ قرار دادم؛ اما طول نآ
تقال  می. با دست و پاهادمیعقب تر کش شتریو دستم را برداشتم و خودم را ب دمیکش یبلند غیباز ج فش،یبلند و کث

؛ اما با گذاشتم میرا در دلم جمع کردم و سرم را بر زانوها میسرد اتاق چسباندم و پاها واریو پشتم را به د کردمیم
زدم و با دوتا دستانم دهانم را بستم. اما با  یدر گوش و قسمت راست گردنم هق یکس یها نفس یحس برخورد گرم

 هقم اوج گرفت.نامم از او باز هق گرید یبار دنیشن
 ...ای... رکتوی... ویایم... ا... ر -

بار  دنیکه با شن گشتمیم یاآشنا بود؛ در ذهنم دنبال نشانه یکم میجمله برا نیام حبس شد. ا نهیدر سـ*ـ نفس
 فکر از سرم دور شد. شیصدا گرید
 ...ایکتوریو یایمار -
 .دیلرزیم میهادست بر دهانم گذاشتم لب اریاخت یب

 ا؟یمار یبر ایکتوریمامانت و شیپ یخواینم -
ام  نهیسـ*ـ یدستم را جستجوگرانه بر رو ایکتوریآوردن مامان و ادیکجاست؟ با به  ایکتوریمامان... مامان و مامانم؟

سُر خوردند. باز المپ  میبر گونه ها شتریب می. با حس لمس کردنش اشک هاگشتمیگذاشتم؛ به دنبال آن گردنبند م
 .دیبه گوشم رس ایکتوریمامان و یشروع به خاموش و روشن شدن شد. صدا

 دور شو. ایولش کن... ازمار -
کردم؛ اما با حس  یبلند شدن م یبه من داده شد تقال برا یاجان دوباره ییگو دنشیسمت صدا برگشتم با د به

و  ایکتوریمامان و یشدن گردنبند بر گردنم وادار به نشستن شدم. المپ کامال روشن شد حاال واضح چهره نیسنگ
 .دمید امرا آزار داده بود، ر یکه در دوران کودک یزیآن شخص نُفرت انگ

 زد و گفت: ادیفر ایکتوریو مامان
 .ثیموجود خب کی یموجود ناتوان کیتو  یرو آزار بد ایمار یتونیمتو ن -

مملوء از اشک به مامان  یکرد. با چشمان شتریاسترس و ترسم را ب زیآن شخص نفرت انگ ههِیکر یهاخنده یصدا
آن شخص بد چهره نگاهم را از مامان  یشدم. اما صدا رهیدر دستش داشت خ ییعصا شهیکه مانند هم ایکتوریو
 گرفت. ایکتوریو
 نابود بشن. ایکتوریمثل مامان و دیبا ایو دخترش آرال ای... مارایمار -
 وگفت: دیکوب نیدر دستش را بر زم یعصا ایکتوریکرد. مامان و دنیباز شروع به خند و
 ...ثیخب نیاطیلعنت خدا بر ش یآتش نیاطی. لعنت خدا بر شیکن یکار نیهمچ یتونیتو نم -

 زد: ادیزمختش فر یاش متوقف شد و با صداخنده یصدا
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همه رو  ذارمینم ایکتوریاز و یاثر چیه برمیم نی. اون ها رو از بکشمیرو م ایو دخترش آرال ای... مارکشمشیم -
 .کنمیدست منه من پوچش م ای. آرالکنمیها محوشون م یزود نیبه ا کنم؛یمحو م
مامان  یبلند کرد. پاها نیگذاشت و آن را از زم ایکتوریمامان و یت بر گلوشد و دس کینزد ایکتوریبه مامان و سپس

به تکون خوردن هم نبودم؛  یقادر حت یول کردمیبلند شدن م یزدم و تقال برا غیفاصله گرفت. ج نیاز زم ایکتوریو
باز کردن گردنبند از دور  یدستانم را برا ایکتوریمامان و یکبود شده یچهره دنی. با دشدیهمه جا خاموش و روشن م
 .ستادنیدستانم از حرکت ا ایکتوریمامان و فیضع یگردنم بلند کردم اما با صدا

وقته رفتم... برو، برو  یلیاز گردنت دور نکن... من خ یطیشراچیتحت ه وقتچیاون گردنبند رو ه اینه نه... نه مار -
که فقط  یزیراز اسرار آم هیوجود داره.  یراز بزرگ هیات ونهخ یبجنگ... تو اتیزندگ یبرو فرار کن برو و برا ایمار

شدن عجله  رینجات بده قبل از د نیاطیرا از شر ش ای... برو و آرالایربرو دنبالش ما یبا تالش کشفش کن یتونیتو م
 کن برو...

 چشمام رو باز کردم. ام؛نهیدر سـ*ـ یحس باز شدن نفس حبش شده با
*** 

 ایمار
 کجاست؟ ایمل تریپ -
 آورد و گفت: شیبه چشم ها یبا انگشتان شصت و سبابه اش فشار یکالفه و عصب تریپ
 ستین یهمه نگران نیبه ا یازین زمیحالش خوبه عز -

 نگران تر از قبل گفت: ایمار
 ؟یاز من پنهونش کن یخوا یشده که م یزیچ تریپ -
 و گرفت و آرام گفت:ر اینشست دست مار ایتخت مار یبلند شد بر رو یاز صندل تریپ
 ما خوبه ینشده حال همه  یچیه اینه مار زمینه عز -

 سکوت را شکست و گفت: اریاخت یبه فکر فرو رفت سپس ب یاندک ایمار
 ا؟یآرال یحت -
بود که دخترش  دهیبه گوشش رس یزابلیکه خبر از خانم ا نیبود و سخت از ا اینگران از جواب دادن به سوال مار تریپ

پنهان کند و  ایرا از مار داسیدر چشمانش پ قتیتواند حق یدانست نم یها در بازداشتگاه است و م سیتوسط پل ایآرال
 .دیبه او دروغ بگو

 ایمار میکنیبعد در موردش صحبت م -
 گفت: تیبا جد ایمار
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 برگردم خونه. خوامیم -
 بلند شد و گفت: شیشکه از جا تریپ
 ا؟یمار یگیم یچ -
 رو امضا کن. صمیبه خونه ام برگردم هر چه زودتر برگه ترخ خوامیمن م تریپ -
 .یدار ازیو به استراحت چند روزه تحت نظر پزشک ن ومدهیتو حالت هنوز کامال جا ن ایمار یول -

 گفت: شتریب یبا لجباز ایمار
 ام ببر.لطفا من رو به خونه یخوایمنو م یکنه اگر راحت دایادامه پ نیاز ا شتریب نمونیب ینذار دلخور تریپ -
 و گفت: دیکش شیبه موها یو کالفه دست یعصب تریپ
چون  یدر اشتباه یبه اون خونه برگرد یخوایم ایجا باشه و بخاطر ارالاون ایارال یکنیاگر فکر م ای... مارایمار نیبب -

 شده. ریکه دستگ دیو خبر رس سهیاالن در دست پل ایآرال
 ادیبلند شد و با فر شیکنار زد از جا شیپتو نازک را از رو قشیعم یتوجه به زخم ها یخبر ب نیا دنیبا شن ایمار

 گفت:
 ؟یاخه به چه گناه تر؟یپ یبه چه جرم -
 را باز کرد و گفت: راهنشیپ یدکمه  دیکش یکالفه نفس تریپ
 ا؟یرما یسر سروان آرمز اورد؟ فراموش کرد ییچه بال ییدر اون شب کذا یتو فراموش کرد -

 ادامه داد: یآروم یسکوت کرد سپس با صدا یشد کم نیکف زم کیبه سرام رهیغرق در اشک خ یبا چشمان ایمار
 نباشه اما! ایکار ارال دیشا -
 :دیغر تیو با عصبان ستادیا ایتخت مار یشد رو به رو کینزد ایبه مار یسرش بلند کرد چند قدم یعصب تریپ
 ایآرال ا،یشده؛ مار وونهیکه دخترت د یقبول کن یخوایتو چرا نم ایاورد؟ مار ایبال رو سر تو و مل نیا یک یبگ شهیم -
 .میباش نیمنکر ا میتونیکرده و ما همه نم رییمدت تغ نیا یط یهمه چ ستیهمون دختر آروم ن گهید
 جن زده شده. ای... آرالاینشده آرال وونهید اینه آرال ترینه پ -
 نگاه کرد و گفت: ایبا تعجب به مار تریپ
 که جن زده شده؟ یداد صیتو از کجا تشخ ؟یگیم یدار یحواست هست چ -

 انداخت و با بغض گفت: نییسرش را پا دیرنگش کش یعسل یدست در موها ایمار
 هستم؟ یمن دختر ک یفراموش کرد -

*** 
 .میکنینباش حاال هم درستش منگران  میبه خانواده کلوز کمک کن میما به هم قول داد کریب -
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 گفت: تیکنار زد و با عصبان شینازک را از رو یپتو کریب
 شد! ریکه اونم دستگ اسیداره دخترشون آرال ازیکه واقعا به کمک ن یفرد نیمهمتر -
ندارن جز تو که  شیریدستگ یبرا یلیدل چیچون ه شهیزود آزاد م ای رید یدار یادیز ییتو که با قانون آشنا کریب -
 .یبزن یحرف ایدرمورد اتفاق اون شب و آرال یخواینم
 آمد و گفت: نییاز تخت پا کریب

 به دست و صورتم بزنم کل تنم از شدت خشم داغ شده. یآب رمیم -
 نگران به طرفش آمد و گفت: آنا
به خودت رحم کن که هنوز کامال خوب  یکن یکنم به من رحم نم یرو بذار کنار خواهش م تیعصبان نیا کریب -

 .ستیاصال برات خوب ن تیعصبان نیو ا ینشد
 رفت. یبهداشت سیتکان دادن سر اکتفا داد و به سمت سرو کیتوجه به حرف آنا تنها با  یب کریب

بود چشمش به چشمک  یراه حل یدر فکر کردن برا یکنار تخت نشست همانطور که سع یصندل ینگران بر رو آنا
کلوز داشت! به  تریناخوانده از پ امیپ کیرا برداشت.  لشیدراز کرد و موبا زیم یافتاد. دستش را بر رو لشیزدن موبا

به  ایهمراه مار هودهیو ب جای. با اصراربیزابلیخانم ا ریوقت بخ"را باز کرد  امیانداخت سپس پ یدر بسته اتاق نگاه
 "سمت خانه بر گشتم.

 گفت با خود گفت: ریو آرام ز دیکش یآرام نیه امیا خواندن پب آنا
 برگردن؟ یطانیبه اون خونه ش توننیهمه اتفاق ها م نیممکنه! چطور بعد از ا ریغ -

*** 
 ایآرال

سرد  نیدارم بر زم یهستن. حس بد بیغر بیعج یهاکه پر از نوشته یواریبه چهار د شمیم رهیخ رهیم جیگ سرم
 ریگ یزیچ هیزخم شده. تو گلوم  شبید یهاشهیدهنم کف کرده و تمام پوست دستانم از خرده ش دمیدمر دراز کش

زدن در  غیج ینه نا گهینمونده د دنشیسبه لب ر یزیو چ دهیروحم به گلوم رس ایبزرگ گو یلیخ یزیچ هیکرده 
 .زیمردن! خسته شدم از همه چ یحت دنید یوجودم رو دارم نه نا یکیتار
چشم باز کردم و خودم رو در  ییکه عاقبت به جا دهیکش یکیمن رو به سمت تار اهیس ی هیس اون ساحاال ب گهید
که چهار  یابانیخ نیبود همان آخر نایبار جمع سه نفره من و سوزان و سل نیآخر یبرا یکه روز دمید ییها ابانیخ

 یخرگوش یو موها یگل گل یبا آن لباس ها انسوز دنیکنم د ی. حس ممیو تنها دونفر خارج شد مینفر وارد شد
و درد و عذاب بدتر است. به  یکیرنگ آن خانه از هر نوع تار یلباسش در کنار در قهوه ا یبسته اش با خون بر رو

آن  یبلند شدن از رو به رو یبرا یتالش یترسم؛ ول یم نمیب یرا نم هیآن سا یکنم ول یسمت چپ و راستم نگاه م
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را که  اهیس هیحاال آن سا یکنم ول ینگاه م گرید یکنم به سوزان بار یکنم. خودم را جمع م ینمترسناک  یخانه 
بنده و  یشکل م بشیبد ترک یو چهره  شهیهر لحظه برام واضح تر م هی. سانمیب یدست بر شانه سوزان گذاشته م

بلند  میاز جا فتمیلحظه ب نیا ادی امخو یبندم نم یکنه. چشمام از ترس م یرا اشاره م ایحاال با دست دومش به من ب
 اریاخت یلحظه ب کیدر  یکنم ول هیرسانم قرار است به آن تک یم واریاست خودم را به د کیشوم همه جا تار یم

 کنم. یرا حس م میبر لب ها دهیو چک میابروها انیخون م یشود و حس گرم یم دهیکوب واریسرم به د
*** 

 ایمار
صبر و تامل  گهیوحشتناک بشم د یرو گرفته بودم بر خالف تمام مانع ها و اتفاقات ترسناک وارد اون خونه  ممیتصم

 دمیام کش یکه من در دوران کودک یدرد دمیجگر گوشه ام بود حاال که فهم میدر توانم نبود حاال که بحث دخترها
 ایکتوریحاال که مامان و یهر چه بخواهد بشود؛ ول بگذارشوم  دانیگرفتم بجنگم وارد م میکشه تصم یداره م ایآرال

 .رومیگفته بروم پس م
 تریپ -
 چشم از رو به رو گرفت و گفت: ایمار یصدا دنیور بود با شنبه جاده در افکارش غوطه رهیخ تریپ
 ایجانم مار -
 شه؟یخوب م یک ایمل -
 و گفت: دیکش یآه تریپ
 .ستیمعلوم ن یک یول شهیبه دست اوردن حافظه اش ذکر نکرد فقط گفت خوب م یبرا یدکتر زمان -
 شه؟یمرخص م یک -
 نداره. یشکستگ ایزخم  چیچون ه میمرخصش کن میتون یم میدکتر گفت هر وقت بخوا -
 باشه؟ مارستانیب یچند روز یبرا شهیم -
 داد و گفت: یسرش را تکان ایمار دهیچیکالفه از افکار پ تریپ
 !ایفهممت مار ینم -

 :دیگو یشود و م یم رهیبه جاده خ ایمار
 بپرس. یدیهرجا شو نفهم -
 ؟یکن یرو از من مخف یزیچ یکنیم یتو سع ایمار -
 نه _
 نبود! یجواب قانع کننده ا ایمار _
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 ندارم. یا گهیجواب د _
 همه عجله رو بدونم. نیا لیدل خوادیدلم م _
خواستم  ینم گهینداشتم د یخوب یازش خاطره ها یو از بچگ ادیبدم م مارستانیکه من چقد از ب یدونیم تریپ -
 اونجا بمونم. شتریب
 ارم؟یرو االن به خونه ب ایمل یخوایچرا نم ایمار _
 ازیزمان ن یمن آسونه؟ من کم یبرا یکنیشده فکر م ریدخترم حافظه اش رو از دست داده و دختر اولم دستگ تریپ -

شده هنوزم نتونستم به  ریدستگ ایقبول کنم هنوزم تو شوک هستم هنوزم نتونستم قبول کنم آرال وناریدارم تابتونم ا
 یکه جا نزنم در زندگ ارمیکه کم نم دهیم دیبه من ام دنشونشناسه. اره بو یمن رو نم گهید ایخودم بفهمونم که مل

 نپرس. یزیاز من چ نیاز ا شتریب تریکنم پ ی. خواهش مزهیر یفرو م شتریکنم هر روز داره ب یکه حس م
*** 

 ؟یکلوز خبر دار یآنا از خانواده  -
که متوجه رفتار آنا شد سرش را به طرف  کریکرد. ب یم یدستش باز فیگفتن و نگفتن با انگشتان ظر انیدودل م آنا

 سپس آرام گفت: دیکش یپنجره اتاق برگرداند آه
 براشون افتاده؟ یاتفاق -
 خورد و گفت: یاش تکان یبر صندل دیبا انگشتانش کش یکرد دست از باز یبه او نگاه نم مایقمست کریب نکهیاز ا آنا
 لیخونه شدن و دل یراه هیبستر مارستانیکلوز گفت که همراه خانمش که در ب یآقا ؛یشده ول یچ قایدق دونمینم -

 رفتنشون به خونه اصرار خانم کلوز هستش.
 شد و گفت: رهیچشم از پنجره گرفت به چشمان آنا خ کریب

 باشه؟ تونهیم یاصرارش رفتن به اون خونه چ لیدل -
 همراه تنها فقط همسرش به خونه برگشتن. یتیتعجب کرده و با نارضا اشییهوی. همسرش هم از رفتار دونمینم -
 ؟یدختر کوچکترش چ -
 ! حافظه اش رو از دست داده.ایاوه مل -
 تعجب گفت: با کریب

 چطور؟ -
 !ارهیرو بخاطر نم یزیبراش افتاده که فعال چ یچه اتفاق دونمیهم نم ایو مل زنهینم یحرف چیخانم کلوز ه _
 باشه؟ تونهیم ایکار آرال یبگ یخوایم_
 انداخت. نییسرش را پا یحرف چیبدون ه آنا
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 و گفت: دیدر آن حس کرده بود کش یاش که درد کم نهیبه سـ*ـ یدست کریب
. لطفا با پزشک میدیاز دست م میکنم وقت رو دار یحس م شتریب یگیبهم م ریاخ اناتیاز جر شتریآنا هر چه ب -

 برگردم خونه. دیصحبت کن که من رو مرخص کنه با
 با تعجب گفت: آنا
 یتونینم یج بشخار مارستانیهم از ب یو اگر بخوا ستین مارستانیخروج از ب یبرا ی! االن اصال وقت مناسبکریب -
 !یاز کار کردن مرخص یمدت یرفته تو االن برا ادتی کری. بیوضع انجام بد نیرو با ا یکار چیه
کمک  کیباشه هم  تونهیکار م قیمن از طر یهم بهت گفتم کمک کردن به خانواده کلوز هم برا شیپ یآنا دفعه  -

 .یانسان
 !ستیاالن اصال خوب ن کرحالتیب یول -
خروج  یمن رو برا یزیاز هر چ شتریخودش ب نیمرموز برگشتن ا یبه اون خونه  یآنا خانواده کلوز به طرز مشکوک -

 اندازه. یبه عجله م مارستانیاز ب
 بلند شد و گفت: یبه ناچار از صندل آنا
 با دکترت صحبت کنم. رمیم -

*** 
 ایمار
از جلو  لمیف هیمثل  شیاشتم تمام اتفاقات گذشته و چند مدت پخونه گذ نیقاطعانه پا به ا یمیکه با تصم یلحظه ا از

 بیکه سروان ارمز آس ییو شمرده به طرف آن جا ترآرامیکردم بدون توجه به پ یخون حس م یچشمام گذشت. بو
 بود قدم بر داشتم. دهید
 ا؟یمار یریکجا م یدار _
 .تریپ گردمیاالن بر م -

 یی. به پله هادمیرس نیزم ریافتادم. به در ز یم ییترسم در همون شب کذا ادی شتریشدم ب یم کینزد شتریچه ب هر
 میدر جا تریپ یصدا دنیکتفم و شن یبر رو یبروم که با گذاشتن دست نییخواستم از پله ها پا دمیکه شکسته بود رس

 توقف کردم.
 .ستیداخل تو حالت خوب ن میبر ایمار -

 وارد خونه شدم. تریسرم رو تکون دادم و همراه پ یحرف چیه بدون
*** 

 گفت: کریوارد خانه شدند. آنا رو به ب کریهمراه ب آنا
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 اتاق برات مرتب کردم. زمیعز -
 و گفت: دیحرفش پر انیم کریحرفش را نداده بود که ب یادامه  هنوز

 .نمیشیجا در سالن م نیندازم هم ازیآنا من حالم خوبه به استراحت ن -
آمد و دستش را  کریداد و به سمت مبل سه نفره رفت و کوسن ها را مرتب کرد سپس به طرف ب یسرش را تکان آنا

 مبل نشست. یبر رو کریگذاشت و آرام با هم قدم شد تا ب کریپشت کمر ب
 .ارمیاالن برات آب پرتقال م -
 .اریبرام لپ تاپم رو ب زیآنا قبل از هر چ -
 .زمیباشه عز -
را در  کریبرداشت و به سمت سالن رفت. آنا لپ تاپ ب زیم یرفت و لپ تاپش را از رو کریت اتاق کار ببه سم آنا

 کنارش گذاشت و گفت:
 کر؟یب یخواینم یا گهید زیچ -
که  ییروشن شدن لب تابش چشم از جا ینه اکتفا کرد. با صدا یهمانطور که غرق در فکر بود فقط به کلمه  کریب

ان، بود. که فرستاده شده شیکه برا ییها لیمیا دنیشد. مشغول د رهیبود گرفت و به صفحه لب تابش خ رهیبهش خ
 آن را باز کرد. عیکه منتظرش بود افتاد سر یلیمیچشمش به ا

 آرمز. یسالم آقا -
 رو به دست اوردم. منتظر تماستون هستم. نولیب ایمار یاطالعات گذشته تمام

شدم. پتورا ارام کنار زدم و از تخت  رهیخ تریغرق در خواب پ یبود به چهره  دهیب از سرم پرخوا یبود ول بیعج دیشا
کردم و بعد از مطمئن شدن از خواب بودنش به سمت در اتاق رفتم. در رو به  تریپ یبه چهره یآمدم باز نگاه نییپا

بود آرام و  یکیسالن غرق در تار اددیپنج عصر رو نشون م تشدم ساع رهیباز کردم و خارج شدم به ساعت خ یآرام
کنار  رهیرنگ ت یخاکستر یبود ابرها یگرفتم و به سمت در سالن رفتم در را باز کردم هوا ابر واریشمرده دست به د

بازوهام گذاشتم. هوا سرد بود و  یتنم دستام رو یداد. با سوزش سرما یرو م یهم در آسمان خبر از باران رگبار
کردم  یبر پوست شکمم م یتنم کردم. احساس سوزش کم یرنگم رو برداشتم و به آرام یاقهوه یطاقت فرسا! پالتو

و موهام رو  دیوز یم یتند یهوا ستادمیا اطیرو پام کردم و از سالن خارج شدم در ح میتوجه به او کفش ها یب یول
 دمیکش یقیرفتن نفس عم یم رژه مام در مقابل چشما شتهچند لحظه بستم تمام گذ یگرفته بود. چشمام برا یبه باز

قبل نتونستم انجامش بدم و با  یرو که سال ها یکار دیخودم رو گرفته بودم با میتا بر خودم مسلط باشم. من تصم
کمکم  ایکتوریمامان و"به چشمانم آوردم و با گفتن ینجات دخترام انجام بدم. فشار یترسم مواجه بشم االن برا

شد قدم برداشتم. هر چه  یآرمز زخم یکه آقا ییاونجا اط،یآهسته به سمت راست حرو باز کردم و  چشمام "کن
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تند؛  یشد. هوا یم شتریو ب شتریپام ب ریز یزییزرد پا یخش خش شکستن برگ ها یشدم صدا یم کیشترنزدیب
 !زدیزرد رو به سر و صورتم م یبرگ ها یحت
رفتن از  نییپا نیداشتم ب دیشدم. ترد رهیرنگ خ یتوس یچند لحظه به در بسته  یبرا دمیرس نیزم ریدر همان ز به

شده  یآرمز زخم یکه آقا ییلحظه چشم از در بسته گرفتم و پشت به آن به جا کینرفتن! در  ایشکسته  یپله ها
جابه  یصدا ،یعصرآسمان ابر نیزوزه هوا در ا یاشود صد یبود نگاه کردم. به سمتش قدم برداشتم. هوا تند تر م

آرمز  یکه اقا ییبه جا دنیرس یکرده است. قدم هام برا گرید یفضا را طور نیزم یبر رو ختهیر یبرگ ها ییجا
داشتم  شیرسم تشو یبه آن جا م ایکنم  یدونستم که اخرش توقف م یبود کند تر شده بود. خودم هم نم دهید بیآس

 ایآرال نکهیکرد تصور ا یم شتریب ایرومم آرالدخترک آ یبستم هر نفس از من داغ دردم برا یلحظه ا یچشمانم را برا
بار آمده بودم کار  نیمن ا یکرد؛ ول یم شتریو ب شتریآرمز آغشته شده دردم را ب یدستانش با خون آقا نجایدر هم

کردم و انتقام تمام درد و رنج ها و  یم مشتمو دیناتمومم که که سال ها آن را فراموش کردم را تمام کنم من با
رفتم چکه  نیزم ریگرفتم و به سمت ز نیکردم. چشم از زم یکار را م نیا دیگرفتم من با یرو م ایر فکتوررفتن ماد

 واریشد دست به د یشکسته طوالن یکردم نگاهم به آن پله ها یحس م میقطرات باران را بر سر و شانه ها یها
 متیاگر شده به ق یدادم حت یو دخترم را نجات م دمیجنگیم دیپله گذاشتم با نییاول یرا بر رو دمق نییگرفتم و اول

 جانم!
بود به پشت سرم  کیهل دادم. همجا تار یدر گذاشتم آن را به آرام یرا به سمت در بردم انگشتانم را بر رو دستم
شدن باز سرم را به سمت آن  یتر م رهیگرفت و ابرها ت یو به آسمان نگاه کردم باران هر لحظه شدت م دمیچرخ

جنگ گذاشتم اما ناگهان از  دانیقدمم را به م نیهل دادم اول شتریاخر را هم گذشتم در را ب یچرخاندم پله  یکیتار
 شدم. هوشیپشت شئ که بر دهانم قرار گرفت چشمانم رفته رفته بسته شد و ب

*** 
 لیکنار لپ تاپم شدم موبا زیم یآنا بر رو لیکردم متوجه چشمک زدن موبا یرا چک م میها لیمیا هیکه بق همانطور

 را باز کردم. امینتواستم صبر کنم و پ نیاز ا شتریکلوز ب یآن هم از طرف آقا امکیپ کی دنیرا برداشتم با د
 مهم! اریموضوع بس کیدرمورد  میباهم صحبت کن دیوقت دار یزابلیخانم ا ریوقت بخ -

 میکلوز را برداشتم. از جا یاقا یخارج کردم و شماره  را لمیمبل برداشتم و موبا یتاپ را بستم و کتم را از رو لپ
سخت بود؛  یمن کم یبرا یآنا متوجه شد از خانه خارج شدم. رانندگ نکهیبلند شدم کتم را در دست گرفتم و بدون ا

کلوز  یو با سرعت محل را ترک کردم و مشغول تماس به آقا مدر را زد موتیدادم ر یکار را انجام م نیا دیبا یول
 شدم.
 سالم _
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 .دییسالم بفرما -
 و باهاتون صحبت کنم. نمیحتما شما رو بب دیکلوز من آرمز هستم با یاقا -
 من... یبله باشه ول -
 .رسمیم گهید قهیدارم چند دق ادیآدرس خونتون به  دونمیم دونمیم -

 د که انا متوجه نبودنم شده استدا یخبر م لمیموبا یپرت کردم و بر سرعتم افزودم. صدا یصندل یبر رو لیموبا
 و گفتم: دمیکش ینفس

 ارمز راهم را ادامه دادم. یمتاسفم که مجبورم نگرانت کنم آنا متاسفم. و به سمت خانه آقا -
 کلوز در را باز کرد و گفت: یشوم اقا کیشدم قبل از آن که به در نزد ادهیرا توقف کردم و از آن پ نیماش

 .دییبفرما -
 گریرنگ شده بود. پا به خانه گذاشتم حاال د یهمه جا خاکستر دیبار یدت گرفته بود و گاه باران نم نم مش اریبس هوا

کلوز به سمت سالن رفتم و بر مبل  یخانه شود کامال واضح شد. همراه آقا نیتوانست متوجه وحشت ا یم یهر کس
 نشستم و گفتم:

آنا رو در  نیخواست یافتاده که م یمهم اریو متوجه شدم که حتما اتفاق بس دمیآنا د لیموبا یشمارو رو امیمن پ -
 .دیبگذار انیجر
 نشست و گفت: می. رو به رودمینفس سرکش کیرا به سمتم گرفت با تشکر آن را برداشتم و  یاب وانیکلوز ل یآقا
تو سرش داره  یکنم نقشه ا یم دونم چرا احساس یقابل هضم شده نم ریبرام غ مارستانیبعد از ب ایمار یرفتارا -

 خونه انجام بده. نیتو ا خوادیکه م
 دادم و گفتم: هیگذاشتم و بر مبل تک زیم یبر رو وانیل

 .نیبرد یم یا گهید یو اون رو به جا نیشد یبهتر بود مانع م -
 گذاشت خم شد و دستانش را درهم قفل کرد و گفت: شیپاها یزانو یکلوز آرنج دستانش را بر رو یاقا
اتاق در هتل گرفتم  هیبراش  ارمین نجایاون رو به ا گهیگرفت بودم بعد از اون اتفاقات وحشتناک د میبا خودم تصم -
 خونه. نیبعد از به هوش اومدن اصرار داشت که برگرده اون هم به ا یول
 ؟یاریبه دست ب اصرارش لیدل ایاز حرفاش  یسر نخ ینتونست -
گشت در  یو بعد از کل ستیمتوجه شدم که در تختش ن شیساعت پ کیکه من رو قانع کنه نداد.  ینه نه جواب -

کردم داشت به داخل  دایپ نیزم ریاون ز یباشه اون رو جلو فتادهیبراش ن یاتفاق نکهیاز حد از ا شیب یخونه و نگران
 بود. بیکامال برام عج نیرفت ا یم نیزم ریاون ز

 خوردم و با تعجب گفتم: یتکون میجا در
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 یماریب طیاون با توجه به شرا یبرا یمناسب یباشه اونجا اصال جا نیزم ریوارد اون ز خواستیم ییچرا به تنها یول -
 !ستیاش ن

 یهوشیب نیکه ا یکردم در حال هوشیاز دست دادم و اون رو ب ارمیلحظه اخت کیدر  نمیدونم بخاطر هم یاوه م -
 کردم. یکار رو م نیا دیبراش مضره و نبا یلیخ
 االن کجاست؟ -
به  خوامیکه کامال خوب نشده در اتاق قفل نگه دارم نم یگرفتم فعال تا زمان میتصم یچرا ول دونمیتو اتاق. نم -

 برسونه. یبیخودش اس
 شدم و گفتم: رهیکلوز خ یچشمان آقا به
 شده؟ یماریب نیدچار ا یکلوز همسرتون بر اثر اتفاق بد یآقا -

 یکم شیمنتظر جوابش موندم. تعلل کرد در جا تیفرار از واقع ایرا داشت  قتینگاهش خبر از نگفتن حق دنیدزد
 تکون خورد و گفت:

 .ستین نطورینه نه اصال ا -
ل را مراح نیو سال هاست ا میهست سیما پل میده صیتشخ میتوان یدروغ را م یدانست ما حت یکلوز نم یاقا

 .میشو ینگاه متوجه م کیرا در  زیهمه چ یو ما به خوب میگذراند
 بلند شدم و گفتم: میجا از
موضوعش هستم و  ریگیمن پ دینگران نباش ای. و اما در مورد آرالدیبذار انیافتاد من رو در جر یاگر اتفاق دوارمیام -
 روزها اونجا بمونه. نیاز ا شتریذارم ب ینم
 کلوز از جاش بلند شد دستش را ارام بر شانه ام گذاشت و گفت: یآقا
 آرمز. یممنونم آقا -

 آن جا بود رفتم. ایکه آرال ییشدم وبه سمت جا نیماش سوار
*** 

 یبلند شدم بر تخت بودم کم میرفت دو دستم بر سرم قرار دادم و با از جا یم جیچشمام باز کردم سرم گ یحال یب با
امدم و به سمت  نییشد؟ از تخت پا یچ یول نیرزمیبار رفته بودم به داخل ز نیاخر دیا یم ادمیاوردم  به ذهنم فشار

 و گفتم: دمیبه در کوب یمشت کردمباز نشد! تقال  یدر رفتم خواستم در را باز کنم ول
 شه؟یدر چرا باز نم نیا ییتو کجا تریپ تریپ -
 تریپ تریپ_

 افتاده بود؟ یچه اتفاق نجایبلند تر شده بود ا ادمیفر یصدا
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 و گفتم: دمیبه در کوب یشود مشت یم کیدارد به در نزد یکردم قدم حس
 تریپ -
 یبهتره استراحت کن زمیعز ایمار -
 آروم گفتم: یخوردم با صدا کهیاروم شدم  تریپ یصدا دنیشن با
 در چرا قفله؟ نیدر رو برام باز کن ا -
 تا حالت بهتر بشه. یاستراحت کن یمدت یبرا دیتو با -
 گفتم: رتیح با
 ؟یکنیم یکار نیمگه من بچه ام که همچ تر؟یپ یچ یعنیکارا  نیا -
 !ایمتاسفم مار رمیرو بگ یخطر احتمال یجلو خوامینه فقط م -
 در رو باز کن. تریپ -

 .ستیاز باز شدن در ن یدهد خبر ینشان م تریپ یدور شدن قدم ها یشد صدا یم شتریهر لحظه ب تمیعصبان
*** 

 سیکتم از اداره پل دنیاونجا بمونم بدون پوش نیاز ا شتریناراحت شدم نتونستم ب یلیدر اون وضع خ ایآرال دنید با
بار  نییاول یبرا یذره ا یخاک نم دار حال و هوام حت یباران بند اومده بود اما بو دمیکش یقیرفتم و نفس عم رونیب

بکنه  یکمک نیتونست بهش کوچکتر ینم چکسیشد و ه یم یکه داشت قربان یدختر یخوب نکرد نگران بودم برا
 یصندل یاز رو لمیرفتم موبا نمیاومدم و به سمت ماش نییاما من با خودم عهد بسته بودم کمکش کنم. از پله ها پا

نگرانش  یصدا دنیتماس و شن یبا برقرار دمیکش یفسو ن دمیام کش قهیبه شق یآنا دست یتماس ها دنیبرداشتم با د
 دادم و گفتم: هیتک نیدستم به در ماش

 آنا مجبور شدم باو... خوامیواقعا معذرت م دیببخش دیببخش -
 ؟ییمعلوم هست کجا یتو منو نگران کرد کریب یول -
 دارم. ازیمن به کمکت ن -
 کر؟یبرات اتفاده ب یاتفاق -
 ؟یینه نه کامال خوبم. کجا -
 اوه خونه منتظرت بودم به سرکارم نرفتم. -
 ؟یبکن ییکار کوچولو هیبرام  یتونیم -
 .زمیبگو عز -
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اداره  ایو ب اریهمشون ب یاریرو برام ب شهیکلوز م ایآرال یماریکه مربوط به ب یمطبت و تمام مدارک یکه بر خوامیم -
 .سیپل
 ؟کریب یاز کارت مطمئن -
 بله زودتر خودت برسون منتظرتم. -

وقته فکرم  یلیرو که خ یکار دیشدم با رهیفرمون گذاشتم و به رو به رو خ یشدم و دستام و بر رو نیماش سوار
 دادم. یمشغول کرده رو انجام م

*** 
 ایمل

من  ارمیب ادیاز خودم به  یچیتونستم ه یکردم. نم یخودم گم م شتریکردم ب یخودم نگاه م نهیبه آ شتریب یچ هر
برام  یچه اتفاق ستن؟منیکه گفتن خانواده من هستن پس چرا ن ییاز گذشته فکر کنم؟ اونا یزیبه چ تونمیچرا نم

از اتاق خارج شدم. سالن  یچیکردم و بدون توجه به ه اماومدم کفش هام پ نییگرفتم از تخت پا نهیافتاده؟ چشم از ا
 که مشغول با چند نفر بود رفتم و گفتم: یذشتم و به سمت پرستارگ یعده ا انیشلوغ بود از م

 بمونم؟ نجایا دیبا یمن تا ک -
 و گفت: دیحرفم دست از صحبت کردن با اون چند نفرکش دنیشن با
 .یبرن. بهتره استراحت کن یدنبالت و تورو م انیم یبرو سرجات خانوادت به زود ایمل -
 ان؟یب خوانیم یمن خسته شدم اونا ک یول -

 بر شانه ام گذاشت و گفت: دست
 .میبه اتاقت برگرد میبهتره بر رسنیاونا هم م یخورده استراحت کن هیاگر  -
 ییتقال نیاز ا شتریکردم ب یچشمام بستم و سع دمیتخت دراز کش یهمراه پرستار به اتاقم برگشتم رو یناراحت با

 مرد چشمام باز کردم. کیسالم  دنیاوردن نکنم اما با شن ادیبه  یبرا
*** 

 ! در باز کردم و گفتم:دیخورد از فکر دور شدم و به انا نگاه کردم بالخره رس نمیماش شهیکه به ش یآروم یتقه  با
 ؟یکه بود اورد ییزایآنا تمام چ -
 داد و گفت: یسرش رو تکون آنا
 دکتر قبل از من بود اوردم. هیکه توسط  یدرمان یاره خب همشون حت -
 .زمیواقعا ازت ممنونم عز -
 بر قدم هام افزودم. ایپوشه رو از دستش گرفتم و با عجله به سمت اداره رفتم و با گفتن همراهم ب -
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 جان با عجله بهش گفتم: دنیاداره شدم با د وارد
 نجاست؟یهنوز ا سیرئ -
 ن؟یخوب یزابلیاره هستش. سالم خانم ا -

در را باز  دییبفرما یبه در زدم با صدا یتکون دادم و از ان ها دور شدم به سمت اتاق سرهنگ رفتم و تقه ا یسر
 کردم و وارد شدم.

 !یکه باز اومد نمیبیسالم سروان آرمز م -
 مقابلش کردم و گفتم: میتعظ

 .خاص لیبار با مدرک و دال نیباهاتون صحبت کنم البته ا یکم نیاگر اجازه بد -
 اشاره کرد و گفت: یبه سمت صندل دستش

 البته بفرما. -
 نشستم و رو به سرهنگ گومز گفتم: یصندل یرو بر
دکتر روانشناس بود رو اوردم  کیاز  شتریندارن و تحت درمان ب یکلوز حال خوب ایخانم آرال دهیکه نشون م یمدارک -
 .دیبکن یبهم کمک دیبتون دوارمیام
 پوشه رو به سمتش گرفتم.دراز کردن دستش  با

 سرش بلند کرد و گفت: یپوشه بود شد بعد از کم نیکه درون ا ییبرگه ها یبررس مشغول
 دکتر روانشناسش همسرتون بود؟ نیاخر-
 بله بله -
 باهاش صحبت کنم. دیبا -
 بله فقط چند لحظه. -
نگران بود صداش  اینشسته بود و گو یصندل یرفتم. آنا بر رو رونیکردم و از اتاق ب یمیجام بلند شدم و باز تعظ از

 زدم از جاش بلند شد و گفت:
 بهت بکنن؟ یشد؟ تونستن کمک یخب چ -

 تکون دادم و گفتم: یبه آروم یکم سرم
دختر انجام بده وضع  نیا یبرا یتونیکه م یهر کار کنمیباهات صحبت کنه. آنا خواهش م خوادیسرهنگ گومز م -

 اصال... دمینداره من اون رو د یخوب طیو اصال شرا ستیاصال خوب ن شیروح
 .کنمیم ادیاز دستم برب یهر کار کریمطمئن باش ب -
 ممنونم. -
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 گومز سرش را از برگه ها برداشت و گفت: ینشست آقا میآنا وارد شدم آنا رو به رو همراه
  ؟یاواخرش بگ طیاز شرا شهیم -
 صاف نشست و گفت: شیاز موهاش پشت گوشش فرستاد در جا یطره ا آنا
که به اون ها واردار بود  کردیم ییدرمان نبود کارها یبه شرکت کردن در جلسه ها یحالش اصال خوب نبود و راض -

 رفتارش نداره. یرو یو کنترل ستیدست خودش ن ارشیکرد اخت یو مدام تکرار م
 کنه؟یاون رو وادار م یکه کس دیبگ دیخوایم یعنی -
 یخودش نجات بده و من حت یحت تونهیقرار گرفته که نم یطیدر شرا یول هیکامال درسته اون دختر کامال آروم -

 دادم که... صیتشخ
 ؟یکه چ -
کلوز  ایدکتر روانشناس علت رفتار آرال هیمن به عنوان  یقابل درک نباشه؛ ول یبراتون کم دیگومز شا یراستش آقا-

 .دمیم صیموجود تشخ کیتوسط  ریتسخرو 
 موجود؟ کی -
کردم  قیبه اون خونه رفته آرامش نداره و من به عنوان دکترش تحق یکه اون از وقت کنهیتکرار م شهیهم ایآرال -

 یگفت که برا یکرد و حت انیموضوع ب نیهم صحبت کردم و اون هم هم شیبا دکتر قبل یپرس و جو کردم و حت
 اش کامال وحشتناک بوده! جهیو نت هکرد زمیپنوتیخانواده اش ه یاون رو در کنار اعضا یجلسه درمان کی

 کرد و گفت: فشیشد که آنا دست در ک قیبه برگه ها دق شتریگومز ب یآقا
 نداره. یمشکل یصحت عقل ایآرال دهیرو اوردم که نشون م یگومز براتون برگه ا یالبته آقا -

 شد سپس گفت: رهیدر برگه خ شتریگومز ب یداد. آقاگومز  یرا در دست آقا برگه
 د؟یبکن یچه کار نیخوایم -
 میخارج کن ستین طشیباتوجه به شرا یمناسب یکه اصال جا نجایاز ا دیاول با یقبل از هرکار دمیم حیخب من ترج -

 .میکن یم یرو ط یریمراسم جن گ یاجرا یبرا سایکل یو بعد مراحل قانون
 .ستیها ن یآسون نیکه کار به ا دیدون یحتما م -
 .دیموضوع نداره کش نیدر ا ینقش چیکه ه یقربان کیکه دست از  شهینم یبله ول -
که تا اون موقع به  دیمواظب باش دیبا یول دی. اون رو ببردمیاش رو انجام م ی. مراحل قانوندیتون یبله موافقم. م -

 نرسونه. بیآس یکس
 تحت درمان منه مواظبش هستم. ایدفعه خانم آرال نیا -

*** 
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 زدم: ادیتخت بلند شدم و فر از
 !ستیدر رو باز کن کارت اصال منصفانه ن تریپ -
 و گفتم: دمیبه در کوب یتر شدم مشت آروم کیدر اتاق نزد به
 ؟یفهمیدارم م یبه آرامش و آزاد ازین یزیاز هرچ شتریمن ب یکنیحالم بدتر م یکارات دار نیبا ا -

 کردم و گفتم: هیبه در کردم به آن تک پشت
 تریپ میدر باز کن بذار باهم صحبت کن -

نداشتم جون دخترم ذره ذره داشت  یادیکرد من وقت ز یم یمن رو عصب زیاز هرچ شتریب نیداد و ا یرو نم جوابم
 یبا خبر م یطانیخونه ش نیکنم و از راز ا یرو عمل ایکتوریمامان و ییزودتر حرف ها یهر چ دیشد و من با یاب م

 تونستم چطور چطور؟ یدر بسته چطور م نیبا ا یشدم ول
بود که  بیتنم داغ شده بود به سمت پنجره اتاق رفتم و اون رو باز کردم عج تیجام بلند شدم از شدت عصبان از

 ایل فکر کردن شدم مارو چشمام بستم و مشغو دمیسرد در جام لرز یبود با برخورد هوا دنیبار یهنوزم اسمان اماده 
چشمام باز کردم بدون  یکرد یم دایاتاق پ نیاز ا وجخر یبرا یراه دیبا یکرد یم یکار دیفکر کن فکر کن تو با

 نجایا یکی دیکردم قطعا با یم دایرو پ دکی دیکل دیاولش رو باز کردم با یرفتم کشو یبستن پنجره به طرف پاتخت
 یم دایپ یراه دیمن با یاون رو برداشته ول تریشدم قطعا پ یم دینا ام شتریگشتم ب یم شتریب یباشه. هر چ دیباشه با

شدن به  رهیخ یدر ذهنم جرقه زد و پس از کم یلحظه فکر کیدر  ایمل لیموبا دنیو د تریکردم. با باز کردن کمد پ
 در دستم لب زدم: لیموبا

 بزنم متاسفم. یرکا نیدست به همچ یتو من رو مجبور کرد یول تریمتاسفم پ -
*** 

 ؟یاورژانس خبر کرد کریب -
 .یبهش بزن یهوشیب هیوقتشه  گهیاره اره تو راهن د -
 .ایباشه همراه من ب ازیبه کمکت ن دیباشه فقط شا -

قلبم  دنشیرفتم د دیلول یم یحال یافتاده و دور خودش با ب کیتار یواریچهار د کیکه در  ایآنا به سمت آرال همراه
قفل  کنهیدونستم چقد بخاطر من مقاومت م یاونم م یآنا هم چقد سخته ول یبرا دنشیدونستم د یاورد م یبه در م

 لب زد: یآروم یلیخ یآنا با صدا میرو باز کردم و آروم همراه آنا وارد شد
 .ریشو و دوتا دستاش بگ کینامحسوس بهش نزد یلیخ کریب -
 باشه -
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که  یموجود ترسناک کیشده بود به  لینبود تبد یانسان معمول هی هیدختر اصال شب نیشدم ا کینزد ایسمت آرال به
 در حاله جون دادنه.

بهش نگاه  رهیچشماش باز کرد فقط خ ینکرد تکونم نخورد با سخت ییدوتا دستاش گرفتم تقال ستادمیسرش ا یباال
 کردم یم
 حله؟ یهمه چ کریب -
 ایآ...آره آنا ب -
 از جاش بلند شد و گفت: ایسرنگ در تن آرال کیتوسط  یهوشیوارد کردن ماده ببا  آنا
 .شهیم هوشیکم کم ب گهیاالن د -

بزنه  یحرف خوادیاش رو از هم جدا کرد حس کردم م دهیخشک یکردم لب ها یدختر نگاه م نیا یبه چشما هنوزم
 کردم کیگوشم بهش نزد ومدیصداش درن یول
 ؟یکنیچکار م یدار کریب -

 خش دار گفت: یآروم با صدا یلیو خ دیکش یشدم نفس کیبهش نزد شتریتوجه به سوال آنا ب بدون
 ... بهش... بگ...دهی... ش مبیدا... ره فر -
 بست یشد و چشماش با آروم لیصداش رفته رفته تحل و

*** 
 و گفتم: دمیبه در کوب تریداد پ یدر و صدا دنیکوب یصدا با
 شنوه؟یصدام م یکس یآها نجامیمن ا دیم در رو برام باز کنکن یخواهش م -
نگاه کردم همانطور که دستاش به پشت بود و داشتن به آن  تریپ یاومدم به چشما رونیباز شدن در اتاق از اونجا ب با

 زدن گفت: یدستبند م
 ؟یتو چکار کرد ایمار -

 ازش گرفتم و گفتم: چشم
 !یتو در رو من قفل کرد یمن بهت گفتم ول یمادر گذاشت هینقطه ضعف  یتو دست رو یول تریمتاسفم پ -
 :زدیم ادیفر یبود و ه دهیشد ترس یم دهیهنوزم شن ادشیداد و فر یاز خونه خارج شد ول سیهمراه دوتا پل تریپ
 نداشتم یبهشون بگو که من قصد بد ایکنم تنها نمون مار یخواهش م ایمار -

حس مادرانه ام منو کور  یقرار بدم ول یطیشرا نیخودم در چن یاصال دوست نداشتم روز دمیشن یم یبه خوب صداش
 کردم. یام رو تموم م یکار نصف تموم که سال ها مثل خوره افتاده به جون زندگ نیا دیکرده بود و با

*** 



 

 

126 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 جوکالزینب 

 خم کردم و گفتم: یبود سرم کم ستادهیتخت گذاشتن و به سمت آموبوالنس بردن آنا کنارم ا یرو ایآرال
 .یو کمکم کرد یممنون که در کنارم بود -

 زد و گفت: یمحو لبخند
کارت چقد برات  نیا دونمیدارم و م مانیبه کارهات ا یلیمن هم مهمه من خ یتو مهم باشه برا یکه برا یهر چ -

 مهمه نگران نباش تا اخرش هستم.
 شدم و بعد از آمبوالنس حرکت کردم. رو به آنا کردم و گفتم: نیآنا سوار ماش همراه

 داشبورده. یتو یبهم بد لمیموبا شهیم زمیعز -
تو دستم نگه داشتم و خطاب  لیجواب نداد موبا یکلوز شدم؛ ول یکردم مشغول تماس با آقا یم یکه رانندگ همانطور

 به آنا گفتم:
 نگه داره؟! خوادیم یمدت یبرا اتاق یکلوز همسرش تو یکه آقا یخبر دار -
 با تعجب گفت: آنا
 !شمیمتوجه نم -

 تکون دادم و همانطور که چشم به جاده دوخته بودم گفتم: یسر
گرفته تا فعال حال همسرش کامال خوب نشده از  میخونه اومده و تصم نیباز به ا یهمسرش با هدف کنهیفکر م -

 اون مراقبت کنه.
همه اتفاق حاضر شد به خونه اونم با  نیکلوز اون چرا بعد از ا یآقا زنهیرش مشکوک مخب البته رفتار همس -

 اصراربرگرده؟
 داره. یقانع کننده ا یلیخ لیکنم دل یحس م یآنا ول دونمینم-
رو در  یوحشتناک اریشب بس کیو  ستیاش اصال خوب ن یحال جسمان ایبا نظرت مخالفم مار یول کریب دیببخش -

 بیبازگشت دوباره به اون خونه ترق یاون رو برا تونهیم یزیشد چه چ مارستانیبه ب یاون خونه گذرونده که منته
 کنه؟

 ...یچیخب ما که ه -
 بدون ادامه حرفم تماس برقرار کردم. لیموبا یزنگ صدا با
 . ممنونممیداد بیترت یما همچ دینباش یزی. نگران چمیبه خونه شما هست کیسالم پدر... ما نزد -
 مونده؟ یادیراه ز کریب -
 .میرسیم میدار بایتقر گهینه نه د -

*** 
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آن  دمیجنگ یخونه م نیکردم در ا یتمام تالشم رو م دیبا ایجنگ بود من مار یکه عرصه  یمن بودم خونه ا حاال
 .ییهم به تنها

رفتم هوا کامال  نجرهیرفته بود پنجره اتاق رو ببندم به سمت پ ادمیاتاق سرد شده بود  یسمت اتاق رفتم هوا به
و  اهیاز س یبیکرد آسمون ترک یجا به جا م نیرو بر زم یزییپا یبرگ ها دیوز یشده بود و هوا هنوزم م کیتار

 یود؛ ولشب ترس و دلهره رو به جونم انداخته ب نیخونه بزرگ در ا نیبود فکر تنها بودن در ا یپربار خاکستر یابرها
تنها  نیرو ازش دروردم ا ایکتوریمامان و یادگاریبود. پنجره رو بستم به سمت کشو رفتم و تنها  سکیتنها راه چاره ر

کنارم باش. بلند شدم و به سمت اشپزخونه رفتم پنج تا شمع دروردم و به سمت سالن رفتم  ایکتوریسالح منه مامان و
به همه  رونیدر سالن داشته باشم ح یآزاد یطرف هل دادم تا فضا کیگذاشتم مبل ها رو به  نیزم یاون رو ها رو

رفتم خاموش بود مشغول برداشتن خاکستر با مشت هام شدم.  نهیحرکت به سمت شوم کیکردم در  یجا نگاه م
وشن کردم تمام شمع گذاشتم شمع هارو ر کیهر کدومش  یلبه  یرو دمینقش ستاره رو با خاکستر کش نیزم یرو

کارم  دیبا گهیرو روشن گذاشتم د یکیسالن رو خاموش کردم و تنها  یتمام المپ ها دمیپنجره ها رو کش یپرده ها
از شمع ها رو برداشتم نشستم و شمع رو در دستم  یکیاومدم  یطانیکردم آهسته به طرف آن نقشه ش یشروع م

 کیبهم داده بود در وسط قرار دادم چشمام بستم شمع نزد ایکتوریکه مامان و یگردنبندگرفتم مشتم باز کردم و 
 صورتم کردم و گفتم:

کردم رو به رو  یکه تمام عمرم ازش فرار م یمشکل نیسال ها اومدم تا با بزرگتر نیبعد از تمام ا ایکتوریمامان و -
 گفتم: تیبشم. چشمام باز کردم و با جد

 گفتم: یبلند تر یبار با صدا نیشدم و ا رهیبه تک تک شمع ها خ ؟یشنویصدام م ایکتوریمامان و -
 ؟یصدام بشنو یتونیدارم م ازیبه کمکت ن ایکتوریمامان و -
 گفت! ینم یزیبهم چ ومدیچرا نم دیشن یچرا صدام نم اه
 گفتم: ادیبار با فر نیا

 .ایکتوریبه من بده مامان و ینشونه ا ییشنویاگر صدام م ؟یینجایا ایکتوریمامان و -
خودم از دست دادم خواستم از جام بلند بشم که با خاموش  اریسکوت بود همه جا رو سکوت فرا گرفته بود. اخت فقط

 برگشتم گفتم: میاز شمع ها آروم در جا کی یشدن ناگهان
 ؟یینجایتو ا ؟یشنویصدام م ایکتوریمامان و -

 و آروم گفتم: دمیکش یخورد نفس یتکون نامحسوس گردنبند
 از شمع ها رو خاموش کن. یکی...ی یرو به روم هست ایاگر تو االن کنارم  -

 !نجاسیهم ایکتوریمامان و یعنی نیهم خاموش شد. ا یلحظه شمع کنار کیدر  یخاموش شد ول یگرید شمع
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 چکار کنم؟ دیمن االن با ایکتوریمامان و -
 دیبار با ترد نیا ومدیم شیداشت پ یشدم چه اتفاق یخاموش شد! متوجه نم یگریباز تکون خورد و شمع د گردنبند

 گفتم:
 ؟یبا من حرف بزن شهیم ایکتوریمامان و -

کرد حاال تنها فقط من بودم و دوتا  شتریالمپ روشن و بعد خاموش شدن تنها المپ موجود ترسم ب یجرقه  یصدا
 شمع!

 !؟یکمکم کن شهیدارم م ازین یلیهستم به کمکت خ این مارمن... م ؟یکمکم کن شهیم ایکتوریمامان و -
 یکیاون باال افتاده بود به دوتا شمع نگاه کردم حاال فقط  یاتفاق کی دمیلرز میکه از باال اومد در جا یبلند یصدا با

ت پله ها رفتم از جام بلند شدم گردنبند رو برداشتم و مشتم بستم و آروم به سم دیکه در دستم بود روشن بود. با ترد
 ینور شمع راه رو بهم نشون م کیبود تنها  کیشد همه جا تار یم دهیقژقژ چوب پله ها شن یسکوت صدا نیدر ا

 یصدا از کجا اومده و چه اتفاق نیا نمیشمع باالتر گرفتم تا بب دمیکردم به باال رس یرد م یکی یکیداد آروم پله ها رو 
باالتر بردم  یرو کم شمعشدم  خکوبیبود باز بود در جام م ایو آرال ایاتاق مل نیباال که ب یروانیدر ش دنیافتاده با د

 یم دایرو پ یزیچ دیبود با یزیرفتم حتما اونجا چ یباال م دیشدم. با یروانیبه در ش رهیسرم آروم باالتر گرفتم خ
خم شدم شمع رو برداشتم و از نرده بون باال رفتم  دمیگذاشتم و با دوتا دستام نردبون کش نیزم یکردم. شمع رو

کف دستم  یخاک رو دمیشمع باال گذاشتم و خودم باال کش دمیپله رس نیاخر بهشد  ینم دهید یچیبود ه کیتار
مزخزف  یلیپارکت خ یداد شمع رو در دستم گرفتم صدا یخبر از غبار م نیشده بود و ا نیکردم تنفسم سنگ یحس م

که ترسناک تر  ودب ییکرد! شمع باالتر گرفتم همه جا رو خونه تار عنکبوت بسته بود جا یدم قژقژ مبود که با هر ق
 یتونستم با نور کم یعادت کرده بود و م کیتار یحاال چشمام به فضا دیرس یکردم به نظر م یکه فکر م یاز اون

 یرنگ بلند دیمانکن که لباس سف کیبود مانکن اونجا  کی... کیتر شدم  کی. نزد نمیرو بب ییزایداد چ یکه شمع م
سبز  یمتوجه برق زدن سنگ ها ستادمیمانکن ا یک تر شدم رو به رویکه خاک اون رو پوشونده بود تنش بود نزد

بزرگ بود  بایصندوق تقر کیتر گرفتم  نییبود شمع رو پا بیگردنبند بود که دور حلقه مانکن بود عج کیرنگ شدم 
براق بود که باالش چندتا پرقرمز  یو مشک یاز رنگ توس یبینقاب مخصوص بود نقاب ترک کیکه روش  یصندوق

 خاص بود. ینقاب مهمون کی هیشب شترینقاب ب نیدستم به سمتش بردم و نقاب رو برداشتم ا شتدا
د و غبار کتاب پر از گر کیگذاشتم و آن صندوق را با دودستم باز کردم.  نیصندوق خم شدم شمع را بر زم کنارآن

 یدستکش زمستان کیشدم.  رهیبود آن را برداشتم قبل از آن که آن را باز کنم کنار شمع گذاشتم و به داخل صندوق خ
بگذارم که حس  نیزم یخواستم آن را بر رو رداشتمرا ب یرنگ زمستان یآن دستکش مشک ؟یکیبود اما چرا فقط 

تکه کاغذ تا شده در آن پنهان شده بود تکه  کیرو کردم  ریدر آن مرا منصرف کرد آرام دستکش را ز یزیچ یصدا
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که  یبا کلمات یگذرد. آن کاغذ را باز کردم ول یاز آن م یادیشد حدس زد زمان ز یکه از زنگ رفته اش م یکاغذ
نتوانستم با آن را بخوانم کامال کلماتش  یکردم ول بیآن برگه عج کیمواجه شدم شمع را نزد شدهجوهرشان پخش 

آلبوم را  کیگذاشتم دستم را در داخل صندوق گذاشتم و  نیشدم و برگه را بر زم رهیمحو شده بود! به صندوق خ
 میبرا زیچ کی نجایعکس! ا کی زا یحت غیبود در یخال یدراوردم آن را باز کردم صفحه صفحه اش را گذراندم ول

جام  کیصندوق  نیا اتیکرد. حاال تنها محتو یم جیگ شتریمرا ب نیبرسم و ا ییوانستم به جات یبود اصال نم بیعج
عکس بود؛  کیقاب عکس! قاب عکس را برداشتم خاک را با دستانم کنار زدم  کیشکل و  یمیرنگ قد ینقره ا

کرد قاب را باز کردم و عکس را دراوردم شمع را  ریاز آن عکس دستگ یزیچ شدیسوخته بود نم نییاز قسمت پا یول
با  یکنار هم نشسته بودن اما زن نصف صورتش را با ژست خاص یصندل یزن و مرد که بر رو کیکردم . کشینزد

به تن  خانمکه آن  یراهنیبود به پ دهیچشمانش کش یباد بزن پوشانده بود و مرد کنارش کاله لبه دارش رو تا بر رو
نگاه  رهنیبلند؟ با عجله سرم را بلند کردم شمع را به طرف مانکن گرفتم و به پ دیسف رهنیپ کیم. شد رهیداشت خ

کردم بلند بود خودشه! خواستم عکس را در قاب بگذارم که پشت عکس نظرم را عوض کرد عکس را برگرداندم و با 
 مشغول خوندن شدم. یجمله ا دنید

که از من خواست در  یرهنیمواجه شدم. پ ویاست یبایز ی هیذا با هداکتبر است من در حال پختن غ 30امروز  -
در آن شب  راهنیپ نیا دنیپوش دیگو یم ویشب سال، فردا شب آن را به تن کنم و در کنارش باشم است نیباتریز

خواهد من در آن شب  یکند. او م یخودش م یشگیهم یبه زن خواست لیکننده ام مرا تبد رهیفقط با آن گردنبند خ
 بدرخشم او قطعا به من افتخ... انیدر کنار دوستان و آشنا

 پس ادامه اش؟ اه
سوخته شده نتوانستم ادامه ان را بخوانم هرچند فکر  نییاست چون عکس از سمت پا بیعج میعکس برا نیا یحت

 از آن گفته شده؟است که  یگردنبند همان نینگاه کردم ا راهنیباشد. باز به پ یمهم زینکنم چ
برسم گردنبند  یینتوانستم به جا نکهیحوصله از ا یشدم ب رهیرنگ را دراوردم و به آن خ یجام نقره ا یکنجکاو با

 را در دستم فشردم و گفتم: ایکتوریمامان و
 چکار کنم؟ دیمن االن با یقرار بود کمکم کن ایکتوریمامان و -
 .ختیر یرا بهم م میسکوت مطلق تمام نقشه ها نیا

 چکار ک... دیاالن با دونمیکمکم کن من نم ییشنویکنم اگر صدام م یخواهش م ایکتوریمامان و -
به طرفش چرخاندم آن را برداشتم و با دست  یحس تکان خوردن آن کتاب خاک گرفته سرم را با ترس و نگران با

صفحه  ینوشته بر رو دنیبا د یرا باز کردم؛ ول بود! کتاب یمیرنگش کنار زدم. کتاب ضخ یخاک را جلد قهوه ا
 دفتر خاطرات! کیاگر حدسم درست باشد  دیدفتر است شا کیبلکه او  ستیکتاب ن کیاو  دمیاولش فهم
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برداشتم  نیشود. شمع را از زم رمیدستگ یزیدفتر بندازم تا بلکه چ نیا یبه نوشته ها ینگاه نکهینداشتم جز ا یا چاره
 امدم. نییرا برداشتم و از نردبان پا میرا از مشتم دراوردم و دور گردنم انداختم دفتر ضخ ایکتوریگردنبند مامان و

*** 
 رو متقاعد کنه. ایکلوز تونست مار یکنم اقا یفکر م کریب _
 برداشت و گفت: کیچشم از خانه تار کریب

 رسهیبه نظر م ی. خونه خالنطورهیظاهرا هم -
 میدار یادیز ییما کارها کر؟یب میبر ستیبهتر ن -
 بله بله درسته. -
کلوز گفته بود اگر قصد خروج از خانه را  یداشت چرا که او به آقا دیهنوز هم ترد کریشدن ب نیو آنا سوار ماش کریب

 یزندان یمدت یرا در اتاق برا ایدانست که همسرش مار یبار م نیبگذارد چرا که او اخر انیهم داشتن آن را در جر
 کرد. یآن ها را هضم نم ییهویکرده است و رفتن 

 با توام کریب -
 بله بله -
 زم؟یذهنت مشغول کرده عز یزیچ -
 ؟یبا پدرصحبت کرد الیخیب یچیراستش... ه -
 صحبت کرده و قراره... گهید یگفت با دو تا از پدر ها یبله م -
 !دهینم یبه کس یریمجوز جن گ یراحت نیبه هم سایکل میگرفتن مجوز ندار یبرا یما وقت کاف یآنا ول -
 ایتر شدن حال ارال میقبل از وخ میخوای! ما مستنین سایکنه چون خانواده کلوز جز کل یکار تونهیپدر ادم نم یول _

 مراسم اجرا کنن
داره و  یو مجازات سخت هیقانون ریغ سایمراسم بدون اذن کل نیو ا یسیتو خودت پل کریممکنه ب ریغ نیا یول -
حداقلش اگر تو قادر به انجام  رهیسوال م ریو اعتبارمون ز میفتیما همه تو دردسر م ستین سکیقادر به ر چکسیه
 کار بکنه. نیا دونمیم دیپدر آدم بع یهست سکیر نیا

 کنمیمن باهاش صحبت م -
هم  یقطعا عاقبت بهترموضوع حل بشه  نیا یمراحل قانون قیبذار از طر کنمیکنه خواهش م یقبول نم کریب -

 داشت.
 .دنینم یمجوز به هر کس ستین یکار آسون نیآنا ا یول -
 .زمیعز ادیهم از دست ما بر نم یخب کار -
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 .میکار انجام بد نیبا کمک پدر ا میتونیم ادیچرا بر م -
 .ارمیسردرنم متیمن که از تصم -

*** 
 ایمار

 صفحه کتاب را باز کردم. نیالمپ را روشن کردم. اول کیرا خاموش کردم و تنها  شمع
سن  یلیخ یکنم سن نوزده سالگ یسال بزرگتر شدم حس م کیوارد شدم  یدیجد یایمن فلور هارپر امروز به دن -

از  میرنگم و شانه زدن موها یاب راهنیپ دنیشدم از ترس مامان بعد از پوش داریباشه. از اول صبح که ب جانیپر از ه
است  ویقرارم با است نیتوماس رفتم. امروز چهارم یقاره اتاقم فرار کردم و به سمت مزرعه گل آفتاب گردان آپنج

 دیدان یپخته اورده ام. م نیخانم مارد روزیکه د ییاو چند کلوچه از آن ها یکند. من برا زیقرار است مرا سورپرا
 .کند زیچگونه مرا سورپرا ویزده ام که قرار است است جانیه
 کنده بود پس شروع به صفحه سوم کردم. شیاز جا ییبرگه دفتر رفتم اما گو نیسمت دوم به
 یباشم و کس یدختر مستقل دیخودم را گرفته بودم حاال من با مینداشت من تصم یتیاهم میمخالفت آن ها اصال برا -

 دمیچ یمورد عالقه ام را در ساک دست یپدر! با تمام عشق و عالقه لباس ها یام را ندارد حت یحق دخالت در زندگ
بر آن زدم و در ساکم قرار دادم. با ضربه زدن آرام به پنجره بدون  یو با برداشتن قاب عکس مامان و بابا بـ..وسـ..ـه ا

 یدادم و برا ویساکم را به دست است دیرس یصبح م3 یبود ساعت حوال کیتعلل پنجره اتاقم را باز کردم هوا تار
مزرعه  شتکه پ ویاست نیدوان دوان به سمت ماش ویامدم و دست در دست است رونینگاه به اتاقم از پنجره ببار  نیآخر

 بود رفتم.
مهربان تر بود  میاز مادر و پدر هم برا یحت ویاست میدور از شهر و مردم شروع کرد یدونفرمان را در کلبه ا یزندگ

کرد و هر  یکلبه کار م نیمزرعه نه چندان دور از ا کیرفت در  یبزنم او به سرکار م یزیگذاشت دست به چ ینم
داد دلتنگ مامان و  یبه من اجازه نم چوقتیبا محبتش ه وکرد. ا یزده م جانیگل ه کیروز با آمدن به خانه مرا با 

 خوشمزه اش شوم. یو کلوچه ها نیخانم مارد یبابا و حت
 یدور از خانه تمام وقتم را با ژاسمن کوچولو م ویمام روز نبودن استامدن ژاسمن حاال جمع ما سه نفره شده بود ت با

خنده  یبرا یگاه یحت خواندمیم ییالال شیکردم برا یرا مرتب عوض م شیکردم لباس ها یم یگذراندم با آن باز
 .دمیپر یم نییباال و پا شیها

 ان تازه ببخشد.ج میان قدر با امدنش به زندگ میکردم که ژاسمن کوچولو یرا هم نم فکرش
 که پر از عشق بود امد و گفت: یشاد به خانه کلبه ا ویروز است کی
 یبهتر سطح آرزوهات باال و باالتر ببر گهیفلور د -
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چپاند با  یرا در ساک م مانیرا درک کنم همانطور که لباس ها یزیتوانستم چ یاش نم یموقع از شدت خوشحال آن
کرد. همانطور که ژاسمن را در  یم یو ابراز خوشحال دیخند یگفت و م یم مانیاز براورده شدن ارزوها یخوشحال

 دادم به او گفتم یآغوشم تکان م
 و؟یاست یکنیچکار م -

کرد و  ینرم ژاسمن برد آن ها را نوازش یخندان به سمتم امد دستش را به سمت موها یرا بست و با چهره ا ساک
 گفت:

 بزرگ. یلیخ میخونه بزرگ شد هیخونه گرفتم فلور ما صاحب  هیبراتون  -
 در توقف خنده ام را داشتم گفتم  یباز سع یهمانطور که با دهان جانیشدت ه از
 چطور ممکنه؟ ویاست _

 .بایز یگذاشتم که از خانه پدر و مادر هم بزرگ تر بود خانه ا یمن پا در خانه ا حاال
 بود. دایبرگه پ کیکنده شدن  یجا دمیکه رس یبه صفحه بعد باز

شود  یباعث آزارش م یگرید زیچ ایدانم بخاطر دراوردن دندان است  یکند نم یم هیگر یادیروزها ز نیا ژاسمن
 .کنمیو رخوت م یو احساس خستگ دیا یروزها به شدت خوابم م نیمن ا

از خانه است ژاسمن مدام  رونیب میگذراند یرا م مانیگذشته که در کلبه زندگ یاز روزها شتریب ویروز ها است نیا
کردم خوشبخت شدم حاال من هم مثل مادرم در  یاز آنچه فکر م شتریکنم ب ی. حس مردیگ یپدرش را م یبهانه 
روزها سخت مشغول اموزش  نیدارم که ا متکارخد کی یکنم و حت یم یبزرگ که متعلق به خودم است خانم یخانه 

به  یهستم پس سر و سامان کاریوقت ها ب شتریاز آن کلوچه ها بپزد. ب مانیبرا نیدادن او هستم که مانند خانم مارد
عاشق گل ها است مخصوصا من فلور. هر وقت مشغول  دیگو یم ویاست کارمیدهم و گل م یم میبایز یباغچه خانه 

 نکند. هیگر ییآورم تا در تنها یبا کالسکه م اطیح شوم ژاسمن را در یکاشتن گل ها م
استراحت کنم و از داشتن خانه ام  یکم یتوانم حت یکند نم یم هیو گر ردیگ یژاسمن بهانه م بیروزها عج نیا

 یکند و با دست و پا به سمت پله ها م یم هیو گر زدیر یساله ام اتاقش را بهم م کیلـ*ـذت ببرم مدام دخترک 
رفتن آب  یروز که مانند چند روز قبل برا کی. دیایسرش ب ییروز از آن غافل شوم و عاقبت بال کی دمیترس یم دیآ

 یدادن گل ها همراه ژاسمن به سمت باغچه رفتم از خشک و پژمرده شدن گل ها دهنم از تعجب باز ماند باورم نم
مرا  نیو ا ستیفصل سرما هم ن یاست که حت بیخشک شوند عج نیچن نیکه با عشق کاشته بودم ا ییشد گل ها

و از  کنندیم یمانند من در خانه آن گل ها حسود بایفلور ز کیاز وجود  دیگو یم ویاست یلاندازد؛ و یم رتیبه ح
روز که دستور  کی. در آرام کردن من را دارد یدانم سع یحال دچار شدن و پژمرده شدند. م نیشدت حسادت به ا

ژاسمن با عجله از پله ها باال رفتم و در اتاقش را  غیج یصدا دنیدادم با شن یتکارم مالعمل ان کلوچه ها را به خدم
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ژاسمن آن هم در آن وضع که انگشت شصتش شکسته من هم  دنیبا د یو وارد شدم ول دمیکوب یاز شدت نگران
با انگشت گچ گرفته اش چشمان  مارستانیتخت ب یساله ام بر رو کی یکردم. دخترک کوچولو غیمانند او شروع به ج

 شیهم پ یاسباب باز کی یکه حت یژاسمن چگونه شکسته است وقت نگشتدانم ا یاشک الودش را بسته است نم
مبهم  میبرا یلیدرآمد خ غشیبود و با شکستن انگشتش ج دهیخوابش خواباو نبوده و بدتر آن که دخترکم در تخت

کارش  هدوستت دارد اما باز هم مجبور است از کنار من و ژاسمن برود و ب یلیژاسمن را خ نکهیعالرغم ا ویاست. است
او  یکنم برا یم یرا به کنار گذاشته ام و مشغول مراقبت از ژاسمن هستم با او باز میتمام کارها گریبرسد. حاال د

گذارد و  یم دست بر آن رسدیشوند به هر کجا که م یم یسخت سپر شیروزها که برا نی. ژاسمن اخوانمیکتاب م
 کند. یخوشحال م تمرا به شد نیدر بلند شدن و راه رفتن را دارد ا یسع

*** 
 کریب

صحبت نکرده  سایموافقت کل یبدون حت یریهنوز هم با پدر آدم درمورد مراسم جنگ یرا اماده کرده بودم؛ ول زیچ همه
هر  یول میبرد یرا با خود م ایپدر و مادر ارال دیقبلش با یول میرفتن بود یرا مرتب کرده بود اماده  زیبودم آنا همه چ

 را در دست گرفتم و با جان تماس گرفتم لمی! ناچار موباددا یگرفتم جواب نم یکلوز تماس م یچه با آقا
 سالم به سروان آرمز -
 ؟یبکن یکمک هی شهیسالم جان م -
 بله بله حتما در چه مورد؟ -

 ؟یدر محل کار هست االن
 بله -
 .یکن شیابیبرام رد خوامیم دمیاره مشم هیبهت  -
 !شهیما استفاده نم یشخص یکارها یکار فقط برا نیا کریب یول -
 هیمهم یلیجان وقت تلف نکن مسئله خ -
 باش -
 .فرستمیاالن شماره برات م -
تماس  لمیبگذارم با زنگ خوردن موبا بمیرا در ج لمیخواستم موبا نکهیجان فرستادم هم ینوشتن شماره آن را برا با

 را برقرار کردم.
 شد؟ یجان چ -
 ؟یگردیکلوز م یتو واقعا دنبال رد آقا نمیبب -
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 بله. جان من ازت خ...-
 ؟یتو از اتفاقا خبر ندار یبگ یخوایم کریب -
 ه؟یمنظورت از اتفاقا چ -
 ما بازداشته! شیکلوز پ یآقا کریب یول -
 ؟یجان تو مطمئن -
 ما بازداشته شیپ روزیکلوز از د یالبته که مطمئنم اقا -
 ل؟یبه چه دل -
 .میکرد ریکه ادعا کرد همسرش اون رو حبس کرده و ما اون رو دستگ میتماس از همسرش داشت کی -
 ومد؟یهمسرش ن -
 اقدام نکرده. تیرضا یما هست همسرش برا شیکه پ روزیاز د ریخ -
 .امیباش من االن م -
 کریب یریم یکجا دار -
 میبنداز ریشب به تاخ یعجله دارم ممکنه حرکت برا یلیآنا خ -
 اما چرا؟ -

 کتم بودم گفتم: دنیکه مشغول پوش همانطور
 دمیاما االن فهم ستیدر خونه ن یبر حضور کس لیدل نیو ا کهیکلوز تار یاقا ی. خونه فتهیم یبیعج یداره اتفاقا -

 کرده. تیاز اون شکا روزیاز د ایکلوز در بازداشتگاهه و همسرش مار یکه آقا
 و گفت: دیکش ینیه آنا
 ...هیخانم کلوز  یبگ یخوایم کریب -

 گفتم: رفتمیکه به طرف در م همانطور
 داره. یینقشه ها هیبازگشت به اون خونه حتما  یمعقولش برا ریبا وجود اصرار غ زنمیحدس م ییجورا هی -
 رفتم که پشت سرم از در خارج شد به دنبالم اومد و گفت: نیسمت ماش به
 ؟یاول کجا بر یقصد دار _
 .دهیفهم یزیکلوز حتما تا االن چ یآقا شیاول برم پ دیشا دونمینم -
 اونجا چه خبره؟ نمیمن برم به اون خونه و بب یخوایم -
 نه نه آنا بدون من اونجا نرو -
 یاونجا بر ین من بخوابدو دمیمنم اجازه نم یول کریب -
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 اونجا. ایب زنمیالزم بود بهت زنگ م -
 تنها نرو یدیاول به من خبر م یبر یگرفت میهر وقت تصم کریب -

 از ان جا خرج شدم. یروشن کردم و با تک بوق نیباز کردم. ماش نیتکون دادم و در ماش یسر
*** 

بردارد  یکنار یصندل یرا از رو لشیبدون آن که موبا دنیکرد با رس یم یبه سرعت رانندگ یکه از شدت نگران کریب
 به او گفت: عیجان سر دنیرفت با د یخارج شد و به سمت کالنتر نیاز ماش

 .نمیکلوز رو بب یآقا دیجان با -
در آن بود  تریبه سمت بازداشتگاه که پ کریبلند شد و همراه ب یصندل یبه عالمت باشه تکان داد و از رو یسر جان

باز شدن درب سلول به  یصدا دنیاز شن تریبه آن جا به سرباز دستور داد که در را باز کند پ دنیحرکت کرد. با رس
اما با  دیگـ ـناه است را بگو یب دیگو یاش را که مدام م یرطرف در آمد تا باز داد و هوار راه بندازد و حرف تکرا

 با تعجب گفت: کریب دنید
 ها منتظرت بودم! نیآرمز زودتر از ا یاقا -
 به عنوان تاسف تکون داد و گفت: یبگذارند. آرمز سر شیبه داخل سلول رفت و به جان اشاره کرد که تنها کریب

 داره؟ تیواقع دمیکه شن ییخبرا نیجا رسوندم ا نیموضوع شدم و خودم را به ا نیمتوجه ا شیساعت پ کی -
 و گفت: دیکش ششانیپر یدر موها یدست تریپ
 در اون خونه سرش اومده. ییبال هیحتما تا االن  -
 به خودش داد و گفت: یکالفه تکون کریب

 شده؟ یچ یبد حیاز اول برام توض شهیم -
 و گفت: دیکش یاه تریپ
کارش داره من  نیاز ا یهدف هی ایداره من مطمئنم مار تیواقع یدیهم شن یآرمز هر چ یآقا یدونیرو م زیهمه چ -
 یببر حت رونیب یبا هر کلک ارویبه اون خونه برو و مار کنمیفقط خواهش م کنهیحرفم گوش نم یچکیکه ه دونمیم

 .نهیبب تونهیرو م ایآرال یبهش بگ یاگر مجبور بش
 و گفت: دیکش ششیبه ته ر یدست دیکش ینفس کریب

 که بهتون بگم دخترتون االن دست ماست. زدمیبهتون زنگ م روزیمن از د نهیهم تیچون در واقع -
 با تعجب گفت: تریپ
 اون ک... یول -
 .میخالص کن نجایرو از ا ایآرال میو موفق شد میو تالشمون کرد یمن و آنا تمام سع یول ؛یبگ یخوایم یچ دونمیم -
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 االن کجاست اون ممکنه... -
 نظر پدرآدم ریتادمش زدهکده فرس کیبرسونه به  بیآس یچکیبه ه تونهینترس نم -
 پدر آدم؟ -
 یموفق رو داشته البته االن قراره با کمک چند تا از پدرها یریجنگ۳۸است که  یمقدس ییاز پدرها یکیپدر آدم  -
 نجات بدند. زیموجود نفرت انگ نیرو از شر ا ایآرال گهید
 کرد. ینم یعجوالنه ا میانقدر زود تصم ایکاش مار هیخبر خوب یلیخ نیا -
 به اون انداخت و گفت: ینگاه تریمتفکرانه به پ کریب

 داده باشه؟ یوعده دروغ ایبه مار یکس دیکه شا یکلوز حس نکرد یآقا -
 شمیمتوجه نم -
که عالرقم  گردونهیرو بهش برم ایبهش وعده داده آرال یهر ک دونمیاز دوست آشنا نم یکس دیخب منظورم شا -
 کار زد که تنها در اون خونه بمونه. نیولناک اون خونه خبر داره باز دست به اه یاز تمام ماجرا نکهیا

 رو نداره یبه جز ما کس ایمار -
 !یکن تیریمد یتونیتو نم یدارن ول ازیخانوادت در حال حاضر به تو ن یکه همه اعضا نهیکلوز اشتباه شما ا یآقا -
 دردسر ساز باشه. تونهیهستم. اون تا االن وجودش در اون خونه م ایمن االن نگران مار یحق با توئه ول -
توانش  نیکه با اخر ایحافظه اش رو از دست داده و آرال دمیکه شن یزیطبق چ مارستانیکه در ب ایبه مل دیو البته با -

 .یهم فکر کن جنگهیداره با اون موجود م
 افتادم! ریگ نجایآرمز من االن در ا یآقا یول -
 مکث گفت: یو پس از کم دیکش ینفس دیاش کش یشانیبه پ یدست کریب

 باشه. فتادهین یاتفاق دوارمیام میریمن االن همراه آنا به سمت خونه م -
*** 

 ایمار
شد حس تکان  یواضح و واضح تر م میداد کم کم حس کردم صدا برا یزنگ خوردن تلفن گوشم رو آزار م یصدا

شده  نیتکون بخورم چشمانم سنگ میتوانستم از جا یهرگز نم یکون خوردن را داشتم ولدر ت یخوردن را نداشتم سع
 .دیچرخ یبود زبانم نم

 یآن را نم یرمغم را بلند کردم ول ینور دست ب یاز روزنه ا غیبود در کیچشمانم باز کردم همه جا تار یسخت به
 که؟یچرا تار نجای. من کجا هستم؟ ادمید
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بود. حس  یبد تیقدرت تکان خوردن را از دست دادم موقع یشمرده در کنار گوشم حت یحس برخورد نفس ها با
بلند شوم اما ناگهان با  میکردم از جا یکرد ارام سع یشود حس سرما با تنم بدنم را مور مور م یکردم دارد سردم م

ا نداشتم فقط ترس داشتم ر یکار چی. قدرت هدیچییدر سرم پ یبرخورد کرد و درد بد نیسرم به زم میموها دنیکش
ام بردم  نهیچه خبر است؟ دستم را با سرعت به سمت سـ*ـ نجایچکار کنم ا دیدانستم با یمطلق نم یکیتار نیو در ا

 از آن نبود. یرا لمس کنم اما خبر ایکتوریکه گردنبند مامان و
آمد که خودم باعث  ادمیرا صدا بزنم اما  تریخواست پ یلحظه دلم م کیوحشت تمام وجودم را فرا گرفت در  حس

 چه خبر بود؟ نجایشد؟ ا یکم م ژنیاکس ایاوردم  یخانه هستم. من نفس کم م نینبودنش در ا
که  یکردم. از شدت ترس یرا در کنارم به وضوح حس م یزیو بدتر از آن وجود چ کیتار یطیافتاده بودم در مح ریگ

 ی. صدابه من دست داده بود یجیو حالت گ دیچرخین دهم. سرم هنوزم هم مدستم را تکا یتوانستم حت یداشتم نم
بار کجا بودم؟ همه فکر و  نی. من آخرزدیم بهمرا  طیمح نیو سکوت ا رفتیاعصابم رژه م یتلفن هنوز هم بر رو

 یکردم م یم دایپ یمیقد یکه در صندوق یدفتر کی یحواسم به سمت آن دفتر معطوف شد. من داشتم نوشته ها
 خواندم.

 فلو...و...و...ر -
نوشته ها  نیبود که ا یرا به هم فشردم و چشمانم را بستم فلور، فلور همان کس مینام از ترس لب ها نیا دنیشن از

 .دمیدست از افکارم کش نیبر کف زم یزیشدن چ دهیکش یرا نوشته بود اما... با صدا
 یوقفه بود مثل... مثل صدا یممتد ب یشده بود صدا زیوش هام ترفت گ یباال م مینفس ها یصدا یکه حت حاال
 یباشه! دستم ناخوداگاه بر رو ریزنج هی تونهی... متونهیکه م یاهن یش کی نیزم یبر رو یاهن یش کی دنیکش

 نیکردم.دست به زم یخواستم را حس نمیکه م یاما نبود گردنبند دیچرخ یگردنبند م یجستجو یام برا نهیسـ*ـ
از شر  دیتوانم جان دخترم را نجات دهم من با ینم دنیکردم من با ترس یم دایپ یراه دیشدم با یبلند م دیگذاشتم با

 وحشت مزمن را... نیتمام کنم ا دیعذاب خالص شوم با نیا
 رمان در نگاه دانلود آماده شده است. نیا

http://www.negahdl2.ir 
بلند شدم و به راهم ادامه دادم به دنبال صدا حرکت  میاز جا واریم با لمس درفت یراه م نیزم یدست و پا بر رو با

 ؛یبا هر اتفاق ییروبه رو یکرد خودم را اماده کرده بودم برا یتر م ییمرا قو ایداشتم گو یکه بر م یکردم هر قدم
اماده  نیتوقف کردم. ب میاد گرفته بودم. صدا متوقف شد در جایرا  دنینداشته باشد اما جنگ یاگر عاقبت خوب یحت

افتاده بودم که ناگهان همه جا روشن شد به اطرف نگاه کردم من کنار پنجره بودم. به سالن  ریدادن راه و ندادن گ
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 کیدشود نز رمیدستگ یزیچ دیبود. به سمت دفتر رفتم با ختهینگاه کردم همه جا همانطور که انجام دادم بهم ر
 شد کیآن همه جا تار کیردم خواستم آن را بردارم که دفترشدم دستم را به سمتش دراز ک

 م؟یشروع کن یباز هی یایم ایمار -
تکان خوردن را  یخم شده بودم قدرت حت میو منگ در جا جیانداخت گ یم زایچ یلیخ ادیجمله من رو  نیصدا ا نیا

به همراه داشت همه  میکه برا یسخت یام در تجربه ها ینداشتم من گم شده بودم در افکارم در گذشته ها در کودک
به  یکه عاقبت خوب یشد! باز یقبول کردنم باز ومن  تیشروع شد همه از معصوم میبرا زیجمله نفرت انگ نیاز ا

 نیکه حاال حاالها هم متوجه شدم تمام نشده و ا یکه داشتم شد باز یخوب یزایهمراه نداشت و باعث گرفتن تمام چ
 هنوز هم ادامه دارد. یباز
*** 
 کنه. یبالخره در باز م دونمینم ای میبهتره در بزن دیشا ؟یباال بر یتونیم یمطمئن کریب -
نامحسوس  یلیخ دیو ما با فتهیم ییاتفاقا هیاون داخل داره  دونمیم دیکار رو از اون بع نیا رشیاخ یظاهرا بعد رفتارا -

 .یاریچراغ ب نیو از ماش یبر خوامی. حاال هم ازت ممیاتفاق با خبر بش نیو از ا میوارد بش
 .ارمیباشه االن م -
 آنا -
 بله -
 .اریگذاشتم هم ب نیداشبرد ماش یکه تو یپاکت -
اوردم. از باال  یموضوع سر در م نیاز ا دیکنجکاو شدم و با شتریشدم ب رهیخاموش خ یباال رفتم و به خانه  وارید از

کتم  بیآنا باز کردم پاکت را از دستش گرفتم در ج یو ارام در را برا دمیرا به هم مال میدست ها دمیبه داخل خانه پر
کردم. به  یآرام جلوتر از آنا حرکت م یلیبستم. خ یدر را به ارام وگذاشتم. چراغ را از دستش گرفتم روشنش کردم 

 در گوشم گفت: یآروم یلیخ ی. آنا با صدامیشد یم کینزد یدر اصل
 م؟یدر رو قراره چطور باز کن یول کریب -

 و گفتم: دمیام کش یشونیبه پ یدست
 بازش کنم ییجورا هیبتونم  دیراستش فکرش نکردم اما شا -
 اما چطور؟ -
 دارم فکر کنم -
 یتکان میآنا در جا لیزنگ موبا یباز کردن در بودم که با صدا یبه در شدم در حال فکر کردن برا رهی. خدمیدر رس به

 خفه به آنا گفتم: یخوردم و با صدا
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 آنا خفه اش کن -
چهره ام چهره اش نگران شد  یتو تیعصبان دنیبود و با د بشیاز ج لیدر دروردن موبا یمضطرب تر از من سع آنا

 نیشدم دستم رو در گذاشتم و هل دادم معلوم بود به ا رهیبه در خ شتریرا جواب داد. ب لشیو از من دور شد و موبا
 سر و صدا! یبازش کرد اونم ب شهیها نم یسونآ
 کنم. دایورود پ یبرا یبتونم راه دیرفتم شا یپشت اطیدر فاصله گرفتم و به سمت ح از
 کریب -
 توقف کردم و ارام لب زدم مینگران انا در جا یصدا دنیشن با
 شده؟ یچ -

 ذاشت گفت: یم نشیشوار ج بیرو در ج لشیکه موبا همونطور
 نداره. یوضع چندان مناسب ایکه آرال گهیپدرآدم تماس گرفت وم -
 آنا؟ یچ یعنیحرفا  نیا -
 ایآرال شیپ میتر بر عیهر چه سر دیفکر کنم با کریب -

 و گفتم: دمیام کش یشونیبه پ یدست
 م؟یاومد یچ یو برا میکه ما االن کجا هست یآنا متوجه هست -
 تکان داد و گفت: یسر آنا
 !میترسم اون رو از دست بد یداره م اجیبه ما احت یلیخ ایآرال یول -

 چکار کنم. دیدونستم با یتمام وجودم رو فرا گرفت نم تیعصبان
 امشب انجام بشه؟ یریآنا مگه قرار نبود جن گ -
 مراسم شرکت کنن. نیقراره تو ا یالیفقط پدر آدم و پدر ا یول -
 ن؟شیم یچ نیو پدر مارت لیپدر و یول -
 متاسفانه درخواستمون رو رد کردن. -

 کردم؟ یچکار م دیشدم با رهیخ نیبه زم فیو بالتکل دمیبه موهام کش یدست
 .میعجله کن دیبا میندار یریگ میتصم یبرا یادیوقت ز کریب -
کمکش  دیاحتماال افتاده ما با یو حت فتهیم یاتفاقات هیاون داخل داره  میتنها بذار نجایخانم کلوز ا میتون یآنا ما نم -
 .میکن
 .کریب میندار یوقت کاف یول -
 ...نجیبشه که من ا دیآنا شا دونمینم -
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 به آنا نگاه کردم و گفتم: دمیکه از خونه شن غیج یصدا با
 آنا؟ یدیشن -
 برد و شروع به در زدن کرد و با داد گفت: ورشیبه سمت در  یحرف چیبدون ه آنا
 .دی! خانم کلوز... خانم کلوز در رو باز کنفتهیم یفکر کنم داره اتفاق بد کریب -
 سمت آنا رفتم و مشغول هل دادن در شدم. به
 آنا برو کنار -
 کنم تو دستت کامال خوب نشده. ینه نه خواهش م -
 .ریاز در فاصله بگ ستیحرفا ن نیآنا االن وقت ا -
بار چهارم قفل در شکست  یبار به در ضربه زدم و برا نیسوم یکه داشتم برا یاز در کنار رفت و من با تمام توان آنا

 گرفته بود یبود آنا پشت سر من جا کی. تارمیو به داخل رفت میو در رو باز کرد
 د؟یشنو یخانم کلوز صدام م -
 باشه؟براش افتاده  ینکنه اتفاقا ادیازش در نم ییصدا کریب -
 چه خبر بود؟ نجایالمپ زدم سالن روشن شد ا دیکل
تکه مو  هیشدم حاال آنا هم در کنارم قرار گرفت.  کینزد شتریشدم ب رهیخ نیزم یپخش شده رو یخاکستر ها به
 .ومدیبه نظر م یمیقد یلیجام که خ هیبزرگ و  یشمعدون هیبود چندتا شمع،  نیزم یرو
 ستشیظاهرا ن کریب -
 و گفتم: دمیسمت پله ها دو به
 .نجاسیباشه اون هم یزیچ نیهمچ تونهینم -
از خانم کلوز  یباز هم خبر یول دیرو د اینبود. آنا اتاق مل یزیچ یبسته بود بازش کردم ول دمیکه رس ایدر اتاق آرال به

 و گفتم دمیجلب شد و به سمت پله ها دو یرونیش ینبود. توجهم به سمت پله ها
 باشه. نجایا دیشا -
 تر از من به سمت پله ها رفت و گفت: عیسر آنا
 .نمیبذار من اول برم بب -
 آنا برو کنار -
 ...کریاما ب -
 کنم. سکیدر مورد تو ر تونمیآنا نم -

 پله ها گفتم: یرو ذاشتمیبغلم و همانطور که پام م ریزدم ز چراغ
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 آنا مراسم قراره ساعت چند انجام بشه؟ -

 .شهیانجام م هگیدوساعت د یکیشب صبر کنن احتماال تا 12تونن تا ساعت  یگفت نم یپدر آدم م -
 کردم خودم بکشم باال بهش گفتم: یم یچراغ گذاشتم داخل و همانطور که سع دمیرس یرونیدر ش به
 تا اون موقع. میشرکت کن میبتون دوارمیام -

شدم همونطور که چراغ دور  قیبه خرت و پرت بود دق هیکه شب یلیبه دستام دادم و به وسا یو تکان سادمیوا سرجام
! دیسف رهنیپ هیمانکن بود با  هی... هیشدم  کیافتاد. آروم آروم نزد ستادهیشئ ا کیچرخوندم چشمم به  یتا دور م

 هیصندوق بود  هی. کنارش دمیخاک گرفته کش باسبه ل یسبز بود. دست یگردنبند با سنگ ها هیگردنش  یرو
 بغلم زدم و بازش کردم ریخاک گرفته! خم شدم چراغ باز ز یمیصندوق قد

 کریب -
 بغلم افتاد اون رو بلند کردم به سمت در رفتم و داد زدم ریآنا در صندوق رها کردم چراغ از ز غیج یصدا با
 ؟یآنا خوب -

 اومدم و باز داد زدم نییپانگران تر شدم از پله ها  دمیکه از آنا نشن یجواب
 آنا ؟ییآنا کجا -
 نبود. یزیچ یول دمیدو ایو بعدش مل ایسمت اتاق آرال به
 ییآنا کجا -
 یپشت سرم نگاه کردم کفش آنا بود ترسم برا یبرخورد کرد به پله  یزیچ کیرفتم پام به  نییسرعت از پله ها پا با

افتاده بودم در خونه  ریاوردم. من حاال گ یوحشتناک م ینجایاه خودم به ااون رو همر دیشد اشتباه کردم نبا شتریآنا ب
 .ناکنم نه آ دایتونم پ یکه نه خانم کلوز رو م یا

 کم... کمک -
 نجاس؟یا یبود دادم زدم ک یفیضع یصدا کی
 کم...ک -
 یشده بود و تنش زخم یشده بود رفتم پشتش بود خانم کلوز بود. سرش خون دهیسمت مبل که سمت پنجره کش به

 بود دستش گرفتم و گفتم:
 ن؟یخانم کلوز خوب -

 داد و لب زد: یآهسته تکان یلیرو خ سرش
 کن... لطفا دایگردنبندم پ -
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تونستم تنهاش  ینم یکردم؛ ول دایخانم کلوز پ یکردم با چشم دنبال آنا بودم و از طرف یچکار م دیدونستم با ینم
 بذارم.

 ؟هیگردنبند مهم -
 .دیکن داشیکنم پ یبله. خواهش م -
 خانم کلوز، آنا گم شده -

 اش گذاشت و گفت: یشونیپ یزخم رو یرو دستش
 نشده باشه. یباز نیخداکنه وارد ا -

 مبل گذاشتم و گفتم: یکلوز بلند کردم و اون رو خانم
 .میکن داشیپ دیبا میندار یوقت کاف -
 همونطور که سرش رو گرفته بود گفت: -
 شوم... -
 خانم کلوز؟ نیگفت یزیچ -
 ... نهنیشوم -
 نه؟یشوم -
کف خوابوندم و صداش زدم  یرو دمیبود. انا رو از اونجا کش هوشیکرد؟ ب ی. آنا اونجا چکار مدمیدو نهیسمت شوم به

 کنم بلند شو حالت خوبه؟ یآنا... آنا خواهش م
 نه؟یبراش افتاده آنا چطور رفته سمت شوم یبود چه اتفاق ینگاه کردم ابروش خون شیزخم یبازو به

 ؟یدادم که حس کردم پلکش تکون خورد صداش زدم آنا آنا خوب یزدم تکونش م یم یلیبه گونه هاش س آروم
به حالت نشسته سرش گذاشتم و اون رو بلند کردم  ریجمع شد و آروم آروم چشماش رو باز کرد. دستم ز صورتش

 دادم. یاش دادم موهاش رو نوازش م هیام تک نهیسـ*ـ یرو
 ؟یآنا خوب -
 کریخوبم ب -
 ؟یبود نهیافتاد چرا تو شوم یچه اتفاق -
 .میبر نجایبهتره از ا کریب -
 من فاصله گرفت و از جاش بلند شد. از

 شدم و گفتم: بلند
 دنبال گردنبندش هست. یکردم ول دایخانم کلوز پ -
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و به دستش که اثر خون روش بود نگاه کرد و به سمت خانم  دیبه ابروش کش یبه من کرد بعدش دست ینگاه آنا
 کلوز رفت و گفت:

 حالتون خوبه؟ -
 .خوامیخوبم فقط گردنبند رو م -
 ن؟یداده بود ایبار به مل هیکه  یهمون -
 کنه؟ یم یآنا چه فرق -
 ن؟یگی. خانم کلوز همون گردنبند رو میدون یمورد نم نیدر ا یزیچ کرتویب -

 کلوز از جاش بلند و گفت: خانم
 کنم. داشیپ دیبود با یاون رو به من داد برام حکم خاتمه باز ایکتورینه سالم بود مامان و یوقت -

 پله گذاشت بعدش برگشت سمت ما و گفت: نییاول یکلوز به سمت پله ها رفت پا رو خانم
 حس کنم چقد تو خطره. تونمیم -
 گفت: آنا
 ؟یگیرو م ایآرال -

 تکون داد. یکلوز سر خانم
 سمت آنا رفتم و گفتم: به

 کنم. یم داشیمن پ نیباش نیشما تو ماش بهتره
 به عالمت نه تکان داد و گفت: یسر آنا
 .میکن یفراموش نکن من و تو قرار بود باهم همکار کریب -
 .ستیو خانم کلوز هم حالش خوب ن دهیاجازه رو نم نیوقت اصال بهت ا یول -
چقد  یموضوع نیبهت گفته بودم پا گذاشتن تو همچ میگرد یم زیچ کیو دنبال  هیکیهر سه تامون هدفمون  یول -
 برامون سخت باشه. تونهیم
 جا نزدم. من که حاال یول -
 .میکن دایبهتره هر چه زودتر اون گردنبند رو پ کریب -
کتاب بود با جلد که اثر خاک  هیهمراه خانم کلوز به سمت پله ها رفت. به سمت اون شمعدون ها رفتم کنارشون  آنا
دفتر ظاهرا  هیدفتر بود  هیشد. اون رو بلند کردم بازش کردم. برخالف تصورم کتاب نبود بلکه  یم دهیاون د یرو
 ..یامروز به دن رصفحه اش نوشته بود، من فلور هارپ نییاول یکه رو یمیقد
 کریب -
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 اومد گفت: یم نییرو بلند کردم. آنا همونطور که همراه خانم کلوز از پله ها به سرعت پا سرم
 .میفتیتر را ب عیبهتره سر میکرد داشیپ -

 شتم.گذا نیزم یبه کتاب انداختم و اون رو ینگاه
 .میزودتر بر -
 دیلحظه صبر کن هی -

به سمتم اومد کنار پام خم شد و اون دفتر رو برداشت. به دست دومش نگاه  مینگاه کرد رهیو آنا به خانم کلوز خ من
رفت خم شد اون رو برداره  یمیقرمز! به سمت اون جام قد یها شیبا ر ینقاب مشک هینقاب بود  هیکردم دستش 

 و گفت: ستادیشد و صاف ا مونیآن پش کی یول
 .میبر میتون یم -

شروع به  ادینشستن. با سرعت ز نیخانم کلوز و آنا در ماش میرفت نی. و به سمت ماشمیآنا از خونه خارج شد همراه
 کردم و رو به آنا گفتم: یرانندگ

 .میاه خودمون ببرکلوز رو همر یآقا میبدن تا بتون تیکه خانم کلوز رضا میتر بر عیهر چه سر دیبا -
 من... -
 به خانم کلوز نگاه کردم و گفتم: نهیا از
 هیکلوز رو  یشما و آقا میکه ما مجبور نهیا قتشیحق میبذار ونیرو باهات در م یخانم کلوز بهتره موضوع اصل -
 .میببر ییجا

 و گفت: دیاز نگاه به اون دفتر کش دست
 کجا؟-
 و گفت: دیبه طرف خانم کلوز چرخ آنا
که بشه خوبش  ییو اون رو به جا میرو از اون جا نجات بد ایآرال میتونست میکه داشت ییخانم کلوز ما با مدرک ها -

 .میکرد برد
 کجاست؟ ایآرال -
 کنن. یرینظر دوتا پدر هستش و قراره اون رو جن گ ریاالن ز ایخانم کلوز آرال دینگران نباش -
 .ادیب سرش ییترسم بال ینه نه م -
 شدم و گفتم: رهیبهش خ نهیسرعتم کم کردم و باز از آ از
 بده خانم کلوز یلیحالش خ -
 .دمیاز دستش م -
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 گفت: عیسر آنا
خطرناکه اون حاال هم وضع چندان  یلیبراش خ میکار اقدام نکن نیا یاگر برا دیمطمئن باش فتهینم یاتفاق نیهمچ -

 نداره. یمناسب
 نزد. یحرف گهیبود د یبود هر چ یریجن گ یبرا تشیرضا ایدونم از ترس  ینم سکوتش

بردم و قبل از ورودش  سیبه داخل. خانم کلوز به سمت دفتر رئ میو رفت میشد ادهیپ ییسه تا یبه کالنتر دنیرس با
 بهش گفتم:

 .میهش برستر ب عیسر دیمنتظر ماست و با ایکار تموم بشه آرال نیتر ا عیخانم کلوز لطفا سر -
 و رو به آنا گفتم: ستادمیتکون داد وارد شد. کنار در ا یسر
 ؟یصحبت کن یبا پدر آدم تونست -
 مراسم کامال مخالفن. نیاون دو پدر با شرکت در ا یمتاسفانه تالشش رو کرده؛ ول کریب -

 شدم رهیخ نیبه زم یعصب
 ارمز یآقا -

 شدم دست به کتفم زد و گفت: رهیبلند کردم و به جان خ سرم
 .یموضوع خانواده کلوز هست نیا ریگیپ یلیخ نکهیآرمز مثل ا یآقا-

 تکون دادم و گفتم: یسر
 .دمیام رو انجام م فهیوظ -
 خبر برات دارم هیحق باتوه.  -
 بهش نگاه کردم قیدق
 ؟یچه خبر -
 نیدورب دنیما و د یها یریگیو پ یدگیشده البته بعد از رسمفقود  مارهایاز ب یکیکه  دیبهمون خبر رس مارستانیاز ب -
 خانواده کلوز هست مارجزیشده. اون ب یشخص کامال مشکوک همراه کی. که بامیکرد افتیدر
 گفتم: یتعجب و نگران با
 کلوز؟ ایمل -
 قایدق -
 و گفت: دیکش ینیه آنا
 اتفاق افتاد؟ نیا یک -
 افتاده. شبیاتفاق د نیا یول دیخبرش امروز رس-
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 دمیام کش یشونیبه پ یدست
 ن؟یریازش بگ یرد نیتونست -
 میریرو بگ نیپالک ماش میتونست میها رو کنترل کرد نیتمام دوب -
 هیکه عال نیا -
 .میدر حال جستجو هست -
 نگه. یزیخارج شدن خانم کلوز از اتاق رو به جان اروم اشاره کردم که چ با

 .میو منتظر اومدن آقا و خانم کلوز بود میبود ستادهیا نیآنا کنار ماش همراه
 رفته؟ یبا ک ایمل یگیم کریب -
 .شهیتر م دهیچیجلو پ رمیم شتریکنم هر چه ب یحس م دونمینم -
 رسه؟یبه نظر نم بیعج یکمی ایندارن رفتن مل ییآشنا چیاونا ه یتو که گفت کریاما ب -
 حافظه اش رو از دست داده. ایکه مل ریرو هم در نظر بگ نیکنم ا یآنا خواهش م _
 موهاش رو با دست جمع کرد سپس رها کرد و گفت: آنا
 موضوع رو فراموش کرده بودم. نیکامال ا -
که  یدونیماجرا نبرن م نیاز ا ییکلوز بو یکنم مواظب باش خانم و آقا یخواهش م کننیم یدگیآنا همکارام رس -

 .میبرس ایبه آرال عیسر دیما با
*** 

 میتار بود گوش ها میکردم چشم ها یم یبه خودم بدهم حس خفگ یتوانستم تکان ینم دمیکش ینفس م یسخت به
 یبلند یقامت ها دمید یم یکم رنگ یام هاله ها دهیبه هم چسب یداشت از پشت پلک ها شیتشو یفقط صداها

 یاز لحظه  شتریهر لحظه ب دمکر یکردند حس م یتکرار م را پشت سر هم یزیو چ دندیچرخ یکه دور تا دورم م
شود  یم شتریبزند. صداها رفته رفته ب رونیب میخواهد از گلو یم یزیکنم چ یکنم حس م یم یقبل احساس خفگ

ناله ام به  یچرخم صدا یدهم م یم یتنم را تکان یسوزم حاال به سخت یدارم در آتش م ایشود گو یتنم داغ م
زند  یشود هر لحظه حس سوزش درکل تنم وجودم را به آتش م یم ز. چشمانم تا حد ممکن بادیا یدر م یسخت

است گرفته  شانیدر دست ها ییکه کتاب ها یبلند یسوزم و دور تا دورم را قامت ها یدانم که دارم م یحاال فقط م
ندارد هر  یا دهیفا یکوبم ول یم نیکنم سرم را به زم یکشم ناله م یم غیخواندن. ج یرا م یزیچ کیاست و باهم 
 سوزم. یم شتریکنم ب یلحظه حس م

*** 
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 میشد نیکه سوار ماش یکردم از وقت یم یبردم و دستش را گرفتم. احساس شرمندگ تریرا به سمت دست پ دستم
 کیهمه ما باهم  نیمهمتر از ا یرفتار رو از خودش نشون بده؛ ول نیدونم که حق داره ا یبا من نزد م یحرف چیه

و روش هامون تفاوت داشته باشه اما  مونطرز فکر دیشا میجنگ یدخترمون م یو دوتامون برا میدرد مشترک دار
 ندونه. تریرو بدونم که پ یزیمن چ دیشا
 یاوه لعنت -
 ارمز سرم بلند کردم. یآقا یصدا دنیشن با
 کر؟یشده ب یچ -

زد و  نیبا ماش یضربه ا شیبا پا یشد و بعد از لحظات ادهیپ نیاز ماش یابلزیکلوز بدون جواب دادن به خانم ا یآقا
 گفت:

 پنچر شد. کیخب الست -
 اوه نه. -
 سرش به سمتم برگردوند و گفت: دیکش شیبه موها یدست یزابلیشد. خانم ا ادهیپ نیاز ماش تریپ
 ازتون بپرسم؟ یسوال هی شهیخانم کلوز م -
 کردند نگاه کردم و گفتم: یاشاره م نیکه سخت مشغول صحبت بودند و به ماش تریآرمز و پ یپنجره به آقا از
 .دییالبته بفرما -
 اون گردنبند چرا براتون مهمه؟ -
 گردنبند دور گردنم نگاه کردم با دستام لمسش کردم و گفتم: به
 تنها باشم. تونمیگردنبند نم نیداره من تا حاال هم معتقدم بدون ا یادیبرام ارزش ز -

شد  یحرف زدن باز و بسته م یبزنه لباش برا یحرف خوادیشد حس کردم م رهیدر چشمام خ یحرف چیبدون ه یکم
خارج شد.  نیاز ماش یکوتاه دیبا گفتن ببخش یزابلیآرمز زنگ خورد خانم ا یاقا لی. موبادمیشن ینم ییصدا چیاما ه

ام بدم اومده  یاز وضع زندگ یلیتنگ شده بود. خ ایمل یدلم برا نمیرو بب ایهر چه زودتر دخترم ارال دیکردم با یحس م
از دخترام دور نبودم. اشک در چشمام حلقه زد حس  چوقتیمن ه میشد یبود که ما از هم جدا م یبار نییاول نیبود ا

شکستن رو  نیا رخنه کرده است! اجازه میوقت است درون گلو یلیکه خ یبغض نیکردم حاال که تنها هستم به ا یم
دو  یگذشته ام باعث نابود نکهیاز ا ا؟یمل ای ایباشم ارال ینگران ک دیدونستم با یبودم نم یبد یلیبدم تو وضع خ

 نیام برگردن و ا یکردم بتونن دوباره به زندگ یفکر نم چوقتیکردم ه یو حقارت م یدخترم شده احساس شرمندگ
در کنارم اشک هام رو پاک کردم  تریدر و نشستن پ نشروع کنن. با باز شد یسخت یبار نه با من بلکه با دخترام باز

رو حس  تریپ نیگلوم رو ورم داده است. نگاه سنگ یکنم حت یکه حس م ینیبغض سنگ نیا یو در پوش گذاشتم رو
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 وادخینم تریمادرم پ کیکارم اشتباهه اما من  دونمیکنم من م یکنم احساس شرم م یسرم بلند نم یکنم ول یم
 یانقد احساسات من رو کنترل کنه من درد تونهیببرند اون نم نیمنتظر بمونم تا دخترم رو از ب تونمیبفهمه که من نم

 .دمیکش یم یکه در کودک یاز درد شتریب یلیکشم دردش خ یرو که االن م
 ایمار -

 صدام زد! باالخره
*** 

. آنا میرو کم داشت نیماش کیفقط پنچر شدن الست میکرده بود رید یلیام نگاه کردم تا حاال هم خ یساعت مچ به
 بود بعد از تموم شدن مکالمه به سمتم اومد و گفت: لیکه مشغول صحبت کردن با موبا

 وضع از دستمون خارج شده متاسفانه! نیکنترل ا کریب -
 سرم گذاشتم چشمام رو بستم. یرو دستام

 حواسم هست. -
 .میدیرس ایشده نه ما به ارال دایپ اینه مل رهیتمون موقت داره از دس کریب -
 پدر ادم تماس گرفته بود؟ -
 انداخت و گفت: ینگاه لیبه موبا آنا
 نه! جان بود. -

 بلند کردم سرم
 ست؟ین یدیخبر جد -
 متاسفانه -
 شدم رهیخ کیتار یجاده  به
 هستم اینگران ارال شتریب -

 شونه ام گذاشت یدست رو ستادیکنارم ا اومد
 نداره. یدختر وضع چندان نیا -
 یکلوز اشک م یشدم خانم کلوز در آغـ*ـوش آقا رهیخ نیشدم و به اقا و خانم کلوز در ماش رهیام خ یساعت مچ به
 کرد. یم تمیاز همه اذ شتریب نیا ختیر
 .میدار یمک یلیوقت خ م؟یخودمون برسون میخوا یجاده سوت و کور چطور م نیآنا حاال در ا-
 رو به سمتم گرفت. لیکلوز شد موبا یخانم و آقا یمتوجه ناراحت ینگاهام گرفت وقت رد
 .فتهیب قیکه مراسم به تعو یبه پدر آدم بگ دیکنم با یفکر م -
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 دهیابروش بود افتاد هنوز هم رد خون روش د یبه سمتش برگردوندم به چشماش نگاه کردم چشمم به زخم رو سرم
 شد. ظاهرا از حرفش کامال مطمئن بود. یم
 اما آنا... -

کلوز به  یشد. آقا ادهیشد و به همراهش خانم کلوز پ ادهیپ نیکلوز از ماش یکردم که آقا یبه حرفش فکر م داشتم
 طرفم اومد و گفت:

 .میدرستش کن میتون یمونده م یکنم هنوز وقت هرچند کم یفکر م -
*** 

سوزش تنم با برخورد  یدرد رو تحمل کنم داغ نیتونستم ا یاصال نم دنیکش یکف سرد م یجونم رو رو یب تن
نشستم  یصندل کی یکردم بلند شدم و بر رو یباز بود حس م مهیکرد چشمام ن یم شتریحس سرما سوزش رو ب

 یرم روتونستم س یشد نم هبست میشدن پاها یبا طناب بسته م یجونم هر کدوم به دو طرف صندل یب یدست ها
 شد. کیچشمانم بستن و کامال همجا برام تار یبر رو یزیکردم. چ یم یگردنم ثابت نگه دارم و احساس خمار

*** 
 شدم و رو به آنا گفتم نینه. سوار ماش ای میرس یکه گذشت به اونجا م یهمه وقت نیدونستم بعد از ا ینم
 .رمیبا پدر تماس بگ دیبا -
 تکان داد و گفت: یسر آنا
 فکر کنم شروع شده. -
 .ادیبه اونجا ب دینبا ایکنم مار یمن فکر م -

 کلوز چرخوندم و همزمان با آنا گفتم: یبه سمت آقا سرم
 چرا؟ -

 زد و گفت: شیبر پا یدست
 براش خوب نباشه. دیکنم که شا یخب فکر م -

 لوز گفت:ک یبه آقا رهیگره خورده خ ییبزنم آنا با ابروها یمن حرف نکهیاز ا قبل
 د؟یکن ینم یرو از ما مخف یزیچ دیکلوز شما مطمئن یاقا دیببخش -
 دستش گذاشت و گفت: یکلوز دست رو یخواست حرف بزنه اما آقا یخانم کلوز توجه کردم که م به
مراسم شرکت  نیتو ا یتونه به راحت یداره نم یقلب یرو گفتم اون ناراحت نیا ایمار یمن فقط بخاطر حفظ سالمت -

 کنه.
 کردم. یگرفتم شروع به رانندگ یرو برگردوندم و همانطور که شماره پدر آدم رو م سرم



 

 

150 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 جوکالزینب 

 ؟یصحبت کن یتون یآنا م -
 .زمیالبته عز -

*** 
 م؟یدیتا حاال نرس چرا
 من جواب خانم کلوز رو داد. یبه جا آنا
 دور باشه. یجا هیبهتره  میو گفت میدیرو سنج زیهمه چ -
 نگرانش هستم. یلیخ -
 به سمت پشت برگشت و دست خانم کلوز رو گرفت و گفت: آنا
 کنه. یمطمئنم پدر آدم کمکش م میماهمه نگران هست -
 .میترسه ما اون رو تنها گذاشت یم ییاون از تنها ایمل -
 به من انداخت با ابرو بهش اشاره کردم فعال سکوت کنه. ینگاه یچشم ریبه جلو برگشت ز آنا

 رو خاموش کردم و گفتم: نیماش
 .میوقته منتظرمونه بهتره زودتر بر یلیپدر خ -
 جا بمون نیتوهم ایمار -

 کلوز گفت: یرو به آقا تیکلوز با عصبان خانم
 امکان نداره من نگران دخترم هستم نیا -
 کلوز گفت: یشد و در سمت خانم کلوز رو باز کرد و رو به آقا ادهیپ نیاز ماش آنا
 تونه به دخترش کمک کنه. یبهتره خانم کلوز هم اونجا باشن اون مادرشه و م -
 .ضهیاون مر -

پدر آدم در رو باز کرد  میشد یدر چوب کینزد یشد. همگ ادهیپ نیکلوز از ماش یکلوز بدون توجه به حرف آقا خانم

 ی! هر قدممیکرده بود رید یلیداد خ یشب رو نشون م11نگاه کردم ساعت  وارید یبر رو مانیبه رو به ساعت رو
را ارام  یزیو چ دیکش یم یبلند ینفس ها میدیم رس ایارال یو کبودشده  فینح یبه جثه  شتریب میداشت یکه بر م

کند.  هیخفه گر یوضع دخترش واکنش نشون دهد و با صدا نیا دنیکرد. توقع داشتم خانم کلوز با د یارام زمزمه م
 شد و گفت: کیپدر آدم به او نزد ستادیا مانیبلند قامت با کتاب به دست رو به رو یبا باز شدن در اتاق مرد

 .ایارال یخانواده  یالیپدر ا ،یالیکنم پدر ا یم یمعرف -
 رو به پدر آدم گفت: یحرف چیاشتم. بدون هکلوز و همسرش دست در دستش گذ یاز دست دادن به آقا بعد
 .میبهتره مراسم شروع کن -
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 البته. -
 گفت: یالیز کرد و رو به پدر ادر کنارش بود. پدر آدم کتابش را با یالیو پدر ا ستادیا ایارال یآدم درست رو به رو پدر
 شال بنفش. -

مانند  یرنگ یب عیکه ما یکوچک شهیبا تکان داد سرش شال بنفش را اورد و دور گردن پدر آدم انداخت و ش یالیا پدر
 برگشت. شیآب به دست داد و باز به جا

 .یپدر آسمان یدرود بر شما ا -
را  کرد. کتابش یو به کتابش نگاه م ختیر یکرد بر تک تک ما از آن اب م یجمالت را تکرار م نیکه ا همانطور

 یتقال م شیشود و در جا یم شتریب شیشد حس کردم دارد ناله ها کینزد ایداد و به آرال یالیبست و به دست پدر ا
 کند.

 مهربان بزرگ... ی. انیپروردار آسمان و زم یا -
 ایآرال ادیو فر غی. جدیاز آن پاش ایآرال یخواند بر رو یرا انجام داد و همانطور که م بیرا بلند کرد و حرکت صل دستش

 باال رفت.
 سوزه! ی... سوزه... میم -
 نکن. غیکن و رحمت و برکت خودت را از ما در یاریمارا در کار  انیپروردگار جهان یا -

داد و کتابش  یالیرا به دست پدر آ شهی. پدر آدم به عقب برگشت و آن شدیکش یم غیکرد و ج یتقال م ایارال همچنان
کلوز بود دست آنا رو فشردم و  یکرد و در آغـ*ـوش اقا یم هیبازش کرد. خانم کلوز همچنان گررا از او برداشت و 

 آرام لب زدم:
 .رسهیسخت به نظر م یلیشرکت نکردم خ یمراسم نیتا حاال در همچ -
 حرفم بست و گفت: دییتا یچشمانش را برا آنا
 رانجام برسه.مراسم شرکت کردم اما نتونست به س کیدر  شیمن چند سال پ -
 اون فرد افتاد؟ یبرا یاتفاق یعنی -
 آنا سرش را به عالمت بله تکان داد. -

رفت و درد  یم لیرفته رفته تحل شیصدا ایکرد و آرال یرا آرام آرام زمزمه م یزیشده بود و چ رهیآدم به کتاب خ پدر
 یآن زد. پدر آدم کتابش را بست ول یبر رو یبرداشت و بـ..وسـ..ـه ا زیم یرا از رو بیصل یالی. پدر آدیکش یم

. میریرا باال بگ مانیو با چشم به ما اشاره کرد دست ها رفتدستانش را بال گ یالیهمچنان چشمانش بسته بود. پدر ا
 زدند یم ادیبلند فر یبا صدا یالیرا باال گرفت و همراه پدر آ شیپدر آدم چشمانش را باز کرد و دست ها
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 نیبخشنده مهربان. مارا در ا ی. انیپروردگار آسمان و زم ی. اانیخداوند جهان یر و روح القدس. ابه نام پدر پس -
 .یپدر اسمان یمکن ا غیکمک کن. لطف و رحمتت را از ما در ریکار خ

 شه؟یداره شروع م -
 اشاره کرد و گفت: ایگفت و به آرال یارام سیه آنا
 بله. -

 تر شد کتاب بسته در دستش بود. کینزد ایآدم به ارال پدر
 با من حرف بزن. ایآرال -

 دیکش یکبودش را از هم جدا کرد نفس دهیخشک یشدم لب ها قیسرش بلند کرد حاال به صورت کبودش دق ایارال
 با من حرف بزن. پروردگارا... ایارال -
 ؟یرابـ ـطه داشته باش یجوون نیبا دختر به ا یخوا یم یکش یخجالت نم -

باشه. صداش  ایارال یبدم که صدا صیدرصد هم تشخ کی یتونستم حت یبود نم یزمخت و دورگه ا یلیخ یصدا
 ممکن بود. ریغ
 کجاست؟ ایآرال -
 کنه مرد خرفت. یمنه. داره باهام معـا*شقه م شیاون پ -

 .دیآن آب مقدس پاش یدستش را بلند کرد و بر رو یالیا پدر
 داد. یرا تکان م یو صندل دیلول یم شیدر باز کردن دستاش و در جا یسع غیبا ج ایآرال
 دوارال موو. ستلی لیدستول... ی...گونونهیپرنتو م لی...نهیموو...آرده...پرنتو م ستالی لیدواره... دواره... -

 آدم به طرفمون برگشت و گفت: پدر
 مسلط هست؟ ییایبه زبون رومان نجایا یکس -
نه را تکرار  یو کلمه  ختیر یصدا اشک م یکلوز برگشتم نگاهشون کردم خانم کلوز آرام و ب یقاطرف خانم و آ به
 تکان داد و گفت: یکلوز سر یکرد اقا یم
 متاسفانه! -

 و گفت: ختیآن آب مقدس ر یباز دستش را بلند کرد و بر رو یالیآ پدر
 تامور تارا...من ژورول... ستنیاگز نیاوتر م نهیب یما -

 داد. یوخودش را تکون م زدیم غیزمختش فقط ج یبدون حرف زدن با آن صدا ایآرال
 کرد و گفت: یالیآدم رو به پدر ا پدر
 گه؟یم یچ -
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 مال اونه ایکه آرال گهیم -
 بره؟ یبه راحت خوادینم -
 نه -
 باشه. -
 به ما کرد و گفت: رو
 رونیبرن ب هیو بق دیبمون نجایشما ا یزابلیخانم ا -

 شد دهیخانم کلوز شن یما صدا یاز همه  قبل
 مونم. یم نجایکنم. من ا ینه نه من دخترم ول نم -
 رو ترک کنند. نجایتر ا عیسر دیلطفا بهشون بگ یزابلیخانم ا -
 و بهش گفت سادیبه سمت خانم کلوز رفت رو به روش وا انا
 .میکن یتالش م میدخترت دار یبرا یباش رونیکنم بهتره ب یخانم کلوز خواهش م -
 حالش بده. ایارال خورمیمن از جام تکون نم -
 کنم خانم کلوز. یخواهش م یکه دخترت به آغوشت برگردون میکن یتالش م میماهم دار -

 و گفت: دیکش ایمار یبه موها یکلوز دست یآقا
 .میباش رونیحق با اوناست بهتره ب ایمار -

 رونیبه او بستم و همراه آقا و خانم کلوز به سمت ب نانیاطم یا براآنا گذاشتم و چشمانم ر یشونه  یبر رو یدست
 رفتم.

 ؟یو بر یمن رو تنها بذار یخوایمامان توم -
کرد دستان  یم یسع هیو با گر دیکش یغیج ایبرگردوندم مار ایخودشه سرم به سمت آرال یمطمئن بودم صدا گهید

 بره. ایرو از دورش باز کنه و به سمت آرال تریپ یآقا
 داره. ازیبه من ن خوادیاون دخترمه اون من رو م تریپ یدید -

 شد و گفت: کیمحکم به خانم کلوز نزد یآدم با قدم ها پدر
 !ستین ایکنه اون آرال یداره از احساساتتون استفاده م دیبر نجایتر از ا عیبهتره سر -
 باشه. گهید یکی یصدا تونهیاون خودشه نم شناسمیدخترم رو م ینه نه من صدا -
 مامان من رو با اونا تنها نذار. -
 برم تونمینه نه نم -

 از در خارج شدم و در را پشت سرم بستم. ی. به زوددیکلوز در رو باز کرد و دست خانم کلوز رو کش یآقا
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 تر؟یپ یشیدخترم اون من رو صدا زد چرا متوجه نم شیبرم پ دیمن با -
 گفت ادیو با فر دیکش شتریکلور دست خانم کلوز رو ب یاقا
 کنه. یاون داره از تو سو استفاده م ستین ایکه پدر آدم گفت که اون ارال یدیشن ایمار ایبه خودت ب -
 .ستیاصال درست ن نیا -
 .یموضوع بش نیمتوجه ا یخوایدرسته. تو نم -
 دخترمونه کشهیکه اون داخل داره عذاب م یاون تریپ -
رو به آغوشمون  ایتا آرال کننیو تالششون رو م یکنم به اعصابت مسلط باش اونا دارن تمام سع یخواهش م ایمار -

 برگردونن.
 .میبر یرو به سمت پرتگاه م ایآرال میکارامون دار نیما با ا -
 یخوا یکنه چرا نم یم ریتسخ ایکارشون انجام بدن اون موجود تمام بدن ارال یو نذار یرفتار کن یاگر تو احساسات -

 ؟یبفهم
 رو من تونستم برگردونم؟ ایکتوریمگه مامان و -

. دیبه خانم کلوز به من نگاه کرد و نگاهش را دزد ینگاه تند و طوالن کیکلوز بعد از  یدو سکوت کردند و آقا هر
 مطمئن شده بودم که خانم گهیشد. حاال د یم دهیخانم کلوز شن زیر هیگر دنیشن یهمه جا سکوت شد و فقط صدا

 درموردش حرف بزنه. یسک چیبا ه خوادیپر از اسرار داشته که نم یگذشته تلخ هیکلوز 
کنه  یبودم که فراموش کرده دستم درد م رینشستم و با دستام دوطرف سرم گرفتم. اونقدر درگ یچوب یپله ها یرو

 یو پدر ادم به راحت یالیبلند پدر ا یشد نگاه کردم. صدا یم نیو به خانم کلوز که سوار ماش دمیبه کتفم کش یدست
موجود  کیکرده فراتر از  رشیکه تسخ یزیاون چ ردمک یبودم حس م ایمن هم نگران حال آرال یشد. حت یم دهیشن
موجود بود  کیبدن کبود که متعلق به  کی دیشد د یکه م یزیچ یاز آن دختر نبود حت یاثر گریباشد. د ثیخب
 .نیهم

خواستم دخترم به خودم  یخواستم نجاتش بدم م یخواستم تنهاش بذارم من م یرفت نم یاصال از سرم نم صداش
. چشمم به دفتر که کنارم بود دمیرس نجایشد و من چرا به ا یچ دونمیکرد اما نم یکمکم م ایکتوریبرگردونم مامان و

 کنم. دایکه خواندم رو پ ییکردم تا جا یم یسع دمکردم. بازش کر دایهمون دفتر بود که تو صندوقچه پ نیافتاد ا
 یلیژاسمن خ یبرا ویکردم وجود است ینداشتم اما بازهم با خودم فکر م یکم و کسر چیدر خانه ه نکهیرغم ا یعل -

 یمدت طوالن یاو اصال برا دمید یاز دو روز او را نم شتریب یحت یمن گاه یبا او وقت بگذراند؛ ول دیمهم است و با
کردم  یگذاشت. من احساس م یتنها م یدو هفته ا یکی یهاو ژاسمن را با رفتن به سفر من  یآمد حت یبه خانه نم

در مقابل  ویکند. است ینم یگوشیخندد و باز یمانند قبل نم گریکرده است ژاسمن د رییخانه تغ نیدر ا یادیز یزهایچ
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اورد و مرا خوشحال  یمن گل نم یمانند قبل برا گریکند او د یو مرا به صبور بودن وادار م زندیفقط لبخند م میهاگله
نمک. من  یب یکند و گاه یاورا شور م یکند و گاه یدرست نم یروزها غذا را به خوب نیا یدنیکند. خانم س ینم
 یگل رنگ یممکن است که کش مو ریغ نیتواند کار ژاسمن باشد ا یکنم نم دایخواهم را پ یکه م یزیتوانم چ ینم

اتاقش  یپنجره  شهیتواند ش یاست نم دهیکه خواب میچولوباال گذاشته باشد. ژاسمن کو نتیدر کابخودش را ژاسمن 
اش در جواب گله  یبعد از گذشت دو هفته در سفر طوالن ویباور است که است ریمعقول و غ ریکامال غ نیرا بشکند. ا

 یدر خانه م میها یازخوش شیدهم و برا یو من جوابش را م ردیگ یکند که هر روز با من تماس م یادعا م میها
! زدمیکنم نکند من واقعا با او حرف م یکه با خودم فکر م رسدیم ییدارد کارم به جا گریامکان دارد؟ د نی. مگر امیگو

است  ختهیبه هم ر یدانم همچ یکه مطمئن است که گذاشته است! اصال نم دیگو یگذارد و م یغذا نم یدنیخانم س
 .رمیبگ میتصم یرستتوانم به د ینم
 بعد رفتم. ی. به صفحه دمیکنده شده بود رس شانیچند صفحه که از جا به
 ضیمر نطوریکه ا یبار نیرود. آخر یم جیشود و سرم گ یکنم و حالم بد م یروزها به شدت احساس ضعف م نیا -

 ینداد حت یواکنش چیحالم دارم گفتم ه یب نیکه نسبت به ا یاز شک ویبه است یژاسمن را باردارم. وقت دمیشدم فهم
 یامد و گفت که م نینگران و غمگ یبا صورت یدنیمن واقعا باردار باشم خوشحال نشد. امروز خانم س نکهیبر فرض ا
 یکند؛ ول یم یاحساس ناراحت نجایا ایسرش امده  ییکردم که بال چشیسوال پ یلیکار استعفا دهد خ نیخواهد از ا

باشد  مانیبرا دیگفته ام به دنبال خدمتکار جد ویبماند. به است نجایا خواهدیکه نم دیگو یو فقط م دیگو ینم یزیاو چ
را  یاندازد. امروز ژاسمن ساکت و آرام را با خودم به دکتر بـرده ام کس یو پشت گوش م دیگو یاو فقط باشه م یلو

 یدارم برا دیبود که فهم ینفر نییبه او بسپارم او را با خودم بردم او اول یدوساعت ینداشتم که دختر کوچولوم را برا
 شوم. یبار دوم مادر م

*** 
 مانیلحظه پش کیبشم اما در  ادهیپ نیتوانستم بخوانم نگران دخترم بودم دفتر رو بستم خواستم از ماش ینه نم نه

 در دستم فشردم ایکتورینشستم و گردنبند مامان و میشدم و سرجا
 بده. یلیحالش خ ایکمکم کن آرال ایکتوریکرد. مامان و بانیکه سر من اومد دخترم رو هم گر ییبال ایکتوریمامان و -

 شدن. ریگونه هام سراز یکم اشک هام بر رو کم
تونم هضمش کنم دختر  یکشه دختر منه. نم یکه اون داخل داره عذاب م یتونم باور کنم اون ینم ایکتوریمامان و -

 دارم. ازیبهت ن ایکتوری. مامان وستیخودش ن گهیروز افتاده و د نیآروم من به ا
از  ایارال یو ناله  غیج یهنوزهم صدا گذشتیم یریمراسم جن گ نیساعت از ا کیام نگاه کردم  یساعت مچ به

 ی. بهش حق مدیکش یبه موهاش م رفت و دست یراه م یکلوز نگاه کردم عصب یشد. به آقا یم دهیآن داخل شن



 

 

156 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 جوکالزینب 

 یدست و پنجه نرم م ثیموجود خب کیداره دخترش اون داخل داره با  یسخت طیسخت بود واقعا شرا یلیدادم خ
نداره. از جام بلند شدم و به سمتش رفتم دست  یربوده شده همسرش حال چندان مناسب ایکنه. دختر دومش گم شده 

 شونه اش گذاشتم یبر رو
 .دیکلوز آرامشتون حفظ کن یآقا -

 دیکش ششیبه ته ر دست
 نگرانش هستم. یلیخ -

 پدر رو درک کردم. کی ینگران یشدم تازه معن رهیتو چشماش خ یوقت
 .ذارنیاون رو تنها نم یالیپدر آدم و پدر ا شهیدرست م یهمچ -

 اشاره کرد. نیو به ماش دیکش یقیبست و باز کرد نفس عم چشماش
 بار دوم نداره. یدرد رو برا نیاون تحمل ا دونمیآرمز حالش بدتر از من خرابه من م یآقا ینیب یم -
 براش افتاده بود؟ یقبال اتفاق -
سکوت کرد و سرش رو به عالمت بله تکان  یکه زده شده بود کم یکه تازه متوجه حرف دیشد فهم یچهره اش م از

 خواست حرف بزنه. یداد. نم
 .شهیبهتر از اول م ایو آرال شهیدرست م یهمچ -
 ...دوی... امدوارمیام -
 اومد و داد زد رونیکرمال کرمال ب رونیکلبه باز شد و آنا همانطور که پدر آدم رو گرفته بود به ب در
 کریب -
 وپدر آدم رو گرفتم دمیطرفشون دو به
 افتاده آنا؟ یچه اتفاق -

 .میپله نشوند نییاول یآدم رو پدر
 .اریپدر آب ب یکربرایب -

سوال رو هم نداشت. به داخل  کی دنیجرئت پرس یکرد حت یپدر نشست و نگران به آنا نگاه م یکلوز رو به رو یآقا
بود. اب رو به دست انا دادم. حاال متوجه  ستادهیاومده بود و اون طرف تر ا رونیهم ب یالیآب اوردم پدر ا یرفتم بطر

 کرد شدم. یم هیبر دهانش گذاشته بود و گر ستجا دشده بود و همان هادیپ نیخانم کلوز که از ماش
 کلوز یآقا -

 کرد. یخورد نگاه م یآب م ینفس تنگ ینگران به پدر که جرئه جرئه از فرط خستگ یفقط با چشمان دیرو نشن صدام
 کلوز یآقا -
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همسرش در اون وضع به سرعت  دنیرو بلند کرد با چشم به پشت سرش اشاره کردم. سرش رو چرخاند با د سرش
 کرد. یرا آرام در گوشش زمزمه م یزیو اون رو در آغـ*ـوش گرفت و چ دیاز جاش بلند شد و به طرف همسرش دو

 اب رو به دست آنا داد و گفت: پدرآدم
 جدا بشه. ایاز آرال خوادیبود نم یالیحق با پدر ا -
 آنا نگاه کردم متوجه نگاه منتظرم شد به
 سر سخته. یلینداد خ جهیمتاسفانه نت یول م؛یامشب تالشمون کرد یبرا رکیب -
 نگران هستن. یلیخانوادش خ -

شد.  ینم دهیصداش شن یکرد ول یاز ما فاصله گرفت و به سمت آقا و خانم کلوز رفت. باهاشون صحبت م یالیا پدر
 رو به پدر آدم کردم.

 هم بود؟ ایمشابه مورد آرال یمورد دیکه داشت یموفق یریجن گ38 نیدر ا -
 تکون داد. یشد سر یکه از جاش بلند م همانطور

بار دم هم  یبرا یریجن گ میکش یراحت نشدن ما دست نم یراحت نیبه ا ثیموجود خب نیاز شر ا یهمه به راحت -
 و نشد بار سوم و ... شهیانجام م

 االن حالش خوبه؟ -
 شد کیآدم به داخل رفت و آنا به من نزد پدر
 یخب چاره ا یول کشهیدرد م شتریب ایارال میکن تیاون موجود اذ شتریهر چه ب یدونیشد م تیاذ یلیامشب خ یبرا -
 ستین

 ؟یاالن چ -
 کریاز قبل شده. ب شتریب یلیمقاومتش خ میدست و پاهاش رو به تخت ببند می! مجبور شدهوشهیب -
 جانم -
خانوادش متوجه بشن  نکهیقبل از ا یباش ایحال مل ریگیبهتره پ میبمون نجایا ایتا زمان خوب شدن آرال میما مجبور -
 ندارن. یمساعد طیکه اصال شرا یدونیم
 .زنمیحواسم هست االن به جان زنگ م -
 آنا فاصله گرفتم و به جان زنگ زدم. از
 ن؟ینکرد افتیدر یدیالو جان خبر جد -
 دادم. یبهت اطالع م دیآرمز با دیاوه ببخش -
 شده؟ یدیخبر جد -
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چهل و نه ساله که  یمرد لدینزفیم ویبه نام مت یفرد میاریسوارش شد رو در ب ایکه مل ینینام مالک ماش میتونست -
 شده. ریسرقت دستگ لیچند بار به دل

 سابقه اش؟ -
 .میگرد یدنبالش م مینداشت ما دار یا گهیمورد د چیسرقت منزل ه لینه نه سابقه اش به جز چند بار به دل -
 .ریبا من تماس بگ دیبهتون رس یدیاز شهر هستم اگر خبر جد رونیچند روز همراه خانواده کلوز ب یجان من برا -
 نگران نباش. -

*** 
 !؟تریپ شهیم یچ میاگر از دستش بد ؟یاگر خوب نشه چ -

 رو در دستاش فشرد. دستم
 کنه. دیرو تهد ایارال یبیآس ذارنینم نکن اونا هیگر گهیکنم د یخواهش م ایمار -
 ایبگو که ارال ستیجنگه دخترمون ن یزنده موندنش م یکه اون داخل داره برا یکنم بهم بگو که اون یخواهش م -

 کنم. یحالش خوبه بگو بگو خواهش م
از  شتری. بشهینم شیزیحالش خوبه اون چ ایبهم بگه ارال خواستمیزدم و ازش م یآرام م یاش مشت ها نهیسـ*ـ به

 یتونستم آروم باشم اصال نم یکرد نم یم قیتشو هیگر یو من رو برا ختیر یسکوتش حالم رو به هم م زیهرچ
 .نمیرو بب ایدست بذارم تا ذره ذره اب شدن ارال یتونستم دست رو

 هوا سرده! نجایداخل. ا میبهتره بر ایمار -
 بمونم. نجایا خوادیدلم م -
 یشیم ضیمر -
 تنها باشم. خوامیم تریپ -

اصال  یکردم و به کلبه نگاه کردم چشمام بستم هوا سرد بود؛ ول هیتک نیتکون داد و به داخل رفت به ماش یسر
من انداخت و من  یکه دختر من رو به گذشته  یرفتن به داخل رو نداشتم چونکه دلم امشب پر بود از سرنوشت الیخ

 شده. تمومکردم  یکه فکر م یباز هیبهتره بگم  ایاتفاق  کی یشدم قربان
بودن به  داریکردم همه خواب باشن اما همه ب یهوا سرد بود به سمت کلبه رفتم و آروم در رو باز کردم فکر م یلیخ

 ینگاه م گهید کیو متفکر به  داریهمه ب نکهیترسم از ا یحس م نیاز ا یلیرفتم و کنارش نشستم خ تریسمت پ
دلم  شتریشده دورش افتاده بودن نگاه کردم، ب باز یکه هنوز طناب ها یرسوند. به صندلت یکردن من رو به شدت م

در آرام کردن من رو داشت  یو نوازش گونه سع دیبه کمرم کش یدست تری. پدیفشرده شد و اشک در چشمام جوش
دونن قراره  یاون ها هم م نکهیترسم از ا یترسم، م یو هوام رو دارن م کننیانقد مراعات حالم رو م نکهیاز ا یحت
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 یکتاب بود و گاه هیترسم. به پدر آدم نگاه کردم سخت مشغول نگاه کردن  یم یلیخ فتهیب ایآرال یراب یاتفاق بد
 کرد. یرو زمزمه م یزیچ یالیآرام در کنار گوش پدر ا

 م؟یقراره دوباره امتحان کن یک -
 به پدر آدم بود منتظر بودم جوابم رو بده. نگاهم

 نیبدم که تمام عمرش رو با ا صیاز چهره اش تشخ یحت تونستمیبود م یریرو از چشماش برداشت مرد پ نکشیع
 .دهیرس نجایکار گذرونده و به ا

 .میزن یم بیآس ایبه آرال نطوریا میزود دوباره شروع کن یلی! خمیتونینم -
 آرمز قبل از من حرف زد یآقا
 .میمون یم نجایحالش خوب بشه ا ایکه آرال یما فعال تا زمان -
 اد؟ینم ایاز آرال ییچرا صدا -
 کشه یعذاب م شتریب یداریخوابه و بهتره باشه چون در ب -
 بغض دار گفتم یصدا با
 د؟یبا خودش ارتباط برقرار کن نیتونست -

 که از همه ساکت تر بود گفت: یالیا پدر
به نام  ینام دختر میارتباط برقرار کن ایبا آرال میکه تونست یو زمان زدیحرف م یدختر هیاز یاون موجود با زبان روم -
 اورد و نگرانش بود. یرو م ایمل

 زده نگاه کردم. بهت
 کردم تریبه پ رو
 ؟یکن ینم یرو از من مخف یزیتو که چ تریپ -
 اطالع نداره نگام کرد یزیکه از چ دیفهم شدیکه از چهره اش هم م تریپ
 !زمینه عز -

 کتاب بود گفت: یآدم همانطور که سرش تو پدر
 شه؟یخواهرش م -
 جواب داد تریپ
 بله -
 االن کجاست؟ -
 .مارستانیب -
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 نگاه کردم متوجه نگاهام شد نگام کرد آروم در گوشم گفت: تریبه پ نگران
 کنم. یرو ازت پنهون نم یزیچ چیبار ه نیباور کن ا ایمار -
 شدم. ایمن نگران مل -

*** 
 آنا نگاه کردم متوجه حالم شد چشماش رو بست و باز کرد و آرام لب زد به
 ببرن. ییماجرا بو نیاز ا دینبا میبهتره آرامشمون حفظ کن کریب -
 رو بدونن. یباره همچ نیآنا اونا خانوادش هستن حق دارن در ا یول -
 االن نه. یول میگینشد بهشون م دایپ ایاگر مل مینگو حداقل تا فردا صبر کن یزیکنم االن چ یخواهش م کریب -
 کردن نگاه کنم. از جام بلند شدم یصحبت م یتونستم به آقا و خانم کلوز که با نگران ینم گهید
 .میچند ساعت استراحت کن یبهتره برا میو همه خسته هست میرو گذروند یکنم امشب شب سخت یخب فکر م -

 از جاش بلند شد و گفت: دیکش کلوز دست از صحبت با همسرش یآقا
 .میاستراحت کن یباهاتون موافقم بهتره کم -
 نم؟یدخترم بب تونمیم -

 آدم از جاش بلند شد رو به خانم کلوز گفت پدر
 کنه. یاما داره استراحت م شینیبهتره فردا بب -

*** 
به صورت خسته و غرق در  ادیهست داره م ایکه آرال یاز اتاق ییبودم که حس کردم صدا دهیمبل خواب یرو تریپ کنار

نازک رو کنار زدم و از جام بلند  ینگاه کردم نفس هاش منظم بود پس کامال غرق در خواب بود. آروم پتو تریخواب پ
در  یگوشم رو دمی. به در اتاق رسنمیبب یچشمم به راحت وتونستم جل یبود و نم کیبرداشتم تار یشدم آروم قدم م

که دست و پاهاش  ایارال دنیدر گذاشتم و آروم بازش کردم. با د یگذاشتم صداها متوقف شد. کنجکاو شدم دستم رو
به تخت بسته شده بود و گردنش کج افتاده بود و چشماش بسته بود اشک به چشمام راه باز کرد به داخل رفتم در 

تخت کنارش نشستم و موهاش  ی. روختمیر یاشک م صدا یشدم و ب یتر م کینبستم قدم به قدم بهش نزد الکام
 نوازش کردم.

 تنگ نشده؟ اتیکتوریمامان و یدلت برا یه -
کردم  ی. با تعجب نگاش مدمیچسب واریبود از ترس از جام بلند شدم و به د ایکه از آرال یزمخت یصدا دنیشن با

 ترسوند. ین رو از دختر خودم ملباش بود که م یرو یثیزده بود و لبخند خب رونیچشماش از حدقه ب
 بسته اش کرد و گفت: یدستا یبه دستاش داد بعد نگا یرو باال گرفت تکون سرش
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 .یدار ازیبگم که به کمکش ن اتیکتوریمن به مامان و یکمکم کن یاگ بتون دیشا -
 د... دخترم کجاست؟ -

 :دیترسناکش غر یلیخ یبا صدا یعصبان یداد و با حالت یرو تکون سرش
داره توش جلز  اتیکتوریکه مامان و یجهنم دره ا فرستشیم ایزود نیمن رو راحت بذارن به ا ایاگر اون دوتا عوض -

 .کنهیولز م
 .ختمیر یدادم و اشک م یبه عالمت نه تکون م سرم

 ما رو راحت بذار! ؟یخوا یاز جونش م یچ -
 رفته رفته باال تر رفت صدام

 نداره تنهش بذار ولش کن. یون گناهدختر من رو تنها بذار ا -
 وارد شدن یزابلیآرمز و خانم ا یبه همراه آقا تریاتاق باز شد و پ در
 ؟یکنیچکار م نجایتو ا ایمار -

 کردم نگاش
 .تریپ ستیمن ن یایآرال نیا تریپ دمیمن دارم دخترم از دست م تریپ -

و بازوم  ستادیبه سمتم اومد کنارم ا تریبلند کردم. پ یبا صدا هیزانو زدم و شروع به گر نیزم یسر خوردم رو سرجام
 یرو به رو یزابلی. خانم اختمیر یقدرت تحرک نداشتم و فقط بخاطر دخترم اشک م یگرفت که من رو بلند کنه؛ ول

 گفت: ایرو به ارال ستادیتخت ا
 !یو پست فیضع یلیتو خ یشده که رانده بش دهیکه آفر یهست یپست یلیموجود خ هیتو  -

 به گردنش داد و گفت: یتکون ایارال
 زبونت تکون نخورد! یپوسته کله گنده گرفت اهیمچ مامانت با اون مرد س یچطوره وقت -
 خفه شو. -
 !یاز مامانت شکست خورد یلیدلم برات سوخت خ -
 خفه شو. گمیم -
 داد؟ حیپوست رو به تو ترج اهیکه اون س یشد تیاذ یلیخ -

 بلند داد زد یگوشاش گذاشت و با صدا یدست رو یزابلیا خانم
 یتمومش کن لعنت -

 و پدر آدم به اتاق اومدن یالی. پدر ادیرفت و اون رو در آغوشش کش یزابلیآرمز به سمت خانم ا یآقا
 چه خبره نجایا -
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فوق العاده ترسناک کل اتاق رو  ییبا خنده ها نییسرش اورد پا ختیصورتش ر یسرش تکون داد موهاش رو ایآرال
 به لرزه انداخت.

 .رونیب دیبر یهمگ -
 و پدر آدم اونجا موندن. یالیفقط پدر ا میرفت رونیآرمز از اتاق ب یو آقا ایو خانم آرال تریپ همراه

 مبل نشستم. یرو به
 یبود ایوقت شب چرا اتاق آرال نیا ایمار -
 دمیشن ییصداها -
 خطرناکه! ییتنها -
 اما اون دختر منه. دست و پاش هم بسته بود! -

 شد. کیآرمز نزد یآقا
 رو زودتر انجام بده. یکنم که مراسم بعد یبا پدر آدم صحبت م -
 زل زده بود گفت: نیکه که به زم ینیغمگ یبا چهره  آنا
 منم با تو موافقم. -
 کنه. یم یارو عصبکنه و م یما استفاده م هیداره از گذشتمون بر عل -
 کنارم نشست و گفت: تریپ
 .میاجازه رو بد نیبهش ا دی! نباقایدق -
 گفتم تریساعت نگاه کردم حدودا ساعت چهار بود. از جام بلند شدم و رو به پ به
 هوا بخورم کمی رونیب رمیم -
 ؟یکنیچکار م یحواست هست االن دار ایمار -
 دارم. ازیبهش ن یلیخ -
 .امیپس منم باهات م -
 دارم ازین یی. به تنهاتریپ کنمیخواهش م -
 مبل نشست و گفت: یآرمز رو یاقا
 دیدور نش ادیفقط ز -
 دورورام نینه هم -

هوا سرد بود نفس تازه کردم و به دور اطرافم نگاه کردم  رونیگرفتم و از خونه زدم ب ترینگران پ یاز چهره  چشم
پله نشستم. به  نیآخر یاومدم رو نییپا یچوب یشد. از پله ها یم دهیدورمون فقط درخت د بود دور تا یپرت یجا
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و دخترام ندارم  تریجز پ یچکیه ایدن نی. من تو اردمک یم یینگران دخترام بودم احساس تنها یلیشدم خ رهیافق خ
 میکار رو اشتباه رفت یو تالشش کرد تا تمومش کنه کجا یتمام سع ایکتوریهنوز ادامه داره؟ مامان و یباز نیچرا ا

به  چوقتیخواست. ه یگذشته به رومون باز شد؟ من بعد از تحمل اون همه عذاب دلم ارامش م یاز درها یکه در
 .ستیاصال عادالنه ن نی. انمیوضع بب نیبخوام دخترام رو با ا ایکتوریبعد از مامان و دیرس یمذهنم ن
*** 

 د؟یکن داشیپ نیالو جان تونست -
 نگران نباش. میردش رو بزن میخوشبختانه تونست -
 دختره حالش خوبه؟ -
 که حالش خوب باشه. دوارمیام میهست تیدر حال انجام مامور -
 منتظر خبرات هستم. -
 البته -

 گذاشتم رو به آنا گفتم: بمیرو در ج لیموبا
 ردش زدن. -
 حالش خوبه؟ ایمل -
 .زهیریهم خوب باشه وگرنه اوضاع به هم م ایحال مل دوارمیکنن ام رشیدستگ رنیدارن م -
 .میبهتره به خانوادش بگ کریب -
به دستمون  یدیتا خبر جد میمون یشده منتظر م دایپ یپس که حاال سرنخ مینظر خودت بود تا حاال سکوت کن -

 برسه.
 !کریاما ب-
 حالش خوبه نگران نباش. ایمل زمیاما نداره عز -

 تکان داد و گفت: یسر
 ؟یبا پدر آدم صحبت کرد -
 یبنا به حالت روح یمقاومت کنه ول یلیتر بشه و نتونه خ فیضع یاز نظر جسم یممکنه کم ایآرال نکهیخب اره با ا -

 .ارهیم یو کتاب سایکل رهیپدر آدم گفت که امروز م میندار یادیوقت ز
 کردن. یهم باهاش شرکت م گهید یکاش پدر ها -
 بشن. ریو اونا دستگ فتهیب یندیاتفاق ناخوشا ترسنیاونا م هیقانون ریموضوع غ یکنم آنا ول یدرکت م -
 .میعجله کن دیخاطر هم که شده با نیپس به هم -
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 اره درسته. -
دن با چشم اشاره کر یصحبت م گهیمبل نشسته بودن و باهمد یکلوز و همسرش رو یآنا به داخل رفتم اقا همراه

 به آنا کردم و گفتم: یا
 ؟یکرد یچکار م نهیشوم یسرت اومد تو ییاصال وقت نشد بپرسم. تو اون خونه چه بال روزید -
 و گفت: دیزخمش کش یبه ابرو یدست روزید یاداوریبا  آنا
 دمیشدم و به اونجا رس دهیافتاد و من چطور از باال کش یچه اتفاق دونمیمبهم بود اصال نم یلیخودم هم خ یبرا -
 وحشتناک بود. یلیخ
 کردم. یدرباره تو م یسکیر نیهمچ دینبا -
 حرف دوتامون بود نیا میکن یما باهم تمومش م کریب -
 .دمیبخش یهرگز خودم نم فتادیبرات م یاما اگر اتفاق -

 زد و گفت: یلبخند
 تونستم از فکر نبودنت چشم رو هم بذارم. ینم یدید بیتو اون خونه آس یحس رو داشتم وقت نیهم قایمنم دق -
 آنا یمن زیتو همه چ -

 دوخت و ارام لب زد: نیزد و چشم به زم یلبخند
 کریب -
 جانم -
 ...شبیمن متاسفم بابت د -
 در چه مورد؟ -
 ...یلیخب... مامانم اون مال خ -
 آنا -

 به چشمام نگاه کرد. رهیکه صدا زدم سرش بلند کرد و خ اسمش
 .یبد یحیبه من توض ستین یازیگذشته توه! من حق ندارم در گذشته ات دخالت کنم اصال ناون  -
 ممنونم. -
 میاریخوردن ب یبرا یزیچ نجایا یکیاز نزد میکنار و بر میحرفا رو بذار نیبهتره ا -
 باهات موافقم. -

*** 
 چرا در رو قفل کردن؟ تریپ -
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 کاره. نیبهتر نیدر نبود اون ها ا -
 به ما بزنه. یبیاس تونهیاون دست و پاهاش بسته اس نم تریپ -
 اونا بهتر کارشون رو بلدن. -
 تریپ -
 جانم -
 م؟یاریب مارستانیرو از ب ایمل میبر ستیحاال که امشب قراره دوباره مراسم برگذار بشه بهتر ن -
 .ارهینم ادی از مارو به یکس چیاون ه کنهیم ییاحساس تنها یلیمنم نگرانش هستم حتما االن خ -
 کنم. یخواهش م تریپ -
 .ادینم ریگ ینیماش چیه هیپرت یجا نجایکه ا یدونیکنم م یصحبت م ادباهاشیآرمز که ب یاقا -
 سا... کیکاش  -
 اشاره کردم. تریسکوت کردم و رو به پ یزابلیآرمز و خانم ا یورود اقا با
 .انیب ریقراره د یالیپدر آدم و پدر ا میخب بهتره ما ناهار بخور -

 دمیپرس نگران
 امشب سرجاشه؟ یقرارمون برا -

 گذاشت و گفت: زیم یغذا رو یزابلیا خانم
 شدس. یزیبرنامه ر یهمچ دینگران نباش -

 آب خوردم و گفتم: یآب رو برداشتم جرئه ا وانینشستم و ل تریپ کنار
 .میگرفت یمیتصم هی تریراستش من و پ -

 کردن. یخوردن نگامون م یدو منتظر همانطور که غذا م هر
 سپرده بودم. تریکردم حرف رو به پ سکوت

 .میاریب مارستانیرو از ب ایمل میامروز بر میخوایم -
 و گفت: دیاب کنار دستش سر کش وانیکرد و ل ییتو گلو یسرفه  یزابلیا خانم

 .میگرد یبرم یکنه همگ دایوفق بشه از شر اون موجود نجات پامشب م ایاگر ارال دیامشب هم صبر کن ستیبهتر ن -
 چشماش نگاه کردم و گفتم: تو
وقته  یلیکنم دوتاشون از دست دادم خ یاز دخترام ندارم. حس م یتحمل دور گهید یزابلیکنم خانم ا یخواهش م -
 من رو مامان صدا نزده. چکدومشونیه
 و گفت: دیبه کمرم نوازش گونه کش یدست تریپ
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 .شهیرو به راه م یهمچ ینگران نباش به زود -
 نداد و سکوت کرد. ینظر چیبار ه نیا شهیآرمز بر خالف هم یبود که اقا بیعج

*** 
 م؟یآنا االن چکار کن -
 .هیجد مشونیظاهرا تصم -
 اد؟یاز دستمون بر نم یکار یعنی -
 .میبهشون بگ قتیحق نکهیجز ا -
 .شهیو از کنترل خارج م زهیریم جور اوضاع بهم نیا -
 هم بمونه؟ یا گهیو گفتن بهتره چند روز د میصحبت کرد مارستانیبا ب میچطوره بهشون بگ -
 !زهیشک بر انگ یلیخ -
 .کریب رسهیبه ذهنم نم یزیواقعا چ -
 آرمز یآقا -

 بگم؟ قتیچکار کنم حق دیبا دونستمینم گهیکلوز بود د یآقا یصدا
 دمیطرفش چرخ به
 م؟یبر میتون یم -
 سکوت کنم؟ ایبگم  قتیبود چکار کنم حق نییانداختم سرش پا یآنا نگاه به
 کلوز یآقا -

 کرد ینگام م منتظر
 کردم یداشتم با پدر آدم صحبت م شیپ قهیراستش چند دق -
 خب؟ -
مشورت کنن بهتره شما و خانم  یمهم یلیبا ما درمورد موضوع خ خوانیگردن م یبرم گهیساعت د هیگفتن که تا  -

 دیبنداز ریساعت رفتنتون به تاخ هیکلوز 
 اس؟یموضوع درمورد ارال -
 .دیبهتره منتظرشون باش نطورهیخب البته هم -
 .میمون یمنتظرشون م ستین یمشکل نطورهیاگر ا -

 ام گذاشتم. یشونیزدم دست بر پ نیبه ماش هیکلوز به به سمت خونه برگشت. تک یآقا
 !م؟یگیدروغ م شتربهشونیب میدار گذرهیم شتریهر چه ب یمتوجه -
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 .کرینگران نباش ب -
 .رمیبا جان تماس بگ دیبا -

 دروردم و به جان زنگ زدم. بمیرو از ج لیموبا
 الو جان -
 نشد رمونیدستگ یادیز زیصحبت کنم چ تونمیاالن نم کریالو ب -
 ؟یچ یعنی -
 منتظر خبرم باش -
 ...یپ نیخب تونست -
 نگاه کردم لیبوق بهت زده به موبا یصدا دنیشن با
 شد؟ یچ -
 قطع کرد. -
 نگفت؟ یزیچ -
 حرف بزنه. تونهینه گفت االن نم -
 .رهیتا خودش تماس بگ میمنتظر باش دیبا تهیپس حتما در حال انجام مامور -
 آنا؟ میاالن چکار کن -
 بشه مارو کمک کنن. دیشا میبذار ونیدرم یالیموضوع رو با پدر آدم، پدر ا نیاگر ا کریب -
 امکانش هست؟ یگیم یعنی -
 نداره یامتحانش ضرر -

که شده مانع  یتونن به هر نحو یکردم اون ها م یبا پدر صحبت م دیحق با اون بود با دیبه آنا نگاه کردم شا متفکر
 و خانم کلوز بشن. یرفتن آقا

 ییجا میکه قراره من و تو بر گمیکلوز م یبه آقا رمیشو من م نیسوار ماش آنا
 نبره. ییبو یزیمواظب باش از چ -
 نگران نباش. -
 مبل نشسته بودن یسمت کلبه رفتم آقا و خانم کلوز رو به
 کلوز یآقا -

 و از جاش بلند شد دیاز صحبت با خانم کلوز کش دست
 بله -
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 .میگردیو برم میریم ییجا کاینزد نیمن و آنا تا هم -
 افتاده؟ یاتفاق -
 .میهست نجایتا اومدن پدر آدم ما ا میگردیبرم میدیزود انجامش م میدار یکار هینه نه  -
 باشه -
 رفتم. سایرفتم سوار شدم و به سمت کل نیاومدم به سمت ماش رونیکلبه ب از
 آنا ساعت چنده؟ -

- 12 
 خوبه. -
 میشد سایو وارد کل میشد ادهیپ نیماش از
 شدم کیپدر بود به او نزد کیکه در حال صحبت با  یالیپدر ا دنید با
 سالم -

 شد کیو به من و آنا نزد دیدست از صحبت با آن پدر کش یالیا پدر
 افتاده؟ یاتفاق -
 .میصحبت کن یبا شما درمورد موضوع مینه اومد -
 خب -
 هستن؟ نجایپدر آدم ا -

 به دور وراش انداخت و گفت: ینگاه
 کرد یدوتا از پدر ها صحبت م یکیجا ها باشه. داشت با  نیهم دیبا -
 ارام گفت: آنا
 شرکت در مراسم؟ یبرا -

 تکون داد یسر یالیا پدر
 خب موافقت کردن؟ -
 دوارمیام میونشون دادرو نش نیکه بهمون داد یو عکس ها و اسناد میباهاشون صحبت کرد میکه تونست ییتا جا -

 قبول کنند
 دمیبه گردنم کش یدست

 .نیکار دار میومدین یپس ظاهرا وقت مناسب -
 .دیبا من صحبت کن دیتون یم -
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 به من منتظرانه نگاه کرد آنا
 میکرد یرو از شما و خانواده کلوز مخف یموضوع هیخب راستش پدر ما  -
 گرده؟یبرم ایموضوع به آرال -
 بار من جواب دادم نیا

 در واقع نه! -
 انداخت و گفت: یکه دستش بود نگاه یبه کتاب یالیا پدر
 .میصحبت کن رونیب میریسرجاش و م ذارمیرو م نیا -

 تکون دادم. با دور شدن پدر رو به آنا گفتم: یسر
 یآنا بهتره تو تمام موضوع رو بهش بگ -
 به ما بکنه؟ یکمک تونهیم -
 پدر آدم رو هم متقاعد کنه. ونهتیقطعا م -
 .میبر میتونیم -

 .مینشست یمکتین یرو میرفت سایو به پشت کل میاومد رونیب سایاز کل یالیپدر ا همراه
 شنوم یخب م -
 داد گذاشت و گفت: یتکونش م یپاش که از استرس و نگران یدست رو آنا
 .میومدینم نجایاگر مهم نبود تا ا یول ستیموضوع ن نیا یبرا یاالن وقت مناسب دونمیم یالیپدر ا -
 درمورد اون دختر کوچولو خانواده کلوز باشه زنمیحدس م -
 میکرد یبه سمت من برگشت هر دو با بهت و تعجب نگاه هم م آنا
 گفت: یالیبا تعجب رو به پدر آ آنا
 ن؟یدیاما شما چطور فهم -
 گفت ییزایچ هی کردیاون موجود که داشت درمورد اون دختر صحبت م شبیباشه د ادتیاگر  -
 اما اون فقط اسمش اورد! -
 شده؟ دیبفهمم. اون دختر ناپد ییزایچ هیکرد تونستم  یکه صحبت م گانهیبا زبان ب -
م در که بهتون گفتم همسر یدادم همون شب حیباشه بهتون توض ادتونیاگر  شیدر واقع اون دختر چند مدت پ -

کنه و دختر از اون روز حافظه  یوارد م بیهمون شب خواهرش بهش اس ا،یتوسط آرال نهیبیم بیکلوز اس یآقا یخونه 
 .دهیاش رو از دست م

 شده؟ دیچطور ناپد -
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 کرده. نیاز اتاق خارج شده و اون رو سوار ماش ایهمراه مل یفرد کی دهینشون م مارستانیب یها نیدورب -
 تونم بکنم؟ یم یچه کمک -
 ندارن. یاطالع چیماجرا ه نیخب راستش پدر، خانواده اش از ا -
 دختر ربوده شده؟ نیچند روزه که ا -
 چهار روز -
 ن؟یموضوع به خانواده اش بگ نیچهار روز ا نیدر ا نینکرد یچرا سع -
 یخاص یماریو ب گذرونهیم یختس یروزها یدختر بزرگشون هستن و مادرشون از نظر روح ریپدر، اون خانواده درگ -

 .شدیهم حالش بدتر م ایبکنن و آرال یکار چیتونستن ه ینم میگفت یرو نداره و اگر م یداره که تحمل ناراحت
 د؟یموضوع به ما بگ نیا دیکن یم یسع نیشد که دار یحاال چ -
 مینداشت یراه چیو ما ه ارنیون بو دخترش مارستانیبرن ب خوانیافتاده و امروز م یخانواده کلوز حس کردن اتفاق -

 یکیمشورت کنن و  یمهم یلیباهاتون در مورد موضوع خ خوانیم یالیپدر آدم و پدر ا میبهشون بگ نکهیجز ا
 منتظر بمونن گهیدوساعت د

 د؟یحرف ها اون ها رو نگه دار نیبا ا نیتونیم یتا ک دیکن یفکر م -
 .میما فقط نگران اونا هست میدونیواقعا نم -

 از جاش بلند شد و گفت: یالیا پدر
 .گردمیبرم گهیساعت د هیمن تا  دیکنم. شما نگران نباش یکنم من با پدر آدم صحبت م یدرک م تونینگران -
 زد یهم از جاش بلند شد و لبخند آنا
 .نیبزرگ نجات داد ینگران هیاز شما ممنونم پدر واقعا مارو از شر  یلیخ -
 رو به آنا گفتم: نیرفتم و بعد از حرکت ماش نیسمت ماش به
 امشب تموم بشه. نیموضوع هم نیا خوادیدلم م یلیخ -
 مراسم متقاعد کنن. نیشرکت در ا یرو برا گهید یکاش بتونن چندتا از پدرها کریب نطوریمنم هم -

*** 
 .میبهتره بر تریپ -
 .میمنتظر پدر باش دیبا زمیبهت که گفتم عز -
 .میکن یکه هست صحبت م یبعدش مفصل درمورد هر چ میایو م میاریرو م ایمل -
 .میکن یساعت رو هم صبر م هی نیا میاروم باش ما صبر کرد ایمار -
 کر؟یب یشنو یرو م ایآرال یناله  یصدا -
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 شونه ام گذاشت یرو یمبل نشست دست یکنارم رو کریب
 .میدار ازیزمان ن یما فقط به کم شهیدرست م یهمچ ایمار -
کنم دست و پام  یانجام بدم حس م یکشن کار یکه دخترام م یدر برابر درد تونمیباره که نم نییاول تریپ یدونیم -

 در گذشته. یخودم عاجز حس نکرده بودم حت چوقتیبسته شده. من ه
 .میاریاز گذشته ن یکنم حرف یخواهش م ایمار -
 شدم رهیبه صورتش خ دمیطرفش چرخ به
 کنه. یگذشتمه که داره دنبالم م نیکنم ا یس مح -
 تموم شد! گهیاما اون د -
 تورو انقد مطمئن کرده؟ یچ -
 میتمومش کرد گهیما باهم د -
 انتقام بود. یکه هنوزم تشنه  یبر خالف کس -
 .دیبه گردنش کش یاز جاش بلند شد دست یعصب تریپ
 میرو تموم کرد یما با وجود همه موانع باز ایمار -
 دمیکنم دارم تقاص به اون رو پس م یحس م -
 یبهتره تمومش کن ایمار -
 حق با اون بوده. دیشا -

 به طرفم برگشت یعصب
 ؟یشد وونهیتو د -
 ام. ینه نه کامال جد -

 اومد کنارم نشست باز
که به اعصابمون  نهیا زیچ نیبهتر یریگیقرار م یزیهرچ ریتحت تاث یندار یمساعد طیکنم االن شرا یدرک م ایمار -

 .میرو از دست ند مانمونیو ا میمسلط باش
 از دست دادم فقط اون نبود. زایچ یلیخ یباز نیکنم اما خب منم در ا یاالن کامال درکش م -
 تموم شده. گهیاون د مینزن یبهتره در اون مورد حرف ایمار ایمار ایمار -
 زدم: ادیبغض دار فر یبه چشماش نگاه کردم و با صدا یچشمان اشک با
خواد هنوزم دلش خنک نشده ما  یکنم هنوزم دلش انتقام م یما جا داره حس م نیکنم هنوزم ب یحس م یول -

 ؟یفهم یم تریپ میدیتقاصش پس م میدار
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 گه؟ید میدر اون نداشت ینقش چیکه ه یکار یبرا -
 .میباش یقربان میما مجبور بود نکهینه بخاطر ا -

*** 
 ه؟یاون چ کریب -
که تو خونه  یرنگ بود همون ینقاب مشک هیمتوقف کردم و بهش نگاه کردم دستش  نیطرف پشت برگشت. ماش به
 کرد. ی. آنا با تعجب بهش نگاه مدمیکلوز د یاقا ی
 کلوز اونجا بودن. یاقا یخونه  میرفت یوقت -
 رو با خودش اورده؟ نیخانم کلوز ا -
 بله -
 اورد. یمیو جام قد دیآنا با تعجب چشم ازش برداشت و باز به پشت چرخ -
 اورد یمیو جام قد دیبا تعجب چشم ازش برداشت و باز به پشت چرخ آنا
 !رسهیبه نظر م یمیقد یلیخ -
 .شنیم یهست که موزه نگه دار یایاش هیشب شتریب -
 کردن؟ یها دست خانم کلوز چکار م نیاما ا کریب -

 کردم گفتم: یروشن م نیکه ماش همانطور
دفتر هم  هی دمیرو نداشتم اما د ییفرصت تعجب و کنجکاو یعجله داشتم حت یلیخب راستش منم اون لحظه خ -

 کنارشون بود.
 !بهیعج یلیخ -
 داشته باشن. یبراش ارزش معنو دیسرجاش شا یآنا بهتره اونا رو بذار -
 ردنبند؟مثل اون گ یگیم یعنی -
 مهمه. یلیکه براش خ یگردنبند قایدق -
 هست! یبزرگ یلیگردنبند راز خ نیکنم پشت ا یحس م کریب -
 که پنهون شده آنا. -
 داره؟ ریپنهون شدنش واقعا انقد تاث یگیم یعنی -
 بدونه. یزیچ یکس خوانیحتما نم نطورهیالبته که هم -
 با خبر بشم. زایچ یسر هیبتونم از  دیشا -
 آنا میبهتره دخالت نکن -
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 بذاره. ریتاث ندهیآ یبر رو شهیگذشته باعث م یکارها یگاه گهیهست که م یتجربه ا هی کریب -
 گذشته پنهون شده باشه؟ نیو اگر ا -
 پشت برگردوند و گفت: یکلبه توقف کردم. آنا اون نقاب و جام رو به صندل یبه رو رو
 .میرو از دست ند ندهیکه ا میکارمون اشتباه رفت یکجا میو بدون میشته برگردالزمه به گذ یگاه -
رو  یحق با آنا بود اونا دارن مسئله ا دیشد و به سمت کلبه رفت. سرجام نشسته به فکر فرو رفتم شا ادهیپ نیماش از

 موضوع در حال دعوا هستن. نیکه بخاطر ا دمیکنند و من بار ها شن یم یمخف
 شدم و گفتم ادهیپ نیکلوز بود. از ماش یاومدم. اقا رونیضربه آرام به پنجره کنارم از فکر ب یصدا با
 ومده؟ین شیکه پ یدر نبود ما مشکل -
 شهیشنوه حالش بدتر م یرو م ایارال یصدا شتریهر چقد ب ایمار -
 دادم هیتک نیرو بستم به ماش در
 نیبه نظر برس ییقو یلیخ دیکنه با یشما استفاده م هیاز نقطه ضعف ها بر عل خوادیرو م نیاون موجود هم هم قایدق -

 .نیدستش ند ییو آتو
 گفت: نیبه زم رهیموهاش برد و خ یکلوز دستش ال یآقا
 ؟یمواجه شد یزیچ نیتا حاال با همچ -
 که جن زده شده باشه؟ یمنظورت فرد -
 جن زده! خب حق با شماست. بله -
 همسرم بارها بخاطر شغلش مواجه شده. یمواجه نشدم ول یزیچ نیمن تا بحال نه با همچ -
 تونستن به اون غلبه کنن؟ -
 و هم خودش، به خودش کمک کنه. میرو کمک کن ایمورد هم ما آرال نیکلوز بهتره در ا یآقا -
 .میکلوز به سمت کلبه رفت یبرداشتم و همراه آقا نیاز ماش هیتک
 م؟یبهش کمک کن میتون یر مچطو -
 کرد. یفاش بشه تا بشه کمک دیهست که پنهون شده با ییزایچ یگاه -

 تر شدن قدم ها رو باهاش هماهنگ کردم. نیکرد قدم هاش سنگ سکوت
 .ستیگفتن ن یبرا یزیچ یول یدیفهم ییزایچ هی ایمار شبید یمتوجه ام که از حرف ها -
 اشاره کردم و گفتم: دیین بفرمارو باز کردم با دست به عنوا در
 کلوز. یآقا دیلیهرطور شما ما -
 رمان در نگاه دانلود آماده شده است. نیا



 

 

174 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 جوکالزینب 

http://www.negahdl2.ir 
در آروم کردنش رو داشت.  یو سع دیکش یبه سرش م یآنا، خانم کلوز در آغـ*ـوش گرفته بود و دست میداخل رفت به

خودش از مادر و پدرش  یبا صدا یداد و گاه یزمختش فحش م یبا صدا یباال رفته بود و گاه یلیخ ایارال یصدا
 تر شدم رو به روش بودم کیخواست. به در اتاقش نزد یکمک م

 در رو باز نکن! کریب -
 .زمیحواسم هست عز -
 کشم. یهمتون رو م -
 !ستیاروم من ن یایاون ارال ستیاون دخترمون ن تریپ -

 و در آغـ*ـوش گرفت. دیکلوز نگران به سمت خانم کلوز رفت و اون رو از آغـ*ـوش آنا کش یآقا
 از جاش بلند شد و به سمت من اومد آروم در گوشم گفت: آنا
 .تریدر رو باز کن پ -
 در رو باز نکنم. یاالن گفت نیتو که هم -
 نظرم عوض شد -

 در گذاشت. یکلوز انداخت و بعدش دست بر رو یبه خانم و اقا یمطمئن ی. آنا نگاهدمیرو کنار کش خودم
 در قفله انا! -

 درورد و در رو باز کرد و به داخل رفت. یدیکرد کل بشیدر ج دست
 دیپرس یاش رو باز کرد و با نگران هیاز گر سیخ یکلوز چشما خانم

 اون رفت داخل؟ -
 کردم یسر به عالمت بله اشاره ا با
 من همراه آنا هستم. دیبمون نجایکنم بهتره شما هم یخواهش م -
 داخل اتاق رفتم و در رو بستم. به
بودم  دهیزل زده بود تا حاال آنا رو انقد سر سخت ند ایبود و به ارال ستادهیکنار تخت ا ایارال یدرست رو به رو آنا

 حرف داشت. یلینگاهاش خ
 ؟یکن یبه من نگاه م یخوشکله چرا دار هیچ -
 بذاره. یریرو من تاث تونهیحرفات نم گهید -
 هیزن پست هیاره اره موافقم چون مامان تو  -
 یکن تیمن رو اذ یتونیمامان منه تو نم یطیاما اون در هر شرا -
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 داد یسرش زو تکون م دیخند یم یبد یلیخ یو همانطور که با صدا دیچیدستانش رو پ ایآرال
 کنه یم ییگدا کاگویش یها ابونیاگر بهت بگم اون االن داره تو خ یحت -
 درغه! هی نیا -
 گرفته بود. تیشدم صداش رنگ عصبان کیآنا نزد به
 شده گفت: ریز یداد زبونش دور لباش چرخوند و با چشما یگردنش رو تکون ایآرال
 خرابه مخصوصا شبا! یلیوضعش خ -
 .یگیچرت م یتو دار -

 گذاشتم ایارال یشونه  ی. دست رودیچیپ یتو کل اتاق م ایارال کیستریه یده خن یصدا
 یایاز پسش برب یتونیتو نم میآنا بهتره بر -
 .کریب گهیاون داره دروغ م -

 داشت. تیرنگ بغض و عصبان صداش
 .ستیاختصاص تو ن نیا میبر نجایبهتره از ا زمیعز دونمیم -
 ؟یدستت هم امتحان کن یکیاون  خوادیکه بهت دادم چطور بود؟ دلت م یکوچولو اون گوشمال سیپل یه -
 بهش نگاه کرد آنا
 کردم. یکه فکرش م یهست یتر از اون فیضع یلیتو خ -

که کنار در گذاشته شد بود ناخوداگاه افتاد  یبه آنا نگاه کرد. کمد چوب تیو با قاطع دیدست از اون پوزخندش کش ایآرال
 دمیو آنا رو در آغـ*ـوش کش میاز صداش من و آنا وحشت کرد

 .یبکن یتونیهستم که فکرش نم یتر از اون یقوت یلیمن خ -
 .مینکن بهتره ما منتظر پدر باش یآنا اون رو عصب -
آقا و پشت سرش اقا  هیخورد و بعدش  ید ضربه اتکون داد. به در چن ی. سرومدیکه از شدت ترس صداش در نم آنا

 دیکش یخفه ا غیکمد افتاده دست بر دهانش گذاشت و ج دنیو خانم کلوز اومدن داخل. خانم کلوز با د
 .دیرو ترک کن نجایا -

 بردم گفتم: یم رونیکه آنا رو همراه خودم ب همانطور
 ن؟یهست یشما ک -
 رو چک کنم. ایالآر تیمن دکترلوپز هستم اومدم وضع -

 تونست باال برد و گفت: یکه م ییسرش تا جا ایآرال
 نه ایآرال -
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اومد آروم  یبه نظر م یخشک و عصب یلیمبل گذاشتم وبه اتاق برگشتم. دکتر برخالف ظاهرش که آدم خ یرو رو آنا
 کرد با تمام حوصله گفت: یرو باز م فشیتخت گذاشت و همانطور که ک یرو فشیرفت و ک ایبود به طرف آرال

 .یاسمت بهم بگ یتونیخب اگر من اشتباه کردم م -
 گفت. شهینم یمو قرمز یخاصه به تو یلیاسم من خ -

 دمیکلوز چرخ یشده رو خارج کرد. به طرف اقا یرفت و اون خال ایزد و به سمت سرم وصل شده آرال یلبخند دکتر
 رونیتکون داد و خانم کلوز به ب ینذاره ممکنه نتونه تحمل کنه. سر جانیهمسرش ا نیاز ا شتریو بهش اشاره کردم ب

 برد.
داد.  یمانع شدن تکون م یهمانطور که سرش رو برا ایبود. ارال ایسرم وصل کرد در حال کنترل کردن نبض آرال دکتر
 گفت:

 .یبکن یغلط چیه یتونیهم بهت گفتم تو نم روزید -
 شد. ایارال یچشما تیاش نگه داشت و مشغول چک کردن وضع گهیرو با دست د ایسر آرال دکتر

 لوپز. یممنونم اقا یلیخ -
 دکتر گفت: یو رو به اقا ستادیمن شد کنارم ا کیبود در رو بست و نزد یالی. پدر ادمیپشت سرم چرخ به
 چطوره؟ شیوضعت -

 گفت: یالیزمختش به پدر ا یسرش بلند کرد و با خشم و صدا ایآرال
 ونه.داغ -

دکتر از جاش بلند شد و همانطور که  یکرد. اقا یلوپز منتظرانه نگاه م یبه آقا ایبدون توجه به حرف ارال یالیا پدر
 داشت گفت: یتخت بر م یاز رو فشیک
 فرق داره. روزینسبت به د -
 .نیممنونم که اومد -
 اومد دست در دستش گذاشت و بعد دست در دستم گذاشت و گفت: یالیتکون داد و به سمت پدر ا یدکتر سر یاقا
 .امیم تشیچک کردن وضع یبرا نیبهمون اطالع بد نیبود نجایهمونطور که بهتون گفتم اگر تا فردا هم ا -
 ممنونم. یلیخ -
 نگاه کردم یالیرفت. به پدر ا رونیاتاق ب از
 ممنونم پدر. -
 شونه ام گذاشت. یدست رو -
 با پدر آدم صحبت کردم -
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 گفتم میرفت یداشتسم و به سمت در اتاق م یکه قدم برم همونطور
 ن؟یتونست -
 بود. اریبار شانس با شما  نیخب ا یشه ول یقانع نم یام کردم پدر آدم به زود یتمام سع -
 شهیفراموش نم تونیممنونم خوب یلیخ -
 رو باز کرد و گفت در
 بشه. ریگیپ تیبا جد موضوع نکهیبه شرط ا -
 اروم گفتم رونیب میاتاق اومد از
 .میهست رشیگیپ یلیخ دینگران نباش -
گرفته بود و  نییسرش پا میآنا نشست یو رو به رو دمیکش واریکنار د ی. صندلمیسمت آنا و اقا و خانم کلوز رفت به

 اب و قرص اوردم وانیل هیداد. از جام بلند شدم  یسرش ماساژ م
 آنا -

 که قرمز شده بودن نگام کرد ییبلند کرد و با چشما سرش
 .زمیبرات قرص اوردم عز -
 و گفت: دینفس اب رو سر کش هیاب رو از دستم گرفت قرص تو دهنش گذاشت  وانیزد ل یلبخند محو-
 .کریممنونم ب -
 خب من تنها اومدم که باهاتون صحبت کنم. -

 گفت: یالیکلوز به پدر ا خانم
 تر برسه؟ ریپدر آدم قراره د -

 و گفت نشست و گفت: دیکش واریکنار د یصندل یالیا پدر
 من اومدم که باهاتون صحبت کنم. یول ادیاالن ب تونهیپدر آدم نم -

 کردن. یکلوز منتظرانه نگاش م یو آقا خانم
 شتریمراسم ب نیهر چه تعداد دفعات ا دیدون یم میرو راه بنداز یریمن و پدر آدم قراره امشب دوباره مراسم جن گ -
بار  نیمحتاطه که ا یلیکشه. پدر آدم خ یعذاب م یو از نظر روح شهیم فیضع شتریب یاز نظر جسم ایآرال شهیم
 نیکه ا میکن یتمام تالشمون م میا رو سخت کنه. ما داریاشتباه ممکنه کار ما و کار ارال کیدر کار نباشه  یسکیر

 میرو از دست بد یزیچ میخوا یبشه و نمتموم  یمراسم به خوب
 نه؟ شهینم شیزیدخترم چ -

 به خانم کلوز نگاه کرد یالیا پدر
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تالشش رو کرد که با  یلی. پدر آدم امروز خمیکن یکار م میو محتاطانه دار میکن یم میخودمون دار یما تمام سع -
از  نیو همسرشون خواهرکالرا. پدر ساب نیو پدر پاپ و پدر ساب کیچند تاپدر صحبت کنه ما امشب در مراسم پدر اد

داشت موافقت کردن و امروز قبل  یباهاشون صحبت تلفن دمپدر آ نکهیهستن. بعد از ا ییایتالیفرانسه و همسرشون ا
 شیش. امروز ما رسوننیم نجایداشتن به ا یریکه اونجا شب گذشته مراسم جن گ یاز مراسم، خودشون رو از اندونز

راحت بشه  ثیموجود خب نیاز شر ا شهیهم یبرا ایتا ارال میکن یلحظه تالشمون رو م نیهمه تا اخر میهست شیتا کش
 ادامه بده. شیبه زندگ تونهو ب

 شد گفت: یم ریکلوز از جاش بلند شد و همانطور که اشک از از چشماش سراز خانم
 .شهی. اون خوب مشهیدخترم امروز حالش بهتر م -

 از جاش بلند شد و گفت: یالیا پدر
 .دینر ییجا چیدور نشه و ه نجایامروز از ا چکسیامشب آماده باشن ه یهمه برا خوانیم -
 گفت: یالیکلوز رو به پدر ا یاقا
 .میاریدخترمون رو ب میبر میخواست یخب راستش من و همسرم م -
 میخودمون آماده کن دیو با میمراسم دار دینر ییجا چیه کنم امروز یم هیکلوز بهتون توص یهمونطور که گفتم اقا -

 بعد از مراسم. یبرا دیکار بذار نیبهتره ا
 یصدا اشک م یزانوهاش گذاشته بود و ب ینگاه کرد خانم کلوز که ارنج هاش رو یکلوز به همسرش با نگران یاقا
موضوع راحت شده  نیمن و آنا از بابت ا الیخ گهیکلوز تکون داد. حاال د یآقا یبه عالمت بله سرش رو برا ختیر

توقف کرد و به سمت ما برگشت و رو به خانم  هلحظ کیرفت  یم یکه به سمت در خروج یالی! پدر ایبود تا حدود
 کلوز گفت:

 .دیمراسم در کنار دخترتون باش نیپدر آدم امروز اجازه دادن در ا ؛یبه راست -
 و گفت:از جاش بلند شد  یکلوز با خوشحال خانم

 تونم؟ یم -
 نیبود لیقبل ما یالبته اگر مثل دفعه  -
 ممنونم. یلیخ -

 انداخت و گفت یتکون داد به من نگاه یسر یالیا پدر
 کارتون دارم. رونیچند لحظه ب -

 رفتم. رونیب یالیسر پدر ا پشت
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کنم  ینم نیفردا تضم یرو برا نیا یام کردم که امشب اون ها رو از رفتن منع کنم؛ ول یآرمز من تمام سع یاقا -
رو باهاشون در  نیا دیایموضوع برب نیاز پس ا دیتون ینم نیدیو اگر د دیکن یدگیموضوع رس نیبه ا یلیبهتره خ

 .دیبذار انیجر
 حتما -
رو داره اصال بهش  یشب سخت ایامشب ارال یکنم. برا دایروپ کایآب مقدس و کتاب روم دیبا رمیم سایمن باز به کل -

 .دینش کینزد
 باشه حواسمون هست. -
 من رفتم. -
 شدم و به داخل رفتم. رهیخ یکم یالیرفتن پدر ا به

*** 
رفته  رونیاوردن شام به ب یآرمز و همسرش برا یشدم از هفت گذشته بود آقا رهیشده بود به ساعت خ کیتار هوا

که پدر آدم بهش اجازه داد در  یروشن کردن اتش بود فعال تنها کس یبرا زمیدر حال شکستن ه رونیب تریبودن و پ
اروم گرفته بودم و با خودم مدام  یالیپدر ا یهاحرف  دنی. با شنیزابلیمراسم شرکت کنم فقط من هستم و خانم ا

 خوادیم دلم نمیبب نطوریدخترم ا خوامینم گهیتموم بشه د یهمچ گهیباشه د یباز نیا تیکردم که امشب نها یدعا م

از جلو  هیثان3در  لمیصحنه ف هیمثل  یهمچ دمی. دست به گردنبندم کشرمیدختر آرومم رو در آغـ*ـوش بگ ایاون ارال
که اون شب تجربه کردم. اون به من  یگردنبند خاطرات تلخ نیلبم جا گرفت ا یرو یلبخند تلخ گذشتچشمم 

 کنه. یم یحال از من نگهدار نیدر ع یکنه ول یم یاداوری
گردنبند رو از دور گردنت  نیدور گردنت باشه امشب ا یکشیکه م ینفس نیبا اخر دیگردنبند با نیاز امشب ا ایمار -

 .یکن یجدا نم
رو که گردنبند به دور گردنم انداخت.  یااومد هنوزم فراموشش نکردم اون لحظه یم ادمیتک به تک به  حرفاش

 یکردم باز یداشتم. فکر م یکردم هم استرس و نگران یم هیبودم هم گر دهیمثل االن بود من هم ترس قایدق یهمچ
 کردم. یاشتباه فکر م یول شه؛یتموم م یبدون قربان

 ا؟یمار -
 اومدم. رونیفکر ب از
 بله؟ -
 !زنمیوقته صدات م یلیخ ییکجا -
 غرق فکر بودم. دیببخش -
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 موهام زد یرو یشد بـ..وسـ..ـه ا کیمن نزد به
 .میما امشب همه کنارش هست زمینگران نباش عز -

 زدم یلبخند
 .چوقتیه میذاریالبته ما تنهاش نم -

 انداخت گردنبندم در دستش گرفت یخم کرد و به گردنم نگاه سرش
 دور گردنت باشه. نیامشب ا ایمار -
 گذشته برگشتم همون حرف همون تذکر همون ترس به
 ا؟یمار نجاستیحواست ا -
 . نگران نباش!دونمیله مب -

*** 
و پدر آدم که در دستاشون کارتون  یالیپدر ا دنید تربایاومدن. پ یالیکه پدر ادم و پدر ا میخوردن شام بود درحال

 گذاشتن. زیم یارمز به کمکشون رفتن و اون ها رو یبود از جاش بلند شد و همراه اقا ینینسبتن سنگ یها
 ن؟یشما آماده هست -

 از جام بلند شدم و گفتم: دمیعقب کش رو یصندل
 من حاضرم. -

 گفت: یالیتکون داد رو به پدر ا یآدم سر پدر
 ؟یالزم بود اورد یهر چ -
 آمادس یهمچ -
 خوبه. -
 آرمز گفت: یبه صدا درومد. پدر آدم رو به اقا در
 .دیباز کن کیپدر ار یدر رو برا -

 شیموها یرسد ول یوارد شد جوان تر از پدر آدم به نظر م انسالیبا قامت بلند و م یآرمز در رو باز کرد و مرد یآقا
 که همراهش اورده بود به پدر آدم داد. یکرد و کتاب یبود. سالم دیسف
 ؟یکن دایپ یتونست -
 از همکارام اوردم. یکیاز  -
 خوبه یلیخ -
 ومده؟یپدر پاپ ن -
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 .شهیم داشیپ گهیاالنا د -
 شه؟یمراسم ساعت چند شروع م -

 باشه.10ساعت  میداد حیترج -
 شد و دست به سمتش دراز کرد و گفت: کیپدر ار کینزد تریپ
 ایکلوز هستم. پدر ارال یسالم من اقا -

 انداخت و دست در دستش گذاشت. تریبه پ ینگاه کیار پدر
 ایهمسرم مار نمیو ا -
 شدم و دست در دستش گذاشتم. کینزد کیپدر ار به
 خوشحالم. دنتونیاز د -

 تکون داد. یسر کیار پدر
 گذاشت کیاز جاش بلند شد دست در دست پدر ار یزابلیا خانم

 .یزابلیمن هم دکتر ا -
 پش رهیخ یزابلیبه صورت خانم ا یکم کیار پدر
 دم؟یند ییمن شمارو قبال جا -

 با تعجب گفت: ابرو باال انداخت و یزابلیا خانم
 .دونمینم -

 تکون داد و گفت: یسر کیار پدر
 آشنا بشم. ایبا ارال خوامیم نیبا همه خوشبختم. اگر اجازه بد ییبه هر حال از آشنا -

 شونش گذاشت گذاشت و گفت: یشد دست بر رو کینزد کیبه پدر ار یالیا پدر
 .نیمنتظر پدر پاپ باش یبله البته اگر کم -
 ندارم. یبله بله عجله ا -

 یبا اقا یالیبودن. پدر ا یگرفته بودن و مشغول بررس یکنار پدر آدم نشست و هر کدام در دستشون کتاب کیار پدر
 دیشدم و بازش کردم. با کیکرد. در به صدا درومد به در نزد یصحبت م تریبا پ یزابلیکرد و خانم ا یارمز صحبت م

 رنگ بود. یچرم قهوه ا فیک هیبسته شد بود دستش  که یبلند ییقد کوتاه با موها اقا پدر پاپ باشه! مرد نیا
 ن؟یپدر پاپ هست -
 بله. -
 .دییبفرما -
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 فشیبه سمتش رفتن و دست در دستش گذاشتن. ک یالیپاپ به داخل اومد و با سالم کردن پدر آدم و و پدر ا پدر
درورد و در حال  فشیرو از ک یرنگ یدر حال صحبت بود شنل مشک یالیمبل گذاشت و همانطور که با پدر ا یرو

مراسم استرس آور نمانده بود. همه در  نیابه شروع  یزیچ گهیگذشته بود د9بود. به ساعت نگاه کردم از  دنیپوش
الرا و خواهر ک نیاز پدر ساب یهنوز هم خبر یبودن. همه در تکاپو بودن؛ ول یزیدستشون کتاب داشتن و به دنبال چ

 نبود!
 !تریپ -

 .دیآمز کش یاز صحبت با آقا دست
 زم؟یعز یاسترس دار -
 تعجب داره. یاگر نداشته باشم جا -
 .زمیاز دست نده عز مانتیا -
 ومدن؟یو خواهر کالرا ن نیبه شروع مراسم نمونده چرا پدر ساب یزیچ تریپ -
کردم درست  تیداد احساس امن نانیشد بهم اطم هریدو دستش دو طرف شونه هام گذاشت مهربان به چشمام خ -

 حس و حال بهم دست داد. نیمثل گذشته هم
 نکن. یفکر چیه ریخودت درگ فتهینم یاتفاق بد چیامشب ه -

 شد رهیبه سمت گردنبندم سوق داد بهش خ چشماش
 اون رو همراه خودم دارم. ترینگران نباش پ -
 ...یشرکت کن یتونینم یکنیاگر فکر م ایمار -
 باشم. دیمن امشب با ترینه پ -
 به صدا درومد در

 تو چشمام نگاه کرد و گفت: دیبه سمت در چرخوند باز به سمتم چرخ سرش
 .زمیپس نگرانم نکن عز -

که در ذهنم  یدر رو باز کرد دو نفر به داخل اومدن برخالف تصور یزابلیبه عالمت باشه تکون دادم. خانم ا سرم
 کیجدا شدم و بهشون نزد تری. از پکردنیکه اون داخل بودن سالم م یجوون بودن به تک تک افراد یلیم خگذاشت

 .دیسف یو الغر و پوست دهیکش یبا اندام یشدم خواهر کالرا به من نگاه کرد به طرفم اومد زن
 .نیباش ایمادر ارال دیسالم. شما با -
 خوشحالم. دنتونیبله. از د -
 دست داد و گفت: تریپ به
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 و شما پدرش! -
 بله -

 دست داد تریو به پ میشد دست در دست داد کیبه ما نزد نیساب پدر
 خانواده کلوز؟ -
 .میهست ایبله ما پدر و مادر آرال -

 اش نگاه کرد و گفت یتکون داد. به ساعت مچ یو سر ستادیهمسرش ا کنار
 .میمتاسف ریبابت تاخ یلیخ -

 به دستش داد و گفت: یشد و کتاب کیآدم بهش نزد پدر
 .نیدیبه موقع رس بایتقر -
 انداخت و گفت: یکتاب نگاه به
 . اما چطور؟دیکن داشیپ نیخوبه که تونست یلیخ -
 .یبپرس کیاز پدر ار دیرو با نیا -

*** 
بودم استرس تمام وجودم گرفته بود نشسته بودم و دستش رو گرفته  تریاخر بود ساعت کند تر شده بود کنار پ قیدقا
به کتاب بود و با پدر  رهیرنگ اون وقت رو گرفته بود. پدر آدم هنوز هم خ یتونستم به گذشته فکر نکنم همچ ینم
 اهیشنل س نیبود. پدر ساب فشیاز ک ائیکردن اش ارجدر حال برگ زدن کتاب ها بودن. پدر پاپ در حال خ یالیا

از خانم  ییکرد. خواهر کالرا با لباس آماده به تن داشت سوال ها یلب تکرار م ریرا ز یزیکرد و چ یراه تنش م یرنگ
 هضرب گرفته بود نگا نیکه با زم تریپ یجا جمع شده بودن. به پا کیکجا بود؟ همه در  کی. پدر اردیپرس یم یزابلیا

ه بود تنها فقط من نبودم که نگران ما تسلط کرد یبر همه  یشده بود. نگران رهیکردم اصال حواسش نبود به افق خ
کرد  یم یکوتاه یباز کرد و همانطور که سرفه ها یدر ورود کیبودم. پدر ار فتهیکه قرار بود ب ییامشب و اتفاق ها

 به داخل اومد
 ن؟یهمه حاضر -

 آدم سرش از کتاب بلند کرد پدر
 .میشروع کن میتون یبله م -

کردن صحبت  یکه به من نگاه م یخودم شدم همسرش صدا زد و با هم ارام در حال یرو نیپدر ساب رهینگاه خ متوجه
 . غرق در فکر بوددیرو صدا زدم نشن تریو پ دمیکردن. دست از نگاه کردن به آن ها کش یم
 تریپ -
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 رو به سمتم چرخوند. سرش
 شه؟یداره شروع م -
 ؟یتو خوب تریپ -
 خوبم فقط... زمیخوبم عز -
 ام رو کنار زد و ادامه داد. یشونیپ یرو یموها دیکون خورد کامال به سمتم چرخت شیجا در
 .هیعینگران هستم کامال طب یکمی -
 ...یخواهش م تریپ -
 دیببخش -
 و خواهر کالرا نگاه کردم نیپدر ساب به
 .میریچندلحظه وقتتون بگ شهیم -
 هم بلند شد تریجام بلند شدم پ از
 .دییبفرما -

 انداخت و گفت: یانداخت و باز به من نگاه تریبه پ ینگاه نیساب پدر
 ن؟یگردنبند از چه موقع دار نیبپرسم ا شهیم -
 نگاه کردم نیبه پدر ساب ریانداختم و باز متح ینگاه تریسوال به پ نیتعجب از ا با
 وقته! یلیخب از خ -
 رو بهتون داده؟ نیا یفرد خاص -

 شد خانم کالرا گفت: یبدم. سکوتم طوالن یتونستم االن جواب ینم یعنیسوال نداشتم  نیا یبرا یجواب
 .میدید ییگردنبند رو ما قبال جا نیداره ا ینماد خاص هیگردنبند  نیا -
 به حرف اومد تریپ
 .شهیم دایچندتا مثل خودش پ گهیگردنبنده د هیعیطب زیچ نیخب ا -
که متعلق  یزیدر زمان خودش بود اون هر چ رهایجنگ نیاز معروفتر یکی نیباشه. پدر بزرگ ساب یعیطب تونهینم -

 داشت یعکسشون رو نگه م ایکرد  یم ینگهدار ییشد در جا یبه شغلش م
 خب -

 بار دادمه داد نیا نیساب پدر
است و  طانیه نماد شستار کیعکس نوشته بود:  یرو میکرد دایمخصوصش پ لیعکس رو در اون وسا نیما ا -

 دور ستاره بچرخ. نیاش شهاب آتش ینابود یبرا طانیآتش خود ش
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 فهمم! ینم یزیمن واقعا چ -
 انداخت و گفت: یانداخت. به ساعت نگاه یبه همسرش نگاه نیساب پدر
 .میبهتره بعدا درموردش صحبت کن -

 دور شدن تریدو از من و پ هر
 .میرس یم یتر کیبار یکم کم به جاها میدار تریپ -
 .یبگ قتیحق یستیتو مجبور ن -
 تریاما پ -
 .میما بهم قول داد ایمار -
 ن؟یشروع آماده هست یبرا یهمگ -

آن زد و  یبر رو یدور گردنش انداخت و بـ..وسـ..ـه ا یرنگش رو تنش کرد و شال بنفش رنگ اهیآدم شنل س پدر
کتاب  کیاب مقدس را داشت. پدر پاپ و پدر ار شهیو آن ش بیصلدر دستش  یالیدر دستش گرفت. پدر ا یکتاب
ارمز دست  یدور گردنش انداخت. اقا را یهم شال بنفش رنگ نیدست دادن. پدر ساب گریرا بستند و باهمد شانیها

 تریکرد. پ یداد و با اوصحبت م یرا نوازش م شیموها یگذاشت و همانطور که با مهربان یزابلیخانم ا یبر موها
 .زدیکالفه و نگران آرام قدم م

 کلوز. یآقا میبر میتونیم -
 قبل از انکه حرف بزنم گفت: دمیچرخ تریطرف پ به
فکر  مونیرو هرگز از دست نده به ما به دخترامون به زندگ مانتیهستم نذار نگرانت باشم ا رونیمن اون ب ایمار -

 .میشیکن. ما موفق م
 :تکون دادم و گفتم یسر دیترد با
 .دوارمیام -

به در  هیارمز دور اون آتش روشن شده نشستن. تک یرفتن به دنبالش رفتم کنار اقا رونیارمز از در ب یاقا همراه
در کنارم نبود  تریبار بر خالف گذشته پ نینگاش کردم نگران بودم دستم به دسمت گردنبندم رفت در مشتم فشردم. ا

بار  نیدادم من ا یکردم و دخترم رو نجات م یمقاومت م تریبدون پ دی. باومدمیاز پسش برم ییبار تنها نیا دیمن با
 ناتموم گذاشتم که تمومش کنم. یباز نیگذشته پا به عرصه ا بانیو پشت یبدون حام تریتنهام بدون پ

و باز کرد. به رو به دستش داد. در ر دیکل یالیاونجا بود رفت پدر ا ایرو بستم. پدر آدم به سمت در آتاق که آرال در
و پدر پاپ. فقط من موندم و  کیو خواهر کالرا و پدر ار نیبه پشت سرش و بعدش پدر ساب یالیداخل رفت پدر ا

 . به سمتم اومدم دست به کمرم زد و گفت:یزابلیخانم ا
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 خانم کلوز؟ یآماده ا -
 بله -

تخت افتاده بود و  یروح رو یجثه ب کیحال مانند  یهمقدم شدم و به داخل اتاق رفتم. به دخترم که ب همراهش
رفت و  ایبه کنار آرال نیدست و پاهاش بسته شده بود قلبم به درد اومد. همه دورش رو احاطه کرده بودن. پدر ساب

کم کم به  ایفوت کرد. آرال ایشد و بر آرال شلب ریز یزیرا کنار سرش گذاشت و مشغول خواندن چ یکوچک بیصل
شد با  کینزد ایخواهر کالرا از سمت دوم به ارال خوردویتکون م شتریو سرش آرام آرام اما رفته رفته ب ومدیهوش م

صورت  کیدرومد. خواهر کالرا دست دومش را نزد ایارال یتقال یرو ثابت نگه داشت صدا ایاز دستاش سر آرال یکی
شد. خواهر  یم دهیبه وضوح شن ایآرال یناله  یا. صددیرو کش بیصل ایآرال یشونیپ یبرد و با انگشت شصتش رو ایآرال

 تکون داد. یدور شدن و سر جاشون برگشتن پدر آدم کتابش رو باز کرد و به پدرپاپ سر ایاز ارال نیکالرا و پدر ساب
و  ثیموجود خب یوجود آدم ها و آتش جهنم را برا یکه جهان را برا ی. پروردگارانیبه نام خداوند پروردگار جهان -

 .دیآفر انیگرجن انیو عص فیضع
 کنارم بود دستم رو گرفت. یزابلیشده بود. خانم ا شتریب ایآرال یو تقال غیج

 آدم سکوت کرد و پدر پاپ ادامه داد. پدر
را اجابت بفرما.  میپس دعاها ،یهست نیگوش بده. تو عادل و ام مانیمارا بشنو و به التماس ها یخداوند، دعا یا -

 .ستیگـ ـناه ن یدر نزد تو عادل و ب چکسیه رایاکمه نکن، زبنده خود را مح
آب  ایآرال یرا انجام داد و بر رو بیتر شد و عالمت صل کینزد ایبه ارال یالی. پدر ازدیم غیبدون توقف ج ایآرال گهید

. به سمت ختیبود اب مقدس ر دهیخواب ایکه ارال یتخت یکرد. رو یم یگوش هارو زخم ایآرال غی. جختیمقدس ر
 برگشت. شیجا ه. و بختیماهم اب مقدس ر یاومد و رو یزابلیمن و خانم ا

 زدیزدن داد م غیج نیزمختش در ح یشده بود و با صداها شتریتقالهاش ب ایآرال
 سوزه یسوزه... نکن م یم -

 دستانش را به باال برد کیار پدر
. مارا در دام یگذارند تا پاک شود، مارا پاک نموده ا یمکه در کوره  یمانند نقره ا ؛یخدا، تو مارا امتحان کرد یا-

از اب و آتش  یو گذاشت ی. دشمنان ما را بر ما مسلط گرداندیبر دوش ما نهاد نیسنگ یو بارها یساخت یگرفتار
 وفور نعمت است. آنکه در  یآورد یاما سرانجام مارا به مکان م،یعبور کن

شدت گرفت. خواهر کالرا  شیخنده ها یکرد. صدا دنیو شروع به خند دیزدن کش غیکم کم دست از تقال و ج ایآرال
 کتابش را باز کرد.
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از من  ریغ گرید انیمصر آزاد کرد. تورا خدا یکه تورا از اسارت و بندگ ییمن خداوند، خداوند تو هستم. همان خدا -
برابر آن ها زانو نزنو آن ها را پرستش  خود درست نکن. در یبرا یماه ایپرنده  ای وانیبه شکل ح یبت چگونهینباشد. ه
 یکنند، مجازات م یرا که با من دشمن یهستم و کسان یوریغ یاباشم،خد یتو م یمن که خداوند، خدا راینکن؛ ز
 گردد. یم زیمجازات ، شامل حال فرزندان آن ها تا نسل سوم و چهارم ن نیکنم. ا
 گفت: دیخند یهمانطور که م ایود نگاه کرد. آرالب رهیکالرا کتابش را بست و به پدر آدم که خ خواهر

 اون مال منه. -
 زد و چشمانش را بست نیبر زم یآدم قدم محکم پدر
و کمان  ریمسکن دارد. در آن جا ت ونیاست. او در کوه صه میبه نام پدر، پسر و روح القدس. خانه خدا در اورشل -

. یبلند هست یتر و پرشکوه تر از تمام کوها میاورا خرد کرد. خداوندا تو عظ یو سپر جنگ ریدشمن را شکست و شمش
 دشمنان...

آرام شد  یزیشد و سرش رو گرفت و شروع به خودند چ کینزد ایبه ارال یالیزدن کرد پدر ا غیباز شروع به ج ایآرال
 .دیکوب یکرد و به تخت م یشده بود . بدنش را بلند م شتریب ایآرال یتقال

فشردم.  شتریرو ب یزابلیشد. دست خانم ا یم دهیکوب نیو به زم دیلرز یکرد و حاال تخت م دنیشروع به لرز تخت
 کتابش رو باز کرد و شروع به خوندن کرد. نیپدر ساب

من ارکان آن را  رایهمچنان محکم و پا برجا خواهد ماند، ز یبلرزد که ساکنانش هراسان شوند، ول نیاگر چه زم -
 برقرار نموده ام.

گذاشت و  ایارال یشانیپ یرفت و انگشت شصتش رو یالیشده بود. پدر پاپ به سمت پدر ا شتریب ایارال یو ناله  غیج
 گفت:

 .یشد دهیشدن در آتش جهنم آفر ریرانده شدن و تحق یتو برا یبهتره بر -
 برداشت. ایسرآرال یدستاش از رو یالیا شد پدر رهیبه پدر پاپ خ زیچشماش باز کرد و ت ایآرال
 بپوسه. دیکنم اون با یولش نم -

 گذاشت ایکتابش را اورد و بر شکم آرال کیار پدر
 زدیچشماش باز کرد و با ترس داد م ایارال
 اون رو بردار از من دورش کن دورش کن! -

 .ختیر ایآرال یآب مقدس رو برداشت و بر دست و پاها کیار پدر
 کرد یداد و ناله م یفقط سرش رو از شدت درد تکون م ایآرال
 سوزه یسوزه دورش کن م یاون م -
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 گذاشته بود رو برداشت و شروع به خوندن کرد زیم یکه رو یکتاب نیساب پدر
را در اتش جهنم  طانیکن و ش یاریآن حفظ نگه دار. در کارها ما را  یو وسوسه ها طانیپروردگارا ما را از شر ش -

 بسوزان.
 خفه شو. خفه شو -

داد. تخت هر لحظه  یکرد سرش رو باال گرفته بود و تکان م ینگاه م نیترسناک رو به پدر ساب یبا چشمان ایآرال
 شد. یم شتریتکان خوردنش ب

 کردند. یم یهمخون نیو پدر آدم هم با پدر ساب کیپدر ار حاال
را در آتش دوزخ بسوزان.  طانیآن دور نگه دار ش یملعون و از هـ*ـوس و وسوسه ها نطایپروردگار جهان مارا از ش -
 مظهر فساد را نابود کن. طانیش
 دهیکوب نیشد و بر زم یافتادن تخت از جاش بلند م یکردن. قاب عکس ها م دنیاتاق خود به خود شروع به لرز ایاش
 دستم رو فشرد یزابلیشد. خانم ا یم
 .میبر میتونیم یترس یاگر م ایمار -
 بمونم. خوامینه م -

و خواهر کالرا و پدر پاپ و پدر  نیآدم کتابش را بست و دستش که در آن اب مقدس بود را بلند کرد. پدر ساب پدر
آب مقدس  ایبر آرال گریاب مقدس بود. با هم د شانیو همه در دست ها ستادنیبه پشت سرش ا یالیو پدر ا کیار
 زدن. ادیدا شروع به فرص کیو با  ختنیر
 .دهی. قدرت پروردگار به تو دستور مدهیو شرور دستور م ثیقدرت خداوند و عظمتش به تو موجود خب -

 .زدیم غیداد و ج یکرد و سرش را تکان م یتقال م یبیبه طرز عج ایآرال
سر  یکه دستش بود رو بیشکمش برداشت. صل یشد. اون کتاب از رو کینزد ایآدم از جاش تکون خورد به ارال پدر
 کرد. یبرخورد م نیخورد و به زم یگذاشت. تخت همچنان تکون م ایآرال
موجود حفظ  نیرا از شر ا ایگناهت ارال یب یو بنده  یرا از ما دور کن ریموجود شرور و حق نیا میخواه یاز خداوند م -
 .یکن
 کرد به پدر آدم گفت: یهمانطور که ناله م ایارال
 کنم. یم فینابود بشه من کارش رو رد دیاون با -
 .یو آن را به عمق جنهم بسوزان یدختر دور کن نیموجود را از ا نیا میکن یخداوند بزرگ به درگاهت دعا م -
 هب. دوزی سوپیهد مینوا هنم الم نوا.هش میشکم  -

 گذاشت. ایارال یشقشه  یتخت نشست و انگشتاش رو یآدم کنارش رو پدر
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 را بران. ثیموجود خب نیت ابا قدرت -
 بلندش آروم تر شد تخت آرام گرفت. ینفس ها یصدا ایآرال

 شد کیکالرا به پدر ادم نزد خواهر
 افتاد؟ یچه اتفاق -
 شد. هوشیب -
 .دمیپرس ینگران با
 ؟یچ یعنی -

رفت. خواهر کالرا به  ایسر ارال یکتابش را بست و باال کیشد. پدر ار ایدر گوش آرال یزیآدم شروع به خوندن چ پدر
 شد کیمن نزد

 .دینگران نباش -
 افتاد؟ ایارال یبرا یچه اتفاق -

 و گفت: ستادیکنار خواهر کالرا ا نیساب پدر
 بره ایاز بدن ارال یراحت نیبه هم خوادینم -

 آدم از جاش بلند شد و گفت: پدر
 استراحت کنه. یچند ساعت میبهتره بذار -
 سمت در رفتن. به
 شه؟یم یدخترم چ -

 دیبه کمرم کش یدست یزابلیا خانم
 شد. هوشیتحمل کنه ب ادیهم نتونست ز شیخانم کلوز به اعصابت مسلط باش دفعه پ -
رو ترک کرد و در رو بست. در باز شد  ایبود که اتاق آرال ینفر نیاخر کیاز اتاق خارج شدم. پدر ار یاشک یچشمان با

 ان وارد شد.نگر تریو پ
 شد؟ یچ -

 کردن. ینگاه م گریبه همد یحرف چیمبل نشستن و بدون ه یها همه رو پدر
 شد. کینزد تریبه پ یزابلیا خانم

 میموجود نجات بد نیاون رو از شر ا میبار هم نتونست نیکلوز ا یآقا -
 بار... نیا یول -
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 ازین دینگاه کرد به طرفم اومد و من رو در آغـ*ـوش کش ختمیر یصدا اشک م یسکوت کرد به من که ارام و ب تریپ
 کنم. هیصدا در آغوشش گر یکه ب یداشتم به کس

 .میذاریما اون رو تنها نم شهیدرست م زمینکن عز هیگر -
*** 

بود  ریدرگ یلیدادم فکرم خ یگوش م زمیسوختن ه یبه اتش به صدا رهیکلوز نشسته بودم و خ یآقا یبه رو رو
 نشده بود. یهنوز هم خبر یشد که مراسم شروع شده بود ول یساعت م مین از شتریب

 بار کمکش کنن؟ نیتونن ا یم -
 کرد، نگاه کردم. یبه آتش نگاه م یاومدم و به آقا کلوز که با نگران رونیفکر ب از
 .میبش دینا ام دینبا -

 چشم از آتش برداره گفت: نکهیا بدون
 کنه. یترس از دست دادنش داره من رو از کنترل خارج م -
 شدم. کشیجام بلند شدم و نزد از
 .میقدم بزن یبهتره کم -
 جاش بلند شد و با من هم قدم شد. از
 د؟یکلوز دخترتون رو چقد دوست دار یاقا -
 اون وجود منه -
 د؟یبکن یکه بخاطرش هر کار نیاونقدر دوستش دار یعنی -
 کرد یمن نگاه کوتاه به
 د؟یبرس یبه چ دیکن یم یسع -
 د؟یاز گذشته حرف بزن دیخواینم -
 .ستیصحبت کردن درمورد گذشته ن یواسه  یزیچ -
 گذشتون هست که دنبالتونه. نیا دیشا -
 ارمز! یاقا -
 شد. رهیبه چشمام خ ستادمیمن هم ا ستادیا

نداره  ایمار یمن و حت یبه گذشته  یربط چیو حال االن دخترمون ه میرو مرتکب نشد یاشتباه چیما در گذشته ه -
 .شهیخالصه م میدیکه خر یخونه ا نیتو ا یبود همچ یاون دختر آروم

 کلوز از اون دور شدم. یبه اقا یدیکردم و با گفتن ببخش بمیزنگ خورد دست در ج لیموبا
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 شنوم جان. یم -
 اما... میکرد داشیپ کریب -
 ؟یاما چ -
 نرسوندن! یبیاس چیکه به دختر ه رسهیبه نظر م بیعج کریب -
 نرسوندن؟ مگه چند نفرن؟ -
 دو نفر -
 

و  هیدرست فکر کنم و اون ها رو تجز تونستمیکه جان به من گفت نم ییحرفا دنیگذاشتم با شن بمیرو در ج لیموبا
وقتش بود از  گهیشدم د رهیبه چشماش خ سادمیشدم رو به روش وا کیکلوز نزد یکنم. بهت زده به اقا لیتحل

 رو بخونم. یچشماش همچ
 کلوز یآقا -
 بله -
 دمیپرس یترش شدم و با کنجکاو کیقدم نزد کی
 ه؟یک ویمت -

*** 
ترس تمام وجودم فرا گرفته بود ترس از دست  گیبکشه د ینتونست نفس راحت ایبار آرال نیا میبار هم موفق نشد نیا

صورت تموم  نیبه ا تونهینم یبودم باز دهیباور رس نیبه ا گهیآماده کرده بود. د یهر خطر یبرا دادن دخترم من رو
 دیمن باشم با انشیدست به دست هم داده تا پا یبه من! من آغاز کننده اش نبودم اما همچ گردهیبرم انشیبشه پا

نتونستم بخاطر ضعفم انجام بدم رو االن انجام بدم بجنگم بدون ترس  شیرو چند سال پ یکردم و کار یتمومش م
سرد  یلیشدم. هوا خ رهیفرو رفته بود به آسمون خ یکیرفتم همه جا در تار رونی! از در بتریپ یحت یبدون وجود کس

آتشه  نیا هیمن شب یشدم. داستان زندگ کیشد نزد یهنوزم دود از اون بلند م یبود به اتش که خاموش شده بود؛ ول
سوزونه هر  یهاش داغن هنوزم م زمیروشن بشه اما هنوزم دود داره هنوزم ه تونهینم گهیتموم شده د یکنیفکر م

شدم  رهیهمراه خودم از اون خونه اورده بودم خ هک یلیرفتم از پنجره به وسا نیرو که نزدکش بشه. به سمت ماش یک
شدم دفتر  نیاون دفتر! سوار ماش یخودشون دارن حت یبرا یصداستان خا کیراز و  کیهمشون رمز بودن همشون 

چه بر سر فلور آمده و االن کجاست. دفتر رو باز  دمیفهم یم دیخوندمش با یم دیبا رونیب دمیکش یصندل ریرو از ز
 که تمومش کردم شروع به خواندن ادامه اش شدم. ییکردم و از جا
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 یخانه کس یوارهایشده بودم که جز ژاسمن و د لیتبد یبه زن گهیگذرونم. د یم بایرو تقر یسخت یدوران باردار -
 یکنم. در ماه سوم باردار یرا حس نم ویام حضور است یاول باردار یکردم. در ماه ها ینم دایپ یهم صحبت یرا برا

خدامتکار به  کیه بر . با خودم فکر کرده ام عالودمید یمنگفته ام چرا؟ چون او را ن ویام هستم تا به حال به است
از او مراقبت کنم. دخترک من دارد فراموش  یبه خوب تونمیام نم یژاسمن باشم دوران باردار یبرا یدنبال پرستار

با او صحبت  میرا ندارم تا به او بگو دنشیفرصت د یکم شده است حت یلیکند که بابا دارد حضورش در خانه خ یم
 هم به من و ژاسمن توجه کند. یکار بکشد و کم نیدست از ا نمک
 .دمیرس یبعد یصفحه  به
را در کنار من و  یاش برگردد و چند روز یبه تلفن خانه زنگ زد و گفت قرار است از مسافرت طوالن ویامروز است -

بردم.  دیژاسمن را همراه خودم به خر ستمیخودم بند ن یپاها یرو یخبر از خوشحال نیا دنیژاسمن بگذراند. بعد از شن
توانم او را بخندانم  ینم گریدهد. د یش را به من نشان نمیکوچولو یخندد و دندان ها یمثل قبل نم گریژاسمن د

 خوشحال نشده است! ویبرگشت است دنیبا شن یحت
خبر  نیرا به مناسبت ا مانیمن و ژاسمن کوچولو یکرد و حت یخوشحال یلیگفتم که من باردارم. خ ویامروز به است -

 یپرستار م کیخدمتکار و  کیب به شام دعوت کرده است. بالخره وجودش را حس کردم به او گفته ام که خو
 ینم گریگذراند؛ اما چرا ژاسمن د یمانند قبل مهربان شده است و تمام وقتش را با من و ژاسمن م ویخواهم. است

 شود؟ یم رهیصدا خ یگوشه ب کیدر اتاقش به  شهیخندد؟ ژاسمن چرا هم
! به پرستار گفته ام که ژاسمن ویجمع ما در خانه پنج نفر شده است من و ژاسمن و پرستارش و خدمتکار و است امروز

نشسته  یصندل یشده است. بر رو ریساکت و گوشه گ یکم شیگذراندن روزها ییبخاطر شکستن انگشتش و تنها
از آشپزخونه تمام خانه را برداشته است.  ذاخوب غ یکنم در ماه ششم هستم بو یام و شکم برامده ام را نوازش م

کردن اتاق ژاسمن است به سمتم با عجله  زیبـرده است. خدمتکار مشغول تم رونیبه ب حیتفر یپرستار، ژاسمن را برا
 اریکرده است. خانم بس دایدانم چرا اصرار دارد به من واردار کند که استخوان ها را در اتاق ژاسمن پ ینم دیآ یم

 نمیاو را مب میا یبه کار او ندارم اما هر وقت به آشپزخانه م یکند؟ کار یچرا دارد با ترس به ما نگاه م است یمعتقد
رود.حاال در  یبار حرف هم نم ریآن ها دل بکند و ز دنیخواهد از د یاست نم بیعج یاسخوان ها نیبه ا رهیکه خ

 یم ویکمتراز است یروزها دخترم را حت نیاست . ا ماه هشتم هستم شکمم کامال برامده شده است تحرکم کمتر شده
خواب است پرستارش که چند روز است رفته است و برنگشته است خدمتکار هر زمان که از او سراغ  شهی. همنمیب

شده اند. باال رفتن از  بیخانه عج نیدهد. تمام افراد ا یبه من نم یرود و جواب درست یپرسم طفره م یپرستار را م
اش که  یشانیشوم. دست برپ یدارم کم کم نگران ژاسمن م گریمن سخت شده است اما د یدوران برا نیا رپله ها د

ماجرا نگران شده است او حاال وقت  نیهم از ا ویبدنش متعادل است اما چرا همش خواب است؟ است یگذارم دما یم
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در خانه  شهیدهد من هم یانجام م ویاستخانه را  دیخر یروند و حت یم رونیگذراند به ب یرا با ژاسمن م یشتریب
شده است ظاهرا مثل مادرم  یخدمتکار هم از خانه فرار نیچونکه دوم چدیپ یغذا در خانه نم یبو گرید یهستم حت

 دهم! یرا فرار یکیحداقل هر چند ماه  دیو با اورمینتوانستم در خدمتکار خانه، شانس ب
اتفاق ها چرا در  نیا دیرس یبه نظر م بیعج یلیدفتر خ نینگاشون کردم ا یبرگه کنده شده بودن به کنجکاو دو

 .دمیرس یبعد یافتادن؟ به برگه  یاون خونه م
 هیرروحییتغ یبرا یدهم؛ ول یبه آن نشان نم یادی. هرچند من هم عالقه زدیا یاز اب در م یخوب زیاگر بشود چ دیشا -
 یآخر باردار یروزها گریشده است. د ویروزها ژاسمن مهمان اتاق من و است نیتواند بد باشد. ا یژاسمن هم نم ی

کابوس ها خالص  نیاز شر ا دیدانم چگونه با ینم ترسم ی. من دارم کم کم منمیب یم یبیعج یام است کابوس ها
 بیعج یازهیبا چ شهیهم یول نم؛یب یکابوس هارا م نیاست که ا میاصرار دارد که بخاطر هورمون ها ویشوم است

شوم  یشوم و متوجه م یم داریکابوس ب دنیشوم. هر شب با ترس از خواب با نفس نفس زدن از د یمواجه م یتر
 نییجشن هالو یوضع دشوارم باز هم مهمان برا نیبا ا ویشده است. است رهیباز آروم به من خ یشمانکه ژاسمن با چ

 چیه خواهدینم دیگو یدارم اما م ازین شتریام به استراحت ب یآخر باردار یدعوت کرده است. به او گفته ام روزها
 بدهد. ترا از دس نیدر راهم ژاکل یرا بدون من و ژاسمن و دختر کوچولو یمراسم

 بعد رفتم. یصفحه  به
با وجود شکم برامده ام مرا  دیسف راهنیآورده است. پ ییبایز اریبس ی هیهد میکرد برا زیامروز مرا سورپرا ویاست -

کند. لبخندش مرا به  یخاص به من و به آن گردنبند نگاه م یلیاماده شده ام خ یاز وقت ویکرده است. است بایز اریبس
مراسم  نیدر خانه آن ها سپرده ام. ا شیدر کنار بچه ها ویمراسم ژاسمن را به پرستار همکار است نیآورد. در ا یوجد م

بار آخر قبل از آمدن مهمان ها آماده  یام و خودم را برا ستادهیا نهیا یتواند خوب باشد. رو به رو یژاسمن نم یبرا
 یسرم م شتدهد. درست پ یم هیهد میلبخند را به لب ها یلبخندش حت نمیب یرا در پشت سرم م ویکنم است یم
جشن  نیا یبرا یلیهم خ ویشود. است یگذارد. مشغول بستنش م یصورتم م یرا رو یرنگ یو نقاب مشک ستدیا

 شکم برامده فلور هستم. نیشود با ا یمتوجه م ندیمرا بب یاست اخر هر کس دهیرک دتدا
 .رمیماجرا م هیخوندن بق یبرا یبعد یازش کنده شده! به صفحه  رسمیکه م یبه صفحه بعد باز
همه مهمان من نشسته ام و مشغول نوشتن  نیجشن و با وجود ا نیدر ا یاست که حت یشاک یلیاز رفتارم خ ویاست -

ام هستم.  یآخر باردار یتحرک کنم از او انتظار دارم مرا درک کند. من در روزها یادیتوانم ز یمن نم یهستم ول
کنم.  یم یبدنم باال رفته و احساس خفگ یکنم دما یصورتم بردارم حس م ینقاب را از رو نیخواهد ا یدلم م

بلند  یلیخ کیموز یکنم. صدا دایرا پ ویاست یشلوغ نیتوانم در ا یکند. نم یم ینیدنم سنگگر یرو یادیگردنبندم ز
 کنم. یآنجا استراحت م یروم و کم یدور باشم به اتاق ژاسمن م یاست بهتر است کم
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ممکنه؟  یزیچ نیداستان نا تمام؟ همچ هی شه؟یم یادامه اش چ ینبود تموم شد؟ ول یچیدفتر نگاه کردم ه هیبق به
و گردنبند افتادم چرا هنوز هم تو  دیسف رهنیاون پ ادیدفتر رو بستم و به نقاب نگاه کردم اون رو در دستم گرفتم. 

بهش  رهیخ یلیداشت؟ سرم به سمت کلبه چرخوندم خ یشچه نق نیبه جام نگا کردم ا ؟یاون خونه بودن؟ فلور چ
منتظر  ایدادم  یم انیداستان را خودم پا نیو ا دمیجنگ یم ایفتم گر یحاال م نیرا هم ممیتصم دی. بایلینگاه کردم خ

در  مخودم رو گرفته بود میتصم گریشدم د ادهیپ نیداستان تلخ باشد. از ماش نیا انیپا ایماندم از دست دادن ارال یم
من  یبرا ایکتوریمامان و شیرو چند سال ها پ یکار دیباشد با ممیتصم نیتونست مانع ا ینم زیچ چیلحظه ه نیا

شدم.  کینزد ایصدا وارد کلبه شدم به در اتاق ارال یانجامش دهم. ارام و ب دیبکنم با ایدخترم ارال یکرد را من برا
 و چشمام بستم دمیدر کش یدست رو

 یسست، که نم ف،یزن ضع هیکه من مامانت هستم  خوامیمعذرت م یلیمامانت رو ببخش خ ایمن رو ببخش ارال -
کنم تا  یو تالشم رو م یمراقبت کنه. من رو ببخش دخترم من تمام سع یبه خوب کتیو خواهر کوچتونست از تو 

 کنم. یبرسه من تمومش م یبیبه تو آس ذارمینم دینینب بیشما اس
در اتاق  یدسته  یو گردنبند رو از گردنم جدا کردم و اون رو، رو دمیبه چشمام کش یشده بودن دست یاشک چشمام

 گذاشتم.
 .زمیکنم عز یکمکت م-
بشه از دور  داریبشم و ب کشینزد دمیبود انداختم ترس دهیمبل خواب یکه رو تریدر فاصله گرفتم نگاه آخرم رو به پ از

 رو برداشتم چیرفتم سوئ زینگاش کردم. آرام ارام به سمت م
 دخترم بجنگم.من مجبورم بخاطر  تری. من رو ببخش پیزابلیآرمز و خانم ا یاقا دیمن رو ببخش -
 روشن کردم. نیبه کلبه انداختم ماش یشدم. نگاه نیرفتم و سوار ماش رونیدر ب از
 .تریخداحافظ پ -

بار  نیا گهیدور افتاده دور شدم د یکردم و از اون دهکده  یتونستم رانندگ یکه م یسرعت نیشتریکردم با ب حرکت
بود االن  اتیح یمن ادامه  یروز برا هیکه  یاون گردنبند یاومدم بجنگم حت یترس چیبدون ه یسالح چیبدون ه

که تو اون خونه از دست دادم رو پس  ایرو، آرال ایارال وبرم  دیاون رو دور گردنم ندارم تا اون باشه پس ترس دارم با
 برگشتن دخترم از اون خونه رفتم. یمن برا رمیبگ

 !زینگاه نفرت انگ هیگاه کردم بود به اون خونه ن کیرو خاموش کردم هوا تار نیماش
در شدم سنگ بزرگ کنار در رو کنار زدم و  کیرنگ و جام رو دروردم. نزد یرو باز کردم و دفتر و اون نقاب مشک در
 یخونه بشه. در رو باز کردم. هوا نیتونست مانع ورودم به ا ینم زیچ چیه یکیتار نیرو برداشتم امشب در ا دیکل

 ی. هر قدمدیچیپ یدرخت م یشاخه ها نیهوا ب ی زهزو یانداخت صدا یو درخت ها رو به لرزه م دیوز یم یتند
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سرم باال  ستادمیکردم. سرجام ا یآماده م یزیهر چ یو خودم رو برا ذاشتمیترسم پا م یبر رو شتریداشتم ب یکه بر م
 دیشدم کل کیه گرفتم و به سمت در نزدبود! چشم از پنجر کینگاه کردم. خونه تار ایگرفتم و به پنجره اتاق ارال

که هنوز هم اثر اون خاکستر  ییقدمم رو به داخل گذاشتم. به همون جا نییو بازش کردم. چشمام بستم و اول ختماندا
 یم تیگذاشتم. همراه نقاب در دستم به اشپزخونه رفتم دنبال کبر نیزم یشد رفتم دفتر و اون جام رو یم دهید

اون روشن  یرو یاوردم و شمع ها کمیرنگ رو نزد ییبه سمت سالن برگشتم شمعدون طال تیکشتم. با لمس کبر
رو هم روشن کردم و آن ها رو اونجا گذاشتم با گرفتن شمعدون و اون نقاب به سمت  نیزم یرو یکردم. شمع ها

 یروونیکرد. از پله ها باال رفتم و به سمت ش یپام فضا رو متشنج تر م ریز یچوب یقژ قژ پله ا یپله ها رفتم. صدا
بغلم گذاشتم و با دست شمعدون رو گرفتم و به سمت باال  ریاومدن. نقاب رو ز نییپله ها پا دمیرفتم. درش رو کش

. نور شمع ها دمیبغلم برداشتم اون جا گذاشتم و خودم رو باال کش ریرفتم. شمعدون ها رو باال گذاشتم نقاب رو از ز
که  یرهنی. خودش بود همون پدمیکش رهنیشدم دست به اون پ کیوشن تر کرده بود به سمت اون مانکن نزدفضا ر

همون بود. به سمت  نیبود. دستم به سمت گردنبند رفت لمسش کردم ا دهیفلور در اون جشن خر یبرا ویاست
نوشته هاش  نیور بعد از اخرکه به من بگه فل یلیگشتم دنبال دل یم یلیصندوقچه خم شدم بازش کردم دنبال دل

اون  یکردم از وقت یشد. حس م ینم دهید یا گهید زیپرت و لباس چ ومشت خرت  هینبود  یزیچ چیکجا رفت! ه
گردنبند از ترس  کیخودم رو پشت  نکهیاز خودم مراقبت کنم تا ا تونمیم شتریگردنبند رو از دور گردنم برداشتم ب

جدا  کنرو از مان رهنیگذاشتم و پ نییشدم. شمعدون رو پا رهیبهش خ یلیپنهون کنم. باز به سمت مانکن رفتم خ
اون رو تنم کردم. گردنبند رو برداشتم  دیبار بدون ترد نیانداختم و ا یبار اخر در دستم بهش نگاه کوتاه یکردم برا

صورتم گذاشتم و اون رو بستم. شده بودم همان فلور!  یخم شدم و رو بیعج دور گردنم انداختم. به سمت اون نقاب
 هیکردم  یاومدم. به سمت پله ها حرکت کردم. حس م نییپا یروونیخم شدم شمعدون رو در دستم گرفتم و از ش

چشم  یو. شمعدون باال گرفتم رو به رستادمیکنه. کنار پله ها ا یم نیحرکت سنگ یقدم هام رو برا یبیعج یروین
 هام و به دور ورم نگاه کردم.

 رسونم. یم انیداستان من به پا نیکنم ا یدر گذشته بود و موند رو صاف م یامروز هر حساب -
ذاشتم  یکه برم یرفتم. هر قدم نییپله گذاشتم و آروم اروم به سمت پا نییاول یحرف ها پا رو نیاز گفتن ا بعد
آتش  چدیپ یکردم هوا دارد در خانه م یشد حس م یتر م نیدادن وزنم سنگ یتوانشون رو از دست م شتریب میپاها
داشتم  یگرفتم احساس خفگ واریبه د دستمرفت  یم جیکردن. سرم گ یخاموش نشدن تقال م یشمع ها برا یرو

اومدم.  نییپا یرو با سخت یشده بود؟ قدم بعد نیتونستم اون رو باز کنم. چرا دستام انقد سنگ یدست به نقاب زدم نم
اومدم بود با دست دومم اون دستم رو گرفتم. تعادلم  نییرو به پا ینیکه شمعدون رو گرفته بودم از شدت سنگ یدست

 بود. بیعج یلیخ نیدادم ا یدست م زرو داشتم ا
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 فلور -
 فلور -
 ن؟یدیشما فلور رو ند دیبخش -
 نشسته بود. یاون صندل یرو شیخورده پ هی نیهم -
 متشکرم یلیخ -

 شد و صداش زد. کشینزد
 .رنیگ یمهمون ها همه سراغ تورو م ییفلور معلومه تو کجا -

 .دیبه گردنش کش یرو بلند کرد دست سرش
 ندارم. یباشم حال چندان مناسب نجایبهتره من ا ویاست -
 پرسنیفلور همه دارن از تو م یول -

 بلند شد یاز صندل یبه کمرش زد و با سخت یدست
گذاشت و به سمت مهمون ها رفت. اون  ویندارم. دست در دست است یحال چندان مساعد یگفتیکاش بهشون م -
به  رهینافذش که خ یاومد. با نگاه ها یبه نظر اشنا م یلی. خگمیدستش رو م یبود؟ چقد آشنا بود! اون جام تو یک

رنگ که فقط چشماش و  یاون نقاب نقره ا شت. چهره اش رو پدینوش یبود جرئه جرئه از اون جام م ویفلور و است
داشت.  یبود و چشمش رو از اون ها بر نم ستادهیا زیم کیشد.پنهون کرده بود. تنها پشت  یم دهیاش د ینیاز ب یمین

نا  یلینرفت از پشت اون ها رد شد و خ ششونیشد چرا پ کیاروم به اون ها نزد یکنار رفت و با قدم ها زیاز پشت م
دور  ویبه مهمون ها از اون ها و است یدی. فلور صورتش جمع شد و با گفتن ببخشدیکمر فلور کش بهمحسوس دست 

تخت نشست  ی. رودیبه شکمش کش ی! به داخل رفت و دستتریبود اتاق من و پ نییشد. به سمت اتاقش رفت اون پا
اون رو برداشت همون  رفت و یبه سمت دفتر دیکش یقینفس عم دیبه گردنش کش یسرش رو گرفت. دست یو کم

و صورتش از  دیکش یهمون بود. شروع به نوشتن کرد. دست به شکمش م قایخوندم دق یدفتر بود که من اون رو م
نشست به  یمهمون نیسالن دور از ا یجا نیرفت و به خلوت تر رونیشد. دفتر را بست و از اتاق ب یدرد جمع م

. سرش دیبه دفترش کش یبلند بود. دست یلیخ کیموز یصدا دنگاه کر دنیرقص یکه هماهنگ با اهنگ م یتیجمع
کنه.  داشیتونست پ یگشت اما نم یم ویبود به دنبال است ویگشت همون است یم یرو بلند کرد با چشم دنبال کس

با اون  فیشد اون زن بلند قامت نح یم کیکرد؟ داشت بهش نزد یسرش درد م اینگران بود  دیدست به سرش کش
 شد. یم کیبه فلور نزد امجام ارام آر

کرد. با  یبه فلور نگاه م دینوش یم یدنیداد و همانطور که نوش هیتک زیم یبه اون بر رو کینزد یحرف چیه بدون
گم شده بود. فلور باز  کیبلند موز یدر صدا شیانگشت ها یصدا زدیضربه م زیم یدست دومش با انگشتانش بر رو



 

 

197 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 جوکالزینب 

 کینوشت بهش نزد یرو م یزیلرزانش چ یهاو دفترش رو باز کرد با دست  دیکش ینفس دیدست به گردنبندش کش
همونا بودن. دفتر رو بست و اروم از جاش بلند شد داشت به سمت باال  قایاخر دفتر بودن دق یشدم همون جمله ها

 یم جیرش گس ایبود که بعدش مجهول بود. دست به پله ها گرفت و آرام آرام به باال رفت گو نجایا قایرفت دق یم
 ویانداخت هنوزم چشمش دنبال است ینگاه تیو باز به جمع دیپله رس نیگرفت. به باالتر یرفت مدام سرش رو م

 یلیبرداشت و خ زیم یاش رو برداشت جام رو از رو هیتک زیبرداشت اون خانم از رو م تیبود؟! چشم از اون جمع
باز کرد به داخل اتاق رفت  وکرد. فلور در ر یم یمحسوس به دنبال فلور به سمت اون پله ها رفت آرام پله ها رو ط

داد و سرش رو  هیتخت گذاشت و دست هاش تک یکه متعلق به پرستار ژاسمن بود نشست. دفتر رو رو یتخت یرو
کرد  یم یاز اون نقاب منزجر کننده احساس خستگ شد. فلور یتر م کیبلند کرد. اون داشت با هر قدم به اتاق نزد

 یریبود. تصو ریاز تصو باتریچهره اش برداشت. ز یکرد و اون رو از رو یم در دروردن اون نقاب رو داشت تقال یسع
چرا نصف اون سوخته بود! به  دونمیکه نم یریو ژاسمن گرفته بود تصو ویکه ظاهرا قبل از بزگذار شدن جشن با است

بود متوجه  گرفته نییرو انداخت و در رو باز کرد. فلور که سرش رو پا یشد به پشت برگشت و نگاه اخر کیدر نزد
قرمز  یبود. لب ها ستادهیاون سرجاش ا دشیحضورش نشد. به داخل اومد و در رو بست. فلور سرش رو باال گرفت د

 درد داشت بهش گفت: ایو گو دیکش. فلور دست به کمرش دیرنگش رو از هم جدا کرد و باز از اون جام نوش
 ن؟یخوایم یزیچ -

 گفت: یظیغل یلیخ یخانم سرش رو به سمت چپ و راست تکون داد و با صدا اون
 عا عا -

 از جاش بلند شد و رو به اون خانم گفت: یداد به سخت یکه صورتش درد رو نشون م فلور
 .دمیراه بهتون نشون م دییبفرما -

 بیدفعه او زن عج کیدر گذاشت خواست در رو باز کنه که  یاون خانم شد و به سمت در رفت دستش رو کینزد
کرد صداش خفه شده بود  یدستش دهنش گرفت. جام از دستش افتاد فلور تقال م کیبه سمت فلور هجوم اورد و با 

 دیکش یقیکرد و نفس عم کیر نزدفلو یچاقو بود؟ سرش به موها هیاز کمرش درورد اون... اون  یزیچ کیاون زن 
برد چاقو رو از  یکار لـ*ـذت م نیاون زن از ا ایفلور خفه شده بود. گو غیج یکمر فلور فرو کرد. صدا یو چاقو تو

 یقرمز رنگش کرد و چاقو رو یلب ها کیدستش از دهن فلور برداره اون چاقو نزد نکهیکمرش درورد و بدون ا
فلور  یکمر فلور فرو کرد. پاها یاون چاقو تو گهیاورد و بار د نییچاقو رو پا ومدن. لب هاش کش ادیزبونش کش

هم رفتن و بسته شدن. دستش از دور دهن فلور  یسست شدن . نفس هاش کم شده بودن چشماش کم کم رو
 لورسر ف کیچرخوند. سرش نزد یفلور م یموها نیکمرش خوابوند و انگشتاش ب یرو نیزم یبرداشت. فلور رو رو

 دیسف رهنیهمون پ دیکش یدست به کمرش نوازش گونه م یفلور کرد. به عقب برگشت به آرام یبرد و نگاه چهره 
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پخش  نیزم یشد. خون رو رهیفلور خ یبود که االن تنم بود؟ به شکم برامده  یرهنیهمون پ نیرنگ رو باال داد ا
 یکرد با ناخون هاش رو یرو خون شکمش دیشکم فلور کش یشده بودن رو یاون زن خون یشده بود دست ها

و  دیکش یشکم فلور م ی. خم شد و او چاقو رو برداشت آرام ارام رودیخند یو سر مـسـ*ـت م دیکش یشکمش م
به اون بچه مرده  یکرد شکم فلور رو پاره کرد و اون بچه رو از شکمش درورد با خوشحال یآرام ارام اون رو پاره م

رنگ ژاسمن رفت و  ی. به ست کمد صورتدیرو به لباسش مال شیخون یشد و دست ها دکرد. از جاش بلن ینگاه م
ناف! از جاش بلند  دنیبدون بر یفلور رو در ساک گذاشت و حت یژاسمن رو درورد. اون بچه مرده  یساک کوچولو

 گم کرد. تیجمع نیباومد و خودش رو  نییاز پله ها پا کیتار یشد و در رو باز کرد و آرام از اتاق خارج شد در فضا
 یلیبه سرم که خ یباز کردم. من کجا بودم؟ دست یکردم و چشمام رو به سخت یحبس شده ام برگشت سرفه ا نفس
سرم نگاه کردم به  یبال یافتاده بودم به پله ها دمیگذاشتم و خودم رو باال کش نیدست به زم دمیکرد کش یدرد م

کار  نیگذشت که ا یم یادیز ی. سال هارفت یم جیگ یلیدم سرم خشمعدون که اون طرف تر افتاده بود نگاه کر
. با روشن دمیبه پشت سرم کش یکرد. دست یدرد م یلیکار سرم خ نیسال ها با انجام دادن ا نیرو نکرده بودم بعد ا
 رفت. یم جیسرم ضربه خورده بود و گ نمیدستم رو بب یتونستم خون رو یتو سالن حداقل م یبودن اون شمع ها

 فلور -
چاقو رو حس کردم  یاون دو جا یپارگ یتنم نگاه کردم پشتش رو لمس کردم جا یتو رهنیفلور افتادم به پ ادی

شکمش برداشته  یدرست بوده فلور کشته شده اون تو اتاق ژاسمن کشته شده و بچه تو دمید یهمون بود هر چ
 یکار دیو سرم رو گرفته بودم. با کردم یند شدم سرفه م. از جام بلنمیرو بب بیاون زن عج تونستمیشده. کاش م

دادم. به وسط سالن رفتم اون خاکستر  یداد رو انجام م یانجام م ایکتوریکه مامان و یکار دی. بانمیکردم تا فلور بب یم
هر طرف سر ستاره  یروشن شده رو یشمع ها دمیپخش شده رو با دست جمع کردم مثل قبل شکل ستاره کش یها

که متعلق  یا لهیوس هیشمع هاش روشن کردم. به  کیبه  کیپرت شده اون کنار رفتم و  ونگذاشتم به سمت شمعد
 گردنم رو لمس کردم. بازش کردم اون وسط اون رو قرار دادم. یداشتم. گردنبند رو ازیبه فلور بود ن

 .دارم ازیبه کمکت ن یلیکمکم کن من خ ایکتوریمامان و -
*** 

داشتم به  بایتقر گهیبه کمرم دادم د یرو باز کردم و به اطرافم نگاه کردم از جام بلند شدم و کش و قوس چشمام
 کردم. به دور واطرافم نگاه کردم. یمبل عادت م یرو دنیخواب

 !یباز تو کجا رفت -
 نبود یکرد کس یه مرو مطالع یروشن کرده بود و کتاب یسمت اشپزخونه رفتم جز پدر آدم که شمع به
 ن؟یگردیم یزیکلوز دنبال چ یاقا -
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 .زدیسرش رو بلند کنه با من حرف م نکهیا بدون
 .دمیبه پشت گردنم کش یدست

 گشتم. یخب دنبال همسرم م -
 .دیبزن رونیبه ب یسر هی دیتون یم -

 رفتم رونیکون دادم و در رو باز کردم و ب یسر
 ؟یینجایتو ا ای... مارایمار -

 بود. چند قدم به جلو رفتم و چپ و راستم رو نگاه کردم کیهنوزم تار هوا
 ؟ییوقت شب کجا نیمعلوم هست ا ایمار -
رفته؟  ییآرمز جا یوقت شب اقا نیارمز نبود! نکنه ا یاقا نیاومدم و چند قدم راه رفتم. ماش نییپا یچوب یپله ها از

 به داخل برگشتم و به سمت آشپزخونه رفتم
 ن؟یهست نجایوقت ا یلیپدر آدم شما از خ -

 کتاب برداشت یاز رو سرش
 افتاده؟ یبله اتفاق -
 رفته باشه؟ ییجا نیدیند انایارمز رو اح یآقا -
 همسرتون؟ ای نیگرد یآرمز م یشما االن دنبال آقا -

 دادم هیبه چهارچوب در گرفتم و تک دست
 .ستین رونیارمز هم اون ب یآقا نیکنم و ماش ینم دایرو پ ایمار -
 یبه اتاقشون و مطمئن بش یبهتره بر ییقبل از اومدن من رفته باشه جا دیدونم شا یخب راستش نم -

 دادم هیتک واریبه در زدم و به د یتکون دادم و به سمت اتاق رفتم تقه ا یسر
 اومد رونیارمز ب یباز شد اقا در
 ن؟یهست نجایارمز شما ا یعه آقا -

 آرمز به تعجب به من نگاه کرد و گفت: یآقا
 افتاده؟ یاتفاق -
 آرمز نگاه کردم. یبه آقا رتیح با
 کلوز حالتون خوبه؟ یاقا -
 کردم. ینگاه م ایمار یخال یارمز و جا یبه آقا رتیسوال و ح کیهزار و  با

 شونه ام گذاشت و تکونم داد. یرو یآرمز دست یآقا
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 کلوز یاقا -
 .دمیهام کش قهیبه شق دست

 کنم. دایپ تونمیرو نم ایمار -
 اومد و در رو بست رونیاتاق کامال ب از
 رفته! رونیب دیشا -
 نکردم. دایشما رو هم پ نیرفتم ماش رونیب یوقت یفکر رو کردم ول نیمنم هم -
 ؟یچ یعنی -
 گشت. یم یزیرفت و با دستش دنبال چ زیارمز به سمت م یاقا
 کنم. ینم دایرو پ چیسوئ -
 بود! ایبود؟ به در نگاه کردم اون... اون گردنبند مار یاونجا باشه! اون چ ایمار دیشا دمیدو ایسمت اتاق ارال به

 رو دستم گرفتم گردنبند
 ؟یتو چکار کرد ایمار -

 شد. رهیدستم خ یشد و به گردنبند تو کیآرمز به من نزد یآقا
 ست؟ین گردنبند خانم کلوز نیکلوز ا یآقا -

 از گردنبند گرفتم چشم
 اومد رونیآدم از آشپزخونه ب پدر
 افتاده؟ یاتفاق -

 ارمز رو به پدر آدم گفت: یآقا
 رفته باشه. ییجا نیخانم کلوز با ماش میدیاحتمال م -
 به همون خونه! -

 شد کتریآدم نزد پدر
 رفته باشه؟ تونهیکجا م دیدون یم -

 گذاشتم بمیج یرو تو گردنبند
 به همون خونه. دیشا -
 .دیبه موهاش کش یآرمز دست یاقا
 م؟یدنبالش بر میتون یدهکده دور افتاده چطور م نیحاال تو ا -
 شه؟ینم دایپ یکس چیه نجایا -
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 کرد گفت: یآدم به سمت پالتوش رفت همانطور که تنش م پدر
 ونه کمکون کنه.اون بت میبر کیاگر بشه االن به سمت خونه پدر ار دیشا -
 .هیعال نیا -

 اومد گفت: یبه سمت ما م دیپوش یارمز به سمت اتاقش رفت و همانطور که کتش را م یآقا
 م؟یکن یط دیرو با یادیراه ز -

 کرد گفت: یآدم فانوس رو برداشت و همانطور که روشنش م پدر
 .میکن دایکلوز پ یزوتر هم همسر آقا دیشا میبرس میشده اگر زودتر بتون سایکل کینزد -

 بود. کی. همه جا تارمیو پشت سر پدر آدم به سمت جنگل رفت میاز کلبه خارج شد ییتا سه
 باشه. لیکنم رفتنش بدون دل یگذاشته فکر نم نجای. اون گردنبندش امیکن دایرو پ ایهر چه زودتر مار دیبا -

 آرمز داد و رو به من گفت: یآرمز برگشت. فانوس رو دست آقا یآدم به سمت من و آقا پدر
 نم؟یاون گردنبند رو بب شهیم -

 دست پدر آدم کرد. کیآرمز فانوس رو نزد یدروردم و دست پدر آدم دادم. آقا بمیرو از ج اون
 گردنبند رو از کجا اورده؟ نیاون ا -

 بگم. یزیچ طیشرا نیتونستم تو ا یکردم نم سکوت
 آرمز به من نگاه کرد و گفت: یآقا
 .نیرو به پدر آدم هم بگ نیکه به من گفت یکلوز بهتره هر چ یاقا -

 و گفت: دیآدم دست از نگاه اون گردنبند کش پدر
 بدونم؟ دیهست که با یزیچ -

 کرد. یفانوس که راه رو برامون روشن تر م کیفقط با  میوسط جنگل بود ستادمیا سرجام
 به اون داده. ایگردنبند رو مادربزرگ مار نیراستش ا -
 افتاده بود؟ ایمار یبرا یچه اتفاق -

 آرمز با عجله گفت: یآقا
 .میسیوا میتون ینم میفتیبهتره راه ب -

 .میبه راه رفتن کرد شروع
 .دیآدم پرس پدر
 کلوز؟ یسوالم هست آقا یبرا یجواب -

 :رو کنار زدم و عبور کردم و گفتم یدرخت شاخه
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 نهیکه افتاده بود رو بب یتونست هر اتفاق یشد گفت اون م یم یعنیقدرت خارج العاده داشت  هی یدر بچگ ایمار -
 گفت: یآدم با کنجکاو پدر
 تونست به عالم روح سفر کنه؟ یم یعنی -
 شد. یم تیهم اذ یلیبرخوردار بود اما خ یادیاون از قدرت ز نهیکه افتاده بود رو بب یتونست هر اتفاق یم -

 کتم کردم. بیو دست در ج دمیکش ینفس
راهبه بود اون هر  هیکرد. مادربزرگش  یم یپدر مادرش رو از دست داده بود و با مادربزرگش زندگ یاون در بچگ -
 کرد. یم یریکرد و جن گ یاومد رو کمک م یکه به سراغش م یک
 د!قدرتش رو از مادربزرگش به ارث بـرده بو نیپس ا -
گردنبند رو  نیکرد ا یرو ذره ذره اب م ایقدرت که مار نیاز ا ایراحت شدن مار یبرا ایکتوریمادربزرگش مامان و -

 گردنبند رو از خودش جدا نکنه. نیوقت ا چیکرد که ه دیبهش داد و بهش تاک
 مادربزرگش!؟ -
 سخت جونش رو از دست داد. یلیخ یریجن گ کیدر  شیسال پ نیاون چند -

 اشاره کرد و گفت: یآدم با دست به سمت پدر
 .هیراه مختصر میطرف بر نیاز ا -
 .میبهتره عجله کن -
باال رفت و در خونه رو زد. هوا  یسنگ یآرمز گرفت و از پله ها یپدر آدم فانوس از دست آقا یبه خونه ا دنیرس با

 رفت. یم نیداشت از ب یکیدم بود تار دهیسپ
 ما با تعجب گفت: دنیپدر آدم و د دنیبا د کیدر ارخونه باز شد و پ در
 افتاده پدر؟ یاتفاق -
 کیپدر ار میدار ازین یلیشما خ نیبه ماش -

 دیپرس گریبا تعجب بار د کیار پدر
 افتاده؟ ایآرال یبرا یاتفاق -

 حوصله گفت: یآدم ب پدر
 .میبهتره بعد درموردش صحبت کن -

 به دست پدر آدم داد. چیبه دست اومد و سوئ چیبعد با سوئ یگفت و به داخل رفت و لحظات یباشه ا کیار پدر
 .کیممنونم پدر ار -

 ارمز گفت: یاومد و رو به من و اقا نییآدم از پله ها پا پدر
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 .نیایهمراهم ب -
 شد. کینزد نیماش به
 ارمز گفت: یاقا
 کنم. یم یمن رانندگ -

 شست و پدر آدم هم جفتش. من پشت نشستم.ارمز پشت فرمون ن یآقا
 آدم به سمتم برگشت پدر
 م؟یکن داشیپ میتون یکجا م -
 .میبه خونه خودمون بزن یبهتره اول سر -
 ارمز. یآقا دیحرکت کن -

در برابر اون  تونهیگردنبند نم نی. اون بدون اارهیسرش خودش ب ییبال ایرو در مشتم فشردم. نگران بودم مار گردنبند
 خودش رو به خطر بندازه. خوامیقدرتش مقاومت کنه نم

 مادربزرگ؟ ایکلوز خونه شما  یآقا -
 دمیاز نگاه به گردنبند کش دست

 اونجا باشه. زنمیسمت خونه خودمون حدس م میارمز اول بر ینه آقا -
 آدم به سمتم برگشت و گفت: پدر
 .نیکرد یم یرو مخف یمهم نیموضوع به ا دینبا -

 .دمیام کش یشونیبه پ یدست
 ام باز کنه. ندهیگذشته ام راه به آ خواستمینم یحق با شماست ول -
 راه باز نکرده؟ نیتا حاال هم معتقد هست -
 شدم رهیخ رونیپنجره به ب از
 شهیآرمز م ی. آقازنهیم بیآس ایاز همه به مار شتریموضوع ب نیالزم بود بگم پنهون کردن ا دیحق با شماست شا -
 .نیتر بر عیخرده سر هی

 کرد و گفت: شتریکه داشت رو ب یادیارمز سرعت ز یآقا
 اندازه؟ یخودش رو به خطر م دیکن یفکر م -
 کشم یم یو نفس رمیگیدوتا دستام سرم رو م با
 .هیموضوع جد یلیخ یعنیگردنبند رو گذاشته و رفته  یوقت -

*** 
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 دارم. ازین یلیکمکت خ االن به ایکتوریو مامان
کردم. چشمام رو بستم دستام رو مشت  یفضا احساس نم یرو تو یشمع ها شروع به تکون خوردن کردن باد آتش

 کردم.
دور ورم نگاه  یسال بود ازش دور بودم. به شمع ها نیکه چند یعالم گهیرفتم بودم به عالم د گهیباز شد د چشمام

که اتاق فلور بود و بعدش متعلق به  یاتاق ینییکردم از جام بلند شدم و با گرفتن شمعدون در دستم به سمت اتاق پا
کرد. وارد اتاق شدم فلور بود بهش  یم هیکه داشت گر ادنوز هی یسر و صدا بود. صدا یشد رفتم. صدا تریمن و پ

 در آروم کردنش رو داشت. یکرد و سع یتر شدم به نوزاد در آغوشش نگاه م کینزد
 من. یژاسمن کوچولو زمیآروم باش کوچولو آروم باش عز -

حقه  هیرو به من نشون بده  تیتونست واقع ینم نیدر آغوشش نگاه کردم. ا یبه بچه کوچولو ستادمیسرش ا یباال
شمعدون نگاه  یرو ی! به پنج تا از شمع هادهیم بمیخونه نبود داره فر نیاورد تو ا ایژاسمن رو به دن یبود. فلور وقت

خاموش کردم. از اتاق خارج شدم صدا از آشپزخونه  رواز شمع ها  یکیکردم.  یرو خاموش م شونیکی دیکردم با
 گفت: ویگذاشت با لبخند رو به است یرو در گلدان م ییبایز یکه گل ها ی. به سمت آشپزخونه رفتم فلور در حالومدیم
 باغچه چه خوشکل شدن؟ یگل ها ینیب یم ویاست -

 و رو به فلور گفت: دیبه گل ها کش یگل ها خم شد و و دست یشد رو کینزد بهش
 قشنگ شدن. یلیحق با توه خ -
اون ها  نهیکه کاشته رو بب یینتونسته گل ها چوقتیداشته باشه فلور در دفترش نوشته بود که ه تیتونست واقع ینم
پله ها  کیاز پله اومد نزد یی. شمع دوم رو هم خاموش کردم. صداهاستین تیواقع نیا پژمرده بودن! نه نه شهیهم

رو  یو با شوق گوش دیبه سمت تلفن دو فشینح اندامو برگشتم. فلور با  ستادمیشدم. تلفن زنگ خورد سر جام ا
 مبل تک نفره نشست یبرداشت و رو

 ستین ینگران یبرا یزیچ چیخوبه ه یلیدلمون برات تنگ شده. اهوم ما حالمون خ یلیمن و ژاسمن خ ویالو است -
 خوبه. یلیژاسمن هم حالش خ

در طول سفرش ارتباط برقرار کنه  وینتونسته با است چوقتیاست اون ه لهیح هی نیرو گوشم گذاشتم. نه نه ا دست
 ویاز است یتماس چیداده اما فلور ه یلور جوابش مو ف زدهیبهش گفته تمام مدت بهش زنگ م ویاون نوشته بود که است

خاموش کردم. در خونه باز شد و فلور به همراه  گرهمیشمع د کینکرده بود! به شمعدون در دستم نگاه کردم  افتیدر
 ویو رو به است دیبه هم کوب یوارد شدن. فلور دست هاش با خوشحال دیرس یزن که خدمتکار به نظر م کیو  ویاست

 گفت:
 .ادیخوششون م یلی. مطمئنم مامان و بابا از ژاسمن خشهیم یلعاده ااشام فوق هی نیا -
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 لب هاش بود رو به فلور گفت: یکه رو یدور گردن فلور انداخت و با لبخند پهن یدست ویاست
 .زمیعز نطورهیقطعا هم -
با خانواده اش  چوقتیفرار کرد ه ویکه همراه است یداشته باشه فلور از روز تیتونست واقع یهرگز نم یکی نیا گهید

 تونهینم نیموضوع در دفترش ننوشته بود. ا نیدر مورد ا یزیچ نیکوچکتر یحت یزیچ نیمالقات نکرده اون همچ
شمع چهارم رو با  ده؟یم بیکه داره من رو فر هست نجایا یکنم؟ چ دایرو پ قتیحق تونمیباشه. چرا نم قتیحق هی

کرد اروم  زیپا رو پله ها گوش هام رو ت یشمع! صدا کیتر شده بود من موندم و  کیانگشتام خاموش کردم. فضا تار
رو تنش کرده بود با همون نقاب. دنبالش رفتم اروم کرمال  دیسف رهنیبه سمت پله ها برگشتم. فلور بود. همون پ

. اون... اون ستادیپله رو باال رفت و ا نیکرد. پشت سرش راه رفتم. اخر یم یداشت و پله ها رو ط یبر م مکرمال قد
رفت.  یباشه اون به اتاق دوم بیفر هیتونست  یهم م نیرفت اما! نه نه ا یکه متعلق به ژاسمن بود م یبه اتاق دیبا
ل رفت به سمت پنجره شمع دارم! به دنبالش رفتم در اتاق باز کرد و بدون بستنش به داخ کیاست من فقط  لهیح هی

شدم. در جاش تکون خورد و به سمتم برگشت  رهیرنگ رو کنار زد. وارد اتاق شدم بهش خ دیرسفیحر یرفت و پرده 
ارام قدم به قدم به رو  دیکش یشکم برامده اش م یهمونطور که دستش رو دید یمن رو م نکهیکرد؟ مثل ا ینگام م

شد.  کمیشمع روشن. کامال نزد کیمن و اون بود  نیکه ب یزی. تنها چمیشد. چشم تو چشم بود یم کیبه روم نزد
 کرد لب هاش رو از هم جدا کرد کتریسرش رو نزد ستادیرو به روم ا

 ا؟یمار میکن یباهم باز یحاضر -
که ازش  ییهمون صدا بود همون صدا نیخودش نبود ا یبسته شد. صدا یبد یلیخ یشمع فوت کرد و در با صدا به
 یم دنینفس کش ی. صدانمیتونستم بب یرو نم یچیشده بود ه کیپرت شدم. فضا کامال تار نیزم یبودم. رو زاریب

 گذاشتم و از جام بلند شدم نیزم یاومد دست رو یضربه زدن به پنجره م یاتاق بود. صدا نیجز من تو ا یاومد کس
 .یمن رو گول بزن یتون یبار نم نیا -

تو گوشه  ایشد دخترم بود ارال یدخترم بود. فضا روشن تر م ایارال یصدا، صدا نیاومد ا فیظر یصدا هی هیگر یصدا
 .دمیبه سمتش رفتم دست به سرش کش دیکرد دلم پر کش یم هیاتاق زانو هاش رو بغـ*ـل گرفته بود و ارام گر ی
 هستم. نجایمن ا ا،یمامان مار نیمن رو بب شتمیمن پ ایدختر قشنگم آرال -

و مشغول نوازش  دمیبه من نگاه کرد دستاش رو باز کرد اون رو در آغوشم کش یاشک یبلند کرد و با چشمارو  سرش
 کردن موهاش شدم.

 م؟یکن یباز یحاضر ایمار -
 زدن کردم. غیتو گوشم بود. اون رو از آغوشم پرت کردم و شروع به ج زینفرت انگ یصدا

 .ستمیسابق ن یای. من اون ماریتونیبار نم نینه نه ا -
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بود؟ فضا روشن  یصندل یصدا بودم. صدا نیبه دنبال ا یکیتار نیمن رو متوجه کرد سرجام در ا یزیقژ قژ چ یصدا
شد انگار خودش  یبرام تداع یاش! خودش بود همچ شگسیبود همون آواز هم ایکتوریاواز مامان و یتر شده بود صدا

 دادم. یگوش م زشنشستم و به آوا یکوچولو که کنار پاش م یایبود منم همون مار
 دارم. ازیبهت ن یلیمن خ ایکتوریمامان و -

که  ایکتوریباشه. به مامان و یباز دمیبشم اما ترس کیخواستم بهش نزد یشدن. م ریگونه هام سراز یهام رو اشک
برسم  ییتوهم ها به جا نیبا ا نیاز ا شتریتونم ب یکردم نم یم یکار دیخوند شدم. با یمشغول بافتن بود و اواز م

به  یزیچ چیه یکردم؛ ول یم یکار دیبرسم با قتیحق همن ب ذارهیاون نم دهیم بمیبودم داره فر قتیمن دنبال حق
دادم. سرجام نشستم دست هام رو  یکرد رو انجام م یم ایکتوریرو که مامان و یکار دیهم با دی! شادیرس یذهنم نم

 ه خوندن کردمبلند کردم چشمام رو بستم و شروع ب
 راند. یم نیزم یرا از رو ثیخداوند پاک است خدوند منزه است. خداوند قدرتمند است. خداوند موجودات خب -
شده بود.  شتریحرکتش ب ایکتوریمامان و یشد. صندل یم شتریقژ قژ رفته رفته ب یشد صدا یبه شدت باز و بسته م در

شد مامان  رهیچشمام رو باز کردم بهش نگاه کردم هنوزر همونجا بود دستاش رو دو طرفش گذاشت و به من خ
 دروغه. کی ناو بهیفر کیاست اون  لهیح کینبود اون خودش نبود اون  ایکتوریو
 خداوند پاک است خداوند قدرتمند است -
 بلند شد. یصندل از
 خفه شو! -
 شروع به خوندن کردم یتربلند  یصدا با
 است. خداوند پاک است. دهیآفر نیاطیش یراند آتش جهنم را برا یم نیرا از زم ثیاو موجودات خب -
 شد چشمام رو بستم کیتند به من نزد یقدم ها با
 خفه شو خفه شو -

تونستم نفس بکشم  ینمبسته شده بود  میپرت شدم گلو یزیدور گردنم گذاشته شد. از جام بلندم کرد و به چ یدست
 فاصله گرفته بودم. نیدادم از زم یکردم پاهام رو تکون م یبا دستام تقال م

 گفتم: یفیضع یگلوم گذاشتم و با صدا یاوردم چشمام رو به بستن بود. دستام رو یکم م نفس
 خدا... وند قد... رتم...ند اس... ت -

 نیزم یراه گلوم باز شده بود سرفه کردم و دست هام رو زدمیافتادم. نفس نفس م نیو بر زم دمیشن ینعره ا یصدا
به سمت در رفتم و  واریبا دست به د زدمیتو اتاق نبود همانطور که نفس نفس م یچیگذاشتم. فضا روشن تر شد ه

 اومدم. نییبود. از پله ها پا ییآشنا یلیخ یاومد صدا یم نییبازش کردم. صدا از پا
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 !ایمار -
 سمت چپ برگشتم با تعجب گفتم: به
 فلور! -

 تکون داد و با عجله دستم رو گرفت و گفت: یسر
 .یداره بهتره نجاتش بد ازیبهت ن یلیخ -

به سمتم برگشت دست دومش  میاز پله ها باال برد. از پله ها باال رفت گریو همراه خودش بار د دیرو از دستم کش من
 گذاشت و دستم رو باز کرد. نگاهم کرد و گفت: بشیدر ج

 تر برم. کینزد نیاز ا شتریب تونمیمن نم -
 رو دستم داد و و گفت: یبزرگ فلز رنگ دیکل
 کشه نجاتش بده. یاون داخل داره عذاب م ایارال -
 ه باز صدام زدرو برداشتم ک یرو در مشتم فشردم و قدم اول دیرفت. کل نییکنارم رد شد و از پله ها پا از
 ایمار -

 بود با لبخند گفت: ستادهیپله ها ا ینگاش کردم. رو برگشتم
 دوستش داره. یلیبه ژاسمن بگو مامان فلور خ -
انداختم و به سمت اتاق ژاسمن رفتم. در رو باز کردم. به  ینگاه دیبه اون کل گهیاومد و رفت. بار د نییپله ها پا از
ها  لهیتر شدم دست به م کیبود. نزد دهیها خواب لهیدختر بود پشت به م هینگاه کردم شکل  یبلند عمود یها لهیم

 گرفتم.
 ایارال -

. از جاش بلند شد و به سمتم اومد دستم رو گرفت. چشماش ایرو به سمتم چرخوند. خودش بود دختر ارومم ارال سرش
 چشمش کبود شده بود. یشده بود گوشه  یکبودش نگاه کردم لبش زخم یبود. به چشما یاشک

 ا؟یآرال یخوب -
 تنهام. یلیمن خ رونیب اریب نجایمامان من رو از ا -
 کبود شده بود ایارال دیدستاش که دوتا دستام رو گرفته بود نگاه کردم. پوست سف به
 مامان کمکم کن. -
 به دستاش زدم. ی..وسـ..ـه ابـ
 کنم. یاالن کمکت م زمیکنم عز یکمکت م -
 مان در نگاه دانلود آماده شده است.ر نیا
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http://www.negahdl2.ir 
 دمیپرت شد دست از قفل کش نیزم یرو ایکردم. ارال کیبسته شده بود نزد یا لهیرو به قفل بزرگ که به در م دیکل

 و نگران بهش نگاه کردم
 حالت خوبه؟ ایارال -
 .زدیم غیکرد ج یها برخورد م لهیشد و به م دهیموهاش کش از
 دخترم ایارال ایارال -
و از من  زدیم غی. جزدیم یلیبهش س یکس ایشد گو یافتاده بودم. صورتش به سمت چپ و راست خم م هیگر به

در باز  ی. از جام بلند شدم و سعزدمیها ضربه م لهیم یو رو زدمیم غیشد. ج دهیخواست. از پاهاش کش یکمک م
 افتادم. نیزم یشد و رو دهیموهام کش هرو در قفل گذاشتم خواستم اون رو بچرخونم ک دیکردن قفل رو داشتم. کل

 مامان کمکم کن مامان -
 ینگاه م زدیم غیکه ج ایبه ارال یاشک یشد تقال کردم. با چشما دهیچیدور گردنم پ یاز جام بلند بشم که دست خواستم

 کردم. یکنار گوشم حس م ییکردم. نفس ها
 ایمال ماست ما... ر گهیاون د -
 بود یاهیافتادم و شروع به سرفه زدن کردم نفسم بند اومده بود و چشمام رو به س نیزم یرو
 حالت خوبه؟ ایمار ایمار -
کردم  یسرفه م یام حبس شده بود و از شدت نفس تنگ نهینفس در سـ*ـ زدمیبه گلوم چنگ م دنینفس کش یبرا

 و به دنبال هوا بودم.
 .ایبه خودت ب ایمار-
 خانم کلوز حالتون خوبه؟ -
کردم بهشون  یتقال م دنینفس کش یتار بود همانطور که برا یو چشمام رو باز کردم همچ دمیکمر دراز کش یرو

 باال سرم بود. ترینگاه کردم پ
 حالت خوبه؟ ایمار -

 گفتم یخفه ا یو با صدا دمیکش یقیارمز بود و پدر آدم. نفس عم یاقا کنارش
 تریپ -

. دستاش دو طرف صورتم گذاشت زدمیسرم گذاشت و من رو به حالت نشسته بلند کرد هنوزم نفس نفس م ریز دستش
 بود دایاز صورتش پ ینگران

 ایمار یکرد یتو چکار م ایمار -
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 تریمن... خوبم پ -
 کرد گردنبند رو درورد. بشیصورتم برداشت و دست در ج یاز رو دستاش

 !تریپ خوامشینم -
سرم رو گرفت و اون رو دور گردنم انداخت. به پدر آدم  تریکردم. پ یگردنبند تقال م دنینپوش یکردم و برا یم سرفه

 کرد. یدونه دونه شمع ها رو با انگشتاش خاموش م دیچرخ ینگاه کردم همانطور که دور اون ستاره خاکستر م
 افتاده خانم کلوز؟ یچه اتفاق نجایا -

 دستم رو گرفت و بلندم کرد. تریگذاشتم خواستم بلند بشم. پ نیمز یرو دست
 .دمیمن اون رو د دمیرو د ایپدر من آرال -
 دستاش دو طرف بازوم گذاشت تریپ
 اون حالش خوبه؟ ایدمار-
 سرم رو به عالمت نه به چپ و راست تکون دادم هیگر با
 از خودش دفاع کنه. تونهینم گهیشده اون د فیضع یلیاون خ تریپ ستیخوب ن -

 کرد گفت: یداشت و بهش نگاه م یآدم همانطور که اون گردنبند فلور رو از وسط ستاره بر م پدر
 اون کجاست؟ -
 تو اتاق حبس شده من... من نتونستم از اونجا آزادش کنم. -
 ارمز برگشتم و گفتم: یسمت آقا به
 .دیکن دایربت رو پبرام ژاسمن کو خوامیآرمز من از شما م یآقا -

آرمز با  یبه آقا هیچند ثان تریشد. پ رهیخ تریارمز شدم. با تعجب نگاهش رو از من گرفت و به پ یتعجب آقا متوجه
 شد و به من نگاه کرد. رهیخ یتعجب و نگران

 د؟یکن یبا تعجب نگاه م نیچرا دار -
 تر شد و با تعجب گفت: کیآرمز نزد یآقا
 ن؟یگفت یشما چ -
 .دیکن دایبه نام ژاسمن کوربت رو پ یهر چه زودتر برام فرد خوامیم -
 در چشمام گفت: رهیخ یبا نگران تریپ
 ا؟یمار یدونیم یزیتو چ -

*** 
 پک به گذشته فلش
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 کلوز یآقا -
 بله -
 دمیپرس یترش شدم و با کنجکاو کیقدم نزد کی
 ه؟یک ویمت -

 تعجب در چهره اش شدم. متوجه
 و؟؟؟یمت -

 یداشت از گذشته منشا م یرو پنهون کنه همچ یزیچ ایفرار کنه  قتیتونست از حق ینم گهیباال دادم. د ییابرو
 گرفت.

 .میکلور بهتره در برابر هم صادق باش یآقا -
 و گفت: دیبه سرش کش یدست

 .ارمینم ادیرو به  یاسم نیمن... من همچ -
 .یتولچ ینام مادر کلر لد،ینزفیم لی. نام پدر دنلدینزفیومیمت -

 . صداش زدمدیاز صورتش پر رنگ
 کلوز یآقا -

 .دیکرد و نگاهش رو دزد ینشون بده تو چشمام نگاه کوتاه یواکنش نکهیا بدون
 و نام مادر شما؟ -

 و گفت: ختیو موهاش رو به هم ر دیکش ینفس
 ارمز... یاقا دینیبب -

 گفتم تیو با عصبان دمیحرفش پر وسط
 یتولچ یکلر -

عقب رفتم و باز به سمتش  یبهش پشت کردم و چد قدم تمیمهار کردن عصبان ینگاش کنم برا گهید نکهیا بدون
 برگشتم

داشته باشه بهتون اخطار دادم که  ریتاث ندتونیکه متعلق به گذشته هست ممکنه در آ یزیبهتون گفته بودم هرچ -
 .دیبذار انیهست مارو در جر یزیاگر چ

 گفت: یآروم ینگام کرد و با صدا یشرمندگ با
 .دمیاون رو ند یندارم و حت ویاز مت یخبر چیه شهیسال ها م یلیخ -
 گفتم تیعصبان با
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 کنم. ینم یفکر نیاما من درمورد اون همچ -
 شد رهیبلند کرد و در چشمام خ سرش

 !شمیمتوجه نم -
 شدم. یبه اعصابم مسلط م دیچشمام بستم با یباال گرفتم و لحظات سرم

شروع کنم اما واقعا راه  دیچطور با دونمیمن واقعا متاسفم و نم یعنیرو بگم.  یکلوز بهتره به شما موضوع یآقا -
 .نمیب ینم یا گهید

 کرد. ینگام م منتظر
 مارستانیاز ب یا بهید غرهمراه فر یعنیربوده شده  مارستانیاز ب ایکلوز چند روزه که... چند روزه که دخترتون مل یآقا -

 رفته
 امکان نداره! نینه نه ا -
 ریکردم بهتره درگ یموضوع به شما و همسرتون بگم فکر م نیکلوز واقعا متاسفم که نتونستم ا یمتاسفم آقا یلیخ-
 دیمسئله نباش نیا

 اون دخترمونه. -
 .دمیکامال حق باشماس من بهتون حق رو م -
و بعدش  دیکنیبازخواستم م نیدار وردمیکه من سال هاست اون رو به زبون ن یکه اول بخاطر اسم نیمتوجه هست -

 ندارم. یاطالع چیکه دخترم چند روزه ربوده شده و من ه نیدیبه من خبر م
 رو ربوده ایکه مل هیهمون نیکه بخاطرش بازخواست شد یفرد -
 شد. رهیکم شد بهت زده به من خ تشیعصبان از
 نه -
 کلوز. یمتاسفم آقا -

*** 
 جدا کردم و گفتم تریرو از دست پ دستم

 دونم؟یرو م یچ -
 ارمز انداخت و گفت: یبه آقا ییو نگاه گذرا دیرو ازم دزد نگاهش

 .یدار ازیتو به استراحت ن میبر نجایبهتره از ا ایمار -
 گم؟یم یتو حواست هست من چ تریپ -
 کنم اروم باش. یخواهش م ایمار -
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 دور شدم و با داد گفتم: ازش
 یگیتو به من م شهیم تیاون باال حبس شده اون داره اذ ایارال گمیمن م یدینم تیتو اصال به حال دخترمون اهم -

 تونم؟یمن م یکنیاستراحت کنم تو واقعا فکر م
 آدم گفت: پدر
 بهتره همه به اعصابشون مسلط باشن. طیشرا نیتو ا -

 و اشک هام پاک کردم و گفتم: دمیام کش یشونیبه پ یدست
 با ژاسمن صحبت کنم دیزود با یلیمن خ -
 به طرفم اومد و گفت: تریپ
 !؟یداشته باش یبا صاحب خونه قبل یتونیم یتو چه صحبت ایآخه مار -

 شدم و گفتم: رهیخ بهش
 کنم؟ داشیپ تونمیم یعنیپس  ؟یدیخونه رو ازش خر نیتو ا تریپ -
 .دمیاون رو ند دمیمالقات کردم و خونه رو خر لشیمن فقط با وک ایمار -

 رفت. رونیشده بود از ما دور شد و از در ب رهیخ لشیهمانطور که به موبا یدیارمز با گفتن ببخش یآقا
 کنه. دایبرام ژاسمن رو پ خوادیارمز حتما م یآقا تریپ -
 رفت و گفت:شد و من رو در آغـ*ـوش گ کینزد تریپ
 .یکرد یاون گردنبند رو از خودت دور نم چوقتیو ه یداد یکاش به حرفم گوش م -
 کنم. یم یدخترام هرکار یمن برا -
 .میبهش فکر نکن گهی. بهتره دزمیباش عز -
 کلوز. یآقا دیببخش -
 ارمز نگاه کرد. یاز من جدا شد و به آقا تریپ
 .نیایچند لحظه ب شهیم -
 زد و از من دور شد. یمن لبخند تربهیپ

 آدم به سمت مبل اشاره کرد و گفت: پدر
 .میداشته باش یاگه حالتون خوبه با هم صحبت کوتاه -
 البته. -

*** 
 ارمز؟ یافتاده اقا یدیاتفاق جد -
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 گفتم: زدمیبه پام ضربه م لمیکه با موبا همانطور
 داره؟ قتیحق دمیاون داخل شن یزیچ -
 رو؟ یچ -
 ن؟یدیکلوز شما اون خونه رو از ژاسمن کوربت خر یآقا -
 ارمز؟ یافتاده آقا یاتفاق -
 باشه! یکامال تصادف تونهیبه نظر برسه اما نم بیخورده عج هی دیشا -
 د؟یزنیحرف م یدرمورد چ یچ -
 .شهیم لدینزفیم ویشما مت یهمسر برادر ناتن نیدیخونه رو ازش خر نیکه ا یکلوز اون یآقا -
 تعجب نگام کرد و گفت: با
 رو... ایو مل رهیکه االن دستگ یاون -
 خودشه! قایدق -

 دیچرخ یدور خودش م سرگردون
 .تونهیباشه هرگز نم یتصادف تونهیاصال نم یکی نینه نه ا -

 کردم و گفتم: نییرو به عالمت بله باال و پا سرم
 شده باشه. یزیوقت برنامه ر یلیاز خ تونهیم ادیبه حتمال ز -

 از قدم زدن برداشت. دست
 نظر داشتن؟ ریوقته مارو ز یلیخ یعنی -
 شما تله گذاشتن. یو برا قایدق -
 به من نگاه کرد. ینگران با
 .میگرفته بود میماجرا بدونه همونطور که تصم نیاز ا یزیچ ایمار خوامینم -
 همسرتون اصرار دارن با ژاسمن کوربت مالقات کنه. یبره ول شیهم پ نطوریکلوز قرار بود هم یآقا -
 .نهیاون رو بب میبهتره نذار -

 شونه اش گذاشتم. یرو یدست
 .نیبـرده باش یهمسرتون پ یبه لجباز ریاخ یاتفاق ها نیکردم بعد از ا یفکر م -
 م؟یرو بهش بگ قتیحق نکهیجز ا میندار یراه دیبگ دیخوایم یعنی -

 شیپ یا گهیراه د یداره ول یسخت یلیخ طیدونستم که شرا یرو به عالمت بله تکون دادم. ناچار نگام کرد م سرم
 بودن. یرقم نخورده بود و هنوز هم درون باز انشیکه پا یبه گذشته ا گردهیاتفاق برم نیا ستیرومون ن
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 اومدم. رونیاز فکر ب لمیموبا یصدا با
 سالم آنا -
 ست؟یکلوز ن یاز تو و خانم و آقا یخبر چیچرا ه شمیم نگران مکم کم دار کریب -
 دور رفتم. یکلوز چند قدم یاقا از
 نگران نباش. فتادهین یاتفاق زمیعز -
 ؟یرو به اونا گفت قتیتو حق کریب -

 بود نگاه کردم و به آنا گفتم: نیبه زم رهیکلوز که خ یرو برگردوندم و به آقا سرم
 .ختیر یبه هم م یلیگفتم اوضاع خ یاگر نم -
 همراهتونه؟ ایمل ن؟ییشما االن کجا -
 کنم. یم فیرو برات تعر یهمچ میرو که اورد ایمل میمفصله ما همراه پدر آدم هست یلیراستش داستانش خ -
 .کریمنتظرم ب -

 کلوز رفتم. یکتم گذاشتم و به سمت آقا بیدر ج لیموبا
 کلوز؟ یآقا -
 م برداشت.چش نیزم از
 .میحرف زدن رو داشته باش یداخل و آمادگ میبهتره بر -
 شه؟یدرست م یآرمز همچ یآقا -

 به کمرش زدم و گفتم: یضربه آرام چند
 .شهیدرست م ینگران نباش همچ -

خانم  ییمبل رو به رو یرو تری. خانم کلوز گرم مشغول صحبت با پدر آدم بود. من و پمیکلوز به داخل رفت یآقا همراه
 .میکلوز نشست

 خانم کلوز -
 و به من نگاه کرد. دیاز صحبت با پدر آدم کش دست

 رو بهتون بگه. یمهم یزیچ خوادیهمسرتون م -
 همسرش گرفت. یکلوز مضطرب نگام کرد و از جاش بلند شد و رفت و کنار همسرش نشست دست ها یآقا
 حرف بزنم. یباهات درمورد موضوع خوامیم ایمار -

 کلوز گفت: یبه من و پدر آدم و انداخت و رو به اقا ینگاه رتیکلوز با ح خانم
 افتاده؟ یاتفاق تریپ -



 

 

215 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 جوکالزینب 

 زد و گفت: یکلوز لبخند محو یآقا
 .زمینه عز -

*** 
رفتم. به  یاز پله ها باال م تریکردم شونه به شونه پ یام احساس ترس م هیاز سا یبگم؟ حت یشدم. چ ادهیپ نیماش از
از  رهیانتقامه و اگر از ما نگ یکنه بهش گفته بودم تشنه  یمارو ول نم چوقتیگفته بودم به دنبال انتقامه و ه رتیپ

 تونمیدارن. هرگز نم یماجرا همدست نیفلور در ا یکوچولو ژاسمنو  ویکه مت بهیعج یلیخ ی. برارهیگیم زامونیعز
فلور حاال شده همسر دشمن من و  یکوچولو یاون ژاسمن کوچولو رو در ذهنم خراب کنم اون دختر بچه  ریتصو

 یشد. چقد م یفلور در ذهنم مرور م یداشتم حرف ها و نوشته ها یکه برم یو دخترم رو ربوده بودن! هر قدم تریپ
 شت؟گذ
 :گهیاز همکاراش م یکیرو به  کنهیآرمز من رو از افکارم دور م یآقا
 .نیبد بیخانم کلوز با ژاسمن کوربت ترت یمالقات برا هیلطفا  -
کنند  یدر رو باز م نم؟یفلور رو در چشماش بب تونمیشم م یم کیشوم دارم به ژاسمن نزد یارمز دور م یو آقا تریپ از

 ی. قدم هاشهیبسته م یقفل کرده در آهن زیم ینشسته و دست هاش رو یصندل ی. پشت به من رورمیو به داخل م
 یاستخون ینیاش اون ب ییطال یهست اون موها ورمادرش فل هی. چقدر شبرمیدارم. به رو به روش م یشمرده برم

رو عقب  یکنه. صندل ینگام م یکنه با شرم و شرمندگ یکنم. سرش رو بلند م یصورتش نگاه م یاش به تمام اجزا
 رهیگیم نیی. سرش رو پانمیش یکشم و رو به روش م یم
 ژاسمن کوربت -
 .گزهیکنه و لب هاش رو م یم یدستش باز یانگشتا با
 پرسم. یفقط سه کلمه م یو دخترم رو از من گرفت یکه کرد ییکارا نیدر قبال تمام ا -

 کنه یو منتظر نگام م رهیگیرو باال م سرش
 :گمیدر چشماش م رهیخ قاطعانه

 چرا؟ -
 :گهیکنه و م یرو پاک م شهیم ریکه از گوشه چشمش سراز یکنه و اشک یصورتش م کیهاش رو نزد دست

 خبر نداشتم. یچیمن از ه -
ام  ینگاه طوالن شمیمحوش م یحرف چیبدون ه رهیخ شمیصداش به فلور م ی. حاال متوجه شباهت حتلرزهیم صداش

 ادیبه حرف م نهیبیرو م
 رو نگفت. قتیبه من حق ویخبر نداشتم مت یچیمن از ه دیباور کن -
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 قت؟یکدوم حق -
 :گهیکنه و م یگونه هاش پاک م یاشک رو دوباره

 . اون به من گفت برادرزادشه.دهیدزد مارستانیدونستم اون دختر رو از ب ینم -
 ؟یازدواج کرد ویچند ساله با مت -

 :گهیو م دهیرو قورت م بغضش
 دو سال. -

 :گمیو م ذارمیم زیم یهام رو دست
 .یدونیازش نم یزیاضرم شرط ببندم اندازه دوساعت چمن ح یول -

 دمیو بهش م ارمیدرم بمیاز ج ی. دستمالادیفلور جلو چشمم م ریهمش تصو رهیگی. دلم مرهیگیاش شدت م هیگر
 .شهیمشغول پاک کردن اشک هاش م

 من رو بکشه؟ خواستیسال ها قبل م نیچند ویمت یدونستیم -
 .دمی. ادامه مدهیسرش رو به عالمت نه تکون م هیگر با
کردم بهش  یسع یلیکه خودش در قلبش کاشت خ یا نهیشدم ک نهیک کی یقربان یندارم ول یگناه چیمن ه -

 .رهیانتقام بگ خواستیانتقام بود و م یرو قبول کنه دلش تشنه  نیا خواستینم یبدم ول حیتوض
 :گهیو م شهیم رهیتعجب تو چشمام خ با
 ؟یانتقام چ -

 کنه. یاز ذهنم عبور م هیفقط تو سه ثان یهمچ رمیو به گذشته م بندمیم چشمام
 انتقام مادرش. -

 دمی.دادامه مکنهینگام م سردرگم
. متاسفانه بعد از تولد همسرم به کنهیبا پدر همسرم ازدواج م ویپدر مت یعنیمادرش بعد از مرگ همسرش اولش  -

ارتباط برقرار  یبرا ذارهیو شب وروزش رو م شهیافسرده م یلی. خدهیشونزده سال همسر دومش رو هم از دست م
 کردن با پدر همسرم.

 :گهیتعجب م با
 .رهیمیم نیاما اون که گفت -

 :دمیو ادامه م رمیگیازش م چشم
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رفتارش  نیمتوجه ا چکسیباور کنه که همسرش رو از دست داده. ه خواستیمنظورم ارتباط با روحش بود. نم -
باورش ادامه داد تا  نیاون زمان نوزده سالش بود و همسر من شونزده سال داشت. بالخره انقدر به ا وینشده بود مت

 .ودخودش باز کرد که بسته شدنش کار خودش نب یرو به رو یدر نکهیا
 پرسه یتعجب م با
 ؟یچه در -
خطرناکه. من فقط  یلیخ انشیاما پا دهیو همسرش رو بهش نشون م دهیم بشیاولش فر گهیکه از عالم د یدر -
کنه.  یم یاز دست داده و با مادربزرگ راهبه اش زندگ یکه مادر و پدرش رو در کودک یسال داشتم دختر نزدهیس

شده  وونهیهاش رو از دست داده بود د اریاخت . اون کامالرهینم ادمی چوقتیرو اوردن خونه رو ه ویکه مادر مت یروز
 .دیکش یشد و عربده م یم وونهید یو گاه دیخند یکرد و م یصحبت م ییبود به تنها

 :گمیو م شمیم رهیژاسمن خ یچشما تو
 جن زده شده بود. -

 .نمیبیرو تو چشماش م ترس
در  ذارهیاون رو سه روز در خونه م ایکتوریبرعکس شد. مامان و یهمچ یول گردونه؛یکرد همسرش رو برم یفکر م -

که همش من رو صدا  یکرده بودم دوست دای. اما از شب اولش دوست پدیرس یبه من نم یبیآس چیکه ه یخونه ا
 زدیم
 م؟یکن یباهم باز یحاضر ایمار -
 .فشارمیلب هام به هم م شهیبندم بندم مورمور م یاون جمله چشمام م یادآوری از
 حالتون خوبه؟ -

 .زنمیم یکنم و لبخند محو یرو باز م چشمام
دست  یچیشد ه یبرام سخت بود. شب که م یلیخ نیشروعش کرده بود. ا ویشدم که مادر مت یباز یمن قربان -

رفتارام شد. اون من رو در اتاق  رییمتوجه تغ ایکتوریدادم. مامان و یخودم انجام نم یرو به اراده  یچیخودم نبود ه
رو جن  ویمادر مت ایکتوریکنه. شب سوم مامان و دایپ یتونست به من دسترس ینم زیچ چیخودش حبس کرد اون جا ه

 که در قفل شده کز کرده بودم. یکنم من پشت در یها رو فراموش نم غیاون عربده ها و ج چوقتیکرد ه یریگ
 شمیم رهیچشماش خ تو
 ؟یدونیم -

 .کنهینگام م منتظر
 .گهیکه هستم دور بشم و برم عالم د یتونستم از عامل یقدرت داشتم که ناخوداگاه م هی یاز بچگ -
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 :پرسهیتعجب م با
 عالم ارواح؟ یعنی -

 .دمیرو به عالمت بله تکون م سرم
دونستم چرا من  ینم یعنیکردم.  یدرکش نم یبه من گفته بود؛ ول ایکتوریرو بارها مامان و نیبود ا یژگیو هی نیا -
مرگ مادر و پدرم باهاشون بودم و جون سالم  یچون من لحظه  ایراهبه بود؟ هیقدرت داشتم چونکه مادربزرگم  نیا

 بود. یاراد ریغ شتریدادم البته ب یانجامش م شهیماما ه یچ یعنی یژگیو نیدونستم ا ینم یبه در بردم؟ حت
 یکهنه هستن سال هاست حت یلیکنم خ فیتا اون هارو رد کنمیو بشنوه که جون مر ییحرفا یمنتظره ادامه  چقد

 .دمیترس یذهنم عبور کنن ازشون م کیبهشون اجازه ندادم از نزد
افتاد  یم یبیعج یشدم اتفاقا یبیعج یزهایشده بودم متوجه چ یزندان ایکتوریبعد سه شب که من تو اتاق مامان و -

کارم شده بود  گهیکردن. د یمن استفاده م یاز بچگ یبشن ول ایکتوریتونستن وارد اتاق مقدس مامان و یاونا نم
 پشت در نشستن

 چرا؟ -
 یکار دراون اتاق نیدادن ا یزدم آن ها دوتا جواب م یتقه به در م هیکردم من  یم یخودم با آن ها باز الیبا خ -

 رونمیب یایدادم. من از دن یو باز ادامه م دمیخند یبرام بود غش غش م زیانگ جانیه یلیکه من رو خسته کرد کار خ
بـ..وسـ..ـه رو  نکهیبود بدون ا نیغمگ یلیاما روز چهارم خ دمید یرو فقط وقت غذا م ایکتوریخبر نداشتم مامان و

در خانه متوجه  ویمت یها ادیکه با داد و فر دیطول نکش یلیگذاشت و رفت. خ میسرم بزند و نوازشم کند غذا را جلو
 ایکتوریمامان و رهیخواست اون بم ینم چکسی. همینتوانسته مقاومت نشون بده و اون رو از دست داد ویشدم مادر مت

بود  دهیرس رید یلیخ گهید یکه باز کرده بود رو ببنده ول یو تالشش رو کرد که اون رو نجات بده و در یتمام سع
 کنه. یاون نتونست براش کار

 :گهیو م کنهینگام م یاشک یشماچ با
 !زهیغم انگ یلیخ نیا -

 دمیتکون م یسر
 .شهیشروع م ویتر از اون بعد مرگ مادر مت زیغم انگ -
 .دمیو ادامه م زنمیم یکنه لبخند تلخ یتعجب نگام م با
 ایکتوریمامان و یاون حت دونهیمرگ مادرش م یرو مقصر اصل ایکتوریوابسته به مادرش بوده اون مامان و یلیخ ویمت _

شناختم  یکه نم ییهمچنان با کسا یاز اون اتاق خارج شده بودم؛ ول توی. من بعد مرگ مامان مکنهیبه مرگ م دیتهد
اون کامال بعد از مرگ  دیترس یم ویمت یها دیبود از تهد انمنگر یلیخ ایکتوریکردم. مامان و یم یباز دمید یو نم
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داره خودش  ایکتوریگذشت که متوجه شدم مامان و یم ویمادرش عقلش رو از دست داده بود. سه روز از مرگ مادر مت
 ایکتوری. مامان وانیما م یبه خونه  تریهمراه برادرش پ ویکنه. اون شب مت یمراسم آماده م هی یبرگذار یرو برا

 خواستیشد چرا نم یم ی. اون هم داشت وارد بازدمید یطوفان م ویمت یدر چشما کنه. ینگران و با اضطراب نگام م
و  ندازهیکنه دور گردنم م یرو از دور گردنش باز م یو گردنبند زنهیمن زانو م یجلو ایکتوریتمومش کنه؟ مامان و

 نکنم. دوراون رو از خودم  یطیشرا چیو تحت ه چوقتیه گهیبهم م
 دمیو نشون ژاسمن م رمیگیرو با دست م گردنبند

 داره. یبینقش عج یلیخ ینیبیم -
 .کنهیو اون رو لمس م ارهیبه سمت گردنبند م دستش

در که با  یقبول کنه باز شدن دوباره  خواستینم ویمت مینداشت یاون مراسم آمادگ یکدوم از ما برا چیاون شب ه -
رو  یهمه چ ایکتورینتقام رو گرفته بود. مامان وباشه اون چشمش ا یآسون نیبه ا تونهینفر بسته شده نم کیجون 

 شده بود. دینداشت اون تهد یراه یدونست ول یم
شم چشم از  یموفق نم یکنم نفس بکشم و راه گلوم باز کنم ول یم یگرفته سع یبغض در گلوم جا کنمیم حس

ام رو از دست  یساده به اون موضوع فکر کنم اون شب من همچ تونمینم شمیم رهیخ نیدارم و به زم یژاسمن برم
کنم و ادامه  یاون هارو پاک م شنیم ریسرازگونه هام  یداشتم رو از دست دادم. اشک رو ایکه تو دن یزیدادم تنها چ

 دمیم
 یردونه؛ ولروح مادرش رو برگ خواستیم ویمت یباز نیشد در ا ویاون انتقام مت یاون شب قربان ایکتوریمامان و -

 یباز نیمن رو هم وارد ا خواستیانتقام بود و م یهنوز هم دلش تشنه  ویاما مت میرو از دست داد ایکتوریمامان و
 نبودم. نجایاالن رو به روت ا چوقتیکرد من ه ینم کاگر اون من رو کم دینجاتم داد شا تریبرادرش پ یکنه ول

 پرسه یتعجب م با
 کنه؟ یخواست تورو هم قربان یم -

 گمیو م دمیتکون م یسر
 یبازگشت روح مادرش حاضر بود همه رو به خطر بندازه من اون لحظه فقط برا یشده بود و برا وونهیاون کامال د -

ام  یداشتم من همچ یزندگ نیبود که در ا یکز کزده بودم اون تنها کس یکردم و گوشه ا یم هیگر ایکتوریمامان و
 به من داده بود. ایکتوریو مامانگردنبند که  کیقط من بودم و رو از دست داده بودم حاال ف

 برسونه؟ یبیتونست به تو آس ویمت -
کرد و دستم رو گرفت و من رو همراه خودش از خونه  هوشیسرش ب یرو با ضربه رو ویکمکم کرد اون مت تریپ -

ترس  دمیدو یلیخ دمیدو یم مکه به من کمک کرده بود یفرار داد از شدت ترس با عروسک در دستم همراه پسر
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 زیچ چیو ه دیدور سرم چرخ ایدنچشام تار شده بود و  یکردم جلو یداشتم و نفس هام کمتر شده بودن حس م
کمک کردن  یبرا تریبود. پ دهیزن خواب هیسرم  یو باال دمیکلبه خواب یتو دمیچشم باز کردم و د نکهیتا ا دمینفهم

شدن  هوشیها و ب دنیمن بعد از اون ترس و اون دو یو حت تریاورده بود پ یشناختم رو یکه نم ییبه من به آدما
 دارم. یقلب یبود که ناراحت دهیمن فهم

 ؟یدیرو ند ویمت چوقتیه گهید -
 یلیخ یما به جا میازش نداشت یخبر چیاز برادرش به من برسه ه یبیآس نینذاشت کوچکتر تریبعد از اون اتفاق پ -

 نیبود که تو ا یکرد اون شده بود قهرمان من اون تنها کس یمراقبت م یلیاز من خ تریو پ میفرار کرده بود یدور
 بود. ایدختر آروم آرال هیعشق  نیکردم و حاصل ا ازدواججز اون نداشتم. دوسال بعد باهاش  یدوستش داشتم کس ایدن

 فتگرفت و دست هاش رو به سمتم دراز کرد و دستام رو گر یلب هاش جا یرو یلبخند
 بودم. کیکوچ یلیکه خ یمتاسفم. من هم مامانم رو از دست دادم وقت یلیخ یدیکه کش ییها یبابت تمام سخت -

 گذاشتم. زیم یدروردم و رو فمیفلور رو از ک دفتر
 برات ارزش داشته باشه. یلیخ کنمیفکر م ارهیلبت ب یبتونه لبخند رو نیا دیشا -
 انداخت و گفت: یدفتر نگاه به
 ه؟یچ نیا -

 و گفتم: دمیدفتر کش یرو دست
 نیکشوند ا نجایدفتر من رو به ا نیکنم ا یبرگشتش تمام تالشم م یشده دارم برا یباز کی یقربان ایدخترم آرال -

 که من االن رو به روت نشستم ژاسمن. نهیا یعامل اصل
 کنه. یبهت نگام م با
 !شمیمتوجه نم -

 :گمیفشارم و م یم دستاش
 دوباره کجا شروع شد؟ یدونیتموم شده اما م یکردم باز یمن فکر م -

 .دهیرو به عالمت ندونستن تکون م سرش
 از مامان فلور هست. یادگاریکه پر از  یخونه ا میدیکه از تو خر یتو خونه ا -
 :گهیو م کنهیگرد شده نگام م یچشم ها با
 اون خونه مال شما شده؟ _

 :گمیو م دمیتکون م یسر
 .یکن دایدفتر پ نیتو ا یتونیمامان فلور تنگ شده تمام سواالت م یاگر دلت برا -
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 :گهیو م برهیدستش به سمت دفتر م دیترد با
 اون مال مامان منه؟ -

 :گمیو م دمیبه عالمت بله تکون م یسر
 نجات دخترم همش رو بخونم. یمجبور بودم برا -

و  شهیم ی. چشماش اشکزنهیجلدش م یرو یو بـ..وسـ..ـه ا کشهیروش م یبره و دست یخودش م کیرو نزد دفتر
 :گهیم
به اون خونه پا  چوقتیکنه من ه یادآوریبودم که مامانم رو به من  یزیوقته دنبال چ یلیازتون ممنونم خ یلیخ -

 ییشب کزا کیسر مامان فلور اومد که در  ییدونم تو اون شب چه بال یدونم نم ینم شدینم ایتونستم  ینذاشتم نم
کردم؛  یدائم الخمر شد من زندگ یبه مرد لیتبد ابامب نیمن هم مامانم رو از دست دادم هم خواهر کوچولوم ژاکل

 سر مامان فلور اومده. ییبهم نگفت چه بال ویبابا است چوقتیشد ه ینبودن خانواده حس م شهیهم یول
 گذاشتم و گفتم: زیم یرو روجام بلند شدم و گردنبند  از
 یبه کس یلیخ یگوش داد ارمیب ادیاون ها رو به  یکه ترس و واهمه داشتم که حت ییممنون که به حرفا یلیخ -
 یلیخ دیبا دیشا زمیترس رو دور بر نیکرد بگم و ا یم ینیدلم سنگ یکه سال هاست رو ییداشتم که از حرف ها ازین

 یشروع م دیجا با هیکردم اما از  یآماده م دمخو یادامه باز یدادم و برا یوقت به خودم شجاعت صحبت کردن م
رو هم از مامان  نیداشته باشم ا یادگاریگردنبند  هیتونستم  ایکتوریهنوز ادامه داشت. من از مامان و یباز نیشد ا

 :گهیو م رهیگیفلور برات اوردم. گردبند رو در دستش م
 :گهیو م کنهینگام م یبود. با خوشحال دهیهست که روز اخر اون رو پوش یردنبندهمون گ نیخودشه ا نی... انیا -
 د؟یکن داشیپ نیچطور تونست -

 :گمیو م زنمیم یلبخند
 داره. ازین یلیرو نجات بدم اون به من خ ایآرال دیدارم با یکم یلیبرم وقت خ دیبا -
 :گهیو م رهیگیو من رو در آغـ*ـوش م شهیجاش بلند م از
 ایخبر نداشتم از مل یچیمتاسفم من از ه یلیو مسببش همسرم بود خ یدیکه در گذشته کش ییبخاطر تمام دردها -

 ممنونم. یلیخ یکه از مامانم به من داد ییزایچ نیچند روز مراقبت کردم. بخاطر با ارزشتر نیدر ا
 .گمیم ذارمیبازوهاش م یو دست رو شمیآغوشش جدا م از
 بهت برسونم. دیهست که با یزیچ هیارم نامه د هیبرات  -
 .کشهیانتظارش رو م یزیباز چه چ نهیمنتظره که بب کنهیانتظار نگام م با

 :گمیو م کشمیبه موهاش م یدست
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 دوستش داره. یلیمامان فلور بهم گفت به ژاسمن بگو مامان فلور خ -
 :گهیم یبغض دار یو با صدا شهیغرق از اشک م چشماش

 نه؟یبیاون هنوز هم من رو دوست داره من رو م -
 :گمیو م کشمیشونه اش م یرو یدست

 شک نکن. -
*** 

 :گهیکنه و م ینگاه م ایبه مل نهیو از ا کنهیکم م نیماش ویراد یارمز صدا یآقا
 ا؟یحالت چطوره مل -

 :گمیفشارم و م یبه آغـ*ـوش م شتریرو ب اون
 ا؟یمل ستین نطوریخوبه. ا یلیخانوادشه حالش خ شیاون حاال که پ -
دوستش داره احساس  یلیمامان داره که خ دونهیم نکهیاز ا یول اره؛ینم ادیرو به  یزیهنوز چ کنهیچشمام نگاه م به

 :گهیو م زنهیم یلبخند کنهیم یخوشحال
 .نیبودم اما االن خوشحالم که شما کنارم هست دهیترس یلیخ -

رو کم  ایفقط ارال طیشرا نیاما در ا میخانواده بود هیما  کشمیم ایرنگ دختر کوچولوم مل یشکالت یموها یرو یدست
 یداشتم حاال که تونسته بودم بعد از سال ها همه حرف ها یبه اغوشم بازگشته بود احساس خوب ایحاال که مل میداشت

دادم برف  هیبخار گرفته تک نیپنجره ماش شهیبه ش سرمکردم.  یم تیبذارم احساس رضا ونیدرم یدلم رو با کس
 بخار گرفته اسم فلور رو نوشتم و اروم زمزمه کردم. ی شهیش یشد. رو یم ریآروم اروم سراز

 از تو ممنونم فلور. یلیخ -
نگاه  ایو به مل دمیموهاش کش یپام خوابش بـرده بود برگشتم دست رو یرو نیسمت دختر کوچولوم که در ماش به

 آرمز بشنون گفتم: یکه پدر آدم و آقا یکوچولوش رو گرفتم و آروم طور کردم. دست
 اتفاقا مارو از هم نیاز ا چکدومیه میخانواده چهار نفره ا هی شهیما هم -

 کنه. ینم جدا
*** 
بلند  یچوب یشدم آنا از پله ها ادهیپ نیبود از ماش دهیبار یادیرو باز کردم برف ز نیرو متوقف کردم و در ماش نیماش

 بود رو باز کرد و به سمت ما اومد. دهیچیشد و شال که دور خودش پ
 شد؟ یچ کریب -



 

 

223 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 جوکالزینب 

 داریرو ب ایکرد مل یم یاورد و به خانم کلوز که سع نییاشاره کردم و لبخند زدم. سرش رو پا نیماش یسمت در پشت به
 کنه نگاه کرد.

 .نیبرگردون اون رو به خانوادش یخطر چیبدون ه نیچه خوب که تونست -
 و گفت: دیکش ایمل یبه موها ی. دستدیشد آنا به سمتش رفت و اون رو در آغـ*ـوش کش ادهیپ نیاز ماش ایمل
 .یخوش اومد میدلتنگت بود یهمگ -
 زد. یلبخند یحرف چیبدون ه ایمل

 شد. ادهیآدم و بعدش خانم کلوز پ پدر
 آدم رو به آنا گفت: پدر
 هست؟ یدیجد یخبرا -
 انداخت گفت: یم ایکه دستش بود دور مل یهمونطور که شال آنا
 میقهوه بخور هیافتاده اما بهتره قبلش دور هم  یدیجد یاتفاقا نیکه نبود یچند ساعت نیراستش در ا -
 موافقم. -
 به سمتم برگشت و گفت: آنا
 !نمیب یکلوز همراهتون نم یآقا -
 رسه. یاالن م ادیداره م کیپدر ار نیاون با ماش -
 خوبه. -

 و گفت: دیاز قهوه اش نوش یآنا نشستم و قهوه ام رو مزه مزه کردم. پدر آدم جرعه ا کنار
 .میبهتون اطالع بد یاتفاقا پشت سرهم اومدن نشد حت یلیخ
 گذاشت و گفت: زیم یفنجونش رو آنا
ناراحت بودن که نتونستن  یلیبرن خ نجایبا شما از ا یو خواهر کالرا مجبور شدن بدون خداحافظ نیراستش پدر ساب -

 کار رو به سرانجام برسونن.
 تکون داد و گفت: یآدم سر پدر
 !نمیرو نمب یالیپدر ا -
 انگشتاش دور فنجون قفل کرد و چشم از قهوه اش برداشت و گفت: آنا
 بگم. دیجد یبه شما از خبرها دهیخب فکر کنم وقتش رس -

به آقا و  یکنه. آنا نگاه به من و نگاه فیبا دست اشاره کرد که آنا تعر دینوش یور که قهوه اش رو مآدم همونط پدر
 به پدر آدم شد و گفت: رهیخانم کلوز انداخت و باز خ
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 رفت. سایبه کل یالیو خواهر کالرا پدر ا نیبعد رفتن پدر ساب -
 گذاشت و گفت: زیم یآدم قهوه اش رو پدر
 هنوز برنگشه؟ -
 برگشت. سایداد و باز به کل یدیجد یخبرها یسر هیبرگشت و بهم  شیدوساعت پ -
 .میشنو یم -
 برگرده و اون موضوع رو به شما بگه اما... یالیکه پدر ا یدادم که تا زمان یم حیخب راستش ترج -

 کلوز رو به آنا گفت: خانم
 ارتباط داره؟ ایبا آرال دیصحبت کن دیخوا یکه موردش م یموضوع -
 تکون داد و گفت: یسر آنا
 بله -

 گذاشت و گفت: زیم یآدم دست رو پدر
 .نیپس بهتره هرچه زودتر به ما بگ -
 رو به پدر ادم گفت: یو جد دیکش زیم یرو یخط فرض دنیدست از کش آنا
 کنه یباهاش صحبت م ایدرمورد ارال شهیآشنا م یبا فرد رهیم سایبه کل یوقت یالیپدر ا -

 گهیو م کنهیآدم منتظر نگاه آنا م پدر
 خب -
 :گهیو رو به پدر آدم م کنهیدستاش در هم قفل م یجد آنا
 کنه یاما با ما فرق م بیگفت عج شهینم یعنی رسهیبه نظر م یبیاون آدم عج -
 ؟یزابلیخانم ا نیبد حیتوض شتریب شهیم -
 ایارال خوادیبه نام قرآن م یبیشده که با کتاب عج دایپ یکه فرد گمیم نطوریاگر بخوام موضوع رو مختصر کنم ا -

 موجود نجات بده. نیرو از شر ا
 به آنا کردم و گفتم: رو
 ؟یدیکتاب شن نیتا حاال اسم ا -
 به عالمت نه تکون داد و گفت: یآنا سر -
 از اون بفهمم. ییزایچ هی نترنتیبهم گفت تونستم از ا یالیپدر ا نکهیراستش نه اما بعد از ا -

 به افق بود گفت: رهیآدم همونطور که خ پدر
 .دمیدرموردش شن ییزایچ شناسمیاون کتاب رو من م -
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 از افق گرفت و به آنا نگاه کرد و گفت: چشم
 درسته؟ ستین یحیاون فرد مس -
 تکون داد و گفت: یسر آنا
 رمان در نگاه دانلود آماده شده است. نیا

http://www.negahdl2.ir 
گفته  یالیاون به پدر ا نهیرو بب ایارال دیکرده حتما با دیتاک یالیو به پدر ا گستید نید هیاما از  شهیکش هیبله اون  -
 روکمک کنه. ایآرال تونهیم

 کلوز رو به آنا گفت: خانم
 م؟یدعوت کن نجایاون رو به ا ستیبهتر ن -

 گفت:داد و  یبر صندل هیآدم تک پدر
 !ستین یشگاهیموش آزما هیاون  میکن سکیر ایباشه که درمورد ارال یکنم کار درست یفکر نم -

 کلوز رو به پدر آدم گفت: خانم
 .دیدادم انتظار دارم من رو درک کن حیرو بهتون توض یو من همچ گذرونهیرو م یسخت طیدختر من شرا یول -
 هم رو به پدر آدم گفت: آنا
اون هم مارو کمک کنه ما وقت  میاجازه بد مینگرفت یا جهینظر رو دارم بهتره حاال که دوبار نت نیمن هم هم -
 .میندار یادیز

 :گهیم کنهیآدم همونطور که داره فکر م پدر
 ه؟ینظرش چ یالیپدر ا -
 :گهیرو به پدر آدم م آنا
 مثبت باشه. تونهینظرش م یعنیکه باهاش صحبت کرده و گفته به شما اطالع بدم  یوقت -

 :گمیو م ذارمیدست آنا م یرو دست
 یرو به رو بشه ما که راه ها ایبا آرال مینجاتش بده بهتر بذار تونهیم کنهینظر رو دارم حاال که ادعا م نیمنم هم -
 .میامتحان کرد یادیز

 :ادیکلوز به حرف م خانم
دست بذارم و منتظر  یدست رو تونمیاون از من کمک خواست من نم کشهیاون داره عذاب م دمیمن دخترم رو د -

که تو اون اتاق دست و  یاون خوامیرو م ایخودم همون ارال ی. من اون دختر قبلفتهیدخترم ب یبرا یبمونم که اتفاق
 باشه. ایآرال تونهینم ستین ایارال هیپاش به تخت بسته شده شب
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 :گهیو م ذارهیکمرش م یدست رو کلوز یآقا شهیم یکلوز چشماش اشک خانم
 .میرو هم امتحان کن نیبهتره ا -

 رفت گفت: یبرداشت تنش کرد و همونطور که به سمت در م یصندل یآدم از جاش بلند شد و کتش رو از رو پدر
 .دیکنم شما آماده باش یدعوتش م نجایامشب ا یبرا -

*** 
 یکردم امشب برا یو به ساعت نگاه م دمیکش یم ایمل یشده بود ساعت از ده هم گذشته بود دست بر موها شب

در آن دست  ایکه آرال یدر اتاق انیچرخد م یامشب م زیهمه چ انیرا داشت چشمانم م شیمن حکم شب چند سال پ
. نمیرا بب گرداندیدخترم را به من برم هک یدیکه هر لحظه منتظر باز شدنش هستم تا ام یدر انیو پا بسته است م

است.  دهیو خواب زندیاما باز هم مرا مامان صدا م اردیب ادیکه مرا به  نیکه بدون ا ایدختر کوچکم مل یچهره  انیم
 زیم یلپ تاپ را بر رو یزابلیآرمز گرم کرده است. خانم ا یکه از استرس خودش را با صحبت کردن با اقا تریپ انیم

وقت  یلیترس دارم خ یلیبندم امروز خ یو چشمانم را م کشمیم یاست. نفس یزیچ یمشغول نوشتن ها گذاشته و
دارم  یبیترسم. حس عج یبار است که بعد از آن اتفاق از صبح م نییشود اول یدانم شبم چگونه صبح م یاست نم

توانم  یاست که نم یا تهساعت توقف کند حس ناشناخ خواهمیساعت به سرعت برق بگذرد هم م خوادیهم دلم م
خودم را گم کرده  گریترسم د یترسم از تمام شدنش هم م یم یکابوس تمام شود؛ ول نیا خواهدیکنم دلم م انیرا ب

 ایافتم دخترم آرال یکه در آن اتاق حبس شده م ییایآرال ادیبندم  یچشمانم را م یفقط وقت خواهمیدانم چه م یام نم
کشم و از  یاست م دهیکه خواب ایمل یبودم اما نتوانستم. دست از نوازش موها شا یقدم کینجاتش در  یکه برا

کند و از شدت ترس و اضطراب حالت تهوع به من دست داده است. به سمت  یدرد م یلیشوم سرم خ یبلند م میجا
 یآن ها م به یگذارم و فشار یم میها قهیکنم. انگشت بر شق یدرست م یخودم قهوه ا یروم و برا یآشپزخانه م

 .گردمیکنم و به سالن برم یآورم چشمانم را باز م
 ن؟یبا قهوه موافق -

 کند و با لبخند گفت: یسرش را از لپ تاپش بلند م یزابلیا خانم
 به وقتشه. -
 گذارم. یم یزابلیکنار دست خانم ا زیم ی. و قهوه را روزمیریهمه قهوه م یو برا گردمیآشپزخانه برم به
 ممنون-

. گذارمیم زیم یکشم و فنجان قهوه ام رو یعقب م یدهم و صندل یقهوه م تریارمز و پ یدهم و به اقا یتکان م یسر
 دیگو یاندازد و م یبه من م ینوشد نگاه یاز قهوه اش را م یهمانطور که جرئه ا یزابلیخانم ا

 .نیایلحظه ب هی -
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 ارام گفت: یکرد و با صدا کتریرا نزدرفتم لپ تاپش  یزابلیجام بلند شدم و به سمت خانم ا از
 کردم. قیتحق یلیدخترتون خ تیخانم کلوز درمورد وضع دیببن -

 گفتم: یآروم یروش نشستم و با صدا دمیکش یگذاشتم و صندل زیم یقهوه ام رو فنجون
 شد؟ رتونیدستگ یزیچ -

 و گفت: دیاز قهوه اش نوش یجرعه ا باز
 .ستین ینگران یداشتن اصال جا ایمثل ارال یرفتار مشابه یادیز یلیافراد خ -
 !شمیمتوجه نم -

 انداخت و گفت: ینگاه تریآرمز و پ یبه اقا یچشم ریز یزابلیا خانم
 تجربه داشته باشه. یبه اندازه کاف ادیکه قراره امشب ب یپدر نیکنم ا یراستش حس م -
 رو نجات بده؟ ایآرال تونهیم یعنی -
با اون  یادیمقدسه و افراد ز یلیکنه اون کتاب خ یریکه قراره باهاش جن گ یکردم در مورد کتاب قیتحق یلیخ -

 برگردن. یکتاب تونستن به زندگ
نگران بودم ترس داشتم. سرم رو بلند کردم و  دیکوب یام م نهیمهابا در سـ*ـ یبه فنجون قهوه ام شدم قلبم ب رهیخ

از جاش بلند شد فنجان قهوه اش رو  یزابلیخانم ا ومدن؟یکردن چرا تا االن ن ریبه ساعت نگاه کردم چرا انقد د
 آرمز رفت و گفت: یآقا متشونه ام گذاشت و از من دور شد به س یرو یبرداشت و دست

 ؟یایچند لحظه ب شهیم کریب -
از جاش  دیرو از چشمام فهم یگراننگاه کردم ن تریبه اتاق رفتن. به پ یزابلیارمز از جاش بلند شد و همراه خانم ا یاقا

 دوتا دستاش قفل کرد و گفت: انیو کنارم نشست دستم رو م دیکش یبلند شد و صندل
 .میکن یرو کمک م ایما همه آرال زمینگران نباش عز ایمار -

 گفتم: یتکون دادم و با نگران یسر
 کردن مگه نه؟ رید یلیخ -

 را پشت گوشم گذاشت و گفت: میاز موها یو طره ا دیکش میبه موها یزد و دست یمحو لبخند
 خبر دارن. ایاز ما از حال ارال شتریاومده اونا ب شیپ یحتما براشون کار -

 گفتم: نیبه زم رهیگرفتم و خ تریمهربان پ یاز چشما چشم
 دونفر رو نجات بدم. خواستیداشتم دلم م یاگر قدرت یتو زندگ تریپ یدونیم -
 و گفتم: دمیکش یکرد آه یردم. منتظر نگاهم مچشماش نگاه ک به
 فلور. شونیکی ایکتوریمامان و شونیکی -
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 دستم زد و گفت: یرو یرو بلند کرد و بـ..وسـ..ـه ا دستم
 .یدار یمهربون یلیچون قلب خ یکرد یکار رو م نیمطمئنم که ا -

حال چقد دور!  نیبود اما در ح کیاونجا بود نگاه کردم چقد به من نزد ایکه آرال یانداختم و به اتاق نییرو پا سرم
 شد با ترس از جام بلند شدم و گفتم: دهیاومد و در کلبه کوب ییقدم ها یصدا

 تریپ -
 جاش بلند شد و آرام به سمت در رفت از
 .زمینگران نباش عز -
به سرعت از  یزابلیآرمز و خانم ا یغـ*ـوش گرفتم. آقارو در آ ایمل دیبا ترس از جاش بلند شد و به سمتم دو ایمل

 دهیشد. در به شدت کوب کیآرام به در نزد یلیو خ رهیاشاره کرد از در فاصله بگ تریآرمز به پ یاومدن. آقا رونیاتاق ب
 داد و گفت: هیآرمز به در تک یشد. آقا یم
 ه؟یک -
 اومد. یالیپدر ا یخورد و بعدش صدا یدر مشت به
 .دیعجله کن دیدر رو باز کن -

 به داخل اومد و گفت: یالیآرمز در رو باز کرد پدر ا یآقا
 .میبر نجایبه سرعت از ا میمجبور یمتاسفم ول یلیخ -

 آرمزگفت: یآقا
 چرا؟ -

 رفت گفت: یم ایهمونطور که با عجله به سمت اتاق آرال یالیا پدر
 .میلو رفت -
 رو باز کرد و گفت: ایاتاق آرال در
 کرد. یریجن گ شهینم گهید فتهیاگر دست اونا ب ایآرال میدور بش نجایهرچه زودتر از ا دیبا -
 رفت.پدر آرمز رو به ما گفت: ایبه اتاق آرال یالیهمراه پدر ا تریپ
 و گفت: دیچرخ یزابلی. به سمت خانم ادیجمع کن نیدار یهر چ -
 .دیو منتظرمون بمون دیبش نیآنا سوار ماش -

 اومد و گفت: ایبه سمت من و مل یزابلیا خانم
 .نیایکنم زود همراهم ب یخواهش م -

 در رو باز کرد و گفت: یزابلیاز کلبه خارج شدم. خانم ا ایبرداشتم و همراه مل ایاز اتاق آرال چشم



 

 

229 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 جوکالزینب 

 .ارمیکه مونده رو ب یلیوسا رمیم دیمنتظر بمون نجایهم -
با  یالیبشه. پدر ا یریاون قرار بود جن گ شه؟یم یچ ایدم و به کلبه نگاه کردم. نگران بودم حاال آرالتکون دا یسر

که اون رو بغـ*ـل گرفته بود از پله ها  ایهمراه آرال تریاومد. پ نییپا یچوب یکه در دستش بود از پله ها ییطناب ها
 یزابلیگذاشت. خانم ا نیرو در ماش ایآرال تریشدم پ ادهیپ نیو از ماش کردماومد. در رو باز  نیاومد و به سمت ماش نییپا

 اومدن. نیآرمز از کلبه خارج شدم و به سمت ماش یهمراه آقا
 یالیارمز پشت فرمون نشست. به پدر ا ی. آقامیاما بهتره هرچه زودتر حرکت کن شهیواسه همه نم ییجا دونمیم -

 خارج شد. نیداد و از ماش هیتک یرو به صندل ایبود نگاه کردم. آرال ایرالآ یمشغول بستن دست و پا نیکه در ماش
 خانم کلوز. نیسوار بش -

 گفت: یالیتکون دادم و خواستم سوار بشم که پدر ا یسر
 !میرو فراموش کرد یزیچ هیلحظه.  هیخانم کلوز -
 افتاده؟ یاتفاق -
 سمت گردنبندم اشاره کرد و گفت: به
 .دینیبنش ایکنار آرال ندیگردن نیبا ا شهینم -
 گردنبند رو دراوردم و گفتم: یکرد بدون هچ حرف یکردم منتظر نگاه م ینگاه تریپ به
 شما بمونه. شیپس پ -
 البته. -
در صندوق گذاشت و به سمت ما  لیوسا یزابلیرو کنارم گذاشتم. خانم ا ایبود نشستم و آرال هوشیکه ب ایکنار آرال و

 نگاه کرد و گفت: یالیارمز به پدر ا یارمز جلو نشست. آقا یکنار اقا ترینشست. پ ایر ملاومد و کنا
 پدر آدم کجاست اون پدر... شه؟یم یچ یریجن گ -

 آرمز نگاه کرد و گفت: یو از پنجره به آقا دیاش کش یشانیبه پ یدست یالیا پدر
 .دینکن ریسمت جنگل رفتن اونجا منتظر شما هستن بهتره د کیپدر ار نیاونا با ماش -

 روشن کرد و گفت: نیآرمز ماش یآقا
 ؟یپس شما چ -
 .دیعجله کن دیرو دور کن ایبهتره آراب رسونمیمن خودم به جنگل م دینگران من نباش -

دستش بردم  کیداد. دستم نزد ینگاه کردم آروم سرش رو تکون م ایآرمز به سرعت از اون کلبه دور شد. به آرال یآقا
 دمیکش ینفس دیبه چهره اش نگاه کردم.حس کردم اشک در چشمام جوش گری. بار درمیداشتم دستش رو بگ دیاما ترد

 گفت: تریبه پ روآرمز وارد جاده جنگل شد و  یگرفتم. آقا ایو چشم از آرال
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 .میکن دایاون ها رو زود پ دیکلوز با یشما هم حواستون باشه آقا -
 آرمز گاز داد و گفت: یرو به رو آقا نیماش یرون خاموش شدن چراغ ها با
 .میکرد داشونیبالخره پ -
 ستادهیمرد قد بلند چهارشونه ا هیشد کنارش  ادهیپ نیرفت. پدر آدم از ماش نیشد و به سمت اون ماش ادهیپ نیماش از

 .می. و به سمت پدر آدم رفتمیشد ادهیپ نیبود. همه از ماش
 سالم پدر آدم. -

 آرمز گذاشت و گفت: یاقا یشونه  یرو یآدم دست پدر
 .میما تحت خطر بود یبابت اتفاق امشب متاسفم همه  یلیخ -

 دراز کرد و گفت: یآن مرد کنار یتکون داد و دستش را برا یآرمز سر یآقا
 .نیپدر باش دیشما با -

 آرمز گذاشت و گفت: یدر دست آقا یمرد دست آن
 پدر حامزه هستم. -
 به اون داد. یهم دست تریپ
 با شما خوشبختم. ییپدر حامزه از آشنا -

 تکون داد و گفت: یحامزه سر پدر
 ن؟یشما پدر اون دختر هست -
 تکون داد و گفت: یسر تریپ
 بله -
 و همسرتون؟ -
 پدر حامزه شدم. کیرو از آغوشم جدا کردم و نزد ایمل
 خوشبختم. تونییاز آشنا -

 آرمز رو به پدر آدم گفت: یآقا
 .انیم نجایگفتن دنبال ما هم یالیپدر ا -
 .میهرچه زودتر دور بش دیبله االن هاست که برسه با -

 کرد و گفت: تریآدم رو به پ پدر
 با شما و همسرتون دارن. یکلوز پدر حامزه حرف مختصر یآقا -

 انداخت و گفت: ینگاه ایو مل تریآدم به پدر حامزه نگاه کرد. پدر حامزه به من و پ پدر
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 میمجبور بود دینیبیهمونطور که م یبا شما حرف بزنم ول یمناسب تر یو در جا یبهتر طیبا شرا خواستیدلم م -
 .میایب نجایبه ا
 مکث کرد و ادامه داد. یکم
 .نمیبب دیرو من با ایدخترتون آرال _
 البته. -
سپردم و  یزابلیرو به دست خانم ا ایشمرده به همراهش رفت. مل یرفت پدر حامزه با قدم ها نیبه سمت ماش تریپ

 کردم. ترینشست. رو به پ ایباز کرد و به داخل رفت کنار آرال نیهمراهشون رفتم. پدر حامزه در ماش
 م؟یکن یاالن چکار م تریپ -
 .زمیعز مینگران باش دیداره نبا یر آدم فکرحتما پد زمیدونم عز ینم -
 ام... میاگر نتون -
 نیباز شد و پدر حامزه از ماش نی. در ماشدمیهم اومد به پشت سرم چرخ یالیگفت پدر ا یآرمز که م یآقا یصدا با
 شد و گفت: ادهیپ
 کجا بود؟ نیدخترتون شد بیعج یکه متوجه رفتارا یبار نیاول -
 گفت: تریپ
 رو گذروند. یسخت یاونجا واقعا روزها ایوآرال میدیخونه خر هی رایما اخ -
 دخترتون واقعا جن زده شده. دمیرو شن تونیتمام داستان زندگ یالیراستش من از پدر ا -

 مکث کرد و باز گفت: یکم باز
 باشه؟ تونهیتا خونتون چقدر م نجایفاصله از ا -
 دوساعت -

 اش انداخت و گفت: یعت مچبه سا یحامزه نگاه پدر
 .میبه موقع برس میتونیم میاگر االن حرکت کن -
 بود. پدر حامزه به سمت پدر آدم رفت و گفت: یمنظورش چ دونستمینگاه کردم نم تریما دور شد به پ از
 .میحرکت کن میتونیهم به جمعمون اضافه شد م یالیحاال که پدر ا -
 رفت و گفت: نیسمت ماش به
 .میریخانواده کلوز م یخونه  یبه سو -

 به سمتم اومد و گفت: تریرفتم. پ نیبه سمت ماش یحرف چیه بدون
 نباش باشه؟ یچی. تو نگران هامیمن با پدر آدم م ایمار زمیعز -
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 .دمیکش ایمل یبه موها یجلو نشسته بود دست یزابلیتکون دادم و سوار شدم. حاال خانم ا یسر
 راهمون دوره. یخواببهتره ب زمیعز -

بسته  یداد و دست ها یکه سرش رو تکون م ای. به سمت آرالدیخواب یحرف چیشونه ام گذاشت و دون ه یرو سرش
 خواستی! چقدر دلم مستیاما خودش ن هشهیچقد شب است؟یدخترم آرال نیشدم ا رهیخ دیکوب یپاش آروم م یاش رو رو

 چشمام رو بستم. وگرفتم  ایتونستم. چشم از آرال یاما نم رمیاون رو در آغـ*ـوش بگ
 انداختم و گفتم: ینگاه تریپ به
 چرا همه جارو مه گرفته؟ -
 در گذاشتم و گفتم: یشد دستم رو ایکتوریمامان و یبدون توجه به سوالم وارد خونه  تریپ
 .میوارد اون خونه بش دیما نبا ؟یکنیچکار م یکه دار یمتوجه هست تریپ -
 سمتم برگشت و گفت: به
 اون داخل مرده. ایکتوریمامان و ایمار -
که دو روز تو اون خونه مرده بود رو  ایکتوریداشتم مامان و ویکه از مت یبه داخل رفتم من از شدت ترس اریاخت یب

 رسوند. یداشتم جونم رو به لبم م یکه برم یشده بودن و هر قدم نیفراموش کردم. پاهام سنگ
 !یلعنت -
 رسوندم. تریگرفتم و خودم رو به پ واریدست به د تریحرف پ با
 تر؟یشده پ یچ -

 و گفت: دیاش کش یشونیبه پ یدست
 .ستین نجایا ایکتوریمامان و -
 گفتم: تریتعجب به پ با
 تر؟یپ یچ یعنی نیا -
 گفت: تیزد و با عصبان یبه صندل یپاش ضربه ا با
 اون رو بـرده. ویمت نکهیا یعنی -
 گفتم: هیگر با
 اما اون مرده! -
 .ویبرم دنبال مت دیبا -
 گفتم: هیاون رو از دستش گرفتم و با گر دمیسمتش دو به
 ترسم. یم یلیمن خ تریکنم پ یخواهش م -
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 زد ادیفر تیباعصبان
 حواست هست؟ ایرو بـرده مار اتیکتوریاما اون مامان و -
 .ترسمیمن م -
 یاز چشمان وحش زیاز هرچ شتریکرده بود نگاه کردم ب اهیرا س شیکه دور چشم ها یرو باز کردم و به خانم قد بلند در

 و گفتم: دمیخودم رو عقب کش دیبه گونه ام کش یزد و دست ی. لبخنددمیاش ترس
 ن؟یخواست یم یزیچ دییبفرما -

 شد رهیهاش رو از چهره ام برداشت و به شکم برامده ام خ چشم
 بچه اته؟ نییاول -

 تکون دادم و با ترس گفتم: یسر
 بله -

شد و  رهیدر چشم هام خ یهیدرازش رو به سمت شکمم دراز کرد و شکمم رو لمس کرد و با لبخند کر یها دست
 گفت:

 دارن. ازیخوب بزرگش کن اونا بهش ن -
 نگاش کردم رتیح با
 متوجه نشدم! -

 و گفت: دیکش یاش گذاشت و نفس نهیسـ*ـ یدستش از شکمم برداشت و بر رو کف
 .یفهم یم یفهم یم -
 ایمار -

 رو چرخوندم سرم
 ا؟یمار -
 شد؟ یم کینبود چرا همجا داشت تار یترس به دور ورم نگاه کردم کس با
 ا؟یمار -

 .دمیترس یم یکیاز تار دمیترس یم ییاام گذاشتم و گردنبند رو در مشتم فشردم از تنه نهیسـ*ـ یرو دست
 یدر کنار گوشم ترسم را هزاران برابر م یداغ یکنم برخورد نفس ها یرا در کنار گوشم حس م یینفس ها یصدا

 بندم یو چشمام رو با ترس و اضطراب م ارمیکند نفس کم م
 م؟یکن یباز یحاضر ایمار -
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شود اشک در چشمام  یم کمیدارد نزد یزیچ کنمی. حس مزنمینم یو از شدت ترس حرف ذارمیدهنم م یرو دستم
تونم  یکنم از شدت ترس نم یمن است حس م یرو به رو قایتونستم حس کنم که دق یم گهیجوشد. االن د یم

 نفس بکشم یحت
 ایمار...  -

 نیدر ا یرا به خوبکنم راه فرار ندارم دور ورم  یبرخورد م یزیبه چ یول ذارم؛یقدم به عقب م هیکنم و  یم جرئت
 توانم حس کنم. یم یکیتار
 ایمار -
 ایمار -
 ایما..ر -
 ایمار -

نشسته بودم به  نینگاه کردم. با سرعت به اطرافم نگاه کردم من در ماش تریهام رو باز کردم و با ترس به پ چشم
 نبود. ایآرال دمیسمت چپم چرخ

 ؟یدید یکابوس م یداشت ایمار -
 و چشمام رو بستم و گفتم: دمیام کش یشونیبه پ یحبس شده ام را رها کردم دست نفس

 بود. یشگیکابوس هم -
 .یکرد یاون گردنبند رو از خودت جدا م دینبا -

 در جام خوردم یتکون
 کجان؟ هیبق -
 .میبود دهیما بود پس رس یکنم خونه  ینگاه م رونیپنجره به ب از
 م؟یبر ستیهمه منتظر ماهستن بهتر ن -

رو گرفته بود  یادیز یها یخونه قربان نیانداختم ا یخارج شدم به خونه نگاه نیاز ماش تریتکان دادم و همراه پ یسر
 ...تریپ ایمل ویاست نیژاکل ایژاسمن آرال ی. من فلور حتمیخونه شد نیا یما همه قربان

از خانه  رونیبه همراه پدر حامزه از پنجره به ب یالیسالن شلوغ شده بود و پدر ا میبه خونه گذاشتم و به داخل رفت پا
همچنان دست و پاهاش بسته شده بود نگاه کردم. بر  یبود؛ ول دهیدراز کش یمبل یکه رو ایکردند. به آرال ینگاه م

آرمز داشتند با پدر آدم  یقابا آ یزابلیو پدر حامزه رفت. خانم ا یالیبه سمت پدر ا تریمبل کنارش نشستم. پ یرو
 گشتم. یم ایکردند. با چشم دنبال مل یصحبت م

 ن؟یهست ایخانم کلوز دنبال مل -
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 گفتم: ینگاه کردم و با نگران یزابلیخانم ا به
 بله -

 زد و گفت: یلبخند
 بخوابه. میدر اتاقتون گذاشت دینگران نباش -

شدم  کیبود نزد تریو حاال متعلق به من و پ ویروز متعلق به فلور و است کیکه  یو به طرف اتاق شهیام کم نم ینگران
نجات دخترم در  یخونه رو من برا نیا یاخر تو یروزا رهینم ادمیدر رو باز کردم. همه خاطرات به ذهنم هجوم اورد 

بود  دهیتخت خواب یه روک ای! از افکارم فاصله گرفتم و به ملاختماند یرو در دردسر بزرگ تریاتاق حبس بودم و پ نیا
شد  کینگاه کردم به ما نزد تری. در اتاق باز شد به پدمیموهاش کش یبر رو یشدم کنارش نشستم و دست کینزد

 سرم زد و گفت: یرو یبـ..وسـ..ـه ا
 رو بپوش نیا ایمار -
م و دور گردنم گردنبند رو از دستش گرفت یحرف چینگران منه. بدون ه یلیدونستم خ یدستش نگاه کردم. م به

 انداختم.
 شهیکه حالش بدتر م یدونیم ینش ایآرال کیمواظب باش نزد ایمار -
 .زمیحواسم هست عز -
 و پدر حامزه م مشغول صحبت با پدر آدم بودن. یالیاز اتاق خارج شدم پدر ا تریجام بلند شدم و همراه پ از
 کلوز یآقا -

 شدم. کیبه پدر حامزه نزد تریپ همراه
 ن؟یشما آماده ا -
 به من انداخت و گفت: ینگاه کوتاه تریپ
 بله -

 حامزه به من نگاه کرد و گفت: پدر
 حبس شده بود؟ نجایاون ا ن؟یدیشما دخترتون رو د -

 تکون دادم و سرم رو به سمت پله ها چرخوندم و گفتم: یسر
 بله در اتاقش بود. -

 گفت: هیو رو به بق دیآن کش یبر رو ید کرد دستکه در دستش بود را بلن یحامزه کتاب پدر
 .میریم ایبه اتاق آرال نیآماده هست یاگر همگ -
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 نییاول یرفت و اون رو بلند کرد. پدر حامزه قبل از پا گذاشتن رو ایبه سمت آرال تریاز ما به سمت پله ها رفت. پ جلوتر
 کیبه پله ها نزد یالیآرمز به همراه پدر ا یآروم بود. آقا شیشد صدا یزیپله چشمانش را بست و مشغول خواندن چ

پشت سرش در  تریو باال رفت پ دیپله کوب نییاول یحامزه پا رو رشدن و منتظر تمام شدن کار پدر حامزه بودن. پد
 گفت: شونه ام گذاشت و یرو یکنارم اومد و دست یزابلیرفت. خانم ا یرو بغـ*ـل گرفته بود باال م ایکه ارال یحال
 من کنارش هستم. دینباش ایخانم کلوز نگران مل -

 زدم یلبخند
 ممنونم. -

 یم ادیرا به  ایاوردم اسارت آرال یم ادیداشتم فلور را به  یکه بر م یآرمز از پله ها باال رفتم هر قدم یسر اقا پشت
 ایارال تریرفتم پ ایفته است؟ به اتاق آرالخانه چند اسارت را گر نیاوردم. ا یم ادینقاب زده را به  بیاوردم آن زن عج

رو آرام  شیرو نداشت فقط دست و پا یکار چیتوان ه گریکردم دخترکم د یمتختش خوابونده بود و به آن نگاه  یرو
 کرد و گفت: تریبود. پدر حامزه رو به پ دمیام نیاخر گرید نیا زدیداد. اشک در چشمام موج م یتکون م

 .دیدست و پاش رو باز کن -
هم  دینقطه اتاق رو انتخاب کرده بودم با نیشد. من دور تر ایآرال یمشغول باز کردن دست ها یحرف چیبدون ه تریپ

شدم تا  یدور م ایاز آرال دیانداختم و هم با یکردم و گردنبند را دور گردنم م یمحافظت م روین نیاز خودم در برابر ا
شدم کبود  رهیشده بود به مچ دستش خ شتریشده بود حرکاتش ب ازدخترکم ب یحاال دست و پاها نرسانم. بیبه او آس

اشاره کرد از  ترینمونده بود. پدر حامزه به سمت در اتاق رفت و در رو بست. به پ یمن باق یایاز ارال یزیشده بود چ
کردم. چشم به ساعت  ینگاه م ایو دستم را گرفت من فقط نگران به آرال ستادیدر کنارم ا تریدور شود. پ ایتخت آرال

 دوختم از ساعت دو گذشته بود. پدر حامزه کتابش را باز کرد.
 رانده شده. طانیبرم به خداوند از شر ش یپناه م -

 همچنان چشماش بسته بود. یخورد ول یتکون م ایآرال
 رد:بلند ک یحامزه شروع به خواند با صدا پدر
 به نام خداوند رحمتگر مهربان» -

 پناه مى برم به پروردگار مردم بگو
 مردم پادشاه
 مردم معبود

 گر نهانى شر وسوسه از
 کندهاى مردم وسوسه مى  کس که در سینه آن
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 «از جن و چه از انس چه
 زد. یبده مو عر زدیش ما نهیرا به سـ*ـ شیو مشت ها دیکوب یها سرش رو به تخت م وانهیمانند د ایآرال
 شد. کینزد ایبه آرال گریقدم د کیحامزه  پدر
 «رانده شده طانیبرم به پروردگارم از شر ش یپناه م» -

 زد: ادیدورگه اش فر یسرش رو بلند کرد و با صدا ایآرال
 یخفه شو... خفه شو عوض -

 ادامه داد: یبلند تر یحامزه کتابش را باال گرفت و با صدا پدر
 به نام خداوند رحمتگر مهربان» -

 «پناه مى برم به پروردگار سپیده دم بگو
 زد: ادینشست و با عربده فر شینشسته در جا ایآرال
 تمومش کن صدات رو ببر. -

 ادامه داد: ایآرال یها ادیحامزه بدون اعتنا به فر پدر
 بگو پناه مى برم به پروردگار سپیده دم» -
 شر آنچه آفریده از
 «از شر تاریکى چون فراگیرد و

 .زدیسرش م یرو شیو مشت ها دیکوب یوار خم شده بود و سرش به تخت م وانهید ایآرال
 «هاو از شر دمندگان افسون در گره » -

 یعربده مو  غیرفت و ج یاومد با دست و پا راه م نییبه گردنش داد و از تخت پا یسرش رو بلند کرد و تکون ایآرال
 .دیکش
 «و از شر ]هر[ حسود آنگاه که حسد ورزد» -

داد. پدر حامزه دور تر  یو سرش رو تکون م زدیمشت م نیکرد به زم ینشست و همانطور که ناله م شیسر جا ایآرال
 شد و گفت:

 ؟یخارج بش یخواینم -
 گفت: یشد و با خنده ترسناک رهیو به پدر حامزه خ دیکش نیدست از مشت زدن به زم ایآرال
 که اون رو نکشتم؟ یتا زمان -

 حامزه گفت: پدر
 .یمجبور -
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 گفت: ادیبا فر ایآرال
 .ستمین -
 .یهست -

 زد و گفت: نیمشت بر زم ایآرال
 .ستمین گمیم -

تو اتاق  ایآرال کیستریخنده ه یشدم صدا رهیشکستن پنجره همه مارو ترسوند به پنجره خ یصدا ایآرال ادیاز فر بعد
 بود. پدر حامزه چشم از پنجره گرفت و گفت: دهیچیپ
 بود؟ نیتمام قدرتت ا -

 با خنده به پدر حامزه نگاه کرد و گفت: ایآرال
 !؟یدیکجاشو د -

 از تاسف تکون داد و گفت: یحامزه سر پدر
 .یفیضع یلینشانه ضعفت بود تو خ نیا -

 دیزانو بلند شد و رو به پدر حامزه غر یبر رو ایآرال
 خفه شو! -

 حامزه گفت: پدر
 ؟یشد یعصب یریاز من بگ ییو آتو یبه قلبم نفوذ کن یشد چون نتونست یچ -

 کرد. پدر حامزه کتابش را باز کرد و گفت: یفقط به پدر حامزه نگاه م یحرف چیبدون ه ایآرال
 .مینیب یحاال م -
 شروع به خواندن کرد: و
 زنده و برپادارنده است؛ ست؛یجز او ن یخداست که معبود» -
 «گران. یو نه خواب ردیگیسبک او را فرو م یخواب نه
 شیرا به گوش ها شیکرد دست ها یداد و ناله م یوار خودش رو تکون م وانهیکرد د یها باز رفتار م ونهیمثل د ایآرال

 داد. یفشار م
 «است، از آنِ اوست. نیآنچه در آسمانها و آنچه در زم» -

 نگه داره. ستادهیتونست خودش رو ا یو نم دیلرز یو عربده از جاش بلند شد پاهاش م ادیبا فر ایآرال
 شفاعت کند؟ شگاهشیآن کس که جز به اذن او در پ ستیک» -

 «داند. یآنان و آنچه در پشت سرشان است م یرو شیدر پ آنچه
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 شد. یتر م کیچرخاند به پدر حامزه نزد یوار م وانهیکه د یقدم به قدم با سر ادیبا داد و فر ایآرال
 «.ابندی یاز علم او، جز به آنچه بخواهد، احاطه نم یزیو به چ» -

 :زدیم ادیبا عربده فر ایآرال
 تمومش کن! -

 .شدیم کیداشت و به پدر حامزه نزد یرا سخت بر م یلرزانش هر قدم یرفت و با پاها یم لیرفته رفته تحل صداش
 ستیآنها بر او دشوار ن یرا در بر گرفته، و نگهدار نیاو آسمانها و زم یکرس» -
 «بزرگ یاوست واال و

در ضربه زدن به پدر حامزه  یبرداشت و با دست سع شیشد دستانش را از گوش ها کیبه پدر حامزه کامال نزد ایآرال
برد تا آن را  یدست به کتاب م ایکرد آرال یتوجه نم ایآرال یخواند به ضربه ها یحامزه همانطور که م را داشت. پدر

 .دیرس یو اما زورش نم ندازدیب نیبه زم
 «در حقیقت کسانى که کفر ورزیدند چه بیمشان دهى چه بیمشان ندهى بر ایشان یکسان است» -

 یدست دوتا دست ها کی. پدر حامزه با دیکش یگرفته بود و عربده م باال شیها شده بود و صدا وانهیمثل د ایآرال
 زد: ادیرو گرفت و فر ایارال
 «اى است و آنان را عذابى دردناک است. خداوند بر دلهاى آنان و بر شنوایى ایشان مهر نهاده و بر دیدگانشان پرده» -

داد. پدر  یکرد و سرش را تکان م یو ناله م دیکش یو عربده م غیپدر حامزه افتاد هنوز هم ج یبر زانو کنار پاها ایآرال
 کرد و گفت: تریحامزه رو به پ

 دارم. ازین یرنگ یمشک یبه پارچه  -
 رفت و مشغول گشتن شد. پدر حامزه رو به من کرد و گفت: ایبه سمت کمد آرال تریپ
 صحبت کنه؟ یا گهیبا زبان د نیتا حاال متوجه شد -
 بله -

 قبل از من گفت: یالیا پدر
 صحبت کرد. ییایرومان میکه داشت یریاخ یریدر جن گ -

 ریحر یاز کمد پارچه  تریکرد نگاه کرد. پ ینشسته بود و ناله م شیکنار پا نیزم یکه رو ایبه آرال یحامزه نگاه پدر
 گفت: ایرو به آرال یبلند یانداخت و با صدا ایسر ارال یرو دراورد و به پدر حامزه داد. پدر حامزه اون رو یرنگ اهیس
 ؟یستی نهیج -

 داد. پدر حامزه کنارش زانو زد و گفت: یکرد و سرش رو تکون م یفقط ناله م یحرف چیبدون ه ایآرال
 کوم ته جاما؟ -
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 بهش گفت: یالیحامزه از جاش بلند شد. پدر ا پدر
 بشه. جدا ایاز آرال خوادیمن باهاش صحبت کردم اون نم -

 آرمز رو به پدر حامزه گفت: یآقا
صحبت  گانهیب یاش متوجه شده بودن که با زبان یجن زدگ لیاوا یهم هست. خانوادش چند بار گهید زیچ هیالبته  -
 کنه. یم

 شد و گفت: رهیخ تریحامزه با اخم و به من و پ پدر
 ؟یچه زبان -
 گفت: تریپ
 بودم. دهیبود من تاحاال اصال نشن یبیعج یلیواقعا زبون خ دونمینم -

مکث  یچرخوند نگاه کرد کم یرنگ پوشونده شده بود و سرش رو م یکه سرش با پارچه مشک ایحامزه به آرال پدر
 کرد و گفت:

 از عالئم جن صحبت کردن برعکسه. یکی -
 آرمز با تعجب گفت: یآقا
 کرده؟ یبرعکس صحبت م یعنی -

 گفت: تکون داد و یحامزه سر پدر
 .ارمیچطور اون رو به حرف ب دونمیم یول -

 بلند شروع به خوندن کرد یگذاشت و با صدا ایسر آرال یرو شیاز دست ها یکیحامزه کتابش رو باز کرد و  پدر
 زنده و برپادارنده است؛ ست؛یجز او ن یخداست که معبود» -
 «گران. یو نه خواب ردیگیسبک او را فرو م یخواب نه

بر دست پدر حامزه که بر  شیداد و با دست ها یشد. سرش رو تکون م شتریب ایآرال یها ادیو فر یناله ها یصدا
 .زدیسرش بود ضربه م

 است، از آنِ اوست نیآنچه در آسمانها و آنچه در زم» -
 «شفاعت کند؟ شگاهشیآن کس که جز به اذن او در پ ستیک

. پدر حامزه کتابش را بست و با زدیم غیدست هاش ناتوان شده بودن و ج شدیم دهیشن ایبلند آرال ینفس ها یصدا
 زد ادیفر ایبلند به آرال یصدا

 ؟یهست یتو ک -
 داد. یداد و فقط سرش رو تکون م یجوابش رو نم ایارال
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 سوزانم. یخداوند م یتورو با نشانه ها یاگر حرف نزن -
زانو زد  ایارال یداد. رو به رو یالیاشاره کرد و کتابش را به دست پدر ا یالیبلند شد و به پدر ا تیحامزه با عصبان پدر

 زد ادیفر بیعج یبا لحن تیگذاشت و با عصبان ایو دو دستش را دو طرف سر آرال
 من تکون؟ -

 شد یم دهیشن شیخس خس گلو یصدا ایآرال
 قلت لک من تکون؟ -

 حامزه چشمانش را بست و شروع به خواندن کرد: پدر
 به نام خداوند رحمتگر مهربان» -

 پناه مى برم به پروردگار سپیده دم بگو
 شر آنچه آفریده از
 از شر تاریکى چون فراگیرد و
 هااز شر دمندگان افسون در گره  و
 «از شر هرحسود آنگاه که حسد ورزد. و

 .دیکش یکامال تحرکش رو از دست داده بود و فقط نعره م ایآرال
 ایگرفت. کتاب را بر سر آرال یالیو کتاب را از دست پدر ا دیاش کش یشانیبه پ یاز جاش بلند شد دستحامزه  پدر

 گذاشت و گفت:
 سوزانمت. یخداوند م یبا نشانه ها -

 یگذاشته بود نشست رو به رو ایسر آرال ی. پدر حامزه همانطور که کتاب رونیبر زم زدیو مشت م دیکش یم غیج ایآرال
 گفت: بیعج یلحنبا  ایآرال
 االن؟ جن ام انس؟ یمع تکلمیمن  -

 دستش را بلند کرد که کتاب را کنار بزند اما نتوانست ایآرال
 دورگه اش گفت: یبا صدا ایزد. آرال شیباوز یرو یحامزه ضربه ا پدر
 جن. -

 آدم رو به ما کرد و گفت: پدر
 کنه. یجن داره صحبت م -

 نگام کرد و گفت: یبا نگران تریرو فشردم. پ تریپ دست
 .ایآروم باش مار -
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 گفت: ایحامزه با داد رو به آرال پدر
 تخرج ام لم تخرج؟ -

 گرفته اش گفت: یبا صدا ایآرال
 لم اخرج. -

 نینقش بر زم ایزد آرال شیبازو یبر رو یگرید یبرداشت ضربه  ایحامزه از جاش بلند شد کتاب رو از سرش آرال پدر
 کرد و گفت: یالیحامزه رو به پدر آدم و پدر اشد. پدر 

شدن و دست هاش رو گرفتن. پدر  کینزد ایو پدر آدم به آرال یالی. پدر ادیریدارم. دست هاش بگ ازیبه کمکتون ن -
 یسرش گذاشت و با صدا یسرش مرتب کرد دست رو یرنگ رو یمشک ریحر یاومد و پارچه  ایحامزه کنار سرآرال

 بلند شروع به خواند کرد.
 به نام خداوند رحمتگر مهربان» -

 «خداى یگانه اوست بگو
و پدر آدم جدا کنه  یالیپدر ا یکرد از دست ها یم یرا سع شیداد و دست ها یوار تکون م وانهیسرش رو د ایآرال
 .دیکوب یم نیو سرش به زم زدیم غیج
 «یخداى ثابت متعال» -

 یکرد با چشما یاز همه من رو ناراحت م شتریدلخراشش ب غیج یصدا دیکش یو عربده م دزینفس نفس م ایآرال
 زد و ادامه داد: ایبر سر آرال یآرام یکردم. پدر حامزه با کتاب ضربه  ینگاش م یاشک

 «کسى را[ نزاده و زاده نشده است.»] -
اون پارچه  نمیتونستم چهره اش بب یداد نم یو سرش رو تکون م دیتونست باال کش یکه م ییسرش رو تا جا ایآرال
ضربه  نیو تخت به زم دیلرز یدر اتاق شروع به تکون خوردن کردن کمد م ای. اششدیدخترم م دنینازک مانع د ی
 گفت: یبلند یلیخ یگذاشت و با صدا ای. پدر حامزه کتابش را بست بر سر آرالزدیم
 و هیچ کس او را همتا نیست. -

تخت و تکان خوردن کمد متوقف شد  یضربه ا یتند شده بودن صدا شیثابت نگه داشت و نفس هاسرش را  ایآرال
کردند. پدر حامزه  یو پدر آدم به پدر حامزه نگاه م یالیبرخورد کرد. پدر ا نیو سرش با زم دیکش یعربده ا ایو آرال

 و گفت: دیاش کش یشونیپ یبر رو یکتابش زد و دست یرو یبـ..وسـ..ـه ا
شده بود. نگران  هوشیب ایبرداشت آرال ایآرال یچهره  یرنگ از رو ی. پدر حامزه اون پارچه مشکدیدستاش رو ول کن -

 گفتم: هیشدم و با گر ایآرال کیجدا کردم و نزد تریدستم از دست پ
 دخترم افتاد؟ میبرا یشد؟ چه اتفاق یچ -
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 گذاشت وگفت: ایرگ گردن آرال یشتش را بر روزانو زد و دو انگ ایارمز جلوتر از من کنار آرال یآقا
 حالش خوبه. دینگران نباش -
 نشستم و موهاش رو نوازش کردم. ایکنار آرال هیگر با

 کردم و گفتم: تریرو به پ خواندیلب م ریرو ز یزیچ ایحامزه از جاش بلند شد و بر سر آرال پدر
 شد؟ یچ ایآرال تریپ -

کرد و  ایآرال یبر چهره  ی. پدر حامزه فوتدیکش ایکبود دخترمان آرال یبه گونه  یشد و دست کینزد ایبه آرال نگران
 گفت:

 .دمیبهتون گفته بودم با کمک خداوند دخترتون نجات م -
 شدم و گفتم: رهیبهش خ یاشک یچشما با
 خوب شد؟ اون... اون حاال مثل قبل برگشت؟ ایآرال -

کدم. در اتاق باز شد و  یدخترم رو نوازش م یو موها زدمیلبخند م ختمیر یم تکون داد. همانطور که اشک یسر
 وارد اتاق شد یزابلیخانم ا

 شد؟ یچ -
 آرمز به سمتش رفت یآقا
 .میتموم شد آنا بالخره موفق شد یهمه چ -

 اومد کنارم نشست و دستش رو گرفت و با لبخند گفت: ایبه سمت آرال یبا خوشحال یزابلیا خانم
 بالخره درست شد. یهمه چ -

 نگاه کردم. ایبه آرال ونیگر یتکون دادم و با چشما یسر
 از جاش بلند شد و گفت: یزابلیا خانم

 .نیتخت بذار یرو ایآرال -
تخت نشستم  یلحظه از دخترم جدا باشم. کنارش رو کی یحت خواستمیتخت گذاشت نم یرو بلند کرد و رو ایآرال تریپ

 گفتم: یبا خوشحال تریو دستش رو گرفته بودم به پ
 تموم شد. یباز تریپ -

گذاشت و بعد از چند لحظه اون رو  ایگوش آرال یرو درورد و تب سنج تو لشیرو باز کرد و وسا فشیک یزابلیا خانم
 خارج کرد و بهش نگا کرد و گفت:

 .مکنیمن براش سرم وصل م یبدنش مناسبه ول یدما -
 گفتم: یخورد با خوشحال یچشمش تکون ایفرو کرد ارال ایدر دست آرال سوزن
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 یخورد و چشماش رو آروم آروم باز کرد. با چشما یزدم. تکون ایدست آرال یرو ی. بـ..وسـ..ـه اادیداره به هوش م -
اش رو از  دهیکبود و خشک یچشماش باز نگه داشت و لب ها یکردم. کم ینگاش م یخندان از خوشحال یو لب هیگر

 هم جدا کرد و گفت:
 مامان -
 صورتش خم شدم دو دستم دو طرف صورتش گذاشتم و گفتم: یرو یخوشحال با
 من. یایجان مامان آرال -

*** 
 دادم و گفتم: هیتک تریپ یشونه  یرو سرم

 خانه از دست بدم. نیاز عمرم درا هیثان کی یحت خواهمینم گهید -
 گذاشت و گفت: زیم یو فنجان قهوه اش رو دیبه سرم کش یدست تریپ
 یفکر کن یچیبه ه خوامینم گهید زمیتموم شد عز یهمچ -
 .شدیداشت تموم م یکیتار گهیبود د ییشدم. هوا رو به روشنا رهیشانه اش فاصله گرفتم و به چشماش خ از
 .تریدور باشم پ یاز همچ یاز اون اتفاقات از اون باز نجایاز ا خوامیشروع کنم م نجایامروزم ا خوامینم -
 نیاش از ب اهیرو گرفتم همراه من بلند شد به آسمان که داشت س تری. از جام بلند شدم و دست پزمیعز میشیدور م -
 رفت نگاه کردم و گفتم: یم
 میکه شروع کننده اش ما نبود یباز چیه دمیاجازه نم گهید رهیم نیاش داره از ب اهیس نیما هم ا یآسمون زندگ -

 کنه. تیمارو اذ
 گفتم: تریاوردم و رو به پ رونیکه آماده کرده بودم رو ب یلیبه داخل رفتم و ساک وسا تریپ همراه

 .نیهارو بذار تو ماش نیا -
 کردم. داریرو ب ایسمت اتاقمون رفتم و مل به
 وقت رفتنه. زمیبلند شو عز -

 رونیاز اتاق خارج شدم. به ب ایزدم و همراه مل شیموها یرو یگرفت بـ..وسـ..ـه ا یدر آغوشم جا یحرف چیه بدون
بردم و  تریرو به سمت پ ایبودن و در حال صحبت بودن. مل ستادهیا رونیو پدر آدم و پدر حامزه ب یالیپدر ا میرفت

 گفتم:
 گردم. یبابا بمون من االن برم شیپ -

خونه خارج بشم به داخل رفتم و  نیهر چه زودتر از ا خواستیداد. عجله داشتم و دلم م یسرش رو تکون خوابالود
 نیکه نتونست در ا یشد فلور یم انیشخص در ذهنم نما ریداشتم تصو یکه بر م یپله ها شدم هر قدم نیا کینزد
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مرگش  یکه تا لحظه  ویرو از دست داده و است ورچرا فل دونهیکنه. ژاسمن که هنوز هم نم یزندگ شهیهم یخونه برا
زدم  یلبخند دمیپله رس نیشده. به اخر دهیکه مرده از شکم فلور دزد نیدونست. ژاکل یخودش رو مقصر مرگ فلور م

کنم. گردنبندم رو در  دایاون رو پ دیچطور با دونمینم یرفت من حت یباز هی یگـ ـناه فقط برا یهم ب ایکتوریمامان و
 شردم و گفتم:مشتم ف

 .ایمادربزرگ دن نیکنم بهتر یفراموشت نم چوقتیموند. ه یمن مادر قدرتمند و شجاع و فداکار خواه یبرا شهیهم -
 از جاش بلند شد و گفت: دنمیکنار تختش نشسته بود با د یزابلیو در رو باز کردم خانم ا دمیرس ایدر اتاق ارال به
 شده. داریکه ب شهیم یا قهیچند دق -

شدم کنارش نشستم. از جاش بلند شد و نشست و دستام رو گرفت.  ایتخت آرال کیزدم و در رو بستم و نزد یلبخند
 کبود شده بود یلیصورتش خ

 تنها بودم یلیمامان خ -
 لب هاش گذاشتم و گفتم: یرو دست

 .یمون یتنها نم چوقتیه یستیتنها ن چوقتیه گهیتموم شد دخترم د یهمه چ -
 شد و خودش رو در آغوشم پرت کرد. رهیبه من خ یاشک یچشما اب

 رو بست و از اتاق خارج شد. فشیاز جاش بلند شد و ک یزابلیا خانم
 از آغوشم فاصله گرفت و گفت: ایارال
 .دمیکش یتونستم جوابت بدم عذاب م یو نم یزدیباهام حرف م یوقت شهیهم -

 و گفتم: دمیبه موهاش کش یدست
 شدم. یذره ذره آب م دمیدیتورو در اون وضع م یوقت دمیکش یعذاب م شتریمن ب -
 رو گرفتم و گفتم: ایجام بلند شدم و دستش آرال از
 .میبر دیخونه از دست بدم عجله کن با نیوقتم در ا خوامینم گهید -

رفتم  یآمدم. به سمت در خروج نییپا یکی یکیپله ها را  ایزد و همراه من از اتاق خارج شد. همراه آرال یلبخند ایآرال
به سالن  یو نگاه آخر دمیبندازم. با اکراه در رو کش یبه عقب برگردم و به اون خونه نگاه کوتاه خواستیدلم نم یحت

خونه متنفر بودم.  نیشدن از ا یقربان یمرگ بو یداد بو یخون م یخونه بو نیانداختم ا یچوب یخونه به پله ها
 م لب زدمچشمام رو بستم و آرا

 کنم. یفراموشت نم چوقتیفلوره -
 رفتم. تریوامدم و به سمت پ نییخانه را بستم. دست در دست دخترم از پله ها پا در
 حاضره؟ یهمچ -
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 زمیبله عز -
پدر آدم و پدر حامزه  یالیگذاشتم و به سمت پدر ا تریزدم و دستش را در دست پ ایدست آرال یبر رو ی..وسـ..ـه ابـ

 رفتم:
 .نیرو در حق من کرد یکار نیاز شما ممنونم شما بزرگتر زیبخاطر همه چ -
 انداختم و گفتم: یگرفته بود نگاه یجا تریکه در آغـ*ـوش پ ایآرال به
 برم. ینم ادیاز  چوقتیه تونیخوب نیدخترم نجات بد نکهیفقط بخاطر ا نیکرد سکیو ر دیخودتون در خطر انداخت -

 زد و گفت: یآدم لبخند پدر
 که خداوند به ما دستور داده بود. میرو کرد یکنم ما کار یخواهش م -
 به پدر حامزه کردم و گفتم: رو
 یرو از دست م مانمینداشتم. داشتم ا یا گهید دیام نینجات دخترم بود یبرا دیام نیمن به عنوان اخر یشما برا -

 .ارمیم ادینگاه کنم به  ایارال یلطفتون هر وقت به چشما نیا دیدادم. دخترم رو به من برگردوند
 انداخت. نییسرش رو پا یحرف چیزد و بدون ه یلبخند

 زد رفتم. یکلوز حرف م یبود و با آقا لشیآرمز در حال مرتب کردن وسا یآقا نیکه کنار ماش یزابلیسمت خانم ا به
 آرمز یو آقا یزابلیخانم ا -

 کردن. یدو منتظر به من نگاه م هر
 لبخند گفتم: با
آخر  یو دوتا فرشته مثل شما تا لحظه  شهیم یروز نیکه دخترم دچار همچ گفتیبه من م یکیروز  کیاگر  -

 چوقتیکنند ه یکمکمون م طیشرا نیو در سختر خرندیرو به جون م یمونند و سخت یکنند و کنارمون م یکمکش م
 .نیومدکه از طرف خداوند ا نیهست یواقع یکردم. شما دوتا فرشته  یباورشون نم

 دستم گذاشت و گفت: یگذاشت و دو دستش بر رو نیسقف ماش یرو فشیک یزابلیا خانم
 درسته. میدیکه د میرو کرد یما فقط کار زمیکنم عز یخواهش م -
 آرمز کردم و گفتم: یبه آقا رو
 یکرد ول یبه پشت سرشم نگاه نم چوقتیه گهیکرد د یدخترم اون رو زخم نکهیبود بعد از ا گهید یاگر کس دیشا -

 .نیها همراه ما موند نیا یرغم همه  یشما عل
 ما بود. ی فهیکنم وظ یخواهش م -

 شونه ام گذاشت و با لبخند گفت: یدستام برداشت و دست بر رو یدستاش از رو یرابلیا خانم
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 یم میموضوع نگاه کن نیبه ا یمنطق یلیخ میاگر بخوا شنیبد خالصه نم یبد فقط با کلمه  یاتفاق ها شهیهم -
افتادن تا ما قدر اون  یبد م یاتافاق ها نیا دیو حتما با میدید یهم دارن که ما نم ییها یبد خوب یاتفاقا یحت مینیب

 .میها رو بدون یخوب
 کرد و گفت: ارمز نگاه یاز من برداشت و به آقا چشم

 .کریخودم رو گرفتم ب میتصم گهیتموم شد د یبه خوب یحاال که همچ -
 کرد. خانم کلوز گفت: یآرمز منتظر نگاهش م یآقا
 کنم. دایمامانم رو پ دیبا کاگویبکنم برم ش خوامیکه م یاتفاق تنها کار نیبعد از ا -

 به روش زد و گفت: یآرمز لبخند یآقا
 ام مونده. یمن هنوزم چند روز از مرخص زمیعز یرو گرفت میتصم نیبهتر -

 آرمز گفت: یرو به اقا یزابلیا خانم
 ؟یایهمراه من ب یخوایم -

 و گفت: دیکش یزابلیخانم ا یبه موها یآرمز دست آقاس
 .میاریو اون رو همراه خودمون م کاگویش میریم -

 زد. یقیلبخند عم زدیچشمش و پاک کرد و همانطور که اشک در چشمانش موج م یاشک گوشه  یزابلیا خانم
 گفتم: یزابلیبه خانم ا رو
 .مینیبیرو تو فرودگاه م گهیپس همد -

 ارمز گفت: یآقا
 !ه؟یکامال جد متونیپس تصم -

 تکون دادم و گفتم: یسر
در  نیام نفوذ کنه. ا ندهیدوباره گذشته ام تو ا خوامینم یدور بشم از هر اتفاق بد خوامیبمونم م نجایا خوامینم گهید -

 خوامینم گهیحاال که دخترم کنارم هست د شدیجون دخترم بسته م متیدر داشت به ق نیا میبست شهیهم یرو برا
 کنه. دیمارو تهد یخطر

 رو باز کردم و گفتم: تریپ نیآرمز دور شدم و در ماش یو آقا یزابلیخانم ا از
 .میحرکت کن میتون یم -

 گذاشتم و گفتم: تریدست پ یکه پشت نشسته بودن نگاه کردم. دست بر رو ایو آرال اینشستم و به مل تریپ کنار
 ماند. میو خواه میخانواده چهارنفره بود هیما  -
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آن  یابر یشدن نگاه کردم و دست یم نیو پدر حامزه که سوار ماش یالیروشن کرد. به پدر آدم و پدر ا نیماش تریپ
ما شدن  کیشدن و نزد نیارمز سوار ماش یو اقا یزابلیاز ما جدا شدن و دور شدن خانم ا یها تکان دادم. با تک بوق

 تکان داد و گفت: یدست یزابلی. خانم ا
 .مینیبیشمارو فرودگاه م -

 تکون دادم. یسر
تمام شده بود  زیهمه چ گری. دمیساختمون نحس انداختم و از خونه خارج شد نیخونه خارج شدن. نگاه اخر رو به ا از
 یدوباره اون حس رو تجربه کنم. هر چ چوقتیه خواستمی. نممیما تمومش کرد یول میرو ما شروع نکرد یباز نیا
فرار از ترس  یکه برا کنمیم دایرو پ یساله ا نزدهیس یشدم همونقدر اون حس حال دختر یاز اون خونه دور م شتریب
با از دست دادن  یسال نزدهیکرد من در س یبه پشت سرش هم نگاه نم یو حت دیدو یفقط م تریدر دست پ یباز نیا

 دچن یکوچولو یایو مار ردیبگ یمرا به باز یباز نیاجازه ندادم ا گریاز آن خانه فرار کردم اما حاال د ایکتوریمامان و
 نیرا تمام کردم. ا یبار من برنده شدم من باز نیا م؟یکن یباز یحاضر ایو بپرسد: مار ردیبگ یرا به باز شیسال پ

بار اجازه ندادم بدون  نیشود ا یقربان نمیزتریبار اجازه ندادم عز نیبار فرار نکردم ا نیاما ا میرفت تریبار هم همراه پ
که باز شده بود را بستم  یدر شهیهم یدم و برابار تمامش کر نیبگذارم ا رونیرا از خانه ب میپا یباز نیتمام شدن ا

را سر راه  یخوب یانسان ها یبه همراه دارد و حت یخوب یزایگفته بود اتفاقات بد هم چ یزابلیو خارج شدم. خانم ا
 یکه در حال رانندگ تریزدم. به پ شانیبه رو یکردم و لبخند میدخترام تنظ یچهره  یرا بر رو نهیدهد. آ یآدم قرار م

 هیتک نیماش یسرد پنجره  شهیش ی. گونه ام را روخواستمیرا م نیآل من بود من هم دهیا یزندگ نیبود نگاه کردم. ا
 الیاتفاقات که با خ نیاست بعد از ا یصبح نیا نیکرد. چشمانم را بستم ا یاش حال مرا خوب تر م یدادم سرد

انتخاب  گهیبود و ما با کمک همد یباز کیاقات فقط اتف نیبندم. ا یرا م انمچشم زیچ چیراحت و بدون ترس از ه
 نه بازنده اش. نیبرنده اش باش میکرد

 انیپا

3/1/99 

18:46 
*** 
 :سندهیاز نو یسخن
 .زانیدوباره به شما عز سالم

 یادیبراش گذاشتم و زمان ز یادیوقت ز یلیرمان منه. خ نیرمان دوم نیبار با رمان ترسناک خدمت شما اومدم. ا نیا
کردم و احساس اون  یها لحظه به لحظه نوشتن زندگ تیگذشت تا تونستم تمومش کنم. قطعا با تک تک شخص
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 یهستم و طرفدار پر و پاقرص ژانرها سناکدارم چون عاشق ژانر تر یرمان عالقه خاص نیهارو تجربه کردم. به ا
و تونستم توجهتون رو جلب کنم  نیدار یچه حس نیحاال که رمان رو تموم کرد دونمیهستم. نم یجانیترسناک و ه

رمان بعد از نوشتن اونا  نیا یبگم چندتا از اتفاق ها تونمیبه جرئت م یکردم حت یرمان زندگ نی. اما من با اریخ ای
 تیبرام حائز اهم یلیچون خ نمیرمان نظرات شمارو بب نیاگر بعد از خوندن، ا شمیخوشحال م یلی. ختادبرام اتفاق اف

شروع  زانیخدمت شما عز یجانیکامال متفاوت و ه یبا ژانر ترسناک با داستان ادیاست. قطعا اگر از رمان خوشتون ب
رمان  نی. ادیخودتون ببخش ینبود به بزرگ یکه رمان جالب نیکنم. اگر در طول خوندن رمان حس کرد یبه نوشتن م

منتظرم  یبعد یکنم. دوستتون دارم تا رمان ها یم میدکه مثل من عاشق ژانر ترسناک هستن تق یزانیرو به همه عز
 .دیباش
 

*** 
 اثر  نیخلق ا یبرا سندهیتشکر از نو با
 نگاه دانلود منتشر شده است. تیدر امده و در سا ریرمان در انجمن نگاه دانلود به رشته تحر نیا

 
 
 
 
 

 منبع نگارش:

 ارتباط با نویسنده:

https://negahdll2.ir/threads/210153/
https://negahdll2.ir/members/37583/
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