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از  دنیدست کش الیاکنون پس از ده سال آرامش به محفل بازگشته است. اما گذشته همچنان خ:  خالصه

 نیا یاصل یقربان نباری. اشوندیو رامونا بر سر او آوار م ایرا ندارد. اشتباهات مرگبار آند سویآ بانیگر

 ریدوباره در تقد هنه،ک یو عداوت نهیک یرد پا ایعاشق است. گو ینازپرورده ول یپروشا میانتقام عظ

 خواهد شد... دهید سویآ

 

 «کل یدانا»

رسوخ کرده  شیهاهیآن تا عمق ر یاطراف پراکنده شده و سرما یاز مه سرد در هوا یمیعظ یتوده

 بود.

را  شیهادرنده گوش یهاگرگ گاهیگاه و ب یهازوزه یو صدا افتهی رهیبر فضا چ یزیانگوهم یکیتار

 .گرفتیهدف م

 .کردیو دوباره باز م بردیانگشتان منجمدش را در هم فرو م مدام

 بود. یاسیو پر  یشب دلمردگ شب،

 .رمردیپ یلرزیاز سرما م یبرگرد تو چادر. دار ام،یلی_و

 شخص مقابلش فرو رفت. ینهیو به س دیجه یمرد برق یو برنده زیچشمان ت از

 !فیضع ریومپا یکرد یهوس خنجر چوب ای_گو

 نداشت. یدر پ یاو کوفت که البته از جانبش واکنش یکرد و به شانه یآرام یتک خنده آدام

 گذشت. یمدت

 در خود فرو رفت. شتریزد و ب یپورخند نشانیاز سکوت حاکم بر ب امیلیو

 .ستینگریاو را م یدهیتنومند و ورز بتیه یچشم ریز

 !کردیمرد انگار سرما را حس نم نیا

 هم نداشت... یتعجب خب

 .آمدیبه چشم م شتریب نجایا یآشام با انسان عادخون فرق

 شد. رهیسرش خ یباال کرانیب یاهیسر بلند کرد و به س دوباره

 ییو دلربا دیدرخشیجان شب مو کم زینقاط ر گرید انیتابناک م ینیماه همچون نگ یبایو ز دیسف هالل

 .کردیم

 به حرف آمد: یتیو نارضا یدیپر از ناام یلحن با
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شهر . شهر به میآزارو مردم یموذ یهااز دگرگون شده یدنبال رد یکشور لعنت نی_پنج ماهه که تو ا

 مرد! زهی. تاسف برانگمیاوردین ریسرنخ هم گ هی یاما حت میگشت

 نکرد. افتیشخص مقابلش در یاز سو یبر خالف انتظارش جواب اما

 به کند و کاو پرداخته بود. یکیتار انیم یاآدام با حالت هشدار دهنده نیزبیت چشمان

 .کردیم ارتریاو را هوش ش،یروروبه قاینشده دق یزیبرنامه ر یجنبش حس

 دارن... کیتار یمهین هی... امیلی_همه مثل ماهن و

را از جا پراند و باعث شد  امیلیانداخت و نیطن یکیکه از اعماق تار یزنانه اما مقتدر فیظر یصدا

 مقابلش بدوزد. ینگاه مبهوت و ناباورش را از درخشش ماه گرفته و آن را به خاموش

   

 یشتریب رتیو هر دو را در بهت و ح شدیم کیم آرام به آنها نزداز ظلمات شب آرا تررهیت یاهیسا

 .بردیفرو م

 فرد نبودند. کیها فقط متعلق به قدم یصدا نیکرد تا مطمئن شود که او تنها است، اما ا زیچشم ر آدام

 .ستادندیو آدام ا امیلیدو نفر درست مقابل و هر

و  دهیکش رونیاز غالف ب یمتریخنجرش را چند سانت یشگیتر بود طبق رسم همکه عقب یشخص

 خاطر دهد. نانیگذاشت تا به آنها اطم شیآن را به نما یالماس سرخ دسته

 گفت: یآزاد شد و آدام با نگران امیلیو یحبس شده نفس

بانو  ی. فکر کردم صدایعوض شد دمیکه صدات رو نشن یپنج ماه نیتو ا ت؟یآفرود یی_آه... تو

 الماسه.

گرم  ینامحسوس همسرش تپش یزد و قلبش از ابراز دلتنگ یبرق یپوش عقبزن شنل یبایز چشمان

 گرفت.

 نگفت. چیتر کرد و هرا جمع شیهابال

 بود دستش را باال آورد و کاله شنل را به عقب راند. ستادهیکه جلوتر از او ا یدوم پوشاهیس شخص

 .ندبه هر دو مرد وصل کرد تهیسیالکتر انیجر انگار

 نبودند. شیب یامجسمه ییخشکشان زده بود که گو چنان

 .زی_صاحب اون صدا خود من بودم استاد عز

 مبهوت خود ساخت. زیو آسمان را ن نیو تاب خورد و زم چیآهنگش در دشت پنرم و خوش یصدا

 دندیرسیم شیپاها کیکه تا نزد یاهیمواج س یموها لیس انیاز م شیرایو گ یمانند وحش لهیت چشمان

 آدام قفل کردند و در سکوت او را هدف گرفتند. یرو
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 یآدام را به خود آورد و باعث شد به سرعت خم شود و ادا تاجشمیماه کوچک نقش بسته بر ن هالل

 احترام کند.

 کار را کرد. نیاز او هم تیبه تبع زین امیلیو

 .کردندیارشد را در آن مکان سوت و کور و دور افتاده درک نم یحضور شخص بانو کی چیه

 او را از نظر گذراند. یسر تا پا گریبه جلو برداشت و بار د یقدم امیلیو

 .ستیاندوه افتاده بر چشمان او نگر یهیتوقف کرد و به سا سویآ یروصورت ماه یسر هم رو آخر

 مشت فشرد. انیقلبش را م یکس انگار

 اش بود...داشتهدختر ن سویآ

 ...آمدیبه حساب م زیاو، غم خودش ن غم

 ارشدتون کجاست؟ اریپس سلما محافظ و دست د؟یکنیم کاریچ نجایا تی_خداوندا، شما و آفرود

 .دیکش یرد و بدل کرد و آه دردمند اشیبا زن کنار ینگاه معنادار سویآ

 .انداختیو آدام م امیلیاو دلهره به جان و یمنتظره ریو حضور غ یآشفتگ نیا

 او پاسخ داد: یبه جا تیآفرود

 یمن و بانو که برا یشبانه بتیدر غ شیپ ی. چندکنهی_سلما تو بستر داره با مرگ دست و پنجه نرم م

 دیاز کارآموزان و اسات یبه عمارت حمله شده و تعداد م،یمحفل رفته بود یچک کردن مرز محدوده

 تیرو متحمل شده و وضع یدیشد یهاجراحت فهیانجام وظ نیهم حان. سلما مرده یمجروح شدن و حت

 بوده... ثمریتالشش هم ب ینداره. متاسفانه... همه یخوب

 .شدیم دیسف شتریهر لحظه ب امیلیو یچهره رنگ

 باور نداشت. شیهادهیشن به

 ممکن بود؟ یزیچ نیچن مگر

 کلمه گفت: کیتنها  جانشیلبان لرزان و ب با

 _چرا...؟

 بود. ستادهیهمچنان استوار و محکم ا تیآفرود

 .دادندیشنل گواه بد به دل آن دو م ریاز ز شیهااندک شانه یدگیخم اما

 تر از قبل گفت:محزون سویآ
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گونه  چیو ه شهیحاال دستور بازگشت شما به عمارت صادر م نی. همامیلیشما لغو شده و تی_مامور

قادر به کنار  ییعضو ارزشمند رو از دست داده... و ما به تنها کی. محفل ستیهم وارد ن یمخالفت

 ...میستیغم بزرگ ن نیاومدن با ا

 

 

*** 

 

 است. لیمیبه مقصد ب دنیرس یکه چقدر برا دادیکامال نشان م داشتیکه برم یکند یهاقدم

مراسمات بود، حضور  یبرگزار یمناسب برا یشده و همه در تاالر بزرگ که محل یعمارت خال کل

 بودند. افتهی

 کرده بود. دایعمارت پ یهاگشت و گذار در سوراخ سنبه یفرصت را برا نیرو بهتر نیا از

 سویآ یهاها و سرزنشغرهچشم دیبا ونددیبه آن جمع عزادار نپ زیاگر او ن دانستیکه م ییاز آنجا اما

 شد.حساس  طیشرا نیدر ا یکنجکاو الیخیرا به جان بخرد، ب

 بشنود. توانستیهم م نجایمادرش را از هم یهاموعظه

و دست  ستادیباز سالن ا یو دوتکه میدر عظ یجلو شدیم دهیکش نیزم یکه رو ییو پاها زانیآو یتن با

 داد. کهیبه چهارچوب ت نهیبه س

در  یتفاوتیبه تن کرده بودند، اال او که ب زیو تم دیسف کدستی یهاافراد حاضر در سالن لباس یتمام

 ...زدیم ادیاش فرچهره

 هیبلندتر از بق یگاهیدوخت که مقابلش در آن طرف سالن در جا ینگاهش را به زن دیو الق حوصلهیب

 .کردیم یمغموم و متاثر سخنران یابود و با چهره ستادهیا

 بود. شیهاآخر حرف ایگو

 پا عوض کرد. دخترک

به آغوش تخت گرم و نرمش برگردد و  نجایدر ا ستادنیا هودهیب یبه جا خواستیکه چقدر دلش م آه

 شب گذشته را جبران کند. یخوابیب

 .خوردیدر گوشش زنگ م یقیموس یصدا هنوز

دوستان... من مشاور اعظم و  ستیکدوم از ما راحت ن چیه یدانا برا رینبود پ قتی_کنار اومدن با حق

رهبر  کریبر پ شهیهم یآور براو رنج نیغم سنگ نیا یهیخودم رو از دست دادم و سا یحام نیبزرگتر

 گاهیجا نیا یرو برا یگرید قیبشه، فرد ال رید نکهیشما خواهد موند... اما چه کنم که ناچارم قبل از ا
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تر مناسب یشخص چیکه ه دیباش دهیشما فهم یهمه کنمیکنم... و فکر م یانتخاب و معرف تیپر مسئول

 .ستین ینیبار سنگ نیچن دنیبه دوش کش یستهیشا ام،یلیمن، و یو گرام زیعز یاز استاد و راهنما

جو  یو موها شیبا ر انسال،یو متاسف سر چرخاند و به مرد قد بلند، م نیاندوهگ یبا چشمان سویآ

 .ستیبود نگر ستادهیکه پشت سرش ا یگندم

 .ردیبه جلو برداشت تا در کنار او قرار گ یسر تکان داد و قدم یشگیبا همان اخم و صالبت هم امیلیو

چون او  یکه فقط مختص فرد یو اعتماد نانیسر خم کرده و در مقابل اطم امیلیو یحضار برا یهمه

 کردند. افتیبود، از نگاهش در

 ماندن در آنجا وجود نداشت. یبرا یلیدل گریقبال انجام شده بود و د یخاکسپار مراسم

 .کردندیپراکنده شده و سالن را ترک م سویبا آ شانیقلب یهایکوتاه و دلدار یبعد از سخنان اعضا

ها را تماشا صحنه نیاش ارنگ نشسته بر چهرهو با تمسخر کم ستادهیدخترک همچنان همان گوشه ا اما

 .کردیم

 به حال محفل نداشت. یهم لب گور بود فرق شیپا کیکه  رمردینظر او بود و نبود آن پ از

 ...شیهاعمارت و آدم نیکال ا اصال

 !لگونی... نی_ه

 دگانیافکارش را از مقابل د یکه از کنار گوشش برخاست باعث شد پرده یجانیدخترانه و پر ه یصدا

 خود کنار بزند و به سمت او بچرخد.

 _روحا؟

به او نگاه  یدرشت و براق بود که با شگفت ی_عسلیجفت چشم طوس کی دیکه د یزیچ نیاول

 .کردندیم

 کج کرد. یاو سرش را به حالت کالفه دیکش یپوف

 دانشگاهت؟ یکارا یتهران برا یقرار نبود با پرهام بر روزی_تو مگه د

 شد. ترکیمواج خود داد و نزد یبه موها یتاب روحا

 داشت. هیرنگ بقهم یلباس زین او

 .میدیرس شیپ یقهیند دقچ نیافتاده و هم یچه اتفاق شبید می_خب، کنسل شد! ما تازه متوجه شد

 ... اونم...یعنی_

 .دیراه رو بند نکن د؟یستادیچرا اونجا ا لگون؟ی_ن

فرستاد که مانع صحبتشان شده  تیبه آفرود ینیخفه کرد و در دل نفر نهیاش را در سقلب وا مانده تپش

 بود.
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 نگاه آن زن فرار کند. ریتا از ز دیروحا را گرفت و به دنبال خود به داخل سالن کش دست

 نظر داشت. ریآنها را ز زشیقدم با نگاه ت نیتا آخر تیامکان نداشت و آفرود نیا اما

 ماندند. یدر کنار رهبر نگرانشان باق رهیمد ئتیه یشد و فقط افراد باالمقام و اعضا یکم سالن خال کم

 .کردیم یشرویدر آسمان پ ترعیهر چه سر دیدم بود و خورش دهیسپ

 رها کرد. یصندل نیترکینزد یآمد و خود را رو نییپا گاهیاز جا سویآ

 بود... نگونهیهم شهیهم

 .کردیم تیاذ یاش کمهر روزه راتییبدنش او را بخاطر تغ شدیصبح که م شیو م گرگ

 .دیکشیبه دوش م زیرا ن ینیحاال که غم سنگ مخصوصا

 او را گرفت و به آرامش دعوتش کرد. یشانه تیآفرود

عضو  یاو به تکه رفتیدست چپش بود که دوباره کم کم داشت از حس م یرو سوینگاه دردمند آ اما

 .شدیم لیتبد حرکتیبه درد نخور و ب

 بلند او بود. اریمانند و بس ریق اهیس یموها خیبرخالف نگاه خود مادر، م لگونین یول

 .شدیکاسته م شانیتر شده و از بلندروشن جیبه تدر رنگشان

و دست  یطوس یالهیبا چشمان ت ییمو خرما یسویکه کامال به حالت قبل برگشت و شد همان آ ییجا تا

 قبلش! یو خشک شده حرکتیب

 داد. رونیاش را بگذاشت و نفس حبس شده زیم یسرش را رو سویآ دیبه اتمام رس رییتغ یوقت

 .زدینم یحرف یکس

 نداشتند که بزنند! یواقع حرف در

 ...کردندیکه سکوت م شدیم یسال ده

 نبود آدام! یروح ناخالص من... کار درست ی... دستکارکنمیبا خودم فکر م ی_گاه

 امیلیمعنادار با و یبزند و نگاه یرنگاو لبخند کم تیباعث شد آدام از شکوه و شکا سویدار آخش یصدا

 رد و بدل کند.

 .دادیاو را جوانتر از سنش نشان م اشچهره

 با گذشته نداشت. یتفاوت چیه

 اخالق و رفتارش که صد و هشتاد درجه فرق کرده بود! مگر

با  میدوباره مجبور بود م،یکردیدرونت رو از بند اسارت آزاد نم یاهی... اگر اون سزمی_الماس عز

جون شما و  یکه اون ناخالص یقبول کن دی. بامیبجنگ تتیدر مواقع عصبان گاهشیگاه و ب یهاحمله
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دادن  زج یراه چی. ما هنداختیبه خطر م دیشدیخارج م یکه از حالت عاد یرو، وقت نانتویاطراف

 !میو ندار میکامل به اون حس نداشت یآزاد

 .دیبر خود لرز لگونین

 دهنده و ترسناک خوشحال نشده بود.سخنان تکان نیا دنیاز شن چگاهیه

و به او  دیدرخشیم اشنهیبر س زانیالماس آو د،یکه مادرش با هر غروب خورش دیدیچشم خود م به

 .دیبخشیم گرید یاچهره

 .کردندیرشد م شیپاها یکیتا نزد هیو در عرض چند ثان شدندیم یلخت و مشک شیموها

 .کردیچشمانش غلبه م یبر طوس یآوردلهره یاهیو س پراندیرنگ م یامثل صورتش مرده پوستش

 روز! ییبر روشنا یکی نیو با ا کردیشب حکومت م یکیبا آن چهره بر تار ییگو

 خود را پس بزند. یتکان داد تا افکار آزاردهنده یسر

و ارواح پسند  پوشاهیکه مقابلش نشسته بود را مادر خطاب کند، نه آن موجود س یزن نیا دادیم حیترج

 را!

 ارتونیوجودتون، اخت یکیشدن تار ختهیموقع برانگ ینطورینباشه، اما حداقل ا ی: بانو گستاخهاندا

 !دیزنیصدمه نم یدست خودتونه و مثل اون روزها به کس

از شبانه روز هم که شده از  یمین یبرا رویبخاطر اون ن دیتونیکه م دیبهش اضافه کن نمی: و اروحا

 ها!... حداقل شبدیدست چپتون استفاده کن

هاندا رفت و باعث شد دختر به روحا و  یوحشتناک یچشم غره کردیکه به ندرت اخم م تیآفرود

 افکند. ریخودش سر به ز

که با نسل رامونا در محفل داشت  یخانوادگ یها بود و بخاطر پشتوانهحرف نیروحا پرروتر از ا اما

 .بردیحساب نم یاز کس

 و سر تکان داد. دیاش را مالخسته و سرخ شده یهابا دو انگشت شست و اشاره چشم سویآ

 قدردان آدام باشم.  دیبا فتهیهم که ب ی... هر اتفاقشمیم یآدم ناسپاس ی_درسته... من گاه

 سرزنشگرانه نگاهش کرد. تیآفرود

 شمرد و کنار گوش روحا خم شد. متیفرصت را غن لگونیو دار ن ریگ نیا در

 نه؟ ،یومدی_تنها ن

 لبخند زد. زیآمطنتیش روحا

 آزار داشت! یآن لبخندها که رنگ و بو از

 ال؟!_چطور مگه ب
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 یبرا یتا نشان دهد که االن وقت مناسب دیو با حرص لبش را به دندان کش دیقصد او را فهم لگونین

 .ستیکردن ن یشوخ

که تازه در سالن  یقرار گرفت و عطر یگریها صورتش در حالت دناگهان مانند برق گرفته اما

 .دیتر به مشام خود کشرا با حسرت هر چه تمام دیچیپیم

 شده باشد... دهیتازه به وجودش دم یروح ییگو

گرفت تا  واریسست شده و دستش را به د پراندیآن عطر آشنا که هوش از سرش م ینیو سنگ یتلخ از

 .فتدیمبادا ب

 رو به آن رو شده بود. نیاز ا هیاز ثان یکسر در

 .دیکشیم نییاو را از باال به پا شهیهم یعطر لعنت نیا

 ...شودیگران تمام م شیآن هم برا یدر هوا دنیکه نفس کش رسدیم یروز دانستیم و

 ...شدمیداشتم نگران م گهید ؟ی_برادر؟ اومد

 .زدندیبرق م یاآزاردهنده یبه هوا بلند شده بود و مردمک چشمانش از دلتنگ سویدست سالم آ تنها

تند حرکت  سویبه آ دنیرس یبرا یقفل شد که چگونه و با چه سرعت یمرد یهاقدم یرو لگونین چشمان

 .دینگاهش را باال کش یو سپس به آرام کردندیم

و نفس  دیاو را در آغوش کش ند،یرا بب یگریجز زن مقابلش کس د نکهیبدون ا ،یدرنگ چیه یب پرهام

 را رها کرد. نشیسنگ

 خود دور بوده و حاال دوباره به دامن آرام آن بازگردانده شده است. یایکه از در یمانند ماه درست

که حسادت با سرعت هر چه  دییبویبازوانش حبس کرده و عطر تن او را م انیرا م سویآ یجور

 .ساختیو او را از خود متنفر م نشستیم لگونین یتر در رگ و پتمام

 ...کردیکند و کاو م سویآ یموها آبشار انیشده بود و نگاهش م تابیب نهیدر س قلبش

 محبوبش... یچهره افتنی یبرا

 بودند... ییایخودشان در یکه برا یآن چشمان دنید یبرا

 کرد... رشینشست و درگ لگونیبه جان ن نشانیکه نفر ییدو گو آن

 ...یدو آسمان خاکستر آن

 را از خود جدا کند. سویداد تن آ تیانتظارش به سر آمد و پرهام رضا باالخره

 آرام نگرفت. یآن چشمان آسمان دنیبا د لگونین قراریباز هم دل ب اما

 .ندیرا بب یگریکس د سویاز آ رینداست به غ الیکه پرهام همچنان خ چرا
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 توانستیهم نم لیطوفان و س یکه حت کردینگاه م سویمردانه در صورت آ یو اخم یبا نگران یطور

 را قطع کند. یآن ارتباط چشم

 .کردینوازش م اطیاو را با دقت و احت یرا باال آورده و گونه دستش

امکان دارد  یفشار نیتراست و با کوچک یارزشمند یو شکننده فیکه آن صورت شئ ظر انگار

 .ندیبب بیآس

در نگاهش موج  زیبودن ن صیو حر رتیغ ینوع داد،یکه در رفتار نشان م یمتیمال نیبا هم اما

 .زدیم

 دارد... اشیدر زندگ یگاهیو جا تیآن زن چه اهم دادیکه نشان م یهمان

 شود را تکه پاره خواهد کرد... دهیکش شیآهو یکه به سو یانگاه هر درنده دادیحکم م و

 تنها بت مورد پرستش پرهام بود. سویآ

 .دانستیموضوع را م نیا یهم به خوب لگونین و

 ...دادیآن را به خود نم رفتنیپذ یاجازه دیو شا دیقلبش آن طور که با یول

 ؟ینکرد یرو ازم مخف یزیمطمئن باشم چ ؟یدی_حالت خوبه؟ صدمه که ند

 شینوک پاها یهم گذاشت و رو یپلک رو نانیدر مقابل لحن پر غرور اما نگران پرهام با اطم سویآ

 بلند شد.

 دست سر او را گرفت و خم کرد. کیهمان  با

 .دیاو چسباند و کوتاه اما پر احساس بوس یشانیبه پرا  شیهالب

 نرفت. نیکامال از ب یپرهام کم شد، ول یهاشدت اخم از

 چسباند. اشنهیو سرش را به س دیرا به سمت خود کش او

 .کردیزورگو و مالکانه رفتار م نطوریا شهیهم

 بود... میو مال نیبخش، دلنشاش آرامشکه عالقه نیخالف آرشاو بر

 ...کردیرا نوازش م یآشفته در باد زن یکه موها یبهار یمینس مانند

 مانند او طوفان نبود! نیآرشاو

 از پدرم دوست داره. شتریمادر... پرهام رو ب کنمی... حس می_گاه

 ادا کرد. جانیمرتعش و ب ییرا با صدا دهیبر دهیبر یجمله نیا لگونین

 .کردیرا تماشا م سویهمچنان پرهام و آ هیاما مانند بق د،یشن روحا

 دو خواهر و برادر به هم، عادت کرده بودند. نیاز حد ا شیب یوابستگ نیبه ا گرید
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 .ستودندیآنها را م یهانهفته در قلب یحجم از احساس و عالقه نیا همه

خانواده  لیازدواج و تشک وندیپ ی... تنها براستین بهی_عشق که فقط مختص دو جنس مخالف و غر

رگ و  کیباشه که دو آدم رو از  یافتنیو دست ن بایاونقدر ز یگاه تونهیکه... عشق م شنیعاشق نم

... عشق انخون به هم وابسته کنه. مثل عشق به پدر... به مادر... الماس و پرهام از اون دسته عاشق

 .یدو نفر لمس و درک کن نیتو وجود ا یتونیرو م یخواهر و برادر

به زبان  لگونین یها را براحرف نیا یبدون چشم برداشتن از آن دو، با لحن خاص و معنادار روحا

 .کردیم یجار

 به دهان او چشم دوخته بود. رانیخود را فراموش کرده و ح یشانیپر لگونین

 باالخره نگاه از مقابلش َکند و به سمت او برگشت. روحا

 .کردیم ییلبش خودنما یگوشه یکج لبخند

. از اون طرف بانو الماس چه خواسته و چه دیبه خواهرش کم عذاب نکش دنیرس یپرهام برا_

 نیاز ا باتریعشق نشات گرفته از خون مشترکشون کرد. تو ز یراه جونش رو هم فدا نیناخواسته تو ا

 ؟یکن دایپ یتونیعشق م

 شدند. دهیبه داخل کش لگونین یهالب

 فرستاد. نییرنج فراوان آنها را تر کرد و آب دهانش را پر سر و صدا از گلو به پا با

 بود...؟ باتریز زیاز عشق او ن یعنی

 .دیکش یاو پوف یباال انداخت و از حال دگرگون شده ییابرو روحا

 گفت: یعاد

مادرته... و اونم  یهاپرهام تو محبت کیکه شر ونهیهم در م یاگهیمرد د یوسط پا نی_اما خب... ا

باشه دست  ادتی. میریبگ اشدهیناد هایراحت نیبه هم می. فکر نکنم بتوننیجز پدرت آرشاو ستین یکس

اون مرد رو تو دامنش  یهاروز افتاده تاوان عشقش به همون مرده، بچه نیچپ بانو الماس که به ا

 یکنه. بانو اگر الزم باشه به راحت یهاش زندگپرورش داده و عهد کرده که تا ابد در کنار پدر بچه

 هر دو مرد بشه! یفدا تونهیم

 .دیآخر او بر خود لرز یبا جمله لگونین

 چرا... دانستینم

جمله  نیهنگام گفتن ا جانشیکه به شور و ه دیرا د کیتار یازهینگاه روحا انگ یدر سوسو اما

 .افزودیم

 عقب گرد کرد که برود. یبه او زد و بدون اطالع قبل یچشمک روحا

 نشانش دهد گفت: دهیدلخور و رنج کردیم یکه سع یبه پرهام انداخت و با لحن یآخر نگاه یلحظه اما



 

 behtarinromanha.irبرای دانلود جدید ترین رمان ها به وبسایت بهترین رمان ها مراجعه نمائید .                                     12

 اشر : بهترین رمان هان                          ندوری: زهرا با سندهینو                   طوفان)جلد دوم ماه خاموش( راثیرمان: م

 !نیبه من بدهکار یمعذرت خواه هی_عمو جان... به گمونم شما 

 تاالر را ترک نمود. داشتیکه برم یتفاوتیب یهاتعلل نکرد و با قدم گرید

 اشقهیکه شق یداد و در حال رونیبازدمش را ب یمتوجه منظور او شده بود با کالفگ یکه به راحت پرهام

 آهسته گفت: دیمالیرا م

 من... دانشگاه روحا... ی_اوه خدا

 فشیانگشتان ظر انیجدا کرد و محکم م اشیشانیپرهام نگران شد و دست او را از پ یاز آشفتگ سویآ

 فشرد.

ات با برادرزاده یحادثه شد و مجبور شد نیو اشتباه من باعث ا یاطیاحتیمنه پرهام... ب ری_تقص

 .زنمی. خودم باهاش حرف ممیبهش توجه کن شتریب دیبا م،یکرد داشیکه پ ستین شتری. دوسال بیبرگرد

 خود کم کند. یهایاز نگران یهم گذاشت تا مقدار یتکان داد و پلک رو یسر پرهام

 متوقف شد. لگونین یدر تاالر زد و ناگهان رو یخچر اریاختیدوباره چشم گشود ب یوقت

آمده  شیپ تیوضع دنیکننده را نداشت، با د رینگاه غافلگ نیآنها بود و انتظار ا یرهیکه همچنان خ او

 انداخت. نییپا عینفسش را حبس کرد و سرش را سر

 گم شده بود. ییانتها یو ب قیسر خورده و در چاه عم قلبش

 بودن کند. تفاوتیتا وانمود به ب دیکش شیبه موها یدست یدستپاچگ با

 _پروشا؟ چرا اونجا خشکت زده؟

 به لرزه افتاد. زین نفسش

 نواز بود؟حد خاص و روح نیصدا تا ا نیچرا ا آخر

 شد. رهیزده به چشمان پرهام خ جانیو مشتاق و ه دیبود نگاهش را باال کش یهر جان کندن به

 گفت پروشا... او

 است، نه پروشا؟! لگونیکه نامش ن دیکشینم ادیبر سرش فر هیو مثل بق شدینم یچرا عصبان پس

 !زد؟یتنفرش از آن اسم را مقابل پرهام هم جار نم زانیم چرا

 گه؟یها بزنم. تو عمارت هستن دسر به بچه هی رمی_من م

 گفت: عیشده بود سر طاقتیچشمانش ب لگونین دنیکه با د سویآ

 ...کردنیرو م نیآرشاو یتابیخوابوندمشون و اومدم... ب شیره... چند ساعت پ_آره... آ

 انداخت از تاالر خارج شد. لگونیکه به ن یتکان داد و بعد از نگاه آخر یسر پرهام

 قلبش گذاشت و آرام گفت: یدست رو سویآ
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 ...نمیبب نجایا ایب ؟یبرگشت ی_دخترم؟ تو ک

 حرکت کرد، نه او! لگونیبود که به سمت ن سویخود آ نیدر واقع ا اما

 .دانستیخود م یکرده زیهم مثل قبل او را دوست داشت و عز هنوز

 ...لگونین اما

 او را دلزده کرده بودند. سویآ یهایریسختگ

و  زنمیبهت زنگ م یوقت خوره،یبه چه درد م یپروشا؟ پس اون گوش یکجا بود شبی_تو باز د

 تا چه حد نگرانت شدم؟ یدونیم ؟یدیجواب نم

 .زدیبا او حرف م سوینه انگار که آ انگار

 .ستینگرینقطه م کیشده و فقط به  چوب

 کرد... فکر

 اد؟دیپاسخ م دیچرا با یراست به

 بچه نبود... گریکه د او

 چیتر از سوال پمهم یمامان؟ فکر کنم کارا یشیمن نم الیخیامروزو ب هیبودم. چرا  رونی_فکر کن ب

 .یکردن من داشته باش

 ناباورانه لب زد: سویآ

 _پروشا!

 صد بار! نینه پروشا مامان! ا لگون،ی_ن

 بود. یعصبان لگونین

 دست مادرش... از

 دست خودش... از

 دست پرهام... از

 .دیرا خراش شیگلو یریگلجوج و بهانه بغض

 بگذارد و برود. نطوریحق نداشت هم او

 دهد. حیکوچکترش را به او ترج حق نداشت خواهر و برادر پرهام

 شد؟یم یانصافیدر حقش ب نقدریا چرا

و لوس  کردیناز م خواستیبود و هر چقدر که دلش م زانیخدا از سر و کول پرهام آو یشهیهم روحا

 ...آوردیدر م یباز
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 او چه؟ اما

 کرده بود... غیدر لگونیآغوش ساده را هم از ن کی پرهام

 لبخند ساده بزند. کینکرد  یاو هم که شده، حت یدلخوش یبرا

 !کردند؟یمحبت حلوا م شیاز او دوست داشته و برا شتریچرا روحا را ب آخر

 او از خون خودشان بود؟ چون

 نبود؟ سویآ یدختر واقع لگونین یول

 ها را دوست نداشت...فرق گذاشتن نیا

 دوست نداشت! اصال

 بود... یعدالتیو ب انصافیمرد ب پرهام

و فرو رفته در غم، دلشکسته و سر خورده قدم کج کرد و راه خروج را در  رانیح یسویبه آ توجهیب

 گرفت. شیپ

 کل عمارت را لرزاند. ییآشنا ادیفر یبرنداشته بود که صدا شتریهنوز ده قدم ب اما

 ... خزان!ی_لعنت

 و هراس... یاز خشم، ناباور پر

 .خوردندیشده و تکان نم خکوبیپرهام درجا منا به هنگام  ادیفر نیاز ا همه

 صدا شتافت. یبه خود آمد و به سو سوینفر آ نیاول

 .ستادندیپرهام شد و هر دو ا ینهیبه س نهیدرگاه س در

او تکان داد و با  یکه در مشت داشت را جلو یاکودکانه راهنیبپرسد پ یزیچ سویآ نکهیقبل از ا پرهام

 :دیغر یآشفتگ

 نکردم... دایرو تخت خزان بود، اما خودش تو اتاق نه... محافظش همتا رو هم پ نی_ا

 آن را باز کند. یطرف و آن طرف کرد تا تا نیرا در چنگ او ا راهنیوحشت کرده پ سویآ

شد که  قیدق سویصورت ناباور آ ینام خزان حساس شده بود رو دنیاز شن هیکه مانند بق تیآفرود

 .پراندیرنگ م شتریب هیبه ثان هیچطور ثان

با  یحال انداخته است که ناگهان خنجر نیاو را به ا یزیچه چ دنید دانستیکس نم چیه یلحظات تا

 افتاد و صدا داد. نیزم یرو راهنیپ انیالماس سرخ نشان از م یادسته

 مبهوت ماند. لگونین

 .ستین یخوب ینهکه نشا زدیحدس م انشیاطراف یهااما از نگاه دانست،یآن را نم یمعن
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 یعنی یرهبر فعل ینماد از قدرت و بزرگ کیبا نشان الماس سرخ داشته باشد  یاکه دسته یخنجر

 مادرش بود.

داشته باشد و هر کس  تواندینم یگریکس د چیمحفل ه یخنجرها را جز اعضا نیداشت که ا نانیاطم و

 .کندیدسته حک م یکه صاحبش است نام خود را رو

 خواهر کوچکش چپانده باشند... راهنیپ یآن را ال نکهیا یول

که هر لحظه امکان  سویآ یتمام رها کرد و به چهره مهیکه در ذهنش خورد افکارش را ن یاجرقه با

 شد. رهیخ فتدیداشت پس ب

 درمانده و مستاصل باشد با سرعت خود را به پرهام رساند. نطوریا آمدیم شیکه کم پ آدام

 برداشت و به دنبال نام صاحبش گشت. نیزم یزده خنجر را از رو وحشت

 .کردیم ییشده و خودنما یدسته حکاک یرو ییبایهمتا به طور ز اسم

 .افتییبهبود نم هایراحت نیبه قلبشان زده بود که به ا ینام چنان زخم نیا یول

 ...انتی_خ

 نشاند. نیآوار شد و او را به زم سویخود بر سر آ ینیبا تمام سنگ ایدن انگار

 سقوط کرد. نیبه زم نهیهم از کنج س هیاو قلب بق ختنیفرو ر با

 .رفتیم یرنگ صورتش به کبود گذشتیکه م یاهر لحظه پرهام

 انفجار کرده بود. یو او را آماده خوردیو تاب م چیپ شیهادر تک تک سلول خشم

 .خوردیمانده و جم نم شیهمانجا سر جا لگونین

 انت؟یخ

 چه؟ یعنی

 همتا به آنها پشت کرده بود؟ یعنی

 خزان... پس

 اش...پنج ساله خواهر

 سخت فشرده شد. قلبش

 بر سر آن بچه آمده بود؟؟؟ چه

 

 

*** 
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 .ستدیوادارش کرد که با دیچیاو پ یکه از پشت سر دور بازو یدست

 پرهام نگاه کرد. یو عصب یجد یو ملتمسانه به چهره برگشت

 .میریهم م _با

 ...شیمانند ده سال پ قایدق

 ...رفتندیبا هم م شهیهم

 اگر مقصد جهنم باشد! یحت

 .فتی_راه ب

چشمش  یگوشه یمحکم نشان دادن خود داشت، اشک درخشان و براق یکه برا یبا وجود تالش سویآ

 .کردیم ییخودنما

 :شدیملنگر انداخته بود مانع بلند و واضح حرف زدنش  شیکه پس گلو یبغض

 _دخترم... پرهام...

 تر فشرد.او را محکم یبدون مالحظه بازو پرهام

 :دیاش غرهم چفت شده یرو یهادندان نیصورتش خم شد و از ب یرو

 ... مطمئن باش.کنمیمحو م ی... و اون دختره همتا رو از هستکنمیم داشونی_پ

 کرد. یاو سپر یزدهآلود و غماشک یهارا در چشم یمدت شیهاحرف شتریب ریتاث یبرا

 .دیبه دنبال خود کش زیبه راه افتاد و او را ن سپس

 داشت. گرشیاش را در مشت دو کوچک خواهرزاده دیسف راهنیپ هنوز

 برخوردار بود. هایهم نزد محفل ییبود، از ارزش واال زیعز سویآ یاندازه که خزان برا همان

 او کرده بود. یو خانواده سویخود را وقف محافظت از آ یپرهام که ده سال تمام زندگ مخصوصا

 .اوردیرا به دست ن یآن ته تغار هایراحت نیبه هم خواهرش

 و سر افکنده کرد. ریرا چقدر پ سویکه غم نداشتن فرزنِد دختر آ دیچشم خود د به

 دوست نداشت. چیشد که ه ینجام کارآخر سر هم مجبور به ا ست،یسال خون دل خورد و گر پنج

 ...یزندگ نیبر ا لعنت

 _صبر کن پرهام.

 شد. رهیخ سوینگران آ یو به چهره ستادیا
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 .دیلبش را گز سویآ

 را بلند کرد و اطراف را از نظر گذراند. سرش

درختان تنومند و کهنسال محصور  انیم اطشیبلند ح یوارهایمحفل و د میسرشان عمارت عظ پشت

 شده بود.

 ینوران یهاشده و رگه دهیسرشان در هم تن یباال ینوازو چشم بایبه طور ز شانیهاو برگ شاخ

 .زدیبر سر و صورت آن دو م شانیال از ال به دیخورش

 بود. یشمال یهاجنگل یو طراوت تابستان یسرسبز کردیچشم کار م تا

دستور عوض کردن مقر محفل را داد و عمارت  سویکه خزان متولد شد، آ یزمان ش،یپنج سال پ قایدق

 ها بنا کردند.نقطه و به دور از چشم انسان نیدر کم رفت و آمدتر نجایرا ا یگرید

 تر...و باشکوه تربزرگ

 چون الماس بود! یرهبر یستهیکه شا همانگونه

 سر خزان آوردن؟ ییپرهام... چه بال نمیسمون ببآ نیا ریدخترم رو ز تونمیحسش کنم... نم تونمی_نم

 دوباره ناچار به خشونت شد. پرهام

 اش را گرفت.و چانه دیرا به سمت خود کش او

 او نفوذ کرد. نیبا چشمان به خون نشسته به اعماق نگاه اندوهگ یمیعادت قد کی طبق

و سالم...  حیعمارت... صح نیبه ا گردونمیو برش م کنمیم دایسنگم که شده... خزان رو پ ری_از ز

 ؟یدی... فهمیزخم ایخراش  نیترکیبدون کوچ

..._ 

 ؟یــدیفهم سوی_آ

 _آ... آره...

 .ای_حاال دنبالم ب

 آنها را وادار به صبر کرد. ییغرش رعد آسا یقدم صدا نیاز برداشتن اول قبل

 گردنش صدا دادند. یهاچنان سرش را چرخاند که مهره سویآ

 شد و به حرکت در آمد. داریسرشان پد یدرختان، باال یهیاز سا ترعیوس یاهیلحظه سا همان

 به عقاب در آسمان لب زد: رهیسرش را باال گرفت و خ پرهام

 بال؟ زی_ت

 ندانست. زیتعلل را جا گرید سویآ
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 کرد. دنیپرهام شروع به دو ریمخالف مس ریلباسش را در دست گرفت و در مس یهانیچ

 بود حس ششم او نبود... بیکه عج یزیچ

خود را کنار  ییشدن او گو کیحرکتش قرار داشتند و با نزد ریبودند که که مس یدرختان بلکه

 !دندیکشیم

 تر بدود.که آرام خواستیو از او م آمدیم سویدلواپس به دنبال آ زین پرهام

ادامه داد که به  اهیپرواز عقاب س ریدر مس دنیاو آنقدر به دو یهابدون توجه به صدا زدن سویآ

 .دندیها رسسکونت انسان یمنطقه

 .ندیدو کوه مقابلش را بب انیکوچک واقع در م یروستا توانستیپرتگاه، م یهمانجا باال از

 .شکستیسکوت جنگل را م شدیم یجار یاو از آبشار بلند یکیکه در نزد یشر شر آب یصدا

 موش کند.را هم فرا یفرزندش باعث شده بود خستگ یدلهره

 :دیدوخت و نال دیدرخشیآن م انیم ینیبال مانند نگ زیکه ت یبه آسمان دهید

 _پس چرا...

 ... مراقب بـاش...سـوی_آ

 که در اطرافش حاکم بود، تضاد داشت. یمضطرب پرهام با آرامش ادیفر لیدل

 !کرد؟یبود چرا آن را حس نم یخطر اگر

 خنجرش ثابت کرد. یو دست رو دیبه عقب چرخ نگران

 شکسته شد. اشدهیترس یهاو پر شکوه حبس نفس بایز یموجود بتیه دنیبا د اما

 زده گفت: جانیقلبش کوفت و ه یدست رو کیهمان  با

 _دال!

 شد. رتیغرق در ح سویحمله بود، با واکنش آ یو آماده دهیکش رونیکه خنجر خود را ب پرهام

 به جلو قدم برداشت. نهیابتدا سرش را با احترام خم کرد و سپس با طمان سویآ

 هاج و واج ماند! پرهام

 آورد؟یفرود م میسر تعظ وانیح کی یبا آن عظمت و مقام جلو خواهرش

 او را چه خواند؟ اصال

 !دال؟؟؟

 .دیکش نیزم یخود را رو یپا کیکرد و  یگریغرش د ببر
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 فرود آمد. نیزم یمقابلش رو سویآ

 .دییو او را بو دیجلو کش دال

 .دیعقب کش افتی نانیاطم خواستیکه م یزیاز چ یوقت

 بود. ایمادربزرگش آند ونیاعتماد را مد نیا سویآ

 گرفته؟! تیشوخ ای! ؟یزنیببر حرف م هیبا  ی_تو االن دار

 برادر. میعاجز واناتی_ما فعال از درک زبان ح

 شد. رهیشده بود رفت و دوباره به دال خ ترکیبه پرهام که نزد یاچشم غره سویآ

 و شکوهمند بود. بایداشت، اما به همان اندازه ز یترسناک چشمان

 دیازش هست که با یاشما... نشونه شیپ نجایبال منو کشوند ا زیدال. ت گردمی_من به دنبال دخترم م

 بفهمم؟

 .کردینگاهش م حرکتیو ب یهمچنان خنث ببر

 حس کرد... کبارهیبه  سویآ

 کوچک را... یقلب موجود یهاتپش

 را... اشدهیگرم و ترس یهانفس

 کوتاه و نامنظمش را... یهاقدم

 لحظه، افتادنش را! کیدر  و

 لحظه... هی_پرهام... بکش کنار 

 .دیچهره در هم کش پرهام

 پشت سر او همانا... یرفتن او همانا و آشکار شدن دختربچه کنار

 .ختیاو فرو ر دنیزمان با دمتحمل آن شده بود هم سویکه قلب آ یرنج تمام

 شد. کیافتاده بود نزد نیزم یبرگشت و به دختربچه که رو دال

 و بلندش کرد. دیاو را به دندان کش راهنیپشت پ از

 بازگشت. سویآرام و مستحمکش به سمت آ یهاهمان قدم با

 قب رفت.دامن او رها کرد و ع یرا رو دختربچه

 و او را به خود فشرد. دیرا در آغوش کش هوشیدلتنگ و ناباورانه کودک ب سویآ

 ... سپاسگزارم...ای_خدا
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 او را لمس کرد. یدهیصورت رنگ پر یجا یجا

 بود... گرم

 و سوزان... داغ

 ...سوختیدر آتش م انگار

 _خزان...

 انداخت. دیدختربچه وجود داشت او را به شک و ترد یلباس گلبه یکه رو یسرخ رنگ یهالکه

 لب باز کرد و صدا کرد: مردد

 نجا؟یا ییایلحظه م هی_پرهام؟ 

 آنها به زانو نشست. یشد و جلو کینزد یبدون درنگ پرهام

 آلود خزان اشاره زد و با دلهره نگاهش کرد.با سر به لباس خون سویآ

 خم شد. پرهام

 .دیید و بوها کرلکه کیرا نزد مشامش

 ...نه

 بود... یبیغر یبو

 خون متعلق به خزان نبود! نیا

 .دیبمون نجای_هم

 را گفت و بلند شد. نیا پرهام

 عقب گرد کرد و به داخل جنگل بازگشت. یگرید حیتوض چیه بدون

 شد چشم دوخت. دیپرهام در آن ناپد شیپ یکه چند یاخزان را به خود فشار داد و به نقطه سویآ

 کرد. یگریبود دمش را تکان داد و غرش د ستادهیپرتگاه ا یکه پشت سر آنها لبه دال

 توجه به آن دو برگشت تا آنجا را ترک کند. بدون

 :ستادیچند لحظه ا سویبا حرف آ یول

 د؟یرو نجات داد نمی_شما جانش

 همچنان در حالت پشت به او ماند. ببر

خطرناک او را به رخ  ییبایو ز زدندیبرق م دینور خورش ریز فشیپوست لط یهاو نشان خط

 .دندیکشیم
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 اریشما بس یاون عهد بستم دال. از وفادار یو اهال عتیطب نی_من مانند جدم به حفاظت از ا

 .دیهم برسون هیتعهد من رو به گوش بق امیسپاسگزارم. لطف شما در خاطرم خواهد موند. پ

 برداشت. زیبلند شدن خ یستور بود تا خواهش، برابه د هیشب شتریپرهام که ب یخالف خواسته بر

 با دست راست خود بلند کرد. زیخزان را ن حرکتیب جسم

 دست عادت نکرده بود. کیبا  شیهمه سال هنوز هم به انجام کارها نیاز ا بعد

 که پرهام انتخاب کرده بود، شد. یریمس یراه یدال سر خم کرد و پس از مکث یبرا دوباره

 .مودیپیکه م یبود، تا راه ینیحواسش به نگه داشتن خزان با آن سنگ شترِ یب

 خارج نشود. یاصل ریمراقب بود که از مس اما

 .کردیم کیاش را تحرتعفن شامه یبو

 .شدیدردناک و بد م یمتوجه وقوع اتفاق رفتیم شتریچه ب هر

 افزود. شیهاو به سرعت قدم دیپرهام را از دور د کریکه پ یزمان خصوصا

 بود. نیزم یو رو شیدرست مقابل پاها یزیو نگاهش معطوف چ ستادهیپشت به او ا پرهام

 .دیرس یکنارش قرار گرفت و متعجب نگاه او را دنبال کرد و به جسد سویآ

 .دیچیدر انشعابات بدنش پ یسرد انیجر

 ها افتاده بود.بوته انیتکه پاره شده و غرق در خون خود م یبا جسم همتا

 .ختندیچشمانش ر یداخل کاسه دیانگار اس دیسر جدا شده از بدن او را د یتوق

 .ندیداد تا آن صحنه را نب یاو جا یقو یبازوها انیشد و خود را م کیپرهام نزد به

 ندارن. یمتحدانت با دشمن شوخ ای_گو

 جوون بود پرهام... یلیمردن... خ ی_برا

 ...سویآ نهیهم انتیخ ی_سزا

 نگفت. چیه سویآ

 

 

*** 
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جرات حمله به محفل  یاگهی. جز اونا کس دمییایبه حساب م کیارتش تار یدشمن برا هی_ما هنوز هم 

 رو نداره.

 یهستم که ازش فرمانبردار یساله که رهام مرده و من کس زدهی_اون ارتش تحت امر منه کارن! س

 !برنیرفته تا چه حد از من حساب م ادتی. انگار کننیم

 یو باق دیکوب زیم یرو یهم نداشت مشت یاجهینت چیشان که هساعته کیخسته از جر و بحث  امیلیو

 خشم خود را در درون خفه کرد.

 تر بتواند فکر کند.را بست تا راحت چشمانش

 و گفت: دیکش صالیاز سر است یآه فلور

و روشون نظارت  یخبریوجود داشته باشن که تو ازشون ب یکیدر تار ییروهایممکنه ن یعنی_

 آخه؟ میشک کن یبه ک دیپس ما با ؟یندار

 بودند. هیو همسرش خونسردتر از بق تیآفرود

 امکان داره خاک افزار! یزیما هر چ یای_تو دن

 گفت: نیسنگ یدرخشان او نگاه کرد و با لحن یبه چهره آدام

 .ارهیعاجزه و کم م بیعجا نی. عقل انسان از تصور امیشد دهیخاطره که ما برگز نی_به هم

 پوزخند زد. فلور

 لب گفت: ریداد و ز هیخود تک یبه صندل نهیبه س دست

 .نیرو از محفل دور کرد مانیو نر هانیکه آ نهیهم ی_پس برا

 آمد: انشانیو کوبنده به م یجد سویآ

 !دینر هی_به حاش

 نزند. یحرف یسکوت بر فضا حاکم شود و کس یاقهیباعث شد چند دق تشرش

 و دستان خود را پشت سرش گره کرد. ستادیپشت به آنها ا سویآ

 شد رهیسقف خ یرو یرا باال گرفت و به نقش و نگارها سرش

 .دیشیاندیم ریدر اصل به اتفاقت اخ اما

 اونا تنها دختر من بوده. یکه هدف اصل نهیهمه آشکاره ا یکه برا یزی_چ

همتا،  شونینفوذ قی. اونم از طررنیگیبه ربودن خزان م میتصم شن،یتو حمله موفق نم ی_و وقت

 .میخردسالمون رو بهش سپرده بود نیکه ما جانش یکس

 .کردیخوددار و مرموز او را نگاه م یباالخره سکوت خود را شکسته و با حالت پرهام
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 .دادیاش مفروکش نکرده تیو عصبان یتیکه در لحنش داشت نشان از نارضا یو نکوهش تاسف

 .دیبا مکث چرخ سویآ

 در هم بود. اشچهره

 تکان داد. نیو سرش را به طرف دیکش یقیعم نفس

اونا رو  یخصوص یورود به محفل زندگ دییتا ی_من هنوز هم به قانون "نخوندن ذهن افراد" که برا

 یبرا یبه آدام دستور آموزش درست کردن سد ذهن نیهم ی. برابندمیپا ذارهیم شیبرامون به نما

نکنه.  تشرک تونهیکه دوست نداشته باشه م یهم نبوده. هر کس یکار رو دادم. اجبار نیاز ا یریجلوگ

 همراه شده برادر! یمن با استقبال خوب میتصم نیا دهیاما آمار نشون م

 سو؟ی: االن حال خزان چطوره آامیلیو

 خطاب قرار دادنش استفاده کنند... ی" را براسوینام "آ توانستندیاو و پرهام م تنها

 "الماس" نداشت! یبرا یلیم چیپرهام که ه مخصوصا

 پاسخ داد: سویآ یبه جا فلور

 روحاست. شیاالن حالش خوبه و پ یبود. ول دهیبه هوش اومد ترس ی_وقت

 دارتر!داره. بهتر و وفا اجیاحت گهیمحافظ د هی. خزان به سویآ یزودتر دست به کار بش دی_خوبه. اما با

 انداخت و مسکوت ماند. نییسرش را پا یمدت یبرا سویآ

 محفل بود... نیخودش در ا یدست پرورده همتا

 از پشت به او خنجر زد! یول

 .دیترسیم یدیو سف اهیس سمانیبود و از هر ر دهیمار گز گرید

 سپرد؟یرا به او م نشیو جانش کردیم دایمورد اعتماد پ یچگونه فرد حال

 .یکنیفکر م یبه چ دونمی_م

 آدام دوخت. بخشیتسل یو به چهره دیرا باال کش نگاهش

 .یاتاق اعتماد کن نیخارج از ا یبه آدما یتونینم گهید نکهی_ا

 .سوزونمیدارم تر و خشک رو با هم م ارادهیآدام... ب ستین ی_حس خوب

 در همان حالت نشسته جا به جا شد. آدام

 .یدست به کار بش دی. باستین یاالن وقت شک و ناراحت یول ،ی_حق دار

 رو رفتن.شروع کرد به قدم سویآ

 ؟یاتاق سراغ دار نیخارج از ا یآدم نیبسپرم؟ همچ تونمیم ی_به نظر تو... من جون خزانم رو به ک
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 _بانو الماس؟

 ها به سمت در برگشت.نگاه یهمه

 .دیکار رو به من محول کن نیباشم، ا قی_اگر ال

 شد. رهیزده به سلما خرا درون خود خفه کرد و غم رتشیح سویآ

 ورود بود. یو منتظر اجازه ستادهیدر ا یکنار دو نگهبان جلو اشدهید بیبا کتف آس سلما

را به حداقل  هایعمارت نگهبان گذاشته بودند تا احتمال جاسوس یجا یهمتا در جا انتیاز خ بعد

 برسانند.

 بلند شد و با اخم گفت:خود  یاز جا تیآفرود

 .ینکرد دایهنوز به طور کامل بهبود پ ،یاستراحت کن دیسلما؟ االن با یکنیم کاریچ نجای_تو ا

 دست راست خود را بلند کرد تا سلما وارد سالن شود. سویآ

بر لبخند زدن داشت، به  یبود و سع دنشیدرد کش یدر هم که نشانه یاآهسته و چهره یهابا قدم زین او

 داخل سالن آمد.

 .دیکوب نهیکرد و دست راست خود را بر س یکوتاه میو با فشار تعظ یو به سخت ستادیا سویآ یجلو

 .زمیعز تی_من خوبم آفرود

 زل زد. سویآ نیبا عالقه به صورت اندوهگ سپس

 او قرار داد. یشانه یدستش را بلند کرد و رو سویآ

در  یبد نیچن تونمیسلما. نم ینخواهم کرد... اما تو هنوز خوب نشد دایپ ترقی_من هرگز از تو ال

 من. یحقت بکنم دوست با وفا

 .دیدر نگاه سلما درخش ییآشنا برق

 گفت: سویآ یاندازهیاز اعتماد ب خرستد

از  یاوقت ذره چی. اما هدمیرو هم به جون خر نیبدتر از ا یها_من در راه خدمت به شما زخم

 !شمیکه دوباره مثل قبل سر حال هم م دیام کم نشده. فعال که سر پا شدم، مطمئن باشو عالقه یوفادار

 نگاهش کرد. یشتریبا غم و حسرت ب نباریو ا دیاو تلخ خند یاز سرسخت سویآ

 ! با نبود تو منییمن تو ی. دست نداشتهیاز ده ساله که همراه من شتری_چطور از تو بگذرم سلما؟ ب

 .شمیدست تنها م یلیخ

 ی. از اون گذشته... من جادیکنیمن رو حس نم یخال یشما هستن، جا شیپ شهیهم تی_بانو آفرود

بانو. و فکر  زهیمن عز یبرا تینهایمحفل باشم! خزان ب یبانو زاده شیکه... قراره پ رمینم یدور

 !دیباش شونیاز نداشتن من، نگران ا شتریشما هم ب کنمیم
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 کرد. داریرا دوباره ب سویآ یفروکش کرده یهاآخر او حس یجمله

 گفت: عیبه عقب برداشت و سر یقدم سویآ

خزان  یکن دایکه کامل بهبود پ یسلما. تا وقت شهی... با درخواستت موافقت منطورهی_بله... درسته، هم

 دار من.امانت یشی. از اون به بعد تو ممونهیفلور م شیپ

 .دادیگواه غروب را م دندیتابیکه به داخل تاالر م دینور خورش ینارنج یهارگه

 و پرهام گفت: تیخود را به تن کرد و رو به آفرود اهیس یبه سرعت ردا سویآ

 .میبر ییجا هی دی... باشهی_داره شب م

 انداخت. امیلیبه آدام و و زیآخر را ن نگاه

 زد. رونیبلند خود از سالن جلسات ب یهابا قدم سپس

 قدم شدند.با او هم زیو پرهام ن تیکه آفرود دینکش یطول

 یعوامل حمله دیبگذرم. با امگهیدانا و افراد د ریدست رو دست بذارم و از مرگ پ نم،یبش تونمی_نم

 .میکن دایرو پ شبید

رنگش  یمشک یمارگونه یشد و موها لیتبد یمطلق یاهیس هیحرف خاکستر چشمانش  نیاز گفتن ا پس

 .دندیرس نیزم کیردا تا نزد ریاز پشت و ز

 شد. رهیخ سوینگاه از آنها گرفت و به دست چپ آ پرهام

 .دادیرا تکان م انگشتانش

را  سویآ یناشناس در پشت گوش یبا فرد لگونین یمکالمه یبودند که صدا مودهیراهرو را نپ چیپ هنوز

 کرد. ریغافلگ

 نهان شد.پ واریداد و پشت د ستیدستور ا عیسر

 .دیبود سرک کش ستادهیا لگونیکه ن ییخم کرد و به جا سر

 ...دونمی_اوهوم م

..._ 

 هوتن من از مشکالتش خبر دارم... نی_بب

..._ 

 پا داره. هیهست... اما مرغ من  ادمی_دردسر که هست، ز

..._ 

 مامانم؟ ؟ی_چ
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..._ 

 بکنه! تونهینم یکار چیراحت، ه التی_نبابا خ

..._ 

خودم. با بابام  یگرفتن پا ی... انتقالستمیمشکل خونه رو حل کن؛ چون من خوابگاه بمون ن_تو فقط 

 بگه. یچیه تونهی... اون نمزنمیحرف م

..._ 

 .مییایما هم م زییباش، تا پا ریگینگفتم فعال. اونم به وقتش... تو اونجا پ ی_نه به کس

..._ 

 !ادیشمال دلشو زده! مطمئن باش با کله م ی_روحا؟ اون بدتر از من هوا

..._ 

 کرد. یاتک خنده لگونین

 !ه؟یمشکل دم،یم حیترج نجایا عتی_آره من دود و دم تهرانو به طب

..._ 

 ؟یندار یامشب آماده بشم، کار یبرا دیبا کنمیقطع م گهی_بچه پررو! خب من د

..._ 

 بهت. فعال. زنمی_زنگ م

 .کردندیو در سرش صدا م دندیرقصیم سویل چشمان آجمالتش مقاب یبه کلمه کلمه

 سرش به شدت داغ شده بود. یاما کاسه ،یناراحت ایاست  تیاز فرط عصبان دانستینم

 .کردیم ریدر تفکراتش س یموذ یو با لبخند زدیراهرو قدم م یکیکه در تار دیدیرا م لگونین

 نشست. سویآ یشانه یرو تیآفرود دست

 مادر را حس کرده بود. کیفشان درون هم آتش او

 رفت. لگونین یمحکم به سو یهاآن را پس زد و با قدم تیبا جد سویآ اما

 شود. لگونیباعث جلب توجه ن شیتا صدا دیکوبیم نیرا به زم شیعمد پاها از

 نیآلود و خشمگغضب یو در اوج بهت، چهره دیپا چرخ یپاشنه یرو یهم با حس حضور کس لگونین

 .دیمادرش را مقابل خود د

 .ردیبه خود بگ الیخیو ب یعاد یکرد حالت یخود را نباخت و سع یول
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 _سالم.

 منفجر شد: سویآ

 پرو؟ یزدیحرف م یچ یدرباره ی_داشت

 ترم!راحت لیمادر من؟ صدبار گفتم با ن هی_پرو چ

 دختر. پس جواب منو بده. ستیرژه رفتن رو اعصاب من ن یبرا ی_امشب زمان خوب

 ؟یزنیحرف م یچ ی. دربارهفهممی_منظورتو نم

 _پروشا!

 ؟ی_پروشا چ

 زد: یبلندتر ادیاز طفره رفتن آشکار او فر یو عصب ریدلگ سویآ

کنه؟ با بابام  تونهینم یکار چیراحت مامانم ه التیکه خ یچ یعنی ؟یتا حاال انقدر سرخود شد ی_از ک

 ؟یبگه بهم؟ چند روز ازت غافل شدم باز پررو شد تونهینم یچیاون ه زنمیحرف م

 .کردیکم کم ابرو در هم گره م لگونین

 ...ی_من کار

 کلمه! هی یبشنوم! حت یچیه خوامی_خفه شو پروشا! نم

 از سرما را درون راهرو پراکنده کرد. یبلند و ترسناک بود که موج یدومش به قدر ادیفر

 مرد. هیچند ثان یاو برا که دید سویزد و آ خی لگونین

 را لرزاند. سویشکل گرفت و تن آ لگونیو نفرت دورن نگاه ن یاز ناباور یاهاله هیاز ثان یکسر در

 شد. رهیخ لگونین یعصب یبه عقب برداشت و سرخورده به چهره یقدم

 بکشد. ادیکنترلش را از دست بدهد و بر سر فرزندانش فر نطوریا آمدیم شیکم پ یلیخ

 بود! امدهین شیپ یجد نقدریوقت ا چیه مییواقع بهتر است بگو در

 و کوبنده نه... یکالم و رفتارش قاطع و پر تحکم بود، اما عصبان شهیهم نیاز ا شیپ

 حاال... نی_برو... برو اتا...قت... هم

 ...سوختیاز عمق م شیگلو

 .دیدست آن را مال با

 .زدیم شیبه چشمانش ن یزیچ

 را فرو بست... آنها
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 شده بود. یاغی لگونیاز ن ترشانیخودش بدتر و پر حال

 جم نخورد. شیاز جا لگونین

 همان دو سه کلمه را هم به زور ادا کرده است. سویکه آ دانستیم

 توان تکرار دوباره را نداشت. گرید

 :دیکه پرهام غر کردیزنان حال زار او را تماشا م پوزخند

 االن! نیبرگرد به اتاقت. هم ؟یدی_نشن

 او لغزاند. یاش را روزده رتیو تاب خورد و نگاه ح چیپ یبه طرز دردناک لگونین قلب

 و سر تا پا خشم همان پرهام خونسرد سابق باشد. یمرد عصبان نیکه ا کردینم باور

 متاسف بود. شیمحکم و قاطع او را از آنجا رانده و برا نیچن نیحاال که ا خصوصا

 شد. مانیخود پش یسرعت از کرده به

 خود مقابل چشمان او! یقصد مقابله با مادرش را داشت، نه خراب کردن وجه فقط

 پرهام چه کرده بود؟؟؟ یخود و مردانگ تیشخص با

 به آنها از آنجا دور شد. دهیدلخور و رنج یگرد کرد و بعد از نگاه عقب

 شده بود. دیراهرو ناپد گرید چیتا به خود بجنبد او در پ سویکه آ عیسر چنان

 به حالش نداره؟ یکه فرق یدونی_م

 ...دونمی_م

 حفاظ اتاقشه؟ یب یکه هنوزم عاشق فرار از پنجره یدونیم نمی_ا

 مچاله شد. شتریب سویآ

 ...ادیبار ب ینجوری... قرار نبود ادونمی_م

 .دیچیپ شیپرهام دور بازو دست

 ...میو مال آرام

 .ینکرد تشیتو ترب یکوتاه چی_تو ه

 کردم و خودم خبر ندارم. دی_شا

 .گهید زیکه بوده از سر عالقه بوده نه چ ی_هر چ

 ...کردیمرد جادو م نیا

 ...شیهاحرف با
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 ...نگاهش

 ...حضورش

 شد و سر تکان داد. رهیو آرام گرفته به او خ قدردان

 کرد: یادآوریزمان و مکان را به آنها  تیآفرود

 !میبر ییو به گمونم قرار بود جا_شب شده بانو... 

 .دیخند اریاختیب سویآ

 ...نیو دلنش نرم

 .کردیترش موابسته یو به زندگ لرزاندیکه بند بند وجود پرهام را م ییهمانها

 زمزمه کرد: ردیو شفاف او بگ قینگاه از چشمان عم نکهیبدون ا سویآ

 ...یدل آشوب منو خوب بلد نی_هنوز هم تسک

 در برابر او خوددار نبود! گریبر خالف مواقع د پرهام

 او وارد کرد. یبه بازو فیخف یمحو زد و فشار یلبخند

 به لب باز کردن نداشت. یازیحرف زدن ن یبرا

 !شدیرد و بدل م انشانیها محرف ییراه انداخته بودند و گو یبیعج یها بازآن لحظه مردمک در

 به خود آمدند. تیآفرود یمصلحت یهاسرفه با

 را بر لب داشت. زیآمطنتیلبخند ش مچهیهنوز هم آن ن یشد، ول یدوباره جد پرهام

 .دیخندیو م دادیهم با تاسف سر تکان م سویآ

 !ینی_گفتم که عمرا... خوابشو بب

 سرش انداخت و جلوتر از آنها به راه افتاد. یردا را رو کاله

 دور نبود. ادیز مقصد

 نداشتند. ییآشنا چیه رفتندیکه م یریاز مسو پرهام  تیآفرود

 بودند... یگرید زیاصل منتظر چ در

 داشته باشد؟ توانستیم یلیچه دل رهیرفتن به اعماق جنگل ت آخر

 .ستادیناگهان از حرکت ا سویآ

 .آمدیقسمت جنگل به حساب م نیترکیکه در آن قرار داشتند تار یمکان

 ...شدیفام ماه به آن وارد نماز نور نقره یاروزنه چیه
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 ...خوردیهم به چشم نم یاموجود زنده چیه

 ...ستادیایباد از حرکت م آنجا

 ...دندیرسیتر به نظر مبلندتر و پر شاخ و برگ درختان

 ...شدندیم رهیت اهانیگ

 ...رفتیفرو م یقیعم یدر خاموش نیزم و

 محض... سکوت

 ...زدیکه مرگ در اطرافشان پرسه م ییگو

 تکان خوردند. یابه طرز هشدار دهنده تیآفرود یهابال

 مانند پرهام فعال شده بود. زیششم او ن حس

 .کردندیرا حس م میعظ ییرویدو وجود ن هر

 گوششان... خیب درست

 و در کمان خود جا کرد. دهیکش رونیخود ب ردانیاز ت یریت تیشد و آفرود ترکینزد سویبه آ پرهام

 :دندیدر هوا خشک حسیزمخت و ب ییصدا دنیبود که دستانش با شن اوردهیسر خود را باال ن هنوز

 ... ماه خاموش!رهیبگ نییمحافظانت بگو کمانش رو پا ی_به ملکه

 .ردیبگ یزیدآمیباعث شدند نگاه پرهام حالت تهد گرفتندیکه در اطرافشان شکل م یاهیس یهاهیسا

 حال محاصره شدن بودند. در

 موجود داشت. طیبا شرا یبیتضاد عج سویو آرامش آ یخونسرد اما

 لب زد: نانهیپرهام نشست و بدب یدو ابرو نیب یفیخف نیچ

 _ماه خاموش؟!

و پرهام را فرو  تیآفرود تیصبر، سکوت و آرامش باال آمد تا حساس یبه نشانه سویراست آ دست

 بنشاند.

 ،یآور و موذرعب یمنبع آن صدا افتنی یآورد و همانند پرهام برا نییکمانش را پا تیآفرود

 شد. رهیموشکافانه به اطراف خ

 است! ستادهیا سویآ یبدانند صاحب آن صدا درست مقابل رو نکهیا بدون

 .ریومپا میترلقب راحت نی_ما با ا

 آن موجود نگاه کرد. یپا ریز نیکاله ردا به زم ریزد و از ز یپوزخند سویآ
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 نداشت. ییدر هوا معلق بود و پا وارشبح

 رو داشتم آتور. یو استقبال بهتر شتری_توقع احترام ب

 نکردم. افتیدر ی_اما من از همراهان شما احترام

 به کنار زدن کاله کرد و سرش را باال آورد. میباالخره تصم سویآ

 نکرد. به پرهام نگاه میمستق یبه گردنش داد، ول یچرخ

 ...یبهشون وارد کن یبیآس چیه یتونی_اون خنجر رو غالف کن برادر. با اون نم

 برگشت و چشم در چشم آتور دوخت. سپس

 .شدینم دهید یکیجز تار یزیچ قیآن دو گودال ژرف و عم در

 رو بهم ثابت کرده! نی_...تجربه ا

 .شدیحس م یکالمش به خوب یطعنه

 ...هایخود ریغ یبرا مخصوصا

 .دیرسیبه نظر م یعاد ریبزرگ و غ یآتور به طرز خوفناک بتیه

 احاطه کرده بود. یظیو غل اهیاز دود س یانداشت و اطرافش را هاله یحالت انسان اشچهره

 پرداخت. سویآ یدر سکوت به گشت و گذار در چهره یمدت

 .دیعقب کش یتحکم و قدرت نگاه او را حس کرد کم یوقت اما

 .میدستورات بود_ما فقط تابع 

 پوزخند نزند. نباریکرد ا یسع سویآ

 آتور. ومدمین نجایبه ا نیا ی_برا

 بانو. دونمی_م

 به محفل من حمله شده. ی_پس خبر دار

 بدون لب آتور کش آمد. دهان

 .کردیشکل اظهار تمسخر م نیبه ا انگار

 من امروز به خطر افتاد. نی_جون جانش

 . نهیسرزم نیدار از اکه چهار مقام دیرهبر هست یتا وقت... شما دیاشتباه نکن ن؟ی_جانش

 .امدیخوشش ن چیاو ه یاز لحن پر استهزا سویآ
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 ی. فرقومدنیکه به حساب م نیسرزم نیا یندهیقبل از من هم رهبر نبودن، اما نما یاجداد ی_بانوها

. خصوصا دیهستداشته باشه، همه موظف به حفاظت از اون  یچه مقام ندهیمن در آ نینداره جانش

 .هیکه فرزند رهبر اصل یزمان

 او توقف کرد. روحیبا صورت ب یدو سانت یسرش را جلو برد و با جسارت در فاصله یباک چیه یب

 زمزمه کرد: کوبنده

از شما  یحراست ی. من در گذشته به عنوان فرزند رهبر اصلشهیآتور؟ "همه" شامل شما هم م یدی_شن

ماه  نی. پس حواست رو خوب جمع کن آتور. اکنمینسبت به دخترم رو تحمل نم ییاعتنای. اما بدمیند

 اش رو تو صورتت بتابونم.کننده رهی... نذار نور خستیآرام ن نقدریا شهیخاموش هم

 .ندیاو را بب یخود بر رو یهاحرف ریتا تاث دیکش عقب

 آتور به شدت مچاله شده بود. یچهره

اطالعات درست و  ای ،یکنیم داشونیبرام پ ایبوده.  یتاخانه کار کگس یحمله نیبفهمم ا خوامی_م

 .نی... همیدیم لیدرمون بهم تحو

 بود. یراض اشجهیلذت نبرد، اما از نت شانیاز گفتگو نکهیا با

 را دوباره بر سرش انداخت. اهشیس یاو را برانداز کرد و کاله ردا یبار آخر سر تا پا یبرا

 مجبور بود. یول آمد،یجماعت شدن خوشش نم نیرنگ اهم از

 تا آنجا را ترک کند. دیزد و چرخ یکوتاه یو پرهام اشاره تیآفرود به

 بانو؟ هیترتون چدختر بزرگ ی_نظرتون درباره

 .ستادیا سویآ

 برنگشت. اما

 خشم درونش را حس کنند. توانندیکه آنها م دانستیم

 خود ادامه داد. یهمچنان به آرامش طوفان پس

 نداره. یبا نقاط ضعف من عاقبت خوب یآتور. باز دی_از اون دور باش

ما  یبهش وصل بشن. کنترل ارواح بر عهده هاگانهیکه اون خودش خواسته ب دیدونی_خودتون خوب م

ثنا هم که قبال رهام به جان شما انداخته بود است یی. اون چندتاشنی. اونها توسط خودشون اداره مستین

 دیکه اون در ق شرشون رو از سر اون دختر باز کنه. اما حاال تونهیبودن... و فقط هم خود رهام م

 کار رو انجام بدن. نیا توننیم انشیاطراف ستین اطیح

 با شک گفت: پرهام
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 یازش نمونده که بتونه کار یاون شب برادرم با تمام متحدانش به درک واصل شد. کس ان؟ی_اطراف

 بکنه.

 :کردیآخرش حس م یآتور را در جمله یو دودل دیترد سویآ

 _دخترش...

 باال برد: یارا به طرز هشدار دهنده شیتحمل نکرد و ولوم صدا گرید سویآ

 .میری. پرهام؟ مشهیبه من محسوب م انتیشک کردن بهش هم خ ی_روحا از منه آتور! حت

 هم فشرد و حرکت کرد. یرا رو شیهالب

 کشاند. یرا به کالفگ تیکه پرهام و آفرود ترفیتند م آنقدر

 تر.آروم ن،یزم یممکنه بخور سوی_آ

 تر به راهش ادامه داد، اما هنوز آرام و قرار نداشت.از سرعتش کاست و آهسته سویآ

 نکهیروحا و گفتن ا یدهیرنج کش یداره نگاه کردن تو چهره یچه حس بد یدونی_آروم باشم پرهام؟ م

اش رو از ما بوده و از قضا برادر ما هم هست؟ رهام هجده سال آزگار بچه زیهمه چ یخائن ب هیپدرت 

نرسه  یقانون سنکه به  یخودش و احالم رو... طلسمش کرده بوده تا زمان یکرده بوده... بچه یمخف

و، از ت ریکه به غ یاون شب کنمیوقت فراموش نم چینباشه... ه دنشیمادرم قادر به د ایچشم پنهان من 

کابوس  هیکشور حس کردم... اون شب  نیاز ا گهید ینقطه هیزنده از وجود خودم رو تو  یبخش

 !دمیکه توش رهام رو زنده د یرو گرفت... کابوس بانمیگر

 .کردیاو را درک م یآشفتگ پرهام

 تمام وجود... با

 _اما دختر رهام بود، نه خودش.

 ...نطورهی_درسته... هم

 بود. یخنث تیآفرود یچهره حالت

 به عوض کردن بحث گرفت. میتصم دیدر هم آنها را د یهاافهیق یوقت

 د؟یزنیحرف م نطوریهاتون با هم اتو مالقات شهی_هم

 آتور و همراهانش اشاره داشت. به

 جواب داد: یاش با تانبا همان خلق تنگ شده سویآ

 _نه. امشب فرق داشت.

 شود. انیجنگل نما یدهیدرختان سر به فلک کش انیتا عمارت محفل م دیطول کش یساعت مین
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. شما میبه مشکل برخورد کمیکنم. بخاطر نبود پادرا سر پستش  یبه چند نقطه سرکش دی_من امشب با

 داخل. دیبر

 تکان داد و گفت: یبا اخم سر پرهام

 یخوردبر ی. اگه به مشکلمیوقت بگذرون رونی_مواظب خودت باش آفرو. من و آدام هم امشب قراره ب

 .یصدامون بزن هیفقط کاف

 _ممنون پرهام.

 درختان گم شد. انیکرد و برگشت و در م یکوتاه میتعظ سویرو به آ تیآفرود

 را از تن در آورد. شیگذاشت و ردا اطیشدن او پا در ح دیبعد از ناپد سویآ

و  دیدرخشینور ماه م ریتضاد داشت، ز شیهاموها و چشم یشبانه یاهیو شفافش که با س دیسف پوست

 .کردیرا دو چندان م اشییبایز

 لباسش را در مشت گرفت. یکرد و دنباله کیراه رفتن خود را به او نزد نیح پرهام

متحرک مقابلش  سیبه تند بیعج یاو سپس سر باال آورد و از پشت سر با عالقه دیشد، آن را بوس خم

 شد. رهیخ

 .دیپرسیجان م یالهه را تا پا نیا

 را کنار خود دارد... ییبایموجود ز نیکه چن خوردیرا م نیآرشاو یحسرت زندگ یگاه

 اندازه است! نینسبت به او هم تا هم نیخبر داشته باشد حس حسادت آرشاو نکهیا بدون

 بودند. انیپایب یهر دو بر سر رقابت انگار

 _شوهرت کجاست؟

 گفت: یبا لحن دلتنگ سویآ

 به اونا بزنه. یسر هیتهران. خواهرش تازه فارغ شده، رفته برگشته  شهیم ی_چند روز

 ؟ی_تو چرا نرفت

 زد. یبارطنتیلبخند ش سویآ

 .دیکشیاش را به رخ مها که چال گونههمان از

! رفتم و بعد دو ساعت ستهیثان هی یمن فقط برا یمسافت رامسر تا تهران برا مودنیکه پ یدونی_م

 برگشتم.

 .ستادیپرهام از فرصت استفاده کرد و کنار او ا دندیعمارت رس یبه ورود یوقت

 با نگهبانان تمام شود و سپس وارد عمارت شوند. سویکرد تا خوش و بش آ صبر
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 بود. نطوریهم شهیهم سویآ

 داشته باشند... یمقام ای گاهیچه جا انشینداشت اطراف یفرق

 .کردیرا حفظ م تشیمیهر حال صم به

 گرفت. شیراه اتاقش را در پ سویداخل عمارت شدند آ نکهیاز ا بعد

 به دنبالش رفت. زین پرهام

 .ردیاش را بگخنده یکرد جلو یسع دیفهمیم یکار را به خوب نیکه منظور او از ا سویآ

 .ستادیا نهیبر چهارچوب دست به س هیاز باز کردن در اتاقش برگشت و تک بعد

 !؟یسلطان یاومده آقا شیپ ی_مشکل

 بازدمش را فوت کرد. مپرها

 _خودتو نزن به اون راه.

 .دندیباال پر سویآ یابروها

 !ینی_اِ... عجب... من که گفتم خوابشو بب

 .دیکش یشوند و بعد در راهرو سرک دیناپد کنندیکه از آن قسمت عبور م یصبر کرد تا دو دختر پرهام

 را به داخل اتاق برد و در را پشت سرش بست. سویبودن آنجا مطمئن شد آ یاز خال یوقت

 !نمشیبیم تی_منم گفتم تو واقع

 .دیخند یبلند یو با صدا ردیخود را بگ ینتوانست جلو گرید سویآ

 .کندیکه تمام پرهام چشم شده و او را نگاه م دانستیم

 گفت: رفتیکه به سمت تراس م یحال در

 ؟ی_تو باز بچه شد

 کند. ییخودنما یاشهیش واریو اجازه داد آسمان شب از پشت د دیآن سمت را کامل کش یسراسر یپرده

 بخش قرار داشت.و آرامش بایز یدرست مقابل آن منظره تخت

 سمت آن رفت و نشست. به

 پرهام را کنارش کرد. حضور

 !سویآ یبزرگ شد یادی_من بچه نشدم. تو ز

 جا باز کرد. شیو برا دیکنار کش سویآ

 نشست. پرهام



 

 behtarinromanha.irبرای دانلود جدید ترین رمان ها به وبسایت بهترین رمان ها مراجعه نمائید .                                     36

 اشر : بهترین رمان هان                          ندوری: زهرا با سندهینو                   طوفان)جلد دوم ماه خاموش( راثیرمان: م

 .خوامیسابق رو م یسوی. من فقط اون آستین تیهمه جد نیبه ا یازی_ن

 .دیاو کش یرا باال برد و داخل موها دستش

 زد. یقیلبخند عم سویآ

 .دیکرد و به آغوشش خز ترکیرا به او نزد خود

خودت حس  نکهی... بدون اکنهی... که تو رو بزرگ مادیم شیپ یحوادث هی یها... تو زندگوقت ی_گاه

 !؟یبود فتهیمغرور و خودش نطوریخودت از اول ا یکردم. اصال جنابعال رییتغ ینطوری... منم همیکن

 آلودش را نگاه کرد.اخم یداد و چهره هیاو تک ینهیرا به س اشچانه

 دختر سرتق و پررو نبودم! هی یوقت وابسته چی_بودم... اما ه

 .دیباز هم بلند و آزادانه خند سویآ

 تر...برجسته شیهاو گونه شدندیبسته م مهیخنده چشمانش ن نیح

 او چسباند و نگاهش را به آسمان مقابلش دوخت. ینهیرا به س صورتش

 .کننیم یراتییتغ هیهمه  ؟یدی_د

 او کاشت. اهیس یموها یرو یابوسه پرهام

 غرق در آرامش شد و چشمانش را بست. سویآ

 !؟یریگی_تو چرا زن نم

 ...هیهفت پشتم کاف یتو برا ی_دردسرا

 _پرهاااام!

 .خوامی. من زن نمشهیرو به کار نبر پوک م اتییاون مغز گردو نقدرمیبخواب... ا ری_بگ

 .دیاش باال کشتخت خواباند و پتو را تا شانه یاو را رو آرام

 شد. شیبا موها یو دوباره مشغول باز دیکنارش دراز کش یور کی

و نرم  دیرا بوس ششیر کردیاو خرج م یکه پرهام فقط برا یجه محسوستو نیخوشنود از ا سویآ

 .دیخند

 مرد گنده؟! یمن بخواب شیپ ییایداره شب ب یلی_خب چه دل

 !نم؟یرنگ آرامش بب یبذار ییخواینم دمیدور د نویامشب چشم آرشاو هی_حاال که 

 ...ایهست ی_عجب آدم

 او را فشار داد. ینیکرد و ب ینچ پرهام
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 که ازدواج نکنه! هیک یکرد دایآشام پدختر خون هی_اگه 

 متعجب شد. سویآ نگاه

 داره؟ یآشام؟ چه ربط_دختر خون

. نگو نه که خوب سویآ یکنیمنو با سرزنش نگاه م لیبخاطر غم از دست دادن سو ی_تو هنوز هم گاه

 .شناسمتیم

 بگم... ی_خب... چ

. هرگز مناسب نبود! سویمن مناسب نبود آ یبرا . اون دختری_نگاهتو ندزد. نگفتم که رنگ عوض کن

 هیبا ازدواج  یدونی. میاونو سالم و سرحال کنار من تصور کن اهاتینکن تو رو یوقت سع چیپس ه

. اما من و هپدر و مادر شدن رو دار یآرزو یهر مرد و زن اد؟یبه بار م یاآشام و انسان چه فاجعهخون

 ...میبش داربچه میتونستیوقت نم چیه لیسو

 متاثر و محزون شده بود لب زد: یکم لیسو یادآوریکه از  سویآ

 _چرا؟

 .بردیعطش خون رو از من به ارث م گرفتیشکل م لیتو وجود سو دیکه با یا_چون اون نطفه

 ؟یچ یعنی_

و در  دیمکی. ذره ذره خونش رو مکردیاز خون زن م هیبچه تو همون رحم مادر شروع به تغز یعنی_

هر دو  جهیبلکه امکان داشت بچه هم با مرگ اون زنده نمونه. در نت رفت،یم نیآخر نه تنها مادر از ب

 .رفتنیاز دست م

 شده بود. رهیناباور و وحشت زده به دهان او خ سویآ

 .کردیحس نم شیموها یحرکت دستان پرهام را رو گرید

 پنهان کرد. اشنهیبه آغوش او پناهنده شد و سرش را در س آرام

 آشام باشه و مرد...زن خون یعنی کنه؟یمسئله برعکس هم عمل م نی_چه سخت و دردناک... ا

 ازدواج من شو. الیخیکال ب ؟یفکرها خودت و من رو آزار ند نیبا ا شهیجان م سوی_آ

 پسر... ری_گمشو اصال پ

 از حرص و ترس او ناخودآگاه به خنده افتاد. پرهام

 تره!مهمه که از تو هم جوون افهیپسر؟ سنمو نگاه نکن... ق ری_پ

 رو دارم... برو خودتو مسخره کن! افهی_من هنوز همون ق

 گفت: یو پر نکوهش دهیبا لحن کش پرهام
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 بخواب... سوی_آ

 گفت: یاخفه یبا صدا ردیفاصله بگ یاذره نکهیبدون ا سویآ

و تو رو ازم دور کنه... بخدا قسم  رهیمنو بگ یجا ادیبشه؟ ب یکه چ یری_اصال همون بهتر... زن بگ

 پرهام! کشمیم رونیتو رو از کاسه ب یهم چشما کنم،یساقط م یهم اونو از زندگ

 .دیتر تپآرام یبیپرهام به طور عج قلب

 .دییرا بو شیبه خود فشار داد و موها شتریرا ب او

 را از او جدا کند. سویبتواند آ یبود کس محال

 حق را نداشت! نیهم ا نیآرشاو یحت

 کرد. دنیاو را وادار به خواب ریشب بخ یو با زمزمه دیسرش را بوس دوباره

 .دادیهمچنان به ناز و نوازشش ادامه م اما

 گرفته است. ینیمنظم و سنگ تمیر سویآ یهاکه حس کرد نفس ییجا تا

 عادت داده بود. نگونهیاو را ا خودش

 .ندیرا کنار زد تا صورتش را بب شید و موهااز او جدا ش اطیو با احت آرام

 بود! دهیماه را در آغوش کش واقعا

 ها اتاق را ترک نمود.تخت بلند شد و بعد از خاموش کردن چراغ یسر و صدا از رو یب

 .ستینگر کیتار یدر را بست نفسش را آزاد کرد و به راهرو یوقت

 از ده گذشته بود. ساعت

 تا او برگردد... کردیصبر م زیرا ن گریچند ساعت د دیبا انگار

 

 

*** 

 

 ...داشتیها بود دست از سرش بر نممدت یجفت چشم طوس کی

 را سخت... دنیو نفس کش کردیرا تنگ م اشنهیس

 ...یداریخواب و ب در

 رفت و آمد... در
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 بودن... نیبود و او هم محتاج به ا اشیهر ورق از دفتر زندگ در

 کرد... اشسهیبا نبودن مقا شدیکه نم یبودن

 !دادندیو مرگ را کنار هم قرار نم یگاه زندگ چیه چون

 ...انداختیدورش چنبره زده بود داشت او را از پا م لهیکه پنج سال مثل پ یانتظار تلخ نیا

 ...شتریهم ب دیشا

 سال... هشت سال... ده سال! شش

 .کردیحس م اشنهیده ساله در س یاندوه

 .شدیهم از قلبش خارج نم هیها گربا سالکه  یاندوه

 .زدیو دم نم سوختیپر رمز و راز م یهایوقت بود بود که در حسرت آن طوس یلیخ

 عادت کرده بود... انگار

 شده بود... نیبا او عج یخستگ نیا انگار

 !هیدختر؟ کاف یکنیم کاریچ ی... داری_ه

 .کردیشنا م یحسیخال و ب ینوع در

 .دادیم صیکر کننده تشخ یقیانسان را از آن موس یفرق صدا یسخت به

 دستانش گرفت. انیآن سرش را م یمشروب را رها کرد و به جا یبطر

 شده بود. نیکوه سنگ یاندازه

 ...شیآن بدتر پاها از

 راه رفتن نداشتند. رمق

 ...ستیجمع کن انگار تو حال خودش ن قتویرف نیا ای_روحا ب

 کرد. یزهرخند

 .آمدیم رونیبدنش ب یگم شده یکه معلوم نبود از کدام چاله یو رنجور قیعم یخنده

 وقت بود که در حال خودش نبود... یلیخ او

 .دیخواب زیم یکه به سمتش دراز شد را پس زد و رو یدست

 شده بود. لیتبد یاش به کج خلقدر چهره یخستگ

 زد. یو غر دیبه گردن داغش کش یدست
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االن چه وقت مست کردن بود؟  ؟یخوریم نقدریچرا ا یجنبه ندار ینیبیم یوقت ستم؟یمگه با تو ن ل؟ی_ن

 ...نمیبلند شو بب

 نبود. دیهم در د ادیداشت و ز یکم یلیکه نشسته بود نور خ ییجا

 ...ستی... نمیزی_من... خوبم... چ

 را باز کرد. نشیسنگ یهاکه بود صاف شد و پلک یهر جان کندن به

 مقابل او نشست. یصندل یاش را جمع کرد و نگران رودکلته روحا

 تو امشب چته؟ لگونی_ن

 ...ریخ

 هم قرار نبود دست از سرش بردارند. نجایا انگار

 ...یدغدغگیشدن... از وانمود کردن به ب دهیام... از انتظار... از کوب_ولم کن روحا... خسته

 کردن خودت؟ تیاذ ؟یریگتو خوردن؟ گوشه یروادهیز نه؟ی_و راهش ا

 گفت: یاو با لحن خفه دیکش یپوف لگونین

 _تنهام بذار...

 کرد. ینچ روحا

 کتکش بزند. ریدل س کیو  فتدیهمانجا با مشت و لگد به جانش ب خواستیم دلش

 نبود! یچه کند که آدم قلدر اما

 را گرفت تا بلندش کند. لگونین دست

 هم سر پا شد و تلوتلوخوران دنبالش به راه افتاد. او

 .شدیو رد م پراندیم لگونیبه ن یزیچ گذشتندیکه م یکنار هر کس از

 توقف کرد و به سمتش برگشت. یدر یجلو روحا

 .شهیم یزیعمارت آبرور میبرگرد ینطوریبپره. ا اتیبزن به دست و صورتت مست یآب هی_برو تو 

 بندش افتاده.درست کن...  لباستم

 :دیبرد و کنار گوشش غر کتریرا نزد سرش

وقت  هیتو رو بپام که  یچهار چشم دیقدغنه احمق؟ االن من با نمونیتو قوان یمست یدونی_مگه نم

 ...نمیکل محفل به باد بره. برو تو بب یند یزیچ یسوت

 کرد. یبهداشت سیاش وارد شد او را ناچار به پا گذاشتن در سروکه به شانه یفیخف فشار
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 .فتدین نیتا تعادلش به هم نخورد و زم ردیبگ ییروشو یآخر فقط توانست دستش را به لبه یلحظه

 .کردیم ینیگردنش سنگ یو سرش رو آمدیشدت خوابش م به

 .ختیریروحا هم بدتر اعصابش را به هم م یکارها نیا

 شد. رهیخود خ روحیب یبخار گرفته به چهره ینهیرا باال آورد و در آ سرش

 نمانده بود. یباق یاثر چیه ششیدو ساعت پ یو انرژ جانیه از

 افتاد... یکوفت یهایدنیمغزش را گاز گرفت که به جان آن نوش یخر کجا دانستینم

حال بر  یایاو را به دن یاما تا حدود کرد،یرا خراب م ششیآب سرد به صورتش آرا برخورد

 .گرداندیم

 را کرد... نکاریا دوباره

 بار... سه

 بار... چهار

 بار... پنج

 آب داد. ریبه بستن ش تیو باالخره رضا دیآیحس کرد نفسش باال نم گرید

 شده بود. یسطح یکه در چشمانش رفت باعث سوزش یآب

 برگشت. دیکشیکه کنارش با دقت خط چشم م یسمت دختر به

 نداشت. یگرید یچاره یول زد،یجلف م یاندک

 ؟یپاککن دار ری_ش

 .دیبه سر و وضع او انداخت و خند ینگاه دختر

 نگفت. یزیرا به سمت او هول داد و چ فشیک

 زد. یپوزخند لگونین

 نداشت. یچندان شیآرا

 آمد. رونیب سیاش را پاک کرد و از سرودور چشم و رژ لب پخش شده یاهیس فقط

 .داشتیبرم یمضطرب یهاو قدم دیپلکیهمان اطراف م روحا

 به سمتش آمد. دیدر را شن یصدا یوقت

 ؟ی_خوب

 ام داغه._هنوز کله
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 نثارش کرد. یلب فحش ریز روحا

 ابله! یداشته باش یا_البته اگه کله

 آن ولو شد. یرساند و رو یخال یصندل نیترکیخود را به نزد لگونین

 .دیرسینم یاجهیبه نت چرخاندیچشم م تیچقدر در جمع هر

 بود. دنیدر حال ترک اشنهیقلب داشت و س خفقان

 .گرداندیو دوباره حس رخوت را به جانش بر م کردیاش مکالفه یاحساس داغ هنوز

 .کردیاز حرارت درونش کم م یجور کی دیبا

 ...شمیبالکن کجاست. دارم خفه م نی_از اردالن بپرس بب

 .کردیم مانشیقطعا پش دادیامشب روحا را دق نم اگر

 جمع شد. هیرفت و صورتش به حالت گر برهیو یروحا رو یهاشانه

 را تکرار کرد. لگونیاردالن تافته را صدا زد و سوال ن یجا به

 را نشان داد و از آنها فاصله گرفت. یبا انگشت سمت لگونیبه ن یاجمال یبعد از نگاه زین او

 .ای_بلند شو دنبالم ب

 .رفتیسو و آن سو م نیدنبالش به ا دیبا یروحا مادرش شده بود و او مانند جوجه اردک امشب

 و پر زرق و پر خود را بر سرشان گسترده بود. اهیس یپارچه آسمان

 و چسبنده... ظیغل یکیبا تار یشب

 شود. ارتریتازه کند و هوش یباعث شد نفس رونیب یهوا یخنک

 آمد. رونیب الیاز عالم فکر و خ یکم بازتر شدند و چشمانش

 گفت: حالیو ب دیرا مال شیگلو ریبه ز سر

 ؟ی_چرا اردالنو صدا نزد

 و پا عوض کرد. دیچهره در هم کش روحا

 .چهیپاپ اد،یی_ازش خوشم نم

 خودش نبود. یبه اراده لگونین پوزخند

 داد و براندازش کرد. هیها تکپشت به نرده از

 هواتو داره! یلی_بگو عمو جونت برات دکش کنه. اون که خ

 نکرد. یاول توجه روحا
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 از آن بود که متوجه منظور او شود. ترکسل

 افتاد و سرش را باال آورد. اشیکم کم دوهزار اما

 .کردیرا نگاه م لگونین یکرده بود و جور بد زیرا ر چشمانش

 ؟یندازیم کهیت ی_االن دار

 ؟یکنیفکر م ی_نه... تو چ

 ؟یمن دار کاریبه سرت نزنه. چ یهوس عاشق یخواستی_م

 ار.ک چی_ه

هواتو بخور بلکه  ستاییوا نجای. تا برگردم تو هم هممیخراب شده بر نیاز ا ارمیلباسامونو ب رمی_من م

 ...شعوریعقلت برگرده سر جاش ب کمی

 ادامه داد: شیهابه غر زدن یلب ریز شدیکه از بالکن خارج م نیبرگشت و در همان ح روحا

 به من چه؟ نتتیبی_پرهام به چشم بچه م

 چشم فرو بست و سکوت کرد. لگونین

 دانست؟یحس چه م نیا یاز کهنگ روحا

 .شدیمتالطم نگاهش حال آرام شده بود و به ندرت مواج م یایدر

 ...دیدیکس عمق دردش را نم چیغم داشتند و ه یآب یهالهیت آن

 دوشش انداخت. یاو را رو یبرگشت و مانتو روحا

 برد. الیاز آن و رونیتوانش را کشان کشان تا بو جسم کم دیچیشالش را دور سرش پ یسرسر

 گفت: یبه او انداخت و عصب ینگاه چپ ستادندیا نیکنار ماش یوقت

 !یهر دومونو به کشتن بد ینیپشت فرمون بش ییایحالت ب نیمونده با ا نمی. همنی_برو اون طرف بش

 نشست.را دور زد و  نیاو ماش انیپایب یخسته از غرولندها لگونین

 .یندار نامهی_تو که گواه

 _الاقل عقلم سر جاشه. کمربندتو ببند حرفم نزن.

 کرد. یادستش را به سرش گرفت و ناله لگونین

 همراه خود آورده بود! زیکرده بود او را ن یغلط عجب

 نداشتند. یتمام شیهاانگار مالمت امشب

 ما رو... ینکن دی. تو حواست به جلوت باشه امشب شهشمی_باشه بابا ساکت م
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 _اوهو... خانوم طلبکارم هست!

 .دیطاقتش طاق شد و به سمت او چرخ لگونین

 گفت: یو شاک معترض

روشن کن  ای! یبزن یتونیاستارتم نم یحت ستعیضا یکه تو پشت فرمون نشست نجوریا ؟یکنی_بس م

 برونم! اه... نمویطرف بذار خودم ماش نیبتمرگ ا ایب ای فتیراه ب

 او مات و مبهوت مانده بود. یاز فوران خشم ناگهان روحا

 برگردد. شیچشمانش بخوابد و حواسش سرجا یتا گرد دیطول کش یکم

 لب زد: چرخاندیرا م چیباال انداخت و همانطور که سوئ ابرو

 به رخ ما بکش... هنر کرده! تویزپرت ینامهیگواه ی_حاال تو ه

 .دیانجامبه طول  یساعت میتا عمارت ن دنشانیرس

 را در آورد. لگونیاشک ن اطیپارک داخل ح یآمدن از جا رونیبماند که چطور سر ب حال

 بود. دهیجانش را چسب یرا فراموش کرده و دو دست یکه در راه مست آنقدر

 انداخت. رونیب نیاش را رها کرد و خود را از ماشتوقف کرد نفس حبس شده اطیمقابل ح نیماش یوقت

 شد. اطیبه روحا و دست فرمانش فرستاد و وارد ح یدل لعنت در

 قدمش شود.برسد و هم زیصبر نکرد او ن یحت

 .دیخود را بغل کرد و به داخل عمارت دو دستان

 .ندیساعت از شب بب نیبد و ا تیوضع نیاو را در ا ینبود کس درست

 ...شدیمادرش بد م یبرا

 !دادیبمب صدا م یاندازه شیهاسر و صدا حرکت کند باز هم تق تق کفش یب کردیم یچه سع هر

 گشت. دشیکرد و به دنبال دسته کل بشیبا هول و وال دست در ج دیدر اتاقش که رس به

 .دیرنگ از رخش پر دندیرس بینوک انگشتانش به ته ج یوقت اما

 گم کرده باشد؟ یدر مهمان نکند

 و رو کرد. ریرا ز شیهابیتمام ج نباریا

 که نبود... نبود

 ؟یگردیم نای_دنبال ا

 دروغ گفته بود. ستادیکه در آن لحظه قلبش از حرکت نا گفتیم اگر
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 از او نامش را خواندند: اجازهیب شیهادو دستش شل دو طرف بدنش افتادند و لب هر

 _پرهام؟

 صدا کردن او نرفته بود. ییبار دا ریوقت ز چیه ریچند سال اخ نیا در

 شد؟یدر لحنش حس نم یامواخذه اینکوهش  چیچرا ه پس

 حرکت برگشت.  کیجبران کرد و در  قینفس عم کینفسش را با  کمبود

از او  یزیچ شیرایبود و جز برق چشمان نافذ و گ ستادهیقسمت راهرو ا نیترکیدر تار قایدق پرهام

 .شدینم دهید

 و ابهتش را آشکار نمود. یدگیو ورز دینور ماه کش ریکه به جلو برداشت قامت او را ز یقدم

اش به در چهره شد،یو ترسناک که باعث حساب بردن از او م ظیاز از آن اخم غل یخالف قبل خبر بر

 .خوردیچشم نم

 .آمدیو بدون نرمش به نظر م یحال باز هم جد نیا با

 رفته بود! لگونین نفس

 نفس بکشد... دیترسیم

 شود! دیدود ناپد ایاو مانند ابر  و

 در هوا انداخت. شیاو تکان داد و برا یرا که در دست داشت جلو یدیدسته کل پرهام

 افتاد. نیبه زم دیتا به خود بجنبد دسته کل لگونین

 خم شد و آن را برداشت. دستپاچه

 است! دهیاز سرش پر یکامال مطمئن بود که مست گرید حاال

 خود را لو ندهد. نیاز ا شتریکرد نگاهش را بدزد و ب یسع

 _سالم.

 . روحا کجاست؟لکی_ع

 و در دامن غم پرتاب کرد. دیکش رونیب جانیرا از ه لگونین کبارهیسوال به  نیا

 نگاهش رنگ باخت. اقیاشت هیاز ثان یکسر در

 گفت: نیو سر سنگ دلخور

 ...کنمیصداش م رمی... االن مومدی_پشت سر من داشت م

 کار دارم... تنها._نه، صبر کن. با خودت 
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 تر کرد.و آنها را پررنگ دیجه لگونیدر چشمان ن یبرق

 سرش را باال آورد. اقیاشت با

 شفاف بود. یلیخ لبخندش

 او زمزمه کرد: یبه چشمان خاکستر رهیخ

 _من؟

 .ای_آره تو. دنبالم ب

 او بخواهد و نرود؟ شدیم مگر

 !کردیم اشیهمراه او با جان و دل رفت،یاگر پرهام به جهنم هم م اصال

 اش را نشنود.زده جانیاو کوبش قلب ه کردیخدا خدا م فقط

خود داشت مشامش را از عطر  بیکه دست در ج یو در حال ستادیفرم عمارت ا رهیدا وانیدر ا پرهام

 پر کرد. اطیداخل ح اهانیدر هم گل و گ

شده  دهیعطر شبانه و مست کننده کش کی یجستجو یفقط برا قینفس عم نیکه ا دانستیم لگونین

 است...

 ...اسی عطر

 یهااز نرده یفیزار و محصور در ردکاشته شده در چمن اسیرز و  یهااز بوته ینوار وانیا مقابل

 بود. یآهن

 .داشتیو نگاه از آنها برنم شدیم نییپرهام آرام باال و پا ینهیس یقفسه

 .یریگیسابق فاصله م یتو از اون پروشا گذرهیکه م ی_هر روز

 نگفت. چیانداخت و ه ریسر به ز لگونین

 او ثابت ماند. یرو اشرهیو نگاه خ دیگردن پرهام چرخ اما

 ؟یقابل کنترل شد ریو غ یتا چه حد خودرا یکنی_حس نم

 _من... من...

م... بعد از کوره در بر کهویبشم و  یبه الالت بذارم و آخرش عاص یلیل شهیکه هم ستمین سوی_من آ

 !لگونی... نیکنیو تو هم خوب گوش م زنمیبشم! حرفم رو رک بهت م یمجبور به ناز کش

 در خود جمع شد. شتریآب دهانش را با سر و صدا قورت داد و ب لگونین

 سخنانش بود. یو منتظر ادامه ستینگریبه او م نیو شرمگ دهینگاهش را باال کش حاال

 نام دومش از زبان او را هم هضم نکرده بود. دنیشن هنوز



 

 behtarinromanha.irبرای دانلود جدید ترین رمان ها به وبسایت بهترین رمان ها مراجعه نمائید .                                     47

 اشر : بهترین رمان هان                          ندوری: زهرا با سندهینو                   طوفان)جلد دوم ماه خاموش( راثیرمان: م

 _تو االن چند سالته؟ نوزده؟

 ...ستی... ببای_تقر

... تو ناز و یپر قو بزرگ شد یسال ال زدهیتو س میرو کنار بذار اتی_پس اگه هفت سال اول زندگ

و آرامش  یچهارم خوش کیوقت  چیثروت رو داشت، اما ه نیبه سن االن تو بود هم یوقت سوینعمت. آ

. چون جز زدنیم یلیمرگ رو سر و صورتش س یهابال شهیتو رو تجربه نکرد. چون هم تیو امن

 فشار مشکالت مرد شده بود، مردتر از ما! ریدادن نداشت. چون ز هیتک یرو برا یکس چیخودش ه

 اش را گرفت و سرش را باالتر آورد.عادت ترک نکرده چانه کیشد و طبق  ترکیاو نزد به

 او وحشت نگاهش را پر کرد و رعشه بر اندامش افتاد. یحرکت ناگهان نیاز ا لگونین

 را نداشت. یکار چیقدرت ه ینفوذ یهاچشم نیا نیبذره ریز

 کیخراش کوچ هیکن با خودت که طاقت  سهیتجربه نکرده باشه. مقا سوینمونده بود که آ یدرد چی_ه

که برات  یکس یهاو جبران محبت یقدردان یبه جا. حاال تو ادیو زود اشکت در م یرو هم ندار

 یبرات نکرده که تو دار کاریچ گهید سویآ ؟یکاریاش ماندوه و رنج به چهره یکرده دار یمادر

 منتظرم! لگون،یبگو ن ؟یکنیم یهاشو سر اون خالعقده

 را رها کرد و عقب رفت. لگونیفشار ن با

 برد. شیل موهادست داخ یعصب یو با حالت دیبه او چرخ پشت

 شود. یعصبان لگونیروحا و ن یرو آمدیم شیپ کم

 هم از آن مواقع نادر بود. االن

 .دادیانجامش م دیکرده است، اما با یروادهیز دانستیم

 .دیها نشست و گردنش را مالپله یتر و محزون او رو دگانید مقابل

 .دادیرا نشان نم یزیچهره چ یول کرد،یم یریحس پ دل

و باز هم  زدیزمان با سه بچه سر و کله مکه چطور هم کردیم نیرا تحس سویآ یو حوصله صبر

 بود. یلبخند بر لبانش جار

داد،  صیکه دست راست و چپش رو از هم تشخ ی_من بچه ندارم... اما اگه داشتم... از همون موقع

تو  یمتیبفهمه آرامش چه ق... تا بعدا کردمیبراش رو م ویزندگ رحمیب یو دردها هایاول سخت

 .یو تازه طلبکارم هست یزنیدست و پا م یآوار خوشبخت ریداره. نه مثل تو که ز اشیزندگ

 را نگاه کرد. لگونین دوباره

 از سرزنش و تاسف... پر

بهش سخت  یادیدارم ز کننیفکر م هی. بقارمییمرد بار م هیرو  رانیکه دارم برادرت م ی_همونطور

 نکهیا یالماس برا هیکه  دونهیرو خراب کنم. اما مادرت خوب م اشیبچگ ستیست نو در رمیگیم
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حس  دشجمله رو با تمام تار و پو نیا یتراش بخوره. چون خودش معن هاغهیت ریز دیبا رهیشکل بگ

با تمام  یبده، زندگ ادیرو بهش  زایچ نیمثل من رو نداشت که ا یکرده. منتها اون زمان کس

 شد. حاال هم برو و خوب به حرفام فکر کن. سویخودش معلم آ هاشینامرد

 براق شده بود. لگونین چشمان

 .کردیاو را نگاه م یچارگیروان شده و با ب شیهاکه اشک شدیم یمدت

 .کردندیکم م نشانیب یفضا یکیاز تار اطیبلند ح هیپا یهاچراغ یسوکم نور

 .دینگاه او د یهاشهیلحظه تمام سرگذشت دردناک خود را پشت ش کیدر  پرهام

 ...شیهاچشم در

 رنگش... یآب یهاچشم

 .دندیلرزیم اسیغبار  ریصورت روشن و پنهان شده ز کیقاب  انیزده که مدرخشان اما غم یگو دو

 .دیچنبره زده بود ترک لگونین یکه در گلو یبغض

 انداخت. ینیبر قلب پرهام سنگ نیغمگ یملود کیآن مانند  یصدا و

 نرفت... اما

 قهر نکرد... گرید

 نداد... حیفرار را به قرار ترج گرید

 افتاد. نیاو به زم یرفت و مقابل پا جلو

 جلوه دهد. فیخود را خوار و خ ایکند و  یینمامظلوم خواستینم

 .کردیم یآن لحظه واقعا احساس سرخوردگ در

 ._پس... تو هم معلم من باش..

 خود داشت. یدر بدون نرمش نشان دادن چهره یهمچنان سع پرهام

 انگشتان لرزان خود گرفت و فشرد. انیدست او را م لگونین

 گفت: یشتریب یدرماندگ با

هام که نکرده... من از داشته ییکه مادرم برام کرده رو دارم پرهام... نه کارها ییکارها ی_من عقده

 هام...به دل گرفتم، نه نداشته نهیک

 .دیخزیمثل روحا آرام به آغوش گرم او م شدیم کاش

 دور کرد. اریبس گرید کیبود آنها را از  دهیکش وارید نشانیب ریکه در چند سال اخ یافاصله اما

 که مصببش خودش بود... یافاصله
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 ...سویاش آکه سازنده یوارید و

 حواسش به او و پرهام بوده است... شهیکه مادرش هم دانستیم

 کردیمجبورم م شهیخودم تجربه نکردم... مامان هم اریرو به اخت یزندگ یهاییبایوقت ز چی_من ه

مد  یکه من دوست داشتم رو قبول نداشت، وادارم کرد رشته یاسرم تو کتاب و درس باشه... رشته

د و اجازه نداد یچسب ین ثبت نام کنم... منو دو دستنظر اون رو انتخاب کنم... تو دانشگاه مورد قبول او

 نه خودم... خواد،یرفتار کنم که اون م یطور خواستیبرگردم استانبول... ازم م

 باال گرفته بود. اشهیگر یصدا

شهر رو دوست ندارم...  نیتو ا یبلند دوست ندارم... اسم پروشا رو دوست ندارم... زندگ ی_من مو

 یلیعمارت رو دوست ندارم... نشستن ور دل مامانم رو هم دوست ندارم... من خ نیرفت و آمد به ا

 ؟یرو دوست ندارم پرهام. پس چرا ازم توقع سازش دار زایچ

 اشاره کرد و ادامه داد: دیتپیآن م ریز قرارشیکه قلب ب یانهیس به

منو به چشم  نجای... اارمییمحفل سر در نم یتای... از فعالستیکدوم از خواستگارام ن چی_من دلم با ه

کنه.... خسته شدم پرهام... من خوشم  بندمیپا نجایداره که هم ی... اما مامان سعننیبیم یاضاف هی

 ...شمیم یها باهام رفتار بشه... دارم عاصمثل بچه ادیینم

 پرهام گذاشت و دست او را به قلبش چسباند. یزانو یرا رو سرش

 .ستیآرام گر آرام

 .اوردیحسرتش را به زبان ن نیترسکوت کرد و بزرگهم  باز

 آن حرف زد. ینبود که بشود راحت درباره یزیعشق چ درد

 به خود او دلباخته بود... قایکه دق یهم در مقابل همان کس آن

 پشتش احساس کرد. یفیخف ینیسنگ

 را از هم فاصله داد و با دستش او را وادار کرد تا به آغوشش پناهنده شود. شیپاها پرهام

 .دیخند صدایب هیگر انیچند لحظه م یبرا لگونین

 ...اندازهیو شوق ب یناباور از

 ستبر و گرم او گذاشت و دست دور کمرش حلقه کرد. ینهیخدا خواسته سر بر س از

 بغل کند.را  ستشیکه تمام هست و ن خواستیم انگار

 آن را نوازش داد. یخاص متیپرهام دوباره بر پشتش سوار شد و با مال دست

 !یگنده کرد کلیکه. فقط ه ینکرد ی... فرقیالوس گذشته ی_تو هنوزم همون دختربچه

 .دیخند دهیبر دهیبرد و بر ادیرا از  هیبه کل گر لگونین نباریا
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 .دیبه او چسب ترسفت

 ؟یبا مادرت حرف بزن ینیبش یوقت نرفت چیه _تو که انقد دلت پره، چرا

... نزدم؟ هر وقت... زبون به اعتراض باز کردم... گفته که بخاطر... خودمه... و نگران ی_فکر کرد

 ...مهندهیآ

 ست؟یبرات ن یاقانع کننده لیدل نیا نی_و ا

 :دینال لگونین

 خودمه نه اون... یزندگ نی_پرهااام... ا

رفت  خوادیکه دلت م یبا هر ک ،یهست یوقت مهمون ریها... هر شب تا دبهت سختم نگذشته نی_همچ

 ...یکه تو دستت گرفت نمیآرشاو اریاخت ،یپسرونه درست کرد توافهیو ق ختیر ،یکنیو آمد م

 _خب... من...

 فهمم؟ینم ی! فکر کرددهیالکلم که م ی_دهنت بو

 از خجالت گل انداخته بودند. لگونین یهاگونه

 کنارش نشست. ریاز او جدا شد و سر به ز زانیآو یلب و لوچه با

 لب گفت: ریو ز دیکش یبرقرار شد که پرهام پوف نشانیسکوت ب یمدت

 ... قهر نکن حاال...طونیلعنت بر ش ی_ا

 به خنده افتاد و سرش را باال آورد. اریاختیب لگونین

 .کردیچپ چپ نگاهش م پرهام

 !ستیکه منظورش بد ن دانستیم لگونین یول

 چرا برعکس عمل کرد؟ سویآ اد،ییسوم لوس و ننر بار م ی_معموال بچه

 !یخودتو لوس کن یک یداره برا ی_خب... بستگ

 .دندیپرهام به سمت باال جه شیابروها

 شدت گرفت. لگونین یخنده

 ریز خوابونمیم یکیبرو و برگشت  یدختر دوست باشما... ب ستمیمن پدرت ن نی_هللا و اکبر... بب

 گوشت!

 که بر لب داشت گفت: یقیصورتش را جلو برد و با لبخند عم لگونین

 _خب بزن.

 نگاهش کرد. یچند لحظه خنث پرهام
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 بلند شد. شیزد و از جا یلبخند محو سپس

 در همان حالت خشکش زد. هیبه مدت سه چهار ثان لگونیکه ن یناگهان آنقدر

 .ستادیو کنارش ا دیبه خود آمد مثل برق از جا پر یوقت

 نصف او بود. کلشیو ه دیرسیپرهام م یتا شانه قدش

 ؟یریم ی_دار

 .ششیدارم. آدام منتظره که برم پ یکار هی رونی_آره، ب

 _منظورت از اون کار... شکاره... درسته؟

 اش افتاد.اخم بر چهره ینیماند و کم کم سنگ حرکتیب کردیم میکه ساعتش را تنظ یدر حال پرهام

 او خشک جواب داد: یزده جانینگاه کردن به صورت ه بدون

 _آره.

 داره شکارتون؟ یاشده نیی_زمان تع

 _نه.

 ن؟یکنینم هیها تغزاز خون انسان گهی_د

 در هم رفت. شتریپرهام ب یهاسگرمه

 متوجه آن شود. لگونینبود که ن یاو را نگاه کرد اما نور به قدر سرکوبگرانه

 .کنمینم نکاروی_"من" ا

 درسته... دمیکه شن ییزای_پس چ

 ؟ییزای_چه چ

 .تهیمنبع خون آدام همسرش آفرود گنی_م

 مسائل رو نداره. نیبه ا دنیسرک کش یهم اجازه سویآ ی. حتلگونی_سرت به کار خودت باشه ن

 !کنمی... خواهش مگهیسوال د هی_فقط 

 .دیکش یقیساعت را به مچ دستش بست و کالفه نفس عم پرهام

 .شنومی_م

 ؟یلب به خون مادرم نزد چیسال ه زدهیس نی_تو ا

 پرهام رنگ عوض کرده بود. یچهره

 شد. رهیچشمانش خ یفروکش کرده جانیبه ه یشد و برزخ کیبه او نزد یزیدآمیحالت تهد با
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 .شدیغالب م لگونیاندک اندک داشت بر ن ترس

 شده بود... مانیخود پش یسرعت از گفته به

 ...خوامی_معـ... معذرت... م

 سوی. خون آزنمیاگه خودش هم بخواد من بهش دست نم یمن امانته. حت شیگنج باارزشه که پ هی_اون 

 نیکنه قبول ندارم. حاال برگرد و برو اتاقت. ا فیکه خواهرم رو ضع یقدرت مطلق، من قدرت یعنی

 ننت. برو!یوضع بب نیتو ا ادیی. خوشم نمپلکنیپسر دور و بر اتاقت م یاواخر چندتا از کارآموزا

 .شدیدور افتاده از آب باز و بسته م یمانند ماه لگونیدهان ن

 از او فاصله گرفت. یدیشآمد و با گفتن ببخ رونیخود ب یآخر پرهام از حالت بهت زده بینه با

 .کردینگاه او را حس م ینیرا در قفل در بچرخاند و وارد اتاق شود سنگ دیکه کل یوقت تا

 محض بستن در پشت آن سر خورد و نشست. به

 رفتن او را بشنود موفق نشد که نشد. یپا یکرد تا صدا زیچقدر گوش ت هر

 .دیگذشت و به درازا کف همان اتاق خواب هیقض نیا از

 !کردیقلبش را در مغز خود حس م ضربان

 به شماره افتاده بودند و بدنش گر گرفته بود. شیهانفس

 زد. یلبخند پت و پهن ارادهیب

 ..."ننتیوضع بب نیتو ا ادیی. خوشم نمپلکنیپسر دور و بر اتاقت م یاواخر چندتا از کارآموزا نی"ا

 که؟! شدیخطاب نم وانهید گشتیشبانه برم یو دوباره به آن پارت شدیاالن بلند م اگر

 !شناختیسر از پا نم یاز خوش آخر

 .رفتیباد کرده است ته دلش غنج م شیپرهام برا رتیرگ غ نکهیتصور ا از

 ...شدیامشب تمام نم کاش

 ...رفتیپرهام نم کاش

 !بردیکاش او را هم با خود م اصال

 شد؟یمگر چه م خب

بخت  دیخرگوش سف کی یکه الشه یریدرختان، با ومپا انینور ماه م ریگشت و گذار عاشقانه ز کی

 !دیچکیاش خون مبلند شده یهادندان انیو از م دیکشیبرگشته را به دوش م

 و غلت زد. دیمزخرف خود غش غش خند االتیخ به

 باشد... یبود پرهام آنطور آدم محال
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وسواس  زهایچ نیتریداشت و در انتخاب سطح یدر هنگام غذا خوردن هم ژست خاص یکه حت یکس

 باشد! یشکل نیا توانستینم دادیبه خرج م

 جا بلند شد و به سمت تخت رفت. از

 اش به هوا برخواست.درمانده یفنرها یآن آن انداخت که صدا یخود را رو یطور

 

 

*** 

 

 .تاختیو در دشت م شکافتیرعد هوا را م همچون

 .کردینم یاما او توجه خوردند،یرقصان اسب به صورتش م دیسف یهاالی

 را داشت... ییبایز ییرها حس

 پرواز پرنده از قفس... مانند

 که از چله رها شود... یریت ای

 دوست داشت. تینهایحس را ب نیا

ه شد کیبود و با چشمان بار ستادهیدور از آن محوطه ا یاکه در نقطه یانه ساله اما درشت جثه پسر

 آرام گفت: کردیاو را تماشا م

 نگاهش نکرد... شهی... نمهینقاش هیبه  هی_شب

 مانند او دستانش را پشت سرش قالب کرد و سر تکان داد. پرهام

 گم؟یشماست. درست نم یفراتر از خواهر برا یزی_مادر چ

 .دیبا وقار او را کاو یپرهام چهره نگاه

 نهفته بود. شیرفتارها یدر تمام یوجود سن کمش متانت و غرور خاص با

 پرهام دوباره متولد شده بود! انگار

 پسر؟ ستیدوست داشتن ن قی_به نظرت اون زن ال

 زدیکه سوار بر اسب خود دشت را دور م سویزد و بدون چشم برداشتن از آ یلبخند مغرور پسرک

 گفت:

از جسمش  باتریبزرگ ز ی... با روحایدن نیجدا از ا یکهیت هی... ییست داموجود ناشناخته هی_اون 

 .کنهیحد خاص م نیکه اونو تا ا
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 .هیبابیز فی_توص

 دیمن هستن که با یزندگ یهاییدارا نیتر. اون و خواهرم خزان باارزشییدا پرستمی_من مادرم رو م

 ازشون محافظت کنم.

 کردیاسب را نگاه م و متوقف شدن سویافسار توسط آ دنیکه کش یکرد و در حال یاخم نامحسوس پرهام

 موشکافانه گفت:

 ه؟یچ اتیتو زندگ لگونین گاهی_پس جا

 پوزخند زد. رانیم

 !دمیوقت اون دختر حرف گوش نکن رو به چشم خواهر ند چی. هادیی_من ازش خوشم نم

 از او فاصله گرفت. یگرید یکلمه یزد و بدون ادا یچرخ

 شود. دیکه ناپد یتا زمان ستادیرا به تماشا ا رانیرفتن م پرهام

 !یلحظه تنها گذاشتن بانو رو هم ندار کیکه طاقت  نمیبی_سالم پرهام. م

او را بلند  یخنده یرا نسبتش داد و صدا یلب لقب زشت ریآدام کرد و ز یشانه یحواله یمشت پرهام

 کرد.

 و گفت: دیپاش شانیبه رو یلبخند معنادار گذشتیکه از کنار آنها م یدر حال تیآفرود

 !زمی... حسود نباش عزیپرهام. ه زنهیحرف رو م نیالماسم ا شیپ شهی_به منم که هم

 .دیخند یبلندتر یبا صدا نباریا آدام

 :دیپرس عیخوددار باشد سر دنیخند هیدر قض کردیم یکه همچنان سع پرهام

 آفرو؟ یری_کجا م

 به بانو خبر بدم که همسرشون برگشتن. رمی_م

 نگفت. چیصورت پرهام نشست و هبر  هیبه ال هیال اخم

و با سلما بگو و بخند  دهیخزان را در آغوش کش ستاده،یا دشیتپه کنار اسب سف نییرا که پا سویبه آ آدام

 شد. رهیخ کردیم

 گفت: نیهمان ح در

و  سوی. فقط بخاطر آادییآوردن. مسلمه که از محفل و آدماش خوشش نم فیآقا تشر نی_چه عجب... ا

 .کنهیهاش سکوت مبچه

 و پر تمسخر بود. یسکوت طوالن کیپرهام فقط  جواب
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در  یرییهم تغ شدیم ترکیو نزد کیکه از پشت سر هر لحظه نزد ینیسنگ یهاقدم یبا صدا یحت

 .اوردیحالتش به وجود ن

 _باباااا!

دوان دوان و نفس زنان از تپه باال آمده  اقیو اشت جانینقش با آن صورت سرخ شده از ه زیر خزان

 .کردیبود و نگاهش اطراف را جستجو م

که کنار  یبعد در آغوش مرد یبر سرعتش افزود و کم افت،ی گشتیرا که به دنبالش م یکس یوقت

 حل شد. د،یکشیو انتظار او را م ستادهیپرهام و آدام ا

اش و قربان صدقه فشردیرا به خود م شیبایو ز یدلتنگ و مهربان دختر دوست داشتن نیآرشاو

 .رفتیم

 .شدیو از آغوشش جدا نم دادیلحظه هم مجال نم کی یحت خزان

 دستانش بلند کرد. یو او را در همان حالت رو دیخند نیآرشاو

 اش گفت:با لحن کودکانه خزان

 ...ترسمیمن بدون تو م ؟ییبابا ی_کجا بود

 دلت برام تنگ شده؟ نهمهیاش سه چهار روز نبودم. ادلم... همه زی_عز

 نرو بابا... ییبدون من جا گهی_آره... د

 .کردیآنها را تماشا م یمحبت پدر و دختر یرنگداشت با لبخند کم آدام

 کند. کیبرنگشت با او سالم و عل یپرهام حت یول

 ب شده است.آن دو چطور شکر آ یو آدم خبر داشتند که رابطه عالم

 کم نشده بود. گرید کیآنها به  ینهیاز خصومت و ک یاده سال ذره نیا در

 که جون دخترت به خطر افتاده بود! ی... زماننیآرشاو یبرگرد شی_توقع داشتم دو شب پ

 خود به سمت او برگشت و سرد نگاهش کرد. دارشین یجمله نیاز زدن ا بعد

 او را برانداز کرد. یسر تا پا دنیو بدون رنج دیبه سمتش چرخ زین نیآرشاو

 نشده بود. یزیرسفر از قبل برنامه نیاومد... ا شیپ هوی_

 نشده بود! یزیر_اون حمله هم از قبل برنامه

 پرهام. ادییبدون من هم از پسش بر م سوی_آ

 لب پرهام آهسته کش آمد. یگوشه

 تاسف گفت: پر



 

 behtarinromanha.irبرای دانلود جدید ترین رمان ها به وبسایت بهترین رمان ها مراجعه نمائید .                                     56

 اشر : بهترین رمان هان                          ندوری: زهرا با سندهینو                   طوفان)جلد دوم ماه خاموش( راثیرمان: م

 ها؟بچه ای_از پس خودش 

 سکوت کرد. یزد و مدت یپوزخند نیآرشاو

 قدم به سمتشان برداشت. کی

 را مقابل صورت او برد و کوبنده گفت: سرش

ده سال  یجهیاعتماد نت نیاما من به وجود خود همسرم... ا ،یدار مانیخواهرت ا یهایی_تو به توانا

 مشترکه برادرزن! یزندگ

و  دیخزان را به خود فشرد و راهش را کش زدیکه او را از دور صدا م سویرا گفت و در جواب آ نیا

 رفت.

 اش داد.در چهره یقیعم یرا به سرما شیپرهام جا تمسخر

اش به دشت مستانه یهاخنده یبه او چقدر مشتاق است و چگونه صدا دنیرس یبرا سویکه آ دیدیم

 .بخشدیروح تازه م

 پسر. ترسمیساله م زدهیخصومت س نی_از سرانجام ا

سرخ  یهارا بغل کرده و پر عطش لب سویکه چطور آ نیرا گفت و بدون نگاه کردن به آرشاو نیا آدام

 آنجا را ترک کرد. دیبوسیاو را م نیو نرم

 هم نگاه از آن صحنه گرفت و با فاصله پشت سر او به راه افتاد. پرهام

 نبود. یطوالن ریشده در جنگل مس یعمارت مخف تا

را  ینداشتن وقت کاف یو بهانه کردیاو را دک م یبا بدخلق وردخیکه برم یراه به هر کس در

 .آوردیم

 گرفت. شیرا در پ لگونیاتاق ن ریرا به عمارت رساند و مس خود

 د،یاتاق اسات س،ی(، اتاق فکر، سالن مبارزه، کالس تدریاول از سالن اجماعات) تاالر اصل یطبقه

 شده بود. لی( تشکیپ یآ یداران چهار عنصر)در بخش وو مقام رهیمد ئتیه

ها به کار گرفته از اتاق یکیاقامت در  یرا برا شانیهایو روحا که تمام پارت لگونیاتاق ن یاضافه به

 بودند.

 کارآموزان بود. یدوم عمارت هم محل اقامت موقت یطبقه

م آنجا قرار آزاد و انبار ه تیسالن فعال ،یکتابخانه، درمانگاه، آشپزخانه و سالن غذاخور نیهمچن

 داشتند.

 هایمبتد یعمارت بودند که برا چیدر پ چیو پ کیو تار لیطو یتر راهروهاهمه اعصاب خورد کن از

 واردها حکم کابوس را داشتند.و تازه



 

 behtarinromanha.irبرای دانلود جدید ترین رمان ها به وبسایت بهترین رمان ها مراجعه نمائید .                                     57

 اشر : بهترین رمان هان                          ندوری: زهرا با سندهینو                   طوفان)جلد دوم ماه خاموش( راثیرمان: م

 بود. یآسمان آن روز صاف و آفتاب یابر ریدلگ یها هوااز مدت پس

مقابل عمارت بر سر و صورتشان  یبزرگ و قد یهاتر از پنجرههر چه تمام ییکه با پررو یآفتاب

 .دیکشیو قدرت خود را به رخشان م زدیم

 روزها نفرت داشتند. نیو آدام از ا پرهام

 از حرارت و پخته شدن بدنشان بکاهد! یبوزد و دست کم اندک یمیمال میآنکه حداقل نس مگر

 باز خواب مانده بود... میمتاسفانه امروز نس که

 و چند بار آرام به در کوفت. ستادیاتاق مد نظرش ا یجلو

 .ستادیباز کرد و در چهارچوب ا هوایفرصت به صاحب اتاق بدهد در را ب یکم نکهیبدون ا بعد

را داشت و در دست  لگونین یمشک یرنگ شده یاز موها یادست طره کیکه در  یدر حال روحا

 .ماند خکوبیخورد و م کهی یسلمان یچیق کی گرشید

 لب زد: ریبر لبش بلند شد و متح دهیهم با لبخند ماس لگونین

 ... شده...؟ی_چ

 ن؟یکنیم نیدار کاری_چ

 مخصوصش گفت: یبه خود آمد و با لحن چاپلوسانه روحا

 از االن. نمیا شبیعمو جان! اون از د یسر برس لیدر مواقع حساس ن ی_انگار شما عادت دار

 ثابت ماند. لگونین یپرهام رو روحیب نگاه

 دختر. یدار فیدهن لق تشر دونستمی_نم

 به روحا زد. یاشد و سقلمه دیدر جا سرخ و سف لگونین

 _عجب آدامسانا...!

 به او آموخته بود! یاز زبان آذر زیبزرگ شده در تبر یبود که روحا یاتنها کلمه نیا احتماال

 روحا از رو نرفت. اما

 .یگرام یفابشم عمو قی_خب من تنها رف

 کرد و خطاب به او گفت: لگونین یبه موها ینامحسوس یبا حرکت سر اشاره پرهام

 .ایبا من ب ل؟ینبود. ن اتیشگریکردن هنر آرا ادهیپ یبرا یامروز زمان مناسب ی_ول

 ام؟یباهاتون ب ؟ی_چ

 بار "شما"! هی شم،یبار "تو" خطاب م هی اتت؟یادب ای_تو زبونت مشکل داره 
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 :دیپر انیباز به م یبا بامزگ روحا

 داشت! یفیضع یفارس ییاز دوران ابتدا ی_و

 ... شده؟یزی... چامی_چرا... ب

 .شدیم یداشت کالفه و عصب پرهام

 معلمت باشم؟! ییخوایم ی_مگه نگفت

 !دیرسیدار به نظر مصحنه واقعا خنده نیو ا آمدیرنگ در م کیهر دفعه به  لگونین یچهره

 مانند پرهام... یعبوس و جد یمرد ینه برا اما

 ؟ی_چ

 .عیتلف کردن ندارم، سر ی. من وقت برایدیکه شن نی_هم

 پاسخ داد: لگونین یبه جا یبا خونسرد روحا

 زیر یموها نی. ارهیدوشم بگ هیبره  دیتموم نشده. تازه بعدش با شونیکه کار بنده با ا نینیبی_م

 ...چسبنیکه به سر و گردنش م یاعصاب خورد کن

 حرف او آمد: انیبه م یبا تند پرهام

خانوم  رنیگینم یرو اونطور یچیبشم. در ضمن، ق مونیپش نکهیساعت وقت داره، قبل از ا کی_

 !شگریآرا

 و با تاسف سر تکان داد. دیروحا را شن یحرص غیج یدر را ببند صدا نکهیاز ا قبل

 ساعت را آنجا منتظرش بماند. کی نیداد تا ا رییرا به سمت سالن مبارزه تغ رشیمس

را  لگونیگذاشت ن توانیکه اسمش را م یگرید زیهر چ ایو  جانیه ،یمانیپش ،یحدسش کنجکاو طبق

 به آنجا کشاند.

 بدون چشم برداشتن از ساعت خود خشک و خشن گفت: پرهام

 ... انتظارشو نداشتم.ریتاخ قهی_ده دق

 کنم... داتونیتا پ دیطول کش... نییشما کجا دونستمی_اممم... خب من نم

 .دانستیاو را نم یخجالت زده یصدا لیدل پرهام

 به صورت او انداخت و دوباره برگشت. تفاوتیب ینگاه

 یترو موشکافانه ترقیرا برگرداند تا نگاه دق شیبود نشد، اما بالفاصله رو دهیآن متوجه آنچه که د کی

 .ندازدیبه او ب

 بود. دهیاو را د یاموه دیرنگ جد شیساعت پ کی
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 ...ریاو را خ یکوتاه شده و پسرانه یموها یول

 جا خورد. افتهی رییتغ یاز آن چهره واقعا

اول رنگ  ی. ولستیبدم ن نیهمچ اتییدختردا یشگریآرا یدو سال تجربه ریکه تاث نمیبی_نه... م

 بعد کوتاه کنن! ذارنینم

 یکوتاه شده یمشک یقرار داشتند، با موها یدیو براق درشت که در قاب پوست سف لگونیچشمان ن آن

 کرده بودند. جادیا یریجذاب و نفسگ بیترک ختهیربه هم

 و خوش موزون است. فیکه اندام او چقدر ظر کردیتازه دقت م پرهام

 تا چه حد دلرباست... ییبایز نیدارد و ا یمار یمهره چه

 در سرکوبش داشت گفت: یکه سع یجانیبا ه دید شیاو را بر موها یرهینگاه خ یوقت لگونین

 بدم... یتنوع هیشده بود. گفتم  ی_ رنگ موهام برام تکرار

 .فتی. راه بستی_بد ن

 _کجا؟

 .ستادیکه به صف شده بودند ا یگذاشت و مقابل کارآموزان پاسخیسوال او را ب پرهام

 چشم دوخت. شیروداشت، به جمع روبه یکه به عنوان دختر رهبر اصل یبا همان غرور لگونین

 .دیطول نکش هیاز چند ثان شتریحالت ب نیا اما

 تر گفت:هر چه تمام تیو با جد یپرهام بدون شوخ چون

 .یکنیم نیها تمر_از امروز با بچه

 گرد شد و فکش افتاد. لگونین چشمان

 من و من گفت: با

 ن؟یتمر_بلـ... بله؟ من... 

 دوخت. دهیبه او د شهیتر از همنفوذکننده پرهام

 .ییایاز پس خودت بر ب یریبگ ادی دیمراقب تو باشه. با شهیهم تونهی_مادرت نم

 شد. رهیبه کارآموزان خ گریبار د لگونین

 دفعه پنچر شده و درمانده! نیا یول

 نفر فقط سه نفرشان دختر بودند. ی_سستیب نیب از

 !فتهیمتکبر و خودش یاز آنها هم هاندا یکی و
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 بود! لگونینظر ن نیا البته

 است. ستادهیا شیدلقک جلو کیبه او زل زده بود که انگار  یطور هاندا

 را برگرداند. شیزد و رو یپوزخند سپس

 ...امیمن از پسش بر نم ی_ول

 ...یای_بر م

 کرد. لگونیصورت ن یمشت خود را حواله هوایرا گفت و ب نیا پرهام

دست خود  یاراد ریغ لگونیصورت او متوقفش کرد، اما ن یمتر یعمدا درست در چند سانت نکهیا با

 را باال آورده و مشت پرهام را مهار کرده بود.

حرکت  کیبا  نباریلبش را کج کرد و ا یاش را رها کند، پرهام گوشهنفس حبس شده نکهیاز ا قبل

آخ و سست شدنش، او را چرخاند و  یو با بلند شدن صدا دیکوب لگونیخود را به ران ن یزانو ترعیسر

 دستانش را از پشت قفل کرد.

 وار گفت:گوش او برد و زمزمه کیسرش را نزد سپس

 .یدیمن و مادرت رو د یهاکه دوئل دونمی_ماتت نبره. از خودت دفاع کن. م

 کرد و به جلو هولش داد. شیفشار رها کیبا  بعد

 :دینال دهیو رنج دیبه گردنش کش یدست لگونین

 بود... پام درد گرفت... رحمانهیب یلی_خ

 .شدندیصورتش پاک نم یپرهام از رو یهااخم

 با تو. اشییابتدا یهاآموزش پک؟ینداره. ا یکه دشمن رحم یریبگ ادی_پس بهتره اول 

 تکان داد و جلو آمد. یبود سر ستادهیکنار هاندا ا قایکه دق یمو شراب دختر

 باال رفتند و ملتمس پرهام را نگاه کرد. یچارگیاز سر ب لگونین یابروها

 داد فعال تماشاگر باشد. حیو ترج ستادیخود کنار ا یدر چهره ینرمش چیاو بدون ه اما

 نبرد. ییآنچنان راه به جا یبا آنها سر و کله زد ول یدو ساعت بایتقر لگونین

 .گذاشتیم شیآزمودن او پا پ یخود پرهام برا پک،یگرفتن هر نکته از ا ادیاز  بعد

 هم نداشت. یگرید یچاره یکرد، ول مانیپش شیهارا از حرف لگونیکه ن یطور به

محکم و  یضربه نیشده بود صدم ریسراز شیو عرق از سر و رو زدیکه نفس نفس م یحال در

 افتاد. نیزم یرو حالیرا هدف گرفت و ب شیدردناک پرهام مچ پا
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اما  ،ی. به حرکات طرف مقابلت نگاه کن. امروز ده بار باهام رو در رو شدلین اریدر ن ی_احمق باز

در آن لحظه نقاط ضعف و قوت دشمن  یریبگ ادی دی. باهیچ امیحرکت بعد یحدس بزن یتونیهنوز نم

 ادی یفرستادتت چ سویکه آ یاون همه کالس ی. پس توگذرهیم یتو ذهنش چ یو بفهم یکن دایرو پ

 ؟یگرفت

 خشنود بود. زدیاو را پروشا صدا نم گریپرهام د نکهیاز ا لگونین

 شود. تیموقع نیمانع حرص خود در ا توانستینم اما

 که فقط خودش بشنود غر زد: یلب طور ریز

 ... چون نصفه ولشون کردم...!یچیه بای_تقر

 معترض و دلخور گفت: یبلندتر یبا صدا بعد

سطح هم یکی ی... چرا به جایاکار و حرفهتو کهنه یکار و خامم ول... من تازهستیانصاف ن نی_ا

 با تو مبارزه کنم؟ دیخودم با

 به او انداخت. یرا صاف کرد و از باال نگاه سرکوبگر راهنشیپ یقهی پرهام

 .کردندیو آنها را تماشا م ستادهیهمه کنار ا بایتقر

. بسه یدیکه تو ذهنمه رس یزیبه چ یمطمئنم کن یتونیشکست دادن خود من م_چون در آخر فقط با 

 بلند شو. گهید

 گرداند و گفت: هیبق ینگاهش را به سو سپس

 .دیبر دیتونیاستراحت و ناهاره. م می_تا

 را مرتب کرد. شیهابلند شد و لباس یبه سخت لگونیکارآموزها ن یمتفرق شدن باق با

 بدنم کبود شده... یهمه جا کنمی_حس م

 پاک کرد و ادامه داد: شرتشیت نییرا با پا اشیشانیپ یرو عرق

 بار دوم برم حموم... یبرا دی_و در عرض دو ساعت با

 .یلوس بار اومد کردمیاز اون چه که فکر م شتری_ب

 .دیکوب نیرا به زم شیدر آورد و پا هیگر یشده ادا یعاص لگونین

 نکن!کلمه رو تکرار  نیا نقدری_ا

 اش را مهار کند.تا خنده ستادیخود پشت به او ا نیآست یبستن دکمه یبه بهانه پرهام

 بود از پشت سرش گفت: ریکه هنوز از او دلگ لگونین

 بشم. ریتحق نطوریا هیبق ی. الزم نبود جلویبد ادیرو بهم  زایچ نیهم ا ییتو تنها یتونستی_م
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 _اتفاقا الزم بود...

 بار از نظر گذراند. کیبرگشت و سر و وضع او را  پرهام

 بهت دست نده! یاون حس غرور و برتر یکه تو محفل دار یگاهیبخاطر جا گهی_تا د

 جا گذاشته بود! نیزم یرا رو شیصدا ایاما گو د،یبگو یزیدهان باز کرد تا چ ریمتح لگونین

 ...زدیرا م شیهاحرف حیرک و صر شهیبس که هم نیمهم پرهام هم اتیخصوص از

 .ردیطرف مقابلش را در نظر بگ دنیرنج نکهیا بدون

 !کردیجدا م هیبود که او را خاص و از بق بشیو عج رحمانهیب یهااخالق نیهم یول

 !لگونین یجنبهیقلب ب یبرا خصوصا

آشپزخونه  ی. تو غذاخوریو لباساتو عوض کن یریدوش بگ هی یبر یتونیهات تموم شده م_اگه ناله

 منتظرتم.

 را گفت و آنجا را ترک نمود. نیا پرهام

 درنگ از سالن خارج شد. یکرد و بعد از اندک زانیاش را آولب و لوچه لگونین

جنگ برگشته  دانیکه انگار از م دیکشیم نیزم یرا رو شیو پاها کردیحرکت م حالیخسته و ب چنان

 است.

 آرا؟!_خانوم جهان

 !ستادیصاف و شق و رق ا عیرا باال انداخت و سر شیدانه از پشت سرش ابروهامر ییصدا دنیشن با

 قدمش شد.رساند و هم لگونیبود خود را به ن دهیدر سالن او را د شیپ یکه چند یجوان پسر

 .کردیم ییخودنما شیهالب یرو یبخش نانیموقرانه و اطم لبخند

 ن؟یدیکه ند یبی_حالتون خوبه؟ آس

 کرد. یقلمداد کردن او غرولند فیحرف و ضع نیبخاطر ا لگونین

 خوبم! ری_نخ

 یآقا نیبا هم قایوضع رو داشتم. دق نیهم شیدرکتون کنم. چون منم دو سال پ تونمیم ییجورا هی_

 .یسلطان

 :دیبار برانداز کرد و پرس کیاو را  لگونین

 ؟ی_االن چ

 _خب االنم دارم!

 زد. یپوزخند لگونین
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 باشه! نجایراه خوابگاه کارآموزها از ا کنمی. فکر نمستژهیبه سمت بخش و ریمس نی_ا

 .ستادیمتواضعانه سر تکان داد و ا پسر

 را بداند متوقف شد. لشیدل نکهیهم بدون ا او

 .رمی. من دنبال اون مامیلیرفته به اتاق جناب و میسرپرست ت اری. دلگونی_درسته بانو ن

 تعجب کرد. یاندک لگونین

 بود. دهینام را شن نیهم ا قبال

 با صاحبش آشنا نشده بود. چگاهیه اما

 ...ارید

 !یبینام عج چه

 برم. گهیتون من د_با اجازه

 حرف دست خود را جلو آورد و ادامه داد: نیبعد از گفت ا پسر

 _مشفق... ماهان مشفق.

 و تامل متقابال دست او را فشرد. دیبا ترد لگونین

 ...یشناسی... مگهی_منم که د

 فعال. د،ی. مراقب خودتون باشنطورهیبله هم_

 به اتاقش بود شانه باال انداخت و وارد آن شد. کیکه نزد لگونیرفتن او ن با

 .ردیبگ یبه حمام رفت تا دوش یزیشکمش بلند شده بود بدون فکر کردن به چ یکه صدا ییآنجا از

 در دست و پا نبودند راحت خشک کرد. گریرا که د شیو موها دیبه سرعت لباس پوش بعد

 چشمانش برق زدند. کردینگاه م نهیبه خود در آ یوقت

 ...ستیبدک ن رشییدر جوابش گفته بود که تغ پرهام

 !دادیرا م یعال یهمان معنا نیا و

 .ندازدیکه همانجا بزن و برقص راه ن شدیباعث م شیدرد پا فقط

 دوم رفت. یزد و به طبقه رونیاتاق ب از

 نظر دارند. ریکه تمام رفت و آمدها را ز دیدیگوشه و کنار را م یهانگهبان

 !یاکار کسل کننده عجب

 .ابدیسالن چشم چرخاند تا پرهام را ب در



 

 behtarinromanha.irبرای دانلود جدید ترین رمان ها به وبسایت بهترین رمان ها مراجعه نمائید .                                     64

 اشر : بهترین رمان هان                          ندوری: زهرا با سندهینو                   طوفان)جلد دوم ماه خاموش( راثیرمان: م

 کرد. دایپ یقسمت غذاخور نیترکیو تار نیترییرا در انتها او

 کند و به سمتش رفت. او بود پنهان یکرد لبخند پت و پهنش را که از سر شوق برا یسع

 _سالم.

 نشان نداد. یگریبه او انداخت و واکنش د یتفاوتینگاه ب پرهام

 برنخورد. لگونیبه ن اما

 کرده بود که تا آن زمان سابقه نداشت. یکار چون

 به او! توجه

 _اِ... پس غذا کو؟

 باز هم سر بلند کرد و نگاهش کرد. پرهام

 ...هانهیعاقل اندر سف نباریا

 ؟ینیبیرو جلوت نم یگندگ نیبه ا_ظرف 

 شد. رهیپز مقابلش خآب یبا دهان باز مانده از تعجب به ساالد و غذاها لگونین

 ن؟ی_ا

 .نی_آره ا

... من الیخیها؟ اصال اونا رو ببخورن بچه دنیغذا رو م نیا نجایا ؟یکنیم یشوخ ج؟ی_اسفناج؟ هو

 بخورم؟ ییغذا نیهمچ دیبا

 نه کمتر. شترینه ب ،یکارآموز هی_تو هم االن 

 در هم رفت. شیآلود او نگاه کرد و ابروهاو اخم یبه صورت جد لگونین

 به سمت او هول داد و آرام گفت: یرا کم بشقاب

 خرد شده تو ساالده! اریپز و خبهتر از تخم مرغ آب ی. گرسنگخورمی_پس نم

 .یشیم مونی_نخور. اما پش

 _چرا اونوقت؟

 !یندار ویزیبه چ_چون تا شب حق لب زدن 

 و توجه همه را به خود جلب کرد: دیکش غیج هوایب لگونین

 _چرااا؟

 .گمی_چون من م
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 !کردیپرهام جلز و ولز م یخونسرد از

 .یبچه ننه هست گمیکه م نهی_بخاطر هم

 _پرهااام.

 !چرخه؟یرو زبونت نم یی_دا

 .خورمیهمه رو م ستمیثابت کنم لوس ن نکهیا ی_واقعا که... اصال برا

و ابرو باال  دیرا جلو برد تا بشقاب را به سمت خود بکشد که پرهام آن را زودتر کنار کش دستش

 انداخت.

 نُنُر خطابت کنه! یکس ادیاگه خوشت ن ی. حتستاییپاش وا ،ی_حرف زد

 و به سمت در حرکت کرد. دیآتش گرفته بود از جا پر رشیز یکه انگار صندل لگونین

 :دیشنیپرهام را از پشت سرش م الیخیب یصدا

 .ستیدر کار ن یبرگشت گهید ی_بر

 پر حرصش را نثار هوا کرد. یهاو نفس ستادیدو قدم مانده به در ا لگونین

 برگشت. زیسر م دیکوبیم نیزم یرا رو شیکه پاها یو در حال دیچرخ یطوالن یمکث با

 را از او گرفت. شیضرب نشست و رو با

 در سکوت گذشت و پرهام بدون توجه به او به قهوه خوردنش ادامه داد. یمدت

گذاشت و به طرف او هول  زیم یرا رو یگل سرخ یشاخه لگونین یچپ شده یهامقابل چشم نکهیا تا

 داد.

 برد و شگفت زده آن را برداشت. ادیخود را از  یدلخور لگونین

 ه شمرده گفت:که پرهام شمرد فتدیپس ب یمانده بود از خوش کم

... اما کنهیسکته م نهیاگه موهاتو بب دونمی. میکنیم یبه مادرت... و ازش عذرخواه یدیم یری_م

 . در ضمن... اگه گفت کار پرهامه بگو نه خودم اومدم.هیچیبهتر از ه

 گل در آن بود مشت شد. یآشکارا وا رفت و آن دستش که شاخه لگونین

 گل متعلق به خود اوست. کردیم الیخ

 .خوردیجا م دینبا

 ...گریبود د نیهم پرهام

 _باشه.

 .گهی_پس بلند شو و برو د
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 _بازم باشه.

 برخاست. زیمشت شده از پشت م یهازد و با همان دست یپوزخند لگونین

 اتاق مادرش شد. یرا ترک کرد و روانه سالن

 .فشردیقلبش را م یمیعظ درد

 داشت. یبرتر شایغم بر اندک شاد و

 فشار دهد تا له شود. شیپاها ریبکشد و ز رونیخود ب ینهیآن را از س خواستیم دلش

خود آن را از دماغش  یآزاردهنده یهاکه خوشحالش کرد با حرف یاامروز به همان اندازه پرهام

 .دیکش رونیب

 شد؟! رغضبیم نیآدم قحط بود که عاشق ا اصال

 .ستادینداد و مقابل در ا یسوال خود پاسخ به

 در و زد صبر کرد. یلیمیب با

 گفت: یآهنگ اما محزونو خوش فیظر یصدا

 تو. ای_ب

 بود قدم گذاشت. گرید یهااتاق یکه بزرگتر از همه یرا باز کرد و آرام در اتاق در

 ها بود.ها و چک کردن فرمپرونده لیپشت به او نشسته و مشغول تکم سویآ

 برگردد زمزمه کرد: نکهیا بدون

 لگون؟ین یدار کاری_چ

 منم؟ یدی_از کجا فهم

 کنم؟یکه من حضور فرزندان خودم رو حس نم یبگ ییخوای_م

 بود. نیخاطر اندوهگ نیبه هم پس

 صدا زد. لگونیاندوه او را ن نیبخاطر هم و

 :زدیاحساس در لحنش بر یکرد اندک یسع

 ؟یبرگرد شهی_م

 _حرفت رو بزن دخترم.

 .شهینم ینطوریا _آخه

 .نمیتو چشمات رو نب ینفرت و دلزدگ دمیم حی_ترج
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 زده لب زد: رتیح لگونین

 _مامان!

 .ستادیا زشیجلو رفت و کنار م دهدینشان نم یاو واکنش دید یوقت

 .دیباریم صدایرا رها کرده و ب سیخودنو سویآ

 .دیاو لرز یهااشک دنیاز د لگونین

 حد قدرنشناس و بد شده بود؟ نیتا ا یعنی

 مقابل او گذاشت. زیم یخود متنفر شد و شرم زده گل را رو از

 .کردیپرهام را درک م یهاحرف حال

 ...شبی... بابت دیعذرخواه ی_اومدم برا

 شد. رهیگل باال آمد و با چشمان نمناک خود به او خ دنیبعد از د سویآ سر

 افتاد. ترنییپا لگونیسر ن اما

 داشت مادرش... ییبایاه مهربان و زنگ چه

 ...کردیم یآن را باران شهیهم معرفتیب یاو و

 _پرهام فرستادتت؟

 تکان داد و آهسته پاسخ داد: نیسر خود را به طرف یمانیتذکر پرهام با پش یآور ادیبا به  لگونین

 _نه... خودم... اومدم...

 چه شد... کهویکه  دینفهم

گرفتار شده و عطر تن او را نفس  سویدست آ کیو همان  نهیس یقفسه نیبه خود آمد ب یوقت اما

 .دیکشیم

 را نوازش کرد. شیو موها دیپر حسرت او را بوس سویآ

 آنها توجه هم نکرده بود! یرنگ و کوتاه رییبه تغ یحت

 من. شیپ ایوقت سر افکنده ن چیه گهی... دزمی_عز

 ؟یدیبخش یعنی_

 زد. یالبخند مادرانه سویآ

 نگفت. چیاو کاشت و ه یشانیپ یدوم را رو یبوسه
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از آن  کردیرا مرتب م شیکه موها یدر حال نیباز شد و آرشاو یبهداشت سیلحظه در سرو همان

 آمد. رونیب

 به آنها نگاه نکرد. ابتدا

 .دینگاه متعجبش را باال کش دیبلند و آزادانه خند لگونین یوقت اما

 حساس است. شیموها یکه او چقدر رو دانستیم لگونین

 _بابا!

در وجود  یقیاو حس حسادت عم یپدرش برا یهاو قربان صدقه رفتن رانیآمدن م ایاز به دن بعد

 دواند. شهیر لگونین

 او را پدر بخواند. تواندیگفت که م لگونیو با مهر به ن دیموضوع را فهم نیهم ا نیآرشاو

 بود... دهیاو زحمت نکش یپدر برا کیهم کمتر از  انصافا

 .یچشم آب نمیبب نجایا ای_ب

 و به سمت آغوش او قدم تند کرد. دیخند لگونین

 شده بود گفت: زانیاز گردن او آو یحال در

 .ندازنیدستم م هیو بق شمیکه لوس م نیکنیکارا رو م نی_هم

 گفت: رفتیاو ور م یبا موها یدارکه با حالت خنده یدر حال نیآرشاو

 ندازه؟یمنو دست م یچشم آب یرو نگاه کن... خب ک نای_ا

 _پرهام!

 داد. یظیرا به اخم غل شیمحو شد و جا نیلحظه لبخند آرشاو کی در

 زد. لگونین یشانه یکه متوجه اوضاع شده بود جلو آمد و رو سویآ

 خونه. میگردیبزن. امشب برم رانیسرم به خزان و م هی_تو برو آماده شو. 

 و سرخوش گفت: دیدرخش لگونیدر نگاه ن یبرق

 _بگو جون من؟

 .دیلب گز سویآ

 _اِ... د برو.

 ... فعال خدافظ!لی_با کمال م

 رفت. رونیرا در تمام صورت خود باز کرده بود از اتاق ب ششیکه ن یحال در
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 کرد. یاپشت سر او خنده سویآ

 نداره. نجایاز ا ی_معلومه اونم دل خوش

 .نی_نگو آرشاو

 نشاند. زیم یو او را بلند کرد و رو ختیر نیزم یرا رو زیم یلوازم رو هوایدست ب کیبا  نیآرشاو

 ماتش برده بود. سویآ

 من وقت بذار... یبرا کممیاش خوندن... اش نوشتن... همه_همه

 و گفت: دیغش خند غش

 ...وانهید یکنیم کاری_چ

 او چسباند. سیخ یاهداغ خود را به لب یهامهلت نداد و لب نیآرشاو

 کند. اشیشد تا همراه لیبه سمت او متما یغرق در خوش سویآ

 کدام ننشسته بود. چیه یدر چهره یریهمه سال گرد پ نیگذشت ا با

 ...کردندیم رابیس یعشق جوان ریرا از اکس گریکدیهر دو  رایز

 

 

*** 

 

 و نگاه آخرش را به اتاق انداخت. ختیخود را به دوش آو یپشتکوله

 .رفتیم نجایبعد از چهار روز طاقت فرسا از ا باالخره

 شد. نیاش غمگپرهام چهره دنیند یادآوریبا  اما

 را بست و به سمت اتاق مادرش رفت. در

 را به در چسباند و صبر کرد. گوشش

 .آمدیهم م یگرید یصدا

 تنها نبود. ایگو

 ؟یکنیم یتو... چه غلط ی_ه

 و به عقب برگشت. دیزده از جا پر وحشت

 داد و دهانش آشکارا باز ماند. رتیرا به ح شیبود ترس جا ستادهیکه مقابلش ا یکس دنید با



 

 behtarinromanha.irبرای دانلود جدید ترین رمان ها به وبسایت بهترین رمان ها مراجعه نمائید .                                     70

 اشر : بهترین رمان هان                          ندوری: زهرا با سندهینو                   طوفان)جلد دوم ماه خاموش( راثیرمان: م

 ؟یستادییدر گوش وا نیپشت ا ی_با توام. به چه حق

 _من... من...

 .دیرسیجذاب و خمار به نظر م یاکننده وانهیپسر به طرز د یاقهوه چشمان

 صورتش توجه کرد. یاجزا گریبه د شدیها اصال نمبا وجود آن چشم اصال

 به خود آمد و جمع و جور شد. اشیفعل تیوضع یادآوریبا  لگونین

 داد؟یبه او جواب پس م دیبا چرا

 به غبغب انداخت و گفت: یباد

ره دخالت که بهت ربط ندا ییزای. حدت رو بدون و تو چیمنو مواخذه کن ییکه بخوا یستین ی_تو کس

 نکن!

 شد. کیپسر شدت گرفت و به او نزد یهااخم

 .دیآب دهانش را قورت داد و با چشمان گرد شده به در چسب لگونین

 .دیآرام در را نواخت و بعد کنار کش یدر پ یدست زدن به او با ضربات پ یپسر به جا اما

 .نییپا ختیر یهر لگونین دل

 شد. رهیشده بود خ انیو دستپاچه به مادرش که در چهارچوب نما ستادیکنار ا زیباز شدن در او ن با

 زد. یآنها لبخند گرم دنیبا د سویآ

 شده؟ یزیها؟ چ_بچه

 گفت: عیبه پسر رفت و سر یاچشم غره لگونین

 ها رو حاضر کرده..._نه مامان... اومده بودم بگم سلما بچه

 پسر؟ یکنیم کاریچ نجای_اِ؟ پس تو ا

 دیکشیخط و نشان م شیبا نگاه خود برا لگونین

 کرد. یبه او چشم دوخت و مکث یجوان به سرد پسر

 .دیطول کش یادیمدت ز یتماس چشم نیا

سر  لگونیاطرافشان را فرا گرفت و ن یو ناگهان میعظ ییکه قبل از دهن باز کردنش سرما یآنقدر

 .دیلرز شیجا

 .دیوکرد و به داخل اتاق د رییتغ سویآ یچهره حالت

 ...انیب رونی_فلور اجازه نده دوقلوها ب
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 نگفت. یزیدختر و پسر کوچکش را به نزد خود فرا خواند و چ یبا نگران فلور

 .شدیم شتریلحظه به لحظه ب سرما

دوش انداخت و با  یو مخملگون کوتاه خود را که نقش ماه بر پشت آن حک شده بود رو اهیشنل س سویآ

 آمد. رونیو آن پسر از اتاق ب لگونیبه ن یازدن تنه

 داشتند. یبرق ترسناک اهشیو چشمان س خوردندیو تاب م چیدر هوا پ انهیمانندش، مثل تاز ریق یموها

 زد. یبلند ادیو فر ستادیمقابل در بزرگ عمارت ا یوسط تاالر ورود در

 .لرزاندینفوذ کرده و هشدارش آنها را م زین وارید مانیدر گچ و س ایکه گو یادیفر

 ...یرعادیهولناک و غ همانقدر

 کس از جاش تکون نخوره... چی_ه

 مخاطب داشت: کیتنها  یدومش بر خالف اول ادیفر نباریا

از مرزها بلند  نمینفر نکهی... قبل از ادیمحوطه قدم بذار نیتو ا دی_آتــور... بهت گفته بودم حق ندار

 حاالاا... نیبشن قلمرو من رو ترک کــن... هم

 اندک اندک از عمارت رخت بست. ییوشنار

 .افتی رهیبر فضا چ یکیخاموش شدند و تار لوسترها

 انداخت. نیدر سالن طن روحیآور و برعب ییصدا

 صاحب... ایمنبع  بدون

 بانو. دینیبب دیبراتون آوردم که با یارزشمند ی_تحفه

 .ییایب نجاینداشت که شخصا به ا یلی. دلامیتا خودم ب یمنو فرا بخون یتونستی_م

 .ندیبنش نیزم یاز شدت ترس رو لگونیدر ظلمات سالن تکان خورد و باعث شد ن یبتیه

 .دیو او را به طرف خود کش دیچیپ شیدور بازو یدست

 .دیچرخیبود م ستادهیا سویکه آ یانقطه ینگرانش رو چشمان

 انفجار. یو آماده نیاز شدت ترس فلج شده بود، اما مادرش خشمگ خودش

 تر؟اتفاق وحشتناک نیاز ا گرید

 بترسد؟ توانستیم یگرید یزیمادرش از چه چ پس

 زن را نتوانست بشناسد... نیوقت ا چیه یراست به

 .ندیرا بب سویآ یپا یجلو نباریا لگونیبود باعث شد ن نیزم یکه منبع آن رو یکشش یصدا
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تکان  سویمقابل آ یزیاند و چاز سالن دور تا دور او را احاطه کرده ترکیتار یهاهیسا کردیم حس

 .خوردیم

آتش  یبه شعله لیتر شد تا تبدآمد و کم کم بزرگ دیدست مادرش پد یرو ینوران یالحظه نقطه همان

 شود. یکوچک

هم با آن را  تیافتاده بود، آفرود سویآ یپا یکه جلو یو مرد اهیس یهاهیعالوه بر همان سا لگونین

 .دیخونسردش پشت سر او د یچهره

شده  کیکرد و با چشمان بار نیصورت مرد نشسته بر زم کیآتش در دستش را نزد یشعله سویآ

 گفت:

 ه؟یک نی_ا

 از حس جواب داد: یسرد و عار یصدا همان

 .میکرد داشیپ نجایدورتر از ا لومتری_صدها ک

 لب زد: سویآ

 به توطئه... ختهیخون آم ی_بو

 زد. یروحیبود سرش را باال آورد و پوزخند ب ستادهیکه جلوتر از افرادش مقابل او ا آتور

 شوند. دهیصورتش د گرید یاجزا یجز آن دهان تو خال دادیکه به سر داشت اجازه نم یکاله شنل اما

 سرشان فرستاد. یبزرگ کرد و به باال نیآتش یاآتش را به شکل حلقه یشعله سویآ

 .وستیو او پ تیبه جمع آفرود زیبعد پرهام ن یو کم دیچیدر سالن پ ییپا یصدا

از ترس  یانشانه چیاش هسر خود را باال آورد، اما در چهره ینشسته بود به آرام نیزم یکه رو یمرد

 .شدینم دهیالتماس د ای

 زد. یآلود لبخند موذآن سر و وضع خون با

 محفل... یشده دای_الماس تازه پ

 هشدار دهنده گفت: تیآفرود

 _بانو الماس مردک.

 _درسته... بانو...

 قد علم کرد. سویو مقابل آ دیکه دست بسته به زانو نشسته بود ناگهان از جا پر مرد

 مانعشان شد. سویکه دست آ ندیایخواستند جلو ب تیو آفرود پرهام
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مرد که با نگاهش او  با همان خشم و صالبت چشم در چشم ،یترس ایو  یجا خوردگ نیترکوچک بدون

 دوخت. دیبلعیرا م

خودت  یبرا ی... سلطنت قدرتمندگرید یمهی... بانو الماس و آن نزهیانگو شگفت بایز هامدهی_طبق شن

 ری... انسان و غیریگیم روین یکیو هم از بعد تار یکنیحکومت م ییملکه. هم بر روشنا یبه پا کرد

 شدن... عتیانسان، روز و شب، همه مط

و پر حرارت او حرکت  دیسف یگونه یحرف دست زبر و زمخت خود را باال آورد و رو نیاز ا بعد

 داد.

 برداشت. زیدوباره خ پرهام

 بود... بندیخود پا یهمچنان به صبر و استوار سویآ اما

 یمحفل باق خیتو در تار میعظ ی... رد پایهست خیتار یبانو نیگفت تو قدرتمندتر شهی_به جرات م

 ...سنیکه ازت ننو ییهاها و افسانهخواهد موند... چه کتاب

 ابرو باال انداخت. تیزد و آفرود یپوزخند پرهام

 بود! قتیحق گفتیهر چه م مرد

 .شمردندیم نیتریو قو رینظیرا ب سویدوران آ همه

همه  یه، رهبرندار یو شر فرق ری. خارنیفرود م میمقابل من سر تعظ ای_بله، من قدرتمند هستم. کل دن

 منه. یبه عهده زیچ

وادارش کرد که  یفشار نیتراو گذاشت و بدون کوچک یشانه یحرف دست رو نیبعد از گفت ا سویآ

 سقوط کند. نیبه زم شیپاها یجلو

 شده بود. خیهمانند دو تکه  چشمانش

 نیکه جرات سوءقصد به جان جانش یهست یملعون؟ خارج از حکومت من، تو از ک یهست ی_و تو ک

من فراتر  یپاشو از خط قرمزها تونهیو قدرت هم نم یهمه بزرگ نیآتور با ا یحت ؟یمن رو کرد

 بذاره.

 آتور انداخت. یخنث یبه چهره ینگاهمیکرد و ن یازننده یخنده مرد

 دوخت. سویو چشم در چشمان سرد آ دیچرخ دوباره

 نه! ... اما ماترسنی_چون اونا م

 آشکارش گفت: تیبا حساس پرهام

 د؟ی_ما؟ مگه چند نفر

 ما... ی_ما و بانو
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 شد. نیگرفتار چنگال پرهام خشمگ اشقهیزبانش را بچرخاند و ادامه دهد  نکهیاز ا قبل

بود  دهیرا ند تشیکس عصبان چیه شیبا رهام در ده سال پ ییارویرو یکه بعد از حادثه تیآفرود

 آلود زد:غضب یادیفر

رو تو قلبت فرو کنم و بچرخونم تا  رمیت یمشتاق یلیارشده خائن پست... خ ی_الماس تنها رهبر و بانو

 ؟یزنیحرف م انتیو آشکارا از خ یما نشست یهات بلند بشه؟ جلونعره یصدا

 .دیباز هم خند دیدیصورتش م یپرهام را جلو یهمچنان که صورت برافروخته مرد

اما از  د،یکنیم یها زندگ... شما با اونتیدشمنت خواهد شد محافظ آفرود یخانه یبه زود نجای_ا

 !زانتونیدر آغوش شما و عز ی... حتمی... ما همه جا هستدیهستن اطالع ندار اشهیسا ریکه ز یحکومت

 پرهام کرد. یبه چشمان برزخ یدیو پل ینگاه موذ سپس

 من... یبانو یهو توانمند هست... اما نه به انداز رکیشما ز ی_بانو

 شکست. یتق یبا صدا شیهادندان انیم یزیرا گرفت و چ نیا

 ماند و بدنش خشک شد. حرکتیدر همان حالت ب شیهاچشم مردمک

که ناباورانه مرگ مرد را  سویبه آ یو پر تاسف دهیفایمحو شدند و آتور با نگاه ب کیبه  کی هاهیسا

 برگردد. زیتر رفت تا او نعقب کردینگاه م

 .گشتیکم کم داشت به سالن برم نور

 خشک شده بود. زدیم رونیکه از دهان او ب یکف یپرهام رو چشمان

 ...انوریس

 مغرض زد. یادیو فر دیکوب نیرا به زم جانشیبا خشم جسم ب کهوی

 _آشغال کثافت...

 .رفتیم یآرام آرام به سمت خاموش نیآتش یحلقه

 فرو رفته بود. یغمناک یصاحبش هم در خاموش چون

 محکم نبود. شیپ یقهیمثل چند دق گرید

 :کردیدرونش را منعکس م یآشفتگ اشچهره

 کنه... و بهم پوزخند بزنه... ریمنو تحق خواستی... منجایا ادی_از عمد خودش رو لو داد تا ب

 دوخت. دهیو به آتور که سر افکنده و در حال محو شدن بود د دینگاهش را باال کش سپس

 گهینفر د کی ییهمون موقع که به دست شما افتاد خودش رو خالص کنه... اون فدا تونستی_وگرنه م

 از من... ریغ یادامه داد:( کس یتربود...)با لحن لرزان
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 شد. دیباالخره ناپد آرتور

 :دیکش ادیکند فر ینیاز فضا عقب نش زیسرما ن نکهیقبل از ا سویآ

 نجایبه ا یاوردین ریگ هایاز اون لعنت یزیکه چ یمن دور شو آتور... و تا وقت دگانی_از مقابل د

 برنگرد...

 تمام... و

 هوا به خواب رفت. یلوسترها برگشت و سرد یبه تمام نور

 را نثار آن کرد. نشیخشمگ یهادست خود را به سمت جسد گرفت و شعله سویآ

 تار و پود سوخته و گوشت پخته هوا را به خود آلوده کرده بود. یبو

 راهرو گم شد. چیبا همان صورت برافروخته برگشت و در پ سویآ

 به دنبالش... زین پرهام

داد تا بماند و آن را از  حیمحصور در آتش انداخت و ترج یبه جنازه یهم با انزجار نگاه تیآفرود

 کف سالن پاک کند.

که  یا آن لحظه در همان حالت خشک شده و مجسمه مانند نشسته بود برگشت و به کسکه ت لگونین

 پناهش داده بود نگاه کرد.

 پسر جوان بود. همان

 ...بایز یهاهمان اخم و چشم با

 دستانش را از دور او باز کرد و بلند شد. یحلقه

 .شدیاش مشاهده نمدر چهره شیبخاطر اتفاق چند لحظه پ ینگران ایاز ترس  یاثر چیه

 مطمئن شد آنجا را ترک کرد. زیو آرام بودن همه چ لگونیاز سالمت ن یوقت

 بلند شد. لگونین

 و پر فشار... یسخت به

 انداخت. یدر باز اتاق به داخل نگاه از

 آمد. رونیاست از اتاق ب فتادهین یکه اتفاق کردیرا قانع م شیکه دوقلوها یدر حال فلور

 لطفا حواست به ازل و اوتانا باشه تا من برگردم. نلگوی_ن

 شد. دیاز نظر ناپد سویرا گفت و مانند آ نیا

 عجله داشتند. یناگهان یاجلسه لیتشک یبود که همه برا یجد یمسئله به قدر نیا انگار
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در پس نگاهش جان  زیخواهر و برادر خودش ن رینه ساله افتاد تصو یچشمش به ازل و اوتانا یوقت

 گرفت.

 کرد. کیاز اضطرابش کاست و آنها را به خود نزد یکم

 .کردینم دشانیتهد یسقف خطر نیا ریز

 و گفت: دیدختر فلور با ترس به برادرش چسب ازل

 شه؟یمامان ناراحت م می_اگه به بابا زنگ بزن

 قد بلندتر از خواهرش بود. اوتانا

 و سر تکان داد. دیکش یپوف

 .دیرا بوس شیدور گردن او انداخت و موها دست

 نشده ازل. یزی_چ

 باالخره توانست لب باز کند: لگونین

 ها...بچه نییای... برانیخزان و م شیپ برمتونی_م

 

 

 

 و فلور را از جا پراند. دیکوب زیم یشنلش را از تن در آورد و به رو سویآ

 جرات حرف زدن را نداشت. یاو کس یحد و اندازه یب تیآمده و عصبان شیپ تیوضع با

 نبود... یپرهام هر کس اما

 .میبه آتور اعتماد کن دیکه نبا دونستمی_م

 تر کرد.را برافروخته سویخشم آ یهااو شعله یجمله نیا

 گفت: مشتعل

در ظاهرش مشخص  دیکه بهش سپرده بودم رو انجام داد. شا یبه آتور نداره. اون فقط کار ی_ربط

 کامل دارم. مانیاون ا ینباشه، اما من به وفادار

 .ینظرو داشت نی: به همتا هم همکارن

 به او انداخت. ینگاه چپ سویآ

 به آتور رو ندارم کارن! نمی_من قصد سپردن جانش
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 نگفت. چیانداخت و ه ریسر به ز کارن

 با شک گفت: آنا

 .نمشیبی_پس پادرا کجاست؟ نم

 شد: شقدمیاسخ دادن پپ یبرا آدام

 ندهیبا نما روزیعنصرش به بار آورده به انگلستان رفته. د رایکه اخ ییهایرانی_بخاطر و

 بود. یمفحل عصبان یکار( حرف زدم. از کمCelestina)نایسلست

 نشست و درمانده نجوا کرد: یصندل یرو سویآ

 _حق داره... حق داره...

 گفت: یابا حالت متفکر و اخم کرده تیآفرود

 م،ی. ما همه جا هستدیهستن اطالع ندار اشهیسا ریکه ز یاما از حکومت د،یکنیم یها زندگ_شما با اون

 دارن؟! ییها چه معناحرف نیبزرگ... ا ی... خدازانتونیدر آغوش شما و عز یحت

 تلخ لبخند زد: امیلیو

 .انتکارهیو خ یپر از نفوذ نمونی_واضحه آفرو. ب

 .دیو لب گز دیلرز یاندک فلور

 همسرش انداخت. یبه چهره ینگاه یبا نگران تیآفرود

 ..."زانتونیدر آغوش شما و عز ی... حتمی"ما همه جا هست

 ...یشک کند، ول یابه او ذره توانستینم

زد که  یو پر مهر بخشیو لبخند تسل دینگاه او را حس کرد به سمتش چرخ ینیسنگ یوقت آدام

 برگرداند. تیرا به قلب آفرود بالفاصله آرامش و اعتماد

 از سکوت حاکم شده بر فضا استفاده کرد و به حرف آمد: پرهام

 یفراانسان یچشما یجلو کننیکدومشون جرات نم چیاگه اطرافمون پر از افراد خائن باشه، ه ی_حت

 رهبر محفل دست از پا خطا کنن.

 از اضطرابشان کاسته شد. یکردند و کم دییبا حرکت سر تا همه

 چشمانش را فرو ببندد و ذهنش را آزاد کند. سویبود آ یکاف

 او فرار کند و پنهان شود. یاز چشمان درون توانستینم یاجنبنده چیبود که ه آنوقت

 !ردیبم ایکند  تیناشناخته او را حما یآنکه قدرت مگر

 در سالن حضور داشتند و تا آن هنگام ساکت بودند. گرید افراد
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 نبودند... هم هایلیخ البته

 خورده بود گفت: نیطاس و چشمان چ یبا سر انسالیم یاز حضار که مرد یکی

 بانو الماس. دی_مراقب فرزندانتون باش

 بلند قد و الغر نشسته بود. یزن کنارش

 مانندش گفت: غیج یصدا با

 گوش به زنگ باشن. دیگزارش بدم. همه با گهید یهاندهیاتفاقات رو به نما نیا دی_من با

 گفت: حوصلهیو ب دیاش کششده دینسبتا سف یبه موها یدست امیلیو

 .الیبکن آک ییخوایم ی_هر کار

 .ستادیبلند شد و ا شیاز جا سویآ

 نداشتند. یمحفل هماهنگ یبا فضا شیهالباس

 اش برگردد.قرار بود عمارت را ترک کند و به خانه شیساعت پ کی رایز

 گفت: ناراحت

که عضو محفل  یکسان ای یعاد یهاو انسان هاندهینما د،یتمام کارآموزها، اسات ی_فردا فهرست اسام

موندن کالفه  نجایهام از ابرم. بچه دی. فعال باخوامیبا ما در ارتباط و رفت و آمدن رو م یول ستنین

 شدن.

 نبود. یوقت از گذراندن وقت خود در آنجا ناراض چیه رانینظر پرهام م از

 .دانستیم یرا به خوب نیا اشییااو به عنوان د و

 متفرق شدند. زین هیبق سویرفتن آ با

 رساند و قاطعانه گفت: سویخود را به آ تیآفرود

 . سلما هنوز خوب نشده.کنمیم یتون رو همراه_تا خونه شما و خانواده

 نکرد. یمخالفت سویآ

 اش را...توانش را داشت و نه حوصله نه

 .کردیم یو همه جا او را همراه شهیهم تیآفرود چون

 .رفتیاو به شمار م یرای یخوب اوریعنوان دوست،  به

 تماس گرفت. نیبا آرشاو دیها رسبه در اتاق بچه یوقت سویآ

 _سالم.
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 رو گرفتم نگران شدم. امتیپ یمنتظر تماستم؟ وقت یاز ک یدونیم چیه ؟یی_آسو؟ تو کجا

 با عذاب وجدان مکث کرد. سویآ

 مسائل محفل کند. ریاز همسرش درست نبود، اما دوست نداشت او را درگ ریتاخ نیکردن علت ا پنهان

 رتریساعت د کیفرستاد که در آن گفته بود  یجیقبل از رفتن به سالن جلسات به او مس نیهم یبرا

 .کنندیآنجا را ترک م

 بود. ریگبه آنجا وقت نیبا عمارت داشت و آوردن ماش یادیز یهم فاصله جاده

 .مییاونجا گهید یقهیدنبالمون. ده دق ییایب ستی. الزم نیو بهم اعتماد داشت ی_ممنون که صبر کرد

 از جواب دادن طفره رفت و به تماس خاتمه داد. ینوع به

 اتاق را باز کرد و چشم چرخاند. در

 ییزهایو چ کردیماتاق نشسته بود، خواهرش را نوازش  یو اوتانا گوشه رفتیرو مدر اتاق قدم رانیم

 .خواندیدر گوش او م

 .انداختیخودش و پرهام م ادیرا به  سویآنها وجود داشت آ نیکه ب یاو عالقه تیمیصم

و  دهیکه خزان غرق در خواب را به آغوش کش یداده و در حال هیتک واریتخت به د یرو زین لگونین

 .کردیسقف را نگاه م دیمالیپشتش را م

 زد و از آشوب درونش کم شد. یصحنه لبخند محو نیا دنیاز د سویآ

 .دندیبه سمت آنها چرخ یباز شدن در همگ یصدا با

 گفت: کردیم هیآن را به پرهام تشب سویکه آ یبه سمت او آمد و با حالت رانیم

 گه؟ینم یزیبه ما چ یساعته منتظرم. چه خبر شده؟ چرا کس کی_

 .دیبه سر پسر جسور و مغرورش کش یخم شد و دست سویآ

 و پرورش داده است. تیاو را ترب یستگیو حتم داشت پرهام به شا کردیاو افتخار م به

 ازت بکنم؟ یخواهش هی شهی. مستیمن ن ییپسرم. اما االن وقت بازجو خوامی_معذرت م

 اما محکم او را نگاه کرد. دهیرنج رانیم

 ود.پرهام را هم به ارث برده ب یهاچشم

 یکاف ی. خودش به اندازهمیاونو نگران کن دیماجرا بفهمه، باشه؟ ما نبا نیاز ا یزیبابات چ خوامی_نم

 . خب پسرم؟میزیفکرشو به هم بر دیداره. نبا یذهن یریدرگ

 است. یمعلوم بود که ناراض رانیم

 اکراه قبول کرد و سر تکان داد. با
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 را هم متقاعد کرد. لگونیلبخند زد و ن سویآ

 خواهد برگشت. گرید یقهیفرستاد و به دوقلوها گفت که فلور هم تا چند دق رونیرا ب آنها

 از عمارت خارج شد. هیرا در آغوش داشت جلوتر از بق دهیکه همچنان خزان خواب لگونین

 .نندیشد و در را باز کرد تا اول آنها بنش ادهیپ نیاز ماش نیآرشاو دندیبه جاده رس یوقت

 کرد. سویبه آ ینگاه نگران یکیو در تار ستادیا سپس

 دهد. صیرا هم پشت سر او تشخ تیآفرود بتیتوانست ه تازه

 قائل بود. یادیمحفل احترام ز یاعضا گرید یخالف پرهام، برا بر

 هام باشم محافظ ارشد.به بعد خودم مراقب همسر و بچه نجایاز ا دمیم حی_ترج

 تکان خوردند. یکم تیآفرود یهابال

 بردارد زمزمه کرد: نیمصمم آرشاو یچشم از چهره نکهیا ونبد

 _باشه.

 و جلو نشست. دیکش یبه دور از چشم آنها نفس راحت سویآ

 گرفت. یتکان داد و پشت فرمان جا تیآفرود یبرا یهم سر نیآرشاو

 به مقصد شهر از جا کنده شد. نیماش

 

 

*** 

 

 ... مامان!نی... مامان ببنمیکارتون بب ذارهینم رانی_مامان... مامان... مامان... م

 اش را از چشم برداشت.مطالعه نکیخزان کتاب را بست و ع یهاخسته از نق زدن سویآ

 و کالفه گفت: دیچرخ رانیسمت م به

 .نیکنترلو بده ا ینیبینم ونی_تو که تلوز

 یتکان خوردن را نداد و نچ یابه خود زحمت ذره زدیمقابلش را ورق م یهاکه با دقت کتاب رانیم

 هم کرد.

 .کنهیسرش درد م زی_عز

 ؟یشد زینگران عز ی_تو از ک
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 _از امروز.

 رفت که متعلق به مادرش بود. یبلند شد و به سمت اتاق سویآ

 وارد شد. یزد و با درنگ کوتاه در

 پنجره قرار داشت. یروروبه ایمان لچریو

 ؟یداری_مادر ب

 خورد. یتکان ایمان سر

 او نشست. یتخت رو به رو یجلوتر رفت و لبه وسیآ

 به شدت آشفته بود. ایمان

 .ندیبرنگشت او را بب یحت

. یدینشون نم یجا و واکنش هی یکز کرد ینطوریاز تهران آوردتت ا هانی_حالت خوبه؟ از صبح که آ

 هست. اتیزیچ هیتو  دهیهم فهم رانی. چته آخه مادر من؟ میغذا هم که نخورد

 تر شد. ایمان چشمان

 هم نگاهش نکرد. باز

دست  یمرگ و زندگ یدونی_بخاطر سالگرد مرگ آقا جون و خانوم جونه؟ تو که بهتر از من م

 خداست نه ما.

 ...چیه

رو بگو  اتیناراحت لیکردن؟ دل یبهت گفته؟ ماندانا و مانا کار یزیچ یکس ی_مامان؟ اونجا که بود

 منم بدونم...

 .دیباالخره چرخ ایمان

 .دندیدرخشیاز برق اشک م فروغشیب چشمان

 شدند. ریزد و آنها سراز پلک

 شد. رهیبارش خدست او را گرفت و مهربان به چشمان اندوه سویآ

 _فقط لب بزن...

 کار را کرد. نیهم ایمان

 ؟یدلواپس چ ؟ی_دلواپس

..._ 

 .ستین یدیجد زیچ نکهیقربونت برم. ا ینگران من شهی_من؟ تو هم
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..._ 

 ؟یدید یخب خواب چ شب؟ی_د

..._ 

 ه؟یچه حرف نی_مادر! ا

 خود فشرد. ینهیشد و سرش را به س کیبه او نزد سویآ

 و حساس گفت: دهیرنج

 ینطوری... اشهیاز سر ما کم نم تمهی... سایکنیم یهات زندگو سالم کنار بچه حی_تو صد سال صح

 نگو.

 .دیاو را پاک کرد و صورتش را بوس یهااشک

 را صدا کرد. رانیبلند م یو با صدا شد صاف

 شد گفت: انیاو در چهارچوب نما یوقت

 کتابتو بخون. تنهاش نذار. زیعز شیپ ای_ب

 _باشه.

 رفت. رونیانداخت و از اتاق ب ایهمچنان محزون مان یآخر را به چهره نگاه

 از خزان نبود. یاثر

 .افتی نیرا در آشپزخانه کنار آرشاو او

 شان کل خانه را برداشته بود.خنده یصدا چون

 گفت: رانهیگرا باال انداخت و مچ شیو ابروها ستادیاپن ا یجلو

 !ن؟یکشیبا کف آشپزخونه رو به گند م ای نیشوریظرف م نی_دار

و آب  ستادهیا هیچهرپا یکه رو یرا به صورت خزان شیهادستکش یکف به جا مانده رو نیآرشاو

 و در همان حال گفت: دیمال د،یپاشیرا به سمت او م نکیداخل س

 تو اتاق! دهیو چهارساعته چپ ستیکه ب یکیبا دخترش خلوت کنه؟ اون  تونهینم قهی_آدم دو د

 رفت. لگونیبه سمت اتاق ن نباریو ا دیکش یپوف سویآ

 ...شدیخانه به شدت سخت م نیا یهاآدم یاداره یگاه

 کرد؟یم یدگیبه کدامشان رس آخر

 باز کرد. هوایعمد در نزد و آن را ب از
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 بحث داشت. لگونیکارش با ن نیهم سر ا شهیهم

و  دیدر از جا پر یبا صدا گشتیم یزیتخت رفته بود و به دنبال چ ریکه تا کمر ز یدر حال لگونین

 سرش محکم به تخت خورد.

 _آخ...

 .کردیشده او را تماشا م زیرا نگاه کرد که چطور با چشمان ر سویو دلخور آ دیخز رونیب دردمند

 .نیعادت نزدن در اتاق منو ترک کن نی_شما انگار دوست ندار

 .ارمیکه از کارات سر در ن ی_نه تا وقت

 .ندیرفت تا سرش را بب نهیآ یبلند شد و جلو شیجا از

 یآشت ستین شتریو چهار ساعت ب ستی. بیاریازش سر در ب ییکه بخوا کنمینم یکار چی_من ه

 ؟یذاریم م،یکرد

 را از نظر گذراند. شیهاچپ چپ نگاهش کرد و لباس سویآ

 ؟ی_کجا به سالمت

 .میبزن یچرخ هیاطراف  نیا میریم میها دار_با بچه

 اد؟ی_روحا هم م

 زد: یلب غر ریز دییقبل از تا لگونین

 !ادیمادر من، م ادیمن... آره م یزندگ یهاهم شده ضامن لذت عرضهی_اون ب

 _ساعت ده خونه باش.

 را گفت و رفت. نیا سویآ

 شد. رهیدر همان حال ماند و با حرص به در بسته خ یمدت لگونین

 کرد... شدیم چه

از  گشتیساعت تمام به دنبالش م کیخود را که  یتخت چنگ زد و گوش یخود را از رو یپشتکوله

 برداشت. نهیپشت آ

 زد. رونیاسپرت خود از خانه ب یهاکفش دنیسر و صدا از اتاق خارج شد و بعد از پوش یب

 نه. ایببارد  دانستیهنوز مردد بود و نم آسمان

 شهر پر از بارش متنفر بود. نیا از

 خود شد و به راه افتاد. نیماش سوار

 شد. دهایبود توقف کرد و پ یرانیو یکه در آستانه یاساعت بعد مقابل کلبه دو
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 .دینالیهوتن م یهاختنیهلن را بشنود که از کرم ر یادهایفر یصدا توانستیهم م نجایهم از

 به داخلش انداخت. یکلبه را با پا باز کرد نگاه منرجر در

 سرها به سمتش برگشت. یهمه

 اتون؟ی_جا قحط بود برا مسخره باز

 مبل لم داد. یخود را باز کرد و رو شین روحا

 زد و خطاب به او گفت: هیبه بق یچشمک

 داشت... لیدل نجایانتخاب ا گهی_نه د

 نشست. نیپرتاب کرد و با فاصله از آذ یاش را به سمتکوله وارحوصلهیب لگونین

 .دیکنار کش شترینازک کرد و ب شیبرا یهم چشم او

 .دییبفرما لشوی_پس دل

 .دیخند انهیموذ روحا

 .نجایاومده بودن ا الشیمامانت و فک و فام شی_کاشف به عمل اومده که ده سال پ

 _خب؟

 و آورده بوده! دهیروح و جن و مرضم بوده دنبال خودش کش ی_خب به جمالت... مامانت هر چ

 ها گم شد.بچه یخنده نیدرآورد که ب یخرناس مانند یغضب صدا یبه نشانه لگونین

 بهت گفته؟ ی_ک

 !اتیی_دا

 انداخت. گرشید یپا یوو پا ر دیمبل دراز کش یرو هوتن

 .میتو رو باور کن یمن درآورد یداستانا نیا مینیمونده بش نمونینگو خواهشا... هم یور ی_در

 زدند. یو روحا پوزخند لگونین

 .ستیو دروغ ن یمن درآورد یداستان چیدر محفل ه دانستندیآن دو که خوب م دانست،یکه هم نم هر

 ...دندیدیرا خودشان به چشم م زیهمه چ یوقت

شما،  یاز قاب چشما ایدن دنید یبهتر از دونستنشونه هوتن... عاد زایچ یلی_آره... ندونستن خ

 ...کنهیکمتر م تونمیفکر یمشغله

 از جا بلند شد و به سمت پنجره رفت. لگونین

 .دادندیرا م یگرید یآسمان در تالطم بودند و خبر از روز باران یدر پهنه رهیت یابرها



 

 behtarinromanha.irبرای دانلود جدید ترین رمان ها به وبسایت بهترین رمان ها مراجعه نمائید .                                     85

 اشر : بهترین رمان هان                          ندوری: زهرا با سندهینو                   طوفان)جلد دوم ماه خاموش( راثیرمان: م

 :دیاعصابش خط کش یرو نیآذ فینازک و ظر یصدا

 لمیف نیرعد و برق بزنه و مثل ا هویبعد  میکن یباز قتیبشه؟ مثال جرات حق یکه چ مینشست نجای_ا

 !نیبهتر قرار بذار یجا هیترسناکا ارواح حمله کنن بهمون؟! توقع داشتم 

 سرد شد: روحا

اما ظاهرا دل  م،یراحت میهر جا باش ایمجبورت نکرده. ما معمول یکس ن،یآذ یبر یتونیم ی_ناراحت

 ست...مثل تو سخته... البته نکه ثروتش باد آورده یننر یکندن از قصر بابات برا

 نشاند. شیرا گرفت و او را سر جا شیور شود گرشا جلوبه سمتش حمله نیآذ نکهیاز ا قبل

 نیآذ یبغض کرده یبه چهره تیخوشش آمد و با رضا روحا دارشیبار از زبان ن نیاول یبرا لگونین

 شد. رهیخ

حساب  نیزم یمرد رو نیتریپدرت عوض یروز هیکه  یی. تویکن نیبه پدر من توه ی_حق ندار

 ...شدیم

 زد. خی لگونین

 :دیکش ادیفر روحا

 _دهنتو ببند...

 .ستادیا نیمبهوت جلو رفت و مقابل آذ یابا چهره لگونین

 ؟یشناسیاز کجا پدر روحا رو م ؟یگفت ی_تو چ

 محفل و اسرار آن بود. یمسئله دیشیاندیکه به آن م یزیآن لحظه به تنها چ در

 .شدندیم چارهیکلمه ب یواقع یبه معنا شدیآن آگاه م یاز اعضا یکی یمحفل و حت تیبه ماه یکس اگر

 !کستیاو را م مادرش

 او را مشت کرد. یقهیو حرص  یخم شد و با نگران امدیدر ن نیخشمگ نِ یاز آذ ییصدا یوقت

 داد. تکانش

 ...آمدیخودش هم در نم نفس

 نه... ای... یگی_م

 گفت: فشردشانیهم م یکه رو شیهادندان انیبه روحا انداخت و از م یچشم ریز ینگاه نیآذ

به اون اسم  یکس دمیو فهم قی... بعد رفتم تحقدمیشن کردیم ونیتو ناله و ش شیبار که داشت پ هی_

آدم بدنام به تمام معنا...  هی... رحمیاسلحه و قاتل ب یقاچاقچ هیست... ننگ جامعه یهیوجود داره و ما

 !یپدر عوض هی
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 ابتدا کدام کار را انجام داد... دینفهم لگونین

 نشدن اسرارشان... دهینفس آسوده بخاطر به وسط کش کی دنیکش

 برساند... نیخود را به آذ کردیم یکه سع یو وحش انگریعص یگرفتن روحا ای

 هم هر دو مورد. دیشا

 را از آنجا ببرد. نیزد که آذ ادینشاند و بر سر گرشا فر شیروحا را سر جا یسخت به

 هم با خشم از جا بلند شد و او را از کلبه خارج کرد. او

 گفت: یا محکم هول داد و عاصبرداشته بود، او ر زیروحا که دوباره خ یخسته از تقالها لگونین

 ...گهی_د بتمرگ د

 همان لحظه نگاه پر نفرتش را به او دوخت. روحا

 را لرزاند. لگونیآور بود که ندلهره یقدر به

 در خود جمع شد. نیبرگشت و اندوهگ یکم کم حالت نگاهش به حالت عاد اما

 دستش را به سمت او دراز کرد. لگونین

باال  ی"به من دست نزن..." به طبقه یبزند که روحا به شدت پسش زد و با گفتن جمله یحرف خواست

 .دیدو

 ...قیعم یماند و احساس عذاب وجدان او

 ریغ یایاست، نه ارتباطش با دن دهیرهام را در جامعه فهم تیشخص نیالاقل قدردان خدا بود که آذ اما

 آنها... یعاد

 به در باز انداخت. ینیلحظه ساکت بود نگاه غمگ که مانند برادرش هوتن تا آن هلن

 .زدیاش موج مدر چهره ییبایز تیمعصوم

 گفت: آرام

 بدتر بود. نیآذ نیکنم اما توه یطرفدار ی_دوست ندارم از کس

 لحظه گرشا در درگاه ظاهر شد. همان

 کرد. یجر و بحث تکرار کی یخود را آماده لگونین

 تو دهنش. زنمیم یبعد یوگرنه دفعه رهیزبونشو بگ ی_به دخترعموت بگو جلو

 .ستادیخود مقابل او ا یبا صورت برافروخته لگونین

 اش؟یکنیمون مدوستانه یهانداره چرا دائم وارد جمع یتیمحبوب نجایدوست دخترت ا ینیبیم ی_وقت

 ما؟ پیبه اک اشیبچسبون یدار یچرا سع
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 دیزنیگند م اتونیبچه باز نیچرا با ا فهممیبه کار شما نداره. نم یاون کار دینزن ششیشما ن ی_تا وقت

 به اعصاب من.

که اومده تو  یاز وقت م؟یزنیم ششیما ن یگیرو مخ ما... تو م رهیداره م یمامان شیتیت ی_اون دختره

 مزخرف گفتن به ماست. یجمع دنبال بهانه برا نیا

 پوزخند زد و گفت: گرشا

 ...نیکه راحت باش برمشیمنه؟ پس م_مشکلتون با نامزد 

 خود از کلبه خارج شد. فیرا گفت و بعد از برداشتن ک نیا

 زد. رونیهلن و هوتن از حدقه ب چشمان

 :دیکش ادیآزرده از پشت سرش فر لگونین

رفاقت چند  هیتو  یزنیدختر گند م هیکه واسه خاطر  ییتو نیا م؟یشد نامزدت که ما خبر ندار ی_ک

 ...قیهر چه ال قیساله... اصال به درک... خال

 .دینگو یزیبا عجله به سمت در شتافت و با دست به او اشاره کرد که ساکت شود و چ هوتن

 .دیرسیتر از قبل به نظر مناراحت هلن

 رفتن برادرش ملتمس گفت: رونیاز ب قبل

 _برش گردونا...

 آمد. رونیاز آنجا ب زینما زد و او نمبل رنگ و رو رفته و نخ یهیبه پا یلگد لگونیبسته شدن در ن با

 خاک نمور نشست. یپشت خانه رو یهاخرت و پرت انیرا دور زد و م کلبه

 بود. یعصب

 رفتارها را از گرشا نداشت. رییتغ نیا توقع

 کنار بگذارد. یآنها را به راحت بهیغر کیحاضر بود بخاطر  او

 بود... پیعضو اک نیبندتریپا یکه روز ییاو

 _اوف گرشا... اوف...

 بکشد. رونیخود ب یآسمان هم نتوانست او را از الک دلخور یغرش ناگهان یحت

جم  شیهمانجا نشست و از جا دیکوبیکه بر سر و صورتش م یتندتر شدن سرعت قطرات باران تا

 نخورد.

 آرامش را در کجا جست و جو کند... دانستینم گرید

 د؟یراز دلش را به آنها بگو توانستیکه نم یآغوش پدر و مادر در
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 بود؟ یفروپاش یدر آستانه گریکه د یاجمه دوستانه ای

 و چند ساله خسته شده بود... نیسکوت تلخ چند نیا از

 .کردیقلبش حس م یآن را رو ینیسنگ

 بودند. ختنیدر شرف فرو ر شیهاشانه

 ...دیکشیداشت درد م او

 .یشد سیتو... خ میبر _بلند شو

 بغض داشت. لگونین

 حقو به گرشا بدم... دی_فکر کنم با

 نگفت. یزیو چ دیرا در هم کش شیهااخم هوتن

 ادامه داد: یبا زهرخند لگونین

 مگه نه؟! ادیب نیریش یکه علف به دهن بز نهی_مهم ا

آن سو پرت  یهم تلنبار شده یرو سیخ یالوارها یرا برداشت و به سو یسنگ دم دست نیکترینزد

 کرد.

 ...میکه دلشو زد مییما نیا خواد؟یم لی... دوست داشتن مگه دلگهی_دوسش داره د

 ...لی_ن

 برداشت. یبزرگتر سنگ

 کند. یحرصش را خال خواستیم

حاال  خوادیخم بشن... چون دلش نم یاابروهاش ذره خوادیکنه... نم نیبهش توه ی_دوست نداره کس

شبه پولدار شده باشه، دختره  هیدزدش  یبابا کنهیم یکه به دستش آورده ازش بگذره... چه فرق

 ...خوادشیکه اون م نهیداشته باشه... مهم ا شیگنداخالق باشه، زبونش ن

 گفت: هیرا مشت کرد و با گر نیزم یِگل رو نباریا

 ...سوزنیرت داشتن طرف مقابلشون نم... مثل من تو حسستنین چارهی_همه که مثل من بدبخت و ب

 فرو برد. سشیخ یخود را باال آورد و داخل موها یخود دستان گل تیتوجه به موقع بدون

به  یفکر هی دیآدم بشم... من با دینه گرشا... من با امعرضهیخجالت بکشه منم... من ب دیکه با ی_اون

 دل...و احمق و ساده جنبهیحال خودم بکنم... مِن ب

 .زدیآرام کردن او دراز شده بودند را کنار م یکه برا ییهادست

 و او را نگه داشتند. دندیچیپ شیهابه دور شانه تریقو اما
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 به سمت او گرداند... کردیبار خود را که تا آن لحظه از نگاه کردن به هوتن اجتناب ماشک چشمان

 .کردیو چطور متاسف نگاهش م ستادهیسرپا ا که

 داشت او را پناه دهد. یکه خم شده و سع دندیلغز ییگرشا یلرزانش رو یهامردمک نباریا

 به چشمان نادم او گفت: رهیپاره شد و خ شیدر گلو یدیجد بغض

  سوزه؟ی... چون دلت برام می_برگشت

 بلند شو. ستینشستن ن یجا نجای_ا

 مند بود:گله لحنش

برادر  لیکنه با من طرفه... ن تشیبخواد اذ یپر قو بزرگ شده... کس یال لیدلمه... ن زیعز لی_ن

از ما بهتر؟  یکی یپ یرفت یسرد شد هویبود برادر بودنت؟  نیبزرگتر نداره، پس من برادرشم... ا

 ؟یمعرفتیفقط تو نامرد و ب ای شن؟یم ینطوریبرادرا آخرش ا یهمه

 چسباند. اشنهیکرد و سر او را به س ینچ گرشا

 زار زد: لگونین

دردت  لگونین پرسهیکس نم چی... هستمیام درست... اما از سنگ که نخب... ناز پرورده دینی_منم بب

ست؟ اخم کردن مامانته؟ دعوا با برادر سفر چند روزه هیواسه خاطر رفتن بابات به  اتیناراحت ه؟یچ

 ؟یکنیمختلف پنهانش م یبچگانه یهاهاست تو دلته و با بهانهکه سال هیبخاطر درد ای کته؟یکوچ

 ...میتو حرف بزن می_بلند شو بر

 ؟یدار کاریچ نجایپس ا برم؟یم دارمینامزدمو برم ی... مگه نگفتگهیاصال بلند شو برو د خوامی_نم

 یخواستیم شیساعت پ میکه ن ییبامرام... پاشو برو همونجا یتو به فکر من باش خوامیبرو ولم کن نم

 ...یبر

جواب  تونمینم یشیم ضیتو مر میپاشو بر ؟یشیم یاشتباه کردم خوب شد؟ بگم غلط کردم راض_من 

 مادرتو بدم... د بلند شو...

 گفت: یساختگ یو با انزجار دیاو کش یپر گل و ال یبه موها یدست گرشا

 رو؟ صاحابایب نیا یکن زیتم ییخوایبه سر خودش آورده احمق. االن کجا م یچ نی_بب

شده  خکوبیو گرشا که چند لحظه شوکه و م ختیبا فشار بر سر هر دو ر یسرد انیلحظه جر همان

 شد. رهیبود سرش را باال گرفت و به هوتن خونسرد و شلنگ به دست خ

که  لگونین یموها یآب را رو نباریداد ا تیخشک بدن آنها رضا یهاکردن قسمت سیبعد از خ هوتن

 .زدیبه تمام معنا شده بود، بر یدهیموش آب کش کی

 گفت: تمندیرضا یبا لحن شستیاو را م یکه با دقت موها یحال در
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فرد شلنگ به دست...  یقو یهاو دست ندهیبا ِگل شو ،ی... حمام دم دستدهدیارائه م یبی_هوتن ج

 !ینیصددرصد تضم

و به سمت هوتن که شلنگ را  دیبود که گرشا از جا پر امدهین رونیحرکتش ب نیاز بهت ا لگونین هنوز

 .دیدو کردیرها کرده بود و فرار م

 شد. قیعم یابه خنده لیآمد و کم کم تبد دیبر لبش پد یلبخند اریاختیب

 به سمت صورتش گرفته بود. قایانداخته و شلنگ را دق ریباالخره هوتن را گ گرشا

 چشم باز کند، نه نفس بکشد و نه حرف بزند! توانستینه م چارهیکه ب یطور

 شد. لگونین یباعث شدت گرفتن خنده دادیبه او م یعصب یکه گرشا یبد یهافحش

هول داد و به سمت  یرا به کنار خوردیکرد، هوتن را که از خنده تلوتلو م یتالف یگرشا به خوب یوقت

 او آمد.

 .آمدندیفرود م ترانهیباران وحش قطرات

 به سمت در کلبه برد و وارد آن کرد. را او

 نشسته بود. کجایبغ کرده  نیو آذ رفتیرو مقدم یهمچنان با نگران هلن

به سمت در  کردیو هوتن که هنوز با فاصله از گرشا حرکت م لگونین یهاخنده یدو با صدا هر

 برگشتند و مبهوت ماندند.

 و آب آنها را گرفت. دیخود کش یبه موها ینشاند و دست نیرا کنار آذ لگونین گرشا

 غضب خطاب به هوتن گفت: با

 .اوردمیهمراهم ن یچیمن تنم کنم. ه اریدست لباس ب هی فتی_برو گمشو از ک

 ؟یوقت؟ پس خودم چ هی_کمت نباشه 

 خودت. یبمون ینطوری_حقته هم

 _شرمنده داداش...

 رفت. فشیبرداشت هوتن قهقهه زنان به سمت ک زیکه گرشا دوباره به سمتش خ نیهم

 گفت: لگونیو رو به ن دیچرخ گرشا

 بهت بده؟ نیآذ ای ی_لباس اضافه دار

 نکرد. نیآذ یهم به چشم غره ییاعتنا نیترکوچک

 مخالفت تکان داد. یزد و سرش را به نشانه یلبخند لگونین

 ببرد. نیآن حال خوبش را از ب ستتوانیشدن هم نم ضیفکر مر یداشت و حت یخاص یسبک احساس
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 باال رفت. یبه طبقه شیهالباس ضیتعو یخود را براشت و برا فیک

 

 

 

گرم و  طیبه مح لیدار کلبه تبدخفقان آور و نم یفضا شدیدر نظر گرفته نم نیآذ یهاگرفتن افهیق اگر

 شده بود. یمیصم

 اشاره زد که بلند شوند. هیجمع کرد و به بق زیم یبساط شام را از رو لگونین

 کرد و اجازه نداد که کنار بکشند. کیبه خود نزد نیمحض خروج از کلبه گرشا او را همراه آذ به

 .کردیاز آنها پشت سرشان حرکت م یادیز اریبس یهم دستانش را بغل کرده و با فاصله روحا

 یخود هلن را از جا یثانهیبا حرکات خب یو هر از گاه رفتیم شیجنگل پ یفضا یکیدر تار هوتن

 .پراندیم

 :دینال یکار را ادامه داد که او با لحن ملتمس و ناراحت نیا یقدر به

 _گرشا! 

 شود. کشیهوتن کرد و به هلن اشاره کرد که نزد یپروایمسرور و ب یافهیبه ق ینگاه چپ گرشا

 شد. انیبود از دور نما دهیبخش نتیکه ماه به آن ز ایساحل و سطح درخشان در یروادهیپ یاز اندک بعد

 گفت. یاز تن در کن ی" بلند و خستگشیها رها شد و "آخشن یرو هیجلوتر از بق هوتن

 .ندیداد کنارش بنش تیاو مطمئن شد رضا یکرم دردن دنیاز خواب یوقت هلن

 .دندیها لمشن یو با فاصله از آنها رو دیگرشا را چسب یهم بازو نیآذ

انگشتان  یجلوتر رفت و اجازه داد آب ال به ال یکم زدندیچشمانش برق م ایدر دنیکه با د لگونین

 کند. یاش بازبرهنه

 داشت. یحس خوب ایدر نیفقط به هم شیمنطقه و آب و هوا نیا از

نشستن بدون  ای! اصال لب درنیبزن نیستیبلد ن یزیچ یتاریگ هیتونو ببرن همه یاستعدادی_مرده شور ب

 مواظب باش! یچشم آب یمحضه... هو تیخر یقیموس

 و برگشت. دیکه از پشت به سرش برخورد کرد چهره در هم کش یبا حس جسم نسبتا سخت لگونین

 هوتن بود. انیپایب طنتیافتاد گواه ش نیبه زم شیکه کنار پا یبزرگ صدف

 کرد و گفت: یاقروچه دندان

 افسارتو باز کردن؟ ؟یکرم دار ؟یماری_ب
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 حال برت گردونم! یایتو حس گفتم به دن یرفت یلیخ دمی_د

 زد. یرفت و گرشا لبخند محو سهیکنار او از خنده ر هلن

 .ختیبر سر و صورت او ر شدیبرد و هر چه شن در چنگش جمع م ورشیناگهان به سمتش  لگونین

 و با خنده نگاهشان کرد. دیکشان خود را کنار کش غیج هلن

 داشت او را وادار به قورت دادن آنها کند. یخل دهان هوتن کرده و سعها را داشن یرحمیبا ب لگونین

 او چنگ زد. یکم هوتن از شوک در آمد و به موها کم

 ...ی... نکش وحشیی_آ

 انداخت. یرا به کنار لگونین

 تف کرد. رونیچه در دهان داشت سرفه کنان به ب هر

 حالش بد شده بود و هم از زور خنده اشک چشمانش در آمده بود. هم

 و به نفس نفس افتاد. دیدراز کش نیزم یاو و گرشا رو انیم لگونین

 تو دهنت، خب؟! کنمیشن و ماسه، پهن پر م یجا رهیپرت به پرم بگ گهیبار د کی_

 کرد... شهی... چه مگهید ی_گاو

 .زدیم یخنده به سرخهلن از شدت  یگونهو برف دیسف پوست

 کرد و گفت: ترکیرا به آنها نزد خود

 خاره؟یهوتن. تنت م گهی_بس کن د

 !الیخیمن؟ ب ؟ی_ک

 .ندیکر کر خنده را سر داد و سرش را چرخاند تا روحا را بب لگونین

 بود. دهید ایدر یدر هم در حال تماشا یاتر با چهرهاو را ده قدم آن طرف شیپ یچند

 .دیرو شد خنده از لبش پر کشاو روبه یخال یبا جا نباریا یوقت اما

 گرفت و زمزمه کرد: یرنگ دلواپس نگاهش

 زد؟ بشی_روحا کجا غ

 چشم گرداند. یکیدر تار هیبه دو با برادرش برداشت و مثل بق یکیهم دست از  هلن

 بود... نجای_هم

 با خشم بلند شد. لگونین

 زد:( روحاااا؟ ادیبود... خب االن کجاست پس؟)فر نجایهم دونمی_خودمم م
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 .دیدر امتداد ساحل دو یرا به پا کرد و با ناباور شیهاکفش

 بلند نام او را فرا خواند: یهمان حال دوباره با صدا در

 تو؟ ی_روحاااا؟ کجا رفت

 نگران شد. شترینکرد ب افتیدر یجواب چیه یوقت

 گفت: یتفاوتیبا ب هوتن

 بزنه... میداشته که مجبور شده ج یاضطرار تیوضع هی دی. شاستی_بچه که ن

 تشر زد: هلن

 .ستین ی! االن وقت شوختیتربی_ب

 ها بود.حرف نیتر از اآشفته لگونین اما

 توجه به آنها به سمت جنگل رفت. بدون

 :کردیجمله را با خود تکرار م نیهم مدام ا نیهمان ح در

 پرهامو بگو... ی... واکنهی_مامان زنده به گورم م

 آنها حس کرد. انیرا م یجنبش دییپایدرختان را م یکه با چشم ال به ال همانطور

 زد: ادیفر یدرماندگ با

 بفهم. نوی... استیقهر کردن ن یبرا ی_روحا االن زمان خوب

 شد. دیناپد ییبه او نکرد و گو یجنبنده توجه اما

 .دیتعلل نکرد و به آن سو دو لگونین

 رو شد.خود روبه یگوش یخال یکرد با جا بشیرا داخل ج شیهادست یوقت

 چرخ زد. یکیدر تار دانهیبه اقبال بدش فرستاد و ناام یلعنت

 ها فاصله گرفته بود.بچه از

 از در التماس وارد شد: دوباره

 یکس ،یایب یخواستیمسخره شو... تو که نم یباز نیا الیخی... لطفا بنجایا یکه اومد دمتی_روحا د

 ...ترسمیروحا؟ من... دارم... م ؟یکنیم یتالف یدار یهم مجبورت نکرد... پس واسه چ

 .وستیعدم پ اریرفت و به د لیآرام آرام تحل شیآخر صدا یجمله با

 و گوش سپرد. ستادیحرکت ا از

 فرو رفته است. نیو سنگ قیعم یو زمان به سکوت نیلحظه زم کیحس کرد در  رایز
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 .دیشنیها در ساحل را هم نمبچه یصدا یحت

 شد. رهیشب خ اهیماه در آسمان س ریرا باال گرفت و به تصو سرش

 .شدندیمنحوس دور آن را فرا گرفته و مانع تابشش م یالهیو بدشگون مانند پ رهیت یابرها

و نفسش آهسته آهسته  دیپریرنگ از رخ او هم م شدیم تررهیبر اطرافش چ یکیکه تار یحال در

 .دیبریم

 .دیچک نیو بر زم دیچشمش غلت یاز گوشه یاشک یاقطره

 شده بود... رید گرید

 رو به ماه گفت: وسانهیزده و ما بهت

 ...کنمی_نه... خواهش م

ظلمات اطرافش را  انیجفت چشم براق و شرور م کیشدن کامل ماه چشمانش را بست و  دیناپد با

 .دیند

 .دندیکوب نیشدند که او را محکم بر زم یدستان لزج و سرد استخوان زبانیبالفاصله م شیپاها

اش را گونه یافتاد و سوزش دردناک نیدستانش را محافظ بدنش بکند با صورت به زم نکهیاز ا قبل

 خراش داد.

 :دیکش ادیدرخت مقابلش چنگ زد و فر یزده به تنه وحشت

 _روحاااا...

 را وداع گفته است. ایدن نیا شهیهم یگرفتار شود برا اهیس یآن چاله که اگر در دانستیم

 روحا را صدا زد. یشتریدرخت را نگه داشت و با التماس ب یبا تمام توان همان تنه پس

 به کمکش بشتابد... توانستینم یگریجز او کس د چون

 مشکل ناتوان و عاجز بودند... نیدر برابر ا یعاد یهاانسان

 .دندیکشیآور مرعب یرا گرفته و با شدت به مقصد شیقوزک پا دایناپ یهادست

 .کردیاز دستش فرار م یکه عمر لگونیکابوس پنهان ن همان

 شد. یکامال ته فشردیکه آن را م یکرد کف دستانش سرد شدند و جسم حس

 بماند... یخال شیکه آب شده باشد و جا یخی مانند

کرد و شکاف  یدرخت در دست داشت قالب ته یتنه یکه به جا یزیچ دنیو با د دیرا باال کش نگاهش

 آمد. دیقلبش پد یرو یقیعم

 .دیکش غیدر دستانش را رها کرد و ج فیزده سر پر مو و کث وحشت
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 زد. یهیکش آمد و لبخند کر رهیت یموها لیس ریاز ز یو دندان و توخال لبیب دهان

 انیکرد لمسش کند، اما انگار انگشتانش از م یت و سعبه آن چنگ انداخ دهیپر نفرت و ترس لگونین

 .کردیغبار عبور م یتوده ایابر 

 ...دیجنگیروح م کیداشت با  شیرو یجلو او

 !دندیکشیاو را به عقب م یکامال واقع یکه دستان یحال در

 کردیم یسع رفتیعقب م یکیدر تار یادیدر چنگ نداشت و با سرعت ز یدرخت یتنه گریکه د حاال

 بند کند. یزیدوباره دستش را به چ

 خاک نمور... اینداشت سنگ باشد، تکه چوب باشد،  یفرق

ها و از آن بدتر زخم انگشتان جز شکستن ناخن یزیبود که چ ادیز ینحس آنقدر یهاقدرت آن دست اما

 نشود. دشیعا یزیچ فشیظر

 نداشت! ریکرده بود که در تمام عمرش نظ یبیشب اشتباه مرگبار و عج کی در

 محض... تیخر کی

 سپرد. رحمیو خسته از تقال بدن خود را رها کرد و جانش را به آن دستان ب دیناام

 .کردیدر بند بند وجودش رسوخ م یافلج کننده یحسیب

قبل آن  ای دیطعم مرگ را خواهد کش انتهایب یشدن به درون آن چاله دهینبود که با کش مطمئن

 ترک خواهد شد...زهره

پر استرس را  ینوجوان کیو  یکارپر از پنهان یکودک کی فتدیمرگ هر طور که قرار بود اتفاق ب نیا

 .شدیم ادآوری شیبرا

 .کردیم یبود که او همواره با آن زندگ یزیها چاز ناشناخته ترس

 در منجالب بود. شتریمانند فرو رفتن هر چه ب یزندگ نیا یادامه و

 اش را...را دانست و نه چاره لشیآن روز هم نه دل تا

 زد. یجانینکرد و لبخند ب یاش مقاومتخسته یهابرابر پلک در

 نه... اما

 ...زدیلبخند م دینبا

در  یگریاز قرار گرفتن روح د شد،یکه منجر به جدا شدن روحش از بدنش م یاز مرگ شتریب او

 .دیترسیکالبدش م

 سراغ نداشت. ایاز آن در دن رتریبارتر و حقذلت یمرگ چیه رایز
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 کار را بکند. نیا زیروح خود به مادرش، جسمش ن انتیبعد از خ خواستینم

سخت به بدنش  یهاها و سنگبا برخورد شاخ و برگ شدیم دهیبه عقب کش یاکه مانند جنازه همانطور

 .کردیدلخراش را حس م یهاشدن زخم جادیو ا زدیم شیبه جانش ن یآنها درد بد یو عبور از رو

 ...دادیم انیخودش به آن پا دیکند با دایپ یزندگ یبرا یقرار نبود راه گریکه د حاال

 ...شدیم یگریکس د زبانیجسمش بعد از او م دینبا

 کرده بودند. نیکه خون انگشتانش آن را رنگ ستیاش نگرناخن شکسته و برنده به

 را بست و بغضش را فرو خورد. چشمانش

 کرد؟یبعد از او چه م مادرش

 شد؟یدلتنگش م ایآ

 خاص فشار داد. یانقطه یرو شیگلو ریناخن شکسته شده را ز یزیت

 هم فشرد و نجوا کرد: یرا رو شیهاو محکم پلک نیاندوهگ

 _بخاطر تو مامان...

 آزاد شدند. شیو پاها دیشن یرا از بلند یزیبکند پرتاب چ یفکرش را عمل نکهیدرست قبل از ا اما

 ماند. حرکتیمتوقف شد و ب نیزم یرنجورش رو بدن

 یاو شفا دهنده نیدلنش یرفت و گرما نیاز ب افزودیم اشنهیس ینیکه لحظه به لحظه بر سنگ ییسرما

 .دیچیپ شیهادور شانه

 .ندیکه درست مقابلش قرار داشتند را بب ییتازه توانست پاها لگونیو ن دندیاو را باال کش هادست

 .دیشنیرا م ینینامنظم و خشمگ یهانفس یصدا

 دستانش بلند شد. یتوان خود را جمع کرد و رو تمام

رنگ  یبراق و سرد طوس یهامردمک یو نگاهش رو دیهمان حال سرش را آرام آرام باال کش در

 توقف کرد...

 

 

 

 ...اهیس یابود در مه محصور

 یو او واکنش نشستندیبر سر و صورتش م یکه از اطراف به سمتش دراز شده بودند همگ ییهادست

 .دادینشان نم
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 ...کردیرا حس م آن

 و ملتمس... فیضع ییهاناله

 منبع... بدون

 صاحب... بدون

 .ستیصدا متعلق به ک دانستیاو که م اما

 آن را گرفت. دیچشمانش نشست و د یپوست چروک بر رو یهااز دست یکی

 پس زدنش را نداشت. قدرت

 ها خالص کند؟مزاحم نیو صورتش را از شر ا اوردیدستان خود را باال ب توانستینم چرا

 حرکت کردن نداشتند؟ یارای شیپاها چرا

 نه... اما

 ...شدیم نطوریا دینبا

 صدا سر چرخاند.فرود آمد و کورمال کورمال به دنبال  نیزم یاز درخت رو یابرگ رها شده مانند

 کرد. یداشت او را صدا م شیپروشا

 مشهود بود. شیدر صدا یو رنج فراوان عجز

 کوچکش در خطر بود... یپروشا

 .دادندیچشمانش را فشار م شتریب هادست

 مشت کرد. دشیدامن سپ یدستانش را حرکت داد و رو ادیمشقت ز با

 .دیکوب نیدر کف دستانش احساس کرد و آن را به زم یمطبوع یآنها گرما یباز شدن دوباره با

تا مه را  کردیحرکت م نیزم یو رو دیلولیدر هم م یمانند مار د،یکشیزبانه م انگرانهیکه عص آتش

 عقب براند.

را از مقابل  زیانگنفرت یهادست رمقشیبلند شود و با انگشتان ب شیپاها یتوانست رو باالخره

 چشمانش کنار بزند.

 .دیخز نیزم یتخت بلند شد و رو ینفس زنان از رو نفس

 شده بود. نیسنگ یکوه یاندازه اشنهیس یقفسه

اطرافش را روشن کرد و پشت سرش تخت  یجانشده بود که نور کم یته یاشهیاز هر فکر و اند یمدت

 شد. نییباال و پا

 نشست.آمد و کنار او  نییبعد از روشن کردن آباژور از تخت پا نیآرشاو
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 اشدهیتا بتواند صورت رنگ پر زدیرا کنار م شانشیپر یکه موها یو در حال دیرا به آغوش کش او

 نجوا کرد: یبا نگران ندیرا بهتر بب

 حالت خوبه؟ سو؟ی_آ

 _سا... ساعت... چنده؟

 بشه. ازدهی_ساعت؟ فکر کنم 

 شد. رهیسرش را مثل برق باال آورد و به او خ سویآ

 وحشت نگاهش را پر کرد و او را به عقب هول داد. هیاز ثان یکسر در

 گشتیلباس خوابش م یاز رو دنیپوش یبرا یکه هراسان از جا بلند شده و به دنبال لباس یحال در

 زد: ادیفر

 ... پرهام!شهی_تو شب... ماه و مه... باورم نم

با  گریبار د نیچشمان مبهوت آرشاو یو جلو ستادیوسط اتاق ا بستیرا م راهنشیپ یهادکمه یوقت

 زد: ادیالتماس فر

 ... کمکم کن...نمیبیرو نم لگونی_پرهاااام... ن

 شد باعث شد هر دو از جا بپرند. جادیکه در تراس ا یترق یصدا

 شد. کینزد یاشهیمحتاط به در ش یهاآشفته را کنار نگه داشت و با قدم یسویآ نیآرشاو

 نکرد. یخشکش زد و حرکت یالحظه

 به خود آمد و در را گشود. عیسر سویبا تشر آ اما

 من دخترم! یخدا ی... پرهام! وانمیشده؟ صبر کن بب یچ نی_آرشاو

 در اتاق قدم گذاشت. کردیرا دوشادوش خود حمل م یفینح کریکه پ یبلند پرهام در حال قامت

کمک به سمتش  یافتاد و اگر مادرش به موقع برا نیبه زم سویآ یبه محض ورود مقابل پاها لگونین

 رخ داده بود. یاحتماال اتفاق ناگوار داشتیبر نم زیخ

 بود. یپرهام خنث یچهره حالت

 .دیرسیآرام و خونسرد به نظر م بیعج

 .کردیخشم و روح سرد او را حس م نیوجود آرشاو نیبا ا اما

 مرد آشنا بود! نیانواع آرامش ا با

 ؟یکرد یتو چه غلط لیباال... ن اریسرتو ب لگون؟ی_ن

 خوددار نبود و سد چشمانش شکست. نباریا گرید لگونین
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 افتاد. هیبه گر یبلند یپاره شد و با صدا شیدر گلو بغض

 کند. دیمادرش را سر خورده و ناام تواندینم نیاز ا شیب گرید کردیم حس

 یبود)البته اگر ماجرا دهیش تا آن حد درمانده ندرا بر سر فرزندان سویآ چگاهیمدت ه نیدر ا نیآرشاو

 .(گرفتیرا در نظر نم شیآمدن خزان در پنج سال پ یایبه دن

 که انگار او را از دست داده است. ستینگریرا م لگونیو ماتم زده ن وسیما چنان

 چشمانش... و

 خالص شده بودند... خیدو تکه  چشمانش

 از نگاه پرهام... سردتر

 برادرش... ینهیاز س سردتر

 وار گفت:زمزمه اشدهیخشک یهالب با

 ...ی_گفته بودم ساعت ده خونه باش

 نگفت. یزیچ لگونین

 .دادیاجازه را نم نیا اشهیشدت گر دیشا

 ادامه داد: دهیبر دهیبر سویآ

 نیتخت... خوابم برد... چشمام... به در بود... تا آخر نیا ی_و بهت اعتماد کردم و... منتظر... رو

 باز و بسته شدن درو بشنوم... اما تو... یکرده بودم که... صدا زی... گوشامو تیاریهوش یلحظه

 زد: ادیفر دهدینشان نم یواکنش چیه لگونیکه ن دیدیم یوقت

 ؟یکرد کاری_اما تو چ

 زده او را نگاه کرد و گفت: رتیح نیآرشاو

 ...رتریاعت دس هیافتاده مگه؟ اون فقط  یچه اتفاق سو،ی_آروم باش آ

 اش به سمت او برگشت و نعره زد:با آن حالت ترسناک و صورت برافروخته سویآ

 شده؟یچ یبدون ییخوایاومدن اونه؟ م ریدرد من فقط د یکنی_فکر م

 اشاره کرد و گفت: لگونین به

به سرم اومده  دونستمیبود که م ییهمون بال نی... انیتوه آرشاو یهااون سرکوب کردن یجهینت نی_ا

در  یفراانسان یزیبارها بهت گفته بودم که از چ لین یثابتش کنم... من از بچگ تونستمیو نم

 هیکه  م... بهت گفته بودکنمیآگاهم و خصومت و نفرت اونها نسبت به دخترم رو حس م اشیکینزد
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بودن و تعادل نداشتن  یاالتی... تو منو متهم به خیکردیو تو فقط سرزنشم م ستیدرست ن یزیچ

 !نیآرشاو یکردیم

 زد: ادیفر سویکه تاب پوزخند معنادار پرهام را نداشت بلندتر از آ نیآرشاو

 .گهی_بسه د

اند، فقط جرات وارد شدن به شده داریبلند آنها ب یدادهایخانواده از داد و ب یاعضا یهیبود که بق مطمئن

 آن اتاق را ندارند.

 دوخت و لب زد: کردیتر شده بود و فقط هق هق مآرام یکه کم لگونیرا به ن دشیناباور و ناام نگاه

 از من؟ از مادرت؟ ؟یکرد یاز ما... مخف یزیتو... تو چ لگون؟ی_ن

 شود. رهیو سرافکنده بود که نتواند به چشمان او خ نیشرمگ یآنقدر لگونین

 بود. نیبر سر آرشاو یسطل آب سرد ختنیواکنشش مانند ر نیا

طرف تو رو گرفتم؟  شهیکه به صداقت حرفات اعتماد کردم و هم یبه من لگون؟ین یدروغ گفت _تو

 با من...؟ یکرد کاریچ یفهمیم

 کرد. یآوار ریناباورانه اما ز یاخنده

 :آمدیم رونیاز ته چاه ب شیصدا

 به من نگاه کن... زنمیحرف م یوقت دونست؟یدخترش م یکه تو رو جا ی_با غرور کس

 سویآ یکرده دیاو چشم در چشمان آزرده و قطع ام یو به جا دیرا به آغوش کش شیهاشانه لگونین

 دوخت.

 ... نشده...یزی_چ

 ردیاش را هدف بگو اعتماد بر باد رفته لگونیدوباره لب به سخن باز کند و ن نیآرشاو نکهیاز ا قبل

 و گفت: دیکش ینفس لرزان سویآ

 نگو. یچی_ه

 دستور او را اجرا کرد. قایتخت نشست و دق یرو سویآ از دهیرنج نیآرشاو

 نگفت... چیه

 ...شهیهم مثل

 و سر خورده... ساکت

 .کردیهمچنان نسبت به دخترش سرد رفتار م سویآ

 !دانستیو هم نم دانستیخفت م نیخود را هم سزاوار ا لگونین و
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من خارجن... که  یسلطه ریهستن که از ز ییزهای... چیلعنت یایدن نیتو ا دمیفهم شی_من چند شب پ

من پنهان شد...  یامشب از چشما نیاز چشم درون من پنهانن. و دختر من هم... فرزند بزرگم... هم

 رنجش قلبم رو؟ یکنیمحو شد... تار شد... درک م

 _مامان...

جون دختر  نمیبیساااال... چرا؟ چون م زدهی... سسوزهیم امنهیساله س زدهینگو... س یچی... هسی_ه

سر روحش  ییچه بال دونمیدر برابرش ندارم... چون نم یاریسرخودم در معرض خطره و اخت

 به وجودشم شک دارم! یحت گهیآوردن... چون د

 و شکسته لب زد: ریمتح لگونین

 _مامان...

 بر سرش آوار شد: سویآ یزخم ادیفر دوباره

... برهیسوال م ریمحفل در برابر دخترش خبر داره و قدرتش رو ز ینوآتور هم از ضعف با ی_حت

 ندارم! یبه روح پاکت اعتماد گهید

 انداخت او را منجمد کرد و قلبش را فشرد. لگونیبار به ن نیآخر یکه برا ینگاه

 اتاق را ترک نمود. یگرید یحرف اضافه چیزد و بدون ه یپوزخند

 .دیبه دنبالش دو یهم بدون معطل نیآرشاو

 شده در آنجا رها کرد. نیسنگ یانهیرا با س لگونیرفت و ن سویآ

 .زدندیاز اشک برق م لگونین چشمان

 داشت. یدیشد یخفگ احساس

 او را... مادرش

 قابل اعتماد خوانده بود؟ ریرا ناپاک و غ او

 شوم است؟ یهادهیاو هم جزو آن ناد کردیفکر م ایآ

 روحش شک داشت؟ به

جسمش را نابود کند که مبادا پس از او  خواستیبخاطر عذاب وجدان م شیساعت پ کیکه تا  یهمان

 فتد؟یبه دست دشمن مادرش ب

 وجود داشت؟ ایدر دن نیبدتر از ا یحس ایآ

 ...اشیافراد زندگ نیمورد اعتمادتر یزده شدن از سو پس

 ... وجود نداشت...ریخ
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 د.شل دو طرف بدنش افتاده بودن دستانش

 غرق شود. یدر منجالب ندامت و فرسودگ خواستینم

 پس چرا لب باز نکرد؟ یول

 نگفت؟ یزیچ چیباز هم ه چرا

 تا همگان را راحت کند؟ داشتیاش برنمراز چند ساله نیپرده از ا چرا

 نبود؟ یکاف

 عذاب دادن مادرش بس نبود؟ نهمهیا

 ماند؟ینگران و چشم انتظار او م دیبا یتا ک سویآ

 نداشت بداند چه بر سر فرزندش آمده است؟ حق

 بر خود فرستاد... یلعنت

 ...بردیم یدرونش پ یو خودخواه یانصافیتازه داشت به ب دیشا

 را بلند کرد و ثابت نگه داشت. سرش

 .کردیاو را تماشا م یهایو خودخور ستادهیا کجایقبل  روحیبا همان ظاهر سخت و ب پرهام

 بود: یمختلف یهاپر از حس لگونین یصدا

 ...ستمیکس ن چی... من از هستمی... من از دشمن اون نکنهی_مامان اشتباه م

 پشت سر حرفش دست خود را باال آورد و به او نشان داد. و

_حاضرم حصار دور افکارم رو بردارم و بهش اجازه بدم که واردشون بشه... اما فقط منو باور کنه... 

 جونم در خطره... دونمیکه م یاون فرار کنم... اونم وقت یچشما ریتم از زوقت نخواس چیمن ه

 بود. یسنگ یامجسمه ییگو پرهام

 .دادیاو گوش م یختهیبه هم ر یهاهیبه دفاع ینرمش چیه یو ب یهمان سخت با

 سکوت کرد سرش را برگرداند و به سمت در رفت. لگونین یوقت

 کرد: ستادنشیوادار به ا لگونیلحن ملتمس ن اما

 و حضورش باعث نجاتم شد... دید تیکه منو تو اون وضع یهست ینه... تو تنها کس گهی_تو نه... تو د

 بود. یاز نرمش و گرم یپرهام عار لحن

 است. ریپست و حق یکه طرف مقابلش موجود انگار

 .دمیند یزی_من چ
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 مات ماند. لگونین

 کرد. شیت پساع کی یواقعه لیو تحل هیذهنش شروع به تجز و

 بود؟ دهیرا ند دهیگند یهاآن دست پرهام

 نظر؟ کی یحت

 شد؟یم مگر

 چطور خطر را حس کرده بود؟ پس

 که دوباره به حرف آمد و پاسخش را داد: کردیمغز او را لمس م رتیپرهام ح انگار

 یاگر جراحت یعنیهاست... من و آدام نوشته... خون تو، از ثبت شده یکه مادرت برا یستی_بنا بر ل

. رسونهیو به تو م کنهیم کیبشه، بالفاصله مشام من و آدام رو تحر اتیزیکه موجب خونر یبردار

 کنه.یعمل نم یاریحقه در حالت خالف هوش نیکه من خواب نبودم وگرنه ا یالبته شانس آورد

 _من... من...

 .دیبدنش کش یرو یخشک شده یهاها و خونبه زخم یلباسش را باال زد و دست لگونین

 حبس مانده بود. نهیدر س نفسش

 .لگونین یاقتیلی. تو ناسپاس و بینبود سویتوجه و مراقبت آ نیا یستهی_اما تو شا

 ...ستمیمقابل شما ن یمن... نقطه ؟یکنی_چرا... حرفامو... باور نم

 خورد. ینگاه او تکاناز خشم و سرزنش انباشته شده در  لگونیپرهام برگشت و به او نگاه کرد ن یوقت

 گرفت: شیبه سو دواریبه سمتش برداشت و انگشتش را تهد یقدم پرهام

 شتری. نذار بیکنیم یچه غلط یآدم برو و بهش بگو واقعا دار یپس مثل بچه ؟یثابت کن ییخوای_م

 تو باشه. ارزشینگران خون ب نیاز ا

 هم نشان از رک بودن پرهام داشت؟ هانیتوه نیا ایآ

 مهر زد؟ تشیشدت عصبان یآنها را پا شدیم ای

 ...دندیرا به آتش کش لگونیچه که بودند، جان و دل ن هر

 باهاش... یتونیتو م کردمی_من... فکر م

 :دیعربده کش پرهام

مادرت ضمانت و ازت  یوقت تو رو برا چیه گهیمعلوم نشه من د هیقض نیکه سر و ته ا ی_تا وقت

 نینکنم چون ا داتیپ گهیکه د یاز جلو چشمام گمشو. جور ایحاال حرف بزن  ایپروشا.  کنمینم تیحما

 !کنمیخودم تمومت م دم،یدفعه نجاتت نم
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 رفت. رونیدر از اتاق ب دنیرا گفت و با کوب نیا

 .کردیتکرار م شیپرهام را آوا به آوا برا یگزنده یهامعذب که حرف یماند و وجدان لگونین

 آوردند. دیدرشت اشک را پد یهاو دانه دندیچشمانش لرز مردمک

 آمد. رونیبلند شد و لنگ لنگان از اتاق ب آرام

 اش پناه داده بود.خم شده و خزان را در آغوش پدرانه ونیکنار تلوز نیخانه آرشاو کیسالن تار در

 .دیرا ند یگریچرخاند اما جز آنها کس د چشم

 و پرهام رفته بودند. سویآ

 ...نیآرشاو اما

 نرود. نشیرا در خانه بند کرده بود تا به دنبال همسر خشمگ شیاش پاپدرانه تیاحساس مسئول انگار

 شد. نیبدتر غمگ لگونین

 مهربان و نگرانش بد کرده بود... یحق خانواده در

 .ستادیرفت و پشت سرشان ا شانیبه سو صدایو ب آرام

 مرتعش و نادم بود: شیصدا تن

 _بابا؟

 خورد. یتکان نیآرشاو

 .ستادیو سر پا ا دیلرزان را در آغوشش باال کش خزان

 دهد. صیتشخ یکیخزان را در تار سیصورت خ توانستیم لگونین

 حق داشت... چارهیب دختر

 .دیایب شیپ یگرمشان بحث یدر خانه و خانواده آمدیم شیکم پ یلیخ واقعا

 شدت... نیهم نه به ا آن

 .ندیمعصوم و دلخور را نب یانداخت تا آن چهره نییسرش را پا لگونین

 دعوا خودش بود... نیمصبب ا آخر

 _مامان کجا رفت؟

 را دلسردتر کرد. لگونیسرد جواب داد و ن نیآرشاو

 ...دونمی_نم

 ...یلب ریآرام و ز اریبس
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 معذب گفت: لگونین

 _پرهامم... رفت دنبالش؟

 :دیاو شن یمردانه یدر صدا یلرزش کردیم حس

 ...دونمی_نم

 .اوردیطاقت ن لگونین

 :دینال مانیرا رها ساخت و پش بغضش

 ...دی_بابا ببخش

 داد. هیو سرش را به بدنش تک دیپشت به او چسب از

 کنان ادامه داد: هیگر

جواب  ینطوریعالقه و حس اعتمادت به خودم رو ا خواستمیوقت نم چی... من هخوامی_معذرت م

 بدم... اشتباه کردم...

 تکان نخورد. یحت نیآرشاو

 ...کشمی_بابا... ازم رو برنگردون... من بدون توجه تو عذاب م

اون  یرو که دوسش داشتم سرزنش کردم... حاال معن یتو زن یسال تمام بخاطر ماجرا زدهی_س

 .شده بودن.. دی... بلکه از من ناامشدنی... اون چشما نادم نمفهممینگاهاش رو بعد از بحثامون رو م

 بود. دهیرس یچارگیبه مرض ب گرید لگونین

 نشست و درمانده و هق زنان گفت: نیزم یرو

_بابا غلط کردم... اشتباه کردم... خطا کردم... فقط مامانو بهم برگردون... بذار بتونم بهش ثابت کنم 

 ...نیبهم بد گهیفرصت د هیفقط  گمیرو م یخودمو... بخدا همه چ

 به لباس خزان چنگ زد و به سمت اتاقش برد. نیآرشاو

 کرد. یبلند ونیو ش دیها پنجه کشبه پارکت لگونین

 کرد؟یتک و تنها چه م حال

 برد؟یپشتوانه به کجا پناه م بدون

 کرد؟یم دایآسمان پ نیا ریرا چگونه ز یو پرهام عصب دهیدل بر یسویآ گرید

 به مادرش بود... دنیرس یاو برا دیتنها ام پدرش

 چه؟ خوردیبه هم م نیاش با آرشاوبدتر... اگر رابطه ایو  گشتیبرنم گرید سویآ اگر

 که او چه کرده بود... یوا
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 بود... دهیکه جز عشق و محبت و توجه از آنها ند یاخانواده با

 آدمها چه آورد؟ نیا نیمحترمش ب گاهیو جا یسر خوشبخت بر

 بد باخت داده بود... او

موقع شب  نیمن بتونم ا کنمیفکر م ی. ولینکن داشیاز محفل رفته تا پ ریبه غ یی_مطمئنم که جا

 کنم. داشیپ

بود را با  دهیکه شن ییهاباال آمد تا صحت حرف فروغیو چشمان ب دهیژول یبا آن موها لگونین سر

 کند. دیینگاه ناباورش تا

 خزان را در آغوش نداشت. گریو د ستادهیا یکیخانه در تار یآن سو نیآرشاو

 دهد. انیپا یگریجبران اشتباهش ناچار است به اشتباه کس د یرا داشت که برا یکس حال

 اش نداشت.جز کمک به دختر درمانده یگرید یواقعا هم چاره و

نظرش عوض شود  نیآرشاو نکهیزده از جا بلند شد و قبل از ا جانیبا چشمان گشاد شده و ه لگونین

 قدردان گفت: یول دهیبر دهیبر

 ...ارمی... در بنگیاز پارک نوی... ماشرمی_من.. م

 

 

*** 

 

و او باز هم  زدیم سویآ پوششیوار بر تن بمرطوب روز شالق یبرخالف گرما یسرد شبانگاه مینس

 .دادیاز خود نشان نم یحرکت نیترکوچک

نگران و شکست  یاحساسات زنشده بودند، از بروز  انگریهم ناآرام و طغ ایدر یهوا و حت انگار

 خورده از فرزند خود.

شان آرام بود تا همه یچشمش کاف یگوشه کیعناصر نبود فقط  نیکدام از ا چیدار همقام نکهیبا ا سویآ

 .رندیبگ

 ...کردینم یول

گستاخ شده  عتیطب نیا یاش بر روو اندازه حدیاز قدرت ب یاگوشه دنیبه رخ کش یبرا یتالش چیه

 ...کردینم

 احساس کرد. یهاشانه یرا بر رو یگرم ینیسنگ

 حضور خود پرهام را... یگرما سپس
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 است. دهید زیکه لرزش اندامش از سرما را او ن دانستیم

 ؟یدینم انیپا انیطوفان و طغ نی_چرا به ا

 متالطم مقابلش زمزمه کرد: یایبه در رهیخ سویآ

 هوا نداره. نیاز ا ی_دل من دست کم

 .سوی_آ

 نیزمستون سنگ ادتهی. کننیمنو منعکس م یهستن. حال و هوا شونعرضهیب یدل بانو ینهیآ نای_ا

 یکه غم و اندوهم سر ماجرا دونستمینشد... اما من خوب م لشیکس متوجه دل چیرو؟ ه شیپنج سال پ

 هم درز کرده و بخاطر منه. رونیخزان به ب

 بود. امدهیخوشش ن چیاولش ه یاز جمله پرهام

 .فتادهین یهم متوجه شدن امشب اتفاقات خوب های_احتماال محفل

 .ردیکرد تا مقابل او قرار گ ایپشت به در سویآ

 .دیچیرا هم محکم به دور خودش پ شنلش

_بذار بفهمن من توان کنترل دختر سبک سر و نافرمان خودم رو هم ندارم. بذار همه حس کنن امشب 

 .دمیرس یبه چه ذلت

 را به آن وارد کرد. یدرد سخت دیچیپ سویآ یاز خشم پرهام که به دور بازو دهیلرز دستان

 اندک ماندگار شد. یاز درون غرق لذت سویآ اما

 آمد: رونیهمش ب یچفت شده بر رو یهادندان انیغضبناک پرهام از م یکه صدا یهنگام مخصوصا

بهت گوشزد کردم اما کو  نویاها بار . دهیبه ذلت و خفت برس ی_مگه پرهام مرده باشه که تو روز

 نه دخترت! ییگوش شنوا. نافرمان تو

 پرهام کاست اما کامل نابودش نکرد. یاز دلخور یکرد که تا حدود ینیریجان اما شتبسم کم سویآ

 برادر؟ ی_چرا دنبالم اومد

 شوهرت بود نه من. یفهی_درسته، وظ

 خفته در کالم او را حس کرد. شین یبه راحت سویآ

ها رو تو اون بچه تونستیچون نم ومدیپرهام. اون پا رو دلش گذاشت و ن شناسمیم نویشاو_من آر

نه مسائل اعصاب خورد کن  بندهیاش پاو خانواده یبه زندگ نیدنبال من. آرشاو ادیحال رها کنه و ب

 .نیبردار یدشمن نیمحفل. دست از ا

 و نافذانه او را برانداز کرد. دیبه عقب کش یقدم پرهام
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 ی. ولرونیب یو ترسوندش از خونه زد لگونیاحساسات ن کیشوهرت و تحر هیکه بخاطر تنب دونمی_م

 نجا؟یچرا ا

 دوباره به او پشت کرد و نگاه و لبخند تلخش را به مقابل دوخت. سویآ

ما رو  تونهینم شه،یاز ترس از دست دادن من قطعا م دونمینظرش عوض بشه که م لگونی_اگه ن

 .برهیست پناه مکه تو اون خونه یکس نیا حرف بزنه. پس... به آخرکنه ت دایپ

 شده بود. زیر یپرهام مانند خط صاف چشمان

 .نی_آرشاو

خراب بشه.  نشونیب یپدر و دختر یرابطه خوامیاز هر دو دلخورم نم نکهی_درسته... من با وجود ا

 ...ای زنهیدخترشو پس م نیآرشاو نمیبذار بب

 یسنجیشوهرت رو م رتیغرور و غ یکار دار نی. تو با اشتیپ نجایا ادیکه خودشم ب_اگه روش بشه 

 رو! لگونینه دخترت ن

 تلخ او لب به سخن باز نکرد. یدر برابر خشم آشکار و گله سویآ

 و منتظر ماند... ستادیا فقط

 هم آرام گرفت. ایو در دیکه باد خواب آنقدر

 .وستیبه وقوع پ دیکشیکه انتظارش را م یزیباالخره چ و

 چشم چرخاند. کیدرختان تار انیو در م برگشت

 او شد و به همان نقطه چشم دوخت. یناگهان تیهم متوجه حساس پرهام

 سر بر آوردند. یکیتار انیاز م اهیس کریبعد دو پ یکم

 محو شد. عیسر شیاتفاقات وحشتناک چند ساعت پ یادآورینقش بست که با  سویبر لبان آ یرنگکم لبخند

 کرده بودند. یط ادهیاز آن را پ یمیالعبور بودن راه نبخاطر صعب لگونیو ن نیآرشاو

 عرق بودند. سیدو خسته و خ هر

 .دیشنیتند پرهام را م یهانفس یصدا سویآ

 هم سکوت کرده بود. خودش

 جلو آمد تا به آنها برسد. گریچند قدم د لگونین یول ستادیهمان عقب ا نیآرشاو

برگرداند و به او پشت  لگونیرا از ن شیداشت رو نهیکه از آمدن آنها در س یبر خالف حس خوب سویآ

 کرد.

 .ستیگر صدایو آرام و ب ختیاو فرو ر یکنار پاها لگونین
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 را همراه شنلش به چنگ گرفته بود. سویآ یبلند و پر کالغ یموها

 ...کنمی_مامان... خواهش م

..._ 

 ؟یو نگام کن یبرگرد شهی_م

..._ 

 همچنان منتظر ادامه دادن او بود. سویآ

 خود را در آغوش گرفت. یزانوها نباریکرد و و ا ینیو دلشکسته عقب نش دیناام لگونین

 و برگشت. اوردیتاب ن سویکه دل آ کردیم هیسوزناک گر آنقدر

 درمانده و ناالن شود. نطوریفقط بخاطر قهر او ا لگونشیبود ن محال

 روز انداخته بود؟ نیاو را به ا یزیچه چ یراست به

 یدیترسیازش م یوقت یکه خودت تو بچگ ی_من فقط در اون کمد رو باز کردم... همون کار

 ...یکردیم

 زده و سردرگم کنار او نشست. رتیح سویآ

 ضرب گرفته بود. اشنهیس یقفسه

 ؟ی_چ

حواست به من نبود... اما اون بهم  ادیدوستمه... خب بچه بودم... تنها بودم... تو ز کردمیفکر م لی_اوا

... وحشت کردم... مخصوصا از غضب تو... ازشون ستنینفر ن هی دمی... کم کم فهمزدیم بیآس

 دمی... شااکنکه هستن از نظر تو خطرن یهر چ دونستمیازم دور باشن... ولم کن... چون م خواستمیم

باهام حرف نزد... ازم  گهیحرف زدم د میدوست دوران بچگ شیاش پدرباره یاز نظر همه... چون وقت

 ...دیترسیم

 .دیرا باال کش سشینگاه خ لگونین

 .دیلرزیم شیصدا

 چند ساله... یترس از

 دار...کابوس دنباله کی از

 ...یادآوری از

... مثل روز تولدم... شدیم دایاشون پسر و کله امیاز زندگ یخاص یروزها شهی... همشی_تا دو سال پ

 ادی... زشدمیناراحت و افسرده م یلیخ یزیکه از چ ی... وقتشدمیم فیو ضع ماریکه ب یزمان ای

 ...نکهی... تا انکهی... تا اکردیمحدودشون م یزیبه کارم نداشتن... انگار چ یکار
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 از وحشت منقبض شده بود. سویبدن آ تمام

 :دیپرس دهیو نفس بر متوحش

 .لگونیحرف بزن ن ؟یچ نکهی_تا ا

 نامعلوم بود. یابه نقطه رهیخ لگونین

 .کردینم هیگر گرید

 شده بود. حرکتیب یسنگ تکه

 .دیدیاو م فروغیوحشت کهنه و خاک خورده را در پس نگاه خسته و ب کیآثار  سویآ

 تکان خورد: لگونین یو ترک خورده دهیسرد و رنگ پر یهالب

شدن به من جلوشون  کینزد یبرا یمانع گهیشکست و حاال د تیمحدود_با هجده ساله شدنم اون 

 نبود...

 کنده شود. شیتا از جا دیکش ریرا گرفت و محکم به ز سویقلب آ یکس انگار

 شد. رهیخ لگونین روحیب یبه زانو نشست و بهت زده به چهره نباریا

 .کردیاحساس سرما م دوباره

 از قبل... تریو کار ترقیعم نباریا

 .دیفهمیسال قبل در آن شب به ظاهر خوب را م کی یحادثه لیدل حاال

 کرده بودند... دایباغچه پ یرا غرق در خون خود گوشه لگونیکه ن یزمان

 که شروع نشده خراب شده بود... یتولد شب

اونا رو حس ... شمی... و من تنها مشنیها خاموش مکه چراغ ی_شب... کابوس منه مامان... زمان

موقع  ای... کردمیها سر روشن گذاشتن چراغ اتاقم باهات بحث م... من لوس و ننر نبودم که شبکنمیم

هم  رانیو م نو خزا زیعز شیحاضر بودم برم پ ی... حتاوردمیرفتن برقا به تخت تو و بابا پناه م

... من از کردمیوحشت نم یکیتارتو  یجالباس یهیبخوابم... اما تو ظلمات شب تنها نمونم... من از سا

 به نور بودم... یفرار دادنیمرگ م یکه بو یواقع یهاهیترس سا

 شد. یاش جارخط اشک آرام آرام بر گونه دوباره

سرش  یاو را به آغوش خود چسباند و وحشت زده از باال یدرنگ چیه یشده ب نیسنگ یانهیبا س سویآ

 مبهوت پرهام نگاه کرد. یافهیبه ق

 بلند شده بود. لگونین یهیگر یصدا دومرتبه

 که گفته بود... حاال
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 اش را شکسته بود...که سکوت چند ساله حاال

 باز هم حرف بزند... خواستیم

 ...زدیبر رونیرا ب زیچ همه

 کمک کند... طلب

لش... فراموش کردم و نگران رفتم دنبا زوی... اما امشب با رفتن روحا همه چکردمیم اطیاحت شهی_هم

به همراه ندارم... اون لحظه  ینور چیکه ه یاز جمع دور شدم و تنهام... در حال دمیبه خودم اومدم و د

ازم رو برگردونده  همفرو برم... تو  یکیتو قعر تار شترینور ماهم ازم رو برگردونده بود تا ب یحت

 مامان... یبود

 نکن... هیحواسم بهت بوده... گر شهی... من همشی_ه

که  یافراتر از اونا... حفره یزیج دمی... شاایاو دن ای استیدن نیاز ا دونمیکه نم یی... جاِکشنیم _منو

... به قصد ُکشتن... به قصد صاحب شدن جسمم... اونا ِکشنی... منو دنبالشون مدهیمرگ و تعفن م یبو

 بندازن؟ رمیگ ییجا هی ات انیمن م یهیبه سا هیمامان؟ چرا سا خوانیم یچ گناهیاز جون منه ب

 دهد. یاز آن بود که بتواند پاسخ تردهیدرمانده و ترس سویآ

 دورشان حلقه شده و هر دو را در بر گرفته بود. یامردانه دستان

 تا بلندش کند. دیرا به سمت خود کش لگونیرد و بدل کرد و ن سویبا آ ینگاه نگران و معنادار نیآرشاو

 نکرد. یاو انداخت و مخالفت یوزنش را رو لگونین

 را تکاند. شیهاهم آرام و مسکوت از جا بلند شد و لباس سویآ

 .کردیبهتر عمق فاجعه را درک م حال

 .بردیم یو نامرد برادرش رهام پ دیبه عمق وجود پل حال

 او را نداشت؟ بانیاز گر دنیبعد از مرگش هم قصد دست کش یحت

 بودند؟ دهیبه جان دخترش چسب نباریا

 نداشت؟ یبود که تمام ییچه بال نیا

 تنگ بود. شیگلو راه

 کردند؟یاش را حس متکه تکه یهاآنها هم نفس ایآ

 را؟ هادهیشن نیهضم ا یبرا شیتقال

 گفت: لگونیکه تا آن لحظه سکوت کرده بود خطاب به ن پرهام

 به عمارت محفل. میبر دیاالن با نی. همییای_تو با ما م
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 را به خود فشرد و سرکوبگر گفت: لگونیجسم لرزان و سرد ن نیآرشاو

 رو پشت سر نذاشته. یداره. شب آروم ازیخونه. اون به استراحت ن برمشی_م

 دلسوزانه سر تکان داد و تکرار کرد: سویآ

 _آره... ببرش خونه...

 له گرفت.به پرهام انداخت و از آنها فاص ینگاه سرد یگرید یحرف اضافه چیبدون ه نیآرشاو

 زد: ادیبود، نگاهش را بست و در سر خود آمرانه فر دهیچشمش ترس گریکه حاال د سویآ

باشه که نگاه  ادتی... دیشینم کیبهشون نزد یسالم به خونه برسن... ول دی_آتور... همسر و فرزندم با

 دستوره... هی نیشماست... ا یمن رو

 گفت: کردیرا تماشا م لگونیو ن نیبه پرهام که با اخم دور شدن آرشاو رهیچشم گشود و خ سپس

 محفل. میبر دی_ما خودمون دوتا با

 

 

 

 ...بنگ

 افتاد. زیم یرو یبد یاز دستش رها شد و با صدا تیالماس نشان آفرود خنجر

 و آنا بودند. امیلیاز او و تردهیپر رنگ

 نمانده بود. یدر بدنشان باق یروح انگار

خودش و افرادش رو به ما ثابت  یوقت وفادار چیآتور دروغ گفته... اون ه دیامکان نداره... شا نی_ا

 نکرد.

 تهمت را رد کند. نیسر تکان داد تا ا نیبه طرف سویآ

 حد و مرز آتور خبر داشت. یو دانش ب استیاز س او

 .انداختیخود را به دردسر نم نیوقت چن چیه

 گفت: یادورگه یصدا با

 _سلما؟

 من؟ ی_بله بانو

با مرگ  یاهام فاصلهبچه کنمیحس م گهیمن. د یبه خونه ی_برو آماده شو تا همراه پرهام بر

 ندارن...
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 لرزانده بود. زیوجودش را ن شیجمله عالوه بر صدا نیا گفتن

 لطفو در حقم بکن. حواست به خزان باشه. نیکه حال خودتم کامل خوب نشده، اما ا دونمی_م

 .بندمیبه دستورات شما پا کشمیکه نفس م یمن تا وقت ه؟یچه حرف نی_ا

 تکان داد و از سالن خارج شد. یسر سلما

 .دیچرخ سویآ یها به سونگاه یرفتن او دوباره همه با

 به حال خودش رهاش کنم. تونمیاما نم ه،ی... پسر باهوش و چابکرانیبه م میرسی_حاال م

 گفت: عیسر تیآفرود

. قبال محافظ هاندا بود و الحق که خوب از پسش مهیت دیکه، سرپرست جد شیشناسی! ماریره د_اون پس

 باهاش حرف بزنم... تونمیاومد. م

 برسند. لگونیسر تکان داد تا هر چه زودتر به خود ن حواسیو ب یسرسر سویآ

 محافظت از او را مطرح کند پرهام قاطع گفت: هیفرصت کند قض نکهیا بدون

 به من. _بسپرش

 او زل زد. یبه چهره رانیح سویآ

 ؟ی_چ

زمان مراقبش هم باشم. به من اعتماد هم تونمیکه شروع کردم به آموزش دادنش. م ستیوقت ن یلی_خ

 ؟یندار

 در هم رفت. سویآ یهاسگرمه

 داد. دهیعق رییاما تغ دیبگو یزیرا باز کرد چ دهانش

 درنگ گفت: با

 _معلومه که دارم.

 _پس فعال.

 روانه شوند. سویآ یرفت تا همراه او به سمت خانه رونیبه دنبال سلما ب پرهام

 نداد. سویرا هم به آ یاحرف اضافه چیه یاجازه

 هم ناچار شد به سازش... او

 گفت: زیت یابرگشت و با حواس جمع شده هیسمت بق به

 _روحا! اون کجاست؟
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 با تاسف سر تکان داد. آدام

که انگار نه انگار  کردیرفتار م ی. طوریاز همه چ خبریو ب الیخی. بنجایصبح برگشت ا ی_دم دما

 زده. بشیغ ششونیاز پ هوی لگونین

رفتناش  رونیب یبرگشته خونه... آخه من رو رفت و آمداش حساسم و برا لیفکر کرده ن دی... شادی_شا

 ...کنمیم نییساعت تع

 کرد. یاز ادامه دادن حرفش خوددار نیشرمگ

 انیدار کردن غرور دخترش نزد دوستانش، از نظر اطرافعالوه بر خدشه هاتیحساس نیکه ا دانستیم

 .ستین یهم کار درست

 حد او را محدود و دم به دم ِچَکش نکند. نیکرده بود که تا ا حتشینص تیخود آفرود بارها

 ...کشاندیاو را به راه نادرست م شتریاز حد ب شیتوجه ب نیا

 خب... اما

 ...شیهایبود و دلنگران سویآ

 م؟یکم کن لگونیشر اونا رو از سر ن شهینم یاگهیجوره د چیه یعنی_

 بحث آدام استقبال کرد. یاز عوض کردن عمد اقیبا اشت سویآ

 .کردیرا درک م سویبود و خوب احساست آ بارویجوان و ز یچه باشد او هم پدر هاندا دختر هر

مثل خودش،  یکیکنه...  کنشهیر تونهیخون خودش مرهام رو فقط هم نی_نه... گفتم که آتور گفته نفر

 قلب خودش... یاهیذات خودش... به سهم

خواهند  انیخودش، پرهام و روحا با رهام را به م یخون یکه آنها به سرعت بحث رابطه دانستیم

 .دیکش

 تصورات آنها را همان بازگو نشده رد کند. نیمحبور شد با اضافه کردن جمالت آخر ا پس

 .دیکش یچسباند و آه دردمند یبه صندل پشت

 ...دیدیرا به سرنوشت خود م لگونشین

 داشت. ییآشنا نتیبا آن موجودات بدط یخود به خوب یجوان اتیتجرب بخاطر

 .کردیخراب دخترش را درک م حال

 من؟ یندارن... چرا اونا؟ چرا دخترا یمن گناه یها_بچه

 .کردیشب را همانجا نشسته بود و فکر م تمام

 .آمدیخواب به چشمانش نم آخر
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 به شدت او را برآشفته بود. ریاخ اتفافات

 دخترم. شهی_درست م

 کرد. جادیبر لبانش ا یجانیاو را به خود آورد و لبخند ب امیلیو بخشیتسل یصدا

 .رفتیم نیکه کم کم حس آن از ب دیکش اشیشانیدست به پ یحال در

 صبح شده بود. گرید

 .نمیبالها رو بب نیعامل ا تونمیها هم کورم و نمقدرت نیکه با وجود ا فمی_من چقدر ضع

 را باال آورد تا همه سکوت کنند. دستش

 .کردیاش مبدتر ناراحت و سرافکنده شانیهادادن یدلدار

 شده بود؟ فیواقعا ضع او

 بلند شد. شیتکان داد و از جا یسر

 .ردیبگ یدرست ماتیتا تصم کردیاطرافش را خلوت م دیبا

 رفتند. ییرد و بد کردند و سپس هر کدام به سو گرید کیبا  یپر رمز و راز یهانگاه هیرفتن او بق با

 شد. ادهیرا نگه داشت و جلوتر از سلما پ نیتر پرهام ماشآن طرف لومترهایک

بر صورت  شرمانهیب دیخورش نیآتش یکه پشت سر گذاشته بودند، حاال پرتوها یفانخالف شب طو بر

 .خوردیاعصابش در هم گره م یهارشته شیاز پ شتریو ب زدیاو م

 به سلما کرد تا او جلو برود و اعالم حضور کند. یاحوصلهیتند و ب نگاه

را بر سر او  اشیکه آشفتگ گشتیم ینبود، فقط دنبال کس بخششیو دست مهربان و تسل سویکه آ حاال

 کند. یخال

 ماند. حرکتیاز پشت آن را زودتر گشود و او ب یدر دست بلند کرد کس یکه سلما جلو نیهم

سرد)که به سنش  یو ظاهر کندیکه معلوم بود در درون خود آن را دفن م یبا خشم و ناراحت رانیم

 از کنارش گذشت. فاوتتیبه پرهام انداخت و ب ینی( نگاه سنگخوردینم

 خب پرهام، پرهام بود: یول

 _سر جات بمون.

 .ستادیچند قدم دور از او ا یلیمیبا ب رانیم

 _حاال بچرخ.

 تماما دستور بودند. هانیا

 او ناچار به اطاعت... و
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 .دیپا و آن پا کرد و باالخره چرخ نیا یکم

 در گردش بود. شیپرهام رو ینفوذ نگاه

 ؟یرفتیم ی_کجا داشت

 .دیجویپوست لبش را م رانیم

 جا. چی_ه

 کن. یخال باتوی_ج

 !؟ی_چ

 محکم تکرار کرد: یشمرده شمرده ول پرهام

 ... کن. ی... خالباتوی_ج

 .دیکش یبه او و سلما انداخت و پوف یتیاز سر نارضا ینگاه رانیم

 شده بود. میتسل

 .دیکش رونیبرد و چاقو را ب بشیدر ج دست

 .دیو رنگش پر دیکش ینفس صدادار سلما

 پرهام... اما

 پسر. میشانزده سال مجاز اعالم کرده باش ریپرتاب چاقو رو واسه افراد ز ادینم ادمی_

 .شدیدر آن حس م دیخشک بود و تهد شیصدا

 کرد و گفت: یادندان قروچه رانیم

 .نیدونیم نویتون ا... همهییدا ستمی_من بچه ن

 بود. یهم خواه یو تا شانزده سالگ ی_هست

 ...ستیعادالنه ن نی_ا

 .ستیمشت من هم عادالنه ن ریکه اون چاقو رو به تو داده ز یاون کس ی_و خورد نشدن دندونا

 :دیغر رانیم

 ...یکردیکارو م نیا شهیکنم... خودتم هم یحرصمو خال یجور هی دی_من با

 کنترل شده چاقو را از او گرفت. یجلو رفت و با خشم پرهام

 !کردمیم یکه من بچگ ی. همون کاریش یدرختا مشت بزن تا خال_حاال برو به 

 .دیاش کوباو زد و بعد بر شانه ینسبتا محکم به گونه یاضربه
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 .دیکشیبه رخش م شتریکم بودن سن او را ب اش،یحرکات کامال عمد نیا با

 شد. اطیبرگشت و جلوتر از سلما وارد ح سپس

 است:از پشت سرش برخ رانیم زیخشم آم یصدا

 !یدرکم کن کردمی... فکر میتو برادر مادرم ی_ول

 جواب داد: خونسرد

 استاد! کیاز  هیادی_توقع ز

 .ندیبنش شیهاحرف او بر شانه ینیو اجازه داد سنگ ستادیبرافروخته و ناباور همانجا ا رانیم

 رو شد.با خزان روبه دیخانه که رس یبه در ورود پرهام

 .فشردیبازوانش م انیرا م کشیکوچ یها نشسته بود و زانوهاپله یبغ کرده رو دخترک

 به پرهام انداخت و سرش را برگرداند. یدلخور و رنجور نگاه

 .دیخزان قدم تند کرد و با وجود زخمش او را به آغوش کش دنیبا د سلما

 بود. یعصب پرهام

 که حواسش به شما باشه؟ ستیخونه ن نیبه اسم پدر تو ا یمگه شخص ؟یکنیم کاریچ رونیب نی_تو ا

 زمزمه کرد: دهیرنج سلما

 بچه. یجناب پرهام... حداقل جلو ستین ی_حرف قشنگ

 ...کنمیبرم اونجا... خواهش م خوامی... من مششی_مامانم کجاست سلما؟ منو ببر پ

 .دیرا بوس تابیپرهام برداشت و خزاِن ب یبارش را از رونگاه سرزنش سلما

 ...میریدخترم... االن م میری_االن م

 و حوصله وارد خانه شد. صبریب پرهام

 .دیرسیبه نظر م روحیو ب کیتار بیغرق در نور و گرما بود امروز عج شهیکه هم یسالن

 انیهم در خانه جر ییسر و صدا چیها قد برافراشته بودند و همقابل پنجره یبا خودخواه هاپرده

 نداشت.

 اتاق رفت و آن را باز کرد. نیترکیسمت نزد به

 .دیدیو بود و حاال پدر و دختر را همانجا م لگونیبه ن متعلق

 .کردیم زیآن را تم یرو یهاخم شده و زخم لگونین یاز صندل زانیآو یپاها یرو نیآرشاو

 بپوشاند. توانستیاش را نمچهره یو محتاط بود، اما خستگ قیدق
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 در هر دو به سمت او برگشتند. یصدا با

به او  دیگزیچشمانش را گرفته بود و از درد لب م یاز اشک جلو یرنگکم یکه هاله یدر حال لگونین

 شد. رهیخ

 تکان نخورد و به کارش ادامه داد. شیاز جا نیآرشاو

 سکوت هم نکرد: اما

 ؟ییخوایم ی_چ

 .ادیبا من م لگونی_ن

 .کنمیم یدگیها خراش برداشتن و دارم بهشون رستو خار و بوته شبیکه دست و پاش د ینیبی_م

 .نیآرشاو یرسیخونسرد به نظر م ادیز یبغرنج و بحران تیموقع نی_تو همچ

 کش آمدند. نیآرشاو یهالب

از  ییخوایدوباره م ای. به نظرت کار االنم درسته ارمیرو به جا م امیپدر یفهی_فقط دارم وظ

 ؟یعظه کنمن مو یتیمسئولیب

 آرا.جهان یآقا نطوری_پس که ا

 .نطورهیهم قای_بله دق

 .بردیدر کالبد سردش فرو م شتریکه در لحن داشت پرهام را ب یو تمسخر آرامش

 رو به من محول کرده. لگونی_مادرش حفاظت از ن

 _قبل از تو من پدرشم.

 .یستی_نه ن

 و درمانده گفت: رانیح لگونین

 _پرهام!

 پرهام به او هم رحم نکرد. زینگاه تند و ت اما

 .زدیموفق شده بود زهرش را بر باالخره

 و بلند شد. دیباند در دستش را داخل جعبه کوب نیآرشاو

 ؟یگفت ی_چ

 دست او را گرفت و متلمسانه گفت: لگونین

 ...کنمی_بابا نه... خواهش م
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اش را مانعش شود و توجه نگونهیتا ا دیدست او به آغوشش خز ریبلند شد و از ز دیند یحاصل یوقت

 جلب کند.

 بابا. حالم خوبه... رمیمن باهاش م ست،ین ی_مشکل

 کم نشد. نیآرشاو یاز گره ابروها یاذره

 لب زد: کردیاش را نگاه مکه خصمانه پرهام و پوزخند آزاردهنده یحال در

 _پس اول لباستو عوض کن.

 به پرهام زد و به سرعت آنجا را ترک نمود. یااز اتاق خارج شود تنه نکهیاز ا قبل

 .رفتیم نییباال و پا یابه طرز هشداردهنده اشنهیس یو قفسه ستادهیوسط اتاق ا لگونین

 زد: ادیرا به او دوخت و فر رشیو دلگ یبرزخ نگاه

 سوال. ریز یپدر منو ببر تیشخص دمیبهت اجازه نم یباش، ول یهست ی_تو خودت هر ک

 گله در دل داشت. شبید یاز ماجرا هنوز

 کرد و خود را به او رساند. یمانده را ط یقدم باق چند

 بود. فیقابل توص ریاش غچهره حالت

 ...یدینفرت و ناام ،یدلخور انیم یزیچ

که دستم رو گرفت اون بود،  ی... و کسیو رفت یدرست... اما بعدش ولم کرد ،ی_جونم رو نجات داد

 نه تو!

 .افزودیم تشیعصبان زانیرار پرهام همچنان بر مدحرص سکوت

 ...امیبا پدرم م ام؟یبا تو ب دیبا یچ ی_اصال برا

 .یکنینم یکار نی_همچ

 شده بود. مناکیپرهام نافذ، براق و ب چشمان

 وار...و زمزمه حسیلحنش سرکوبگر، ب و

 کنم؟ی_چرا نم

 .گمی_چون من م

 رقمه قصد کوتاه آمدن را نداشت. چیهم ه لگونین

 ؟یگی_چرا چون تو م

 رو دارم. گاهشی_چون قدرت و جا
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 کرد. کیو او را به مرز انفجار نزد دیدو لگونیخون به صورت ن هیاز ثان یحرف در کسر نیا با

 را باال برد: شیصدا تن

 .یو نه دوست دارم که استاد و محافظم باش یبد ادیرو بهم  یزیتو چ خوامی_من از امروز نه م

 .میبهت نداد یاریاخت نی_همچ

 ــد؟ینداد د؟ی_نداد

 _من و مادرت.

 _بله درسته، مادرم... مادر من!

 .کنهیم دییو اون تا رمیگیم می_من در رابطه با تو تصم

 منفجر شد: لگونین

 .رمیگی_من از تو دستور نم

..._ 

 _پرهام!

..._ 

 _پرهاااام!

..._ 

 :دیکش غیج لگونین

... تو ییبه تمام معنا وجدانیب یزورگو یعوض هی_مادرم حق داشت که اول ازت متنفر باشه... تو 

 !یستیآدم ن

 .دیرا از چهارچوب به عقب راند و در را محکم کوب او

 بود. دهیرا چسب شیگلو خیب بغض

 شدند. یبا سرعت جار شیهااشک

 داشت که آنها را پنهان کند؟ یادهیفا چه

 تا به تن کند. دیکش رونیب زیدست لباس تم کیسراغ کمدش رفت و  لشیخالف م بر

 ...کردینم نیرا نفر او

 .فرستادیبه خود لعنت و ناسزا م بلکه

 د؟یچرا فقط پرهام را د آخر
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 ممنوعه دلخوش کرد؟ بیس کیبه  چرا

 .افتیتر دوباره در اتاق را گشود پرهام را چند قدم آن طرف یوقت

 به او انداخت و به سمت در اشاره زد تا خارج شود. یافتاده باشد نگاه بد ینه انگار که اتفاق انگار

 زد. رونیمحکم از خانه ب یهارا زدود و با قدم شیهارطوبت چشم لگونین

 .گفتیم یزیلب چ ریبود و ز ستادهیا نیماش گرفته و متاسف، دست در دست خزان کنار سلما

 

 

*** 

 

 انتظارش را داشت. لگونینبود که ن یزیپس از آن چ یروزها

 .کردیو معذب سر م یهزاران نگاه، ناراض ریمدت داخل عمارت محفل محبوس بود و ز تمام

 بخش بود.خلوتگاه مناسب و آرامش کیآن بدتر نداشتن  از

 .دادندیرا هم به او نم ییتنها قهیچند دق یو اجازه زدندیمدام در اطرافش پرسه م همه

 .کردیحرف زدن با او در مورد مشکلش استفاده م یبرا یاز هر فرصت آدام

 لگونیو ن گرفتیفرا م یاو را اندوه و دلواپس یهاچشم د،یبود نزد مادرش لب به اعتراض بگشا یکاف

 .شدیحرف زدن م الیخیو سرافکنده ب مانیپش

 ...کردیرا در وجود همه حس م ترحم

در  هیبه رفت و آمد بق دیباریم شیاز سر و رو یکه بدبخت یو در حال نشستیکنار پنجره م مفلوکانه

 .دوختیچشم م اطیح

 .دادیو سر تکان م زدیم یپوزخند گذشتیوقت که هاندا از کنارش م هر

ماندنش در  لیاست که تنها دل فیپر دردسر و ضع ده،یفایب یشخص هیکه حاال او در نظر بق دانستیم

 .سوستیبا آ اشیخون ریغ یمادر و فرزند یرابطه نجایا

کارآموزان  انیاو را در راهروها م ینداشت، اما هر از گاه یبا پرهام مالقات گریآن روز د از

 ایآنان بود و  یهاسواالت و صحبت دنیبا اخم سرگرم شن ایکه  دیدیجوان)به خصوص دخترها( م

 .دادیم حیرا توض یزیچ

آنها نظارت  یو شخصا بر رو کردیعمارت برگزار م اطیرا در ح ناتیتمر شتریخوب ب یهوا بخاطر

 داشت.
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به  زیعالوه بر حسادت، حسرت ن دیدیو خوب او را با کارآموزانش م کینزد یرابطه یوقت

ها را نزده بود تا االن خجالت زده و کاش آن روز آن حرف کردیو آرزو م شدیاحساساتش اضافه م

 از او و گروهش نشود. زانیگر

 یبخش بود که حاال غبطهچنان لذت شینرفت، اما برا شیبا او افتاد که خوب پ نشیآن روز تمر ادی به

 آن لحظات را بخورد.

 شده بود. یگریتنهاتر از هر زمان د جهیو در نت کردیرفتار م نیبا او سرسنگ زین روحا

 نظر بماند. ریز نجایا دیبا یتا ک دانستینم

 یبروند پرهام حت رونیدوباره پرهام و گروه کارآموزانش از کنارش گذشتند تا ب یآن روز وقت عصر

 گذشت. تفاوتیو ب نداختیهم به او ن ینگاهمین

 را احساس کرد. شیدر گلو دیهجوم اس لگونین

 :دیاز جا پر ییشده بود که با صدا رهیو پر حسرت از پنجره به او خ سرخورده

 ره؟یم شی_اوضاع خوب پ

 زد و ابرو باال انداخت. یاو لبخند یدهیرنگ پر دنیبا د ماهان

 بود. دهیپوش یسر تا پا مشک هیهم مانند بق او

 آرا؟_خانوم جهان

 بله... یعنیآهان... آره...  ؟ی_چ

 .نیتمر میبر نییایباز. با من ب نینشست نجای_شما که ا

 ...امی_نه... نه تو برو... من نم

 _چرا؟

 و تاپ هم داداچ! پیزدن به ت زتونی_چون با استاد عز

 شد. رهیبه ماهان خ یرا گفت و با لبخند مضحک نیشده بود ا داریکنار آنها پد یکه ناگهان روحا

 _متوجه نشدم...

کنه.  کاریچ دونهیو نم مونهیکرده االنم مثل خر پش یغلط هیما  یآراآقا پسر. جهان یبش دمی_نبا

 غم بغل... یو زانو نهیشیم نجایا نیبخاطر هم

 بازداشت. شیهاحرف ینشست او را از ادامه شیکه به پهلو یمشت

 که از درد دهانش باز مانده بود گفت: یو در حال یورکی
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 نهی... چه دستشم سنگیندار اقتیل ایکنم اما گو ی! اومده بودم آشت؟یزنی_هوش... االغ چرا م

 ...یوحش

 .شدیم دیسرخ و سف لگونیو ن دیخندیم صدایب ماهان

 لب گفت: ریز

 ت؟یتربیکردن تو؟ ب یآشت هینطوری_ا

 زشتت رو ببوسم ابله؟! یرو امیب ینکنه انتظار داشت ؟یشناسی_مگه منو نم

 نداشتم... تممیشخص بیتوقع تخر گهید ی_نه، ول

 ماهان زد. یبه رو یصاف شد و لبخند ژکوند دیمالیرا م شیهمچنان که پهلو روحا

 بانو... ی_روحام، برادرزاده

 دستش را دراز کرد. و

 فشرد. یموقر و با احترام سر تکان داد و دست او را به گرم ماهان

 _معروف حضورتون هستم. ماهانم... خوشبختم.

باشه. د  زیانگجانیه ی. امروز قراره از اون روزارونیب میتن لشتو جمع کن بر لی! خب، نیباش دمی_با

 ...گهیپاشو د

 .کردیابلهانه او را نگاه م لگونین

به همان  ینیبدون آست دارپیو لباس ز اهیبسته و شلوار س یرا محکم پشت سرش دم اسب شیموها روحا

 رنگ به تن داشت.

 کارآموزها... رنگهم

 . نکنه...... تو..ی_چ

 _من و من نکن برا من. بلند شو...

 به زور او را بلند کرد و به سمت در هول داد. روحا

 خطاب به ماهان گفت: کردیم تیهدا هیرا به طرف بق لگونیکه ن همانطور

 درسته؟ نیکن نیپرتاب چاقو رو تمر نییخوای_امروز م

 .نطورهی_بله هم

 !ی_واو، چه عال

 .دندیبود که باالخره به گروه رس لگونیکشمکش با ن ریدرگ همچنان
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 یکه داخلشان از کاه پر بود دور از آنها جاساز یاپارچه یهاداشت هدف یگریکنار پسر د پرهام

 .کردیم

 .شدیم دهید انشانیهم م رانیم

 .آمدیخوش نم رانیکه انگار چندان هم به مذاق م دادیم حیرا به او توض یزیبا حوصله چ پرهام

 ...کردیم یادآوری نیتمر نیانجام ا یرا برا اشیسن تیدوباره داشت محدود دیشا

 شانیهادسته یشکل و اندازه قرار داشت که نشان ماه بر رو کی یپر از چاقوها یزیم مقابلشان

 شده بود. یحکاک

 .کردیم نیو آنها را سبک سنگ زدیبرق م جانیروحا از ه چشمان

 خوشحال نشده بود با پرخاش گفت: چیها هآن دنیکه از د هاندا

 ن؟یکنیم کاریچ نجایتو... به اونا دست نزن. ا ی_ه

 بدون سر بلند کردن گفت: روحا

 ؟یگفت یزیچ دمی_نشن

 چشم به هم زدن آن را در هوا به پرواز در آورد. کیناگهان چاقو را باال آورد و در  و

 درخت پشت سرش فرو رفت. یگوش هاندا گذشت و در تنه خیاز ب یاندک یبا فاصله چاقو

 شده نگاه کردند. خکوبیم یو دخترها وحشت زده به هاندا دندیهو کش پسرها

 به او انداخت و بلند گفت: ینگاه مغرور و سخت روحا

 دهنت! ی... اندازهمتیگل یاندازه شه،یتکرار نم گهید یریبگ ادیهاتو که _اندازه

 او چنگ انداخت و متوحش گفت: یبه بازو لگونیکه برخاست ن قیتشو یصدا

 ؟یکنیم ی_روحا چه غلط

 ... اونجا چه خبره؟ی_ه

 فرو برد. یشتریرا در بهت ب لگونیبود که ن ییآشنا یصدا نیا

 .شدندیم کینگاه کرد که همراه با پرهام به آنها نزد یرا چرخاند و به صورت همان پسر سرش

 .ختیقلبش فرو ر درجا

 کننده را هنوز بخاطر داشت. وانهیو د رایگ یاچشمان قهوه آن

 زد و گفت: یبارطنتیش شخندین روحا

 ... جون چه شود!نجاستیسرپرست هم که ا ی_اوف آقا
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 م؟یسرپرست ت ؟ی_چ

 احمق جون. گهید گمیرو م اری_د

 ار؟؟؟ی_د

 شد. رهیشدن پسر خ کیبا چشمان گرد شده به نزد فتدیکه کم مانده بود پس ب لگونین

 .اوردیب ادیدر اتاق مادرش به  یآن روزش با او را جلو یلفظ یریبود تا درگ ینگاه اول کاف همان

 و درمانده زمزمه کرد: ناباور

 نه؟یا اری_د

 زده بود ماهان پاسخش را داد: دنیروحا که خود را به نشن یبه جا اما

و دست راست  تیکه وارد محفل شده. مورد اعتماد بانو آفرود شهیم یدو سه سال ن؟یشناسینم اروی_د

 .شهیپرهام محسوب م

 ناشناخته است. یکه انگار موجود کردیرا نگاه م لگونین یطور روحا

 ش؟یدی_چطور تا حاال ند

 _من... من...

تو محفل رفت و آمد نکرده. دائم خارج از شهر و تو  ادیکه اون ز نهی: احتماال بخاطر اماهان

 .کنهیکه پرهام بهش محول م هییهاتیمامور

 باشه. نیا نیگفتیکه م ارید ارید کردمی... اما... اما فکر نمدمشی_من د

 ...هی... چون بدجور عصباننیدیهم فهم ی: خب از شانستون بد موقعماهان

 ...زهیریحرف نزن اعصابم به هم م ی_با من رسم

هاندا و  انیباز کنند م شانیتا راه را برا رفتندیگروه کنار م یو اعضا آمدیپرهام م یکه پا به پا ارید

 .ستادیآنها ا

 چه خبره؟ نجایگفتم ا ن؟ی_کر شد

 وا رفته بود. بایتقر لگونین

 !شد؟یدست پرهام بود، مانند او هار م ریهر کس که ز چرا

 همان شکل خشک و مغرور... به

 .دیایو صورتش را لمس کرد تا به خود ب دیهاندا را به طرف خود کش پکیا

 بودند. دهیترس بدجور

 .اری_از اون بپرس د
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 با دست به روحا اشاره کرد. و

 آنها متوقف شد. یو رو دیگردنش چرخ یرو ارید سر

 بود. ستادهیا شیهمچنان سفت و سخت سر جا دیلرزیکه م لگونیبر خالف ن روحا

 کردم. یادآوریاش رو بهش _من فقط حد و اندازه

 .دیباال پر یابه طرز هشدار دهنده اریچپ د یابرو

 .دیکش رونیآن ب یبه سمت درخت رفت و چاقو را از تنه یگرید دختر

 یگذاشته بود، باال شیاز او به نما یو ترسناک بیکه ظاهر عج شیهاشانه یرو یهایبر خالکوب عالوه

 بود زانیآو یاحلقه اشینیو وسط دو سوراخ ب دیدرخشیم یاهیس یهانیچشم راستش نگ

 .کردیم ییچشم چپش خودنما ریکهنه هم ز یخراش

 .ستادیا نهیگذاشت و کنار او دست به س اریرا در دست د چاقو

 موردشیو خود را بخاطر حسادت ب بردیها مانسان نیبودن ا بیو غر بیبه عج یتازه پ لگونین

 .کردیسرزنش م

 رو؟ اش_حد و اندازه

 گفت: دیکرد و با تاک کیچشم بار روحا

 اش رو!_بله، حد و اندازه

 ...نطوری_که ا

 پرت کرد و به سمت آنها آمد. زیم یرا رو چاقو

 :دیصورت روحا خم شد و غر یرو

من  یکارآموزا یبرا بهیغر هیتا حاال  یکنم؟ از ک یادآوریتو رو بهت  ی_چطوره منم حد و اندازه

 کنه؟یم نییمرز تع

 مواخذه بشه اونه، نه روحا! دیکه اول با یهاندا رو داد. کس ی_اون فقط جواب گستاخ

 بایکرده است، تقر یو بر زبان جار فیحرف را چطور پشت سر هم رد نیا دانستیکه نم لگونین

 .دیخود د یها را به رونگاه یهمه

 .کردیرا تماشا م هیو خونسردانه قض ستادهیا یاپرهام که گوشه یحت

 و باالخره افتخار داد او را برانداز کند. دیعقب کش ارید

 نقش بست. شیهالب یرو یپورخند بالفاصله

 حاضر بود قسم بخورد که او را شناخته است. لگونین
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 .شدینم رهیمعنادار به صورتش خ نطوریا وگرنه

 ؟یکرد نیها تمرروز با بچه هیکه تو نبود من  یستین ی_تو همون دست و پا چلفت

 به پرهام زل زد. دهیناراحت و رنج لگونیخنده که به هوا برخاست ن کیشل

 شدنش بود. ریو شاهد تحق ستادهیگوشه ا کیآن روزش شده بود و حاال فقط  یزیباعث آبرور او

 ستادهییکه پشت در اتاق مادرش گوش وا یاو را در حال کباریکه نگفت  کردیخدا را شکر م دیبا حداقل

 بوده مچش را گرفته است.

 سرد جواب داد: روحا

و پوزخند  یستادیکه جلوشون ا ییکسا کنمیم یادآوری. بهت بهیو نه غر میهست ی_ما نه دست و پا چلفت

 بچه سوسول باالتره. یمقامشون از تو یدیم لشونیمزخرفتو تحو

 کرده بود. یروادهیروحا ز ایگو

 .زدیاطرافش حدس م یهاها و پچ پچغرهرا از چشم نیا لگونین

 ...ارید یاز صورت برافروخته یحت و

 با جسارت ادامه داد: روحا

 یکیبه تو  اقتمونویاما ل مییایب نیتمر یبرا میتونیهر وقت که دلمون بخواد م لی_درسته که من و ن

 .دمیرو هم م ینی. مطمئن باش جواب هر توهکنمیثابت م

 .دادیروحا جوالن م یرو ارید یوحش چشمان

 ...کنمیوارد گروهم نم رسهیرو که از راه م یشد من هر کس نطوری_حاال که ا

 و نجوا کرد: ستادیاو ا ینهیبه س نهیس

 ؟یثابت کن ییخوای_م

 .دیدراز کرد و او را به سمت همان درخت پشت سر هاندا کش لگونیدستش را به سمت ن کهوی

 روحا برگشت. یبزرگ درخت ثابت کرد و دوباره به سو یلرزان او را مقابل تنه جسم

 هفت چاقو برداشت و در دستان روحا قرار داد. زیم یرو از

 بود. ستادهیتر از آن اکه او عقب دیکش یخط نیزم یرو شینوک پا با

 اشاره کرد و خطاب به روحا گفت: لگونیبه ن سپس

 _خب، منتظرم.

 ه؟ی_منظورت چ

 .نیگردیهمونجور هم برم نیرو که اومد یا بره راهاز سه تاش خط شتری_اگه ب
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 چشم دوخت. لگونیبه او و بعد ن رتیبا ح یمدت روحا

 را هضم کند. شیهادهیشن توانستیکه خشکش زده بود و نم یلگونین

 است؟ ستادهیا شیپرتاب کند که او جلو یدرخت نیبود روحا آن چاقوها را به سمت هم قرار

 قتل بود...! یحت ایو  یفراتر از خودکش نیا

 _باشه.

 درخت پشت سرش نگاه کند. یبلند شود و به تنه لگونیبود تا آه از نهاد ن یحرف روحا کاف کی نیهم

قرار  دیسانت از آن در معرض د ستیبود از هر طرف فقط ب ستادهیکه درست وسط درخت ا حاال

 داشت.

 شد و گفت: رهیچشمانش به او خ یبه عسل لیما یطوس یهالهیبا ت روحا

 _فقط... تکون نخور...

 نخورد؟ تکان

 برده بود! ادیرا هم از  دنینفس کش یحت او

انداخت و  اریبه د یآلودنگاه گذرا اما غضب گرفتیو فاصله را اندازه م ستادهیکه پشت خط ا یحال در

 چاقو را بلند کرد. نیاول

 نبود... یخوب پرتاب

 خورد.دستش باعث شد چاقو اصال به تنه ن لرزش

 مستبدانه گفت: ارید

 خطا. نی_اول

 داشت اضطراب و ترسش را همچنان پنهان کند. یسع لگونیبرخالف ن روحا

 ژست پرتاب را گرفت. دوباره

 نشست. لگونیسر ن یباال یادیز یپرتاب با فاصله نیدوم

 پرتاب وجود داشت. یبرا یادیز یفضا آنجا

 کوبنده گفت: ارید

 وجود نداره. یبعد یدفعه یول رمیگیرو خطا نم کباری نیا .شهی_اونجا هدف محسوب نم

 .گفتیناسزا م صدایکه ب ندیروحا را بب یهاحرکت لب توانستیاز همانجا هم م لگونین

 گردنش به تنه برخورد کرد. یاندک از پوست او در گود یبا فاصله رکشانیسوم صف یچاقو
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 حبس شده بود. نهیدر س هانفس

 درخت نشست. یبه تنه لگونین یچهارم هم کنار پا یچاقو

 .افتادندینم نیو به زم ماندندیدرخت ثابت م یچاقوها رو یبود که همه نجایا جالب

 دوباره به خطا رفت. یپنجم

 خطا. نی: دومارید

 خود را هم خراب کرد. یپرتاب بعد دادیکه بروز نم یاز شدت استرس روحا

 خطا. نی_سوم

را هم اشتباه کند استعدادش را  یکی نیکه اگر ا دانستیمانده بود و روحا م یباق گریفرصت د کی تنها

 باخته است. اریبه د

 نمانده بود. لگونین ختنیبه فرو ر یزیآن سو چ در

 هفتم هدف گرفت. یو با چاقو دیکش یقینفس عم روحا

از  یانشست و دسته لگونیسر ن کیکم از آن نزد اریبس یاسوم با فاصله یآخرش کنار چاقو پرتاب

 .دیکوتاه او را با خود به درخت کوب یموها

چشمش روان  یاز گوشه یشفاف غلطان یپلک زد و گو لگونین زیآمنیتحس یادهایاز بلند شدن فر قبل

 شد.

 بر درخت نشست. هیروحا در برابر آن پسر سر خورد و تک یروزمندانهیپ یافهیتوجه به ق بدون

 هق هقش را پشت دستش خاموش کرده بود. یصدا

 نشده بود. اورییو ب فیضع ر،یحد تحق نیبه حال تا ا تا

 و چاقو به سمتش روانه کرده بودند. دهیدرخت کوب کیرا به  او

 ...تیاهمیکل کل ساده و ب کیهم سر  آن

 مرد... کی ینیبروحا و خودبزرگ یهایدراززبان سر

 فقط تماشا کرده بود.و  ستادهیهم همانجا ا پرهام

 کرد؟یاو توجه نم یدهید بیبه روح رنجور و آس یکس چرا

 شدن... ختهیو برانگ جانیداشت، نه ه ازیاوضاح بدش به مالطفت و مراقبت ن نیدر ا او

او که با زبان  رنگیرخ ب دنیکه نگاهش به او افتاد ماهان بود که با د یکس نیآن همهمه اول در

 است، به سمتش آمد و مقابلش زانو زد. دهیروح از تنش پر کش گفتیم یزبانیب

 حالتون خوبه؟ لگون؟ی_بانو ن
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 را همانجا خفه کند. شیهاهم فشرد تا اشک یرا رو شیهاتکان داد و پلک نیسرش را به طرف لگونین

 بدتر باعث شدت گرفتن آنها شد. اما

 احساساتش شد. شتریب انیخفته در کالم ماهان باعث غل یهم محبت و نرم دیشا

 .دیآنها جلب شد و سر و صداها خواب یکم توجه همه به سو کم

 برآشفت. شتریموضوع ماهان را ب نیا انگار

 نسبت به او شود. هیبق دیکه مانع د ندیبنش یطور کردیم یسع چون

 .دیلرزیدر خود جمع شده بود و م ینیمانند جن لگونین

 ماهان بردارد.نگران  یچشم از چهره توانستینم اما

 نند؟یاو را بب یضعف و ناتوان گرانیاجازه ندهد د خواستیم یعنی

 _ماما...نم... اون...

 نجا؟یا ارمی_برم بانو رو ب

 و باال کرد. نییآب دهانش را قورت داد و سرش را پا لگونین

 شد. انیافتاد و قامت بلند پرهام نما شانیرو یاهیلحظه سا همان

 .ردیرا بگ شیماهان زد تا او بلند شود و جا یبه شانه یدست

 ...یبر یتونی_م

شد و سپس دست دراز کرد تا  قیصورتش دق یشود چند لحظه رو لگونیتا هم قد ن شدیخم م یوقت

 بلندش کند.

 دار گفت:او را پس زد و خش مارگونهیب یبا حالت لگونین اما

 ... ازم دور شو...نمتیبب خوامینم... یباش نجایا خوامیبرو... نم نجای_برو... از ا

 بذار کمکت کنم. ست،ی_حالت خوب ن

 باال رفت: لگونین یصدا ولوم

 افتاد؟ ادتیتازه  ؟یبهم کمک کن ؟ی_کمکم کن

 درخت فرو رفته بود. یصورتش در تنه کیافتاد که نزد ییو چشمش به چاقو دیچرخ سرش

 افتاد. نیخورد و به زم یدور شود سکندرکه خواست از آن  نیتمام نگاهش را پر کرد و هم وحشت

 صاحب آن را شناخت. یبه خوب لگونیبلند پوزخند زد و ن یبا صدا یکس

 نشان دهد. یبود که واکنش یتر از آنداغان اما
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 اش داد بود.به چهره یابه آنها حالت زننده شیموها دنیصورتش و چسب یاشک و عرق رو ختنیآم

 نداشت. یتیاهم شیکدامشان برا چیه اما

 خرد شده بود... یو با نامرد لیدلیب او

 نکرد. یاش مخالفتبا حلقه شدن دستان پرهام به دور شانه نباریرا با دستانش پوشاند و ا صورتش

 او بلند شد و به سمت عمارت به راه افتاد. یبه پا پا

امروز  نیگفت که تمر اریهنگام گذشتن از کنار روحا به او اشاره زد که آنجا را ترک کند و به د پرهام

 شود. لیتعط

 در همش سر تکان داده و اطاعت کرده بود. یهاهم با سگرمه او

 اش بدون نرمش بود.ناآشنا شدند پرهام هنوز هم حالت چهره یوارد اتاق یوقت

 تخت نشاند. یو لرزان او را رو فینح جسم

 پر کرد و به دست او داد. یآب وانیکنار تخت ل یعسل زیم یرو از

 .دیآن را گرفت و چند جرعه نوش یبه سخت لگونین

 ؟ی_بهتر

 _ازت متنفرم...

 .دارهیبرم قیشکاف عم هیکم کم داره  نمونی_احترام ب

 آلود و مرتعش تکرار کرد:بغض لگونین

 _ازت متنفرم...

 برگرداند. زیم یرا از دستش گرفت و به رو وانیخم به ابرو آوردن ل یابدون ذره پرهام

 نه. یو بگ یکنار بکش یتونستی. مکهیبار یلیمرز خ هیحماقت و شجاعت  نی_ب

 ...فتهیب یقراره چه اتفاق دونستمینم ی... حتشدیخشکم زده بود؟ من باورم نم یدی_ند

 .یختیبه هم ر نطورینشده که ا یزی_حاالم چ

 :دیحرف او ترک یاز داغ لگونیصبر ن یکاسه

 گوش من... خی... بشدنیت من پرتاب منشده؟ اون چاقوها... به سم یزی_چ

 خارج شد و دوباره نشست. زیخمیحالت ن از

 و زمزمه کرد: دیبه سر و صورتش دست کش زدیانگار که داشت با خود حرف م بعد

 ...کردیم ی... داشت تالفکردیم ی_اون پسر... هدفش من بودم... آره... تالف
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 با خودت؟ یگیم یدار ی_چ

 گفت: دهیو نخراش ستیخصمانه به او نگر لگونین

 مامانم... شیبرم پ خوامی_م

 بشه؟ ی_که چ

نفرو تو معرض خطر قرار داد... اونم  هیو منطق جون  لیدلی. اون بدمی_رفتار اون پسرو گزارش م

 زشوی... آره... همه چرنیکارشم ازش بگ کنمیم یمن... دختر رهبر ارشد محفل... اصال کار ؟یک

 ...رمیگیازش م

اونجا حضور  ایک ای کننیم دییحرفو تا ایک ننیکه بب شنینم هیقض ریگی_اونوقت به نظرت بعدش پ

 شاهد ماجرا بودن؟ کیداشتن و از نزد

افتاد. نکنه  یکه چه اتفاق دنیبه نفع منم هست... چون همه د ی_خب چه بهتر... مسلما اونطور

 کنن؟یو انکار م رنیمدر  رشیاز ز دنیکه د ییاونا یبگ ییخوایم

 .لین گمی_من خودم رو م

 زده گفت: رتیح لگونین

 باشه؟ ریتو هم گ یوسط پا نیا نکهیاز ا ؟یترسی_هه... م

 :شدیتر مپرهام لحظه به لحظه سردتر و گزنده لحن

که صالح  هیمعن نینکردم، به ا یاقدام ی_نه احمق. کامال برعکس... چون من اونجا حضور داشتم ول

 یسر جا یگردینبوده و تو دست از پا درازتر برم یکه اتفاق مهم رنیگیم جهیندونستم. پس نت

 . اتیقبل

 بودند. دهیبه خود گرفته رود که انگار با پتک به آن کوب یحالت لگونین صورت

 .ردیاو بگ یو به دور از استهزا یجد ینگاهش را از چهره توانستینم

 دادند؟یها چه داشتند که سرما و برودت را تا قلب انسان انتقال مچشم آن

 از او نامش را خواندند: اجازهیب شیهالب

 ؟ی_چ

 .یدیکه شن ینی_هم

 که... یبد نشد نقدرامی... تو ایتونی_تو... تو نم

 .یچ یعنی یواقع یبه تمام معنام؟ منم خواستم نشونت بدم عوض یعوض هی ی_مگه نگفت

 روحا و اون پسره با من؟ یچاقو باز یو تماشا ستادنیگوشه ا هیکار؟  نیا_با 
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 _من فقط به حرف خودت عمل کردم.

 .دیکش غیج اریاختیچنگ انداخت و ب شیبه موها لگونین

 را شروع کند پرهام از پشت او را گرفت و نگه داشت. شیهایوانگید نکهیاز ا قبل

 .کردیم هیو گر انداختیچنگ مهمچنان به خودش و اطرافش  لگونین اما

 بودند که بتواند دردشان را تحمل کند. یاز آن ترنیها زهرآگحرف نیا

 :دیکش ادیکالفه فر پرهام

 ... اه.ری_د آروم بگ

 یبوده که به خودت افتخار نداد ارزشیجون من اونقدر برات ب یگیم ی... داررحمی_ولم کن ب

 ؟یهست ی... تو چطور آدمیکن یمنو تالف یحرفا نکهیا ی... فقط برایریجلوشونو بگ

 گفت: یتررفته لیتحل یو با صدا دیتخت کوب یرا به رو جانشیب یهامشت

 ... یهست یجون من به تو اعتماد کرد... تو چطور آدم ی_مادرم برا

 نکرد. شینماند پرهام رها حرکتیو ب فتدیکه کامل از نفس ن یوقت تا

 داد و زمزمه کرد: هیتخت تک یآهت یرا به لبه سرش

 _ازت متنفرم...

 او را مشت کرد و سرش را به سمت خود چرخاند. یچانه پرهام

 .کردیم جابیا تشیبود که موقع یاز آن شتریب لگونینگاه ن غم

 از اندوه... فراتر

 و افسوس... یمانیبه پش هیشب یزیچ

 .یدیطرف مقابلت گوش نم یحرفا یو به ادامه یاریکه زود جوش م نهیا هاتبیاز ع گهید یکی_

 بود. ترمیلحنش مال نباریا

 ...کردیخرج م سویآ یکه فقط برا ییهاآن از

 .کردیهنوز هم خونسرد رفتار م یول

 به سرعت فروکش کرده بود. لگونین خشم

 ؟ی_چ

 هستم. یموجود نیهمچ قای. اما متاسفانه از نظر تو دقلین ستمیدو سر ن وی_من د

 .کردیاو کند و کاو م یو دلشکسته در چهره وسیهمچنان ما لگونین
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خواهرم؟  یکنم؟ با فرزندخونده حیانسان تفر هی یکه با مرگ و زندگ امیآدم پست نی_به نظرت من همچ

 یشیاضافه کرد.( چرا بزرگ نم لگونین یاخم به چهره یآخر کم یمثل تو؟ )جمله یفیبا دختر ضع

 ل؟ین

 ...فهمم...ی_نم

 منه؟ یرفته روحا دست پرورده ادتی_

 ؟یچ یعنی_

رو  شیریگگرفته. من نشونه ادیرو از من  یریگرو بهش آموزش دادم. اون هدف زایچ یلی_خودم خ

 .رهیوقت به خطا نم چیه رشیکه ت هیدارم. روحا کس مانیا شیینای. به استعدادش، دقتش و قدرت بدمید

 سه تا خطا...... دی_اون... دستش لرز

به تو بخوره. از اون گذشته  نکهیخطا بره، تا ا دادیم حی... دوستش... ترجی_چون تو در مقابلش بود

که  خوادیمهارت و قدرت م ست،ین ینکرده بود. چاقو زدن به چوب هم کار هر کس نیدو ماه بود تمر

 روحا قبال ثابت کرده بود داره.

 .کردیگاه مدفعه ناباورانه او را ن نیا لگونین

 یکیکدوم از اون چاقوها به تو  چیه نکهیروحا اعتماد داشتم... و به ا ییبه توانا شتر،ی_من از خودم ب

 بخوره. ستیقرار ن

 ... تو...یعنی_

 .ستادیبلند شد و سرپا ا پرهام

رو که فقط  یترباشه احترام بزرگ ادتیتو بود. تا  یساده برا هیتنب هیروحا و  یمحک برا هی_

و  ریگسخت دی. شایسیبودن ننو یعوض یهاست رو به پاقصدش محافظت از تو در برابر ناشناخته

 مثل تو! ی. اونم در برابر کسستمین وجدانیو ب رحمیاما ب ام،یزورگو به نظر ب

 و آن را باز کرد. ستادیدر ا کنار

 زد و گفت: یلبخند تلخ کردیاشاره م رونیکه با دست به ب یحال در

 !یبه باباتم بگ یتونیلوس. م یکن کوچولو تیشکا خوادیکه دلت م ی_حاال برو به هر کس

 .دیخز نیتخت به زم یاز رو لگونین

 اتاق پرهام است. نجایکه ا دیفهمیم کرد،یکه دقت م حاال

 .ستادیاو ا یروافکنده و نادم روبه سر

 !دیرسیچقدر کوچک و بچگانه به نظر م اشجثه

 _من... من... متاسفم...
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 .یبر یتونی_نباش. حاال م

رو پشت سر  ی... دوران خوبستیاالنم ن یعنیخوب نبود...  امیاواخر حال روح نی_من... ا

 بگم... ی... چطورکمی... کمیکردم...  یروادهیکه ز دونمی... مذارمینم

 _زودرنج و حساس...

 شد. رهیاو خ لبخندیو به صورت ب دیو محتاط نگاهش را باال کش آرام

 چشمانش... یول

 !خندندیبود که چشمانش م مطمئن

 ؟یفراموشش کن یتونی_م

 او رساند. یدر آورد و به گونه بشیدستش را از ج پرهام

 گفت: نیرد باال پراند و مت شیابروها

 _به گمونم بتونم کوچولو.

 دستان او رساند. انیخود را به م هوایکرد و ب یقیتبسم عم لگونین

 یطلبدر دل به فرصت لگونین دیچیپ شیهاپرهام از حالت متعجبش خارج شد و دست دور شانه یوقت

 آن آغوش را لمس کرد. یشتریو با آرامش ب دیخودش خند

 امن اوست. یخانه شهیهم نجایا فتدیهم ب یکرده بود هر اتفاق فراموش

 اگر صاحبش نداند... یحت

 

 

 

 _خوش گذشت؟!

 پاسخ داد و به راه افتاد. ینیسنگ یچپ روحا را با خنده اهنگ

 قدم شدند.دوان دوان خود را به او رساند و هم روحا

 ؟یستین ی_از دستم عصبان

 نه. گهیآره، اما االن د شیربع پ هی_تا 

 !اره؟ی_واقعا؟ از معجزات بغل 

 شود. اندازنیاش در راهرو طنبلند و مستانه یخنده یسرش را باال گرفت و اجازه داد صدا لگونین
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 سرت داد بزنم. تونمیکارت روحا... االن اونقدر حالم خوبه که نم ی_برو پ

 ؟یشم، اوک میبگو من ج شهیحال خوبت داره تموم م نیا یدی_پس هر وقت د

 _روحا!

 .ختیاو را به هم ر یزد و موها یالبخند آسوده روحا

 .دیلباس او را گرفت و به عقب کش یناگهان گوشه دندیعمارت که رس یدر ورود به

 اعتراض او بلند شود انگشت به لبش گذاشت و گفت: یصدا نکهیاز ا قبل

 .نی... اونجا رو ببسی_ه

و  ستادهیا هانیاز عمارت کنار پرچ رونیکه ب دیرس ینگاه او را دنبال کرد و به دو نفر ریمس لگونین

 .زدندیآرام حرف م

 بودند! اریاندا و ددو نفر ه آن

 که هاندا چند سالشه؟ یفکر کرد نی_تا حاال به ا

 _نه چطور؟

 گفت: یاچندان دوستانههاندا را برانداز کرد و با لحن نه یکامل سر تا پا کباری روحا

 ستی. مثال بناستیاز ا ادتریز یلیخ شیاما سن واقع خوره،یها مساله ستیبه ب اشافهی_نگا کن آخه... ق

 یس یپنجاه سالش باشه... اما هنوزم مثل زنا دیو هفت... اونم از مادرش که کِم کم با ستی... بشیو ش

 ...نانیا گنی. ژن خوب که مماستیسساله جوون و خوش

 که به فکر فرو رفته بود زمزمه کرد: لگونین

 ... مثل پرهام...ذارهینم یریتاث چی... گذر عمر رو ظاهرش هرهیومپا هی_آدام هم که 

 خرشانسن! یخانوادگ نایا میریگیم جهینت_

 به او رفت. یاغرهبه خود آمد و چشم لگونین

 واقعا؟ یدار یتفکر نیتو همچ شه؟ی_خونخوار بودن شانس محسوب م

 لب گفت: ریپکر شد و ز روحا

 ...دی_خب حاال نه به اون صورت... از دهنم پر

« .میدیم حیترج یزندگ نیمرگ رو به همچ ما»: یشنویجواب رو م نیا یآدما بپرس نی_اگه از خود ا

 بگم بهت آخه... یاونوقت تو... اوف روحا، اوف... من چ

 _خب حاال توام...

 ؟یمنو نگه داشت نجایو دخترش ا تیبخاطر بحث درمورد سن و سال آفرود قای_االن دق
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 شده بود. زانیروحا آو یو لوچه لب

پسره  نیو چهار ساعته دور و بر ا ستی... هاندا بزننیدوتا مشکوک م نیبگم ا خواستمی... مری_نخ

 .پلکهیم

 داره؟! یبه من و تو چه ربط نی_خب به چپم روحا! ا

 را لگد کرد. شیپا یغیو با زدن ج اوردیطاقت ن گرید روحا

 !بخاری_عنتر ب

 را گرفت و نگه داشت. شیدرجا قرمز شد و از شدت درد پا لگونین

 شان را به آن سو جلب کرده بود.روحا توجه یکه صدا و هاندا بودند اریآن بدتر د از

خود را جمع و جور کرد و شق و رق  عیبه آب داده است سر یبود چه دسته گل دهیکه تازه فهم روحا

 .ستادیا

 قدم برداشت. شانیهاندا تکان داد و به سو یبرا یسر ارید

کند که صاف  یکار توانستیروحا هم نم یهاو اشاره مایجمع شده بود و ا لگونیدر چشمان ن اشک

 شود.

 داد. یلب ریسالم ز اریاختیسرش را باال گرفت و ب ستادیجفت پا مقابلش ا کی یوقت

 حتم داشت بعدا روحا بخاطر آن او را خفه خواهد کرد. که

 .ستایی_بلند شو و صاف وا

 شد. میتسل اریخشک د یبرابر صدا در

 درد انگشتانش را فراموش کند گفت: کردیم یکه سع یحال در

 .یزنیکه از جواب دادنش سر باز م ستین یزشت زی_سالم چ

 به صورتش کرد. ینگاه تند ارید

 .دیبه سمت روحا چرخ سپس

خود بانو  کانیکه شما از نزد ییبانو هستش. اما از اونجا دییبه تا ازیتو گروه ن یرسم تیعضو ی_برا

 بتیجلسه غ کیهاتون. هر رو فرستادم به اتاق ناتیکالسا و تمر ی. برنامهگذرمیازش م نیهست

 شما دوتا. یست، حتهمه یبرا نیمجازات. قوان ریتاخ قهیدق کیگزارش داره و هر 

 گفت. یمعنادار دیآخر را با تاک یجمله

 بدون منتظر ماندن از وسطشان گذشت و رفت. سپس

 گفت: لگونین یهادنینثارش کرد و بدون توجه به لب گز یکیفحش رک شهیمثل هم روحا
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 ؟یاهیپا م،ینرفت یوقته مهمون یلیها. خسروش برنامه دارن بچه یالی_گور باباش... امشب و

 ؟یندار یاتاقم، کار رمی_نه... حوصله ندارم. من م

 _گمشو از جلو چشمم...

 کسل به سمت اتاقش روانه شد. یاافهیاش کرد و با قحواله ییبابا برو

 را تجربه کرده بود. جانیه یکاف یبه اندازه امروز

 متوقفش کرد: یآهنگنگران اما خوش یصدا دیکه به در اتاقش رس نیهم

 دخترم؟ ل؟ی_ن

 رخ به رخ شد. سویو با آ برگشت

 رنگش داد و او را بغل کرد. ییمواجش خرما یبه موها یتاب سویآ

تر از حد جوان تیآفرود یو خانواده رهایچهره هم مانند ومپا نیکه ا کردیفکر م نیبه ا لگونین اما

 .آمدیمعمول به چشم م

 ...شدیهم م باتریمادرش ز گذشتیم شتریهر چه ب انگار

 خوب بود؟! یهااو هم از همان ژن یراست به

 زم؟ی_حالت خوبه عز

 به خود آمد و خود را به عقب راند. لگونین

 داد. یظیرا به اخم غل شیاش جاچهره یکنجکاو

 باشم؟ نجایا دیبا ی_تا ک

 وا رفت. یاو کم یریاز موضع گ سویآ

 لبخندش را پاک نکرد. یول

 ...لگونیمشکلو حل کنم ن نیا کنمیم ی_دارم سع

 رو نخواستم مامان! یزندگ نی_اما من ا

 رخت ببندد. سویبود که لبخند از صورت آ یکار یآنقدر شینهفته در صدا یزاریتحکم و ب نباریا

 به او کرد و قفل در را چرخاند. یدیو ناام ینگاه ناراض لگونین

 که خواست در را ببندد... نیبود وارد اتاق شد، اما هم ستادهیبه او که همانجا مقابل در ا توجهیب

 خواستم؟یرو م یزندگ نیمن ا یکنی_فکر م

 کرد. فیمثل او را توص ینبود که بتوان با آن لحن کس یاکلمه اندوه
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 .دادیرا م یمیقد یدلمردگ کیرنج، حسرت و  یبو شیصدا

 .ندیاو را بهتر بب یماتم زده یمتاثر در را دوباره کامل باز کرد تا چهره لگونین

 دلسرد گفت: سویآ

 هی یزندگ نیا یهمه نمیبب شمیبلند م یفردا وقت دیکه شا رمیآرزو به خواب م نیها با اشب ی_گاه

... یسابقم هستم... مشکالت عاد یبا زندگ یانسان عاد کیبوده و من فقط  یطوالن یشبانه یایرو

 ...یعاد یهادغدغه

 مذبوحانه ادامه داد: یترآرام یبا تن صدا لگونیبه چشمان متزلزل ن رهیخ

 هام...بچه ی... برایعاد ی_و مادر

 .دیدر لغز یفشرده شد و دستش رو لگونین قلب

 خود نجوا کرد: یاز گفته مانیپش

 نداشتم... ی_من... منظور

 را گذاشته بود. رشیتاث گرید اما

پنهان کردن  ی)برارفتیو با انگشترش ور م کردیم یکه از نگاه کردن به او خوددار یدر حال سویآ

 لرزش دستانش( مغموم گفت:

 گاهیدر جا یکه به خوب دونمی... میباش یزیاز هر چ ازینیخت و ب_تالشم رو کردم... که تو خوشب

 نیب ابونیبزرگ شدن تو رو کنار خ ومدیوقت هم دلم نم چیه یمادر برات ظاهر نشدم... نه اصال... ول

 پروشا... اسفمرو برات رقم زدم... مت یزندگ نی... خودخواه بودم... متاسفم که چننمیفروشا ببدست

 .دادیادامه دادن را به او نم یاجازه شیصدا ارتعاش

 شد. دیراهرو ناپد چیزد و در پ یزیانگالعاده غمو فوق یتصنع لبخند

 که سست شده بودند. ییماند و دست و پا لگونین

 ..."نمیفروشا ببدست نیب ابونیبزرگ شدن تو رو کنار خ ومدیوقت هم دلم نم چیه ی"ول

 اش را فراموش کرده بود.زود گذشته چه

پر مهر و نجات  یهاو اگر دست دیرا به درون خود کش اشیکه مانند باتالق دوران کودک یاگذشته

 نبودند... سویآ یدهنده

 داد. هیدر تک یخود را به لبه یشانیاش را بست و پتر شده چشمان

 ... ندیل نبحا نیسر نرسد و او را در ا یدوباره کس کردیخدا م خدا

 "خودخواه بودم..."



 

 behtarinromanha.irبرای دانلود جدید ترین رمان ها به وبسایت بهترین رمان ها مراجعه نمائید .                                     140

 اشر : بهترین رمان هان                          ندوری: زهرا با سندهینو                   طوفان)جلد دوم ماه خاموش( راثیرمان: م

 بودند؟ خودخواه

 شدند؟یم دهیبر سرش کش یمنت چیه یکه ب ییهادست آن

 ...هرگز

 .کردیم غیکرده بود، در یمادر شیکه برا یلبخند ساده را هم از کس کی یاو بود که حت خودخواه

 نشناس بود...نمک یاو خودخواه

 متاسف باشم منم نه تو... دیکه با ی_اون

 زد. رونیرا گرفت و از اتاق ب شیهاچشم یسینوک انگشتانش خ با

 .کردیم دایرا پ سویآ دیبا

که مصببش خودش بود رها  ندیاو را در آن حال ناخوشا توانستینم یول د،ییبگو خواهدیچه م دانستینم

 کند.

 .ستادیکه تا به حال وارد آن نشده بود ا دیرس یبه در یوقت

 داده بود. صیداخل اتاق تشخ باز،مهیدر ن یرا از گوشه سویآ یفرو افتاده یهاشانه چون

 کجا بود؟ نجایا

 سر در آن نگاه کرد. به

 فکر؟ اتاق

 گفت: یخشک یمردانه یکه صدا ردیورود را بگ یبه در بزند و اجازه یاتقه خواست

 _بگو فلور.

 متعلق به پرهام بود. صدا

 .ندیبب توانستیاو را نم اما

 !یعاد یهانداره. البته از نظر انسان یعلم لیدل لگونیما بود. مشکل ن_خب... حق با ش

 خشکش زد. درجا

 خود داشت. دیرا در د بهیمرد غر کیآدام و  تنها

 !ارید یاضافه به

 :دادیادامه م فلور

سر و  یمشکل روان ای. ما با توهم ادیاز دستش بر نم یکرد که کار دیحرف زدم. اونم تاک مانی_با نر

 .میمواجه هست ایبا خود رو قایما دق م،یکار ندار
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 !ا؟یرو

 چه بود؟ منظورش

 وار گفت:زمزمه سویآ

 _گفته بودم که.

 سابق را نداشت. یحال و هوا شیصدا

 نبود. گرم

 .ستادیا سویشد و کنار آ لگونین دیاز ناکجاآباد وارد قاب د کارن

 مقابلشان قرار گرفته بود زد و با اخم گفت: زیکه مانند م یاصفحه یانگشت اشاره رو با

دار و البته مقام کی. شما ستیمورد مثل مشکل شما در گذشته ن نیامکان نداره... مطمئنم ا نی_اما ا

هم  یشما به کار گرفته شده بود. خب تعجب یآزار و نابود یبرا یو مانع نی... هر نفرنیبود نیجانش

صاف و  سطوحشما در  ریانعکاس تصو نینداره، اون موقع آتور غالم حلقه به گوش رهام بود. نفر

جسمتون... شوروندن ارواح  ریتسخ ی... تالش براالیانداختن روح شما در خواب و خ ری... گیقلیص

در گورستان... هر لحظه  هاستیزیکردن ب داریخونه... ب هیشما تو  هیناموفق سابق عل یافزارهاآتش

نداره  یلی. دلهیعاد انسان کیاز هر لحاظ  لگونیبانو ن یبود ول اهیجون شما در خطر سحر و افسون س

 کنن. زیدندون ت شونیجسم ا یبرا یبخوان الک

 بسته بود. خیاما تنش  آورد،یکلمات به کار رفته در جمالت او سر در نم شتریاز ب لگونین

 سرد گفت: سویآ

 .انمهیاطراف یهمه یبرا یدیمن در محفل تهد گاهیمن که هست. جا یعضو خانواده _اما

 نشان داد. نیرا با تکان دادن سرش به طرف نیهمچنان مخالف بود و ا کارن

 یاون دختر، حوادث یها. طبق گفتهنیشی! شما منظور منو متوجه نمستیبانو، درست ن ستی_درست ن

 یبرا یابهانه شهی" همییو تنها یکیدارن. "تار یو قابل حدس"زمان مشخص"  انیم شیکه براش پ

 ترس و وحشتن. یایورود به دن

 من مشخص نبودن کارن؟ هیعل هاتی_مگه آزار و اذ

 آورد و قاطع گفت: دینقابلشان پد یصفحه یرو یزیبا حرکت هر دو دست چ کارن

منظورم  ن،یشد کشونیشما "زمان" نه، بلکه ابتدا محدود به "مکان"! و بعد که نزد یبرا ی_بله ول

 نیشما و آرشاو نیاون شب اون اتفاق افتاد... اتفاق ب یشدن و وقت ترصیست، اونا حرهمون خونه

 آرا...جهان

 .کندیاشاره م یزیمشخص بود که به چه چ کامال

 .شدیحس م یداخل اتاق به خوب افراد یهاها و معذب رفتار کردناخم رایز
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زمان و مکان  گهیبهتون سوءقصد کنن... د تونستنیراحت م گهیرفت و د نیاز ب تی_خب، محدود

آرامش از دست رفته رو  یتا حدود تونستیسنگ نماد قدرتتون م افتنینداشت و تنها  ییبراشون معنا

 بهتون برگردونه. 

 کارن؟ یبهمون بگ ییخوایرو م ی: چآدام

 .ستادیا نهیبه صفحه اشاره کرد و دست به س کارن

 یخاص یرویهم ن لگونیآتور از ماست و ن ست،ین گهی. رهام ددیتا متوجه بش دینیعکسا رو بب نی_ا

از بدو  هانیاون نفر یاحساس خطر کنه. شما بانو الماس، تمام یدشمن یاز رو ینداره که بخاطرش کس

بودن تا  یادع نیها بود. اآدم هیمثل بق شیدوران کودک نلگویبانو ن یتولد باهاتون شکل گرفتن. ول

 ...کهویشما اومد هم ادامه داشت. که  شیکه پ یموقع

 ها سرش را باال گرفت و به او نگاه کرد.مانند برق گرفته سویآ

 من قرار گرفت.  اهیناخواسته در معرض خاطرات س کباری_پروشا... پروشا 

 گفت: عیاز رساندن منظورش سر یراض کارن

که تو  بینادر و عج یلیاتفاق خ هی... گهیبه شخص د یاز شخص اهی. هجوم خاطرات سقای_دق

... نیمحفل ازش نام برده شده. اون گفته که من فقط در کمد رو باز کردم... هم یکتابخونه یهاکتاب

 .نیرو نشدروبه یجالب یو مطمئنم که با صحنه نیکارو کرد نیا یشما قبال تو بچگ

چنگ  شدیصفحه که از آن نور ساطع م یحفظ تعادلش به لبه یرفته بود و او برا سویآ یاز پاها رمق

 زد.

 او را نگه داشت. ارید

 از آن توقف کرد: یاصفحه یمجاور برداشت و رو زیاز م یاکتاب کهنه و رنگ و رو رفته کارن

دروازه  کیبه  ن،ینفر رِ یو درگ که شخِص صاحِب خاطره فتهیاتفاق م ی... زماناهی_هجوم خاطرات س

شما بود. اگه  یهاتیمشکالت و آزار و اذ یدروازه برا کیشده  نینفر یبشه... و اون خونه کینزد

و  کانینزد یبرا یاجز خودتون حادثه دیکردیم یکه تو اون خونه تنها زندگ یخاطرتون باشه تا وقت

 .دیاریپروشا و برادر بزرگترش رو به اون خونه ب نیگرفت می. که باالخره تصمومدین شیپ زانتونیعز

 گفت: یآشکار تیبا حساس پرهام

 _خب؟

 میرفت. روح پسره تسل دیباز شد! دروازه به سراغ اون دو عضو جد اهیهجوم خاطرات س ی_و راه برا

داشت و هم  یفیهفت ساله که هم روح ضع یتر سنش باال. پس پروشابود و از همه مهم ینشد. اون قو

در سن  قایکه بانو دق یاتفاق منحوس یخاطره یقطه ضعف بانو بود طعمه قرار داده شد... طعمهن

 !یراحت نیشکل گرفت. به هم نیانتقال نفر نیمشابه تجربه کرده بود... و ا یو در همون فضا شونیا

 .ختیفرو ر سویآ
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 هم نتوانستند او را در هوا بند کنند. اریدستان د یحت

 .ستادیاز تپش ا نطرفیهم ا لگونیافتاد و قلب ن نیبه زم او

 وحشت زده گفت: فلور

 با مشکل بانو فرق داره؟ لگونیمشکل ن ی_مگه نگفت

 گفت: آوردیکه به زبان م یزیخاطر از چ نانیو اطم متیبا مال کارن

شده بود، بانو الماس از همون اول با قدرت و هدف زاده  یبرا نیحرفام گفتم فلور. نفر نی_تفاوت رو ب

نحس...  یخاطره کیازش دچار شد. اونم با انتقال  یکم یلیبه مقدار خ یبعدها کامال اتفاق لگونیاما ن

متاسفانه مشکل  یلبود. و یو جزئ فیچون ضع رفتشیم نیاز ب شدیم یریگیکه اگه تو همون دوران پ

کرد تا  هیو از ترسش تغذ دیهم باهاش قد کش نیتر شد و اون نفربزرگ لگونین نکهیپنهان موند تا ا

خودش بهش حمله  یهمون ترسا قیبره. سپس از طر نیاز ب تشیهجده سالش بشه و محدود نکهیا

 !اشیعاد ریمادر غ تیو نداشتن حما ییتنها ،یکیکردن... تار

 اش را در نطفه خفه کرد.در هم رفت و فلور ناله یاز شدت ناراحت سویآ یچهره

 گذاشتند و در کامل باز شد. شیاز او قدم پ اجازهیب لگونین یپاها

 بود. فیقابل توص ریغ اشنهیوحشتناک درون س ینیسنگ

 .دیچیپیدر انشعابات بدنش م یسرد انیجر

 .دیخراشیرا م شیتمام گلو یرحمیبا ب بغض

 ...کردیم یماریب احساس

 سرطان... کیاز  بدتر

 زمزمه کرد: یدگیرا به چهارچوب گرفت و با نفس بر دستش

 اد؟ی... سرم میی_چه بال

 شده بود. اشیها معطوف او و حضور ناگهاننگاه یهمه

 .دیدیرا نم یگریکس د سویاو جز آ یهاچشم اما

 سر خورد. دوباره

 ...شتریبار ب نیا

 در حال دوران بود و مردمک چشمانش در نوسان... سرش

 زد. نیاو را زم دیچیپیکه در بند بند وجودش م یامارگونهیب احساس

 شد... لیسو ما کیگرفت و سرش به  یبر او برتر غم
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 _منو ببخش... منو ببخش...

 را به کار انداخت. اشیحس یهااندام شدیگوشش خوانده م ریکه ز یدارمرتعش و خش ینجوا

 گرفت. دهیرا ناد شیهاپلک ینامرئ یشده بود تکان داد و وزنه نیرا که مانند کوه سنگ سرش

 .افتییبه مغزش انتقال م دگانشیاز مقابلش د یدر هم و تار ریتصو اول

 شد و تالش کرد آن را برطرف کند. ارتریکم هوش کم

 آزرده شده بود. دادیدرست حرف زدن را نم یکه اجازه شیگلو یخشک از

 زد: لب

 _آب...

 را کنار لبش حس کرد. وانیخنک ل یلبه بالفاصله

 وار گفت:راند و بعد از تر کردن آن زمزمه شیآرام آب را به گلو آرام

 _مامان؟

 درست کنار گوشش گفت: یخسته و دلواپس یصدا

 _جان مامان؟

 دلش آب کرد. یقند تو سویآهنگ آحالص و خوش جانم

 .افتیاو را  حالیآشفته و ب یبود سرش را باال گرفت و چهره یطور هر

 .دیاو را بوس یشانیتخت جا به جا شد و محکم و پر سوز پ یرو سویآ

 ؟ی_خوب

او را در همان حالت خم شده نگه داشت و کودکانه در آغوشش  یگرید زیچ چیبدون فکر به ه لگونین

 و پنهان شد. دیخز

 بود او را به خود فشرد و آهسته گفت: ختهیبه هم ر شتریکه ب سویآ

 _منو ببخش...

 آن فکر کند. لیبه طلب ببخش او و دال خواستیدلش نم لگونین

 ...خواستیآغوش مادرانه را م نیپناه و محبت ا فقط
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 ...کردینم شیدایپ ایدن یکجا چیعطر تن او که ه نیا

 و مرز... حدیعشق و محبت ب نیا

 _به هوش اومد؟

 چشمانش را پاک کرد. ریز اشدهیو با نوک انگشتان کش دیرا باال کش اشینیب سویآ

 اش را تر کردند.گونه یشتریها با شدت بکه اشک دینکش یطول یول

 تخت خواباند. یجدا شد و دوباره او را رو لگونیاز ن اطیو با احت آرام

 منتظرتون بود. هانی. آنی_آره، ممنونم فلور. شما هم از پروازتون جا موند

 نداره. ی_اشکال

 سویو خواهرانه آ ستادیا لگونیر نس یخود را پشت لبخندش پنهان کند باال ینگران کردیم یکه سع فلور

 .دیرا به آغوش کش

 او شد. یهق هق زنانه یکه باعث بلند شدن صدا یآغوش

 .زدینم یکس حرف چیه

من دست و پنجه نرم  یگذشته یدخترم تا آخر عمرش با کابوسا خوامیمتوقفش کنم فلور... نم دی_با

 کنه...

 داد و ساکت ماند. هیاش تکسر او را به شانه فلور

 داد. هیو به تاج تخت تک دیخود را باال کش لگونین

 داده بود. صیرا در اتاق تشخ تیپرهام و آفرود کریپ فروغشیب نگاه

 .کردیم ینیدر سرش احساس سنگ هنوز

 ...هیصبر کردن کاف گهی_د

 ریکند شنلش را به تن کرد و آن را ز شیهاپنهان کردن اشک یبرا یتالش نکهیو بدون ا دیپس کش سویآ

 گره زد. شیگلو

 دست رو دست بذارم... تونمی_نم

 کوتاه و نرم گفت: پرهام

 .سوی_آ

 .زدیاز اشک برق م سویآ اهیس چشمان

 و خسته بود... تابیب

 .کنمی_خودم تمومش م
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 .سوی_آ

و  یچ یعنی دونمیه. نمقدرت اون یکه هستن خارج از محدوده یهر چ ای_آتور گفت کنترل اون ارواح 

 تالشم رو کنم... دیحلش کنه... من با تونهیرهام م یخانواده یاز اعضا یکیگفت  ی... وللیبه چه دل

 .سوی_آ

 باهاش حرف بزنم... رمی... مدونهی_کارن کجاست؟ اون م

 پرهام به سر آمد. صبر

 تشر زد: شدیکه سد راه او م یبلند شد و در حال شیجا از

 ستم؟ی. مگه با تو نسویآ ای_به خودت ب

 او چسباند و درمانده و سرگشته گفت: ینهیدست به س سویآ

 تحمل من خارجه... بذار برم... یصبر کنم... از آستانه تونمی_نم

 هم هر دو دستش را گرفت و از خود جدا نکرد. پرهام

 ؟یکن کاری_که چ

 از من که... یمیاما ن ست،ین کیو تار اهی_روح من مثل رهام س

 رییجسمته که دچار تغ نی، ا هیدیو پل یروح تو به دور از زشت نت؟یبدط اه؟یس سو؟یآ هیاز تو چ یمی_ن

 به بد بودن نداره. ی. ربطشهیم

آوردن خزان بهشون متوسل شدم... موفق  ایبه دن ی... همونطور که برارمیگی_پس از اونا کمک م

 ...شمیم

 .ستیدرهمش او را نگر یهافشرد و با سگرمه سویآ یهااش را به لبانگشت اشاره پرهام

 گر بود:خشن و مواخذه شیصدا

 .سویفکرشم نکن آ ی_ساکت شو... حت

 کردن ادامه داد. هیبه گر یاخفه یو با صدا دیلب ورچ سویآ

 را نداشت. دنیکنار کش الیپرهام خ ایگو

 .دیدیاو را هم در وجود خود نم یهااشک دنیطاقت د اما

 .ستیرهبر ن یبرازنده افهیق نیا ؟ینکن هی... گرشهی_م

 رهبر بودن او انداخت. یقلب خودش را به گردن بهانه یختگیگس افسار

 شود. الیخیب توانستینم سویآ

 از در التماس وارد شد: دوباره
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گره به  نیبه حل شدن ا تونمیتونستم... من متعلق به هر دو جهانم... م دی_بذار شانسمو امتحان کنم... شا

 باشم... دواریدستم ام

و خصلتش  یباشه که خو ی! اگه کسستمیکدومشون ن چیمن از ه یول ،ی_تو متعلق به هر دو طرف

 به رهام باشه اون منم نه تو. کینزد

 گفت: یو شگفت رتیداده بود با ح حیکه تا آن لحظه سکوت را ترج تیآفرود

 _پرهام!

 به شدت مخالفت کرد: فلور

 نکن پرهام. تو... سهیآدم مقا _خودتو با اون

...)با زمزمه ادامه داد:( و دیدار ادیتون تک تک اشتباهات من در گذشته رو به فلور؟ همه ی_من چ

 شد... انتمیمنجر به خ کباریکه  ییدهایترد

 آمده گفت: شیپ تیاز وضع یسخت برآشفت و عصب سویآ

 هم خواهشه هم دستور! نی. اارین ونیات به م_انقدر حرف از گذشته

 تلخ شده بود. پرهام

. اول من شانسم رو امتحان یکن یدخالت هیقض نیتو ا دمی. به هر حال اجازه نمرهیانکارناپذ قتی_حق

 .کنمیم

 دوخته بود. لگونیرا به ن اشرهیخ نگاه

 با کارن حرف بزنم. رمی. خودم مدیباش نجای_هم

 در نظر گرفتن مخالفت آنها اتاق را ترک کرد. بدون

 به ساعتش انداخت. ینگاه

 شب گذشته بود. مهین از

تا به اتاق فکر برسد با  رفتیم شیپ یبزرگ و نوران یهاآراسته به چلچراغ یکه در راهروها یحال در

 :دیشیخود اند

 به برادرش بود؟ هیاو شب یراست به

 را کند کرد. شیهاقدم اریاختیب

 وجودش را فرا گرفته بود. یندیناخوشا احساس

 .گرفتیرا م بانشیگر یدتریشد یو سردرگم دیترد شد،یم کینزد شیهابه کارن و کتاب شتریچه ب هر

 کرد. یخوددار رهیو از لمس کردن دستگ ستادیکه مقابل اتاق از توقف ا ییجا تا
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 .کردیترسش را انکار نم گریکه تنها شده بود د حاال

 .دادیرا بازتاب م اشیاضطراب و کشمکش درون نیاش هم اظاهر سخت و مردانه یحت

 بکند. دیچه با لگونیخالص کردن ن یبرا دانستینم یحت او

 چرا خود را جلو انداخت و داوطلب شد؟ پس

 هم با متهم کردن خودش... آن

 رهام باشد. هیشب توانستیاو نم نه،

 نبود! گرلهیدورو و ح او

 شود در را باز کرد و مصمم گفت: مانیپش نکهیاز ا قبل

 م؟یمتوقفشون کن دی_چطور با

 .دیاز جا پر کارن

 را از چشم برداشت. نکشیرا بست و ع تاپشلپ

 _پرهام؟

 ها را روشن کرد.بلند شده و چراغ زیپشت م از

 در اتاق وجود نداشت. یگریجز چراغ مطالعه منبع نور د چون

 ه؟ی_منظورت چ

 .دیرا مال شیهافه چشمخسته و کال پرهام

 تحملش کنه. تونهیتمومش کنم. اون دختر نم خوامی_م

 حبس شده بود. نهیکارن در س نفس

 شد. رهیدر همان حالت به او خ یکوتاه مدت

 به سمت در پشت سر او رفت و آن را محکم بست. سپس

 و محتاط و ناباور گفت: ستادیپرهام ا یرواز قفل بودن آن مطمئن شد دوباره روبه یوقت

 _تو؟

 _آره من.

 رنگ او را حس کند. دنیپر توانستیفاصله هم م نیاز هم پرهام

 تو... یعنی... ستین برداریشوخ هیقض نی... انی_پرهام... بب

 پرهام قاطع و برنده بود: لحن
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ماجرا، چه خوب  نیکس از عواقب ا چی... و مطمئن باش هکنهیکارو م نیا سوی_اگه من انجامش ندم آ

 .ادیچه بد خوشش نم

 کارن بسته شد. دهان

 .دیو لبش را به دندان کش ستادیلحظه همانطور مردد ا چند

 او قفل بود. یدو دلش رو نگاه

 _باشه.

 را برداشت. زیم یو تنها کتاب موجود رو دیکش یقیعم نفس

 لب گفت: ریز گشتیمورد نظرش م یو به دنبال صفحه زدیکه آن را ورق م یحال در

 ...ادی_منم خوشم نم

از  یبخش کوچک یاو و پادرا و فلور هم هر کدام اداره سو،یاز به دست گرفتن زمام امور توسط آ بعد

 دار شده بودند.محفل را عهده

اوقات  آمدیم نجایهر وقت به ا کرد،یکار نم گریاش در تهران ساکن بود و دکه همراه خانواده فلور

 .کردیم یرا در درمانگاه سپر اشیکاریب

 .رفتیم یخارج یو حت یداخل یاو به سفرها یمواقع به جا شتریبود و ب سویآ ندگانیاز نما پادرا

 یبه مطالعه و انجام کارها نجای( هم اکثر اوقات اCatherine) نیو دوست دخترش کاتر کارن

 .دادندیرا هم کنار خود آموزش م یمشغول بودند و چند نفر یپژوهش

 یاو را به دوران جوان سویکه آ یباهوش و موذ نیداشت به کاتر یبریدر مسائل سا سویکه آ یدانش

 گذاشت. ارشیرا در اخت هایامکانات و فناور نیانتقال داد و بهتر کرد،یم هیخودش تشب

شده بود و او از بدو  یدرخشان یها وارد دورهسال نیمحفل در ا سو،یآ یلطف ذکاوت و نفوذ باال به

به  شتریاش را بحد و اندازه یبود تا قدرت ب ختهیآم نهیرید یهارا با سنت یتکنولوژ نجایورودش به ا

 رخ بکشد.

 یخوددار دیجد یهاروش نیا یریاز به کارگ توانستندیکه م ییمحفل تا جا یمیقد یوجود اعضا نیا با

 بودند. بندیسابق خود پا یهاو به همان سنت کردندیم

 !آمدیخوش نم سویمسئله هم چندان به مذاق آ نیا که

 .ستادیصفحات کتاب از حرکت ا یانگشت کارن رو ناگهان

 کرد. کینشست و چشمانش را بار یصندل یرو

 .زدمی_حدس م

 شده؟ ی_چ
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 .دیکش یسرش را بلند کرد و پوف کارن

 سر داد. زیم یرا بست و رو کتاب

هست و هر  یشخص قربان ینابود کردن اون خاطره و اثرات خطرناکش در زندگ ی_دوتا روش برا

 خاص خودش رو داره. نییکدوم آ

 ؟ینیی_چه جور آ

 گفت: یتیبا نارضا کارن

 .هاستنیی_مشکل فعال زمان انجام آ

 .دادیکم کم داشت صبرش را از دست م پرهام

رو  یخودم اون کتاب کوفت یکن جادیبرام ا گهیسوال د هیازت سوال بپرسم و تو  ی_اگه بخوام ه

 کارن. خونمیم

انجام بشه. که با توجه  یتو زمان ماه گرفتگ دیشده هستش با دییو تا ی_خب بابا... روش اول که اصل

سال صبر کنه... البته منم جاش  نیبتونه چند نکهیا یعنی... ارهیموجود فکر نکنم بانو دووم ب طیبه شرا

 .تونستمیبودم نم

 شو. و روش دوم؟ نیا الیخیب م،ی_وقت ندار

 _روش دوم سراسر مشکله پرهام...

 دست به کمر شد. پرهام

 بده. حی_توض

 لم داد. یصندل یرو کارن

 گرفت. یرا برداشت و در آن را به باز زیم یرو خودکار

 ه؟یتولدش کِ  لگونین یدونی. مهی_زمان انجامش تو روز تولد قربان

 _نه.

ترجمه نشده از روش  یباستان ینسخه هی نجای... من امیکشیانتظار نم ادیز هیل قبل_خب به هر حال مث

معلوم  یکس! و حت چینکرده پرهام، دقت کن ه دشییکس تا چیه خیدوم دارم. متاسفانه تو طول تار

 شدهیم وبمهم محفل محس یبوده تو زمان خودش از اعضا یاونو نوشته... اما مطمئنم هر ک یک ستین

باستان اشاره  انیرانیا دیاز عقا یکیکشفش کرده. حاال چرا کشور ما؟ چون به  رانیو تو سفرش به ا

 .هاستیدیاون منزه از شر و پل کردنیو گمان م پنداشتنیکرده که تو اون آتش رو مقدس و پاک م

 _خب؟
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انجام شه... و  دیبا یداره. همونطور که گفتم تو روز تولد قربان یتردهیچیتر و پسخت نییآ یکی نی_ا

از  یها در ساعت مشخصکه طبق افسانه هینطوری. اشهیاز عنصر آتش به عنوان پاک کننده استفاده م

باز  یمحفطه هیتو  یبنده، آتش بزرگ ییزندگان و مردگان به تار مو یایدن نیشب که مرز ب مهین

ون بهش منتقل شده دو طرف آتش که از ا یبه همراه کس اهیهجوم خاطرات س ی. قربانشهیبرافروخته م

از بدن خودش زخم  یقسمت دی. داوطلب باازهین نییآ یاجرا یداوطلب برا کی انیم نی. در استنیایم

زخم رو ببنده و کامل  نو آخرش هم او زهیکنه و خونش رو دور تا دور آتش و اون دو شخص بر جادیا

 ی. بعد قسمتارنیبه بدن اون هجوم ب دنیچسب یکه به قربان یهر چ ایبپوشونه. چون امکان داره ارواح 

 دی. اون بارسهیم یو شخص صاحب خاطره رو داخل آتش بندازه. حاال نوبت به قربان یقربان یاز مو

داخل اتش اضافه کنه. بعد  یزمیه کباریحادثه رو زمزمه کنه و هر چند لحظه  نیاول یتمام خاطره

آتش شرح بده و  ینحس خودش رو برا یخاطره همون دیبه شخص صاحب خاطره، اونم با میرسیم

 یاون خاطره ییایجور هیاز آتش جدا کنه.  زمیاضافه کردن، ه یجا دیکه با نهیا یفرقش با قربان

کارش تموم شد اون موقعه  ی! وقترهیکه عبور کرده از آتش و پاک شده رو پس بگ یبه قربان دهیچسب

روش  سیو خ دیسف یپارچه هیاش داره. بعد نگه دیاز هوش بره پس داوطلب با یکه امکان داره قربان

کنه و داوطلب که حرفاشو  یتمام حوادث بعد از خاطره رو به زبون جار دیبا ی. قربانشهیانداخته م

بندازه. تو کتاب نوشته شده که  شیکنه و داخل آت جدااز پارچه رو ببره و  یآخر هر کدوم قسمت شنوهیم

دود و غبار آتش رو به  سهیچون خ دمی. حاال من احتمال مشهیم رهیو ت کنهیم رییه کم کم رنگش تغپارچ

 ... البته فقط حدسه!کنهیخودش جذب م

 _بعدش؟

 زمیازش نمونده داوطلب ه یزباد زیچ گهیو پارچه هم احتماال د شهیتموم م ی_بعدش که خاطرات قربان

اش داشته دور شخص پاک شده حرکت که تو هوا نگه یو در حال کشهیم رونیاز داخل آتش ب یروشن

 نه؟ ،طرف بشن! جالبه کیحق ندارن نزد گهیارواح رانده شده که د یبرا دیجور تهد هی. مثل کنهیم

 بود. یغرق در افکارات مختلف پرهام

 شه؟ی_و تموم م

روش  نیا ستیمعلوم ن کنمیم یادآوری. دوباره رهیکامل از هوش م یقربان بای... اونجا تقرگهی_آره د

در معرض خطر  کباری. مثال دیبعدش امتحان کرد و د شهینه... که خب م ایصد در صد جواب بده 

خودش دور  ونبا خ دیچرا داوطلب با یدونینه. حاال م ای ارنیدوباره بهش هجوم م مینیو بب میقرارش بد

 اونا حصار بکشه؟

 _چرا؟

 گفت: یبا شگفت کارن

مجدد  یحالت ممکن قرار دارن و امکان حمله نیترفیدر ضع نییانجام آ نینفر ح_چون اون دو 

تا ازشون  کنهیامن درست م یبه نام خانه یارهیدا هیبهشون وجود داره. پس داوطلب با خون خودش 

 اظاز لح دی. البته داوطلب باکنهیم نیتضم یرو اون طور تشونیمحافظت کنه. انگار سالمت و امن
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که... اصال  دهیعکس م جهیو نت شکنهیم رهیداخل دا تیباشه وگرنه مصون یقو یو روح یجسم

 .ستین ندیخوشا

 .کردیفکر م قایعم پرهام

 :دیرا بروز ندهد پرس سوینسبت به آ اشینگران دیکوشیکه م یلحن با

 فته؟ینم سویخود آ یکه برا ی_اتفاق

. فقط ممکنه تا چند روز شهینم جادیحب خاطره ادر شخص صا یرییکه نوشته تغ نجای_آهان، نه نه... ا

 سردرد داشته باشه. کمی نییبعد از آ

 کرد. هیتکان داد و به در پشت سرش تک یسر پرهام

 هنوز دست بردار نبود. کارن

 گفت: ناآرام

 .کنمینم دییروش رو تا نیپرهام منم ا ی_ول

 .میندار یاگهید ی_چاره

 صاف شد. یصندل ینفسش را فوت کرد و رو کارن

 .شدینم دهیو شرارت در نگاهش د طنتیاز ش یخبر گرید

 "بزرگ" شده بود! سویقول آ به

 ؟یکن کاریچ ییخوای_م

 .دیکش یقینفس عم پرهام

 عمل بپوشاند. یداشت به تمام افکارش جامه میتصم

 گفت: مختصر

 .میدی_انجامش م

 حرفش بزند. ریز توانستینم گریقبول کرده بود و د او

 .کردینم غیرا از آن مادر و دختر در تشیحما گرفتندیراه جانش را هم م نیاگر در ا یحت

 ترک نمود. ژهیاز کارن کرد و اتاق را به مقصد بخش و یلب ریز تشکر

 برخورد. سویراه به آ یانهیدر م اما

 او را به آنجا کشانده بود. اشیو اضطراب و دلواپس اوردهیطاقت ن انگار

 شد. رهیبه او خ شناکیاند دیبه پرهام رس یوقت
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 شد؟ ی_چ

 اومده؟ رونیهم از اتاق ب یجز تو کس ن؟ی_مگه نگفتم همونجا بمون

 او را برطرف کند: ینیکرد شک و بدب یسع سویآ

 و فلور دهنشون قرصه. مطمئن باش. تی_آره اما آفرود

 شد و زمزمه کرد: رهیخ ینامعلوم یبه نقطه پرهام

 درز کنه. البته فعال. رونیبه ب میکه اونجا زد ییحرفا دی_خوبه. نبا

 .کردیشرمسارانه و قدردان همچنان به او نگاه م سویآ

 خراب شود. نیاز ا شتریب لگونین یهیکه پرهام دوست ندارد روح دانستیم

 .گرفتیبودن او قلبش آرام م یحام نیا از

 شده؟ یچ یبگ ییخوای_نم

 ت.برگش سویدوباره به سمت آ پرهام

 از او نداشت. یدلش دست کم یآشفته و طوفان یو هوا یهوا

 ه؟یک لگونیروز تولد ن نمی_بب

 ماه تابستونه، چطور؟ نی_متولد آخر

 انجام بشه. دیآره؟ کارن گفت اون موقع با گه،یماه د هی یعنی_

 بست. خی شیهادوباره پاره شد و خون در رگ سویدل آ بند

 :دیپرس یمقطع یهانفس با

 ... من برم با خود کارن حرف بزنم؟یجون به لبم کرد _تو که

 گفت: تیاو را به جهت مخالف برگرداند و با جد پرهام

 _نه، فردا.

 آخه... ی_ول

 _گفتم االن نه.

 .گذاشتینم یباق یمخالفت یجا سویآ یکه در لحن داشت برا یتیو قاطع تحکم

 برگشتند. لگونیاو به اتاق ن ینگفت و شانه به شانه یزیچ گرید پس

 گفت: نیدر را باز کرد و در همان حال غمگ صدایمحتاط و ب سویآ

 _به زور قرص خوابوندمش.
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 راهنشیپ یهاپتو انداخت و دکمه ریز یبه جسم مچاله شده یاوارد اتاق شدند پرهام نگاه فرسوده یوقت

 را کامل باز کرد تا از حرارت درونش بکاهد.

 خونه؟ یری_امشبم نم

 آهسته باشد. شیولوم صدا کردیم یسع

 جواب داد: کردیکه او را برانداز م یدر حال سویآ

 _نه.

مسئله باز بشه. صبحا که از  نیها هم به ابچه یپا خوادیندارم، اما دلم نم یقهره من حرف هی نی_اگه ا

 یچند وقته دست به کارا نیهم ا رانی. مشنومیو دادش سر سلما رو م غیج گذرمیکنار اتاق خزان م

هم  یزی. اگه چارند ازیمثل پدر ن یگاههیندادم. اونا به تک ادیکه من بهش  زنهیم یو خطرناک بیعج

 .یکن غیهات درکه اونو از بچه یاتفاق افتاده تو حق ندار نتونیب

 لبخند زد و گفت: نیحز سویآ

 ؟یکنیم تیرو حما نیآرشاو یتو دار شنوم؟یم ی_چ

 به او انداخت. یانشستن نگاه تند و گزنده نیح پرهام

 خودش. یخودش، مشکلم با شوهرت هم جا یبه جا هیقض نی_ا

 کامش تلخ شد. نباریا سویآ

اصال چرا انقدر به  ن؟یبهش ادامه بد نییخوایم یخسته شدم. تا ک نتونیب یمیو کدورت قد نهیک نی_از ا

 ن؟یاخون هم تشنه

 هاست.من و اون آقا مربوط به گذشته یکه دشمن دوننی_عالم و آدم م

 هم منم. یدشمن نیا لی_و دل

 کرد. یسکوت معنادار پرهام

 مشت شد. وارید یرو سویآ دست

و همسرمه،  یکودک یروزها یهر دوتون رو با هم داشته باشم. اون آشنا کنمیم یهاست دارم سع_سال

 تو هم...

 گفت: یو زخم دیحرف او پر انیبه م پرهام

 باشم. میکدوممون انتظار نداشت چیکه ه یزیات. چبرادر ناخواسته_منم 

 .دادیزهر م یمزه سویآ دهان

 .دادندینم دیام یبو شیهانفس
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 آن حجم باال آمده از هوا را نداشت. شیگنجا اشنهیس یقفسه

 _خفه شو...

 بحث را هم دوست نداشت. افتنیادامه  یول دیرا بگو نیا خواستینم

 پرهام از چشمش دور نماند. پوزخند

 شد. نیبه نفع آرشاو هیقض نی_البته ا

 گفت: دهیو رنج یعصب سویآ

پات له  ریبخاطرش همه رو ز یتو که حاضر بود ؟ی_به نفع تو نشد؟ تو که فقط دنبال خواهرت بود

 ؟یکن

 را لرزاند. سویاو را نگاه کرد که آ یطور پرهام

 ه؟یاشکال چ یدونی_م

 ه؟ی_چ

هم محسوب  بیتو، من و شوهرت باز هم رق یتو زندگ هامونگاهیبعد از مشخص شدن جا ی_حت

 .میشیم

 کرد و سر تکان داد. یپر درد یخنده شیهابه چشم افتهیتازه  یهااشک انیم سویآ

 !بی_رق

 داشت: یپرهام سوز سرد یصدا

 !ی. چون حاال هر دومونو با هم دارسوی_اما به نفع تو هم شد آ

 گفت: نشیدار و خشمگخش یستوه آمد و با صدابه  سویآ

 _بس کن!

 ادامه داد: تررحمانهیب پرهام

 ...یشدی_وگرنه مجبور به انتخاب م

 ...ارین ادمی_گذشته رو 

 نداشتم... ییابا چیه نی_مطمئن باش من از جنگ با آرشاو

 _پرهام ساکت شو!

 !اوردمیبه دست م خواستمیرو که م یزی_...و باالخره چ

 :دیکش غینشست و ج نیزم یرو سویآ
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 نگاه نکردم... یاگهیوقت به تو به چشم د چیمن اون زمان ه یدونی_خودخواه! خودتم خوب م

 خورد. یتخت تکان یرو لگونین حرکتیب کریپ

 شد. دهیهر دو به آن سو کش نگاه

 ...گریکدیبر  شانیهاحرف ریتاث اما

 داد. هیمبل تک یزد و سرش را به پشت یبود پوزخند افتهی نانیاطم لگونیکه از خواب بودن ن پرهام

 ازت بشنوم. خواستمیم نوی_هم

 .دیلرزیم سویآ یتا پا سر

 خشم... از

 رنجش... از

 اندوه... از

 ه؟ی_منظورت چ

 .یکنارم هست یخون وندیپ نیاز ا نانی_فقط بخاطر اطم

 گم شد. ییانتهایسر خورده و در چاه ب سویآ قلب

 پرهام از فرط حزن و حسد دورگه شده بود: یصدا

 شهیهم یبرا نیمن و آرشاو نینفر از ب کیوجود نداشت چطور  وندیپ نیکه اگه ا دونهی_و فقط خدا م

 .شدیکنار زده م

 گذاشت و زمزمه کرد: اشنهیس یدست رو سویآ

 ...انصافی_ب

 .دیخند صدایب پرهام

 تر از زهر...تلخ یاخنده

. اون دو بار در گذشته تو رو از من گرفت... سویمن و شوهرت هنوز پا برجاست آ یبرا نهیک نی_ا

بار  کی( و کنهیاشاره م رانیاز ا سویسه ساله و دور شدن آ ییبار حضورت رو)به اون جدا کی

 گذشت(! نینجات آرشاو یدر اون تصادف از جون خودش برا سویکه آ یزمان یکی نیجونت رو) و ا

 ...یکارو در حق اون کرد نیا ها بارتو ده ی_ول

 فرو رفت. اشنهیس یمانند خنجر به گوشه سویآ یدهیو دل بر زیآماتهام لحن

 نجوا کرد: نیو آورد و اندوهگ نییرا پا سرش

 ...یگی_راست م
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 گفت: شیتر از پو خسته دیصورتش دست کش به

 فقط برادرت بود...! بیرفته بود و اون رق نیکه رقابت از ب ی_اما نه وقت

 .زدندیحرف م سویآ یهاچشم

تصور  گاهشهیکه او را تک یور شده است و پرهام، کسها غوطهچگونه در غرقاب قضاوت نکهیا از

 دستش را رها کرد... کرد،یم

 گرفت و بلند شد. واریو ماتم گرفته دست به د آزرده

 .دیدیم شیحال خود را مانند ده سال پ دوباره

 مستاصل، غم گرفته و ناتوان... همانقدر

 پرهام او را وادار به صبر کرد: یبم و خفه یصدا رهیدستگ یمحض نشستن دستش بر رو به

 ات._برگرد به خونه

 را به او دوخت. رشینگاه دردمند و دلگ یمدت کوتاه یبرگشت و برا سویآ

 ...شیهانه به صورتش، بلکه دست اما

 .ردیمقابلش قرار بگ نکهیداشت، نه ا ازیبه بودن پرهام پشت سرش ن االن

 سر خورد. لگونین ینگاهش رو نباریا

 او و پرهام در گردش بود. نیب افکارش

 ...دیاز ترد پر

 سو؟یآ هی_مشکل چ

 .دیرس لگونیرد نگاه او را دنبال کرد و به ن یچشم ریز پرهام

 زد و آرام بلند شد. گرشیبه کف دست د یادست ضربه کیبا  کالفه

 .مونمیم ششی_خودم پ

 با اکراه سر تکان داد. ،یباطن لیبر خالف م سویآ

 خواست برگردد که پرهام باز هم لب گشود: دوباره

 سو؟ی_آ

 بود؟ دهیاشتباه شن ایآ

 زد. شیصدا یبا آهنگ خاص پرهام

 .شدیداشت سست م دوباره
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 ...خواستیرا نم نیا

 ؟یکنی_نگاهم نم

 به جلو آمد. یقدم پرهام

 زد؟یندامت بود که در لحن آرامش موج م نیا ایآ

 _من بدم، اما تو مثل من نشو...

 و محل بغضش را لمس کرد. دیرس شیبه گلو سویآ دست

 آن را فشرد... گریبه عبارت د ای

 .دندیجهیم رونیدرشت و براق اشک از چشمانش ب یهادانه سشیخ یهاهر بار بر هم زدن پلک با

 د؟یگرفت و او را کوب دهیچطور آنها را ناد پرهام

 شد... چهیسال باز یهاسال او

 ...اشیمردان پر توقع و خودخواه زندگ یچهیباز

 و فقط اجبار بود که به سمتش روانه کردند. دندیاو را ند یو زخم خورده فیکدامشان قلب ضع چیه

 ...دیماند و همانجا پوس شیهایهم او تنها بر سر دوراه آخر

 به او بدهد... یحق یکس نکهیا بدون

 ...یزدیاون حرفا رو م دی_نبا

اتاق  یاش در فضاهق هق آرام و دلشکسته نیداد و اجازه داد طن هیرا به در بسته تک اشیشانیپ سویآ

 .چدیبپ

 ...یکرد نکارویتو امشب در حق من ا ی... ولاوردمیات رو به روت ن_هرگز گذشته

 دلخور گفت: دنشیبدون د سویکه آ دیبگو یزیلب تر کرد چ پرهام

:( رو خطاهات سرپوش نذار... حداقل با اسم دییگرا یرفته رفته رو به خاموش شینگو...)صدا یچی_ه

 شوهر من...

 شد: یعصب شتریبه سمت او برگشت و ب نباریا

... یکه ازم تباه کرد ی... اونم بعد از بچگی_دوِست داشتم؟ آره... خالصانه... بدون قصد و غرض

 ی... برایمن قائل نبود یکه برا ی... ارزشیکه ازم گرفت یا... خانوادهیجدا انداخت که ازم یبرادر

من پرهام؟  اب یکرد کاریات چدر عوض تو بخاطر عالقه ؟ی... اما تو چامیپناهیب ام،یگناهیب

 خودت... رحمیب یای... تو اسارت خودت... تو دنیعذابم داد شتری... فقط بیچیه

 پشتش را به او کرد. یقیرا به سرش گرفت و با آه عم دستانش
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 .یحرفا رو بهم بزن نیغضب و غرض تو نسوختم که حاال ا یبه پا ی_عمر

 داره. یاز دست دادنت... چه حال اینداشتنت...  ینی... که ببیستیمن ن ی_تو جا

 را از صورتش پاک کند. یسیبلندش خ نیکرد با آست یسع سویآ

 :دیشنیم کترینزد یپرهام را از فاصله یصدا

 ضعف منه. نی. ترس از نبودن تو کنارم بزرگترسویآ ستمینترس ن گرانی_من مثل تصورات د

 ...کترینزد گریقدم د کی

 نیجدا از ا یا! تو تکهی... اگه اون تو نبوددیپرستیتو نم یخواهرم رو هم به اندازه ی_دل من... حت

مرد سنگدل... تو  هی... تماِم ی... فراتر از دوست داشتن... تو تماِم من بودیو هست یمن بود یعالم برا

 ی... تنت بویاز خون من دمیحاال که فهم یتو باشم... ول یکه آرزو دیام نیرو من آرزو کردم، به ا

... انگار ی... دل آشوبم به خواب رفت... و فقط تو در ذهن و قلب و روحم جا گرفتدهیم یخواهرانگ

 مشکلم در تمام عمرم رو حل کرد... نیتربزرگ وندیپ نیا قتیدونستن حق

 کرد؟یها داشت چه محرف نیا دنیبا شن سویآ یوا مانده قلب

 مرد نباشد؟ نیا یدلبسته توانستیچطور م اصال

 ...رهیروز عطر آغوشت رو نگ کیتنم، اگه  رهیگیمرگ م ی_بو

 .دیچیرا گفت و از پشت دستانش را محکم به دور او پ نیا پرهام

 کرد. ریاس سویآ ینهیکه نفس را در س دییو چنان او را بو دیاو را به سمت خود کش یسخت شده جسم

 کارسازتر است... یزندگ ریعطر از هر اکس نیبه بند بند وجودش ثابت کند که ا خواستیم انگار

 !ردیا به دست بگچه ماهرانه بلد بود افسار دلش ر و

 زمزمه کرد: اشفتهیحال ش نیو در ح صیحر یصدا با

هر روز  نویخواهِر من بودن. ا یباشه برا ترقیاز تو ال تونستینم یاحد چی... هی_تو تمام پرهام هست

 خودت تکرار کن! یبرا

 .دیچرخ سویخالص را که زد آ ریت

 او رد کرد و به پشتش رساند. یهاشانه ریاز از ز دستانش

 او را حس کند... نکهیا یبرا فقط

 هراسانش گوش فرا دهد... یهاتپش یو به صدا ردیاو قرار بگ ینهیس یسرش رو نکهیا یبرا

 کنار گوشش گفت: پرهام

 _برو خونه، باشه؟
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 _باشه...

 .دیرا بوس شیزد و موها یجانیلبخند ب پرهام

 او را با دست پاک کرد و به سمت در رفت. یهاتوانست دل بکند پرهام اشک سویآ یوقت

 .ستادیرا گشود و همانجا ا آن

و انداختن نگاه  یلب ریز یبود لبش را به دندان گرفت و بعد از خداحافظ افتهیکه موضوع را در سویآ

 از اتاق خارج شد. لگونیآخر به ن

 و سپس را در را بست و قفل کرد. ستادیهمانطور ااو در راهرو  یپا یتا محو شدن صدا پرهام

 خسته بود که حد نداشت. یقدر به

 ...یمعمول یاز اندازه شیهم ب دیشا

 شد. رهیدر آسمان خ یاعجله به سمت پنجره رفت و به هالل نسبتا الغر ماه نقره با

 .اوردیدوام ب توانستیم یبدنش هنوز چند روز یاعضا ازیپر ن یادهایوجود فر با

 رهیقرمز ت عیمحتاج آن ما شتریحل مشکالت او را ب یبرا اشیمحفل و صرف انرژ ریاخ یفشارها

 .کردیم

 را کامل از تن در آورد. راهنشیو پ دیرا دوباره کش پرده

به سمت منابع نور اتاق  کردیو به منقبض شدن عضالتش نگاه م کردیکه دستش را مشت م یحال در

 رفت.

 کوچک نور به آن ورود داشت متنفر بود. یروزنه کی یحت که یدر مکان دنیخواب از

 تخت رفت. یاز دم همه را خاموش کرد و به سو پس

کوتاه مقابل صورتش تکان  یموها دیکشیکه م یتخت در خود جمع شده و با هر نفس یگوشه لگونین

 .خوردیم

 زد و آنها را کنار زد. یناخودآگاه لبخند پرهام

 .کنهیم تتیاذ ینطوری_بچه ننر... ا

دار او لذت دستش با صورت تب یو از تضاد سرما دیکش نییاو به پا یگونه یرا آرام رو انگشتش

 برد.

 و روشن بود. فیچقدر لط پوستش

 نداشت. سویآ ییبایچهره کم از ز نیا

 ...یگرد و دوست داشتن صورت
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 بلند پنهان شده بود... یهاانبوه مژه ریکه ز یو خوشرنگ یآب یهاچشم

 ...دهیبرجسته و رنگ پر یهاگونه

 و کوچک... یقلم ینیب

 در آخر... و

 داشتند او را وادار به اعتراف کرد. یکیآلود در تارو هوس یگوشت یکه دو تکه یدرخشش

 بودند... بیخدا خود به خود سرخ و دلفر یشهیکه همخوش فرم  یهالب نیا

 .دیرا پس کش وسوسه شود و آنها را لمس کند دستش نکهیاز ا قبل

 ...کردیحال خود را درک نم یشدن ناگهان دگرگون

را  تاباندیم لگونیاز صورت ن یاز نور ماه را به قسمت یباز مانده بود و کم یسمت پرده را که کم نیا

 .دیتخت دراز کش گریسمت د یمرتب کرد و رو

 بخوابد؟! توانستیم الیهمه فکر و خ نیچگونه با ا حال

 

 

*** 

 

 بخاطر تنگ بودن جا بود. شیهایلب ریو ز اریاختیب یغرولندها

 !آمدیخوش نم زدیاو که مدام در خواب غلت م یبرا یآنقدرها هم تنگ نبود... ول حاال

 .دیکه مقابلش قرار داشت آرنج کوب یسفت زیبسته به چ چشم

 نکرد! افاقه

آن به  یچشمش را باز کند و از گوشه کیباعث شد باالخره  خوردیکه به صورتش م یگرم نفس

 بپردازد. تشیموقع یبررس

 حد ممکن باز شود. نیفراتر از تصورش بود و باعث شد هر دو چشمش تا آخر دیدیکه م یزیچ یوقت

 دهانش! مانند

ستبر او برداشت و آب دهانش را  ینهیس یآرام آرام دستش را از رو یآلود بود ولخواب نکهیا با

 قورت داد.

 .دیاش را از آنجا برداشت و باال کشلغزنده نگاه

 باز بودند. کردیرا از خود ساطع م یادیز یاو که سرما یزده خی یطوس چشمان
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 نفس بکشد. تواندینم کردیم حس

 نمانده بود. نشانیب یادیز یفاصله

 ؟یعادت جفتک پروندن تو خواب رو هنوز ترک نکرد نی_ا

 زده و مضطرب نگاهش کرد. رتیکه هنوز نتوانسته بود حضور او را درک کند همانطور ح لگونین

 تخت صاف شد. یپتو را کنار زد و رو پرهام

 تر کرد.شد و دخترک را شوکه دهیکش اشنهیبه س لگونین ینیبلند شدن ب نیح

 .دیلرزیوجودش م یهمه

 تخت نشست. یو رو دیخود را باال کش یسخت به

 ؟یکنی... مکاریچ ...نجای_ا

 به او کرد. یسر چرخاند و نگاه نافذ بستیساعتش را به دست م یدر حال پرهام

 انداخت. ریبالفاصله داغ کرد و سر به ز لگونین

 سرخ شد. شتریکه داشت ب یپوشش دنیبا د اما

 را از تن در آورده بود. راهنشیاز خواب پ قبل

 او شد. خیو م ستادیپرهام از حرکت ا دست

 ...زیاش ربه سان برف بود و جثه پوستش

 اش سر خورده بود صاف کرد.شانه یدستش را دراز کرد و بند تاپ او را که از رو تفاوتیب

 کار را کرد... نیکه فقط ا او

 تماس به ظاهر ساده چطور رنگ به رنگ شد! نیاز ا لگونینداشت که ن خبر

 بود. ییجای_سوال ب

 تخت بلند شد. یرا گفت و از رو نیا خشک

 را نبست. شیهااما دکمه د،یچنگ زد و پوش یصندل یرا از رو راهنشیپ

 کند. دایتا نور به داخل اتاق راه پ دیها رفت و آنها را کشسراغ پرده سپس

 .کردینگاهش م رهیخ لگونیمدت ن نیا تمام

 ...ی_ساعت هشته... لعنت

 به او کرد. یو نگاه چپ برگشت

 ؟یبلند ش ییخوای_نم
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 گفت و به خود آمد. یهان لگونین

 شده بود. دیسرخ و سف دوباره

 گشت. راهنشیو مقابل چشمان او به دنبال پ دیخز نییاز تخت به پا آرام

 شد. مانیپش دنشیاز پوش یول افتیتخت  ریرا ز آن

 شده بود... چروک

 .دیکش رونیب یبلند نیو آست یمشک راهنیمعذب به سمت کمد رفت و پ یحالت با

 تا آنها را مرتب کند. دیکش شیبه موها یو دست دیآن را پوش یدستپاچگ با

 .فتدینگفت و فقط با دست به در اشاره کرد تا راه ب یزیچ گرید پرهام

 بود. امدهیخوشش ن چیه تیوضع نیاز ا لگونین

 دست و صورتش را هم نتوانسته بود بشورد! یحت او

 .آمدیوار پشت سرش مهم اردک لگونیخودش جلو افتاد و ن نباریدر اتاقش را بست و ا پرهام

 _مامان کجاست؟

 _خونه.

 گفت: یجیبا گ لگونین

 منو... تنها گذاشت و رفت؟ یعنی_خونه؟ 

 _من گفتم بره.

 _آخه چرا؟

 از پشت به او برخورد کرد. لگونیو ن ستادیناگهان ا پرهام

 گفت: هول

 ...دیببخش ی_وا

 به او بست. ینگاه چپ پرهام

 _فقط حرف نزن و راه برو.

 زمزمه کرد: یبا دلخور لگونین

 _باشه خب...

 نسبتا خلوت بود. یغذاخور سالن

 ها به سمتشان برگشت.که آنها واردش شدند تمام نگاه یوقت اما
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 کار را کرد. نیاز او هم تیهم به تبع لگونینشست و ن زیم نیترکینزد یرو پرهام

 .دیلغزیاو م راهنیپ ریعضالت ز یمدام رو لگونیچشمان ن مردمک

 .ادیخوشش نم ریاز تاخ اریبخور، د عیات رو سر_صبحونه

 ؟ی_پس تو چ

 _بخور و حرف نزن.

 .دیکه تازه مقابلش قرار گرفته بود را جلو کش یتیحرصش را فرو خورد و س لگونین

 .رفتینم نییپا شیاز گلو یزیچ نباریچرا ا دانستینم یهمراه با او غذا خورده بود ول بارها

 را به عقب راند و گفت: ینیاز چند لقمه س بعد

 _خوردم.

 را از نظر گذراند و با تاسف از نظر گذراند و بلند شد. ینیس اتیمحتو پرهام

 _عجله کن.

را که روز قبل  یابود.)او برنامه سیاصال انتظارش را نداشت رفتن به کالس تدر لگونیکه ن یزیچ

 بود.( دهیبه اتاقش فرستاد را ند ارید

 .دیخودش د یرا بر رو اریآلود داول نگاه غضب یوارد کالس شد در وهله یوقت

 منتظر آنها بود. ایو گو ستادهیا یبزرگ یکالس کنار صفحه مقابل

 را حس کرده بود به اختصار گفت: لگونین ینگاه او بر رو ینیهم که سنگ پرهام

 _با منه.

 را کم کرد. اریخشم د از یکم نیهم و

 کنار او نشست. یخال یصندل یو به سمتش رفت و رو افتیآخر کالس  قایروحا را دق لگونین

 نجا؟یا میجمع شد یچه خبره؟ واسه چ نجای_ا

 و نگاه همه را به خود جذب کرد. دیکش یبلند یازهیخم یالیخیبا ب روحا

 گفت: یمتوجه شد شاک یوقت

 !دمیخوابیتا نُه م دیبا یبودم. در حالت عاد داریتا ساعت دو نصفه شب ب ه؟ی_چ

 را به خنده انداخت. لگونیو لبخند محو پرهام داشت ن ارید یکه دندان قروچه یتضاد

 که پرهام گفت: کردیچپ چپ نگاهش م روحا

 ات حساس بشم روحا.شبانه یهایرو ولگرد دی_به گمونم با
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! اما آدم شدن من؟ نچ یهاتو ببند... مخصوصا که اگه دکمهلمیجذاب و خوش استا یعمو هی_فکر خوب

 باطل! الیخ ینچ نچ... زه

 هم دست از مهار کردن خود برداشت. لگونیبه خنده افتادند ن یچند نفر یوقت

 شده گفت: یعاص ارید

 ...یبکش ازهیکالس من خم ای نیسر تمر گهیبار د هی_

 کرد. یکشدار یازهیخم یبلند یبرساند و با صدا انیاش را به پافرصت نداد او جمله یحت روحا

 را باال پراند. شیشد و روحا ابروها دتریها شدخنده یصدا

 سرپرست جان! نیگفتیم نی_داشت

که او را از حرکت به سمت روحا وا  دیرا د ارید یحلقه شدن دست پرهام به دور بازو لگونین

 .داشتیم

 کرد: یخندان او را هم لبخوان یهالب یصدایحرکت ب یحت

 .ادیخودش حالش جا م گهید یپسر... تا چند لحظه الیخی_ب

 رفت. وتریسر تکان داد و به سمت کامپ ارید

 از گوشه و کنار کالس برخاست. یبارو رقت بیعج یمقابلشان صداها یدیمحض ظاهر شدن اسال به

 زد. یو عق بلند دیچهره در هم کش لگونیکنار ن روحا

 :دیپرس یبا دل به هم خوردگ لگونیچنان مشمئز کننده بود که ن ریتصو

 ه؟یچ نی_ا

 .ستیبدحال برداشت و سرد به او نگر یروحا ینگاه پر تمسخرش را از رو ارید

 آرا.خانوم جهان یتو بدون کنمی_فکر م

 شد. رهیخ ریبه تصو یشتریبا دقت ب یباطن لیبر خالف م لگونین

 بست. خی شیهاکم حس کرد خون در رگ کم

 تر اما بدتر بود.کامل یبعد دیاسال

 رسا و محکم گفت: ارید

 جسم مرده. ری_تسخ

 .دیبه خود لرز لگونین

بر سر جسمش  ییبال نیچن افتادیهر چه که بودند م ایاو به دست آن ارواح  جانیاگر بدن ب یعنی

 آمد؟یم
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 .دیمقطعش به سمت پرهام گردن چرخاند و نگاه متقابل او را هم بر خود د یهانفس با

 ...شدیبال دچار م نیاو به ا آمدیکه اگر آن شب پرهام به نجاتش نم دیشیاندیخود م با

مسئله  هیچون اون  میندار نایو ا یهم به جن زدگ ی. کارمیجسم مرده دار ری: البته ما دو نوع تسخارید

 جداست.

 :دیکالس پرس یوحشت زده از جلو هاندا

 _دو نوع؟

از مرگ اون افراد  یادیکه زمان ز یاز گورهاشون، در حال هاستیزی_بله. نوع اول زنده کردن ب

جسم بالفاصله بعد از مرگه که  ریرفتن. نوع دوم هم تسخ نیو نسبتا از ب دهیگذشته و مطمئنا اجساد پوس

 .یانفراد یدوم اام شه،یانجام م یگروه نیمعموال با نفر یلشدن نکرده. او هیجسد هنوز شروع به تجز

 :دیپرس یپسر

 لحظه. هیافتادم  هایزامب ادی ی_با اول

 سر تکان داد. نیبه طرف ارید

 آبان. ستین یلیتخ لمیموضوع ف نی_ا

 گفت: یمرتعش ینتوانست ساکت بماند و با صدا لگونین

 بده... حیتوض شتری... بیدوم ی_درباره

 همانند پرهام بود. ارینافذ د نگاه

 رهیتعفن نگ یهم جسدت بو ی. تا زماندارنیخودشون برم یو جسمت رو برا کشنی_خودشون تو رو م

 یهم با اول اشگهیبه خودشون مربوطه. فرق د ،ییها. حاال چه استفادهکننیو کرم نزنه ازش استفاده م

که طرف  نهیجسم رو ترک کرده و شخص مرده. تصور عموم ا یروح قبل ستیمعلوم ن نجایکه ا نهیا

 همونه.

 .ساختیرا بر سر او آوار م قیحقا رحمانهیب چه

 کرد. یاخم معنادار اریبه د دیرا د لگونیو ضعف ن یدگیرنگ پر یوقت پرهام

 شده، نه؟ ریکه جسم تسخ شهیمعلوم م رهیتعفن بگ ی: خب بوپکیا

 : آره.ارید

رو شده و باهاشون دست و پنجه نرم روبه ریشب با هر دو تسخ هی: و بانو الماس در گذشته، تو پرهام

 کرده.

 کارآموزها بود. یاز ترس و جا خوردگ یصداها حاک نباریا

 حرف تعجب نکرده بود لرزان گفت: نیا دنیکه از شن لگونین
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 _تصورش... ترسناکه...

 یبا شگفت زدیضربه م یمانند صندل زیم یدسته یروکه با خودکار  یاز کارآموزها در حال یکی

 :دیپرس

 ؟یچطور ؟ی_واقعا؟ کِ 

 بود. ستادهیکالس ا یگوشه زیپشت م پرهام

او از  دنیعذاب کش یبرا یمحکم لیاش دلبسته یهاو چشم شدندیآن فشرده م یکه به لبه یدستان

 آن خاطرات بود. یادآوری

 .میکوهستان شده بود یکردن سنگ نماد آتش راه دایپ یکه برا یساله بود... همون شب ستیب بای_تقر

 .لگونیروحا و ن ار،یزده بودند، جز د جانیآن واقعه ه دنیشن یبرا همه

 را با آن بپوشاند. شیهابه همراه داشت تا گوش یاداد و آرزو کرد کاش پنبه هیتک یبه صندل لگونین

 دوباره آن خاطرات را بشنود. خواستینم دلش

افزار کمکمون کنه. اون آدم برادر آتش تونستیکه اگه واقعا زنده بود م میبرخورد یمقصد به کس _تو

 سابق بود.

 _خب؟

 گفت: یبا لبخند تلخ پرهام

 میزدیمتحرک حرف م یمرده هیبود. ما فقط با  دهی_متاسفانه رهام زودتر از ما دستش به اون مرد رس

 .میخواستیم ییو راهنما

 شد؟ ی: بعدش چهاندا

 برادر من بود. ی. اونجا تلهمیافتاد ری_بعدش گ

 سرش را چرخاند و به روحا نگاه کرد. لگونین

 کار را کرده بودند. نیهم هم ینفر چند

 .لرزدیم شیهاروحا کبود شده و لب یچهره کردیم حس

 نبودند. یخوب یاش هم نشانهمشت شده یهادست یحت

 چه باشد رهام پدرش بود... هر

 از اون مخمصه جون سالم به در بردن؟ یچطور_بانو 

 جواب داد: یختگیبا به هم ر پرهام
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که خنجر از پشت بهش  یخود هی انتی... شاهد خمی_جون سالم؟ اونجا ما شاهد سقوط اون به دره بود

 زد...

 و اعتماد من نسبت به مادرم... مانیدر دل اضافه کرد: شاهد سست شدن ا و

 :دینال هاندا

 ...ای_خدا

 رو شده.بانو با هر دو نوع روبه نیبود جناب پرهام. شما گفت یکیکه فقط  نی_پس ا

 گفت: یبا آشفتگ پرهام

و ممنوعه در آورد.  یمیگورستان قد کی_خب، بانو اون شب بعد از سقوط به دره زنده موند و سر از 

 نیرسوندنش به باال از ب یو مجبور شد برا دیکش رونیبعد سنگ نماد قدرتش رو از داخل قبر پدرش ب

تموم شده  یچهمه  میکردیکه فکر م یاومده عبور کنه. آخرشم زمان رونیزنده شده و از قبر ب یجسدها

 خنجر رو از پشتش صاف تو بدنش فرو کرد. هیهمزادش به قصد کشتن 

 گفت: یزیو با لحن تند و ت دیرا به هم کوب شیهادست سپس

 .میکنار و به کالسمون برس میبذاررو  یمینبش قبر خاطرات قد گهی_د

 .آمدیدر نم یفرما شده بود که صدا از کسچنان بر کالس حکم رتیوحشت و ح ایگو یول

 را نداشت. شیهادهیکس توان هضم شن چیه

 :دیبه سمت روحا خم شد و نگران و نجواگونه پرس لگونین

 _حالت خوبه؟

 .دیچرخ روحا

 جامد شده بودند. خیروشنش دو تکه  یطوس چشمان

 _آره.

 ؟ی_مطمئن

 .کردمیپدرم گوش م یهاتینشده که بد باشم. فقط داشتم به داستان جنا یزی_چ

 _بانو اون شب چند بار از مرگ فرار کرده.

 .گفتیمتفکر و پر احترام ماهان بود که رو به پرهام م یصدا نیا

 کرد و تلخ گفت: دییبا حرکت سر تا پرهام

 ها بار شکست خورده.ده یبلکه مرگ تمام عمرش اون رو دنبال کرده ول_نه فقط اون شب، 

 قرار گرفته بودند. ریتحت تاث همه
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 شده بود. رهیخ نیبه کف زم یهاندا هم با چشمان اشک یحت

متعلق به  شهیکه هنوز هم باورم نم یدارم. نگاه ادیو پر درد سالها قبلش رو به  دهی_اون نگاه رنج کش

 جوون بوده باشه. یلیدختر خ هی

 که مخاطبش همه است گفت: یرا باال گرفت و انگار طور سرش

زن که از  هینداره...  ییزن که همتا هیهمه...  یالگوست برا هی_محکم، صبور، دانا و مهربان... بانو 

گام محفله. من تا خون تو ر نیا ینهیگنج نیانسان واال... بانو الماس ارزشمندتر هیمردتره...  یهر مرد

 داره بهش وفادار خواهم موند. انیجر

 .کردندیم تیسخنان او را حما یلب ریز دییبا حرکت سر و تا هیبق

 و سر بلند کرد. دیکش یاآه خفه پرهام

 به کتابخونه. میری_م

 تا به روحا برسد. دیشمرد و از جا پر متیفرصت را غن لگونین

 فرو افتاده به راه افتاد. یهااو با شانه اما

 .دیشد و دست او را کش یعصب لگونین

 .قهید هی ستایی_وا

 .دیاما نچرخ ستادیا روحا

 گذاشت؟یم هیگر یبدنش را به پا فیخف یهاتکان دیبا لگونین

 _روحا!

 گفت: یاخفه یبا صدا روحا

 من خوبم. ل،ی_ولم کن ن

 .وستیپ تیو به جمع دیبدون نگاه کردن به او دستش را پس کش و

 به راه افتاد. هیو پشت سر بق دیکش یپوف لگونین

 .دیدر اتاق فکر د یکه چند نفر را جلو رفتیها را باال ماز همه پله آخر

 و نگاه کرد. ستادیا هیبق مانند

 کنار مادرش مانده بود. رانیو م شدندیدست در دست سلما از آنها دور م خزان

پرهام  دنینگاه از کارن گرفت و با د دیرسیشاداب و سرحال به نظر م ییبایکه امروز به طرز ز سویآ

 چشمانش برق زد.

 شد. رهیبه کنار او خ سپس
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 .شتیپ امیب خواستمیاتفاقا م ار؟ی_د

 لبخند زد. ارادهیب لگونین

 مادرش دقت نکرده بود؟ یو گوشنواز صدا نیتا آن روز به آهنگ دلنش چرا

 باشد... توانستیانسان نم کی یصدا نیا اصال

 فرشته بود! کی مادرش

 .دیکوب اشنهیکرد و مشت بر س سویمقابل آ یکوتاه میتعظ ارید

 بانو الماس. دی_امر کن

 او زد. یکرد و به شانه ینیریش یخنده سویآ

 کو گوش شنوا! یکار رو منع کنم ول نیا کنمیم ی. من ده ساله دارم سعارید ستی_الزم ن

 .رفتیم نیداشت نسبت به او کامال از ب لگونیت نکه نفر کردیاو را نگاه م یفتگیچنان با ش هاندا

 گفت: یلحن خاص با

باز  دیکن نییکردن مجازات هم تع میتعظ ی. اگه براادیچون شما بر م ییهمه تواضع فقط از بانو نی_ا

 !میکنیکار رو م نیما ا

 آنها را از نظر گذراند. یدرشت شد و همه سویبراق آ چشمان

 .دیشیاندیو معنادار م وارفتهیش یلبخندها نیا یداشت به معنا حتما

 .دیدر دل به تعجب او خند لگونین

 رو بازنشسته کنم! تیکم کم آفرود دیبا گهی. فکر کنم دزیعز یهاندا ی_تو لطف دار

 و صادقانه جواب داد: دیخند هاندا

 گهیچند سال د دمیم حیمقام و منصب تو محفل بشم. ترج ریدرگ خوامیراحتترم بانو. نم ینطوری_من هم

 کنم. یمادرم" زندگ یبرا نیهم با همون لقب "جانش

 او را فشرد و سر تکان داد. یهامهربانانه دست سویآ

 برگشت. اریبه سمت د دوباره

 گه؟ید ی. مراقبش هستارید سپرمیرو به تو م رانی_م

 پاسخ داد: تیبا جد ارید

 _بله بانو.

 _ممنونم پسر.
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 زد که او را به خنده انداخت. یتوقف کرد وچشمک لگونین یمشتاقش رو نگاه

 ن؟یرفتیکجا م ی_راست

 _کتابخونه.

 .دیلطفا به راهتون ادامه بد شم،ی_مزاحمتون نم

 .فتندیکرد و به کارآموزها اشاره کرد که راه ب یتشکر ارید

ه نگاه اش زد کبرجسته یگونه یرو یاو بوسه دیخود باال کش سویهنگام گذشتن از کنار آ لگونین

 را در بر داشت. اریپرهام و د یرهیخ

 آهسته گفت: یلیخ

 !زیناهارو با شما بخورم؟ پل شهی_م

 را از نظر گذراند و نامحسوس سر تکان داد. اریپرهام و د یچشم ریز سویآ

 به شوق آمده بود. لگونیتوجه ن از

 شد و کنار گوش او زمزمه کرد: خم

 !ارمیب _هر کدومشون اجازه نداد بگو حالشو جا

 او به گروه بود. وستنیزد که منتظر پ اریبه د یو بدجنس روزمندانهینگاه پ لگونین

 گرفت. شیراه کتابخانه را در پ هیسرش را باال گرفت و کنار بق سپس

 .نشستندیداده و م لیگروه چهار نفره تشک زیدور هر م هیبق

قسمت کتابخانه را انتخاب کرده بود و به او  نیترکیکه تار کردیروحا را دنبال م لگونیچشمان ن اما

 ملحق شد.

 آنها نشست. زیبعد ماهان هم سر م یکم

 انگار روحا از به هم خوردن خلوتش آزرده شده بود. ینداشت ول یحرف لگونین

 !پ؟یخوشت ینکرد دایپ یاگهید ی_جا

 .دیخند ماهان

 _نه.

 !ادی_پس تف تو شانس من ب

 _ساکت.

 .دندیپشت سرشان شن قایدق را ارید یعصبان یصدا
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 .دیکوب زشانیم یچند کتاب را رو ضیآمد و با غ جلو

 شیپ نجایهم ران،ی... مرسمیروحا، بد حسابت رو م یزنینظم گروه رو به هم م نمیبب گهید کباری هی_کاف

 .نیبش نایا

 جا گرفت. یخال یصندل نیآخر یرو یحرف چیه یب زد،یرا داد م اشیتینارضا اشافهیکه ق رانیم

 به آنها کرد. یگرینگاه تند د ارید

 !قیرف الیخی: بماهان

 رو آلوده نکنه ماهان! یکیتو  نایبا ا ینیفردا اثرات همنش دوارمی_ام

 .دیدوباره خند ماهان

نشست و با حرص  نهیبرسد روحا دست به س یبعد یزهایبه آنها پشت کرد تا به م اریکه د نیهم

 را در آورد. شیدهانش را کج کرد و ادا

 _عنتر...

 خنده چشم و ابرو باال انداخت. نیاشاره کرد و ح رانیبه م لگونین

 :دیشده پرس زیو با چشمان ر دیچرخ رانیبه سمت م روحا

 ؟یهست ران؟یم یستی_تو که فضول ن

 نثارش کرد. یظیغل یبرو بابا رانیم

 کتاب برداره و گوش کنه... هی ی: لطفا هر کپرهام

از کتاب را  یاهر حرفش صفحه یو برا دادیم حیتوض تیو با جد وقفهیکه پرهام ب شدیم یربع کی

 .دادیمدرک قرار م

از کتاب را کنده بود و با  یااز روحا که صفحه ریبه غ کردندیهمه با دقت و واو به واو گوش م بایتقر

 .خوردیو او هم حرص م ساختیموشک م رانیم یآن برا

 :زدیغر م دیدیهوش و حواس همه را معطوف پرهام م یوقت روحا

 ...رمیبگ ادی اتویچرند نیسه ماه تابستونو هم ا امی_از شر دانشگاه راحت نشدم که ب

 داد: انیپا نگونهیسخنانش را ا پرهام

. رهیگیاسم م یوونگید ایو  لیتوهم، تخ رونیب یایتو دن شهیم دهیو شن دهیکه در محفل د ییزایچ ی_همه

ها کتاب نیا ی. حتدیکه حرفم رو قبول دار دونمیو م دیکنیم یتو جامعه زندگ نجایاز ا رونیشما ب یهمه

درک دانش  یاونا برا مغزهستن.  ییزهایچ نیهم بفهمن چن دیندارن. نبا یهم از نظر اونا وجود خارج

 ...کهیما کوچ یهاییو توانا

 گذاشت. زیم یدر دستش را رو کتاب
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 ...ترسنیکه نشناسن، م یزیاز چ یدعا یها_انسان

 گره کرده بود معنادار ادامه داد: اشنهیو دستانش را مقابل س ستادهیکه کنار او ا ارید

 ...کننیکه بترسن، نابودش م یزی_و از چ

 گفت: یخشن یبر فضا حاکم شده بود که دختر بغل دست هاندا با صدا ینیسنگ سکوت

 جونشون! یدست ماست... حت ایدن نیکه کنترل ا ی_در حال

 .امیت میریم ایراه هم از دن نیو تو هم میمتولد شد هیهدف در سا نیا ی: ما براپرهام

 .فتهیدانشمون به دست اونا ب میذارینم یول م،یکنی: ازشون محافظت مپکیا

 ما رو ندارن. یهایی: چون اونا استعداد و تواناپرهام

 بهتر از دونستنشونه... زایچ یلیندونستن خ ی: و گاههاندا

پرهام بود که هم فداکارانه به نظر  دگاهید یجهینت بستیها نقش ملب یکه رو یبخشتیرضا یلبخندها

 و هم خودخواهانه... دیرسیم

 .دیبر دیتونی_م

 ابرو باال انداخت. لگونین

 ن؟ی_هم

 نظر داشت قبل از بلند شدن گفت: ریکه حاالت روحا را ز ماهان

 ؟یدیفهم یزی_تو اصال چ

 سر تکان و داد و گفت: تیبا قاطع روحا

 سوراخه. زیم ی_آره. مثال اون جا

 او اشاره کرد. یفرو رفته جلو یابه نقطه و

تاسف خوردن و سر تکان دادن جمع آنها  یاز فشار خنده قرمز شد و ماهان هم بعد از به شوخ لگونین

 را ترک کرد.

و پرهام که به سمتشان  ارید یبه اضافه ران،یم لگون،یشده بود و فقط روحا، ن یتمام کتابخانه خال حاال

 ماندند. یباق آمدند،یم

 گفت: یاانداخت و با لحن بامزه رانیو م لگونیبه ن ینگاه پر تمسخر روحا

 .اتونمی... من هالک محافظ شخصستایترور ستیدارا... خفنا... مهما... نفرات اول ل گاردی_بابا باد

 داد و رفت. لگونین لیتحو یآنها چشمک دنیاز رس قبل

 رفتند. رونیرا فرا خواند و هر دو از کتابخانه ب لگونین پرهام
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 شلوغ بودند. راهروها

 .میدر مورد دانشگاهت صحبت کن دی_با

 _هر جا روحا بره منم اونجام.

 .دیو چرخ ستادیا پرهام

 داشت. یظیغل اخم

 .میشما دانشگاه عوض کن یبرا میتونی_ما سال به سال نم

 تهرانه. نی_منظورم هم

 .شهی_نم

 از کوره در رفت: لگونین

من حق  یول نیکاراش ریگیوقته پ یلیو خ نیگرفتن روحا به تهران موافقت کرد ی_چطور با انتقال

 من ازش دور باشم؟ آخه چرا؟ خوادیکه مامان دلش نم نهیاز ا ریانتخاب ندارم؟ غ

 صورت او پخش کرد. یگرمش را رو یهاشد و نفس کشینزد پرهام

 گفت: یبم یصدا با

 .نطوریداره. منم هم لی_چون مادرت دل

 لب زد: نشانیکم ب یفاصله نیمعذب از ا لگونین

 ؟یلی_چه دل

که اول از  دهیم حی. مادرت ترجیتو خطر هست یکاف ی... تو به اندازهیینجایرفته چرا ا ادتی_انگار 

 شر اونا خالصت کنه.

 خورد. نیچ شینشست و ابروها لگونین یغم بر چهره گرد

 _باشه.

 کرد. دنینگاه کردن به او برگشت و در جهت مخالفش شروع به دو بدون

 

 

*** 

 

 کند. ریروزها را به چه تعب یمهیگذر سراس دانستینم
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 بد؟ ای خوب

 .کردیاش تصور مپشت سر گذاشته یهر چه که بود آنها را بهتر از روزها یول

بود که در تمام رفت و  یاما پرهام کس کرد،یبخاطر خروجش از محفل او را بازخواست نم یکس گرید

 .رفتیاو راه م یپا به پا شیآمدها

در  رشیبا وجود ظاهر سخت و نفوذناپذ لگون،یدانشگاه و قهر ن یماجرا دنیکش شیبعد از پ پرهام

 .دادیاز خود نشان م یترمیو مال تربرابر او رفتار نرم

 بود! یکاف لگونیپسند ن وانهیدل د یهم برا نیهم

 کرد،یم یچون او سپر یاوقات خود را با دختر نکهیتا مراقب او باشد، ا زدیم شیاو از کارها نکهیا

 !کردیبسنده م لگونین یدهیو محبت ند جنبهیقلب ب یبرا

 .کردینسبت به او و روحا توجه م ارید یهایریو نه به سختگ دانستیرا سخت م ناتینه تمر گرید

 .شدینم یسر آنها عصبان گریو د نوشتیاش معشق و عالقه یبه پا زیمادرش را ن یهاینگران یحت

 قول روحا در عرض دو هفته آدم شده بود! به

 .رندیعمرش لقب بگ یهاهفته نیبهتر توانستیچهارده روز، م نیهم دیشا و

 .دیاو کوب یبه پهلو یمحکم یزد و با تمام توان ضربه یچرخ

فرق  طیبر بدن او نبود، اما حاال شرا یخراش سطح کیبه افتادن  یدلش راض یحت یحالت عاد در

 .کردیم

خونسردش  یبردارد دست پرهام مانعش شد و صدا زیخ زیم یرو یبتواند به سمت اسلحه نکهیاز ا قبل

 :دیاش شنزده جانیعرق کرده و هصورت  یمتر یرا در چند سانت

 دستت به اون اسلحه برسه کوچولو. ذارمی_نم

 ...مینیبی_م

 به صورت او باال آورد. دنیکوب یخورد و آرنجش را برا زیدست او ل ریاز ز یمانند ماه لگونین

 که دست او را خوانده است. دادیبه موقع پرهام نشان م یجا خال اما

 ...یستین زیت سویآ یبه اندازه یدونی_م

 .دادیتکان خوردن را به او م یهر دو دستش را از پشت نگه داشته و اجازه حاال

 !رفتیاز سر و کول منم باال م دیدی_اون موقع کم آوردن اگه الزم م

از آنها را  یکیمطمئن شد  شیاز آزاد بودن پاها یاش گرفته بود، وقتو دار خنده ریکه در آن گ لگونین

 .دیاو کوب یباال آورد و محکم به ساق پا
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را تکان داد تا خود را رها  شیهاو دست دیپرهام مشاهده کرد به خود جنب یآثار درد را در چهره یوقت

 کند.

به  یگریدردناک د یتر کردن کارش ضربهراحت یاش را بلد شود و براپرهام نقشه نکهیاز ا قبل

 شمرد. متیفرار غن یبا شل شدن دستانش فرصت را برا او زد و یهمان قسمت پا

 چنگ زد و بلند شد و به سمت او نشانه رفت. زیم یرو یخال ینفس زنان به اسلحه نفس

 زد و فاتحانه گفت: یشخندین

 که شکستت دادم! یدی_د

موقع صاف  کردیحس م اشقهیشق یاسلحه را بر رو یبود و دهانه ستادهیاو ا یقدم کیکه در  پرهام

 به او کرد. یاهانهیو عاقل اندر سف یشدن نگاه خنث

 جوجه... یمونده تا منو شکست بد یلی_هنوز خ

اسلحه  ریآسا زحرکت برق کینهفته در کالم او را درک نکرده بود که پرهام با  یهنوز معنا لگونین

 و بعد از چرخاندش از پشت قفل کرد. چاندیزد، دست او را پ

 ناباور و شکست خورده چسباند. لگونین یشانیآن را به پ یو دهانه دیرا در هوا قاپ اسلحه ماهرانه

 رو که تمام نقطه ضعفات رو از برم. یاونم من ؟یدی_شن

 .ندیبنش نیزم یآورد و او را رها کرد تا رو نییها بلند شد اسلحه را پادست یصدا یوقت

 از کنارش گذشت. تفاوتیرا داد و ب اشقهیبه خود زحمت صاف کردن  فقط

 ساده کرده باشد. حیتفر کیکه فقط  انگار

 نخون بچه! یواسش کر یکار طرفو تموم نکرد نکهیقبل از ا ی_ول

 ادامه داد: یدیقیبا ب دادیم اریکه اسلحه را به د یحال در

 !کتهینزد یلیو خ یقدم هیکه طرف تو  ی_اونم وقت

 سر او خم شد. ینادر باال یلبخند با

 تر بودن!دفعه نوازشات محکم نی. ایکرد یخوب شرفتیپ_اما 

 بلند کرد. نیرا از زم دهیخسته و له لگونیآنها بود دستش را دراز کرد و ن کیکه نزد ماهان

گرم و  یاما خندان ماهان در گردش بود که صدا تابیدستان آن دو و چشمان ب نینافذ پرهام ب نگاه

 گفت: ینیدلنش

 !؟یاریزش به حساب مدختر منو نوا یها_مشت

 .دیسرها به عقب چرخ یهمه
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 .انددهیبود و معلوم بود که تازه از راه رس ستادهیا تیکنار آفرود یو طناز حیبا لبخند مل سویآ

 :زدیدر لحنش موج م طنتیش

 رو نشونت بدم برادر؟ ی_چطوره نوازش واقع

 زد. لگونیبه ن یچشمک و

زد و به  ییکارآموزها بلند شده بود که پرهام لبخند مکش مرگ ما یزدهجانیه یادهایخنده و فر یصدا

 قرار دهد. زیم یاشاره کرد که دوباره اسلحه را رو ارید

 زد: ادیفر اطیح یاز گوشه یکس

 ماسک رو بنداز کنار پرهام..._اون ماس

 .آمدندیم رونیدرختان ب یهم از ال به ال یشانه به شانه امیلیو و آدام

 گذاشت و ابرو باال انداخت. شیبه نما امیلیدوشش را مانند و یرو ریشمش یغهیت آدام

 !میمون رو تازه کنفراموش شده یها_وقتشه که سنت

 آورد و به سمت پرهام انداخت. نییرا پا رشیو شمش دیخند نیسنگ امیلیبودند و دهیکه به آنها رس حاال

 نگه داشت تا برقش را تماشا کند. دینور خورش یآن را در هوا گرفت و جلو زین او

 .یستیدست بردار ن قتیرف یکم کردن رو یانگار هنوزم برا یول ام،یلیاستاد و یشد ری_پ

 داد. سویخودش را به دست آ ریکرد و شمش دییبا حرکت سر تا زدیکه به حرف او قهقهه م آدام

 پسر. شترهیهم ب رمردیاز رفاقت ما دو تا پ نایا یغهیت یزی_عمر ت

 بر لبانش نقش بسته بود گفت: یرنگخاطرات لبخند کم یادآوریکه از  پرهام

بود که هر بار بهشون  نجای. جالب ادمشونیدیاتاقتون م یگوشه شهیشما... هم شیپ می_دوران کارآموز

 .دمیدینم یگرد و غبار چیه زدمیدست م

 داده بودند. لیتشک یاو حلقه دهیآنها کنار کش یجا باز کردن برا یبرا همه

 گفت: رفتندیکه با هم به عقب م یزد و در حال امیلیو یبه شانه یاضربه آدام

 غبار زده بشن! دیدور محفل... نبا یهاگذشته راثی_م

 .شکافتیرا م نیپر زرق و برقش زم ریشمش یغهیبود و ت ستادهیا نیبا صالبت وسط زم پرهام

 بود سویفاف آخالص و ش یچشمان خاکستر اشرهینگاه خ مقصد

 بود. ستادهیروحا و ماهان ا انیو م دهیهم کنار کش لگونین

 خواهر! طلبمیم فی_حر
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 جمع بلند شد. یحرف را زده بود اما خنده نیا یجد نکهیا با

 .دادیو ابرو تکان م ستادهیا تیکنار آفرود نهیهنوز دست به س سویآ

 بود. رانیهم در دستان م رشیشمش

 نه... ایهنوز هم خوبه  میریگنشونه دونمیکه اسلحه به دست نگرفتم. نم شهیم یسال زدهی_س

 گرفت و آن را باال آورد. رانیرا از م ریشمش یاحترام خاص با

 بکشم! رونیرو بشکافم و قلبت رو ب اتنهیس تونمیم یکی نیمطمئنم که با ا نوی_اما حداقل ا

 دست زدند. شیو برا دندیهو کش همه

 از تاسف تکان داد. یو سر دیبا وقار خند تیآفرود

 جوان. یبانو ادینم یکیخشن به تو  یهیروح نی_ا

 و تماشا کن آفرو. نی_پس بش

شده  رهیخ گریکدیبه  یکه معنادار و موذ یو بعد از مدت طوالن وستیبه پرهام پ دانیهم وسط م سویآ

 کردند. یکوتاه میبودند هر دو تعظ

 .زدیبرق م دیشال بخاطر برخورد نور خورش ریاز ز سویآ یشمیابر یموها

 تاب داد. یو گردنش را به نرم سر

به تن داشت که با شلوار و  یدوختبلند و خوش یکه تازه به عمارت آمده بود کت خاکستر ییآنجا از

 .دادیبه او م یرسم یرنگش ظاهر یشال مشک

 به طعنه گفت: زدیرنگش را کنار م ییخرما یکه شالش را از سر برداشته و موها یحال در

 ر؟یومپا کنهینم تتیاذ دی_نور خورش

 .ستیپوزخند زد و مغرارنه او را نگر پرهام

 تو رو کم کنم مادر نمونه. یکه قراره رو ی_نه وقت

 کرد. یو جالب قیتبسم عم لگونین

 از حد معمول کرد. زتریلبخندش چشمان پرهام را ر طرح

 داد. رانیم لیکتش را هم از تن در آورد و تحو سویآ

 کفشش را شکست و دور انداخت! یهامحکم پاشنه یشد و با چند ضربه خم

 به وجد آمده بود. تیجمع

 یخود پرهام هم دست کم یشده بود و حت یدنیکارآموزها د یشگفت زده یهاباز مانده و نگاه یهافک

 از آنها نداشت.
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 که روش خط بندازم؟ ستین فتیپوست نرم و لط نیا فی_ح

 گفت: یفتگیبود با خودش ستادهیساده مقابل پرهام ا یمشک شرتیت کیکه حاال با  سویآ

 بهت بزنم! یبیآس خوادی_تا فرصت هست بکش کنار پرهام. دلم نم

 کرده بودند. دانیم یانهیدر م دنیدو شروع به چرخ هر

 پرهام بلند شد: یصدا

 یالماس آروم و ستودن گهید نیها. ابچه نیاز بانوتون رو دور بنداز تونیو تصور قبل نی_تعجب نکن

 که...  سوهیدختر تخس، سرتق و سرکش به اسم آ هی نیا ست،یشما ن

 باال گرفت و ادامه داد: زیدآمیرا تهد رشیشمش

 مفتضحانه به من ببازه! یلی_قراره خ

 زد و گفت: یحینکرد و لبخند مل یخوددار سویآ

 ...یسلطان یتنگ شده بود آقا دنامونیشاخ و شونه کش ی_دلم برا

 بود. ستادهیآن ا یشد که کل عمارت به تماشا یاآغازگر مبارزه یبلند ادیتعلل نکرد و با فر گرید

 برداشت. زیرا بلند کرد و به سمت پرهام خ ریشمش

 آنها لرزه بر تن جوانترها انداخت. یمحکم به هم برخورد کردند و صدا رهایشمش

به  یدگیسالها فقط سرگرم رس نیکه در ا دادینشان م یبه خوب سویو مهارت مشهود در حرکات آ قدرت

 آموخته است. یرا به خوب یرزنیآور محفل نبوده و هنر شمشکسل یامور و نظارت بر کارها

 محفل دور نشده بود. یهاآنقدرها هم از سنت دیشا

 .زدیهم داد م سوینسبت به آ امیلیو یو استادگونه تمندیگاه رضارا ن نیا

 و پشت سر او قرار گرفت. دیچرخ پرهام

 قوت او هم ظرافت و سرعت عملش بود. یبود، اما نقطه سویباالتر از آ اریاو بس یبدن قدرت

 گرفت. آمدیاو که به سمتش م ریرا مقابل شمش رشیو شمش دیهم به سرعت چرخ سویآ

 کرد. شتریباال انداخت و عامدانه فشار را ب ییابرو پرهام

 او را عقب براند. یبرا کردیم یرا محکم نگه داشته بود و سع رشیشمش یدسته سویآ

 پر تحکم زمزمه کرد: یآهسته ول پرهام

 من. یوحش یشی_موفق نم

 او را از صورت تحت فشارش کنار زد. یموها یپشت سر حرفش با فوت آرام و
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 .ستادیو با فاصله از او ا دیفرستاد و عقب کش یبلند لعنت یابا صد سویآ

 اش را پوشانده بودند.از صورت برافروخته یمیشده و ن ختهیآشفته و به هم ر یکم شیموها

 .رفتیم نییباال و پا یادیبا شدت ز اشنهیس یقفسه

 ران بود.بر محوطه حکم ینیسنگ سکوت

سرش را کج کرد و در برابر ظاهر  کردیمحکم م ریشمش یکه دستش را به دور دسته یدر حال سویآ

 :دیخونسرد او خصمانه غر

 متکبر... یسلطان یکرد میواقعا عصبان گهی_د

 .دیاو کش یرا به بازو رشیشمش یغهیت بندهیفر یبا حرکت نباریبه سمت پرهام هجوم برد و ا دوباره

 خود را در هوا گرداند. ریو شمش دیپا پس نکش یپرهام از درد در هم رفت ول یچهره

و به  دیرا بر شیرقصان در هوا یاز موها یبزرگ یآن طره یغهیت یول دیبه موقع سرش را دزد سویآ

 .ختیر نیزم

 .آمدیدر نم یحبس شده بود و صدا از کس نهیدر س هانفس

 .دیرسیبه نظر م کردندیتر از آنچه که فکر مو خشن تریمبارزه جد نیا

کس هم جرات اعتراض به  چیو ه شدندیهم روانه م یبه سو یمتیمال چیه یو ب رحمانهیب رهایشمش

 آنها را نداشت.

 .کردیدست او م ریو پشت سر هم ضرباتش را نثار شمش دادینم سویامان به آ پرهام

نسبت به او  یزیر یحمله کی یو عالوه بر دفاع خوبش از خود، هر از گاه آوردیهم کم نم سویآ

 داشت.

 .دادینفس نفس افتاده بود و هنوز ادامه م به

 .زدیم یپرهام هم به سرخ یچهره

 تا تعادلش را حفظ کند. ستادیاز حرکت ا یالحظه سویآ

 پرهام درنگ نکرد. اما

در امان بماند و بعد از رفع شدن خطر دوباره  ریبار دوم سر خم کرد تا از برخورد شمش یبرا سویآ

 صاف شد.

 شده بودند. ریدرگ گریکدیهم با  باز

 نکهیبه هم برخورد کردند و صاحبانشان را در معرض خطر قرار دادند تا ا رهایشمش گریبار د چند

بر  یاروزمندانهیگردن او بگذارد و لبخند پ یرا رو رشیشمش یغهیپرهام موفق شد ت قهیبعد از ده دق

 .ردیلبانش شکل بگ
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 یاهیهم با اختالف صدم ثان رکیز یسویمزه نکرده بود که که متوجه شد آ یطعم برد را به خوب هنوز

 کار را کرده است. نیهم قایدق

 نداشت... یابود که مسابقه برنده یمعن نیبد ابن

 جانیه یادهایو فر قیتشو یگره کرده بودند با صدا گریرا به هم د شانیجوزهیست یهاکه نگاه همانطور

 آوردند. نییرا پا شانیرهایبه خود آمدند و شمش تیجمع یزده

 عوض شد. زیو رنگ نگاه پرهام ن دیخواب سویجنون مبارزه در آ بالفاصله

 .ندیرا بب شیبازو یشد تا خراش رو کیانداخت و به او نزد نیرا زم رشیشمش سویآ

 گفت: یاو با نگران شرتیت نیآست یباال زدن لبه نیح

 که نشد؟ تیزی_چ

نجواگونه  گذراندیاو را از نظر م یکه چهره یبسنده کرد و در حال بخشنانیلبخند اطم کیبه  پرهام

 گفت:

 _مدل موهاتو که خراب نکردم، کردم؟!

 گذاشت. شیاش را به نماو چال گونه دیدر نگاه خاص و مهربان او خند یطوالن یبعد از درنگ سویآ

 برگشت. تیکرد و به سمت جمع یبه آغوش او خوددار دنیخز یبرابر وسوسه در

 .امیلیآدام و و یحت کرد،یم دادیدر نگاه همه ب یو شگفت رتیح

 گفت: نیآورد و با تحس نییرا پا شیهادست آدام

 ...مونهینم یباق یحرف چیه ی... واقعا جانیبود ی_عال

 گفت: یاگر و بامزهرو به پرهام با لحن مواخذه سپس

 داده بودم؟ ادیبهت  ینطوریسر؟ اپ ییایالف بچه بر نم هی_از پس 

 با اعتراض گفت: دیپرهام خند یپاهم سویآ

 _جناب آدام!

 سویآ یشانیبر پ یاپدرانه یاز پرهام کوتاه خم شد و بوسه دیو بعد از تمج وستیهم به آنها پ امیلیو

 نشاند.

 گفت: انداختیم هیاش ساکه فقط نسبت به او در چهره یمهر با

 دختر. یخودم_حقا که شاگرد 

 .دیچهره در هم کش یدر واکنش به حرف او به شوخ آدام
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نگران به  یو نگاه دهیرنگ پر یبا صورت لگونیکه ن یدر حال کردند،یو بگو و بخند م ستادهیآنجا ا آنها

 شود. کیچگونه به او نزد دانستیشده بود و نم رهیزخم پرهام خ

را کنار  یتر شد باالخره خودخورخلوت سویکم کم متفرق شدند و اطراف پرهام و آ تیجمع یوقت

 گذاشت و به سمت آنها رفت.

 بر کرده بود.را از خنده روده سویکه آ گفتیم یزیمثال خودپسندانه به خود گرفته و چ یحالت پرهام

را پاک  شیهاچشم یدهپرهام کوفت و اشک خن یبه شانه یآرام یضربه سویآ دیبه آن دو رس یوقت

 کرد.

 افتاد با شوق گفت: دهیتازه از راه رس لگونیکه نگاهش به ن نیهم

 رو گرفتم؟! اتییکه حال دا هینظرت چ زم؟یحالت خوبه عز ل؟ی_ن

 مضطرب برگشت. لگونیبه او بست و به سمت ن ینگاه چپ پرهام

 بود... امدهی" چندان خوشش نییاز لفظ "دا لگونین

 .کردیکنج قلبش حس م یستاناو درد جان یو جا دیدیرا نم یگرید زیاو چ یجز خراش بازو شیهاچشم

 بار لبش را باز و بسته کرد. چند

 و به تکان دادن سرش اکتفا کرد. دینتوانست بگو یزیسر هم چ آخر

 سویاو خطاب به آ یبود بدون برداشتن نگاهش از رو دهیرا فهم لگونین یحالت ناگهان رییکه تغ پرهام

 گفت:

 _تو برو داخل. خزان و سلما کنار در منتظر توان.

 زخم او را از نظر گذراند و با اکراه گفت: سویآ

 ...ی_ول

 .امی! برو منم مسوی" که نخوردم آری_"زخم شمش

 کتش از آنها دور شد. دنیو بعد از پوش دیدوباره خند سویآ

 برگشت و با اخم گفت: لگونیه سمت ندوباره ب دیاطرافش را خلوت د یوقت پرهام

 _چته دختر؟

 او را گرفت. یرا کنار گذاشت و بازو یسیرودربا گرید لگونین

 شده از آن را نداشت. ریقطرات خون سراز دنید طاقت

 .زدیم لگونین تابیبه قلب ب شترین یو مهم نبود، ول قیعم یدگیبر

 گفت: یلرزان یبا صدا کردیم یکه اطراف آن را وارس همچنان
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جلوتونو  ومدمی... کاش پاهام جون داشت مفتادمیداشتم از ترس پس م گهی... ددیاوونهی_شما د

 ...گرفتمیم

 داد. رییاو تغ روحینگاهش را به چشمان سرد و ب ریمس

 ...ششونیپ میبر میتونیاما چندتا از کارآموزاش تو درمانگاه هستن. آره م ست،ی_فلور ن

 _تو چت شده پروشا؟

شد،  اشیکودک ادآوریو  چاندیرا درون دهانش پ یکه زهر تلخ لگونیاز "پروشا" خواندن ن تربیعج

 لحن پر از شک و ابهام او بود.

از قبل  تردهیپر یکه او دستپاچه شد و با رنگ کردیرا کند و کاو م لگونیحاالت ن یو جد قیدق آنقدر

 انداخت. ریسرش را به ز

 ؟یختیو به هم ر یرو به اون رو شد نیز اا هویشدن من  ی_فقط بخاطر زخم

 و در دل به سرزنش خود پرداخت. دیلبش را گز لگونین

 .دیبلعیو او را م کردیدهن باز م نیزم کاش

 چه؟ دیشنیقلبش را هم م یآشفته یهاپرهام تپش اگر

 کرد؟یلرزش دستانش را چه م اصال

 به بار آورده بود... یچه افتضاح اشمهیرفتار سراس نیکه با ا یوا

 گرفت. نییپا شتریو سرش را ب دیرا به دندان کش لبش

 شدن به چشمان او را نداشت. رهیباال آوردن آن و خ جرات

و احساسات و  ندیبیاش تا اعماق قلب و ذهنش را ممرد با آن نگاه نافذ و موشکافانه نیا کردیم حس

 .خواندیافکارش را م

 ...دادیلو م شتریحالت او را ب نیهم ماندن در ا دیشا

 او شد و خاتمه دهنده گفت: عیدر رفتار ضا یکنجکاو الیخیب یطوالن یچه که بود پرهام بعد از مدت هر

 ببندم. نویا رمی_م

 .دیاو را چسب یو بازو دیدوباره از جا پر لگونین

 گفت: زدیدر آن موج م یکه التماس و دلواپس یلحن با

 ، باشه؟کارو بکنم نی_بذار من ا

 پلک بر هم گذاشت و قبول کرد. یبا کالفک پرهام

 و جلوتر از او به راه افتاد. دیکش ینفس نه چندان راحت لگونین
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 وارد عمارت شدند پرهام خشک گفت: یوقت

 هست. هیاول یهاکمک ی_اتاق خودم جعبه

 گرفت. شیاتاق او را در پ ریشانه باال انداخت و مس لگونین

 نداشت که کجا باشد. یفرق

 .ندیآورش را نبخون ضعف گریآن را بپوشاند و د خواستیم فقط

 اسکنر کنار دستگاه قرار دهد. یتا پرهام کارت خود را بر رو ستادیکنار ا دندیبه اتاق او رس یوقت

و  کردیاستفاده نم یتکنولوژ نیاز ا سویآ یبخش بود که بر خالف اصرارها نیتنها کس در ا لگونین

 .دادیم حیو قفل ساده را ترج دیمان کله

 نشست و به تنش لرز انداخت. لگونین یدر رگ و پ یبیعج یوارد اتاق شدند سرما یوقت

 شد. رهیندار پرهام خبسته شدن در برگشت و به چشمان حس با

 سرده؟ شهیچرا هم نجای_ا

 چشمش اضافه کرد: یاز گوشه میضخ یهاپرده دنید با

 ...کی_و تار

 آوردیم نییرا پا وارید یرنگ رو دیسف یکه با دست سالمش جعبه یاز کنار او گذشت و در حال پرهام

 گفت: تفاوتیب

 .خوامی_چون من م

 رفت. کشیبه خود آمد و نزد لگونین ختیر رونیداخل جعبه را ب اتیتخت نشست و محتو یرو یوقت

 کند. دایرا پ نیشد و دست او را کنار زد تا بتاد خم

 اش گفت:مرتعش و خفه یبا صدا گشتیکه به دنبال پنبه م یرا برداشت و در حال آن

 ... کنم...شی... ضدعفوندی_با

 .امدیپرهام هم ن یخم به ابرو یحت دیلرزیبه شدت م شیهاکار که دست نیانجام ا نیح

 کارش را ادامه داد و در آخر زخم را بست و جعبه را برداشت. یشتریبا دقت و تمرکز ب پس

 آلودش را نگاه کرد و آرام گفت:جذب و خون شرتیبا انزجار ت پرهام

 اما ممنون. شدیخودش خوب م نکهی_با ا

 او را نگاه کرد. الیخیناباورانه سرش را باال آورد و چشمان صادق، اما ب لگونین

 پرهام از او تشکر کرده بود؟ االن
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 لب گفت: ریدهانش را با سر و صدا قورت داد و ز آب

 .کنمی_خواهش م

 انداخت. یو آن را به کنار دیکش رونیرا از تنش ب شرتشیحرکت ت کیبه او با  اعتنایب پرهام

 .دیدیبار دوم او را بدون لباس م یشده بود و برا لیتکم لگونیبهت ن حاال

 او... یقدم کیو در  کیهم از نزد نباریا

 محبوس نگه داشت. نهیتراش او لغزاند و نفسش را در ستکه و خوششکم شش یرا رو اشرهیخ نگاه

 از کمد خارج کرد تا بپوشد. یو خاکستر دیسف یچهارخانه راهنیبه او از جا بلند شد و پ توجهیب پرهام

 و با پته پته گفت: دینگاهش را دزد لگونین

شام از  ی... تا شب تو عمارتم... فقط هم برارمینم ییراحت باشه... جا التمی... خگهید رمی... م_من

 ...رونیب امیاتاقم م

 .ستایی_وا

 .دیخشک زیخ میدر حالت ن لگونین

 .ماندیاو م شیپ شتریکه کاش ب کردیداشت آرزو م تازه

 را بست و لباس را در تن خود صاف کرد. راهنشیپ یدکمه نیآخر نهیآ یجلو پرهام

 به سمت او برگشت و گفت: سپس

 ؟یایب ییخوایم رون،یب رمی_دارم م

که خدا چه  دیشیاند نیکرد و به ا ینیتبسم دلنش اریاختیدر دلش ب یشدن حس خوب ریبا سراز لگونین

 کرده است... لیتبد قتیزود "کاش" او را به حق

 شد و با شوق گفت: صاف

 _بله.

 طول نکشه. شتریب قهیدق ستی_برو آماده شو. ب

 _چشم.

 کرد. اریمتعجب از باادب شدن او سکوت اخت پرهام

 شد. میج عیو سر دیخند زیآمده بود ر فیدعوت نه چندان محترمانه دوباره سر ک نیکه با ا لگونین

 شفا از درگاه خداوند داشت! یآرزو شیکه برا دیشنیپرهام را م یهایلب ریبستن در ز موقع

شروع به باال و  یبلند غیو با ج ردیخود را بگ یاز اتاق او دور شد نتوانست جلو یکاف یبه اندازه یوقت

 کرد. دنیپر نییپا
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 برود... رونیازش خواسته بود که با او ب پرهام

 از خدا بخواهد؟! توانستیبهتر چه م نیا از

 یکه کس رفتیخودش و شانس قشنگ امروزش م یقربان صدقهو  دیپریداشت وسط راهرو م همانطور

 نشان دادن آن داشت گفت: یو عاد دنیدر نخد یکه سع یبا لحن

 آرا؟شده خانوم جهان ی_خبر

 !دیرا چ اشینامرئ یبرداشت و بالها یچیق کی یکس انگار

 فکر کرد. دادیکه داشت انجام م یشد و ابلهانه به حرکات خکوبیم شیسر جا درجا

 کرده بودند! یبال کجا بود، انگار با سوزن بادش را خال اصال

 از خجالت گرد شدند. شیهاچشم درجا

 .دیو طبق معمول ماهان را پشت سرش د دیچرخ نیو شرمگ آرام

 کاش فقط او بود... اما

 در نظر داشت او را لگونیکه نسبت به عقل ن یدیو با نگاه ناام ستادهیکنارش ا بیهم دست به ج ارید

 .کردیتماشا م

 :دیبرخاست و وا رفته نال لگونیاز نهاد ن آه

 _بله؟

 ن؟یسر ذوق اومد ینطوریافتاده که ا یاتفاق گمی_م

 زد و گفت: یپوزخند ارید

 .شیالعقل اومده خاستگارناقص هی دی_شا

 زمان با ماهان به او چشم غره رفتند که اضافه کرد:هم لگونین

 !شهینم کیاحمق نزد نیبه ا یآدم سالم چیالعقل... ه_البته گفتم که ناقص

 !اری: دماهان

برگشت و به راهش  یحرف چیآنها را نگاه کرد و بدون به زبان آوردن ه نیو اندوهگ دهیرنج لگونین

 ادامه داد.

 به او نرسد. دیدویو به دنبالش م زدیم شیکه صدا یعمد با سرعت حرکت کرد تا ماهان از

 اتاقش را باز کرد و خود را داخل انداخت. در

اتفاق  کینداشت و بعد از هر کدام بالفاصله  یدوان چیه شیهایبود بود که خوش یچه حکمت دانستینم

 .وستیپیبه وقوع م دیناخوشا
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 حوله را چنگ زد و خود را داخل حمام پرت کرد. یحرص و ناراحت با

 .ستادیآن ا ریآب سرد را باز کرد و ز دوش

 نکرد. یبه رعشه افتاد اما توجه تنش

 _آره من احمقم...

 کوتاهش چنگ زد. یموها به

 نبود... نیاحمقم... اگه سالم بودم که وضعم االن ا یلی_خ

 آمد. رونیشور کرد و بگربه قهیو بعد از چند دق ستادیدوش ا ریز یدیبا ناام یادیاز زمان مدت ز غافل

 شده بود. اقیاشتیپکر و ب دوباره

 آمد. رونیو از اتاق ب دیلباس پوش شیبه ساعت کرد و بعد از خشک کردن اندک موها ینگاه

 نکرد. یعمارت تعجب یدر ورود یپرهام جلو دنیکرده است و با د ریکه د دانستیم

 .ستادیکنارش رفت و ا به

 او را برانداز کرد و با اخم گفت: یسر تا پا پرهام

 زونه؟یات باز چرا آو_لب و لوچه

 .دیکش یپوف لگونین

 م؟یبر شهی_م

 شد و سپس به راه افتاد. رهیبه او خ گرید یکم پرهام

رو شود، به دنبالش و ماهان روبه اریتا مبادا دوباره با د دییپایاطرافش را م یهم که چهارچشم لگونین

 رفت.

 گفت: مقدمهیکه پرهام ب بستینشسته بود و کمربندش را م نیماش داخل

 .ی_خواستگار دار

 .ختیر نییپا یهر لگونین قلب

 :دینال اریاختیو ب دیسمت او چرخ به

 _بازم؟

 را روشن کرد. نیاستارت را زد و ماش پرهام

 _آره.

 نه... ی_مامان بهت گفت؟ وا
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 _نه، طرف خودش اومد و باهام حرف زد.

 .رنجاندیرا سخت م لگونین تفاوتشیحال ب نیو در ح یجد یچهره

 ...دیکشیم شیاز او را پ گریمرد د کی یخونسردانه کنارش نشسته بود و حرف خواستگار چه

 زد: بیخود نه به

 احمق..." یباش اشیلیتو هم ل ستی"اون که مجنون ن

 احمق... یآر

 مثل پرهام؟ یتر از دل بستن به کسبزرگ یحماقت

 گفت: حانهیصر

 _بگو نه.

 .شدیخارج م اطیداشت از ح نیماش

 و گفت: دیچهره در هم کش پرهام

 ؟ی_چ

 .خوامی_ردش کن. نم

 ه؟یطرف ک یبدون ییخواینم ی_حت

 _نه.

 زد: یلب غر ریز پرهام

 ....رهیازدواج سر بگ نیا ذاشتمیهم من نم یکردی_بهتر... قبولش م

 ماتش برده بود. لگونین

 !داد؟یاش را نمپرهام اجازه شد،یم یاو راض اگر

 کرد. نیگرفت و از درد آن در دل خود را نفر یشگونین گرشیدست د از

 بود؟ داریب واقعا

 ؟یگی_راست م

 به او انداخت و گفت: ینگاهمین پرهام

 .ستی_در حد تو ن

 مهم بود؟! لشیمگر دل یول
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طرف مقابلش را  یکه او حت یازدواج نیکه پرهام قرار نبود بگذارد ا کردیفکر م نی... او فقط به انه

 ...ردیسر بگ شناسد،یهم نم

 آسمان هفتم! انیم ییهمانجا بود و روحش جا جسمش

 ...کنهیم لهیدوباره پ ؟یبه مادرم نگ شهی_م

 نگاهش کرد و او به خنده افتاد. یچپک پرهام

 باز. دهیم ریکه گ نهی... منظورم ادی_ببخش

 !یبار اومد نطوریتو کرده که ا تیتو ترب یزن چه کوتاه نیا دونمی_من نم

 _پرهااام!

 _مرض!

 گفت: دهیبر دهیداد و بر هیتک شهیرفته بود سرش را به ش سهیکه از خنده ر لگونین

 بگو... گهیبار... د هی... هی_

 ؟ی_چ

 ... بگو مرض...گهیبار د هی_

 سر تکان داد و هشدار دهنده گفت: پرهام

 _ال اله اال هللا...

 .یبامزه گفت یلی_آخه خ

 !لی_ن

 .دیچرخ یگریاش را فرو خورد و به سمت دخنده لگونین

 .خنده ریز زدیم یو باز هم پق افتادیم ادشیمدام  یول

 .دیو خند اوردیدوام ن گریکه پرهام هم د یطور

 را سر ذوق آورد. لگونیهم ن نیهم

 چیساکت و بدون ه لگونیمدت ن نیو در تمام ا دادیانجام م دیداشت که با یادیز یادار یکارها پرهام

 .ماندیو منتظرش م نشستیم نیداخل ماش یاعتراض

راه انداخت هم الم تا  دادیشد و داد و ب یعصبان شیاز کارها یکی فتادنیکه پرهام از راه ن یزمان یحت

 نزد. یکام حرف

آورده  رونیچه پرهام او را با خود ب یکه اصال برا دیشیاندیم نیبه ا لگونیشب شده بود و ن گرید

 است.
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 گفت: ینشست و با آسودگ نیلحظه پرهام داخل ماش همان

 ببرمت اونجا. تونمی_تموم شد. حاال م

 :دیمتعجب پرس لگونین

 _کجا؟

 را ضعف انداخت. لگونیدل ن شانیهانگاه یو تالق دیچشمان مهربانش را به سمت او کش پرهام

 حد خاص بود؟! نیبشر چرا تا ا نیا

 .پرهیاش م_بگم که مزه

 محکم نشست. شیآب دهانش را قورت داد و سر جا لگونین

خود قرار  یو سر جا دیقاپیآن را م یتابیو هر بار با ب دیکشیپر م اشنهیقلبش از س جانیه بخاطر

 .دادیم

خارج شود و حواسش هم به جلو و هم عقب بود  نیدو ماش انیاز م کردیم یکه سع یدر حال پرهام

 ادامه داد:

 .میمردم دور ش دیاز د دی_اول با

 به فکر فرو رفت. لگونین

 رفتند؟یمردم به آن م دیدور از د دیبود که با ییچه جا نیا

 در سر داشت؟ یگرید االتیپرهام خ نکند

 .دیو دور از چشم پرهام با دست به سرش کوب دیفکر به ذهنش لب گز نیخطور ا با

 خود تشر زد... به

 هم شد فکر؟ نیا آخر

 ببند._کمربندتو 

 کمربندش را بست. عیشد و سر اشیبه کار انداختن آن مغز فندق الیخیب

 .دینپرس یگریسوال د چینزد و او هم ه یگریحرف د چیتا خروج از شهر ه پرهام

شد و در سمت او را هم باز  ادهیپرهام پ ستادیجنگل ا یدهیدرختان سر به فلک کش انیم نیماش یوقت

 کرد.

 آمد. نییبا اکراه پا لگونین

 .دییپایاطراف را م یچهارچشم

 داشت. یدر فضا برتر یکیتار کردیبود و تا چشم کار م انیدر جر یمیمال مینس
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 نجا؟یا می... اومدیچ ی_برا

 است. دهیکه ترس کردیم اعتراف

 وار گفت:از پشت او را به خود چسباند و زمزمه پرهام

 ...سی_ه

 نگه نداشته بود. نهیگاه هم تا آن حد نفسش را در س چیو ه شدندیتر نماز آن درشت لگونین چشمان

 اش شده است.پرهام هم متوجه کردیداغ کرده بود که حس م یبه قدر بدنش

 .زدیپرسه م یگرید ینبود و حواس پرهام در جاها نطوریا اما

 نجوا کرد: دهیبدنش را از او فاصله داد و نفس بر یکم لگونین

 بترسم؟ دی_االن... با

 تر از او بود:م آهستهپرها یصدا

 _ابدا.

 _پس... پس واسه...

 .ای_دنبالم ب

 ؟ی_چ

 شد. رهیکالفه به او خ پرهام

 سر و صدا. ی. بای_گفتم دنبالم ب

 را گفت و خودش جلوتر از او به راه افتاد. نیا

 پشت سرش حرکت کرد. چارهیهم درمانده و ب لگونین

 کجاست... نجایا دانستینم اصال

 کارشان خبر داشت؟ نیمادرش از ا یعنی

 .کردیحس م یمکان نیهم حضور او را در همچ دیشا

 نه... اما

 ...کردیم داریرا ب اشیفراانسان یهافقط مواقع خطر حس او

 آن گذشته پرهام هم قصد محافظت از او را داشت، نه کشتنش را! از

که ناگهان پرهام کنار  رفتندیجلو م شانیهادرختان و شاخ و برگ انیمحتاطانه از م اریو بس یآرام به

 و هشدار دهنده زمزمه کرد: ستادیاز حرکت ا یدرخت
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 ... تکون نخور.نجای_هم

 قدم از قدم بر نداشت. گریدرجا خشکش زد و د لگونین

 .نی_حاال بش

 به زانو نشست و منتظر به او نظر انداخت. پرهام

 جهد کنارش زانو زد.ب رونیب نهیکه کم مانده بود از س یبا قلب لگونین

 لبخند زد. نباریخم شد و از پشت درخت دوباره مقابلش را نگاه کرد و ا پرهام

 .ینیبب یتونی_حاال م

نگاه  کی نیو هم دیبا ترس از پشت درخت سرک کش زند،یاو از چه حرف م دانستیکه نم لگونین

 اش بخوابد.بود تا تمام وحشت و انقباض عضالت چهره یکاف

 آرام گرفت. کبارهیو به  دندیاز برق کش قرارشیقلب ب انگار

 را پشت دستش خاموش کرد. یفیضع یناله دیدیکه م یزیزده از چ بهت

 چه بود؟ او

 تر از بدن انسان...رنگتر از روح و کمشفاف یکریپ

 ...دیرسیقدش به زور تا کمر او م کردیفکر م لگونیکوچک که ن آنقدر

از نور اطرافش را  یاکه هاله یو براق در حال دیو لباس سپ ییالدرخشان ط یبا موها یادختربچه

نرم  یشانیو کوچکش را به پ فیانگشتان ظر یو با کنجکاو ستادهیا ییاحاطه کرده بود مقابل بچه آهو

 .دیکشیاو م

 .دیخند دخترک

 فرو برد. نیریآرام و ش ییایرا به رو لگونینواز بود که نبخش و گوشروح یبه قدر شیصدا

 نجوا کرد: رتیو ح یفتگیقلبش گذاشت و با ش یرا رو دستش

 ه؟ی_اون چ

 .دونمی_من هم نم

 .ستیمبهوت به چشمان صادق او نگر لگونین

 _واقعا؟

 با لبخند گفت: پرهام



 

 behtarinromanha.irبرای دانلود جدید ترین رمان ها به وبسایت بهترین رمان ها مراجعه نمائید .                                     193

 اشر : بهترین رمان هان                          ندوری: زهرا با سندهینو                   طوفان)جلد دوم ماه خاموش( راثیرمان: م

 رشیگیباشه و پ وونیممکنه ح میعمارت... فکر کرد کی. نزدمشیدیبار شب با آدام د نی_آره. اول

 کینزد شیپ یهفته کیدوم  ی! دفعهخورهیدشمن نم لیکن... به شکل و شمااش رو نگاه . جثهمینشد

 شکارم چشمم بهش افتاد...

 مکث کرد. یالحظه دیحرفش که رس ینجایبه ا پرهام

 یکه از چنگم فرار کرد رو بغل کرده بود و باال یمن خرگوش زخم یو تو ده قدم کیاز نزد نباری_ا

 .کردیم هیسرش گر

 ...نشاندیو عطش خود را فرو م کندیکه پرهام چگونه شکار م کردیفکر نم نیاصال به ا لگونین

 .دیشیاندیپرهام م یفقط به منظور اصل او

 کرد؟یم هی_گر

 کوچولو گفت: یو دوست داشتن بایبدون چشم برداشتن از آن موجود ز پرهام

ش شد... اون دختر هر و مثل روز اول افتی امیالت وونیمن زخم اون ح ی_آره... و درست مقابل چشما

 نداره. یقدرت شفادهندگ یانسان چیه یها. اشکستیکه هست انسان ن یچ

 .دیدرخشیاز برق اشک م لگونین چشمان

 و با عالقه دوباره به آن دخترک نگاه کرد و لبخند زد. متاثر

 شد؟ ی_بعد چ

 و فرار کرد. دیمنو شن ی_سر و صدا

 افتاد. یکه ناگهان اتفاق دادیهمچنان به نوازش آن آهو ادامه م دختربچه

لحظه هم که شد،  کی یبرا لگونیرا باال گرفتند و ن شانیسرها یو آهو هر دو با حس خطر دخترک

 .ندیو غرق در نور او را بب یتوانست صورت مهتاب

 ...انداختیم یزیچ ادیرا به  لگونین بیو عج ییچشمان طال آن

 محافظ... دختران

آمد و آهو  رونیدرختان ب انیاز م یتنومد بتیبعد ه هیو چند ثان دیجیدر گوشش پ یالحظه زوزه همان

 بالفاصله پا به فرار گذاشت.

زرد گرگ  یهاتا فرار کند دندان دیچرخیکه م یو وقت دیایآن دختربچه نتوانست به موقع به خود ب اما

 و او را گرفتار کرد. دیلباسش را در

 پرهام چنگ انداخت. یو به پهلو دیکش یاخفه غیزده جصحنه وحشت  نیا دنیبا د لگونین

 _پرهاااام!

 :دیاز جا بلند شد و با خشم غر پرهام
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 بمون... نجای_هم

 به آن پرهام سابق نداشت. یشباهت چینگاهش ه برق

 پرت کرد و به سمتش هجوم آورد. نیزم یرا رو انیدخترک گر دنشیبا د گرگ

 او را گرفت و نعره زد: یگلو ریوصف ناپذ یو با نفرت دیبه موقع کنار کش پرهام

آره  ندازه؟یو تو رو به جون ما م ارهیتا بدر کامل ماه دووم ب تونهی_آراگون انقدر خوار شده که نم

 خبر داره؟ واناتیتو به ح انتیموجود پست و خائن؟ دال از خ

 دیو برود و از نظر ناپدرا بدرد او را رها کرد تا در قعر جنگل فر اشنهیچنگال گرگ س نکهیاز ا قبل

 شود.

 آن دختربچه افتاد. ادیکم کم خشمش را فرو نشاند و به  پرهام

 بایمعصوم و ز ییطال یلهیچشمانش در دو ت یالحظه یلرزان او رفت و برا کریعجله به سمت پ با

 قفل شد.

 خود آمد و کنارش زانو زد. به

 شد. رهیبه او خ اشدهیو ترس سیدر خود جمع شد و با چشمان خ دخترک

و از تماس با او ممانعت  دیکشی.( خود را به عقب مزدیحدس م نطوری)پرهام ااشیوجود تن زخم با

 .کردیم

 .دیو نرمش کش فیلط یبه وحشت او دستانش را جلو برد و نگران به گونه توجهیب پرهام

 .شدند یدخترک جار یهابر گونه یشتریدرخشان و براق اشک با شدت ب یهایگو

 ندارم. ی_باهات کار

 .دیدخترک را به آغوش کش فیجسم حساس و ظر اطیرا گفت و با احت نیا پرهام

 او بلند شد. یهیگر یکارش صدا نیا با

 زخم باشد را لمس کرد. زدیکه حدس م ییو جا دیاو دست کش یدستپاچه به شانه پرهام

 رو شد.روبه بیو عج یانقره یعیآن را باال آورد با ما یرا کف دستش حس کرد و وقت یگرم یسیخ

 خون بود؟؟؟! نیا

 شده بود انداخت و او را صدا زد. خکوبیکه در آن سو م لگونیبه ن یتند نگاه

 عمارت. مشیببر دی_با

 .فشردیم اشنهیدستانش نگه داشته و سر او را به س یرو یرا مانند شئ باارزش دختربچه

 ...کردیقلبش را حس م امانیب یهاتپش
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 داشت... یاو ناشناخته بیعج حس

 کشش... ینوع

 چیاما ه داشت،یاو را دوست م یااز هر بچه شتریبارها خزان را در آغوش گرفته بود و ده برابر ب او

 را تجربه نکرده بود... یحس نیوقت چن

 .کردیهر چه که بود داشت او را سست م بایموجود ز نیا

 یکنار راننده جا یبا عالمت پرهام پشت فرمان نشست و او هم صندل لگونین دندیکه رس نیماش به

 گرفت.

 و رنجور دخترک وارد نکند. فیبه جسم ظر یاکه صدمه دیکوشیهم م هنوز

 دستانش نگه داشته است... یرا رو یموجود نیچن نیکه ا کردینم باور

 به بدن انسان نداشت... یکه شباهت ینوران کریپ کی

 بود... الیبه خ هیشب

 .میدی_رس

 حس نکرد. چیدختربچه شده بود که گذر زمان را ه یگونهمحو صورت گرد و فرشته آنقدر

 کرده و آنها را به مقصد رسانده است. دایچگونه راه را پ لگونین دانستینم یحت

 .دیشد و به سمت عمارت دو ادهیپ نیاز ماش یحرف چیه یب

 همه سر شام باشند. دادیسر شب بود و احتمال م تازه

 کرد. دایراهرو پ نیو هاندا را در اول تینبود و آفرود نطوریا اما

 .آمدیهم پشت سرش م لگونین

 _آفرو...

 .دیاو به سمتش دو یظاهر آشفته دنیبا د تیآفرود

 افتاده؟ ی_پرهام؟ چه اتفاق

 دستانش را به سمت او گرفت و مستاصل گفت: یجسم رو پرهام

 درمانش کنم... دیچطور با دونمیو نه م هیچ دونمی_نه م

 رهیو به دختربچه خ ستادیاو ا یروو چشمان متوحش روبه دهیپر یبا رنگ تیلحظه بود که آفرود همان

 شد.

 برده بود... ادیبود و مکان را هم از  ستادهیاز حرکت ا شیزمان برا انگار

 کلمه از دهانش خارج شد: نیرا به هم زد و فقط ا شیهالب
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 ...انایدا زادی_پر

 

 

 

 .کردیم یباز شیکنار تخت دخترک نشسته بود و با موها تیکه آفرود شدیم یساعت دو

 .دیبوسیاو را م یشانیو پ شدیهم خم م یاز گاه هر

 از اتاق نشسته و منتظر بودند. یامدت هر کدام گوشه نیتمام ا لگونیو ن پرهام

 .کردیو مادرش را تماشا م ستادهیا نهیهم کنار در دست به س هاندا

 حاضر نشده است. نجایکه مادرش کجاست و چرا ا دانستینم لگونین

در بهت و  دیدیاو را نسبت به آن دختربچه م تیتوجه و حساس یپرهام هم نداند، اما وقت دادیم احتمال

 .کندیحواس او را از خواهرش پرت م یزیبار بود که چ نیچون اول رفت،یفرو م رتیح

 خورد. یتکان تیآفرود

 .ستادیبلند شد و ا نیزم یرو از

 به او زل زد. یهاندا چشم شد و با نگران تمامِ 

 _حالت خوبه مادر؟

 سر تکان داد. یبا آشفتگ تیآفرود

 .ردیبگ یختگیزن رنگ به هم ر نیبرسد که صورت ا یروز کردیگاه فکر نم چیه لگونین

 آفرو؟ یبگ یزیچ ییخوای_نم

 پرهام بود. ینسبتا عصب یصدا نیا

 دورگه شده بود. شیمدت صدا یسکوت طوالن نیا بخاطر

 گفت: شدیکه قدمت آن حس م یبه دخترک انداخت و با اندوه یگرینگاه د تیآفرود

 " هستش. از نژاد من...انیاز نژاد "پر انای_دا

 افکند. هیسا لگونین یبر چهره گریبار د بهت

 کرد. دییفقط تا و امدیدر حالت پرهام به وجود ن یرییتغ اما

 .دانستیرا م نیا انگار

 هم نبود... یبیعج یزیچ خب
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 ارتعاش داشت: یکم تیآفرود یصدا

من متعلق  یدونی... همونطور که مهاییایو در هاینیزم ها،ی. آسمانشهیم می_نژاد ما... به سه دسته تقس

 به آسمان هستم...

 .دیشنل او و هاندا لغز ریپنهان شده ز یهابال یرو لگونین نگاه

 ...دیرسیمادر و دختر م نیدر مورد ا شیهاکم داشت به جواب تک تک سوال کم

ارشد  س،یآرتم ،یکیو اون  نیارشد زم دا،یتیمن، آم یارشد آسمان هستم. همتا ت،ی_من، آفرود

 دهیها هم از مادرانشون بهشون ارث رسها رو داشتن و اونمقام نی. قبل از ما مادرانمون ااستیدر

 گهید یاو بر خالف نژاده میکردیحکومت م لمونیاز نژاد اص یبود... هر کدوم از ما سه نفر بر بخش

دار که چهار مقام ینی. هر سرزممیداشت هایشما محفل نیهم یعنیها با نژاد انسان یکینزد اریبس یرابطه

. اجداد ما به دوستان انسانمون وفادار بود. تا ومدیما هم به حساب م نیسرزم شد،یم دهیاز اون برگز

 اون اتفاق شوم افتاد... نکهیا

 .ستادیبلند شد و ا شیاز جا پرهام

 گره داشتند. شیفقط ابروها یآثار کنجکاو یجا به

 ؟ی_چه اتفاق

 زمزمه کرد: یبا تاسف خاص تیآفرود

 نیدار محفل. ااز چهار مقام یکیها شد. افزار انسانعاشق آب ا،یارشد در سی_رونان، از اجداد آرتم

 .شهیقرن پ کیماجرا مربوط به 

 داره؟ یبد زیچه چ نی: خب اپرهام

 انزجار... ایاز بغض است  دانستینم لگونیمچاله شده بود و ن تیآفرود یچهره

 یکره نیا یرو اتیاول شروع ح ... ازیرو نخوند خی... چون تاریستی_نه پرهام... تو متوجه ن

افزار هرگز آتش نکهیها افتاد. ادار نژاد انسانها سر زباندر مورد چهار مقام یترسناک یهاافسانه ،یخاک

شه آب و آتش رو در کنار یافزار داشته باشه... مثل خواهرت و پادرا... چون نمبا آب یاندهیآ تونهینم

از  یبا کس تونهیافزار نمخاک نکهیا ای... برهیم نیرو از ب یکیاون  شونیکیهم قرار داد وگرنه 

قدرتش نژاد طرف مقابلش رو از  یهیبر پا تونهیرابطه داشته باشه... چون اگر بخواد م گهید ینژادها

با  تونهیافزار انسانها نم: آبگفتیهم وجود داشت که م گهید یافسانه هیو نابود کنه!  ستین نیزم یرو

 ختنیقدرت مشترک دارن)آب( و از در هم آم کیبخوره... چون هر دو نفر  وندیپ ایدر انیاز پر یکس

 ...ادیقدرت... فاجعه به بار م نیا

 را از پنجره به آسمان شب دوخت. نشینگاه غمگ تیآفرود

جز خود نژاد  کردنیها باور داشتن و به هشدارشون توجه مافسانه نیبه ا ایدن لی_پنج نژاد اص

موجودات هستن  گریچون برتر از د کردنیبودن و ادعا م هاتیمحدود نیمخالف ا دایاونا شدانسانها... 
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بدون توجه  خردیافزار بآب کیباالخره  نکهی. تا اذارنیم بیحسادت روشون ع یاز رو گهید ینژادها

 رو انجام داد... کردیم دیکه نبا یهشدارها کار نیبه ا

 ماجرا بود. هیبق دنیمنتظر شن صبرانهیشده بود و ب صدایب لگونین نفس

 فرو رفته بود. هیاش در ساانداخته و چهره ریهاندا سر به ز گرشیسمت د در

 .کردیم یماجرا کنجکاو یباق دنیفهم یبرا لگونیهم مانند ن پرهام

 اش گفت:رفته لیتحل یمنتظر نگذاشت و با صدا نیاز ا شتریآنها را ب تیآفرود

متولد شد که  ینامبارک موجود وندیپ نیقرار گرفت... از ا یفرو پاش یو در آستانه ختیبه هم ر ای_دن

ها پشت زنده یهمه نیافزار در جا مردن و لعن و نفرنژادها بود. رونان و اون آب یتصور همه یورا

 اما به یچطور دونمینبود. نم ینژاد چیموند. اون موجود تازه متولد شده متعلق به ه یسرشون باق

اونا جنس مذکر و  گنیها مپراکنده شدن... افسانه ایدن یچهارگوشه هایسرعت زاد و ولد کرد و لعنت

 نیو نجس و نفر دی. اونا به شدت پلبرنیرو باال م تشونیمونث ندارن و با تکه تکه کردن خودشون جمع

اشتباه  یجهینت میکنیها" صداشون مشده ونکه ما "دگرگ دهیشده هستن پرهام... اون نژاد ناشناخته و ناد

 هاست...انسان

 شد. رهیخ تیآفرود یرنگ و رو یب یقابل تحمل اتاق به چهره ریو غ نیدر سکوت سنگ یمدت پرهام

 بعد لب باز کرد. یکم

 ...آمدیم رونیب کیچاه تار کیاز اعماق  ییگو شیصدا

... اونا هم پاک و مقدس ستنین لینا هم اصها... اوزادهو گرگ رهای... ومپاگهید ی_اون نژادها

 ...ستنین

 :ستادیاو ا یهیمقابل نظر یرحمیبا ب تیآفرود

به وجود  هاهیها با سااز ارتباط انسان رهایها به وجود آوردن... ومپا_درسته... اونا رو هم انسان

 مغرور و پر خطا... یانسانها نیاونها... ا یطانیشر و ش یهانیها هم از نفرزادهاومدن و گرگ

 نعره زد: پرهام

 !تی_آفرود

 هم بلند شد: تیآفرود ادیفر

وقته  یلیها وجود داشته... البته تو خاز شما انسان یرد شهیهم خیپرهام؟ در تار گمی_مگه دروغ م

 نزن! نهیها رو به سپس سنگ آدم ،یها هستمتعلق به نژاد خوناشام

 ...تی_بانو آفرود

تخت کز کرده  یشده و گوشه داریآنها ب یدادهایبود که از داد و ب انایدا ینازک و کودکانه یصدا نیا

 بود.
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 پرهام نگاه کرد. یطوفان یافهیبه خود آمد و نگران به ق تیآفرود

 به سمت دختربچه رفت و کنار او نشست. سپس

 زم؟ی_بله عز

 پلک زد و گفت: تیبا مظلوم انایدا

 مادرم. شیبرگردم پ امخویمن م تی_بانو آفرود

 فشرد و ناراحت گفت: اشنهیسر او را به س تیآفرود

 مادرت. شیپ یگردیکوچکم. حتما برم یانایدا دونمی_م

 به جر و بحث او و پرهام گفت: توجهیب لگونین

... اما پرسمیو االنم نم هیاصال منظور شما از نژادها چ دونمیکه نشد جواب ما... من... من نم نیا ی_ول

 به سواالت االنمون داره؟ یچه ربط نیو ا نیشما فقط اشتباهات آدما در گذشته رو گفت

 به او کرد و زودتر از مادرش جواب داد: ینگاه تلخ هاندا

 ازتون ندارن. یبا شما دشمنن و دل خوش انیپر گهیکه د نهی_ربطش ا

 مکرر به ستوه آمد و با طعنه گفت: یهااهانت نیاز ا لگونین

 شما؟! ی_حت

 حرف نزند. گریو د ردیبود که هاندا زبان به دهان بگ یآنقدر کار سوالش

 را برانداز کرد و با اخم گفت: لگونین یسر تا پا تیآفرود

امروز هم چوبش رو  نیو تا هم میها وفادار موندکه به شما انسان میهست انی_ما تنها دسته از پر

 .میخوریم

 ه؟ی_منظورت چ

. میمطرود شد انیپر نیاز ب کنمیکه بهش حکومت م یابا آدام، خودم و دسته_بخاطر ازدواج من 

آوردمشون. نژادمون ما رو  نجایبه ا شیسال پ یهستن که من س یآسمان انیدختران محافظ همون پر

 .دونهیخدمت به شما خائن م یبخاطر ادامه

 دوخت و با زمزمه ادامه داد: نینگاهش را به زم تیآفرود

و  کننیها وصلت مبا انسان انی. هنوز هم پرسهیو آرتم دایتیمثل آم ینظر افراد متعصب نی_البته ا

 یمعمول یهاتا مانند آدم دنیاونا قرار م نیهستش رو ب یشون پررگه هی دوننیهاشون رو که نمبچه

 ...هیبیعج یایدر امان باشن. دن گهید یکنن و از گزند نژادها یزندگ

 آفرو. خوامی_معذرت م
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 پرهام بود. ینهیکیو ب یرسم یصدا نیا

 گفت: تیقبل رو به آفرود یآمد و مردانه و بدون غرور و خشک جلو

 شدم. ی_زود عصبان

دوخت تا واکنشش را  تیمعذرت بخواهد نگاهش را به آفرود یپرهام از کس کردیکه باور نم لگونین

 .ندیبب

 زد و با پرهام دست داد و او را دعوت به نشستن کرد. یهم لبخند تلخ او

 نداشتم. یمنظور چیبه شما نبود. ه نیپرهام. قصدم توه ریمن رو هم بپذ ی_عذرخواه

 تخت نشست و سرش را تکان داد. یبا فاصله از آنها گوشه پرهام

بودنش  ریومپاو در حال حاضر هم با وجود  یانسان ازدواج کرد هی. به هر حال خودت با دونمی_م

 آفرو. یهست ی. تو زن قابل احترامیموند ششیپ

 صادقانه و از عمق دل جواب داد: تیآفرود

 جناب پرهام. نطوری_تو هم هم

 و گفت: دیجهره در هم کش پرهام

 سوال بپرسم؟ هی شهی_م

 سر تکان داد. یبا فروتن تیآفرود

دختر...  نی... اما انیدار یحالت انسان مانند نیهست انیاز نژاد پر نکهی_تو و دخترت با وجود ا

 بگم... یچطور

 و در پاسخ گفت: دیبالفاصله منظور او را فهم تیآفرود

نژادها ندارن.  گریبا د یارتباط یعنیموندن.  لیهستش که اص یانیمختص پر انایاطراف دا یهاله نی_ا

هم مانند  شدیکه ازم زاده م یفرزند کردمیخالص بودم و اگر با نژاد خودم وصلت م ینطوریمنم قبال ا

 .شدیم انیپر

 او گفت: حیتوض یوار در ادامهزمزمه هاندا

. البته کنهیم دایپ یو حالت انسان رهیم نیاون هاله از ب گهیبا نژاد د نژادیپر کی یختگی_به محض آم

انتخاب کنه از ژن خودش  تونهیهستش م نژادی. مادر که پرکنهیفرق م کمی هیهاشون قضدر مورد بچه

من  خواستینم ونو اگه ا دهیمن از مادرم بهم ارث رس یهانه. مثال بال ایاش برسه به بچه یزیچ

 یانسانها زندگ نیاز نژادشون ب یاکه بدون داشتن نشونه گهید یزادهایاز پر یلینداشتم. مثل خ نارمیا

 هستن. یآدم عاد کننیو فکر م کننیم

 .دیچرخ تیو دوباره به سمت آفرودسر تکان داد  پرهام
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 گفت: یلحن شوخ با

 !گه؟ید دیخودتون مرد هم دار نیشما ب یعنی_پس 

 .دیکرد و دخترش هم خند یقیتبسم عم تیآفرود

از جنس  ییجورا هیکه  هاهیدسته از نژاد سا هیما دخالت نکن پرهام. ما فقط با  ی_در مسائل خصوص

و  زاریخودشو داره. اکثرمون هم از جنس مخالف ب یکه البته اونم فلسفه میکنیما هستن وصلت م

 !میازینیب

 دست زنا. میدیکه حکومتو م میحساب فکر کنم فقط ما و شما هست نی_با ا

 .نمیبیم یزنه. تو جامعه که من فقط مردساالر کی... شما فقط تو محفل رهبرتون ری_خ

 ابرو باال انداخت و گفت: پرهام

نسبتش  یدختر؟ نگفت نیبا ا یکن کاریچ ییخوای. حاال ممیبش الشیخیب ایب شه،یم یستینیاره فم_بحث د

 ه؟یباهات چ

 در آغوشش باز هم آه از نهادش بلند شد. انایدا یادآوریبا  تیآفرود

 .داستیتیارشده. فرزند آم هیهم دختر  انای_دا

 گفت: کردیتر گرفته بود و بلندش مکه او را محکم یحال در

 مادرش... شیبرگردونمش پ دی_با

 وحشت زده شد. هاندا

 .شنیخوشحال نم دنتیاونا اصال از د ؟یکنیم ی_شوخ

 هاندا. ستین یا_چاره

 از پرهام تشکر کرد و بچه بغل، همراه هاندا از اتاق خارج شد. گریبار د تیآفرود

 ماند و پرهام... لگونیدوباره ن حاال

 بپرسم؟ یزیچ هی... هی_

 نوشت. تشیرضا یهم سکوتش را به پا لگونینگفت و ن یزیچ پرهام

  ه؟ی_منظورتون از نژادها چ

 به اختصار گفت: پرهام

 هفت تا... دمی... شامی_شش تا نژاد دار

 ؟یحداقل نام ببر شهیم ؟یچ یعنی نی_خب ا

 ...هاهیو سا انیپر وانات،ی: انسانها، حلیاص ی_نژادها
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 ن؟یاونا چ ها؟هی_سا

 گفت: یشد و جد رهیبه عمق نگاه او خ پرهام

 .نایمثل ا ییزای_امثال آتور... ارواح... اجنه... چ

 و کنار او نشست. دیبر خود لرز یاندک لگونین

 ...اوردیسر در ب بیعج یایدن نیاز ا توانستیوقت نم چیه

 ها؟لیاص ری_و غ

 .انیها که اصال به حساب نمها... و اون دگرگون شدهزادهو گرگ رهای_ومپا

 ها؟زاده_گرگ

 .هانهی_گرگ

 .دینپرس یزیچ گریآب دهانش را با سر و صدا قورت داد و د لگونین

 .دانستیرا هم نم لشیو دل دیجوشیدر دلش م یشور

 به پاسخ دادن ندارد. یاپرهام هم معلوم بود که عالقه یافهیق از

 به در خورد. یانگذشته بود که تقه شتریب قهیدق چند

 و هشدار دهنده! محکم

 در همش گفت: یهابا سگرمه پرهام

 تو. ای_ب

 گفت: زدیکه نفس نفس م یشد و در حال داریمحض باز شدن در کارن پد به

 افتاده... ی_پرهام... عجله کن... اتفاق بد

 .ستادیو کنار پرهام ا دیاز جا پر لگونین

 بود... دهیمادرش را اصال ند ریدر چند ساعت اخ او

 مربوط به او بود؟ نکند

 گفت: دیچون با ترد شدیم یافکار پرهام هم مثل او به خواهرش منته ایگو

 سو؟ی_آ

 با شدن سر تکان داد. کارن

 _نه... فلور...

 شد. ترکیقدم به او نزد کی پرهام
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 شده کارن. یچ نمیدرست حرف بزن بب ؟ی_ک

و  دهیزنگ زد و گفت که زنش هنوز از راه نرس شیچند ساعت پ نیشده... شوهرش هم دیناپد_فلور 

 به مقصد تهران حرکت کرده. نجایکه فلور صبح از ا یخاموشه... در حال شمیگوش

 آتش به جان پرهام انداخته بودند. انگار

 هاشم؟بچه... بچه ؟ی_چ

. فقط خودش مونده بود دنیو سالم رس حیکرد و صح یراه هایاز محفل یکیبا  شبی_نه نه... اونا رو د

 .ستیتا امروز بره و حاال ن

 کنه؟یم کاریکجاست؟ چ سوی_آ

. گفته بود میگشتیاطراف رو م نیا امیلیتهران شد. خودمم با آدام و و یراه شیدو ساعت پ نی_بانو هم

 افتاد، شرمنده. ادمیتازه  یبهت خبر بدم ول

 !دادی"خفه شو" را م یبه کارن انداخت که معنا ینگاه بد پرهام

 در اتاق آنجا را ترک کرد. لگونیتوجه به حضور ن بدون

 شانه باال انداخت. یدگیفایکرد و با ب لگونیبه ن یانگاه درمانده کارن

 رفت. زیاو ن سپس

 ماند و به در بسته چشم دوخت. خکوبیدر همان حالت م یمدت لگونین

 فرمان حرکت بدهد. شیرا هضم کند و به پاها آمدشیپ نیکم توانست ا کم

 زد. رونیسرعت برق از اتاق ب با

 .کردیفکر نم یگرید زیبه چ سویجز آ تیوضع نیدر ا شناختیکه م یپرهام آن

 .رفتیاول به سراغ او م دیاتفاق خبر نداشته باشد پس با نیاز ا تیآفرود دادیم احتمال

عمارت را ترک کرده  انایهمراه دا شیپ یقهیپنج دق تیو گفت که آفرودرو شد و ابا هاندا روبه یوقت اما

 است آه از نهادش بلند شد.

 دایفقط سر تکان داد و برگشت تا پرهام را پ لگونیکرد اما ن چشیسوال پ دیاو را د یآشفتگ یوقت هاندا

 کند.

 روشن شدند. یپیآیبخش و وارید یرو یقرمز راهنما یهالحظه چراغ همان

بزرگان  یهمه یهادر اتاق گرید یکه کم دانستیم لگونیو ن افتندییتا اتاق جلسات ادامه م هافلش

 روشن خواهد شد. ریآژ زیمحفل ن

کار  زدیکه حدس م یفور یجلسه کی یمهم و باالمقام برا یاعضا یمعنا بود که همه نیبد نیا و

 اند.پرهام است، احضار شده
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 دار گم شده بود...مقام کی

 ...شدیبه دستان او اداره م زین ایچهارم دن کیمحفل مهم بود، بلکه قدرت  یانسان که نه تنها برا کی

 فاجعه است... کی نیکه ا دانستیم یول د،یدیمحفل م یبهیخود را غر نکهیا با

 ...دادیمرگ م یهشدار بو نیا

 ها...کل انسان یبرا یمرگ

 ...گفتندیو پرهام م تیکه آفرود ییآن نژادها یتمام دیشا و

 به اطرافش نگاه کرد. فیو بالتکل ستادیراهرو ا وسط

 و فکر کرد... دیچرخ

 خورد؟یم یبه چه درد یذهن خال کیبا  اما

 .دیو مهبوت دستانش را به سرش گرفت و باز هم چرخ چیگ

 کرد؟یچه کار م دیبا

 مغزش گفت: یاز گوشه ییصدا

 ها...""بچه

 ترقه گذاشته و منفجر کردند. شیپاها ریز نگارا

 .دیو به سمت اتاق خواهر و برادرش دو دیپر شیجا از

 آنها نباشد. ادیبه  یبغرنج و حساس کس تیوضع نیداشت در ا امکان

 .رفتندیبه جلسه م دیو با شدندیمهم محسوب م یهم جزو اعضا اریکه سلما و د یوقت مخصوصا

 متوجه شد که حدسش درست بوده است و خزان تنهاست. دیبه اتاق مورد نظرش رس یوقت

 ...!رانیپس م اما

 را گرفت. شیهاو متعجب زانو زد و شانه خبریکرده مقابل خزاِن ب وحشت

 _برادرت کجاست؟

 با چشمان خمارش چند بار پلک زد و آهسته جواب داد: خزان

 رفت فکر کنم. اریبا د رانی_م

 تنها گذاشتن؟ نجایسلما هم رفته آره؟ تو رو ا_پس 

. گفت من تا اومدنتون درو قفل شمیپ نییایتا ب کنهیبره و زود تو و روحا رو صدا م دی_سلما گفت با

 کارو بکنم. نیا خواستمیاالن م نیکنم... هم
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 .دیاو را به آغوش کش یرها شد و با آسودگ اشنهیاز بند س لگونین نفس

 م،یبر نجایاز ا ایقسمت عمارته... اما ب نیترامن نجاینکرده، ا یبه... سلما کار اشتباه_باشه... باشه خو

 خب؟

 _اوهوم...

 که او را بغل کرده بود با عجله از اتاق خارج شد. همانطور

کامل و مسلح، گروه گروه از  یخطر به صدا در آمده بودند و کارآموزها با آمادگ یرهایآژ یهمه حاال

 .کردندیآمده و راهروها را پر م رونیب شانیهاخوابگاه

 از شدت وحشت دهانش خشک شده بود. لگونین

 چه شد؟! کهوی

 .دیبه سمت آنها دو دید پکیماهان و ا نیروحا را ب یوقت

او از  یکه چشمانش رو دادیو زمان فحش م نیو به زم رفتیدر دستش ور م نیسنگ یبا اسلحه روحا

 .ستادیحرکت ا

 س؟پ ییتو کجا ی_ه

 دستانش جا به جا کرد. یبا چشم به خزان اشاره زد و او را رو لگونین

 ن؟یریشده؟ کجا م ی_چ

 گفت: یبا نگران کردیم تیها را هداهمانطور که با دست گروه ماهان

حالت  نیرتریپذبیرو ترک کردن... عمارت االن تو آس نجایشده... بانو الماس هم ا دیدار ناپدمقام هی_

 ممکن قرار داره...

 دیبه عقب چرخ عیدماغش حس کرده بود سر ریرا ز اسیخوش  یحهیاو را یهاکه وسط حرف لگونین

 را نگاه کرد. رونیو از در ب

 .آمدیم شیفرو افتاده به سمت عمارت پ یهاآهسته و شانه یهابا قدم دپوشیسف یکریپ

 هم کنارش بود. تیآفرود یحت

در تمام عمارت  شیرا به آنها دوخته بود صدا ششیکه چشمان پر تشو یرا بلند کرد و در حال سرش

 .دیچیپ

جان داشته باشند و  شیصدا یهارگه نکهیا ایدهانش گرفته باشد و  یجلو ینامرئ یبلندگو کیکه  انگار

 خود را به گوش همه برسانند.

 ... من برگشتم...ستین یازین گهی_د

 :زدیحدس م نطوریآن را ا لگونیلب زمزمه کرد که ن ریرا ز یزیبعد چ و
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 عمارت رو به حال خودش رها کنم... تیوضع نیکه تو ا ستمی_اونقدر احمق ن

 

 

*** 

 

 یدر سکوت وسته،یرا پشت سرش گره کرده بود، آهسته و پ اشدهیو کش فیکه انگشتان ظر یحال در

 .زدیآنها قدم م یجلو یطوالن

 بود. ییغوغا اشنهیدرون س یول دادندیرا بروز نم یزیچ چشمانش

 آن چنگ زد. یهاو به لبه ستادهیاز حرکت ا زیم یجلو قهیبعد از ده دق باالخره

 مقابلش را از نظر گذراند. یهارا بلند کرد و تک تک چهره سرش

 بزرگان را دور هم جمع کرده بود. یزمان همه نیبود که در ا ییجا ،یاصل تاالر

 متوقف شد. تیبا صالبت آفرود یچهره یرو نگاهش

 محبور شده بود موقع برگشتن او را فرا بخواند. شبیکمال تاسف د در

 .دیکنار دست او لغز یدختر بچه یرو چشمانش

 ها را به خود معطوف کرده بود.نگاه یکه همه یاافسانه یبایکوچک و ز یانایدا

 ت.و نژادش خبر داش تیشکرآب آفرود یرابطه از

 زد. یخزانش افتاد و لبخند محو ادی به

 ...ماندیم یقو دیبا

 دیبخاطر شغلش با هانیبه محفل نداشته و کار دشمنان همسر فلور بوده، نه ما. آ یربط ییرباآدم نی_ا

 .کردیم اطیاحت شتریب

 .دندیکش ینفس راحت ینفر چند

 .کردیمشکالت را حل نم ییخبر به تنها نیخالص شده بودند، اما ا قیعذاب وجدان عم کیاز  انگار

 :دیموشکافانه پرس پرهام

 ؟یدی_از کجا فهم

 پاسخ داد: زدیدر آن موج م تیعصبان یهاکه رگه یجد یصاف شد و با لحن سویآ

 کردن. دشیدستش بود تهد ریکه ز یازنگ زدن و در رابطه با پرونده هانیکنار خودم به آ شبی_د
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 خزان را به خود فشرد و نگران گفت: سلما

 ؟یفلور چ یها_بچه

 پلک بر هم زد. نانیبا اطم سویآ

 پدرشونن و حالشون کامال خوبه. شی_خوشبختانه پ

 اتفاق افتاده بانو؟ نیا ی: چطورارید

 دوباره شروع به قدم رو رفتن کرد. سویآ

 یشدن فلور از تاکس ادهیو به محض پ دادنیم شیشون کشساختمان خونه ی_طبق حدس من... اونا جلو

 کنن. بشیتا تهران تعق نجایاز ا توننیعمارت خبر ندارن و نم نیگرفتنش. چون از وجود ا

 را تر کرد و ادامه داد: لبش

 .دمیپرواز رو چک کردم و اسم فلور رو هم د یمسافرا ستیل نکهی_و ا

 پشت سرش رها کرد و گفت: یصندل یخود را رو آدام

 .ییایکردنش بر م دایحساب تو از پس پ نی_پس با ا

 .کردیمنتقل م سویرا به آ یلبش حس خوب یرو لبخند

 تکان داد. سر

 .ادیب نجایکار از برادرم دعوت کردم که به ا نیا یبه هر حال برا یآدام. ول نطورهی_هم

 اضافه کرد: انهیموذ

 بدم. لشیرو هم تحو ایکه اون عوض شهی_خوشحال م

 .وستیبه آنها پ ختهیبه هم ر یدوتکه و بزرگ تاالر باز شد و کارن با ظاهر در

 زد: یو غر دیکش شیبه موها ینداشت دست یبد او دلخوش یکه از خبرها پرهام

 _دوباره نه...

 شد. قیکارن دق یچهره یرو سویآ

 اد؟یشده؟ پادرا نم ی_چ

 پرت کرد. زیم یتبلت در دستش را رو یبا کالفگ کارن

 بود... نیبهتر از ا ومدنشی... نومدینم _کاش

 .افتی رهیچ سویاندک اندک بر آ استرس
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. ما رانیکه فورا برگردن ا یو بهشون دستور بد یریتماس بگ مشی_ازت خواسته بودم با پادرا و ت

... خب پادرا میکن یخرفت رو راض رمردی. البته اگه اون پمیسر و کله بزن هایبا آلمان میتونیبعدا هم م

 گفته کارن؟ یچ

 شد. رهیبه چشمان منتظر او خ میمستق یبا آشفتگ کارن

 او را تحت شعاع قرار خواهد داد. یکه خبرش تا چه حد غرور رهبر ندیبب خواستیم انگار

شاهد  کیتا از نزد انیب نجایاقامت دو ماهه به ا یقراره برا هاندهیتمام نما بای. تقرادی_پادرا تنها نم

اواخر ما دچار مشکالت  نیباد به گوششون رسونده که ا ایشما به امور محفل باشن. گو یدگیرس ینحوه

 .میشد یجد یلیخ

 و تاب خوردن کرد. چیشروع به پ رویبا تمام ن یزیچ سویآ درون

 شده شده بود. یخال اهشیس یهاچشم

 ...ستارهیآسمان ب ای انتهایچاه ب کی مثل

پرهام  یشد، فرو رفتن مشت گره شده دهیکه از جمع د یواکنش نیاول ریگنفس یقهیدق کیاز گذشت  بعد

 بود. زیدرون م

 بودند تا خشم او شامل حالشان نشود. دهیهمه کنار کش بایبود که تقر دهیرس تیاز عصبان یحد به

همه  نیا ریها محفل تو آرامش بود و اونا هم خفه خون گرفته بودن، االن که درگسال نی_حاال؟ تمام ا

  کنه؟یهندوستان م ادی لشونیف میفتیبه فکر نظارت افتادن؟ چرا هر وقت که تو دردسر م میمشکل شد

 گفت: یاگرانهسکوتش را شکست و با لحن مواخذه امیلیو

 .دنیرو انجام م شونفهیمحفل هستن و فقط وظ یرهیمد ئتیپرهام. اونا هم ه هیکاف نی_توه

 ضربه زد. زیاز آن سمت به طرف او خم شد و دوباره به م پرهام

 با کف دست. نباریا

اشاره  سوی... ده سال آرامش که اون )به آیآشفتگ چیمطلق... ده سال حکومت بدون ه ی_ده سال برتر

از توازن و عدالت  یما به حد یایده سال دن نیکرده... بخاطر خواهر من، تو ا هیکرد( به محفل هد

درجه باالتر  هیها رو نه تنها محفل رو، بلکه ارزش کل انسان سویتا به حال سابقه نداشته... آ که دهیرس

 یکِ  خینژادها ثابت کرده که قدرت دست ما خواهد موند... تو به من بگو در طول تار هیو به بق دهیکش

موجودات زبون  نیرا باالتر برد:( که حاال ا شی)ولوم صدا م؟یبود ریقدرتمند و شکست ناپذ نطوریما ا

 ان؟یب نجایبه ا سویمحفل به دست آ یاداره ینحوه یبررس یبرا خوانینفهم م

 با تشر گفت: سویآ

 _پرهام!

 به سمت او براق شد: پرهام



 

 behtarinromanha.irبرای دانلود جدید ترین رمان ها به وبسایت بهترین رمان ها مراجعه نمائید .                                     209

 اشر : بهترین رمان هان                          ندوری: زهرا با سندهینو                   طوفان)جلد دوم ماه خاموش( راثیرمان: م

 !کنمی_دارم از تو دفاع م

 هر دو بلند بود. یصدا

 ندارم! ازین یدفاع نی_من به چن

 سوال ببرن! ریکه چطور قراره حکومتت رو ز و تماشا کن نی_پس بش

 تاالر قدم برداشت. یدر ورود یبه او، به سو یدیسراسر خشم و ناام یرا گفت و با نگاه نیا پرهام

 را مشت کرد و با حزن گفت: شیهاآن نگاه قلبش فشرده شده بود دست دنیکه با د سویآ

بوده...  نیقرار داشته. تا بوده هم هاتیمل یهیمورد نفرت و حسادت بق شهیمن و مردمش هم نی_سرزم

 پرهام... نیحکومت من رو قضاوت کنه... هم یبا بدنظر تونهینم ی... کسیاما اگه تو کنارم باش

 راه متوقف شد. یانهیمصمم قصد ترک آنها را داشت م یهاکه با قدم پرهام

 سست شدن آنها بود... لیدل سویلحن متواضع و صادق آ و

 برگشت و گفت: هیمکث به سمت بق هید ثانبا چن سویآ

خاک شدم. اما اگه شما کنار  نیدو حس نسبت به ا نیشدن ا ختهیبرانگ شتری_و من خوشحالم که باعث ب

 دانا مشاورم نبود... ریکنم؟ اگه پ دایدست پ یقدرت نیبه چن تونستمیهم م نیمن نبود

 نگاه کرد. امیلیآدام و و به

 ...نینبود_اگه شما دو نفر استادم 

 سر چرخاند. تیسمت آفرود به

 مثل تو نداشتم... ی_اگه دوست

 همه نظر انداخت و نام و نقش تک تک آنها را به زبان آورد. به

 تونستم؟ی_واقعا م

 ...یومدی... تو خودت هم از پسش بر ممیشناسی_ما تو رو م

 سخت مخالفت کرد. سویآ

. من اگه همسر و فیبدون وزرا و متحدانش ضعاش تنهاست و _اغراق نکن... پادشاه بدون ملکه

ام هستن رو نداشتم، تنها بودم و اگه شما دوستان وفادار و دلسوزم رو نداشتم، برادرم که تنها خانواده

 نه؟یاز ا ریقدرت و عزت و احترام رو هم نداشتم. غ نی... افیضع

 سکوت معنادار بود لبخند زد. کیجوابش  یوقت

 کار را کرد... نیا یسخت بود، ول یفعل طیشرا در
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زور  چیشمردن من و ه ریقادر به حق یذهن چیو نگران باشم. تا شما رو دارم ه وسینداره که ما یلی_دل

 با من رو نخواهد داشت. یبرابر یارای ییبازو

 و خونسرد باشد گفت: بخشیلحنش تسل کردیم یکه سع یکارن زد و در حال یبه شانه آرام

 میآمد خواهشکل ممکن به مهمانانمون خوش نیبه بهتر نجاینباشه. ما ا یزیگو نگران چ_به پادرا ب

 گفت.

 .کردیدر پنهان آن داشت او را نگاه م یکه سع یو شوق یکرده و با قدردان رییکارن تغ یچهره حالت

 گفت: وارزمزمه

 ...یریجوره از رو نم چی... هی_درسته، تو مثل قبل

 .دیخند سویآ

 .زهیاز ته دل و با انگ نباریا

 گفت: یبلند یتا از تاالر خارج شود با صدا رفتیکه عقب عقب م یزد و در حال یلبخند کارن

 .رمیبا پادرا تماس بگ رمی_م

از اضطراب آنها  یکرد و تا حدود تیکم کم به وجود همه سرا سویآ ریجنگنده و شکست ناپذ یهیروح

 کاست.

اما تمام حواس او به پرهام بود که هنوز همانجا  گفت،یم یزیتشکر و سپاس چ یبه نشانه یکس هر

 .خوردینم یو تکان ستادهیکنار در، پشت به او ا

 کوتاه و آرامش خود را به او رساند. یهاگفت و با قدم امیلیبه و یزیچ یلب ریز

 مگه نه؟ م،یرو تجربه کرد ی_ما قبال مشکالت بدتر

 گردنش چرخاند و او را نگاه کرد. یوباالخره سرش را ر پرهام

 شد. قدمشیبه آغوش او پ دنیخز یبرا سویگرم و معنادار بود که آ یبه قدر یخونسرد نیدر ع نگاهش

 داشت... ازیها نشانه نیا تیو حما تیحس امن به

وار بر سر و صورتشان فرود که هنوز آفتاب نزده بود و قطرات باران شالق یروز بعد در حال صبح

 .دندیکشیشان را مناخوانده یهاو انتظار مهمان ستادهیعمارت ا اطیدر ح آمدیم

بود  ستادهیکنارش ا قایکه دق تیرو به آفرود سویآسمان را روشن کرد آ یبار سوم پهنه یبرق برا یوقت

 :دیکرد و آهسته پرس

 ؟یکرد کاریرو چ انای_دا

 پنهان نبود: تیآفرود اضطراب
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 نگران شده. یلی. مطمئنم تا االن خنجاستیا انایخبر بده دا دایتیاز دخترا رو فرستادم که به آم یکی_

 او را فشرد. یشانه بخشیو تسل مانهیصم سویآ

 دایتیکه به آم مییما نیبود آفرو. به هر حال ا یاونجا کار درست شیو خودت نبرد یشد مونیپش نکهی_ا

 و... ادیب نجایبه ا دیپس اون با م،یو دخترش رو نجات داد میلطف کرد

 دختربچه؟ نینه ا میاونا باش دنیاالن به فکر سر رس ستی_بهتر ن

را به آنها  نیوحشتناک ا یاغرهبا چشم د،یپریشده بود و به همه م رغضبیکه آن روز دوباره م پرهام

 گفت.

 ابراز کرد: یگریخود را به موضوع د ینگران نباریا تیآفرود یخونسردانه شانه باال انداخت ول سویآ

نره چه  شیپ دیاون طور که با یتصور کنم که اگه همه چ تونمی... نمکهینزد یلیخ نیی_زمان انجام آ

 ...میهم باش ایلیخ نیبذره ری... مخصوصا که از امروز قراره زفتهیم لگونین یبرا یاتفاق

 انداخت. هیسا زیاو ن یدر هم رفت و آثار استرس بر چهره سویآ یکه چهره دینکش یحرف طول نیا با

 دلواپسش را به پرهام دوخت و آرام گفت: نگاه

 رنشون؟یموفق شدن بگ یعنیهنوز خبر نداده.  هانیاضافه کن... آ نایفلور رو هم به ا یسالمت ی_نگران

 فرار کرده باشن؟ نایا دنینکنه تا رس

 .دیرا مال شیهاو چشم دیکش یپوف پرهام

 .ندیاو را بب یعاد ریاز حد و غ شیب یخستگ تواستیبه وضوح م سویآ

 وقت بود که لب به خون نزده بود؟ چند

. برادرت هم که کارشو خوب بلده، خصوصا حاال که یاونا رو بهشون داد قی_تو مختصات مکان دق

 ...شهینم شیزی. فلور هم چونهیجون زنش در م یپا

 لب ادامه داد: ریت دوخت و زاش را به در عمارکالفه نگاه

 ...نجایا گردهیامشب برم نی_مطمئن باش هم

 _بانو الماس؟

 .دیبه عقب برگشت و سلما را مقابل خود د سویآ

 آشفته بود. سلما

 افتاده؟ ی_اتفاق

 اومده. شیپ یمشکل هی. دییایبا من ب دی_با

 و پرهام هم به آنها پرت شد. تیآفرود حواس
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 شده؟ خزان؟ ی_چ

 ...لگونیبانو ن_نه... 

 در دلش سقوط کرد. یاز جا کنده شد و همچون آجر سویآ قلب

 باشم... نجایا دیو من با رسنیمهمونامون م گهید کمی_االن؟ 

 سرزنشگر و آمرانه گفت: پرهام

 . برو.می_ما هست

 آخه... ی_ول

 :دیغر حوصلهیب پرهام

 _گفتم برو.

بودند چرخاند و باالخره  ستادهیکه اطرافشان ا یکسان نینگاهش را ب ختهیو به هم ر یعصب سویآ

 به رفتن داد. تیرضا

 .آمدیو سلما هم با عجله پشت سرش م رفتیم شیبلند و محکم در راهرو پ یهاقدم با

 شده سلما؟ یچ یبگ ییخوای_نم

 .دینیخودتون بب دی_با

 .دیآن را باز د یمتوقف شد گوشه لگونیمقابل در اتاق ن یوقت

 گرش وادارش کرد تا در را کامل باز کند.سردرگم و پرسش نگاه

 نظرش را جلب نکرد. یزیچ ابتدا

 .کردیو آرام خود را عقب و جلو م وستهیپ یتخت نشسته و با حرکات یپشت به او رو لگونین

 نگران دوخت و لب زد: ینگاه کنجکاوش را به سلما سویآ

 _خب؟

 فقط سرش را تکان داد. سلما

 .اوردیرا در ب هیقض یاو خود جلو برود و ته تو خواستیم ییگو

 کرد: شیشد و دلواپس صدا کینزد لگونیآرام آرام به ن سویآ

 زم؟یحالت خوبه عز ل؟ی_ن

 .ستادیناگهان از حرکت ا لگونین جسم
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صد و هشتاد درجه  یو خطرناک یرعادیگردنش به طور غ سو،یآ یبرابر چشمان وحشت زده در

 او متوقف شد. یرو اهشیو چشمان سراسر س دیچرخ

 نبود گفت: لگونیکه متعلق به ن یادار زنانهدورگه و خش یرا باز کرد و با صدا دهانش

 ...ری... بمری... بمری... بمری_بم

 تخت بلند شود. یتا از رو دیچرخیو بدنش هم در همان حال م شدیرفته رفته بلندتر م شیصدا تن

 .کردیاباورانه به دخترش نگاه ممنجمد شده بود و ن سویآ یهادر رگ خون

 .شدیم کیکج و معوج به او نزد یهابا قدم لگونین جسم

 خود را تکان بدهد. توانستیجا خشکش زده و نم کیکه  ییاو

 زد: ادیاز پشت به لباس او چنگ انداخت و فر سلما

 بانو! رونیب نی_بر

 را بکند. یکار نیچن سویمحال بود آ اما

 حرکت دادن به گردنش نجوا کرد: بدون

 ... حاال...نجایا اری_برو پرهامو ب

 ...ی! ول؟ی_چ

 :دیکش ادیفر لگونین یعاد ریبه حرکات غ رهیخ سویآ

 دستوره... برو... هی نی_ا

تعلل نکرد و  گریدر گردش بود د لگونیاو و ن نیو نگاهش ب دیباریم شیکه وحشت از سر و رو سلما

 زد. رونیشتابان از اتاق ب

 .ستینگریو پر نفرتش او را م دهیبود و با چشمان در دهیرس سویبه آ گرید لگونین

 .ردیبم خواستیاز او نم گرید

 بود. ساکت

 .افتیشدت  سویآ یدلهره

 لگون؟ی_ن

 شد. دهیفرو رفت و به عقب کش شیبرسد چنگال او در موها لگونیدستش به صورت ن نکهیاز ا قبل

 پر قدرت او چنگ انداخت. یهازد و به دست یغیو دردمند ج شوکه

 بر سر دخترش آورده بودند؟ چه
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 شروع به حرف زدن کرد: واریطوط بهیغر یدوباره با همان صدا لگونین

 ...یریمی... مثل من... میریمی... مثل من... میریمی_مثل من... م

 خم شد. شیزد و رو نیزم یرحمیرا با ب او

 زور را از کجا آورده بود؟ نیا

و خاک  دهیاما پوس نهیرید یشد و در پس نگاهش رفاقت رهیو مبهوت به عمق چشمان او خ دهیخشک سویآ

 گرفته را حس کرد...

 اما پنهان... یقو همانقدر

را  زشیت یهارد ناخن لگونیحس کرد و مقابل چشمانش ن اشنهیس یرا بر رو یدردناک یزیت ناگهان

 او انداخت. فیو ظر دیت سفپوس یبر رو

بودند که بتواند بخاطر دردش هم که شده او را پس بزند و از خود  یو کار قیعم یها آنقدرخراش نیا

 دور کند.

 نکرد... اما

 مبارزه نکرد... ای ییرها یبرا یتالش چیه

 شود؟ زیتنش گالو یبا پاره توانستیم چطور

 گفت: دهیبر دهیبر دیدرخشیشفاف اشک در آنها م یکه حلقه ییهاچشم با

 ...ی... منی... تو... پروشای... تو دختر منلی_نه ن

 او را فشار داد. یگلو نیو خشمگ دیکش یزننده و گوشخراش غیج لگونین

 نکرد. ینجات جان خود کار یرفتند اما باز هم برا یاهیس سویآ چشمان

 شود. رهیخ حسشیبه چشمان ب دهیاو را لمس کند و ملتمس و رنج د یتوانست موها فقط

 دادند؟یرا آزار م لگونشیهدف خود او بود، پس چرا ن اگر

 بود که بر سرشان آمد؟ ییچه بال نیا

او را به  یمیعظ یرویحلقه شد و ن لگونین یدور گلو یشود دست دهیکامل بر یهانفس نکهیاز ا قبل

 .دیعقب کش

از  ییرها یبرا لگونین یه بودند به تقالهاکه ترس و خشم هر در آنها جا شد یبا چشمان پرهام

 نگاه کرد. سویاش به آدوباره یاو و حمله یهادست

 را فشرد. شیو دوباره گلو دیتخت کوب یرا به رو او

 :دیاو زل زده بود غر یمشک یهابه چشم تیکه با عصبان همانطور
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 من دور شو... یباش... فقط از خانواده یهست ی_هر کثافت

 .دیکم کم خواب لگونین یهاو پا زدن دست

 هم افتادند. یرو شیهاشد و پلک حرکتیب بدنش

 بود. نیاز خود هم خشمگ پرهام

 .دیجنگیم یزندگ یو برا زدیدست و پا م نطوریا سویرا که آ ییهاداشت شب ادی به

 افتاد؟یاو م زانیعز یاتفاقات فقط برا نیا چرا

 خارج شد. لگونین ینیاز ب یاهیو لزج س ظیغل عیموقع در برابر چشمان سردرگمش ما همان

 و بعد کامال محو شد. دیخز نییاو به پا یاز گونه عیما

 که اصالاز اول هم نبوده است... انگار

 چه که بود خون نبود... هر

 ...نیا

 بود! ریتسخ کی نیا

 _دخترم...

 هیبه گر یبلند یبه کمک سلما سر پا شود و خود را به آنها برساند عاقبت با صدا کردیم یکه سع سویآ

 افتاد.

 پرهام به او و سر و وضعش جلب شد. توجه

 و آشفته بود. ختهیبه هم ر شیو موها کردیم ییگردنش خودنما یرو لگونین رحمیانگشتان ب رد

 تضاد داشت. اشنهیس یخون رو یبا سرخآن  یدیشده و سف دهیآنها بدتر مقابل لباسش بود که در از

 شد. لگونیبه ن دنشیرا به او رساند و مانع رس خود

 و با ضجه گفت: دیاو کوب یانهیخود را به س سویآ

 ...رسونهینم بی_خودش نبود مگه نه؟ دخترم به من آس

 ...دییسر او گرفت و بو پرهام

 ...دیبوس

 بازوانش محصور کرد... نیرا ب او

 رد؟یرا از او بگ شیهوا خواستیم یکس چه

 _فقط آروم باش... تموم شد، اون حالش خوبه.
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 _پرهام...

 نشاند و در برابرش زانو زد. نیزم یاو را رو متیبا مال پرهام

 دستان خود قاب گرفت و مهربان گفت نیرا ب سشیخ صورت

 _جان؟

 ...ترسمی... من مترسمی_م

 اش را نوازش کردند.گونه یپرهام به نرم انگشتان

 باران نگاه او را نداشت. طاقت

 .دیرا بوس شیهاشد و اشک خم

 _تا من هستم نترس.

 بغض کرده گفت: سویآ

 ...گهی... از پا افتادم ددنیام... از جنگ_خسته

 .دیآن سمت صورت او را هم بوس یهااشک پرهام

 ؟یمن شک دار تی. به حماجنگمی_پس من براتون م

 تکان داد. نیش را به طرفسر سویآ

 او را به خود فشرد و اجازه داد آغوشش پناهگاه جانش شود. گریبار د پرهام

 جانش بود... سویآ

 

*** 

 

 گفت: حالتشیب یاو پرت کرد و با چهره یدر دستش را برا یگوش نیکاتر

شد و فلور  یباند فروش مواد متالش هی. خب، به لطف ما دیرس انیبه پا تیبرادرت با موفق تی_مامور

 دنیرس یتو درمانگاه بود یوقت شیساعت پ میعمارته. مهمونامون هم ن نیو سالم تو راهه ا حیهم صح

 .میدار یمشکل هی یکرد. منته هینبودن تو رو توج یابهانه هیبه  تیو آفرود

او را اول شخص مفرد )چون کردندیرا نگاه م نیآلود کاتربرخالف کارن و پرهام که غضب سویآ

 مطمئن شد. شیهارا صاف کرد و از بسته بودن دکمه راهنشیپ یقهی( کردیخطاب م

 .دیدیبه او را م لگونین یآثار حمله یکس دینبا

 گذاشت و با اخم گفت: نشیشلوار ج بیرا داخل ج یگوش
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 ؟ی_چه مشکل

 ببند. شیتا آن را دور گلو ستادیدستمال گردن را از دست او گرفت و پشت سرش ا پرهام

 همانجا وسط راهرو متوقف شدند. زیو کارن ن نیکاتر

 ابرو باال انداخت. نیکاتر

 عمارته. نیعامل بازدارنده تو ا هی_

 داد. رونیرا باد کرد و با فشار ب شیهالپ کارن

 جاسوس... نمونیکه واضحه... ب نی_ا

 حرف او را قطع کرد: تیآدامسش را ترکاند با جد نیکاتر

 عامل منفور و پر دردسر. هی... یانسان ریغ زیچ هی... یعاد ریغ زیچ هی ست،ین ی_منظورم نفوذ

 کرد و ناخوشنود گفت: رییتغ سویآ یچهره حالت

 ؟ی_چ

 دستمال گردن را شل گره زد و دوباره به راه افتادند. پرهام

 باز هم جلو افتاده بود. نیکاتر

 بگم. تونستمیتر نمواضح نی_از ا

 باشه! یعاد ریغ زی. مخصوصا اگه اون چکردمیبود من حس م یزیگرفته؟ اگه چ اتی_شوخ

 دستش را به نشانه "برو بابا" تکان داد! ینزاکتیبا ب نیکاتر

 !!!یادآوری... ممنون از دونستمی_انگار خودم نم

 تشر زد: کارن

 !نی_کاتر

 بودند. دهیبه در تاالر رس گرید

 .دیو چرخ ستادیناگهان ا نیکاتر

اما برادرام که هستن... من خوب  ستم،ین یزیچ نیهمچ ایروح  یبله درسته من شکارچ ه؟ی_هان؟ چ

و  رمیتماس با برادرام بگ هی هی. فقط ابزارشو ندارم. کافهیشده چ ریتسخ یهامنطقه یژگیو دونمیم

 ازشون بخوام که...

 .نی_ساکت باش کاتر

 پرهام بود. یآرام اما هشدار دهنده یصدا نیا
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 او را نگاه کرد. یبالفاصله بسته شد و خنث نیدهان کاتر پیز

ما هم  گهید یقهیداخل، چند دق نی. برستیتو ن یهم به برادرا یاجیوجود نداره و احت یزیچ چیه نجای_ا

 .مییایپشت سرتون م

 انداخت و هر دو وارد تاالر شدند. نیبه کاتر یبارگر و سرزنشنگاه مواخذه کارن

 .زدینم یبود و حرف ستادهیجا ا کیهمانطور ساکن  سویآ

 .یداد اریبهش اخت یادی. زادیدختره خوشم نم نی_از ا

 ...گهیدروغم نم نی_اون... همچ

 پرهام افتاد و طلبکارانه گفت: یبه چهره نیچ

 ؟ی_چ

 .دیبه سمت او چرخ سویآ

 .دندیرقصیدر حدقه م شیهاچشم مردمک

 یعمارت دخترم جلو نیتو هم شیساعت پ کیکه  میدونیندونه اما ما هر دومون خوب م می_هر ک

 حس نکردم. یچیشد و من ه خودیچشمام از خود ب

 ه؟ی_منظورت چ

 سابقو ندارم... یروهایاون ن گهیشدم... د فیضع کنمی_واضحه... من حس م

 نفسش را با حرص فوت کرد. پرهام

 کرد._دوباره شروع 

 آزرده شد. سویآ

... از زدیحرف م یاگهید یاز بانو ادته؟یو اون خودش رو کشت  نجایکه آتور آوردش ا ی_اون مرد

. من حسش کردمیوگرنه من حسشون م ترهیکه از من قو ی... قدرتیاگهی... از قدرت دیاگهید یفرقه

 هجوم یهیبه قض یربط لگونیشدن امروز ن ریپرهام! و حاضرم باهات شرط ببندم که تسخ کردمیم

 مسئله جداست.  هی نینداره. ا اهیخاطرات س

 لب ادامه داد: ریز زدیانگار که با خود حرف م بعد

... ما همه جا دیهستن اطالع ندار اشهیسا ریکه ز یاما از حکومت د،یکنیم یها زندگ_شما با اون

 یو توانمند هست... اما نه به اندازه رکیشما ز ی... بانوزانتونیدر آغوش شما و عز ی... حتمیهست

 من... یبانو

 او را گرفت و به سمت خود برگرداند. یشد و شانه یعاص پرها
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 نی. اما گوش کن ببستیتو ن یادآوریبه  یازین ادمه،یاون مردک رو  یحرفا ی_خودم کلمه به کلمه

اول  ؟یاوک لگون،یاول مشکل ن. میجلو بر یکی یکی دیپس با ست،یدو تا ن یکی... مشکل ما گمیم یچ

 دخترت.

 خود گرفت و فشرد. فیانگشتان ظر انیاو را م یهابا اضطراب سر تکان داد و دست سویآ

 جلو. میبر شیپ ینطوریا دیبا شه،ی. کنترل امور داره از دست من خارج میگی_درسته تو راست م

 .شهیباش و برو داخل، مثل همهست  اتستهیو شا یقیبکش و اونطور که ال قینفس عم هی_حاال هم 

 !دم؟یپوشیم یلباس بهتر ستی_به نظرت بهتر ن

 اشاره کرد. دشیسف نیو ج یزرشک یچهارخانه راهنیبه پ و

 !دیخندیپرهام م یهاچشم

 خوبه! ینجوری_نه هم

 چشم درشت کرد. سویآ

 ؟یکنیم ی_شوخ

 دارم؟ ی_مگه من با تو شوخ

 باز کرد. یکی یکیاو را  راهنیپ یهادستش را جلو برد و دکمه پرهام

 دور کمرش گره زد. شیهانیآست قیو از طر دیکش رونیب سویآن را از تن آ سپس

 .ختیصورتش ر یو جلو دیکش رونیبسته بود ب یرا که دم اسب شیاز موها یاطره بعد

 .ستادیا یاو مطمئن شد با لبخند کج شرتیت ریاز معلوم نبودن باندها از ز یوقت

 هاج و واج مانده بود. سویآ

 _االن بهترم شد.

 !وانه؟ید یکنیم کاری_چ

 !نیکردم، هم جادیتنوع ا کمی_

 زد. اشنهیبه س یمشت کردیکه چپ چپ نگاهش م یو در حال دیلبش را گز سویآ

 شد. یآرام و نادر یبه خنده لیو کم کم تبد ترقیپرهام عم لبخند

 لب نثارش کرد و از او دور شد. ریز یزیرا حفظ کند چ تشیجد کردیم یکه سع سویآ

 لباسمو عوض کنم. رمی_م

 .دیشنیپرهام را م یخنده یشود همچنان صدا دیراهرو ناپد چیکه در پ یزمان تا
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 رنگش عوض کرد.و شلوار پاچه راست هم یبلند مشک نیو آست یمشک کیرا با تون شیهالباس

و  بیحالت عح شیلباس باز بودند گره زدن دستمال گردن به دور گلو یهاکه سر شانه ییآن جا از

 .آوردیدر ظاهرش به وجود نم ینامتعادل

 رو شد.دوباره نزد پرهام برگشت با نگاه کنجکاو و خندان او روبه یوقت

 گفت: یرا آراسته بودند َکند و با لحن سرحال کیتون یکه سر شانه یمشک یاز پرها یکی پرهام

 !ستی_بدک ن

 .دیخند صدایو ب دیبرسد، کنار کش خوردیم دیکه نبا ییبه آنجا سویلگد آ نکهیاز ا قبل

 کرد. یغرولند سویآ

 پرهام! دهی. ازت بعستین یواسه مسخره باز ی_االن وقت خوب

 ! حاال برو تو.دونمی_م

 به لب نشاند. یو بعد از رها کردن بازدمش لبخند قدرتمند دیکش یقینفس عم سویآ

 خود ما به تاالر گذاشت و پرهام هم پشت سرش آمد. یشگیباز شدند و او با همان صالبت هم درها

 یرفت و رو شیکه پشت آنها نشسته بودند پ یدو طرف سالن و اشخاص یزهاینگاه کردن به م بدون

 .ستادیخود ا گاهیجا

 توانست بچرخد و حضار را نگاه کند. حاال

 .نندیو با دست اشاره کرد تا همه بنش ونددیبه جمع بپ زیپرهام تکان داد تا او ن یبرا یسر

 گرفت. یخود جا یصندل یهم آرام رو خودش

 لبخندش را حفظ کرده بود. همچان

 .نی. خوش آمددیکنیاول استراحت م کردمیمتاسفم، فکر م رمی_بابت تاخ

جا افتاده و  یاکه بر خالف سنش چهره دیرس یگذشت و به مرد نیکنجکاوش از تازه وارد یهاچشم

 داشت. یدیاندک سف یموها

 پادرا بود. او

 سر تکان داد. شیشد و معنادار برا ترقیعم لبخندش

 نگفت. چیکرد و ه یکوتاه میتعظ پادرا

 و باوقار بود. نیمثل سابق سنگ شیرفتارها

 جوان. اما انگار سرتون شلوغ بود. یبانو میاول شما رو مالقات کن می_گفت

 داشت. یزیر یبادام یهاو چشم یلخت مشک یجلب شد که موها یمرد یبه سو سویآ توجه
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 .شناختیم یرا به خوب او

 بود. سویمخالفان سرسخت آ از

 .وآنیجناب  نطورهی_هم

 گفت: یابا لحن نه چندان دوستانه تیآفرود

 ارشد باشه. یمحفل به خودشون مربوطه. خصوصا اگه اون شخص بانو یاعضا ی_مسائل شخص

 زد و رو از آنها برگرداند. یپوزخند وآنی

 .کردیرا کند و کاو م شانیهامهمان یو چشمان نافذش چهره ستادهیسر پا ا سویآ یکنار صندل امیلیو

 خم شد. سویگوش آ کنار

برامون  تیموفق یآرزو یفرستاده و ضمن عذرخواه غامیپ هیپادرا  قی. فقط از طرومدهی_رافائل ن

 ما نبود. یو مزاحم شدن برا نجایبه ا رهیمد ئتیکرده. اون موافق اومدن ه

 کج شد. سویلب آ یگوشه

گذشته االن از  یهابر خالف خصومت آمد،یکه عضو قدرتمند و پر نفوذ محفل به حساب م رافائل

 .رفتیاو به شمار م یهابانیو پشت انیحام نیتریاصل

 جلسه بکند. نیداد فعال حواسش را معطوف ا حینگفت و ترج یزیچ

 یاخراج یاعضا یهاآنها در پرونده یکنجکاو امدیخوش ن ارانشیکه چندان به مذاق او و  یزیچ

 عمارت بود. نیمتحدان خارج از ا نیتبرئه شدگان و همچن ن،یواردمحفل، تازه

 کردند. یتک تک کارآموزان را هم بررس یهاپرونده یحت

 گفت: یپوست رهیآور بود که زن تکسل یجلسه نیگر آنها و ادر همش نظاره یهابا سگرمه سویآ

 ده سال بانو الماس. یبرا هیبیو غر بیاما چهل تبرئه شده... آمار عج ،یاخراج کی_فقط 

 پرهام شد. یباعث دندان غروچه شینهفته در صدا خصومت

 شد. دهیزن به سمت او کش یموذ نگاه

 جوان؟! ریاومپ مشیبذار ی_رو چه حساب

 .ختندیر سویآ یبر رو یسطل آب داغ انگار

 بود. نطوریهم هم گرید یهایلیو خ تیکارن، آفرود ام،یلیآدام، و تیوضع

 حالت طعنه داشت! داد،ینم یشوخ یآن زن بو یانیپا یکلمه دو

 کرد و سرد گفت: یشدستیبزند پ ییپرهام از کوره در برود و حرف نابجا نکهیقبل از ا آدام

 .شونیحساب متواضع و عادل بودن بانو الماس. به حساب بخشنده بودن ا _به
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 .دیبا صدا خند زن

 به تمسخر. ختهیآم یاخنده

 .ینابخشودن یگرفتن خطاها دهیساده بودن و ناد یادیبه حساب ز ذارمشی_اما من م

 گره شده بود. سویآ یصندل یرو امیلیو دست

 .رنیگیم میهستن که تصم نیقوان نی(، اScarlettاسکارلت) یریگینم می_تو تصم

 به سمت او براق شد. اسکارلت

 کنن. رییتغ توننیم نی_قوان

 کردن. ریی_بله... و قبال تغ

 به درد نخورن. دیجد نیقوان نی_ا

 .ستنیهم ن دیجد نی. همچشیسال پ زدهی_س

 نکردم، پس باهاشون مخالفم. بشونیباشن من تصو ی_هر چ

 رد و بدل کرد. امیلیبا و ینگاه معنادار تیآفرود

 خودش جواب اسکارلت را بدهد. خواستیم ایگو

 سمت او برگشت و خونسرد گفت: به

 سالت بود! زدهیچون اون موقع فقط س ینکرد بشونی_تصو

 .دیرسیافتاده به نظر م نیچ یاز ابروها شتریکه به خنده کش آمدند ب ییهالب

 لم داد. یشتریب یزد و با راحت ییلبخند دندان نما سویآ

 شود! تیاقتدار و زکاوت آفرود فیحر توانستیزن هر که بود، نم آن

 جدال را دوست داشت! نیا

 نگفت. یزیچ گریدر جا سرخ شد و د اسکارلت

 را باز کرد: یگریبحث د اشیزن کنار اما

 یامنطقه نیو انتقال عمارت محفل به چن تختیرها کردن پا کنمینظرم رو جلب نکرد. فکر م نجای_ا

 اشتباه بوده باشه.

 پاسخ داد: یتعلل چیکالم، بدون ه یو سرد تیبا همان جد تیآفرود

 _اما نظر ما رو جلب کرد!

 .ستیخصمانه او را نگر زن
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 گفته بود که نظر ما مهم است، نه شما!!! میمستق ریغ تیآفرود

 .بردیهمچنان داشت لذت م سویآ

 ت؟یمحافظ آفرود دیبا ما دار ی_شما مشکل

 مرد قد کوتاه کنار اسکارلت دوخت. زیر یهااش را به چشمو برنده زینگاه ت تیآفرود

 !؟یشما چ ر،ی_خ

 _ما هم نه.

 که واکنش ما رو در بر داشته باشه. دینگ یزی_پس بهتره چ

 با تمسخر گفت: وآنی

 د؟یبندیجمع م دیدار دم؟ی_شما؟ اشتباه شن

 گفت: قشیندانست و با لبخند عم زیسکوت را جا گرید سویآ

 ما! یما. همه یعنی تی_آفرود

آنها  یگره کرد و با نگاه مغرور خود همه اشنهیس ریدستانش را ز تیو با رضا روزمندانهیپ تیآفرود

 را از نظر گذراند.

 کرده بود. یمهمانانشان را عصب شان،یهاو پشت هم در آمدن هاتیحما نیا انگار

لبخند  پسنددیها را نمبحث کردن نیکه ا دادیاش نشان مو چهره شدیم امیلیسن وهم بایکه تقر یمرد

 گفت: سویخطاب به آ یزد و با لحن قدردان و گرم یمهربان

سرحالمون  یکم تونهی. استراحت ممیموکول کن یاگهیو نظارت رو به زمان د ی_به گمونم بهتره بررس

 . امکانش هست الماس جان؟ارهیب

 سر خم کرد و در پاسخ گفت: ینکرده بود با فروتن حس یکه از موضع او دشمن سویآ

 .کننیم یو جناب آدام شما رو تا اونجا همراه تیست. بانو آفرودهاتون آماده_اتاق

 اطراف بندازم. نیبه ا یقبل از استراحت نگاه لمی_من ما

 بود. وآنی یانهیمتکبر و موذ یصدا نیا

 را گرفت. شیو حرص جا دیماس سویبر لبان آ لبخند

 را انجام دهد. شیانتقادها یبازتر یدر فضا خواستیتر، او معبارت ساده به

 .کنمی. پس اتمام جلسه رو اعالم مستین ی. مخالفتوآنی_بله جناب 

نفر آنها استراحت را به سرک  ستیکه ب شدندیم یو شش نفر ستیهم رفته ب یشان روناخوانده مهمانان

 دند.دا حیعمارت ترج یهاو خم چیدر پ دنیکش
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سالن را ترک  هیجلوتر از بق سویکارن، پادرا و آ ام،یلیبه همراه و گریاسکارلت و چهار نفر د وآن،ی

 کردند.

 را کندتر برداشت تا پادرا به او برسد. شیهاقدم سویآ

 سمت او برگشت. به

 پادرا. یینجای_خوشحالم که ا

 نگاهش نکرد. پادرا

 حرکت کردند: شیهالب دیایدر ب شیصدا نکهیحالت سر خم کرد و بدون ا نیبا ا اما

 .نطوری_منم هم

 .دیکش شیبه موها یبا حرص دست سویآ

 .دهیهمه تسلط به اعصاب و رفتار از اون بع نی_پرهام کجا رفت؟ ا

 زد. یلبخند محو پادرا

 کارآموزا برسه. ناتیرفت تا به تمر اری_همراه د

 خوبه. کارن؟ کارن؟ یلی_خوبه... خ

 شد. کینامحسوس به آنها نزد کارن

 ییروز آتو نیاول خوامی_تو هم برگرد سر کارت. پادرا رو هم همراه خودت ببر تا استراحت کنه. نم

. فتادهین یاتفاق چیبره، انگار که ه شیپ اشیشگیطبق روال هم یدستشون. پس دقت کن همه چ میبد

 سر پست خودش باشه. یمطمئن شو هر ک

 _باشه.

 ماند. یدر کنارش باق امیلیدرا و کارن از جمعشان فقط وجدا شدن پا با

 

 

 

 پسر... اون اسلحه خشابش پره حواست باشه. ی_ه

 _بله جناب پرهام.

 زد و از جمع دور شد. نیزم یرو یهازهیربه سنگ یلگد پرهام

 .ستادیکنارش ا ارید

 ؟یاز عمارت رو شمرد رونیب ی_نگهبانا
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 با اخم سر تکان داد. ارید

 سر پست خودشونن._همه 

. اون دندونا رو تو دهنش خورد ارهیدر ب یرادیا هیو  نجای_خوبه. فقط منتظرم اون مردک برسه ا

 .کنمیم

 پا عوض کرد. ارید

 بود. حوصلهیهم کالفه و ب او

 .چنیپاپ یادیز اشونی_بعض

 :دیلب غر ریز گرفتیکه از او فاصله م یرا پشت سرش گره کرد و در حال شیهادست پرهام

 ...یادیاز ز ادتری_ز

 یابه نقطه حالتشینشسته و چشمان گود رفته و ب مکتین یرو یپوشاهیس کریتر پآن طرف یکم

 شده بود. رهینامعلوم خ

 کند. نیکه بتواند همراه آنها تمر دیرسیبه نظر م یاز آن ترافسرده

 _روحا کجاست؟

 .ستیاو را نگر یبیسرش را چرخاند و جور عج لگونین

 بکشد. رونیب اشییتنها یلهیتا او را از پ دیکشینفر را م کیکه واقعا انتظار  انگار

 ها.بچه شیحال و حوصله ندارم برگشت پ دید ی_اومد چند بار صدام کرد وقت

 تو رو تنها بذاره. شهینم لیباز دل نیا ی_ول

 زد. یالبخند رنگ و رو رفته لگونین

 حالش خوب نبود. واقعا

 نداره. ی_اشکال

 گرفت. یاو را برداشت و به باز یکنارش نشست و اسلحه پرهام

 کرد. چکش

 بود. یخال

 . تا اون موقع صبر کن.شهیدرست م یهمه چ گهی_چند روز د

 .دیخند جانیب لگونین

 از زهر... ترتلخ
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 قصد کشتن مادرش را داشته است. شیساعت پ کینداشت که  خبر

 .دیجوشیدر دلش م یاحساس بد فقط

 .ادیاز مادرم بهت نم ریغ یدادن به کس ی_دلدار

 اگه بد باشه. ی. حتگمیرو م قتی. فقط حقدمینم یوقت دلدار چی_من ه

 چشم نگاهش کرد. یاز گوشه لگونین

 ...یبارغم یفتگیش با

 _درسته.

 گفت: تیکمرش را صاف کرد و با جد پرهام

 ریدپرس بودن از ز یاجازه بدم به بهانه تونمیپس نم ستیتو کار من ن یباز یکه پارت یی_از اونجا

 . بلند شو.یفرار کن نایتمر

 سر پا شد. یمخالفت چیبعد از او بدون ه لگونین

 را به لب داشت. نشیلبخند غمگ هنوز

 که؟ یانیعقبم. در جر یلیها خ_من از بچه

 و با دست راست اسلحه را به سمتش نشانه گرفت. ستادیاو ا یدر دو قدم پرهام

 .یتو مبارزات تن به تن منو شکست بد یهنوز هم نتونست نکهیو ا _بله.

 شفاف بود. یلیخ لگونیلبخند ن شکیب

 کارو بکنم. نیوقت نتونم ا چیه دیکه شا یدونی_خودتم م

 ابرو باال انداخت. پرهام

 و سرد او را هم دوست داشت. حالتیب یچهره یحت لگونین

. یریبگ ادیاومده که جون تو و خواهر و برادرت در خطره بهتره خلع سالح کردنو  شیپ طی_با شرا

 رو تکرار کن. گمیکه م یهر کار

 شد. رهیدر دست او خ یبا حرکت سر اطاعت کرد و به اسلحه لگونین

 و با دست راست محکم دست منو کنار بزن. باشه؟ ریتفنگ رو با دست چپ بگ ی_لوله

 _باشه

 تفنگ را گرفت و دستورش را اجرا کرد. یلوله انهیناش لگونین

 نبود. فرز
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 آمرانه گفت: پرهام

 _دوباره.

 امتحان کرد. گریبار د لگونین

 اولش بود. یاز دفعه بهتر

 تر._محکم

 گریتفنگ را گرفت و با دست د یحرکت لوله کیدر  نباریدر چشمان سرسخت او دوخت و ا چشم

 دست او را محکم کناز زد.

 پرهام را جلب کند. تیفعه توانسته بود رضاد نیا

 ،یو به سمت خودت بکش یریکه بالفاصله مچم رو بگ نهیا یبکن دیکه با ی_خوبه. حاال تنها کنار

 بار من انجامش بدم. هی ایب ؟یدیفهم

 اسلحه را از او گرفت و قلبش را نشانه گرفت. لگونین

 .دیبعد مچ دست او را گرفت و به سمت خود کش دیقاپ لگونیکننده اسلحه را از ن ریغافلگ پرهام

 بزند. یحرکت توانستیدر آغوشش گرفت که نم یطور

 کرد. شیرها سپس

 گرد شدند و از سرعت عمل او شگفت زده شد. لگونیکه چشمان ن عیسر آنقدر

 .کردیم یشتریتالش ب دیبا پس

 _حاال نوبت توه.

 _اوهوم.

 .دیاو را به سمت خود کش عیاسلحه تمرکز کرد و بعد از خلع سالح کردن پرهام سر یرو

 تفنگ را از پشت به سر او چسباند. یلوله سپس

 شده بود آرام از او فاصله گرفت و نگاهش کرد. یکه انگار کامال راض پرهام

 .یگرفت ادی_

 سر ذوق آمده بود. لگونین

 زده گفت: جانیه

 _آره... ممنونم...

حرکت را انجام داد و بعد از خلع سالح کردنش او را به  نیبار دوم ا یلحظه بود که پرهام برا همان

 .دیسمت خود کش
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 .ندیاو را بب یجا خورد و سرش را بلند کرد تا چهره لگونین

 .کردیصورتش حس م یگرم پرهام را رو یهانفس

 نجوا کرد: دیشمرده شمرده و با تاک پرهام

وقت غفلت نکن  چیوقت... ه چیرو خودت هم اجرا کنن. ه توننیحرکتو م نیشه که... ابا ادتی_فقط... 

. حواست باشه که برد رو با یشد ریاالن که غافلگ نیمقل هم قایو خودت سالحت رو به باد نده... دق

 ...یباخت عوض نکن

را بست و نفس پر  شیهاچشم کردیم رونیوجودش را از تن ب یبدن او سرما یکه گرما لگونین

 .دیکش یحسرت

 جدا شدن را نداشت. الیکمرش شل شده بود اما او خ یپرهام رو دست

 او چسباند. ینهیخود را باال برد و به س دست

 شد. رهیبه پرهام خ یرا باز کرد با حال بهتر شیهاچشم

 بود... سپاسگزارش

 _ممنونم.

 _بابت؟

 او را پس بزند. توانستینم پرهام

 .دانستیرا نم لشیدل گر،ید زیچ ایبود  ترحم

 _حواست بهم هست...

 او گذاشت. ینهیس یرا گفت سرش را رو نیا لگونین

 ...ایفارغ از غم دن یلحظات یبرا

 اش...عشق تشنه از

 آزاردهنده... یبود و نبودها از

 ...انیپایمشکالت ب از

 اش کرد.ممنوعه یعالقه نیاز ا زیاو متصل شد و وجودش را لبر به

 ...دیکشیپرهام را نفس م او

 تمام تار و پودش... با

 احساسش... تمام

 .دیطول نکش هیاز چند ثان شتریحال اندک خوبش ب نیا اما
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 قدم به عقب برداشت. کیپرهام او را از خود جدا کرد و  ییهاقدم یصدا با

 آن شش نفر و مادرش در گردش بود. نیب لگونیکنجکاو ن نگاه

 !یاستاد مهربان _چه

 بود. یزن مو بلوند و چشم آب یصدا نیا

 .دیرا در هم کش شیهااخم لگونین

 کرد؟یم شانمسخره

 یبا بدخلق کردیکه دستکش چرم بدون انگشتش را باز م یپس داد و در حال لگونیاسلحه را به ن پرهام

 گفت:

 نه؟ ادی_بهم نم

 گره کرد و گفت: اشنهیرا مقابل س شیهادست وآنی

 _نه.

او را بزند  خواهدیلحظه فکر کرد م کی لگونیخم شد که ن شیرفت و رو وآنیبه سمت  یطور پرهام

 .دیپر امیلیو و سویو رنگش مانند آ

 پرهام فقط نگاه غضبناکش را نثار او کرد و مغرضانه گفت: اما

 .دینکن یاستاد به ظاهر مهربون رو عصب نی_پس بهتره ا

 زد و از آنجا دور شد. یاز دادن هشدارش پوزخند بعد

 خشکش زده بود. یمدت وآنی

 زودتر به خود آمد. سویآ

 لگون؟ی_ن

 و اندوه بود. یدر اوج نگران شیصدا

 وا داشت. رتیرا به ح لگونیکه ن آنقدر

 لرزانش پاسخ داد: یصدا با

 _بله؟

 و او را بغل نکند. دیایکه جلو ن گرفتیخود را م یجلو یانگار به سخت سویآ

 شد. رهیپلک بست و دوباره به او خ هیچند ثان یناراحت با

 است. دهیمادرش برق اشک را د یهادر چشم کردیحس م لگونین
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 _حالت خوبه دخترم؟

 _بـ... بله.

 سر تکان داد اما نگاه از او برنداشت. یبه سخت سویآ

 جوان. یدخترتون باشن بانو دیبا شونی_ا

 گفت: یخود را جمع و جور کرد و با لحن سرد سویآ

 اسکارلت. نطورهی_هم

 .ستی_همون که از خون خودت ن

 او را نگاه کرد. یو طور بد دیگردنش چرخ یرو سویآ سر

 کرد. خکوبیو خصومت بود که اسکارلت را م نهیمنجمد و پر از خشم و ک یبه قدر نگاهش

 .نادر، اما ترسناک او بود یهااز آن نگاه نیا

 لگون؟ی_ن

 به خود مسلط شد. لگونین

 .آمدیبه نظر م فیضع شانیجلو دیافراد نداشت، پس او نبا نیاز ا یمادرش دل خوش اگر

 _بله مادر؟

 کج شد. سویلب آ یگوشه

 دخترم. اتییدا شیپ یبر یتونی_م

 آخرش را کش داد. یعمد دو کلمه از

 از آنها فاصله گرفت. یحرف چیزد و بدون ه یپوزخند تلخ لگونین

 آورش باز دارد.نگاه نفوذ کننده و دلهره یرا گرفت تا او را از ادامه سویآ یشانه امیلیو

 بالخره دل از اسکارت کندند. سویآ چشمان

کارآموزها و  ناتیباشم، اما دوست ندارم حضور شما باعث به هم خوردن تمر یبد زبانیم خوامی_نم

 .باشه دشونیاسات

 به سمت عمارت حرکت کرد. وآنیرا گفت و بعد از انداختن نگاه آخرش به  نیا

 را انتخاب کرده بود که به پرهام برخورد کند. یریعمد مس از

 کردیخود حس م یهمراهانش را رو هیو بق وآنیکه نگاه  ییاما از آنجا افت،ی اریهم او را کنار د باز

 قدم شود.توقف نکرد تا خود پرهام با او هم
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 بود. یهنوز هم عصب رهامپ

 .شنیدماغ م ی_گفته بودم مو

 .امی_منم گفته بودم از پسش بر م

 دهینقشه کش اتیبرکنار یو آدام نبودن تا حاال ده بار برا امیلیکه اگه امثال رافائل و و یدونیم نمی_پس ا

 بودن.

 _آره.

 که دنبال آتو گرفتن از توان. یدونی_م

 _آره.

 نداشت راه او را سد کرد. دیبه آنها د یکه کس ییدر جا وان،یا یرو پرهام

 .هیباهات چ شونیدشمن لیکه دل یدونیم نمی_و ا

 شد. رهیخ وانیکنار ا اسی یهاگل یبا حزن نگاه از اون گرفت و به بوته سویآ

 ".اههی_چون نصف من "س

 اصالح کرد: پرهام

 ".کی_"تار

 سر تکان داد. یبا تمسخر تلخ سویآ

 نداره. ی_هه... فرق

 . انکارش نکن.یستی. چون تو بد نستیبد بودن ن یبودن به معن کی_داره. تار

 منتظر به او چشم دوخت. نباریا سویآ

 _خب؟

 نجواگونه گفت: پرهام

 ترسناک بودن رو بده. یمعن تونهیم یکی_اما تار

 زد. ییپشت سر حرفش لبخند پر معنا و

 فعال شدند. سویآ یهارندهیگ

 باز نگه داشت و گفت: هینرا چند ثا دهانش

 ضعف دارم... هی_من 

 دوباره اصالح کرد: پرهام
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 _از نظر اونا.

 .شدندیتر مهر لحظه براق سویآ یهاچشم

 _آره آره...

 قوت تو هم بشه. یبه نقطه لیتبد تونهینقطه ضعف از نظر اونا م نی_و ا

 ..هی_فقط کاف

 مستبد. نطوریتر و همترسناک ،یباش ترینمه جد هی هی_کاف

 بشکن زد. زیوجدآم یبا حالت سویآ

 _درسته.

 او زد. یاطراف را از نظر گذراند و به شانه پرهام

 شو! ی_پس شبا آفتاب

 دار به او بنگرد.و خنده اگونهیرو یسرش را کج کند و با حالت سویبدجنسش باعث شده بود آ لبخند

 قدم شد. شیبه او برسد خودش پ لگونین نکهیرا تنها گذاشت و قبل از ا سویآ پرهام

 و با حرص گفت: دیلبش را به دندان کش لگونین

 بودن؟ یک نای_ا

 .میادامه بد ناتمونویداخل تمر میگردی. ما برمستی_مهم ن

 برداشت. شیهاگوش یرا از رو یآورد و گوش نییاش را پااسلحه لگونیساعت ن کیاز  بعد

 به هدف نخورده بودند. شیرهایاز ت یمین

 به خطا نرفته بود. شیهاکیاز شل کی چیروحا برخالف او ه اما

 ابرو باال انداخت. ارید یجدا شد و برا راندازهایت فیاز رد یو خودپسند تیرضا با

 نگفت. چیه ارید

 تر و تودارتر شده بود.روزها ساکت نیا

 به کار آنها نداشت. یکار گرید

 بود. لگونین یباعث خوشحال نیا و

 کند. یبا او باز خواهدیروحا چرا همچنان م تدانسینم اما

 کنارش افتاد. یاهیکه سا کردیبا حسرت به هدف روحا نگاه م داشت

 .رو شدروبه اریبرگشت با د یتصور کرد پرهام است، اما وقت ابتدا
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 جا خورد هم پکر شد. هم

 کند؟ ریاو را تحق خواستیم دوباره

 .دیچیتفنگ پ یتر به دور دستهاو را باال آورد و انگشتانش را محکم یهادست ارید

 .یوقت اسلحه دستت نگرفت چیچون تو ه هی_قبول دارم کار سخت

 کرد. جادیاو فاصله ا یپاها انیخود م یپا با

خودته رو  یروکه روبه یزینگاه نکن، چ گرانیداره. به اهداف د قیبه تمرکز دق ازیکار ن نی_پس ا

 .نیبب

 کرد. میرا تنظ شیهاو ارتفاع دست ستادیاو ا پشت

 هم نبود. زاریب ایمهربان نبود، اما پر تمسخر  شیصدا

و کنار سرش خم شده بود آهسته کنار گوش او نجوا  دهیرا به آغوش کش لگونین بایکه تقر ییانجا از

 کرد:

. تو فقط یستیاتاق ن نیا یتو یهاکدوم از بچه چیه ای. تو روحا، پرهام و یتونیفکر کن که م نی_به ا

 .یخودت

 .دیانگشت او قرار داد و ماشه را کش یرا رو انگشتش

 به وسط هدف نشست. بایتقر گلوله

 نگاهش کند سرد گفت: نکهیفاصله گرفت و بدون ا نیبهت زده و شرمگ لگونیاز ن ارید

 کن. نیتمر ادی_ز

 رفت. و

 رها شد. هیچهارپا یرو لگونین

 بود که گرفتار تنش شد؟ یچه حرارت گرید نیا

 .خوردیتکان نم شیاز جا روحا

 گفت: یکج کرد و با تان سر

 کرد؟ ییاالن تو رو راهنما نی_ا

 شانه باال انداخت. حالیب لگونین

 مقابل هدفش پرت کرد. زیم یاش را رواسلحه روحا

 بود. شتریبشر نرم بشه ب نیا نکهیسنگ از آسمون، از ا دنی_احتمال بار

 .شدندیکم همه داشتند متفرق م کم
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 استراحت بود. میتا

 .گشتندیبرم شیهادو روز آخر هفته را کارآموزها به خانه شهیهم

مثل سابق به محفل رفت و  توانستندینم گرید یهفته کیآنها دانشجو بودند از  شتریهم که ب ییآنجا از

 آمد کنند.

 شهر هم نبودند. نیاز آنها اهل ا یمین

 است. دهیکش نجایچطور کارشان به ا کردیواقعا درک نم لگونین

 اند.محفل شده یخود را رها کرده و پناهنده یخانه و زندگ چطور

 شد. نهیاو را برانداز کرد و دست به س یسر تا پا روحا

 . چته امروز؟یپنچر شهی_تو هم که هم

شد  یچ دونمیبود بهم سر بزنه. بعد نم بودم و سلما اومده داریافتاد... من ب یاتفاق هی... صبح دونمی_نم

اتاقم بودم اما  یهم به هوش اومدم بازم تو یرفت... وقت جیسرد شد... سرم گ هویکه حس کردم بدنم 

 دفعه پرهام باال سرم بود. نیا

 روحا برق زدند. چشمان

 _خب؟

 چپ چپ نگاهش کرد. لگونین

و نگران نگام  دیجور ناام هیشدم  داریب دید ی. وقتدیکشیم گاری_خب که خب... کنار تختم نشسته و س

 هم نگفت. یچی. هرونیکرد و رفت ب

 تا بلندش کند. دیکرد و دست او را کش ینچ روحا

جا  هیبعد از ظهر  میکوفت کن یزیچ هی یغذاخور میشده... گورتو گم کن بر ی_منم فکر کردم چ

 .میدعوت

 متعجب گفت: داشتیاو قدم برم یکه پا به پا یدر حال لگونین

 _کجا؟

 نوبت روحا بود که به او چپ ببندد. نباریا

جا  هی یخوردیاواخر چته تو؟ هر شب مغز منو م نی... اایچونیپیرو م ایمهمون یست دار_چند هفته

 واسه من؟ یاالن بچه مثبت شد ،یخوشگذرون میبر

 از او رو برگرداند. لگونین

 بود: زهیانگیب شیصدا
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 و سر و صدا رو ندارم. یوصله شلوغ_بچه مثبت نشدم فقط ح

 گرشاست. ی. تولد َکنهییاین یتونینم ویکی نیخدمتت عرض کنم که ا دیبا حوصلهی_خب خانوم ب

 .فتادین اشیدوهزار لگونین

 !؟ی_چ

 به خود گرفت. هیحالت گر روحا

 . دوست دختر گرشا.نهی... منظورم آذخردیعقل... ب نیری_نفهم... کودن... ش

 گفت. یو آهان دیخند لگونین

تولدش از طرف باباش رو نشونمون بده تا چشامون در  هیهد وامیبشه؟ ب یاونجا که چ می_خب بر

 بابا! الیخی! باد؟یب

گرشا زنده و  ییاین ندفعهیبا خودته. ا میتو هم تصم نمیکادو تولدش رو بب وامیب رمی_آره اصال من م

 هیاو را در آورد:( گرشا داداشمه... گرشا  یجلو چشات از من گفتن بود. )بعد ادا ارهیات رو ممرده

 ست...ست، صرفا جهت نمونهدونه

 از خنده غش کرده بود. گرید لگونین

 راه برود. توانستیو نم دهیاو را چسب یشانه

 هم به خنده افتاد و او را به عقب هول داد. روحا

 هم... خندهی_تو رو خدا نگا... پررو پررو م

 شکمش را گرفت و صاف شد. لگونین

 .گرفتیم یروحا نبود او افسردگ نیا

 گفت: دهیبر دهیبر

 کنم... خوبه؟! هی... کنم... گرکاری_چ

 هم نخند! ی_نه فقط مثل اسب آب

 بودند. دهیرس یبه در ورود گرید

 را گفت و به آن سمت برگشت. نیا روحا

 بکند. گریرا برگرداند تا نگاه د شیبود نشد، اما بالفاصله رو دهیآن متوجه آنچه د کی

 ... اونجا رو نگاه کن دختر... پشمام!ی_ه

 یکه از در ورود یکه بر چهره داشت کنجکاو به افراد یاسرش را چرخاند و با آثار خنده لگونین

 شد. رهیخ شدندیداخل م
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 زد: ادیزده فر جانیگل از گلش شکفت و ه ناگهان

 !هانهیآ ییخدا... اونم دا ی! وامانینر یی_دا

 !ره؟یکه فلوِر چالق کنارش راه م یهمون ه؟ی_اون لباس نظام

 نکرد. یبند نبود و به حرف زشت آخر او هم توجه شیپاها یرو لگونین

 _آره.

 به او انداخت. یهینگاه عاقل اندر سف روحا

 ییما ییواقعا برادر مادرته. از قضا اونم عشقته و کال دا شیکیتو. فقط هم  یدار یی_ماشاال چقدر دا

 !!!؟ییبه گرشا و هوتن بگن دا خوانیتو هم م یهابچه یعنی! یکنیصداش نم

 به استقبال مهمانانشان آمده بود. تیآفرود

و از مرد کنارش درخواست کرد که اول او را به  دیفلور خواهرانه او را به آغوش کش دنید با

 .بردیدرمانگاه م

و با حرکت سر قبول  دیکش شیبه موها یبه تن داشت دست یکه لباس نظام یقامتجوان و خوش مرد

 کرد.

 کرد. بیراهرو تعق چینگرانش همسرش را تا گم شدن در پ نگاه

 خسته هم بود. انگار

 .کردندینگاهش به آن دو افتاد که آنجا خشکشان زده و آنها را نگاه م دیچرخیم یوقت

 _پروشا؟

 کم نشد. اشیوا رفت اما از خوشحال یکم یمینام قد نیا دنیاز شن لگونین

 خندانش بازتر شد. یچهره لگونین دنیهم به آنها جلب شد و با د مانیتوجه نر باالخره

 !ی_اِ... چشم آب

 .دیدوان دوان خود را به او رساند و محکم به آغوشش پر لگونین

 .ختیاو را به هم ر یو اندک موها دیخند مانینر

 !شناختمتیعمرا م یذاشتیلنزم م هیلوس کوچولو؟  هیختیچه ر نی_ا

 .دیاو را بوس یو عالقه گونه یو با دلتنگ دیخود را باال کش لگونین

دلم براشون  یلی... خیاوردیچطورن؟ کاش اونا رو هم م نایو نار دای. خاله آرشییایتو هم م دونستمی_نم

 ...دمیند کیفندقتون رو از نزد چیتنگ شده... ه

 و آهسته کنار گوشش گفت: دیلپ او را کش یبا مهربان مانینر
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 !رسه؟یبهم م یچ ؟ی_اگه بگم آوردمشون چ

 و مشتاق گفت: دیشده بود غش غش خند زانیاش آوکه لب و لوچه لگونین

 _واقعا؟ پس کجان؟

دنبال  امیخونه بود، بردم گذاشتمشون اونجا تا خودم ب نیدختر خوب. آرشاو نجایا ارمشونیکه ب شدی_نم

 مامانت.

 .یکرد ی_کار خوب

 .کردیو آن دو را نگاه م ستادهیبرگشت که همانجا ا هانیسمت آ به

 خود را جمع و جور کرد. لگونین

 کرد! یشوخ یکی نیبا ا شدینم

 نتوانست مانع لبخندش شود. اما

 گفت: جانیاو را از نظر گذراند و با ه یهادور لباس کی

 بکنم جناب سرگرد؟! زتونیماچ از رو صورت آنکارد شده و تم هی_اجازه هست 

 .دیسر او را به آغوش کش هیزد و چند ثان یرنگلبخند کم هانیآ

 کن. یات شوخ. برو با عمهری_خ

 اعتراض کرد: مانینر یکمال ناباور در

  ؟یمرد حساب یبه زن من دار کاری_چ

 خنده گفت: نیاو زد و ح یبه شانه لگونین

 نه عمه... بذار بسوزه... گم،ی_ولش کن... من به اون خاله م

 کن برن استراحت کنن. شونییبه جاش راهنما ز،یکم مزه بر لگون؟ی_ن

 .شدینکوهش هم در آن حس م یبود که کم سویآهنگ و پر مهر آخوش یصدا نیا

 .ستادیا لگونیکنار ن شیبایغل کرد و با لبخند زهر دو را ب دیبه آنها رس یوقت

 شده. شعوریب کمیاواخر  نیا لگونی. ننیمعطل شد نجایکه ا خوامی. معذرت منی_خوش اومد

 و هم معترض شد: دیدوباره هم خند لگونین

 _مامان؟!

 و گفت: دیچرخ کردیرا تماشا م سویآ یفتگیکه با ش مانیبه سمت نر بعد

 ؟یجا نخورد یکی نیا دنی_واقعا از د
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 اشاره کرد و در همان حال صادقانه گفت: یبه سمت سویآ

 . اومدنش رو احساس کرده بودم.شمینم ریوقت غافلگ چی_نه. من ه

 رفت. سویو آ هانیابرو باال انداخت انداخت و همراه آ لگونین یبرا مانینر

 _منم که کشک.

 برگشت. نیخشمگ یبه سمت روحا لگونین

 نبود! ادمی_اِ اصال تو رو 

 داد. یخال یو جا دیاش بخورد خندروحا به چانه نیمشت سنگ نکهیاز ا قبل

 

 

 

 .ادیبراتون تا حالتون جا ب ارنیشربت خنک ب هی گمی. االن منی_راحت باش

 انداخت. گرشید یپا یرا رو شیمبل سه نفره نشست و پا یرو هانیبا فاصله از آ مانینر

 شدن. نجایا ی. بالفاصله با زنش راهابیاما برادرتو در... من سرحالم یدار ی_اتاق قشنگ

 شد. رهیخ هانیبه آ ییو خوشرو یگرفت و با مهربان یآنها جا یروروبه سویآ

 باشه. ومدهین شیپ یمشکل دوارمی. امنیدیند یا_خوشحالم که صدمه

 .دیمالیرا م شیهاخم شده بود و با دو انگشت دست راستش چشم شیپاها یرو هانیآ

 .کردیم دادیاش بدر چهره یخوابیب

 هیخوردن اما حالشون خوبه. فلور هم که جز  ریشده بودن. فقط دو سه نفر از افرادم ت ری_نه غافلگ

 .دهیند یبیآس یچندتا زخم سطح

 را بلند کرد. سرش

 اما قدردان او را نگاه کرد. خسته

 رشونیگ دردسریراحت و ب نقدریکه چطور ا رتهی_از کمک بزرگت ممنونم. سرهنگ هنوز هم در ح

 .گفتمیرو بهش م لشیقطعا دل رفتیمحفل لو نم تی. اگه موقعمیانداخت

 شد. ترقیعم سویآ لبخند

تو  یول کنم،ینم غیمن در یداشته باش ازیبارها بهت گفتم که هر وقت به کمک ن ه؟یچه حرف نی_ا

. به هر حال خوشحالم یهم بخاطر فلور قبول کرد نباری. ایمن نداشت یبه همکار لیوقت م چیخودت ه

 .یام کردممنون بابت آوردن فلور... شرمنده نکهیرفته و ا شیخوب پ زیکه همه چ
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 صاف شد. هانیآ

 .نجایا ادی_به محض آزاد شدنش اصرار داشت اول ب

 به در خورد. یاتقه

 .دیایبلند خواست که داخل ب یبا صدا سویآ

 قرار داد. زیم یرا رو ییرایپذ لیق شد و وساوارد اتا ینفش زیر دختر

 گفت: سویاز رفتن او آ بعد

 ول کن نبودن. دنشیدی_آره مهمونامون تا نم

 ؟ی_مهمون دار

 آن را حس کند. یانگشتان هر دو دستش فشرد تا خنک نیشربتش را ب وانیل سویآ

. بخاطر نجاینظارت به کارامون اومدن ا یمتحد و عضو محفل برا یاز کشورها یتعداد ندهی_آره نما

 .نجایمهمان پر بودن و واسه استراحت آوردمتون ا یهااتاق نیهم

 شربتش را مزه مزه کرد. مانینر

 .میمونینم نجایا ادیما ز یول هیدنج ی_اتفاقا جا

 _چرا؟

 بمونه. تونهیبرگردم تهران، فلور تا هر وقت که الزمه م دیاالن دوباره با نی: من همهانیآ

 اومدم دنبال تو. نی: منم که به سفارش آرشاومانینر

 را داد: هانیاول پاسخ آ سویآ

همراهت باشه و اون  خوامیها هم ماز بچه یکیبخور. از  نجای. ناهار رو همیااما خسته کنمی_درک م

به  نی. از اادیب فرستمشی. فردا مدارمینگه نم نجایروز ا هیاز  شتری. فلور رو هم بنهیپشت فرمون بش

 راحت. التیخ ذارمیبعدم براش محافظ م

 :دیچرخ مانیبه سمت نر سپس

 دارم که تو راهن. گهیچندتا مهمون د هیبرگردم خونه.  تونمی_اما من قبل از ناهار نم

 .دیخند مانینر

 _بازم؟

 زد. یجانیلبخند ب سویآ

 جار و جنجال داره... کمی یکی نی_ا

 هم بود... نطوریهم
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 ناهار نشسته بود در اتاق زده شد و هاندا داخل آمد. زیکه با آنها سر م یزمان قایت بعد دقدو ساع چون

 .دنی_بانو؟ انگار رس

 و مضطرب بود. نگران

 ...سویاز آ شتریب

 بلند شد. زیگفت و از سر م یدیببخش سویآ

 را بخورند تا او برگردد. شانیراحت غذا الیآنها خواست با خ از

 چنگ زد. یرا از جالباس اهشیس شنل

 :دیقدم شد پرسدر را بست و با هاندا هم یوقت

 _کجان؟

 نمونده برسن. یزیاز دخترا خبر آورد که چ یکیاالن  نی_هم

 درن! یاالن جلو نی. اونا همدنیرس گهیبگم که د دی_خب با

 به پس افتادنش نمانده بود. یزیو چ زدیقلب هاندا در دهانش م گرید

 _مادرت کجاست؟

 داخل عمارت سر و صدا به پا شه. خواستی. نماطیرفته تو ح انای_با دا

 _خوبه.

 .دیلرز نیعمارت زم یو قرار گرفتن مقابل در ورود دنیچیمحض پ به

 :دیاو را گرفت و نال یشانه اریاختیب هاندا

 .هیعصبان یلی_نه... اون خ

 لب گفت: ریز سویآ

 .ستی_مهم ن

تا اعماق وجود طرف مقابل  توانستیکه م ختیدر نگاهش ر ییو چنان سرما ختیرا به دوش آو شنلش

 .ندازدینفوذ کند و او را از پا ب

 ملکه بود. او

 هم قصرش... نجایا و

 بکند. یاهانت نیکوچکتر ارانشیحق نداشت به ملکه و  یکس

 انسان بود. او
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 برتر... نژاد

 .یگریر از هر نژاد درا او داشت، کاملت زیچ همه

 رفت... شیپ یترس چیه یب پس

 شدند. اطیوارد ح یگریبا او گروه د زمانهم

 .کردیگرما ساطع م لومترهایخشم نگاهشان تا ک یو شعله لرزاندیکل عمارت را م شانیهاقدم

 .ستادیا تیانسان بود کنار آفرود یملکه کی یستهیکه شا یجلو رفت و با همان صالبت سویآ

 رهبر... یبانو کیابهت  با

 .دیمقابل خود د یبا چشمان براق عسل ییمو طال یرا باال گرفت و زن سرش

 به صف شدند. یاو چشم نقره دیاز دختران مو سپ یاو گروه کنار

 ...کمان

 ...ریشمش

 ...خنجر

 مسلح بودند. یزیهر چ از

 زد: ادیگران تمام شده بود پس دست راست خود را باال بلند کرد و بلند فر سویآ یبرا نیا

 _کمانداراااان...

آمدند و گارد  رونیها بدختر محافظ از پشت درختان و بوته یبه س کیچشم به هم زدن نزد کی در

 گرفتند.

 بود نگاه مغرورش را به زن دوخت و خشک گفت: ستادهیو هاندا ا تیآفرود انیکه م سویآ

 .دایتی_سالم آم

 .شدیم ترنیخورده بود و هر لحظه خشمگ کهیارتش کوچک پشت سر او  دنیاز د دایتیآم

 _دخترم رو بهم برگردون.

 در کالمش نداشت. ینرمش چیه سویآ

 .یجنگ اومد ی_اما تو انگار برا

 را نشانه گرفت. تیآفرود دایتیبّران آم نگاه

 ...کردیرا در خود محو م ییبایز نیا نهیبود، اما ک بایز انایهمانند دخترش دا چشمانش

 !تیآفرود یطرف کرد یما رو با چه کسان نی_بب
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 هشدار داد: سویآ

 _مواظب حرف زدنت باش.

 _تو ساکت باش!

 باال رفت: سویآ یصدا ولوم

 _نه، تو ساکت باش!

 او رها کرد. یبرو و برگشت آن را به سو یو ب دیکش رونیخود ب ردانیاز ت یریت دایتیآم

 کرد. یحرکت خطر را خنث کیفقط با  سویبکشد اما آ ادیفقط توانست فر تیآفرود

 دست سالمش را باال آورده و مقابل خود گرفته بود. دوباره

 در هوا متوقف شد. دیبه کف دست او رس یوقت قایدق ریت

 صدا کرد. یتق بعد

 .ختندیر نیچوب به زم زیر یهاآرام آرام در هم شکست و تکه ریت

 آن را شکسته باشند. ینامرئ یبود که دستان نیا مانند

 :دیکش غیج یناباور و عصبان تیآفرود

 ! حد خودت رو بدون!دایتیآم یطرف هست ی_بدون با چه کس

 :دیزل زد و غر سویبه چشمان آ جوزهیآزرده شده بود ست رشیت دنیکه از به هدف نرس دایتیآم

 ...تینه آفرود ؟یکنیاطاعت م نایتو از ا ز؟یموجود نفرت انگ نیانسان؟ ا نی_ا

 او را برانداز کرد و ادامه داد: یتا پا سر

 یدورگه کی... دهیو پل اهیاز اون س یمیانسانه... ن مهین نی... استیانسان کامل هم ن کی یزن حت نی_ا

 !فیپست و کث

غرش  انیاش موحشت زده غیج یخارج شد و صدا تیاز دست آفرود انایلحظه بود که دست دا همان

 رهام گم شد.آلود پغضب

گرفت و از  انایدا یگلو ریرا لرزانده بود خنجرش را ز تیو آفرود سویدل آ یکه حت یرحمیبا ب پرهام

 اش گفت:هم چفت شده یرو یهادندان نیب

بودن  دیپل یواقع یخطاب کن... تا معنا دیو پل اهیاون رو س یمهین گهیبار د کی... گهیبار د کی_فقط 

 رو نشونت بدم.

 محض فرو رفت. یانگار در خاموش نیحبس شد و زم نهیدر س هانفس
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 یشده بودند که هر نادان ریاش سرازافتاده نیچ یشانیاز پ یدرشت عرق با چنان شدت و سرعت قطرات

صبر و تحملش را  شتریهم ب دیوقت است لب به خون نزده و نور خورش یلیحدس بزند خ توانستیهم م

 .سنجدیم

 داد. یرا به ترس و نگران شیفروکش کرد و جا دایتیآم خشم

 .ستیبه او نگر دهیآورد و هراس نییرا پا کمانش

 _نه... لطفا...

 بسته بود. انایدا یهیگر یهاش را به روگوش پرهام

 ؟یریرهبر نشونه بگ کیرو به سمت  رتیت بیکه به قصد آس یجراتو به خودت داد نیا ی_به چه حق

 ؟یهست یک یتو فکر کرد

 درمانده و مضطرب شده بود. دایتیآم

 نزنند. یانداخت و به همراهانش عالمت داد تا دست به کار اشتباه نیرا به زم کمانش

 .دادیتکان م نیرا به طرف سرش

 را به خود فشرد. انایدا پرهام

نجات  نهیآراگون گرگ یهاکه دخترت رو از چنگ دست پرورده م؟یکه در حقت کرد هیجواب لطف نی_ا

 االن جبرانش کنم؟ نیهم ییخوایم م؟یددا

 .دیلرزیم دایتیمانند آم تیآفرود

 از او... شتریهم ب دیشا

به بار خواهد  یاچه فاجعه سو،یهمان آ یعنینقطه ضعف پرهام  یکه دست گذاشتن رو دانستیم خوب

 آورد.

 آهسته و با آرامش پلک زد و آرام نجوا کرد: سویآ

 _پرهام؟

 ه؟ی_چ

 مادرش. شیبره پ_ولش کن. بذار 

 گه؟ید یکنیم ی_شوخ

 بود. یتیاز هر گونه غرض و بدن یعار سویآ لحن

 :شدیدر آن حس م یحسرت محسوس اما
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. خصومت اونا با ما هم به خودشون مربوطه. ما راه خودمون رو میاونا مشکل ندار ی_ما با فرقه

 .میریم

 .ستادیا دایتیبه جلو برداشت و درست مقابل آم یقدم

 زد. یلبخند مهربان شیخالف چند لحظه پ بر

 ست؟ین نطوری! امیهم دار تیانسان جهیدر نت م،یما انسان دا،یتی_بله آم

 .دیدینم یگرید زیکوچکش چ یانایدا یجز تقالها دایتینگاه آم اما

 .کردیرا لحظه درک م نیاو در ا یاحساس ترس و درماندگ یبه خوب سویآ

 مادر بود. کیهم  او

 .کردیاز فرزندش فکر نم ریبه غ یزیچ چیبه ه یطیشرا نیهمچ در

 غرورش... یحت

که  یو در حال دیکش شتریداشت زه کمانش را ب ییبود و سربند طال ستادهیا دایتیکه پشت سر آم یدختر

 پرهام را هدف گرفته بودند گفت: رشیچشمانش هم مانند ت

 .دایتیبزنمش بانو آم تونمی_م

 مضطرب گفت: دایتیآم

 نه... ال،ی_نه آ

 همچنان خونسرد بود. سویآ

 او توقف کرد. یو رو دیچرخ دایتیآم یسرگشته نگاه

 ...انای... خصوصا دارهیتو من و گروهم رو بگ یمن دوست ندارم نحس ؟ییخوایم ی_ازم چ

 مخالفت سر تکان داد. یتلخ لبخند زد و به نشانه سویآ

 ...تتیذهن نیا ی_متاسفم برا

 گفت: یبلند یو با صدا دیکش یقیعم نفس

 _پادرا؟ پادرا؟

پشت  قایو دق وستیبه آنها پ دیکشیاو را م یعمارت انتظار صدا اطیاز ح یاکه انگار گوشه پادرا

 .ستادیسرش ا

 گفت: دایتیبدون چشم برداشتن از آم سویآ

 یلحظه نیکه تا آخر ی... همون دو زنای_من الماسم... رهبر محفل... مادرم رامونا و جدم آند

 ادته؟یشما کشته شد،  یچشما یجلو ای... بانو آنددنیها جنگفرقه نیو صلح ب یدوست یعمرشون برا
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 او زد. ینهیانگشتش را به س کردیدر قلب خود احساس م یاندوه و رنج با

 یجلو قای... اون دقرهیکه امکان داشت دخترت هم بم یمرد... همونطور نهیگرگ هی_اون به دست 

و جون کندنش رو تماشا  نیستادیرفت... و شما ا ایشد... با درد و زجر از دن دهیشما گلوش در یچشما

پس به ما  شدهکه در گذشته مرتکب اشتباه  هیاون از نژاد همون انسان نی... چرا؟ چون معتقد بودنیکرد

. چرا؟ چون باور تا تماشا کنه... جلو رفت و دخترت رو نجات داد.. ستادیچه! اما اون شب برادر من نا

! یانسان واقع کیاسطوره...  کی... رزنیش کی... ایمثل آند یداشت که از نژاد انسانه... از نژاد زن

 پس... کنهیت کامل میبگه به ما چه! اما تو دلش گفت انسان بودن رو، انسان تونستیم

 .دیعقب کش نباریادامه نداد و ا سویآ

 .کردیم ینیدلش سنگ یتلنبار شده رو یهاحرف

 بود. افتهیآنها  ختنیر رونیب یبرا یفرصت االن

 او شده بود. یچهره خیم دایتیآم

رو وقف خدمت به محفل و اهداف  اشیانسان مثل من. زندگ کی ؟ینیبیافزار منه... مهم آب نی_و ا

 اش کرده.طلبانهصلح

 وزاند.سبز را س نیکه از آن بلند شد زم یگرفت و آتش نیدستش را به سمت زم سویآ

را  ینوار آب اطیح یگوشه یدستش را باال آورد و از داخل فواره یحرف چیهیپادرا ب دیکنار کش یوقت

 .ختیآتش ر یو رو دیکش رونیب

 بلند شد و آنها خاموش شدند. یها دودبرخورد آب به شعله از

 با پوزخند گفت: سویآ

 نجایکه ا یمرد نی. استیاون ن هیافزار خطاکار رو داره اما شبپادرا هم همون قدرت آب ؟ینیبی_م

 !ستین یافزار هست، اما لعنتآب ینیبیم

 را آزاد کرد. انایدا یعصب یبا حالت زیبه پرهام اشاره زد و او ن گریبار د کی

 شنل بلند او پنهان شد. انیرساند و م دایتیدوان دوان خود را به آغوش آم دختربچه

 گفت: یبچرخد و برود به سرد نکهیبار آخر آنها را نگاه کرد و قبل از ا یبرا سویآ

 چیرو برسون. بهش بگو ه غاممیپ سیخودت آرتم یبرو... اما به همتا نجای_دخترت رو بردار و از ا

افزار خطاکار انسان آب . بگو همون اندازه که اونرهیبه دل نگ ندگانشیگذشتگان رو از آ ینهیوقت ک

 ییجلوه نده. و تو درونان هم اشتباه کرد، پس فقط ما رو مقصر ندونه و انسانها رو ب ایدر زادیبود، پر

... اون دوست منه، یدونیم ریانسان، حق مهیو ن زیانگرو بخاطر اطاعت از مِن نفرت تیکه آفرود

چه  گهیشما د نیمن باز هم کنارم موندن بب کیتار یمهیدخترانش هم محافظان من. اگه با وجود ن

 .دایتیدادن. بدرود آم حیکه منو بهتون ترج نیهست یموجودات



 

 behtarinromanha.irبرای دانلود جدید ترین رمان ها به وبسایت بهترین رمان ها مراجعه نمائید .                                     246

 اشر : بهترین رمان هان                          ندوری: زهرا با سندهینو                   طوفان)جلد دوم ماه خاموش( راثیرمان: م

 و تاپ شلنش در هوا از آنجا فاصله گرفت. چیو با پ برگشت

 و پراکنده شوند. رندیبگ نییرا پا شانیهادختران محافظ عالمت داد تا کمان به

 .وندندیبه او بپ زیتا دوستانش ن ستادیعمارت به انتظار ا وانیهم در ا خودش

 .کردندیآنها را نگاه م ینه چندان دوستانه یعمارت جمع شده بودند و گفتگو یدر ورود یاریبس

 ...مانیو نر هانیجمله آ از

 همه را متفرق کرد. هاندا

 گفت: ینشانده بود با اوقات تلخ اشیشانیبر پ یکه اخم نگران مانینر

 .یزنیسر و کله م ییآدما نطوریبا ا نجایا دونستمی_نم

 بود. دهیجوابش را نداد چون پرهام رس سویآ

 هنوز آشفته بود. یول دیخواب تشیاز عصبان یکم دیآن دو را د یوقت

 .دیرا هم برادرانه به آغوش کش مانیکوتاه دست داد و نر هانیآ با

 گفت: نیرا نگاه کند سرسنگ سویآ نکهیا بدون

 باال. رمی_م

 آنجا را ترک کرد. و

 انگار دلخوره. ادیکه بوش م نطوری_ا

 .دیدست کش شیپوزخند زد و به موها مانیحرف نر نیبه ا سویآ

 نکرد. شیبه اتفاقات چند لحظه پ یااشاره چیه هانیآ

 و بعد از چند لحظه مکث گفت: دیرا به آغوش کش سویآ تنها

 .کنمی_به داشتنت افتخار م

 اش داشت.را در چهره یو خشک تیاز او جدا شد همان جد یوقت

 بود انداخت و گفت: ستادهیها اپله یبه فلور که باال ینگاه

 . مواظب فلور باش.رمیم گهی_من د

 با محبت دست او را فشرد. سویآ

 منتظره. مراقب خودت باش. نتیخواستم باهات تا تهران بره. کنار ماش یکی_حتما. از 

 از عمارت خارج شد. یلب ری"خدانگهدار" ز کیتکان داد و بعد از گفتن  یسر هانیآ

 گفت: ربطیب کردیو رفتن او را تماشا م ستادهیا بیکه دست به ج مانینر
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 !یمنت کش یبر یتونی_حاال م

 پله را نشانش داد.راه زشیآمطنتیبا لبخند ش و

 ...مانی_خفه شو نر

 را فرا خواند. اریقرار داد و بعد سلما و د تیلب روح او را مورد عنا ریاول ز سویآ

 .نیخبر بد لگونمیخونه. به ن میریم ن،یاریها رو ببچه نی_بر

 آنجا را ترک کردند. مانیبه همراه نر یاحرف اضافه چیو خزان را گرفت و بدون ه رانیم دست

 از حد پرهام به خود را کنترل کند. شیب تیوقت نتوانسته بود عالقه و حساس چیه

 .شدیسر راهشان سبز م یمختلف یبود و با ظاهرها نشانیدر کم شهیهم خطر

 دایتیرها شده از کمان آم ریت ای کندیم یرا خال شانیهاقدم ریباشد که ز یاچاله کیبه شکل  توانستیم

 او را هدف گرفته است. ینهیکه س

 له کرد.شان مقاببا همه شدیم یکند، ول ینیشبیآنها را پ شهیهم توانستینم او

 خودش بود، نه پرهام! یجان هم برا نیخود بلد بود محافظ جانش باشد و ا او

 پرهام! یساخته نبود، حت یاز دست کس یکار شد،یم روزیکه خطر بر او پ دیرسیم یهم روز اگر

 به او جواب پس دهد. یزیهر چ ینداشت برا یلیدل پس

دست  ش،یهازخم یو حت اشیماریب ایاو، سالمت  یمرگ و زندگ اریکه اخت گرفتیم ادی دیبا پرهام

 .ستیخودش ن

 نداشته باشند. شیرو یاثر چیتوقع داشته باشد خطرها ه ایانگار بداند حق ندارد او را سهل جهینت در

 شد. نیدر هم و صورت مغموم سوار ماش یهابا اخم سویآ

 ندارند... یگذشت ده سال باز هم نتوانسته بود به پرهام بقبوالند که همه مثل او عمر دراز و طوالن با

 نرم و حساس داشت.  یقلب ،یدر مقابل او بر خالف آن ظاهر سخت سنگ برادرش

 داشت. اشنهیاز همان در س زین سویعشق هر چه بود، آ آن

 بجنگد. ریکه با تقد توانستینم اما

 برسد. یریگجهینت نیبار هزارم به ا یبرا زیتا خودش ن گذاشتیرا تنها م پرهام دیبا

 ...شهیهم مانند

 _مامان؟ حالت خوبه؟

 .چرخاندیرا به اطراف م هدفشیشده و نگاه ب ادهیپ نیبداند، از ماش نکهیا بدون
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 .ستیآورد و او را نگر نییسرش را پا رانیلحن پر غرور اما نگران م با

 .دیحرف خم شد و سر او را به آغوش کش بدون

 گفت: یاخفه یبا صدا رانیم

 ؟یی_بازم دا

 شد. رهیلبخند زد و به چشمان خمار پسرش خ اریاختیب سویآ

 !یاون بش هیتو هم شب خوادیدونه پرهام بسمه، دلم نم هی_

 لبخند بزند. زین رانیکه کنارشان برخاست باعث شد م یاو کودکانه ینخود یهاخنده یصدا

 مامان؟ شمیم یک هی_من شب

 در آغوش گرفت. رانیو همراه با م دیرا به سمت خود کش شیو دلربا بایدختر ز سویآ

 عشق به دو فرزندش نگاه کرد و آرام گفت: با

 اگونهیو رو پردازالیرو سراغ ندارم که مثل تو اخالق و رفتارش خ یکس چی_متاسفانه من اطرافم ه

 باشه خزان!

 هم بلند شد! مانینر یخنده یصدا بارنیا

 یسرسبز و باصفا اطیآنها وارد ح یبا تنها دست سالمش انگشتان خزان را گرفت و پا به پا سویآ

 اش شد.خانه

 .آمدیم یابچگانه یهیگر یصدا

بود و انتظار آنها  ستادهیا داد،یدستان خود تکان م یکه رو یقد بلند با نوزاد یدختر یدر ورود مقابل

 .دیکشیرا م

 یخود را به آنها رساند و در حال غیبمب ترکانده بودند از جا جست و با ج شیپاها ریکه انگار ز خزان

 تا به دختربچه برسد ذوق زده گفت: دیپریم نییکه باال و پا

 مون...کوچولوشو آورده خونه ینی_مامان... مامان... خاله ن

محصور شده بود بردارد،  یکه در قاب شال آب دایآرش دیچشم از صورت گرد و سف توانستیکه نم سویآ

 و گفت: دیخند

 آورده... زمی_آره عز

 را بغل کند. سویتر آنوزاد در آغوش همسرش را گرفت تا او راحت مانینر

 وار در گوشش خواند:و زمزمه دیبا مهر پشت او را مال سویآ
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 ییایب یحد که از تهران بچه بغل پا ش نینه تا ا یول ،ینداشت منو یوقت طاقت دور چیه دونستمی_م

 !نجایا

 او کوفت. یبه شانه یو مشت آرام دیخند زیر دایآرش

 داداشم تنگ شده بود! یدلم برا ومدم،ی_بخاطر تو ن

دست راست او بگذارد  یدختر کوچکش را رو خواستیم مانیکه از نر یو در حال دیمستانه خند سویآ

 کرد. ییشان را به داخل راهنماهمه

 گشت. نیبه دنبال آرشاو شیهامحض وارد شدن چشم به

 کرد. دایپ یرا در آشپزخانه در حال آشپز او

 برگردد و نگاهش کند. نیو باعث شد آرشاو دیخند دوباره

 اش گرفته بود.هم خنده نیآرشاو خود

 .یومدیشب م یموندیم گهی_عجب... د

 !کردمیکارو م نیحتما ا ینیبیتدارک شام رو م یتو دار دونستمی_اگه م

 را گذاشت. تابهیاز تاسف تکان داد و در ماه یسر نیآرشاو

 خنده داشت! یو ظاهر مالقه به دست گرفتن واقعا هم جا کلیآن ه با

 .ومدهیپوشک بچه هم عوض کردم و صدام در ن ی. من حتدنشهیخجالت کش ی_جا

 گفت: یالیخیمبل به آشپزخانه نشست و با ب نیکترینزد یرو سویآ

 !یو باز منو گرفت یدونستی... خوبه مگهید نهیو قهرمان هم یداشتن زن ناج ی_بد

 سرش را باال آورد. دیآیدر نم نیآرشاو یصدا گرید دید یوقت

 گذاشت و گفت: زیم یرا کنار او رو یچا ینیطلبکار س یابا چهره نیآرشاو

 در بره! اتیحاج آقا، بخور خستگ یسر کار برگشت_تازه از 

 سر تکان داد. شخندیبا ن سویآ

 _ممنون حاج خانوم!

 _ال اله اال هللا...

 رفت. برهیو یدوباره رو سویآ یهاشانه

شال او را  یشد که چگونه با ملچ و ملوچ گوشه رهیآورد و به نوزاد در آغوشش خ نییرا پا سرش

 .دیمکیم

 دختربچه را نوازش کند. فینرم و لط یو گونه اوردیرا باال ب گرشیدست د توانستینم
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 نشست. شیبا حسرت به تماشا تنها

 رنگ آن...و چشمان هم یکم پشت مشک یموها

 خود را از پدرش به ارث برده بود. یشرق ییبایز ناینار

 ...ناینار ،یبل

 .کردیم یرا تداع خواهرش یچهره اش،یهم، دختر چشم و ابرو مشک مانینر یبرا ایگو

 شد. رهیخ مانیو به صورت نر دینگاه محزونش را باال کش سویآ

 که زنده نماند... یخواهر

 ماند... یباق مانیبر دل نر شهیداغ نبودنش هم و

 ندانسته بود؟ زشیوقت پرهام را مسبب مرگ عز چیاو ه ایآ

 داشته باشن... یشرق یچهره هیهام دوست داشتم بچه شهی_هم

 را نگاه کند. نایتا نار شدیم زانیمبل آو یو از دسته ستادهیکنارش ا اشیچشم رنگ خزان

 گفت: یدورتر از او نشست و با خونسرد یکم نیآرشاو

 تو! یرو کم کن یهام به خودت رفتن. حداقل برابچه ی_پس خوشحالم که چهره

 .دیخند مانینر

 صادقش گفت: شهیکرد و با لحن هم یقیتبسم عم دایآرش

 چشما رو دارن. نیترتو قشنگ یهابچه سو؟یآ یگیم ینطوری_چرا ا

 .دیخزان را بوس یشانیو با محبت پ دیچرخ سویآ

 شد. رهیداشتند خ یااگونهیبه چشمان درشت او که حالت خمار و رو سپس

 و سبز... یاز رنگ طوس یبیترک

 !دیخزانش نخواهد رس یبه پا ییبایدر ز یدختر چیکه ه خوردیم قسم

 و سبز بود. یاز طوس یبیپدرم آرتا هم ترک ی_آره... چشما

 را نگاه کرد. ایمان یچشم حالت چهره یگوشه از

 او رنگ غم گرفته بودند. چشمان

 داد. دایو او را به آرش دیرا بوس نایانگشتان کوچک و حساس نار سویآ

 با ترحم گفت: دایآرش

 ؟یدیوقت ند چی_پدرتو... ه
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 نشست. ایمان لچریکنار و نباریوسط سالن را دور زد و ا زیم سویآ

 _نه...

 را گرفت و نوازش کرد. ایمان یدهیچروک دست

 شد. رهیاو خ نیو معنادار به چشمان اندوهگ قیعم سپس

 بود... دهید ایمان اما

 داشت... ادیپدرش آرتا را به  او

بال و پرشان  ریرا نداشت، آرتا ز یگریخردسالش کس د یسویبود و جز آ پناهیکه تنها و ب یزمان آن

 را گرفت.

 قرار داد. اشیمردانگ یهیسا ریآرشام آنها را ز یبود که جا آرتا

 بوده است... یداشت که پدر او چه بزرگ مرد ادیخوب به  ایمان دانست،یهم نم یکس هر

 _اما عکسشو دارم. من کامال به اون رفتم.

 کرد: یدوباره کنجکاو دایآرش

 ؟یچ _مادرت

 زد. یبارلبخند غم سویآ

 چشمامون. شتری... البته بمیهاش به اون نرفتکدوم از ما بچه چیبود. ه ی_اون چشم و ابرو مشک

 ن؟یستیمگه فقط تو و پرهام ن ن؟یا_چندتا بچه

 گفت: عیسر مانینر ابدیسوال سخت ب نیا یبرا یپاسخ سویآ نکهیاز ا قبل

 همراه مادرش مرد. اون فقط پرهامو داره. شیوقت پ یلیهم داشت که خ گهیبرادر د هی سوی_آ

 اسمش رو بپرسم؟ شهیم یشی... اگه ناراحت نمامرزدشی... خدا بی_اله

 گفت: یلبش را تر کرد و به سخت سویآ

 _رهام...

 مردن؟ ی_مادرت و برادرت چطور

 سر هم کرد: یناچارا دروغ سویآ

 _تو تصادف...

 متاثر شده بود. دایآرش

 ...زمی_عز
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باز کرده  نیبپرسد سر صحبت را با آرشاو یگریفرصت کند و سوال د دایآرش نکهیقبل از ا مانینر

 بود.

 گذاشت. ایمان فینح یسر بر شانه نباریدوباره برگشتهپ و ا سویآ

 .دیسر او کش یدست لرزانش را رو میآرام و مال زین ایمان

 .دادیشده بود و به شدت آزارش م زانیآو بانشیاز گر یبیعج یهم که هنوز بود دلشوره هنوز

 .ساختینگران نم نیاز ا شیرا ب سویو آ آوردیخود نم یبه رو گرید یول

 چسباند. سویرا بست و سرش را به سر آ چشمانش

 .دیهم سر رس لگونیساعت پنج عصر بود که ن یحوال بایتقر

 همراهش آمده بود. زین روحا

کرد و  ییراهنما لگونیزده شده بود هر دو را به اتاق ن رتیمتعجب و ح دایکه از آمدن روحا شد سویآ

 برد. وهیشربت و م شانیبرا

 با پته پته گفت: لگونیکه ن کردیم دادیاش بدر تمام چهره یجا خوردگ نیا ایگو

 ... تولد... تولد دوستمونه...میجا دعوت هیمن و روحا... امشب  یعنی_مامان... ما... 

 گفت. یآهان آرام کردیاو گوش م یهاو به حرف ستادهیکه دست به کمر در چهارچوب ا سویآ

 بود... نیموضوع ا پس

 نرم کردن او آورده بود... یروحا را صرفا برا لگونین

 بود! لگونیاجازه خواستن ن تربیعج نیاز ا اما

 سرکش و نافرمان دخترش آمده بود؟! یبر سر خو چه

 شناسمش؟ی_کدوم دوستت؟ من م

 گفت: تفاوتیتخت پرت کرد و ب یخود را رو روحا

 .یی_گرشا صفا

 گفت: یرکیبا ز سویآ

 تولد اون بود. شیشش ماه پ نی_هم

 .دیبه سرعت پر لگونین رنگ

 بخاطر خنده کش آمده بودند. سویآ یهالب

 ... نامزدش...زهی_چ
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 .دیبر دیتونینداره. م ی_اشکال

 ناباورانه چند بار پشت سر هم پلک زد. لگونیو ن دندیروحا باال پر یابروها

 ؟ی_چ

 شانه باال انداخت. سویآ

 .دی_گفتم بر

 ؟یستین یاالن عصبان یعنیمامان؟  یگی_واقعا؟ راست م

 ی. تا به حال کشمینم یوقت عصبان چیمن ه ییبخوا یزیمودب و با احترام ازم چ نطوریا شهی_اگه هم

 اومده؟ شیپ یاتفاق نیهمچ

 پراند: یزیطبق معمول چ روحا

مثل آدم اجازه بخواد؟! برام ابهام به وجود  لگونین نکهیا ایعمه  یو اجازه بد ینش یعصبان نکهی_ا

 اومد!

 تشر زد: لگونین

 _روحا!

 _باشه بابا...

 گفت: تیبا جد سویآ

 ن؟یدیپرهامه. فهم ی. بردن و آوردنتون هم به عهدهیخونه باش ازدهیساعت  دی_اما با

 به خود گرفت. یظاهر مثال خوشحال یول دیدر دل نال لگونین

 زد و گفت: یزورک یلبخند

 _باشه. ممنون.

 را بلند کرد. شیفنرها غیج یتخت انداخت و صدا یخود را کنار روحا رو سویرفتن آ با

 کوتاهش را به عقب راند و پکر گفت: یمشک یموها

 .شهی_زهر آدم م

 رفت. سهیاز خنده ر یبلند یناگهان با صدا روحا

 بود. دهیشکم خواب یو رو دهیچرخ

 گفت: یناله مانند یدهانش گذاشت و با صدا یرا رو دستش

 اسکله... قمی... اسکله... رفای_خدا
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 زد و معترض گفت: هیدستش تک یرو لگونین

 _چته تو؟

 ییخدا شه؟یناراحت م یمهمون ادیپسر مورد نظرش باهاش م نکهیاز ا ی_آخه ابله... کدوم دختر

 .یکنیساله رفتار م جدهیه فدهیه یدخترا هی! شب؟یاریادا در م یدار ای یخودت

 .ادیهمراهمون ب نکهینه ا اره،یو م برهیتر برو بذار سوار شم... اون مارو م_هوش آروم

 صورت او نگه داشت. یمتر یاش را در چند سانتبرداشت و صورت سرخ شده زیبه سمت او خ روحا

 نجوا کرد: یزده و موذ جانیه یلحن با

 یلی. خادیکه باهات ب یکنیم یکار هی. خب آخه مغز... یشیست ناراحت مرفتارات بچگانه گمی_م

 ؟یاریبه اون مخت فشار ب کمیسخته 

 بشه؟! یکه چ ادی_وا، ب

در حال غش کردن از شدت خنده  شیپ یهیثان یروحا چنان در هم رفت که انگار نه انگار س یافهیق

 بود.

 :دیدر آورد و رو به آسمان نال هیگر یادا

 بود؟! یچ گهیخلق کردنت د نوی... نونمون کم بود؟ آبمون کم بود؟ اایخدا ی_ا

 و رو به او ادامه داد: دیبا هر دو دست بر سر خود کوب بعد

ت طرف باها نکهیواقعا از ا یعنی! ؟یکنیم ینقش باز یدار ای یبشه! تو واقعا عاشق یکه چ ادیب گهی_م

 ده؟یبهت دست نم یحس چیه یچند ساعت باهاش وقت بگذرون یبرا یبتون ایبشه  یجمع هیوارد 

 ما رو؟! یمسخره کرد

 انداخت. نییو شرم زده سرش را پا دیلب گز لگونین

 ...گفتیم راست

 شد؟یخود داشته باشد خوشحال و شوق زده نم یکوتاه پرهام را برا یمدت نکهیاز ا واقعا

 کرد. دنیدرون بدنش شروع به جوش یحرارت درجا

 رو گفت:داغش چسباند و کم یرا به گونه دستش

 _خب چرا...

 را تکان داد. شیهاشانه روحا

 گه؟ید نهیا اشفهیهواتو نداره؟ وظ یو چهار چشم ستی! مگه اون همه جا مراقبت نگهی_خو تمومه د

ناچاره  یفتیممکنه به خطر ب یکه اونجا تو اون شلوغ یو وانمود کن یرو مخش راه بر کمیپس اگه 

 نه؟یاز ا ریتو؛ غ ادیباهات ب
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 _درسته...

به خودت بده. اول بهش زنگ بزن و خبر بده بعدشم آماده شو. عجله کن. فقط  یتکون هی_پس بلند شو 

 هامون به فنا بره...مخالفت کنه همه نقشه هویاول بهش نگو که  نیهم

 برداشت. زیم یرا از رو اشیگفت و گوش یدیپر ترد یباشه لگونین

که به چشمان مصمم و قاطع روحا زل زده بود شماره را گرفت و آن را به گوش خود  یحال در

 چسباند.

 بوق... کی

 بوق... دو

 بوق... سه

 .شدیم یاز بوق قبل دتریناام لگونین گذشتیچقدر که م هر

 .دادیپاسخ م شیهابه تماس عیسر شهیهم پرهام

 ...یدرنگ چیه بدون

 بود. دهیفایصبر ب پس

 گفت: وسانهیتماس خاتمه داد و ما به

 .دهی_جواب نم

 از رو برود. خواستیروحا نم انگار

 بده. امی_پ

 ؟ی_چ

 بده بهش. امیپ گمی! م؟یچ پرسهیم گمیم ی... هر چیو نخودچ ی_چ

 بگم بهش؟ ی_چ

 به او کرد. یهینگاه عاقل اندر سف روحا

 همونو. ؟یبگ یچ یخواستیم ی_زنگ زدن

 چشمان مضطربش نگه داشت. یرا باال آورد و جلو یگوش لگونین

 .دیلرزیکردن م پیتا نیح انگشتانش

 _فرستادم.

 ؟ینوشت ی_چ
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 .ینگفت یدعوتم. گفتم بهت خبر بدم بعدا نگ ییجا هی_نوشتم: سالم، من امشب 

 زد. یروحا برق شرور چشمان

 دختر بود. نیدر خون ا طنتیش کال

 هوشمندانه بود. ه،ی_عال

 کنم؟ کاری_حاال چ

 کنم... کاریچ گهی... دوباره مگهیمنو ناز کن! خب تن لشتو جمع کن بلند شو برو حموم د ای_ب

حوله به  یلب ریز یبه او زد و بعد از دادن فحش یمحکم و دل خنک کن یبا حرص پس گردن لگونین

 دوش وارد حمام شد.

 .دید ششیآرا زیم یآمد روحا را پا رونیب یگرفت و وقت یاساعته مین دوش

 .ستادیکمد ا یرا خشک کرد و جلو شیسرعت موها با

 بپوشم؟ ی... چی_ه

 خونسرد گفت: روحا

با  دی( پوششت بادیاش کشپروتز شده یاقلوه یهالب یاومد...)رژ لب قرمز را محکم رو امیپ تی_گوش

 شه. میمورد نظر تنظ یآقا ومدنین ایاومدن 

به سراغ  عیزده بود قفل آن را باز کرد و سر رجهیش اشیگوش یاول او رو یکه با همان جمله لگونین

 رفت. شیهاجیمس

 بود! خودش

 رفتنتو بگو" قی"ساعت دق

 _چه خشک!

 گفت: دهیو ترس دیبود از جا پر دهیکنار گوشش شن قایروحا را دق یکه صدا لگونین

 ؟یشیکنار آدم ظاهر م هوینفهم... چرا  دی_زهرم ترک

 گفت: دیرا از دست او گرفت و الق یگوش روحا

 به من چه... ی_تو کور

 زبان او شود. فیحر توانستیوقت نم چیه لگونین

 اکتفا کرد. یازبان به دهان گرفت و به چشم غره پس

 کرد و خونسرد گفت: پیرا تا یزیبا عجله چ روحا

 .گهیساعت د می_گفتم ن
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 _خب؟

 فقط فرستاده: باشه!... ستایی_وا

 اش را مرتب نمود.دکلته شیهانیصورت او پرت کرد و چ یرا رو یگوش

 نشست و گفت: شیآرا زیم یروروبه دوباره

 عاشق شدنت! نیبا ا یدیخواهرم ر یدنبالت! ول امیبود که م نی_فکر کنم منظورش ا

 .دیکوب زیم یرا رو یو گوش دیدماغ دردناکش را مال لگونین

 ...ی_وحش

رنگش را  یاعصاب خورد کن روحا کت و شلوار آب یرفت و با نظرها شیهاسراغ کمد لباس دوباره

 انتخاب کرد. دنیپوش یبرا

 گفت: کردیم یدر دستش را وارس دیکه تاپ سف یحال در

 ست؟ین یخشک و رسم یادی_به نظرت ز

 .کردیپاشنه بلندش را برانداز م یهاچپ شده کفش یافهیبا ق روحا

 فیک ی. راستادیم شتریبه مدل موهات و رنگ چشات ب نینبابا ا ؟ی... چاوردمیاون قرمزه رو م_کاش 

 بردار. یو کفش مشک

 .ستادیا نهیآ یو جلو دیکت و شلوار را پوش لگونین

 بد هم نبود...!!! نیروحا همچ یقهیسل کردیکه فکر م حاال

 ماستت. نیع یافهیرنگ و رو بدم به اون ق کمی نی_بش

 _الزم نکرده خودم بلدم.

 نشاند. نهیآ یجلو یصندل یبا سماجت او را رو روحا

 رژ لب... تمام! هی یکشیم ملیر هیبه تو باشه  ؟یستیبلد ن گمی_مگه م

 کیکردن  ادهیبرد و بعد از پ شیروحا کار خود را پ لگونین یهاها و مخالفتخالف غر زدن بر

 کرد. شیصورت او رها یرو حیمل شیآرا

 داد و مغرور گفت: شیبه موها یتاب تیرضا با

 .فتهیبزنم قشنگ کارم راه م شگاهیاستعدادما... آرا نیدانشگاهو ول کنم برم دنبال هم گهیم طونهی_ش

 نگاه کرد و با حرص گفت: نهیخود را در آ گریبار د کی لگونین

 ... زود باش.شعوریساعت شد ب می_ن



 

 behtarinromanha.irبرای دانلود جدید ترین رمان ها به وبسایت بهترین رمان ها مراجعه نمائید .                                     258

 اشر : بهترین رمان هان                          ندوری: زهرا با سندهینو                   طوفان)جلد دوم ماه خاموش( راثیرمان: م

 دهیخر نیآذ یو اصرار روحا برا یلیمیکه با ب یاهیسرش انداخت و بعد از برداشتن هد یرو یشال

 بود از اتاق خارج شدند.

 از مادرش نبود. یخبر

 یخداحافظ دیرا بوس مانیو نر دایصورت آرش یهول هولک نکهیشمرد و بعد از ا متیرا غن فرصت

 آمدند. رونیکرد و از خانه ب یسرسر

 در پارک شده بود. یجلو ییآشنا براق و یمشک نیماش

 تا به او برسد با اخم گفت: کردیکه قدم تند م روحا

 منتظره؟ پس چرا زنگ نزده؟ یاز ک نی_ا

 به راه انداخته بود. اشنهیدر س یمیعظ یسر و صدا لگونین قلب

 ست؟یامشب حالش خوب ن گهیبهم م یحس هی_چرا 

 کامش را تلخ کرد. گاریتند و تلخ س یرا باز کرد بو نیدر عقب ماش یوقت

 سرفه کرد و اشاره کرد اول روحا سوار شود. زیبار ر چند

 گرفت و در را بست. یکنار او جا بعد

 به روحا دوخت و خشک گفت: نهیسرخش را از آ یهاچشم پرهام

 ؟یری_تو هم م

 _آره.

 چشم چرخاند. لگونیسمت ن به

 خش داشت: شیصدا

 وقت داده؟ ازدهیساعت ده__طبق معمول مادرت تا 

 _بله.

 را روشن کرد. نیماش

 به کارم برسم... تونمی_خوبه... منم م

 دنده عقب گرفت و از محوطه خارج شد. اول

 کرد. ادیسرعتش را ز دیبه جاده رس یوقت

 یبه مقصد الم تا کام حرف دنیکدام جرات نکردند تا رس چیآدرس را داد و ه یبا همان اوقات تلخ روحا

 د.بزنن

 بار گفت:آمد و کسالت نییپرهام هم پا شدندیم ادهیپ نیمورد نظر از ماش یالیو یجلو یوقت
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 .میتموم شه بر گارمیس نی_صبر کن

 :دیکرد و حساس پرس زیچشم ر روحا

 ؟ی_چ

 زده شد: جانیه لگونین

 تو؟ ییای_باهامون م

به آنها خصوصا  یانگشتانش پک بزند نگاه تند انیم گاریبه س نکهیداد و قبل از ا هیتک نیبه ماش پرهام

 انداخت. لگونین

بشم؟  التیخیکم سن و سالن ب یمشت جوجه الکل هیست و همه شبانه یپارت هیکه چون  ی_توقع ندار

 .امیب نجایمحال بود دردسرش رو به جون بخرم و باهات تا ا دادیاگه مادرت اجازه نم

 مزه کرده بود. لگونیتلخ و گزنده بودند اما به دهان ن شیهاحرف نکهیا با

 کرد. یناباورش را به روحا دوخت و نامحسوس ابراز خوشحال نگاه

 ما نبوده... یادآوریبه  یازی_انگار ن

 باز شد. ششیپرهام را برانداز کرد و ن یسر تا پا یابا نگاه موشکافانه روحا

 گفت: آرام

 زده... پیچرا ت گمی_م

 به ساعتش انداخت و سرد گفت: یگاهن پرهام

 .یگفت یچ دمی_شن

 بلند قهقهه زد. یبا صدا یشرم چیه یو ب پروایانداخت اما روحا ب ریسرخ شد و سر به ز لگونین

 زد. دشیپرهام را نگاه کرد و به قول روحا خوب د یچشم ریز لگونین

 و کراوات بسته بود. دهیپوش دیسف راهنیپ کیفقط  چارهیب

 مدل بودند. یو ب شانیهم پر شیموها یحت

 جادیدر آن ا یتفاوت دنیاست و لباس پوش یاو ذات تیگرفت و در دل اعتراف کرد که جذاب یاضعفه دل

 !کندینم

 خاموش کرد و گفت: شیپا ریرا ز اشمهینصفه و ن گاریباالخره س پرهام

 .می_بر

 و جلو افتاد. دیکش ینفس راحت روحا
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 ...یچند وقته که بد فاز بچه مثبتا رو گرفت هی ؟یچشم آب یخورینم یچی_چرا ه

 او نکرد. یارادهیمست و ب یبه خنده یبا حرص چشمانش را بست و توجه لگونین

 روحا ول کن نبود. اما

 گفت: یادهیلحن کش با

 شد...؟ به خانوم برخورد...؟ ی_اوووو چ

 .دیدست کش شیخم شد و مستاصل و درمانده به موها لگونین

 در آن حالت ماند. یاهیثان چند

کنار هم قرار دادن او و پرهام، حاال  یبرا دنیباور کند که روحا بعد از آن همه نقشه کش توانستینم

 .کردیشبش را خراب م نطوریا

 دختر چه مرگش بود؟ نیا

 کرد؟ینامتعادل رفتار م نقدریا چرا

 سر لج داشت؟ یچه کس با

سطل  هیخودم برم با  تونمیم شهیواطلب نم یاش بخوره؟ اگه کسبه کلههوا  رونیببره ب نویا یکی شهی_م

 آب سرد برگردم!

 انداخت و آرام گفت: دیخندیبه روحا که همچنان م ینگاه ناراحت هلن

 ...برمشی_من م

 _نه.

 به سمت پرهام برگشت. زیافراد دور م یهمه نگاه

 .برمشی_خودم م

 افزود. لگونین یشانیبه پر اشیدورگه و وحش یصدا تعصب

 بلندش کرد. زیبه زور شباهت داشت از سر م شتریکه ب یو با حرکت دیروحا را چسب یسفت بازو پرهام

 یلحظه کیهوتن در  فتدیب نیبه زم نکهیقبل از ا یزده رها شد ول رتیح یشراب از دست روحا جام

 آن را در هوا گرفت. یو باور نکردن بیعج

 .دندیاتفاق افتاد اما همه آن را د هیثان کیدر  فقط

 را بکند. یکار نیبا آن سرعت عمل بتواند چن ینداشت کس امکان
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 لب زد: دیدزدیکه نگاهش را م یبرگرداند و در حال زیم یحبس شده جام را رو نهیبا نفس در س هوتن

 بود... یاراد ری_غ

 اش شد.متوجه یخوانهم از لب لگونیو ن دیشنیحرفش را نم یکس یقیموس یدر آن هلهله و صدا مسلما

 او زوم کرده بود. یدهیدستان لرزان و رنگ پر یکرده و رو کیچشمان ترسناکش را بار پرهام

 .کردیدهانش باز مانده و گنگ نگاهش م ،یروحا هم با وجود مست یحت

 .دیبرادرش را چسب یشد و مضطرب بازو نییهلن باال و پا یگلو بکیس

 باهات حرف بزنم... دی_با

 بلند شد و با او رفت. مهیآنها سراس یرهیفرار از نگاه خ یسر تکان داد و برا هوتن

شوند دنبالشان کرد و سپس برگشت و دوباره با  دیناپد تیجمع نیکه آن دو در ب یپرهام تا زمان چشمان

 .دیروحا را کش یخشونت بازو

 تنها شد. لگونیرفتن آنها هم ن با

 شد. لشیدوست زن زل یاش را خاراند و دست به چانه مشغول تماشاگونه حوصلهیب

 یحساب اشیعمل یبارب یتولد عروسک یحدس او و روحا درست از آب در آمده بود و گرشا برا انگار

 به خرج افتاده بود.

 پر زرق و برق... یسانتافه کی

 انداز را داشت...از نظر روحا و او حکم پس نیا البته

 ...رفتیم رجهیدر پول ش نیگرشا بعد از ازدواج با آذ چون

 کوبهیم ویبه اون ناز نیماش کشهینداشته دو روز نم ینامهی_شک ندارم با اون دست فرمون و گواه

 ...ییجا یوارید یربرقیت یدرخت

 !خرهیبراش م گهید یکی_بکوبه... بابا جونش 

بود نتوانست خود را کنترل کند و  دهیخود را شن یدو دختر پشت سر یکه ناخواسته گفتگو لگونین

 رفت. سهیگذاشت و از خنده ر زیم یسرش را همانجا رو

 وجود داشت. یکیبار اریمرز بس هیبه نام گر یقو اریبس یخنده و حس نیا نیب یول

 افراد بود... نیمانند ا زیاو ن یهادغدغه یروز کی

 .کردیجدا م هیشده بود و او را از بق دهیکش یبلند وارید گرانیخودش و د انیحاال م اما

 .کردیفرق م شیهادغدغه

 تر شده بود.پخته دیشا
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 نه... اما

به  یآورکسالت یباشد تا مرحله یافسردگ اهیکوتاه مدتش با سگ س ینیاز اثرات همنش نیا دادیم حیترج

 !ینام پختگ

 را دوست نداشت... یپختگ نیا او

 که... هیهمون ل؟یه نکه همراهت اومد هیآقاهه ک نی_ا

 تکان داد. دییتا یسرش را به نشانه یبا دلمردگ لگونین

 گفت: نیانداخت و اندوهگ زیم یپرهام رو یخال گاریبه پاکت س ینگاه

 که افسار دلم رو گرفت و به ناکجاآباد برد. یمروتی_همون ب

 اش را فشرد.شانه مانهیپکر کنار او نشست و صم هلن

 ...کمی... فقط... فقط رسهیبه نظر نم ی_آدم بد

 کامل کرد: لگونین

 .احساسهیو ب روحی_خشک و ب

 گفت: نیغمگ یبه سمت او سر چرخاند و با لبخند بعد

 ؟یبگ یخواستیم نوی_هم

 در حال رقص دوخت. تیسرش را کج کرد و نگاهش را به جمع هلن

 _دروغ چرا... حالت چشماشو دوست ندارم...

 .دیدوباره خند لگونین

 و گزنده... تلخ

 زده هم گرفتار همون چشما شدم. بتی_منه مص

 شد. رهینامعلوم خ یاآورد و به نقطه نییرا پا سرش

 شده بود. نیاز حد سنگ شیب جو

 را عوض کرد: بحث

 _هوتن کو؟

 گرفت. یانگشتان خود را به باز هلن

 .ادی... االن مهیی_دستشو

 .دینپرس یزیچ گریگفت و د یلب ریز یاباشه لگونین
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خواهر و برادر را  نیا بیو غر بیرفتار عج یِ مانده بود کنجکاو نیخودش کم بودند، هم مشکالت

 بکند.

 گفت: یشانیکه ناگهان هلن با پر کردیم ریخود س یو فرسوده قیتفکرات عم در

 _اون روحاست؟

 :دیچشم چرخاند و پرس تیبه سرعت در جمع لگونین

 _کو؟

 شده بود. زیخمین هلن

 اه کن... تو تراس.نگ نوروی_ا

و انگار  ستادهیبر در تراس ا هیکه تک دیرس ییاو را دنبال کرد به روحا یانگشت اشاره یوقت

 تعادلش را حفظ کند. توانستینم

 آن را بچسبد. شدیو دوباره مجبور م خوردیبه محض جدا شدن از چهارچوب تلوتلو م چون

 و به سمت او رفتند. دندیدو از جا پر هر

 را گرفت و نگران گفت: شیبازو ریز لگونین

 _حالت خوبه؟

 روحا سرخ شده بود. صورت

 هم فقط سمت چپ صورتش بود... دیشا

 تون متنفرم..._از همه

 مات ماند. لگونین

 گفت؟یچه م او

 ؟ی_چ

 .دیهلن چسب یبعد از پس زدن دست او به شانه روحا

 چنگ زد. تیرا در جمع یگریفرد د یبازو بعد

 خود را از آنها دور کرد. یبه هر کس هیادامه داد و با تک نطوریهم

 زد: ادیفر یو عصب جیگ لگونین

 _پرهام کجاست؟

 دستش در هوا تکان داد. روحا
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 .دیآن را فهم یمعن لگونین یپراندن مگس در هوا ول مثل

 رفته بود... پرهام

 کجا؟ اما

 کنم؟یکه من فکر م یکنیفکر م یزی: تو هم به همون چهلن

 برگشت و دلواپس گفت: زشانیبا عجله به سمت م گونلین

 ...یکنیفکر م یبدونم به چ خواممی_نه... و نم

 پرهام را گرفت. یرا برداشت و شتاب زده شماره اشیگوش

 ...دادینم جواب

 خطاب به هلن گفت: رفتیم یکه به سمت در خروج یانگشتانش فشرد و در حال نیرا ب آن

 برم. تو حواست به روحا باشه، خب؟  دی_من با

 _آخه...

 نبودنمو حس کنه... دونمیم دیهم واسه گرشا جور کن. البته بع یابهانه هینگو...  چی_هلن ه

 زد. رونیب الیرا از مستخدم گرفت و به سرعت از و فشیو ک شال

 گرم بود. یمملو از هوا ،یگون و شرجمخمل شب،

 .افتیآنها  نیرنگ و براق پرهام را ب یمشک وامیب یزوم کرد و در کمال ناباور هانیماش نیب

 اش را جلب نکرد.توجه یمشکوک زیچ چیرا نگاه کرد ه نیبه آن سو رفت و داخل ماش یوقت

 و درمانده در اطراف چشم چرخاند. مستاصل

 او را رها کند و برود؟ کهویممکن بود پرهام  چطور

 شد؟یه ممحافظت از او چ پس

 پر تمسخر از درونش برخاست: ییندا

دختر  هیدشمن رو بپوشن و به  یهستن که بخوان لباس نامرئ یتر از اونآدما پرت نیا دهی"البد فهم

 بزنن..." بیآس

 .دیکش یغیو ج دیبا هر دو دست سرش را چسب لگونین

 افتاده بود؟ یپرهام و روحا چه اتفاق نیب آخر

 .دیخز الیپر دار و درخت پشت و یمحوطه یرو رانشیح نگاه

 معلوم نبود. یزیدوانده و چ شهیآن ر یدر همه جا یکیتار
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 ...ساختیآشکار م لگونین یرا برا زهایچ یلیخ اما

 .دیبه آن سمت دو تعللیو ب یفکر چیه بدون

 .زدندیرا م شیو پا کردندیسرعتش را کم م شیهاکفش

 بودند. مزاحم

 هر دو کفش را شکست. یمادرش با پرهام خم شد پاشنه یمبارزه یادآوری با

 هم نبود، مجبور شد چندبار آنها را به سنگ بکوبد. هایراحت نیا به

خود را  یگوش ینداشت چراغ قوه یکیپرسه زدن در تار ییاز تنها یخوب یکه خاطره ییآنجا از

 رفت. شیروشن کرد و در جنگل پ

 بود تا زخم شود و خون لخته ببند. دهیرا به درخت مال شیاز آن بازو قبل

 عیخونش را حس کنند و سر یبو توانستندیپرهام، آدام و او م یهاطبق گفته شد،یاگر گم م ینطوریا

 کنند. شیدایپ

 ادامه داد. رشیکرد و به مس رونیترس را از دلش ب پس

 دنبال کردن وجود داشتند. یبرا یدبخشیرنگ اما امکم اریبس یآلود، رد پاهانسبتا گل نیزم یرو

و او در ظلمات شب فرو  شدیداخل آن محو م یپشت سرش و سر و صداها ینوران یالیرفته و رفته

 .رفتیم

 شان شده بودند؟اش تا به حال وارد جنگل اطراف خانهخانواده ای نیآذ ایفکر کرد که آ نیا به

 مقابلش معطوف کند. ریکرد حواسش را به مس یخود باال انداخت و سع یبرا یاشانه

 خود را در اطراف گرداند. یبار چرخ زد و چراغ گوش کی

 صدا زد: یجانلرزان و کم یصدا با

 _پرهام؟

 نخواهد گرفت. یکه جواب زدیم حدس

 ...دادیادامه م شتریب دیبا

 ...کردیبه قلب جنگل نفوذ م شتریب

 را به حرکت در آورد. شیهادهانش را با سر و صدا قورت داد و قدم آب

 .ترساندیاو را م یوانیح یو هر صدا دیپریاز جا م شیپاها ریهر بار شکستن چوب ز با

 .افتی خواستیرا که م یزیرفت که باالخره چ شیپ یحال آنقدر نیا با

 مانده بود. خکوبیم دیدیکه مقابلش م یزیتمام شده و او از چ بایپاها تقر رد
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 رفت. ترکیرا خاموش کرد و نزد یگوش یقوه چراغ

 چشمانش نگاه کرد. یجلو یبه صحنه یپنهان شد و با ترس و نگران یدرخت پشت

 .دادیم صیتشخ یبه خوب یکیپرهام را در تار بتیپشت ه از

 نشسته بود. یزیچ نیو انگار به کم ستادهیا لگونین یده قدم یدر فاصله او

 خونش را حس نکند و برنگردد. یکه او بو کردیخدا خدا م لگونین

 .ندیحالت بب نیاو را در ا یچشمان به خون نشسته و تشنه خواستینم رایز

 .فتدیاو ب شین یهاچشمش به دندان خواستینم

 حالت خود قرار داشت که حضور او را حس نکرد! نیترهوشو کم نیترپرهام واقعا در ناتوان انگار

 نظر گرفت. ریحال کنجکاو او را ز نیو وحشت زده و در ع پشت درخت پناه گرفت شتریب لگونین

 سر و صدا آنجا را ترک کند. یکه برگردد و ب شدیم نیحس فضول بودن مانع ا نیا

 داد. صیرا تشخ ءیآن ش لگونیدر دستان پرهام برق زد و همان لحظه ن یزیچ

 بود. هایمحفل یآشنا خنجر

 شکار کند؟ خواستیرا م یزیچ چه

 با ترحم در دلش گفت: یصدا

 که فقط خون بهش بده..." یزی"هر چ

وجودش را در بر  یعاد ریغ یآدام افتاد و حسادت ادیپرهام سوخته بود به  یآن لحظه که دلش برا در

 گرفت.

بخاطر  یادغدغه چیه یب توانستیرا داشت و م تیفداکار همچون آفرود یخوشبخت بود که همسر آدام

 بماند. یکند و قو هیاش، از خون آن زن تغذشکار خارج از خانه افتنی

 .شدیم دهیکش واناتیرفع عطش خود ناچارا به سمت خون ح یپرهام نبود که برا مانند

 مانند آدام باشد؟ توانستیداشت م یهمسر ایاگر او هم معشوق  یراست به

 قلبش باال گرفت. ضربان

 خودش... مثال

 کند؟ ریومپا کیحاضر بود خود را منبع خون  او

 که نه... چرا

 ...کردیم شیبا پرهام خود را هم فدا یآغوشلحظه هم کی یبرا او
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 نبود... یزیدادن خون به پرهام که چ یبرا یاقهیدرد چند دق کی تحمل

 اطرافش را حس نکرد. راتییخود غرق شده بود که تغ االتیدر خ آنقدر

 .پوشاندیهمه جا را م یقیو کم کم مه رق دهیچیدر فضا پ یسرد یهوا انیجر نکهیا

 حبس کرده بود. نهیبه خود آمد که نفسش را در س یوقت

 .دیلرز اریاختیاما ناگهان ب دیرا نفهم لشیدل

 .کردیرا حس م ینگاه ینیسنگ

 اند.او را هدف گرفته تیبا سوءن یچشمان نکهیا

 .دیبود سرک کش ستادهیکه پرهام ا ییبه جا دوباره

 نداشت. دیبود و به او اصال د ستادهیا لگونیپرهام همانطور پشت به ن اما

 شده بود. ترکیبه هدفش به او نزد انگار

 مات ماند. لگونین

 کرد؟یم ینیبر دوشش سنگ ینگاه چه کس پس

 .افتیشد و تا قلبش ادامه  لیتبد یسخت یبه سرما فشردیرا در آن م یدست چپش که گوش یگرما

 کرد... نیسنگ زیرا ن اشنهیبود که س نگونهیا

 زد... خیتمام قلبش  انگار

 زبانش را چرا... اریاخت یو نگاه کردن به پشت سرش را نداشت، ول دنیچرخ جرات

زد و خود را  یغیپرهام به شکارش، ج یزمان با حملهاز کنارش، درست هم یشبح مانند کریعبور پ با

 انداخت. نیبه زم

آن را گرفت و محکم  یزده رونیب یشهیدرخت و ر یکه داشت به سرعت تنه یوحشتناک اتیتجرب با

 .دیاو را به عقب نکش یکس ینگه داشت، ول

 پشت سرش را نگاه کرد. دهیرا شکست و هراس اشیخوددار

 .ندیشدن را بب دیروح مانند در حال ناپد کریبود تا آن پ ینگاه کاف کی نیهم یول

 را... مردمکیو ب دیچشمان سف آن

 سرش را... یسوراخ شده یجمجمه

 آلودش را...خون دیسف لباس

 .دندیاو را گرفتند و به سمت خود کش یهاشانه ییهادست
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 زد و به تقال افتاد. یگرید غیج دهیترس

پرهام پناه  ینهیبه س هیو با گر دیبغضش ترک دیاش را دشانه یرو یهادست یحالت انسان یوقت اما

 برد.

 .کردیرا حس م اشنهیاو در س نظمیهراسان و ب یهاطپش

 را... قشیتند و عم یهانفس

 ...یحت

 عطشش را! یحت

 .ستیو چشمان سرخ او را نگر دینگاهش را باال کش مناکیو ب دهیبر نفس

 .دیباریآنها آتش خشم م از

 .دیاو را چسب یباال آورد و چانه دیلرزیم یدست خود را که کم پرهام

 .دیداغ و تندش را به صورت او پاش یهاآورد و نفس نییسرش را پا آرام

 .کردیطوفان درونش را حس م لگونین

 پته پته گفت: با

 ... من...یعنیبود...  نجایا یکی... خواستم... تو رو... ی_من... نم

 یهادکمه دادیلحظه امکان مهر  لگونیکه ن شدیم نییباال و پا یپرهام با چنان فشار ینهیس یقفسه

 را از جا بکند. راهنشیپ

 :دیغر اشیعاد ریغ یهادندان انیم از

 ؟یکنی.. م.ی... چه غلطنجای_ا

 چنبره زد. لگونین یبغض در گلو دوباره

 افتاده بود که حد نداشت. یاترس بدنش به چنان رعشه از

 اندازه در معرض خشم او قرار نداده بود. نیوقت خود را تا ا چیه

 خشم نبود... نیا

 آتش بود... فوران

 _پر...هام...

 یبرد دستش را باال آورد و رو شیشد و آن را تا مرز خرد شدن پ شتریاش بچانه یفشار رو یوقت

 دست او گذاشت.
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او  یبه سمت بازو لگونین یآلود پرهام از چشمان وحشت زدهبود تا نگاه غضب یحرکت کاف نیهم

 شود. دهیکش

به همان سرعت  یاست، ول دهیحاضر بود قسم بخورد که برق ظاهر شده در چشمان او را د لگونین

 محو شده بود.

 .زدینفس م نفس

 گذاشت. شیدر معرض نما شتریرا ب شیبازو زخم

 .دیفرصت استفاده کرد و کنار کش نیاز ا لگونیصورت او شل شده بود و ن یپرهام از رو دست

 فشان خشم او نجات دهد خوشحال بودتوانسته بود خود را از آتش نکهیا از

 باشد نجوا کرد: زیانگوسوسه کردیم یکه سع یلحن با

 نداره، باشه؟ ی_اشکال

 را بست و محکم فشرد. شیهاپلک پرهام

 مشت شده بودند. زین شیهادست

 کرده است. کیخون مشام او را تحر یکه بو دانستیم لگونین

 کرد. کیبه او نزد شتریرا ب خود

 ... بهم اعتماد کن...شهینم میزی_نه نگاه کن... من... من چ

 را باز کرد. شیهادوباره چشم پرهام

 از اکراه، اما خواستن... پر

 را به گردن او چسباند. شیهالب لگونین

 ...دیبوس

 ...زیانگو هوس نرم

 .دیلرز بر خود پرهام

 ...نطوریهم زین لگونین

 ...ادی... من دردم نمیانجامش بد یتونی_م

 ثابت ماند. لگونین یگلو یپرهام رو نگاه

 او را لمس کرد. زیانگو وسوسه دیپوست سف ارادهیب

 .کردیانگشتانش حس م ریاو را ز یهارگ ندیخوشا ضربان



 

 behtarinromanha.irبرای دانلود جدید ترین رمان ها به وبسایت بهترین رمان ها مراجعه نمائید .                                     270

 اشر : بهترین رمان هان                          ندوری: زهرا با سندهینو                   طوفان)جلد دوم ماه خاموش( راثیرمان: م

 را در آنها تصور کند. شیهافرو رفتن دندان توانستیم

 گرم و تازه... خون

 انسان... خون

 شکار بود... یسن قانون ریدختر باکره که ز کی خون

 کرد. شیهاهیاطراف وارد ر یوزن گرفته یاز هوا ینیسنگ نفس

 دارش گفت:گرفته و خش یکرد و با صدا لیمتما یگریسرش را به سمت د ناگهان

 _نه...

 کرد و برداشت. دایپ نیزم یاو، خنجر را از رو موقعیشوکه از مقاومت ب لگونین

 گفت: نیبکشد دست پرهام مانعش شد و خشمگ شیبازو یآن را رو یزیکه خواست ت نیهم

 _گفتم نه...

در بدنش  یبیعج یحسیکه ب کردیمصمم و قاطع او را نگاه م یچهره رت،یو ح یبا ناباور لگونین

 رسوخ کرد.

 .افتیبدنش گسترش  یهااز چشمانش شروع شد و در تک تک سلول قایدق یحسیب نیا

 دستان پرهام افتاد. یکم بدنش شل شد و رو کم

 از چشمان او آرام زمزمه کرد: رگرشیبدون برداشتن نگاه تسخ پرهام

 _بخواب...

 با دهان باز مانده پلک زد. لگونین

 ...ناتوان

 کرد: نیتلق گریبار د پرهام

 _فقط بخواب...

 .دیکرد و کنار او دراز کش شیپرهام رها لگونیسته شدن چشمان نب با

 ...گشتیبه محفل برم دیبا یاو را خواهد کشت ول یتشنگ نیباور داشت ا گرید

 

 

*** 
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 آرام در را پشت سرش بست و جلو آمد. سویآ

بود که طاقتش طاق شود و  یعصب یحاال آنقدر یشود ول داریاز روز را صبر کرده بود تا او ب یمین

 کنار بکشد. شیپتو را محکم از رو

 شد. رهیو منگ به اطراف خ جیچشمان خمار از خوابش را باز کرد و گ لگونین

 دیرا مال شیهاتخت صاف شد و چشم یرو عیسر دیسرش د یرا باال یو عصبان قراریب یسویآ یوقت

 رفع شود. دشید یتا تار

 _سالم.

 تا چه حد آشفته است؟ سویآ دانستیم

 ساعت را شمرده بود... یهاو عقربه دهیتمام شب را نخواب نکهیا

 نگاهش کرد. یظیدست به کمر شد و با اخم غل سویآ

 خونه؟ یچرا برنگشت شبی_د

 از پشت سرشان گفت: یفیمردانه اما ضع یکه صدا دیبگو یزیمتعجب دهان باز کرد تا چ لگونین

 .یشدیخونه نگران م اوردمشیبود. اگه م ختهیاش به هم ر_معده

 جا خورده بودند. لگونیو هم ن سویوارد اتاق شده بود که هم آ صدایآنقدر ب پرهام

 و گفت: ستیاو را نگر یشده رهیچشمان گود رفته و صورت ت یو آزردگ یبا ناباور سویآ

 سرم من مادرشم پرهام! ری! خشدمیمعلومه که م شدم؟ی_نگران م

 .کردیم یاز نگاه کردن به چشمان دلخور او خوددار پرهام

 اش را پنهان کند.شده فیکه بدن ضع توانستینم یول

 ... پس لطفا انقدر شلوغش نکن.نجایا ارمیها رو مدادم که بچه جیبهت مس شبی_د

 .دادیجواب نم نمیتو خاموش بود و ا ی_اما بعدش که زنگ زدم گوش

 .دیاش را به پرهام دوخته بود چرخکه چشمان در حدقه گرد شده لگونیبه سمت ن گریبار د سویآ

 پرهام نوشت. شانیظاهر پر یاو را به پا رتیح

 خورده است. کهی نطوریقابل باور آن مرد ا یهابخاطر دروغ لگونین دانستیاو که نم اما

 و آنطرف بچرخاند. نطرفیگذاشت تا صورتش را به ا لگونین یچانه ریز دست

 کنه؟ اتنهیمعا ادیب نیرنگ به رو نداره... االن حالت خوبه؟ بگم آرشاو_نگاه کن 

 دست او را پس زد. اریاختیدر هم رفت و ب لگونین یچهره
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 :دیدردناکش را گرفت و نال یچانه

 ...یکنیم کاری_آخ مامان... چ

 نگران شد. سویآ

 ات کبوده؟شد؟ چرا چونه ی_چ

 .دیزمان ندرا به طور هم لگونیرنگ پرهام و ن دنیپر احتماال

 کرد. یدستبزند که پرهام دوباره پش یخواست حرف لگونین

 گفت: یتیدور کند با نارضا لگونیرا از ن سویتا آ آمدیکه جلو م یحال در

 ؟یانقدر حساس نباش شهی_بس کن... م

 نکردم، چرا دردش گرفت؟ یحساس نباشم؟ من که کار یچ یعنی_

انداخت تا خود را جمع و  لگونیبه ن ینگاه تند سویهم فشرد و دور از چشم آ یرا رو شیهالب پرهام

 جور کند.

 گفت: زیو شک برانگ یطوالن یانداخت و با درنگ نییسرش را پا لگونین

 دندونمه مامان... ست،یام ن_چونه

 دور نماند. رشیپرهام خارج شد از چشمان دلگ ینهیکه از س یراحت نفس

 کاسته شد و تنها دست خود را از حصار دستان پرهام آزاد کرد. سویاز اضطراب آ یکم

 را گرفت. زیم یآنها پشت کرد و لبه به

 وقت. چی... هدینگرانم نکن ینطوریوقت ا چیه گهی_د

 ...نطوری_تو هم هم

 .آمدیم رونیپرهام بود که انگار از قعر چاه ب ریدلگ یصدا نیا

 .ستیو به چشمان مغموم و پر حرف، اما ساکت او نگر دیچرخ دیبا ترد سویآ

 که به جانش انداخته بود تنها گذاشت. یرا با آتش سویرفت و آ او

پاک  نیرا با آست ارشیاختیب یهاو اشک دهیپتو خز ریبه دور از چشم آنها به ز لگونیوسط ن نیا

 .کردیم

 او را پس زده بود... شبید پرهام

 داده باشد. حیاو ترج اتیح عیما دنیبود که مرگ را به نوش نیا مانند

 مرد نفوذ کند؟ نیبه درون ا توانستیجوره نم چیه چرا
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 خوددار و سخت بود؟ نقدریا چرا

 روانش را پاک نکرد. یهااشک گریپتو را در مشت خود فشرد و د یگوشه

 .دیکحبس شد و خش نهینفسش در س شبیاز د یزیچ یادآوریناگهان با  اما

 را داد. سویبسته شدن در او را از جا پراند و خبر رفتن آ یصدا

 .گردیم دهیناد گذشتیرا که از کنارش م یو هر کس داشتیبا با سرعت قدم برم سویآ

 .فشردیقلبش، دل او را سخت م قراریب یهاتپش

 روز انداخته بود... نیهم آن نگاه دردناک پرهام بود که او را به ا دیشا ای

 و وارد شد. دیکارت کش یگرید زیچ ایبدون در زدن  دیبه اتاق او رس یوقت

 .رفتیپذیرا م سویاتاق پرهام تنها کارت خودش و آ اسکنر

رقصان در باد اتاق به  یهاپرده انیاز م اشدهیخم کریها خم شده و پنرده یدر تراسش، رو پرهام

 .شدیم دهید یسخت

 کند. دنیآن او را وادار به چرخ یآنقدر در را محکم بسته بود که صدا سویآ ایگو

 محسوس او را نگاه کرد. یداخل اتاق برگشت و با اخم به

 ...گرفتیرا م سویمطمئنا جان آ شدیم شتریب گرید یاخم اگر کم نیا

 ؟یست خون نخورد_چند هفته

 ز گذاشت.آن را با یرا باز کرد و جلو دشیسف راهنیپ یهادکمه پرهام

اش و دورگه جانیب یکارش رفت و با صدا زیبه طرف م زدیتا م زیرا ن شیهانیکه آست یحال در

 گفت:

 .سوی_برگرد اتاقت آ

 ؟یخودتو به کشتن بد ییخوای. میبش فیضع ینطوری_تا به حاال سابقه نداشته ا

و  ستادیاز حرکت ا کردیرا جمع م زیم یرو یکاغذها یو حواسپرت یحوصلگیکه با ب پرهام

 فشرد. زیم یلبه یانگشتانش را رو

 تر از قبل گفت:و خسته دیکش اشختهیبه هم ر یبه موها یدست

 . برو...کنمی_خواهش م

 به جلو برداشت. یشد و قدم یعاص سویآ

 یتوقع داشته باش یتونینم نکهیفکر کردن بهت دادم. فکر کردن به ا یبرا یوقت کاف کردمی_فکر م

 کنه. دینتونه منو تهد یخطر چیه
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 .گشتیباز هم به سمتش برنم پرهام

 او بودند. شیهامخاطب حرف یول کردینگاه م نیزم به

 ؟یفهمیم نویا ،ینبود تو هم همراهش باش یازی. نادیاز پسش بر ب تونستیخودش م تیآفرود روزی_د

 .کنمیدوست منه و من دوستانم رو در مشکالتشون تنها رها نم تی_آفرود

 زد. یلبخند مزخرف پرهام

 را به شدت آزرد. سویکه آ یجور

 ... گذاشت تو کمان... بعد هم نشونه گرفت و تمام...!رونیب دیکش ردانشیاز ت رشوی_اون زن ت

 ایراحت نیکه من به ا یدونیرو گرفتم. خودتم خوب م ریاون ت یاشاره جلو هیمن با  ؟یگیم یدار ی_چ

 .امیاز پا در نم

 و شمرده شمرده تکرار کرد: تریجد پرهام

... متاسفم دی... به سمت تو زه کمانش رو کشیشرمیو ب ی_اون... جرات کرد... و در کمال گستاخ

 واقعا...

 .ستادیزد و دست به کمر ا یپوزخند سویآ

 ؟یفراموش کرد یزود نیاش. به ابچه یگلو ریز ی_تو هم چاقو گذاشت

 مشت شدند. زیم یپرهام رو یهادست

 .رونی... برو بسویآ کنمیاره تکرار نم_دوب

 .ستادیشد و پشت سرش ا کیآرام و محتاط به او نزد سویآ

 _جواب بده.

 .دیچیاو پ یو انگشتانش را به دور گلو دیپرهام چرخ ناگهان

 و غم بود. یاز برافروختگ یبیاش ترکچهره حالت

 جا نخورده بود. چیه سویآ

اون  دنیبعد از شن یچطور ازم توقع دار ؟یکنیتا م ینطوریچرا با قلبم ا سو؟یآ یدی_چرا عذابم م

 ...یکنیم نیتوه میبه مردونگ یدار کردم؟یو فقط نگاه م ستادمیایجا م هی رتایغیبه تو مثل ب هانیتوه

 از اندوه او را تماشا کرد. دهیو صورت پوش ستادیهمانطور ا یواکنش بد چیبدون ه سویآ

 .دیچرخیم ییسرگردان پرهام به هر سو نگاه

حد و حدود اون زن رو بهش  نکهیا یاون دختر... فقط برا یگلو ریچاقو رو گذاشتم ز یزی_من پشت ت

 و؟ید هی ؟یساخت یتصوراتت از من چ یبزنم... تو تو بیواقعا به دختره آس نکهیکنم، نه ا یادآوری
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 شد. کیبه او نزد شتریب سویآ

 .خوردندیپرهام و پوست ملتهب او م ینهیس یگرمش به باال یهانفس

 .دیچیدست خود را باال آورد و به دور بدن او پ تنها

 پرهام زمزمه کرد: یگونه یرو ینرم یبلند شد و بعد از زدن بوسه شینوک پاها یرو

 .انایدا یگلو ریز یچاقو رو نذاشت یزیکه ت دونمی_من م

 .کردینامحسوس بدن پرهام را حس م لرزش

 بود. شیدور گلو او هنوز دست

 شد. رهیپرهام خ یهیروحیسرش را عقب برد و به چشمان سرخ و ب یکم

بهت رو تماشا کنم. منم همون اندازه  دنیرس بیآس ایبه تو  نیو توه ستمیجا با هی تونمیوقت نم چی_منم ه

 ...رهیگیچشمامو م ی... همون اندازه خون جلوشمیم وونهید

 راه باال آمد. یانهیپرهام تا م گرید دست

 او دودل بود. یلمس موها یبرا انگار

 اش حرف بزند.از عالقه شتریب سویآ خواستیم دلش

 بود... دنیشن محتاج

 ...شمیوارد جنگ م ای... من بخاطرت با تمام دنی_تو هم نقطه ضعف من

 او شل شد و با هر دو دست صورت صادق و مهربانش را قاب گرفت. یپرهام از دور گلو دست

 آغوش مادر شده بود. یبرا قراریب یکودک مانند

 گفت: یرا کج کرد و با درماندگ سرش

منو  یلعنت ی... توکشمیتو... بدون لمس صورتت... بدون محبتت درد م یخنده ی_من بدون صدا

ات... با طلسم شده یصدا نی... با ااترحمانهیب ییبایز نی... با ایلعنت ی... تویخودت کرد یوابسته

... تو ینذاشت یازم باق یزی... چیمنو ازم گرفت ستیات... تو هست و نشده نیآغوش نفر نیا

 ...انصافی... بینیترانصافیب

 اش نشاند و آرام او را بغل کرد.به چهره ینیلبخند غمگ سویآ

 .دیبوسیرا م شیو موها فشردیمحتاج و طلبکار او را به خود م پرهام

 صبر و قرار نداشتند. دنیبار یو چشمانش برا دیبوسیم

 بود که خدا بخاطر تمام گناهانش بر سرش نازل کرد. یقشنگ یدختر همان بال نیا

 او با نبود خودش مصادف بود... نبود
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 ...نی_بش

 داد. اشهیتک زینشاند و به م نیزم یپرهام را با خود رو سویآ

 او زانو زد. یاو جدا شد و جلو از

 کند. انیرا نما حرکتشیدست ب یزنده یهاتا رگ دیکشیرا باال م نشیآست

و  دیکرد و سرش را به جهت مخالف چرخاند تا پوست سف یبرده بود غرولند یاو پ تیکه به ن پرهام

 .ندیاو را نب زیانگدار و وسوسهضربان یهارگ

 گفت: ناتوان

 ...کنمی... خواهش مسویکارو نکن آ نی_ا

صورتش نگه  یبا لجاجت سر او را دوباره به طرف خودش برگرداند و مصر دست خود را جلو سویآ

 داشت.

 .ی... مجبوریانجامش بد دی_با

 .شدیم وانهیداشت د پرهام

توان کنترل عطش خود را هم نداشته  یو حت فتدیحال ب نیبه ا یکه او روز کردیباور م یکس چه

 باشد...

 ملتمس بود... لحنش

 ... نه...سویاش رو ندارم... نه آ... جنبههیقو یلیخ نیساله... لب بهش نزدم... ا زدهی_س

رو حس  یاصال درد دیشا ،یدیداشته باشه... خدا رو چه د یادهیفا هیدست به درد نخور  نی_بذار ا

 نکردم...

 تکان داد. نیزد و سرش را به طرف یاحرف لبخند ساده نیبعد از گفتن ا سویآ

 صورت او گرفت. یخود را در آغوش پرهام رها کرد و دستش را جلو آرام

 شدند. قیپرهام تند و عم یهانفس

او را  فیمچ خوشتراش و ظر گریو با دست د دیچیپ سویکوچک آ یهادستش را به دور شانه کی

 گرفت.

 .کردیم اشیداشت او را وادار به شکستن خوددار سویآ

 بار آخر مقاوت کرد: یبرا

 لطفا... سو؟ی_آ

 او را فشرد. یبا دست سالمش شانه د،یتردیچشمانش را بست و مصمم و ب سویآ
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 کرد. ششین یبلند شده یهاکند و مچ او را شکار دندان ینتوانست مخالفت گرید پرهام

 اش کرد.وارد بدنش شد و انگار از نو زنده بخشاتیح یریگرم و تازه، مانند اکس خون

 .دیچیکرد و در آغوش او از درد به خود پ یفیخف یناله سویآ

 .بردیدر رنج و عذاب فرو م شتریرا ب سویو آ شدیبر عطش پرهام افزوده م گذشتیلحظه که م هر

 رومندشیو عذاب وجدان را با طعم خون ناب و ن یمانیپش خواستینم د،یکشیدست خود را عقب نم اما

 کند و کام پرهام را تلخ... ختهیآم

 کرده بود. ریپذبیپرهامش را هم آس ف،یضع واناتیاز خون ح هیسال تغذ زدهیس

 هم فشرد. یرا رو شیهارا پشت دستش خفه کرد و پلک یگرید یناله

 .کردیاز درد در وجودش چکه چکه م قلبش

 تا نه پرهام معذب شود و نه او عذاب بکشد؟ رفتیمثل سابق از هوش نم چرا

 مزخرفش... یفرابشر یهاقدرت نیبه ا لعنت

 .دیرسیمعذب به نظر نم چیانگار پرهام ه اما

 .کردیم رییتغ نشستیم اشیدر رگ و پ سویلحظه که خون آ هر

 ...شدیم ترتشنه

 ...شدیم ترصیحر

 حس کند و به بدنش انتقال بدهد. شتریخون را ب نیقدرت ا خواستیم

 چقدر از زمان گذشت. دانستینم سویآ

 قه؟یدق پنج

 قه؟یدق ده

 بودن شکار شدنش بود. یها و سست و کرخت شدن بدنش نشان از طوالنرفتن چشم یاهیس یول

در  حالیآمد و ب رونیب اشاستفادهیو ب دهیآلود پرهام از پچ دست رنگ پرخون شین یهادندان باالخره

 آغوشش افتاد.

 .گشتیپرهام کم کم داشت به روال سابق برم ینهیس یمنظم و آرام قفسه حرکت

 .زدیضربان قلبش کند نم گرید

 چشمانش گود رفته نبود. ریو ز دهیرنگ پر صورتش

 که او دوباره پرهام شده است! دیشیاندیم نیبر لب به ا جانیب یبا لبخند سویآ
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فشرد تا خونش را بند  نهیآور و دردناک دستش را به سچشمانش را بست و زخم ضعف یلحظات یبرا

 .اوردیب

 سو؟ی_آ

 بود. یخوشنود و راض دیشنیخش و بدون ارتعاش م یاو را ب یره صدادوبا نکهیا از

 ندامت در آن حس کند. خواستینم یول

 زمزمه کرد: دهیرنگ پر یهاهمان لب با

 _خوبم...

 شد. رهیخ سویآ یعرق کرده یکه کرده بود ناباورانه به چهره یشوکه از کار پرهام

 کاناپه خواباند. یو دقت او را بلند کرد و رو متیشد، با مال بلند

 نگران و سر خورده گفت: گرفتیبدن او را اندازه م یسرد شده یکه دما ینشست و در حال کنارش

 کردم... کاری_من چ

 تکرار کرد: رمقیب یهاباز هم بدون باز کردن پلک سویآ

 _حال من خوبه...

شو کردم... بهت گفته بودم که جنبه فیم... تو رو ضعخورد ازمیکردم... ببشتر از حد ن یروادهی_ز

 ...سویندارم آ

تا بخورم... ساعت سه جلسه  اریب یزیچ هی_خودم خواستم، باشه؟ حاال فقط لبخند بزن و برو برام 

 .میدار

 .ستیبه او نگر یدلخوریو ب نیچشمانش را باز کرد و با همان لبخند دلنش سویآ

 او را نوازش کرد. یو با مهر موها ختیکم اضطراب و ترس پرهام فرو ر کم

 .کردیحس م شیهاخون را در رگ جوشش

 .دیبخشینفوذ کرده و به بدنش حرارت م شیهادر سلول همتایو ب میعظ ییروین

 .ارتریشده بودند و مغزش هوش تررهیچشمانش ت یطوس

 انتقال داده بود. یوصف نشدن یبه او قدرت سویآ

 را نداشت... رویحجم از ن نیتحمل ا بدنش

دست خود  گاههیکاناپه را تک یشد و پشت لیمتما نییبودند به پا جیکه گ یشده و چشمان نیسنگ یسر با

 کند. یریجلوگ ختنشیکرد تا از فرو ر

 به شماره افتاده لب زد: یهارفته و نفس لیتحل یصدا با
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 ... مگه...... تو اون... خونتهی_چ

 او نگاه کرد. یپرهام، با فشار صاف شد و به چشمان بسته یحالت ناگهان رییوحشت زده از تغ سویآ

 .کشدیآشکار بود که درد م فشردیکه پرهام آنها را م یطور

 قلبش گذاشت و لباسش را در چنگ گرفت. یرا رو دستش

 نفسش به کل رفت. یالحظه یباز شد و برا دهانش

 کرد. انیحد ممکن باز شدند و چشمان روح مانندش را نما نیچشمانش تا آخر ناگهان

 افتاد. نیزم یو از کاناپه بر رو دیکش یغیج سویآ

آن اشک از چشمانش  یفرسابدنش قرار گرفته بود و درد طاقت ریاش زو زخم شده حرکتیب دست

 کرد. یجار

 د.و او را به سمت خود برگردان دیچیاش پدور شانه یدست

 واضح شود او را بغل کرد و آرام گفت: دشیتا د زدیکه پشت سر هم پلک م یدر حال پرهام

 ...خوامی... معذرت مخوامی_معذرت م

 :دیاو مشت زد و نال ینهیدلخور به س سویآ

 ...ی_منو ترسوند

 .تناسبیمتوحش بود و حرکاتش دستپاچه و ب پرهام

 ...میکردیکارو م نیا دیشد... بدنم به خونت واکنش نشون داد... نبا یچ دمیلحظه نفهم هی_

 شد. رهیو به چشمان او خ دینگاهش را باال کش سویآ

 حالت اول برگشته بودند. به

 پرهام قرار داد. ینهیس یسرش را رو یو با آسودگ دیکش یو کشدار قینفس عم دوباره

 را نوازش کند. شانشیپر یاو موها یداد دستان زمخت و مردانه اجازه

 .ی_فکر کنم بهتره جلسه رو به شب موکول کن

 

 

 

 .آوردیدر م یبیو حرکات مضطرب و عج رفتیم شیشتاب در راهروها پ با
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و  ختهیبه هم ر یآنها را به موها ای فشردیم گرشیو در چنگ دست د کردیرا مشت م شیهادست ای

 .دیکشیاش مآشفته

 .کردیرا به او القا م یو حس ترس دیچیپیخلوت عمارت م یاش در راهروهاشتاب زده یهاقدم یصدا

 وحشت نبود و ناچاره قدم تند کرد تا به زودتر مقصدش برسد. نیاالن وقت پر و بال دادن به ا اما

 تازه کند. یخم شد تا نفس شیپاها یو رو ستادیا دیدر اتاق فکر که رس یجلو به

 است. دهیاتاق ند نیو در حال ورود به ا تیجمع انیبود که پرهام را م مطمئن

 که او حتما به جسله خواهد آمد. دانستیرا هم م نیا اما

 داد و منتظر ماند. هیتک واریهمانجا به د پس

و سپس خودش از خم  دیچیدماغش پ ریاو ز یعطر تلخ و مدهوش کننده یکه اول بو دینکش یطول

 شد. داریراهرو پد

 .آمدیبه سمت اتاق فکر م کردیم میکه ساعتش را تنظ یبود و در حال نییپا سرش

 کرد،یم ییاش خودنماجا افتاده یجوان ول یکه بر چهره ییبایفاصله هم اخم پر جذبه اما ز نیهم از

 بود. صیقابل تشخ

 نفس خود را رها کرد و آرام گفت: لگونین

 _پرهام؟

 راه متوقف شد. یانهیبلند کند مسرش را  نکهیقبل از ا پرهام

 و در خود مچاله شد. دیباز و بسته شدن محکم چشمان او را د لگونین

 مانع بغض لجوج و سرکشش شود لب زد: کردیم یکه سع یحال در

 ؟یچرا راستشو نگفت ؟ی_چرا به مامانم دروغ گفت

 او قفل شدند. یپرهام رو روحینافذ و ب نگاه

 کرده بود. دایپ یبیاو حالت عج یچهره تریعاد ریغ یاز سرحال بودن پرهام و شاداب لگونین

 کامال آشکار بود. قتیحق یول رد،یآنها را بپذ خواستیکه نم دادندیدر ذهنش جوالن م یافکار

 اند...با هم بوده سویکامل داشت که پرهام و آ نانیاطم

 بگم بهش دختر جون؟ یچ یخواستی_پس م

 به سمت او برداشت. یقدم پرهام

 .دیترسیاو نم یاز آن حالت ترسناک چهره گرید لگونیبود که ن بیعج

 داشت تا هراس... یریدلگ شتریب
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 داد؟یبهش دست م یچه حال ره،یبم تشیبخاطر خر شبیممکن بود د مغزشیدختر ب گفتمی_م

 شد. کتریدوباره نزد پرهام

 .کردیشان را کمتر مفاصله شدیکه از دهانش خارج م یاآرام و با هر جمله آرام

و تنهاش  میازش محافظت کن نییآ دنیتا زمان فرا رس میکردیکه همه تالش م یزمان قایدق گفتمی_م

 داد؟ینشون م یکردن، چه واکنش یاون سرخود بلند شده و اومده بود دنبال فضول مینذار

..._ 

به  نکهیبدون ا رون،یعالمه آدم و زده بود ب هی نیمست و احمقش رو ول کرده بود ب ییدختردا گفتمی_م

از محفل بگه رو  دیکه نبا ییزایفکر کنه ممکنه اون دختر ابله تو اون حالش دهنشو باز کنه و چ نیا

 جار بزنه خوب بود؟

 دردمندش را گرفت. یو چانه ستادیاو ا فینح کریمقابل پ پرهام

 ب بود؟_جواب بده، خو

 .دیخز نییپا لگونیملتهب ن یو شتابان، از گونه صدایاشک، لرزان و رقصان، ب یقطره

 آوار غم بلند شد: ریاز ز شیصدا

 _من فقط نگرانت بودم...

 .احساسیب یبودند آن چشمان خاکستر رحمیب چه

 .رفتندیاو فرو م ماریدر قلب ب قایدق شانغهیت یبودند که با زهر کشنده رحمیب چه

 ...نیقصدم کمک بود... هم شبی_د

 خشم خود را فرو خورد و کالفه گفت: پرهام

 .یتو زمان اشتباه در مکان اشتباه باش شهیهم ی_انگار تو عادت دار

 ...خواستمیمزاحمت بشم... واقعا نم ایدخالت کنم  خواستمیمن نم ؟یکنی_چرا به حرفم گوش نم

 ام؟یشکارم رو نصفه رها کنم و به سمتت ب یچرا باعث شد ؟یزد غی_چرا ج

 خودش نبود. اریبه اخت لگونین پوزخند

 خود را از دست او جدا کرد. صورت

 وار گفت:زمزمه کردیکه او را برانداز م یکاست و در حال شیهاگونه یسیاز خ یکم نیآست با

 کنه؟یهم م یمگه فرق گهی_االن د

بند  ییآرامش و طوفان بعدش به تار مو نیا نیو مرز ب شده بودند کیبار یپرهام مانند خط چشمان

 بود.
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 _بله؟

 شده بود: حسیسخت و ب لگونین لحن

 برم، خواهر فداکارت منتظرته. گهی. بهتره من دیکنی_اگه بگمم باور نم

 اش فرود آمد و او را محکم به سمت خود چرخاند.شانه یقدم چنگ پرهام بر رو نیبرداشتن اول با

 :دیمحبوس کرد و غر واریخودش و د نیرا ب لگونین پرهام

 نه؟ ای یزنی_حرف م

 بر صورت او را فوت کرد. ختهیحالت رخوش یزد و موها یزهرخند لگونین

 ؟یاریادا در م یدار ای یشد ینگران یی_االن واقعا دا

 او را نگاه کرد. ینرمش چیهمچنان بدون ه پرهام

به چشمان او زل زد و  میو جسارتش گل کرده بود مستق ینترس یبیکه امروز به طرز عج لگونین

 گفت:

اما  بایز یچهره هی... بهیغر یآشنا هینداره.  اتیکه ح دمیرو د یکه وجود نداره. کس دمیرو د یزی_چ

 خودم. یکابوس برا هیخاطرات تو و مادرم...  یمرگ برا یالهه هی... مناکیب

 به خود گرفته بود. یپرهام حالت گنگ نگاه

 رنگ چشمان او ادامه داد.خوش یهالهیدار به غرق شدن در تغم لگونین

 .لی... بهتره بگم خاله سودمیرو د لی_من سو

 جدا شد. واریپرهام از د دستان

 سقوط باشد. یکه طنابش را رها کرده و در آستانه یبندباز مانند

از دهانش خارج شود لب  ییآنکه صدا یشد و ب رهیاو خ باکیو ب حیصر یو مسخ به چهره ریمتح

 زد:

 _امکان نداره...

 .دیدیدر چشمان او م کجایاندوه و رنج و عذاب را  لگونین

 .اوردین طاقت

 پچ زد: کردیم یخوددار یارتباط چشم نیکه از ادامه دادن به ا یچرخاند و در حال سر

 ...یکنی_گفته بودم که باور نم

 .دندیکشیکدامشان انتظارش را نم چیآمد که ه یکس ریگهمان زمان حساس و نفس قایلحظه، دق همان

 بود. ستادهیآن دو ا یو با لذت به تماشا دهیاز راه رس یمتکبر و موذ یطبق معمول با آن چهره وآنی
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 زد و رو به پرهام گفت: یابه خنده لیما پوزخند

 !یبغلشم کن یتونی. ممیستین نجای. فکر کن ما ا_راحت باش پرهام

 جدا شد و کنار رفت. واریاز د یاراد ریکامال غ لگونین

 فاصله گرفت و به سمت صدا برگشت. لگونیکه هنوز بهت و غضبش فروکش نکرده بود از ن پرهام

 اشیدر پانزده قدم کردیآدام که ناخشنود آن دو را نگاه م نیبه همراه چند تن از متحدانش و همچن وآنی

 بود. ستادهیا

 :دیپرس دیتهد را کج کرد و پر از سرش

 ؟یگفت ی_چ

 او متوقف شد. یو دوباره رو دیدستپاچه چرخ لگونیپرهام و ن نیدور ب کی وآنیناجور  نگاه

 کرد و پر تمسخر گفت: زتریرا ر زشیر چشمان

 خوب! یی_دا

که از پشت با باال آوردن کف دست به پرهام  یآنها قرار گرفت و در حال یهر دو انیبه موقع م آدام

 گفت: یغره رفت و جدچشم وآنیکه آرام بماند، به  دادیعالمت م

 وآن؟ینه  نجا،یا میاومده بود یاگهید زیچ ی_برا

 اش گفت:گره کرد و با همان لحن آزار دهنده اشنهیدستانش را مقابل س وآنی

 !میدیند یزی_باشه مرد... ما چ

ه سمت در اتاق بروند صبر پرهام که او و همراهانش به راه افتادند و از کنارشان گذشتند تا ب نیهم

 را گرفت. شیبردارد که آدام محکم بازو زیشد و خواست به سمتش خ زیلبر

 اما آرام گفت: نیخشمگ

 نکن. ی_کار اشتباه

 برداشت و به او دوخت. وآنیو غرض خود را از  نهینگاه پر از ک پرهام

سرش  کردیم یدست فلور خم شده و زخم کوچک او را بررس یکه رو یدر حال سویآ واریطرف د آن

 را باال آورد و خطاب به کارن گفت:

 بینصیاز قدرت نور مهتاب ب ییبایز نیشب به ا خوادیها رو بکش کنار. دلم نمکن پرده یلطف هی_

 بمونم.

 و دستور او را به اجرا در آورد. دیخند صدایب کارن

 ر؟!پر دردس یتو سرته باز بانو ی_چ
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 زد و صاف شد. یقیلبخند عم سویآ

 تنگ شده پسر بد! طنتیش ی_دلم برا

 .دیکارش لم زیم یخود جلو یصندل یکرد و رو شیدار براخنده یمیتعظ کارن

 گفت: کردیکه با لبخند از پنجره به آسمان صاف و بدون ابر شب نگاه م یحال در

 .میجا جمع نشده بود هی یکه چهار نفر شدیوقت م یلی_خ

 فلور خارج شد. ینهیاز س یپر حسرت آه

 !میتا من و پادرا جمعش کن نینکرد یخرابکار سویوقته که تو و آ یلی_و خ

 به هوا رفت. سویکارن و آ یخنده از سو کیشل

 نیتراتاق نشسته و تا آن لحظه ساکت بود بدون کوچک لیطو زیم یصندل نیدورتر یکه رو پادرا

 آنها گفت: یهاواکنش مثبت به حرف ایاز خنده  یاثر

 ان؟یقراره ب ای_ک

 شانه باال انداخت و گفت: یبا آسودگ فلور

 .اریآدام، پرهام و د ام،یلیو ن،یآنا، کاتر ت،ی... آفرودایشگی_همون هم

 !ست؟یوارد نتازه یادی... به نظرتون واسه وارد شدن تو جمع بزرگترا زاریپسره د نی_ا

 مختصر گفت: سویآ

 _قابل اعتماده.

 لم داد. یصندل یهم مانند کارن رو پادرا

 :دیباال رفته پرس یخود کرد و با ابروها ینهیرا مقابل س دستانش

 _خب از چه نظر؟

وارد محفل کردش،  شیبخاطر استعداد فراانسان تیبوده. آفرود تی: قبال محافظ هاندا دختر آفرودفلور

العاده و فرز و چابک بودنش به سرعت نظر همه رو جلب کرد و بخاطر هوش فوق یبخاطر قدرت بدن

 !ست؟ین یاگهیشد. سوال د میکه تو کنترل گروه داشت سرپرست ت ییباالش و توانا

 خونسرد بود! یکه به طرز وحشتناک دیخز سویآ یپر از شک و ابهام پادرا رو نگاه

اما فعال قانع  میاش حرف بزنمفصل درباره دیپسره ندارم و بعدا با نیرو ا یهنوز نظر مثبت نکهی_با ا

 باشن. نایفقط هم نجایا انیکه قراره ب یافراد ستمیبه کنار... من مطمئن ن نیشدم. حاال ا

 معنادار بود. اندازهیب سویآ لبخند

 که در دست داشت نشان داد. ینداد و در عوض خود را مشغول تبلت یپاسخ
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 گفت: تیکرد و با قاطع نیینظر گرفته بود سرش را باال و پا ریقت تمام حرکات او را زکه با د کارن

 تو دختر بد؟! ای_حاال من بدم 

 کرده کارن... طنتی_فقط دلم هوس ش

 چشمانش رد کند. نیبذره ریتا تک تک آنها را از ز دیرا گفت و نگاهش را باال کش نیا سویآ

 داد و در همان حال گفت: شیبایترسناک اما ز یلخت مشک یبه موها یتاب

 !دنیها رسمون زودتر از دعوت شدهناخونده ی_مشغول شو، مهمونا

 از اعداد و ارقام در هم وجود دارد. ییبلند باال ستیتبلتش ل یصفحه یرو

 وارد کند. ستمیتا در س خواندیکارن م یبلند برا یرا با صدا آنها

 و افراد کنارش داخل آمدند. وآنیاز همه آدام و پرهام، سپس لحظه در زده شد و اول  همان

 بست. شد،یاش ممانع خنده یکه به سخت سویبه آ یزد و نگاه چپ یلب غر ریآنها ز دنیبا د پادرا

 از خود نشان ندادند. یکدامشان واکنش چیه

 .سویکارن، نه فلور و نه آ نه

 احترام بلند شد و دوباره نشست. یادا یاز پادرا که برا ریغ به

 افراد داشت. یهیو بق وآنینسبت به  یتوجهیبه ب یبیهمچنان اصرار عج سویآ

 او زوم است. یکه نگاه همه رو دانستیم

 دست از خواندن اعداد برداشت و سرش را باال آورد. باالخره

 یدسته یرش حملهبشه. امروز هم گزا یپاکساز دیهست که با ییهامختصات مکان نی_کارن ا

مناطق. دقت  نیبه ا یبفرست ارید تیرو با هدا میگروه از ت هیفردا  نیهم خوامیها رو بهم دادن. مگرگ

 .یکدوم رو جا ننداز چیکن ه

 .دیرا به وضوح د هایلیحبس شدن نفس خ د،یچرخ هیبلند شد و به سمت بق زیاز سر م یوقت

 .آمدیبه حساب م شانیصحنه برا نیترمنتظره رهیاش غشبانه روحیکه چشمان ب دانستیم

و همراهانش  وآنی یرا برا یمطلق یکیو تار یابد یبراق و آلوده به قدرت، شب یمشک یدو گو آن

 .کردیم یتداع

 وآنیکه  یمتحرک و عاد یکه آزادانه اطرافش رها کرده بود و دست یمشک یبا آن موها مخصوصا

 است. دهید حرکتیحاضر بود شرط ببندد روزها آن را ب

 او را برانداز کرد و خشک گفت: یبه سرد سویآ

 .نجایا دییای_فکر نکنم از شما خواسته باشم ب
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 از همه جا مداخله کرد: خبریب آدام

اونا هم  ستین یو ازم خواستن اگه مشکل دنیاومدنم رو پرس لیدل وآنیجناب  نجایا ومدمیداشتم م ی_وقت

 لماس.مرتبه ا ی. همه چانیهمراهم ب

 با پرهام رد و بدل کرد. ینگاه معنادار سویآ

 همان حال گفت: در

 _خودشون زبون ندارن آدام؟!

از خنده  یخود را کنترل کنند و پق یخنده یحساس تیموقع نیو فلور طبق معمول نتوانستند در چن کارن

 زدند.

 نشست. شیاز نظر گذراند و سر جا دیدزدیاش را از او مرا که نگاه آشفته وآنی گریبار د سویآ

 گرفتند. یجا زیهم دور تا دور م هیکار او بق نیا با

 بود! بیهمه عج یپررو و گستاخ برا وآنیآن لحظه معذب بودن  در

 آغاز جلسه را اعالم کرد. سویهم آ هیبق دنیرس با

 .کردندیبرخورد م تیدر کار نبود و همه با جد یشوخ چیه نباریا

 نشسته بود. سویاز عمد آمده و کنار آ پادرا

به  ازیزمان ن نیکه او در ا دانستیم یوحش یبایز نیفاصله گرفتن از ا یوجود تمام تالشش برا با

 آنها دارد. تیحما

 بود. تیپرهام و کنار او آفرود سویآ گرید طرف

 کارن. نیبه هند بر دیتو و پادرا با ندهیآ یحساب هفته نی_با ا

 مقابلش را بست. یهم تلنبار شده یرو یهارا گفت و پرونده نیا سویآ

 بر فضا حاکم شده بود. یقیعم سکوت

 :دیبه همه کرد و پرس یانگاه ساده سویآ

 نجا؟یا ومدهیهند ن یندهیچرا نما ی_راست

 گرفته بود. یبه باز زیم یخودکارش را رو پادرا

 شمرده شمرده گفت:را نگاه کند  سویآ نکهیرا باال آورد و بدون ا سرش

 الماس. ستمین یعیطب یای_ما مسئول کنترل بال

 افتاد. نیچ سویآ یشانیپ بر

 _متوجه نشدم، بله؟
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 داد: حیتوض شیصبورانه برا امیلیو

بر  عتیکه از قدرت طب یی. اوناسویهاست آفرقه یشورش یاعضا یدهایبردن تهد نیما از ب یفهی_وظ

ها رو سرنوشت انسان ایدست ببرن  عتیدار حق ندارن به طبمقام. چهار کننیاستفاده م گرانید هیعل

 عوض کنن.

 لب به اعتراض گشود: دیافراد مقابلش را د یو پر معنا نیسکوت سنگ یوقت سویآ

قراره طوفان بشه. مردم اون مناطق در  یتو شهر بمبئ ندهیآ یهفته ی... سه شنبهامیلی... ویول ؟ی_چ

 اره؟یبه بار ب یاچه فاجعه تونهیم تیشدنش به طرف جمع دهیو کش ایباال اومدن آب در یدونیخطرن. م

بشن، جلوشو  نانسا نیعناصرشون رو کنترل کنن و مانع مرگ چند توننیپادرا و کارن م یچرا وقت

 م؟یرینگ

 در قانع کردن او داشت. یخود سع یو آرامش ذات یهمچنان با خونسرد امیلیو

 نیساکن بر زم یهااز فرقه یکی یعنی سو؟یآ شهیم جادیاز خدا ا ریبه غ یطوفان به دست کس نیا ای_آ

 باعث به وجود اومدنش شدن؟

 ...ی_نه ول

خالقمون دخالت  ی. به من و تو اجازه داده نشده که تو کارهاستیدر کار ن یول چی... هسوینداره آ ی_ول

 نه؟یاز ا ریغ ای. آمیخلوقاتش در امان نگه داررو از شرارت م ایدن میدار فهی. ما فقط وظمیکن

 .کردینگاه نم امیلیبه و گریدر هم رفته بود و د سویآ یهاسگرمه

 :دیپرس یشتریب دیبا تاک امیلیو

 یرویها ازش پکه تمام فرقه ینوشته شده؟ همون کتاب نیاز ا ریغ یزیچ یتو کتاب عهد آسمان ای_آ

 ...کننیم

 وار گفت:و زمزمه رفتیشکست را پذ یو ناراض نیاندوهگ سویآ

 _نه.

 یدر قبال کسان یافهیوظ چیه زیم نی. من و تو و افراد دور اسوینداره آ یبه ما ربط عتی_پس خشم طب

 .میبشن ندار یخشم اله نیکه قراره شامل ا

 آمد: رونیانگار از اعماق چاه ب سویآ یصدا

 بودم... دهید ندهیآ ی_مرگ حداقل پنج نفر رو در هفته

 .دونمی_م

 به او انداخت. ینگاه یچشم ریزد و ز یپوزخند سویآ

 .دیکش انیرا به م یگرید زیحرف چ امیلیموضوع را کنار گذاشته بود و نیبحث سر ا گرید یوقت
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 ریتاث ماتشیتصم یبچرخاند و اجازه نده غم بر رو یگریذهن او را به سمت د ریمس خواستیم انگار

 بگذارد.

 نمونده. نییتا زمان انجام آ یادیکه زمان ز گهی... کارن ملگونیبا ن_و در رابطه 

 نجوا کرد: سویآ

 _بله، درسته.

 زد: یمیاو تشر مال یابر یکالفه از حال و هوا امیلیو

 ؟یشیمتوجه م سو،یآ یتمرکزتو رو دخترت بذار دی_تو فعال با

 زده بود صاف شد و خشک گفت: هیخود تک یصندل یکه به پشت سویآ

 باشه. دونمی_م

 با شک گفت: یسکوت طوالن کینشسته بود پس از  وآنیکه کنار  اسکارلت

 د؟یزنیحرف م یچ ی_درباره

 شمرد و در خود حل شد. متیفرصت را غن سویدهد آ حیآنها توض یکارن ماجرا را برا تا

 گفت: یجیاوست با گ یها رونگاه یکارن قطع شده و همه یکه گذشت و حس کرد صدا یمدت

 ؟ی_چ

 کالفه سوالش را تکرار کرد: آدام

 ه؟یک لگونی_تولد ن

 ماه. نیا کمیو  ستی_ب

 .دیکش رونیمقابلش ب یاز پوشه یاسر تکان داد و برگه آدام

اگه براشون مقدوره تا چهار پنج  یگیبه برادرات م ن،ی. کاترمیدیکارا رو م بی. من و پرهام ترتهی_اوک

 خوامیآماده باشه نم میت ار،ی. دمیداشته باش ازیمکنه به کمکشون نم نجایخودشونو برسونن ا گهیروز د

 باشه، خب؟ لگونیحواست به ن دیتو با زمیعز تی. آفرودمیهم باش تمونیامن ینگران مسئله

 شد. رهیبلند گفت و مبهوت و پر تمسخر به آدام خ یهه کی اریاختیب سویآ

 مراقب اون باشه؟ دیدختر منه و آفرو با ؟ی_چ

 دهیمخالفانش کش یهیو بق وآنینشان دادن قدرتش به  یکه برا ییهاآن شب بر خالف تمام نقشه ظاهرا

 بود، تمام افراد خودش در مقابل او قرار گرفته بودند.

 جواب داد: یو عصب یجد آدام
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ما محافظت از جون توه و من اصال  یهمه تی_گفتم بسپرش به ما الماس، آفرو کارشو بلده. اولو

موضوع هم بشه.  نیا ریکه تو محفل به راه افتاده درگ یآشفته بازار نیست ندارم رهبر ارشد تو ادو

خوب  دتم. خورونیب یپاتو از عمارت بذار ذاشتمیبه شرکتت نبود عمرا م ازیهم ن نییاگر تو خود آ

 .هیدشمنمون ک ستیمشخص ن یو حت میقرمز قرار دار تیوقته تو وضع یلیکه خ یدونیم

 .ستیکه اوضاع محفل اصال خوب ن نیخودتمونم قبول کرد_پس 

افراد خودش دل  یهیاز آدام و بق شیاز پ شتریب سویبود که باعث شد آ وآنیآرام اما زهردار  ینجوا نیا

 شود. نیچرک

 داد. رونیرا با فشار ب اشیدست صورتش را پوشاند و نفس حرص با

 گفت: وآنیبا آرامش رو به  آدام

. اون استیقضا نیپشت ا یکه ک میفهمیم ی. مطمئنم به زودوآنی میدار مانیالماس ا یهایی_ما به توانا

 .یکن دایدادن پ ریگ یو دوباره دنبال بهانه برا ییایب یتونیروز م

را نداشت بدون برداشتن دست خود از صورتش،  گریبحث د کی یشده بود و حوصله یکه عاص سویآ

 خاتمه داد: زیرا بلند کرد و به همه چ گرشیدست د

 .دیبر دیتونیجلسه. م انی_پا

 سکوت بر فضا حاکم شد. یمدت

 .کردیامتناع م یهمچنان از نگاه کردن به افراد خود سویآ

 بلند شدند و اتاق را ترک کردند. زیکم افراد دور م کم

است بعدا  لیاو گفت که ما شود را از خود راند و به کیپرهام را که خواست به او نزد یحت سویآ

 باشد. لگونین یحواسش رو دیحرف بزنند، االن با

 تاسف سر تکان داد. یانداخت و به نشانه امیلیبه آدام و و ینگاه سرزنشگر پرهام

 مانده بودند. یدر اتاق باق امیلیرفتن او حال فقط آدام و و با

 خم شد. زیم یدر را بست، به سمت او آمد و رو آدام

 نگاه کن الماس._منو 

 _ولم کن.

 .دیکش نییآن را پا نیدست او را از صورتش برداشت و آست یهشدار قبل چیبدون ه آدام

 کرد. رییزمان تغهر دو هم امیلیآدام و و یچهره حالت

 ...تیو عصبان یجا خوردگ ینوع

 ؟یکنیم کاری_چ
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 آن را دوباره پوشاند. یو زخم رو دیشوکه دستش را پس کش سویآ

 زد و راست شد. زیم یرو یمشت نسبتا آرام آدام

 .یو کسل بود دهیرنگ پر اتی_تمام زمان جلسه بر خالف ظاهرساز

 .فشردیهم م یرا رو شیهابا حرص لب سویآ

 مشهود بود. یرفتارش لجاجت و آزردگ در

 :دیاو اشاره کرد و غر یدوباره به دست پنهان شده آدام

رو  شیدندون ن یلباست تکون خورده جا نیآست یکرده وقتبهم گفت که حس  تیاالن آفرود نی_هم

 .دهیمچت د

 آدام او را به آرامش دعوت کرد. یو با گرفتن بازو دیکش دشیسپ مهین یبه موها یدست امیلیو

 .ستادیبلند شد و مقابل آنها ا یصندل یاز رو سویآ

 دست خود را در آغوش داشت. همچنان

 ؟یبرس ییخوایم یها به چحرف نی_با ا

دردناکش رو  یشانیو پ بندهیکه چشماشو م دمیدیم یشده بود. گاه بیعج یلیرفتارش خ ؟یدی_پرهامو د

 کنهیم تشیاذ یزی. پرهام هر وقت چنییپا ندازهیو سرش رو م کشهیبه گردنش دست م ای. مالهیم

 .شهیم ینطوریا

 آدام. شمیرو متوجه نم تتیعصبان لیمن دل ؟ی_خب که چ

 او برانداز کرد و گفت: یسر تا پا یدیبا ناام آدام

 .یکرد رشیالماس. تو امروز س ی_تو امروز به پرهام خون داد

 آنها رد و بدل کرد. یبا هر دو ینگاه درمانده و دلخور سویآ

خودم خون دادم تا از پا  یهوشیست... دادم... آره دادم... من به برادر تشنه و در شرف ب_واقعا مسخره

 ؟یکنیبدجور ناراحتم م یکه دار یفهمیم چیداره آدام؟ ه یشکالچه ا نی... افتهین

 آمد. سویبا نکوهش آدام را نگاه کرد و به سمت آ امیلیو

 دیکشیم نییرا پا نشیو آست آوردیدست او را باال م متیکه با مال ینشاند و در حال یصند یرا رو او

 گفت:

 دخترم. یکرد کیاشتباه کوچ هی_تو 

 آن پرداخت. یاش در هم رفت و با دقت به بررسشدن زخم چهره انینما با

 .شدیم دهیقسمت مچ دست او د نیترحساس یرو قایبه هم دق کیآور نزدو ضعف قیعم یحفره دو
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در حالت  وانی. خون حدهیادامه م اتشیبه ح نطوریو ا کنهیم هیتغز واناتی_پرهام سالهاست از خون ح

 اون خون مال تو هم باشه. نکهیاز خون انسانه. چه برسه به ا روتریو کم ن ترفیهم ضع یعاد

 تکرار کرد: ریمتح سویآ

 داره؟ ی_خون من؟ خب چه ربط

 شد. رهیگون او خو مخمل اهیبه چشمان س امیلیو

 .کنهیم جیاز پرهامه، گ تریقو تیآدام رو که بخاطر خوردن خون همسرش آفرود ی_خون تو حت

 آدماست اما... یهیاز بق رومندتریچون رهبر ارشدم خون من ن دونمی_من م

داره. کامال  انیو خاص جر ییاستثنا زیچ هیوقته درون خون تو  یلیخ ست،ین نی_موضوع فقط ا

به  لیرو تبد یآشام عادخون هی تونهی... اون مرهیگیقدرت م یکیکه از بُعد تار یزیخالص و ناب... چ

 ریاکس کمکه ح ابهیباارزش و نا یمطلق بکنه. هر قطره از خون تو به قدربا قدرت  یطانیموجود ش هی

. بذار همونجا بمونه وگرنه سویتو بمونه آ یهاتو رگ دیخون فقط با نیرو داره. ا یو جاودانگ اتیح

 .ادیفاجعه به بار م

 از صراحت کالم او مات مانده بود. سویآ

 لب زد: ناباورانه

 من... من خطرناکم؟ یعنی_

 .دیاو را بلند کرد و به آغوش خود کش یبا مهربان امیلیو

 بخش کرد و گفت:آرامش یسالخورده ول یاخنده

 .یخورده پرهام رو تو خطر انداخت هی یول یستی_تو خطرناک ن

 افتاد. ییانتهایو ب قیسر خورد و درون چاه عم اشنهیاز س سویآ قلب

 کمکش کنم... خواستمی... مخواستمی... فقط مدونستمی_من نم

 .ینداشت یکه قصد بد دونمی_م

که حالش عوض شد... منه احمق  دمیهمون اولش هم د فته؟یپرهام ب یبرا ینکنه اتفاق شه؟یم ی_حاال چ

 ...دمیچطور نفهم

 .دیچرخیجدا شده و در اتاق به دور خود م امیلیاز و سویآ

 گفت: بخشیتسل کردیاو را نگاه م یهایو خودخور ستادهیکه دست به کمر ا آدام

اون  ذارهینم نیخون هستچون هم نکهیپرهام نسبت به تو و ا یباشه. عالقه ینگران ی_فکر نکنم جا

نداشته باشه.  یحال مسائد شیجنگ درون نیممکنه بخاطر ا ندهیبهش غلبه کنه. اما چند روز آ روین

 رو مراقبت و کنترل کنه. لگونین تیگفتم آفرود نیهم یبرا
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 رفته بود: لیتحل سویآ یصدا

 ...یکرد ی_باشه... کار خوب

 حالت خوبه؟ سو؟ی: آامیلیو

 خود گذاشته و چشمانش را بسته بود. یشانیپ یدستش را بر رو سویآ

 نبود. ایدن نیدر ا انگار

 زمزمه کزد: دینشوند و با ترد کشیآنها گرفت تا نزد یرا جلو گرشید دست

 افتاده... یاتفاق هی_

 گفت: یتمام شد و با نگران امیلیو صبر

 شده؟ ی. چسوی_منو نگاه کن آ

 به او دوخته شدند. یگشوده شده و با حالت سرد سویروح مانند آ چشمان

 شد. رهیعوض شدن حال او به آدام خ یمتعجب از ناگهان امیلیو

 شده بود. جیهم مانند خودش گ او

 خشن و خشک گفت: سویآ

 ما حمله شده... یاز مرزها بلند شدن... به محدوده نمینفر ؟یشنوی_م

 از دهانش خارج شد. امیلیبود که در حضور آدام و و یحرف نیآخر نیا

بعد  یو کم خوردیو تاب م چینماند جز شنل بلندش که در هوا پ یاز او در اتاق باق یلحظه بعد اثر چند

 شد. دیآن هم از نظرها ناپد

کنند و سر  یکه راهروها را خال دیکشیم ادیو بر سر همه فر فتریبا عجله به سمت در م سویآ

 برگردند. شانیهاپست

 روشن شده بودند. رهایآژ

اش در پر از دلهره یصدا نیچشمانش را بست و طن یلحظات یبه در عمارت برسد برا نکهیاز ا قبل

 :دیچیها پذهن

تو و  تی. آفروددیرو مسلح و از عمارت محافظت کن میت اری. ددییای_پادرا، کارن، فلور همراه من ب

 ... همه در حالت آماده باش...دیمون باشه... زود باشدخترات حواستون به آسمان محدوده

 .شدیم دشیمانع د کردیم یراناز عمارت حکم رونیب یکه بر فضا یرعادیو غ ظیغل مه

 و فلور نفس نفس زنان خود را به او رسانده بودند. کارن

 بعد پادرا هم به آنها ملحق شد. یکم
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رو به  اطیح یوارهایکن. فلور د یعمارت رو از مه پاکساز یمحدوده یتونیکه م یی_کارن تا جا

 هیاز عناصر خودمون بر عل خوامی. نمیبکش. پادرا آب از آب تکون بخوره با خودم طرف نیدرون زم

 خودمون استفاده بشه.

 شدند. دهیبلع نیبه درون زم یو هولناک بیمه یبا صدا اطیبلند ح یوارهایو د دیلرز یاندک نیزم

 داشتند. دیبه اطراف عمارت د یادیتا حدود ز حاال

 را به هوا بلند کرده بود تا مه را به عقب براند. شیهادست کارن

 ...شهی_نه... استفاده نم

 شده و نگاهش در هوا مانده بود خکوبیم شیناگهان سر جا فلور

 شدند. رهیو به او خ ستادندیسه ا هر

 :دیبا شک پرس سویآ

 ه؟ی_منظورت چ

 آورد. نییبه هوا بلند شد و در عوض سرش را پا یزینشان دادن چ یفلور برا یاشاره انگشت

 .زدیدر چشمانش دو دو م ترس

 _امشب چهاردهمه... بدر کامل ماه...

 قلبش را به وضوح حس کرد. ستادنیا سویآ

 .دیچیپیند بند وجودش مفرسا در بتوان یوحشت

 بود. افتهی یرگیو اضطراب اندک اندک بر هر چهار نفرشان چ ترس

 .شدیشان به وفور مشاهده مدر چهره بهت

 شده گفت: نیسنگ یانهیبا س کارن

 ...ستین یخوب ینشونه نی_ا

 نجوا کرد: سویآ

 ...ستی_نه اصال ن

 وارد عمل شده بودند. کردیفکرش را م سویاز آنچه که آ ترعیسر تیو آفرود ارید

به انتظار دردسر  یو با نگران ستادهیا ارید میعمارت و پشت سر ت وانیافراد محفل هم در ا یهیبق

 بودند. ستادهیا

 .آمدیم سویپرهام از جمع آنها جدا شده و به سمت گروه آ تنها

 فرستاد. رونیو بعد از چند لحظه آن را ب دیخود کش ینهیهوا را به س سویآ
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 گفت: یسخت به

 ...نجانی... اونا اکنمی_حسشون م

 فرستاد. یکیرا به درون تار اهشیمارگونه و س یاز موها یاو دسته دیچرخ ناگهان

خرناس  یشدند و صدا دهیچیپ یزیبه دور چ رفتندیم شیپ یکیدر تار یکه بلند شده و مانند طناب موها

 بلند شد. یمانند

 در اطراف عمارت و خودشان برپا کرد. نیآتش یهادستانش را باال آورد و نقطه سویآ

آن را شکار کرده  شیکه موها دیچرخ یزیبه سمت چ سویآ دیبخش ییکه نور آنها به فضا روشنا نیهم

 بود.

 رو شود.با او روبه کردیوجه تصور نم چیکه به ه دیرا د یموجود یکمال ناباور در

 وار گفت:را از هم باز کرد و زمزمه اشدهیرنگ پر یهالب

 _سپنتا؟

 باز کرد. شیاو را از دور گلو یزد و موها یشخندین سپنتا

 گفت: انهیموذ دیچیپیکه آنها را به دور دستش م یحال در

 .دمتیوقته ند یلی_سالم خانوم کوچولو، خ

 بود. تشیاو، در شوک ماه دنیاز د شتریب سویآ

 گفت: مبهوت

 ست؟ین هانهیکار گرگ نی_مگه ا

 .دیاو را به سمت خود کش یموها کهویشد و  ترقیسپنتا عم لبخند

 افتاد. نیزد و به زم یغیج سویآ

انداخت و با  نیشود پرهام زودتر خود را به زم دهیبه سمت سپنتا کش شیتوسط موها نکهیاز ا قبل

 .دیاو را بر یخنجرش آن قسمت از موها

 دواند. شهیر سویدر جان آ یو مسر عیسر ترس،

 گلوگاهش باال آمده بود. یهیتا ناح قلبش

 :دیکش ادیلباس او چنگ زد و وحشت زده فر به

 هاشون با هم متحد شدن..._اونا با هم هستن... فرقه

که  یزیبعد چ یشد و کم ختهیسپنتا در هم آم زیآمجنون یها با خندهگرگ یدسته یهازوزه یصدا

 اتفاق افتاد. دندیشکیانتظارش را م
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 یریاز شدت غافلگ هیچند ثان یبرا سویور شدند که آبه سمتشان حمله یدرنده با چنان سرعت واناتیح آن

 خشکش زده بود.

 رو به پرهام گفت: ناباورانه

... امشب غول درونت رو آزاد کن پرهام... نیریجلوشونو بگ دی... بانجانیهم ا رهای_به آدام بگو ومپا

 که امروز من به وجودت انتقال دادم... یهمون

را بفهمد به دل  شیهاحرف یاو معنا نکهیپرهام کاشت و قبل از ا یگونه یرو یلرزان یابوسه سپس

 خطر قدم گذاشت.

 اند؟هجوم به عمارت او انتخاب کرده یرا برا یکه چه زمان بد دانستندیو آراگون م سپنتا

تنومند او را گرفتار  بتیه ریناپذوصف یرا گرفت و با قدرت تگذشیکه از کنارش م یگرگ نیاول گردن

 دست خود کرد.

 پا گذاشت. اشنهیس یرو کردیاو نگاه م یکه به چشمان درنده یرا به خاک زد و در حال وانیح پشت

 :دیاو بکشد غر یگلو ریز نکهیو قبل از ا دیکش رونیرا ب خنجرش

 ...نیپا گذاشت ری_رو دم ش

 جانیب یباعث شد چشمانش را با انزجار ببندد و الشه دیپاش اشیصورت مهتاب یکه به رو یخون

 رها کند. گشتیبرم اشیرا که داشت به شکل انسان نهیگرگ

 دیکشیحلقه زده به دورش خط و نشان م یهاگرگ یکه با چشم برا یرا صاف کرد و در حال بدنش

 :دیچیدر دل شب پ ادشیفر

به  میمستق یکوفت یچوب یرهای... مطمئن شو که اون تدیریرو هدف بگ رهایشما ومپا تی_آفرود

 ...خورهیم شونیلعنت یهاقلب

 زد: ادیاز پشت سر فر یکس

 ...یتو هست رهایومپا یهاشیو ن هاوونی... هدف اون حیبجنگ دی_الماس تو نبا

را که او  یریفرو برود شمش شیهادر شانه یانهیگرگ یهادندان نکهیرو از آدام گرفت و قبل از ا سویآ

 فرو کرد. وانیانداخته بود در هوا گرفت و در دهان ح شیبرا

را  ریجمع شده شمش یاشده بود او را به خود آورد و با چهره یجار شیپا ریکه ز یخون یرودخانه

 .دیکش رونیب

 .دیلرزیم شینفس نفس افتاده بود و زانوها به

 .انداختیبر اندامش مپشت سرش رعشه  یادهایو فر غیج یصدا

 آنها؟ چرا
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 ها؟انسان چرا

 .گرفتیو قلبش آتش م دیدیرا م رهایتوسط ومپا تیشدن دختران آفرود دهیکش نییپا به

 یوحش واناتیآن ح یمبتال کننده یهادر برابر دندان یقدرت چیدردمند افرادش که ه یادهایفر دنیشن ای

 خو نداشتند.و درنده

 ختند؟یریچه داشتند خون مردمش را م یبرا هاانصافیب نیا

 زدن کرده بود. ریچه توان در بدن داشت صرف شمش هر

 .افتادیکم کم داشت از پا م یول

 .آورندیکه آن موجودات لعنت شده چه بر سر دوستانش م دیدیبه چشم خود م داشت

 به آتش بکشد؟ توانستیرا م ریچند ومپا ییتنها به

 زد؟یبر نیزاده را به زمخون چند گرگ ای

بود که باالخره دو  ستادهیا هانهیاز گرگ یبزرگ یحلقه انیبه دست م ریو شمش یسر و صورت خون با

 بدنش سوار شد. یرو یادیز ینیزدند و سنگ نیپا از پشت او را به زم

 دور از دسترسش افتاده بود. یااز دستش رها شده و در نقطه ریشمش

 و زمزمه کند: ندازدیبه خاک چنگ ب دانهیباعث شد ناام دیکش وانیکه ح یازوزه

 _آب، خاک، باد، آتش...

 .کردیرا بر پوست گردنش حس م وانیو داغ ح قیصدادار و عم یهانفس

 .شدیتر مو سست کردیبدنش حرکت م یاو رو یپوزه

 :دیخاک مشت زد و نال یرو به

خود  یاریرا به  عتیالماس، فرزند رامونا، روح طب ان،یدم_آب، خاک، باد، آتش... من رهبر نژاد آ

 ...خوانمیفرا م

 بلند بخواند. یجمله را با صدا نیا گریکه پوستش را لمس کرده بودند باعث شد بار د ییهادندان یگرم

 یبر رو جانیب وانیبعد ح یاست و کم دهیرا شن یزیبرخورد شئ ت یلحظه حس کرد صدا همان

 بدنش افتاد.

 خود برگردد و بعد جسد را کنار زد و بلند شد. یانسان بتیکرد تا او به ه صبر

 آدام را دوباره به او برگرداند. ریشد و شمش رهینگران به او خ پادرا

 .کردیقدردان و سپاسگذار نگاهش م سویآ

 .دوباره گارد گرفت یبعد یهامهار حمله یکه دست او را گرفته و مراقبش بود برا یدر حال پادرا
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 .یخودتم دست به کار بش دیالماس... با ستین ی_تنها ورد خوندن کاف

. اون ادیب رونیب هویکنم و  دارشیکه بخوام ب ستیخفته ن گهیکه درون منه د ی... هر چتونمینم گهی_د

 .شهیسال پ زدهیمال س هیقض

 .مییایاز پسشون بر نم ییتنها ادنیز یلیخ نایا ی_ول

 تر گرفت.دست او را محکم سویآ

 ؟یریگیمتحدمون کمک نم ی_چرا از نژادها

 جنگ ماست نه اونا پادرا... نی_ا

 م؟یکن کاریچ ییخوای_پس م

 ...دونمی_نم

و او را به درون  دیچیپ سویآ یبه دور گلو یزیکه ناگهان چ کردینگاهش م رانیمضطرب و ح پادرا

 .دیکش یکیتار

 ها به آن سمت بچرخد.نگاه یاو باعث شد همه غیج یصدا

 آتش خاموش شدند. یهاشعله

 .زدیگچ مو نم یدیبود که با سف دهیرنگ پادرا چنان پر یریغافلگ نیا از

 نامش را صدا زد. ادیو با فر دیشده بود دو دهیکش سویکه آ یسمت به

 گفت: یکیاز درون تار یو مرتعش فیضع یصدا

 پادرا. نجامی_من ا

 شد. رهیبه آن سمت خ دهیو با چشمان گرد شده و هراس ستادیاز حرکت ا پادرا

آمد و دوباره  رونیقرار گرفته بود از دل ظالمات شب ب شیگلو ریز یکه خنجر یدر حال سویبعد آ یکم

 ها برپا شدند.آتش

او را در پشت سر  کریو پ دیسپنتا تاب یو فاتحانه ریشر ینور ساطع شده از آنها بر چهره بالفاصله

 آشکار کرد. سویآ

 .دیپرهام جوش مغز

 دل آسمان شب را شکافت: نشیناباور و خشمگ ادیفر یصدا

 _نــه...

 .دیکش سویآ یگلو ریخنجر را ز یزیت یو با فشار کم دیو فاتحانه خند پروایب سپنتا

 اش داشت و با حرارت گفت:تر نگهسپنتا محکم یخورد ول یبخاطر درد تکان سویآ
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نداره، پس  یتو فرق یو برام مرگ و زندگ خوامیرو م رتینظیو ب یافتنین خون دست نی_من فقط ا

 تا کارم رو بکنم. یبهتره تکون نخور

گرفت و رو  زد،یهمه را کنار م سویبه آ دنیرس یپرهام را که کنترلش را از دست داده بود و برا پادرا

 زد: ادیبه سپنتا فر

 خودم تو رو کشته بودم... چطور ممکنه؟ ی_خودم با دستا

 گفت: ینشود با ناراحت ترکیتا پرهام از آن نزد دادیتکان م نیکه سرش را به طرف یدر حال سویآ

 ؟ی_تو مگه نمرده بود

 شده از گردن او دوخت. یزد و چشمان براقش را به خون جار یپوزخند سپنتا

 !سویاوف آ ،یدونینم یادیز زیها چمرده یایهم از دناما متاسفانه هنوز  یو زنده شد ی_تو بارها مرد

 دوباره به تقال افتاد. سویآ

 او را برانداز کرد و پچ زد: یبا لذت سر تا پا سپنتا

 !پوش؟اهیس یبانو یرو چطور به دست آورد ییبایز نی... ایکرد رییتو تغ ی_راست

 دمیحس نکردم... چرا زنده بودنت رو ند نیزم یوقت وجودتو رو چی... چرا هدمتی_پس چرا ند

 ؟یلعنت

 پرهام باال انداخت و زمزمه کرد: یجهینتیب یهاتالش یبرا ییابرو سپنتا

 از تو قرار دارم... ریبه غ یکس یهیسا ری_چون ز

 زد. خی سویآ یهاخیدرون  خون

 آشنا بود. شیحرف برا نیا

 از او..." ریبه غ یکس یهی"سا

 ...گرید یبانو کی

نتواند  سویبود تا چشم درون آ دهیاز مرگ کش یاپرده روانشیخود و پ یمانند او که انگار رو یزن

 کند... دایاز آنها پ یرد

 ه؟ی_اون زن ک

 او به هوا رفت. غیسپنتا به زخم گردنش هجوم بردند و ج رحمیب یهادندان

مقابلش  یپرهام برداشت و به صحنه ینهیس یرا از رو شیهاپادرا هم از شدت شوک وارده دست یحت

 چشم دوخت.
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زد و  نیتنومند و ترسناک خود او را به زم بتیبا ه یاهیخواست به سمت سپنتا بدود که گرگ س پرهام

 مانعش شد.

 .کردینگاه م سویباز آ مهیو ن دهیپرهام چشم شده بود و چشمان درد کش تمامِ 

 ش را مقابل چشمان او طعمه قرار داده بود.بود که خواهر دهیرس یتیکفایو ب یپوچ نیچن به

 انداخت. نیاو را به زم رمقیکند و جسم ب سویغرق خون آ یباالخره دل از گلو سپنتا

 مستانه کرد. یاو خنده دیسیلذت خون دور لبش را ل با

 یشرویکه مانع پ یبه گرگ یابه خود آمد اشاره یوقت یو تعادل نداشت ول خوردیتلوتلو م یکم ابتدا

 گفت: روزمندانهیپرهام شده بود کرد و پ

 بکنه... تونهینم یغلط چیه گهی_برو کنار آراگون... د

برداشت و به طرف سپنتا  نیزم یآدام را از رو ریپرهام کنار رفت، او شمش یآراگون از رو یوقت

 ور شد.حمله

به انتظار او  شاندپویرا م اشیچشمان موذ یظیغل یاهیکه س یبه گردنش داد و در حال یچرخ سپنتا

 .ستادیا

 انداخت. یبه او برخورد کند مهار کرد و به کنار نکهیپرهام را قبل از ا ریشمش

 شد. زیبا او گالو یپرهام با همان دستان خال نباریا

چشمان غرق در شعف سپنتا انگار  دنیدرون چشمش همه پر خون بودند و با هر بار د یرگیمو عروق

 .خوردیم اشنهیخنجر به س

 .کردندیرا نگاه م ریو با وحشت جنگ دو ومپا ستادهیاز حرکت ا همه

 بود خود را به او رساند و کنارش زانو زد. ترکینزد سویکه از همه به آ پادرا

 کمرش نشسته بود. یرهیبه ت یسرد عرق

فروغ سابق  گریشد که د رهیو افسونگرش خ اهیس یدستانش قاب گرفت و به دو گو انیاو را م صورت

 را نداشتند.

 :دیصورتش را لمس کرد و نال بایز یهاآن چشم مسخ

 ...کنمیتمنا م سویبمون... آ داریب کنمیبمون... خواهش م داری_ب

 غرق در رنج و اندوه او نگاه کرد. یپلک زد و به چهره یحالیبا ب سویآ

 بود. اوردهیوقت بود که پادرا نام سابقش را به زبان ن یلیخ

 .دیبه سمت پرهام و سپنتا چرخ دیباز او را د یهاوقتش چشم اپادر
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 یااو زد صحنه یشانیکه سپنتا با سر به پ یاصورت سپنتا و ضربه یپرهام رو یدر پ یپ یهامشت

 بود که مقابل چشمانش پرده افکند.

او در مشت خود  یقهیو غضب  رتیافتاده بود زد و با ح نیزم یپرهام که رو یبه پهلو یلگد سپنتا

 گرفت.

 :دیخون صورتش را پاک کرد و غر گرشیدست د نیآست با

 من باشه... یبه اندازه دیامکان نداره... قدرت تو نبا نی_ا

 داشت. یرا در پ سویآ فیخف یناله دیکه به دهان پرهام کوب یمشت

آن را محاصره کرده و  یهاکه عمارت و تمام آدم دیرا د هانهیو گرگ رهایو ومپا دیچرخ هیسمت بق به

 .شدندیم کیبه آنها نزد شتریهر لحظه ب

ها را صحنه نیو چشمانش را بست تا ا دیبلع اشنهیشبانه را به درون س نیدار و سنگنم یهوا یسخت به

 .ندینب

 لباس پادرا چنگ انداخته بود. به

 ...ی... کمکم... کندی_با

 یریآن جلوگ یزیتا از خونر فشردیم سویزخم آ یروتند سر تکان داد و همانطور که دستش را  پادرا

 کند گفت:

 کنم؟ کاری_چ

 صبر نکرد. سویآ

 .دیچند لحظه بر یاو چسباند و نفس پادرا را برا ینهیخود را به س دست

 نیزم یرو حالیبود که باعث شد پادرا ب دهیکش رونیرا با خود به ب یزیدستش را برداشت چ یوقت

 .فتدیب

 با اندوه زمزمه کرد: سویآ

 ...خوامی_معذرت م

کار را با آنها  نیاز او دور بودند گرفت و هم اریبلند شدن دستش را به سمت فلور و کارن که بس بدون

 هم کرد.

 شد. رهیآن خ اتیآورد و به محتو نییرا پا شیهادست

 .شدندیم ختهیآم گریکدیبا  یاو محسور کننده زیانگو به طرز شگفت دندیلولیدر هم م عناصر

تا به  دیبه عقب کش نیزم یکرد و خود را رو لیاضافه کردن قدرت خود عناصر چهارگانه را تکم با

 کند. هیدرخت تک
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 فرو کرد. نیرا به درون زم یو نوران بایز یتمام شد گو زشیآم یوقت

 .فتادین یاتفاق ابتدا

 گذراندیاش کل محوطه را از نظر مدهکه با چشمان تار ش یبود بلند شد و در حال یهر جان کندن به

 دستانش را باال آورد و آنها را با ظرافت تاب داد.

 هم قرار داد و نجوا کرد: یرا رو شیهاکند پلک یفکرش را عمل نکهیاز ا قبل

 ... گره خورده... به من انتقال بده... اصالت، فراست و شهامتت رو...عتی_روح من... به روح طب

 .دییایاشاره کند که باال ب یزیبه چ نکهیدست راستش را باال برد، مانند ا سپس

 .دیلرز یاندک نیلحظه زم همان

 .کردندینگاه م شانیپا ریز نیو دشمن همه متوقف شده بودند و به زم دوست

 او قفل بودند. یرو تیآدام و آفرود ام،یلیمثل و یچشمان نگران برخ یول

 و تاب به هوا برخاستند. چیدرختان با پ یشهیها شکافته شد و رزادهو گرگ رهایومپا یپا ریز نیزم

 .دندیکشیم نیو به درون زم گرفتندیم توانستندیهر قسمت از بدن آنها را که م هاشهیر

 از بدن آنها را درون خاک دفن کنند. یمیکه ن ییجا تا

 را شکار کردند. هایخود ریرونده تمام غ یهاشهیکه ر دینکش یطول

 .دادیها را خراش مگوش یگرگ زیآمخشم یادهایفر یصدا انیم نیا در

 .دیکشیم یبلند یهاو زوزه کردیخاک تقال م درون

 .ستادیسرش ا یشد و باال کیآرام و کج و معوج به او نزد ییهابا قدم سویآ

 و نفرت لب زد: یآزردگ با

 آراگون... یدی_تقاصش رو پس م

مطمئن بود اگر گرگ را رها  سویکه آ کردندیاو را نگاه م یسرخ و براق آراگون با چنان غضب چشمان

 .دیدریمطمئنا او را م کردیم

 و دوباره به جنگ تن به تن پرهام و سپنتا نگاه کرد. برگشت

 .دادیبرادرش را گرفته بود و تا سر حد مرگ فشار م یگلو سپنتا

 مردک... یدیهم طعم قدرتش رو چسنه؟ تو  ی_تو هم از اون خون خورد

 .رفتیم یاهیو س سوختیاز عمق م سویآ چشمان

 .شدیاز مغزش خاموش م یانگار قسمت داشتیکه برم یقدم هر
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 تیاو خارج کرده و با وجود تالش آدام و آفرود یهاو ظاهر شدن خودشان را از تله بیبا غ رهایومپا

 .آمدندیمهارشان به سمت او م یبرا

 افتاد. نیزم یچند قدم مانده به پرهام و سپنتا از حرکت باز ماند و به رو سویآ

 اش کبود شده است.که پرهام از شدت کمبود هوا چهره دیدیم

 توقف کرد. سویآ یهولناک سپنتا باال آمد و رو نگاه

 کرد. شتریپرهام ب یگلو یو فشار را رو دیپاش شیبه رو یدیپل شخندین

 آلودش گفت:خون یهادندان انیاز م یبه سخت پرهام

 ...سوی_برگرد... عقب... آ

 .دیکشیم نیزم یخود را رو نباریبه آنها ا دنیرس یدر تالش برا سویآ

 با او نداشتند. یادیز یفاصله گریپشت سرش هم د یرهایومپا

 .کردیم ینیبدنش سنگ یو رو رفتیم جیگ سرش

 ...دیرسیم انشیبه پا دینبا نجایا نه

 تکان خوردند: رنگشیب یهادستش را به سمت پرهام دراز کرد و لب دانهیناام

 _نه... برادر...

سر سپنتا  یافتاد که با باال یبه دست ریشمش کریبه پ وسشیو ما فروغیلحظه بود که چشمان ب همان

 .کردیقطع کردن نفس پرهام را نگاه م یو اندوه، تالش او برا نهیک یو با نوع ستادهیا

 .خواندیدر نگاه او را م دیترد سویآ

 زد: ادیملتمس و عاجزش فر یبا صدا نیهم یبرا

 ... االن وقتشه...کنمی_خواهش م

 شد. رهیو ناباورانه به او خ دینگاهش را باال کش دیاو را شن یصدا یوقت نیآرشاو

 .ستینگریبا همان نگاه پر تمنا او را م سویآ

 را باال برد و با فشار از پشت به بدن سپنتا فرو کرد. ریاکراه خود را پس زد و شمش نیآرشاو

 لرزان و محزونش گفت: یصدا با

 ... نه؟نهیری_انتقام ش

 به عقب رفت. یتعادلش به هم خورد و چند قدم دیکش رونیرا ب ریشمش یوقت

 .دیکشیزخم خورده نفس م یریسپنتا در حدقه گرد شده بودند و مانند ش چشمان
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 بلند شد. شیبرد و از رو ادیپرهام را از  دیجوشیم شیهاکه در سلول یخشم بخاطر

 دفاعیب نیو نگاه مغرضش را به آرشاو ستدیتوانست با شدیم دهیکه از دو طرف بدنش د یوجود زخم با

 بدوزد.

 رخنه کرد. سویفرسا در وجود آتوان یوحشت

 بلندش کند. کردیم یرا به پرهام رسانده بود و سع خود

 !؟یی... پسردایکنیم کاریچ نجایتو ا _آه...

 انداخته بود نیزم یرا به رو رشیشمش نیآرشاو

 را باال آورد. شیهادست

 .شدیمشاهده م اشدهیرنج کش یدر چهره یو فرسودگ یخستگ

 یوجدان معذب در برابر زن هی... من موندم و یو در رفت یزد شیسپنتا؟ ده سال پ یفکر کرد ی_تو چ

چشماش...  دنیکه ده ساله بار هر بار د یبود... زن دهیاون ازم دست نکش یول دمیکه ازش دست کش

 ...فتادیم ادمیکه در حقش مرتکب شده بودم  یظلم

 شد. ریچپش سراز یغلتان اشک از گونه یو قطره دیلرز اشچانه

مقدار از درد و عذابشون کم  هیکار بتونم  نی... تا بلکه با ابوسمیو م بوسمی_ده ساله اون دستا رو م

کم  میاز شرمندگ یاکه مرگ من درونش حبس شد... اما ذره یکنم... اون دست خشک شده... همون

 یده سال زندگ هب یمحکومم کرد یسپنتا... ول ی... تو منو نکشترهیگیوجدانم آروم نم یا... ذرهشهینم

 ... یهمراه با سرافکندگ

 بزند. یتفاوتیزخند بآخر او باعث شد سپنتا پو ادیفر

 افتاد. شیدو ابرو نیب ینیشکمش را پوشاند و چ یدست شکاف رو با

 ؟یریانتقام بگ ؟یکن کاریچ ییخوای_حاال م

 .دیبار خندغم نیآرشاو

 مخالفت تکان داد و گفت: یرا به نشانه سرش

 اد؟یبهم نم ه؟ی_چ

 .ادیبودن به تو نم نتی. بدطیی_اصال پسر دا

 زد. یالبخند ساده نیآرشاو

 خود را به او نشان داد. یخال یهادست دوباره

 ...ادی_آره پسرعمه... به من نم
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 .دیدر نگاهش درخش یزیآمخشونت تیبلند شد و برق رضا شیلحظه بود که پرهام از جا همان

 .فشردیانگشتانش م انیبود و م دهیکش رونیسرد را شکافته بود را ب نیکه زم یاختهیاز کمان گر ریت

 ...ادیبه من م ی_ول

 شده بود. رید گریاما د دیسپنتا به صدا در آمد و چرخ یخطر برا یهازنگ

 رحمانهیکه آن را محکم و ب یسپنتا فرو کرد و در حال ینهیرا به سمت چپ س ریبا تمام توان ت پرهام

 رهیاز درد او خبه چشمان زجرکش و دهان باز مانده  یوصف نشدن یبا لذت چرخاندیدرون گوشتش م

 شد.

تو  یخودش افتخار بزرگ یرو امتحان کن یافتنیاون خون دست ن یکه قبل از مرگت تونست نی_هم

 !تهیزندگ یبسته شده یپرونده

 سپنتا به طور کامل قطع شود. یدهیبر دهیبر یهاتا نفس دیطول کش یمدت

مردمک چشمانش در حدقه ثابت ماند و بدنش شل شد پرهام آن را رها کرد و نفس راحت و  وقت

 .دیکش یاخسته

 او زانو زد. یپا یو جلو دیدو سویآ یبه خود آمد و به سو نیآرشاو

 یهالب یبر رو اشدهیتشنه و خشک یهاخود را به آغوش او سپرد و با قرار دادن لب ازمندانهین سویآ

 شمانش شکست.او سد چ سیخ

 .دیبوسیو پر عطش او را م ختیریم اشک

 بود... دنیپرست یستهیمرد شا نیا

 انیجز به پا ییکه نبود او معنا دانستیخوب م سویآ یول کردیوجودش را حس م یکمتر کس دیشا

 نخواهد داشت. ایدن دنیرس

 گرم او کند و هق زد. یهادل از لب باالخره

 او چسباند و با درد گفت: یشانیسرد خود را به پ یشانیپ

 ؟یکنیم کاریچ نجای_ا

 که او را حس کند. خواستیچشمانش را بسته بود و در آن لحظه فقط م نیآرشاو

دادن بهش  انیپا یو برا فهممی... مفهممیمن م ی... تو درد بکشکنمی_من رنج و عذاب تو رو احساس م

 ماه دل آرشا... فهممتیدنبالت... من م امیهم باشم م ایاگه اون سر دن

 کند. دایو سرش را چرخاند تا پرهام را پ دیخند اشهیگر انیم سویآ

 .افتی ریو سر به ز ستادهیرا ا او

 .دیسر پا شد و پرهام را به سمت خود کش نیکمک آرشاو به
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 آنها را با هم داشت. یآغوش هر دو حاال

 خون دل خورده بود. یالحظه نیچن یتجربه یبرا سالها

 او کاشت و بعد از چند لحظه جدا شد تا آنها راحت باشند. یشانیپ یرو یابوسه نیآرشاو

را دور دستان لرزانش حبس  سویآ فیاست تن ظر دهیکه به آغوش مادرش رس یمانند کودک پرهام

 او گذاشته بود.شانه یکرده و سرش را رو

 و با حزن گفت: دیاو کش شانیپر یبه موها یدست سویآ

 ...ینی... تو بهتریستین نتی_تو بدط

 .فتدیب نیرا گرفت تا مبادا به زم شیبازو ریز نیبعد از جدا شدن از او مثل آرشاو پرهام

 یهاشهیها را همچنان در حصار رزادهشد گرگ رهیپشت سرش خ یو به منظره دیچرخ یوقت سویآ

 نبود. رهایاز ومپا یخبر یول دیو درختان د اهانیگ

 بعد از مرگ سپنتا فرار کرده بودند. هایشورش آن

 تکان داد. نیاز سر تاسف زد و سرش را به طرف یلبخند

 کجان... دونمیدور بشن... م ادیز توننی_نم

عالمت  ستینگریبه آنها م یو با نگران ستادهیکه کنار آدام ا تیپرهام به سمت آفرود یرهینگاه خ ریز

 داد.

 محافظانش به دل جنگل زد. یمانده یاطاعت کرد و با باق یحرف چیبدون در و بدل کردن ه تیآفرود

 به عمارت همه به سمتش شتافتند و او را احاطه کردند. سویآ دنیرس با

 جراحت گردن او پرداخت. یکنارش زانو زد و به بررس آدام

 آورد و گفت: نییاو را پا یهادست جانیب یابا خنده سویآ

. آخه دوباره مجبور شدم عناصر اون دیبزن تونگهیداران دسر به مقام هی_من خوبم جناب آدام. بهتره 

 رو بدزدم! هاچارهیب

 دختر... یجون سخت یادی_تو ز

 اش ضربه زد و بلند شد و رفت.آسوده به شانه یاز مسائد بودن حال او مطمئن شد با خاطر یوقت آدام

 خواست تا عقب بروند. هیو از بق ستدیخودش با یپاها یکرد رو یسع سویآ

آنها  تیخواست تا به وضع کشیانداخت و از افراد نزد نیزم یرو یهایبه اجساد و زخم ینیغمگ نگاه

 کنند. یدگیرس

 زد: لب
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 بدم... لیرو به صاحبانشون تحو وجودهایب نی_وقتشه افسار ا

ه بودند سرش را به را به محوطه بازگرداند هایو دختران محافظش که فرار تیآفرود دنیاز رس بعد

 شد: اندازنیدر آسمان طن زشیانگحزن یسمت آسمان بلند کرد و صدا

 ...خونمیفرا م نجایها شما رو به ا_آتور... دال... من، الماس، ارشد انسان

 و شاخ و برگ درختان را تکان داد. دیوز یسرد باد

 فام شب را گرفتند.کرده و مقابل ماه نقره یشرویآسمان پ یبا سرعت در پهنه رهیت یابرها

 افکند. هیبر فضا سا یکیخاموش شدند و تار هاآتش

 .دندیهمه با ترس عقب کش سویکنار آ پوشاهیمانند و سشبه کریظاهر شدن پ با

 به سمت چپش گفت: دنیزد و بدون چرخ یپوزخند سویآ

 _سالم آتور.

 همراه بود. یکه به محوطه قدم گذاشت با غرش بلند یاما ترسناک بایببر ز ورود

 سر خم کرد. شیقدم به سمت او برداشت و بر خالف رفتارش با آتور، با تواضع برا کی سویآ

 _سالم دال.

و  هارانهیو یآورد و دوباره با همان شکوه و عظمت خود به تماشا نییسرش را پا یمتقابال کم دال

 پرداخت. هایآشفتگ

را از بند رها  هانهیگرگ یبرگرداند و آراگون و باق نیرا به درون زم هاشهیبا حرکت آرام دست ر سویآ

 کرد.

 :دیاش را پوشانده بود غرکه تمام چهره ینفرت و خشم آشکار با

من  یکه به خودشون اجازه دادن پا در محدوده یموجودات خائن نیتا ا نییایب نجای_از شما خواستم به ا

 یرو از جلو تونیلعنت یهانسل نیکه از نژاد شما به وجود اومدن... ا ییهاتیهویب نیا بذارن...

 !دیمن دور کن یچشما

 نداشت. یخوب یافکند معن هیبر فضا سا کبارهیکه به  ینیسنگ سکوت

 .کندیرا نگاه م رهایاما مشخص بود که ومپا شدینم دهیشنل د ریصورت از ز نکهیبا ا آتور

 گفت: روحشیسرد و ب یصدا با

 تکرار نخواهد شد. گهی_د

 .دیبا خشم به سمت او چرخ سویآ

 .دادیتکان م شیجلو دواریاش را تهداشاره انگشت
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 من وارد عمل بشن. هیعل نطوریندادم که حاال ا یها آزادآشامهم بشه آتور. من به خون دی_نبا

 هستن که... یموجودات مستقل یول ستنین لیاص یاونا جزء نژادها نکهی_با ا

 !ینسلتون رو کنترل کن دی_از استقالل و اصالت اونا حرف نزن، من بهت گفته بودم با

 بکند. یو نتوانست مخالفت دیآتور در دهانش ماس حرف

 انداخت و با تاسف گفت: نییرا پا سرش

 از من بود. ی_بله ماه خاموش. کوتاه

از شب دور تا دور  ترکیتار ییهاهیال آورد و همان هنگام ساشنل با ریرا از ز اشیدنیناد یهادست

 شدند. داریمحوطه پد

 نبود. رهایاز ومپا یخبر گریبعد د یبلند شد و کم یزد و خورد یظلمات صدا در

 رفته بود. زین آتور

 یآتش دوباره به هوا خاستند تا دوباره کم یهااز اطرافشان رخت بست و شعله یرعادیغ یسرما

 به فضا ببخشند. ییروشنا

 آورد. نییبه مشت کرد و دستش را پا لیانگشتش را تبد سویآ

 .رفتیم نییبا سرعت و شدت باال و پا اشنهیس تیشدت عصبان از

 تر برخورد کند.کرد آرام یچشمان متورم و ملتهبش را بست و سع دینوبت به دال رس یوقت

 برخوردار بود. یادینزد او از احترام ز دال

 دستور رو به شما هم داده بودم دال بزرگ. نیا یرهبر گاهیاز منصوب شدن به جا_بعد 

 اشاره کرد و ادامه داد: هانهیگرگ یدسته به

من  نیو تو سرزم شنیمتحد م هانهیهات با گرگ... گرگرسهیروزها خبرها زود به گوشم م نی_ا

 نژاد من دور نگه دار! ات رو ازشده نیو نفر اصالتینسل ب نی. اارنیبه بار م یخراب

 جادیا یبیمه یبلرزد و صدا یاندک نیو تنومد مقابلش باعث شد زم اهیگرگ س ییجلو یپاها برخورد

 شود.

 اریها با اختانسان یو باق سویآ یو ناباور رتیاش را با خشم باز و بسته کرد و در کمال حپوزه آراگون

 خود بازگشت. یخود به شکل انسان

که از دهانش  یبلند اریبس یهاچشمان قرمز و دندان ،یبلند و لخت مشک یبا موها انیعر مهین یمرد

 .گذاشتندیم شیترسناک از او به نما یزده بودند و ظاهر رونیب

 گفت: یزمخت یدوخت و با صدا سویو مغرضش را به آ یوحش چشمان



 

 behtarinromanha.irبرای دانلود جدید ترین رمان ها به وبسایت بهترین رمان ها مراجعه نمائید .                                     308

 اشر : بهترین رمان هان                          ندوری: زهرا با سندهینو                   طوفان)جلد دوم ماه خاموش( راثیرمان: م

 _نسل اون؟

 شد. رهیخ گرید یابا نفرت چشم از او برداشت و به نقطه سویآ

. پس با یدرونت رو کنترل کن وانیح یتونیزمان بدر کامل ماه م گهید یاز بس عمر کرد نمیبی_م

تو رو  یژگیو نیهم هم گهید یهانهیسپنتا. گرگ ینه توطئه ،یاومد نجایخودت به ا اریخواسته و اخت

 دارن؟

 زد: ادیفر آراگون

ما  تیاز هو یمیکه ن یبگ ییخوایم ؟یدونیها سوا متو ما رو از نژاد انسان وانات؟ی_نسل دال؟ نسل ح

 ست؟یها ناز شما انسان دهیارث رس

 کرد و او وادار به عقب رفتن شد. یمقابل آراگون غرش دال

 بحث گفت: نینسبت به ا یعالقگیبا ب سویآ

 ها رو.آشامخون ی. نه شما رو و نه حتمیاریشما رو به وجود ب میوقت نخواست چی_ما ه

 او را از حرف زدن بازدارد: توانستیدال هم نم یهشدارها یسر تا پا خشم بود و حت آراگون

به وجود  نیخواستیاونا رو هم نم دیگیحق به جانب و متکبر م یهاشما انسان ؟یها چ_دگرگون شده

 !نیاریب

 .دیکش رونیرا از غالفش ب امیلیو ریصبرش تمام شد و برگشت و شمش سویآ

 فشار داد. شیگلو ریآن را ز یزیسمت آراگون هجوم برد و ت به

 !ستیقابل کنترل هم ن ریو غ اصالتیاما مثل شما ب ست،یو نقص ن بیعی_نژاد من ب

 .ستادیسرش ا یباال یبه شکم آراگون او را به عقب پرتاب کرد و شاک یزدن لگد با

 شتریب ده،یچشمان جسور و به آتش کش با آن اشیآلود و گردن زخمآشفته و سر و صورت خون یموها

 .یمرگ کرده بود تا انسان عاد یبه الهه هیاو را شب

آراگون  یحمله کردن به او، رو یبرا شانیها و آمادگگرگ یهشدار دهنده یهاتوجه به زوزه بدون

 خم شد و گفت:

خواست  یدر گذشته کدوم روان دونهیکس نم چی... هزشیبه وجود آورده نه آم نیرو نفر هانهی_گرگ

رو ساخت و انداخت به  هانهیاز گرگ یمثل شما بشه که نسل یصفتیو وحش اریاختیبه موجود ب لیتبد

شما  دونهینمکس  چی... هنهیگرگ نیقرار گرفت و شد اول نیدر معرض نفر یگناهیکدوم ب ایجون ما... 

کدوم از نژادها نتونستن به صورت قاطع و  چیهم ه خی... در طول تاریعمد ای دیبه وجود اومد یاتفاق

وقت  چیمطمئنم که نژاد من ه نویا ی. ولدیها باعث شدن شما ساخته بششک و شبهه بگن که انسان یب

بهمون حمله  هایمثل وحش اپس چر میما اجدادتون هست دیکنیشما رو از ما ندونسته. شما که ادعا م
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مثل خودتون بشن؟ به من بگو چرا بر خالف  یبه موجود لیتبد یدعا یهاانسان دیشیو باعث م دیکنیم

 !وجودیهاست بنسبت به ما انسان نهیحرفاتون درونتون پر از ک

 قرار گرفت. انشانیبلند شد و به سمت او هجوم آورد که دال م یبرافروخته و برزخ یبا صورت آراگون

 کرد و با سرش آراگون را به عقب راند. یگریغرش د دال

 زد و خطاب به آراگون گفت: یپوزخند تلخ سویآ

 هانهیگرگ ،یوحش عتیکه طب نی. همرهیگیوقت شما رو گردن نم چی_مطمئن باش نسل بعد از من هم ه

 .هیادیاز خودش قبول کرده براتون ز یرو جزء کوچک

 و رفت. دیبه او راهش را کش یادوستانه ریانداختن نگاه غ با

 گفت: ینزاکتیو ب زیهنوز چند قدم به عمارت مانده بود که آراگون با لحن شک برانگ یول

 حرف آخرت بود الماس؟ نی_ا

 شد. رهیاو خ یو موذ دیو به چشمان پل ستادیا یالحظه سویآ

 پاسخ داد: یدرنگ چیه یب یول دیدر دلش جوش یشور

 _بله.

 .دادیم یبدجنس یآراگون نقش بست که بو یهابر لب یو پر تمسخر شرمیب لبخند

 !یها بدونما رو از انسان یخودت مجبور بش میکنیم ی_پس کار

 در هم رفت. یو چند نفر سویآ یچهره

 .ستادندیو پرهام دو طرف او ا نیآرشاو

 ؟ی_چ

 :دیاز پشت سرش نال یاوحشت زده و آشفته یصدا

 !رانی_م

 ای دادیهراسان بچرخد که خزان تنها را محکم به آغوشش فشار م یکه اول به سمت سلما دینفهم سویآ

 .کردندیحمل م شانیهادندان انیرا م یکه جسم کوچک ییهاگرگ یدسته

 را از تپش وا داشت: سویقلب آ یاز ته دل ادیبه خود آمد و با زدن فر نینفر آرشاو نیاول

 _اون پسرمــه...

 _باباااا...

 گذاشت و گذر زمان را متوقف کرد. ایساعت دن نیبزرگتر یهابهعقر یدستش را رو یکس انگار

 گردنش صدا دادند. یهاچنان سرش را چرخاند که مهره سویآ
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 یرنگ یگرگ طوس یهادندان انیم راهنشیکه پ دیاش را داش پسر نه سالهچشمان ناباور و شوکه با

 افتاده بود. ریگ

 و مشتش باز شد. دیلرز دلش

 رفت. نیعضالتش از ب انقباض

زده و  بتیمص آمد،یم رونیکه انگار از عمق وجودش ب ییآخر دهانش را باز کرد و با صدا یلحظه

 :دیکش ادیدرمانده فر

 ...راااانی_نه... م

حبس  شیپاها ریرا ز دفاعیب رانیکه م یخود بازگشته بود و در حال یگرگ بتیدوباره به ه آراگون

 دوخت. سویرا به آ مناکشیچشمان سرخ براق و ب کردیم

 چیه یخود تکان بخوردند و به آن سو بدوند آراگون ب یبتوانند از جا نیو آرشاو سویآ نکهیاز ا قبل

 .دیفرو کرد و نفس او را بر رانیم یکتف و شانه انیم ییرا جا شیهادندان یتیرحم و انسان

 ...دیخواب ماه

 ...دیخواب ابر

 ...دیخواب آسمان

 و در شکمش فرو افتاد. دیلغز خیمانند تکه  یزیو چ دیچیپ سویدر انشعابات بدن آ یسرد انیجر

چشمانش را  یاز اشک جلو یپررنگ یاو ثابت مانده و حلقه یرو رشیو دل بایلرزان پسر ز مردمک

 گرفته بود.

رنگ  شتریهر لحظه ب شیایو دن دیدیفرزندش م گناهیرا در پس نگاه ب یدرد و عذاب جانگداز سویآ

 .باختیم

 چنبره شده بود. شیدر گلو بغض

 آن دو انداخت. یرا برداشت و مقابل پا رانیبه آراگون برسند او تن غرق در خون م نکهیاز ا قبل

 را گرفت. وانیح یگلو تیو با عصبان دیآراگون پر یبه رو دال

 .دندیکشیدورشان حلقه زده و زوزه م هاگرگ

 آراگون کنار زدند. یاو را از رو یاز آنها به سمت دال هجوم آوردند و به سخت ییچندتا

 بودند. یمعنیب نهایا یهمه سویاز نظر آ اما

 ...شدیمثل سابق نم زیچ چیه گرید

 را نخواهد داد... یزندگ یرنگ و بو شیبرا زیچ چیه دیشا و
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و دهانش  دیلرزیم نیکه در آغوش آرشاو ستینگریم رانیباز م مهیاو چشم شده بود و به چشمان ن تمام

 باز مانده بود.

 .زدیم ادیو با التماس نامش را فر دیکشیزخم او را دست م یرو نیآرشاو

 آمد. نییکرد و آرام آرام پا دایپ سویسرد آ یگونه یراه خود را رو اشک

 ...کردیشنا م یحسیخال و ب یدر نوع یول

 افتاده بودند. گرید کیبه جان  آراگون یهاافراد عمارت و گرگ دوباره

زنگ  نیو آرشاو سویپر اضطراب سلما به هوا برخاست و در گوش آ یو دار دوباره صدا ریآن گ در

 زد:

 ... خزاااان!نجای_نه... خزان بگرد ا

 .آمدیو به سمت آنها م دیدویم هایریاش در وسط درگکوچک و برهنه یبا آن پاها خزان

 ...ی... داداشرانی_م

 .ندیرا بب اشیهق هق آرام او را بشنود و نگاه معصوم و باران یصدا توانستیم سویآ

 برداشت. زیاو به سمتش خ دنیآراگون با د یعنی اهیس گرگ

 .دیبه سمت خزان دو شیهاخوردن نیو با وجود زم دیهراسان از جا پر سویآ

 یافتاد و در حال نیبا خزان نداشت، دختر کوچکش به زم یچندان یهمان لحظه که آراگون فاصله یول

 :دیکش غیو از وحشت به سکسکه افتاده بود ج کردیم هیبلند گر ییکه با صدا

 _داداشــم... دادا...شم...

 .شدیآوار م سویداشت بر سر آ ایدن قهیدق کیعرض  در

 را نداشتند بتیمشکل و مص نهمهیا لیو تحل هیو قلبش تحمل تجز ذهن

 .ندیمبتال شدن خزانش را هم بب توانستینم گریکمرش را خم کرده بود، د یکاف یبه اندازه رانیم درد

 اضافه شود. گرشید یفرزندش هم به دردها نیدرد آخر توانستینم

 آراگون را تحمل کند. رحمیدرنده و ب یهادندان یبود که خزان خردسالش نخواهد توانست جا مطمئن

 ...شیبایز خزان

 و کوچک او... همتایب یتهفرش

 صدایدستش را به سمت آنها دراز کرد و ب سویبود آ دهیسر خزان رس یلحظه که آراگون باال همان

 گفت:

 _نه... دخترم نه...
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 جا گذاشته بود. رانیرا نزد م شیصدا ییبزند، گو ادیفر توانستینم گرید

 افتاد. یاتفاق ناگهان

 هم فشار داد. یرا رو سشیخ یهاگذاشت و پلک شیهاگوش یکوچکش را رو یهادست خزان

 شد. انیآن به وضوح نما یرنگ نقش بسته بر روو ماه کم دیدرخش اشیشانیوسط پ یزیچ

 .دیناله کرد و آسمان غر شانیپاها ریز نیزم

 یاست که ماه برا دهیحس کرد با چشمان خود د سویآسمان را روشن کرد و آ یپهنه یلحظات یبرا برق

 است. دهیخود درخش یاز حد قبل شتریب هیچند ثان

 .کردندیخود خشک شده و با وحشت به اطرافشان نگاه م یدر جا همه

 .کردیلب زمزمه م ریرا ز یزیچ هیچنبره زده بود و همراه با گر نیزم یهمچنان رو خزان

 وار او را در آغوشش فشرد.خود را به خزان رساند و مجنون مهیسراس سویآ

 .داشتیخود برم یهاگوش یرا از رو شیهاو نه دست کردیرا باز م شیهاه چشمن خزان

 گفت: طاقتیدستان لرزانش گرفت و ب انیدو طرف صورت او را م سویآ

 چشماتو باز کن... ؟یکنیم کاریچ ی_خزان؟ خزان؟ خزان دار

 .دیکش یپر درد یافتاد و زوزه اشیعقب یدو پا یبه آنها بود که رو یگرگ نیترکینزد آراگون

 بود. دنیکه انگار بند بند وجودش در حال از هم پاش دیچیپیاز درد چنان به خود م وانیح

 زد: یمستاصل ادیاو را لمس کرد و فر یشانیپ یو درخشان رو بیو درمانده ماه عج دهیترس سویآ

 بس کن... کنمی_خزان خواهش م

 دچار شد. یمحض برخورد انگشتش به آن قسمت انگار آتش گرفت و به سوزش بد به

 شد. رهیدخترش خ یو بهت زده به چهره دیدرد آن را پس کش با

 .آوردیم ایدن نیدارد چه بر سر ا دانستیبود و نم یگرید یایکه انگار در دن او

 چه بر سر دخترش آمده است... دانستیهم نم سویآ

 .بردیبرادر غرق در خونش رنج م دنیزمان از اندوه دو هم کشدیبود که درد م نید اخزان مانن حالت

که در دستان کوچک خود  یرا با تمام توان شیهاو گوش دادیهم فشار م یرا رو شیهاکه پلک همچنان

کلمه را نجوا و تکرار  کیو  دادیم یفیخف یهابه سرش تکان کرد،یم هیداشت گرفته بود، مدام گر

 :کردیم

 ...رانمی... داداش می_نه داداش

 .زدیم ادیو فر دیلولیم یخود بازگشته بود و از درد مانند مار یانسان بتیبه ه آراگون
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 .کردیم یرنجور یهاو ناله دیکشیبدنش دست م یجا یجا به

 افتاده بودند. نیزم یرو حرکتیها هم بگرگ یهیبق

 :دیکش غیجدا کرد و ج شیهاخزان را از گوش یهادست یبه سخت سویآ

 ...هی... کافکنمی_خزان خواهش م

 ماه کنار رفتند. یاز جلو اهیس یمتوقف شد و ابرها نیهنگام لرزش زم همان

 به او کرد. یخزان باز شدند و نگاه معصومانه و دلخراش ینم گرفته یهاچشم

 ...ی... داداشرانی_داداش م

 چسباند. نهیزد و سر او را به س یگریهق د سویآ

 .هانهیگرگ دنیرنج و عذاب کش یآرام گرفته بود، حت زیهمه چ دوباره

 آراگون وحشتناک بود. صورت

 دیکشینفس م یشده و به سخت ریسراز شیهاها و چشملب یو گوشه ینیاز خون، از ب یارودخانه

به نظر  که واقعا هم دردناک خوردیبه چشم م یبیو غر بیعج یهایبدنش آثار سوختگ یجا همه

 .دندیرسیم

 به خود فشرد. شتریاش را در نطفه خفه کرد و خزان را بناله سویآ

ور بود که انگار هر لحظه امکان داشت آراگون دوباره گرگ شود و به سمتش حمله دهیرس یجنون به

 .ردیشود تا خزانش را از او بگ

 کرد: یادهیفایبه دفاع ب شروع

 ...نکرده یکار چینبود... خزان ه_کار اون نبود... کار اون 

 کند. یبود که بتواند بلند شود و کار یاز آن تررمقیب آراگون

 مقابله بودند. یو آماده برا ستادهیسرش ا یباال تیآن گذشته دال و آفرود از

 گرفت. یانشسته مهیبر دست چپ خود حالت ن هیو با تک دیخود را باال کش یحال آراگون کم نیا با

 بود. صیقابل تشخ یو دهانش به سخت ینیخون صورتش شکاف ب انیو از م کردیخس خس م اشنهیس

 گفت: دهیدوخت و نخراش شانیپر یسویرنجور و پر از سوءظنش را به آ نگاه

 شبه... ی... اون زادهستی... اون موجود دختر تو نستین ی_اون موجود... عاد

درست  یاو را پناهگاه امن یو برا دندیچیپ سویآ یهابه دور شانه یاکننده تیو حما یقو یهادست

 کردند.

 پرخاش کرد: هاوانهیمانند د سویآ
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 دختر منه... خزان از خون منه... نی_ا

 :دیغر آراگون

 !طانهی... اون فرزند شدهیکرد... اون قدرت ماه رو دزد کاریچ دنی_همه د

 بکشد که دال به عقب هولش داد. رونیبه او زد و خواست خنجرش را ب یلگد تیآفرود

 به او نگاه کرد. یخود و با آزردگ نیزم تیآفرود

 لنگان پا به فرار بگذارد.آراگون کرد و باعث شد او بلند شود و لنگ یبرا یغرش دال

 خاک ضجه زد. یرو سویآ

 یها... بچهدادیکه کرده بود رو پس م یتقاص کار دیبره... اون با ینجوریهم یذاشتیم دی_نــه... نبا

 بودن... گناهیمن ب

 ترسناک دال هشدار دهنده اما صبور بود. نگاه

 شد و جلو آمد. رهیاو خ یدهیلحظه در چشمان رنج کش چند

 .دیاو را به مشام کش یو انگار بو دیرا به سر خزان مال اشپوزه

کار به او فهماند که خزان  نیچسباند و با ا سویآ ینهیس یبا فشار سر خود، سر خزان را به قفسه سپس

 .یگرید دیو نه موجود پل طانینه ش دهدیاو را م یبو

 .دیغر هانهیگرگ یخم کرد و برگشت و رو به گله سویآ یسرش را برا یکم

 .کردندیبلند شده و با سرعت آنجا را ترک م شانیکه بود از جا یآنها به هر جان کندن یهمه

عمارت  اطینفوذ ح رقابلیبلند و غ یوارهایشد د دیاز نظرها ناپد نکهینفر دال هم رفت و بعد از ا نیآخر

 خود ثابت شدند. یباال آمدند و سر جا

 ...هاوجدانیتون... لعنت به شما ب_لعنت به همه

پرهام را پس زد و به سمت جسم  یهاکه حاضر نبود خزان را از خود جدا کند، دست یدر حال سویآ

 .دیدو نیپسرش در آغوش آرشاو جانیب

 

 

 

 را گرفته بود. کیآن شب تار یجا یرعادیغ یدم با شتاب دهیسپ

 .دادینم یزندگ یوجه بو چیبه ه یصبح خاکستر نیا
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چشم متورمش  یکه در دست داشت را باال یخی یسهیو ک زدیاجساد به صف شده قدم م انیم پرهام

 .دادیفشار م

 _پرهام؟

 نگاه کرد. لگونین یسرخ شده هیاز گر یهاو به چشم دیو داغان چرخ مغموم

 .دیبه آغوش او خز حرفیانداخت و ب نییسرش را پا لگونین

 نگفت. چیو ه دیکش یسوزنهیآه س پرهام

 .خوردندیبه چشم م ییآشنا یهاها چهرهمرده انیم

 ماهان بود. جانیبه آنها جسم ب نشیترکینزد و

 با عذاب چشمانش را بست. پرهام

 کرده بود؟ یتو رو از من خواستگار یک یبدون ییخوای_م

 نگاهش را دنبال کرد. ریآرام از او جدا شد و مس لگونین

 بغض کرد. دیماهان رس روحیبه صورت سرد و ب یوقت

 گفت: نیغمگ

 حواسش به من بود... شهیبود... هم ی_اون... آدم خوب

 .دیرت آن باال کشجسد انداخته شده بود را تا صو یکه رو یدیسف یزانو زد و پارچه پرهام

دختران گروهشان نشسته  جانیب یکرهایسر پ یباال زیو دخترش ن تیقدم دورتر از آنها آفرود چند

 بودند.

 :دیمحزون و دلمرده نگاه کرد و آرام پرس تیبه آفرود یدردبا هم پرهام

 _چند نفر؟

 تنها لب زد: تیآفرود

 _دوازده...

 و به سمت او رفت و بغلش کرد اوردیطاقت ن لگونیبغص هاندا پاره شد ن یوقت

 گفت: هیاو را محکم گرفت و با گر هاندا

 از اونا دوستم بود... ماهورا...  یکی_

 کند. یریجلوگ شیهااشک ختنیچند بار پلک زد تا از فرو ر لگونین

 .شدیم وانهید دادیاو هم روحا را از دست م یروز کی دیکه شا کردیفکر م نیبه ا یوقت
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 .دیسرها به سمت آن چرخ یو همه دیچیپ اطیدر داخل ح یبلند ادیفر یصدا ناگهان

 ...دییایجلو ن گمی_دارم م

 احاطه کرده بودند. یرا گوشه یدختر گریو چند دو د ارید

 داد. صیرا تشخ پکیا یچهره شدیوقت م یکم با

 چهر نفرشان به سمت آنها رفتند. هر

 گذاشته و چشمانش را بسته بود. شیگلو ریخنجرش را ز پکیا

 .دیلرزیم آشکارا

 از در التماس وارد شد: ارید

 ...دهیکه به آخر نرس ایباهاش کنار اومد. دن شهی. مپکی_لطفا اونو بذار کنار ا

 .کردیم هیگر صدایب پکیا

 به دستورت عمل کنم... تونمینم گهیدفعه د نی... اخوامی... ازت معذرت ماری_نه د

 از کوره در رفت و داد زد: ارید

 ؟یکار رو کن نیا ییخوایداره که م یلی_د آخه چه دل

 افزود. شیهابه شدت اشک دیپرهام را د یچشمانش را باز کرد و وقت پکیا

 تنگ شده گفت: ینفس با

 ...ستهودهیب گهی_زنده موندن من د

تلخ مانند پتک بر سرش فرود  قتیو آن حق دیچپ او خز یبازو یشده یچیزخم باندپ یپرهام رو نگاه

 آمد.

 به بانو الماس خدمت کنم... تونمینم گهی... دستمیاز محفل ن یعضو گهی_من مبتال شدم... د

 بود. دهیاز درون پاش پرهام

 به سرش داد و زمزمه کرد: یتکان

 هست... گهیفرصت د هی یجا شهی_همون بانو گفته که هم

 :دیداد و نال هیتک واریشده به د یعاص پکیا

 آراگون تعلق دارم... ی_نه من از حاال به بعد به دار و دسته

 پوستش فشار داد. یرو شتریخنجر را ب نوک

 ادامه داد: ندیاو بب یسخت و جد یکس نتوانسته بود آن را در چهره چیوقت ه چیکه ه یرنج با
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 .نهیکار هم نیراز اونا باشم... پس بهت یتصورش رو بکنم که جزئ یحت تونمینم ی_ول

 کرد: یشدستیپ پکیکه ا دیبگو یزیتر از قبل دهان باز کرد تا چشکست خورده هاندا

رو ندارم... تنها  یکس چیگذروندم... ه نجایعمرم رو ا یروزا نی_نه لطفا... من سه سال از بهتر

نامه رو  هی. تو خوابگاه کنهیم یشهر زندگ نیکه تو هم کمهیام برادر کوچخانواده یمونده یعضو باق

 هیمنه... حواستون بهش باشه... و  هی... شبمانهیبه دست اون... اسمش ا دشیتختم هست، اونو برسون

 ...گهیخواهش د

 گفت: یاخفه یبه لب نشاند و با صدا یازدهغم لبخند

 بودم... یکه از فدا شدن در راهش راض دی_به بانو بگ

 لگونین انیناباور و گر یهاغیزدن آبشار خون ج رونیپوست گردنش و بعد ب یخنجر رو یزیت حرکت

 داشت. یو هاندا را در پ

 که داشت، مهربان و معصوم بود. یبر خالف ظاهر و پوشش پکیآخر ا نگاه

 انداخت. نیزم یو هاندا خود را رو دندیبه سمتش دو اریبه زانو در آمدن او پرهام و د با

 گ انداخت و با ضجه گفت:سر و صورت خود چن به

 بسمه... چرا اونا؟ آخه چرا؟ گهی_بسمه... د

 بود. ریو دلگ یعمارت مانند آسمانش ابر یو هوا حال

 جا غرق در سکوت... همه

 ...نیسنگ یهانهیس

 دار...و کش قیعم هانفس

 .زدندیدر راهروها پرسه م اسیاندوه و  فقط

اتاق  یبلند به سو یهاو قدم تیبه دنبالش افتاده بود تا متوقفش شد عصبان تیکه آفرود یدر حال پرهام

 .رفتیم سویآ

 خوابانده بودند. شیرا رو رانینشسته بود که م یهمان تخت یشب را پا تمام

 ...دیکشیاش مبا پست دست به گونه ای کردیاو را نوازش م یتوقف موها بدون

 هم در آغوشش خفته بود. خزان

 از خود دور کند. یاهیرا ثان شیهاکه بچه رفتیپذیرقمه نم چیه

 باز شد و پرهام داخل آمد. در

 .دیمقابلش زل زده بود به سمت او چرخ واریاز اتاق نشسته و مذبوحانه به د یاکه گوشه نیآرشاو



 

 behtarinromanha.irبرای دانلود جدید ترین رمان ها به وبسایت بهترین رمان ها مراجعه نمائید .                                     318

 اشر : بهترین رمان هان                          ندوری: زهرا با سندهینو                   طوفان)جلد دوم ماه خاموش( راثیرمان: م

 .ستادیسرش ا یرفت و باال سویسر برسد پرهام به سمت آ تیآفرود نکهیاز ا قبل

 ون االن کجاست. فقط بگو اون پست فطرت کجاست تا برم سراغش._بهم بگو آراگ

 و پشت سر هم بکشد. قیعم یهاهم گذاشت تا نفس یپلک رو سویآ

 .کردیتپش قلبش را حس نم گرید

 ...ستمی_خون در برابر خون؟ موافق ن

 اش را گرفت و به سمت خود برش گرداند.شانه دیدیاو را م یتوجهیکه ب پرهام

 را به تن داشت. شبید یشده دهیو در فیکث یهاهنوز همان لباس سویآ

 زخمش را پوشانده بود. یدستمال معمول کیسر و صورتش خشک شده بود و فقط با  یرو خون

 .سویآ یخودتو جمع و جور کن دی_با

 کش آمد. سویلب آ یگوشه

 مشخص نبود... گر،ید زیچ ایبود  پوزخند

 .کردیم دیپرهام را ناام اما

 ...هییجای_توقع ب

 .دیرسیبه نظر م ختهیبه شدت به هم ر پرهام

 :دیکش ادیداد و فر یتکان بزرگ شیهارا از شانه او

مبتالش  هانهیگرگ نکهیخودشو کشت... خودشو فدا کرد... فقط بخاطر ا ایاز زخم یکیاالن  نی_هم

 شه؟یدرست م یغم بغل گرفتن چ یبا زانو فته؟یم یاطرافت داره چه اتفاقات یفهمیم چیکرده بودن... ه

 جمع شد. سویدر قاب چشمان آ یکمرنگ اشک

 آلود گفت:را زدود و بغض شیهارطوبت چشم وسیما

چشمات... هر  یجلو نکهیعمق درد و رنج مادرم رامونا رو حس کنم... ا تونمیحاال م ه؟یچ یدونی_م

از  یبشن که دودش تو چشم خودشونم بره... اما تو کار یمشکالت ریدرگ ای ننیبب بیسه تا فرزندت آس

غم رو  ینمونده که زانو یی... تو آغوش من جایو تماشا کردن باش ستادنیو محکوم به ا ادیدستت بر ن

 دعوت به بغل کردن کنم... 

 و سر خورده ادامه داد: دیدست خزان را باال کش کیهمان  با

 منو تو آغوشم تنگ کرده... یهابچه یغمه که جا نی_ا

 بلند شد و به سمت در رفت. نیزم یاز رو نیلحظه آرشاو همان

 اش داشت.شد و چند قدم دورتر از در اتاق نگه دهیبه دنبال او کش ارادهیب پرهام
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 داره. اجی. اون بهت احتیکنارش باش دی... تو بای_ه

 .زدیموج م یغم بزرگ نینگاه آرشاو در

 گفت: یو با سادگ یمنظور بد چیبرداشت و بدون ه شیبازو یدست او را از رو آرام

 داره. ازیبه حضور تو ن شتری_نه، اون االن ب

 کالفه و سردرگم نگاهش کرد. پرهام

 حرف را از دهان او باور نداشت. نیخارج شدن ا انگار

 انداخت و رفت. نییرا پاسرش  کردیم یاو خوددار یبهت زده یشدن به چهره رهیکه از خ نیآرشاو

 .اوردیب شیبه رو خواهدیاست، فقط نم سویکه حال او بدتر از آ دانستیم پرهام

 بود... یبودن چه کار سخت مرد

 گفت: تیاتاق برگشت و رو به آفرود به

رو هم خبر کن و بگو آب دستشونه بذارن  هیبزنه. برو بق سویسر هم به آ هی_به فلور بگو قبل از رفتن 

 .نجایا انیحاال ب نیو هم نیزم

و  کردیخود را عقب و جلو م واروانهیرفت و او را که د سویپرهام به سمت آ تیرفتن آفرود رونیب با

 را بسته بود، از پشت سر بلند کرد. اشیچشمان باران

 کاناپه نشاند. یبود از آغوشش گرفت و رو داریخزان را که ب سپس

 .کردیمات و مبهوت نگاهش م سویآ

 اشاره کرد و آمرانه گفت: رانیبه م پرهام

 .ری_از اون تخت فاصله بگ

 ؟ی_چ

ها رو ازت دور نگه سرشون مجبورم بچه یباال ینیو مثل معتادها همونجا بش یای_اگه به خودت ن

 .کنهیهم با نظر من مخالفت نم نیدارم. مطمئن باش آرشاو

 .شدیشوکه م شتریلحظه به لحظه ب سویآ

 ؟یگیم یدار ی_تو چ

 .دیاز اتاق کش رونیدست او را گرفت و به ب پرهام

 کند، در کتش نرفت که نرفت. شیاز او خواهش کند که رها متیکرد با مال یهر چه سع سویآ

 را به داخل اتاق هول داد. سویمتوقف شد و بعد از در زدن و باز شدن آن، آ لگونیاتاق ن یجلو

 گفت: زیدآمیتهد
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 یاون زخم کوفت ادیتا فلور ب ینیشیم نجایدختر خوب هم هیو مثل  یکنیحموم، لباستو عوض م یری_م

و  رانیم یرو ذارمیتا چند روز نم ونیناله و ش ای یداد کن غیج یکنه ببنده. به خدا قسم بخوا زیرو تم

 حواست بهش باشه. لگونی. نینیخزان رو بب

گفت و با  ی"چشم" آرام دیکشیبود و از شرم لبش را به دندان م ستادهیکنار در ا ریکه سر به ز لگونین

 مبل بنشاند. یرا گرفت تا رو سویآ یمتانت و احترام بازو

 برگشت. سویدر را بست و به اتاق آ پرهام

 آدام، پادرا و کارن را آورده بود. ام،یلیو تیآفرود

 شتاب به سمت خزان بغ کرده رفت و سر او را باال آورد. با

 .ندیآن را بب یطرف و آن طرف چرخاند تا همه جا نیرا به ا شصورت

 .شدیم دهیو نرم او د دیسف یگونه یرو یسطح یخراش

 و گفت: دیمحبت آن را بوس با

 کنه؟ی_درد م

 آلود سر تکان داد.را غنچه کرد و بغض شیهالب خزان

چند لحظه او را در آغوشش فشرد و خزان هم از خدا خواسته به حصار امن بازوان او پناهنده  پرهام

 شد.

 شد. قیصورتش دق یاو را از خود فاصله داد دوباره رو نکهیبعد از ا پرهام

 .دیرا د یزیچ نیهمچ ای یبه سوختگ هیشب یزیخزان زوم کرد و چ یشانیپ یرو

همان هالل ماه به  ایبه داس،  هیبود که شب نجایا بشیعج یجا یلو دیرسیکه دردناک به نظر نم ظاهرا

 .دیرسینظر م

 گفت: یو ناراض شانیپر

 دونه؟یم نویا لیدل ی_کس

 نزد. یحرف یکس چیه ابتدا

 نگاه خود رد کرد. نیذرب ریو تک تکشان را از ز دیهمان حالت زانو زده به سمتشان چرخ در

 .هیچ نیبدونه ا دیبا تونیکی_حداقل 

 باز و بسته کرد. یزدن حرف یدهانش را برا کباری کارن

 گفتن مردد بود. یبرا

 با تشر گفت: پرهام
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 پسر. یبگ دیحاال با نیهم یدار ی_هر حرف

 .دینگاهش را از او دزد کارن

 معذب بود؟ چرا

 اومدن. ایبه دن یتوجه کرده باشه که بانو خزان کوچک، شب ماه گرفتگ ی_احتماال کمتر کس

 .کردینگاهش م صبرانهیب پرهام

 نیهم تو همچ یاگهید یها. حتما جز خزان بچههیشبه مثل بق هیداره؟ اون شب هم  یچه ربط نی_خب ا

 .فتهیب شونیشونیوسط پ یعالمت کوفت هیکه  شهینم لیاومدن. دل ایبه دن یروز

 ادامه دهد. خواهدیبه عقب برداشت تا نشان دهد که نم یبا تاسف سر تکان و قدم کارن

 .دانستیو مشکوک را نم ریسر به ز یهانگاه نیا لیدل پرهام

 سکوتش را شکست و گفت: امیلیو باالخره

 و... خدا خواسته... یعیبه صورت طب یعنیمتولد نشده...  یکه معمول نجاستیا هی_فرق خزان با بق

 وا رفت. پرهام

و به او  اوردیافتاده بود باعث شد دستش را باال ب شیبر رو کبارهیحرف به  نیا دنیکه با شن یفشار

 ادامه ندهد. گریاشاره کند که د

 نگفت. یزیچ گریسکوت کرد و د امیلیو

 ...شهیم وونهیبفهمه... د سوی_اگه آ

 و دوباره سر خزان را گرفت. دیحرف ناگهان چرخ نیبعد از گفتن ا پرهام

 کند. دشیآن طرف کرد نتواند ناپد و نطرفیعالمت فشار داد و هر چه ا یرا رو انگشتش

 نداشت. یادهیفا یول دیآن کش یهم رو نشیبا آست یحت

 داد و خسته و درمانده گفت: هیخزان را به سر خودش تک سر

 مش؟یببر نیاز ب دیبا یچطور دونهینم ی_کس

 شرمنده بود: امیلیو یصدا

نوشته شده.  یحلش رو بدونه و نه تو کتابرو تجربه کرده که راه یمورد نیتا به حال چن ی_نه کس

و  میبذار انیدر م رهیمد ئتیه یاعضا یهیمسئله رو با بق نیا مییکه اگه بخوا نجاستیمشکل بزرگتر ا

 ...فهمنیتولد اون دختر رو م قتیهمه حق مییکمک بخوا

حال  ینگه دارد تا کس یگریآن را سمت د کردیم یپرهام چنان در هم رفته و آشفته بود که سع یچهره

 .ندیبدش را نب
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 .رفتیچشمانش کنار نم یهم از جلو قهیدق کی سویآ یو افسرده نیغمگ صورت

 خزان را در آغوش داشت. هنوز

 ...اریرو به زبون ن میکه تو گذشته انجام داد یاون کار گهی... دامیلیو کنمینگو... خواهش م یچی_ه

 با تامل گفت: کارن

 اجیشوک احت هیفقط به  داد،یدرون اون دختر خودشو نشون م یرویو ن فتادیاتفاق م نیزود ا ای رید_

برادرش باعث شده کنترلش رو از دست بده.  دنید بیشدن و آس یزخم یصحنه دنیداشت و فکر کنم د

حادثه هم  نیا دنحواسمون به حال و هواش باشه و متاسفانه منتظر دوباره اتفاق افتا دیبه بعد با نیاز ا

روحش  دنیکه با هر بار ناراحت شدن و ضربه د یماریجور ب هی... هیشگیمشکل هم هی نی. امیباش

 قراره عود کنه.

 یبشه همونطور نکهی... مثال اهاستهیاز روح اون متعلق به سا مهین هیبشه؟  سوی_ممکنه مثل خود آ

 کنترلش کرد...

 کارن قاطعانه بود: لحن

 دونمیخوندم و م یپرهام، چه من چه شما... اما اونقدر میباش دهیرو ند یزیچ نیوقت همچ چیه دی_شا

از  دهیطلسمه، نه قدرت به ارث رس ای نیندارن و مشکل خزان بخاطر اون نفر یانیپا هانیکه نفر

 مادرش.

 .ییزایچ نیهمچ هی... دهیماهو دزد یروی... نطانهیگفت... گفت فرزند ش شرفی_اون ب

 تونهیم ییکه براشون افتاد و قدرت درون خزان که به تنها ی... از اتفاقدهیترس اروی_زر زده. اون 

 .کنهیبه حرف اون توجه نم ی. کسارهیرو از پا در ب هانهینژاد گرگ یهمه

 یماستمال میتونیم یچطور نویکرد. ا کاریکه خزان چ دنیرو راست گفت. همه اونجا د یزیچ هی_اما 

 م؟یکن

 دهنده گفت: نیتسک مآدا

 ستی. الزم نکننیکه از مادرش به ارث برده همه باور م هیقدرت میست... اگه بگ_نگران نباش، ساده

 .میباش نیفکر ا

 که نه راحت بود و نه ناراحت... دیکش ینفس پرهام

 شده بود. ریاس اشنهیدر س انگار

 شد و خزان را هم با خود بلند کرد. بلند

 سپرد و گفت: تیو مهر او را به آغوش آفرود اطیاحت با

 !سویآ یدرز کنه. حت رونیبه ب دیاتاق زده شد نبا نیکه تو ا یی_حرفا

 گفت: یابا حالت مبهوت و آزرده پادرا
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 _چرا؟

 وجود نداشت: یشوخ ای دیگونه ترد چیلحن پرهام ه در

رو خم کرده،  سویکمر آ یکاف ی. مشکل اون پسر به اندازهمیکن رانیبه حال م یفکر هی دی_فعال با

تا آروم بشه، حداقل تا بعد از  نیجلوش بروز ند یزیمدت چ هیزمان غم دخترشم تحمل کنه. هم تونهینم

 .میانجام بد دیبا لگونینجات ن یکه برا ینییآ

 موضوع توافق کردند. نینکرد و با هم سر ا یکس مخالفت چیه

 خزان را با خود برد. تیآفرود

 نشسته بود که آدام با اکراه گفت: رانیسر م یباال رنبایا پرهام

 .شبهی. مربوط به اتفاق ددیبدون دیهست که با یزیچ هی_

 نگاهش کردند. یکنجکاو و سوال یبا حالت همه

 :دیآرام پرس امیلیو

 آدام؟ شدهی_چ

 .یری... موقع درگدهیرو اون اطراف د دایتیآم شبیکه د کنهیفکر م تی_آفرود

 گفت: نهیاز کوره در رفت و با ک پرهام

 رو تماشا کنه؟ شبیکه اومده بوده از معرکه لذت ببره؟ اومده بوده کشت و کشتار د نهی_منظورت ا

 گفت: دهیرنج آدام

 _گفتم فقط حس کرده.

 آدام. یبگم که زنت درست حس کرده آقا دی_پس با

 حاضر در اتاق نبود. یکدام از اعضا چیصدا متعلق به ه نیا

 اتاق نگاه کرد. یو مانند همه شوک زده به در ورود دیاز جا پر کارن

خود به داخل اتاق پا گذاشت و پشت سرش  نیآهسته و سنگ یهابا قدم ییو مو طال بایقد بلند، ز یزن

 هم وارد شد. اشیشگیهمراه هم

 آرام بلند شد و ناباورانه زمزمه کرد: آدام

 !دایتی_بانو آم

 پرهام برافروخته ثابت ماند. یدر اتاق گشت و رو دایتیآم حسیمغرور و ب نگاه

 بود. یگرید زیهدفش چ یسمت او رفت ول به

 بود. ستادهیا رانیسر م یواقع باال در
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 :دیغر پرهام

 داخل؟ ییایتو رو راه داده ب ی_ک

 کرد... فشیح نجایا تی. اما آفرودهیاستهی. واقعا دختر شازیعز ی_هاندا

 :دیشد و پرس کینزد دایتیبه آم عیپرهام کنترلش را از دست بدهد سر نکهیقبل از ا آدام

 دا؟یتیبانو آم دیکنیم کاریچ نجای_شما ا

 .داشتیبرنم رانیچشم از م دایتیآم

 .دیاو کش یشده یچیباندپ یشانه یشد و دستش را رو خم

 .ومدهیهمراهم ن یاگهیکس د ارمیکه جز دخترم و دست ینیبی. مومدمیجنگ ن ی_نگران نباش آدام. برا

 کز کرده بود. گریجلب شد که در آغوش زن د ییانایهمه تازه به سمت دا توجه

 و نگاهش را برگرداند. دیصورت پرهام چهره در هم کش دنیبا د انایدا

 برگشت و خشن گفت: دایتیدوباره به سمت آم پرهام

 .یبود ومدهیجنگ ن یبرا شبمی_آشکاره که د

 شد. رهیبه او خ یو با خونسرد دینگاهش را باال کش دایتیآم

اون  ریکنم. اگه خودم و افرادم رو درگ یعرض کنم که شب گذشته من اجازه نداشتم دخالت نجایهم دی_با

تا  نجامی. اما حاال اگرفتمیمورد شماتت و سرزنش قرار م سیخودم آرتم یاز طرف همتا کردمیجنگ م

 ن کنم.که به گردن دارم رو جبرا ینید

 متعجب گفت: پادرا

 ؟ینی_چه د

 فقط او بود که از ماجرا خبر نداشت. انگار

 به او نشان داد. دایتیآم هیرا نگاه عاقل اندر سف نیا

 گذاشت تا به سمت مادرش که او را فراخوانده بود برود. نیزم یرا رو انایدا دایتیآم اریدست

 دستانش بلند کند گفت: یاو را رو نکهیقبل از ا دایتیآم

 .نمشیتا بب دیزخم رو باز کن نیا یرو تونیکیخشتکون زده؟  نطوری_چرا هم

 .ستدیاو با یو پرهام را کنار زد تا جا دیزودتر به خود جنب آدام

 هم به پرهام انداخت تا دست از پا خطا نکند. یاهمان لحظه نگاه هشدار دهنده در

 شد. داریاو باالخره ب کرد،یرا باز م رانیم یدهید بیآس یداشت پانسمان شانه یوقت
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 اش را محکم گرفت.و شانه دیکش یدردمند ادیفر

 گفت: بخشیآن را پس زد و تسل یبا مهربان آدام

 خب؟ اریباز کنم. طاقت ب نویا خوامیپسر فقط م ستین یزی_چ

اش را جمع کرد و فقط سر تکان سرش آمده است چهره ییکجاست و چه بال دانستینم چیکه ه رانیم

 داد.

 توانست پانسمان را بردارد. آدام

 اش وحشت کرده بود.زخم شانه دنیخوددار باشد با د کردیم یهم که سع رانیم خود

 دردناک بود. اریآور و بسآراگون ضعف یهادندان یجا

 و نجوا کرد: دیکش رانیبه سر م یبا ترحم دست دایتیآم

 باشه؟ شه،یخوب م یبعدش همه چ یول ادیدردت ب کمی دیکنم که خوب بشه. شا یکار خوامی_م

 نگفت. یزیو چ دیلبش را گز رانیم

 در گوش او پچ زد. یزیتخت نشاند و چ یرا رو انایدا دایتیآم

 خم شد. رانیبدن م یمودبانه سر تکان داد و رو انایدا

اش گونه یو شفاف اشک رو نیبلور یپلک زد و قطره کردیکه به چشمان زجرکش او نگاه م یحال در

 سر خورد.

 زخم افتاد. یو رو دیاش لغرچانه یآرام از رو سپس

 از درد ناله کرد و صبرش تمام شد. رانیم

 زد. ادیروانش نام پرهام را فر یهااشک انیم

 فشرد. اشنهیس یخود را به او رساند و سرش را رو مهیسراس پرهام

 که... ستین یزیمرد... چ_آروم باش 

 بود... یزیچ کیواقعا  اما

 قایو دق ختندیریم رونیکوچک، ب یآن فرشته انا،یدا یباران یهااشک که از چشم یدر پ یپ یهاقطره

 داشتند. یبرابر با سوختگ یدرد افتادندیم رانیزخم م یرو

مانند  رانیاگون کامال محو و پوست مآر یهادندان یکه جا یکارش ادامه داد تا زمان نیآنقدر به ا انایدا

 روز اولش شد.

 ...یدگیبر ایخراش  نیکوچکتر بدون

 صورت او را از اشک زدود. نشیو با آست دیدخترش دست کش یمهربان و دلسوز بر موها دایتیآم
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 آورد و کنار خود نگه داشت. نییرا پا انایدا

زخم اشک  ی. اما اگه قبلش رومونهیپوست م یبعد از خوب شدن رو یگاه نهیگرگ یگاز گرفتگ ی_جا

 ...ستین ینگران یجا گهیبشه د ختهیر زادیپر

 بود را باز کرد. انایرا که به گردن دا یشد و گردنبند خم

 را به طرف پرهام گرفت. آن

 .ریلطف تو رو جبران کنم ومپا تونستمیبود که م یتنها راه نی_ا

 با شک و سوءظن گردنبند را گرفت و کف دست خود نگاهش کرد. پرهام

 کردیاش از انگشت کوچک دست تجاوز نمشده بود که اندازه زانیآو یکوچک یلیخ یآن بطر ریزنج به

 و درش با چوب پنبه پوشانده شده بود.

 .خوردیبه چشم م یشفاف عیما یبطر داخل

 گهیهر ماه قبل از بدر کامل ماه اون رو بخوره د نهیگرگ هیهم داره. اگه  گهید تیقابل هی زادی_اشک پر

 یکنه. دشمن یانسان به گرگ رو خنث یشوندگلیاثر تبد تونهیشفابخش م عیما نیا یعنی. شهینم لیتبد

 داینسبتا خوب براشون پ لحراه هیحاال که ما  کننی. اونا فکر ملهیدل نیبه هم زادهایبا پر هانهیگرگ

! میستین یکس یبرده ای. اما ما ابزار میقرار بد ارشونیدر اخت شهیرو هم عیما نیکه ا میدار فهیوظ میکرد

االن دختر  یمن حمله کرد و اگه تو نجاتش نداده بود زیعز زادیبه پر نیهم یآراگون هم اون روز برا

پسر جوان دارم و  نیبه ا زادیبا دادن اشک پر یمشکل منکه نه  کنمیاعالم م نجایمن کنارم نبود. من هم

 یتنها کار نی. ادییایگرفتنش به قلمرو من ب یهر ماه برا دیبگم که خود شما با دینه دختر مهربانم. اما با

 پسر بانو الماس انجام بدم. یبرا تونستمیبود که م

 ...یشگفت ،یناباور شوق،

 سه حس مختلف. نیهمه پر شده بود از ا نگاه

 کرد و گفت: یریمتح یخنده آدام

 ...هیباعث افتخاره... لطف بزرگ نی... انی_ا

 زد و به سمت در رفت. یو خشک یتصنع یلبخند دایتیآم

 همان حال گفت: در

 برسون آدام. تی_سالم من رو به آفرود

 و چشم در چشم پرهام شد. دیچرخ یالحظه یبرا انایاز خروج آنها دا قبل

را درونش حس  یبیو غر بیحس عج انیپرهام دوباره غل یول دیطول نکش هیثان کیاز  شتریب نکهیا با

 کرد.
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 ادیشدند کارن هر دو دست خود را به سرش گرفت و فر دیو همراهش از نظرها ناپد دایتیآم یوقت

 زد. یسرخوش

 گفت: جانیو با ه دیشده کوب خکوبیم یپادرا یبه شانه یمشت

 ...وهووویست! معرکه نیپسر؟ ا یدی_شن

 .دیخندیآدام و آنها م یهم پا به پا امیلیو

و سردرگمش را به پنجره دوخته و در افکار خود غوطه  جیفقط پرهام بود که نگاه گ انیم نیا در

 .خوردیم

 او را گرفت و زمزمه کرد: یبا اضطراب بازو رانیم

 ؟ییواسم افتاده دا ی_چه اتفاق

 

 

*** 

 

 اتفاقات تلخ... نیتمام ا انیخبر خوب م کی

کشتن آمده بود و حاال قصد کمک داشت،  یکه چند روز قبل برا دایتیچون آم یزن یو فروتن تواضع

 مثل بمب در عمارت صدا کرد.

 و در آغوش پرهام آرام گرفت. دیخند هیموضوع را متوجه شد وسط گر یوقت سویآ

 .دانستیحال خوبش م نیاو را مسبب ا چون

 بود. دهیآنها بخش یفرصت دوباره به همه کی انایدا با نجات نده،یاز آ خبریپرهام بود که ب نیا

 .ساختیاز خود جدا نم یادچار شده لحظه یبه چه درد آوردیرا که هنوز سر در نم رانیم نیآرشاو

 استفاده کنند. رانیم یتا ماه بعد برا کردیم ینگهدار یامن یرا از پرهام گرفته و در جا یهم بطر سویآ

 و هاندا بودند. تیتر، آفرودخوشحال نیو آرشاو سویآ از

 کمک به آنجا آمده است. شنهادیپ یخودش برا یبا پا دایتیکه آم کردیهنوز هم باور نم تیآفرود

 بود. یغم و شاد انیم یزیچ کیعمارت  یو هوا حال

آنها )که اکثرا  یهاخانواده یاز جنگل به خاک سپرده شدند و برا یادر کمال احترام در گوشه هامرده

 فرستاده شد. یانداشتند( نامه
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 یبه مکان دنیرس یفرستاده بود تا او را برا سویآ یبرا یکیآن شب پ یدو زور بعد از فاجعه دال

 کند! یهمراه

 شیپ دادیو راه را نشانشان م کردیکه در آسمان پرواز م یبه دنبال عقاب رانیدست در دست م سویآ

 .دیرس یرفت و به گودال

را عقب نگه داشت  رانیرو خواهد شد مروبه یندیناخوشا یبا صحنه گفتیبه او م یکه حس ییآنجا زا

 .ندیو خودش خم شد تا درون گودال را بب

 افتاد. نیچ شیدو ابرو نیداد و ب صیرنگ را تشخ یگرگ خاکستر یهمان نگاه اول الشه در

 آراگون برد. یبود که پسرش را برا یهمان گرگ نیا

بوده است  یگرگ واقع کیحتم داشت که  سویخود مرده بود آ یگرگ بتیه نیکه که در هم ییاز آنجا و

 .نهینه گرگ

 زد و از گودال فاصله گرفت تا برگردند. یپر تمسخر لبخند

اعتماد را خوب بلد بود و با کشتن خائن نژاد خودش نشان داد که  کی یراه جلب کردن دوباره دال

 .ستیطرف ک

 .آوردیبال را سر همان آراگون هم م نیداشت ا اریکه او اگر اخت دانستیم سویآ

کار را نکرده  نیا دادینشان م طرفیمحافظت از نژادش خود را ب یبرا دیکه دال با ییاز آنجا اما

 است.

 زانو زد. رانیم یو جلو ستادیا سویعمارت بودند که آ کینزد

 داد او هم دستش را بوسه بزند.و اجازه  دیلباس بوس یپسرش را از رو یشانه

 من؟ رانی_م

 _بله مامان.

 .ی. قول بده بهم راستشو بگپرسمیم یسوال هی_ازت 

 _حتما.

 :دینگران پرس سویآ

 وونا؟یتو رو برد داد دست اون ح ی_اون شب ک

 به زبان آورد. یاریسوال را در کمال هوش نیا

 ها رسانده است.از افراد محفل پسرش را به دست گرگ یکیبه حدس زدن نبود که  یازین

 کس حواسش نبود... چیکه ه یهم موقع آن
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 شده بود. ینقشه از قبل طراح نیا مشخصا

 جواب داد: وسانهیما رانیم

 _متاسفم...

 _چرا پسرم؟

سرم رو نگه داشته و دستام رو  یمطمئنم مرد بود مامان. طور ی. ولدمیاون آدم رو ند ی_من چهره

که حواسم جمع نبود.  خوامیطرف و اون طرف بچرخم. معذرت م نیا یاذره تونستمیگرفته بود که نم

 هستم... یاعرضهیپسر ب

 او را بغل کرد. ریدلتنگ و دلگ سویآ

 ...نه

 باشد... توانستینم ترستهیشا نیاو از ا فرزند

به خودم و  نویشد... ا یخواه ی. تو مرد بزرگبخشهیهرگز خودشو نم یکوتاه نی_مادرت بخاطر ا

 من. قیال رانیم دمیخودت قول م

 .شمی. از تو و خزان جدا نمکشمیمن ازت دست نم فتهیهم ب ی_من دوِست دارم مامان. هر اتفاق

 تکان داد. دییتا یو سرش را به نشانه دیخند نیغمگ سویآ

 دست او را گرفت تا به عمارت برگردند. دوباره

 خانه بود. یمقصد اصل اما

 دوباره برگشت. سویسوم حس و حال بد آ روز

 .هیگر ریناگهان زد ز شستیبود و ظرف م ستادهیکه در آشپزخانه ا یحال در

 را در آورد و با دست صورتش را پوشاند. هادستکش

 بودند. یمشغول باز اطیها در حبا بچه دایآورده بود که آرش شانس

 را خورده و در اتاقش خواب بود. شیهاهم قرص مادرش

 خود را به آشپزخانه رساندند. مهیسراس مانیو نر نیآرشاو

 صورتش برداشت. یاو را از رو یهاشد و دست کترینزد نیآرشاو

 گذاشتیم یبعد از غروب لنز طوس شهیهم دا،یآرش یاش جلوظاهر شبانه رییپنهان کردن تغ یبرا سویآ

 .پوشاندیشال م ریرا ز اهشیس یو موها

 دست چپش را تکان دهد. تواندینم کردیهم که او کنارش بود تظاهر م ییهاوقت هاشب

 گفت: ریو دلگ ستیاز اشک او را نگر سیصورت خ نیدلواپس و اندوهگ نیآرشاو
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 سو؟یشده آ ی_چ

 آمد. نییهم با او پا نینشست و آرشاو نیزم یرو سویآ

 تاشون...... هر سهفتنیروز ب نیهامون به ا... اشتباه من بود... من باعث شدم بچهخوامی_معذرت م

 دلخور گفت: نیآرشاو

 ه؟یچه کار نی. اسویآ یریرو گردن بگ یزی_توقع ندارم تو چ

 کرد. هیگر یبلندتر یبا صدا سویآ

از  دونمیم یول ارهیوش نمبه ر یزی... چلگونهیمراسم باطل کردن طلسم از سر ن گهی_چند روز د

از  نمیبراش افتاده و ا یچه اتفاق دونهیکه هنوز نم رانیاسترس شب و روز براش نمونده... اون از م

 هام هستم...دردسر و عذاب بچه یهیما م؟یمن چه جور مادر ایخزان... خدا

 .ستین ینگران ی. خود پرهام بهمون گفت جاستین شیزی_خزان؟ خزان که چ

 خبر داشت. زیهم از همه چ مانینر

 گفت: یوارد آشپزخانه شد کامال جد نکهیو بعد از ا دیکش یپوف

از  یکار چی. اما باور کن هیدونیاتفاقات م نیا ی... من قبول دارم که تو خودتو مقصر همهنی_بب

هات االن فکر کن که بچه نیپس لطفا بلند شو و به ا یدیخودتو غذاب م ی. تو فقط دارومدیدستت بر نم

 ...سویدرک کن آ کنمی. خواهش مگهیوقت د هیدارن نه  ازیبهت ن

 را پاک کند. شیهااشک نیسرش را باال نگه داشت و اجازه داد آرشاو سویآ

 نشاند. یمبل یبرد و رو ییرایاو را بلند کرد و به پذ نیآرشاو

 درست کرد و به دستش داد. شیبرا یشربت مانینر

و  ستیبند ن ییجا چیدستت به ه یفکر کن نکهیحالت رو دارن؟ ا نیهم دنید یدشمنات آرزو یدونی_م

 .یادامه بد رتیبه مس دیو حاال حاال با یاول راه ی. ولیدیبه آخر خط رس

 با دستمال آب دماغش را گرفت و مغموم سر تکان داد. سویآ

 زد و ادامه داد: یلبخند مچهین مانینر

 .یدیچند روزه نخواب یاستراحت کن ی_تو بهتره بر

 موافقت کرد و او را به اجبار تا اتاقشان برد. نیآرشاو

 او گرفت. یهااز لب یطوالن یرفتن خم شد و کام رونیاز ب قبل

 فاصله افتاد با حرارت گفت: شانیهاصورت نیب یوقت

 .کردمینم دایبهتر از تو پ یهام مادربچه یوقت برا چی_من ه
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 خاموش اطرافش بود. عتیطب یسطح آب تنها مولود یبرخورد سنگ رو یصدا

 آمدیکه از دستش بر م یآب نشسته و تنها کار یلب جو یبر تخته سنگ بزرگ هیتک دیو الق دلمرده

 پرت کردن سنگ داخل آب زالل چشمه بود.

 .شدیندیبه کدام دردش ب دانستینم

 .دادیبه وجودش دست م یو احساس پوچ پوشاندیم از غم یااطرافش را هاله گذاشتیجا که پا م هر

 .کردیخود خلوت م یهایو با بدبخت نشستیها مدور از چشم یابهتر که گوشه همان

 ؟یعمارت بد یخبر به اهال هیشدن  دیقبل از ناپد ستی_بهتر ن

 .دیتر درون آب کوبرا محکم یسنگ آخر یاکالفه یوا رفت و با ناله آشکارا

 داده بود. هینشست که او به آن تک یهمان تخته سنگ یشد و رو ترکینزد پرهام

 نده. ریگ گهید یکی_تو 

 _مودب باش.

 رو ترش کرد: لگونین

 ادب من مشکل شد؟ تیوضع نی_تو ا

 .دیرسیبه نظر م قیاز حقا افتهی ییدوباره مثل سابق خونسرد و رها پرهام

 .یترت احترام بذاربه بزرگ کنهیادب حکم م یطینداره، در هر شرا ی_ربط

 .دیشنیو اتفاقا او هم م زدیلب غر م ریز لگونین

 ! چه حرفا!!!دونهینم یتولدشم کس نجاستیچند سالشه... مشکل ا ستیکه معلوم ن ی_بزرگتر

 .دیزد و به پشت او کوب یلبخند محو پرهام

 .یکنیادب و نزاکت رو جا به جا م یدوباره مرزها یدار ی_ه

 گفت: یشاک لگونین

 جناب... پوزش! خوامیعذر م یلی_خ

 ؟ینشست نجایچرا ا نمی_خب، حاال بگو بب

 !ریعمارت خ نیبا خودش خلوت کنه؟ مسلما تو ا قهیدو د تونهی_آدم نم
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 باشه! یداره خلوتت با ک ی_بستگ

 به خود گرفت. یو جالب تفاوتیچپ کرد و حالت ب یرا اندک شیهاجمله چشم نیگفتن ا نیح پرهام

 .دیکنار کش یکم نیزم یچند روز او خودش را رو نیا یبهت زده از برطرف شدن اخالق سگ گونلین

 _شما؟!

 ؟ی_چ

 ...گرفتیگازش م دیرسیم یهار بود به هر ک شناختمیکه من م یشما؟ اون پرهام گمی_م

 یخونسرد و کارن پخش شده رو یپادرا دیچرخ یاز پشت سرشان بلند شد و وقت یاخنده کیشل یصدا

 .دیرا د نیزم

 آمد و آمرانه گفت: دیپرهام پد یهالب یرو یقیعم لبخند

 _پادرا؟

 سرش کج کرد و گفت: پادرا

 _باشه!

که  یشد، در حال یسرش خال یپر از آب رو یکه ناگهان حس کرد سطل کردیگنگ نگاهشان م لگونین

 سرش نبود. یباال یزیچ ای یکس چیه

 خشک شد. شیدر جا یو با حالت زار دیکش یبنفش غیج

گل  طنتشانیاالن رگ ش آمدند،یماتم زده و مفلوکانه به نظر م گذشتندیم ییاز هر جا روزیتا د هانیا

 کرده بود؟!

 :دیکش غیج یکه حرص کردینگاهش م روزمندانهیپ پرهام

 من جمع کن، ماماااان! یاز جلو اتویروان نیا ای_ماماااان! ب

 ها ولو شد اما پادرا جلوتر آمد و کنار پرهام نشست.چمن یهمانجا رو دیکارن ته کش یخنده یوقت

 .ختیاو را هم به هم ر سیخ یموها گذشتیم لگونیاز کنار ن یوقت

 _فلور رفت.

 نگفت. یزیچ پرهام

 : الماس حالش خوبه؟پادرا

 .ششهی_آفرو پ

 ؟یخزان رو بهش نگفت ی_هنوز ماجرا
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انداخت و او هم با  داد،یآنها گوش م یهاحرف که داشت با دقت به لگونیبه ن ینگاه معنادار پرهام

 بلند شد و رفت. یتینارضا

 _نه فعال.

 اخم کرد. پادرا

 .شهیناراحت م شتری_اگه بعدا بفهمه ب

 .شهیخورد م شتری_اگه االن بفهمه ب

 نه؟ی. بخاطر همیکنیم یازش دور یلیچند روزه خ هی_

 ادامه داد: یزیانگتر و حزنبا ولوم آرام پادرا

 .یکن یازش مخف یدار یرو سع یزیکه چ ی_نگاه کردن به چشماش سخته، اونم درست موقع

 _هم آره هم نه.

 هم داره. یاگهید لی_پس دل

 برداشت. شیپا یاز جلو یخم شد و سنگ پرهام

 _آره.

 .کردیمنتظر نگاهش م پادرا

 بحث بود. نینسبت به ا یلیمیپرهام نشان از ب یکوتاه و سر باال یهاجواب

 ه؟ی_و اون چ

 را به درون آب پرتاب کرد. سنگ

 _شوهرش مدام دور و برشه.

 به خنده کرد. لیما یپادرا تبسم ناگهان

 او زد. یگفت و به شانه یابامزه یهه

مراسم  یاومده بودم بهت بگم محل برگزار گه،ید رمیپسر. خب من م نیرو مخ یلیخ گهی_شما د

 . خدافظ.وارهیکنار د قیآالچ کینزد اطی. داخل حمیرو نشانه گذاشت لگونین

 را همانجا گذراند. یلب جوابش را داد و بعد رفتن او و کارن مدت ریز پرهام

 رو شد.روبه لگونیبرگشت دوباره با ن اطیبلند شد و به ح یوقت

 بود. ستادهیهاندا ا کنار

 زد. یاو لبخند موقر دنیبه محض د هاندا
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 _سالم آقا پرهام.

 .یستین یتو هر کس ست،یاسمم ن یبرا شوندیبه پسوند پ یازی_سالم. ن

 نگاهش کرد. زیتشکرآم هاندا

 ؟ی_حالت چطوره؟ بهتر

نکنم.  الینمونم و فکر و خ یدخترها رو به من سپرده تا دست خال ی_امروز بله. مادرم کار اداره

داره. به هر حال منم مجبورم که با  ازیبهش ن شتریاما بانو ب ل،یخودش که قرار بود مراقب تو باشه ن

 .امیغمم کنار ب

 از چشم پرهام دور نماند. دیکه کش یریدلگ آه

 تکان داد و رفت. یخداحافظ یبه نشانه یسر

 ...لگونیماند و ن پرهام

 .یدوست شد اتنهیریکه با دشمن د نمیبی_م

 ...ستیکس خوب ن چیروزا حال ه نینکن... ا تی_اذ

 .شتری_و تو ب

 کرد. دییتا نیبه سمت پرهام برگشت و غمگ لگونین

 .ادیز یلی... خترسمی_م

 .زهیبه هم بر ی_ترس ممکنه باعث بشه همه چ

 .ستیاما دست خودم ن دونم،ی_م

 مردد نگاهش کرد. پرهام

 کرده بود. رییتغ یاندک لگونین

 ...تردهیو صورتش تک شدیروز به روز الغرتر م انگار

 .زدیم ینگش به زردچشمانش گود رفته و ر ریز

 آراسته نبودند. گریهم د شیموها

 .زدیم یابه قهوه شهیبلندتر شده و رنگ آنها از ر یکم

 !یفکر نکنم تا اون موقع زنده بمون یریم شیکه تو پ نطوری_هنوز دو سه روز مونده اما ا

 .دیخند نیاش گرفت و نرم و دلنشاو خنده یاز لحن اندک شاک لگونین

 .دیرسیو کسالتش باز هم دلربا به نظر م یحالیب یهمه با
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 .میقهوه بخور هیبا هم  میبر ای_ب

 .رفتیشدن م یو ماه هم رو به هالل شدیم دهید یاآسمان خونبار غروب تک و تک ستاره یپهنه در

 از خدا خواسته قبول کرد و دنبال او به راه افتاد. لگونین

 گرفته بود. شیاتاق خودش را در پ ریمس ایگو پرهام

 تا اول او داخل شود. ستادیرا باز کرد و کنار ا در

 اتاق گذاشت. یدم کرده یبا خجالت قدم در فضا لگونین

 همه جا را فرا گرفته بود. یظیغل یکیها را روشن کند تارپرهام چراغ نکهیاز ا قبل

 .امیمنم االن م نی_بش

 نشستن انتخاب کرد. یرا برا ریدلگ یگ ولاتاق بزر یگوشه یغذاخور زیگفت و م یاباشه لگونین

 گرفت و منتظر ماند. یجا یصندل یرو

 گفت: حوصلهیدر هم و ب یاافهیپرهام آمد و با ق قهیاز پنج دق بعد

 ؟یایبرگردم خونه. همراهم م دیاومده با شیپ یکار هی_

 دستپاچه شد. لگونین

 خودشان مالقات کرده بود. یخانه ایعمارت  نیپرهام را در ا شهیهمه

 دارد. یاو چه جور خانه کندیم یپرهام کجا زندگ دانستینم

 بود... دهیوقت آن را ند چیه

 پته پته گفت: با

 امی... آره بشمی... مزاحمت میعنیبهتره...  امی... پس... پس تو برو... من نهی_انگار که... کار واجب

 ...شمیمزاحمت م

 یچهارچشم دیروزا هم با نیرو دعوت کنم و بعد کنسلش کنم. ا یاول کس ادی. منم بدم میشی_نه نم

 .ایآماده شو و ب رونم،یحواسم بهت باشه. من ب

 که داشت در حال انفجار بود. یو شوق جانیاز درون بخاطر شدت ه لگونین

 گفت: یزد و عاد یاحال لبخند ساده نیا با

 _باشه.

 را متوجه شده بود. نیو پرهام هم ا کردیتر از قبل رفتار مخانمانه لگونین

 و رفت. دیداشت راهش را کش یرا در پ لگونیشدن ن دینگاه پر شک که سرخ و سف کیاز  بعد
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 عمارت را ترک کرد. شیهابه اتاقش زد و بعد از عوض کردن لباس یسر لگونین

بود که  یلکه به ذهنش خطور کرد ظاهر مح یفکر نیاز جا کنده شدند اول نیماش یهاچرخ یوقت

 پرهام در آن قرار داشت. یخانه

 است؟ ییکه چه جور جا دیشیاند نیا به

 ...یمزاحم چیسر و صدا بدون ه یخلوت و ب یو مکان عتیداخل طب مثال

 و خوفناک! کیتار ییجا

سر و ته خود  یبه افکار ب ستادیساخت و بزرگ اخوش یآپارتمان شهر کی یجلو نیماش یوقت اما

 .دیخند

 هشتم ساختمان بود. یپرهام طبقه واحد

 .دیاو باز کرد و کنار کش یاز آسانسور خارج شدند پرهام دوباره در را برا یوقت

 خانه کرد. یدزنیبا همان قدم اول شروع به د لگونین

 و دلباز بود. رینورگ زد،یبه دل نم یبر خالف اتاق پرهام در عمارت محفل که اصال چنگ نجایا

را به آدم القا  یاستفاده شده بود و حس خوب یبخشروشن و آرامش یهاز رنگآن ا ونیدکوراس در

 .کردیم

 !کندیم یزندگ نجایکه او ا کردینم باور

 گفت: دیکشیسرک م خچالیکه در  یاپن آشپزخانه ُسراند و در حال یرا رو دهایکل پرهام

 غذا سفارش بدم. رونیاز ب خوامیم ؟یا_گرسنه

 .شمی_بله، ممنون م

 ؟یخوریم ی_چ

 .یخوریکه خودت م ی_هر چ

 .کردیفکر م لگونیکه ن دیرسیبه نظر م یتر از آنکسل پرهام

 آمد. رونیتاپ بغل ببعد لپ یاز دو اتاق خانه رفت و کم یکیسفارش غذا به  بعد

ها ها و پروندهاز برگه یکوه رفتیآن ور م دیکل یکه با صفحه ینشست و در حال لگونین یبه رو رو

 ولو کرد. زیم یرو

 هست، تا آوردن غذا خودتو مشغول کن. یبخوا یهر چ خچالی_تو 

 خچالیبلند شود و سراغ  شیقصد نداشت از جا چیه یباز هم به گفتن "باشه" قناعت کرد ول لگونین

 برود.
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متفکر و گرم کار او را تماشا  یو در کمال آرامش چهره ندیآنجا بنش نکهیتر از ابخشلذت یزیچ چه

 کند؟

شده بود و پرهام هر از  دشیصورتش افتاده و مانع د یو سمجش را که رو یمشک یتکه از موها آن

 .زدیکنارش م یگاه

 .شدیم دهید راهنشیباز پ یهادکمه ریاز ز شهیفرمش که مثل همخوش یهاعضله ای

 لبخند زد. اریاختیب لگونین

 عت بسته نگه دارد!از چند سا شتریها را بآن دکمه توانستینم چوقتیمرد ه نیا

 ؟یزل زد ی_به چ

 خورد و قرمز شد. یتکان شیدر جا لگونین

 از رو نرفت. اما

 جذاب اخمو. هی_به 

 .کردیحرکت م دیصفحه کل یرو واروانهیقفل بود و دستانش د توریمان یپرهام همچنان رو نگاه

 ؟یدیهم رس یزی_خب به چ

 باز شد. لگونین شین

 .زایچ یلی_آره خ

 _مثال؟

 !میمعذور اتیدادن جزئ_از 

 هم نتوانست خود را کنترل کند. لگونیاش گرفت و نخنده تیدر اوج جد پرهام

 بچه. ادی_سگ تو روحت ب

 .رهیم شییحالل زاده به دا یعنوان قبولت ندارم ول نیبا ا نکهی_با ا

 به او بست. یچپ پرهام

 غذا نشسته و مشغول بودند. زیبعد هر دو سر م ساعتمین

 پرهام و دوغ خودش کرد. یجلو یبه نوشابه ینگاه یتیبا نارضا لگونین

 من دوغه؟ یبرا یول ی_چرا تو نوشابه رو برداشت

 .دیاش را سر کشنوشابه یبا خونسرد پرهام

 واسه بچه ضرر داره؟ گنیم یدی_نشن
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و آن را دور  دینوشابه را بقاپد که پرهام زودتر به خود جنب یکرد و خواست بطر یغیو و غیج لگونین

 نگه داشت.

 او باال انداخت و گفت: یبرا ییابرو

 _غصه نخور، دوغ بخور!

 در آورد. هیگر یو ادا دیکوب نیزم یرا به رو شیشده پاها یعاص لگونین

 جانش نشده بود. یروحا بال گذاشت،یو سر به سرش م کردیم تشیکه پرهام اذ آنقدر

 ...خورمشیدارم نه م نه نوشابه دوست گهیمن د هینطوری_حاال که ا

 آقامنشانه با دستمال دور دهانش را پاک کرد. یلیقاشق غذا را در دهانش گذاشت و خ نیآخر پرهام

 !اموزدیب لگونیسالها نتوانسته بود به ن نیکه در تمام ا یزیچ

 .یموند بهرهیمادرت ب تیسه تا بچه فقط تو از ترب نی_ب

 او زد. یبه رو یحرص یلبخند لگونین

 باکالس! یآقا ادینم ایباکالس نیما ا_به 

 .دیخند پرهام

 !کردیم ریس االتشیبود او هنوز در خ دهیخند لگونین یکه امروز به رو آنقدر

 پاره کجاست پت و متا؟ شیآت یکی_اون 

 .زایچ نیدانشگاهش و ا یرفته تهران دنبال کارا هیچند روز هی_روحا؟ اون 

 _چرا خبر نداده؟

 دانه!پنبه ندیروحا؟ شتر در خواب ب ؟ی_خبر بده؟ اونم ک

 را کنار بکشد با خنده از جا جست و آشپزخانه را ترک کرد. یپرهام صندل نکهیاز ا قبل

 از تاسف تکان داد و دوباره سر کارش برگشت. یسر پرهام

 نشد. لگونیاز ن یکه مشغول بود خبر یآن دو ساعت در

 تاپ را خاموش کرد.لپپرونده آن را بست و  نیآخر یاز اتمام برس بعد

 اش داد و بلند شد.به بدن خسته و خم شده یو قوس کش

 را به برق زد و منتظر ماند. سازقهوه

 با دو فنجان پر به هال برگشت. سپس

 .بردیطرف و آن طرف م نیآن را به ا یبالکن باز بود و باد پرده در
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 کرد. دایپ یفلز یصندل یرا همانجا رو لگونین

 .کردیم ریس گرید یافکارش جا یبود ول تینهایاز آسمان ب یانقطه خیبازش م یهاچشم

 .دیپرهام به خود آمد و به سمتش چرخ یهاقدم یصدا با

 کوچک مقابلش گذاشت. زیم یها را روکنار او نشست و قهوه یصندل یرو حرفیب پرهام

 بغل کرد. یصندل یرا باال آورد و رو شیپاها لگونین

 مامانه. یقهی. حتم دارم سلیدار یقشنگ یلیخ ی_خونه

 در کرد. یقیلم داد و نفس عم پرهام

گلدون  هیخودتون جنگل کنه که نذاشتم و مجبور شد به  یرو هم مثل خونه نجایقصد داشت ا شتری_ب

 بده. تیگل رضا

 .دیغش غش خند لگونین

. دهیو طراوت م یتازگ یبو اهاهیمون رو دوست دارم. بخاطر اون گل و گ... من خونههیانصافی_ب

 نبود. ینطوریشد، بچه که بودم ا یو سرسبز عتیعاشق طب هوی... گهیمامانه د یول

 بر لب پرهام آورد. یحرفش لبخند محو نیا

و پرهام لبخند  دیایب انیبه م یحرف سویآ یدوستداشتن تیو شخص قهیاز سل ییامکان نداشت جا اصال

 نزند. تمندیرضا

 نگاهش کرد. گریبار د دیسکوت معنادار او را د یوقت لگونین

 را لرزاند. لگونینور ماه قلب ن ریمتفکر پرهام ز رخمین

 !شدیباز هم عاشق او م گشتیاگر به عقب برم د،یکشیکه م یهمه عذاب نیا با

 زه؟یبرات عز نقدری_چرا اون ا

 نداد. یجواب پرهام

 با حسرت گفت: لگونین

کرد  کاریمامان چ تون؟دهیاز هم پاش یعضو از خانواده نیآخر نکهیا ایته؟ _چون همون خواهر گمشده

 د؟یبراش لرز روحیب یکه قلب تو

 بم و آرام به حرف آمد: ییباالخره با صدا پرهام

قابل  ریسخت و غ یابا پوسته باکیمستقل و ب ده،یسرد و گرم چش یبود... دختر سوی_چون فقط آ

که  ی... کسدنیو عشق ورز دنیعشق د یبرا تابیقلب ب هینفوذ، اما از درون پر مهر و محبت... با 

. هامو بهم گفت که مغرورتر از تو هم هست پر دیمنو در اشیرام نشدن یوحش یاز همون اول چشما

 راهه... نیا یآدم تو نیترگناهیاون ب یول شینیبیکه تو به چشم دشمن م یدختر... دختر هیاونم 
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 .دادیگوش م شیهاکامل به سمت او برگشته و با عالقه به صحبت لگونین

 ...هافیصدا و آن توص آن

 ...آمدیم رونیاز عمق جان پرهام ب ییگو

هر موجود  ی... نابودینابود یتشنه ،یمیقد ینهیک هیداشت و منم به خاطر  ی_با من سر ناسازگار

از من جدا  گهیعوض شد... اون د ی... اما... اما همه چداشتیمن قدم برم لیکه خالف م یازنده

رو در  شااز من نشون بده... اون هر بار قلب خسته و شکسته ترینکرد خودشو قو یسع گهینشد... د

و باز از من  دیمن گذاشت و منم هر دفعه تو مشتم گرفتم و محکم فشارش دادم... اون درد کش اریاخت

 که منو با بد بودنم خواست... منو رها نکرد... ی... کسیوحش یبایاون ز جدا نشد...

 .ستیبه چشمان او نگر یشتریچند بار پلک زد و با دقت ب لگونین

 اطراف آنها را پوشانده بود. یشفاف یو حلقه دندیلرزینگاه پرهام م یخاکستر یهامردمک

 ...دیکشیو زجر م کردیورق به ورق دفتر خاطراتش را مرور م داشت

 بود... انیمرتعشش نما ینادم و صدا یهاآن زجر در چشم و

ها بدون اون چشم دمی... خودم هم باهاش نابود شدم... فهمدمیبه خودم اومدم و د ی_نابودش کردم... ول

 سویدر قالب انسان بود. آ یااون فرشته ای... خدایبهشت یمحاله... اون صدا... اون چهره یزندگ

 گمشده از روح ناقص من بود... یمهیخالقش بود. اون ن هنر گریتجل

 از جا بلند شد و به آغوش او رفت. حرفیآرام و ب لگونین

 خود را دور گردن او حلقه کرد. یهانشست و دست شیپاها یرو

 .ردیاش آرام بگشانه یداد سر پرهام رو اجازه

 .ندیو او ناچار شود که آن را به چشم بب زدیاشک از چشمان مردش بر یاقطره خواستینم

 دورگه شده بود: یپرهام اندک یصدا

که از هم و غم من  هیشدم... اون تنها کس رشیکارها کرد تا من اس یلیکارها کرد... خ یلیخ سوی_آ

 یلیرو از بره. من در مقابلش خ هامیو خوب هایرو بلده و تمام بد میو درشت زندگ زیخبر داره، ر

و حق  ئولهکه با قلب و روح من کرده مس یدر برابر کار دونهی... حاال اون مرسمیه نظر مب فیضع

 نداره جا بزنه.

 و ادامه داد: دیکش یآه

 ببخشه. تیمن پر کنه و بهم هو یرو تو زندگ یهر زن یخال یتونست جا ییکه به تنها هی_اون خواهر

 نگفت. چیه یاو جا به جا کرد و مدت یشانه یسرش را رو لگونین

 .کردیو با لطافت پشت او حرکت م یپرهام به آرام دست
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 .یاز بابام مامانو دوست دار شتری_انگار تو ب

 کرد. یزهرخند پرهام

 _نه.

 شد. رهیاو خ یزدهسرش را باال آورد و به چشمان غم لگونین

 ؟یگیم نوی_چرا ا

اش زده تا توجه یدلش رو داشته و دست به هر کار یبوده، هوا سویتمام عمرش رو عاشق آ نی_آرشاو

و تماشا  ستادنیجز ا یکار چینکردم... ه سویآ یرو برا نیآرشاو یهاسوم تالش کیرو جلب کنه. من 

 کردن، نکردم...

 .یریگیخودت رو دست کم م یدار یلیخ گهی_د

 .ستیاو نگر یسرش را کج کرد و به حالت کودکانه و ناراحت چهره پرهام

 .کردیرا غنچه کرده و دلخور نگاهش م شیهالب لگونین

 زد و گفت: یمهربان و نادر لبخند

 لوس؟ یشده گربه ی_چ

 ست؟ین یعاد ریخورده غ هیات به مامان _عالقه

 .کنمیفکر نم نطوری_من که ا

 .کننیفکر م هیبق ی_ول

 .لین میکن یکه با حرف مردم زندگ میستین یا_ما خانواده

 ؟یدیمامانو د یبار ک نیبپرسم اول شهی... میگی_درست م

 تامل با لذت زمزمه کرد: یدوخت و بعد از کم کرانینگاهش را به آسمان ب پرهام

 وجود دارم. یکه اون روحشم خبر نداشت من یدر حال دم،یدیرو م سوی_اون روزها من بارها آ

 مشتاق گفت: لگونین

 بود؟ یبار ک نی_خب؟ اول

و خلوت... وحشت  کیتار ابونیخ هیوسط  رانی... سرگردان و حکیکوچ یلیبود... خ کی_کوچ

بودم  دهیبشه و اگه من نرس کشینزد خواستیبود که برادرم به قصد آزار م یو تنها... شب پناهیزده... ب

 ...فتهیب یمعلوم نبود چه اتفاق

 آورد. نییو سرش را پا دیاش را در هم کشچهره لگونین

 ماند. حرکتیخودش در آغوش او جمع شد و ب نباریا
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... از همون سوی. نبودن اون پسر براش ترسناک بود. آه آخوردیجم نم هانیهم از کنار آ قهید هی ادمهی_

داشتن... اون  یغم قشنگ هی شهیها همپاک بودن... اون چشم یاانهیهاش به طرز وحشچشم یبچگ

 یاو افسانه مثالیرو ب اشییبایو ز یاز جنس زندگ یاههرو ال سوی... من آدهیبه آتش کش یهاچشم

 .کنهی... اون همه رو کامل مدمید

 لخت او قرار گرفته بود. ینهیس یرو لگونین صورت

 تا آهنگ منظم ضربان قلب او را حس کند. خوردیعمد تکان نم از

 چقدر گرم بود... بدنش

 .کردیگرما تنش را داغ م نیا

 او گذاشت. ینهیس یرا بست و دستش را رو شیهاچشم

 آن را عقب بکشد. توانستینم یگرفته باشد ول یمیتصم نینداشت که چن ادی به

 ای رسه؟یمادرم نم یبه پا یزن چیکه ه ی:( بازم معتقددیپرس یشتری)با حسرت ب ؟یچ ی_اگه ازدواج کن

 ؟یرو به همون اندازه دوست داشته باش یکس

 .دیبه صورت خود کش یبا دست آزادش دست پرهام

 دارد خودش را کنترل کند تا نخندد. یاو سع دانستیم لگونین

 او بود... یگانهبچه یهاطنتیش نیهم عاشق

 .دهندیحسادت و اندوه م یبلکه بو ستند،ین طنتیحرفا از سر ش نیخبر نداشت که ا اما

 !ل؟ین یاریسواال رو از کجات در م نی_ا

 زد و شانه باال انداخت. یلبخند تلخ لگونین

 را دور کمر او حلقه کرد. شیهادست پرهام

 گر گرفت و صورتش قرمز شد. گونین

 او آرام گرفت. یموها یرو گرشیرا باال آورد و دست د لگونیدست صورت ن کیبعد پرهام با  یکم

 !یبود نینسبت به من و آرشاو سویآ یعالقه کیشر شهی_تو هم که هم

 کرد. لیاو تکم یشانیپ دنیآن شبش را با بوس ابینا یهامحبت

 آن را حس کند. ترقیرا بست تا عم شیهااز لذت شناور ماند و چشم ییایسطح در یرو لگونین

 و مهربان نگاهش کرد. دیرا پس کش شیهالب یطوالن یپس از مکث پرهام

نگران  افتم،یحاال حاالها به فکر زن گرفتن نم ستمیبشو ن ریهم که پ ییخانواده دارم. از اونجا هی_من 

 نباش!
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 کرد بخندد. یقبل، سع هیبعد از تلخ شدن لذت چند ثان لگونین

 داشت؟ یچه توقع خب

 ...گذاشتیاو نم یوقت دست رو چیهم ه خواستیاگر م پرهام

 داد. یاو جا ینهیس انیآمد و سرش را م نییپا دوباره

 را بست. شیهاخفه کرد و پلک نهیرا در س آهش

 گرفته است..." شیرا در پ یوانگیکس نداند که قلب من راه د چی"بگذار ه

و او را در خود  زدیاویاش وزنه ببلند و فر خورده یهادر آن حالت ماند که کم کم خواب بر پلک آنقدر

 فرو ببرد.

 اتفاق افتاد. قهیدر کمتر از ده دق هانیا یهمه دیشا

 افتی یکنون تیخود را در موقع ینمود و وقت یسپر االتشیکه پرهام تمام آن را در فکر و خ یاهقیدق ده

 شگفت زده شد. لگونین یبودن طوالن حرکتیاز ب

 منظم او نگاه کرد. یهاآرام و نفس یآورد و به چهره نییسرش را پا متعجب

دوست داشت و او را به  کردندیرا مادر و دختر تصور م سویو آ لگونین یواکنش مردم را وقت شهیهم

 .انداختیخنده م

آنها کمتر از ده  یحاال اختالف سن سو،یآ یچهره ینشدن ریو طراوت پ یو جوان لگونیبزرگ شدن ن با

 .دیرسیسال به نظر م

 دانستند؟یچه م ندهیآ از

 به نظر برسد!!!از مادر همچنان جوانش  رتریپ لگونیکه ن دیرسیفرا م یروز دیشا

 نرم و کامال محتاط او را بلند کرد. یدار خود لبخند زد و با حرکتافکار خنده به

 عقل شبش را ساخته بود! نیریدختر ش نیا

 از تاسف و همراه با خنده تکان داد و به خانه برگشت. یسر

 تخت خواباند یبگذارد، او را به اتاق خودش برد و رو شیتنها نییتا زمان آ دیدیکه صالح نم ییآنجا از

مکث کرد چون او تکان خورد و در عالم  یاندک خوردیسر م اشنهیس یاز رو لگونیدست ن یوقت

 گفت. یخواب کلمات نامفهوم

 ... به تو چه...دونمی_دوسش... دارم... نم

 خوددار نبود. گرید پرهام

 تخت رها کرد. یو او را رو دیو با صدا خند آشکارا
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 ...شانیها و کارهاجوان نیاز ا امان

 به خواب رفت. لگونیها کنار نرا در آورد و بعد از خاموش کردن چراغ راهنشیپ

 .دیرسیبه نظر م شهیتر از همروز بعد هوا مطبوع صبح

 .دیدرخشیم یابر یلکه چیبدون ه یبود و آسمان الجورد یروز هوا صاف و آفتاب آن

 بلند شد. زیاش را در دهان گذاشت و از سر مصبحانه یلقمه نیآخر پرهام

 گفت: رفتیکه به طرف اتاقش م یو در حال دیکش نییدور گردنش را پا یحوله

 .شهیم ریداره د ل،ین ترعی_سر

او  یدهیآلودش به اندام ورزو با چشمان خمار و خواب دیدر هم بر همش کش یبه موها یدست لگونین

 شد. رهیخ

 بود؟ ریساعت هفت صبح د یکجا

 ...دیخوابیتا لنگ ظهر م شهیکه هم یلگونین یهم برا آن

 را از خود دور کرد. زیم یرو ریش وانینثارش کرد و با انزجار ل یپرهام فحش ابیغ در

 متنفر است! ریکند که از ش یخواهر و برادر حال نیوقت نتوانست به ا چیه

 شده... تبااااه! رید گهیصبح بلند شده ورزش کنه و تازه به منم م شیکه ساعت ش هی_واقعا چه آدم تباه

 نشنوم. دیشا یبگ یتر_با ولوم آروم

 داده بود نگاه کرد. هیکه به اپن آشپزخانه تک یبه پرهام دهیو با چشمان ور قلنب برگشت

 بردارد. زیم یخود را از رو یبه او بست و جلو آمد تا گوش ینگاه چپ پرهام

 فت:رفتن گ نیح

 شد. فیح چارهی... مرد بهیشوهرت واقعا آدم بدبخت یشباهتت به خرس قطب نی_با ا

 و صورتش قرمز شد. دیپر شیبه گلو اشیناگهان یابخاطر خنده دیجویدر دهانش م یاکه لقمه لگونین

 دوباره حالش جا آمد بلند گفت: یبار پشت سر هم سرفه کرد و وقت چند

 !شیشناسیفردا عقدمه و تو هم کامال م نیانگار هم یگیجور م هی_

 :دیپرهام از اتاق به گوش رس یصدا

 .کنمیشهر خودمو گم و گور م نی_مطمئن باش اون روز خودمو از ا

 .دینانش کره مال یرو یزد و با حرکت عصب یپوزخند تلخ لگونین

 لب گفت: ریز
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 _معلومه...

تا عمارت  نجایاز ا خواهدیگفت که م لگونین اسیو  یاز خانه خارج شدند پرهام در کمال ناباور یوقت

 کنند. یروادهیمحفل را پ

 ...!نیماش یب نیماش یعبارت به

 تا به او برسد. دیبه خود گرفت و چون از پرهام در حال حرکت عقب مانده بود، دو هیحالت گر لگونین

 میبش نیآدم سوار ماش یمثل بچه ایب یکه دوست دار یبود بخدا... جون هر ک یکاف لی_همون تردم

 ات...ات... جون شوهرعمه. جون عمهادیمحفل. من پدر پاهام در م میبر

 نشان نداد. شیهابه التماس یدوباره چپ چپ نگاهش کرد و توجه پرهام

 به او داد و ساکت کنارش به راه افتاد. ییصدایفحش ب لگونین

و  دیبه ام یمبرم ازیروزا ن نی. امیاریمادرت به وجود ب زیانگآور و غمتو حالت مالل یرییتغ هی دی_با

 داره. یدلخوش

 .زدیرا دور م یگل یهاو قسمت دیپریآب م یهاچاله یاز رو لگونیجنگل بود و ن یهیحاش

 ؟ی_چطور

 _فقط به روش لبخند بزن.

 !؟ی_چ

 .دیخشک شیو او هم سر جا ستادیبه ناگاه ا پرهام

 بروز نده. یچی_فقط لبخند بزن و ه

 گفت: یو حالت خنده مانند یجیبا گ لگونین

و  نیمادر به شدت غمگ یاونم رو ده؟یجواب م یلبخند خشک و خال هیکه  یتو االن مطمئن ن؟ی_هم

 من! یاسترس گرفته

 دوباره به راه افتاد. پرهام

 _آره.

 که به عمارت برسند. یرد و بدل نشد تا زمان نشانیب یحرف گرید

 شدند. انیبلند عمارت نما یوارهایباالخره د لگونین یهمراه با غرولندها یروادهیعت پسا میاز ن پس

 .دید شیپ یتر از روزهاگذاشت آن را خلوت اطیرا داخل ح شیپا یوقت پرهام

 زیانگو بهت قیعم یدر ساختمان نشسته و در سکوت یجلو یهاپله یبودند که رو امیلیآدام و و فقط

 .کردندیمقابلشان را نگاه م
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 کرد. یرفت و سالم آرام جلو

 جوابش را داد. یدیبا حزن و ناام آدام

 و گفت: دیپرهام را چسب یمضطرب بازو لگونین

 مادرم افتاده؟ یبرا یشده؟ اتفاق ی_چ

 سوال پرهام هم بود... نیا

 و با آه گفت: دینگاهش را باال کش امیلیو

 شن؟یروزها تموم م نیا ی_ک

 :دیباشد پرس یجد کردیم یکه سع یمقابل او زانو زد و با لحن نگران پرهام

 افتاده؟ ی... باز چه اتفاقامیلی_تو رو به مقدساتت و

 .دیبلندش دست کش یشانیکالفه به پ امیلیو

 .دارهیرو نفهمه دست برنم قتیپرهام. تا حق دارهیدختر دست برنم نی_ا

 قت؟یکدوم حق ؟یگیرو م ی_ک

 بود. زیهمه چ یایگو امیلیمعنادار و نگاه

 ...گفتیرا م سویآ

 گفت: سویپر التهاب آ یروزها نیآزرده و خسته از ا پرهام

 _فقط بگو االن کجاست...

 .یفرصت دار قهیبفرما، پنج دق ؟یهات رو شروع کنموعظه ییخوای. تو هم منجامی_من ا

 کرد. سویآ یحواله یزیو نگاه ت دیبا مکث چرخ پرهام

 پوزخند زد. سویآ

 ه؟ی_چ

 ؟یستی_خزان حالش خوبه. چرا دست بردار ن

 از خشم و حرص گفت: یناش یاتک خنده با

 _به من دروغ نگو...

 ادامه داد: ضیشد با غ کیبه او نزد یقدم

 به خواهرت دروغ نگو... ؟یدی_شن

 .دیکش ادیسر او فر لشیدست برد و بر خالف م شیبه موها نیکالفه و خشمگ پرهام
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 ...یو عصب گرذهمواخ

 ؟یریآروم بگ یتونیدو روز نم ؟یبرس ییخوایم یبه چ ؟یکنی_سر کدوم قبر رو باز م

 زده زمزمه کرد: رتیح لگونین

 _پرهام!

 تحت فشار بغضش نازک شد: سویآ یصدا

 حاال... نیقسم بخور. هم یگی. اگه راست مینکرد یرو ازم مخف یزی_به جون من قسم بخور که چ

 از خشم کبود شده بود. پرهام

 ...رتیهم از غ دیشا

 از صورت او را قاب گرفت. یمیدست ن کیرا پر کرد و با  نشانیب یفاصله

 بود: یآرام اما شاک شیصدا ولوم

 گهیبار د هیبه جون خودم قسم اگه  ست؟یتو؟ جون تو مگه جون من ن ؟یبخورم؟ به جون ک ی_قسم چ

 ...سوی. پرهام رو وادار نکن آیبش مونیکه پش کنمیم یکار یدست رو نقطه ضعفم بذار نطوریا یبخوا

 دوباره روان شده بود. سویآ تابیب یهااشک

 فهمه؟یدردم رو نم ی_چرا کس

 ... دردت درد منه... چرا نفهمم؟فهممی... دردت رو مفهممی_م

 یچرا هر کار شه؟یرم؟ چرا پاک نمدخت یشونیرو پ هیام چشه؟ اون چزده زیی_بگو... بگو خزان پا

 یام لکهدختر بخت برگشته یشونیکرد:( چرا رو پ فیرا ضع سویآ ی)هق هق صدا شه؟یمحو نم کنمیم

 من... گناهیخزانم چش شده؟ خزان کوچک و ب گه؟ینم یزیکس بهم چ چیافتاده؟ چرا ه بیع

 جان و تن پرهام را بلرزاند. سو،یآ یهیسوز گر یبه اندازه توانستینم زیچ چیه ایدن در

 .شدیاو قلبش از هم شکافته م یهر ناله با

 نما شده... دل آشوبم پرهام..._دخترم انگشت

 داد و با حرارت گفت: هیاو تک یشانیخود را به پ یشانیپ پرهام

 م؟ینما بشه... مگه من و پدرش مردانگشت ذارمی_نم

رو  لشیدل نکهیشده... بدون ا داربیع یمنگه... تو بهته... دختر قشنگش تو پنج سالگ نی_آرشاو

 بدونه...

 و آدام رد و بدل کرد. امیلیبا و یانگاه درمانده پرهام
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راه  چوقتیدارد و احتماال هم ه یخزان چه معن یشانیپ یکه عالمت رو دانستندیآنها م یسه هر

 نخواهد داشت... یاچاره

 ... خزان خاصه...ستین داربی_خزان ع

 و ضجه گفت: غیاز او فاصله گرفت و با ج سویآ

عالمت شب نقش  شیشونیکس رو پ چی... اما هنطوریعمارت هم هم نیا ی_منم خاص بودم... آدما

 نبسته بود... پرهام بگو خزانم چشه؟؟؟

 گفت: لگونیشد و رو به ن یعاص پرهام

ببره. تا  نجایخزان رو از ا ادی... زنگ بزن به پدرت بیمجبورم کرد یکار رو بکنم ول نیا خواستمی_نم

 .نتشیبب تونهینم سویمن نگفتم هم آ

 :دندیکش ادیزمان فرهم سویو آ لگونین

 _نه!

 ثابت ماند. اطیح یگوشه یدختربچه یپرهام رو نگاه

 .دیدویم یاو انگار به دنبال پروانه خوردیها تکان مدرخت یبه ال ال

 به سمتش رفت. درنگیب پرهام

 از پشت سرش داد زد: سویآ

 پرهام. یکنیکار رو نم نی_تو ا

 .دیمثل برق از کنارش گذشت و زودتر او به خزان رس سویآ

 گفت: دهیرا در آغوش گرفت و هراس او

 _خزانم رو ازم دور نکن...

 .دیبه آنها رس ریتاخ هیهم بعد از چند ثان لگونیو ن ستادیاو ا یجلو پرهام

 یبه ماه را رو هیشب یرنگخزان انداخت و طبق حدسش عالمت کم یشانیبه پ یانگاه موشکافانه پرهام

 .دیپوست او د

 و هشدار دهنده گفت: کالفه

 مونه.به نفع همه نیا سو،ی_بدش به من آ

 بند نبود. ییجا چیبه ه سویآ دست

 گفت: ملتمس

 ...کنمیمن دق م یکار رو نکن پرهام... اگه از جلو چشمم دورش کن نی... اکنمی_خواهش م
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 .ردیرا بگ خبریاو دستش را جلو برد تا خزاِن ب یهابه حرف توجهیب پرهام

 شدند. شتریب سویآ یهااشک شدت

 مه..._پرهام... بچه

 _بدش به من.

 او شد. میانداخت و تسل نییرا پا رشیو دلگ سینگاه خ سویآ

سر تکان داد و اطاعت  یانداخت و او هم با دلخور لگونیبه ن یبعد از گرفتن خزان نگاه معنادار پرهام

 کرد.

 .ختیریاشک م صدایوا رفته و با ب نیزم یرو سویآ

 رفت و کنارش زانو زد. سویبه سمت آ لگونیاز رفتن پرهام ن بعد

 .دیاو را بغل کرد و با عشق عطر تنش را به مشام کش آرام

 بود... یر بهشتعط نیا

 _مامان...

 دارش گفت:گرفته و خش یبا صدا سویآ

 _جان؟

 سال... زدهیس نیا یهاتمام محبت ی_دوِست دارم... به اندازه

 .ستیاما پر مهر او را نگر نیجدا شد و غمگ لگونیاز ن سویآ

 و سر تکان داد. دیبر صورت او کش دست

 .دیدست او را بوس لگونین

 .ستیتر از تو نباارزش یزیچ چیاون ه ینباش، باشه؟ برا یازش عصبان_چند روز تحمل کن و 

 لب زد: سویآ

 .دونمی_م

 .یکارش به صالح خودته. اون دوست نداره تو از خودت ضعف نشون بد نی_ا

 تر تکرار کرد:سر خورده سویآ

 .دونمی_م

 _پس منو نگاه کن...

 با مکث باال آند. سویآ سر
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 .دیبه او زد و با محبت صورتش را بوس یدبخشیو ام قیلبخند عم لگونین

 گرم شد. سویآ یبسته خی تن

 .دیکش یو لرزان قیآرام شد و نفس عم یآشوبش اندک دل

 گرفتن کارش او را بلند کرد. جهیخوشحال از نت لگونین

 ...نینش نجایتو، ا می_پاشو... پاشو بر

 قفل بود. سویآ یو نگران همه در راهروها رو رهیخ نگاه

را به اتاقش برد و  سویآ ستین یهمچنان لبخند بزند و وانمود کند که مشکل کردیم یکه سع لگونین

 تخت خواباند. یرو

 استراحت کن لطفا. کمیمامان...  کنمی_خواهش م

 سر تکان داد و از او خواست که خم شود. سویآ

 و نجوا کرد: دیرا بوس لگونیو پر از عالقه ن یطوالن

 _ممنونم...

 .شدیم نییباال و پا لگونین یکنج گلو یاکدردن بغض

 ...گفتیراست م پرهام

 ...دادیم نیمادرش را تسک یخوش نشان دادن او اندک یرو

 غافل بود... هیقض نیاو چقدر از ا و

 از او جدا شد و بعد از خروج از اتاق و بستن در آن همانجا سر خورد و نشست. آرام

 بود... ختهیحال، آرامش و روانش را به هم ر نیدر ا سویآ دنید

 سرش را باال آورد. شدیم دهیشن یکیکه در آن نزد ییپا یصدا با

 شدند. داریاز خم راهرو پد رانیبعد م یو کم ارید اول

 اش در هم بود.و چهره زدیلنگ م رانیم

 .ستادیبلند شد و صاف ا عیسر لگونین

 حالت خوبه؟ ران؟ی_م

 برداشت و او را نگاه کرد. یگریقدم د یبه سخت رانیم

 ...روحیو ب سرد

 _بله.
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 .ستادیا شیاو محل نگذاشت و جلو یتوجهیبه ب لگونین

 .ندیآلودش را ببخون یشد تا زانو خم

 ؟یسر خودت آورد ییشده؟ چه بال ی_چ

 .دیکش یپوف رانیم

 لطفا از سر راهمون برو کنار. ،یچی_ه

 .دیچرخ اریاو د نیباال آمد و ب لگونیدلخور ن نگاه

 نن؟یبیو سر بار م یاضاف هی_چرا همه منو به چشم 

 بود: رحمیب رانیم یصدا

 نه اضافه. ،ی_نه، تو دردسر

 کرده است. رییداشت به او بفهماند که تغ یسع لگونین

 یبرا یدچه سو نیا چ،یمن و تو ه نه؟یواقعا هدفت هم ران؟یم میباش ینطوریا ییخوای_تا آخر عمر م

 ...یالاقل به فکر اون باش کردمیمامان داره؟ فکر م

 به او انداخت و صاف شد که برود. یاآزرده نگاه

 ...یدونستینقطه ضعف مادرم رو م شهی_هم

 .ردیدراز کرد تا او آن را بگ لگونیدستش را به سمت ن یلیمیبا ب رانیم

 خودت... یعنی_

 کالم او بگذرد و در عوض کمکش کند. یداد باز هم از طعنه حیترج لگونین

 .زدینم یهنوز هم مسکوت بود و الم تا کام حرف ارید

 :دیپرس رفتیور م رانیاو داشت با زخم م لگون،یکه در اتاق ن یزمان

 شده؟ یچ نیبگ نییخوای_نم

 به او کرد و مختصر گفت: یحسیباالخره نگاه خسته و ب ارید

 .نی_خورد زم

 _چرا

 ...ترواشی... آخ دمیدوی: چون مرانیم

 تخت شد. یکارش را تمام کرد مشغول جمع کردن باند و چسب و لوازم از رو یوقت لگونین

 چرا؟ ؟یدیدوی_م
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 از تفکر بود گفت: یکه ناش یدر هم رفت و با مکث یکم رانیم یچهره

تحرک ... دوست دارم کنمیرو احساس نم یخستگ دومیم یشده... وقت شتریب میروزا قدرت بدن نی_ا

 داشته باشم.

 نگفت. چیو ه دیخود را به دندان کش ینییلب پا لگونین

 .ختیریبه هم م دایاتفاقات آن شب شد یادآوری از

 داشت به دنبال پرهام برود. میو او هم تصم بردیرا با خود م رانیم ارید

 گفت: آرام

 _اوضاع چطوره؟

 بود. اریحرفش د طرف

 _خوب.

 _خدا کنه.

 حرف او را نگرفت. یدنباله گریداشت و د یرا در پ لگونیزد که سرخ شدن ن یپوزخند ارید

 از او جدا شد. اریهمراه د یلب ریبعد از تشکر ز رانیم اطیح در

 .افتیپرهام را کنار کارن و پادرا  لگونین

 .ونددیبه جمع آنها بپ لشیبود بر خالف م ناچار

 شروع کرد: ظیشد با غ کشانیکه نزد نیهم

 رت درست نبود._اون کا

 به او کرد و گفت: ینگاه چپ پرهام

 د؟ی_ببخش

با  ؟یریگیکه مادرم حالش بهتر بشه، بعد خودت خزان رو ازش م میکن یکار هی دیبا یگی_به من م

نه آقا، اون  ره؟یاش رو ازت پس بگقدرت نداره که بچه یاون زن اونقدر نکهیا ؟یفکر کرد یخودت چ

 و مثل تو... ادیداد کوتاه ب حیفقط ترج

 ها؟ ؟ی_مثل من چ

 و هشدار دهنده گفت: ستادیاو ا ینهیبه س نهیس پرهام

و پادرا  دی)کارن خند ؟یدیبه من درس م یالف بچه اومد یتو نمیبب اد؟یسگش باال ب ی_مثل من اون رو

نداشت. اون هم نه در برابر  یاگهید یچون چاره اد،یکه اون کوتاه م دونستمیپوف کرد.( اتفاقا من م

به  ره،یرو بگ جلوش خوادیاما نم کنهیم کاریداره با خودش چ فهمهیمن، بلکه در برابر خودش. اون م
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بود که  نیمن شد و خزان رو بهم داد بخاطر ا می. اونجا هم اگه تسلنهیبیکه خودش رو مقصر م لیدل نیا

 هیدخترش تنب دنیو با ند رهیاز خودش انتقام بگ ینطوریا تونهیم میاگه اونو ازش دور کن کردیفکر م

 ؟یاوک ،یطرف یکه با ک یبدون دیو تو هم با کنمیم کاریچ دونمیبشه. من م

 گفت. یدیلب ببخش ریکالفه و سر خورده پا عوض کرد و ز لگونین

 گفت: یتراز او فاصله گرفت و با لحن آرام پرهام

که  یکن یکار دیبا دور شدن خزان خودش رو عذاب بده، برعکس با یکه نذار نهیتو ا یفهی_وظ

 .یکار رو بکن نیو ا یکنارش باش دیخودش رو ببخشه. تو فقط با

 _باشه.

 سکوت کرد و دوباره گفت: یمدت یبرا لگونین

 ؟ی_حاال خزان رو کجا برد

 .نهینتونه اونو بب سویکه چشم درون آ یی_جا

 هست؟!!! ییجا نی_خب... همچ

 نگاهش کرد. هیعاقل اندر سف پرهام

 من آره. ی_برا

 ...یعنی_اوه، 

 !زم؟یعز یخفه بش شهیم لگون،ی_ن

 حرف را زده بود. نیبرگشت که ا یبا چشمان گرد شده به سمت کارن لگونین

 کرد و با حرص گفت: اخم

 تون!جذاب سه نفره یکه اومدم وسط گفتگو خوامی_بله. معذرت م

 خوشحالمون کن! یخداحافظ هیبا ! حاال لطفا میریپذی_م

 : کارن!پادرا

 نگاهش کرد و با خشم از آنها دور شد. انهیوحش لگونین

 ...کندیم یاز خزان را مخف یهم مانند مادرش مطمئن بود که پرهام راز او

 

 

 

 .دیفرا رس دندیکشیکه همه انتظار آن را م یروز
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 ...لگونیماه تابستان، تولد ن نیآخر کمیو  ستیب

 او... یبرا یسعادت و خوشبخت ینه بخاطر آرزو البته

مادرش کرده بود، خودش از شدت  نیآرام نگه داشتن و تسک یکه برا یبر خالف تالش لگونین

 در شرف مردن بود! یاضطراب و ناراحت

همان بهتر که جلوتر  فتدیب یاگر قرار است آن شب اتفاق بد نکهیدر سر نداشت جز ا ییآرزو چیه

 ...ندیآن را اصال نبو  ردیبم

کند و  دایرا پ یبه دور از چشم همه خلوتگاه شدیکه مجبور م دیرسیآنقدر به اوج م یگاه هاینگران نیا

 کند. هیبلند بلند گر

و  ییحس تنها نیبه ا شتریمادرش و دور افتادن از پدرش ب یپرهام، افسردگ یروحا، مشغله نبود

 .زدیناراحت کننده دامن م

 یو کم خوردیم یکه به سخت ییذره غذا کیالغر شده باشد، مخصوصا با آن  ییلویچند ک زدیم حدس

 ...آوردیبعد همان را هم باال م

 افتاده است. ختیروزها از ر نیهم نگاه کند چون معتقد بود ا نهیبه آ کردیرغبت نم گرید

 را به عمارت آورده بود. سویروال هر روز به خانه رفته و آ طبق

 قدم بزند. اطیاو و کنارش نشستن آمده بود تا در ح یساعت قربان صدقه رفتن برا کیبعد از  حاال

 شد. دایپرهام پ یدور زده بود که سر و کله کیرا  اطیح تازه

 عجله داشت. یلیخ انگار

 و موشکافانه نگاهش کرد. ستادیاو ا دنید با

 تو حالت خوبه؟ ،ی_ه

 خود را بغل کرد، اما بر خالف حال بدش گفت: یهاتر از قبل دستدرمانده لگونین

 _خوبم.

 امشب. یدنبال کارا میبر ای_ب

 گفت و کنار او به راه افتاد. یچشم لگونین

 بود. اشییایخولیو افکار مال یاز خودخور بهتر

قرار گرفته  نیاز سطح زم ترنییکه با داشتن چند پله پا یدر آهن کی یعمارت را دور زد و جلو پرهام

 .ستادیبود ا

 اش را روشن کرد و گفت:قوه چراغ
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 پات باشه. ی_حواست به جلو

 رفت و قفل در را باز کرد. نییپا

 افتاد. نیاش چچهره نیرزمیبه محض ورود به ز لگونین

 .دادیکپک و رطوبت مشامش را آزار م یبو

 مقابلش زد. یجونده وانیبه ح یو لگد دیآنجا را به درون کش یو نم گرفته نیسنگ یهوا پرهام

 پنهان شد. گرید لیکرد و پشت وسا یغیو و غیج موش

 ادیب یکیگفته بودم المپش افتاده  شیپ یها... خوبه هفته... ابلهنینگه دار زیرو تم نجای_ده بار گفتم ا

 درستش کنه.

 شد. ترکیبه او نزد لگونین

 .کردیناله م شانیپا ریز یدهیو پوس لق یهاو پارکت شدیم نییچراغ قوه باال و ما نور

 ؟یگردیم ی_دنبال چ

 .ینیبیرنگ دور و برت م یقوط نیکه بشه باهاش عالمت زد... مثل رنگ. بگرد بب یزیچ هی_

 خود را روشن کرد و دور از او به جست و جو پرداخت. یگوش یچراغ قوه لگونین

 به همان اندازه هم پر شده بود. یبزرگ و جادار بود، ول نیرزمیز

 وسط قرار داشت. لیپر از وسا یاقفسه

 .ستادیرنگ داخل آن افتاد جلو رفت و مقابلش ا یهایچشم به قوط وقتش

 باشه؟ یچه رنگ ی_گفت

 کند خودش دستش را جلو برد و رنگ قرمز را برداشت. افتیجواب پرهام را در نکهیاز ا قبل

 را حس کرده است. یرا نگاه کرد حس کرد آنطرف قفسه جنبش یقوط یخال یجا یوقت

 .ستینگر یشتریرا آنجا گرفت و با دقت ب یگوش نور

خود را عقب و جلو  یآرام یهاکز کرده و با تکان واریاز د یاگوشه یفیو سر تا پا کث فینح کریپ

 .کردیم

 .شدیم دهیهم از جانبش شن یتق تق آرام یصدا

 ...گرید نیسنگ یکوچک ول زیچ کی ایبا سنگ  روایضربه زدن به د مثل

 یآن شخص را از جا شیپ یکه کم یارا به همان نقطه یقفسه را دور زد و دوباره نور گوش ریمتح

 بود، گرفت. دهیرنگ در قفسه د یقوط یخال

 آنجا نبود. یزیچ چیه نباریا یکمال ناباور در
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 .شدیم دهیبود و فقط چند خرت و پرت د یخال واریگوشه از د آن

 تق تق آرام... یآن صدا اما

 .شودیهم م ترکیکه دارد نزد کردیحس م لگونین یو حت شدیم دهیبه طور منظم شن هنوز

 دهانش را با سر و صدا قورت داد و نور را چرخاند. آب

 خشک نشده باشه. نیتوشو نگاه کن بب لگون؟ین ی_کدوم رنگ رو برداشت

 گفت: یمرتعش یبا صدا لگونین

 _پرهام؟

 ه؟ی_چ

 ؟یشنویصدا رو... م نی_تو هم... ا

 _صدا؟

 ...شنودیکنار گوشش آن را م قایکه انگار دق کردیخود حس م کینزد یتق تق را به قدر یصدا حاال

 گوشش... کنار

 .ستادیرفت و قلبش ا لگونینفس ن ناگهان

 گوشش... کنار

 افتاد. نیزم یانگشتانش سر خورد و به رو انیرنگ از م یو قوط یگوش

 سرش را چرخاند و سمت چپش را نگاه کرد. دهیپر یرنگ با

 بکشد. یبلند غیکند و ج یباعث شد قالب ته دیدیکه م یزیچ

 .گشتیبه دنبال او م یکیکه در تار دیدو یچنگ زد و به طرف پرهام نیزم یرا از رو یگوش

رد که پرهام از درک آن عاجز را به زبان آو یکلمات نامفهموم هیرا به آغوش او انداخت و با گر خود

 بود.

 .دیرسینم یاجهیترسش را بشنود به نت لیآرامش کند و دل کردیم یهر چه سع پرهام

 افتاده است... یحدس بزند که چه اتفاق توانستیالاقل م اما

 برد. رونیب نیرزمیرا از ز لگونیو حماقت خود فرستاد و ن یعقلیبه ب یلعنت

 .فتدیصورتش ب یشبنم زده نشاند و اجازه داد نور افتاد بر رو یهاچمن یرا رو او

 .دیلرزیهنوز هم م یآرام گرفت ول یکم دیدیکه حاال اطرافش را روشن م لگونین

 و گفت: دیبغضش ترک دوباره
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مثل اون  تونمیوقت نم چی... من هستمیتحمل کنم پرهام... من مامان ن تونمینم گهی_خسته شدم... د

و  رمیبم خوامیرو ندارم... م زایچ نی... من تحمل اامیمثل اون شجاع و صبور به نظر ب تونمیباشم... نم

 ...نمینب گهید

 .شهیتموم م یامشب همه چ ،یریبم ستیمن کنارتم، باشه؟ تو قرار ن ستین یزی_چ

حس  امی... پرهام مرگ رو تو دو قدمزنهیاتفاق رو م هی زنهی... دلم شور مشهینم دونمی... من مشهی_نم

 ...کنمیم

 اهل ترحم نبود. پرهام

و  دیبه آغوشش کش یگریحرف د چیه یاو را برآشفت که ب یبه قدر لگونیآن لحظه حال و روز ن اما

 .دیرا بوس شیبا مهر موها

 .دمیبهت قول م شه،ینم یچی_ه

 .شدندیم یهمچنان جار شیهااو خفه کند و اشک راهنیرا در پ اشهیگر یصدا کردین یسع لگونین

 پر کاه بلند کرد و به راه افتاد. یاو را به سبک پرهام

 تخت خواباند. یرا به اتاقش برد و او را رو لگونین

 .دیفهمیعمق فاجعه را م کردیاو دقت م یبه چهره شتریکه ب حاال

 اش...گود رفته یهاسابق نداشت جز رنگ موها و رنگ چشم لگونیبه ن یشباهت چیه

 سرد سرد بود. کردیه لمس مبدن او را ک یجا هر

 .انددهیکش رونیاو را ب خیآب  یاز داخل بشکه انگار

 سرش نشست. یو باال دیباال کش لگونین یرا تا گلو پتو

 به آنها بزند. یاز او بخواهد که سر توانستیبود و م نجایفلور ا کاش

 بود. نگران

 ...لگونین نگران

 ...سویآ نگران

 نرو... باشه؟ شمی_از پ

 پتو به دست او رساند. ریدست منجمد و لرزان خود را از ز لگونین

 صورت او خم شد. یدهنده پلک زد و رو نانیاطم پرهام

دور گردن او حلقه  لگونین گریکه خواست عقب بکشد دست د نیو هم دیرا بوس اشیشانیپ دلسوزانه

 شد.
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 گفت: هیو پس از چند ثان ستینگر لگونیپر از خواهش ن یهابه چشم مردد

 _باشه...

 او قرار دهد ینهیس یسرش را رو لگونیو اجازه داد ن دیدراز کش یور کی لگونین کنار

 را در بر گرفته بود. لگونیبند بند وجود ن یندیوجود ترس، حس خوشا با

 را به او چسباند و چشمانش را بست. خود

 .دیسر و بدن او کش یرا باال آورد و رو گریسرش کرده بود دست د گاههیدستش را تک کیکه  پرهام

چند روز جبران  نیرا در ا لگونین یآنقدر نرم و سبک بود که بالفاصله آرامش نداشته شیهانوازش

 فرو برد. یکرد و او را به خواب راحت

 از خواب بودن او مطمئن شد تخت را ترک کرد. یدر آن حالت ماند و سپس وقت یساعتمین پرهام

 ها را هم باز گذاشت.به اتاق برسد و در و پنجره یشتریتا نور ب دیاتاق را کنار کش یهاپرده

 و بودن حواسش به او بود. لگونیماندن کنار ن یهم صدا زدن هاندا برا گرشید اقدام

 اش باز خواهد گشت.به روال عادش زیبرگشت مطمئن بود که شب همه چ اطیدوباره به ح یوقت

 .دیفرا رس دندیکشیانتظارش را مزودتر از آنچه که  شب

را به هم زد تا گرد و خاک آن  یهاو دست ختیشده ر نییرا در مکان تع زمیه یهاتکه نیآخر پرهام

 را پاک کند.

 .کردندیو هر دو فکر م ستادهیدو طرفش ا نیو کاتر کارن

 گه؟یست دآماده ی_خب... همه چ

 گرفت. نیرا از کاتر دیسف یکرد و پارچه دییبا حرکت سر تا کارن

 انداخت تا زمان استفاده دم دست باشد. یدرخت یساخه یرو یکیرا همان نزد آن

 شب برسه. مهیتا ن میصبر کن دی_حاال با

 .دوننیرو م لگونین یهیعمارت قض یفکر کنم همه گهی: حاال دنیکاتر

 .ستی: مهم نپرهام

 شده باشد. داریب لگونیکه ن زدیم حدس

به سمت اتاق او  شیهادوش کوتاه و عوض کردن لباس کیداخل عمارت برگشت و بعد از گرفتن  به

 به راه افتاد.

 .کردیکوچک را در دستش حمل م یاجعبه

 _جناب پرهام؟
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 قدنش شد.خود را به او رساند و هم وآنیمتوقف شدن پرهام  با

 شده بود. یاز حضور او عصب پرهام

 د؟ییخوایم یزیاومده؟ چ شیپ ی_مشکل

 صحبت کنم. شونیحال بانو الماس رو بپرسم. چند روزه که نتونستم با ا خواستمی. فقط مری_خ

 باالخره سرش را چرخاند تا او را نگاه کند. پرهام

 از استهزا و تمسخر... پر

 !بهیعج د؟یحال بانو الماس رو بپرس دییای_شما؟ ب

 قبل نبود. یمثل روزها وآنی

 باعث جا خوردنش شده بود. نیو هم کردیرا حس م نیهم ا پرهام

 ناراحت و مغدب گفت: وآنی

 چیقابل تصور بود. قدرت خشم بانو الماس رو ه ریکه اون شب صورت گرفت هولناک و غ یا_حمله

پسرشون افتاد  یکه برا یام... و اون اتفاقزده و شوکه رتیبودم و هنوز هم ح دهیوقت به چشم ند

 نگران بانو الماس هستم.من واقعا  د،ینی... ببیلیخ

 شد. رهیراه او را سد کرد و با صداقت در چشمان او خ وآنی

 کالفه گفت: پرهام

 هم نداره. یکس چیه یبه دلسوز یازینداره. اون ن یمشکل چیخوبه و ه سوی_آ

 را دور زد و دوباره به راه خود ادامه داد. دو

 شکل گرفته بود. شیهالب یرو یاراد ریغ یپوزخند

 لب گفت: ریز

 ...دیترسیمثل سگ ازش م گهی... ددیترسی_م

 .امدیبه دنبالش ن گریو د ستادیهمانجا ا وآنی

 و بعد از زدن چند ضربه به در باز، وارد شد. دیرس لگونیبه اتاق ن پرهام

 .کردیتخت نشسته و با هاندا صحبت م یمغموم رو یابا چهره لگونین

 بلند شد. شیو از جا دیرا بوس لگونیصورت ن زیآمورود او هاندا محبت با

 قدردان پرهام تا خروج او را بدرقه کرد. نگاه

 شد و کنارش نشست. کینزد لگونیبه ن سپس
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 _حالت چطوره؟

 .شدیداشت لبخند بزند نم یهر چه سع لگونین

 ...نیغمگ شیبود و صدا نیسنگ شیگلو

 ...دونمی_نم

 ؟ی_شامت رو خورد

 _آره هاندا رفت برام آورد.

 به._خو

 را باال انداخت. شیهاشانه لگونین

 خود را نرمال نشان دهد. خواستیم

 متوجه شدم. رید یلی... خهی_دختر با فهم و شعور

 سر تکان داد. دییتا یبه نشانه پرهام

 رنگ در دستش را باال آورد. یمشک یمخمل یجعبه

 شده بود. نیتزئ یارهیبود و تنها با روبان ت ساده

 تولدتات فرق داره... هی_امشب با بق

 گرفت. لگونیرا به سمت ن جعبه

 !ست؟ین نطوری. امیرو فراموش کن هیکه اصل قض شهینم لیدل نی_اما ا

 باز ماند. رتیاز ح هیچند ثان یبرا لگونین دهان

 شد. رهیدهانش گرفت و به جعبه خ یرا جلو شیهادست

 کرد. یاخنده تک

 !!!د؟یدیم چه

 .رشی_بگ

 جعبه را گرفت. یسخت به

 بود. بایو ز کوچک

 و در جعبه را باز کرد. دیروبان را کش دیکاویصورت پرهام را م رانشیکه نگاه ح یحال در

 ینوازو چشم فیآورد با گردنبند ظر رونیرا ب ریزنج یداخل آن چشمش را زد و وقت یطال برق

 رو شد.روبه



 

 behtarinromanha.irبرای دانلود جدید ترین رمان ها به وبسایت بهترین رمان ها مراجعه نمائید .                                     361

 اشر : بهترین رمان هان                          ندوری: زهرا با سندهینو                   طوفان)جلد دوم ماه خاموش( راثیرمان: م

 قلبش بفشارد. یآن را به رو اریاختیبود که ب یو دوستداشتن بایز آنقدر

 ببارد. شیهاانداخت و اجازه داد چشم ریرا به ز سرش

 از غم سرچشمه نگرفته بودند... شیهااشک نباریا اما

 برام ارزش داره... یلیخ نی... ممنون... ممنون انیاز ا ریغ کردمیفکر م یزی_امشب به هر چ

 .گرفتیم یاهیلدش هدتو یبود و پرهام هر سال برا یادختر نازپرورده او

 فرق داشت... یکی نیا اما

 ...دادیم یگریطعم د یکی نیا

 .دیپس به حصار امن آغوش او خز ردیخود را بگ یجلو توانستینم نیاز ا شتریب گرید

 را دور او حلقه کرد. شیهاو دست دیخند پرهام

 لوس. ی_گربه

 و حسرت به جانش افتاد. افتیشدت  لگونین یهیگر

 القاب صدا بزند... نیمهم نبود پرهام دوباره او را با ا شیبرا گرید

 او را لوس خطاب کند... خواستیبگذار هر چه دلش م اصال

 مهم بود؟! مگر

 مرد... نیتوجه و محبت ا ریبه غ خواستینم چیه ایدن نیدر ا او

 پرهام بر هر دردش دوا بود... یخنده

 را باال آورد و گفت: سرش

 دور گردنم؟ لطفا. شیتو بنداز شهی_م

 .دیچرخ لگونیسر تکان داد و ن پرهان

 گردنش باال آورد. یسرد را از دست او گرفت و جلو ریزنج

 .دیکش لگونیگردن ن یقفل کوچک آن را بست دستش را رو یوقت

 .دیمبحوس ماند و وجودش لرز نهیدر س لگونین نفس

 .دادیم یاش انرژدست او به تن سر شده یگرما

 کرد. ترکیرا باال آورد و خود را به او نزد شیهاعمد شانه از

 ...دادیگرم پرهام کنار گوشش قلقلکش م یهانفس

 تو؟ امیب شهی_م
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 .دیهر دو به سمت در چرخ سر

 دستپاچه از پرهام فاصله گرفت. لگونین

 شگفت زده شود. توانستینم نیاز ا شتریب گرید

 یبود و با نگاه محزون ستادهیداشت در چهارچوب ا شیهادست یرو یکوچک کیکه ک یدر حال سویآ

 .کردیآنها را نگاه م

 .دندیدر پرهام دم یاجان تازه انگار

 گفت: یزیآممحبت یزد و با صدا یو خاص قیعم لبخند

 _البته.

 لبخند زد و قدم در اتاق گذاشت. یبه سخت سویآ

 .کردیرا جستجو م لگونین یبهت زده یاش چهرهو شرمنده نیغمگ نگاه

 _مزاحم که نشدم؟

 ذوق زده او را در آغوش گرفت. یتعلل نکرد و با پرش لگونین

 بود. یبزرگ یدلگرم شیبرا نجایاو آن هم ا دنید

 داد. هیو سرش را به سر او تک دیکش یانفس آسوده سویآ

 من... یبایز ی_چشم آب

 تر کرد.را تنگ شیهادست یحلقه لگونین

 او را فراموش نکرده بود... مادرش

 ...شهیهم مانند

 بود. یمعنیحاال به بعد تا ساعت مورد نظرشان گذر زمان ب از

 .دیرسیتر از قبل به نظر مخوشحال لگونیبود و ن وستهیهم به جمعشان پ نیآرشاو یحت

داده  لیتشک یاشده حلقه یو دور تا دور مکان عالمت گذار ختهیر رونیساعت بعد، تمام عمارت ب چند

 بودند.

 .خوردیتاب م یو با حرکات آرام ستادهیدر آغوش پدرش ا لگونیاز آنها ن دورتر

 بابا. ترسمی_م

 _نترس، من مثل کوه پشتتم.

 زد و سرش را باال آورد. یلبخند پت و پهن لگونین



 

 behtarinromanha.irبرای دانلود جدید ترین رمان ها به وبسایت بهترین رمان ها مراجعه نمائید .                                     363

 اشر : بهترین رمان هان                          ندوری: زهرا با سندهینو                   طوفان)جلد دوم ماه خاموش( راثیرمان: م

 او زمزمه کرد: اهیچشمان س یایبه در رهیخ

 تر از کوه..._مستحکم

 ل؟ی_ن

 .کردیآنها را نگاه م شانیدلواپس و پر تیعجم انیاز م سویآ

 دراز کرده بود. لگونین یمنتظرش را به سو دست

و دستش را  دیبه سمت او دو نیصورت زبر آرشاو دنیپا بلند شد و بعد از بوس یپاشنه یرو لگونین

 گرفت.

 فکر بود.آشفته سویآ

 لحظه او را بغل کرد و همانجا نگه داشت. چند

 _وقتشه؟

 .لگونیاونا بهت غلبه کنن. بهم قول بده ن یقول بده نذار_آره... 

 از او جدا شد. لگونین

 سر تکان داد. نانیهم فشرد و با اطم یرا رو شیهالب

 که ته دل خودش هنوز آن دلشوره را داشت. یحال در

 . پرهام منتظره.میبر ای_ب

 هم تلنبار شده برسند. یرو یهازمیعبور داد تا به ه تیجمع انیو از م دیرا کش لگونیدست ن سویآ

 بودند. ستادهیا واریبه همراه کارن کنار د پرهام

 برداشت و گفت: واریرا از د اشهیتک کارن

 داره. یشتریتو عمق و نفوذ ب تیاما ن ستمین ی. خرافاتیرو تو روشن کن شیدادم آت حی_ترج

 .یکرد ی_کار خوب

 آماده شده خم شد. یهازمیه یرا گفت و جلو نیبا لحن مضطربش ا سویآ

 چوب چسباند و زمزمه کرد: نیترکیاش را به نزداشاره انگشت

 _به من وفادار باش...

 را در بر گرفت. هازمیکه از انگشتش نشات گرفته بود رفته رفته بزرگتر شد و تمام ه یکوچک آتش

 .دیلرز یخود اندک یاو بود در جا یبر رو اشرهیکه نگاه خ لگونین
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 شیبه نما شیرا برا یآوردلهره ریو تصو دیکشیها در چشمان شبگون مادرش زبانه مشعله انعکاس

 .گذاشتیم

 به خود آمد و پلک زد. سویآ

 کنار آتش بلند شد. از

موها  یاهیبا س یو ترسناک بایز یها نداشت، هارموندارش که کم از لباس ملکهبلند و دنباله یرهیت لباس

 ود.کرده ب جادیا شیهاو چشم

 نگاهش را به پرهام دوخت و معنادار گفت: کارن

 گرم بشه، شروع کن پسر. میکه صبر کن ستین یعاد شیآت نی_ا

 منتظر عالمت داد. یسویتکان داد با چشم به آ یسر پرهام

 و با تحکم گفت: دیچسب لگونین یفرو افتاده یهابه شانه سویدور شدن او و کارن آ با

 خب؟ ،یدونیرو م ی_همه چ

 _اوهوم.

 _پس محکم باش و شّر منو به خودم برگردون.

 لب به اعتراض گشود: لگونین

 _مامان!

 زهر بود. یلبخند به تلخ سویآ

 من. یپرو کوچولو ی_موفق باش

 شد. زیاز احساس خال لبر لگونیدستش و فاصله گرفتنش وجود ن دنیپس کش با

 بود. ایحس دن نیترمادرش دردناک تیحما نداشتن

 و به پرهام اشاره کرد. ستادیآن طرف آتش برافروخته شده ا سویآ

 .دیخود کش یباز یو محکم رو رحمانهیخنجرش را ب یغهیپرهام ت لگون،یچشمان متوحش ن یجلو

 کرد درد آن را در ذهن خود تجسم کند. یاش را جمع کرد و سعچهره لگونیفواره زدن خون ن با

 کند. نیرا رنگ نیاجازه داد خون سرخش زم و دیبار کامل دور آنها چرخ کی پرهام

 .دیچیآورش پو ضعف قیاز کارن گرفت و محکم به دور زخم عم یزیتم یپارچه سپس

 هنوز سر پا بماند. یزیربا آن شدت خون توانستینم یمطمئن بود که انسان عاد لگونین

 خود گذاشت و خطاب به او گفت: یخون یرهیپا به داخل دا پرهام
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 _شروع کن.

 افتاد. لگونیرعشه بر اندام ن دوباره

 ...یشتریبا شدت ب نباریا

 ...کردیم حس

 ...کردیساخته بود را حس م شانیکه پرهام برا یامن یاز خانه رونیتمام وجود اتفاقات ب با

 !ندیآنها را بب تواندیم یداشت مادرش حت حتم

 حدس زده بود. سویآ یدهیرا از رنگ پر نیا

 .ستیدست نخورده و سالم کنارش نگر یهازمیآتش زانو زد و به ه مقابل

 خود کند و به داخل آتش انداخت. یاز موها یمانند مادرش تار ابتدا

 .کردیسرش حس م یپرهام را باال حضور

 هم گذاشت. یرا رو شیهادلهره پلک با

 حادثه را در ذهن خود مرور کرد... نیاول یخاطره

 .انداختیو به داخل آتش م داشتیبر م نیزم یچوب از رو یاتکه آوردیزبان مکه بر  یاهر جمله با

بعد دوباره  هیو چند ثان شدیورتر مشعله یعاد ریو غ بیبه طرز عج دیجد زمیبا هر بار ورود ه آتش

 .کردیفروکش م

آن ور آتش زل  سوینسبتا آشکار آ کریرا باز کرد و به پ شیهاچشم شیهابعد از تمام شدن حرف لگونین

 .دیکشیم رونیب نیرا از داخل آتش خشمگ یزمیو ه کردیلب زمزمه م ریرا ز یزیزد که چ

 .کردیجدا شدن روح را از بدنش حس م لگونین

 بودند که مانند زالو به تنش  هایدنیناد نیهم نه... ا دیشا

 ...کردندیدنجشان را ترک م یجا دیبودند و حاال با دهیچسب

 .دیکشیم ریت سرش

 .افتادیم نیقطعا به زم گرفتنیچشمانش را گرفته بود و اگر پرهام به موقع او را نم یجلو یاهیس

 صورت او زد و با اصرار گفت: یرو یضربات آرام پرهام

 .ستی. االن وقت خواب نلگونیبمون ن داری_ب

 ...رهیم جی... سرم گ_سرم

 بمون. داریاما ب دونمی_م
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کرده بود چنگ زد و آن را  سشیدرخت که کارن از قبل خ یشده از تنه زانیآو دیسف یبه پارچه پرهام

 .دیکش لگونین یرو

 پارچه به خس خس مبدل شده بود. ریز لگونین یهانفس

 گفت: یبا پافشار پرهام

 _ادامه بده.

 .دیکش ینفس کشدار لگونین

 .اوردیب ادیکرد به  یرا بست و سع شیهاچشم

 ...آوردیها را به زبان مآن حادثه یهمه دیبا

آتش  یو او آن را به دهان گرسنه دیبریاز پارچه را م یخنجر پرهام قسمت کردیکدام را که تمام م هر

 شود. دهیتا بلع انداختیم

 بدنش بر او غلبه کرد. یاز پنج خاطره را شرح نداده بود که دوباره سست شتریب هنوز

 تمام شود. نجایهم زیدستان پرهام افتاد و آرزو کرد که کاش همه چ یوپارچه ر ریز رقمیو ب حالیب

 .زدندیم ادیدرد را فر شیهاسلول تمام

 فرسا...و طاقت قیعم یدرد

 ...دیپاشیکه داشت بدنش را از هم م انگار

 بلند شو. لی_ن

 کرد و لب زد: یفیخف یناله

 ...خوامی... نمتونمی_نم

 .خوانیم نوی_اونا هم هم

 _نه... لطفا...

پارچه  یجمع نکند، خم شد و از رو یکار را جلو نیا دادیخود که هشدار م یباطن لیبر خالف م پرهام

 .دیاو را بوس یانیپش

 فراتر از حد انتظارش باشد. اشجهیقرار است نت دانستینم

پارچه نگاه  ریمحو او از ز ریباز شده بودند و به تصو لگونیو رنجور ن تابیب یهاچشم چون

 .کردندیم

 درد گفت: با
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خونه گرم بود... اما  یخونه... هوا ینفس بکشم... چون هوا خواستمیبودم... بلند بود... م ستادهی_ا

 ...دمیروز شدن اون شب رو ند گهیافتادم... من افتادم... هولم داد... محکم هولم داد... د

 آتش پرت کرد. از پارچه را جر داد و به داخل یدوباره قسمت پرهام

 .زدیدر چشمانش موج م یکرده بود و نگران عرق

 داشت. یزیخونر شیهم کم و ب شیبازو

 خود را پاک کرد و محکم لب زد: یشانیپشت دست عرق پ با

 ...شهیادامه بده... داره تموم م ینطوری_هم

 ...یپشت اطی... تو حیقبل یخونه ی_باغچه... باغچه

 _خب؟ بگو...

 .آمدیو م رفتیسخت م لگونین یهانفس

کاشتن نهال کنده بود... اما اون لحظه... بزرگتر شده  یکه بابا... برا یتو گودال... گودال دی_پامو کش

 بود...

 کند. قیداشت او را به ادامه دادن تشو یهمچنان سع پرهام

 شد؟ ی_بعدش چ

 ی... اون تو چه غطلگوشیباز ی... دخترهی... بهم گفتی... و اون رفته بود... تو گفتی_تو... تو اومد

 ؟ینکرد دایکردن... پ یباز یبهتر برا یجا ؟یکنیم

 خود لبخند زد. یو احساس ناتوان یبا وجود خستگ پرهام

 بودند. دهیپارچه رس یهابه آخر بایتقر

 .دیرسیبه نظر م تررهیآن ت رنگ

 مشخص بود. لگونین روحیاز صورت ب یمین گرید حاال

 ادامه بده. ینجوریرو بگو... هم هی_بق

 .کردندیحرکت م شیهااو بود و لب خیم لگونین فروغیب یهاچشم

 ...رفتیاو هم با آن م شدیآنقدر محکم به چشمان پرهام متصل شده بود که انگار اگر قطع م نگاهش

 .دیپرستیجان م یرا تا پا یلعنت یهاچشم آن

 واقعا نفسش بند آن نگاه بود. او

 .دیرنگش خواب یآب یهاباز ماندند و برق چشم اشدهیخشک یهاحادثه را هم گفت لب نیآخر یوقت

 او را تکان داد. حرکتیحسم ب دهیمبهوت و هراس پرهام
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 را گرفت. نبضش

 .زدیم فیضع اریبس

 برگشت. سویمنتظر و نگران کارن و آ یهابه سمت چهره اشدهیترس نگاه

 شد. دیسف بایتقر سویآ رنگ

 زد: ادیفر رهیدا رونیکارن ب دیایکه خواست بلند شود و به طرف آنها ب نیهم

دور چوب و  جشیاز پارچه مونده بپ یزی_نه نه... تو از جات تکون نخور... پرهام زود باش، اگه چ

 بردار دور سرش بگردون. شیاز داخل آت یکیبزن، اگرم نه که  ششیآت

 پرهام را ترسانده بود. یگرید زیاز هر چ شتریب لگونین جانیلحظه جسم ب آن

 :دیبه کارن غر رو

 ؟یکنیم یچه غلط ی_و تو اونجا دار

 .گهید خونمیمراسم رو م یکتاب تو دستم رو؟ دارم دعاها ینیبینم ی_کور

 بلند شد. مهینثارش کرد و سراس ییناسزا پرهام

 .دیچیپ یپارچه را دور چوب یمانده یباق

 گرفت؟یمگر حاال حاالها آتش م یرا داخل آتش گرفت تا روشن شود، ول آن

رساند و  لگونیسرد ن یرا به گونه گرشیدست آن را نگه داشته بود دست د کیکه با  یحال در

 مضطرب گفت:

 هوشیفقط ب یرا باال برد:( کارن مگه نگفته بود شی... )صدااالیدختر...  اری... دووم باری_دووم ب

 لعنت بهت نفس نداره... شه؟یم

 .کردیرا تکرار م یزیمرتب چ یآرام یسرش را در کتاب فرو کرده و با صدا کارن

 .دیلغز سویآ ینگران پرهام رو نگاه

 نداشت. یتعادل درست و حساب ایگو

 .فتدیگرفته بود تا ن نیرا به زم شیهادست

 _پرهام... سرم...

 :دیکش ادیمستاصل فر کدام برسد تیبه وضع دیبا دانستیکه نم پرهام

 داخل... اریکمک ب یرو برا گهینفر د هیکارن...  رهیرو بفرس داخل دا یکیبمون.  داریب سوی_آ

 انداخت و نعره زد: نیکتاب را زم کارن
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و  شنیجذبش م رهیداخل دا یمنف یهایداخل همه انرژ ادیب ی. اگه کسکشهینفر چهارم رو م نکاری_نه ا

 .رهیمیدرجا م

 ؟یکنم مرد حساب کاریتنها چ_پس من 

 بلند شد. عیصبر نکرد جواب او را بشنود و سر گریدور چوب د یآتش گرفت پارچه با

 آتش را به دورشان چرخاند. گرشیو با دست د دیرا باال کش لگونین حرکتیدست جسم ب کی با

 نفس کم آورده بود. خودش

 .شمردیداشت م کارن

 پرهام... گهیدور د هی_

 .دیچرخ گریبار د کی پرهام

 شد. رهیتعلل نکرد و وارد دا گریافتادن آن کارن د نیمحض رها کردن چوب آتش گرفته و زم به

 تموم شد... تموم شد... هی_کاف

 .اوردیب نییرا پا لگونیو کمکش کرد جسم ن ستادیپرهام ا کنار

بر سرش آوار شود ناچار شد همان لحظه شروع به  گریخشم پرهام بار د دادیکه احتمال م ییآنجا از

 دفاع از خود کند:

 ...فهیضع یلی... خفهی... در ضمن دختره ضعستین یشده و رسم دییروش تا نی_بهت که گفته بودم ا

 زد: ادیبه پادرا فر رو

 ...عی_آب، آب، آب... پادرا سر

 یمان گرد شده و وحشت زدهسرشان مصادف شد با باز شدن چش یرو یبزرگ یآب یشدن توده رها

 .لگونین

 ... تموم شد...می_موفق شد

 او زد. یهاگونه یو چند بار رو دیکش ینفس راحت پرهام

 بود. جیهنوز گ لگونین

 قلبش قرار داد. یهوا چنگ زد و رو یپرهام را رو دست

 هراسان آن باعث شد دست پرهام مشت شود. یهاتپش حس

 خودش فرو کرد و آنها را به عقب راند. سیخ یرا داخل موها اشپنجه

 .گرفتیکم کم داشت نظم م لگونین یهانفس

 ...کنمیحس م یزیچ هی... یزیچ هی_
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 نشاند. نیزم یزده او را بلند کرد و رو رتیح کارن

 آرام گرفته بود. نیهم بود که در آغوش آرشاو سویپرهام به آ حواس

 ؟ی_چ

 پرهام چنگ زد و خود را به او چسباند. راهنیبه پ لگونین

 :دیکارن نال یبه چشمان سوال رهیخ

 ...خندهی... اون بهم مخندهیداره م ؟یشنوینم ؟یشنوی_نم

 دختر؟ یزنیحرف م ی_از چ

 ملتهبش پاره شد. یدر گلو لگونین بغص

 _گوش کن...

 ...لگونی_ن

 زد: غیرا محکم گرفت و ج شیهاگوش

 ... مامان... مامان... مامان کمکم کن...دی... ازم دورش کندیکن یکار هی صداشو بشنوم... خوامی_نم

 شان انداخت.لرزه بر جان همه سویآ ادیفر

 .شدیحس م اشیاز عمق دل بود که سوز و احساس درماندگ چنان

 ... پروشا رو آزار نده...لی_دست از سر دخترم بردار سو

 مات ماند. پرهام

 بودند. دهیکه حرفش را شن یکسان یهمه مانند

 ادامه داد: نیبلند شد و اندوهگ نیزم یاز رو نیبه کمک آرشاو سویآ

 _مشکل تو با منه؟

 .دادیرا فشار م شیهاو گوش دیلرزیهمچنان در آغوش پرهام م لگونین

 آتش ناگهان خاموش شد. یشعله

 قدرت آن را فرو بنشاند. یباشد و به راحت دهیوزد یبود که باد نیا مانند

 را از بدنش حس کرد. یسرد انیشد پرهام عبور جر رهیبر فضا چ یکیکه تار نیهم

 بست. خی کبارهیتمام وجودش به  ییگو

دورگه و خصمانه کنار  ییاحساس کرد و صدا سشیگردن خ یرا بر رو یسرد یهانفس برخورد

 گوشش گفت:
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 ...یی_نه... تو

 برگشت. سویها به سمت آو نگاه دندیها خوابطرافشان همهمها یشدن دوباره ینوران با

 .ستیو به پشت سرش نگر دیچرخ پرهام

 .امدیبه چشمش ن یعاد ریغ زیچ چیه

 شد. رهیخ سویشده به چشمان نگران آ نیسنگ ییهانفس با

 .کردیرا نگاه م لگونین یبود و با ناراحت ستادهیکه آتش به دست ا ییسویآ

 

 

 

 حالش چطوره؟ لی_ن

 از قفل بودن آن مطمئن شد به سمت او برگشت. یدر اتاق را بست و وقت پرهام

 ه؟یچ هیقض یبگ ییخوایست. تو هنوز نمشوکه کمی_اون خوبه فقط 

 با هر دو دستش سر دردناک خود را گرفت و با تاسف گفت: سویآ

 لگونه؟یدنبال ن یچ یدینفهم ؟یدیتو نفهم یعنی_

 .زدیرا هم حدس م ییزهایچ یو سردرگم بود، ول جیگ پرهام

 " نبود؟گهیبه شخص د ی_مگه مشکلش "هجوم خاطرات نحس از شخص

 تکان داد. نیسرش را به طرف سویآ

 نداره. هیبه اون قض یمسئله جداست پرهام. ربط هی نی_نه ا

 او زد و نجوا کرد: یچانه ریدست ز پرهام

 سو؟یآ فتهیداره م ی_پس چه اتفاق

 مختلف بود. یهااز حس یبیترک سویآ لحن

 ...رنجور

 ...نیغمگ

 پر از عذاب وجدان... و

 ...یاش نشد_نگو که تو هم متوجه

 افتاد. نییپرهام شل شد و پا دست
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 وا رفت. یصندل نیترکینزد یقدم از او فاصله گرفت و رو چند

 با ماتم ادامه داد: سویآ

. واقعا حضورش رو حس دمیشد و بهم حمله کرد فهم ریتو اتاقش تسخ لگونیکه ن ی_همون روز

 ارویانتقام برگشته... مطمئنم که کار اون  یپرهام... به هوا ستیدر آرامش ن لمیکردم... روح سو

 کرده... و من هدفشم... یرو دستکار لیارسام بوده... پدر پست فطرتش... اون روح سو

 گفت: یبه سخت پرهام

 منم... ی_نه... هدف اصل

 مبهوت نگاهش کرد. سویآ

 ؟یمطمئن نقدری_از کجا ا

 پرهام باال آمد. یخسته و فرسوده نگاه

 .کردیم دادیساله در پس چشمانش ب زدهیس یغم

 ...کنمی_ازم نپرس که تعجب م

 انداخت. نییو شرمنده سرش را پا دیلب گز سویآ

 نداشت. ییابا چیه قتیپرهام از گفتن حق اما

 مقصر است. یاندک لیدر مرگ سو دانستیاو که م یول آورد،ینم شیبه رو سویآ دیشا

 ...شتریهم ب دیشا

 عاشق... لیروزها پرهام خودخواه بود و سو آن

 و زخم خورده را به کام مرگ فرستاد... گناهیدختر ب کی یراحت نیاو به هم پس

 بود. نیا قتیحق

 امکان نداره... نی... انی_ا

 که من سرش آوردم. ییل اون با منه. بالخودش بهم گفت. مشک شبی_داره... د

 حال گفت: دهیشور سویآ

 ؟ی_خودش بهت گفت؟ تو باهاش ارتباط برقرار کرد

 بلند شد و به سمت در رفت. شیاز جا پرهام

 ...یقیهم نداره به چه طر یبا من ارتباط برقرار کنه... فرق خوادی_نه. اونه که م

 زد. رونیرا باز کرد و از اتاق ب در
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 بود. لگونیسخت، مقصدش اتاق پر رفت و آمد ن یبار در آن روزها نیچندم یبرا

 به در زد و بدون گرفتن اجازه وارد اتاق شد. یاتقه

 االن دور و برش خلوت بود. حداقل

 زل زد. لگونین زیانگچرخاند و در چشمان حزن یرا در اتاق خال نگاهش

 .یکردیم یتو جنگل و فضول یکه دنبال من اومده بود یموقع ادته؟یرو  ی_اون شب مهمون

 برگرداند. زیم یسوپش را رو یآورد و کاسه نییآن شب سرش را پا یادآوریاز  نیشرمگ لگونین

 کرد و آرام گفت: زانیرا از تخت آو شیپاها

 _آره.

 .یدید یبگو چ گهیبار د هی_

 ؟ی_چ

 شد. کیبه او نزد پرهام

 رو، نه؟ لیروح سو ؟یدیکه ترس یدید وی_اون شب چ

 و راه نفسش را بست. دیجیپ لگونین یدور گلو یدست انگار

 لب زد: حالیرنگ باخته و ب یاچهره با

 _رو... روح؟

 شود. اعصابیباعث شده بود پرهام دوباره تندخو و ب یکالفگ

 نه؟ ایکلمه بگو، آره  هی_

 وحشت پشت نگاهش را پنهان کند. توانستینم لگونین

 ...کردی: پرهام کاش حال او را درک مکردیفکر م زیچ کیبه  و

 _اون... روحش بود؟

 خالص زده شد. ریت

 شروع به قدم زدن در اتاق کرد. تریعصب پرهام

 پلکه؟یدور و بر تو چرا م یمنه. ول ی_پس خودش بوده... هدفش آزار و نابود

 خت.دو دهیترس لگونیسرش را باال آورد و نگاه ترسناکش را به ن ناگهان

 او خم شد. یرفت و رو جلو
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آزار من  یچرا برا ؟ی. اما تو چکه اونم عاشق برادرشه.. دونهینقطه ضعف منه... و م سویآ دونهی_م

 ده؟یبه تو چسب

 را باز کرد و فقط دو کلمه از آن خارج شد: رنگشیب یهالب لگونین

 ...ی... چیعنی_

 گفت: یگرمواخذه یمغز کوچک او با صدا یخسته از تقالها پرهام

 ؟یکه باعث شده به من مربوط بش دهید ی_در تو چ

 افتاد. لگونین یدوهزار انگار

 ساده بود... یدوهزار کیاز  شتریب یول

 اش را قورت داد.دهان نداشته آب

 وجودش خشک شده بود. یرهیش

 بود که... عاشقش بود! نیاو به پرهام ا ربط

 عالقه داشت؟ آره؟ ... دوست مامان... قبال به تولی_سو

 گفت: یبا اوقات تلخ پرهام

 ؟ی_که چ

 ...یچی... هیچی_ه

 :دادیم یگرید یمعن یچیه نیا اما

او خبر داشت و مسلما به مذاقش خوش  یعشق ممنوعه نیاز ا ل،یورز سوو غرض توزنهیک روح

 ...آمدینم

 ...آمدیاصال به مذاقش خوش نم گریزن د کیدوست داشته شدن پرهام توسط  ،یآر

 بود... نیا لشیدل

 :دیبه او داد و غر یفیتکان خف پرهام

 نه؟ ای یزنیتو سرته؟ حرف م ی_چ

 اش جدا کند.کرد دست او را از شانه یرا تر کرد و سع شیهالب لگونین

 و با پته پته گفت: دیاش را دزدلو دهنده نگاه

 بگم... من... ی_خب... خب چ

 ؟ی_تو چ
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 خورد. گونلیدر مغز ن یاجرقه ینگاه

 گفت: عیبراقش را به پرهام دوخت و سر نگاه

کنارتم.  شهیو هم خورمیوقت از کنارت جم نم چیمن ه جهیدر نت ،یمراقبم باش دی_چون تو هر لحظه با

 باشه. یموجه لیفکر کنن دل نی... انیا

 در فکر فرو رفت و صاف شد. پرهام

 باالخره فرصت کرد خود را عقب بکشد. لگونین

 _ممکنه...

 مطمئن باش. نه،یهم لی_تنها دل

 را بست. شیهاداد و چشم هیتک واریاز پشت به د پرهام

 سخت بود... ظاهرش

 بود... سنگدل

 برپاست. یدرون او چه آشوب دانستیکه م لگونین اما

 .دیاو خز ینهیس یشد و رو کیو محتاط به پرهام نزد آرام

 .دیرا بوس راهنشیو رنجور پ ریو دلگ دیچیرا به دور او پ شیهادست

 حسن داشتند. کیهر چقدر هم که تلخ و آزار دهنده بودند، الاقل  ریاخ اتفاقات

 مرد... نیآغوش ا یهر بار تجربه یبهانه برا داشتن

او  یچشم باز کرد و به صورت غم زده اشنهیس یرو لگونین سیخ یزده از بوسه رتیح پرهام

 .ستینگر

 گفت: نیفاصله گرفت و اندوهگ یاندک لگونین

نافذ و  ی... عادت کردم به چشمانمیعادت کردم تو رو سفت و سخت بب هینباش... منم مثل بق ینطوری_ا

 منو از خودت خراب نکن... ریدرمونده و عاجز نباش... تصو ینطوریطرز نگاه پر صالبتت... لطفا ا

 زد. یالبخند تلخ و گزنده پرهام

 ینوران یبراقش در پس آن چهره یآب یصورتش کنار زد و به دو گو یز رولجوج او را ا یموها

 شد. رهیخ

 کرده بود. فیتوص لگونیهمانطور که ن قایدق

 و پر صالبت... نافذ

 بچه؟ یبزرگ شد ی_تو ک
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 آشکار نشود. شیهاکرد و نگاه از او گرفت تا راز چشم یپر درد یتک خنده لگونین

 .آمدیو م رفتیاش سخت مخسته یهانفس

 گفت: کردیتلنبار شده درد م یهاپر که از آه یدل با

 من هنوز اون دلشوره رو دارم... ی_امشب گذشت... ول

 .کردیمسکوت نگاهش م پرهام

 را با انگشت گرفت. شیهاچشم یسیخ لگونین

 داشت خود را نبازد. یسع همچنان

 بس بود... هیگر

 ...دانستیضعف م یکردن را نشانه هیگر پرهام

 بمونم؟ یقو دیبا ی_تا ک

 پرهام دگرگون شده بود. حال

 او قفل کرد. یهاپنجه انیرا به خود چسباند و دستش را م لگونین

 .کردیرا حس نم لگونین طاقتیقلب ب امانیب یهاهم کور و کر شده بود و تپش باز

 او خم شد. یصورت گر گرفته یبرد و رو نییرا پا سرش

 که من مراقبتم. ی_تا وقت

 و جسور او زل بزند. یآمده دوباره ناچار شد به چشمان جد شیپ تیمعذب از وضع لگونین

 گفت: خفه

 ؟یهست شهیکه هم یکنیم نی_تضم

 باشم. سویاز روح آ یهستم مراقب قسمت یکه تا وقت کنمیم نی_تضم

 .اوردیخود ن یبه رو یتلخ شد ول لگونین دهان

 بود... سویآ تشیاولو شهیهم یمرد لعنت نیا

 داشتند. تیاهم شیدوم برا یدر درجه هیبق

 ...شدیربط داده م سویبه آ یبه نوع کردیکه م یهر کار اصال

 سماجت گفت: با

 ؟یچ یروز برسه که نباش هی_اگه 

 پوزخند زد. پرهام
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 .کننیاز جد بعد تو عمر م شتریب رهای_مطمئن باش ومپا

 .دیدلخور لب گز لگونین

 ...ادیاون روز ب خوامیوقت نم چینبود... مطمئن باش ه _منظورم مردنت

 دلش، دلسرد شدن پرهام بود. درد

 او را از دست بدهد... شهیهم یکه برا دیدیرا م یروز دیشا

 ...دادیاش را هم از دست مذره توجه کی نیا دیشا

 ...مردیهمان روز بالفاصله م دیشا

 پر از ابهام او کنارش زد و به سمت در رفت. یهااز حرف حوصلهیب پرهام

 که جواب داده. میمطمئن بش دی. بامیکن شیرو آزما شبیمراسم د یجهینت دی_کارن گفته امشب با

 برگشت. لگونیرا گرفت و با اخم به سمت ن رهیدستگ

 .ادینم شیپ ی. مشکلنیهم م،یذاریجا تنهات م هی قهیچند دق ی_فقط برا

 ه بود.خشک شد لگونین دهان

 :دیتوانست بگو فقط

 _باشه...

 بود. نیآخر پرهام سنگ نگاه

 رها شد. یبا چه عذاب لگونین یکه نفس تنگ شده دیند بست،یدر را م یوقت

 گوشش گذاشت. یو رو دیکش رونیب بشیرا از ج یگوش

 .کردیم دشیبه حال معضل جد یفکر دیبا

 پرهام دستم بنده. یدار کارمی_الو؟ چ

 کارن؟ یی_کجا

 !؟یذاریمگه م م،یصبحونه کوفت کن رونیب میاومد قهی_دو د

 او گفت: مندهیبا توجه به لحن گال پرهام

 .ستیبه تو ن یازیکار دارم، ن نی_با کاتر

 ؟یدار کارشیکنار منه، چ نجاست،ی_ا

 تصور کند. غامشیپ دنیرا موقع شن نیکاتر یهاکش آمدن لب توانستیجواب دادن، م نیح پرهام

 :دیگویبه کارن م نکهیا و
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 "کنن؟یم دایپ ازیگفتم باالخره به کمک من و برادرام ن یدی"د

اومده باهاشون صحبت کنه. اگه  شیپ یمسئله نیو راجب ا رهیبا برادراش تماس بگ خوامی_ازش م

 .میرو در رو باهاشون صحبت کن شمیباشن خوشحال م رانیا

 .دمیو خبرش رو بهت م زنمیبهت زنگ م گهیساعت د کی گهیم نیلحظه... پرهام کاتر هی_

 .کنمی_خوبه. قطع م

 مرد! یکشی_زحمت م

 از تاسف تکان داد و به راه افتاد. یدادن به تماس سر انیاز پا بعد

 مانند خوره به جانش افتاده بود. سویفکر آ دوباره

 داشت امشب هم خزان را دور از او نگه دارد. میتصم

 کرد. یتعلل گذشتیعمارت م یدر ورود یاز جلو یوقت

 نبود... ایدن نیها نشسته بود و او انگار در اپله یمغموم و غرق در فکر رو نِ یبه همراه آرشاو سویآ

 یاش را جلب کرد و بعد صداتوجه نیآرشاو یمردانه یهابه سمت دست سویدست مردد آ حرکت

 اش:گرفته

 ست؟ین ی_کاف

 .دیدست او کنار کش ریو آرام دست خود را از ز دیبه سمتش چرخ نیآرشاو یسردرگم و دلمرده نگاه

 ست؟ین یکاف ی_چ

 غم داشت: سویآ یصدا

 افتاده. نمونیکه ب یافاصله نی_ا

 افتاد. نییپا نیآرشاو سر

 یهااز درد و رنج تیکه حکا شدیم دهید یدیسپ یآنها تارها انیم یول ش،یموها یزود بود برا هنوز

 مرد داشت. کی

 .یکنی_اشتباه م

 به ناله بود. هیشب سویآ لحن

 و درمانده... دلخور

 ن؟یآرشاو یدیچرا خودت رو عذاب م ؟یاون غم ده ساله رو با چشمات جار بزن ییخوایم ی_تا ک

 ده سال از اون اتفاق گذشته! گم؟یم یچ یشنویم

 .کردیم یاو خوددار نیو غمگ بایرخ ز دنیاز د نیآرشاو نگاه
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 او آمده است. یکه چه بر سر غرور مردانه دیشیاندیم نیبود و به ا ستادهیهمانجا ا پرهام

 ...سویآ ستمینبودم... و ن قتیمن ال دی_شا

 مشت شد. وارید یبرآشفت و دستش رو پرهام

 .اوردیجمله را به زبان ب نیحق نداشت ا او

 .کردیم کسانیرا با خاک  شیسویجمله آ نیا

 .دیدرخش سویهم شد چون بالفاصله برق اشک در چشمان آ نطوریهم

 لب زد: ناباور

 ؟ی_چ

 منظور خود را تکرار کرد: یشتریبا رنجش ب نیآرشاو

 .یشدیمن بند م یبه پا دیکردم. نبا فی_من تو رو ح

 .دیدیرا م سویذره ذره خورد شدن و شکستن آ پرهام

 شده بود. نیخشمگ نیآرشاو از

 ؟یگیم یدار ی_چ

هم  یوقت برا چیاز همون اولش اشتباه بود. من و تو ه یزندگ نیکه شروع ا کنمیفکر م نیبه ا ی_گاه

 .میساخته نشده بود

 از روز قبل... شتری... هر روز بنی_من... من عاشقتم آرشاو

 بود؟ یکاف نمونیب یعالقه نی_به نظرت ا

 و از او رو برگرداند. دییکش ینفس لرزان سویآ

 لب گفت: ریز

 _چرا؟ آخه چرا؟

 چرا؟ ی_چ

 گفت: زیانگو حزن دهیرنج سویآ

 ا؟یچرا لعنت اوردم؟یشانس ن میزندگ ی_چرا من از مردا

 درمانده و مستاصل نگاهش کرد و گفت: نیآرشاو

او زد و با  یچانه ری... )دست زمانیکن... به قول نر هیمن گر یجلو کنمینکن... خواهش م هی_گر

 اشکا رو... نیا زیعمر منن... نر نایرا پاک کند.( ا شیهاگونه یسیکرد خ یعذاب سع
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 هق زد و دست او را گرفت. سویآ

 کند. ازیاحساس ن شتریب شدیو باعث م دیلولیدرونش م یامارگونهیب احساس

 گفت: نیآرشاو یو غبار غم گرفته اهیبه چشمان س رهیخ

چطور التماست کنم که اون حس عذاب وجدان  ؟یرو فراموش کن شیقسمت بدم که ده سال پ ی_به ک

 تو بگو من همونو واست تکرار کنم... ؟یبش الیخیرو ب یکوفت

 بود. ختنیخودش هم در شرف اشک ر گریگذاشت که د ینیآرشاو یشانه یرا رو سرش

 یعنی یزندگ دمینفهم چیسر کردم و ه تتی... سه سال بدون حمایی... سه سال تنهایی_سه سال جدا

که جسم  ی... اون تصادف کابوس هر شب من بوده و هست... وقتییو بعدش اون شب کذا ...یچ

... من اونجا مردم ستین یدیام گهیکه بهم گفتن د ی... وقترونیب میدیکش نیرو از تو ماش جونتیب

 ؟یفهمیم ن،یرشاوآ

 تر گفت:او را با دست سالمش گرفت و مجنون صورت

سال  یس یاندازه ییاون شب نحس که خودش به تنها یبه اضافه یاون سه سال دور ؟یلعنت یفهمی_م

که پس دادم، تو  یبه تقاص میتاوان گناه من بود... گناه پشت پا زدن به اعتماد تو... من راض دیطول کش

... اگه قراره رکمونمشت یهامون... بخاطر ده سال زندگ... بخاطر من... بخاطر بچهایهم باهاش کنار ب

و در مقابلش تو  دمتیمعذب باشه، بذار اون مال من باشه... من ده سال قبل با جون و دل بخش یوجدان

تو خودت رو مقصرش  ی... ولستیدر کار ن یاگله گهی... پس تموم شد... دیکار رو کرد نیهم هم

ل من ... سرزنش کردن خودت راه حل دستیراهش ن نیتو مقصرم. اما ا یبه وهلل منم به اندازه ،یبدون

 ...ستیو تو ن

 مصمم ادامه داد: یآلود ولگذاشت و بغض شیاو به نما یرا برا حرکتشیدست ب سویآ

 میبار... من بخاطر تو از زندگ یبار... س ستی... ده بار... بکنمی_الزم باشه باز هم اون کار رو م

تو ندارم. پس اون غبار حسرت  یاز فدا شدن برا یباک چی. هستین یزیدست فلج شده که چ هی گذرم،یم

 ازیمنم عذاب نده. من بهت ن مونیده سال زندگ نیرو از چشمات پاک کن و به حرمت ا یو شرمندگ

 دارم... ازین تتیدارم... به حما ازیدارم آرشا... به بودنت ن

 دل پرهام را هم آب کرد. چ،یرا که ه نیپر التماسش آرشاو لحن

داغ اشک، صورت زبرش  یهانداشت و دانه یاثر دادیهم فشار م یرا رو شیهاهر چه چشم نیآرشاو

 .کردندیم یط نییرا به سمت پا

... تو حق یقولت بزن ریاالن ز یحق ندار ،یخوشبختم کن ی... قول دادانصافیب دمی_آسون بهت نرس

 یمرد ... تو رو من با تمام وجودم انتخاب کردم و عاشقت شدم... تو تنهایبزن اقتیدم از ل یندار

 ...دیکه دلم برات لرز یهست

ادامه  نیاز ا شتریکرد و اجازه نداد که ب ریو شور او را اس سیخ یهاو آشفته، لب تابیب نیآرشاو

 دهد.
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 انداخته است. نشانیب یقیکه افسوس گذشته شکاف عم دانستیم

 شود... ترقیشکاف عم نیا خواستیخدا قسم که نم به

 نداشت خودش آن را بزرگتر کند... قصد

 بود... نیشرمگ فقط

 .ستینگر شیبایز یهااو کند و به چشم زیانگهوس یهادل از لب لیمیب

 .دیکشیقلب او را به آتش م دنشیبراق که هر بار د یطوس یلهیت دو

 احساسشان گرم... یسرد بود ول رنگشان

 ...شده بود یوحش یهاچشم نیگرفتار ا یهمان کودک از

 گفت: محزون

 سو؟ی_به تقاص کدوم گناهت سر راهت قرار گرفتم آ

 کرد. نیریرا ش نیکام آرشاو یول د،یتلخ خند سویآ

 چهار انگشت فاصله بود. یفقط به اندازه نشانیب

 ...یکه به سرم اومد یهست یقشنگ ی_تو همون بال

 .زباننیریمهرباِن ش نیا یبرا کردیجان فدا م نیآرشاو

 زمزمه کرد: وارفتهیش

 ...دونمینم ؟ی_تو پاداش کدوم کار خوب من

 شد. شقدمیاو پ یمردانه یهالب دنیبوس یبرا سویآ نباریا

 .دیرا بست و به عقب چرخ شیهاچند لحظه چشم پرهام

 مقابلشان بود. یگر صحنهبود و مانند او نظاره ستادهیمسکوت و آرام ا ران،یم کنارش

 صورت او گرفت. یکرد و دستش را جلو یاخم پرهام

 .هیسن قانون ریز یها نامناسب براصحنه نی... ای_ه

 .دیپس از چند روز خند رانیم

 ...تیته دل و با رضا از

 گفت: زیآمطنتیو ش دیسمت او چرخ به

 دلت خواست! یدید هوی. ییدا ستیمرد مجرد هم خوب ن ی_برا

 به پشت او زد. یمحکم یو ضربه دیخند شیپا به پا پرهام
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 ...هاکنهی... دهنمو باز می_پسره

 نبود. نیو آرشاو سویاز آ یخبر دندیعمارت چرخ وانیدوباره به سمت ا یوقت

 رفته بودند. آنها

 گفت: یآن دو پر انرژ یخال یبه جا رهیداد و خ رونیبازدمش را ب یبا آسودگ رانیم

اون موقع حرف از تجربه و سن و سال  یباش زن رو دوست داشته هیپدرم  یاندازه ی_هر وقت تونست

 بزن.

 .دیخندیآشکارا م شیهاچشم یاخم کرده بود ول شیمثال برا پرهام

 ابرو باال انداخت و با افتخار گفت: رانیم

 شد؟ تیحسود ه؟ی_چ

 ! گورتو گم کن تا خودم افسار ننداختم دور گردنت!نجا؟یا یکجا افسارت رو ول کرده که اومد اری_د

 سرخوش کر کر خنده را سر داد و از او فاصله گرفت. رانیم

 

 

 

 ینیبیم یایبه خودت م هوی ؟یدی. اصال خدا رو چه دادی_به جون تو نه، به جون خودم دلم به رفتن نم

 ساکن شدم! نجایدست زن و بچه رو گرفتم اومدم ا

 شد. ادهیپ نیزد و از ماش مانیبه نر یلبخند گرم نیآرشاو

مقر محفل کرد دور شدن از آشناها و  رییرو وادار به تغ سویکه آ یلیاز دال یکیاز خداشه. اما  دای_آرش

 ؟یاما زنت چ ،یانیبود. تو در جر تشیپنهان موندن موقع

 افسوس خورد. مانینر

 نیا یچهارتا اسکل تو نیا یملت تو دستا هیجون من و تو و  نیبب ایب دایبرم بگم آرش گمیم طونهی_ش

 ستین زیکنم؟ جا شیاز زنم مخف دیبا یرو بکنم تموم شه بره! اصال برا چ هیو قال قضعمارته 

 !ییزنانشو یتو زندگ یکارپنهان

 یجلو ادیجمله از دهنت در ب هی... اتییزنانشو یبا تمام جد و آبائت و زندگ یکنیغلط م یلی_شما خ

 !یچ یعنی ریبا دم ش یباز یتو اون حلقت تا بفهم ُکنمیفرو م َکنمیدر رو از جاش م یلهیم نیهم دایآرش

 را بست و در هوا قهقهه زد. نیدر ماش نیآرشاو

 دایپ سویاز آ یتا اثر گشتیاطراف را م شیهاخشک زده بود و چشم شیسر جا مانیکه نر یحال در

 کند.
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 گفت: یپر حرص یاز پشت به بدنش خورد و صدا یانگشت یضربه

 .ینیبیم یبرگرد یمشترک. زحمت بد یصادق و متعهد به زندگ یآقا نجامی_من ا

 رو به رو شد. سویآ یبرزخ یو با چهره دیفرز چرخ مانینر

 باال برد. میتسل یرا به نشانه شیهابه عقب برداشت و دست یقدم

 غلط کرد! مانینر گه،ید ی_خودت گفت

 او شد. یخنده دیانداخت که باعث تشد نیبه آرشاو یچپ نگاه

 عقب نشسته؟ نیا یبگ ی_الل

 !؟یداشت یرفت پسر، چه توقع ادمیبود  یزن و زندگ یبه استقبال من، هر چ یکه تو اومد ی_اونجور

 نماند. بینصیب سویآ زیحرف از نگاه تند و ت نیهم پس از ا نیآرشاو

 عقب رفت و در همان حال گفت: شتریب مانینر

 ...ستدهیزن ند قیرف ی_تو روح هر چ

 هیلب به گال یرساتر یو با صدا دیگرفتار شود کنار کش سویدر چنگال آ راهنشیپ یگوشه نکهیاز ا قبل

 گشود:

کرده. شما  چمیبرده و سوال پ ییبوها هیاالنشم  نینکردن زن من باشه که هم ای_اگه بحث شک کردن 

 صاحبخونه. میشما شد یما جا د،یشینم دایدوتا که خونه پ

 گفت: یگرفت و با ناراحت یرنگ شرمندگ سویآ نگاه

 ...یمشکالت اونور هست انیخودت که در جر خوام،ی... معذرت مدیاری_شما صاحب اخت

 به پشت او زد. یآرام یضربه یابا حالت دوستانه مانینر

 منتظرته. دای. برو خونه آرشکنمیدرک م ست،ین ی_مشکل

 از لحن با صداقت او زد و به سمت خانه قدم تند کرد. یلبخند سویآ

 اش کرد.تا داخل شدن او بدرقه نیو پر محبت آرشاو فتهیش نگاه

 از کنار گوشش برخاست: مانیشرور نر یصدا

 داداش. یزنیسرخوش م ه؟یی_خبرا

 قدمش شده بود.که هم دیعمق گرفت و به سمت او چرخ نیآرشاو لبخند

 خونه اونه، نه من. نی_ستون ا

 پراند: یزیلب چ ریاشاره کرد و دوباره ز اطیح یگوشه قیبه آالچ مانینر
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 ... ال اله اال هللا...توی_اون مردونگ

 نشست. قیآالچ یصندل یزودتر از او رو یو با خستگ دیخند نیآرشاو

 استی. بحث سنهویاش در مزن به خانه و خانواده هی یبحث مهر و عالقه ست،یمن ن ی_بحث مردونگ

دادن آرامش  یبرا یزیچ چیو از ه هیزندگ بندیاز همه پا شتریزنه که ب نیخانوم خونه. قبول کن ا کی

 . زن دلسوز و نگرانه...کنهینم غیاش دربه خانواده

 کرد. دییبا حرکت سر تا دادیاو گوش م یهاکه با دقت به حرف مانینر

 _درسته.

 ...مانیمنه نر زیهمه چ سوی_آ

 .قیرف رنیرو ازت بگ زتینذار همه چ_پس 

 .دیاو صورت مصمم خز یرو نیآرشاو یبه آتش افتاده یهاچشم

 .رمیگیخودمم که دارم اون رو از خودم م نی_ا

 نداشت. اشیبا نگاه جد یتیسنخ چیکه آن لبخند ه یبه باال رفت، در حال مانیلب نر یگوشه

. اما حاضرم رو یسر کرد نطوریتوه و تمام عمرت رو ا یکه اون دختر برا یوقت باور نکرد چی_ه

رو  نکاریاز دستت جدا بشه، چه خودش ا سویروز دست آ هیروز... اگه  هیشرافتم قسم بخورم که اگه 

. من تو رو دهیدبه خودش ن ایکه دن شهیبه پا م یا. چنان زلزلهینیشیتو آروم نم گه،ینفر د هیبکنه و چه 

 یول ینفهم دی. شارهیرو بگ یاگهینور ماهت چشم کس د یذاریوقت نم چیکه ه دونمیپسر... م شناسمیم

 نهی. منظورم اینکرد یروادهیز شیناراحت ای یوقت تو راحت چیه نکهی. اتتهیشخص نیهم یفتهیش سویآ

نه اونقدر آزاد و رها ولش  شه،و دلزده ب ادیکه به سطوح ب یکه نه اونقدر حصار رو براش تنگ کرد

. کنارش نیبمون آرشاو نطوریهم ش،یداشته باش شهیهم ییخوایبشه. اگه م پروایو ب ییکه هوا یکرد

کنارت  سویتوه که مردت کرده. آ یروانهیباش، نه مقابلش. کنارش باش، نه پشت سرش. اعتدال و م

 نکن. غیوقت ازش در چیرو ه یخوش نیحالش خوشه، ا

به وسعت تمام صورتش زد و او را برادرانه  یدلگرم و رها شده از افکار آزار دهنده، لبخند نیآرشاو

 .دیبه آغوش کش

 زد و با مکث از او جدا شد. مانیضربه به پشت نر چند

 آنها نداشت. دنیبه شن یلیم یول دیدیها را بر دوش او مگذشته ینیسنگ مانینر

 .شدیش ختم مقلب یهر مرد به حبس رازها و دردها غرور

 او را از زبان خودش هم بشنود. یفروپاش لینداشت دل یاعالقه

 بود. مانیدرک و فهم نر نیرا نداشت و ممنون ا یزیهم قصد گفتن چ نیآرشاو
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خواهرت هم از کاراش عقب  گه،یمطب باشم د دیسمت تهران. فردا با میفتیراه م گهی_دو ساعت د

 بهتون. میچند روز زحمت داد نیمونده. ا

 .دیبه همراه او بلند شد و خند نیآرشاو

 .الیخیپسر، ب ادی_تعارف بهت نم

 در همان حال گفت: مانیسمت خانه قدم تند کردند و نر به

 به تو؟! واقعا چرا؟!!! میرو داد سوی_چرا آ

 کرد. ییبلندتر شد و او را به داخل خانه راهنما نیآرشاو یخنده یصدا

باعث شد  دیکشیها سرک مکنار او به داخل قابلمه سویبه راه انداخته بود و آ دایکه آرش ییغذا یبو

 از چشمانش عبور کند. یبرق

 ظیبه کتفش با غ یرو ترش کرد و بعد از زدن مشت سویلب به او چه گفت که آ ریز دایآرش دانستینم

 برگشت.

 .ردیگخودش را ب یهم نتواند جلو سویبه هوا رفت و باعث شد آ دایآرش یخنده

 نیریاش فروکش کرد و در عوض لبخند شافتاد خنده نیکه سرش را چرخاند و نگاهش به آرشاو نیهم

 زد. یو طناز

 مچش را گرفت. مانیغنج رفت و متقابال جوابش را داد که نر نیآرشاو دل

 یزنم چ نمیبرا هم باز کردن... از سر راهم گمشو اونطرف برم بب ششونوی_خب حاال چه زودم ن

 ...شهیتلف م یدرست کرده، به شما باشه که مهمون از گشنگ

 رفت و گفت: شیبه او و غرها یاچشم غره سویآ

 پرست؟!شکم یری... نمیهست ی_چقدم که که تو مهمون کمرو و معذب

 به آن گاز زد. یاپن برداشت و با گفتن نچ یرو یهاوهیاز داخل سبد م یبیس مانینر

گاز، به سمت اجاق یکنار نتیکاب یرو یبعد از گذاشتن مالقه داخل کاسه در قابلمه را بست و دایآرش

 آنها برگشت.

 گفت: یکنجکاو با

 مونه؟یچند روز از خونه دور م شهی. همنیاریخزان رو ب نی_فکر کردم رفت

 به وضوح دستپاچه شد. سویآ

 و با حال خرابش گفت: دیاش را دزدزدهو غم رینگاه دلگ بالفاصله

 ... مونهیم شییدا شیچند روز پ رهیم یگاه نیهم ی... برادوست داره یلیخ _پرهام رو
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 .دیجه شیهااز چشم یلبخند زد و برق یاو جا بخورد با سادگ ییکهویحالت  رییاز تغ نکهیبدون ا دایآرش

 نداره. یاگهیکس و کار د اشییمنم جز دا ی_نار

 بدهد. زشیآمکرد پاسخ او را با نگاه محبت یسع نیآرشاو

 ادیاش را فررفته بود که در سکوت احساسات مادرانه سویآ یچشمان دلتنگ و آشفته یحواسش پ یول

 .زدیم

 کرد. زیم دنیبه چ بیرا ترغ دایو آرش دیکش شیبحث ناهار را پ دیرا خراب د تیموقع یوقت مانینر

وارد  یهم برا یاقیاشت چیهتنها لب به غذا نزد بلکه در خود رفته بود و نه سویخوردن غذا هم آ نیح

 آنها نشان نداد. یشدن در بحث و گفتگو

 چمدان دوم را هم داخل صندوق عقب جا داد و آن را بست. مانینر

 محزون و ماتم زده گفت: یسویو رو به آ برگشت

. اعصاب شتیداشت فردا خزان رو برگردونه پ میاما تصم یتو بفهم خواستی_با پرهام حرف زدم. نم

کارش، از خداش  نینکرده با ا یمخالفت چیه نمیحالت. انگار آرشاو نیاز ا ستختهیهم رخودشم به 

 بوده.

 مطمئن شود و بعد پا عوض کرد. نیدر ماش دایتا از بودن آرش دیاول گردن باال کش سویآ

 کرد لبخند بزند و دم رفتن آنها را ناراحت نکند. یسع

 .کنمی_درک م

 آلود گفت:و اخم یجد مانینر

ات رو ازت دور کنه. حق نداره بچه یدرست. اما کس ،یکردیم تی. خودت رو اذکنمیا من درک نم_ام

 نداشتم. گهیکار رو د نیاز پرهام توقع ا

 ...مانینر ستمی_من ناراحت ن

 ماجرا را نگرفت. یپ گریو اکراه سر تکان داد و د یتیبا همان نارضا مانینر

 رساند. مانیمنتظر نر یهاآمد و آن را به دست رونیساک به دست از خانه ب نیآرشاو

 کند. یگذاشت و سپس برگشت تا از آنها خداحافظ نیعقب ماش یصندل یساک را رو مانینر

شان شد خنده یکه دوباره باعث به هوا رفتن صدا یدست داد و بعد از چند شوخ مانهیصم نیآرشاو با

 رفت. سویبه سمت آ

 اش لب زد:به چشمان خزان زده رهینوک انگشت سر او را باال آورد و خ با

 _دختر بابا؟!
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 .دیخند سویآ

 و خسته... خراب

 دکتر؟! ادتهی_هنوز 

 گفت: یظاهر یفرو کرد و با اخم بشیرا در ج شیهادست نیآرشاو

 ! دکتر مملکت منم، من!شهی_روانشناس که دکتر حساب نم

 برگشت. سویبه او بست و دوباره به سمت آ یچپ اشینشدن با وجود لبخند مهار مانینر

 مهر گفت: با

 باعث فراموش کردن تو بشه. مراقب خودت باش ماه شب چهاردهمم. تونهی_مرگ هم نم

 او فرو رفت و همانجا ماند. یچند لحظه در آغوش گرم و حام سویآ

 شد. نیکرد و سوار ماش یدوباره از آنها خداحافظ یبعد از زدن لبخند مانینر

 نیماش یشهیش گرشیرا در دهان او نگه داشته بود، با دست د ناینار ریش شهیدست ش کیکه با  دایآرش

 .دیکش نییرا پا

 تهران. نیومدیسر م هیها بچه ی_کاش قبل از باز شدن مدرسه

 او حلقه کرد. یو دست دور شانه ستادیا سویکنار آ نیآرشاو

 گفت: دایو خطاب به آرش دیسر خورده بود را بوس شانیاز رورا که شال  شیموها

بزنه  یاونجا آلودگ مییایب میسالم و دلچسب دل بکن یهوا نیاز ا زه،یپاک و تم یلی_نکه هواش خ

 مغزمون رگ به رگ بشه.

 نگفت. یزیچ گریو د دیخند دایآرش

 به راه افتاد. یبعد از زدن بوق مانیکرد و نر یاز آنها خداحافظ دوباره

 .ستادندیهمانجا ا نیو آرشاو سویدور شدن آنها آ تا

تر کرد را تنگ شیهادست یحلقه نیشهر گم شد آرشاو یبایز یو خم جاده چیدر پ مانینر نیماش یوقت

 و او را به خود فشرد.

 نشاند. یصندل یاو را رو نیخانه برگشتند و آرشاو به

شرشر آب  یبعد صدا ی." به آشپزخانه رفت و کمشورمیها رو مخودم ظرف ،یا"خسته یگفتن جمله با

 را نوازش داد. سویگوش آ

 را عوض کرد. شیهابه اتاق رفت و لباس سویآ

 آمد. رونیاز مرتب بودن آنها ب افتنی نانیو بعد از اطم دیکش شیبه موها یدست
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اکتفا کرد و دوباره به هال  اشدهیدست چروک دنیبه بوس دیاو را در خواب د یزد و وقت ایبه مان یسر

 برگشت.

خطاب به  رفتیور م زیم یتازه و شاداب رو یهاکه با گل ینشست و در حال یهمان صندل یرو

 گفت: نیآرشاو

 سر کار. یرینم یاخونه هیاوضاع چطوره؟ چند روز مارستانی_ب

 داشت. ریجواب دادن تاخ یبرا نیآرشاو

 .کردندیآن اجتناب م یادآوریاز  یصبح بودن ول یراحت کنندهدوشان در فکر بحث نا هر

 گفت: یمعمول

 که بشه تنهات گذاشت؟ هیروزا حال و روز تو طور نی_ا

 مشغول شد. یزیکردن روم یبا دستکار نباریانداخت و ا نییمتاسف سرش را پا سویآ

 آب را بست. ریها را تمام کرد و شظرف یکار آبکش نیآرشاو

 را خشک کرد و نگاهش را به او دوخت. شیهادست

 شد. کشیداد و نزد رونینفسش را ب یکالفگ با

 .فتهیب نیی_نگفتم که سرت پا

 .دونمی_م

 ...نمیباال بب اری_پس سرتو ب

 داد. هیبه آن تک نهیانداخت و دست به س زیم یحوله را رو نیآرشاو

 .ستیاش نگردر پاسخ نگاه منتظر او سرش را باال آورد و مغموم به چهره سویآ

 باز شد. شیهااخم یو گره دیخند نیآرشاو

 صورت او کرد. کیرا نزد صورتش

 .ایکنار من ناراحت باش نمی_نب

 ن؟ی_آرشاو

 _جان؟

 _برگرد سر کارت.

 _باشه.

 ؟یدی_قول م
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 و لب زد: دیباز هم خند نیآرشاو

 ...ییسوی... هنوز همون آیدنکر یفرق چی_ه

 .دیاو را به اسارت خود کش یغنچه شده یهالب تابیگرفتن جواب صبر نکرد و ب یبرا

 نکند. یاو را همراه شدینم لیدل نیا یرا تنگ کرده بود ول سویآ یهااش نفسو مالکانه قیعم یهابوسه

دو طرف صورتش نشستند دست سالمش را باال برد و دور گردن او حلقه  نیآرشاو یهادست یوقت

 کرد.

 شد. رهیاو خ ازیو پر ن یخواستن یهافاصله گرفت و به چشم نیکمبود هوا چند لحظه از آرشاو بخاطر

 نجوا کرد: دیلرزیم جانیکه از ه ییو با صدا دیهوا را بلع صانهیحر

 ؟یکندیداشتم که ازم دل نم یمن چ ؟یموند دلیدختر سرتق و ب نیا ی_چرا تو گذشته پا

 و با مکث گفت: دیاو را به دندان کش ینییلب پا نیآرشاو

 یهوایبتونه بدون ب یدی. کدوم عاشق رو دشهیروز دلت نرم م هی_چون مطمئن بودم باالخره 

 ...سویآ دمیکشیمعشوقش نفس بکشه؟ من تو رو نفس م

 .فتدیفاصله ب نشانیب نیاز ا شتریکرد و اجازه نداد ب ترکیتعلل نکرد و خود را به او نزد سویآ

 کند و به سمت اتاق رفت. یصندل یحرکت او را از رو کیبا  نیآرشاو

 تخت شد. کیرا با پا بست و نزد در

 زد. مهیخ شیتخت خواباند و رو یرا رو سویآ اطیاحت با

 تابشیخمار و ب یهارا جدا کرد و به چشم شیهالب دیاو را د ینهیس یحرکت تند قفسه یوقت

 .ستینگر

 .دییاو را مشت کرد و بو ییخرما یموها

 گفت: وارزمزمه

من  ارم؟یموها دووم ب نیکه بدون عطر ا یعاشقت شد... چطور از من انتظار دار دیتو رو د ی_هر ک

 تارها گم کردم... نیا نیرو ب مانمیدل و ا

 نگاه کرد. اهشیدست صورت او را قاب گرفت و بغض کرده به چشمان س کیبا همان  سویآ

 پر حرارت... یول ق،یو عم کیمثل دو گودال تار اه،یس

 نگاهشان ضربان قلبش را باال برد. یتالق

ظهور کرد و به  شیهاچشم کیاست که در آسمان تار یبارها گفته بود که او همان ماه نیآرشاو

 .دیخشب یینور و روشنا اشیزندگ
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 صورت او حرکت داد و گفت: یگونه رورا نوازش شیهاانگشت

به سر  یچ یروز نباش هیاگه  یبدون نکهی... بدون ایبد عادتم کرد شهی... همیبود ینطوریهم شهی_هم

 ...ادیمن م

 گردن او فرو کرد. یو سرش را در گود دیدست او را بوس نیآرشاو

 را لرزاند. سویتمام تن آ اشیبعد یبوسه

 نکن... یتابی_انقدر ب

 را بست. شیهاچشم سویآ د،یبند تاپ او لغز یکه رو دستش

 داد. رونیگرفت و نفسش را با آه ب یقیعم دم

 .افتندیاو امتداد  یهاشدت گرفتند و تا شانه نیآرشاو یهابوسه

 ...کردیبا بوسه طوافش م دیبود که فقط با یبت سویآ

 رفت. برهیو زیم یرو یکه حرارتشان باال رفته بود گوش یاهمان لحظه درست

 نثار هوا کرد. یلب لعنت ریو ز دیخواب سویشور و حال آ تمام

 اجازه را نداد. نیاو ا یفرو برد ول نیآرشاو بانیدوباره سرش را در گر یبه گوش توجهیب

 :دیبودند اما لحنش محکم و بدون ترد ازیغرق ن شیهاچشم

 داشته باشن. یکار مهم دی_جواب بده شا

 :دینال سویآ

 ...نی_آرشاو

 _جواب بده.

 خودمون گذاشتم... یمنتظر بمونن، من امروز وقتم رو برا توننی_اونا م

 جواب بده. سو،یآ یمن وقت بذار یبرا یتونی_بعدا هم م

 یعسل زیم یرا از رو یفروکش کرده بود باالخره دل از نگاه او کند و گوش جانشیکه مانند او ه سویآ

 چنگ زد.

 یحت زند،یرنگ نم لیدلیکه او هرگز ب دانستیم سویو آ زدیآن چشمک م یصفحه یپرهام رو اسم

 !یرفع دلتنگ یبرا

 را به گوشش چسباند. یگوش نیدر چشمان منتظر آرشاو رهیو خ دیاتصال را کش ینقطه

 _الو؟

 سو؟یآ یی_کجا
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 ام..._سالم. من... خب خونه

 استراحت زوده؟! یبرا یکنیسالم. فکر نم کی_عل

 سکوت کرد. یو اندک دیلب گز سویآ

 .شنودیاو را م یفاصله صدا نیهم از ا نیکه آرشاو دانستیم

 افتاده؟ ی_اتفاق

 .میبکن لگونیمشکل ن یبرا یفکر هیتا شب  دی. بانجایا ای. اگه خلوتتون رو به هم نزدم بلند شو بری_نخ

 بلند شد. سویآ یبه آه از گلو هیشب ییصدا

 .رسونمی_متاسفم... االن... خودمو م

 .عی_سر

 .دادندیبدون پاسخ نشان از قطع شدن تماس توسط پرهام م یهابوق

 .دیدست کش اشیشانیتخت به پ گریآورد و بعد از پرت کردن آن طرف د نییرا پا یگوش

 را ببندد. راهنشیپ یباز شده یهااو بلند شد و نشست تا دکمه یاز رو حرفیب نیآرشاو

 تخت صاف شد. یلباسش را مرتب کرد و رو سویآ

 گفت: نادم

 .خوامی_معذرت م

 ل؟ی_به چه دل

 _بخاطر اتفاق االن...

 .ادینم ادمی یزی_من که چ

 شکل گرفت. شیهالب یرو یقیاو نگاه کرد و لبخند عم حالتیخونسرد و ب رخمیچند لحظه به ن سویآ

 .دیزبر او را بوس یو محکم گونه دیرا جلو کش خود

 .ریحسوده، به دل نگ کمی_

 .دیرا هم بست و به سمت او چرخ شیهانیآست یدکمه نیآرشاو

 زد و گفت: سویخندان آ یهالب یرو یکوتاه یبوسه

 !ستی. حسادت که راه چاره نرهیبگ یکیبره  خوادیدلش م یلی_خ

 .فتدینقش خنده ب نیآرشاو یهالب یو باعث شد دوباره رو دیبلند خند سویآ

 گفت: زدیچنگ م زیم یرا از رو چشیکه سوئ یآمد و در حال نییتخت پا یاز رو نیآرشاو
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 گهید ادیدر هم ب یکه اگه کنترلم رو از دست بدم پرهام جلو یدونینخند. م ینطوریمواقع ا نجوری_ا

 !کنمیولت نم

 !شعوری_ب

 او را تا در دنبال کرد. سویگرم آ نگاه

 قبل از خروج گفت: نیآرشاو

 منتظرتم. رونیآماده شو، ب عی_سر

 را به تن کرد. اشیقبل یجست و همان شال و مانتو نییتخت پا یاز رو سویآ

 را با کرم پوشاند. شیهاچشم ریز یو گود دیکش اشدهیبه صورت رنگ پر یدست

زنگ زد و گفت که  اریزد و بعد از مطمئن شدن از خواب او به د ایبه مان یاز خروج دوباره سر قبل

 تا مادربزرگش تنها نماند. اوردیرا به خانه ب رانیم

 کرد. دایرا منتظر پ نیزد آرشاو رونیاز خانه ب یوقت

 به سمت عمارت محفل به راه افتاد. حرفیشد و او هم ب نیماش سوار

 .شکستیم شد،یکه پخش م یآهنگ فیضع یرا فرا گرفته بود تتها صدا نیکه ماش یسکوت

 یکه جلو یابهیآمد و به پرهام و دو مرد غر نییزودتر پا سویمقابل عمارت ترمز کرد آ نیآرشاو یوقت

 شد. رهیمشغول گفتگو بودند خ اطیدر ح

او را به خود آورد و بعد از رد و بدل کردن نگاه  دیچیپ شیهاکه دور انگشت نیآرشاو تگریحما دست

 نگرانش با او به آن سمت قدم برداشت.

 را قطع کرد. اشییروام به آنها جلب شد و با باال آوردن دستش حرف مرد روبهپره توجه

 .کردندیهر سه آنها را نگاه م حاال

 _حالت خوبه؟

 مختصر پاسخ داد: یکلمه کیتضاد داشت با  شیهاسوال پرهام را که با اخم سویآ

 _خوبم.

 اشاره کرد. بهیخونسرد جدا شد و به دو مرد غر نِ یاز آرشاو یپرهام به سخت نگاه

 حل.راه ایسرنخ  هیکردن  دایمنطقه و پ یبررس یبرا انیب نجای. ازشون خواستم به انیکاتر ی_برادرا

 مکث کند. یرا ببندد و اندک شیهادواند باعث شد چشم شهیر سویکه در وجود آ یسست حس

 بود. دهیرا فهم هیقض

 شد. طایآنها داخل ح انیگفت و با عبور از م یجانیب یاباشه
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 ورود به عمارت دنبال کردند. یو پرهام او را تا لحظه نیآرشاو نگاه

 خطاب به دو برادر گفت: پرهام

 .دیبه کارتون برس دیتونی_شما م

 را کنار آن گذاشته بود. نشیماش نیرفتند که آرشاو یدو سر تکان دادند و به سمت ون هر

 زد. شیکه پرهام صدا ردیبگ شیخواست راه برگشت را در پ نیآرشاو

 .شدیدر آن حس نم یخصومت یخشک بود ول شیصدا

 و با تامل برگشت. ستادیا نیآرشاو

 در چشم شدند. چشم

 .ردیرا پر کرد تا مقابل او قرار بگ انشانیفاصله م پرهام

 تشکر بهت بدهکارم. هی_من 

 کرد. زیچشم ر نیآرشاو

 _بابت؟

 که به عمارت حمله شده بود. ی_نجاتم از مرگ... اون شب

 زد. یشیآالیبه حالت قبل برگشتند و لبخند ب نیآرشاو یهاچشم

 .ستی_الزم ن

 باشه. دی_شا

 خودم رو انجام دادم. یانسان یفهیتو. من فقط وظ ی_نه برا

 صورت او بود. یپرهام همچنان رو رینفوذناپذ نگاه

 ...یانسان یفهیوظ

 گذاشته بود که دستش را جلو آورد و منتظر ماند. یادیز ریتاث شیبر رو نیصداقت آرشاو انگار

 شد. رهیاو خ یبه دست دراز شده رتیابتدا جا خورد و با ح نیآرشاو

 به آن وارد کرد. یفیرا درک کند متقابال با او دست داد و فشار خف یفعل آمدشیتوانست پ یوقت

 گفت: انعطافیب یبا همان لحن پرهام

 هواشو داشته باش... شتریروزا ب نی_ا

 .دیاول فهم یفشار آوردن به مغز خود مخاطب حرف او را همان لحظه یابدون ذره نیآرشاو و

 پرهام دست او را فشرد. نباریتکان داد و ا سر
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 را تماشا کند. نیرفتن آرشاو ستادینا گریاز هم فاصله گرفتند به عمارت برگشت و د یوقت

 سو؟یآ سو؟ی_آ

 

 

 

 به عقب پرت کند. یآن را کم شدیبوکس باعث م سهیبه ک شیدر پ یپ یهامشت

ادامه داد که باالخره از نفس  یبر شدت ضرباتش افزود و آنقدر شیهاها و تورم پنجهبه زخم توجهیب

 ته بکشد. اشیو انرژ فتدیب

 سالن خلوت نشست. یرفت و همانجا گوشه واریبه سمت د رمقیو ب خسته

دردناکش  ینهیشده بود را با دست پاک کرد و به س ریسر و صورتش سراز که از یاز عرق یمین

 کوفت.

 آرام شود. تابشیتند و ب یهاتا نفس دیطول کش یاندک

 شده از سقف بود. زانیآو یبکس مشک سهیک خیهنوز م نگاهش

 ...اشیکردن حرص و ناراحت یخال یروش برا تنها

 .دیخشک شیسر جا ار،یبرداشت که در سالن باز شد و با ورود د زیادامه دادن خ یبرا دوباره

 او آزرده شد و رو برگرداند. دنیبا د اریرنجور و سرد د نگاه

 .ستادیبلند شد و صاف ا شیاز جا لگونین

 کرد. یچسبانش را پشت گوش فرستاد و سالم آرام یموها

 رفت. یراندازیت گاهیجواب داد و به سمت جا یلب ریز ارید

 نظر داشت. ریاو را به دقت ز یحرکات عصب لگونین

 آمده بود. نجایشدن به ا یخال یهم مانند او برا ارید انگار

 ؟یکنیم کاریچ نجای_ا

 او به خود آمد و اخم کرد. یدهیخشک و نخراش یصدا با

 ؟یکنیم کاریچ نجای_خب تو خودت ا

 مقابلش گذاشت. زیم یچپ چپ نگاهش کرد و اسلحه را رو ارید

 .دنی_سوالو با سوال جواب نم
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 !کننیدخالت نم گرانی_تو کار د

 .ذارنی_به مافوق احترام م

 !نطوری_به دخترا هم هم

 شد. رهیخ شینثارش کرد و به جلو یزیلب چ ریو کالفه ز یعاص ارید

 و پشت سر هم سر هدف را نشانه گرفت. وقفهیب یهاکیرا باال آورد و با شل اسلحه

 .دیعقب کش یو کم دیلرز لگونین پشت

 اما او در مرز کر شدن بود. دادندیآزارش نم هاکیشل یداشت و صدا یگوش شیهاگوش یرو ارید

 :ستدیوادارش کرد با ارید یخشم به سمت در قدم تند کرد که صدا با

 _فرار نکن...

 به سمت او برگشت. یزده و عصبان بهت

 ؟یگفت ی_چ

 و به سمت او برگشته بود. دهیکش کیدست از شل ارید

 انداخت. زیم یکند و رو شیهاگوش یرا از رو یگوش

 عتاب گفت: با

 گرانید بانیبارم که شده از مشکالتت فرار نکن لوس نازپرورده. نذار درد و رنج تو گر کی ی_برا

 نباش! فی. انقدر ضعرهیرو بگ

 :دیرا مشت کرد و غر شیهادستبه خود آمد  یوقت یاز جا بپرد ول لگونیآخرش باعث شد ن ادیفر

هر  یچون سرپرست ؟یهست یک یفکر کرد ؟یرو داد اتیچرند نی_چطور به خودت جرات گفتن ا

 ؟یبکن یتونیدلت خواست م یحرف

 کرد. جادیا یبیمه یو صدا دیکوب یفلز زیم یاسلحه را محکم رو ارید

 .شدیموفق نم یدر کنترل خود داشت ول یسع

 و آن بپرد. نیحد آشفته کرده است که به ا نیاو را تا ا یزیچه چ دانستیهم نم لگونین

 او بود... یشگیهم یسوژه و طعمه شهیخودش که هم البته

که من ازت فرار کنم؟ کدوم مشکل من باعث  یهست یتو مگه ک ؟یزنیحرف م ی_تو اصال از چ

 شده؟ هیدردسر بق

 شد. کشیو نزد دیخند کیستریکه ه اریآخرش از نظر خودش هم مسخره بود، چه برسد به د یجمله

 ؟یکنیم کاریپس چ یکنی_اگه االن از من فرار نم
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 به تو داره؟ یمن چه ربط یفقط... اصال رفتار و زندگ رونیبرم ب خوامی_من... من م

 پوزخند زد. ارید

 وقت نداشت... چی_کاش نداشت... کاهش ه

دست  شانشیپر یاو به هقب هولش داد و برگشت و در موها ینهیبه س ینسبتا آرام یزدن ضربه با

 .دیکش

 .نهی... تفاوت قدرت و ضعف همیاون مادر که تو دخترش فی_ح

 :دیکش غیو ج اوردیتاب ن لگونین

عمارت و  نیحالم از ا گهی... دنیکرد سهیمن و مادرم رو با هم مقا یبسه... بسه هر چ گهی_بسه... د

 ...از قضاوتا و دخالتاتون خسته شدم...خورهیفضاش و آدماش به هم م

 شد و اندوه سرتاسر وجودش را فرا گرفت. یرنگش از اشک پر و خال یآب یهاچشم

اش نشسته شانه یرو اریکند دست د پیصفحه کنارش تا یکه خواست بچرخد و پسورد در را رو نیهم

 و به برگشتن ناچارش کرد.

 اش گفت:هم چفت شده یرو یهادندان نیآلود او خم شد و از بصورت اشک یرو ارید

از همه، از  شتری... بیکه ندار ی... از قدرتیترسیم یستیکه ن یزی... از چییترسو ی_پس قبول دار

 ...یهراس دار یشهامتیب

 .کنمی. بهت ثابتشم میگیکه تو م ستمین ی... اما من اونطوریهست ی_تو... تو آدم پست

 .دیخند زیآمو جنون یدوباره عصب ارید

 .انداختیم لگونیاش رعشه بر اندام نخنده یصدا

 رو؟ نترس بودنت رو؟! ی_چ

 بغض کرده گفت: لگونین

 ...ستمیترسو هم ن یول ستم،ین سوی... من آستمیکه ترسو ن کنمی_بهت ثابت م

 ؟یکوچولو؟! ها؟ چطور ی_چطور

 گفت: یادهیا چیبدون ه لگونین

 .ینیبی_امشب م

 تا قفل در را باز کند. دیرا گفت و چرخ نیا

 زد. رونیضرب دست او را از خود جدا کرد و از سالن ب با

 به اتاقش هق زد. دنینکرد و تا رس یتالش چیه شیهامهار اشک یبرا
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رنگ از  دیاو را در آن وضع د یوقت یول دیکشیرا م لگونیو انتظار برگشت ن ستادهیدر ا یجلو هاندا

 .دیرخش پر

 ؟یکنیم هیشده دختر؟ چرا گر ی... چی_ه

 او را پس زد و در اتاق را باز کرد و خود را به داخل آن انداخت. یهادست لگونین

 ...رمیکه م خورمی... قسم مرمیم نجایاز ا شهیهم یدردسرا تموم بشن برا نی_اگه ا

 چت شده؟ لگونی_ن

 زد: غیرو به هاندا ج یفکریو با ب برگشت

منتظر  یکیتو اتاقم بمونم و در تار نکهیا ی... امشب به جاستمیمن ترسو ن کنمی_بهشون ثابت م

... میکنیرو امتحان م نییشکست اون آ ای تیتو جنگل... آره تو جنگل موفق رمیمرگم باشم م یهافرشته

 خبرو به پرهام و مادرم برسون. نیبرو ا

 شد. دیسف شیاز پ شتریهاندا ب رنگ

 .گذاشتینم یرا باق یحرف چیه یو رفتار پر از پرخاش او جا یبرزخ یهاچشم

 گرد کرد و بعد از بستن در اتاق را ترک نمود. عقب

 از احساس... یخال یماند و قلب لگونین

 ...سرد

 ...یزخم

 ...روحیب

 را چنگ زد و به سمت حمام رفت. اشحوله

 از زبان هاندا، او را به آنجا خواهند رساند. غامشیپ دنیبعد از شن سویکه پرهام و آ دانستیم

آمد با  رونیب میساعت و ن کیبعد از  یکه آفتاب غروب کند حمامش را لفت داد و وقت یتا زمان پس

 و رو و پرهام سر تا پا خشم مواجه شد. رنگیب یسویآ

 شد. شیمشغول خشک کردن موها تفاوتیتر کرد و بکمربند حوله را محکم یگره

 هنوز منجمد بود. وجودش

 .نیاشتباه کرد نیاومد ممیعوض کردن تصم ی_اگه برا

 گفت: زیآمخشم پرهام

 .میرو از زبون خودت بشنو میتصم نیبودن ا یعوض نی_نه اومد

 خودش را سوزاند تا آنها. شتریزد که ب یپوزخند تلخ لگونین
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 .میکنیبعد از صرفش کار رو شروع م نیشامم رو آوردن. گفته بود دینیبی_همونطور که م

 :دیخروش پرهام

 اتاق متمرکز شده. نیرو ا زی. همه چمیدینم ریی_ما برنامه رو تغ

 نیرو بزن یآزمون خطا و درست نیا دیق نیتونیم نیدار ی. اگه باهاش مشکلدمینم ریی_منم نظرم رو تغ

 .رمیو من بمونم به درد خودم بم

تا  شودیور نمکه به سمتش حمله کندیفقط مراعات حال مادرش را م که پرهام در آن لحظه دانستیم

 را بدرد. شیگلو

 اش.از رفتار آن لحظه ریبه غ د،یکشیم سویرا از جانب آ یهر حال انتظار هر واکنش به

 .کردیرا نگاه م لگونین یبه خود مسلط شده بود و با نگاه معنادار سویآ

 گفت: تیبا جد یمخالفت چیبلند شد و بدون ه شیجا از

 .میکنی_باشه... نقشه عوض شد. تو جنگل کارمونو م

 منفجر شد: پرهام

 الف بچه؟ هیدست  یداد ارتویاخت سو؟یآ یگیم یچ یفهمی_شما مادر و دختر چتونه؟ م

 و بلند شد. دیکوب زیم یاو سشوار را رو یهادلخور از حرف لگونین

 مانعش شد: سویکند حرف آ یپرهام خال یخود را رو یکه خواست حرص و ناراحت نیهم

 باش. رونیب گهیساعت د کی_آماده شو. 

 رفت. رونیبه پرهام انداخت و از اتاق ب ینگاه خونسرد سپس

 کرد و دنبال او به راه افتاد. لگونینثار ن یزیهم نگاه تند و ت پرهام

 برسد. سویافزود تا به آ شیهااتاق را محکم بست و بر سرعت قدم در

 سو؟یآ گذرهیتو مغزت م ی_چ

 گفت: یشد و شاک زیباالخره لبر سویصبر آ یکاسه

 ؟یاز جلو چشمام گم و گور کن نمیا ییخوایدختر خودمم ندارم؟ نکنه م اری_اخت

 .ستیاو نگر یدر سکوت به چشمان وحش یخورد و مدت کهی پرهام

 به شماتت نگاه او نکرد و ادامه داد: ییاعتنا سویآ

 ندارم. یتو جنگل شهامت خودشو محک بزنه من حرف خوادیخودش عقل داره. اگه م لگونی_ن

 _شهامت خودشو محک بزنه؟!
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. پس دیکشیمدت م نیکه تو ا ینه عذاب گرفت،یاز غرورش نشات م دمیرو د ی_من تو چشماش غم

 ازت توقع درکمون رو ندارم!

 یکیبحث ندارد و حرفش  نیا یبه ادامه یابه او فهماند که عالقه رشیمس رییرا گفت و با تغ نیا سویآ

 است.

 شد. نیعج شیروزها نیا یکه با خستگ نهیفرو خورده درون س یماند و خشم پرهام

 و آدام هم به هوا بلند شد. امیلیداد و یچنان در محفل سر و صدا کرد که حت لگونین میتصم

ساعت تمام  کینشاند و در عرض  شانیهمه را سر جا سویآ ینگاه سرکوبگر و جمالت کوبنده اما

 کرد. فیکارها را رد

تر نظر گرفتن آن را راحت ریبود و ز کیاز جنگل انتخاب شده بود که به عمارت نزد یعیوس قسمت

 .کردیم

 بودند. لیمیناخشنود و ب هیحال باز هم بق نیا با

ور  شاتیهل کیشد که با  رهیخ یگرفت و به کارن ابریماه و آسمان ب ینگاه از هالل نوران سویآ

 .رفتیم

 .دینگاه او به سمتش چرخ ینیاحساس سنگ با

اونم  خورهیم یبه چه درد ییهوا یبردارلمیها فتراکم درخت نیبا ا یکنیبا خودت فکر م ی_حتما دار

 تو شب!

 .یزد ی_حدس خوب

 کارن برق زد. یهاچشم

 .هیحرارت نی_دوب

 .دیخند سویآ

 .دونستمی_م

 دان؟! زیخانوم همه چ یکردینگام م ی_اِ؟ پس چرا سوال

رو نشون بده؟ آخه  یزیچ نیهمچ ایروح  خوادیم یچجور یحرارت نی_چون که برام سوال بود دورب

 !میرو نداشت تیوضع نیا گهیها زنده بودن که دابله... اون موجودات اگه مثل ما انسان

به حضور آنها مشغول به  توجهیباعث شد کارن به هر دو چشم غره برود و ب نیکاتر یقهقهه یصدا

 شود. شاتیهوا فرستادن هل

 و گفت: ستادیا سویآ کینزد نیکاتر

 نداره. بیع یاش نکن... کار از محکم کار_مسخره
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 شانیتماشا و ستادهیا واریبر د هیو پرهام رفت که دور از آنها تک اریشانه باال انداخت و به سمت د سویآ

 .کردندیم

 گفت: اریو نگاه تند پرهام گرفت و خطاب به د ظیغل یهااز اخم رو

داشته  شویاومد آمادگ شیپ یکه اگه مشکل نیاطراف مستقر بش نیها اخودت و چندتا از بچه خوامی_م

 نداره. بیع یاضافه کرد:( کار از محکم کار نیچند لحظه قبل کاتر یهاحرف یادآوری. )با میباش

 سر تکان داد و از آنها فاصله گرفت. ارید

 اش را شکست:ساعته کیباالخره سکوت  پرهام

پاشو چپ  یکی! گم؟یو پاش نبود، درست نم ختیهمه ر نیبه ا یازین ی_با وجود چشم درون جنابعال

 !شهیبذاره تو محوطه شستت خبردار م

 به خود نگرفت و با لبخند گفت: سویآ یول داد،یتمسخر م یبو یکم اشمانهیصم ریلحن غ دیشا

به آب نزنم. قبل از  گداریرو نگه دارم و ب اطیجانب احت دمیم حی. اما من ترجیگی_کامال درست م

و  بیعج زیچ چیامشب با ه نکهیقدرت خودم به هوش و ذکاوت کارن و دوست دخترش مطمئنم. و ا

 ه.حتما جواب داد شبید نییشد چون آ میرو نخواهروبه یبیغر

 قیکرد و با همان لبخند عم آمد،یم رونیعمارت ب اطیاز ح یزنقشیبه هاندا که همراه دختر ر یااشاره

 گفت:

 برم. دیاومد با لگونی_ن

 .اوردیرا ب لگونیرا دوباره به سمت کارن کج کرد و منتظر ماند تا هاندا ن راهش

 به جان او افتاد. زاتشیآنها کارن دست به کار شد و با تجه دنیرس با

 .دادینشان نم یو واکنش ستادهیا کجایاز صبح  تردهیو رنگ پر ترروحیب یابا چهره لگونین

 :دیپرس حالیدهانش به خود آمد و ب کیدور گوشش و نزد یزیحس قرار گرفتن چ با

 الزمه؟ نی_ا

 اپش رفت.تاو را برانداز کرد و به سمت لپ گریبار د کیاش با نگاه موشکافانه کارن

 و دم و دستگاهش کرد و گفت: چیدر پ چیپ یهامیو س زیم یرو اهیبه هدفون س یااشاره

 نیی. اگه آیرو بد تتیگزارش وضع دی. هر لحظه بایباهامون در ارتباط باش دیاونجا با یریم ی_وقت

 .رونیب متیو بکش میفورا خبردار بش دیبا ینیبب یزیجواب نده و چ

 کند و در همان حال گفت: میرا تنظ میسیب کروفنیبرگشت تا م دوباره

و ما رو  یعمارت کارمونو آسون نکرد یسرزنشت کنم که چرا با همون اتاقت تو هیمثل بق خوامی_نم

و  یستییوا نکهیا یزدن تو دل جنگل و دور شدن از جمع اونم برا یی. اما تنهارونیب نیا یکشوند
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 زا یمحضه و مطمئن باش بعد از ده قدم داغ تیخاطره بهت حمله کنن، خر هیارواح  یمنتظر باش

 .یکنیو منظور منو درک م پرهیسرت م

 .دینامحسوس لرز لگونین

 زد. خی شتریکارن ب یهاحرف دنیخود نوک انگشتانش سرد بود، با شن یخود به

 داشت. روزیکه از د یابا دلشوره خصوصا

 ...دیایکوتاه ب خواستینم یول

از  شهی. اون موجودات همیو آرامش خودت رو حفظ کن ینترس یتنها شد یکه وقت نهی_حرف من ا

 کشنیوحشت و هراس رو بو م کنه،یخون رو دنبال م یشغال که بو هی... اونا مثل کننیم هیترس تغذ

گه تنها یو د مییما اونجا قهی. بعد از ده دقاریدووم ب قهیشون برسن. پس نترس و فقط ده دقتا به طعمه

 ...میشده وارد جنگل بش نییزمان تع نیقبل از ا میکه مجبور بش فتهین یاتفاق دوارمی. امیستین

و منطق  لیدل شیکه بلد بود برا یبا تمام وجود و هر طور یداشت کس ازیچنان آشفته بود که ن لگونین

 .ستیکه امشب زمان مرگش ن اوردیب

!" زبان به دهان گرفت و حرف ستین ریجمله معتقد بود: "خود کرده را تدب نیکه به ا ییاز آنجا اما

 جز "باشه" نزد. یگرید

و  ستادهیاز حرکت ا بایتقر یجاساز کرد با قلب نشیرا در کمربند ج یاخنجر غالف شده سویآ یوقت

 سر بلند کرد و به چشمان پر محبت او زل زد. فروغیب ینگاه

 .دیچند لحظه به آغوش کش یشد و او را برا شتریب لگونیکمر ن یرو سویدست آ فشار

 نانیهم که شده غرق آرامش و اطم هیچند ثان یاز خدا خواسته به او پناه برد و اجازه داد برا لگونین

 آغوش شود. نیصاحب ا

 داشت... اجیزن احت نیا یدلگرم به

 گر او...معجزه یصدا به

 باشه. انتیکه به ضرر خودت و اطراف یدیرو انجام نم یکار لیدلیکه ب دونمی_م

 سر تکان داد. دییتا یبغض خود را فرو خورد و به نشانه لگونین

 او را از خود جدا کرد و با فشردن دستش نشان داد که وقت رفتن است. سویآ

 شده است. یآن حکاک یبه خنجر الماس نشانش کرد که مطمئن بود نام خودش بر رو ینگاه لگونین

لرزان پا به درون جنگل  ییهانگران نکند و با قدم نیاز ا شتریرا ب سویبر لب نشاند تا آ یتصنع یلبخند

 گذاشت.

 .دیدیبه برداشتن چراغ قوه نم یازیماه همه جا روشن کرده بود و ن نور
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از آنچه که  ترکیو باعث شد اطرافش را تار افتی یرگیحال از همان چند قدم اول ترس بر او چ نیا با

 .ندیکند و بب بود تصور

 .ستیو دور و برش را نگر ستادیاز حرکت ا یروادهیپ قهیاز چند دق بعد

 .زدیم خیسرد نبود، اما او همچنان از درون  هوا

 کارن کنار گوشش او را پراند: یصدا

 لگون؟ی_ن

 _بـ... بله؟

 رو به راهه؟ ی_اوضاع چطوره؟ همه چ

 _آ... آره...

 ؟ینیبیم یزی_چ

 با ارتعاش گفت: اریخود مچاله شد و بعد از لعنت کردن خود و د در

 _نه...

 .یباش اریکن هوش یآروم بمون و سع نطوریمونده. هم گهید یقهی_باشه هفت دق

 _با... باشه...

 _نترس، خب؟

 ...کنمیم ی_سع

 . حواستو جمع کن.نی_آفر

درخت تنومند و  یزده رونیب یشهیر یفرو خورد و همانجا رو یآب دهانش را به سخت لگونین

 نشست. یکهنسال

 را بغل کرد و منتظر ماند. شیهادست

 نیآن ا فیتاک ضع کینبود و حداقل ت صدایدارش بکاش ساعت مارک کردیآن لحظه آرزو م در

 .شکستیآور جنگل را مسکوت رعب

و به او  دیلش تابدر د یدیام یدر آسمان بارقه شاتیچرخان هل یهاپره یصدا دنیلحظه با شن همان

 .ستیکرد که تنها ن یادآوری

 گذشته باشد کارن دوباره به حرف آمد: قهیحداقل پنج دق زدیکه حدس م یاز مدت بعد

 لگون؟یمرتبطه ن ی_همه چ

 تر شده بود.آرام لگونین
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 است. افتهی ییرها شیهااز کابوس شهیهم یاند و براکه موفق شده شدیکم داشت باورش م کم

 بود جواب داد: جانیکه بخاطر ه ییبا لرزش صدا نباریا

 _آره.

 ؟ینیبینم یچیه یراست ی_راست

 بگم؟ یچ ی_خب... توقع دار

 !یزیچ یاجنبنده یوونیح هی_

 .دیو آهسته خند اشیشوخ یکارن را گذاشت به پا حرف

 چه برسه به جک و جونور! ست،یورا ن نیجغدم ا هی ی_اوه، نه. حت

 گفت: زیآمابهام کارن

 !ات؟یبدشانس ای اتیشانسخوش یبذارم پا دیبا نوی... االن اشهی_مگه م

در اطرافش برق از  یخش خش یبزند که با صدا یبود خواست حرف دهیکه منظور او را نفهم لگونین

 .دیسرش پر

 بلند شد و در اطراف چشم چرخاند. هراسان

 شد. یگریطور د تیعمارت، وضع یتر هم، در محوطهطرف آن

 یجلو سویرا اطرافش حس کرده است، آ یکه جنبش دیبا وحشت بگو لگونین نکهیقبل از ا درست

 افتاد و از هوش رفت. نیشان به زمچشمان همه

 رساند. سویآ جانیخود را به جسم ب مهیشد و پرهام سراس لگونین یصدا دنیناباور کارن مانع شن ادیفر

 یگلو خیش به دنبال خون و زخم گشت که چشمانش مبدن یاو را به سمت خود برگرداند و رو صورت

 او شد.

 .دیدرخشیم سویآ یگلو یرو یقرمز رنگ زیچ

 دقت کرد. شتریبرد و ب نییرا پا سرش

 به... هیشب

 پرهام؟ دهیم یچه معن نی_ا

 یجدا کرد و جلو سویبود سوزن را از پوست آ ستادهیسرشان ا یچشمان نگران پادرا که باال یجلو

 .ندینور گرفت تا آن را بهتر بب

 کرده بود؟ قیرا به درون بدن خواهرش تزر یعیچه ما یلعنت نیا

 :دیکش ادیفر یعصب
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کرده که اومده بهش خورده، از ناکجا آباد که  کیرو شل ریت نیا یکی ن،ی... اطرافو بگرددونمی_نم

 نشده... داشیپ

 :دیکشیم غیهاندا بلند شد که پشت سر هم ج یدهیهراس یصدا هیاز ثان یکسر در

 ...کنهی... داره فرار مکنهیداره فرار م دمشی_اوناهاش د

 شد. دیدرختان ناپد انیم یپوشاهیس کریکه پ دیچرخ یانقطه یو براق پرهام رو قراریب چشمان

 یاش نشست و پشت سرش صداشانه یبردارد که دست پادرا رو زیدنبال کردن او خ یبرا خواست

 دلواپس او برخاست:

 باشه... سوی_تو حواست به آ

گردن  یانگشت رو دندیناشناس به درون جنگل دو راندازیت بیتعق یدور شدن پادرا و آدام که برا با

 تنگ شده منتظر ماند. یگذاشت و با نفس سویآ

 ...زدیم نبضش

 ...زدیم یبود ول کند

 زد: ادیفر تیو آفرود امیلینفس راحت نبود، رو به و کیدر کردن  یبرا یفرصت

 ی... منتظر چنجایشوهرش خودشو برسونه ا نیتو و زنگ بزن نشی... ببرهوشهیست اما ب_هنوز زنده

 ...نیزود باش نیهست

 گفت: یبا آشفتگ تیآفرود

 مارستان؟یب مشیبرسون ستی_بهتر ن

 ...نشیببر نجایفقط از ا ن،یبکن نیکنیم ی_هر کار

 افتاده؟ یاونجا چه اتفاق ؟ینیبیم یچ ؟یشنویصدامو م لگون؟ین لگون؟ی: نکارن

 بقاپد. شیهادست انیبرود و هدفون را از م التشیهراسان کارن باعث شد به سمت او و تشک یصدا

 کرد و گفت: میتنظ شیهاگوش یرا رو آن

 ...رونی... از اونجا بزن بلگونین رونیب ای_از اونجا ب

 ... تونم...ی_نم... نم

 اونجا چه خبره؟ لگون،یبا من حرف بزن ن ؟یتونیچرا نم ؟ی_چ

 بود. دهیچسب نیبه زم لگونین یپا جفت

 مقابلش لب زد: یصحنه خیم

 _راه... راهمو... بسته...
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 بود: شیباال رفتن ولوم صدا لیدل نیو هم شدیپرهام کم کم داشت مضطرب م یصدا

 ؟یزنیحرف م یاز چ لگونیراهتو بسته؟ ن ی_چ

 خود را باخته بود. لگونین

 به عقب برداشت و زمزمه کرد: یمقابلش قدم سست پوشاهیس کریچشم برداشتن از پ بدون

 ...دونمی_نم

 بلند بود... قد

 ...اهیس سراسر

 درون کاله شنل وجود داشت. کیو تار یتو خال یآن گودال یو به جا شدینم دهید صورتش

را به  لگونیباشد که ن یزیهمان چ توانستیم یجلو آمدن کاله شنل، ول ادیبود و ز یکیبخاطر تار دیشا

 بکشاند. یستیمرز ن

 غیو بعد از زدن ج دیایبه خود ب لگونیکارش باعث شد ن نیو هم دیخز رونیدرخت به ب یهیسا ریز از

 پا به فرار بذارد. یبلند

 زد: ادیفر پرهام

 ..._نه نه نه... ندو... جهت مخالف ندو

 .کردینم افتیدر یجواب زدیم شیهر چه صدا یول

 :دیبه جمع نگران اطرافش خروش رو

 ست؟ین میدار ازیکجاست؟ چرا هر وقت بهش ن یلعنت اریدنبالش... اون د نیبر ن؟یکنینگاه م ی_به چ

 :دیرا صاف کرد و بعد از گرفتن کمانش از دست هاندا به درون جنگل دو ردانشیت تیآفرود

 ...ایکن و باهاشون ب داریمن... هاندا تو برو دخترا رو ب_بسپرش به 

پرهام را پر کرد و باعث  یحساس شده یهاگوش لگونیدردمند ن یناله ینگذشته بود صدا یادیز مدت

 .زدیشد قلبش فرو بر

 ل؟ین ؟یدیشده؟ چرا جوابمو نم یچ لگونی_ن

 _پرهام...

 گفت: یفیرفته و ضع لیتحل یاو گذاشت و با صدا یبود دست بر شانه دهیکه کنارش خشک کارن

 ...ینیبب نویا دی_فکر کنم با

 نکرد. ییاعتنا

 :دیکش ادیآلود فرغضب زیم یاش بر رودست مشت شده دنیاو را پس زد و بعد از کوب دست
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 اونجا چه خبره؟ لگونی_ن

 زد و پشتش را به خاک چسباند. یآلود غلتگل نیزم یرو لگونین

 یاش راه خود را برادرمانده یهاچشم یدرشت و براق اشک از گوشه یهاکه قطره دینکش یطول

 کردند. دایپ ختنیر رونیب

 کرد خود را باال بکشد. یچنگ زد و سع اشیدرخت کنار یتنه به

 .دادیاجازه را به او نم نیا اشدهید بیکتف آس یفرسادرد طاقت اما

 .کرد هیگر یشتریو با سوز ب دینال دوباره

 .زدیبه جان پرهام م شترین شیصدا

 شده؟ یچ لگونی_ن

 ...ستین ی_اون ماورائ

 ؟ی_چ

 زد: ادیدردمند فر لگونین

 اون انسانه... ست،ین یزیچ نیهمچ ای_اون روح 

 چند لحظه نزد. یقلب پرهام برا ضربان

را به درد  اشنهیقلبش س امانیب یهاحس کرد و تپش شیهادوباره جوشش خون را در رگ سپس

 آورد.

 نجوا کرد: ناباورانه

 ؟ی_چطور ممکنه؟ از کجا انقدر مطمئن

 دهیبر دهیزد و بر یبه شماره افتاده بود هق شیهانفس شیبه دور گلو یسمانیکه با حلقه شدن ر لگونین

 گفت:

 سرمه... ی... االن... باالنی... همشونیکی_چون... 

 شده آوار شد: خکوبیکنترلش را از دست داد و خشمش بر سر پرهام م کارن

 رو نگاه کن المصب... نجایلحظه ا هی_د 

 .دیچرخ توریمان یپرهام به مست صفحه سر

جنگل پراکنده  یجا یرا که در جا یمتحرک قرمز و زرد رنگ یهابود تا توده ینگاه کاف کی همان

 دهد. صیشده بودند تشخ

 نقطه بود... کیآنها  یمقصد همه و
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 را فرستاده بود و از قضا آنجا تنها هم نبود... لگونیکه ن یمکان

 گفت: یو سرگشتگ یبا نگران کارن

 شده. داشونیاز کجا پ دونمی. نمدهیورود پنج نفر رو به محدوده نشون م یحرارت نی_دورب

 قطع شد. شاتیهل ریپراند و تصو شانیآنها را از جا یکیشل یلحظه صدا همان

 آمد. رونیاز دهانش ب یفیضع یو "نه" دیپر شیاز پ شتریکارن ب رنگ

 _پهپاد رو زدن...

 اش را در آورد.کت دست دست برد پشت کمرش و اسلحه ریاز ز پرهام

 مغزش را به هم چسباند. یختهیبه هم ر یهاتکه کردیاش را چک مبلند شده و خشاب اسلحه نکهیا نیح

 رو نشونه گرفتن... لگونینبوده... اونا ن سوی... هدف آسوی_آ

 :دیزده پرس رتیح کارن

 ؟ی_چ

شون شروع و نقشه نهیشون رو ببهمه تونستیم موندیم داری... اگه اون بنهیکردن تا نب هوشیرو ب سوی_آ

راحت کارشونو بکنن...  الیخواهرم رو از سر راهشون برداشتن تا با خ نیهم ینشده خراب بشه. برا

 ... مطمئنم...نهیهم لشیتنها دل

 به گوشش چسباند. یور کیسمت آن را  کیبه سمت هدفون رفت و  دوباره

 ...یبهم بگو که خوب ؟ییهنوز اونجا لگون؟ی_ن

 انداخت. یدور گردنش چنگ زد و آن را به کنار یشل شده سمانیبه ر لگونین

 افتاده بود را کنار زد و بلند شد. شیرا که رو ینفس زنان جسم مرد نفس

 زانو زد و دستش را گرفت تا بلندش کند. شیجلو تیآفرود

 چاقو؟ ایست گلوله یجا نی_ا

 را گرفت. اشیدوباره سر باز کرد و کتف زخم لگونین بغض

 بکشتم... خواستی... مکردیام م_گلوله... داشت خفه

 حرکتیبه او زد و به سمت بدن ب یبخش نانیلبخند نسبتا اطم اشیدرون شیبر خالف تشو تیآفرود

 مرد رفت.

 آلودش را آشکار ساخت.صورت او کنار زد و صورت خون یشنل را از جلو کاله

 درست در چشم او فرو رفته بود. نشیزهرآگ ریت

 و با ترس و لرز گفت: دیعقب کش یخود را کم لگونین
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 _مرده؟

 .کردیم یبدن مرد را بررس تیآفرود

 ها انسان هستن و کامال مسلحن._آره. به پرهام بگو مهاجم

 ندا از او بود گفت: کیور خط منتظر خطاب به پرهام که آن لگونین

 ... اون نجاتم داد...شمهیپ تی_آفرود

 تیآفرود کریاش پچشمان مبهوت و وحشت زده یاو را به پرهام رساند، جلو غامیبتواند پ نکهیاز ا قبل

 افتاد. نیبعد به زم هیو چند ثان دیدر هوا خشک

 آشفته شود. شتریدوباره هراس بر جان پرهام انداخت و باعث شد ب لگونین یدر پ یپ یهاغیج

چشم  شدیم دهیدو بالش د انیکه م ییچاقو ینشست و به دسته تیسر آفرود یضجه زنان باال لگونین

 دوخت.

 گفت: یباال آمد و به سخت آن مرد یهمراه با اسلحه تیآفرود دست

 و... فرار کن... حاال! ری... بگنوی_ا

رها کند  تیوضع نیدوست نداشت او را در ا چیزد که ه لگونین قراریبه قلب ب یآخرش تلنگر هشدار

 و برود.

 از آنجا دور شد. هیخود اسلحه را برداشت و با گر لیخالف م بر

 .دیدویکه داشت فقط م یدیشد یزیوجود خونر با

 و رصد کردن اطرافش را هم نداشت. دنیجرات چرخ یحت

 ؟ییهنوز اونجا ؟یشنوی_پرهام... صدامو م

 افتاده؟ یچه اتفاق ل؟یشده ن ی_چ

 را خفه کند. اشهیگر ینتوانست صدا لگونین

 رو زدن... االنم دنبال منن... کمکم کن پرهام... تی_آفرود

 را گرفت. لگونین ینگاه از کارن که از ترس نفسش بند آمده بود گرفت و شماره پرهام

 همراهته؟ اتی_گوش

 _آره... آره...

 ؟ی_آتن دار

 کم... یلیخ ی_آره... ول

 ...کنهیم تی_همونم کفا
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 و اتصال را زد. دیکش رونیرفت آن را ب برهیو لگونین بیدر ج یگوش یوقت

خود داده بود محوطه را به  یکه حواسش را به گوش یو در حال دین کوبکار ینهیهدفون را به س پرهام

 مقصد جنگل ترک کرد.

 تر.و راه سخت شدندیم شتریها بدرخت کردیم یشرویچه پ هر

 گفت: لگونیکرد و خطاب به ن یمزاحم مقابلش جا خال یشاخه از

 ؟ی_پشت خط

 _آ... آره...

 ؟یاالن در حرکت ؟ییکجا یدونی_م

 گفته فقط فرار کنم... تیپرهام... آفرود دونمی... من نمدونمی_نم

 دوباره سر باز کرده بود. لگونین بغص

 تو اون حالش ولش کردم... اقتیلیزدنش... منه ب یول دمی_حالش بد بود پرهام... با چاقو زدنش... ند

 آماده و مسلح بود گفت: گرشیحواسش از اطرافش پرت نشود و دست د کردیم یکه سع پرهام

. ینکرد یاشتباه چی. هیخواسته بود و تو بهش گوش کرد نطوریا تی. آفرودی_تو کار درستو کرد

 ،یدرختا پنهان بش یال به ال یتونیکه م ییو تا جا یادامه بد دنیبه دو نطوریهم خوامیحاال ازت م

 دنبالت. امیباشه؟ من دارم م

 پس؟ یکنیم دامیپ ی_اون موقع... اون موقع تو چطور

 .دیخند اشیشانیو پر یبا وجود آشفتگ پرهام

 او... دیحفظ ام یبرا فقط

 هاست؟رفته خون تو جزو ثبت شده ادتی_

 کرد. یزیانگحزن یتک خنده هیوسط گر لگونین

 :دینال یزیچ یادآوریناگهان با  یول

 _مامان!

 ؟ی_چ

 ه؟یچ هیپس قض نه؟یبب زویهمه چ تونهی_مگه مادرم نم

 .زدیبه هم بر شتریآمد باعث شد ب رونیپرهام ب ینهیکه از س یآه

 گفت: غیج با

 _پرهام مامانم چش شده؟
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 .شهیحالش خوب م هوشه،یآروم باش. ب ستین یزی_چ

 ...یوا هوشه؟یب ؟ی_چ

 گوشش هشدار داد. خیرا درست ب یششم پرهام حضور خطر حس

 کرد. زیو گوش ت دیبار به دور خودش چرخ کیجمع شده و  یحواس با

 .دیطلبیجنگ پر سر و صدا را به خود م کیمحض جنگل غرق در خواب  سکوت

 داد و آرام گفت: رونیرا با فشار ب بازدمش

 گفته بودم؟ یبهت چ ادتهی_

 درمانده گفت: لگونین

 ... جز وجود دردسرسازم...میفکریکه کردم... جز ب یجز حماقت ادینم ادمی یچی_االن ه

 :دیو در همان حال آرام غر دادیخطر م یرفت که بو یمحتاط به سمت ییهابا قدم پرهام

خونت نه تنها من، بلکه  ی... بوگمیم یچ نی... االن گوش کن ببادهیوقت ز یمونیپش ی_بعدا برا

 یادنگ حواستو جمع کن و واسه هر حمله شیسمتت. پس ش کشونهیو دردنده رو هم م یوحش واناتیح

تا  ینک یباهام همکار دیکه به دادت برسه پس با ستیکس ن چیفقط منم و خودت... ه نجایآماده باش! ا

از پا  یزیببند تا خونر یزیچ هیزخمت رو با  نیو بش ستاییاول وا ی. هر جا که هستهیبه چ یبفهمم چ

 ؟یهمراهت دار یدفاع چ ینندازتت. برا

 اسلحه... هیکه... مامان داد... با  ی_خن... خنجر

 خوبه. خشاب اسلحه پره؟ یلی_خوبه، خ

 .دیلب برچ لگونین

 .کردنینم یتو کتف من خال یکی_اگه پر نبود که 

 هم فشرد و چند لحظه سکوت کرد. یرا رو شیهاپلک پرهام

 .شدیم ترکیبه خطر نزد داشت

 نبوده... خودت رو ثابت کن! یو آموزش الک نی_ثابت کن که اون همه تمر

 سرد چنگ زد. نیو به زم ختیدرخت فرو ر نیترکیکنار نزد لگونین

 ادامه دهد... توانستینم نیاز ا شتریب

 درد گفت: با

 پرهام؟ گمی_هدفشون... من بودم... نه؟ درست نم
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 یپرت کند و پشت درخت نیزم یرا رو یهوش از سر پرهام پراند و ناچار شد گوش کیشل یصدا

 .ردیسنگر بگ

و  کردیم کیو پشت سر هم به سمتش شل یرگبار نطوریدر دل نداشت که ا یکه بود، رحم و مروت هر

 .دادیبه او امان نم

خود را در معرض  نکهیو بدون ا دیپر رونیشدن او ناگهان در پشت درخت ب کیبا حس نزد پرهام

 .فتدیب نیبه زم اشیشکار یدست مهاجم باعث شد اسلحه چاندنیها قرار دهد با پبرخورد گلوله

 تقال توانست گردنش را بشکند. یچرخ پشت مرد سوار شد و بعد از اندک کیزدن  با

 برداشت. نیزم یخودش را از رو یو اسلحه دیافتاد به عقب پر نیکه به زم مرد

 رفت. یرا تکاند و دوباره به سمت گوش شیهالباس

 باعث شد چهره در هم بکشد. لگونیبلند ن یهیگر یآن را به گوشش چسباند صدا یوقت

 ؟یزنیزار م ینطوریشده ا یتر... چ_چته آروم

 گفت: دیکشیکه به زور م ییهاقطع شد و با نفس لگونین یصدا

 بود؟ ی... چیاون... اون صدا ؟ی_خو... خوب

 .داشتیرا برم شیهاقدم شتریبا دقت ب نباریدوباره به راه افتاده بود و ا پرهام

 گفت: یکالفگ با

 حواست به اطرافت هست؟ لگون؟یگفتم ن ین بهت چ_اال

 چدیرا به کمرش گره زده بود را باز کرده و به دور زخم بپ شیهانیرا که آست یخواست بلوز لگونین

 .دیایکار بر ب نیاز پس ا ییبه تنها تواندینم دیکه د

 گفت: ناالن

 کنم آخه؟ تونمیم کاریدست چ هی_با 

 ؟یبه راهت ادامه بد یتونینداره... م یبی_باشه خب... ع

 _نه... درد دارم پرهام...

 هشدار دهنده تشر زد: پرهام

 !لگونی_ن

 سکوت کرد. رانهیدلگ لگونین

 را به درخت بند کرد تا بلند شود. دستش

 شده بودند. خیتکه  کی شیهادست



 

 behtarinromanha.irبرای دانلود جدید ترین رمان ها به وبسایت بهترین رمان ها مراجعه نمائید .                                     412

 اشر : بهترین رمان هان                          ندوری: زهرا با سندهینو                   طوفان)جلد دوم ماه خاموش( راثیرمان: م

 که داشت تلوتلو خوردنش بود. یدیشد یجهیسرگ یجهینت

 زد: شیصدا گریبار د پرهام

 لگون؟ی_ن

 _بـ... بله؟

 باش. اری_هوش

 اطرافش چشم چرخاند و با اندوه گفت: یکیدر تار لگونین

 رم؟ی_که بعدش بم

 .یریمی_تو نم

 افزوده شد. شیهاشدت اشک بر

 .دیچکیم نیاز دست چپش سر خورده و به زم خون

 استفاده کند. کیشل یو برا اوردیآن را باال ب توانستینم

 حال همچنان سفت و محکم اسلحه را با همان دست نگه داشته بود. نیا با

 ...ترسمی_پرهام م

 ام نترس.که من زنده ی_نترس، تا وقت

 ...ادی_خوابم م

 بمون. داریکه من برسم ب ی_تا وقت

 ...ی_قول داد

 ؟ی_چ

در هم  یانفس سخت و پر از درد با چهره کیداد و بعد از در کردن  هیدرخت تک یبه تنه لگونین

 تکرار کرد:

 ...ی... که مراقبم باشی_بهم قول داد

 .دیدویم نباریا پرهام

 .کردیرا از خود جدا نم یلحظه هم گوش کی

 بمونم. بندی_پس کمکم کن به قولم پا

 .دادیم بهیفرد غر کیخبر از حضور  لگونین یکیشاخه در نزد کیشکستن  یصدا

 زمزمه کرد: اسیپشت درخت پنهان شد و با حزن و  شتریب
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 ...رمیبم نجایا خوامیپرهام... نم رمیبم خوامی_نم

 .کردیاو و ترس نهفته در آن را حس م یلرزش صدا پرهام

 ...شدیم دهیلحن دلسرد و غم زده شن نیزنگ خطر پشت ا کی نکهیا

 اند...نشسته لگونین نیکه در کم دادیخبر م یپژمرده به نوع یصدا نیا

 گفت: دیرا کنار گذاشت و با تاک بهت

 نکن دختر... دمی_ناام

 را گسست. لگونیکه در لحنش بود بند دل ن یخواهش

 داشت. یاو را در پ یو دلمرده نینشست لبخند غمگ اشقهیکه بر شق یتفنگ یدهانه یسرد

 درخت جدا کرد و خشک گفت: یبا زور و خشونت او را از تنه مرد

 _تفنگو بده من.

 .ستادیانداخت و همانطور ا نیاش را زماسلحه یحرف چیه یب لگونین

 و زانو بزن. نیبذار زم وی_حاال گوش

 نشان نداد. یواکنش

 .کردیم یمرگ را تداع یچهره شیمرد برا بیسرد و صورت بد ترک لحن

 .دیکش شیهاهیمرگ را هم به درون ر یرا بست و هوا چشمانش

هر چند به ظاهر دلگرم کننده  یدیام یمقطع پرهام از آن ور خط نشان از کورسو یهانفس یصدا اما

 .دادیم

 .نیگفتم بتمرگ رو زم ؟ی_کر

 خطاب به پرهام گفت: لگونین

 _سر قولت بمون...

که در دست مرد بود  یتفنگ یخود لوله یدر هوا ناغافل برگشت و با دست زخم یرها کردن گوش با

 را گرفت.

و فرز اسلحه را از  عیفکر کردن را به او نداد و با دست راستش دست او را پس زده و سر مجال

 .دیکش رونیچنگالش ب

 گرفت. کردیو نگاهش م ستادهیرا به سمت خود مرد که مبهوت ا آن

 عوض شده بود. یشکار و شکارچ یچشم به هم زدن جا کی در

 زد. شخندیوجود درد ن با
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 !؟یدست و پا طرف یازه کار و بدختر ت هیبا  یکردی_فکر م

 گفت: یبه عقب برداشت و شاک یقدم مرد

 .نجاستیدختره ا ومرثیباال رفت:( ک شی)صدا ؟یانقدر فرز یجونور چطور ی_تو

 رونیرا بست و نفس پر حرصش را ب شیهاگوشش چشم خیدرست ب گریناشناس د کیشدن  داریپد با

 داد.

 بود. امدهیروز خوش به او ن کی انگار

 حال خوش... کیهم  دیشا

مهاجم دوم دود شد و به هوا  دنیاش با رسآن لحظه یلذت بردن از حس برتر یبرا هیده ثان حداقل

 رفت.

 :دیکنار گوشش غر یخشن یو صدا دیبه سرش چسب یتفنگ یسمت چپ دهانه از

 جوجه. نی_بندازش زم

 .دندیچیاسلحه پ یتر به دور دستهمحکم لگونین یسر شده انگشتان

 گرفت و با لرز گفت: یقیعم دم

 _نه.

 .ری_پس بم

 :دیچیپرهام در محوطه پ مناکیآلود و بغضب یمرد ماشه را بکشد صدا نکهیاز ا قبل

 ...ری_نه... تو، بم

 شد... دهیپاش لگونیکه به سر و صورت ن یبعد هم خون هیثان کیو  کیشل یصدا ابتدا

 یشانیو گلوله درست وسط پ دیماشه را کش دیایفرود ب نیزم یبه رو یجسد مرد سمت چپ نکهیاز ا قبل

 مرد مقابلش را هدف گرفت.

اش پرهام در برابر چشمان دوباره جان گرفته یو چهارشانه دهیورز بتیشدن او ه نینقش بر زم با

 انداخت. نیشد و اسلحه را به زم انینما

 .دیآورد و به طرفش دو نییاو پرهام سالح خود پا ختیفرو ر با

 .ندیها را با پا کنار زد تا کنارش بنشجنازه زیآمخشونت

 ؟یمنو نگاه کن، خوب ی_ه

 .دیایاو فرود ب ینهیس یو اجازه داد سرش رو دیخند حالیب لگونین

 نداشت. یبیع گرید کردیم میهم تسل نیآفردگر جان به جان حاال
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 شده به گردنش را لمس کرد. زانیسالمش باال آمد و گردنبد آو دست

 رها نکرد. گریمشتش فشرد و د انیرا م آن

 ...رسدیکه صاحب تاج و تختش م دانستیم یقلب لعنت نیا

 را خوب بلد بود... یرسم دلدار پرهام

 بود... یخوب گاههیامانتدار و تک دانست،یرا نم قرارشیدل ب نیاگر درد ا یحت

کرد زخمش را  یکه او به دور کمرش بسته بود را باز کرد و سع یاچهارخانه راهنیپ مهیسراس پرهام

 با آن بپوشاند.

 انداخت و بلندش کرد. شیپاها ریدست ز سپس

افتاد و با درخشش  اشنهیس یاو جلو یدست مشت شده ینگاه نگرانش رو دیکشیرا باال م لگونین یوقت

 آلودش آرام گرفت.انگشتان خون انیطال م ریزنج

 گذاشت... یقراریب یدوباره بنا لگونین یزده جانیکه قلب ه دیم شد و همان دست را بوسخ اریاختیب

 

 

*** 

 

 .دیکشیآخرش را م یهانفس تابستان

 .دیباریم ریو دلگ شدیم نیخاطر آسمان هم غمگ نیبه هم یگاه

 یحرف چیکه ه دیتابیم یبا چنان لذت دیخورش یاز اشک ابرها نبود و از قضا گرما یآن روز خبر یول

 .گذاشتینم یگفتن باق یبرا

 از سرعتش کاست. نیبا تذکر آرشاو رفتیباال م یکیها را دوتا پله سویآ

 دیطلبیحضور او را م شیهابا پرهام رخ به رخ شد و انگار نفس دیعمارت رس یکه به ورود نیهم اما

 آزاد شد. اشنهیکه آنطور آسوده و راحت از بند س

 .دیبه آغوشش پر یاو را رصد کرد و ناگهان انعطافیصورت ب یایزوا تمام

 عمارت. اطیح یهازهیربا لبخند از آنها رو گرفت و شروع کرد به لگد زدن به سنگ نیآرشاو

اش شانه ینخندد، دست او را از رو سویآ یاش را حفظ کند و به روظاهر چهره کردیم یکه سع پرهام

 گفت: ظیبرداشت با غ



 

 behtarinromanha.irبرای دانلود جدید ترین رمان ها به وبسایت بهترین رمان ها مراجعه نمائید .                                     416

 اشر : بهترین رمان هان                          ندوری: زهرا با سندهینو                   طوفان)جلد دوم ماه خاموش( راثیرمان: م

 فیحرکتات سر ک نیکه با ا ستمینشو؟ من شوهرت ن زونیاز سر و کول من آو یرنجوی_چند بار گفتم ا

 !امیب

 او فرو برد. بانیو سر در گر دیغش غش خند سویآ

 و حلقه را تنگ کرد. دیچیرا به دور او پ تابشیو حصار دستان ب اوردیطاقت ن نباریا پرهام

 !ره؟یکه نم جیم جیسرت گ ؟ی_خوب

 مخالفت سر تکان داد و گفت: یبه نشانه سویآ

! رفتیام مبود و قربون صدقه ستادهییسرم وا یشوهر مهربون و دلسوز دارم که شب تا صبح باال هی_

 !؟یشدیخوب نم عیسر یتو بود

 خونسرد نگاهش کرد و گفت: پرهام

 !!!گه؟یحرفا د نیو از ا یپرستارم تو باش دیتب کنم شا ی_اله

 آورد. سویاش لبخند بر لبان آآرام و مردانه یخنده یشد و صدا لیبه سمت عقب متما نیآرشاو سر

 پرهام فاصله گرفت و دوباره به صورت او زل زد. از

 ...یعشق و قدردان با

 ... ممنون...یرو نجات داد لگونمی_ممنونم که ن

 آمد. نییرا پا وانیا یهاپله پرهام

 اش در هم شود.که به صورتش خورد باعث شد چهره ینور

 بود. یخودشم عال شبیرو انجام دادم... د امفهیوظ_

 برگشت و ادامه داد: سویشده به سمت آ زیچشمان ر با

 _حالش چطوره؟

 گفت: یامادرانه یبا دلواپس سویآ

 .ومدهیهنوز به هوش ن یو االن حالش نرماله. ول دنیکش رونی_گلوله رو از بدنش ب

 هی زادهاشونیبدنشون مثل اشک پر ای. گوشهیسرپا م یهم باالست. حالش خوبه و به زود تی_آفرود

 مثل تو. ییجورا هی. کنهیها مبافت میداره که شروع به ترم یدرمان تیخاص

 .دواندیم شهیبود که در وجودش ر یفیخف یاز شرمندگ یحاک سویآ لبخند

 گفت: ستادیایم نیکه کنار آرشاو یآمد و در حال نییرا پا هاپله

 تشکر هم به اون بدهکارم. هی_

 به تو بدهکارم. یزیچ هی_و منم 
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 .دیاز چشمانش جه یکه ناگهان نفسش بند آمد و برق کردینگاهش م یسوال سویآ

نظر گرفته بود به سمت در  ریاو را ز یحالت ناگهان رییکه تغ نیتوجه به نگاه کنجکاو آرشاو بدون

 منتظر ماند. تابشیو با قلب ب دیعمارت چرخ یورود

 _دخترم...

 .کردیرا با جان حس م شیهانفس تمیو ر دیشنیاو را در ذهن م یهاقدم یصدا

 خشکش زد. سویآ دنیآمدند و خزان به محض د رونیبعد خزان همراه سلما از عمارت ب یاندک

 شد. ریها سراز" از پلهیسلما را رها کرد و با گفتن "مامان دست

 و کوچکش را به دور او حلقه کرد. فینح یهارساند و دست سوینگ آدو خود را به آغوش دلت با

 .دیو صورت ماه او را بوس دیخند یبرداشته بود با غم و شاد شیکه از رو یبخاطر فشار سویآ

 گرفت. دیاو را هم ند یشانیپ ینقش رو یبود که حت ادیز یبه قدر اقشیاشت

 نگاه پرهام از او دل کند و صاف شد. ینیخزانش را مزه نکرده بود با حس سنگ ریدل س کی هنوز

 بهت بگم. یزیچ هی دی_با

 رخت بست. سویآ یاندک اندک از چهره لبخند

 بود. یجد اریپرهام بس لحن

 رو؟ ی_چ

 کرد رو گرفتن. هوشتیکرد و ب یرندازیبهت ت شبیکه د ی_آدام و پادرا کس

 را درونش حس کرد. یزیسقوط چ سویآ

 قلبش بود... دیشا

به دنبال پرهام  نیآرشاو یخزان را دوباره به سلما سپرد و پا به پا ختهیبه هم ر یکرد و با اعصاب اخم

 به راه افتاد.

 ؟یکرد کارشی_چ

 را دور زده بودند. عمارت

 کرد: سفت و منقبض شده از خشم نجوا یو با فک ستادیشلوغ ا نیرزمیدر باز ز یجلو پرهام

 کردم؟ تازه کارم باهاش شروع شده! کارشی_چ

 را بد کرد. سویحال آ یشده بود کم ختهیخون هم آم ینم گرفته که با بو نیرزمیبه ز ورود

 و پرهام جدا شد تا خود را به آدام برساند. نیآرشاو از
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 زد. یابا حس حضور او به سمتش برگشت و لبخند خسته آدام

 الماس. می_منتظرت بود

 و تشکر کوتاه گفت: یعذرخواه کیو بعد از  دیرا پرس تیابتدا حال آفرود سویآ

 _کجاست؟

 قرار گرفته بود را نشان داد. نیرمیکه وسط ز یابا دست آن طرف قفسه حرفیب آدام

 گفت و به آن سو قدم برداشت. یلب ریز یباشه سویآ

 .ندیرا بب نیزم یو الغر رو فینح کریو کارن را کنار زد تا پ پادرا

سال سن  ستیاز ب شترینشسته بود ب نیزم یکت بسته رو حالیو ب دهیکه با صورت رنگ پر یپسر

 نداشت.

صورتش را  یهاپوستش تورم و التهاب یدیبودند و سف ختهیصورتش ر یاش روآشفته اهیس یموها

 .دادینشان م شتریب

 او گرفت. یخم شد و با خشونت از موها پرهام

 رسمشه؟! نیآخه ا ؟یدر رفت یزد شبیآقا پسر؟ د ی_چطور

اش ناله یکرد صدا یرا بست و سع شیهاچشم سویصورت پسر نشست، آ یاش که روگره شده مشت

 .ردیبگ دهیرا ناد

 ادامه داد: یحرص یباال آورد و با لبخند شتریسر پسر را ب پرهام

 !خورهیدو برابرش رو هم م زنهیکه م یمرد باش پاش واستا. چون اون ینشد که... زد گهی_د نه د

 تر کرد.را خراب سویدومش حال آ مشت

 توقف باال آورد و ناراحت گفت: یرا به نشانه دستش

 گفتن داره پرهام. یبرا یچه حرف نمی_بسه. ولش کن بب

 .ستادیو کنار او ا دیبا اکراه عقب کش ستینگریکه هنوز خصمانه پسر را م پرهام

 :دیپسر را برانداز کرد و سرد پرس یر تا پاس گریبار د کی سویآ

 ه؟ی_اسمت چ

 _بذار... برم...

 اضافه کرد: شیبه صدا یشتریب تحکم

 ه؟ی_گفتم اسمت چ

 برم؟ یذاری_بگم... م
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 ه؟ی_نه! اسمت چ

 نثار صورتش کرد. ینداد پرهام دوباره مشت محکم یجواب پسر

 نیزم یشده بود رو ریو دهانش سراز ینیکه از ب ینگه داشته بود تا خون نییکه سرش را پا یحال در

 :دینال زدیبر

 _هاتف... 

 ؟ی_هاتِف چ

 _افشار...

 ؟یکنیکار م ی_واسه ک

 بازش به او انداخت. مهین یهاپلک ریرا از ز رمقشینگاه ب هاتف

 _منو بکش...

 ؟ی_چ

 ندارم که بزنم... ی_منو بکش... حرف

 او چنگ زد. یو دوباره به موها دیخند کیستریه پرهام

 :دیصورتش غر یرو

 لطف رو در حقت بکنم؟! نیا دیچرا با ؟یراحت نیبه هم ؟یری_بم

 گفت: یشد و با اوقات تلخ ترکیبه آنها نزد سویآ

 !یزنیاما نم ،ی... تو حرف دارگمیرو م قتیاما من حق ؟یکه بزن یندار ی_حرف

 هاتف به راه افتاده بود. یهااشک

 زد: ادیبه خود داد و با خشم و اندوه فر یتکان

 _منو بکش...

 .آمدیاز موضع خود کوتاه نم سویآ

 خوبه؟! ینطوری! اکشمتی_حرف بزن بعد م

تو؟ د منتظر  یبود اون تواضع و فروتن نیا گفتن؟یکه م یبانو الماس یو بخشندگ یبود اون بزرگ نی_ا

 ...ریکار منو تموم کن و انتقامت رو بگ االی ؟یهست یچ

 نعره زد: پرهام

 تو دهن نجست. ختمیو دهنت رو ببند تا تک تک دندونات رو نر نییپا اری_صدات رو ب
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 دستش را باال آورد. گریبار د یبا کالفگ سویآ

 :دیپرس متیهاتف زانو زد و با مال یدوباره سکوت برقرار شد جلو یوقت

 .یمردن هنوز جوون ی_برا

 با عذاب گفت: هاتف

 .ستی_برام مهم ن

 ؟یسکوتت کن یکه جونت رو فدا شهیباعث م یچ ؟یزنی_چرا حرف نم

 ندارم که بدم... ی_نپرس... چون جواب

 پلک زد و گفت: یبا خونسرد سویآ

 !کشمتی_اما من نم

 داد. هیتک واریهاتف شدت گرفت و سرش را به د یهیگر

 :دیدوباره پرس سویآ

 و من بکشمت؟ ی_چرا حرف نزن

 !کشنی... اونا می_تو نکش

 .زیت شیهاشد و گوش کیبار سویآ چشمان

 ان؟ی_اونا ک

 .ی_هر ک

 یکنیجونتم در راهشون فدا م یو حت یبهشون وفادار ینطوریهستن که تو ا یهاتف؟ ک انی_اونا ک

 رن؟یگیخودشون جونتو ازت م یبر رونیب نجایاگه زنده از ا یول

 افتاده از آب چند بار باز و بسته شد. رونیب یهاتف همچون ماه دهان

 او را حس کرد مصمم ادامه داد: دیترس و ترد یوقت سویآ

رو از خالقم  یاشم. تواضع و بخشندگبنده یول ستم،یهاتف. خدا ن یدیهستم که تو شن ی_من همونجور

وقت  چیوقت... ه چیاما ه کنمیرو اداره م ی. جهانشترینه کمتر و نه ب ،ینیبیکه م نمیگرفتم. من هم ادی

. من با نهیبب بیچه بد، بخاطر من آس ایچه خوب  یکه کس دمیبزرگ و سرور ند یخودم رو در حد

رو  یجون کس لیدلی... من بکنمیمنافعم نم یفرق دارم. من افرادم رو فدا یکه تو بهش وفادار یاون

من و دخترم و دوستم  یبشم... من، من هستم هاتف! امشب باعث شد دهیتا بخش بخشمی... من مرمیگینم

از حق  یول دمیجواب نم یدرو با ب یوقته بد یلی. من خیبزن یحرف کنمیاما اجبارت نم مینیبب بیآس

. ما یو به حرفام فکر کن نجایا ینیبش یتونیم جهیدر نت ،یانسان بالغ هیبگذرم. تو  تونمینم زانمیعز

مطمئن  یکن یباهامون همکار یی. اگه نظرت عوض بشه و بخوامیگردیبرم گهیو دو ساعت د میریم
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بهت برسه،  یاز جانب کس یگزند ذارمیو نم دارمیزنده هستم تو رو هم زنده نگه م یباش که تا وقت

 تمیکار گهیو د کنمیولت م یمثل االن سکوت کن یی! اما اگه بخوایدشمنم باش یاگه دست پرورده یحت

 ندارم...

 را نگاه کردند. سویآ رتیهم با ح هیشد و بق ترظیپرهام غل یهااخم

 و غرض خود ادامه داد: نهیبا همان لحن بدون ک سویآ

در  یتیکه بر خالف من انسان ی! همونیریبم یکه بهش وفادار یو به دست همون کس یبر ذارمی_م

 .ستیوجودش ن

 .دیکنار کش یگریحرف د چیشد و بدون ه بلند

 .کردیگنگ نگاهش م یو حالت یختگیبا به هم ر هاتف

 واکنش را از او نداشت. نیاصال توقع ا انگار

آنجا را ترک  کیبه  کیاست و آنها هم  یجد مشیبه همه فهماند که تصم زینگاه تند و ت کیبا  سویآ

 کردند.

 خارج شدند. نیرزمیو پرهام از ز نیآرشاو سو،ینفر آ نیآخر

 یبه غم نشسته و درمانده یدر چهره گریبار د کیقبل از بسته شدن و قفل کردن در  سویآ چشمان

 هاتف افتاد.

 محکمش از آنجا دور شد. یهاکرد و با قدم یدرنگ

 

 

 

 بود. رهیسرش خ یبه سقف باال حرکتیشده و ب داریکه ب شدیم یمدت

 شیهاکدام از التماس چیحا به هگوش رو یول کردیاحساس گرما م مارستانیوجود لباس گله گشاد ب با

 .خوردیکنار تخت او نشسته و با ولع کمپوت آناناسش را م یصندل یرو الیخیبدهکار نبود و ب

 اش را در آورد.ناله یبخورد که درد صدا یخواست تکان لگونین

 برگشت. یقبل حرکتیدوباره به حالت ب پس

 از کمپوت آناناس را داخل دهانش گذاشت و گفت: یگرید یتکه لگونین

 !ایخورد ریت هیخوبه حاال  ؟یآخ و اوخ نازک نارنج ی_چته ه

 .فتدیباعث شد به خنده ب لگونیچپ چپ ن نگاه
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 جونم؟ تازه از دستت راحت شده بودم... یآخه بال یاومد ی_تو ک

 باز گفت: شیبا همان ن روحا

که  دمیاگه د ی... ولیکه مرد یمرد شت؟یپ امیخبر تلف شدن تو بشنوم و ن شهی... مگه منجای_بابا ن

... االن صبر کردم ایاون دن یدربست بر یکه با تاکس زنمتیم یجور هیخودم  یشیخوب م یدار

 یتمف ی... حلوا و خرما و غذاستیکه ن یرو تموم کنم بعد دست به کار بشم. شوخ خچالتی اتیمحتو

 !ادیب رمیقراره گ

 نثارش کرد و نگاه از او گرفت. یکوفت گونلین

 و خم شد تا صورتش را ببوسد. دیخند روحا

 !فته؟یقلبم به تاالپ و تولوپ م نمیساعت صورت نحست رو نب هیمن  یگی_قهر نکن عشقم، نم

 _روحا گورتو گم کن از جلو چشمم!

 زد و دوباره از او فاصله گرفت. یاقهقهه روحا

 را به شماره انداخت. لگونین یهاکه به در خورد نفس یاتقه

 شد. یهلن، هوتن و گرشا بادش خال دنیزده منتظر باز شدن در و وارد شدن پرهام بود که با د جانیه

 کرد حفظ ظاهر کند. یسع

 المصبش فقط در انتظار آمدن او بود... دل

 ؟یبه روز خودت آورد ی! چلگونی_ن

 دار گفت:زد و خش یامهیلبخند نصفه و ننگران گرشا  یجواب صدا در

 ن؟یدی_خوبم. شما از کجا فهم

 .دیها به سمت روحا و دهان پرش چرخچشم یهمه

 دهانش گفت: اتیدادن محتو نییرا نگاه کرد و بعد از پا یشاک لگونِ یچند لحظه بر و بر ن روحا

 !یمارستانیو ب یبرگشتم منم گفتم تو ناقص شد هویچرا  دنیپرس ه؟ی_ها؟ چ

 گفت: هیچشم از او برداشت و رو به بق لگونین

 به زحمت نبودم... ی_راض

 کنار گل گرشا گذاشت. زیم یپر زرق و برق شکالت را رو یبسته هوتن

 ؟یخورد ریشده؟ واقعا ت یچ یبگ یخواینم ه؟ی_زحمت چ

 .دیسرش دست کش یتخت کنار او نشست و رو یگوشه شه،یتر از همنگران و مضطرب هلن

 آهنگش گفت:و خوش فیظر یصدا با
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 سرت آورده؟ ییبال نیهمچ ی_ک

 .دیو منتظر آنها بست و لب گز رهیخ یهانگاه یچشم رو لگونین

 گفت؟یم دیبا چه

 !ن؟یداشت ی... چه توقعگهیدردسرا رو داره د نیداشتن تو خانواده هم هم سی_دو تا پل

 .ستیغم عالم نگر فارغ از یزده چشمانش را باز کرد و به روحا رتیح

 زد و با خنده گفت: یسوت هوتن

 _دوتا؟ چه خبره؟!

 کمپوت را برداشت و باز کرد. یقوط نیدوم روحا

 پا انداخت و گفت: یرو پا

 .ارهیتو آمارمون به وجود ب یرییتغ دیکارو ول کرده و خودشو بازنشسته، شا شونیکی نکهی_حاال ا

 :دیکنجکاو پرس لگونیرو به ن هلن

 ه؟یک یکی. اون ادمهی هانتیآ یی_دا

 انداخت: تیروحا دوباره پاراز یصدا

 _پرهام!

 : پرهام؟!هلن

 : پرهام؟!هوتن

 .گهید نیبار گفتم ملتفت بش هی شاال،یا نیستیپرهام پرهام... کر که ن هی_اِ چ

 گفت: یشد و با سردرگم کینزد لگونیبه تخت ن گرشا

 ن؟یتولد آذ یکه... اون شب باهات اومده بود مهمون ی_همون مرد

 زده خطاب به روحا گفت: رتینداشت که هلن ح لگونیاز جانب ن یجواب سوالش

 !ایبوده؟ اوه، خدا یانتظام یروی_قبال تو ن

 با خنده حرف او را ادامه داد: هوتن

 !یکن سیاالنه که شلوارتو خ یکنیحس م کنهینگات م ی_پس بگو چرا وقت

 بپرد. شیبه گلو وهیم یهااش باعث شد تکهفرو خورده یدر جا قرمز شد و فشار خنده روحا

 شد که... ییاونا بوده؟ جنا یسوءقصد به تو از طرف دشمنا یعنی... اوردمی: من سر در نگرشا

 بودن... دهی... دزدشمیی... زنداشیساعته... چند روز پ هی... گمیم ی... ابله... پس چگهی: آره... دروحا
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 را. اشیقدردان ایبزنند  ادیرا فر رتشیح دانستندیروحا که نم یمانده بود و چشمان زوم شده رو لگونین

 گفت: زانیآو یروحا هلن با لب و لوچه یهاسرفه انیم

 !!!؟یمرد شد نیآدم قحط بود عاشق ا لگون؟ی_ن

 .ستادیباز شد و پرهام در چهارچوب ا هوایدر اتاق ب دیبگو یزیلب باز کند و چ لگونین نکهیاز ا قبل

 گرشا خود را جمع و جور کرد و هلن وحشت زده بلند شد. د،یهوتن ماس یهالب یرو خنده

 .کردیبزند او را نگاه م رونیرا بشکافد و ب اشنهیکه مانده بود س یو با قلب دهیهم پر لگونیرنگ ن یحت

 .کردیرا مهار م شیهالم داده و سرفه یصندل یرو یروحا بود که با خونسرد فقط

 گفت: شخندیتمام شدند با ن یوقت

 !؟یعمو جون؟ راه گم کرد نورای_پارسال دوست امسال آشنا... از ا

 در را بست و جلو آمد. پرهام

 سوزن فرو کنن تو اون زبون وراجت! دمیروحا. م زی_زبون نر

 و گفت: دیفارغبال خند روحا

 آخه..._جووون... اخماتو بخورم 

 .لگونیشد بر آتش درون ن یمحو پرهام آب سرد لبخند

 آرام گرفت. یهم تا حدود هلن

 و گفت: ستادیتخت ا یسمت خال پرهام

 _حالت چطوره؟

 شده گفت: یخوشحال از برمال نشدن رازش با باد خال لگونین

 !امی_عال

 گفت: ینزاکتیکوچک کمپوت را به سمت آنها گرفت و با ب یکیچنگال پالست روحا

 ...کردیمن ناله م شیداشت پ شیپ قهیپنج دق نیبابا... هم گهی_چرت م

 تشر زد: یاما بدون شوخ میمال پرهام

 _روحا.

 _چشم، خفه شدم.

 تخت نشست و لب زد: یلهیانگشتان حلقه شده به دور م یرو لگونیسرد ن دست

 _مامانم...
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 پلک زد. نانیبا اطم پرهام

 .ادی_خوبه. االن م

 .دانستندینم زیآنجا ماندن را جا گرین و هلن دهوت گرشا،

 کردند تا بروند. یخداحافظ لگونیبا ن ستادنیمعذب ا قهیاز پنج دق بعد

 از او جدا شد. یسالمت یبا آرزو دیرا بوس لگونین یشانیپ مانهیصم هلن

 به خصوص هوتن را. کرد،یخروج آنها را دنبال م یو نافذ پرهام تا لحظه رهیخ نگاه

 از حد پرهام را حس کرده بود... شیتوجه ب نیخود او هم ا انگار

 .دیبرگشت و دست خود را کنار کش لگونیبسته شدن در پرهام به سمت ن با

 با اخم گفت: کردیرا نگاه م مارستانیاز ب رونیب یکه منظره یو در حال ستادیپنجره ا کنار

 .یتا تو مرخص بش میکنیصبر م یبه تهران. ول یسفر اجبار هی میبر دی_با

 .دیجا خورد و لبخند از لبانش پر کش لگونین

 ؟ی_چه سفر

 .میزنیاش حرف م_بعدا درباره

 دهانش را قورت داد تا بغضش را هم رد کند. آب

 _باشه.

به رفتن  تیقربان صدقه رفتن و نوازش او، با تذکر پرستار رضا ریدل س کیهم آمد و بعد از  سویآ

 رفت تا با خود ببرد.داد و دست روحا را هم گ

 یزود به زود به او سر بزند سر رو تواندیاست و م مارستانیالاقل پدرش در ب نکهیا دیبه ام لگونین

 بالشت گذاشت.

را نزد خود  دندیپلکیرا که آن اطراف م یگریکارن و دو مرد د مارستانیبعد از خروج از ب پرهام

بدهند و با  لگونیشش دنگ حواسشان را به ن دیکرد که با یادآوریبار دوم به آنها  یفراخواند و برا

 به او خبر بدهند. یبه خطر نیحس کوچکتر

 توانندیبخش هم آدم خودشان هستند و م یدو تا از پرستارها دیراحت شد که فهم یزمان سویآ الیخ

 حساب کنند. شانیرو

را تنها  لگونیمجبور شدند ن نیهم یکه به هافت داده بودند گذشته بود و آنها برا یساعت از وقت دو

 بگذارند.

آدام به طرف  ییو پرهام هم با راهنما سویبه عمارت به اتاقش رفت و آ دنیبه محض رس روحا

 حرکت کردند. نیرزمیز
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 _دخترت خوبه؟

 چطوره؟ تی_آره... آفرود

 .کشهیطول نم شتری. سرپا شدنش چند روز بششهی_هاندا پ

 داد. شیهانگاه از لبخند گرم او گرفت و حواسش را به قدم سویآ

 پرهام با سوءظن گفت: ستادندیا نیرمیدر ز یکه جلو نیهم

 _پس نگهبانا کجان؟

 کرد. یزیاخم ر آدام

 _چند نفر بودن؟

 _دوتا از پسرا رو گذاشته بودم جلو در مواظبش باشن.

 مکث کرد و با تعلل گفت: یالحظه آدام

 پرهام؟ یکنی_حس م

 آمد: انشانیبه م یبا نگران سویآ

 رو؟ ی_چ

 لب زد: پرهام

 خون رو... خون تازه... ی_بو

 به جستجو پرداختند. اطیح یدرختان قسمت پشت یو ال به ال دندیدو یو پرهام هر دو به سمت آدام

 .دندیکه دنبالش بودند رس یزیکه به چ دیطول نکش شتریب هیثان یس

 هر دو نگهبان... جانیب یهاجسم

 خودش نبود. اریآدام خارج شد به اخت یکه از گلو یاکالفه آه

 فرو کرد و گفت: شیرا داخل موها شیهاپنجه

 داشته باشه... یخوب یمعن نی_فکر نکنم ا

 پرهام تند شده بود. یهانفس

و در  دیقفل را شکسته د یوقت یکرد قفل آن را باز کند، ول یرساند و سع نیرزمیدو خود را به در ز با

 به مغزش هجوم آوردند. یشتریباز، افکار بد با سرعت ب مهیرا ن

 شده پرهام؟ ی: چسویآ

 در را کامل باز کرد و با نجوا گفت: پرهام
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 ...میکنینباشه که فکر م یزیاون چ دوارمی_ام

 شد. نیرزمیو با کنار زدن او وارد ز اوردیطاقت ن سویآ

 ها رساند.رفت و خود را به پشت قفسه نییها را پاپله عیسر

 ...نندیبود نب دواریبود که پرهام ام یزیهمان چ قایکه با آن مواجه شد، دق یزیچ اتفاقا

 سر خورد و نشست. وارید یهاتف ناباور و شکست خورده گوشه سریچشم برداشتن از بدن ب بدون

 نخوردند.کدام جا  چیبودند ه دهیبه صحنه رس رتریو آدام که د پرهام

 گفت: یدیبا ناام دیمالیدردناکش را م یقهیکه شق یرا بست و در حال شیهاچشم آدام

 .هیخود هیکه کار  دونمیم نوی... فقط اکنهیکار نم گهی_فکرم د

 گفت: یفرو رفت و با برافروختگ وارید یپرهام رو نیسنگ مشت

 م؟یاز وجودشونم خبر ندار یما حت یما آدم دارن ول نیهستن که ب یک نای_ا

 مقابلش لب زد: یصحنه خیم سویآ

 ست... اونقدر کهنه که عقل من و تو نتونه بخش قد بده...کهنه ینهیک هی_

 به سمت جسد هاتف رفت و کنارش زانو زد. آدام

 او را باال آورد و با اندوه گفت: یگره کرده مشت

 _با درد جون داده.

 را فشرد. شیبسته شدند و بغض گلو سویآ یهاچشم

 حق داشت که خود را مسبب مرگ آن پسر بداند. دیشا

 با تعجب گفت: آدام

 کنه؟یم کاریتو دستش چ خی_ م

 .ستادیبه سمت او قدم تند کرد و کنارش ا پرهام

 .شدیم دهیمشت پر خون هاتف د انیم یخیم

 بوده. نیهم اشی_انگار تنها سالح دفاع

 پرتاب کرد: یکیدر تار یریت یسردرگم بود ول پرهام

 .نوریا دهیخودشو کش مش،یبه اون کمد نشونده بود دهیتر آدام... ما چسبنه... بکشش اونطرف دمی_شا

 کند. شیکرد جا به جا یشده از خون سرخ هاتف را گرفت و سع سیخ یبا اکراه شانه آدام

 دادن آن به کمد دوباره کنار پرهام نشست. هیجا به جا کرد و بعد از تک یرا کم جسد
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 .دیکاویهاتف را م یخال یجستجوگر پرهام جا نگاه

 گفت: رتیتوقف کرد و با ح یانقطه یرو ناگهان

 رو... نجای_ا

 آن سمت گرفت. یاش را روو نور چراغ قوه دیخود را جلو کش آدام

 گفت: یشگفت با

 .ینیبب نویا دیبا سو؟ی_آ

 بلند شد و به طرف آنها آمد. شیغم زده و دودل از جا سویآ

 گفت: اقیو اشت شورینشست و ب انشانیم

 ه؟ی_موضوع چ

 نشان داد. سویرا لمس کرد و آن را به آ نیزم یحک شده رو ینوشته پرهام

 قبل از مرگشه. غامیپ هیکه  میتصور کن ای_ب

 سراغش... انیم دونستهی: مآدام

 دقت کرد. نیزم یشده بر رو یحکاک ینوشته یرفت و روباال گ سویقلب آ ضربان

 بنداز؟ تی... چی... به گذشتهی_نوشته که... نگاه

 با اخم ادامه داد: پرهام

 _جّدت...

 مبهوت زمزمه کرد: سویآ

 ه؟یمنظورش ک ؟یچ یعنی_

 نگاهش کند. جیآدام باعث شد به سمت او بچرخد و گ یرهیخ نگاه

 او و پرهام به گردش در آورد. نیابرو باال انداخت و چشمانش را ب آدام

 گفت: محتاط

 ...ستمیمن ن دی_مطمئن باش

 و پرهام رد و بدل شد... سویآ نیب یمعنادار نگاه

 

 

*** 



 

 behtarinromanha.irبرای دانلود جدید ترین رمان ها به وبسایت بهترین رمان ها مراجعه نمائید .                                     429

 اشر : بهترین رمان هان                          ندوری: زهرا با سندهینو                   طوفان)جلد دوم ماه خاموش( راثیرمان: م

 

 بودم؟ خبریاز جدم وجود داشته پس چرا من ازش ب یزیچ نی_اگه همچ

 زیم یاتاقش برداشته بود با عجله رو یرا که از صندوق بزرگ گوشه یینماکهنه و نخ ینهیفرش آدام

 در آن وجود داشت گفت: یاز شرمندگ ییهاکه رگه یپهن کرد و با لحن جد

 یکه اون موقع خبر ییبود که بعد از رامونا برسونمش دست دخترش. از اونجا یمن امانت شیپ نی_ا

من موند. شوک مرگ رامونا به کنار،  شیبود همچنان پاز زنده بودنشم مطمئن ن یاز الماس نبود و کس

 .فتادمیبه فکرش هم ن یو حت ختیبه هم ر زیهمه چ ییمعلوم شد الماس گم شده تو یوقت

 .ستادیبر چهره داشت ا یظیغل یهاکه اخم یاو و پرهام انیم سویآ

 شده است. اشیموجب آزردگ یاشجرنامه نیپرهام هم از وجود چن یخبریکه ب دانستیم

 ها توقف کرد.شاخه نیآخر یرا از نظر گذراند و رو نهیفرش یرو یهاآدام با دقت تمام نام انگشت

 نام الماس زد و رو به او گفت: یبار رو چند

 .کنمیکار رو م نیفرصت مناسب ا هیاضافه بشه. تو  نجایا دیتو هم با یها_اسم بچه

 .ستادیا ایرامونا و آند یهانام یگاه کنجکاوش در آخر رورا از نظر گذراند و ن نهیفرش یهمه جا سویآ

 رو شد.روبه یامنتظره ریو غ بیعج زیچ با

 .شدیهم ختم م یگریبه نام د ایخالف تصورش عالوه بر "رامونا" نام آند بر

 زده لب زد: رتیح

 _مانترا؟!

 شد و گفت: رهیناخشنود به اسم خ آدام

 و خواهر مادرت رامونا. ای_دختر ارشد آند

 او کرد و صامت ماند. یحواله ینگاه نامعقول سویآ

 از او نداشت. یهم دست کم پرهام

 .دادندیم هیقض نیخبر از ندانستن ا اشوستهیبه هم پ یابروها

 گفت: یخود احساس کرد با کالفگ یآنها را بر رو یو موشکافانه زیآمهیگال یهانگاه ینیسنگ یوقت آدام

و نخواهد دونست که  دونهینم یزیچ یدانا کس ریو پ امیلی. جز من و وخبرنیمثل شما ازش ب ایلی_خ

 وجود داشته. یآدم نیهمچ

 ه؟یمانترا ک نی: اپرهام

 ...یعنی_گفتم که... دختر اول مادربزرگتون 
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ازش  یجا اسم چیسرش اومده که ه ییو چه بال هیک قایبدونم دق خوامی. ممیدیما هم شن یبار گفت هی نوی_ا

 .ستین

 بگم واال... ی_خب... چ

 با حرص لب زد: سویآ

 _آدام!

 .ستیو چند لحظه آنها را نگر دیکش یپوف آدام

 هیتو  ایعوض شد و بانو آند زیافتاد که همه چ یاتفاق هیبشه. اما  ایبانو آند نی_قرار بود اون جانش

 ره.اون تو محفل بذا یدستور داد دختر دومش جا پا بیعج میتصم

 _خب؟

 !؟ی_خب چ

 شده بود. یعاص سویآ

 :دینال

 _آدام لطفا!

 اشتباه محض کرد. هی_خب مانترا 

 ؟ی_چه اشتباه

 که اون مثل تو بود. دونمیم نوی_فقط ا

 ن؟ی_هم

 گفت: یدگیکرد و با رنج یغرولند آدام

 شما و خاندانتون رو بدونم؟ یزندگ زیهمه چ دیبا دیکنی_چرا فکر م

 .دینپرس یزیچ گریکوتاه آمد و د سویآ

 گفت: یقبل تیپرهام با همان حساس اما

 ست؟_مانترا... زنده

 پوزخند زد. آدام

اش رفته... به هر حال به خاله دیکنیاز اون چه که فکرش رو م شیکه الماس ب نهیا قتیحق ،یدونی_م

 !کشهیخون خون رو م

 کار آدام وا رفت. زیم یصندل یبه آن رو توجهیگذاشت و ب اشیدلخور یاو را به پا یطعنه سویآ
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کند و او را به  ریآزار دهنده بود که عرقش را سراز یبه قدر خاستیکه از درونش بر م یحرارت

 بکشاند. یمرز کالفگ

 .ستیتون معلوم ناونم مثل الماس گم شده ی_پس زنده و مرده

 : تو سرنوشت هر دوتونم مادرانتون دخالت کردن.آدام

 رو ترش کرد: سویکه به آدام انداخت، رو به آ یادوستانه ریبعد نگاه غ پرهام

 .یاز گذشته داستان به هم بباف ستی. الزم نیینجای_تو االن ا

 بود که به حرفش دلگرم شود. یتر از آنآشفته سویآ

 گفت: ربطیب

 اره؟یبالها رو مانترا سرمون م نی_ا

 سکوت هر دو مرد بود. جوابش

 بلند شد و گفت: شیاز جا ناراحت

حق دونستنش رو  تیو آفرود امیلیدرز کنه. فقط و ییجا نمینب مونه،یم جایاتاق همن نیا یها_حرف

 دیبندازم... به ام هانیبه دورب ینگاه هی رمیاما م ستدهیفایتالشم ب گهیبهم م یحس هی نکهیدارن. با ا

 شد. رمونیدستگ یزیچ نکهیا

 دار آنها اتاق را ترک کرد.سکوت ادامه در

 ...ریمشغول بود و افکارش درگ فکرش

 و آن هم مانترا بود... دیرقصیچشمان مغمومش م شیاسم پ کی فقط

 ...کردیدرک نم اصال

 ...آمدیعقل جور در نم با

 کردند؟یپنهان م گرانیشخص را از د نیمادرش و مادربزرگش وجود ا دیبا چرا

 ظالمانه از خانواده و محفل طرد شد؟ نیچن نیمرتکب شده بود که ا یمگر چه گناه مانترا

 .ستادیراه از حرکت ا یانهیم

 داد. هیتک واریخلوت آن استفاده کرد و به د از

 کرده بود. ریرا هم درگ شیپاها ضعف

 زمزمه کرد: دهیبر نفس

 _چرا من مانترا؟

 کرد. یبزرگان را هم شوکه و عصب یهیو بق امیلیو چشمشان شیکشته شدن هاتف، آن هم درست پ خبر
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آرامشش را از دست دهد، از کوره در رفته و بعد از به صف کردن تمام  آمدیم شیکه کم پ پادرا

بود که اگر بداند  دهیخط و نشان کش شیبلند رده، برا یاعضا یهیجمع کردن بق یکارآموزان و حت

 کدامشان خائن است خودش سر او را خواهد زد.

 که هاتف را کشته بودند... همانگونه

 آرام گرفت. یاز گذشت دو روز محفل کم بعد

 بود. سویآ یبرا هایتازه شروع بدبخت اما

 ...خزان

 کوچکش... خزان

 نرود. رونیاو به ب یهیگر یدر اتاق را بست تا صدا پرهام

 هیگر یسوزناک یآرام ول یافتاد و با صدا نیزم یکه کنارش بودند به زانو رو یبه افراد وجهتیب سویآ

 کرد.

 خزان مشکل دارد... گفتندیم تازه

 همه روز... نیاز گذشت ا بعد

 اش داشتند...مدت او را خفه کردند و با دروغ ساکت نگه نیا تمام

 پرهام دخترش را از او دور کرد... یحت

 گرفت. فشیظر یهامشت انیاو را م یقهیشد و  دهیبه طرف پرهام کش ارادهیب

 گفت: ادیفر با

 ؟یگیاالن؟ دخترم بدبخت شده و تو تازه بهم م ؟یگی_االن بهم م

 برگشت. هیرا رها کرد و به سمت بق او

 همان تن صدا گفت: با

و  یآدام... خودت دختر دار اریسرت رو باال ب د؟یمشکل دخترم رو از من پنهان کرد ی_به چه حق

 د؟یکردیم یبا من همدرد ینطوری... اارهیبه قلبت م یچه درد و رنج دنشیدر عذاب د یدونیم

 .دیدستان پرهام شد و او را به عقب کش ریلرزانش اس یهاشانه

 پس زدنش را نداشت... قدرت

 بازوان او ضجه زد. نیهمانجا ب پس

 تن من... یمن گره خورد... چرا پاره اهیوشتت به روزگار سمن... چرا سرن یبای_دخترم... خزان ز

 و جلو آمد. اوردیاو را تاب ن زیانگحزن یهاناله امیلیو
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 و در آغوش خود گرفت. دیکش رونیدستان ب انیسر تا پا لرزانش را از م جسم

 ...سویشد بر آتش درون آ یآب تگرشیحما دست

 پاک شوند... هایراحت نیمحال بود که به هم هایآثار سوختگ اما

 به خدا باشه دخترم. دتی_ام

 گفت: هیبه پشت او چنگ انداخت و با گر سویآ

بزرگ شدن چطور  یوقت ام؟چارهیب رانیتا م بختماهیکنم؟ خزان س هی... از غم کدوم فرزندم گرامیلی_و

 اهیه خاک سخودم رو هم ب یها... من بچهستیبخشش ن قیمثل من ال یتو روشون نگاه کنم؟ مادر

 نشوندم...

 گفت: زیآمو اعتراض دیرنج امیلیو

 .کننیمثل تو افتخار م یهات به داشتن مادر. بچهسویآ ستیها در شان تو نحرف نی_ا

 به دستش داد. ینشاند و دستمال یصندل نیترکینزد یرا رو سویآ

 .دیخط کش شیهابا وجود پاک کردن صورتش، باز هم رد اشک بر گونه سویآ

 دایبر درد خزانش هم پ ییبند کرد، دوا زادهایپر یهارا به اشک رانیهمانطور که دست م خواستیم

 کند.

 گفت: یدرماندگ با

 ست؟ین یراه چیازش خالص شد؟ ه شهیمهارش کرد؟ نم شهی_نم

 انداخت و آرام جواب داد: ریاو نگاه کند سرش را به ز یبه چشمان باران کردیکه شرم م کارن

 ندارم... ی_نظر

 را از سر گرفت. هیدوباره گر سویآ

 و رنجش خزان را نداشت. یلحظه ناراحت کی تحمل

 ادیرا در آغوش بکشد فر شیهایقراریب خواستیاو دلش را لرزانده بود و م یهابه پرهام که اشک رو

 زد:

 _بهم دست نزن.

 زد. رونیبه آنها از اتاق ب توجهیو ب دیجا پر از

 واردش شد. هوایرا به اتاق خزان رساند و ب خود

 کرد. یکوتاه میاو شوکه بلند شد و تعظ دنیکه با د بافتیدختر مو بلندش را م یداشت موها سلما

 _بانو؟
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 دار و هشدار دهنده گفت:به سمت خزان قدم برداشت و خش سویآ

 سلما. رونی_برو ب

 د.چون و چرا اطاعت کر یب اشیبا وجود جا خوردگ سلما

 بترساند. توانستیرا م یهر آدم سویکالم آ تیجد

نشست و با بغض  کردیاو را نگاه م شیبایز یتخت کنار خزان که با چشمان گرد شده یرو سویآ

 .ستیصورت قرص ماهش را نگر

 دل ناالن گفت: در

 ریمن... چرا دخترم رو از االن اس ینداره خدا یاگهیگناه د یو سادگ تیجز معصوم رهینگاه خ نی"ا

 "؟یکرد یزندگ یهاطوفان

 شد. کیبه او نزد یاندک دیبا ترس و ترد خزان

 داشت. ازین سویآ یهاکردن یبه مادر کردند،یبا ترحم نگاهش م یاریروزها که بس نیا

 کنارش وقت بگذراند. ریدل س کی آمدیم شیکم پ گریکه د ییسویآ

 او دراز شده بود در هوا ماند. یشانیشده بر پ ختهیر یلمس موها یکه برا سویحرکت خزان دست آ با

 و به آغوش مادرش پناهنده شد. اوردیتامل طاقت ن یبعد از کم خزان

 یموها خت،یریاشک م صدایکه آرام و ب نیپاره شد و در همان ح شیدر گلو گریبار د سویآ بغض

 اش را نوازش کرد.فرشته یبافته مهین

 _مامان؟

 بود. رانشیم یصدا نیا

 مکث برگشت و به در باز اتاق نگاه کرد. با

او را  یهایقراریب فیبود و با حزن و بالتکل ستادهیدست در دست پدرش در چهارچوب در ا رانیم

 .کردینگاه م

 را رها کند و به سمت آنها قدم تند کند. نیبود تا آرشاو یکاف سویدست آ یاشاره کی

 .ستیسرشان گر یو آرام باال دیغم زده هر دو فرزندش را به آغوش کش سویآ

او را بر پشت  تگریحما یهابعد دست یزد و کم اشینیب ریز کینزد یااز فاصله نیادکلن آرشاو عطر

 خود احساس کرد.

کوچکش را در آغوش گرفت و بدون بر زبان آوردن  یو با وقار، سه عضور خانواده نیسنگ نیآرشاو

بر  یزندگ یهااز جانب طوفان یگزند نیترکرد که اجازه نخواهد داد کوچک یادآوریبه آنها  یسخن

 وارد شود... زانشیعز
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*** 

 

 .افتیبا پرهام تا چند روز ادامه  سویآ نیسر سنگ رفتار

 شته بود.مرخص شده و به خانه برگ مارستانیهم از ب لگونین

 مرتب کرد. لگونین یپتو را رو ریاخ یقهیبار سوم در پنج دق یبرا یبا وسواس خاص سویآ

زشت به نظر برسد و او  خواستیکه نم یبا لحن دانستیمادرش را نم یحال دهیشور نیا لیکه دل لگونین

 را ناراحت کند گفت:

 روم. یپتو بکش ستین ازی... گرمه، نهی_مامان جان کاف

 و خجالت زده پتو را کنار زد. دیلب گز سویآ

 ...گفتیراست م چارهیب دختر

 به پتو داشت؟ یازیگرما چه ن نیا در

 و نگران گفت: دیخود را باال کش یتخت کم یرو اطیبا احت لگونین

 افتاده؟ ی_اتفاق

 کرد لبخند بزند. یسع ،یتخت نشست و هر چند تصنع یکنار او لبه سویآ

 !؟ی_نه، چه اتفاق

 ؟یکرد هی. چشمات پف کرده و توشون قرمزه. بخاطر من گرستگهید یجا هی_آخه هوش و حواست 

 اش سر جنباند و گفت:خوشحال از جور شدن بهانه سویآ

 ...گهی_مادرم د

 لبخند زد. نانهیغمگ لگونین

 .شمیبهترم م یاشکات بشم. بخدا من خوبم مامان. به زود یفدا ی_اله

چندتا محافظ  رونمیب اتییبمونن. دا نجایا شتیپ انیتهران. سلما و هاندا مسمت  میفتی_امروز راه م

جبران  دمیحساست تنهات بذارم، اما قول م طیشرا نیگذاشته که حواسشون به خونه باشه. مجبورم تو ا

 کنم.

 :دیگنگ پرس لگونین

 _جبران؟
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 گفت: یواقع یبا لبخند نباریا سویآ

تو و روحا  یبرا میریگیخونه کوچولو هم م هیتهران.  یبرا میریبگ تویتا انتقال ادی_باباتم همراهمون م

 !کنه؟ینم بیدانشگاه که ع یبر ریدو هفته د یکی. دیاونجا خوابگاه نمون گهیکه د

 .کردیها پرواز مدر آسمان لگونین

 لب زد: شوکه

 _من؟ تهران؟ واقعا مامان؟

 تکان داد. دییتا یبه نشانه یسر سویآ

 شکفت و با نفس بند آمده او را نگاه کرد. لگونین یهالب یرو خنده

 دهانش گرفت و ناباورانه گفت: یرا جلو دستش

 !؟یشد یمن... باالخره راض ی_خدا

خصوصا  ،یفتیاز دوستات جدا ب خوادیاما دلم نم یلحظه هم ازم دور بش هی یدوست ندارم حت نکهی_با ا

که  یقول بد دیرفتم که اونجا مراقبت باشه. اما تو هم باروحا. امروز با گرشا حرف زدم و ازش قول گ

 .یغافل نش نجایاز ا

 برداشت. زیصورت او خ دنیبوس یبرا هوایکرد و ب یسرخوش یخنده لگونین

 گفت. یرفت و آخ بلند ادشی یکشدن زخمش خوش ریبا ت اما

 را ببوسد. اشیشانیاش گرفت و خودش خم شد تا پاو خنده یاز هول و وال سویآ

 غرق شد. یوصف نشدن یدر لذت لگونین

هم ماند تا از مادرش و  سویدهد و آ یجا نیها را برد تا در ماشچمدان نیاز صرف ناهار آرشاو بعد

 کند. یخداحافظ لگونین

 زد. رونیها را گرفت و از خانه ببه هاندا و سلما دست بچه گریاز چند سفارش د بعد

 .بردیو خزان را با خود م رانیم

بود و در  ستادهی( کنار ون اSteven) ونی( و استDavid) دیوید ن،یکاتر یبه همراه برادرها پرهام

 .دادیآنها گوش م یهاسکوت به حرف

 و به او دوخت. دیرا حس کرد به سرعت نگاهش را باال کش سویحضور آ یوقت

 نشاندن اخم بر صورتش و کج کردن راهش بود. سویواکنش آ یول

 کرد. تیبا آمدن او دستش را گرفت و به داخل ون هدا نیآرشاو

 گرفت. یسوار شد ک کنار او جا قهیهم بعد از چند دق خودش
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 او لبخند بزند. یشد که بتواند به رو نیمانع از ا دیدو سویآ یهاکه پشت پلک یگنگ خاطرات

هم  نیروز پرهام و آرشاو نیو مانند ا رفتیم شیپ ییناهموار و روستا یاکه در جاده دیدیرا م یون

 همراهش بودند...

 .دیبه خود آمد و پرهام را پشت فرمان د نیحرکت ماش با

 او بود. یرو نهیاز آ نگاهش

 و رو گرفت. دیرا در هم کش شیهااخم دوباره

 دستش نشست. یپرهام رو دست

 زم؟یشده عز ی_چ

 کرد،یرا نوازش م شیگذاشته بود و او موها رانیم یپاها یبه خزان که سرش را رو ینگاه سویآ

 انداخت و آرام جواب داد:

 _نگران نباشم؟

 گرفت و مهربان گفت: دهیرا ناد قتیطفره رفتن او از گفتن حق نیآرشاو

 .میکه ما هست ی_نه تا وقت

 هر حرکت سر به خودش و پرهام اشاره کرد. و

 داد. هیتک نیسرد ماش یشهیسرش را به ش سویآ

 افتاده بود. لیسو ادیبه  دوباره

 بود... نیهم هم یسفر اجبار نیا لیدل

 زده و بلند گفت: حسرت

 ه؟یتون چ_خب... برنامه

 به او کرد و بدون فوت وقت جواب داد: ینگاه گذرا اما پر احترام دیوید

 .میکه مرده باش یقسمت از بدن کس هیدنبال  دی_با

 جا خورد و صاف شد. سویآ

 ؟ی_چ

 شانه باال انداخت و گفت: دیوید

استفاده شده. مثل جسد، ناخن، مو،  ایدن نیوصل کردن روحش به ا یاز بدن مرده که برا ی_قسمت

 کمه. یلیخ یخاکسترش. البته احتمال طلسم شدن آخر یحت ایدندون و 

 _و بعدش؟
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خانم.  میکار نی. ما هر روز در حال انجام امیخالص بش دشیتا از شر روح پل میسوزونی_بعدش اونو م

 .دیبه حرفام نداشته باش یشک

قسمت از  هیکه  دیسرش اومده، چطور توقع دار ییجسد طرف کجاست و چه بال میدونینم ی_اما ما حت

 !م؟یکن دایبدنش رو پ

 گفت: یتمندیبا لبخند خونسرد و رضا دیوید

 .دی_به احتمال نود درصد سوزونده شده. شک نداشته باش

 د؟ی_از کجا مطمئن

 کمک راننده جواب داد: یصندل یاز رو ونیتاس

کار ماست خانم، پس  نی. امیزنیروح سر و کله م هی تیآزار و اذ یکه با ماجرا ستیبار ن نی_اول

 .دیبهمون اعتماد کن

 .دینپرس یزیچ گریزبان به کامش گرفت و د سویآ

 .آمدیخوشش نم چیبحث ه نیا از

 ...انداختیبر اندامش م لرزه

 ایدن یچند ساعت هم که شده فارغ از غم و غصه یبگذارد و برا نیآرشاو یشانه یداد سر رو حیترج

 را خواب بدزدد. شیهاچشم

 بود. هانیفلور و آ یاولشان در تهران خانه مقصد

خانه از جانب صاحب یتعجب و شگفت زدگ دنشانیکه قبال با آنها هماهنگ کرده بودند، رس ییآنجا از

 نداشت.

 بپرد در آغوش خود بلندش کرد. نییپا نیاز ماش نکهیبا شوق خزان را قبل از ا فلور

 کنان گفت: خنده

 وروجک. شهیخوشحال م دنتی_اوتانا از د

 گره زد. اشنهیس ریکوچکش را ز یهارا غنچه کرد دست شیهالب خزان

 به جانب گفت: حق

 !شمیحال مخوش دنشیاز ازل دوست داره منم از د شتری_هر وقت گفت منو ب

 رفت. سهیاز خنده ر فلور

 .دیزد و لپ او را کش یلبخند مچهیکه داشت ن یبا وجود ظاهر سخت هانیآ



 

 behtarinromanha.irبرای دانلود جدید ترین رمان ها به وبسایت بهترین رمان ها مراجعه نمائید .                                     439

 اشر : بهترین رمان هان                          ندوری: زهرا با سندهینو                   طوفان)جلد دوم ماه خاموش( راثیرمان: م

 کردیرا نگاه م شدیم ادهیاز ون پ نیراه بود و به کمک آرشاو یکه خسته ییسویکه با چشم آ یحال در

 گفت:

 نشد که دختر خوب! گهیاز تو دوست داره؟! د نه د شتریبگه ازل رو ب ادیم رانی_م

 .دیرا به آغوش کش سویدلتنگ آ یو کوتاه ول ستدیگذاشت تا کنار برادرش با نیخزان را زم فلور

 کردند. ییکه همراهشان آمده بودند آنها را به داخل راهنما بهیبا دو برادر غر هانیاز آشنا شدن آ بعد

و وادارش کرد  دیچیپ شیبه دور پا یزیدر چ یرا به خانه گذاشت از همان جلو شیپا سویکه آ نیهم

 .ستدیبا

 را بغل کرد. یمو خرگوش یدختر بچه یشد و با لبخند کسل خم

 ...سوی_عمه آ

 عشق عمه؟ ی_ازل قشنگم... خوب

 گذاشت. شیاش را به نماافتاده و کرم خورده یهادندان فیزد که رد یالبخند بامزه ازل

 .دیربان لپش را بوسلبخند او و مه ینیریضعف رفت از ش سویآ دل

 پرهام دوباره او را هدف گرفت. نیدر کنند نگاه سنگ ینشستند تا خستگ یوقت

 تا نگاهش کند. دیخزان را به خود فشرد و باز هم نچرخ ریدلگ

 که کنارش نشسته بود دوباره سر به سر خزان گذاشت و با عشق گفت: فلور

 برنیو هم از تو به ارث م انیهات خوشگل از آب در مکه بچه گفتمی_نگاش کن آخه... از همون اولم م

 !سو؟یآ ینگاه کن! مدل موهاشو عوض کرد اشویچتر نی... تو رو خدا انیهم آرشاو

 .کردیم شیصدا سویآ یخودمان یهادر جمع فلور

 .شناختندینام م نیرا با هم سویهم آ شیهاهم بود که بچه نیهم یبرا

حرکت آهسته  کیخزان بود با  یشانیپ یکه دستش رو ییاز غم شد و از آنجا زیدوباره لبر سویآ وجود

 بر فلور آشکار شود. لشیاو را کنار زد تا دل یهایچتر

 گرفت. یرا حزن و اندوه فراوان شیو جا دیفلور پر کش یهااز لب خنده

 دلسوز و نگران چرا... ینگاهش ترحم نبود، ول یمعن

 .سویتوام آ یرو ینبودم... شرمنده شتونیروزا پ نیکه ا خوامی_معذرت م

 او را فشرد. یخزان برداشت و خواهرانه شانه یشانیدست سالمش را از پ سویآ

خودش رو داره.  گاهیاما خانواده هم جا میمسئول فمونیدرسته که در قبال محفل و وظا ه؟یچه حرف نی_ا

 که من ازش غافل شدم... یزیچ
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 یعالمت رو یرو شیموها یچتر ریبا مهر صورت خزان را لمس کرد و نامحسوس از ز فلور

 .دیاو دست کش یشانیپ

 که خودش هم به آن اعتقاد نداشت گفت: یلحن با

 رفت. نیبزرگتر که شد از ب دی. شاستیمعلوم ن ادی_ز

 نگفت. چیه گریو د دیکش یآه سویآ

کرد تا استراحت  تیهدا شانیهاشام مفصل آنها را به اتاق کیمختصر و  ییرایپذ کیبعد از  فلور

 کنند.

 دهندیم حیرا رد کردند و گفتند که ترج شنهادشانیبا کمال تشکر پ دیویو د ونیبود که است یدر حال نیا

 بمانند. نیدر ماش

 نزدند. یناچارا قبول کردند و حرف یول امدیو فلور خوش ن هانیمسئله چندان به مذاق آ نیا نکهیا با

 یسر و صدا به پشت بام رفت تا در هوا یشد و آرام و ب داریب هیزودتر از بق سویروز بعد آ صبح

 خلوت کند. یاندک شیگرگ و م

 گذاشت. ریحالش تاث یو رو ختیمزاجش را به هم ر یتهران کم یچند که هوا هر

 ایدن یخون گرفته و پر دردش را به رو یهانشست و به رسم عادت چشم یاگوشه حوصلهیو ب دلسرد

 بست. شیهایرحمیو ب

 نه. ایزنگ بزند  لگونیشده بود در حال کلنجار رفتن با خود بود که به ن داریکه ب یوقت از

 ...آوردیدلش تاب نم آخر

 و قرار نداشت... آرام

 تنگ... شیهاهیو هوا را در راه ر فشردندیقلبش را م شیهایمادرانگ

 گذاشت که بماند. بشیرا همانجا داخل ج یلعنت کرد و گوش را طانیش

 !کرد؟یرا زابرا م چارهیوقت صبح چرا دختر ب نیا

 گرفت. یقیعم دم

خود را در آغوش  یهااستفاده را کرد و شانه تینها اشدهیدختر خشک یتحرک شبانه قیدقا نیآخر از

 .دیکش

 کنار گوشش گفت: ییرایمردانه و گ یصدا

 وقت صبح؟ نیتو هوا ا یکفترها رو بشمر ی_اومد

 اصال جا نخورد. اشیآمدن پرهام را خبر داده بود، از حضور ناگهان شیهاکه حس ییآنجا از
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 ادامه داد. شیهاهمچنان به بسته نگه داشتن پلک یاتوجهیب با

 فرو کرد. شینشست و سرش را داخل موها یچوب یجعبه یکنار او رو پرهام

 .کردیو رو م ریرا ز سویآ شیهانفس

 لب گفت: ریو ز دیخود را کنار کش ظیغ با

 _نکن...

 فاصله گرفتن را به او نداد. یاش حلقه شد و اجازهپرهام دور شانه دست

 همان حال گفت: در

 .انصافیب یریگیاش ازم رو م. همهرمی_نگاهم کن تا آروم بگ

 شد. رهیاو خ یکه در نگاهش مشهود بود به چشمان طوس یبا رنجش سویآ

 گفت: ناراحت

 برادر؟ میام رو از منه مادر پنهان کرد؟ داشتکه راز بچه یرو نگاه کنم؟ کس ی_ک

 دست برد. شیاو را رها کرد و داخل موها یکالفه و عصب پرهام

 کردم بخاطر خودت کردم. ی. هر کارسوی_درکم کن آ

 ؟یدونستیاز خودم م شتریام رو ب_بخاطر من؟ تو صالح بچه

 !یکنی. االنم همون کارو میکردیخودتو داغون م ی_داشت

 .زدیبود در چشمان فرو رفته در تاالب غمش دو دو م سویآ یکه رو یفشار

 هم فشرد و تلخ گفت: یرا رو شیهادندان

پرهام  یدرد منو بفهم یپدر نشد ؟یدار یجونمه... چه توقع زیتنمه... عز یامه... پاره_چون بچه

 !کردیام کور نمات به من چشمتو رو احساسات مادرانهوگرنه توجه

و  تیعصبان دیبزند و باز هم باعث تشد یگریو سکوت کرد تا مبادا حرف د دیابرو در هم کش پرهام

 اندوه او شود.

عضو  نیغم بر صورت آخر یذره نیترکوچک دنیدل خودش بود که تماما چشم شده بود تا با د مقصر

 اش بلرزد.طلسم شده یمانده از خانواده یاقب

 رو در رو نشود. ریتا با آن چشمان طلبکار و دلگ دیکش ریبه ز نگاه

بلند شد و  ز،یسحرخ هانیشده باشند، خصوصا آ داریهم ب هیبق دادیکه آفتاب باال زده بود و احتمال م حاال

 برگشت. نییپا
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 شانیرو شیمشکل پ یساعته درباره میگپ ن کیصرف صبحانه آمدند و بعد از  یبرا نیکاتر برادران

 رفتن گذاشتند. یبنا

 شیهافلور و بچه شیو خزان را پ رانیاستقبال کرد و م میتصم نیاز ا الیفرار از فکر و خ یبرا سویآ

 راحت بروند و به کارشان برسند. الیگذاشت تا با خ

 د.هم که قرار بود اداره برو هانیآ

 خود رها کرد. ینهینشست و نفسش را از بند س نیاز بستن در ون دوباره کنار آرشاو بعد

 گفت: کردیم قیتزر سویهم به جان آ یادیز یو خاص خود که انرژ یشگیبا لبخند هم نیآرشاو

 ؟یدی_شب خوب خواب

 لب غر زد: ریز یبا اوقات تلخ سویآ

 گوشم گذاشت؟! ریتو ز یعاشقانه یها_مگه زمزمه

 .دیخند محابایب نیآرشاو

 است. امدهیبدش هم ن نیهمچ سویکه آ دانستیم خوب

 فشرد و با عشق گفت: نهیاو را به س سر

از بتم  یابود و االنم همونه... پس ازم نخواه که لحظه دنتیادعام پرست یاول عاشق ی_همون روزا

 غافل بشم.

 گفت: یزیر یاز خدا خواسته در آغوش او آرام گرفت و با صدا سویآ

 المصب؟! کردمیم کاریمن چ ی_تو نبود

 ها را به سمت خود جلب کرد.او غرق خنده شد و توجه یاز "المصب" آخر جمله نیآرشاو صورت

 نشست. شیکج سر جا یحالش بهتر شده بود کمر صاف کرد و با لبخند یکه کم سویآ

 :دیپرس دیوید که گذشت یمدت

 _خب... مقصد اولمون کجاست؟

 شد. ادهیو پرهام پ ستادیلحظه ون ا همان

 گفت: سرد

 ...لیسو یقبل ی_محل زندگ

 هجوم آورد و بر او قالب شد. سویآ ینهیبه س ایغم دن دوباره

 مقابلش کرد. ابانیبه خ یآمد و نگاه نییاز ون پا هیبق همراه

 بود و پر درد.... آشنا
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 آور...از خاطرات عذاب پر

 زمزمه کرد: ناخشنود

 عموش؟ ی_خونه

 بود که تلخ گفت: دهیرا شن شیپرهام صدا ایگو

 _نه پس من!

 در هم رفت و با به راه افتادن او به دنبالش حرکت کرد. سویآ یهاسگرمه

 فرستاد. یبلند لعنت یو با صدا ستادیپرهام ا دندیچیخم جاده را پ نیاول

 بود. یصبخورده و ع کهی

 :دیو با شک پرس ستادیکنارش ا ونیاست

 شده مرد؟ ی_چ

 .دیکالفه به ساختمان مقابلش اشاره کرد و دست به کمر چرخ پرهام

 زده بود. بتیاو مبهوت و مص یهم به اندازه سویآ

 مقابلش چشم دوخت. دیو به مرکز خر دیرا باال کش نگاهش

 نداشت... امکان

 ...یمحال زیچ نینه چن داشتیقرار م کیو پ کیش یآپارتمان هشت طبقه کی دیبا نجایا

 :دیبلندش زد و نال یبه موها یچنگ دیوید

 _نه...

 کرده بود. تیهم سرا نیو عجز آنها به آرشاو یدیناام

 کرد و گفت: سویآ یحواله ینگران نگاه

 ساختن؟ دیو جاش مرکز خر دنی_کوب

 :دیبه او رفت و توپ یموردیب یچشم غره پرهام

 !زنهیبهمون چشمک م هیاون ساختمون قبل دارنی... االن برش مهیکاغذ واری_نه جلوت د

 .دییدندان سا سویآ

 و سکوت کند. ندینداشت دوباره هوار شدن پرهام را سر همسرش بب خوش

 ...ینابسامان تیوضع نیهم در چن آن

 و اون؟ نیبه ا یپری_چته م
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 او را هدف گرفت و پوزخند زد. روحیپرهام چشمان خشم گرفته و ب زیت نگاه

 جوان! ی_شرمنده بانو

 داخل ون برگشت. یبلند یهاآنها پشت کرد و با قدم به

 او برداشت و به سمت دو برادر برگشت. یآلودش را از رونگاه غضب سویآ

 بشه، نه؟ دتونیعا یزیچ گهید نجای_فکر نکنم از ا

 سر تکان داد.با تاسف  ونیاست

 دوم؟ ی: و نقشهدیوید

 گفت: دیپا عوض کرد و با ترد سویآ

... البته بعدش همون خونه شد کردیم ی... با من زندگموندیمن م شیپ یمدت هی... نجای... الی_سو

 گاهش...شکنجه

 دو برادر به سمتش هجوم آوردند. هر

 _خب؟

 ادامه داد: وسیمعذب و ما سویآ

 مونده... یخال نیو زم دنیاونجا رو هم کوب دمیرفتم و د رانیکه برگشتم ا شی_ده سال پ

 .ستادیبه آسمان ا رهیو خ حرکتیب یکرد و مدت یوار پوفکالفه ونیاست

روش  یاگهیفروخته شده؟ ساختمون د یملک به کس اد؟ینم ریاز اون خونه گ یسرنخ ی_مطمئن

 ...شهیکه نم ینجوریباشه، هم یزیچ هی دیساختن؟ با

 مردد نگاهشان کرد و بعد از چند لحظه گفت: سویآ

 ...میبنداز ینگاه هی میداره بر ی_خب... چه اشکال

جمله  نیگفتن ا نیح سویمتوجه حال خراب آ نکهیبدون ا د،یجه رونیاز چشمان هر دو برادر ب یبرق

 باشند.

 خشکش زد. هیچند ثان یلب آدرس را به پرهام داد و او برا ریز سویداخل ون برگشتند آ یوقت

 چشمان به آتش نشسته سمت او برگشت و لب زد: با

 _کجا؟!

 مرتعشش کرد: یصدا یچاشن تیخود را نباخت و جد سویآ

 که. یدی_شن

 .ستیکردن ن دایپ یبرا یچی_اونجا ه
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 نداره... یبیسر زدن که ع هیبود.  دی_شا

 به زبان آورد: هیقض نیضعف او را در ا ینقطه قایشد و دق رحمیب پرهام

 یبرا یلیخ ادت؟یو فر غیهات و جضجه یکه پر شده از صدا ییجا ؟ینیزندانتو بب یبر ییخوای_م

 ؟یاونجا مشتاق دنید

 لباسش مشت شدند و با چشمان به خون نشسته به او زل زد. یرو سویآ دستان

 شیو سر جا دیقب کشبرسد جوابش را نداد و ع هیبه گوش بق شانیکه دوست نداشت بگو مگو ییآنجا از

 نشست.

 منحوس ده سال قبلش راند. یالهایبه سمت و یادیشد و با سرعت ز یعصب شتریاز سکوت او ب پرهام

 نپرد. رونیاز دهانش ب یزیو باز هم تحمل کرد تا چ دیلب به دندان کش سویآ

 از خود نشان دادند. یادیز یزهیو انگ اقیاشت دیویو د ونیمتوقف شد طبق معمول است نیماش یوقت

 داد. هیبه ون تک نهیافتاده و دست به س ریز یشد و با سر ادهیآخر از همه پ سویآ

 .کردیحال او را درک م نیآرشاو

 نکرد و اجازه داد در حال خودش باشد. یگریاش حرکت دفشردن شانه جز

و  ستادندیا الیو یصاف شده و خال نیزم یرو شده بودند روروبه چیکه دوباره با ه نیکاتر برادران

 درمانده به اطراف چشم چرخاندند.

 !شدینم دایپ یگریبه درد بخور د زیچ چیعلف سبز ه جز

 !!!شه؟ینم دایدختره پ نیاز ا یاثر چیه یخاک یکره نیا یرو یعنی_

 فرو برد و باعث شد ناخودآگاه نگاه باال بکشد. رتیرا در ح سویپرهام آ لیمیآلود و بغضب یصدا

 :دیبود انداخت و غر اشیخود که تا پنج سال قبل محل زندگ یالیبه و ینگاه پرهام

 اون خونه رو انتقال دادم انبار. لیوسا بی_قبل از تخر

 قدم برداشت. الیهمان و اطیبه سمت در ح و

 .کردیم احساس لرزش شیبود و در پاها دهیخشک شیسر جا سویآ

چنگ انداخت و با چشمان گرد شده و نفس تنگ شده به  نیشده به لباس آرشاو نیو با سر سنگ سست

 شد. رهیبلند پرهام خ یهاقدم

 مشت زد. گرشیو با حرص به کف دست د ستادیراه ناگهان از حرکت ا یانهیم پرهام

 کج کرد. مانینر یالیرا به سمت و راهش

 و همسر و فرزندش هنوز ساکن همان خانه بودند. دایآرش
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 هم پشت سرشان آمد. نیبه دنبالش راه افتاد و آرشاو دانستیاو را نم ریمس رییتغ لیکه دل سویآ

 .ستادیگذاشت و کنار ا فونیآ یدست رو پرهام

 را اطیدر ح یحرف چیبود که شوکه و بدون زدن ه دهیآنها را د ریاز آن طرف تصو مانینر انگار

 باز کرد. شانیبرا

 مانیکار پرهام جمع کند نر نیا لیدل دنیپرس یآب دهانش را ببلعد و توانش را برا سویآ نکهیاز ا قبل

 .ستادیا شانیرواز داخل خود را به استقبال آنها رساند و با نگاه شگفت زده و به شوق آمده روبه

 کرد و گفت: یاافتاد اخم بامزه نیچشمش به آرشاو تا

 !کنه؟یتهران مغزتو رگ به رگ نم یهوا گهیشد داداش؟ د ی_چ

 با او دست داد. مانهیزد و صم یجانیلبخند ب شیهایمشغولبا وجود اضطراب و دل سویآ

 اشاره کرد و گفت: اطیبه داخل ح رغضبیو پرهاِم م نیخوش و بش کوتاه با آرشاو کیبعد از  مانینر

 تو... دییدر؟ بفرما ی_چرا جلو

 در دهانش پرهام خشک گفت: سویزبان آ دنیاز چرخ قبل

 .اریب میکنار یالیو یدایکل ایو شوهرش برن داخل، تو با من ب سویآ میستی_نه تنها ن

 به وضوح جا خورد. مانینر

 کرد. قیبه دو گودال ژرف و عم لیچشمانش رفت و آنها را تبد اهیس یاز دو گو حس

 شود.دهان گ کردیکه به پرهام نگاه م همچنان

 آرام و خفه بود:  شیصدا

 ؟یکنار یالیو یدای_کل

 ه؟یبیعج زیسابقم چ ی_آره. رفتن به خونه

 .یداشت داشوی. از اون گذشته... خودت کلی_تو اونجا رو اجاره داد

 ی: تو باعث و بانگفتیم یزبانیانداخت که با زبان ب سویبه آ ینیکرد و نگاه سنگ یغرولند پرهام

 !یآمده هست شیپ طیشرا

 در سرکوبش داشت گفت: یکه سع یکرد و با خشم مانیرو به نر دوباره

فردا برگردن، دوما من کف دستم رو بو نکرده اون خونه االن مسافرتن و قراره فردا پس ی_اوال ساکنا

اون  ریتهران ممکنه نقش عوض بشه و از شانس خراب منه المصب کارم گ میدیرس یبودم که وقت

 خودم تو... یبرگردم خونه ای یاریب یری. حاال مفتهیخونه ب

 ؟یچه کار ؟یا... چه نقشهیریبدون ترمز م یدار یگازشو گرفت نمیبب ستاییوا قهید هی_
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 یاز جوش یریجلوگ یانداخت و برا انشانیخود را به م سویرفت آ یپرهام که رو به کبود صورت

 گفت: ستینگریآنها را مکه مشکوک و با کوه اخم  مانیپرهام خطاب به نر یشدن دوباره

 ینیبیکه اونجا م یاما االن واقعا وقت تنگه. اون دو نفر مانینر دمیم حیبعدا برات توض نی_بب

اون خونه  یدای. اگه کلمیمعطلشون نگه دار میتونیکمک باهامون اومدن و نم یو منتظرن برا ستادنییوا

که سرمون نازل شده خالص  ییبال نیو بده بهمون تا هر چه زودتر از ا اریلطف کن برو ب یرو دار

... میبنداز نشیرزمیبه ز ینگاه هی میبر دی... فقط بامیستیفضول هم ن میندار ی. با خود خونه کارمیبش

 لطفا. مانینر

 و کامال صادقانه گفت: حیآنها بو برده بود صر تیبه ن شیکه انگار کماب مانینر

 زیبشه. چ بیزد و بعدش داد تخر شیآت الشیتمام وساات رو با _پرهام خودش بعد از اون اتفاق خونه

 .یکنکاش کن یازش به جا نمونده که بر یسالم

 بسته شد. سویآ دهان

 نیبر خالف ا یاش برهاندر چهره دیو آزرده به پرهام چشم دوخت تا شا یشل شد و شاک شیهالب فرم

 .ابدییب مانینر یادعا

 اعتراف گفت: نیاز ا یتیگرفت و با نارضا یدم عصب کی پرهام

 رو... زی_نه همه چ

اش و باطن آن نشان از حرص فرو خورده دادیتمسخر م یکرد که فقط در ظاهر بو یاتک خنده مانینر

 داشت.

 اش برگشت.پر از حرف به چشمان پرهام نگاه کرد و باالخره به سمت خانه یدر سکوت یاندک

 نرو. یی_جا

 پرهام کالفه را هدف گرفت و ناراحت گفت: سویآ طاقتیرفتن او دوباره نگاه دلخور و ب با

مشکل نداشتم،  بشیبا تخر ؟یکرد یام خالحرصت رو سر خونه رانی_اون موقع بعد از رفتن من از ا

 ؟یزد ششیچرا آت گهید یول

 و بر او خشم گرفت. دیچرخ سویبه سمت آ گشتیم دنیتوپ یکه به دنبال بهانه برا پرهام

نداره... اما اول صبر کن شر اون دوست  یبیع چیه ؟یمشتاق یلیها خباز کردن دفتر گذشته ی_برا

 افتاد؟! م،یخاطرات رو نبش قبر کن مینیرو از سرم کم کنم بعد بش مصرفتیب

به  ن،ی." به آرشاوایب ریرو آورد ازش بگ دایکل مانیو بعد گفتن: "نر دیکوب یبر در آهن یمحکم مشت

 به راه افتاد. یکنار یالیبه سمت و پشت کرد و سویآ

 زد: ادیفر یاارادهینشست و با بغض ب اشدهیقلب از هم پاش یرو سویآ دست

 !مصرفینگو ب لی_به سو
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 :دیکش غیو ج ختیبدتر به هم ر دیپرهام را د یتوجهیب یوقت

رو  نایاز ا شتری... حقته که بیو غرورت دوست من رو ازم گرفت ی... با خودخواهی_نابودش کرد

 پرهام! رهیگدامن گناهی! آه بیبکش

 راه متوقف کرد. یانهیپرهام و او را م یهاشد به قدم ریزنج شیهاحرف ینیسنگ

 شیبود که مانند خنجر به پاها لیاز مرگ سو سویآ یساله زدهیسکوت س نیهم درد شکسته شدن ا دیشا

 حرکت را از او گرفت. یارایفرو رفت و 

 شد. رهیخ سویبار آگشته به چشمان اشکو گم نیو غمگ دیمکث چرخ با

 و ندامت... یمانیپش یادنبال ذره به

 نه... اما

 ...زدندیم ادیو چند ساله را فر نیغم چند کیاز  یها فقط خشم و دلخورچشم نیا

 ...شتریبا شدت ب نباریا یول شهیهم مثل

 تر از قبل غرش کرد:و کوبنده تررحمیاش را به سمت او دراز کرد و بانگشت اشاره سویآ

که  ی... همونرهیاش رو بگبودم خودش برگشته تا تقاص دل شکسته یاعرضهی_چون من دوست ب

 برات نداره... یارزش چیو ه یکنیخطابش م مصرفیب

 اطیآنها به داخل ح یبه همه اعتنایاو ب یسرزنشگر و هشدار دهنده نامش را صدا زد ول نیآرشاو

 شد. دیقدم گذاشت و از نظرها ناپد نماینر

 چشم دوخت. شیرو گرفت و صامت به پاها سویآ یخال یاز جال پرهام

 کردینگاهش م یدردو هم یکه با ناراحت ینیاز چشم در چشم شدن با آرشاو خواستیهم م دیشا

 کند. یخوددار

اش در خود فرو را در ذهن مرور کند و با هر دفعه سویآ یهاحرف یماند تا کلمه به کلمه همانجا

 .زدیبر

 یرا رو دهایکل کردیآنها را نگاه م رتیکه با ح یدوباره برگشت و در حال مانیکه نر دینکش یطول

 سراند و گفت: نیآرشاو یدست دراز شده

 چش شده بود؟ سوی_آ

 جواب داد: یزیر یبا اخم و نجوا نیآرشاو

 .مینبود، بر یمهم زی_چ

 .امی_باشه منم باهاتون م
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*** 

 

 گذاشت و کنارش نشست. زیم یاو رو یرا جلو یچا ینیس دایآرش

 او جا خورده بود، خوشحال هم شده بود. یو ناگهان موقعیهمان اندازه که از حضور ب به

 زده گفت: جانیو ه روگشاده

 فقط اونا اضافه بودن؟! ن؟یاوردیها رو ن_پس چرا بچه

 و حال بود. حسیه گرفته و بالعادفوق سویآ

 بر لب نشاند و کوتاه جواب داد: یکور نکردن ذوق او هم که شده لبخند مات یبرا اما

 _آوردم.

 !نمشون؟یبی_اِ؟ خب پس کجان؟ چرا نم

 .هانیآ ی_خونه

 .شهیبفهمه خوشحال م مانیاومده پس اونموقع. نر لگونمی_ن

 _اون نه.

 گفت: آوردیادا در م شیو برا دیخندیاو م یکه به رو یرا آز آغوش او گرفت و در حال ناینار دایآرش

 گه؟ید دیمونی_چه بد... خب ناهار م

 ...گهیوقت د هی... بمونه دای_نه آرش

 پکر شد و دلخور گفت: دایآرش

 .نیدونیو فلور قابل نم هانیآ یما رو به اندازه دونستمی_نم

 دانستیرا نداشت و نم یو تعارف خودیب یهابحث نیسر و کله زدن سر ا یواقعا حال و حوصله سویآ

 چطور او را قانع کند که دست بردارد.

اومدنمون به تهران هم مربوط  لی. دلمیستی... ما تنها ندایبهت که گفتم آرش ؟یزنیکه م هیچه حرف نی_ا

مرده  شیها پسال لیسو دنیفهم یازم سراغش رو گرفتن و وقت اشیمیقد ی... دو تا از دوستالهیبه سو

 ازش مونده که... یادگاریچندتا  هینکنم گفتم  شونیراه ینطوریهم نکهیا یناراحت شدن. منم برا

 ...میمهمون دار زمیعز دا؟ی_آرش

 اش به در جلب شد.ناتمام ماند و توجه مانینر یجد یبا صدا شیهادروغ

 آن پوشاند. ریاش را هم ززده رونیب یو آن چند تار مو دیدستپاچه شالش را جلو کش دایآرش
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 و بلند گفت: ستادیبغل سرپا ا نایاز سر و وضع خود مطمئن شد نار یوقت

 .دیی_بفرما

 به اجبار بلند شد. زین سویآ

 وارد خانه شدند. دیویو د ونیو پشت سرش است نیبه همراه آرشاو مانینر

نفر از درگاه رد شد و پا به  نیکه پرهام آخر یتا زمان دییپایدر را م یچشم ریز سویجستجوگر آ نگاه

 خانه گذاشت.

 زدن اطراف نداشت. دیهم به بلند کردن آن و د یاعالقه چیبود و انگار ه ریبه ز سویمانند آ سرش

ها اوقاتش تلخ شده خانه نیمنقطه و افتادن چشمش به ا نیاز قدم گذاشتن در ا سویآ یهم به اندازه او

 بود.

 .دیو کودک او را بوس دیرا به آغوش کش دایمعذب شود برادرانه آرش نکهیبدون ا نیآرشاو

 .ستادیو کنار ا دیو خوشنود خند نیشرمگ دایآرش

 پچ زد. یزیبهانه کنار گوش او چ نیو به هم ردیرا از او بگ نایجلو آمد تا نار مانینر

 سر جنباند و به آشپزخانه رفت. دییتا یهم به نشانه دایآرش

 به سمت آنها برگشت و گفت: مانیمحض رفتن او نر به

 .دیراحت حرف بزن دیتونیم ادهی_فاصله تا آشپزخونه ز

 گرفت. سویرا به سمت آ یامطمئن شود و جعبه دایتا از نبود آرش دیگردن باال کش نیآرشاو

 .یکه انجامش بد یو دوست داشته باش ادیخوشت ب زایچ نی_گمون نکنم تو از ا

 گذاشت. شیپا یکهنه را از او گرفت و رو ییمقوا یزده جعبه رتیکنجکاو و ح سویآ

 شد. دیباز کردنش هم ترد یو برا ستیداخلش چ دانستینم

 من جا گذاشته باشه؟ یتو خونه تونهیم یچ لیسو ن؟یکرد داشیپ المیوسا نی_از ب

 _نه.

 باال آمد. ارادهیسرد و مغموم پرهام مقاومت کند و سرش ب یبرابر صدا نتوانست در سویآ گردن

 ادامه داد: کردیلرزان او نگاه م یهااز مردمک ریغ یاکه به نقطه پرهام

 خودم بود. لیوسا نی_ب

 .آمدیم رونیب انتهایو ب قیعم یاز قعر چاه ییگو سویآ یصدا

 ...یاز هر نوع حس زندگ یعار
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 ؟ی... گفتی_چ

 پرهام فقط او بود. یهاحرف مخاطب

ارسام خبردار شدم و بهش  یهاکه از نقشه یهمون روز یعنیچند ساعت قبل از مرگش...  لی_سو

 دونستیپشت سرش خراب شده... م یهانداره و پل یبازگشت گهید دونستیمن بود... م شیگفتم... پ

 یهااون روز مرگ رو کنارش حس کرده بود... اون... چشم دی... شادهیبه آخر خط رس گهید

رو به زبون  یاگهیاسم د چیغم و حسرت بود... جز تو ه یایو غرق در در فروغی... باشیعسل

 ...آوردینم

 اش برسند.چانه ریتا به ز کردندیم یشرویپ سویسرد آ یهاگونه یآرام و روان رو اشک

 بماند؟ یود و همچنان به قوت خود باقسخنان را بشن نیا توانستیم چطور

 ...کردیرا حس م لیو رنج سو درد

 ...دیشنیرا در مغز خود م شیهاغیج یصدا

 ...دیدیو تار خود م سیچشمان خ یاش را جلوو به اشک نشسته گناهیب چشمان

 اش را...بر باد رفته یآرزوها یحت

 یروزها نیکه آخر یبود، در حال دهیها را قبال تجربه کرده و در ذهنش به ثبت رستمام آن لحظه انگار

 عمر او را کنارش نبود...

و ساده بافته بود. گل سرش رو برداشت. اونو داد  بای_قبل از رفتنش دست برد تو موهاش. اونا رو ز

 ...یدست تو... گفتم باشه ول به من و گفت اگه نتونستم جون سالم به در ببرم برسونمش به

 کرد؟یاو حس م یبغض را در صدا یبود که تقال سویفقط آ ایآ

 نزد... یحرف

 آن گل سر را به او رسانده بود... شیده سال پ پرهام

 انتقال داد... سویکه همراهش به دل و جان آ یغم دردناک و

 و در درون خود زجر بکشد. ندیپرهام نب یسر کج کرد و چشمانش را بست تا عذاب را در چهره فقط

 فرو برده بود. شیرا درون موها شیهاخم شده و دست شیپاها یرو پرهام

نگاهم کرد که مجبور شدم چشمام رو به روش  یجور هیبره دوباره برگشت...  خواستیم ی_وقت

 ی... طورنرویمخمصه بکشمت ب نیتا از ا یلب تر کن هی... گفتم فقط کافدمیببندم... بهش گفتم نجاتت م

کرده تا  داشی... قبول نکرد... گفت سالها دنبال پدرش بوده و حاال که پیکه انگار از اول هم نبود

... واضح بود که قصد جا زدن کنهیفرار نم ارهیرو به زبون ب هاشهیسواالتش رو ازش بپرسه و گال

که برش داشت  دمیبود... فهم یچیق هی زمیم ی... روخوردیاگه سرنوشتش با مرگ گره م ینداشت، حت

 ی... بافت موهاممحزونش نگاه کن یباعث شد چشم باز کنم و به چهره یزیچ دنیبر یبعد صدا کمیو 
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به درد  زیچ هیاون جعبه گذاشت که اون روز به عنوان  یو... با ظرافت... تو دیرنگش رو بر ییطال

 حالتیکوتاه شده و ب یو با غم به موها زیم یاتاقم رو اشغال کرده بود... گذاشتش رو ینخور گوشه

 من بود... منه... منه... ی... براشیادگاری... نمیا دی... شادیسرش دست کش

 مجال حرف زدن نداد. گرید بغض

 هم فشار داد تا اشک در آنها حلقه نزند. یرا رو شیهاو چشم دیخود کش یبه چانه یدست

 ...دیخریبه جان م نهیو سوزش قلبش را در س دیباریم صدایب سویآ

 را به او نگفته بود؟ نهایوقت ا چیپرهام ه چرا

 روز سکوت کرده بود؟ نیتا به ا چرا

 مملو از ندامت لب زد: ییاندوه و صدا با

 _پرهام...

 به سمت در رفت. یبلند یهابلند شد و با قدم پرهام

 چند لحظه چشمانش را ببندد. یبکشد و برا ریت سویشدن در پشت سرش باعث شد قلب آ دهیکوب

 شکست و در جعبه را باز کرد. بغضش

کرد و با حسرت بر آنها دست  دیرا تشد اشهیکه داخلش قرار داشت گر یاطالگونه یهبافته شد یموها

 .دیکش

خود درون  یپناهیو ب ییدر تنها لشیو آن روز سو بافتیموها را م نیا شهیخودش هم نکهیا تصور

 .آوردیآنها انگشت ُسرانده بود قلبش را به درد م

 کرد: ناله

حکم  یداشتم که با امضا ی... من چیدیمرگ رو به تنت مال یبه پدرت و پ ی_بخاطر من پشت کرد

نبودنت کنارم بهتر از  یباعث شد که فکر کن یمن؟ چ یایمد یرو بهم ثابت کرد تیمردنت وفادار

 ؟یخورد خواهر وندیبه دوستت هست؟ چرا سرنوشت تو با من با پ انتتیخ

 چسباند. نهیجعبه را بست و آن را به س در

 احترام به او و احساساتش زمزمه کرد: تیبا نها ونیاست

 ماجراها تموم بشه. نیا دییخوای... اگه ممشیبسوزون دی_با

 .یخانم سلطان دیکرده باش دنظریتجد هیاونم  یفکر کنم بهتره درباره ؟ی: اون گل سر چدیوید

 دار گفت:از جا بلند شد و خش سویآ
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از سرش باز شد  دیپریم شیاز رو آت یوقت شیسال پ یسور. چهارشنبهکمی_داده بودمش به دختر کوچ

نابود شدن اون گل  یاز خزان برا شتریها... اون روز من بشعله نیموهاش سر خورد افتاد ب یو از رو

 کردم! هیسر گر

 و گفت: دیکش ینفس راحت دیوید

 هم نداشته. یخطر چیاوصاف انگار ه نیرفته و با ا نی_پس از ب

 چشم چرخاند. اطیزد و در ح رونیبدون جواب دادن به او همراه جعبه از خانه ب سویآ

 که پرهام آنجا نباشد. دادیم احتمال

 کند. دایاو را کجا پ دانستیم

 به راه افتاد. یکنار یالیزد و به سمت و رونیب اطیح از

 باز بود. مهین اطشیح در

 را هول داد و وارد شد. آن

همانجا با تفنگ به استقبالش رفت  قایدق ش،یسال پ زدهیکرد که س دایپ یهمان درخت یهیسا ریرا ز پرهام

 پا گذاشت. ریو غرورش را ز تیشک شیهمان شب بود که جلو اش،یینمابرعکس قدرت یول

 زد. شیشد و با بغض صدا کشیاز پشت نزد لرزان یهاقدم با

 نداد. یجواب پرهام

 و ماتم زده گفت: مانیپش سویآ

وقت از  چیخودش خواست راهش رو انتخاب کنه؟ چرا ه لیکه... سو یوقت نگفت چی_چرا... چرا ه

 ؟یخودت دفاع نکرد

 .دیآرام و با تامل به سمتش چرخ پرهام

 .زدیم سویبه جان آ شتریچشمانش ن یسرما

 له کرد. شیپا ریانداخت و ز نیآن را به زم یهیگرفت و بق گارشیاز س یقیعم پک

 گفت: دهیو رنج روحیفرو کرد و ب شیهابیرا داخل ج شیهادست

 .کردیبه حالمون نم یفرق گهی. تبرئه کردن خودم دی_تو قبال قضاوتت رو کرده بود

 .دیکش یبه آسمان کرد و نفس رنجور و مقطع یزیآمنگاه التماس سویآ

شان کدام از چشمان پرهام پنهان نبودند و او همه چیدر حرکاتش مشخص بود که ه یملموس یقراریب

 نظر داشت. ریرا ز

 دوباره نگاهش را به او معطوف کرد و ناالن گفت: سویآ
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که رهام ازت تو ذهنم  یتیذهنهمه مدت تو رو مقصر مرگ دوستم بدونم؟ چرا  نیا ی_چطور اجازه داد

 انصاف؟یب ینداد رییساخته بود رو تغ

 کرد. رانیرا و سویآ شدیم دهیچشمان پرهام د ریکه ز یاشک برق

 ...ختیکرد و قلب او آن گونه فرو ر رانیکه و یراست به

 نیو ب دیکش رونیاز پاکتش ب یگاریشده و خود را گم کرده بود که دوباره س یعصب یبه حد پرهام

 آتش زد. سشیخ یهالب

 .اوردیاشک او را در ب توانستیکس نم چیه سویاز آ ریغ به

 جانش بود... یدختر بال نیا

 جان... یبال

 نیب گارینخ س کیکه تمام خشم و اندوهش را سر  یگرفت و در حال رانیو و رانیح یسویاز آ رخ

 اش گفت:دورگه یبا صدا کردیم یانگشتانش خال

 ام به تو چشمم رو نسبت به احساساتت کور کرده...توجه ی_امروز گفت

 خاک را مشت کرد و لب زد: سویآ

 _اشتباه کردم...

 از چشمش روان شد. یگریشفاف و براق د یگرفت قطره گاریکه از س یهمراه با کام سوم پرهام

دارد  گذردیدر حال رخ دادن است و هر لحظه که م یبود که انگار درون مغزش جنگ یجور حالش

 .کردیم اشوانهید

 وار گفت:عذاب چشمانش را بست و زمزمه با

 ...سویآ ی_کورم کرد

 .ندیو حال داغان او را نب سیانداخت تا صورت خ ریو سرش را به ز دیلب گز سویآ

 کرد. ستنیشروع به گر یمحزون یسر باز کرد و با صدا بغصش

 شد: نییلرزان پرهام دوباره باال و پا یچانه

بود و تو  امیرو... چشمات دن پدریب یِ ... چشمات کورم کرد... منه عوضیکورم کرد ایدن یهمه_رو 

نداشت چه برسه  یرو که نقطه ضعف دست خود ی... پرهامیکردنشون کورم کرد غیبا هر بار در

 دشمن...

 گذاشته بود با عجز گفت: یکه جعبه را کنار سویآ

هنوزم همونطوره...  یو احساسات فرق کرده باشه ول طیراش دیمن تو مشتت بود... شا ی_تمام زندگ

 پرهام؟ یکشیرو به رخ م یچ
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 شد. رهیگزنده به چشمان ملتمس او خ یپرهام منقبض شد و چند لحظه با نگاه فک

 زانو زد. شیخود را به رساند و جلو یبلند یهاگام با

 را در مشتش خاموش کرد. گاریس نباریخود ا گریاش را گرفت و با دست دچانه زیآمخشونت

 از درد قلبش... شتریداشت اما نه ب درد

 :دیاش غرهم چفت شده یرو یهادندان نیصورت او گرفت و از ب یمشت را جلو همان

 مشت؟ نیاز ا یازش؟ ناراحت ی_ناراحت

له شده و خاکسترش به  گاریاز هم فاصله داد س دیلرزیآشکارا م یرا که بخاطر فشار عصب انگشتانش

 .ختیر نیزم یرو

 پرخاش کرد: یباالتر یاو تکان داد و با تن صدا یچشمان وحشت زده یاش را جلوباز شده دست

 ؟یخوایم نویا ؟یرها بش ینطوریا خوادی_دلت م

 زد: غیصورت او ج یبه ستوه آمد و دلخور رو سویآ

 !خوامی... من نداشتنت رو نمفتمیازت جدا ب خوامیاز برادرم رها بشم... نم خوامی... نمخوامی_نه... نم

 کرد دوباره بلند شد. شیبا خشونت رها پرهام

 :دیکش ادیسرش گذاشت و رو به آسمان با عجز فر یدو دستش را رو هر

 ؟یکنیم یرو ابر میمهتاب یبرام؟ چرا شبا یشی_پس چه مرگته المصب؟ چرا نقطه ضعف م

 آورد. نییسوزانده بود را پا گاریخود را به او رساند و آن دستش را که با س سرمهیآس سویآ

 او زل زد و با التماس گفت: زیآمچشمان نمناک و جنون به

 ؟یگذریازم نم ؟یبخشی_بگم غلط کردم خوبه؟ منو م

 و دوباره مشتش کرد. دیکف همان دست او را بوس یسوختگ

 اند.خود چسب یقهیرا باال آورد و به شق آن

 ادامه داد: لرزان

که ازم  یبه حال اون روز یوا یندارم... ول یامشت گله نیندارم... از اسارت ا یا_خدا شاهده که گله

 ...یو رد بش یبگذر

 و گفت: دیمشت پرهاِم بهت زده را محکم به سرش کوب هیگر با

بخاطر  شیپرهام... )صدا گذرمی... به خدا قسم نمگذرمینم یکه بهم متحمل کرد ی_اونموقع از گناه درد

 ...گذرمی:( نمرفتیم لیها تحلهق زدن

 پرهام باز شده و سر او را گرفته بود. طاقتیب مشت
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 گذاشت. سویصورت آ گرید یمهین یرا هم باال آورد و رو گرشید دست

 را در قاب دستانش باال آورد و آزرده نگاهش کرد. صورتش

 .گذاشتیم شیصداقت کالمش را به نما شدیاو حس م یهاکه در ناله ییو تمنا یدرماندگ

 دار گفت:و خش خفه

تو جام  یجون پرهام... تو زهر شد یکه ازت بگذرم بال اوردمی_ازت بگذرم؟ راحت به دستت ن

 یکرد کارمیچ سو؟یباهام آ یکرد کاری... چاهمیتو قلب س یماهم... درد شد یجلو یشرابم... ابر شد

 ؟یریگیرو هم ازم م یبا هر پشت چشمت همون زندگ یتارم ول یبه زندگ یدیکه رنگ بخش

 را داخل دهانش جمع کرد و بعد از چند لحظه با بغض گفت: شیهالب سویآ

 برادر؟ یاز وجود ماه خاموشت ناراحت ؟یازم ناراحت ؟ی_تو چ

 زد و همانجا نگه داشت. اشنهیسر او را به س ریخسته و دلگ پرهام

 .دیرا بوس سویآ یموها شیهاروان اشک لیو س شیهاشد و با وجود لرزش لب خم

 و مذبوحانه گفت: دیکوب اشنهیسر او به س دوباره

 اگه ناراحت باشم... ادی_لعنت به من ب

 در آغوش او جمع کرد. نیو خود را مانند جن دیبا بغض خند هیگر انیم سویآ

 .دیکش نییود به پارا هم با خ سویبه زانو در آمد و آ پرهام

 خود فشرد. ینهیبه س شتریاو برد و سرش را ب شانیپر یموها ریز دست

 غصف زمزمه کرد: با

تو خودم  ی... دردم باشخرمتیرعدتو به جون م ی... ابرم باشکشمتیبا جون و دل سر م ی_زهرم باش

 ناراحتم... امیاز قلب لعنت ستم،ی... از تو ناراحت نکنمتیحبس م

 :دینال سویآ

 ؟یبخشیجونت رو م یمنو؟ بال یبخشی_م

 نفس در کرد و نجواگونه گفت: یبا فرسودگ سویآ

 ...دمی_بخش

 ؟یکنی_قضاوت نابجام رو فراموش م

 _کردم...

 ماه شبت... یبرا ؟یخندیماهت م یبرا ؟یخندی_برام م

 داد. هیاو تک یشانیرا به پ اشیشانیو پ دیغم زده خند سویآ یدر برابر سر باال آمده پرهام
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 آنها را ربود. یسیو با هول و وال خ دیچشمان او دست کش ریپژمرده و متاثر ز سویآ

 نگذارد. یباق شیهااز اشک یاثر چیه خواستیم

 .دیاو را باال آورد و باز هم بوس یکف دست سوخته بعد

 قلبش گذاشت و چشمانش را بست. یعذاب وجدان آن را به رو با

 سویدردمند و در هم آ یچشم گشود و به چهره یرا درونش حس کرده بود با نگران یرییکه تغ پرهام

 .ستینگر

را در  شیهاناله سوینبود و در عوض آ گاریس یسوختگ یاز جا یاثر گرید دیدستش را پس کش یوقت

 .کردینطفه خفه م

 .دیبر خود لرز یالحظه پرهام

 چه کرده بود؟ سویآ

 شد. رهیاش خاو گذاشت و به صورت عرق کرده یهنیس یو بهت زده دست رو آشفته

 زد: حرص

 ؟یمنو دق مرگ کن یخوایدختر؟ چرا م یکرد ی_د چه غلط

 و رنجور گفت: دیاش لب گزدر برابر درد جانگداز قلب مچاله شده سویآ

 _مجازات... اشتباهم... بود...

 .کردیانگشتانش حس م ریو ناهماهنگ قلب او را ز فیضع یهاتپش پرهام

 .ختیاعصابش را به هم ر شتریب سویپر درد آ لبخند

 خود قرار داد. یزانوها یخواباند و سرش را رو نیزم یرو یلحظات یاو را برا پرهام

 ...فکریب یوانهی_د

 خارج شود. سویآ یشده نیسنگ ینهیاز س افته،یتا درد انتقال  دیطول کش قهیدق چند

اش دارد به راه بغل او گرفته بود تا سرپا نگه ریدستش را ز کیکه  یرا بلند کرد و در حال سویآ

 افتادند.

 .ستیبار پرهام را نگربا سر به جعبه اشاره کرد و غم سویآ

 جعبه را بردارد. نباریبنشاند و ا نیزم یناچار شد دوباره او را رو پرهام

 .دیکش رونیب بشیبافته شده را برداشت و فندکش را از ج یمو دسته

 دوخت و ناراحت گفت: ریگاهش را به زن سویآ

 _انجامش بده.
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موها نگه داشت و با چشمان بسته شده به انتظار  یکوچک فندک را انتها یشعله یدرنگ چیبدن ه پرهام

 .ستادیا

موها را انداخت  یانگشتانش حس کرد، دسته کیو گرما را نزد دیچیمشامش پ ریسوختن مو که ز یبو

 و صاف شد.

 .ستادندیداخل جعبه ا یطالگونه یسوختن موها یرا بلند کرد و هر در در سکوت به تماشا سویآ دوباره

 پرهام مشت شد و لباس او را در چنگ فشرد. ینهیس یرو سویآن بود که دست آ یآخرها

 او را از آتش رو به خاموش گرفت و کنار گوشش پچ زد: یرو پرهام

 روحش در آرامشه... گهی_تموم شد... د

 نگفت. یزیاش را در حصار دستان او پنهان کرد و چصورت به عرق نشسته سویآ

 حرف زدن زبان باز کند و بغضش پاره نشود. یبود که برا محال

 جعبه شروع به سوختن کرده بود. یمقوا حاال

کامل تار به تار آن موها، قبل از دوباره سر گرفتن آتش آن را با  یاز نابود افتنی نانیبعد از اطم پرهام

 پا خاموش کرد و حرکت کردند.

 رو صدا کنم. هیبق رمیم ،ینیبش نیماش یتو برمتی_م

دوست منه و  دای... آرشمیباش نجای_نه پرهام... نه... حاال که مشکل حل شده... بهتره ناهار مهمون ا

 ...میدلشونو بشکن تسیدوست تو... انصاف ن مانینر

 گفت: دینفسش را در هوا فوت کرد و با ترد پرهام

 ؟ی_مطمئن

 _آره.

 داد. رییرا تغ رشیبه خود فشرد و مس شتریاو را ب پرهام

 

 

*** 

 

 ست؟وونهی_عمه؟ دخترت د

 گذاشت و به سرفه افتاد. نیزم یرو خوردیرا که م یآب سویآ
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نشسته بود  سویکه کنار آ رانیباعث شد م هیو درشت بق زیر یو لبخندها مانیخنده از جانب نر کیشل

 :دیحرف را زده بود بگو نیبکند و خطاب به ازل که ا یرنگاخم کم

 _چرا اونوقت؟

کودکانه دندان  یکه با حرص یگره زد و در حال اشنهیس ریرا ز شیهادست یابا حالت بامزه ازل

 گفت: دیسابیم

 !کنهیم گایگوشه فقط ما رو ن هی نهیشیهمه جا م ؟ینیبی_نم

 .کردیاز خواهرش نگاه م رانیم یهایتگریسکوت کرده بود و با لذت به حما سویآ

 به ازل بست و گفت: ینگاه چپ رانیم

دست بزنه. منم  التیبه وسا یو اجازه نداد یعروسکاتو ازش گرفت شیساعت پ هیکه  دمی_فکر نکن ند

 بشم اما نه مثل خزان! وونهیبلدم د

 باال رفته گفت: یبرگرداند و با ابروها نیزم یرا رو اشیفنجان چا هانیآ

 پسر! یاریدر ب یباز وونهیدختر من د یجلو یبخوا ی_تو غلط بکن

 .دیازل باز شد و به آغوش او پر شین

 شد و آرام گفت: ریسر به ز رانیم

 .یینکردم دا نی_توه

 گفت: نیلبخندش را مهار کند رو به آرشاو کردیم یکه سع ینشاند و در حال شیپاها یازل را رو هانیآ

 پسرت انقدر بزرگ شد؟ نیا ی_ک

 کرد و جواب داد: رشیموقر و سر به ز رانِ یسراسر غرور و افتخار به م ینگاه نیآرشاو

 اد؟یبار ن تیآقا و با شخص نطوریمثل من، ا یداشته باشه و پدر سویمثل آ ی_مادر

 و گفت: ستیرا نگر رانیم یتفاوتیبا ب مانینر

 طونیخودم شر و ش نیرو ع نایبچه بزرگ کردنتون... من تا نار نیبا ا نیکرد سی_دهن ما رو سرو

 ...هینخواهم زد! آقا چه کار حیصح تیحرف از ترب ارمیبار ن

 .دیخند نیگفت و آرشاو یلب "ال اله اال هللا"ا ریز هانیآ

 زمزمه کرد: رانیآنها خم شد و کنار گوش م یپدرانه یهابحث نیب سویآ

 خوبه. نیسر به خزان بزن بب هی نی_برو تو ماش

ها را و پفک پسیاوتانا که کنارش لم داده و پاکت چ یشانه یبه رو یاسر تکان داد و ضربه رانیم

 زد. کردیم یخال
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 پارک شده روانه شدند. یهانیماش فیو به سمت رد دندیدو از جا پر هر

 و پشت سرشان رفت. دیخز نیاز آغوش پدرش به زم یرکیهم با ز ازل

 گفت: هانیکه به آسمان شب انداخت خطاب به فلور و آ یتمندیکمر صاف کرد و بعد از نگاه رضا سویآ

 !نجایبه ما اومد ا دیکنه هم چسب نیا م،ی_خودمون کم بود

 اشاره کرد! مانیبه نر و

 و به خنده افتاد. اوردیتاب ن سویبه آ مانینر یهادر برابر چشم غره فلور

 ...هیمکان عموم هیارث پدر شما خواهر و برادره! خوبه  نجایانگار ا یگیجور م هی: مانینر

 از او سر تکان داد و با لبخند گفت: تیدر حما فلور

 !گهید گهیراست م ن؟یدار کارشی_چ

 گفت: نیشلوغ اطرافش چرخاند و در همان ح تیجمع نیکردن پرهام نگاهش را ب دایبه قصد پ سویآ

 ...یاوردیرو هم م دای_الاقل آرش

 تنهام... دمیسر بهشون بزنه. منم که د هیپدرش  یرفت خونه ی_گفتم که... قبل شام با نار

 !نایاز ا یکیشامم رو بندازم گردن  یگفت ییتنها یدی_د

 دار گفت:خنده یتیدر هوا بشکن زد و با جد مانینر

 !کالیبار_آ 

چاقو زد و  یخودش رو یپوست کنده بیاز س یاتکه دیدیرا م سویآ یهاکه گردش چشم نیآرشاو

 او گرفت. یجلو

 او لبخند بزند. یکرد به رو یحواسش جمع شد شد و سع سویآ

 کرد. یرا گرفت و تشکر آرام بیس

 .دیکش رونیرا ب شیاز موها یاشال او برد و طره ریدست ز هیدور از چشم بق نیآرشاو

 وار گفت:و زمزمه چاندیرا دور انگشتش پ آنها

 م؟یسر به پدر و مادرم بزن هی می_فردا بر

 آن را فرو خورد. یبه زهر شد و به سخت لیتبد سویدر دهان آ بیس ینیریش

 و آرام گفت: دیرا دزد نگاهش

 م؟یینجایا دوننی_م

 ...ی_نه، ول
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 ندارم. ی_من مشکل

 او کرد. یصورتش زد و شروع به نوازش چانه یبه پهنا یلبخند نیآرشاو

 .ندازدیفاصله ب یکم نیخود و آرشاو انیم سویباعث شد آ مانینر طانیش یصدا

 !ستیبد ن یمراعات کن کمیداداش...  نجاهای_دوست و آشنا هست ا

 ها کنارش جا گذاشته بودند را به سمت او پرت کرد.که بچه یو توپ دیفارغبال خند نیآرشاو

 رو ببند پسر... _دهنت

 جمع را ترک کرد. یدیمردم از جا بلند شد و با ببخش نیپرهام ب دنیاز د دیناام سویآ

 قسمت پارک قدم گذاشت و اطرافش را از نظر گذراند. نیترقصد به خلوت از

با سرعت از  یااش را جلب کرد پسربچهتوجه مکتین یتنها رو یمرد یدهیلحظه که قامت خم همان

 شت و حواسش پرت شد.گذا شیجلو

رفت و دوباره به سمت  شدیو دوان دوان از آنجا دور م دیکشیم غیج جانیبه بچه که با ه یاغره چشم

 برگشت. مکتین

 .دیمرد را آنجا ند نباریا رتشیو ح یکمال ناباور در

 نجوا کرد: دهیترس زدیرا دور م مکتیکه ن یرفت و در حال جلو

 _پرهام؟

 ...یکس نبود، ول چیه

 دادیرا گرفته و فشار م شیگلو فیخف ییهاافتاده و با تکان نیزم یکه رو بهیغر یجان مرد مهین کریپ

 را به هوا بلند کرد و وحشت را به چشمانش دواند. غشیج

 ادیفر دیایتا به خود ب زدیاو ضربه م روحیو ب دهیکه به صورت رنگ پر یزانو زد و در حال شیجلو

 :دیکش

 _پرهاااام...

 .ماندیو چشمانش در حدقه رو به باال ثابت م شدیم ترفیمرد رفته رفته ضع حرکات

 سر مرد زانو زد. یبعد پرهام کنار او و باال یمانند پشت سرش حس کرد و کم مینس یجنبش

 برداشت و همان لحظه بود که او را به خود آورد. شیدست مرد را از گلو پرهام

 .دیبلع شیهاهیآمد و با تقال و عجز هوا را به درون رمرد دوباره به حرکت در  ینهیس یقفسه

 شوک زده شده را به خود آورد. یسویآ شیهاخس خس و سرفه یصدا

 دهد. هیتک نیزم یرو مکتین یهاهیدست مرد را گرفت و بلندش کرد تا به پا پرهام
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 و سر او را باال آورد. دیچرخ سویبه سمت آ یبا نگران سپس

 حالت خوبه؟... نی... منو ببی_ه

 ...هوی_اون... اون 

 ...خوامی... کار من بود معذرت مدونمی... مدونمی_م

 به حرکت در آمدند: صدایب شیهاسر شد و لب سویآ بدن

 ؟ی_چ

هر چه  خواهدیو از حالتش مشخص بود که م کردیآنها را نگاه م دهیسر مرد که هراس یدست رو پرهام

 شد. رهیخ شیهابه چشم مناکیزودتر از آنجا فرار کند، گذاشت و نفوذ کننده و ب

 به خود گرفت. یجیتن مرد متوقف شد رنگ نگاهش حالت گنگ و گ لرزش

 کرد و گفت: سویبه او و آ یرانیپرهام از او فاصله گرفت نگاه ح یوقت

 ...هویشد  یچ دمی... من... من نفهمدی_ببـ... ببخش

 به لب نشاند و کمکش کرد تا بلند شود. یتصنع یلبخند پرهام

 گفت: نیهمان ح در

 یچه اتفاق مینیتا بب میو اومد نیافتاد نجایکه شما ا میدی. ما دنیدکتر بر هیآقا، بهتره  دونمی_من هم نم

 . حالتون خوبه االن؟نیشد داریبراتون افتاده که ب

 _بله... بله... متشکرم...

 دست او را فشرد و با عجله از آنجا دور شد. یو نگران یبا سردرگم مرد

 و ناباورانه گفت: ستادیسر پا ا سویآ

 چه خبره؟ نجایمعلومه ا چیه ؟یکرد یاش رو دستکار_حافظه

 .ستادیا اشنهیبه س نهیو س دیبه طرف او چرخ پرهام

 گفت: یولو شد و با کالفگ مکتین یرو دیمتعدد نگاه او را د یهاپرسش یوقت

 و شک قبل رو دارم... ی... همون حس ناامنبمهینفر در تعق هی کنمی... حس مستیدرست ن یزیچ هی_

 او را گرفت. یهااو زانو زد و دلواپس دست یپا یجلو مکتین نییپا سویآ

 ؟یبزن بیبه اون مرد آس یخواستیم نیهم ی_برا

 سرش را تکان داد و به او نگاه کرد. یمانیبا پش پرهام

 بود. یاراد ریرو پشت سرم حس کردم... غ یزیلحظه چ هیبودم...  ستادهیی_وا



 

 behtarinromanha.irبرای دانلود جدید ترین رمان ها به وبسایت بهترین رمان ها مراجعه نمائید .                                     463

 اشر : بهترین رمان هان                          ندوری: زهرا با سندهینو                   طوفان)جلد دوم ماه خاموش( راثیرمان: م

 داد. رونیبا فشار نفسش را ب سویآ

 .یشد یاالتیخ دیپرهام... شا نمیبیتو نم بیرو در تعق یکس چیه ایدن نی_من در ا

 زمزمه کرد: یبا درماندگ پرهام

 ...دونمی_نم

 .دیاو را بلند کرد و به صورتش دست کش سویآ

 بگم که من همه جوره پشتتم... باورت دارم... خوادیدلم م نجایا یول یبرادر بزرگتر_تو 

 کنج لب پرهام نقش بست. یکج لبخند

 به آن گفت: یآورد و بعد از وارد کردن فشار کم نییاو را پا دست

 .امیمنم االن م هیبق شی_برو پ

 .گهید میبا هم بر ای_ب

 .امی_م

 و ناچارا از او دور شد. دیکش نییرا از موضع خود پا سویبودند کالمش آ یو جد مختصر

 نشست. مکتین یشود با چشم دنبالش کرد و سپس رو دیکه او از نظرش ناپد یتا زمان پرهام

 .ردیو آن را از او بگ دیایفرستاد تا ب شیبرا یامیهول داد و پ یرا به کنار ونیاست فیک

 را بست. شیهارا کنار زد و چشم گارشیپاکت س دنیکش رونیخود و ب بیدست بردن در ج یوسوسه

 چند لحظه همانجا محبوس کرد. یو برا دیکش شیهاهیرا با فشار به درون ر هوا

 .دیطلبیرا م ترکیتر و تاردنج یجلو کیو افکارش  دادیها آزارش مچراغ نور

 زنگ خورد. یکش آمد که گوش یسرد فلز مکتین یرو شتریب

 گوشش گذاشت. یو رو دیکش رونیو بدون نگاه کردن به مخاطب آن را ب حوصلهیب

 _بله؟

 _سالم.

 در سکوت فرو رفت. یاو چند لحظه دندیباال پر شیابروها ابتدا

 گفت: یبه خلوت اطراف انداخت و با لحن بهتر ینگاه

 .لگونی_سالم ن

 .دیو او آن را ند دیپشت خط لب گز لگونین

 . نه؟_اِ... بدموقع زنگ زدم..
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 بگو. ست،ین یزی_چ

 گفت: نیگرفت و شرمگ یشالش را به باز یگوشه لگونین

 ...نی... نداشتم... دلم برات تنگ شده بود، همی_کار

 نکرده بود. یخاص رییبود و تغ حالتیهمچنان ب شیپرهام مانند صدا صورت

 موقع شب؟ ساعت چنده؟ نی_ا

 ...ستین ری... دازدههی_ساعت... ساعت 

 .دونمی_م

 _خب... خب... حالت... خوبه...

 گرانه گفت:و مواخذه دیحرف او پر انیبه م پرهام

 گه؟ید یلکنت گرفت ی_واسه چ

 !دیپرسیم یگریسوالش را طور د دیبود وگرنه با دهیاو را در آن لحظه ند یصورت سرخ شده هنوز

 کرد: شیصدا لگونین یشدن صدا دهیبر با

 دستته؟ یگوش ل؟ی_ن

 _آ... آره...

 !؟یزنیحرف م هی_چرا نس

 از خود فاصله داد. یارا چند لحظه یبه خنده افتاد و گوش یاراد ریو غ کهویحرف او  نیبا ا لگونین

 گفت: یو به سخت دیلبش را به دندان کش یگوشه شدیم نییکه از شدت خنده باال و پا ییهاشانه با

 ...ستین یزی... چیچی_ه

 _خوبه.

 :دیپرس دیگرفت تا خود را کنترل کند و بعد با ترد قیدو سه دفعه پشت سر هم دم و بازدم عم لگونین

 ن؟یمشکل رو حل کن نیرفته؟ تونست شیخوب پ ی_خب... همه چ

نشده را  نییتع شیاز پ یاز دهانش خارج شود حرکت ییصدا نکهیقبل از ا یلب باز کرد ول پرهام

 کنارش حس کرد.

 .دهانش را بست دوباره

 .کردیقلبش جان گرفته بودند و کوبش آن را در گلوگاهش حس م یهاتپش

 عضالتش شل شدند. دیچیدماغش پ ریکه ز یتعفن یبو
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 شد. رهیکه کنارش نشسته بود خ یبه شخص ریگنفس یسر چرخاند و در سکوت یطوالن یدرنگ با

 دارنهیوصله پ یهاتاس و لباس یقد بلند و الغر اندام، با سر یمرد یو پوسته پوسته شده دهیتک رخمین

 و مندرس.

 مکتین یرا رو یداد و گوش انیبه تماس پا یحرف چیه یکرد که ب یپرهام چنان قالبش را ته روح

 انداخت.

 مشت شدند. اشقهیرا گرفت و دستانش دو طرف شق بانشیگر یلحظه سردرد کی در

 و با فشار گفت: یخم شد و به سخت شیپاها یرو

 گور... بلندت کردن؟_از کدوم 

 شد. انیرفته و بدون دندانش نما نیاز ب یهامرد کش آمد و لثه دهان

 گفت: یو بدون حالت انسان یعاد ریدار، غزنگ ییصدا با

 نداشتم. ی_من گور

 کرد و صاف شد. یزهرخند پرهام

و  دهیهام چرخکه سر مرد مرده کامال به سمت پر یدر حال کرد،ینگاه کردن دوباره به او اجتناب م از

 به او زل زده بود. یبا چشمان آب رفته و تو خال

 :دیدوباره سرد پرس پرهام

 ...گذرهی_بذار حدس بزنم... چهارده روز از مرگت م

 .نجامی_اما االن ا

 چون "اونا" خواستن. یینجای_ا

 ...آنها

 دستشان کرده بودند... یچهیو پرهام را باز سویکه آ ییهاهمان

 بودند... دهیپاش یاهیکه به روزگارشان رنگ س ییهادهیند ریخ همان

 و نفرت... نهیپر از ک یهاقلب همان

 حیرو به مرگ ترج یبارکوتاه و ذلت یزندگ نیفروخت که چن یچ ی_روحت جسمت رو در ازا

 ؟یداد

 _اهداف برتر...

 .دیکش یقیبا تاسف نفس عم پرهام
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اهداف  فهمهیاش به نون شبش محتاج بوده چه مزنده شیپ یکه تا دو هفته یپوش و ولگرد_مرد ژنده

دادن  یخود ادامه داد:( روحت رو فرار یبرا یمانند... )و با حالت زمزمههیها چبرتر ما بخت برگشته

 و تصاحبت کردن... 

 گرفت: یادار مرد حالت هشدار دهندهزنگ یصدا

 .یبا دل و جرات یادی_ز

 ندارم. یخوب یونهی_با ترس م

 چشماته. یجلو شهیترست هم نیبزرگتر_چون 

 بار به سمت او برگشت.پرهام در هم رفت و با چشمان خون یهاسگرمه

 بود. اوردهین طاقت

 :دیاو با شک پرس یبرابر لحن موذ در

 ه؟ی_منظورت چ

از آن گذر کرده  سویآ یهاقدم شیپ یکه چند لحظه یریمس یچند لحظه رو یمرد برا ینداشته چشمان

 بود ثابت ماند.

 زد. شخندیاش نکبود و کش آمده یهابرگشت و با لب دوباره

 ...یخودت بدون نکهیدر نگاهت هست... بدون ا شهی. ترس هماستیدن زیچ نی_نبودش بدتر

 یمرد خوددار یلرزان پرهام دو طرف بدنش مشت شدند تا از باال آمدن و چنگ زدن به گلو یهادست

 کنند.

 نداشت. یمتحرک خصومت یمرده کیبا  وا

 حسابش صاحب آن بود... طرف

 ...کشمیم شیرو به آت اتونیمو از سرش کم بشه... دن کی_

 براش! یضعف یکه تو خودت نقطه ی_چرا اون جزو اهداف برتر باشه؟ وقت

 شوکه لب زد: پرهام

 ؟ی_چ

 از او فاصله گرفت و بلند شد. مرد

 گفت: انهیو موذ روزمندانهیپ

 ...ریومپا بتهی... مرگ در تعقی_درست حدس زد



 

 behtarinromanha.irبرای دانلود جدید ترین رمان ها به وبسایت بهترین رمان ها مراجعه نمائید .                                     467

 اشر : بهترین رمان هان                          ندوری: زهرا با سندهینو                   طوفان)جلد دوم ماه خاموش( راثیرمان: م

و تارتر از قبل  رهیچشمانش ت یشود و آسمان جلو نیبود تا از پشت نقش بر زم یلحظه غفلت کاف کی

 شود. دهید

 چشمانش رنگ گرفت. شیمحو پ یریپلک زد تصو یرا با تمام وجودش حس کرد و وقت درد

 که به قلبش برسد. یتا زمان کردیم ریرا درگ شیهااندام شتریلحظه به لحظه ب سرما

 حس کرد. اشنهیبر س یعاد ریغ ینیمانعش شد و سنگ ییرویکرد بلند شود ن یچه سع هر

 را کنار بزند. ینیکرد سنگ یو سع ختیو هر چه توان در بدن داشت در دستانش ر دیکش یادیفر

 نه... یول

 ...خوردینم یزیچ چیبه ه دستش

ثابت ماند که در  یصورت شبح مانند یچشمانش رو یزده خیتر شد و مردمک آرام اشنهیس حرکات

 صورت خود وجود داشت. یمتریچند سانت

 و دست از تقال برداشت. دیکش یو فرسوده نفس خسته

 بسش بود... گرید

 را نداشت... یگریتن توان جدال د نیذهن و ا نیا

 پلک زد. حالیدوخت و ب ستارهیرا به آسمان ب اسشیپر از  نگاه

لخ لخ کنان  کردیپارک جدا کرده و با خود حمل م ریپ یهااز درخت یبزرگ یکه شاخه یدر حال مرد

 .ستادیسرش ا یآمد و باال

 زد. زیگر شیهااش به خاطرات تالشسرما زده وجود

 ...کردیجنگ را طلب نم گرید

 به دست آوردن بود... یبرا دنیجنگ

 ...کردیها سر مبا ترس از دست دادن داشته شهیکه هم ییاو نه

 .کردیحس م شیهالب یکیرا در نزد لیمکش سو یو دهان آماده روحیب صورت

 جسمش را... یگریو د خواستیروحش را م یکیمرگ بودند،  یدو فرشته هر

 اش بند شد.زده خیبه انگشتان  یزیدراز کرد و همان لحظه چ نیزم یرو هدفیرا ب دستش

 جنس چرمش را حس کرد. یفشرد و در کمال ناباور را آن

 ونیاست فیدست در ک کیشد و شتاب زده با همان  قیتزر شیهابه دور از انتظار به عصب یسرعت

 را باز کرد.

 رو شود مواجه شد.که امکان داشت با آن روبه یزیچ نیترمنتظره ریانگشت داخل آن برد با غ یوقت
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 ...نمک

 پر از نمک! فیک

 از نمک را مشت کرد و باال آورد. یادیمرگ شود مقدار ز ینحس ریاس شیهالب نکهیاز ا قبل

را  یمیکه درد و رنج عظ یدر حال لیسو ریبود تا تصو یحرکت کاف کی نیو هم دیرا در هوا پاش آنها

 محو شود. کردیعمل او تحمل م نیاز ا

 به کار افتاد و با شدت دم و بازدم گرفت. اشنهیس یقفسه دوباره

 باال برده بود. اشنهیشاخه را به قصد فرو کردن در س زیت یقسمت پهن ول مرد

 بلند شود. توانستیم کردیبدنش احساس نم یرو یکه مانع حاال

چوب  یبه خود بدهد، دستان مرد در هوا خشک شدند و شاخه یفرصت کند و تکان نکهیقبل از ا یول

 آنها رها شد. انیاز م

ثابت ماند که  ییسویآ یمرد به زانو در آمد و پرهام توانست صاف شود، چشمان مبهوتش رو یوقت

 بود. دهیچیرا به دور تن مرد پ نیآتش یاحلقه

آور و منزجر کننده ضعف یصحنه نیگوشت پخته شده مشامش را آزار داد و نتوانست چشم از ا یبو

 بردارد.

 زوم کرد. سویدر حال حرکت آ یهالب یرو

 .دادیتکان خوردت را به او نم یگردن مرد را هم گرفته بود و اجازه گرشیبا دست د سویآ

رو که به تو متعلق  ی... ترک کن جسمکنمیپاک م یدیآتش تو رو از هر نوع نجاست و پل یلهی_به وس

 ...ستین

 آمد. رونیاز آن ب یظیو غل اهیحد خود باز شد و دود س نیمرد تا آخر دهان

رد غبار را در آسمان  نیکه آخر یانداخت و در حال نیزم یجسد را رو سویرفتن طلسم آ نیاز ب با

 قابل انعطاف گفت: ریخشک و غ کردیدنبال م

 کنم! یکه منم با تو مرگ باز رسهیم یبگو روز یکنیم یرویکه ازش پ ی_به خونخوار

 .ابدیتا پرهام را ب دیکش ریکرد و نگاهش را به ز دیآتش را ناپد یحلقه

را در چنگ  اشختهیبه هم ر ینشسته و موها نیزم یانگار که از بند رها شده باشد دو زانو رو پرهام

 .فشردیم

 و کنارش نشست. دیبه سمتش دو سویآ

 و مضطرب گفت: نگران

 _حالت خوبه؟
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 .کردیس منمک را ح زیاش ذرات رهنوز کف دست عرق کرده پرهام

 چشمانش گرفت. یرا باال آورد و جلو آن

 خوب باشه... لیکه روح سو ی_نه تا وقت

 بود. یکاف سویآن روز آ یسرزندگ دیخراب شدن پل ام یجمله برا کی نیهم

 دود شد و به هوا رفت. اشزهیباره تمام انگ کی به

 کرد: هینزار واگو یافتاد و با حال نیزم یرفته رو وا

 نداده؟ جهی_تالشمون نت

 و مکث کرد. دیخود کش یهابه لب یدست پرهام

 .کشاندیشدن روح از بدنش او را به مرز جنون م دهیکش تصور

 .دادیم انیجر شیهاقبل را در رگ یو استرس چند لحظه دیتپیم واروانهیهنوز د قلبش

 را مشت کرد و پاسخ داد: روادهیکنار پ یباغچه وسانهیما

 _نه...

 .دندیو برادرش از راه رس ونیکه است دیطول نکش شتریب قهیدق چند

 اش آمده است.جا مانده فیپس گرفتن ک ینبود که انگار فقط برا یطور ونیاست یحالت چهره اما

 گفت: یخود را مهار کرد و انکار یمسافت طوالن نیا دنیاز دو یناش یهانفس نفس زدن یسخت به

 ...کنمینشده که من بهش فکر م یزیکه اون چ نی_بگ

 .کردیدرد م اشنهیس یخسته بود و قفسه پرهام

 .ستینگریاش نامعلوم را مداده و نقطه هیتک یفلز مکتین یهیبه پا نیزم یرو

 حرف او سرش را باال آورد و معنادار نگاهش کرد. نیا با

 ولو شد. مکتین یبرداشت و رو نیزم یرا از رو فشیرا گرفته بود که با حرص ک هیقض ونیاست

و اصرار داشتم  زدمیموها نباشه... اما مدام تو ذهنم پسش م یکه هدف اون دسته زدمی_حدس م

 بوده...  دیاز من بع یاشتباه نی... چنایباشم. اوه خدا شیاندمثبت

 گفت: ختهیآشفته و به هم ر کردیکه کنار پرهام نشسته و سر او را در آغوشش نوازش م سویآ

 )مخفف(؟ویاست یزنیحرف م ی_از چ

 جوش هنوز پا بر جاست.روح سرکش و انتقام نیهم یجسد اون دختر سوزونده نشده و برا نکهی_ا

 گفت: یاخفه یافتاد و با صدا دیوید فک
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 ...ی_اوه لعنت

 برخاست. نیزم یاز خلوت بودن آن قسمت مطمئن شد از رو یانداخت و وقت یبه اطراف نظر سویآ

 گفت: دیکشیپرهام را گرفت و همانطور که او را باال م دست

 جنازه چال بشه. نیا نیکن دایپ ییجا هی دهیو ند ومدهین ی_تا کس

 پرت کرد. شیرا برا ونیاست فیک پرهام

 به دستش را زدود و خطاب به او گفت: دهیچسب یهانمک

 شتریب شهیم یول دمیفهم یرو تا حدود هی. قضکنهیجاساز نم فشیمقدار از نمک رو تو ک نی_آشپز هم ا

 ؟یبد حیتوض

و داخلش قرار  یباهاش درست کن رهیدا هی نی. مثال تو اگه رو زمکنهی: نمک ضد ارواح عمل مونیاست

 نمک نجاتت داد! نیبشه. نگو که هم کیبهت نزد تونهینم یروح چیه یریبگ

 _آره.

 یبره دنبال پرونده یکیجنازه رو گم و گور کنه و اون  نیا یکی. میبش میبه دو گروه تقس دی: بادیوید

 .لیسو یبسته نشده

 گفت: دیترد یاسر جنباند و بدون ذره سویآ

 .کننیرو کم م یکی نیهم شر ا نای. الیدنبال جسد سو میری_تو و من م

 و پا عوض کرد. دیچهره در هم کش پرهام

 بود؟ دهیشن اشتباه

 گرفت و براق شد:دست او را  زیهشدارآم یحرکت با

 بگو. گهیبار د هی_

 او را مجاب کند. مهیلبخند نصفه و ن کیکرد با زدن  یاو شده بود که سع تیمتوجه حساس سویآ

 با آرامش دست او را گرفت و آرام گفت: یول متقابال

 .میفتیاز هم جدا ب میامشب مجبور م،یگروه بش هیمن و تو  میتونی_نم

 !اریمنو باال ن یپس اون رو سو،ینبود آ نیکه منظورم ا یدونی_خوب م

 شناخت،یمن اونو نم یکس به انداره چیمنم نه تو. ه لیبره دنبال سو دیکه با ی... اما اوندونمی_م

 ...یعنی

چند روز بدجور چشمش را ترسانده بودند  نینداشت و اتفاقات ا شیرفتارها یرو یکه کنترل پرهام

 از درد ضعف برود. سویکرد و باعث شد دل آ شتریاو ب فیمچ دست ظر یفشار را رو
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 :دیصورت ملتهب او غر یرا پر کرد و رو نشانیب یمانده یباق یفاصله پرهام

! هدفت کجاست خوادیهدف م زه،یزدن قبل از انگ ایدنبالش؟ دل به در یکجا بر ییخوای_االن مثال م

 سو؟یآ

 گفت: یدیامدست او گذاشت و با نا یکاستن فشار دست رو دیبه ام سویآ

 ارسام... ی_خونه... خونه

 ارسام رو؟ یخونه نیا یجا یدونی_و تو از کجا م

 ...امیلیو ایسواله... از آدام  هی_زحمتش... فقط 

 از کوره در رفت و با پرخاش گفت: پرهام

 یبر دیتو با ستادمیا نجایرو بلدم و سر و مر و گنده ا ایاون عوض یو بم زندگ ریکه من ز ی_چرا وقت

که اجازه بدم تک و تنها  رسمیبه نظرت من اونقدر احمق به نظر م ؟یریاطالعات بگ یاگهیاز کس د

 چیتو ه ؟لحظه غفلتت نشستن کی نیکه صدتا دشمن به کم یطرف و اون طرف در حال نیا یفتیراه ب

 !سویآ یداری... بدون من قدم از قدم برنمیرینم ییجا

 رفت. نیزم یاو را رها و با شدت پس زد و به سراغ جسد رو دستان

 انداخت. شیهاشانه یرا رو آن

 انداخت او را به خود آورد. ونیکه به است یتند نگاه

 .دهیند یزیچ یتا کس اریب نی_برو ماش

 دم گوشش زمزمه کرد. یزیو چ دیرا به سمت خود کش دیوید سویکه رفت آ ونیاست

 شد. دینگاه معنادار به پرهام از نظرها ناپد کیو بعد از  رفتیبا اکراه پذ زین او

 گفت: یمسر و جد سویشود آ ایرا جو لشیپرهام فرصت کند و دل نکهیاز ا قبل

 یپس ازم نخواه که دست رو شه،یعادته و ترک عادت موجب مرض م هیمن خطر کردن  ی_برا

 .نجایهم گهینگردن. قرار ما دو ساعت د ها هم خبر بده که کجا رفتم تا دنبالمدست بذارم! به بچه

 گذاشت. یکیاو پشت کرد و قدم در دل تار به

و رقصان در  شانیپر یکه دستش را جلو برد تا حداقل به موها نیبه سمت او قدم تند کرد و هم پرهام

 بود. یزیانگشتان نشست گرد براق و ر یکه به رو یزیشد و تنها چ دیبند کند ناپد شیهوا

 همانجا ماند. نهیدر س ختهیفرو ر یرفت و او با قلب سویآ
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 انداخته بود. هیرنگش سا اهیشنل س ریاز صورت پنهان شده ز یمیفام ماه بر ننقره نور

 چپش به جلو انداخته بود. یشانه یبافته و از رو یور کیرا  رشیبه رنگ ق یموها

ترس  شد،ینم دهید شیهاو درخشان چشم یمشک یکه در دو گو یزی... تنها چیتیاندوه، نارضا خشم،

 بود.

 دیویآزاد آن را به سمت د یانگشتانش فشرد و دسته نیخنجرش را ب یغهیهمان حالت زانو زده ت در

 گرفت.

 همراهت باشه. ر،ی_بگ

 . من خودم مجهز هستم.ستین یازی_ن

 .ری_گفتم بگ

 .ردیرا خلع سالح کرد و ناچار شد خنجر را بگ دیویاش دگزنده و لحن کوبنده نگاه

 و برنده گفت: زیهمان لحن ت با

 فرق داره. چون با خون دشمنانم قدرت گرفته. یکی نی_ا

 ؟ی_پس... پس خودتون چ

 کج لبخند زد و نگاه از صورت متعجب او گرفت. سویآ

 ...دیآیچون او بر م یزن یخال یهااز دست ییچه کارها دانستیکه نم او

 .ستیمقابلش را نگر یو متروکه یمیاش عمارت قدو موشکافانه نیزبیرا کج کرد و با چشمان ت سرش

 .زدیچشم چپش بر یرو شیاز موها یلجوج یحرکتش باعث شد طره نیا

 عمارت شده بودند. اطیوارد ح وارید یاز رو دنیپر با

کوه رهام و اون مردک پست در ش یزمان هی... خوبه... معلومه گفتیرو م نجای_پس جناب آدام ا

 فطرتت بوده...

 ...دی... جناب آدام؟ شما که... بهش زنگ نزددی_ببخش

 او را برانداز کرد و ادامه داد: یترس سر تا پا یبه کم ختهیو آم رتیمملو از ح یبا نگاه دیوید

 _لباساتونم... با قبل فرق داره...

 مرد جوان. ی_انگار تو هنوز ما رو نشناخت

 _بله؟!

 اش سر رفته است.بحث حوصله نیداد که انگار از ا رونیبازدمش را ب یطور سویآ
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 به او نگاه کرد و جواب داد: هیاندر سف عاقل

 توک پا رفتم عمارتم و برگشتم، تعجب داره؟! هی_

 :دیناباورانه پرس دیوید

 ساعت؟! مین نی_تو ا

 شد برات؟! ی_آره. حاال رفع کنجکاو

 .دیکش ریو چشمانش را به ز دیکش یظیناخودآگاه آه غل دیوید

 زد و با تاسف سر تکان داد. یاو لبخند مات یبه حال دگرگون شده سویآ

 دانستند؟یبه خصوص خود را نم یها قدر استعدادهاکدام از انسان چیه چرا

وقت تجربه  چیداشت که ه یاغمناک و آزار دهنده یخود رازها یدهیچیپ یزندگ یدر پستو یکس هر

 .دانستیروا نم یگرید ین را براکردن آ

 مرموز همان شخص را بخورند؟ یزندگ یبدون خبر داشتن از آنها غبطه گرانیانصاف بود که د پس

 گونه گفت:زد و آهسته و مزاح دیوید یبه شانه یاضربه

دردش رو مهار کنم.  تونمینم یروش چیو با ه رمیگیتا چند ساعت سردرد م االرضی_من با هر بار ط

داره. من  ییبها هی یکه خوب بشه. از اون گذشته، هر قدرت یو بکشم تا وقت ارمیخودم ن یناچارم به رو

 .کنمیزخم رو قلبم حس م هیبابتش دادم و هنوز رنج و عذابش رو مثل  ینیسنگ یقبال بها

 زد و سر تکان داد. یالبخند کج و کوله دیوید

 کنار زدن کاله شنلش به سمت عمارت به راه افتاد.بلند شد و بعد از  سویآ

 آنها سخت بود. نیرا گرفته بودند و قدم برداشتن ب اطیرونده سراسر ح اهانیهرز و گ یهاعلف

 گفت: دیویدر گذاشت و خطاب به د یدست رو ستادیا وانیا یرو یوقت سویآ

 گه؟ید ی_نمک دار

 .دیخند دیوید

 کارم رو خوب بلدم. یچهار_پنج ساله ندارم ول یو مثل برادرم سابقهکارم ام تازه_درسته که تو حرفه

 خوبه.... یلیخ نی_خب ا

 را باال پراند و در را هول داد تا باز شود. شیابرو کی سویآ

دزدان و  یطعمه یمتماد یهاسال نیاز سکنه در ا یو خال صاحبیب یخانه نینداشت که ا یتعجب

 .دیایروز در ب نیرهگذران شود و به ا یحت

 فاقد لوازم به درد بخور بود. یول ختهیهم ر به
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 سرش را با دست کنار زد و داخل خانه شد. یباال یهاعنکبوت تار

 گرفته بودند؟ نجایرا ا لشیجان سو یعنی

 و منحوس؟ ریدلگ یخانه نیا در

 روز انداخته بودند... نیاو را به ا یدیروح بزرگ و منزه از پل نگونهیا پس

که در دست داشت  یابا چراغ قوه دیویبلند شده بود و د شانیپاها ریزهوار در رفته ز یهاپارکت یلهنا

 .گشتیاطراف را م

 گذاشت و او را به سمت خود برگرداند. سویآ یشانه یو دست رو ستادیا ناگهان

 اشاره کرد و نامطمئن گفت: یحرکت سر به سمت با

 .دمیاون باال د یزیچ هی_فکر کنم 

 .دیپله رسرد نگاهش را دنبال کرد و به راه سویآ

 ها انداخت.پله یقوه را از او گرفت و نور را باال چراغ

 هر دو حبس شد. ینهیدر س نفس

 بود؟ لیسو او

 ...اشیشگیمعصوم و مغموم هم یآن چهره با

 ...یعسل یبافته شده و چشمان به غم نشسته ییطال یموها با

 نه... اما

 بود... سویجان آ زیاز عز یافقط هاله نیا

 شد. دیباال ناپد یطبقه یآنها پشت کرد و در راهرو به

 زد و گفت: ینیلبخند غمگ دیوید

 .میروح طرف کی_فکر کنم با دو بُعد از 

 ماتم زده و جگر سوخته سر جنباند و آرام گفت: سویآ

 منه... یبایمهربون و ز لیهمون سو یکی نی_ا

 و با احترام دست خود را به سمت او دراز کرد. ستادیپله ا نیاول یرو دیوید

 .دیمردد و نگران آن را گرفت و خود را باال کش سویآ

 .دندیباال رس یتا به طبقه رفتندیم شیمحتاط و آرام پ یهاقدم با

 چرخاند و گفت: شیپا یجلو کیو تار لیطو ینور چراغ قوه را در راهرو دیوید
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 مونده به آخر... سمت چپ... یکیاتاق  _اوناهاش... کنار در

را از درگاه  یشفاف زیلحظات توانست عبور چ نیرا که او گفته بود نگاه کرد و در آخر یریمس سویآ

 .ندیاتاق بب

 .کشونهیم مییخوایکه م یزی_انگار خودش داره ما رو به سمت چ

 نگفت. چیو ه دیلب گز سویآ

 کرد. یاناله دیاتاق را د یدر بسته یوقت دیویرفتند تا به همان اتاق برسند و د شیراهرو پ در

 نه... گهید ویکی نی... االیخی_ب

 بود. دهیفایب یشکسته را چرخاند ول یرهیدفعه دستگ چند

 .شدیم دهیاز ضربات پا د یناش یهایهم شکستگ یدر چوب یرو

 اند.تالش کرده و ناموفق بوده نیباز کردن ا یبرا یاریقبل از آنها بس ایگو

 شد. رهیدر زانو زد و مشغول ور رفتن با قفل دستگ یکه در دست داشت جلو یسنجاق و سوزن با

 داد. هیتک واریبرخاست و به د یدیکه گذشت با ناام یمدت

 ...ستین یکه هست عاد ی_هر چ

 شه؟یباز نم یعنی_

 کرد و گفت: ینچ دیوید

در رو از لوالش هم  ییکه بخوا شنیطلسم م ینیبا چه نفر ستی. معلوم نمیدیها کم دقفل لیقب نی_از ا

 .یتونینم یبکن

 بود. سویآ رتیبار نوبت ح نیا

 _واقعا؟

 .نیامتحان کن نیتونی_آره. م

 را چرخاند. رهیحرکت ساده دستگ کیشانه باال انداخت و با  سویآ

 باز شد و از چهارچوب فاصله گرفت. یژیغ یبا صدا در

در را نگاه  یرهیکنده شدند و با چشمان در حدقه گرد شده دست او و دستگ واریاز د دیوید یهاشانه

 کرد.

 اش را باز کرد و به زور گفت:به هم دوخته یهالب

 ... مگه ممکنه...؟!ی_تو... چطور

 و صادقانه گفت: دیدستش را پس کش سویآ
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 نکردم. ی_من کار خاص

 !نیبازش کرد ی_ول

 رو چرخوندم. رهی. فقط دستگ_خب آره..

 .ستادیداخل اتاق خاک گرفته را به تماشا ا یو شگفت یدر درگاه، با کنجکاو دیوید

 از کنار او گذشت و وارد اتاق شد. یپر از شک و دودل سویآ

 سوخته بود. لیدود گرفته و وسا یوارهاید کردیچشم کار م تا

 بودند! دهیها قبل آنجا را به آتش کشسال انگار

 افتاده؟ یچه اتفاق نجای_ا

 بگذارد. ریاطراف بر مغزش تاث یرویرا بست و اجازه داد ن چشمانش

 .دیدیو نسبتا آراسته م یمعمول یهمان اتاق را با ظاهر یبه صورت گنگ شیهاپلک پشت

کمد  کیو  چهیقال کیتخت،  کیو تنها  شدندیمانع عبور نور به داخل اتاق م میو ضخ یمشک یهاپرده

 .دادندیم لیآن را تشک لیساده وسا

 اش را به خود جلب نموند.توجه کردیو هق هق م دهیتخت دراز کش یکه رو یدختر ریتصو

 سر او دوخت. ینگاهش را به مرد باال نباریرا خراش داد و ا سویروح آ لیاز اشک سو سیخ یچهره

 :دیکشیم ادیرش فرگرفته و با عتاب بر س لیاسلحه را به سمت سو یدهانه ارسام

 نه؟ ،یکمک کن ییخوای_نم

 .ستینگر شیخویبه پدر وحش دیکشیرا به رخش م اشییغم و تنها لیکه س یبا چشمان لیسو

 شما پدر جان. یهایکردن خودم تو کثافتکار ینه قاط نجا،یگرفتن جواب سواالم اومدم ا ی_نه. من برا

 !ــلی_سو

 ...کنمینم انتیخ سوی. من به آرهی_سرم بره قولم نم

 .دیو قساوت ماشه را کش یرحمیکرد و با کمال ب یادندان قروچه ارسام

 شد. ریاش سرازبسته یهارا مخدوش کرد و اشک از پشت پلک سویگلوله مغز آ کیشل یصدا

 رقم خورده بود. یبیو غر یکسیشد که در اوج ب یمرگ ادآوریدوباره  لیو خاموش سو حرکتیب جسم

آن را  سویبود که ذهن آ یاصحنه نیآخر کردیم دایپ نیزم یتخت راهش را به رو یکه از رو یخون

 پخش کرد.

 کرد و ساکت ماند. یرا در همان حالِت ساکن سپر یاریبس یهاقهیدق سویعوض شد و آ ریتصو
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 و سوخته ثابت ماند. یخال یتخت فلز یاش روچشم گشود نگاه دلمرده یوقت

 گفت: خوندل

 همون تخت... یمرده... رو _اونجا

 آن آرام گرفته بود را لمس کرد. یرو لیرا که سر سو ییرفت و همان جا جلو

 ادامه داد: نیغمگ

 .ستین نجای_اما جسد ا

 تکرار کرد: اسیبا  دیوید

 ؟یدیاز کجا فهم ست؟ین نجای_ا

 گفت: شیهاتمام اتاق را از نظر گذراند و با حرکت محسوس لب سویآ

 داره..._مکان حافظه 

 ؟ی_جسد... جسد کجاست خانم سلطان

بزنن و درش  شیدخترش آت جونیاتاق رو همراه جسم ب نیا دهیدستور م لی_ارسام بعد از کشتن سو

 یقلب. اون زن هم که آدم خوشدهیو به زن ارسام خبر م رهیم یها پنهاناز خدمه یکیرو هم قفل کنن. 

 روبه دور از چشم شوهرش جسد اون  دهیداشته دستور م لیهم نسبت به سو یقیبوده و مهر عم

و  کنهیم دایرو پ لیسو ینامهتیبزنن. قبلش هم وص شیرو آت یدفن کنن و اتاق خال اطیاز ح یاگوشه

نتونه ازش رد بشه و پا داخل اتاق  یاحد چیکه ه کنهیقفل م یاون در رو طور یهانوشته قیاز طر

 لسمشکستن ط یاومده بوده و تنها شخص مجاز برا نامهتیوص یکه اسمش تو یبذاره. جز کس

 من. یعنی... شدهیمحسوب م

 .ستدیاو با یروجلوتر آمد تا روبه دیوید

 گفت: شوکه

 شه؟یبوده باشه؟ اصال مگه م یآدم نیهمچ دی_زن ارسام چرا با

 محزون و پژمرده جواب داد: سویآ

مثل ارسام سر کنه  یخونه بمونه و با آدم پست نیتو ا_اون خواهر احالم، زن رهام بود... ناچار بود که 

تنهاش بذاره. من تمام عمر  کردیبه مراقبت داشت و وجدانش قبول نم ازیاش روحا نزادهچون خواهر

بزرگ کردن  یگذاشت... برا لمیکه به جسم و روح سو یاحترام یاون خواهم بود... برا یدعاگو

 ...دادنیم یمادر یوکه ب هاشیزنانگ ی... برازمیعز یروحا

 زد. رونیشکسته از اتاق ب یو با قلب دیکش یپر سوز آه

 شد. ریها سرازهم با عجله پشت سر او از پله دیوید
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 م؟یری_حاال کجا م

 دفن شده. لیکه سو یی_جا

از التهاب بدنش  یصورتش را نوازش داد و کم یخنک شبانگاه یزدن از عمارت هوا رونیب با

 کاست.

 .ستادیهمان اتاق سوخته ا یپنجره ریز قایرا دور زد و دق عمارت

 و خوب بگردد. ردیاو بگ یپا ریز نیزم یخواست که نور را رو دیوید از

 را به خود جلب نمود. شانیفرو رفته بود توجه هر دو نیزم یرو یکه به صورت عمود یسنگ

 مقابلش نشست. یخاک برآمده یخم شد و کنار کپه سویآ

 یهاچشم یاست اشک را برا دهیخاک خواب نیا ریز لشیسو جانیو ب دهیکه جسم پوس نیا باور

 .آوردیاش به ارمغان مزدهغم

 برگشت. قهیرفت و بعد از چند دق دیوید

 آورده بود و در دست داشت را نشان او داد و گفت: نیکه از ماش یلیب

 .میمجهز باش شهیهم دی_گفتم که ما با

 تا او کارش را انجام دهد. دیصاف شد و کنار کش سویآ

 شد. دیویتوسط د نیگر کندن زمو نظاره ستادیا یاهم چراغ قوه به دست گوشه خودش

 آمد و نفس نفس زنان گفت: رونیاز داخل گودال ب دیویباالخره د ختنیساعت کندن و عرق ر میاز ن بعد

 ...میکرد داشی... پنجاستی_ا

 قبر درونش را نگاه کرد. یجلو آمد و از باال ارقرینگران و ب سویآ

 بد. ایکند  یرا خوب معن شدیم دهیکه داخل آن د یادهیو پوس دیکفن سف دانستینم

 برداشت. نیزم یاز رو یادهیخشک یرا پاک کرد و شاخه شیهاپشت دست اشک با

 بغض کرده گفت: زدیاش آن را آتش مبا نوک انگشت اشاره دیوینگاه د ینیسنگ ریکه ز یحال در

 کنم؟یکه من فکر م یکنیفکر م یزی_تو هم به همون چ

 و گفت: دیبه طراف چرخ دیوید سر

 ...میاجازه نده که ما کارمونو بکن یقیو به هر طر ادیب دیپل لی_درسته... االن توقع داشتم اون سو

اش رقصان آتش در دستش در چشمان به اشک نشسته یهاشعله ریو تصو دیخزان زده خند سویآ

 منعکس شد.

 .ختیر نیپوش شده بنزجسد کفن یرو توانستیکه م ییکنار او را برداشت و تا جا یتریچهارل دیوید
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سرشان نگاه  یاتاق باال یبه پنجره دنیبار یآماده یبه درد آمده و چشمان یسر بلند کرد و با دل سویآ

 کرد.

 همانجا بود... اشیداشتندوستمهربان و  لیسو

 پنجره... لب

 ...ندیصدمه بب سویآ دادیهرگز اجازه نم او

 کرد: نجوا

 _در آرامش باش دوست من...

 آتش گرفته را درون قبر انداخت. یعذاب چشمانش را بست و شاخه با

 گفت: یو با نگران دیاو را کنار کش دیویآتش که به هوا برخاستند د یهازبانه

 .نیباش_مراقب 

 .ندیرا نب سشیسرش انداخت تا او صورت خ یزد و دوباره کاله شنلش را رو یزهرخند سویآ

 را ترک کردند. اطیتا از سوختن جسد مطمئن شوند و بعد ح ستادندیهمانجا ا یاقهیدق چند

 اش گفت:گرفته یو با صدا دیویرو کرد به سمت د سویآ

برادرم هست. صبح  یکه خونه یبه همون آدرس نییایو فردا ب ونیاست شی. برو پرمی_من خودم م

 .نمتونیبیم

 شد. نیسر تکان داد و سوار ماش دیوید

 چشمانش را بست و خود را در فضا رها کرد. سویرفتن او آ با

 .دیدیم شیبود و پرهام را رو ستادهیپارک ا رنگیآب مکتیدوباره پلک زد کنار همان ن یوقت

 با شک سر بلند کرد.ششم پرهام به کار افتاد و  حس

 گرفتند. یحالت عاد شیهانفس تمیو ر دیترس نگاهش خواب دیرا که د سویآ

 بلند شد. شیجا از

 انیبلند خود را به او رساند و م ییهابا قدم گشتیم ستنیگر یبرا یاکه فقط به دنبال شانه سویآ

 بازوانش محبوس شد.

 کند. هیاطرافش راحت گر یایفشرد و اجازه داد فارغ از دن نهیسر او را به س پرهام

 خفه گفت: سویآ

 تمومش کردم... ی_تمومش کردم... تا مرز دق کردن رفتم ول

 را نوازش کرد. شیو موها دیسر او را بوس قیخالص و عم یبا محبت پرهام
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 :دیپرس یسرش را باال آورد و با نگران سویآ

 فتاد؟یبرات ن یدو ساعت که اتفاق نی_تو ا

 زد و گفت: یآرام کردن قلب او لبخند هر چند ظاهر یبرا پرهام

 االن رفت، برادرش زنگ زد. نیبود. هم شمیپ وی_نه است

 کنه، مگه نه داداش بزرگه؟! تتیاذ ستین یکس گهی_خوبه... حاال د

 .دیمده بود بوسصورتش باال آ یقرار گرفتن رو یو دست او را که برا دیاز ته دل خند نباریا پرهام

 _دبگه نه...

 

 

*** 

 

 برو لباس بپوش پادرا اومده... لگونین لگون؟ی_ن

 .ستادیبر درگاه اتاق ا هیاش انداخت و تکبرهنه یهاشانه یرا رو یراهنیپ لگونین

 یدر ورود یجلو اط،یو باز کردن در ح فونیو بعد از جواب دادن آ دیبلندش کش یبه موها یدست هاندا

 .ستادیخانه به انتظار ا

 داخل آمدن رد کرد و گفت: یتعارفش را برا دیبه او رس یوقت پادرا

 .انیاش راه افتادن دارن م_اومدم بگم بانو و خانواده

 با لبخند گفت: هاندا

حاال که  یراست ن؟یندار یمشکل رونیزنگ زده بود بهش. شما که اون ب لگونیاالن مادر ن نی_بله هم

 ترم...راحت یآخه اونجور ست؟یبرم؟ برم بهتر ن این بمونم م انیبانو م

شود و  دیگذاشتن سوالش باعث شد هاندا سرخ و سف جوابیپادرا به صورت متفکر او و ب یرهیخ نگاه

 نگاهش را بدزدد.

 خودش جواب خودش را داد: یلب ریپا و آن پا کرد و ز نیا یکم

 _آره برم بهتره...

 کرد. خکوبینشست و او را م شیبازو یکه خواست به داخل خانه برگردد دست پادرا رو نیهم

 برد. شیدست به سمت موها اریاختیدوباره او را به سمت خود برگرداند و ب پادرا

 شد. انیهاندا نما یشانیپ یرو یکنار زدن آنها سوختگ با
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 گفت: یاخم و نگران با

 با خودت؟ یکرد کاری_چ

 پاسخ داد: نیانداخت و شرمگ ریگلگون، سر به ز یهاگرد شده و گونه یبا چشمان هاندا

 .ی... موقع آشپزدهی_روغن... پر

 داد. یرا به لبخند قشنگ شیپادرا باز شد و جا یهااخم ناگهان

 را رها کرد و مهربان گفت: او

 ؟یستی_چرا مراقب خودت ن

 .دییپایم او را یچشم ریبه لب داشت و ز یلبخند محو هاندا

 از توجه دلچسب او پا عوض کرد و گفت: خرسند

 افتضاحه... میآشپز کمی_خب من 

 کرد. شتریقلب هاندا را ب جانیکه ه دیخند ینیآرام و دلنش نیبا طن پادرا

 هم نداره... ی_تعجب

 گفت: گرفتیکه از خانه فاصله م یگرد کرد و در حال عقب

 در منتظرم. ی. جلورسونمتیم ایآماده شو ب یری_م

 نگاه پر زرق و برق هاندا او را دنبال کرد. اط،یرفتنش از در ح رونیب تا

 .دیبود را د ستادهیا واریبه د هیرا که پست آن و تک لگونیبسته شد و ن شیجلو یدر ورود ناگهان

 گفت و وحشت زده برگشت. ی" بلندی"وا

 دختر... دمیترس ؟یکنیم کاری_چ

 لبخند زد. انهیابرو باال انداخت و موذ لگونین

 گفت: طانیآمد و ش جلو

 دختر... ایدلو برد ی... خوب زدیکیخدا رو شکر  گهی... دلبر و دلدار هم که دیکی اری... یکی_دل 

 گفت: جیگ هاندا

 ؟ی_چ

 او زد. یبا مشت آرام به شانه هاندا

خر  یروشت برا ره،یتن بم نی. مرگ من، ارفت.. یطرفو عاشق کرد گمی... مایستی_برو بابا تو باغ ن

 ...االیکنم... بگو  اشادهیبگو منم پ ه؟یکردن مردا چ
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 به او زد. یمحکم یرا گرفته بود برو ترش کرد و پس گردن لگونیکه حاال منظور ن هاندا

 دستان او در رفت. ریاز خنده زد و از ز یپق لگونین

 دلشو ببر؟! واال مردم شانس دارنا... ای! مگه من گفتم ب؟یآسمون یپر هی_چ

 دوباره دست هاندا به او برسد خود را داخل اتاق انداخت و در را قفل کرد. نکهیاز ا قبل

 و گفت: دیو داد چندبار به در کوب غیبا ج هاندا

 !رونیب ایب یجرات دار لگونی... نیچ یعنی_باز کن تا بهت نشون بدم دلشو ببر 

 _نچ!

 ض؟ینچ؟ ذهِن مر یگیجاش بکنم پهناش رو فرو کنم تو حلقت باز م_نچ؟ نچ؟ درو از 

 و از پشت در گفت: دیاز عمق دل خند لگونین

 مغز؟! یکنیبه دو م یکیبا من  نجایا یستادییبرسونمت؟ تو وا ای_مگه نگفت آماده شو ب

 اتیارم... کاررو برد لمیدر رو باز کن من وسا نیا لگونیبابا ن ی... ایرفت... لعنت ادمی... ی_واها

 ندارم...

 چرخاند و در را گشود. رهیباز قفل را داخل دستگ شیبا همان ن لگونین

 .فیو شروع کرد به جمع کردن لوازمش در داخل ک دیدو زیبدون نگاه کردن به او با سمت م هاندا

 کرد. شیو تماشا ستادیا نهیهمانجا دست به س لگونیآماده شود ن تا

 باشه؟ اریاگه بود فردا ب یفکر کنم... ول گهیجا نذاشتم؟ نه د گهیکه د یچی_ه

 .کنمیجبران م ،یبود شمیچند روز پ نیراحت. ممنون که ا التی_باشه برو خ

 و مهربان گفت: دیصورتش را بوس هاندا

 .یخوب بش ترعیهر چه سر دوارمیبود. ام فهیوظ ه؟یچه حرف نی_ا

 .ستادیدر ا یجلو یارا تا دم در بدرقه کرد و چند لحظه هاندا

را به خنده وا داشت و روحش را شاد  شیهادوباره لب اطیهاندا هنگام خروج از در ح یهایدستپاچگ

 کرد.

 .دیتخت دراز کش یرو اطیاتاق برگشت و با احت به

 .کردیم اشوانهیو ذوق د رفتیج مته دلش غن افتادیم سویبا آ ششیساعت پ مین یمکالمه ادیبار که  هر

 منطقه دور... نیشود و از ا تختیپا یدانشجو توانستیم باالخره

 شیکنار تخت به نما ینهیاش را در آشده نتیو لم دیسف یهادندان فیدست سالمش غلت زد و رد یرو

 گذاشت.
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 دوباره به او رو کرده بود یروزها خوشبخت نیکه ا آخ

 .رفتندیو موانع از سر راهش کنار م شدندیداشتند حل م کیبه  کی مشکالت

 اس را بست.و چشمان گرم شده دیکش یراحت و آسوده خاطر نفس

!( چشمانش زدیچرت م شهی)که هاندا دو ساعت آخر را همونیتلوز یشبانه با هاندا جلو یهایخوابیب

 را خسته کرده بود...

و با چشمان  دیتخت از جا پر یاو زلزله دیشد یهاشدن نییبود که با باال و پا دهیچقدر خواب دانستینم

 شد. رهیبه خزان خ دهیور قلنب

 تخت او برداشت و خود را در آغوش او پرت کرد. یرو دنیدست از پر خزان

 ...ی_سالم آج

 گفت: ریو متح دیاو کش یبه موها یدست لگونین

 من خواب موندم؟ ن؟یاومد ی_ک

 خواب!_بله خانوم خوش

و مشتاق نگاهش  دیکش یاز سر خوشحال یغیج لگونیرا گفت ن نیدر درگاه ظاهر شد و ا سویآ یوقت

 کرد.

 را بغل کنند. گریکدیتر بتوانند تخت نشست تا راحت یجلو آمد و رو سویآ

 زده گفت: جانیه لگونین

 ن؟یدیرس ی_ک

 !گهیاالن د نیتنمونه؟ هم رونیب یهالباس نهیبی_نم

 و دوباره به آغوشش فرو رفت. دیسرخوش و مستانه خند لگونین

 ...یرفتیکه خارج از کشور م ییاونا یدلتنگت نشده بودم. حت نقدریکدوم از سفرات ا چی_تا حاال تو ه

 و گفت: ختیاو را به هم ر یبا لذت موها سویآ

 .نطوری_منم هم

 و ادامه داد: دیاو کش یبه زخم پوشانده شده یدست

 نگاه بندازه؟ هیکه دکتر  شیبرد_من نبودم 

 .میبا روحا رفت روزی_آره د

 شد. یو آسمان دلش خاکستر یابر سویآ یروحا که آمد حال و هوا اسم

 سوق داد: یگریبحث را به سمت د کردیکه بلندش م یزد و در حال یتصنع لبخند
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 مدت؟ نیکه حالش بد نشد ا زی_عز

. دمیخوابیهوا بخوره و شبام کنارش م اطیح بردمشیراحت... هر روز صبح م التی_نه، خوبه خوبه خ

 آب تکون بخوره؟ زمیتو دل عز ذارمیمگه من م

 ؟یا_دختر مهربون من... گرسنه

 آره... ناهارم نخوردم... ی_وا

 .رهیشام بگ رونیرو فرستادم از ب نیآرشاو میبر ای... بگهید ی_از بس حرف گوش نکن

 یکه عطر مدهوش کننده دادیاو گوش م یهاخروج از اتاق با عالقه داشت به حرف نیح لگونین

 کرد. تروانهیرا د اشوانهیدل د ییآشنا

 ...کردیآن عطر با همه فرق م یبود ول تیمحبوب نیهم به هم نیآرشاو یو حت سویآ عطر

 داشت... گرید یبو کی اصال

 ...گریحال د کی

 .دیکوچک وسط آن د زیو پرهام را دور م دیزده و پر از شوق به سمت آشپزخانه چرخ جانیه

 .دادیم یرا در دست باز یآب وانیانداخته بود و ل نییرا پا سرش

 آن را به برق زد گفت: نکهیو بعد از ا ستادیا سازیچا یروپشت به او روبه سویآ

 .گهیدم کنم د یزیچ ییچا یکردی_صبر م

 کرد و گفت: یاسرفه پرهام

 برم. شمینداره. دارم پا م ی_نه اشکال

 اخم کرد و به سمت او برگشت. سویآ

 ات.خونه یخسته کوفته بر ذارمی. نمیبمون کنمی. شبم اتاق مهمونو آماده مییجا نیشام هم ؟یچ گهی_د

 و سرش را بلند کرد تا او را نگاه کند. دیخند جانیب پرهام

 ...قیعم

 عشق... با

 محبت... تینها با

 زد. یرنگمحو شد و لبخند کم سویآ یدو ابرو نیب نیچ

 را باال پراند. شیکرد و ابروها یبود "اهم"ا ستادهیکه کنار اپن ا لگونین

 .دیکند و به طرف او چرخ سویبه اجبار دل از صورت آ پرهام



 

 behtarinromanha.irبرای دانلود جدید ترین رمان ها به وبسایت بهترین رمان ها مراجعه نمائید .                                     485

 اشر : بهترین رمان هان                          ندوری: زهرا با سندهینو                   طوفان)جلد دوم ماه خاموش( راثیرمان: م

 باز شد و سالم کرد. لگونین شین

 برگشت. یپرهام دوباره به حالت قبل یچهره

 لبخند بزند. دیدینم یلیمقابل چشمانش نبود دل سویآ یبایز ریکه تصو حاال

 ؟ی. تو باز خواب بودکی_عل

 جرمه نکنه؟! نمی_اِ ا

 ...ارنیکم نم یکردنتون... از حاضر جواب تیبچه ترب نی_تو روحتون با ا

 گفته بود. سویرا به آ نیبچسباند ا شیهاآب را به لب وانیل یلبه نکهیاز ا قبل

 رفت و کنار او نشست. سهیاز خنده ر لگون،یکردن ن ظیبر خالف غ سویآ

ساعت خواب  یبود، او شام را همانجا ماند و وقت دهیپرهام خط و نشان کش یبرا سویکه آ همانطور

 جواب کوبنده خورد. سویرفتنش توسط آ لیدوباره م دیرس

بود و به پرهام  ستادهیدر چهارچوب در اتاق مهمان ا ران،یاز خواباندن خزان و سر زدن به م بعد

 .کردیاشاره م

 کند. یآنها سپر یرا در خانه یبود که پرهام شب امدهین شیوقت پ چیقبل از آن ه تا

 ...یمیکهنه و قد لیبه خاطر همان دل احتماال

 گفت:استقبال کرد و  سویآ میو معذب بودن او را حس کرده بود از تصم دیکه ترد نیآرشاو

 برو... ی... فردا هر جا خواستنجای_امشب رو بمون هم

 گفت: یبا تلخ پرهام

 _نه کار دارم.

 تاپم رو.... مثال لپدمیبگو انجام م ادیاز دست من بر م ی_اگه واجبه و کار

 _منظورم محفله.

 .دیاصرار نورز گریاو زبان به کام گرفت و د یهااز بهانه نیآرشاو

 دوباره را هم نداشت. یهایریگجبهه نیتوقع ا ینشده بود، ول ریدلگ

 وار گفت:زمزمه سویبه آ یکرد و با نگاه ناراض یپوف دیکه سکوت معنادار او را د پرهام

 ...مونمی_باشه م

 خبر خوشحال شد. نیا دنیبا شن یاز هر کس شتریبود که ب لگونین نیآن طرف ا از

 آمد و خود را داخل اتاقش پرت کرد. رونیستون ب و به دور از چشم آنها از پشت نیپاورچ نیپاورچ
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 اش را محکم فوت کرد.بست و نفس حبس شده اطیبا احت اریرا آرام و بس در

 ها همه خاموش شوند.پشت در نشست و صبر کرد تا چراغ همانجا

 .دیاز آن به سمت تخت رفت و دراز کش بعد

 .آمدیمعمول خوابش نم طبق

خواب را از چشمانش  تابشیو قلب ب کردیحاال که حضور پرهام را در اتاق مجاور حس م خصوصا

 .ربودیم

 .ستیدو اتاق نگر نیب واریتخت نشست و با حسرت به د یور و آن ور شد و آخر سر رو نیا یکم

را از پرهام گرفته است، مانند  یاریهوش یزمان خستگ نیساعت گذشته بود و حتم داشت در ا کی

 .هیبق

 زد. رونیلباس خوابش از اتاق ب یاز رو یزیچ دنیآرام بلند شد و بعد از پوش پس

 یهاهر دوشان بسته و نفس یهاچشم یرساند و وقت نیو آرشاو سویسر و صدا خود را به اتاق آ یب

 .دیکش ینفس راحت دیمنظمشان را د

 .دیکش نییرا پا رهیکه پرهام در آن مهمان شده بود رفت و دستگ یطرف اتاق به

 وارد اتاق شد و بعد از بستن در پشتش را به آن چسباند. صدایو ب انهیمخف

از قلبش  یانیجر دیتخت آرام گرفته بود را د یپرهام که بر رو کریپ یکیدر تار یچرخاند و وقت چشم

 عبور کرد و او را به وجد آورد.

 صورت محو او را نگاه کرد. یدر همانجا ماند و با دلتنگ یمدت

حالتش خوش یپرپشت و مشک یپنجه داخل موها ایبسته را لمس کند  یهاآن پلک توانستینم نکهیا

 کرد. نشیحسرت در دلش دواند و غمگ یشهیبکشد دوباره ر

 .ستادیسر او ا یچطور خود را به تخت رساند و باال دینفهم

 بود. دهینکش شیهم رو ییتن پرهام نبود و بخاطر گرما پتو راهنیپ

 گذاشت. یقراریب یوباره بناد قلبش

 او نشاند. یموها یرا رو افسارشیتخت نشست و دست ب یگوشه آرام

 .افتیگسترش  شیهانوک انگشتانش در تک تک سلول قیاز طر یلذتبخش یگرما

 لغزاند. یمشک یرا درون آن تارها شیهاپنجه یشتریزد و با شجاعت ب یپر ذوق لبخند

به قلب او جسارت  جنبششیب یهاو پلک شدیم نییباال و پا یپرهام با حرکات هماهنگ ینهیس یقفسه

 .دیبخشیم
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 .افتیاش امتداد گونه یاو تا رو یاش از موهاانگشت اشاره نباریو ا دیکش یلرزان نفس لگونین

 گذر کرد... شیهاپلک از

 ...دیرس ششیبه ته ر بعد

 و مکث کرد. دیاو کش زیانگمردانه و هوس یهالب یضربان گرفته انگشتش را رو یقلب با

 شده بودند... تابیهم ب شیهانفس

 داشت آنها را ببوسد؟! یبیع چه

 داغ مانده بر دلش کم کند... نیبار هم که شده از ا کی یبرا بگذار

 ...دیفهمیکه خواب بود و نم او

 لمس کوتاه... کی فقط

 پروانه... کی یهالطافت بال به

 برگ از درخت... کیسقوط  یآرام به

 بار... کی فقط

 شد. رهیخ شیهابه لب یکیصورت او خم شد و در تار یرو ارادهیزده و ب جانیه

 مانده بود... یباق متریچند سانت فقط

 درنگ کرد. اما

 .دیباره شور و شوقش خواب کی به

 .کندیم یتیدارد چه خر دیخود که آمد تازه فهم به

 نشود؟ داریکار، او ب نیبود که بعد از ا ینیتضم چه

 اش را کرده بود؟بعد از بوسه ییرسوا فکر

 .دیرا به دندان کش نشییلب پا یصورت آرام پرهام فوت کرد با استرس گوشه ینفسش را رو کالفه

 ...ارزهی... به دردسرش نمالیخی_ب

 داد و کمر صاف کرد. یلب به خود دلدار ریز

 .دانستینم زیآنجا ماندن را جا گریاش دقلب افسار پاره کرده یهایباز جنبهیب نیا با

 تا کار دست خودش نداده بود. رفتیحاال م نیبود هم بهتر

سفت و سخت به دور مچ  یزیکه خواست بلند شود چ نیزد و هم اشیشانیحرص کف دستش را به پ با

 .دیچیپ گرشیدست د
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 گردنش صدا دادند. یهاچنان سرش را به عقب چرخاند که مهره هراسان

شکسته  قیبزرگ و کوچکش قا یهاطوفان زده و پر تالطم شده بود که با موج ییایپرهام مانند در نگاه

 .دیکشیدل او را به درون خود م یو به گل نشسته

 ماند. یزده بر جا رتیح دخترک

 بود که باز کردنش با دندان هم ممکن نبود.شده  یکور یپرهام همانند گره یهااخم

 فشار داد. شتریو مچ او را ب دییهم سا یرو دندان

 را پشت دستش خاموش کرد. یکوتاه یناله لگونین

 شده بود. خیتکه  کیاش حاال سرد و به تب نشسته تن

 .ستیبه خون نشسته او را نگر دگانیتخت صاف شد و با همان د یرو پرهام

 کوتاهش رفت و آنها را به چنگ گرفت. یدرون موها لگونیاز کنار گوش ن متیمال یب دستش

 هوم؟ ؟یکن کاریچ یخواستی_م

 _من... من... فقط...

 به لکنت افتاده بود. یاز شدت جا خوردگ لگونین

 احساساتش هجوم آورد. یسهیبه ک یمانیتوام با پش یبد ترس

 د شدن و فرار کردن را هم نداشت.توان بلن یهم فلج شده بود و حت شیهااندام تمام

 :دیخروش یشتریباالتر برد و با شدت ب یرا اندک شیصدا پرهام

 لگون؟ین یکردیم یچه غلط ی_داشت

: چقدر در چشمان او برخالف من که وجب به وجب دیشیاندیم نیدر آن لحظه فقط به ا لگونین

 نشسته است... نهیک کردمیعالقه رصد م یول اسیصورتش را با 

 بود. هودهیبس مهمل و ب یدفاع کردن از خود کار گرید

 و گفت: دیکش یبارحال نفس زلزله نیبا ا یول

 ... باور کن سوءتفاهم شده...نی... همرفتمی... داشتم منمتی_اومدم... بب

اش مشخص چهره یو در همان ظلمات هم کبود زدیترسناک م یپرهام به طرز آشکار یقهیشق نبض

 بود.

 کوچکش را گرفت. یچانه نباریاو را رها کرد و ا یموها

 :دیصورتش غر یرو
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... ال اله اال هللا... من دنِ ی... با قصد بوسیمکیوقت شب... قا نی... اونم اینیمنو بب ی_که فقط اومد

 یهم کرد ی... بد غلطیغلط کرد ؟یمنو رنگ کن یخوایالف بچه م هی یخودم هفت خط روزگارم، تو

 ...لگونین

 ام... گوش بده... من..._پره

 هی... اریب لیدل هیفقط  یتموم شده، ول گهیو د ی_الل شو... صداتو ببر که نشومش...از چشمم افتاد

 اشتباه نکرده! تتیکه بهم ثابت کنه خواهرم اونقدرام تو ترب لیدل

 ماتش برد. لگونین

 را هضم کند. شیتا معنا دیکرد و طول کش نیاو را سبک سنگ حرف

 .آمدیتهمت نفس باال نم نیا از

 مهارشان نکرد. یبرا یتالش چیشدند و او ه یگردش از اشک پر و خال یهاچشم

 مشهود بود: شیدر صدا شیکرده در گلو ریاز بغض گ یناش خش

 هرز نرفتم... یکس چیه یعمرم جلو ینجای... من تا استمیهوس ن ی_من بنده

 .شناختیبودن نم میمراعات کردن و مال یوانگیشده بود و د وانهید پرهام

 تر گرفت.اش را سفتبه او داد و چانه یدیشد تکان

 اش گفت:شده دهیدر هم تن یابروها با

 ...یخواستیسر من و م یباال یاومد یچ ی_پس امشب برا

 شد. رهیاو خ یبه هم دوخته شده یهارا ناتمام گذاشت و منتظر به لب حرفش

 جز اصوات نامشخص از دهانش خارج نشد. یزیچ یبزند ول یحرف یزیچدهان باز کرد  لگونین

 گفت؟یاصال م چه

 اعتراف او را بشنود؟ خواستیم نگونهیدرون او به پا شده است که ا یچه آشوب دانستینم پرهام

 افتاد. یمنتظره به تنش لرز ریغ یسرما از

او  یو گزنده روحیحال معنادار و پر از حرف به عمق چشمان ب نیبا ا یترس رو به مرگ بود ول از

 دوخت. دهید

تمام شده بود که کم کم  دنشیتر از شنگران اریپرهام بس یبرا لگونیاز چشمان ن قتیخواندن حق انگار

 فک او شل شد. یدستش از رو

 نجوا کرد: یسخت به

 ؟ی_از کِ 
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 زهرخند کرد و نگاه از او گرفت. لگونین

 عادت کرده بود. یکیبه تار گرید چشمانشان

 لب زد: جانیب

 ...یوقته... تو فکر کن از بچگ یلی_خ

 آشکارا وا رفت. پرهام

 .دادیبدنش م یباال رفته یکه بر صورتش نشسته بود نشان از دما یعرق

 ساخته بود... رانیتمام خانه را و شیادهایشوند وگرنه تا حاال بمب فر داریب هیبق خواستینم

که با  یو در حال دیتخت برداشت آن را پوش یرا از گوشه راهنشیخم شد و پ یو عصب جیگ یحالت با

 با خود زمزمه کرد: کردیم یها خالبختو حرصش را سر آن نگون بستیرا م شیهادکمه یپرتحواس

 ...دمیوقت نفهم چی_چرا ه

 گفت: دهیزبانش را نگرفت و نسنج یجلو لگونین

 ؟یدیدیرو هم م یاگهیکس د سوی_تو مگه جز آ

 گوشش خواباند. ریز دهیکش کیشد و بالفاصله  دهیپرهام دوباره به سمت او کش زیتند و ت نگاه

 .دیپر لگونیاز سر ن برق

 لبش را مزه مزه کرد. یاش قرار داد و خون گوشهگداخته یگونه یرا رو دستش

 شدند. یجار یشتریبا سرعت ب شیهااشک

 گوشت. ریهم نزدم ز گهید یکی_خفه شو تا 

 گشت. زیپر دیبه دنبال کل یکیتخت بلند شد و در تار یرو از

کنار  یعسل زیم یهمراهش را از یو گوش چیاتاق را روشن کرد سوئ ینور فضا یرا زد و وقت آن

 تخت برداشت.

 یو دستش را از رو دیشده و چشمان به اشک نشسته به سمت او چرخ نیسنگ ینهیبا همان س لگونین

 ملتهب خود برداشت. یگونه

 بغض گفت: با

 اما تو نرو... رمی_نرو... من م

 کرد. یمکث پرهام

 .فتدیتا چشمش به چشم او ب دینچرخ یحت گرید

 بدتر به جانش افتاد. یکیراحت شده بود که  لیسو بتیاز مص تازه
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 بارتر...و فاجعه تریواقع

 از احساس گفت: یو عار سرد

. برو خدا رو شکر کن یپلکیو دور و برم نم یریگی. از من فاصله منمیرو بب ختتیر خوامینم گهی_د

 به حالت. یوا لگون،یبه حالته ن یوا یبش یچشمم آفتاب یباز جلو یول گمینم یزیچ سویکه به آ

 بلند شد. لگونین یهیگر یدفعه صدا نیا

 تخت او پرت کرد و زار زد. یکه رفت بدون در نظر گرفتن کتف دردناکش خود را رو پرهام

 دفعه چه شده بود؟ کی

 بود؟ ختهیبه هم ر زیناگهان همه چ چرا

 اود چنگ زد و با رنج گفت: سیصورت خ به

 کنم؟ یزندگ یزنده بمونم؟ چطور یپس چطور نم؟ی_که تو رو نب

 نیاز ا شتریب هیکردن بق داریرا خفه کند و با ب اشهیگر یرا در مالفه فرو برد تا صدا صورتش

 .اوردیبه بار ن یزیآبرور

 کرد. نیخود را لعن و نفر توانستیصبح همانجا ماند و تا م تا

 .شدینم دهید هیاز گر یآنها اثر یخشک شده بود و جز سرخ شیهااشک یچشمه گرید

 .ستادیآمد و منتظر ا نییدر اتاق زده شد از تخت پا یوقت

 .دیدر را باز کرد و به داخل اتاق سرک کش سویآ

 تعجب کرد و کامل وارد شد. دیرا آنجا د لگونین یوقت

 ؟یینجایتو ا زمیعز ل؟ی_ن

 به تخت انداخت و ادامه داد: ییگذرا نگاه

 _پرهام کجاست؟

 زدن کرد و شانه باال انداخت. یالیخیوانمود به لبخند ب لگونین

 .دیایو پف چشمانش به چشم او ب یقرمز گذاشتیو نم دیدزدیرا م نگاهش

 .ستین دمیاالن اومدم د نی... منم همدونمی_نم

 یپرهام... راست ارمیب رتیرفته. فقط گ ینصف شب کِ  ستی... باز کار خودشو کرده. معلوم نی_پسره

 ؟یداشت کاریاتاق پرهام چ یتو تو

 .دیبه خود لرز لگونین

 ...دیترسیسوال م نیهم از
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 شد و آرام گفت: ریسر به ز سوینگاه پر از شک آ ریز

 _اومده بودم... ازش تشکر کنم...

 ؟ی_تشکر؟ تشکر بابت چ

 خودش معنا داشت گفت: یفقط برا اشیکه تلخ یلحن با

اون باهاتون حرف زده باشه که  دی_قبال در مورد دانشگاهم باهاش حرف زده بودم... فکر کردم شا

 ...تهران نیریمنو بگ یانتقال

 محض... دروغ

 نکرده بود... شیاو به آرزو دنیرس یبرا یتالش چیه پرهام

 .دیخند یگفت و با سادگ یآهان سویآ

 خودم بود. میتصم نیبا من حرف نزده ا ی. کسزمی_نه عز

 گفت: عیسر لگونیبرگردد و از اتاق خارج شود ن نکهیاز ا قبل

 عمارت محفل؟ یری_مامان؟ امروز م

 صبر کرد تا جواب او را بدهد. یکم سویآ

 _معلومه که آره. چطور مگه؟

 .امیمنم باهات ب گفتمیم یچی_ه

 اکتفا کرد. یلب ریز یارا فرو خورد و به گفتن باشه رتشیح سویآ

 حق داشت... چارهیب زن

 ...دادیرفتن به آنجا عالقه نشان نم یوقت برا چیه او

 از کنار او گذشت و خود را به اتاقش رساند. یدیانداخت و با گفتن ببخش نییسرش را پا شتریب لگونین

دست لباس  کیطرف و آن طرف کرد  نیها را ابار لباس نیچند نکهیکمدش رفت و بعد از ا سراغ

 تخت انداخت. یو رو دیکش رونیساده ب

 .دیایاز پس آن بر ب ییتنها توانستیبه کمک داشت و نم ازیلباس ن دنیپوش یبرا

 چشمش با کرم مادرش را صدا زد. ریبه دست و صورتش زد و بعد از پوشاندن پف ز یآب پس

 را به دست او داد به اتاقش آمد. رانیم یمدرسه فیک نکهیبعد از ا سویآ

ها را برداشت و لباس حرفیافتاده است، ب ریچه کارش به او گ یبرا لگونین زدیکه حدس م ییآنجا از

 آنها را بپوشد. با حوصله کمکش کرد تا

 رفتند. رونیدستش را گرفت و هر دو ب سپس
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 .کنمیو بابات رو بدرقه م رانیلقمه بذار دهنت، من م هی_برو 

 به سمت در رفت. سویوارد آشپزخانه شد و آ لگونین

 .زدیحرف م رانیو با م ستادهیدر درگاه ا نیآرشاو

 دو لبخند به لب داشتند. هر

ها، نه... تو راه نباشه منو ببره ی. نکه کسشدمیم یتنها راه شهیاول مدرسه هم یسن تو بودم روزا_هم

 هیرو که دنبال  زهیم زهیر یهایمخصوصا کالس اول میکردیم تیرو اذ ترنییکالس پا یدخترا قمیبا رف

و گشتم خراب شدم ت ابابن قیپسرم... من با رف ایکارا نکن نی. تو از اگشتنیکردن م هیگر یبهانه برا

 اشتباه باباتو تکرار نکن!

 .ستادیو کنارشان ا دیخند پروایب سویآ

 تر کند.را مرتب شیلبخند زنان صاف شد و اجازه داد دستان پر مهر همسرش موها نیآرشاو

 کرد و گفت: یغرولند رانیم

 !رنیبهشون از سر و کولت باال م یمن و تو. رو بد یاالن زبون دارن اندازه ی_چون دخترا

 کرد. یااخم بامزه سویدر همان حالت قهقهه زد و آ نیآرشاو

! خب یتوقع خوردن رو هم داشته باش دیبا یزنی. مدیزیو روشون کرم نر دینکن طنتیش نی_تا شما باش

 !ست؟ین مانینر انایاح نیگیناباب که م قیرف نیدکتر... ا یشما آقا یراست

 شد و گفت: رهیاو خ یبا لذت به چهره نیآرشاو

 ... آخرشم اومد خواهر منو گرفت!شعورشهیب_خوِد 

 .دیبلند خند دیکه کش یهم نتوانست خوددار باشد و با وجود خجالت رانیم یحت

 رفت. رونینشاند و از خانه ب سویآ یشانیپ یگوشه یابه دور از چشم او خم شد و بوسه نیآرشاو

بدرقه کرد تا همراه  اشیمهربانمادرانه و پر از  یرا با آرزوها رانیکارش م نیخرسند از ا سویآ

 پدرش برود.

 .دیمغموم و ماتم زده د زیرا پشت م لگونیآشپزخانه برگشت و ن به

 حواسش آنجا نبود. چیو ه زدیرا هم م اشیداخل چا شکر

 ؟یصبحانه خورد لگونی_ن

 و وسط آشپزخانه پرت کرد. دیکش رونیب الیفکر و خ یایاز دن لگونین شیصدا

 و بلند شد. دیاش نوششده نیریبه شدت ش یاز چا یاسرش را باال آورد و جرعه یدستپاچگ با

 خوردم... ییزایچ هی_آره... آره... 
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 .ادی. خزان رو هم صدا کن بفتی_باشه پس راه ب

 مامان؟ یچ زی_باشه اما... عز

 او از بابت مادرش لبخند زد و با آرامش گفت: ییکهوی یبه نگران سویآ

. ششیپ ادیگفتم از امروز پرستار ب نیستیخونه ن گهید رانیتموم شده و تو و م التی_حاال که تعط

 راحت. التیخ

 لبخند زد. نیغمگ لگونین

 .شبشید یهاپرهام بود و حرف یتمام طول راه را حواسش پ یپشت فرمان نشست ول خودش

و  ندیو مطمئن بود اگه امروز او را نب کردیم ینیاز قبل احساس سنگ شتریب قهیهر دق اشنهیس کنج

 .ستادیحرف نزند قلبش از تپش خواهد ا

 ...دیترسیاو م یبه کنار، از واکنش بد و دوباره شبشید گند

 پس زده شدن... از

 رانده شدن... از

 نشناسش مقاومت کرد.وقت یهابه فرمان زد و در برابر اشک یآرام یضربه

 نبود... شیجا نجایا

 یکارها هیو هم بق نیریتهران هم خونه بگ نیریوز که بگذره و زخمت بهتر بشه با بابات مچند ر هی_

دوستش  ی. شب با روحا حرف زدم گفت تا رفتن تو و انتخاب خونه، تو خونهیکن فیرو رد اتیانتقال

 .مونهیم

 نزد. یفقط سر تکان داد و حرف سویجواب آ در

 ذوق تهران رفتنش هم کور شده بود. یرا نداشت و حت یزیچ چیدل و دماغ ه گرید

 آنجا باشد... شهیپر رفت و آمد شهر را نگاه کرد و آرزو کرد پرهام مثل هم ابانیحزن از پنجره خ با

 عمارت محفل... در

 اشیمکررش به او باالخره راه یهابعد از سفارش سویکردند و آ ادهیمهد پ یراه خزان را جلو سر

 کرد.

 :دیپرس لگونین شدیم نیسوار ماش یوقت

 ؟یکرد کاریرو چ اشیشونیوسط پ زی_اون چ

 دوباره در اندوه دخترش فرو رفت. سویآ

 پوشوننش؟یخوب م هاشیمشخص نباشه. به نظرت چتر ادی_امروز که چسب زخم زدم روش تا ز
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 _آره بهش فکر نکن.

 سرگرم نمود. شیهابه محفل خود را با گوش دادن به آهنگ دنیحرکت کرد و تا رس دوباره

رفت و او را  لگونیداشت جلوتر از ن یادیز یامروز صبحش عجله یبه جلسه دنیرس یکه برا سویآ

 تنها گذاشت.

 شد. رهیخ شیشد و به عمارت بزرگ جلو ادهیپ نیاز ماش حالشانیو پر وسیما لگونین

 ...دیرسیبه نظر م نیغمگ یبود ول بایز

 ...فشردیاحساسات را م یبود ول بزرگ

 .دیرسیبه نظر م نگونهیاو ا یهم فقط برا دیشا

 سرسبز و دلباز آن گذاشت. اطیو قدم در ح دیکش یآه

دو نفره و ظاهرا جذاب هاندا و پادرا  یگفتگو کردیکه جلب توجه م یزیچ نیمحض ورود اول به

 از آن گذشت. لگونیخلوت بود که ن اریبس اطیح یگوشه

 خود منع کرده است. دنیآورد که پرهام او را از د ادیها باال رفت به که از پله نیهم

 سست شد. یتا حدود شیهاقدم

 او عمل کند؟ لیدرست بود که خالف م ایآ

 نظرش برگردد به طرف اتاق او پا تند کرد. نکهیقبل از ا ،یذهن یهاکشمکش نیاز ا خسته

 چرخاند.را  اشرهیدستگ هوایو خودخواهانه رمز در را وارد کرد و ب یعصب کامال

 .افتیو حاضر آنجا  یپرهام را ح یکمال ناباور در

 به او بود. پشتش

 شده بود. ریدرگ اشیبه جلسه عجله داشت که آنطور با ساعت مچ دنیرس یبرا سویمانند آ انگار

بتواند قفل ساعت را ببندد، بند آن از دور مچش رها شد و با  نکهیقبل از ا دیدر را شن یصدا یوقت

 افتاد. زیم یرو یبد یصدا

 .ستادیدر را پشت سرش بست و همانجا ا لگونین

 که او وارد اتاق شده است. دهیپرهام فهم دانستیم

به گردنش  یگرفته بودند و دستش را با حالت عصب ینامنظم تمیپر از خشمش ر یهانفس چون

 .دیکشیم

 بود. انریاتاق گذاشته بود ح نیکه به خرج داده و پا در ا یخود از جسارت لگونین

 به جلو برداست و آهسته نام او را خواند. یکوتاه گام
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 به سمتش رو بچرخاند. ظیاز قبل از کوره در برود و با غ دتریحرکت باعث شد پرهام شد نیهم

 به خون نشسته گفت: یتنگ شده و چشمان یخلق با

 نجا؟یا یاومد یچ یبرا شه؟ینم داتیپ گهیو د یشی_مگه نگفتم از جلو چشمام گم م

 پژمرد. شدیکه از دهان او خارج م ینیاز لحن و کلمات سهمگ لگونین صورت

 و غم زده زمزمه کرد: دلخور

 مثل خودت... یکی... یزنیانسان حرف م هیبا  ی_دار

کننده به  ریو تحق زیدآمیاش را تهدبود انگشت اشاره ستادهیاو ا یحاال که درست رو در رو پرهام

 آلود گفت:زد و غضب لگونین ینهیس یفقسه

 !یندار ته؟یدختر، حال یندار دنیمحبت و احترام د اقتی_تو جنبه و ل

 افتاد و گفت: هیاز اندوه به گر زیو لبر هوایب لگونین

 _تو چته آخه؟ بس کن.

 بود که سابقه نداشت. دهیرس یبه جنون پرهام

 تصور کرد. شدیمکه  دیرسیبه نظر م یتر از آندردسر به ظاهر ساده مخرب نیا دیشا

 و گفت: دیو پر از خشم خند یعصب

گرد  شیهاناخودآگاه چشم لگونیلباس او را مشت کرد و ن یقهی) ؟یکنیم کاریچ نجای_بس کنم؟ پس تو ا

ننگ  دیکردم که حاال با یمنه خاک بر سر چه غلط لگون؟ین یحال افتاد نیکردم که به ا کاریشد.( چ

 کاریچ یدونیم ؟چشم و رو یب یدختره میدیرس نجایبچسبونم؟ ما چطور به ا امیشونیرو به پ ینامرد

 با خودم و خودت؟ یکرد

 از قبل شد. ترفیخار و خف لگونین

 کار کرده بود؟ چه

خود ننگ  یکه پرهام آن را برا دیرسیبه نظر م ارزشیحد منزجر کننده و ب نیاحساسات او تا ا یعنی

 پنداشت؟یم

 مرد که بود؟ نیا واقعا

 قلب داشت؟ نهیس در

 داشت؟ احساس

 داشت؟ وجدان

 :دیکش ادیفر هیگر انیو م اوردین تاب
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 جواب تمام سواالته... ینکرد یکار چیکه ه نی_هم

 ابرو کج کرد و گفت: یزاریبا تمسخر و ب پرهام

 _بله؟!

رو  یچشم بست... تو فقط ینکرد یلمس چی... تو هینزد یحرف چی... تو هینکرد یکار چی_تو ه

 یرو وقف اون زن چشم خاکستر هاتیی... تو خودت رو، احساساتت رو و تمام داراانتیاطراف

پرهام...  ینکرد ی... کارینکرد یکار چیه ی... ولیعاشق شدن رو فراموش کرد قتی... تو حقیکرد

 کردم... اهمن اشتب

 شاند.را پو سشیرفت و با هر دو دست صورت خ لیتحل اشهیگر ریدرگ یصدا

 یکه مادرم تنها رو دمیدیم یول یدیخندیمن نم ی... به رویکنارمون بود شهی... همی_دوستمون داشت

با اون زن  تیخون یکه در برابر رابطه دمیدیم یول یبود... از عالم و آدم طلبکار بود ایخوشت به دن

 یبرا یکار چیهتو  دی... شایموندیحالتت م نیهم یتو تو یول شدمی... من بزرگ میپر از نقطه ضعف

که خودم رو شناختم اسم تو  یباعث شد من از وقت نایکه هم یدونیاما نم یوابسته کردن من نکرده باش

و من  یختیمادرم ر یفقط به پا یداشت یمردونگ یهاش هر چو آدم ایاز دن ریورد زبونم بشه... تو س

 ...کردمیتباه نم مودادم... افسارشو داشتم که خود دلدارتیو دل به دل ب دمیهمه رو د

 عقب رفت. یاو را ول کرد و کم یقهیشوکه  پرهام

 .ختیآنها را به هم ر یپرتاش برد و با حواسمرتب شده یداخل موها پنجه

 لب نجوا کرد: ریز

چشمام کردم که خدا تو رو گذاشت جلو  کاریچ یدختر؟ من عوض یام هستگذشته ی_تاوان کدوم خطا

 گرفتتم؟ خدا لعنتت کنه... خدا ازت نگذره... سویآ یهایدقم؟ آه جوون ینهیو کردت آ

 ادامه داد. ستنیبلند به گر یینشست و با صدا نیزم یرو لگونین

 گفت: دهیبر دهیبر شیهاپشت دست از

 ام رو..._خدا لعنتم کنه... خودم رو... عالقه

 گفت: دیسرش منفجر شد و با تهد یدوباره باال پرهام

 _حرف نزن. فقط صداتو نشنوم.

 _من...

 رو هم خفه کن تا خودم نکردمش. اتهیگر ی_گفتم خفه شوووو. صدا

 با رنجش گفت: شیهااشک یانداخت و از پشت پرده نییرا پا شیهادست لگونین

 ...القلبیقس دادمیدل به تو نم هگیرو نبودم که د نای... اگه ااقتمیلی... من بامجنبهی_آره من ب
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... عقلیاون گلوله به مغزت خورده، نه کتفت؟ آخه ب یمطمئن ؟یرو اعصاب من بر ی_دوست دار

که فکر عاشق شدن زد به سرت؟ نونت کم بود... آبت کم بود... عاشق شدنت  یکم داشت یتو زندگ یچ

 بود؟ یچ

 .کردینگاه م رهیپرهام خ یهاسرش را باال گرفته و به جنبش لب رتیو ح یدر اوج ناراحت لگونین

که  یگند یمعن خواهدینادان و خطاکار است و م یبود که انگار طرف مقابلش کودک یطور شیهاحرف

 باال آورده است را به او بفهماند.

حد  نینه تا ا یرا داشت ول زیواکنش تند و ت کیتوقع  شهیاو هم یترس فاش شدن رازش جلو از

 گر.و مواخذه زیرآمیتحق

 دهان او گذاشت. یرها کرد و دستش را رو نیزم یدلش را رو یدهیاز هم پاش یهاتکه

 پرهام قطع شد و مسکوت نگاهش کرد. یصدا

 کند و مغموم گفت: یرا از قاب چشمانش خال شیهاچند بار پلک زد تا اشک لگونین

 کردم... خوب شد؟ جای... من غلط کردم... من بیگی_آره راست م

 یدستشیپ لگونیکه ن دیبگو یزیآورد و خواست چ نییدهانش پا یوار دست او را از روکالفه پرهام

 کرد:

 یناز و نوازشا یو سرکوفته... بسه هر چ نیاش توهات نه کلمهنگو... چون از هر ده کلمه یچی_ه

که  یکردم... حرف رفاه یکردم... چه بچگ یتیچه خر دمی... بسه... فهمیدیرو تو سرم کوب امیزندگ

حاال  هک ینکرد یکار چیمن ه یرو نزن... تو برا یاز پدر و مادرم دارم و تو برام فراهم نکرد

 ...یکن اشیادآوریتو سرم و  یبزن یبخوا

 فکر کنم... یبذار یالل ش قهینبود. دو د نی_من منظورم ا

او چهره در  ی)پرهام از طعنه شه؟یمن نون و آب م یابشه؟ بر یکه چ ی... فکر کنیفکر کن خوامی_نم

 من داره؟ یبرا یچه دخل دنیشن نی.( فکر کردن تو جز توهدیهم کش

 سرخ شد. یلیاز س دشیسف یبار دوم در آن روز گونه یبرا

 .گذاشتیم یبه جا یسالمش رد دردناک یشانه یپرهام رو یهاپنجه فشار

اضطراب و فشار بغض بود( گذشت و با فک سفت و  ی)که نشانهلگونین یهالب امانیب یزلزله از

 منقبض شده گفت:

رو  اتیصفتچطور جواب گربه دونستمیخواهرم وارد کنم. وگرنه خوب م یبه آبرو یالطمه خوامی_نم

کرده  یدخترش چه خبط فهمهیم نکهینابود شدنش رو بعد از ا ادیکه دلم نم فی... فقط حفیبدم. ح

 نجاتخوشم به مادرت تو رو ازش  یرو نیکه هم اریشکر به جا ب یصد بار سجده یوز... برو رنمیبب

دست  یاالن جا شدیو اونطرف م نطرفیا کمیکه اگه شانست  لگونیداد... دور سر اون خدات بگرد ن

در مقابل اعتماد و محبت  نمیچشمام دور شو تا نب یرو صورتت بود. فقط از جلو سویآ یمن رد انگشتا
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 یشونی... برو ننگ پلگونیگرفتم... برو ن یانشناسانهنمک یکه نسبت بهت داشتم چه جواب یاعالقهو 

 پرهام... برو...

 برخاست. نیزم یاز رو یدیسراسر تاسف و ناام یرا رها کرد و با نگاه او

 دور گردن او را گرفت. یطال ریبرود خم شد و زنج نکهیقبل از ا اما

 و در دست خود مشت کرد. دیرا با غرض کش گردنبند

 شد. رهیاش خبر باد رفته یهیو داغان به هد دهینفس بر لگونین

 اتاق انداخت. یگوشه یبار و عاجز و پر حسرتش پرهام آن را به داخل سطل زبالهچشمان اشک شیپ

 از وجود او را جدا کرد و به دور انداخت... یمین انگار

 دردناک و زجرکش... همانقدر

 .میشناسینم امتیتا روز ق گهیهمو د _من و تو

 بلند شد و به سمت در رفت. سپس

 به سطل زباله نگاه کرد. رانیچنگ زد و ح اشنهیس یگردنبند رو یخال یبه جا لگونین

 فراتر از حد توان او بود... یرحمیب نیا تحمل

 درد داشت... شتریب یکی نیا

بدون انعطاف و بدون  روح،یبه او انداخت، سرد و ب یگریقبل از خروج از پشت سر نگاه د پرهام

 نرمش...

 .یداریاش مهمونجا نگه نمیمونده، بعد از ا اتنهیس یتا االن گوشه یراز لعنت نیکه ا ی_همونجور

 رفت... و

 شد... یکی لگونیغرور و احساسات ن یدو مرتبه ختنیبسته شدن در با فرو ر یصدا

 

 

*** 

 

 .شودیو به شکل ابر از دهانش خارج م خراشدیمرا  شیهاسرد شش یهوا

 سرد بود... هوا

 ...دیگزیکه پوست صورت را م یسوز



 

 behtarinromanha.irبرای دانلود جدید ترین رمان ها به وبسایت بهترین رمان ها مراجعه نمائید .                                     500

 اشر : بهترین رمان هان                          ندوری: زهرا با سندهینو                   طوفان)جلد دوم ماه خاموش( راثیرمان: م

 .کهی_زمستون نزد

 یصندل یرو دیکشیبو م وانشیکه با لذت شکالت داغ داخل ل یو در حال چیرا گفت و پتو پ نیا روحا

 کنار او ولو شد.

 .دیرو گرفت و به سمت او چرخ تخت،یپا یو خاکستر بیخسته از نگاه کردن به آسمان غر لگونین

 و کنارش نشست. دیچیبه دور خود پ شتریرا ب بافتش

 _حاال کو تا زمستون... هنوز دو ماه مونده.

 ماه چه زود گذشت. هی نیا ییخدا ی_اوف... ول

 خودش را برداشت. وانیزد و ل یپوزخند لگونین

 گرم شدند. انگشتانش

 من... یبرا یتو آره، ول ی_برا

 و با اعتراض گفت: دیکش یپوف دیاو د یگرد غم را دوباره بر چهره یوقت روحا

بارم آوردمت  هی. یضدحال زد یگوشه نشست هیما رو از بس بغ کرده  یدپرس... کشت گهی_بابا بسه د

 ...یرو هم کوفتمون کن نجایا یتونیم نیبب رونیب

... میزنیقدم م میچرخیول م یزیچ یابونیوسط خ کنهیفکر م نهینب یهر ک رونیب میاومد یگیجور م هی_

 اه. گهیبالکنه د هیبابا 

 برداشت. زیبست و به سمتش خ لگونیبه ن ینگاه چپ روحا

 زهرمون شده. یکه همه چ ینیبیفعال م ی. ولمیریبذارن اونم م یجنابعال یگاردای_اگه باد

 فتنیتشن بمگه خودم خواستم هر جا پا بذارم سه چهارتا غول ؟یمن شدن مشکل اصل یگاردای_االن باد

 اد؟یخودم خوشم م یکنیرفت و آمدامو چک کنن؟ فکر م یدنبالم و همه

 ادامه داد: شیهالب به غر زدن ریلم داد و ز یصندل یرو شتریب روحا

 ...میسقف هی ریز نجایمنم گرفته... چون ا بانیمشکل تو گر نجاستیا ی_بدبخت

... یگوش نیا ای... بنیبب ا،یبابا ب م؟یعذاب نیبه درگاهت کردم که مستحق چن یدا... من چه گناهخ ی_ا

 ؟یشیم یتو... راض یبرا رنیخونه جدا بگ هیزنگ بزن بگو  نایدستت به مادرم ریبگ

 را باز کرد و ابرو باال انداخت. شیهاناگهان اخم روحا

 گفت: یاانگشت به خودش و او اشاره کرد و با لحن مسخره با

 !م؟یکنیبحث م می_االن ما چرا دار

 _جان؟؟؟
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 .میکنیبحث م می_االن ما دار

 _خب...

 !ستی_خب به جمالت! جواب ابلهان خاموش

 زد و بالکن را ترک کرد. یپشت سر حرفش لبخند ژکوند روحا

 یاو او دندان قروچه دیخط کش لگونین یاعصا یاش روفاتحانه یهاخنده یداخل خانه شد صدا یوقت

 کرد.

برد را  توانستیجمله م کیو با  یبود و به راحت روزیپ شانیلفظ یهادر جنگ شهیروحا هم نکهیا از

 .کردیبا شکست عوض کند احساس خشم م

 گرم و نرمشان برگشت. یبلند شد و به خانه شیاز جا حوصلهیب

 خانه در امان نبود. یسه مرد محافظ جلو یهانگاه نیبذره ریدر بالکن هم از ز چون

نشسته و با انگشت اشاره فرق سرش را  شیهاها و جزوهکتاب انیم شانیوسط هال کوچک و نقل روحا

 .خاراندیم

 گفت: یتیبا نارضا دیکه او را د نیهم

 ...میکالس دار لوی_فردا با تق

 ؟یدیازش د یزیداره؟ چ یبیچه ع نی_خب ا

 ...یرسعادتیکه کالسمون باهاش مشترکه... م هیابله... اون پسر ستی_منظورم خودش ن

 .دیبار خند نیاول یها برابعد از مدت لگونین

 و از ته دل... یواقع

 !؟یبپرون یتونیم نمیا نینفر سرش به ستون خورده چشمش تو رو گرفته... بب هی ی_حاال بعد عمر

را برداشت و به سمتش پرت  دیرسیکه به دستش م ینیکتاب سنگ نینگاهش کرد و اول یوحش روحا

 کرد.

 افتاد. نیزم یداد و کتاب با سر و صدا رو یخال یجا لگونین

با  نیاوووه بابا ا گنیخراب شده که چون خوشگل و جذابم پسرا با خودشون م یی_شانس من از اونجا

و  میبذار شی... پس چرا پا پزننیهوا م یرو رودختره  نیداره... قبل از ما ا ویکیحتما  یاافهیق نیهمچ

که  هینجوریو ا ستنیایخفته م یبایمنه ز یکنار و از دور به تماشا کشنیکنن؟! بعد م خمونیسنگ رو 

 بدم؟!!! حیتوض شتریب ای! االن برات افتاد مییما خوشگال هم مثل شما زشتا تنها

 .کردیاو نگاه م یهااز فشار خنده قرمز شده بود و به حرص خوردن لگونین

 منفجر شد. نباریجلد را خواند ا یعنوان رو یبرداشت و وقت نیزم یرا از رو کتاب
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 !یریم یبندر اشینیبیکه م یفکرروشن یهمون آقا ست؟ین یکتاب صادق نی_ا

 .دیروحا رساند و دوباره کنار کش یدهیدر هوا خشک یهارا به زور به دست آن

 شده بود. یدنیروحا د یافهیق

 :دینال شیهادست یرو یبه کتاب درب و داغان شده رهیخ

 ؟ی_چ

 ...یخودتو کتابخون و اهل مطالعه نشون بد یمغز متفکر نخوا هیکتاب گرفتن از  هیبا  ی_تا تو باش

 ا کرد و به سمت اتاقش رفت.ره یازد و روحا را در همان حالت زار و سکته یشخندین

 .ریدلگ اریجمعه بود و هوا بس عصر

 .چدیرا به دور خود بپ ییتنها یلهیببرد و دوباره پ ادیکه ضدحال خوردن روحا را از  دیطول نکش ادیز

 .کردیرا نوازش م اشافتهیزخم بهبود  یجا یمیبود بود و با حرکات آرام و مال دهیتخت دراز کش یرو

 .کردینم تشیمثل سابق اذ گرید یداشت ول اطیبه احت ازیهنوز ن البته

 سرش برد. ریرا ز شیهاراستش غلت زد و دست یشانه یرو

 اش را بست.خسته یهادر خود جمع شد و چشم ینیجن مانند

 ...لگونین یهم کرد ی... بد غلطی"_غلط کرد

 هی... اریب لیدل هیفقط  یتموم شده، ول گهیو د ی_الل شو... صداتو ببر که نشومش...از چشمم افتاد

 اشتباه نکرده... تتیکه بهم ثابت کنه خواهرم اونقدرام تو ترب لیدل

. برو خدا رو شکر کن یپلکیو دور و برم نم یریگی. از من فاصله منمیرو بب ختتیر خوامینم گهی_د

 به حالت... یوا لگون،یبه حالته ن یوا یبش یچشمم آفتاب یباز جلو یول گمینم یزیچ سویکه به آ

 دختر... یندار دنیمحبت و احترام د اقتی_تو جنبه و ل

کردم که خدا تو رو گذاشت جلو چشمام  کاریچ یدختر؟ من عوض یام هستگذشته ی_تاوان کدوم خطا

 گرفتتم؟ خدا لعنتت کنه... خدا ازت نگذره... سویآ یهایدقم؟ آه جوون ینهیو کردت آ

ننگ  دیکردم که حاال با یمنه خاک بر سر چه غلط لگون؟ین یحال افتاد نیکردم که به ا کاری_چ

 چشم و رو... یب یدختره میدیرس نجایبچسبونم؟ ما چطور به ا امیشونیرو به پ ینامرد

رو  اتیصفتچطور جواب گربه دونستمیخواهرم وارد کنم. وگرنه خوب م یبه آبرو یالطمه خوامی_نم

رفته  یدخترش چه خبط فهمهیم نکهینابود شدنش رو بعد از ا ادیکه دلم نم فی... فقط حفیبدم. ح

 نجاتخوشم به مادرت تو رو ازش  یرو نیکه هم اریشکر به جا ب یصد بار سجده ی... برو روزنمیبب

دست  یاالن جا شدیو اونطرف م نطرفیا کمیکه اگه شانست  لگونیداد... دور سر اون خدات بگرد ن

در مقابل اعتماد و محبت  نمیچشمام دور شو تا نب یرو صورتت بود. فقط از جلو سویآ یمن رد انگشتا
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 یشونی... برو ننگ پلگونیگرفتم... برو ن یانشناسانهنمک یکه نسبت بهت داشتم چه جواب یاو عالقه

 پرهام... برو...

 اتنهیس یتا االن گوشه یراز لعنت نیکه ا ی. همونجورمیشناسینم امتیتا روز ق گهی_من و تو همو د

 ..."یداریاش مهمونجا نگه نمیمونده، بعد از ا

 .دیو نمناک د سیسرش را خ ریبه خود آمد بالشت ز یاز زمان حال غافل شده بود که وقت آنقدر

 را پاک کرد. شیهاو با پشت دست گونه دیرا باال کش اشینیب

 داشت.کنار تخت بر زیخود را از م یتخت صاف شد و گوش یرو

 صاف شود و سه نکند. شیبار سرفه کرد تا صدا چند

 پرهام را گرفت و منتظر ماند. یشماره

 بوق... کی

 بوق... دو

 بوق... سه

 بوق... هشت

 انگشتانش فشرد. انیرا م یتماس را قطع کرد و بغض کرده گوش خودش

 رهیخ یگوش یرو به خاموش یدلش به صفحه یبه ِگل نشسته قیاش کج شده و از قاشانه یرو سرش

 شده بود.

 در حال انفجار بود. مغزش

 دو دست خود گرفت و هق هقش را در گلو خفه کرد. انیرا م آن

 نداشت... یادهیفا اما

 از دلش برود... هایراحت نینبود که به هم یزیغم چ نیا

 آرام به در اتاق خورد و روحا پا در اتاق گذاشت. یاتقه

 .دیرسیاش ناراحت و نگران به نظر مچهره حالت

 نشست و دلسوزانه دستش را گرفت. کنارش

 شده؟ی_باز چ

 داد و ماتم زده گفت: هیبه تاج تخت تک یور کیسرش را  لگونین

 ...دهیجوابمو نم گه؟یبشه د یچ یخواستی_م

 مثبت فکر کن خب... کمیکرده.  لنتیسا ایخوابه  دی_شا
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 گفت: ریضعفش را نشان روحا ندهد به او پشت کرد و دلگ نیاز ا شتریب نکهیا یبرا لگونین

 ها..._برو بابا دلت خوشه

. مطمئن باش مال منم زنمیخودم دارم بهش زنگ م ی... من با گوشنی... ببکنمیاالن بهت ثابت م ای_ب

 ...دهیجواب نم

 ...دادینشان م تفاوتیدر ظاهر پشتش به او بود و خود را ب دیشا

 .شمردیتماس او را م یهاو تماما گوش شده بود و تعداد بوق شیکه پر از تشو دانستیفقط خدا م یول

 یبود صدا کریاسپ یرو یکه گوش ییبودند که تماس وصل شد و از آنجا دهیبوق نرس نیبه سوم هنوز

 فرو رفت. لگونیدرون قلب ن شهیش یزیپرهام بلند و رسا مثل ت

 _کارتو بگو گربه کوچولو.

شکسته او را  یو قلب یباران یکه دوباره سر چرخانده و با چشمان یلگونیماتش برده بود و به ن روحا

 شده بود. رهیخ ست،ینگریم

 پرهام به خود آمد و با پته پته گفت: میتشر مال با

 _بـ... بله؟

 ؟یزنیحواست کجاست؟ چرا حرف نم گمی_م

 مو؟ع ی... خوبدمینشن شدی... صدات قطع و وصل مزهی_چ

 .دیرا به بند کش لگونیپرهام دل ن یآرام و مردانه یخنده یصدا

 قلبش را...؟ ایرا خراش داد  مغزش

او را  یو لب تخت نشسته بود تا صدا دهیاز اشک خود را جلو کش سیخ یو مبهوت با صورت مات

 تر بشنود.واضح

 گفت: یبا مهربان پرهام

 ؟یزنگ زد یداشت ی_خوبم گربه کوچولو. کار

 بد موقع زنگ زدم، آره؟ گمی... مزیآره... چ یعنی_نه... 

 .دهدیبود که انگار دارد بدنش را کش و قوس م نیبه ا هیپرهام از پشت خط شب قیعم نفس

 مکث گفت: با

 تو وقت دارم. حرفتو بگو. یدستم بنده اما برا کمی_

 .ندیرا نب لگونین یهاچشمتا حسرت و اندوه درون  دیتا گردن سرخ شده از شرم نگاهش را دزد روحا
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اش را از غرور شکسته یهاتو وقت دارم..." خم شده بود و تکه ی"اما برا یکه با همان جمله یلگونین

 .کردیجمع م نیزم یرو

 که پرهام دوباره به حرف آمد: افتیآرام او و سکوت پر از عذاب وجدان روحا آنقدر ادامه  هقهق

 روحا؟ یی_اونجا

 گفت: دیکه بغل گرفته بود نگاه کرد و با ترد یغم یو زانو لگونیبه ن یچشم ریز روحا

 عمو؟ یدیرو نم لگونین ی_چرا جواب زنگا

و به سرعت  یدرون قلب پرهام دست برد و کوک احساسات او را چرخاند که آنطور ناگهان یکس انگار

 رفت: یعوض شد و به سرد شیلحن و صدا

 شته؟ی_پ

 _آره...

 گرفت. یو پر از خشم یدم عصب پرهام

 گفت: یطوالن یدرنگ با

 .زنمی_کار دارم بعدا زنگ م

خود فرو برد  یدر انزوا شتریرا ب لگونیپخش شدند ن یاو از گوش یصدا یکه به جا یمتعدد یهابوق

 گفت: یاو با لحن گرفته و دورگه

 .رونی_برو ب

 ...ی_ول

 روحا. رونی_ب

 اتاق او را ترک کرد. یاعتراض چیو بدون ه دیلب گز روحا

 و ناچار به سکوت بود... دیشنیعقلش را م یهازدن شیها و نکه حاال طعنه یماند و دل لگونین

 ...اشچارهیب عقل

 و منطقش شده بود... فهمیدل ب یچهیکه باز چارهیب آنقدر

 در خود مچاله شد. وارید یو گوشه دیخز نییتخت پا یرو از

اش را زهر همخانه یرا مثل مرغ سر کنده سر بود و زندگ کردیم یزندگ نجایکه ا یاسه هفته نیا

 روحا...

 او سوخته و ساخته بود. یمدت را پا به پا نیهم تمام ا چارهیدختر ب آن
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سر زدن به آنها به  یهم برا کباری یسه هفته حت نیداده بود در طول ا سویکه به آ یخالف قول بر

 شهرشان نرفت.

خلع سالح  شیهایو دلنگران هایو دلتنگ سویآ آورد،یهم جور بود و هر وقت اسم درس را م اشبهانه

 .شدندیم

 ...یگرید زیاو پرهام است، نه چ یاصل یکه بهانه دانستینم چارهیب زن

پرهام پشت خط است به طرف آن  دیشا نکهیا دیبه ام لگونیزنگ خورد و ن یعسل زیم یرو یگوش

 برداشت. زیخ

داغ  شیهاگونه دیچشمانش نقش بسته بود د شیکه پ یتار از اشک یرا از پشت پرده سوینام آ یتوق یول

 ادامه داد. ستنیبه گر یامارگونهیشدند و دوباره با حالت ب

روحا از پشت در او را از جا  یزل زد که صدا کشیاتاق تار ریدلگ واریآنجا ماند و به در و د آنقدر

 پراند.

 ارم؟یبرات ب ینیبکشم بذارم تو س ای ییای... ملی_شام حاضره ن

 اش داد و از جا بلند شد.به بدن خشک شده یو کسل تکان دلمرده

 را باز کرد و با او رو به رو شد. در

کار  نینه، با ا ای کندیم هیاو باز هم گر ندیکرده بود تا بب زیکه سرش را به در چسبانده و گوش ت روحا

 و دستپاچه شد. دیاو از جا پر

 ؟ی_اِ... خوب

 ته راهرو رفت. یبهداشت سیآمد و به سمت سرو رونیبا پوزخند از اتاق ب لگونین

 ؟ینیبی! نمیلی_خ

 آمد. رونیسر و وضعش را درست کرد ب یبه دست و صورتش زد و وقت یآب

 درست کنند و بخورند. یخانگ یغذا آمدیم شیپ کم

از  یگریساده کار د یمروین کیروحا بود، وگرنه او که جز پختن  یهنر آشپز یهم از صدقه سر آن

 .آمدیدستش بر نم

 نشست. زیاپن برداشت و پشت م یرو تزایپ یهم تلنبار شده یرو یهااز جعبه نگاه

برنج را به سمت او هول داد و اشاره  سیبود د دهیچ یاقهیسلتمام و خوش ییبایرا به ز زیکه م روحا

 کرد که خودش بکشد.

ساعت هم که شده فکر پرهام  مین یزد هوش از سرش پراند و برا لگونیدماغ ن ریزعفران که ز یبو

 ذهنش راند. یهارا به گوشه



 

 behtarinromanha.irبرای دانلود جدید ترین رمان ها به وبسایت بهترین رمان ها مراجعه نمائید .                                     507

 اشر : بهترین رمان هان                          ندوری: زهرا با سندهینو                   طوفان)جلد دوم ماه خاموش( راثیرمان: م

 کرد! یبشقابش خال یخورشت را کامال رو یو کاسه دیبرنج کش یکم

 ماند. خکوبیم روحا

 برا من بمونه! یذاشتیمالقه هم م هی یول _تعارف نکنا...

 بشقابش را برداشت و به دهان برد. یپخته شده یاز آلوها یکیو  دیخند لگونین

 واسه فردا ناهارمونم بمونه... برو از تو قابلمه بکش برا خودت! یدرست کرد ادیز دونمی_م

 کرد. شتریاش را ببه او داد که خنده یلب ریز یفحش روحا

 برنجش خورشت بکشد. یبشقاب به دست سر اجاق رفت تا از آنجا رو خودش

 به او کرد و گفت: یانگاه قدرشناسانه لگونیشامشان را تمام کردند ن یوقت

 !کشتیمنو م رونیب یغذا یبود... واقعا دستت درد نکنه... تو نبود ی_عال

 نکردم که. ی_نوش جونت. کار

 .شورمیظرفا رو هم م کنمیخودم جمع م نی_تو برو بش

 نگفت. یزیساعت ابرو باال انداخت و چ کی نیاو در ا یحالت ناگهان رییمتعجب از تغ روحا

 .دیرا جمع کرد و دستمال کش زیم لگونیرفتن او ن با

 ها رفت و آن را شست و خشک کرد.به سراغ ظرف سپس

 نشست. شکستیو تخمه م کردیتماشا م ونیکارش تمام شد به هال برگشت و کنار روحا که تلوز یوقت

 _بزن سه فوتبال داره.

 کرد. ینچ روحا

 .نمیبیم لمی_دارم ف

 حساسه. یباز میبزن فوتبالو نگاه کن ینیبی_تکرارشو م

 _گفتم نه. فوتبال دوست ندارم.

 و کانال را عوض کرد. دیرا از دست او قاپ ونیکنترل تلوز لگونین

بلند روحا گم  غیج انیم کردیرا اعالم م کنانیباز یبود و اسام یآغاز باز یگزارشگر که نشانه یصدا

 انداخت. نیزم یشد و ظرف تخمه را رو

و  ردیکرد کنترل را پس بگ یسع کردیاو را خفه م شیدست و پا ریکه ز یو در حال دیپر لگونین یرو

 .دیکشیهمانطور هم روح پر فتوحش را به فحش م

 کاناپه بلند شد. یکبود شده از درد و خنده و او را به عقب هول داد و از رو لگونین
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 گفت: کردیرا مرتب م شیو موها زدینشست و همانطور که نفس نفس م یامبل دو نفره یرو

 روم... یپریم یهنوز خوب نشدم اونجور ی_وحش

 رو نگاه کنم. لممیرو بده بزنم ف یوی_کنترل ت

 _نه.

 .کشمیرو از برق م ونیتلوزکابل  میریم ی_ند

 !یمونیخودتم م ینطوری_باشه برو بکش. ا

 و گفت: دیکوب نیرا به زم شیپا هیبا حالت گر روحا

 تکرار نداره... هیینمایس ی_عوض

 .یبهت بعدا نگاه کن دمیم کنمی_اسمشو بگو از نت دان م

 مشکوک نگاهش کرد و گفت: روحا

 _حتما؟

 _آره.

 _حله!

 لب گفت: رینگاهش کرد و ز یچپک لگونین

 ...یبذار هیاز نت خودت ما ادیدلت نم یسی_جونت دراد از بس خس

 .کردیرا جمع م شیهارا برداشته بود و تخمه نیزم یظرف چپ شده رو روحا

 !کنمیفکر م یفقط اقتصاد ستم،ین سی_من خس

 .دیخند صدایو ب دیلرز لگونین یهاشانه

 .ندیبلند شد و آمد تا کنار او بنش روحا

 مبل لم داد و فرو رفت. یو خودش با بشقاب آن رو ختیر لگونیدست ن یتخمه رو یمشت

 بود و تا آن لحظه هر دو سکوت کرده بودند که روحا بدون مقدمه گفت: یباز یهاوسط بایتقر

آب و هواش. مخصوصا عمارت بکر و  عتیطب یبرا دهیمازندران. دلم تنگ میریبعد م یهفته التی_تعط

 محفل.

 گفت: لیمیدر هم قفل شد و ب لگونین یهاسگرمه

 راحتم. نجای. همامی_تو برو من نم

 چشم او را نگاه کرد. یشده از گوشه یعاص روحا



 

 behtarinromanha.irبرای دانلود جدید ترین رمان ها به وبسایت بهترین رمان ها مراجعه نمائید .                                     509

 اشر : بهترین رمان هان                          ندوری: زهرا با سندهینو                   طوفان)جلد دوم ماه خاموش( راثیرمان: م

آبغوره  یبود دهیتو اتاق چپ یچرا؟ وقت یمامانت زنگ زده جواب نداد شی_اِ، نبابا؟ دو ساعت پ

منم گفتم  ،یتو ازش خبر ندار دارهیرو برنم یگوش لگونینگران زنگ زد به من گفت ن یگرفتیم

تو  ناز او یریتو بم نیخونه. ا میبر رمیهفته دستتو بگ نی. ازم خواست ایکرد لنتیسا تویگوش یخواب

 .گهید ستین ایریبم

 ات...فکرو انداخته تو کله نی_آهان، پس بگو... مامانم ا

 ،یایبرم، تو هم با من م خوامیگردن اون ننداز. من م خودینداره ب یربط چیعمه ه_خفه بابا... به 

 کنم؟! رفهمتیش ای یشد رفهمیش

 بلند شد. شیرا خاموش کرد و کنترل به دست از جا ونیتلوز یبا کالفگ لگونین

 ومد؟یحرفم به مذاقت خوش ن ؟یخاموش کرد نوی_هوش! کجا؟ چرا ا

 سرم... ریآب بخورم خ رمیاول تموم شد؟ دارم م یمهین ینیبینم ی_هوش و زهرمار! کور

 ...اریبرا من ب وانمیل هی_باشه 

 خونسرد او را نگاه کرد. یچهره یهم فشار داد و حرص یرا رو شیهادندان لگونین

 

 

*** 

 

 .میبر میکوفت کن بلند ش تویی_چا

 او متوقف کرد. یرا سراسر سلف چرحاند و در آخر رو نگاهش

 اونوقت؟_چرا 

 گفت: دیگزیکه با حرص لب م روحا

 کنن؟یهمه ما رو نگاه م ینیبی_نم

 یبیعج زی. چکننیخوشگل نشستن دارن استراحت م یدوتا چشم رنگ یو فرهنگ یمکان عموم هی_تو 

 !ه؟یقض نیداره ا

 اش گرفت.وسط حرص و جوش زدنش خنده روحا

 زد. یلبخند پت و پهن لگونین

 کن. دایبهتر پ یبهانه هی هو؟یشد  یحاال چ ،یتو مرکز توجه باش ومدی_تو هم که بدت نم

 اشاره کرد و آرام گفت: زهایاز م یکیبا چشم به  دیکوبیپا م نیزم یرو یکه هنوز با حالت عصب روحا
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 ...اینگاه کن، فقط سه نکن یچشم ری_ز

 .دیسر بلند کرد و کامل به آن سمت چرخ یو با کنجکاو هوایب لگونین

 خود بکوبد و ناله کند. یشانیبود که روحا با کف دست محکم به پ عیضا آنقدر

 که کنارش نشسته بود برداشت و به جلو برگشت. یو دختر یچشم از صادق یبعد از مدت لگونین

 _خب؟

 بهش؟ دهیدختره رو مثل کنه چسب ینیبیخب! نم گهیخدا، م ی_خب و... ا

 شد؟! اتی... االن حسودی_اوخ

 .گرفتیو او را به باد کتک م شدیبود حتما بلند م شیکه اگر جا کردینگاهش م یطور روحا

 گفت: ظیغ با

اال  یداشت قهیروحا که همه جا شانس و سل ادیخاک تو سرت ب یداشتنم... ا قیرف نیبا ا رمی_برم بم

 کردن... پاشو برو گمشو از جلو چشمام... دایدوست پ

 _خانوما؟

 سر او را هدف گرفت. یاش باالو با چشمان گرد شده دیدر دهان روحا ماس حرف

 .ستیرا نگر یبه گردنش داد و صادق یمتعجب چرخش لگونین

 د؟یداشت ی_سالم، امر

 نم؟یبش تونمی_سالم. م

کرد و  یاخم کمرنگ شناسدیسر از پا نم یاز خوش دادیروحا که نشان م یدر رفته شیدر برابر ن لگونین

 آهسته جواب داد:

 .دیی_بفرما

 کنارشان نشست و با لبخند هر دو را از نظر گذراند. یصادق

 _حالتون خوبه؟

 نگفت. چیرا مزه کرد و ه شیچا لگونین

 عوض روحا جواب داد: در

 ؟ی_ممنون شما خوب

 گفت: یبا لبخند جذاب لگونیبدون چشم برداشتن از ن یصادق

 _بله.
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 را گشت. فشیاز فرصت استفاده کرد و با عجله درون ک روحا

 گذاشت. زیم یو رو دیکش رونیرا از آن ب یینو و آشنا کتاب

 آورد. ادیرا به  شبیجلد کتاب را خواند و د یعنوان رو ریمتح لگونین

 کجا؟ زیکتاب تر و تم نیکتاب لت و پار شده کجا و ا آن

 گفت: شیهاو با حرکت لب صدایابرو باال انداخت و ب طنتیبا ش دینگاه مشکوک او را د یوقت روحا

 _عوضش کردم!

 برگشت و بلند ادامه داد: یبه سمت صادق سپس

کتاب رو تو سه چهار روز  هی تونمیشد. آخه من نم ریکه ازتون گرفته بودم، شرمنده که د یامانت نمی_ا

 تا ذهنم آزاد بشه. خونمیتموم کنم، هر شب قبل از خواب چند صفحه م

 داد.به دور از چشم آنها با تاسف سر تکان  لگونین

 ده صفحه هم از آن کتاب نخوانده است! یبود قسم بخورد که او حت حاضر

از حد کتابش تعجب کرده است به  شیکتاب را برداشت و انگار که خودش هم از نو بودن ب یصادق

 بسنده کرد. یلب ری..." زکنمی"خواهش م

 نسبتا سردش روحا را خشکاند. رفتار

 آن دو رد و بدل کرد و محتاط گفت: نیب ینگاه یصادق

 آرا صحبت کنم؟با خانوم جهان یچند لحظه خصوص تونمی_م

 و صورتش را از زور سرفه کبود کرد. دیپر لگونین یبه گلو یچا

آرام زد تا حالش جا  یبه پشت او چند ضربه دیآن را نشن لگونیکه خود ن یابا کسب اجازه یصادق

 .دیایب

 یدر هم و عصبان یچشم از چهره توانستیکه نم یا کنترل کرد و در حالخود ر یبه سخت لگونین

 مقابلش بردارد گفت: یروحا

 ...ستین امییمن و دختردا نیب یمخف زیچ چی... هدی_راحت باش

 و در هوا مشت کرد. دیدستش را پس کش یبا نگران یصادق

 جمع و جورتر نشست. لگونین

باهاتون آشنا بشم. رفتار  شتریقراره که... من از شما خوشم اومده و قصد دارم ب نیاز ا هی_خب... قض

. دیندار یبه کس یو کار دیکنیرفتار م نیدخترها فرق داره. آروم و مت هیو منش شما تو دانشگاه با بق

خاص و جدا از  حد نیکه شما رو تا ا ی. هدفدیو هدف دار دیستین یکامال مشخصه که دنبال سرگرم

 بگم که... خواستمینگه داشته. م هیبق
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که منجر به مچاله شدن آن هم شد،  زیم یاش بر رونسکافه یخال یکاغذ وانیخشن روحا با ل یضربه

 .دیرا به سمت خود کش لگونین شانیزده و پر رتینگاه ح

 بلند شد تا برود. زیرا برداشت و از پشت م فشیپوزخند ک با

 _هه آره... هدف!

 .دانستیرا م نیو خودش هم ا کندیم یرا سپر یهدفیب یچه زندگ لگونید که ناو آشکار بو بر

 .ردیرفتنش را بگ ینتوانست جلو یتر کرد و حترا آشفته لگونیگزنده و پر از تمسخرش ن لحن

 آمده گفت: شیجا خورده از اتفاق پ یصادق

 _چشون شد؟

 و سرکوبگرانه گفت: یبلند شده بود تا به دنبالش برود کفر زیکه پشت سر روحا از سر م لگونین

 !یصادق یرو ندارم جناب آقا یکس چیبا ه یی_من قصد آشنا

 آمد. رونیرا چنگ زد و از سلف ب فشیک

 گر؟یبود د یبتیچه مص نیا

 برعکس عمل کرد؟! یصادق چرا

 کرد. دنیبه او فرستاد و شروع به دو یلعنت

 کند. دایاز روحا پ یحال باز هم نتوانست رد نیشگاه خلوت بود اما با ادان اطیساعت از روز ح نیا

 دراز شد و راهش را سد کرد. شیجلو یاز دانشگاه خارج شود که دست خواست

 .دیکنارش چرخ پوشاهیو س یکلیبه سمت مرد ه مبهوت

 زمختش گفت: یبا صدا مرد

 آرا._کالساتون هنوز تموم نشده خانوم جهان

 و گفت: دیآشکار با تمسخر خند ینزاکتیب نیخاطر از اآزرده لگونین

 !دونمیخودم م ؟ی_خب که چ

 داخل ساختمون. نی_پس لطفا برگرد

 یبه خودم مربوطه که چه ساعت نیباشم. ا ششیپ دیو من با رونهیبا حال بدش االن اون ب میی_دختردا

 کنار؟ یکشیبکنم. حاال م کاریکجا برم و چ

 که انگار از قبل جواب را آماده کرد بود گفت: یطور عیبدون وقفه و سر مرد

 داخل. نی_متاسفانه به ما هم مربوطه! لطفا برگرد
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دستان دو  ریخواست از ز یرکیبا ز ردیکارش را در نظر بگ نیجلب توجه کردن ا نکهیبدون ا لگونین

 .دندیکش را گرفتند و او را به عقب شیهامرد فرار کند که هر دو، دست

 زد: ادیفر جوزهیشکست خورده و ست لگونین

 ...دیرو ندار اقتشیکه ل گمی! به مادرم مستیمحافظت کردن ن نی_ا

 دوم او را به عقب هول داد و خونسردانه گفت: مرد

 !میریگیدستور نم شونیچون ما از ا دی_حتما بگ

 خشکش زد. اشیقبل یمات ماند و سر جا لگونین

 د؟یشما رو استخدام کرده تا مراقب من باش یپس ک ؟ی_چ

 _جناب پرهام.

اش را خفه به ناله هیآه شب یدهانش گرفت تا صدا یکرده بود دستش را جلو افتیکه در یاز جواب شوکه

 کند.

 پرهام؟

 او بپا گذاشته بود؟ یبرا پرهام

 توجه؟! ای کردیم ریتعب نیکارش را توه نیا حاال

 آورد تا به گوش او برساند. نییپا ادیبخاطر قد بلندش سرش را ز یاول مرد

 دهنده گفت: هشدار

ها رو تو همون محفل، همون آموزش یروز هیکه  دیفرار کن ییاز دست کسا دینکن یوقت سع چی_ه

 جوان! یبانو یبرس نجای. هنوز مونده تا به ادنید

 خورده گفت: کهی لگونین

 دمتون؟یوقت ند چیه پس چرا من ن؟یهست ی_شما محفل

 !یفهمیم ی. بزرگتر که شدستیداخلش ن یهامحفل فقط اون ساختمون و آدم ی_اعضا

سراسر  یو با نگاه دیدست او بود را محکم پس کش ریدست راستش را که هنوز اس یبازو لگونین

 از آنها رو گرفت. یزارینفرت و ب

 بودند. ستادهیجدال آنها ا یبه تماشا یبودند همگ اطیهم که در ح یچند نفر همان

 زنگ بزند. سویبه آ تیو شکا هیگال یبکشد و برا رونیرا ب اشیتا گوش بردیدست م بشیدر ج یه

 .کردیکار را نم نیو ا گرفتیخود را م یجلو اما

 پرهام دوباره او را لوس و بچه ننر بخواند... خواستینم
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 لوس نبود... گرید

 !بود؟

 کالس را نداشت. نیو دماغ رفتن به آخر دل

 را نگاه کرد. گاردیدو باد زیآمخشم گرینشست و بار د یمکتین یرو

کالس  نیا دیدر آوردن حرص آنها هم که شده ق یحداقل برا یول کندیکه دارد با خودش لج م دانستیم

 را زد!

 دستانش بغل کرد. انیپرت کرد و سرش را م مکتین گرید یرا به گوشه فشیک یناراحت با

 جز تحمل کردن نداشت. یاپرهام بود و چاره یهاییاز زورگو یکیهم  نیا

 ...احساسیمستبد و ب مردک

 نبرده بود... ادیرا از  شبشید یرحمیب هنوز

 کرد؟یروحا را چه کار م پس

 چه به او زنگ زد روحا رد تماس زد. هر

 تمام شود. مشیکه تا یو درمانده دو ساعت را همانجا نشست تا زمان خسته

 زد. رونیدانشگاه ب اطیبلند از ح یهارا برداشت و با قدم فشیک سپس

 را نگرفتند. شیجلو گاردهایباد نباریا

 به سمت خانه راند. آمدندیآنها که پشت سرش م نیشد و بدون توجه به ماش نشیماش سوار

و وارد خانه نشود از بودن او در آنجا  ندازدین دیکه کل ینداشت، تا زمان نیکه روحا ماش ییآنجا از

 مطمئن شد.

 بود. یکه در جاکفش شیهاکفش

 سمت اتاق او رفت و آن را باز کرد. به

 به صورتش زد و او را به سرفه انداخت. گاریس زیانگو نفرت ظیغل دود

 از آن را کنار زد و به دنبال روحا در اتاق چشم چرخاند. یدست کم با

 .فرستادیو دود آن را به هوا م گرفتیکام م گارشیاز س یالیخیب و با دهیتخت لم یرو

 .بردیکار لذت م نیا از

 !یهست یگاریس ی_نگفته بود

 .یدی_حاال که د
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 .یبکش دی_نبا

 نگاهش کرد و گفت: یبا مسخرگ روحا

 _چرا اونوقت بچه مثبت؟

 نداره. یدود و دم شدن عاقبت خوب ری_درگ

 ؟یکه انگار تا حاال خودت بهش لب نزد یزنیحرف ن یجور هی_چرا 

 با اخم گفت: لگونین

 من با دو سه پاکت االن تو فرق داره. شی_محض اطالعت دو سه نخ چند ماه پ

 ...!یزد.( هدف دار گاریبه س یتر...)پک محکمیهست ی_آره بابا شما دختر خوب

 شدن آن نکرد. دهیکوب یبه صدا یادر را بست و توجه یبا دلخور لگونین

 شهیکه خودشم گفت من هم یدیسمت من و ازم خوشش اومده؟ د ادیب خوادیطرف م دونستمی_من چه م

منه بدبخت خرج  یبرا هاتوهیکنا کهینداشتم. پس چرا ت یبه کار کس یتو الک خودم بودم و کار

 ؟یکنیم

 پا انداخت. یسرش زد و پا رو ریرا ز گرشیدست د روحا

 گفت: تفاوتیشد و ب هریبه سقف خ دوباره

 خواهر...!!! یخوب یلی_نبابا شما خ

 ؟یکنی_بس نم

 !؟یاریاز دل من در ب نکهیا ایخونه  یاومد ی_االن محض خستگ

 از لحن طلبکار او گفت: دهیرنج لگونین

من. اصال گناه چرا؟  یپا سیرو ننو گهید یکی. گناه ارمینکردم که بخوام از دلت در ب ی_کار اشتباه

 بعد عالقمند بشه مثال؟! رهیاول از ما دو تا اجازه بگ خواستیطرف م

 خاموش کرد و آن را کف اتاق انداخت. وارید یرا رو گارشیس یلهیتیبا حرص ف روحا

 ام.مرگمو بذارم خسته ی... حاال روتو کم کن برو بذار کپهیگی_آره تو راست م

 .رمینم یاتفاق امروزو فراموش کرد ی_تا نگ

 پشت به غلت زد. روحا

 بچه مثبت درسخون. یاومد رتری_دو ساعت د

 ناالن گفت: لگونین

 _بابا من کالس چهار عصر رو اصال نرفتم...
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 خونه! دهیمنه که االن رس ی_پس عمه

 ؟یکنینذاشتن باور م گاردهای_بگم اون باد

 و با پوزخند گفت: دیبا مکث دوباره به سمت او چرخ روحا

 !؟ی! الک؟یایگرفته باشن که نتو رو  ی_اونا؟! جلو

 یکیخارج بشم گفتن هنوز  اطینذاشتن از ح رونی... دنبالت از ساختمون اومدم بگمی_نبابا بخدا راست م

و نرفتم تو تا اون دو ساعت بگذره و بتونم  اطیاز کالساتون مونده. منم از حرصم نشستم تو همون ح

 ...هیخونه. دروغم چ امیب

 با اخم گفت: شدیکه کم کم داشت باورش م روحا

 زایچ نیا دوننیکنن؟ اصال از کجا م یادآوریما رو بهمون  یکالسا میباشن که بخوان تا ی_اونا خر ک

 ؟یبگ ی...! به مادرت زنگ زدییجا میبر میچونیدانشگاهو بپ مییبار بخوا هیما  دیرو؟ شا

 انداخت و مغموم گفت: نییسرش را پا لگونین

 ... پرهامه...ستیمامانم ن سشونی_رئ

 تخت صاف نشست. یزده رو رونیو با چشمان ب دیاز جا پر روحا

 گفت: ادیبه فر هیو شب بلند

 پرهام؟ ؟ی_ک

 _آره.

 ؟یدیاز کجا فهم ؟یکنیم ی_شوخ

 _خودشون بهم گفتن...

 ...؟!می...؟! مگه دارشهیالخالق... مگه م_جلل

 گرفت. اشیشانیتخت وا رفت و دستش را به پ یرو دوباره

 بردارد. شیهایدست از لودگ شدینم لیدل نیا یشوکه بود، ول هنوز

 فشارم افتاد! اریدرست کن ب یزیچ یشربت یآب قند وانی_برو به ل

 رو ترش کرد و گفت: لگونین

 _برو بابا مسخره...

 رفت. خچالیآمد و سراغ  رونیاتاق ب از

 اش جمع شد.دماغش زد و چهره ریز یکپک زدگ یکه در آن را باز کرد بو نیهم

 رها کرد. نگیرا برداشت و وسط س دهیپالس یهاوهیانزجار ظرف م با
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و پشت  ختیخودش ر یبرا وانیل کیآن  یانقضا خیرا برداشت و بعد از چک کردن تار وهیآبم پاکت

 نشست. زیم

 هنوز در دستش بود. یگوش

 نگاهش کرد. یدودل با

 "ده؟ی"اگه بهش زنگ بزنم دوباره جواب نم

 او ثابت ماند. یشماره یرا باز کرد و انگشتش رو شیهاجیمس یصفحه

 .دیدیصبور بودن را هم در خود نم یژگیو یبود ول مردد

 کرد: پیشود به سرعت تا مانیپش نکهیقبل از ا پس

 !"یگرفتیم از خودم اجازه یذاشتیبرام بپا م نکهی"کاش قبل از ا

 کرد و منتظر ماند. سند

 امروز را به او خبر داده بودند؟ یتا االن آن دور مرد ماجرا یعنی

 .دینرس شیبرا یو هر چه به انتضار نشست جواب دیرا تا ته سر کش اشوهیآبم وانیل

مثل ناقوس او را از  شیو صدا دیانگشتانش لرز انیم یکه گوش شدیم دیناام روزیکم داشت مانند د کم

 جا پراند.

 شد و ناباورانه سر تکان داد. رهیصفحه خ یبه اسم مخاطب نقش بسته بر رو شیاز تشو پر

 بود! پرهام

 تماس را وصل کرد. عیشد و سر هول

 سکوت کرد و گفت: هیچند ثان یاو برا ی"الو" دنیبا عجله بود که پرهام بعد از شن آنقدر

 !؟یبود دهیخواب ی_رو گوش

 نگفت. چیرنگ گرفتند و ه شیهاخود گونه یفکریاز ب یزده و عصبان خجالت

 و سردتر به حرف آمد: دیکش یقینفس عم پرهام

 گرفتم؟یاز تو اجازه م دی_چرا با

 گفت: یجمع شد و با ناراحت لگونیحواس ن دارششیسوال ن نیا با

 ات بپا بذارم!که بر گرفتمیاز خودت اجازه م دی_کامل بپرس سوالتو. بگو چرا با

 .ستیخود ن یشگیبود که پرهام به روال هم آشکار

 زیچ تیآنها با عصبان بیکه مسلما ترک کردیرا حمل م یحوصلگیو ب یاز خستگ ییهارگه شیصدا

 !آمدیاز آب در نم یجالب
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 فرو خورده گفت: یخشم با

 رفته که زحمت مراقبت از تو افتاده رو دوش من؟ ادتی_

خود را نباخت و  یدر هم رفت ول شیهاکه او به کار برد اخم ی"زحمت"ا یاز کلمه ریدلگ لگونین

 جواب داد:

 نه آدمات. ،یرفته که خودت مسئول ادتینرفته، اما انگار تو  ادمی_

 _نبابا؟

 _آره بابا!

 و بم گفت: دییاو دندان سا یهایجا خورده از حاضر جواب پرهام

فکر  یو نوش خانوم؟ اصال تو چ شیدنبال ع فتمیول کنم و ب نجایرو ا امیکار و زندگ دی_چرا من با

 بچه؟ شمیم کیدوباره بهت نزد یکه باال آورد یمن بعد از گند نکهیا ؟یکرد

 زد: ادیو برافروخته فر دهیفرود آمد و رنج زیم یمحکم رو لگونین یگره شده مشت

 منو بچه حساب نکن! گهیسن د نی_با ا

 ینطوریا هاتیالبافیکه خ ی... چون اگه شده بودیهنوز بزرگ نشد یقل... از نظر عیا_تو بچه

 !کردیبدبختمون نم

 وار گفت:وا رفت و ناله یصندل یدوباره رو لگونین

 ؟یانقدر پست شد ی_پرهام... ک

برام نداره، پس حد و مرزها رو رد  ی. اونجا اومدن و زدن تو دهنت کارلی_حرف دهنت رو بفهم ن

 نکن دوباره.

 دم؟یتو رو ند یرو نیوقت ا چیمن چرا ه ؟یهست ی_تو... تو چطور آدم

به رفتار  یخودم رو بهت نشون بدم بستگ یکدوم رو نکهی. اما ایدید شهیهستم که هم ی_من همون

 بد! لگون،ین یمورد بد خراب کرد هی نیخودت داره... که تو ا

 وار و پر از درد زمزمه کرد:مجنون لگونین

 ؟یدادیآزار م _مادرمم انقدر

 .شدیم دهیناهماهنگ شن یپرهام از پشت گوش یهانفس تمیر

 او تماس را قطع کرده است. دیبه خود آمد و د نکهیچقدر گذشت تا ا دانستینم لگونین

 گرفت. شیهادست نیانداخت و سرش را ب زیم یرا رو یزده و آشفته گوش خزان

 آرام نگرفته بود... یقلب لعنت نیا
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 هم آرام نگرفته بود... شیصدا دنیشن با

 کرد؟یبا او تا م نگونهیا ایدن چرا

 ادامه داشت؟ یباز نیا یتا ک آخر

 خسته شده بود... دنیاز جنگ او

 جبران اشتباهاتش نداشت... یهم برا یفرصت چیه و

 به هراس افتاده درنگ کرد. یجفت چشم طوس کی یباال آمد و رو سرش

 .کردیشده و دلواپس نگاهش م دهیآنها به آشپزخانه کش یادهایاز داد و فر شانیمضطرب و پر روحا

 ...دیکش آه

 

 

*** 

 

 داخل؟ امیب تونمی_م

 آمد گفت.آرامش پلک بر هم گذاشت و با لبخند به او خوش با

 گذاشت. شیشدن علت پا پ ایجو یو تعجب کرده بود برا دهیکه در اتاق او را باز د پادرا

 اشیباز هم نگران یادامه دهد ول سویاش با آفاصله تیداشت تا حد امکان به رعا یبود که سع درست

 .سپردیبا خود را به دست فراموش م شیقول و قرارها یبابت او همه

 اتاق شد و در را بست. وارد

 .دیکارش به طرف او چرخ زیاز پشت م سویآ یصندل

 ؟یستادی_چرا ا

 _راحتم بانو الماس.

 .نیلطفا بش_اما من ناراحتم. 

 شد. رهیاز مبلمان وسط اتاق نشست و به او خ یکی یرو حالتشیب یبا همان چهره پادرا

 نشست. شیروو به سمت او آمد و روبه افتینگاهش را در یمعنا سویآ

 از ادب به دور بود. زشیپشت م ماندن

 پادرا. یایتو به مالقات من ب ادیم شی_کم پ
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شما و اطراف شما  یها روارشد. چشم یهمه باز باشه بانو یدر اتاق شما به رو ستی_خوب ن

 .چرخهیم

 کشوند. نجایتو رو به ا ی_پس کنجکاو

 سکوت کرد و پاسخ نداد. یبا اخم کمرنگ پادرا

 بود... نیهم شهیهم

 .دادیم حیدادن ترج لیمیرا بر جواب ب سکوت

 داشت. یچشمانش را در پ یبایکرد که برق ز یاتک خنده سویآ

 نشده بود. دهیسرحال و از ته دل شاد د نطوریبود که ا هامدت

 رسهیزدن پسورد دستشون نم یهستم. اونا برا رانمیبود. منتظر خزان و م ینکردم، عمد یانگار_سهل

 .ستنیمادرشون به انتظار با میوارد شدن به حر یو دوست ندارم برا

 .هیستودن قتیعم یحس مادر نی_ا

 هستم! یحتما مادر خوب یکنیم دییپس اگه تو تا ؟یدار ینظر نی_واقعا تو همچ

 .یشیم یگفته بودم که مادر خوب ی_روز

 تکان خورد و نگاه از او گرفت. یکم سویآ

 کمرنگ شد. یاندک لبخندش

 انداخته بود. هیاش دوباره بر وجدانش ساآن کودک هرگز زاده نشده ادی دیشا

 و بحث را عوض کرد: دیبه سرعت اشتباه خود را فهم پادرا

 رو بپرسم؟ لشیدل تونمی. خوشحالم، منمیبیم ی_دوباره مثل سابق شما رو پر انرژ

 استقبال کرد. یبه گرم رییتغ نیاز ا سویآ

 گفت: ییجلو خم شد و با خوشرو به

 ؟یرو بهم بگ قتیحق یدیازت بپرسم قول م یزیافزار... اگه چ_آب

 .اوردمیبه زبان ن قتیشما جز حق یوقت جلو چی_من ه

 لحنش کرد: یچاشن طنتیش یکم سویآ

 پادرا! یدار یتودار و مرموز تی. آخه تو شخصهیمنظورم بدون پنهانکار یول دونم،ی_م

 تمام تالشش را کرد که لبخند نزند اما موفق نشد. پادرا

 ...کردیزن به دنبال احساس خود جستجو م نیا یهم در پس چهره هنوز
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 ...سپردیلحن و صدا را با جان و دل به خاطر م نیهم ا هنوز

 بود! ایکار دن نیترجوان نشدن سخت یبانو نیا عاشق

 _حرفت رو بگو الماس.

 میهست یدارو تعارفات رو بذار کنار. ما هنوز همون چهار مقام فاتیتشر مییتنها ی_حاال شد پسر... وقت

 یمن رسم یجلو خوامیقابل انکارمونه. نم ریاتحاد مستحکم و غ ینشون دهنده نمونیب تیمیکه صم

 .دیباش

 .دونمی_م

 !شه؟یم ی! پس عمل چدونمیم یبهت گفتم و تو هم فقط گفت نوی_تا حاال صدبار ا

 او لبخند پادرا عمق گرفت. یمانهیصم یول زیآمتیلحن شکا از

 .دیصورتش در هم تن یمبل گذاشت و انگشتانش را جلو یهادسته یرا رو شیهاآرنج

 .کنمیعادت م ی_سخته ول

 _خوبه، حاال سوالم رو بپرسم؟

 _بله.

 !ایگیسرش را کج کرد و هشدار دهنده ادامه داد:( راستشو م سوی)آ ؟یدیمنو د یبار ک نی_اول

 شد. یجد یکم پادرا

 بود. فشیشدن اخم ظر انیجمع شدن لبخند و نما تیجد نیا ینشانه و

 .یدونیخودت م ؟یپرسیرو م نی_چرا ا

 دارم، نه تو با من. ادیخودم با تو رو به  دادید نیاول_من 

 تو سرته؟! یافزار، چبوداره آتش کمی_حرفات 

 و نگاهش کرد. دیخانمانه خند یاو، آزاد ول یشده کیاز چشمان بار سویآ

 ؟یدید ،یکنیم ی_گفتم که پنهانکار

تو کوچه با اون مرد عرب  که یتو استانبول بود. همون شب دمتیکه د یبار نی_هوف... باشه... اول

 .می. همراه پرهام بودیو غرق خون افتاده بود یشده و زخم ریدرگ

مبل  یداشت راحت رو یپادرا را در پ رتیدر هوا که ح یآمد و با زدن بشکن جانیدوباره به ه سویآ

 .دیلم

 ... حدسم درست بود!نهی_هم

 ؟ی_چ
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خبر نداشتم و پرهام  زیچ چیکه من از ه یاول یپادرا. اون روزا شناختمی_من عطر تو رو از اونجا م

قبال عطر  گفتمیبا خودم م شهیهم دیکه تو و کارن مراقبم بود ییهاهمون موقع د،یدیمنو به چشم دشمن م

استفاده  ارکاز همون م یاگهیکس د دیتصور که شا نیهم با ا شهیحس کردم. هم ییجا هیتو رو 

 برداشتم. ونیخودم رو از م یکنجکاو کردهیم

 ؟یانقدر ذوق زده شد نی_بخاطر هم

 داره. یاگهید لی_آو نه... نه نه... دل

 ؟یدیسوال رو پرس نی_پس چرا ا

زبون  ریاز ز قتویحق نیگل کرد و به اون بهانه ا امیزرنگ کمیربط داره. البته  نمیبه ا لی_خب اون دل

 ! بدجنسم نه؟!رونیب دمیتو کش

 با تاسف سر تکان داد. پادرا

 _آره بخند دختر... خودت سوءاستفاده کن خودتم بخند!

 داره پادرا! ی! سر به سر تو گذاشتن عالمالیخی_ب

 شد. رهیدوباره سکوت کرد و با لبخند به چشمان براق و روشن او خ پادرا

 دختر ماه..." بارهیاز نگاهت م یاما باز هم سادگ یباش رکی"تو هر چقدر باهوش و ز

 افتاد... ییقبل از مجروح شدنم چه اتفاقا نکهیا ادته؟یهمون شب رو  ی... ماجرایه رهیم ادمی_اِ 

 زتیدر صورت باخت همه چ تونستیکه م ینشست یبا مرد یبه شرط بند تیی_آره. تو سر تمام دارا

 .رهیرو ازت بگ

 سرزنشگرانه؟ ایبود  یحیلحنت توض نی_االن ا

 قطعا همونه. ی_هر طور که احساس کرد

 .دینظر داشت ریچقدر منو ز گهیاون روزا د نمیبده بب _خب ادامه

دستشونو رو  ریز نیکتریدست نزد ،یپولو برداشت ،یکرد یپسر طرف رو عصبان ،ی_مسابقه رو برد

که بعدا با همون پسره مورات  دونمیم نمی... البته ایخودت رو تو دردسر انداخت نوریا یو اومد یکرد

 !یداد لیتشک یمحکم یدوست

درست  زویکه همه چ گمیمنصف! اِ... م بیرق میگفتینبود، من و مورات بهش م یاسم اون دوست_خب 

 .یرو از قلم انداخت یزیچ هی یول یگفت

 موشکافانه نگاهش کرد و گفت: پادرا

 رو؟ ی_چ

 بشم کجا رفتم؟ ریبا اون مرد عرب درگ نکهی_من قبل از ا
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 .مارستانیب هی کیپارک نزد یو رفت ی_پول رو برداشت

 کردم؟ کاری_و چ

 .یزن مالقات کرد هی_با 

 _خب؟

 درنگ کرد. پادرا

 را که آن شب برنده شده بود را چه کار کرد. یپول سویداشت که آ ادیبه  خوب

 ...یدی_تو همه رو بخش

 داشت. دیسف یو به لطافت ابرها دیخورش یبه گرما یلبخند سویآ یهالب آسمان

 تکان داد و آرام گفت: سر

 که چرا پول رو دادم به اون زن؟ یدونیم نمی_ا

 .اوردمیرو ن مارستانیاسم ب لیدلی_ب

 داستانه. یهمه نی. انی_هم

 اتفاق داره؟ نیبه ا یتو چه ربط یخوشحال ؟یچ یعنی_

 رنگ گرفتند. شیهامبل جا به جا شد و گونه یرو اقیبا اشت سویآ

 به درون دهانش گفت: شیهابار جمع کردن لب کیاز  بعد

 !ارهیکه اون شب پول عملش رو دادم... برادر د ی_اون پسر

 .دیبر لبان پادرا خشک لبخند

 و صامت ماند. حرکتیچند لحظه ب ابتدا

 سخت بود. شیبرا اریحرف بس نیا باور

 ...گفتیاو دروغ نم شناخت،یرا م سویآ اما

 شد و شوکه لب زد: لیبه جلو متما یکم

 ؟ی_چ

 حیکه االن صح هیارید نیرو نجات دادم! اون پسر در شرف مرگ داداش هم اریها قبل برادر د_من سال

 نه؟! ،یتو محفل ما مشغول به کاره. جا خورد دیو سالم و رش

 _جا خوردم؟ االن خشکم زده!

 داد. هیبه مبل تک یو با راحت دیخند گریبار د سویآ
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 !لیدل نمیبفرما ا ؟یخواستیم لیپسر دل نیاعتماد کزدن به ا یبرا ادتهی_

 رو؟ هیقض نیا یدی_تو از کجا فهم

 یروابط رو کمرنگ کنه ول یگذر زمان بعض دیمنصفمه! شا بیهمون رق شماریب یهایاز خوب یکی_

 .مونهیم یها باقدوست نیمن جزو بهتر یمورات برا

که  یدیاز پسره د یزیچ ق؟یدنبال تحق یچطور به فکرت افتاد و رفت یاحتمال نیاصال چن ؟ی_مطمئن

 ؟یشک کن

اون  یهم نکردم... همونطور که گفت یشک چیو ه دمیند اریاز د ییتر برو پادرا... من خطا_اوه آروم

وقت  چیاما ه بستمیم یسکیپر ر یهافرو رفته بودم و شرط جانیسالها من به شدت تو رقابت و ه

 یچطور دونمیخودم خرج نکردم. نم یراها رو بهرگز اون پول یبردم ول شهینباختم! نباختم چون هم

 یاشتباه یهیدر گذشته رو یهنوز هم دارم ول دیداشتم... که شا یادهیعق هیاون زمان... من  یبگم ول

 یهابود که من از بودن ثروت تو دست نیگرفته بودم... اونم ا شیعمل کردن بهش در پ یبرا

 یها... اون قلبدونستمیرو حق اونا نم هاییدارا. اون شدمیم نیخشمگ انصافیقدرتمند و ب یهاانسان

برخالف اونا  خورمیپول بودن و قسم م ازمندیتو جامعه وجود داشتن که ن ینبودن، کسان قشیال رحمیب

و تصاحب  یبا دزد تونستمیرو نم یناحق نیداشتن. من ا نهیتو س یبزرگ و رئوف و مهربان یهاقلب

اونا رو  تونستمینبودم! اما م هودنیبکنم... من راب هاینییپا یبه حق برا لیتبد هاییمال و اموال اون باال

بردنش بهم  یبرا یکاف یزهیانگ دهیعق نیکه ا یمعامله بکشونم... سر شرط بستن... سر رقابت زیسر م

 یرو تونستمیکه م ییو تا جا کردمیم سکیخودم ر زیاز دست دادن همه چ متی... پس به قدادیم

 تمیمن با سن کمم و جنس نکهیاحمق هم با تصور ا یهانیبگ. و اون خود بزربستمی شرط مباال یهارقم

بود... لذت  یدنید هاشونافهی... قبردمیم ی. اما وقتکردنیاونا هستم درجا قبول م یبرا یخوب یطعمه

 یبرا یرو برا امیکه هم تونستم بهشون زخم بزنم و هم به مقصودم برسم! من بارها زندگ بردمیم

... کننیو ازم تشکر م انیبه سراغ من م هایاز اون زندگ ی... و حاال بعضادرامعامله کردم پ هایزندگ

نجاتشون رو کشف کنن...  یفرشته تیوقت نتونستن هو چیکه ه ییاونا یدارم... حت ادیمن همه رو به 

. اون رهیها برام خبر بگدهخودم کنجکاو شدم و از مورات خواستم از سرنوشت تمام اون خانوا شیماه پ

که نجاتش  شهیسال پ زدهیشانس سخوش یاون پسربچه یکهیبرادر کوچ اریبود که متوجه شدم د قعمو

 یعاد ریانسان غ هیبه عنوان  گهید تیهو هیهم با  اریخوشنام استانبوله و د یدادم. برادرش از پزشکا

نداره من  برو خ دونهیشون رو نمخودش گذشته اریکه د یاومده تا عضو محفل بشه. در حال رانیبه ا

 داشتم. شونیتو زندگ یقبال چه نقش

 داره؟ یاهیترک یشهیرگ و ر ارید یعنی_

 قبال شهروند استانبول بودن و... میدونیپادرا. فقط م میخبر ندار اششهی_ما که از رگ و ر

 _بودن؟

 _اون و برادر و مادرش.

 _مادرش؟



 

 behtarinromanha.irبرای دانلود جدید ترین رمان ها به وبسایت بهترین رمان ها مراجعه نمائید .                                     525

 اشر : بهترین رمان هان                          ندوری: زهرا با سندهینو                   طوفان)جلد دوم ماه خاموش( راثیرمان: م

 یکی دیمادرش رو از دست داده. شا رانیقبل از مهاجرت به ا اریوجه شدم که دمت قاتمونی_آره. تو تحق

 غم نبود مادرش باشه. نیهم نجایکه اومده ا یلیاز دال

 بوده؟ یتو اون کشور چ ارید یقبل تی_هو

 هیزیچ اشیقبل یلیشده باشد حرفش را پس گرفت:( نه، خب اسم و فام مانیپش ای... )گوری_اسمش دم

و وفادار  یمیدر حق عضو قد انتیخ نیراز اون پسر رو فاش کنم. ا تونمیکنه... نم یکه خواسته مخف

 محفله.

که تو گذشته با نقاِب کمک به سمتشون  یاز کسان یکی یگیم یام! تو االن دارام دختر... شوکه_شوکه

هم  یاگهیقابل هضمه... به کس د ریغ نیاز همراهانت؟ ا یکیتصادفا اومده شده  یدست دراز کرد

 ؟یگفت

 و سر تکان داد. دیبا مالحت خند سویآ

رو  هیقض نیکه ا یهست یکس نی. نه، تو اولشتریب یحال تو رو داشتم... حت دمیکه فهم ی_منم وقت

 گذاشتم. ونیباهاش در م

که به  یاون پسره... راز یراز ندونسته نینزن. به قول خودت ا یکس حرف چی_سکوت کن و به ه

 خودت حفظ کن. شیغرور خودش و برادرش وصله، پس غرورشون رو پ

 پلک زد و نجوا کرد: نانیبا اطم سویآ

 _درسته.

 .ستادیاز جا بلند شد و ا پادرا

 نگاه کرد. سویو دوباره به آ دیبه صورت مبهوتش کش یدست

 .ومدنیهات ن_بچه

 قایرو عم رانیخزان و م ی. پرهام در ظاهر رفتارش خشکه ولشونیی_حتما اول رفتن سر بزنن به دا

 ان.ها بهش وابستهدوست داره. بچه

 گفت: عیسر شیهااکراه را کنار گذاشت و بعد از تر کردن لب پادرا

 ؟یقدم زدن وقت دار ی_برا

 گفت: تیبلند شد و با رضا سویآ

 _البته.

 . اول بانوها حق تقدم دارن!فتی_پس جلو ب

 او گذشت. یاز جلو ییروشد و با گشاده انینما شیاز پ شیب سویآ یهاگونه چال

 .ستادیقدم شدن با او اهم یرا باز کرد و بعد از خروج برا در
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 در را بست و به راه افتادند. پادرا

 ست؟هاشون آزار دهندههامون... هنوز هم حضور و دخالت_مهمون

 را پشت سرش حلقه کرد و سرش را باال گرفت. شیهادست سویآ

بهت قدرت اداره کردن  زهایچ هیاز بق شتریکه ب هیواکنش یروانهیاعتدال و م استی_معتقدم در س

 شتریکه باعث ب ینفوذ الزمه اما نه تا حد دنیو به رخ کش تیجد کمی. دهیهم سطح خودت رو م یهاآدم

 !رنگ گرفتن اختالفات بشه. سازش هم الزمه

 !ارهیتوقع م ادیسازش ز ینره که خودت گفت ادتی_اما 

 لبخند زد و گفت: رکانهیز سویآ

 ها الزمه!جور آدم نینشوندن ا یبرا ییقدرتنما کمی گمیکه م نهیهم ی_برا

 !اد؟یکه صدا ازشون در نم یکرد کاریچ رو،انهی_خب خانوم م

 _آزادشون گذاشتم!

 _آزاد؟

از  دنیپنهان کردن و ترس یبرا یزیکه چ ننیآزادشون گذاشتم تا به چشم بب یمدت کوتاه ی_بله. برا

 فاش شدنش ندارم.

 شه؟یبعدا برات دردسرساز نم یآزاد نیکه ا ی_و مطمئن

 .دیبه سمت او چرخ زیابرو باال انداخت و ت سویآ

 کردن دارم؟ یمخف یبرا یزیکه من چ یکنی_تو فکر م

 داره! ییرازها ی_هر رهبر

 پادرا! کنمیرازهام خوب مراقبت م_من از 

 تکان داد. نیکرد و سرش را به طرف یاو نچ یاز لحن موذ پادرا

 قابل حدست الماس! ریو غ دهیچی_امان از اون افکار پ

 ؟یکنیفکر م ینطوری_تو ا

 .ینشده هست ینیشبی_بله. پ

 فکرت ادامه بده! نی_پس به هم

 لبش که کج شده بود پادرا را به خنده وا داشت. یگوشه

 .توانستیخوددار باشد نم کردیم یزن هر چه هم که سع نیا کنار

 .بردیو هم لذت م دیکشیبا او هم عذاب م یکینزد از
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 بار...لذت یعذاب

 بودند. دهیعمارت رس یجلو وانیا به

 شده بودند. ریسرشان سراز یباال یروانیش یهاو قطرات آب از گوشه دیبارینرم نرمک م باران

 .دیبلع شیهاهینم خورده را به ر نیزم یو بو دیکش یقینفس عم یبا خوش سویآ

 باران شمال بود که انتخابش کرد... نیعاشق هم اصال

 ...عتشیطب یطراوت و تازگ نیا

 ...دیکشیم ریهم آن را به تصو عتیو طب دادیم یزندگ یبو باران

 نواز...و روح بایز

از  شیتو رو ب نی... و ایریم شیخاص خودش پ استیبا س یقدرت... ول ی... تشنهسویآ ینی_تو هم

 .دهیو برجسته نشون م زیمتما شیپ

 ...سویآ

 نام خوانده بود... نیاو را با ا دوباره

 .دیاطرافش گرفته شد و به سمت پادرا چرخ یاز منظره سویآ حواس

 قابل کشفش شده بود. ریاو و مجذوب نگاه مرموزش و غ رخمیکه غافل از زمان و مکان، محو ن یمرد

 دوباره ادامه داد: کردیم ریتفکرش تعب یکه سکوت او را به نشانه پادرا

 یکه زخم یرو از همون شب نی. من ایبود نیهم شهی. همیکه تو قدرت رو دوست دار نهیا قتی_حق

 .دمیفهم یشد

 کامل به سمت پادرا برگشت و مکث کرد. سویآ

 .شدینم دهید یتینارضا ایاز شماتت، تمسخر و  ینشان جیلحن او ه در

 ... بد؟ایخوبه  نی_و ا

 یریگیم میکه تصم یخودت هست نیبد باشه. ا تونهیشده نم نهیکه از بدو تولد در وجود تو نهاد یزی_چ

 بد. ای یاش کنخوب اداره

 کرد: حیاو بود، سوالش را تصح یهالب انیپاسخ از م دنیشن یتشنه سویآ

 ؟ینیبیحس رو در من چطور م نی_خب... تو ا

 درنگ کرد. شیهادر چشم گریصورت او را از نظر گذراند و بار د یتک تک اجزا پادرا

 ها صندوق اسرار بودند...چشم نیا

 نه... اما
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 درست نبود... فیتوص نیا

 صندوق اسرار ذهن او بودند! یگم شده یدهایها کلچشم نیا

 خوب و بد عوض بشه. یتا جا هیلغزش کاف کیاما خطرناک. فقط  یافتنیو دست ن بای_به شدت ز

 .دیبه سمت او کش شتریرها شد پادرا را ب نهیکه از س سویلرزان آ نفس

 خودش نبود... دست

 ...شناختیحد و مرز نم ینگران

 هم کند... ترششانیپر خواستینم یطرف از

 با زمزمه افزود: پس

 یادامه بده. نذار رو ینطوریبه بعد هم هم نیسال آرامش... از ا زدهی... سیبود ی_تا به امروز که عال

 ...شهیبد قدرت بهت قالب بشه که اگه بشه سنگ رو سنگ بند نم

 _من خطا هم کردم.

 .زالخطاستی_انسان جا

 اشتباه کنم. دینبا یخودت گفت ی_ول

 .یاشتباه کرد یقبل ی_تو کمتر از بانوها

 مهر سکوت زد. سویآ یهامصمم پادرا دوباره بر لب لحن

 داشت. یشتریب دییبه تا ازین

 و آرام ادامه داد: دیرا فهم ازین نیا یبه خوب پاردا

 یهست یتیو با درا دهیفهم ی. تو بانوسازهیرو م تتیاز شخص یمیقدرت رو ازت گرفت چون ن شهی_نم

عشق اگر در  نی... و ازانتی... عشق به عزکنهیم فی. فقط نقطه ضعفت قلبته. عشق آدم رو ضعسویآ

 ینگه دار نارتهر دو رو با هم ک یاما... اما تو تونست ادیممکنه فاجعه به بار ب رهیکنار قدرت قرار بگ

قوتت  یبه نقطه لیضعفت رو تبد ی. نقطهی" کنیبه "گاه لیو اونا رو تبد یو به "هرگز"ها دست ببر

ترش "قدرت و عشق" هست... مثال ساده نیب یکی. مرز بارسویآ یبلغز دیکه نبا نجاستی. ایکرد

 "غرور و احساسه"... دو قطب متضاد!

 .شودیمتوقف نم سویآ یهالب یزلزله

 انگار تمام بدنش به لرزه در آمد! یاهیثان ست،ین نیا فقط

 فرو برد. قیعم یرتیباره از تمام بدنش عبور کرد و او را در بهت و ح کیکه که به  یانیجر مانند

 برگرداند. وانیهمان ا یو دوباره رو دیکش رونیو تفکر ب الیو دخترانه او را از عالم خ فیظر ییصدا
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 عقب رفت. وستهیبه هم پ یجلب شد و با ابروها سویخود و آ انیکم م یهم حواسش به فاصله پادرا

 باز شد. سویآ دینفس کش یراه برا انگار

 رو شد.شرم زده روبه یپادرا به سمت صدا برگشت و با هاندا مانند

 را جمع و جور کرد. خود

 ؟یگیم گهیبار د کی... دمینشن دی_ببخش

 _من رو صدا زدن بانو الماس.

را باز شده  شیهابه سمت او برگست اخم یوقت رتیخوش پادرا او را متعجب کرد و در کمال ح لحن

 .دید

 گفت: تیبا جد یز هاندا ولبدون چشم برداشتن ا پادرا

 ؟یداشت ی_بگو هاندا، کار

 صبر کرد. یجا به جا شد و اندک شیپاها یآمده رو شیپ تیمعذب از وضع هاندا

 آن داشت دست به سمت پادرا دراز کرد. دنیدر دزد یکه سع یآمد و با نگاه جلو

 انگشتانش به چشم آمد. انیم یمشتش باز شد ساعت یوقت

 مال شماست فکر کنم. نی_ا

 شد. رهیساعت را گرفت و به آن خ ریمتح پادرا

 .گردمیروزه که دارم دنبالش م کیهاندا؟  کنهیم کاریدست تو چ نی_ا

 .دیدوباره عقب کش هاندا

 جواب داد: آهسته

انجام کار از  نیح دیکن یدگیعمارت رس اطیح یکه ازتون خواسته بودم به مشکل آب چشمه روزی_د

 .دیدنبالش نگرد نیاز ا شتریبهتون بدم که ب ارمی. گفتم زودتر بدیافتاد و خودتون متوجه نشددستتون 

 کرد. دیسرخ و سف شتریپادرا نشست هاندا را ب یهاکه بر لب یمحو لبخند

 کرد و از آنها دور شد. میتعظ سویبه آ یدیگفتن ببخش با

 پادرا ساعت را باال آورد و دور مچش بست. انشانیسکوت م در

 .دیبرگشت و دوباره او را غرق در فکر د سویسمت آ به

 او با هاندا نداشته است. یبه گفتگو یابود که توجه خوشحال

 آرامش نام او را خواند: با
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 _الماس؟

 خصوصا در مواقع حساس. ؟یکنیصدا م سویمن رو آ ی_چرا گاه

 گفت: یکرد و با تان یمیاو اخم مال یکننده ریو غافلگ یسوال ناگهان نیجا خورده از ا پادرا

 ...هیاراد ری. غخوامیمعذرت م ،یگی_درست م

 ست؟ین یاراد ریغ هیبق ی_بعد از ده سال؟ چرا برا

 و مجبور به گرفتن نگاهش شد. آوردیبود که تاب نم یزینگاه او چ ینیسنگ

 با آه گفت: سویبدهد که آ یباران خورده خواست پاسخ اطیبه ح رهیخ

 ...اموونهید یگی. حتما االن مدی_ببخش

 زده شد. رتیح پادرا

 انداخت. ریکرد و سرش را به ز ییپا و آن پا نیا سویآ

 ؟یزنیحرفو م نی_چرا ا

 ...دمیسوال رو پرس نیچرا همچ دمیکرده... شرمنده نفهم ریمغزم رو درگ کمیهات _حرف

رو به  یهام عبارت اشتباهحرف نیگفتم که ناراحتت کرده باشه؟ ب یزیمن ناخواسته چ ای_نه نه نه... آ

 کردم؟ آره الماس؟؟؟ یاهانت ایکار بردم 

 بود. دیسردرگم و پر از ترد سویآ رفتار

 در پاسخ به او قاطعانه سر تکان داد و گفت: اما

 اشتباه برداشت نکن. نه،یاتفاقا منو به فکر وا داشتن. منظورم ا ،ینگفت یبد زی_نه اصال چ

 پادرا برداشته شد. یهادوش یاز رو یبار انگار

 به سمت او برداشت. یو قدم دیکش یراحت نفس

 .دندیرقصیم یباال آمده و انگشتانش در هوا به آرم سویسالم آ دست

 .دیدرخشیآمده و م دیاز آتش پد یکوچک یآنها شعله انیم

 آن خواه نخواه لبخند زد. دنیبود و پادرا با د ییبایز یصحنه

 گفت: زندیکه دارد با خود حرف م ییوار، گوبه آتش برافروخته شده در دستش زمزمه رهیخ سویآ

 نطوره؟یهم یاز من جدا کرد... به راست شهی_قدرت رو نم

 الماس؟ یگیم یدار ی. چشمی_متوجه نم
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 رهیکوچک آتش کف دستش خ یهابه او انداخت و دوباره به شعله ینگاهمیبا همان حالت گنگ ن سویآ

 شد.

 گفت: زهیانگیب

 وقت نتونستم باهاش ارتباط برقرار کنم. چیها هسال نی_در تمام ا

 ؟ی_با چ

 بود. دهیحدس بزند، باز هم پرس توانستیاو م یدهیفاینگاه ب ریسوال از مس نیجواب ا نکهیبا ا پادرا

 .ترساندیاو را م سویآ یو سرگشتگ یعالقگیب نیا دنید

 _آتش...

 .ستادیاو ا یحبس شد و نگران جلو نهیپادرا در س نفس

 گر گفت:و مواخذه بارسرزنش

 تکرار نکن. یاگهیکس د چیه یحرف رو جلو نیا یول یمن گفت یو جلو ی_اشتباه کرد

 آورد. نییشود و آن را پا دیدستش را مشت کرد تا آتشش ناپد یبا آزردگ سویآ

 اخم گفت: با

 _چرا؟

 بر نداشت: خیدست از توب پادرا

به  یحرمتیعناصر! با ب نِ یتریعنصر آتش! قو ؟یزنیحرف م یچ یدرباره یدار یفهمیم چی_ه

 رهیمد ئتیحرف به گوش ه نیو هم اون رو. اگه ا یبریسوال م ریهم خودتت رو ز یقدرتت، دار

 برسه درجا...

 رو به زبون آوردم پادرا! قتیحق _من فقط

 .ارهیرو به زبون نم یقتی_آدم هر حق

 ؟یکنیمنو شماتت م ی_دار

حرف به  نیبا ا یتونی. چطور میکرد یوجود خودت اعالم دلسرد یبه گرما ختهی_تو االن جسته گر

 ؟یکن یاحترامیآتش ب یتقدس و وفادار

 دهنده نجوا کرد: انیبه عقب برداشت و پا یاو قدم ندیکلمات ناخوشا لیاز س دهیرنج سویآ

از خودمون بشن. فقط گفتم من و آتش هنوز به اون نقطه  یدر طول زمان بخش دیعناصر با نی_ا

 ...میدینرس

 .دیبرد و آنها را عقب کش شیدست در موها یاز مقابل او رفت و وارد عمارت شد پادرا با کالفگ یوقت
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 رفته بود؟ تند

 ...دیشا

 کند! حتیرهبر توانمند و دانا را نص کیحق نداشت  او

 .ستینگر سویآ یخال یو به جا دیخود را به دندان کش ینییپا لب

 ...شدیناراحت م ندیاو را ناراحت بب نکهیا از

 نکرد و به دنبالش رفت. تعلل

 آزرده.و دل نیغمگ نباریا یول افتیرا دوباره در اتاقش  او

آن  یرو یاختهیبه هم ر زیچ چیکه ه یدر حال کرد،یرش را مرتب مکا زیداشت م یعصب یحالت با

 وجود نداشت.

 .ستادیجلو رفت و پشت سرش ا پادرا

 برنگشت. یول دیحضورش را حس کرد و دست از کار کش سویآ

 .دیکشیکشدار و منظم م یهانفس

 آهسته گفت: پادرا

 .ستیقشنگ ن زشیچ چی_اجبار ه

 .سویآتش آ یشد بر رو یحرف انگار آب نیا

 را فشرد. زیم یاش باز شد و لبهمشت شده دست

 انداخت. نییرا پا سرش

 ادامه داد: یبا همدرد یبدون ترحم ول پادرا

 آرا.مشترکت با جهان ی_بهش عادت کن الماس. مثل... )با عذاب:( زندگ

 او درنگ کرد. یابروها یو در گره دیدرمانده و پر از اندوه چرخ سویآ

به  ینور هیو مهربون... اون  تگریپدر خوب و همسر خوب... حما کی... هیخوب یلیمرد خ نی_آرشاو

 اضافه کرده. کیتار یزندگ

 گفت: یخشکش را با زبان تر کرد و به سخت یهالب پادرا

 ...نطورهی_هم

 .نمیبیحساب من اونو به چشم اجبار نم نی_پس با ا

 بود... دهینکش انیبحث را به م نیا کاش
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 را نزده بود... یمثال دردناک نیچن کاس

 ...گرفتیکهنه توان را از بدن او م یهاشدن زخم باز

 _خوبه...

 گفت: وسیدلمرده و ما سویآ

ام و خاکستر کردن ... جز سوزوندن خانوادهیچیبهم داده؟ ه یچ امیریناپذچاره نیا ی_اما آتش در ازا

 ...زانمیعز

شدن دست پادرا  دهیچیپ یاو گذشت تا اتاق را ترک کند، ول از کنار یرا برداشت و با سرافکندگ فشیک

 شد. یگریبه دور مچش مانع حرکت د

 شد. رهیباال رفته و تن گر گرفته به دست خود و دست او خ یابروها با

انجام  یپادرا برا یحساس و تندخو بود، اراده گرانیلمس شدن توسط د یاو خودش رو نکهیاز ا جدا

 کار بود. نیا

 .دادیدر رفتارش نشان م یریگو کناره اطیاحت یدر برابر او نوع شهیکه هم ییپادرا

 .دیبه خود آمد و دست خود را پس کش پادرا

 دار گفت:آن را با مشت کردنش متوقف کرد و خش لرزش

 دمینشن یزیامروز رو فراموش کن. منم چ یبخش از گفتگو نی_ا

 :کرد دییوار تاگرفت و زمزمه رینگاه به ز سویآ

 فراموش بشه. دی_بله، با

 

 

*** 

 

 به در زد و بعد از کسب اجازه وارد اتاق شد. یاتقه

 به استقبالش رفت. یاما پر از نگران یو با مهربان ستادیا زشیپشت م مانینر

 و دلتنگ خود را در آغوش او حبس کرد. درنگیب لگونین

 .ندیرا بب شیهامرد اشک نینداشت ا یاشکال اصال

 ناباورانه گفت: مانینر

 ؟یکنیم کاریچ نجایا ؟ی_چشم آب
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 مغموم گفت: کردیرا پاک م شیهاگونه یسیکه خ یاز او فاصله گرفت و در حال لگونین

 کردیجمع م لشویهم داشت وسا اتیخونه... منش یرفتیم یداشت رهید دونمیم مان؟ینر ییدا ی_وقت دار

 تا...

 .ستین ی... مشکلنیبش ایب سی_ه

 گرفت. یمبل نشاند و کنارش جا یاو را رو مانینر

 .دیاو کش یچشمان باران ریبه ز یدست

 کرده؟ تتیاذ یکس ل؟یشده ن ی_چ

 و با تمنا گفت: دیخود را به سمت او کش لگونین

 مان؟ینر ییکه دا یگینم یخبردار نشه؟ به کس یکس شتیامروز اومدم پ نکهیاز ا شهی_م

 سر تکان داد و قاطع گفت: نانیبا اطم بردیم یبودن مسئله پ یبه جد یکه کم کم داشت مانینر

 .کنمیفاش نم ییهام رو جا_من اسرار مراجعه کننده

 کرد. دییو با حرکت سر تا دیکش شیهاگونه یدوباره دستمال را رو لگونین

 .کردیاش مداشت خفه بغض

 درست حرف بزند. یحت دادینم اجازه

 ناراحتت کرده؟ یمنو نگاه کن دختر خوب؟ چ ل؟ی_ن

 را سر داد. هیگر یها یپاره شد و ها شیدر گلو لگونین بغض

 را نداشت... یراز لعنت نیا ینیسنگ دنیتاب به دوش کش گرید

 شده بود... دهیمطب کش نیچطور به سمت ا دانستیهم نم خودش

 نیبعد از روحا مورد اعتمادتر مانینر بیشهر غر نیمطمئن بود که در حال حاضر و در ا نیاز ا فقط

 است. اشیشخص زندگ

 دهنده گفت: نینفسش را فوت کرد و تسک دیدیدار مکه سکوت او را ادامه مانینر

 خوبه؟ م،یبذار گهیقرار مالقات د هی میتونی. مستین یاش سخته مشکل_اگه حرف زدن درباره

 او چسباند و متالم گفت: ینهیسرش را به س لگونین

 ی... حتکردمیبه خودم حس م یاگهیاز هر مرد د کتریتو رو نزد شهیهم ؟ییدا یانقدر مهربون_تو چرا 

 ...نیبابا آرشاو

 .دیشال بوس یرا از رو شیپشت او را نوازش کرد و پدرانه موها مانینر
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حتما  دنتیات از دخونه؟ عمه میبر ی. دوست داریداشته باش ازیهستم. هر موقع که بهم ن شهی_من هم

 .شهیخوشحال م

 ...کنمی... اگه حرف نزنم دق مکنهیدرد داره نابودم م نیترم... اراحت نجای... اخوامی_نه... نم

 .لیشده ن ی_پس بهم بگو چ

 .دیرا باال کش اشینیدوباره صاف شد و ب لگونین

 .شدیم کینزد ختنشیبه فرو ر شتریب گذشتیلحظه که م هر

 .سوختیم شیگلو

فرو  اشیپر رنج زندگ یهاداخل حفره شتریاحاطه شده است که او را ب ییزهایبا چ کردیم احساس

 .برندیم

 تلخ بودند... قیحقا زهایآن چ دیشا

 بخاطر باختن... تلخ

 بخاطر پس زده شدن... تلخ

 بخاطر زنده ماندن! تلخ

 ...دیبگو خواهدیچه م دانستینم اصال

 ت زده گفت:منتظر او پژمرده و خجال یبه چشمان مشک رهیخ

 ست؟یمعلوم ن امافهی_از ق

 .دیبه طول انجام گرید یهیده ثان یتماس چشم نیا

 افکند. ریاز قبل سر به ز ترنیشرمگ لگونیبا افسوس چشم بست و ن مانینر سرانجام

 کرده بود که به سراغ او آمد؟ یکار درست ایآ

 چه؟ دادیرا هم از دست م شیآرام و خوشرو شهیهم ییدا اگر

 به او پناه ببرد؟ قیرا داشت که از ترس حقا یچه کس گرید

 یهاو به دور از حس یلحنش عاد کردیم یکه سع یدر حال مان،یجنگ و جدل با خود بود که نر در

 :دیباشد پرس یمنف

 درسته؟ ونه،یمرد در م هی ی_پا

 و ناچار سر تکان داد. دیرا گز لبش

 دوباره در حال خفه شدن بود؟ ش،یهابر شانه یاحساس سبک یراز چرا به جا نیاز آزاد شدن ا بعد

 دهد؟یم نیدرد و دل روح را تسک گفتندیچرا م پس
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ملتهبش نشست و  یگونه یرو مانیکه دست نر کردیآماده م یحتیهرگونه سرزنش و نص یرا برا خود

 با محبت سرش را به آغوش خود دعوت کرد.

 نکرد. یمقاوت چیزده، ه رتیح

 و کالفه بود. شانیپر مانینر

 و با نجوا گفت: دیو لرزان او دست کش فینح یشانه یرو

 یعاشق بش هایزود نیمرد... قرار نبود به ا هیدخترش دلشو باخته به  نهیاالن کجاست که بب سوی_آ

 پروشا...

 گفت: دهیاو چنگ زد و ترس یبا احساس خطر به بازو لگونین

 نه...... تو رو خدا... مامانم یی_نه دا

 .دیچیرا به دورش پ تگرشیحما یهاحس کرد و دست یهراس او را به خوب مانینر

 ؟ی. فقط بهم بگو از کِ لین گمینم یزیچ ی_من به کس

 بغض کرده سرش را باال آورد و گفت: لگونین

 بگم؟ یچ ی_توقع دار

 سال! کیماه... دو ماه... سه ماه... اصال  کی_

 ده ساله... یاندازه دی_اما شا

 .شودیخشک م مانیلبان نر یهم بر رو نیلبخند غمگ همان

 .بنددیم خی لگونین

 نداشت نام طرف مقابلش را فاش کند... قصد

 کند؟؟؟یاشاره م یباشد به چه کس دهیفهم مانینر نکند

 لب زد: رانیگم گشته و ح مانیحرفش اضافه کند که نر نیا یپر از انکار در ادامه یاهیدفاع خواست

 !لی_ن

 صدادار و وحشت زده شده بودند. شیهاو نفس ختهیفرو ر لگونین قلب

 او فاصله گرفت و با ترس گفت: از

 من... یی_دا

 :دیحرفش پر انیعقب نرود و مضطرب به م نیاز ا شتریمچ دست او را گرفت تا ب مانینر

 بوده که... کیبه تو نزد نقدریها اسال نیتو ا ی_ک
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 دهد. رییسوالش را تغ یکار معنا نیقرار نبود ا یتمام گذاشت ول مهیرا ن اشجمله

 جواب داد: یکمتر یراحت شده بود با ناراحت الشیخ انیم نیکه از آشکار نشدن نام پرهام در ا لگونین

 نگم؟ شهی... مشهی_م

 ...دهیوسط بهت صدمه نرس نی... بگو که ایدیند یبی_بهم بگو که آس

 .دیجوش لگونین یهااشک در چشم دوباره

 ...دادندینکوهش و غضب نم یبو مانینر یهاحرف

 و محبت بود... یاز نگران جنسشان

 ...یاگهیتر از هر زمان دام... خسته... خستهمانینر ییدا کنهی_چرا... قلبم درد م

 ییو تنها یهمه سال خودت رو تو مشروب و مهمون نیکه ا کردیرو م تتیشکا شهی_مادرت قبال هم

 یکردیحس فرار م نیبود؟ هم از ا نیا لشی... دلدهیند کتیرو نزد یوقت پسر چی... اما هیغرق کرد

 لگون؟یچرا ن ؟یو هم بهش وفادار بود

آوار  ریتا ز ستادمی... استنیساز نچاره زایچ نیکه ا دمیفهم گهیبزرگ شدم... د گهی... دکنمینم گهی_د

 درد دفن بشم... نیا

 و به فکر فرو رفت. دیغم زده و متاثر دست نوازش بر سر او کش مانینر

 .نیآشوب بود و هم اندوهگدل هم

 او قرار گرفت. ینهیس یآمد و دوباره رو نییپا لگونین سر

 او به درد آمد. ییو تنها یپناهیاز ب مانینر قلب

 به نوازش داشت... ازیدختر ن نیا

 به درک شدن... ازین

 ...ییبه راهنما ازین

 :دیپرس دردمند

 لگون؟یکرده ن تتی_اذ

 جواب داد: حسیب لگونین

 _نه.

 .گفتیم دروغ

 .گفتیدروغ م انهیناش شهیخالف هم بر

 آشکار بود. مانینر یکامال برا نیا
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 در اشک او مکث کرد. دهیغلت یچهره یرو

 .شدیو رنج به وفور در آن مشاهده م یفرسودگ

 ...آمدیپر قو بزرگ شده نم یو ال یدختر نازک نارنج نیا به

 گفت: وسیما

 _پَِست زد؟

 پاک کرد. نشیرا با سر آست شیهاکرد و اشک یزهرخند لگونین

 تر بود...از زبون خودش دردناک دنیشن یممنوعه، ول دونستمی_فکر کنم آره... خودمم م

 _چطور؟

 ؟ی_چ

 ؟یلیبا چه دل ؟ی_چطور پست زد؟ با چه وجدان

 هم فشرد و دورگه و خسته گفت: یورا ر شیهاپلک لگونین

 بود... فقط طرز گفتنش خوردم کرد... طرد شدن نابودم کرد... ادیکه ز لی_دل

 داد. هیمبل تک یبه دسته یدیو ناام یبا دلسرد مانینر

 محزون گفت:  دید یکه سکوت او را طوالن لگونین

 ؟ینیاگه گناهانشون رو نب یحت ؟ینیبیرو حق به جانب م کنهیکه بهت مراجعه م یهر کس شهی_هم

 .کنمی_من با گناه آدما قضاوتشون نم

 _به هر حال...

 .یچشم آب یستین ی_تو هر کس

 .دیلرز لگونین قلب

 پاک کرد. متیو چسبناکش را با مال سیخ یاز او جدا شد و گونه ریبه ز سر

 خشک شده بودند. شیهااشک یچشمه گرید

 .کردیرا حس م مانینگاه دلواپس و ناراحت نر ینیسنگ

 .کردیگناهکار دانستن پرهام را قبول نم منطقیدل ب نیا

 :کردیم یفکریخود را متهم به ب دیمقصر اعالمش نکرد پس خودش با مانیکه نر حاال

کردم... فکر کردم عشق و توجه رو هم مثل دوران  ی... اما بچگستین یشدن دونستمی_از اولم م

 ... اشتباه کردم...ارمیدرم به دست بما یبه پشتوانه تونمیم امیکودک
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 را رد نکرد. شیهاکدام از گفته چیه مانینر

 شدت به او ادامه داد. رهیماند و فقط به خ ساکت

 از احساسات خود گله کرد: شتریدلخور نشد و در عوض با شدت ب یااز سکوت معنادار او ذره لگونین

 ینطوریبندازه و حاال ا شهیحس نکردم... اجازه دادم تو قلبم ر نیا یگرفتن جلو یبرا یتالش چی_ه

... خود هامیلوحو ساده هایاالن رو ساختم... با خودخواه لگونین نیوجودم رو بمکه... من ا یرهیش

 احمقم...

 ؟ی_چطور پنهانش کرد

 ؟ی_چ

 به صورتش زل زد. کیبدون چشم برداشتن از او صاف شد و از نزد مانینر

 کرد: تکرار

 ؟یچطور پنهانش کرد د؟ینفهم ی_چطور کس

 .دیآرام خند لگونین

 به پوزخند شباهت داشت. شتریکه ب یاخنده

 .افتی یرگیبعد دوباره غم بر دلش چ یالحظه

 ...دونمی_نم

 و سبک بودن داشت. یکه به خانه برگشت احساس رها شدگ شب

 .آمده است.. رونیب تشلهیکه تازه از پ یاپروانه مانند

 گر؟یبود د نیحرف زدن هم یمعجزه یراست به

و سالم در  حیصح یافتاده ول یهاباز کرد و او را با شانه شیدر را به رو مهیروحا سراس یوقت

 و ناالن گفت: دیکش ینفس راحت دیچهارچوب د

 تا حاال؟ یمردم و زنده شدم... کجا بود ی... از نگرانفکری_ب

 او را کنار زد و وارد خانه شد. دهیو تک حالیب لگونین

 گرفت. اشیشانیمبل انداخت و دست خود را به پ نیکترینزد یسستش خود را رو یهاقدم با

 اضافه شده بود. شیدردها گریروزها سردرد هم به د نیا

 بود. ستادهیسرش ا یو دست به کمر باال یعصب روحا

 .امی_آخر هفته باهات م

 ؟ی_چ
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 آره؟ م،یهست تو تقو یرسم التیرامسر. دو روزم تعط امی_م

 .می_آره. سه چهار روز آزاد

 ؟یاریبخوام نه نم یزیچ هی:( دی_خوبه...)نگاهش را باال کش

 شدند. کیروحا مثل خط بار یهاچشم

 ؟ی_چ

 عاجزانه گفت: لگونین

 ...گارینخ س هی_

 _نه.

 _چرا؟

 ؟ی_کجا بود

 ؟ی_چ

 ؟یوقت شب کجا بود نی_تا ا

 پنهان کردن دارم؟ یبرا ییتشن که راه افتاده بودن دنبالم جا_با اون دو تا غول

 لگون؟ین یکجا بود دمی_پرس

 آلود و هشدار دهنده بود.روحا در تکرار سوال سوم غضب لحن

 گفت: لیمیو ب دیدراز کش لگونین

 .مییدا شی_پ

 _کدوم؟

 .مانی_نر

 _چرا؟

 بار از کوره در رفت: نیبرآشفت و ا لگونین

 هات؟منو به رگبار سوال یبست هیداره؟ چ ی_به تو ربط

 :دیپرس متیبا مال نباریو ا دیکش یپوف روحا

 ؟یگفت زویبهش همه چ ی_رفت

 _آره.

 _زده به سرت؟
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 _نه.

 ؟یای_االن مثال راض

 _آره.

 همه رو؟ یبهش؟ همه یرو گفت ی_ناموسا همه چ

 _نه.

 امروز! یکرد یچه غلط نمینکمه... خب مثل آدم بگو بب_آره و مرض... نه و 

 اش گرفت.خنده لگونین

 زد و پشتش را به او کرد. غلت

 از پرهام نبردم. ی_اسم

 _پوف... خوبه.

 ؟یدینم گاری_س

 _نه.

 .ری_برو بم

 _مرگ بر خودت!

 _منکرش رو لعنت کن.

 گوه نخوررر! لگون،ی... گوه نخور ناااای_خدا

 بحث را نگرفت. یپ گریگفت و د یاباشه دیخندیفقط م زشیآمجنون یحسیکه از شدن ب لگونین

کاناپه مانند و به  یروحا هم نخورد( تا صبح درازکش همانجا رو یبدون خوردن شام )حت لگونین

 اتاقش نرفت.

 انگار از جنگ برگشته بود. یحالیو ب یشدت خستگ از

 ود.ب مانیآخر نر یهاحرف ریهم تاث دیشا

 چطور انتظار داشت او را فراموش کند؟ مانینر

 بهشان فکر نکرد؟ گریو د دیرا د یلعنت یراینافذ و گ یطوس یهامدام آن چشم شدیم مگر

 .زدیکوسن فرو برده و بخاطر جنگ بر پا شده در ذهنش دست و پا م ریطول شب را سرش را ز تمام

دل از آن کاناپه کند و به اتاقش رفت تا  ستادیسرش ا یرفتن به دانشگاه باال یکه روحا آماده برا صبح

 لباس بپوشد.
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 به سرانجام رساند تا روز پنجشنبه فرا برسد. رمقیهفته را همانطور کسل و ب یروزها یباق

 از فرار کردن و در خود غرق شدن خسته شده بود. گرید

حس را در  نیان بهتر که ادر حسرت و اندوه سر کند هم نطوریعمرش را هم هم یقرار بود باق اگر

 .کشتیخود م

 دارد. یکه چه قصد گفتیو م ستادیایپرهام م یرو در رو دیبا

 .کردیبا او نه، بلکه با خودش اتمام حجت م دیبا

براند، اما  رونیپرهام را فراموش کند و نامش را از قلب و ذهنش به ب توانستیوقت نم چیواقعا ه دیشا

 که تظاهر کند... توانستیم

 او را برگرداند. یاحتمال داشت که دوباره اعتماد از دست رفته نطوریا الاقل

 .دیضعف و حقارت نهفته در وجودش خجالت کش نیخود نگاه کرد و از ا به

 را گرفته بود؟ مشیواقعا تصم ایآ

 دوباره غرورش را بشکند و او را به خود برگرداند؟ توانستیم

 شد؟یقه تمام معال نیسرکوب کردن ا متیاگر به ق یحت

 نداشت. یادهیفا یذهن یهاکشکمش نیشده بود و ا رید گرید اما

 .گرفتیهم از آنها نم یاجهینت یحت

 .دیدراز کش نیعقب ماش یهایصندل یگرفت و رو یدر حال رانندگ یاز روحا نگاه

 .کردیخود م یبرا یکار دیبا

 را بست و نفسش را آزاد کرد. چشمانش

 .شدیآنها به نام پرهام ختم م یبه سراغش آمد که آخر همه یزیانگافکار غم شه،یمثل هم دوباره

 ترس به او هجوم آورد. بعد

 از احساساتش... ترس

 ها...از واکنش ترس

 ...ندهیاز آ ترس

 .دیرس یو پوچ یدیبه ناام سپس

 .ردیخود بم ییبماند و در تنها اشیمسافرت یپتو ریو ز هایصندل نیهم یتا ابد رو توانستیم کاش

 سرزنش شود... نکهیا بدون
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 شود... خیتوب

 شود... طرد

 .دیکرم پودرش دست کش ریپوست پنهان شده ز به

 رو شکر تَر نبود. خدا

 نشده بودند. ریسراز شیهااشک

 خسته شده بود... ستنیگر از

 ...شدینم شتریاندوهش ب کردیم ادیکه از پرهام  یزمان گریحاال د مان،یبا نر یطوالن یاز آن گفتگو بعد

 ...کردیغم عادت م نیداشت به ا انگار

 شده بود... یعاد یقبل درد داشت ول مثل

 ...یشگیو هم ثابت

 .دیکش یقینفس عم اما

 را بست. شیهارا کنار گذاشت و پلک رندیبگ یدر ذهنش جا کردندیبد را که دوباره تالش م افکار

 ...ربودیکاش زودتر خواب چشمانش را م یا

 با توام دختر... ی. نگاه کنا... هیبلند شو خرس قطب ل؟ی_ن

 .دیخمارش را مال یهارا کنار زد و چشم پتو

 حرص گفت: با

 م؟یدیسر آدم؟ رس یباال یستادییوا لیام... چته مثل عزرائخسته دمی_چند شبه نخواب

 سرت! ری_آره خ

 شود. ادهیتا پ دوباره آن را باز کرد لگونیو ن دیدر را کوب ظیبا غ روحا

 سخت. دنشیتنگ شد و راه نفس کش اشنهیس دیرس نیبه زم شیکه پاها نیهم یول

 پدر و مادرش... یکه عمارت محفل بود، نه خانه نجایا

 چه کار کرده بود؟؟؟ روحا

 را بست. نیو در ماش دیو مضطربش کش دهیبه صورت رنگ پر یدست

 تر پارک شده بود.که از تهران به دنبالشان آمده بود چند متر آنطرف گریرنگ د یمشک نیماش کی

 .داشتیرا از صندوق برم شانیهافیداشت ک روحا

 نجا؟یا می_چرا اومد
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 و در صندوق را بست. ختیآو شیهارا از دو طرف به شانه فیهر دو ک روحا

 بلند کرد و سرد او را نگاه کرد. سر

 بود. نیسرسنگ هنوز

 گفت: تلخ

 ...مهیتیتنها سرپناه منه  نجای_شرمنده که ا

 انصراف داد. هافیک یحمل هر دو از

 آورد و به طرفش انداخت. نییرا پا لگونین فیک

 ...نیینجایا شهیهاش همنشده که... خوبه خودت و عمه و بچه یزی_حاالم چ

 بهت زده گرفت و به سمت عمارت به راه افتاد. لگونینگاه از ن تفاوتیب

 شد. اطیکرد و پشت سرش وارد ح یمکث نلگوین

 است. دهیکه قلبش لرز کردینم انکار

 روحا... یپناهیو ب ییتنها از

به خدا احساس  شیهاتیشکوه و شکا یو در آخر از تمام نشستیخود با او م یسهیبه مقا یگاه

 .کردیم یشرمسار

 بود... چیه نجایسخت و پر از درد روحا تا به ا یدر برابر زندگ شیهاو غصه غم

 !چیه

 نداشت. دنیرس یبرا یاعجله چیاو ه یول شدندیم دهیوار به سر و صورتش کوبباران شالق قطرات

 .کردیآلود تماشا مگل نیرا در زم شیهاافتاده فرو رفتن قدم یبود و با شانه نییپا سرش

 .کردیشده تا عمارت از باغچه گذر م دهیکش یسنگ یجاده یراه رفتن رو یجا به

و تالطم  هایباران خورده را به مشام بکشد تا بلکه از ناآرام نیزم یها و بوگل نیعطر ا خواستیم

 درونش بکاهند.

 حبس. نهیکامش را زهر کرد و دمش را در س یعمارت عطر تلخ یدر چند قدم یول

 تصور خود قلبش گرفت. نیدر ا یانصافیب از

 نبود... نیعطر هر چه که بود زهرآگ نیا

 آزاردهنده نه... یبود ول تلخ

 یرا پر و خال شیهاهیو از عطرش با لذت ر ندیآن بنش نیتلخ و سنگ یبود تمام عمرش را به بو حاضر

 کند...
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 ...کردیمست و مدهوشش م چون

 ...دیبلعیم یگرید یایرا به دن او

 .ستیپرهام در مقابلش نگر دیرا باال آورد و به قامت بلند و رش سرش

شده بودند و حالت  سیخ شیمانند موها شیهاکه سرشانه یمشک یپالتو روح،یدر و بآن نگاه ک با

 .دیرسیبه نظر م یگریاز هر زمان د تریافتنیدست ن ستادنش،یخاص ا

 تپش گرفتن نداشت. ینا گریاش دخسته قلب

 .کردیآگاه شده بود و خود را با درد و غمش محصور م یباز نیشکست در ا قتیآن هم به حق یحت

که قلبش را هم از پا  دیرسیبه نظر م دهیچیو پ ندیترسناک، ناخوشا ق،یمرد آنقدر عم نیاو به ا عشق

 ...ندازدیب

 خسته و دلزده شده بود... دنیاز جنگ گرید

 _سالم.

 .گرفتیپرهام نشسته بود قدرت نگاه کردن را از او م یابروها نیکه سرسختانه ب یظیغل نیچ

 گرفت و منتظر جواب خود ماند. ریدوباره نگاهش را به ز پس

 ها واقف نبود...نگاه نیا یبهتر از او به معن چکسیه

 .کردندیفراموش کردن صاحبشان متزلزل م یاش را براها ارادهچشم نیا

 گفت: شیدر صدا ینرمش چیبدون ه یآهسته ول ،یطوالن یبا درنگ پرهام

 سالم. کی_عل

 ره به تالطم افتاد.قلبش دوبا لگون،ین یهاخالف تمام تالش بر

 و آرام بود؟ دیصدا را شن نیا شدیمگر م آخر

 شناسد؟یمنطق و غرور نم یکه دلتنگ فهماندینفهم خود مبه ذهن زبان یچه زبان با

 .دیکش نیینگاهش را پا شتریمزاحمش را فرو خورد و ب بغض

 دوخت. رهیخ دندیچکیم نیزم یبه رو سشیکه از تن خ یبه قطرات آب مسکوت

 مرد را نداشتند... نیپاها توان حرکت و گذشتن از کنار ا نیا

 را کورتر کرد و خشک گفت: شیابروها انیم یگره پرهام

 .یخوریسرما م نستایبارون وا ری_ز

 نشست. لگونین یهابر لب یتلخ لبخند
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 نجوا کرد: نیچشم برداشتن از زم بدون

 تر از لحن تو؟_سردتر و دردناک

 پالتو فرو کرد. یهابیرا در ج شیهاهم فشرده شدند و دست یپرهام رو یهالب

 .کردیم دایصورتش پ یراه خود را بر رو شیموها یاز ال به ال آب

 ادامه داد: یبا همان حزن و سر خوردگ لگونینداد که ن یجواب

م تو به چش یاسابق، ذره یرو بشوره ببره... بلکه به حرمت اون روزها هامییبارون رسوا نی_بذار ا

 ...امیپاک و محجوب ب

 با نگاه نافذش او را برانداز کرد و نامطمئن گفت: پرهام

 ات رو؟مشت شده یلرزش دستا ایصدات رو باور کنم  یندامت تو نی_االن ا

 .دیلرزیتمام بدنش م نباریکه ا دهیچه فا یاش را پشت سرش پنهان کرد ولمشت گره شده لگونین

 .ختیریفرو م داشت

 سستش بند نبود. یزانوها یرو گرید

 .ستیسر بلند کرد و به نگاه پرسشگر و بدون انعطاف او نگر باالخره

 .دیو بند بند وجودش لرز ستادیاز تپش ا قلبش

 ستبر... ینهیمردانه و س یهاشانه آن

 ...تگریبرآمده و حما یبازوها آن

 از دست داد؟ شهیهم یآغوش امن را برا نیشد که ا چطور

 ...شدندیحلقه نم شیهاها به دور شانهآن دست گرید یوقت

 ...کردیپنهان نم تیو پر از امن یسرش را در آن پناهگاه مخف گرید یوقت

 چه زنده بود؟ یبرا پس

 چه سرپا بود؟ یبرا

 شدند. یاشک پر و خال یاز گرم شیهاچشم یالهیپ

 بستند. خیشدند  ختهیو با باران آم افتندیسردش راه  یهاگونه یرو یوقت یول

 بست. خیواقع وجودش بود که  در

 ساخته نبود. اشیخال یهااز دست یو کار کردیحس م شیهارا در تک تک سلول انجماد
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احساسات و عواطفش را  رحمانهیو سرما زده بود که ب یطوس یهاهم آن چشم یمنجمد شدگ نیا منبع

 هدف قرار داده بودند.

 .امدین رونیب اشدهیاز دهان خشک ییچه لب زد صدا هر

 ...توانستینم

 حرف بزند... توانستینم

 قدرتش را نداشت... االن

 .دیطلبیرا م اشییزمان فقط خلوت و تنها نیا در

 را جزم کرد و با سرعت از کنار او گذشت و وارد عمارت شد. عزمش

 اش آمده است.بر سر غرور جا مانده ییچع بال ندیصبر نکرد که بب گرید

 تا به اتاقش برسد. دیراهرو را دو کل

 روحا هم همانجا بود. اتاق

 نامرد... یروحا

 است؟ ستادهیدر عمارت ا یبه او نگفت که پرهام جلو چرا

 را کرد؟ شیهایاتوجهیب یتالف نطوریا

 .دیرا به داخل اتاق پرت کرد و در را محکم کوب خود

 خواهند کرد. افتیدر روحا یحس یهارندهیکه صدا و لرزش آن را گ دانستیم

 وارد حمام شد و دوش را باز کرد. سیسر تا پا خ یهاهمان لباس با

 اش...وجود سرما زده ینه به اندازه یبود، ول سرد

 که آب گرم شود.... یدوش نشست و چنباتمه زد تا زمان ریز همانجا

 

 

 

 از حمام سر و صدا بود. رونیب

 بچه. کیورجه وورجه کردن  مثل

 آمد. رونیشده بود را به تن کرد و از حمام ب ختهیرا که در رختکن آو یابالاستفاده یحوله پس

 و گفت: دیکش یاذوق زده غیبا خروج او ج خزان
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 _خواهر جونم...

 و خم شد تا او را به آغوشش دعوت کند. دیمهربان خند یدلمرده ول لگونین

 فرود آمد. نیزم یچهار دست و پا روکرد و  ریبه مالفه گ شیآمدن از تخت پا نییپا نیح خزان

ببرد و به طرف آغوش  ادیشور و شوق داشت که آن را از  یاما آنقدر دیرسیدردناک به نظر م افتادنش

 بدود. لگونیباز ن

 .دیرا بوس شیمحکم فشرد و دلتنگ موها شیبازوها نیاو را ب لگونین

 .دیدرشت و براقش او را نگاه کرد و لب ورچ یهابا چشم خزان

 .ی... دلم برات تنگ شده بود آجیدیشامپو م ی_بو

 نه! ای یبزرگ شد نمیمن... بذار بب یشونیپماه نطوری_منم هم

 به خود گرفت. یامتفکرانه یاز نوک پا تا فرق سر او را وجب کرد و چهره یاحالت بامزه با

 فلفل! یموند زهیم زهی... هنوز که رامدی_خوشمان ن

 انگشتانش را به جان او انداخت و شروع به قلقلک دادنش کرد. ناگهان

 و با خنده در آغوش او مچاله شد. دیکش غیج خزان

 .دیو نگاهش را باال کش دیاو را بوس یشانیدوباره با محبت پ لگونین

 .کردیآنها را نگاه م قشیو با لبخند گرم و عم ستادهیکنار تخت ا سویآ

 دش بازگشته است.کرد دوباره آرامش به وجو حس

 خود را به او رساند. یبلند یهااز خزان کند و با گام دل

 پر از حس لذت ببرند. یآرامش کوتاه ول نیدست بغلش کرد و اجازه داد هر دو از ا کیبا همان  سویآ

 _مامان...

 .ی_خوش اومد

 _ممنونم.

 رنگ و خوشحالش نگاه کرد.خوش یهااز او فاصله گرفت و به چشم یکم لگونین

 کرد؟یبا مهر و عطوفت او را تماشا م نطوریباز هم ا دیفهمیگناهش را م سویآ اگر

سردش توسط دست  یافکار مزاحم را به عقب براند و از لمس شدن گونه نیرا تکان داد تا ا سرش

 شود. یگرم او غرق خوش

 دلتنگ و دلخور گفت: سویآ
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 رختر بدقول من؟ یاز ما کرد یادی_باالخره 

 کرد و با درنگ گفت: یاعطسه لگونین

 ...کردمیبودم اصال وقت نم ریدرگ یلی... خدی_ببخش

 .دیکش یآه سویآ

 ؟یتب کرد ؟یچرا انقدر داغ ینداره... راست یبی_ع

 خود را لمس کرد. گرید یمتعجب گونه لگونین

 بود که... سرد

 زد؟یحرف م یاز کدام داغ او

 او قرار داد. یشانیتخت نشاند و پشت دست خود را بر پ یرا رو لگونین یبا نگران سویآ

 را بست و صبر کرد. شیهاچشم

 و آشفته زمزمه کرد: دلواپس

 ...ی_سرما خورد

 ...ندیگویاو دروغ نم یهاکه حس دانستیم لگونین

 صورتش را لمس کرد. یجا یهم به دلهره افتاد و جا خودش

 .دیفهمیرا از درونش م یکم کم باال آمدن حرارت یول کردیحس نم یزیزده بود و چ خیانگشتانش  نوک

 رو کرد به سمت خزان و گفت: سویآ

خزان،  یخوری. خودتم از کنارش جم نمادیفلور رو صدا کنه ب ییو به سلما بگو که زندا رونی_برو ب

 باشه؟

 _باشه.

 دوان دوان از اتاق خارج شد و در را هم همانطور باز گذاشت. خزان

 و رو کرد. ریمانده در آن را ز یباق یهارا باز کرد و لباس لگونیکمد ن سویآ

را به  یگرید یضرور یهارا از آن خارج کرد و همراه با لباس یگرم یو کاله پشم یزرشک بافت

 دستش داد تا بپوشد.

 کمد را مرتب کند. یختگیبرگشت تا به هم ر دوباره

 تخت نشست. یها عوض کرد و دوباره رورا با لباس اشیقد یحوله لگونین

 .شدیسو کج م کی اشقهیبود که  دهیپوش یگشاد ینسبتا گشاد بافت
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 .دیکش شیآن دراز بکشد و پتو را رو یوادارش کرد کامل رو سویآ

 ست؟ی_سردت که ن

 _نه مامان من خوبم...

 آشوب گفت:دل سویآ

مورد به  نیچرا تو ا دونمیو پر از عذاب بودن... نم نیسنگ اتیسرما خوردگ ی... از بچگیستی_خوب ن

 ...یخودم رفت

 نگفت. چیو ه دیخند لگونین

و  رفتیمرگ م یتا پا خوردیاگر م یول شدینم یدچار سرما خوردگ هایراحت نیاو به ا گفت،یم راست

 .گشتیبرم

 ...شیهاچشم ختنیخشک و آب ر یهاتب و لرز و گلودرد گرفته تا سرفه از

که حس کرد کار از کار  دینکش یطول یرا خورد ول دادندیکه به دستش م یمدن فلور هر قرصآ با

 گذشته است.

 باالخره کار خودش را کرده بود. دنیدوش آب سرد لرز ریو ز ستادنیباران ا ریز آن

 حرف زدن نداشت. ینا کردیگلوگاهش حس م یهیکه در ناح یو سوزش یفرط گرفتگ از

 شروع شده بود. اشییابتدا یهاو سرفه دادیدرد آب دهانش را قورت م با

 یبا رخوت خود را باال کشد و به سخت کردینگاهش م شیکه لب تخت نشسته و با تشو سویجواب آ در

 و خشک گفت:

 ...رمینم مارستانی... بشمی_خوب م

 .ادیبابات ب زنمیاالن زنگ م می. بلند شد لباس بپوشلگونین ستین ی_االن وقت لجباز

 کار بازدازد. نیچنگ زد تا او را از ا سویبه مچ دست آ یبا درماندگ لگونین

 برآشفت. شتریرا ب سویدستش آ حرارت

 گفت: دهیدارش را بست و نفس برتب یهاپلک لگونین

 ...شمی_استراحت کنم... خوب م

 .سوزاندیرا م شیهاتا پشت لب شیهاداغ نفس هرم

 بالشت گذاشت و چشم فرو بست. یاش را روشده نیسر سنگ کرخت

 و ناالن غلت زد. دیگردن باال کش یرا تا رو پتو

 بخوابد. خواستیم
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 داروها بود... ریتاث دیشا

 

 

*** 

 

 ومد؟ین نیی_تبش پا

سوغاتش از  نمیا ایببرمت دکتر گوش نکرد... ب یگفتم بلند شو تا جون دار یکنم االن؟ ه کاری_نه... چ

 ...ریبگ لی... تحوهاشهیلحظه از جلو چشمام دور بشه غافل م هیتهران... گفتم 

را باز کرد و خسته اطرافش  دگانشیخود د یشانیپ یرو یو خنک یسیشب بود که با حس خ یهامهین

 .ستیرا نگر

 .شکافتیم وارید یرو وارکوبیاتاق را تنها نور کمرنگ د یکیتار

 .کردیرا جا به جا م اشیشانیپ یرو یسرش دراز شده بود و پارچه یبه رو یدست

 مردانه گفت: یسرشان افتاد و دوباره آن صدا یرو یگرید یهیسا

 همه دلهره و اضطراب داره؟ نیساده ا یسرما خوردگ هی ده؟ی... تو چرا رنگت پرنمتی_بب

 یبهشت یحهیرا انیآن عطر تلخ و دلربا را که م توانستیباز هم م شدیچقدر هم راه تنفسش بسته م هر

 .دیببو شدیمادرش حس م

 .دیخود کش یبرداشت و به گونه لگونیسر ن یدست خود را از رو سویآ

 به پرهام زمزمه کرد: رو

 _واقعا؟

 .ندیبب ترقیبه اطراف چرخاند تا صورتش را دق متیاو را گرفت و با مال یچانه پرهام

 مشهود بود. شیهادر چشم یادیبر خالف دستش، حرص ز اما

 _بلند شو.

 ؟ی_چ

 ببرتت خونه. ادی_بلند شو زنگ زدم شوهرت ب

 شد: ریمتح سویآ یصدا یول دیدیمادرش را نم یحالت چهره لگونین

 ...ی_ول

 .یول یب ی_ول
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 مبل برداشت. یدسته یخودش را از رو یتخت بلند کرد و پالتو یاو را از گوشه پرهام

 تماس گرفت. نیانداخت و دوباره با آرشاو سویآ فیظر یهاشانه یرا رو آن

 دا قطع کرد. یپدرش پشت خط چه گفت که پرهام سر تکان داد و گوش دانستینم

 شوکه لب زد: سویآ

 ؟یکنیم کاری_تو چ

 .یذارینم نجایخونه و تا صبحم پاتو ا یری_م

 _اما دخترم...

 .شهینم شیزی_نترس دخترت چ

 :دیاز کوره در رفت و با خشم خروش سویآ ناگهان

 .ذارمیحال تنهاش نم نیتو ا_اون دخترمه من 

 پرهام مانند اوقاتش تلخ شد: لحن

برو  گمیساعت حواسمون به دختر تو باشه؟ م شیپنج ش میعرضه ندار مونیکی نجا،یهمه آدم ا نی_ا

 برو خونه، حرفم نباشه. یعنیخونه 

 ... من مقامم از تو...یبه من دستور بد یتونی_تو... تو نم

 .ستادیاو ا یگلو رید و درست زپرهام باال آم دیتهد انگشت

 .دیگرد شد و حرف در دهانش ماس سویآ چشمانش

 :دیآرام غر پرهام

 ؟یدی. فهمیمن ترکیباش... قبلش خواهر کوچ یهست ی_هر ک

نفسش را فوت کرد و  یرد و بدل شد که پرهام با حرص و کالفگ شانیهانگاه انیچه م دانستینم

 او را گرفت. یشانه

 گفت: یترو لحن خوش متیبا مال نباریا

 خوبه؟ دم،یم لتی_فردا صبح دخترت رو سالم تحو

 با لکنت گفت: سویآ

 ...نجاسی... انی... خونه... حاال که... آرشاومشی_بذار... ببر...

دکتر اما اگه بهتر شد  مشیبرینکرد م یفردا اگه حالش فرق ست؟یو به هوش ن دهیاالن خواب ینیبی_نم

 ؟یشیم یراض ینطوریخونه، باشه؟ ا شیبریو م ییایم

 _آخه...
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خودت بدتر از  یغم بغل کرد یسرش و زانو یباال یکه تو نشست ینجوریمن. ا زی_آخه نداره که عز

خودم  ذاره،یروم نم یاثر یماریو ب یخوابیب هیمن قو هی. بنیریخودتم ممکنه بگ رداره،ی. واگیاون شد

 .مونمیم نجایا

 را باال برد. شیهاشد و آرام دست رهیمصمم او خ یهانگران و مردد به چشم سویآ

 او را گرفت و با التماس گقت: یقهی یگوشه

 بهم؟ یاگه حالش بدتر شد زنگ بزن یدیقول م ؟ی_تا صبح مواظبش هست

 .دمی_آره قول م

 ...ایبه فلور  ییخوای_نم

هستم. االنم برو  یعنیهستم  گمیم ؟یکه زابراشون کن ییخوایخدا خوابن، نم یها! اون بندهسوی_آ

چون اون از  ،یموندگار شده بود لگونیبخاطر ن یگیخونه بهش نم نیدیمنتظره. تا نرس رونیشوهرت ب

دنبالت.  ادیب یمنتظر خودش بود یگی... ممارستانیدنبال دختره ببردش ب گردهیتره برمدنده هیتو هم 

دلت به حال اون  کممیچهار ساعت تمام تو اتاق عمل سرپا مونده.  مد،ویخسته بود به زور صداش در م

. سنگ بود کنهیمحفل رو م طیمراعات حال تو و شرا ست،ین شیرتیغیاز ب گهینم یچیبسوزه. ه

 تو از خدات نباشه. گهینم یچیه یه چارهیمرد ب نیحاال ا ومدیصداش در م

 او دوخت. یقهیو به همان  دیکش نیینگاهش را پا سویآ

 بود: شیاز شرم در صدا یکوتاه موج

 جادیخانواده و محفلم تعادل ا نیب تونمیجلوه کنه. فقط... نم رتیغیب هیبق یوقت نخواستم جلو چی_من ه

 کنم...

همسرم رو تحمل  یهایهم کوتاه قهیدق هیمن بودم  ،یو سازگار یبا همون صبور نهی_آون آرشاو

به  نجایات وقت صرف کن. اخانواده یبرا شتریو غرورش احترام بذار، ب ی. به مردونگسویآ کردم،ینم

رو هم  تو فیوظا ینیتنه سنگ هیاون مرد داره  یبه کارها، ول یدگیرس یهست برا روین یکاف یاندازه

بار  هیپدرشون رو؟ اصال هر چند روز  ای ننیبیم شتریهات تو رو ب. در طول روز بچهکشهیبه دوش م

و مکرر همسرت رو تو خونه هضم  یطوالن یهابتیغ یتونستیم یهان؟ تو بود سو؟یت آاخونه یریم

اومده، نه  نییسمت محفل پا شتریترازو ب یاالن که کفه ؟یکن جادیقراره تعادل ا ینطوریا ؟یکن

 ات.خانواده

 افتاد. ریشل شد و مانند سرش به ز سویآ دست

 کم نداشت. قتیاز حق یزیچ یادا شده بود ول حانهیرک و صر اریپرهام بس یهاحرف دیشا

و  دیحساس و معترض شده بود خجالت کش اشیزندگ یحد رو نیاو تا ا یبرادرش به جا نکهیا از

 وجدانش را گرفت. بانیعذاب گر یالحظه

 ...دیکشیچه م نیآرشاو نیبب پس
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 اندوه زمزمه کرد: با

 نبودم... ی_من زن مناسب

 شد. رهیبه او خ حالتشیب یبا چهره پرهام

 ؟یدیرس جهینت نی_از تمام حرفام فقط به هم

 _خب... حرف حق تلخه...

 .یستی. من هرگز نگفتم مناسب نیهست یتر_تو همسر خوب و مادر خوب

 ...یکنی... مثل منو... تحمل نمی_خودت گفت

 ...یول کنمیهم تحمل نم قهیدق هی_آره 

 .دیکش نییاش پاچانه یتا رو سویآ یاش را از گونهانگشت اشاره پرهام

 سرش را باال آورد و محکم به چشمان او زل زد. سپس

 داد: ادامه

 که بخوام تحملش هم بکنم...! کنمیمثل تو ازدواج نم یوقت با زن چی_من ه

 ماند. خکوبیم سویآ

 .دیکشیم نییقلبش را پا یمیعظ ینیسنگ

 را به گوش او برساند. شیهاا لبزد و سرش را جلو آورد ت یلحظه پرهام لبخند نادر همان

 زد: پچ

جهان وجود نداره که من عاشقش  نیدر ا ییمثل تو گهی... دیوحش یبایز یهست یکی_چون تو فقط 

 بشم... 

 رها کرد. یقراریاش را با بنفس حبس شده سویآ

 قلبش برداشته شده بود. یاز رو فشار

چند لحظه به آغوشش  یو برا دیچیکمر او پ یخود را دو یهاپرهام، دست یدهیهمان حالت خم در

 .دیکش

 او را برانداز کرد و گفت: نشیاز او فاصله گرفت پرهام با همان چشمان براق و پر از تحس یوقت

 هاتیاول. حواست رو به اولو یهات خونههات و پدر بچهدومته و آغوش بچه یعمارت خونه نی_ا

 ار بشه.خود به خود برقر اتیبده تا تعادل زندگ

 زد و سر تکان داد. ینیلبخند مات و غمگ سویآ

 _برو. منتظرته.
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 را لمس کرد. شیو طبق عادت موها دیکش یکه رفت پرهام نفس راحت سویآ

گره  شیابروها نیجلب شد و ب لگونین یباز و آب گرفته یهااش به چشمکه چرخاند تازه توجه چشم

 افتاد.

 و معذب به سمت مخالف سر چرخاند. رمقیب لگونین

 را ترک خورده کرده بود. شیهاآب دهانش را خشک خشک و لب نیو هم دیبلعیرا از راه دهان م هوا

سرش  یافتاد و دست دراز کرد تا آن را بردارد که پرهام باال زیم یرو وانیبه پارچ آب و ل نگاهش

 ظاهر شد و گفت:

 ؟یخوایم ی_صبر کن. چ

 و به زور گفت: دیاز رساندن دستش به آب، آن را پس کش دیناام لگونین

 _تشـ...ـنمه...

 خم شد. نیزم یچشمان ناباور او پارچ آب را دور از دسترس او هول داد و رو یجلو پرهام

 گرفت. یکاغذ وانیل یرا باال آورد و رو یو براق اهیباال آمد فالسک س یوقت

 شد و بخارش را در هوا پراکنده کرد. ختهیر وانیاز داخل آن داخل ل یو داغ رهیت عیما

 باال آورد. اطیرا با احت شیهابه طرف او برگشت و شانه یحرف چیبدون زدن ه پرهام

 آنها برگرداند. یو دوباره بدن لرزان و داغش را رو دیرا پشت او چ هابالشت

 احساس سرما داشت. نباریا لگونین

او  یهم از داخل کمد برداشت و رو گریسبک د یپتو کیتخت،  یو عالوه بر پتو دیرا فهم نیا پرهام

 انداخت.

 را به دستش داد. وانیرا کامال پوشاند و ل لگونین فینح بدن

 داشتند. یدلچسب یتند ول یداخل آن بو اتیمحتو

 چک کرد و گفت: گریبدن او را بار د یدما پرهام

 گرم بخور تا راه گلوت باز بشه. یزای_چ

 ه؟یچ نی... انی_ا

 .ستیکه فلور درست کرده. بخور اونقدرام بد مزه ن هیادم کرده دونم،ی_نم

 گرم شد. یاندک لگونین بدن

 بود. ییو به دور از هر گونه خشونت و سرما یپرهام عاد لحن

 ...دیبخشیوجودش گرما م به
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 _ممنون...

 فرو برد. شیاز گلو وانیداغ درون ل عیاز ما یاجرعه

 در آورد. یدهانش را از خشک یکامش تلخ شد، ول یو کم سوخت

 داد. هیها تکرا بست و سرش را به بالشت شیهاو با لذت چشم دینوش گریفوت کردن چند قلپ د با

 ...کردیفلور معجزه م یهادمنوش

 ست؟یات ن_گرسنه

 .ستیپرسشگر و منتظر پرهام نگر یتعجب پلک باز کرد و به چهره با

 بود؟! دهیشن درست

 لب زد: دیترد با

 ؟ی_چ

 ؟یا_گفتم گرسنه

 بود؟! یپشت گوش یحوصلهیو ب رغضبیواقعا همان پرهام م نیا

 آورد و جواب داد: نییرا پا وانیل آهسته

 ... نخوردم...یچی... از صبح هیلی_خ

 .امی_منتظر بمون االن م

 تخت بلند شد. یرا گفت و از گوشه نیا پرهام

باز  مهیتمام آن وقت را مات و مبهوت به در ن لگونین یول د،یطول کش یاقهیرفتن و برگشتنش ده دق تا

 چشم دوخت.

 زیم ینان به دست داشت که آن را آورد و رو یکاسه و مقدار کی یحاو ینیبرگشت س یوقت پرهام

 گذاشت.

 هم زد و گفت: یداخل کاسه را کم سوپ

 من... ای یبخور یتونیگرمش کنم. م کمیمجبور شدم  یامشب مونده ول ی_از غذا

 شد. رهیخ لگونیباال رفته به ن یرا ناتمام گذاشت و با تک ابرو اشجمله

 و مخمور جواب داد: دینگاهش را دزد لگونین

 _فکر کنم بتونم...

 به دستش داد. یاداد و لقمه یاو جا یباال آمده یشکم و زانوها انیکاسه را م پرهام
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 سوپ در دهانش گذاشت. یآن را گرفت و با دست لرزانش قاشق لگونین

 آن را کامل قورت دهد سرفه امانش نداد و با عذاب دهانش را بسته نگه داشت. تا

درون  اتیفرستادن محتو نییبرداشته بود که دستش را باال آورد و بعد از پا زیبه سمتش خ پرهام

 دهانش گفت:

 ام گرفت فقط..._خوبم... سرفه

 نگاهش کرد. صداینشست و ب شیدوباره سر جا هامپر

 آن را باز کرد. یاز خوب بودن حال او مطمئن شد، به سمت پنجره رفت و ال یوقت

 .اوردیکه سرما به داخل اتاق هجوم ب یآنقدر نه

 داد. هیتک واریبه د یور کیآتش زد و  یگاریس

 رونیباز به ب مهین یاتاق راهش را از پنجره یو تاب خوردن در فضا چیپ یبه جا گاریس ظیغل دور

 .کردیم دایپ

 ؟یرو کرد یکس یپرستار ینطوری_تا حاال ا

 برگرداند. ریخجالت زده و سر به ز لگونیرا به سمت ن نگاهش

 گفت: متختصر

 _نه.

 مامان؟ ی... حتی_حت

 کنه. رو اشیپرستار یحال ضیرو داره که تو مر ی_مادرت خواهر منه، نه زنم. خودش کس

 کرد آن را با خوردن سوپش سرکوب کند. یسع یاش گرفت ولخنده ارادهیب لگونین

 اش...نه خونه نجاست،یوقتش رو ا شتریکه ب یخودت بهش گفت شیساعت پ مین نی_هم

نشد،  ینه تنها عصبان یرا در هم قفل کند و به او بتوپد، ول شیهاداشت پرهام دوباره سگرمه تصور

 هم زد! مهیلبخند نصفه و ن کیبلکه 

 اغراق الزم بود. کمیبه خودش اومدن  ی_برا

حرکاتش را  یچشم ریکه ز یاو اعتماد به نفس گرفت و در حال یالعمل بدون تنداز عکس لگونین

 گفت: دییپایم

 اغراق در مورد منم اتفاق افتاده... نی_دوست دارم فکر کنم که ا

 که پرهام هم کامال به آن واقف بود. شدیاحساس م شیدر صدا یقیجمله غم عم نیا یادا نیح

 را از لبش فاصله داد. گاریو س دیرا در هم کش شیهااخم پرهام
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 .مانیاش پشکرد و او را از گفته یرا خال لگونیته قلب ن اشوستهیبه هم پ یابروها

 نداد و به قصد ترک اتاق گام برداشت. یجواب پرهام

 د و با عجله سرش را باال آورد.خطر را حس کر لگونین

 نذار برو... ینطوری... همکنمی_خواهش م

 در را مشت کرد و خشک گفت: یرهیدستگ پرهام

 .ستیبه مراقبت من ن یازین گهی. پس دی_انگار بهتر

 ... نرو و به حرفام گوش کن...دمی_به جون مامان قسمت م

 پرهام برگشت. بالفاصله

 و نگاهش منجمد و ترسناک بود. کردیدر انشعابات بدنش رخنه م یسرد انیجر

 ماند. یخود بر جا یزده از گفته رتیح لگونین

 و الل شد. دیبه کامش چسب زبان

 ...کردیرا رها نم بانشیگر دادیزبان تا کار دستش نم نیکه ا آخ

 .آمدیمحکم به سمتش م یآرام ول یهابا قدم پرهام

 نگفته بودم؟ ایرام کردن من اشتباه محضه... گفته بودم  یبرا _استفاده از اسم مادرت

 _من... من...

 .دیها چسباز پشت به بالشت لگونین

 از وحشت منقبض شده بود. بدنش

 انداخت. هیتن لرزانش سا یپرهام رو کریپ

 ؟یفتیاز چشمم ب شتریروز به روز ب یکنیم ی_چرا کار

 ...خوامی_فقط... فقط م

 بالشت کنار سر او فرود آمد و پشت سرش غرش کرد: یپر زور پرهام رو دست

 کردم؟یم دیکه نبا یاز اعتماد ؟یکه کرد یاز غلط ؟یچ یدرباره ؟یبا من حرف بزن یخوای_م

 لحظه... گوش... کن... هی_

 او را لرزاند: یهاگوش یپرده ادشیها ضربه زد و فربالشت یدوباره با خشم رو پرهام

 ؟یبگ یخوایم یچ نمیبب_بنال 

 ...دی_ببخش
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 ؟ی_چ

 کرد: هیبرد و واگو نییبا بغض سرش را تا حد ممکن پا لگونین

 ...دی_ببخش

 .رو به زوال بود دیکشیکه در چشمان پرهام زبانه م یآتش

 که ادامه داد: کردیرا نگاه م لگونین ساکت

 که بشه جبرانش کرد... ستین یزیجبران کنم، نه... عشق چ خوامیبهم بده... نم گهیفرصت د هی_

 افزود: عیسر ردیبگ یزارینگاه پرهام دوباره رنگ ب نکهیاز ا قبل

اگه نتونستم... )در دل گفت: که  ی... ولدمی... قول مکنمیفراموشش کنم... تمام تالشم رو م خوامی_م

... فقط فتهیتا چشمت بهم ن شمی... ازت دور مرمی...( اگه نتونستم فراموش کنم... خودم متونمیمطمئنم نم

خالص  یو دلمردگ یحس تلخ نی... بگو تا از شر ایکنیگناهکار بهم نگاه نم هیبه چشم  گهیبگو که د

 بشم...

 تامل کرد. دندیدرخشیبلند و تابدارش م یهامژه ریو صادق او که ز رایچشمان گ یدر مردمک آب پرهام

 .ستادیآهسته صاف شد و ا سپس

 و کشدار کرد. قیعم یهانفس دنیدوباره باز شد که شروع به کش لگونیراه تنفس ن انگار

 .کردیم نیاطرافش را هم سنگ یهوا گرفتیبه صورتش قرار م کینزد یاو در آن فاصله یوقت تا

 ؟یخوایم ی_از من چ

 و مضطرب گفت: دیخود را باال کش یکم لگونین

 ...نی... مثل... مثل قبل باش... همرینگ دهی_منو ناد

 .ندیتا او را نب دیرا به لب زد و چرخ اشییدوباره آن پوزخند کذا پرهام

 ...دادیقد نم ییعقلش به جا گرید

 مشکل چه بکند... نیبا ا دانستینم

 ...کردیاو را درک نم یاذره اصال

 دلباخته و سرگردان شد؟ نطوریبود که ا دهیدختر احمق در او چه د نیا

در هوا نگه داشته بود  دباریاش را تهدانگشت اشاره یدوباره به سمت او برگشت و در حال یکالفگ با

 گفت:

 ...یازش بگذرم ول کنمیم ی_سع

 ؟یچ ی_ول
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 شد. رهیو منتظر به دهان او خ دوارانهیام نشیبا وجود احساسات در هم شکسته و قلب غمگ لگونین

 ...فتدیتا قلبش به تالطم ن ندیو او را نب ندازیب نییبود تا آخر عمر سرش را پا حاضر

 اوردیممنوعه و پر دردسر به زبان ن یعالقه نیاز ا یارا به هم بدوزد و کلمه شیهاآخر عمرش لب تا

 و او را نرنجاند...

را فرو  انگرشیببندد تا احساسات عص ریبکشد و به قل و زنج رونیب نهیقلب را از س نیا اصال

 بنشاند...

 شود... دهیخشفقط ب اما

 قبل برگردد... یبه روزها فقط

 ...ردیمحبت و توجه او قرار بگ قیال دوباره

 کند... یهودگیو ب یخارج از وجودش کمتر احساس پوچ یفضا شدیبه روال گذشته باعث م بازگشت

 کرد و با تحکم ادامه داد: کیرا بار شیهاچشم پرهام

 یکنینم یو کار یزنینم یحرف یخلوت و چه تو شلوغ... چه تو یکنیات رو با من حفظ مفاصله ی_ول

 یکه درستش کرد یاهیقض نیا تیو تا صبح به حساس ینیشیاالن م نیکه باعث جلب توجه بشه. هم

اعصاب من بشه و منو از  کیازت سر نزنه که باعث تحر ینکرده کار ییتا بعد خدا یکنیخوب فکر م

 ؟یدی... فهممونیام پشکرده

 کرد. یپافشار شیهااشک ختنیبا عذاب سر تکان داد و همچنان بر فرو نر لگونین

 :دیپرس یشتریب تیو با جد گریبار د پرهام

 لگون؟ین یدی_فهم

 نگاه از صورت مصمم و بدون نرمش او گرفت و آهسته لب زد: لگونین

 ...دمی_فهم

 آورد. نییکمر صاف کرد و انگشتش را پا پرهام

 او را برانداز کرد و سرد گفت: یابار سر تا پ نیآخر یبرا

 به همراهم زنگ بزن. یداشت ی_کار

 رفت... و

 عاشق... یمعشوق برا دنیخط و نشان کش نطوریداشت ا درد

 

 



 

 behtarinromanha.irبرای دانلود جدید ترین رمان ها به وبسایت بهترین رمان ها مراجعه نمائید .                                     561

 اشر : بهترین رمان هان                          ندوری: زهرا با سندهینو                   طوفان)جلد دوم ماه خاموش( راثیرمان: م

*** 

 

 گرفت. یو پرپشت او لغزاند و آنها را به باز یمشک یموها یدستش را ال به ال سویآ

 شد لبخند بر لبانش آورد. قیکار از انگشتانش به بدنش تزر نیکه با ا یلذت

 را گرفت. شیجا یقیعم یبه همان سرعت محو شد و شرمندگ اما

 آورد. نییو دستش را پا دیکه به خواب داشت او را باال کش یمبرم ازیو ن یبا وجود خستگ نیآرشاو

 .دیبوس قیخود گذاشت و عم یهالب یرا رو اشدهیو کش فیظر انگشتان

 او گذاشت. ینهیس یگرم شد و سرش را رو سویآ قلب

 ؟یقراریشده آسو؟ چرا انقدر ب ی_چ

 یرا رو شیهاسرش را در گردن او فرو کرد و لب نیآرشاو نیزبیپنهان شدن از چشمان ت یبرا سویآ

 شاهرگ آن چسباند.

 آرامش کرد. ینشست و اندک شیموها یرو نیآرشاو دست

 _آرشا؟

 _جانم؟

 .دیبند وجودش لرز بند

 بشنود؟! توانستیتر هم مپر احساس نیاز ا یجانم

 زمزمه کرد: دیترد با

 ؟یهست ی_تو از من... راض

 _چرا نباشم ماه من؟

 ...یکه تو دلت نسبت به من دار یزی... هر چیا... خواستهی... توقعی... مثال دلخوردونمی_نم

 .ندیاش را بباو زد و سرش را باال آورد تا صورت گل انداخته یچانه ریبا اخم دست ز نیآرشاو

 .دینگاهش را دزد سویآ

 ه؟ی_منظورت چ

 برات بودم؟ یاستهی_من... من همسر شا

 چند لحظه مات ماند. یبرا نیآرشاو

 تخت بلند شد و نشست و او را هم با خود بلند کرد. یاز رو آرام
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 مملو از نکوهش گفت: یلحن با

 ه؟یچه سوال نی_ا

 .دیانگشتانش مشت کرد و لب گز انیپتو را م سویآ

 دوباره وادارش کرد تا نگاهش کند و دلسردتر از قبل گفت: نیآرشاو

 ؟یاز من دار تیاالن توقع گله و شکا سو؟یآ یبگ یخوایم ی_چ

 دستانش گرفت. انیحس کرد و با استرس صورت او را م یلحن او را به خوب یدگیرنج سویآ

 سوال بود... هی_فقط 

 من بود! رتیخودت و غ تیبه شخص نیسوال توه نی_ا

 نیو انکارگر سرش را به طرف اوردیخود ن یرا به رو دیکه در دلش جوش یاحساس غرور و لذت سویآ

 جنباند.

 .نیهم ،یبه دل ندار یمطمئن بشم که ازم رنجش خواستمینداشتم. فقط م یقصد نی_من هرگز چن

 صورت او را از نظر گذراند و گفت: یتمام اعضا یبا نگاه عبوس و شاک نیآرشاو

 بخواب. ریبگ ،یدی_حاال که فهم

 .دیتخت دراز کش یبرگشت و دوباره رو اشدهیو دستان در هوا خشک سویبه آ توجهیب

 .ادیدر ن شیکرد صدا یو سع دیخند اریاختیب سویآ

 اش را دو چندان کرده بود.او دلش را گرم و عالقه زیواکنش تند و ت نیا

 اش گذاشت.شانه یو دست رو دیاو خواب کنار

 کنه؟ی_آدم به زنش پشت م

 آورد و صبور ماند. شیهادوباره لبخند به لب نیپر حرص آرشاو نفس

 که او طاقت نخواهد آورد. دانستیم

 و با غضب نگاهش کرد. دیمتش چرخ!" به سطونی"لعنت بر ش یبا گفتن جمله نیآرشاو باالخره

 .دیتحمل نکرد و آزادانه خند سویآ نباریا

 او فرو برد و آنها را لمس کرد. یختهیبه هم ر یپنجه در موها دوباره

 آورد. نییمچ دست او را گرفت و پا نیآرشاو

 المصبا نزن، روشون حساسم؟! نی_نگفتم دست به ا

 او گرفت. ینیاز ب یصورت خود را جلو برد و گاز آرام سویآ
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 فشرده شد. شتریدستش ب مچ

 نداشت که آن را رها کند. الیحاال حاالها خ نیآرشاو

 ادی هویاالن  یدیبوسیدستمو م ومدیخوشت م شیپ قهید هیدکتر... چرا  یآقا ادی_تخس بودن بهت م

 !؟یافتاد هاتتیحساس

نکنه از  ؟یستین یمن کاف یبرا یباعث شده که فکر کن یچ سو؟یآ یدیپرس یسوال نی_چرا همچ

 ...ششونیپ میبر خواستمیازت م دی... نبادونستمیم ؟یاون روز مادرم تو تهران ناراحت شد یهاحرف

 خب؟! م،یفراموشش کن ای... بخوامی. اصال من معذرت مستین نطوریا وونهی_نه د

او  طنتیبه چشمان پر از ش رهیبه عقب صورتش را جلو برد و خ سویزمان با حرکت سر آهم نیآرشاو

 نجوا کرد:

از من فرار  ،یشیزود خسته م ،یخلق و خوت عوض شده، کم اشتها شد سو؟یروزا چت شده آ نی_تو ا

 !؟یکنی... اصال چرا از من فرار میکنیم

 و صادقانه جواب داد: دیهمه توجه او به خود خند نیزده از ا رتیح سویآ

 ادکلنت رو دوست ندارم. ی_چون بو

چطور ممکنه  کنم،یسالها ازش استفاده م نیا یو همه یکه خودت انتخاب کرد هیهمون ادکلن نی_چرا؟ ا

 اد؟یخوشت ن

 ...دونمی_نم

 !؟ی_پس چرا االن بغل من لم داد

 نگاهش کرد. حرفیکش آمد و ب سویآ یهالب

 به خود انداخت و گفت: ینظر نیآرشاو

 !ارم؟یلباسم رو در ب یگفت نیهم ی_برا

 _مگه خودت گرمت نبود؟!

 زد. مهیخ شیرو گرش،یپشت او را کامل به تخت چسباند و بعد از گرفتن مچ دست د نیآرشاو

 کرد. کیچشم بار نیزبیو ر موشکافانه

 :دیپرس مقدمهیرک و ب یبحث قبل یدر ادامه سویبحث توسط آ چاندنیتوجه به پ بدون

 ؟یا_حامله

 .ستینگر شدیاو که کم کم داشت باز م یچهرهبه  دهیگرد شد و نفس بر سویآ چشمان

 بود. نیآرشاو طنتینوبت ش نباریا
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او پخش کند و با حرارت  یدهیصورت رنگ پر یگرمش را رو یهابرد تا نفس ترنییرا پا سرش

 گفت:

 !م؟ی_قراره پنج نفره بش

 را آزاد کند. شیهاکرد دست یگر گرفته به خود آمد و سع سویآ

 بود! هایراحت نیمگر به هم یول

 ...ارمیبچه ب تونمینم گهیخونه! منم د نیتو ا مینفر شیاالنشم ش نی... پنج نفره کجا بود؟ همنمی_ولم کن بب

 او گفت: یجهینتیب یو خوشنود از تقالها دیغرق در شعف خند نیآرشاو

 ؟یچرا نتون مونه،ینداشت. هنوز اول جوون یربط چی_ه

 ...ارمیبچه ب یه ستمین یجوجه کش نی! من که ماشم؟یشد ریمن گفتم پ... ول کن اِ... مگه نی_آرشاو

حق انتخاب رو به خودت  شهیمگه هم سو؟یدار شدن مجبورت کنم آبچه یبار برا کی_تا حاال شده 

و درد  یخواستم تو برنج یمن ک ؟یدار شدن اصرار نداشتبچه یخودت برا نیندادم؟ مگه تا قبل از ا

 انصاف؟یتر بهت گفتم باصال از گل نازک ؟یبکش

 حرف خود را پس گرفت و ناالن گفت: سویآ

به مراقبت داره... دو تا  ازیسرم... مادرم ن ختهیکار ر ی... من االن کلستیحرفا ن نی... بحث ادونمی_م

 ...مونهیبرام نم یپچه دار یبرا یحواسم بهشون باشه... اصال وقت دیپسرم دارم که با هیدختر و 

 نگرانش را نگاه کرد. یهااو بوسه زد و چشم یشانیبا محبت بر پ نیآرشاو

 خودم دربست نوکرتم هستم! م؟یچ نجای_پس من ا

 ...!ادیحرف نزن بدم م یصد بار گفتم الت نی_اِ آرشاو

 کردند. دنیشروع به لرز شیهاکج شد و شانه نییاز شدت خنده سرش به طرف پا نیآرشاو

 چه کار کند. دانستیاش گرفته بود و نمهم خنده سویآ خود

 خجالت بکش! نیازت گذشته آرشاو ی_سن

بده  شیتو خونه فردا برو آزما یندار چکیبیاگه ب ینذارا...! اما دور از شوخ بی_رو جوون مردم ع

 ؟یاوک م،یتا مطمئن بش

 ...میمطمئن بش گهیم ست،یخبرا ن نیاز ا گمیمردک پررو؟! من م میبش ی_مطمئن چ

به  یفرق یچه نباش یچه باش ؟یا... مگه من گفتم حتما حاملهایذاریخودت حرف تو دهن من م نی_بب

 ...کنهیحال من نم

 و گفت: دیبا حرص حرف او را بر سویآ
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 !؟یمنحصر به فرد خودم استفاده کنم و بزنم ناکار بش یهااز قدرت ای یکنی_خودت ولم م

 او را باال برد و رها نکرد. یهادست ینینشعقب یابدون ذره نیآرشاو

هم خدا بهم بده به  گهیدختر د هیبه حالم نداره اما اگه  یفرق گفتمیحرفمو بزنم که... داشتم م ی_نذاشت

 !لهیتکم امیخوشبخت گهیکه... د خورهیبرنم ییجا

 _بله بله؟ اونوقت چرا دختر؟! چرا پسر نه؟!

 _پسر دارم.

 !ی! دوتا داری_دخترم دار

 کرد. یاو، کارش را تالف ینیبا گاز گرفتن نوک ب نیآرشاو

 پچ زد: مغتنم

 دل پدره... نیخونه... دختر ام یخوبه... دختر وجودش الزمه تو ادشی_دختر ز

 مادرشه... یپدرشه... دختر هوو یپاره شی_دختر آت

ان داد و باعث سر تک دییتا یبود به نشانه یخرسند تیاو در نها یهاکه از حرص خوردن نیآرشاو

 شد. سویآ زیآماعتراض یآرام ول غیج یصدا

 خود درآورد. یهااو را به اسارت لب یهارا به صفر رساند و لب نشانیب یفاصله

 لذت ببرد. شیهاشدن لب دهیبسته شدند و اجازه داد ذهن و قلب و روحش از به کام کش سویآ یهاچشم

 وار گفت:زمزمه کردیصورت او پخش م یگرمش را رو یهاکه هرم نفس یدر حال نیآرشاو

 !یمن یزندگ لی... تو دلی... اما تو تاج سرمانیبه زندگ دمیدست منن... ام ی_دخترام عصا

او را تماشا نکرده بود  یمخمور و شب زده یهاچشم شیدایو ش فتهیبا نگاه ش ریدل س کیهنوز  سویآ

 او کنار رفت. یاز رو یلیمیبا ب نیبه دور خورد و آرشاو یاکه تقه

 تخت نشستند و منتظر ماندند تا در باز شود. یدو صاف رو هر

 یعروسک گرشیشده و با دست د زانیدر آو یرهیدست از دستگ کیکه با  یکوچک و خواستن موجود

 شد. انیرا نگه داشته بود در چهارچوب در نما

 گرفت. اشیشانیو دست خود را به پ دیکش یآه سویآ

 شد. رهیخ شیروروبه یو با عشق به صحنه دیخند محابایب نیآرشاو

 ییخودنما اشیخرگوش یکه در قاب موها یدر را رها کرده و با چشمان درشت یرهیدستگ خزان

 .ستینگریبه آنها م کردیم

 را به دهانش گرفت و مظلومانه گفت: انگشتش
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 شما بخوابم؟! شیپ شهی_سالم. امشب م

 گفت: نیبا اشاره به او خطاب به آرشاو سویآ

 !کنه؟یبه حال تو نم ینه؟! فرق گه،یخوبه د یلی_بچه خ

 باز کردن آغوشش را باال آورد. یرا به نشانه شیهالبخند زد و دست زیآمطنتیش نیآرشاو

 و خود را بغل او انداخت. دیدو یخزان گل کرد و با خوشحال یغنچه شده یهالب

 سفت او را به خود فشرد و مهربان گفت: نیآرشاو

 خرگوش بابا؟ یدی_خواب بد د

لولو  ی... تو تو خوابم نبودکنمیو فرار م زنمیم غیلولو افتاده دنبالم و من ج هی دمی... خواب دیی_آره بابا

 ...یو دعواش کن یرو بزن

 از قبل در لذت غرق شد. شتریب نیگرد شدند و آرشاو سویآ چشمان

 از او را بلد بود! یکوچک هم خوب رسم دلبر یود دوست داشتنموج نیا یحت

 گفت: خواباندیکه او را وسط خودشان م یو در حال دیخزان را بوس یموها زیآممحبت

هوس ترسوندن دختر  گهیتا د کشمیم رمیگیگوششو م رمیکنه... م تیمنو اذ یشونی_لولو غلط بکنه ماه پ

 !؟ینطوریبابا به سرش نزنه. خوبه ا یزهییپا

 سر جنباند. دییتا یو به نشانه دیخند ینخود خزان

 و چراغ خواب را خاموش کرد. دیبا لبخند چرخ نیآرشاو

 شان مرتب کرد و اجازه داد خزان دوباره به آغوش گرمش بخزد.هر سه یپتو را رو سپس

 انیغل در وجودش ییبایدر دست خزان انداخت و حس ز یمیبه عروسک قد ینگاه یکیدر تار سویآ

 کرد.

 به جا مانده بود. شیبرا ایهنرمند مان یهاخودش بود که توسط دست یهایکودک یعروسک بافتن نیا

 .کردیم یاحساس شاد دیدیدختر خودش م یآن را محبوب و مورد عالقه نکهیاز ا حاال

 گفت: یواقع ریغ یپتو جمع شد و با ناراحت ریز

 ...!یرو تختمون که اونم آورد یبود اوردهیدونه هووم رو ن هی_

 کرد. کیخودش هم شد و خود را به آنها نزد یباعث خنده نیآرشاو یخنده کیشل یصدا

با عشق زمزمه  سویآ یشانیبر پ یارا بغل کرد و با زدن بوسه اشیزندگ فیهر دو جنس لط نیآرشاو

 کرد:

 تو... ی_آنقدرها مرد هستم تا بمانم پا
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 شوم... یگه گاه دلگرم هیما توانمیم

 باور کن که من... تویتو توست، اما ب لِ یم لیم

 ...شومیسخت پر پر م یهجوم بادها در

 

 

 

 پالتو چپاند. یهابیرا داخل ج شیهاو دست دیچیتر دور گردنش پرا محکم شال

 .کردینم بیع یکارهوا آن چنان سرد نبود اما باز کار از محکم نکهیا با

 .وزدیم یخنک میکه به زحمت نس یزییروز معتدل پا کی

شده  زانیآو اطیاز درختان داخل ح یزیانگ( به طرز وسوسهیوحش ی)خرمالوها هایو خرمند هاپرتقال

 صبر کرد. دیهم با گرید یدو هفته یکیآنها دست کم  دنیچ یکه برا دانستیم لگونیبودند و ن

 اهیس یوحش یهابه زالزالک توانستیم پرداختیم یروادهیبه پدر دل جنگل  یاگر کم نجا،یاز ا رونیب

 برخورد کند. شدیهم خوانده م لیمنطقه کج نیمردم ا شیکه در گو

 بود. یجنگل یهاوهیعاشق م مادرش

پر کرده و آنها بهار و  وهیمختلف م یهاها و بوتهعمارت را از درخت اطیح توانستیهم که م ییجا تا

 .کردندیم یدار سپرتر و تازه و آب یهاوهیاز م یهر سال را غن زییتابستان و پا

 .دادیم حیشهر را به آن ترج یبود که او چندان دوستش نداشت و امکانات و شلوغ یبهشت نجایواقع ا در

 ...گفتیروحا راست م دیشا

 بود... قهیکج سل او

 شه؟یبدتر م اتیضیبهت مر خورهیسرما م یگینم زم؟یعز یکنیم کاریچ رونیتو ب ل؟ی_ن

 کردیشدن نگران او را نگاه م کینزد نیگذاشته بود و ح اطیکه تازه قدم در ح سویآ یبه رو لگونین

 زد. یلبخند مچهین

 .ستی_خوبم مامان. هوا هم که سرد ن

 .یداخل بمون دیتو با ی_ول

 .دیکش نییو کاله او را پا ستادیا لگونین یجلو سویآ

 هر دو شد. یآمد و موجب خنده شیهاچشم یکه تا رو ادیز آنقدر
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سرش را به حالت قبل  یآمد و کاله رو فیمادرش سر ک یبایشاداب و ز یچهره دنیاز د لگونین

 برگرداند.

 !دندیرسیسن به نظر مقد و همبود که مادر و دختر هم یهم جزو مواقع نیا

 ؟ی_بهتر

 .یلیخ م،یریرو فاکتور بگ موقعمیب یهاها و عطسه_اگه سرفه

 چطور ممکنه؟ لگون؟ی_واقعا ن

 برد. یپ شیهابه صحت حرف بایتب او را دوباره اندازه گرفت و تقر سویآ

 بود. روزیبدنش کمتر از د یداغ

 تلخ لبخند زد و گفت: لگونین

 فلوره. یهادمنوش یها_احتماال از معجزه

 دستان پرستار پرهام! یهم معجزه دیشا و

را پشت سر  نیرا حس کرد و آرشاو یشدن کس کیکه نزد ندازدیب نییخواست سرش را پا هدفیب

 .دید سویآ

 سالم داد. یگل از گلش شکفت و با خوشحال گرید

 شود. کینزد یبه کس توانستینم اشیسرما خوردگ بخاطر

 _سالم بابا!

 لبخند زد و سر تکان داد. یبه گرم نیآرشاو

 .ی_سالم چشم آب

 ن؟یکنیکلمه رو تکرار م نیاش اهمه مانینر یی_چرا تو و دا

 اد؟ی_بدت م

 و گفت: دیکر و کر خند لگونین

 _نه!

 شدند. انیهم از پشت سرشان نما رانیو م خزان

خزان  یاکتفا کرد ول یلب ریسالم ز کیعبور کرد و به  لگونیطبق معمول با اخم از کنار ن رانیم

 و گفت: دشیعقب کش سویخواست او را بغل کند که آ

 .یبش کیبهش نزد دیخواهرت سرما خورده و تو نبا_نه خزان... 

 نگفت. یزیو چ دیلب ورچ خزان
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خزان فوت  یدست خود کاشت و آن را در هوا برا یرو یااو ناراحت نشود بوسه نکهیا یبرا لگونین

 کرد.

 خود چسباند. یاو را در هوا گرفت و به گونه ینامرئ یو با انگشتان کوچکش بوسه دیخند خزان

به داخل عمارت  رانیکش آمد و خزان را به دنبال م سویو آ نیحرکت آنها لبخند بر لبان آرشاو نیا از

 فرستادند.

 شد و گفت: رهیخ لگونیشال و کاله ن ریدوباره به صورت پنهان شده ز سویآ

 ؟یکردیفکر م یبه چ یبود ستادهییوا نجای_ا

 و سرخوش شانه باال انداخت. دیالق لگونین

 میتونیلواشکات... اِ گفتم لواشک! م ای... یکردیکه تابستون درست م یتمشک یمرباها_تو فکر به 

 !م؟یدرست کن یویلواشک ک

 مادرانه گفت: یابا عالقه سویآ

 ... چند برگ درست کردم و برات نگه داشتم.یبگ نویا یخوایم دهیاز راه نرس دونستمی_م

 به درختان کرد و گفت: یااشاره لگونین

 .نیزیی... شما دوتا عاشق پاشنیم ییشده... برگا دارن طال _خزان شروع

 .دندیانداخت و هر دو خند نیبه آرشاو یانگاه عاشقانه سویآ

 را دوست نداشت؟! زییپا شدیم مگر

 لبخندش را جمع کرد و ادامه داد: لگونین

 .ادیها خوشم نمفصل ی. از باقدمیم حی_من من بهار رو ترج

 گفت: زیآممحبت سویآ

 .لینباش ن انصافیبه خصوص خودش رو داره. ب ییبای_هر فصل ز

 مامان... دوباره درس اخالق شروع شد؟! ی_وا

 گفت: یظاهر یبه پشت او زد و با اخم یاضربه نیآرشاو

 قد خودش... یپدر سوخته... زبون داره اندازه نمی_برو بب

 !نیکنیم کاریچ نیاشسقف ب هی ریزبون دراز؟! شما با روحا ز نیگی_واقعا به من م

 !نییپا ارمیجلو ننه بابات دک و پوزتو م زنمینکنا نفله... م بتی_هوش! پشت سر من غ

راه  ایو فارغ از غم دن الیخیب شهیکه مثل هم ییبه سمت روحا دیو بدون چرخ دیکش یپوف لگونین

 گفت: نیخطاب به آرشاو شد،یم کشانیو نزد رفتیم
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 !ریبگ لی_تحو

 چشمانش برق زدند و او را بغل کرد. سویآ دیکه به جمعشان رس روحا

 گفت: ظیرو ترش کرد و با غ لگونین

 !؟یکنیانگشتات بود مامان، تو بغلشم م یگوشم ال زدمیحرف م ینطوری_االن من ا

 ...دی: تا کور شود هر آن که نتوان دروحا

 و گفت: دیبه بحث و جلد آنها خند سویآ

 .دمشیماهه ند هیاز  شتری_ب

 گوشش! ریبخوابون ز یکی ،یدی_خب حاال که د

 !لی_ن

 عزم رفتن کردند. نیو آرشاو سویو خنده گذراندند که باالخره آ یرا در همانجا به شوخ یمدت

 :دیشده پرس زیو با چشنان ر لگونیآن دو وارد عمارت شدند روحا رو کرد به سمت ن نکهیاز ا بعد

 شده؟ یچ یبگ یخوای... نمدمیداد عمو رو تو اتاقت شن یصدا شبی_د

 چپ چپ نگاهش کرد. لگونین

 .ینیبیرو م امینیحالت چطوره؟ خوبه پف صورتم و قرمزه چشما و ب لگونین یبپرس یخوای_تو هم نم

 کرد؟یم کاری_خودتو ولش کن، بادمجون بم آفت نداره... بگو پرهام تو اتاقت چ

 بود. ضیاز مر یمثل تو مشغول پرستار یبه درد نخور قیسر رف ری_خ

 داد؟ی_با داد و ب

 !اد؟یبه نظر ب بیعح یکی نیختم نشده که ا دادیما به داد و ب یحرف زدنا یچند هفته ک نی_تو ا

 ...چیات کنم؟ انقدر بحثو نپبزنن چپه ایشده  یچ یگیم لگونی_ن

 قدم برداشت و داخل آن نشست. اطیح یگوشه قیبه سمت آالچ لگونین

 وار به دنبالش آمد.هم اردک روحا

 فرصت دوباره خواستم. هی_ازش 

 ؟ی_فرصت؟ فرصت چ

 تلخ شده بود: لگونین لحن

 بخوام ابله؟! یچ یبرا دیبشم!!! خب فرصتو با ی_که دختر خوب

 رنگ گرفت. شیاز پ شیصورت روحا ب یسبزه پوست
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 و پر از حرص گفت: آلوداخم

 گفت؟ یخب اون چ ؟یکه تو دلته طلب بخشش کرد یاعالقه ی_برا

 _قبول کرد.

 قبول کرد؟؟؟ وی_چ

 _من فراموشش کنم و اونم فراموشش کنه...

 :دیترک روحا

ات اصال عقل تو کله ؟یخار کن یخودت رو جلو ینطوریداشت ا یلی! چه دلیغلط کرد یلی_تو خ

 تو؟ یفکریچرا انقدر ب ته؟یهست؟ غرور حال

 با غم جواب داد: نطوریاو را ا زیآمنیات توهکلم لیس لگونین

داره... تا قبل  یچه حال یعاشق یبفهم ی... تو روحا، عاشق نشدفکری... بغروری... بعقلی_آره من ب

تر ممنوعه و نافرجامه، تحملش آسون دونستمیم نکهیاحساسم رو تو دلم نگه داشته بودم، با ا نکهیاز ا

 شیده بار آت یروز وتو قلبم  رهیفرو م یزیحاال که براش فاش شدم هر نگاه بدش مثل ت یبود... ول

 ؟یکردیم کاریچ ینمه محبت و احترام قبلش رو هم ندارم... تو بود هی... االن اون رمیگیم

 .دیکشیم یعصب یهانفس روحا

 نامعلوم دوخت. یااز دو گرفت و به نقطه نگاه

 کرد: نجوا

 آخه... نیبرس نییخوای_شما به کجا م

 گفت: نیاندوهگ لگونین

 بمونم... خودم در بند خودم... خوامیم نطوریجا... من هم چی_ه

 سرش گره کرد. ریرا ز شیهاو دست دیدراز کش قیآالچ یچوب مکتین یرو روحا

 شده بود. نیاطرافشان سنگ یفضا

 به خود گرفت و گفت: یاخورده نیچ یچهره شانیعوض کردن حال و هوا یبرا

که احتماال االن داره به چرت  امندهیآ یچارهیبعد شوهر ب نجایموندم ا نگلیمن س ؟ینیبیرو م ای_کار دن

 تو راهه! یدلقک واقع هی... صبور باش سلطان، خندهیدوست دختر اسکلش م یو پرتا

 .دیخود را به دندان کش ینییرفت و لب پا برهیاز خنده رو و لگونین یهاشانه

 ...شدیسرش نم ایدختر شرم و ح نیا

 !گذاشتیبهتر که دهان به دهانش نم همان
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 و گفت: دیبه طرفش چرخ دیکه سکوت او را د روحا

 م؟یبزن یدور هی رونیب میزنگ بزنم بر یاهی... پانجایهفته برگشتن ا نیهم ا نای_گرشا ا

 بشه. دیتشد میسرما خوردگ ترسمیم گه،یروز د هی_بذار 

 _باشه لوس!

 ...گریبود د روحا

 !زشیو آن زبان رک و تند و ت خودش

 در دلش نبود... یزیچ چیه وگرنه

 به او رفت و به داخل عمارت برگشت. یاچشم غره لگونین

 را به سمت سالن مبارزات کج کرد. راهمش

 و سوت و کور... خلوت

 آن جمع تنگ شده بود. یبرا دلش

 و ماهان... پکیرفتند، مانند ا نشانیاز ب شهیهم یکه برا یکسان یبرا

 ...شانیهامبارزه یبرا

 ...دندیدیکه م یآموزشات یبرا

 رقم نخورده است... شیکم خاطرات خوب برا نجایکه در ا کردیاعتراف م ش،یتمام انکارها با

 دومشان بود... یواقعا خانه نجایقول پرهام ا به

پر از تعجب به داخل سالن سرک  یبه خود آمد و با نگاه یادانهمر یادهایضرب و شتم و فر یصدا با

 .دیکش

را در حال دست و پنجه  ارینداشت، پرهام و د دیدر به آن د یاز سالن که از جلو یهمان قسمت قایدق

 .دید گریکدینرم کردن با 

 آنقدرها هم خلوت نبود! نجایا پس

 .ستادیا شانیبه تماشا واریبر د هیرفت و با تک جلو

 شیرا به نما تشیمبارزه جذاب نیکه ح اشیو ورزش دهیبرداشتن از پرهام و آن اندام ورز چشم

 نبود! یزیهم کم چ ارید یسخت بود، ول گذاشتیم

 .گذاشتیم شیبه نما یاز عرق به تن داشت که عضالتش را به خوب سیخ یمشک یرکاب کی

 .کردیدفاع م ییبایو به ز کردیحمله م یرکیز با
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چون او بود، باالخره کم آورد و در برابر  یانسان عاد کیکه قدرت پرهام دو برابر  ییاز آنجا اما

 شد. میمشت آخر او تسل

 شیهاو دندان دیخورد چهره در هم کش اریکه به صورت د یمحکم یاز تصور درد آن ضربه لگونین

 شد. انینما شیهالب نیاز شکاف ب

 مردها چقدر جان سخت بودند! نیا

گرفت و او را  کردیرا پاک م اشینیافتاده و با درد خون ب نیزم یرا که به پشت رو اریدست د پرهام

 تا بلند شود. دیباال کش

 آرام به پشتش زد و محکم گفت: یضربه چند

 _خوب بود پسر.

 در مورد بانو هم صدق کنه! کنمیمحضه... البته فکر نم یآرزو هیپرهام... شکست دادن تو  الیخی_ب

 دهیاز آن د یاثر شیهاکه در لب یدر حال د،یبرق خنده را به وضوح در چشمان نافذ پرهام د لگونین

 !شدینم

 انداخت و گفت: اریمرموز به د ینگاه

 پسر؟ یکنیم سهیزن رو باهام مقا هی_

 از مردهان؟ ترفیها ضعکه زن یگیتو م یعنی_

 _صد در صد!

 و انکار نکرد. دییتا ایلبخند نزد  اریکه داشتند د یخالف تصور بر

 در چشمان پرهام سرد گفت: رهینقش بست و خ شیهالب یرو یحرف پرهام فقط پوزخند نیا با

نتونسته در مقابلش دووم  یمرد چیکه تا به امروز ه شناسمیرو م یعمارت زن نی_اما من خارج از ا

 ...ارهیب

 به قصد خروج به سمت در آمد. آن دنیرا از رختکن برداشت و بعد از پوش راهنشیپ

 .دندیرا د لگونیهر دو ن اریو د پرهام

 بدون توجه به حضور او از کنارش گذشت و سالن را ترک کرد. ارید یول

 .دیو به دنبال او دو ختیر شیداشت در پاها رویهر چه ن لگونین

 صبر کن... ی_ه

 و با درنگ به طرفش برگشت. ستادیا یخال یوسط راهرو ارید

 گفت: آلوداخم
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 "؟!ی_"ه

 با فاصله از او توقف کرد و خونسرد گفت: لگونین

 .میانصراف داد میوقته از ت یلی. من و روحا خیستیمافوق من ن گهید یول ،یهست می_تو سرپرست ت

 گفت: حوصلهیو ب دیکامل به سمتش چرخ ارید

 ؟یخوایم ی_حرفتو بگو. چ

 سوال. هیجز جواب  خوامینم یزی_چ

 .شنومی_م

 گرفت خودش هم گستاخ باشد. میاو تصم نزاکتیآزرده از لحن ب لگونین

 :دیپرس مقدمهیچپ نگاهش کرد و ب چپ

 اشیکه سرم خال یبود یمن عصبان هیاز چ ؟یدیسالن چرا رو سر من هوار کش نی_اون روز تو ا

 و پر نفرت اون روزت من بودم؟ زیآمنیتوه یحرفا یچرا مخاطب همه ؟یکرد

 آشکار جا خورد. ارید

 شده گفت: کیتا حواسش جمع شود و با چشمان بار دیطول کش هیثان چند

 ؟یپرسی_چرا م

 ؟ی_چرا اون حرفا رو گفت

 _سرت تو کار خودت باشه.

 .یدلت خواست بارم کرد ی_اتفاقا سرم تو کار خودم بود که هر چ

 ثابت ماند. لگونیبزند که نگاهش پشت سر ن یخواست حرف یعصب ارید

 رونیکه تازه از سالن مبارزه ب دیرس ینگاه او را دنبال کرد تا به پرهام ریو مس دیمتعجب چرخ لگونین

 آمده بود.

 برگشت و از آنجا رفت. یزیهم فشرد و بدون گفتن چ یرا رو شیهالب ارید

 ها در پوستش فرو رفتند.مشت شدند و ناخن لگونین یهادست

 ...کردیم دایآن را پ دیبه کفش داشت که او با یگیر کیپسر  نیا

 ...آوردیسر از کارش در م دیبا

 حرص لب زد: با

 نامتعادل... ی_پسره
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 ن؟یبود ستادهییوا نجای_چرا ا

 به خود گرفت. یتفاوتیرا باز کرد و حالت ب شیهامشت

 .بودیخوددار م دیبود با دهیرس اشیکه به دو قدم یبرابر سوال پر از شک پرهام در

 مامانم اومده. ی. راستستین یمهم زی_چ

 سر تکان داد. دییتا یپرهام جمع شد و به نشانه حواس

 دوباره به حرف آمد: لگونین

 م؟یخوریناهار رو با هم م یعنی_بابامم باهاش اومده. 

 .گشتیفلور. داشت دنبالت م شیپ یبر دی_قبلش با

 _دنبال من؟

 را باال آورد و گفت: یاسهیک پرهام

 _آره، داروهات.

 گذاشت و به راه افتاد. لگونین یرا داخل دست باال آمده آنها

 در دستش را نگاه کرد. یسهیزده ک رتیح لگونین

 را پرهام گرفته بود؟! شیداروها یعنی

 اش پرهام را خم راهرو دنبال کند...آورد و اجازه داد نگاه حسرت زده نییپا آنها

 

 

*** 

 

. خوانیمتحدانمون داخل کشور رو م یتمام یاسام رهیمد اتی. هشهیشروع م گهید یقهی_جلسه پنج دق

خبر ندارن. اونطور که باد به  ییجا نیکه از وجود چن ییکه از وجود محفل آگاهن و چه اونا یچه کسان

تطابق  دمیم ونکه من بهش ییهابا اسم خوانینسبتا کامل دارن که م ستیل هیگوشم رسونده، خودشونم 

 ستشونیل دونمیمن و صداقتم به محفل رو بسنجن! نم یراست و دروغ بودن حرفا ینطوریبدن و مثال ا

 دیمتحدانم رو براشون رو کنم. من جدا از محفل هم با یهمه تونمیمن نم یپره ول یتا چه حد با اسام

 قدرت داشته باشم!

 .موافقتش را نشان داد نگونهیسر جنباند و ا پادرا

 او را قبول داشت. یهاحرف یهم همه فلور
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 گفت: سویبه چشمان مصمم آ رهیخم شد و خ زشیم یکارن رو اما

از اون چه که  شتریمخالفانت ب گریو د وآنی ستیبگم که ل دیکه اون باد خودم بودم، با یی_از اونجا

از همون اول  ای. یکن یکاربهشون و هم پنهان یبد یهم آزاد یتونیاسم داره. تو نم یفکرش رو بکن

 مینکن با قا یسعسر جات و  نیاالنم بش ایکنن،  دایپ یبه اطالعاتمون دسترس یراحت نیبه ا یذاشتینم

 !یاشتباه اولت اضافه کن ینیبه سنگ یموشک باز

 تشر زد: پرهام

 .ستین یهر کس ستادهیکه جلوت ا ی_مثل آدم حرف بزن کارن. اون

 با تاسف سر تکان داد. نگاهشان کرد و یدگیبا رنج کارن

 او بر آمد: یکارن، از دفاع برا یبا وجود سخنان کوبنده سویآ

ام. از عناصر چهارگانه یکی یرهبر محفل باشم کنترل کننده نکهیپرهام. من قبل از ا ستین ی_مشکل

 من حق دارن که باهام روراست و راحت باشن. یهمتاها

 در اتاق حضور نداشت. یگریآن پنج نفر کس د جز

 به سمت خود کارن برگشت و پر تحکم گفت: نباریا سویآ

 رهیمد ئتیه یاونا هم اعضا یکم کردن اختالفات الزم بود. درسته که رهبرم، ول یبرا ی_اون آزاد

 باهاشون وارد جنگ بشم! تونمیدارن. من نم یادیز اراتیو هم اخت شترنیهستن. هم ب

خودت اونا رو مسلح به اطالعات  یکارت رو تماشا کن. تو با دستا نیا نیو تبعات سنگ نی_پس بش

 !یکرد

 گفت: یبلند یو با صدا دیکوب زیم یکف دستش را رو سویآ

 !هی_کاف

 .ستادیکارِن به جوش آمده ا یرا دور زد و رو در رو زیم

 :اوردیرا به زبان ب قتیبحث ناچار بود که حق نیدادن به ا انیپا یبرا

تا بازنده  هیلغزش کاف هیسرش باخت... فقط  هیسرش برده،  هی... هینطوریا استین، س_درسته کار

 نداره! ییتوش معنا یصداقت و سادگ ،یکن یباز فیکث دیبا استی... تو سیباش

 ادامه داد: یتیگرفت و با حرص و نارضا ینفس

 یاونطور هیقض نیا یمنو تو خطر انداخته، ول تیدادن به اونا موقع یدسترس یاجازه دونمی_آره م

 قرار ندادم! رهیمد ئتیه اریرو در اخت زی... چون من همه چادیکه به نظر م ستین

 کارن مانند فلور شوکه شد. یچهره حالت

 نکردند. یتعجب چیحرف ه نیا دنیخبر داشتند و با شن سویتنها پادرا و پرهام بودند که از افکار آ انگار



 

 behtarinromanha.irبرای دانلود جدید ترین رمان ها به وبسایت بهترین رمان ها مراجعه نمائید .                                     577

 اشر : بهترین رمان هان                          ندوری: زهرا با سندهینو                   طوفان)جلد دوم ماه خاموش( راثیرمان: م

 به عقب برداشت. یقدم کارن

 دادیدر مغزش جوالن م گرید یآزار دهنده الیهزاران فکر و خ نیکه ب یو در هم نظمیب افکار

 شد. شیهالب یپوزخند رو کی اشجهینت

 گفت: یناباور با

 !ی_تو با اونا صاف و صادق نبود

 .یکن یرو باز یتونینم ،یبه برد مطمئن نباش ی_تا وقت

 .ی_اما تو بهشون دروغ گفت

 خود را جمع و جور کرد و با اخم رو به کارن گفت: عیسر فلور

 . چته پسر؟یکنیو خودتم متهمش م ادیالماس باهاشون راه ن یگی_خودت م

 برگشت. شیزد و سر جا یپوزخند تلخ سویآ

 .کردیخود حس م ینگاه همه را رو ینیسنگ

 فلور خطاب به کارن گفت: یهاحرف یادامه در

رازها دارن که ده برابر بدتر  یلیرو نگفتم. مطمئن باش اونا هم خ زینگفتم، فقط همه چ ی_من دروغ

 و ازمون پنهانه. میدونیاز مال من و آدمامه و ما نم

 نشان داد. زیم یرو یهارا مشغول جمع کردن پرونده و کاغذ خود

 تمام شود خود را به جلسه برسانند. قهیپنج دق نیا نکهیهم بلند شدند تا قبل از ا هیکارش بق نیا با

 گفت: یطوالن یبدون برداشتن نگاهش از او نفسش را فوت کرد و با مکث کارن

 .خوامی_تند رفتم معذرت م

 .اوردیخود ن یرنجشش از قضاوت او را به رو سویآ

 .اوردین شیبد او در گذشته را به رو یتالش کرده بود تا دهان باز نکند و خطاها و کارها ادیز

 تر خودش بود...جمع از همه منصف نیا در

 .ینداره، به هر حال تو هم نگران محفل هست ی_اشکال

 را به دست فلور داد و جلوتر از آنها از اتاق خارج شد. هاپرونده

فرو کرده و به  بشیدست راست خود را داخل ج شد،یم یکه سخت و جد یطبق عادت در مواقع پرهام

 .کردیرو نگاه مروبه

 :دیپرس

 ؟یکن کاریچ یخوای_خب، م
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 شانه باال انداخت. دیالق سویآ

 .ستمیها بااگه مجبور بشم مقابل اون آدم ی. حتکنمیها و متحدانم رو فاش نم_من اسم تمام رابط

 متفکرانه گفت: پادرا

 الماس؟! ستین نطوریهم خواسته بودن، ا گهید زیچ هی_اونا 

 نداد. یو جواب دیرا در هم کش شیهااخم سویآ

 را به محل کارش آورده بود... نیآرشاو نیهم یبرا

 :دیرا آهسته کرد و با شک پرس شیهاقدم پرهام

 ؟یا_چه خواسته

 .ستادندیدر اتاق فکر ا یجلو

 جواب داد: یزیر یبا صدا فلور

 داشته باشن. یالماس مالقات یها_با همسر و بچه

 .ندیصبر نکرد تا واکنش پرهام را بب سویآ

 .ندیوسط اتاق را بب لیبزرگ و طو زیتا افراد دور م ستادیرا باز کرد و در چهارچوب ا در

 .افتی امیلیرا کنار و نیآرشاو

 کرم رنگ بلند به تن داشت و خزان را در آغوشش نگه داشته بود. یبا پالتو دیسف یاسک قهی وریپل کی

 نشسته بود. گرشیهم طرف د رانیم

 اش کم نشد.از جذبه یاذره یکاست ول شیهااز غلظت اخم دیخود د یکه نگاه او را رو نیآرشاو

قدم داخل  یترآسوده الیرا آرام کرد و باعث شد با خ سویآ یدرون شیو پر از اعتمادش تشو یجد نگاه

 اتاق بگذارد.

 گرفت. یپسرش جا گرینشست و پرهام هم طرف د نیو آرشاو رانیم انیم یخال یصندل یرو

 خودش حس کرد. یرا به دور انگشتان سرما زده نیشدن انگشتان گرم آرشاو دهیتن

 شد. رهیرا باال آورد و به نگاه دلگرم کننده و مقتدر او خ سرش

 .دیاو را بوس یشانیخم شد و پ یهراس چیبدون ه نیآرشاو

 محبوس ماند. نهیدر س سویآ نفس

 باشد. دهینشن آن را نیقلبش چنان باال گرفت که شک داشت آرشاو ضربان

 .دیاو کش یگونه یدستش را باال برد و رو اریاختیب
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 کوتاه سرش را عقب برد و فاتحانه نگاهش کرد. یبا درنگ نیآرشاو

 آورد. نییدستش را مشت کرد و پا سویآ

 .دیلرزیم جانیه از

را از  زیدور م یهاو آدم دیکش ریشده بود نگاهش را به ز قیتزر شیهاکه در سلول ینیریلذت ش با

 نظر گذراند.

 جلوه کند. انهیقدرتمند و حام توانستیم یکاف یدر نظر آنها به اندازه نیکار آرشاو نیا

 به لب نشاند و با تسلط شروع به حرف زدن کرد: یاحضور همسرش لبخند مغرورانه یبه پشتوانه پس

 دوستان؟ میشروع کن میتونی_م

 به حرف آمد: هیاز بق با آن نگاه سرد و خودخواه جلوتر اسکارلت

 نجایوقت ا چی. اما هشنیاز محفل محسوب م یآرا هم بعد از ازدواج با شما عضوجهان ی_آقا

 عمارت پا بذارن. نیقرار نبود تو ا می. انگار تا خودمون دعوتشون نکنمشونیدیند

 داد. صیاو را تشخ یاز رو بسته شده ریشمش یاول کار نیاز هم سویآ

 ...رندیآتو از دست طرف مقابلشان بگ کیبود تا  یجماعت که فقط کاف نیاز ا امان

 نداشتند. یرحم و انصاف گرید

او  یجا به جا کرد و به جا شیپاها یخزان را رو نیکه آرشاو دیبگو یزیسفت شد و خواست چ فکش

 قاطع جواب داد:

. نجایا امیرو ول کنم و ب یکار به اون حساس تونمیشغل خودم رو دارم خانم. نم نجای_من خارج از ا

 ساختند! یرا بهر کار یندارم. هر کس ستم،یکه توشون وارد ن یبه دخالت تو مسائل یا... عالقهایثان

 لب اسکارلت کج شد. یگوشه

 هم داشته بود... یگرید یمعنا شیبرا نیپاسخ آرشاو انگار

 :دیپرس نیانداخت و از آرشاو سویبه آ یاانهیموذ نگاه

کار بانو  نیبا ا د؟یستیناراحت ن کننیرفت و آمد م ییجا نیبه چن شونیا نکهیاز ا ؟ی_همسرتون چ

 د؟یندار یالماس مشکل

 انداخت. هیبر فضا سا یکوتاه سکوت

 حتم داشت فشارش افتاده است. سویآ

 را از آنها نداشت. یسوال وحشتناک نیوجه توقع چن چیه به

 ثابت ماند. نیآلود آرشاوو اخم یجد رخمین یرو اشیناباور و پر از نگران نگاه
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 ...افتادیواقعا پس م دادیبه سکوتش ادامه م گرید ینهیثا کیاو  اگر

 _چرا، مشکل دارم.

 .دیکش ریو با تمام توان آن را به ز دیچیبه دور قلبش پ ینامرئ یدست ییگو

 .دندیبند آمد و مردمک چشمانش لرز نفسش

 .فشردیگرفته بود و آن را محکم م زیم یاش را به لبهزده خی انگشتان

 به راه افتاده بودند. ییهاپچ پچ

 .ندیرا که درست مقابلش نشسته بودند را بب ییدر هم کارن و پادرا یهاچهره توانستیم فقط

 اش را متوقف کند.کرد لرزش چانه یسع

 زد و گفت: یشخندین اسکارت

 _اوه، جالب شد! خب چرا؟

 گذاشت نیزم یخزان را رو نیآرشاو

 .ندیتا با او بنش دیبرادرش دو یبه سمت صندل خزان

 نشاند. شیپاها یبلند کرد و رو اشینیاو را با وجود سنگ رانیم

 گرفت و دوباره به اسکارلت دوخت. شیهانگاه از بچه نیآرشاو

 زد و گفت: یپوزخند یکمال خونسرد در

رو وقف  اشیو تمام زندگ ذارهیم هیمامحفل  یکه همسرم داره از دل و جون برا نمیبیم ی_چون وقت

سوال  ریز یبرا یو به دنبال فرصت دیریگیم دهیزحتماتش رو ناد یهاش کرده، اما شما همهو آدم نجایا

 .شمیم یعصبان دیو مقامش هست تیبردن شخص

 شد. ختهیر سویآتش برافروخته شده در وجود آ یبود که بر رو یسطل آب سرد جوابش

 .دندیو تمام صداها خواب دیاسکارلت خشک لبخند

 بود. دبخشیو ام یدنیشده بود د داریپد سویکه بر لبان موافقان آ یتیعوض لبخند رضا در

 .کردیرا نگاه م نیآرشاو تمندیو رضا نیهم با تحس وآنی یحت

 سر بلند کرد. نینگاه آرشاو ینیسنگ ریآب دهانش را با سر و صدا قورت داد و از ز سویآ

 بود؟ خوشحال

 ...نه

 بود! یفراتر از خوشحال حسش
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 داشت. یواقعا احساس خوب یمرد نیچن یهاتیبودن به حما دلگرم

 .نیجناب آرشاو دیهمسرتون رو دوست دار یلی_معلومه که خ

 ترم خانم!آرا" راحت_با "جهان

خشم در  یماند و شعله خکوبیم گریبار د کردیرا مرتب م شیرو یکاغذ جلو یهاکه برگه اسکارلت

 .دیچشمانش زبانه کش

 ابرو باال انداخت. سویآ یو برا دیخند ییپروایبا ب کارن

 گفت: ظیهم فشرد و با غ یرا رو شیهادندان اسکارلت

 آرا!جهان ی_بله آقا

تمام صورتش را  یضیشکست و لبخند غر اشیهم خوددار سویجمله را ادا که آ نیبا غضب ا آنقدر

 پوشاند.

 گفت: زیو سخت ظاهر از آن سمت م انسالیم یار شد که مردسکوت برقر یاندک

ممکنه  د،یکه به همسرتون دار یاعالقه نی... با انهیاز شما ا مونیآرا، سوال بعدجهان ی_خب آقا

 د؟یجوان جدا بش یبانو نیبرسه که از ا یروز

 خورده گفت: کهی نیآرشاو

 محترم. یآقا شمی_من هرگز از همسرم جدا نم

 با او کرد و گفت: یروحینگاه سرد و ب مرد

 .دیخبر ندار ندهی. شما که از آرهیمشترک انکارناپذ یزن و مرد تو زندگ نی_اختالفات ب

 !دی_شما هم ندار

 گفت: یبا اوقات تلخ مرد

 دارم. یجواب منطق کیآقا... و توقع  دمیسوال پرس کی_فقط 

 گذاشت تا او را به آرامش دعوت کند. نیآرشاو یشانه یدست رو اشیبا وجود ناخشنود سویآ

 نداشت. یخوش یها از کوره در رفتن چهرهآدم نیآ یو جلو یمکان نیچن در

 پرهام شده بود. یهاپنجه ریخودش هم اس یآنطرف شانه از

 به انبار باروت چشمان او کرد. یو نگاه پر از خواهش برگشت

 .کردیدخالت م دیااما او نب داد،یشدنش حق م نیخشمگ یپرهام برا به

 آن باشد. یپاسخگو توانستینم یگریکس د چیخودشان بود و ه یزندگ نیا

 گفت: یبه سخت تیبا همان عصبان نیآرشاو
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 _اگر همسرم بخواد... بله!

 .دیبر خود لرز سویآ

 امکان نداشت... نه

 که او از خود جدا شود... دادیوقت اجازه نم چیه گرید نیآرشاو

 حد پر از اندوه و رنج بود؟ نیمرد چرا تا ا نیا یعالقه

 ؟ی_خب خود شما چ

 .شمی_گفتم که من هرگز از همسرم جدا نم

 !د؟یگذریباشن ازشون م ییهمسرتون راغب به جدا نکهیفقط با شرط ا یعنی_

 :دیغر نیآرشاو

 ...!خوادیکه اونم نم دیمطمئن باش یول نطوره،ی_هم

 نگاه کرد و ادامه داد: سویمالکانه و هشدار دهنده به آ یبا حالت و

 !سو؟ی_مگه نه آ

 االن قرار است از او جدا شود! نیهم سویو پر تحکم بود که انگار آ زیدآمیتهد یبه قدر لحنش

 دییدر آتش چشمان او تا رهیو خ دیخند اریاختیبه خود ب نیآرشاو نانیخاطر از اطمدوباره آسوده سویآ

 کرد:

 !خوامی.. معلومه که نم_خب.

 هم افتاد و نفسش را آرام فوت کرد. یچند لحظه رو یبرا نیآرشاو یهاپلک

 از او نداشت. یهم دست کم سویآ حال

 بودند. ختهیابتدا اعصاب و روانشان را به هم ر نیهم از

 هم داشتند... یمثبت یاو جنبه یها براسوال نیا اما

وقت نتوانسته بود با زبان خود از  چیداشت و ه نهیدر س شهیبودند که هم ییهاهمان ابهام هانیا

 بپرسد. نیآرشاو

 گفت: اشرکانهینازک و ز یدوباره فرمان را در دست گرفت و با صدا اسکارلت

آرا... جهان ی! خب آقادهیکش ییاتفاق افتادن و کار شما به جدا دهایکه نبا میریدر نظر بگ نطوریا دییای_ب

ها، حضانتشون رو شما به عنوان پدر اون ایآ شه؟یم یهاتون چبچه فیکه تکل دیفکر کرد نیتا حاال به ا

 د؟یریگیاز مادر م

 :دیباالخره طاقتش طاق شد و با خشم خروش پرهام
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 نیرو از خواهرم جدا کنه. در واقع من ا رانیخزان و م تونهینم یاسکارلت، کس ری_سوالت رو پس بگ

 !دمیاجازه رو بهش نم

ها رو ازش از بچه یکیمن رو کنار خودش نخواد... من ناچارم حضانت  سویبرسه که آ ی_اگر روز

 حق منه. نی... ارمیبگ

 نگاهش کند. یباعث شد پرهام با جا خوردگ نیمصمم آرشاو یآشفته ول یصدا

 معطوف بود. نیآرشاو یهم رو هیبق یرهیتنها او، بلکه نگاه خ نه

همسرش او را  یدر چهره یو ناراحت یدگیرنج یاذره یبه دنبال جستجو نیکه خود آرشاو یحال در

 .ستینگریم

 .امدین دیپد سویدر حالت آ یرییتغ چیه اما

 نشان دهد. توانستیبود که م یواکنش نیتربیعج نیا

 فرو رفته بودند. سویالعمل آدر شوک عکس ن،یآرشاو یهااز حرف شتریب همه

 بود؟ یو نگاهش عاد حالتیب نگونهیظاهرش ا چرا

 بود: یاسترس ای یدگیاز هر گونه رنج یهم عار شیصدا

 ببر. نجایرو از ا رانی_فلور خزان و م

 زد: ادیخواهرش را به خود فشرد و فر یشانیبا پر رانیم

 مادر. میرینم یی_نه، ما جا

 نگاهش کرد. زیتند و ت سویآ

 پدرش بود. یهالب یرو رانیم یدهیترس نگاه

 بود. دهیبه شدت ترس شیایاز دن خبریبر خالف خواهر ب پسرک

 االن به حرفت گوش کنم... خوامی... نمرونیبرم ب خوامی... نمکنمی_خواهش م

 گفت: نیاز آرشاو تیبدون توجه به آنها سر تکان داد و در حما وآنی

 یهاتون دور کنه آقاشما رو از بچه تونهینم یقانون چیکس و ه چیه د،یی. شما پدر اونانطورهی_قطعا هم

کدوم رو انتخاب  دیریها رو بگاز بچه یکیحضانت حداقل  دیی... اگر بخوادیآرا. حاال به ما بگجهان

 پسرتون؟ ایدخترتون  د؟یکنیم

 دوخته بود. زیانداخته و نگاهش را به م نییسرش را پا سویآ

 خزان معصومش ثابت ماند و گفت: یرو نیآرشاو یکالفه و غم گرفته نگاه

 _دخترم...
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 به وضوح در هم رفت. وآنی یچهره

 نخورد. یدوباره تکان سویآ

 زد: ادیفر نیبلند شد و با خشم رو به آرشاو شیاز جا پرهام

 مادرش بشه. نیچون قراره جانش مونه،یمحفل م نیخزان تو ا ادیب نی_آسمون هم به زم

 با مکث گفت: وآنی

خانواده  نیا یهاست، نه تو. حق دخالت تو زندگبچه نیسر جات پرهام. طرف صحبت ما پدر ا نی_بش

 .یرو ندار

 _اما...

محکم  سویبزند که آ یداشت خواست حرف نیکه نسبت به آرشاو یو نگاه مغرض یبا برافروختگ پرهام

 تشر زد:

 برادر! نی_بش

 ماند. یچند لحظه در حالت خود باق یبرا پرهام

 بود. سویآلودش آمقصد نگاه غضب نباریا

 برگشت. شیزد و سر جا زیم یرو یمشت

 .دیلرزیاز خشم م هنوز

 گفت: نیخطاب به آرشاو وآنی

 د؟یاز دور کردن خزان از مادرش دار یهدف خاص ایآرا؟ آجهان ی_چرا دخترتون آقا

 مخالفت سر جنباند. یبه نشانه نیآرشاو

 گفت: زدیکه در تک تک کلماتش موج م یخود را ببازد و با صداقت نکهیا بدون

 وجه. چیبه ه ر،ی_خ

 ؟ی_پس چ

 و پر از آرامش همسرش نگاه کرد و با جواب داد: بایدوباره به رخ ز نیآرشاو

چون  کنمی... من دخترم رو انتخاب مدمیرو به چشم د سویآ یهستم که کودک یجمع من تنها کس نی_تو ا

 دارمیخودم نگه م شی... خزان رو پتیبه مادرشه... همون نگاه... همون صدا... همون معصوم هیشب

 تر....!کوچک یسویآ هیتو وجودش خالصه شده...  گهید یسویآ هیچون 

دوخته بود و مسکوت  نیرا به دهان آرشاو دگانشیاما پر از محبت د نیمات و غمگ یبا لبخند سویآ

 .دادیگوش م
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 او اعتماد کند... یبه مردانگ تواندیکه م دانستیلحظه م نیا در

 کند... تیرا هدا لیر یصامت بماند و اجازه دهد او قطار رو نکهیا به

 او... یانهیگذار و حام ریتاث یهاحرف به

 ...کردیکه عشق، حسرت و غرور از آنها چکه م یکلمات به

گرفته و با هر جمله انگشتر ازدواجش  انیرا در م فشیکه دوباره انگشتان ظر یدست مرد یگرما به

 .کردیرا لمس م

 رنگ کند.کم سویخود آ یرا برا شیهاترسناک حرف قتیکار حق نیبا ا خواستیم انگار

را  کردیخود حمل م یرا بر رو سویازدواج آ یکه حلقه یساکت شد، سرش را خم کرد و انگشت یوقت

 .دیآرام بوس

از  شتریکه هر لحظه ب یجز آتش مهر دند،یخواب نیزم یهاو تکان ایدر یهاانیباد، طغ یهاطوفان تمام

 .دیکشیزبانه م سویقبل در وجود آ

 آشوب شود...دل یامرد بتواند ذره نیمحال بود که کنار ا اصال

 ...کردندیاز عشق بودند که زهر درون جامش را هم شراب م زیلبر یها به قدردست آن

 با قلب ارتباط دارد... مایهارم مستقانگشت رگ انگشت چ گفتندیم یراست

ساده و پر از صداقت و  یبوسه نیهمه از ا اشنهیقلبش و کوبش آن در س امانیب یهاتپش نیا پس

 مالطفت بود؟

و خطاب  دیچیتر دور دستان او پاش را محکمگرفت، انگشتان زنانه نیآرشاو یاز چشمان شب زده نگاه

 گفت: متیمقابلشان با مال یبه چشمان متعجب و شگفت زده

... رسهیو خزان انداخت.( که مطمئنم نم رانیبه م نیسنگ یگذرا ول ی_اگر اون روز برسه... )نگاه

سال کنارم موند و به  یکه سالها یاز مرد ادگاریرو به  رَمردمیرو، پسر ش رانیم دمیم حیمن هم ترج

 یول کنه،یممعامله کم ن نیا یم از تلخبگ یخودم نگه دارم. هر چ شیمن سوخت، پ یغم و دردها یپا

 ست...منصفانه و عادالنه

 :دینال رانیم

 _مامان...

 در جواب او با آرامش پلک بر هم گذاشت. سویآ

 تر بغل کرد.رو گرفت و خزان را محکم یو پر از دلخور قیعم یبا اندوه رانیم

 .کردیموکول م یگریآرام کردن او را به زمان د سویآ

 شود گفت: تمندشیلبخند رضا یشرویداشت مانع پ یکه سع وآنی
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 .بهیعج یلیخ ماتیتصم نیبه زبون آوردن ا نی_آرامشتون ح

 خوشنود گفت: یول دیاش زد و القچانه ریدست ز سویآ

 ...میمنطق بنا کرد یهیرو بر پا مونیکه ما زندگ نهیبخاطر ا دی_شا

 حرف او را ادامه داد: تیو با جد دیکش سویبه سر آ یدست نیآرشاو

درک و  ت،یپاک کرده... عالقه در کنار رضا هامونتیحساس ستیرو از ل زهایچ یلی_منطق خ

... عشق بال پرواز ستیطرف مقابل ن یاسارت به پا ری. عشق زنجکنهیم دایپ یباتریز یمعنا یهمدرد

 اونه. یبرا

 شد. رهیعبوس اسکارلت خ یافهیبا افتخار سر تکان داد و مغرورانه به ق سویآ

 سوال ببرد. ریرا ز شانیزندگ تواندینم یکه کس دیرسیم یفکر یآسودگ نیاز همان اول به ا دیبا

 بادها بلرزند... نینبودند که با ا یدیب آنها

 .اوردیتاب ن اسکارلت

 زن نفرت داشت. نیاز ا گرانید یهایبانیاز قدرت و پشت همواره

 د مادر تصور کرده بود.الماِس رامونا را همانن او

را قبول  شدیکه به دو جهان مخالف هم مرتبط م ینیجانش نیوقت ا چیرامونا ه زیانگاز مرگ غم بعد

 نداشت.

 گفت: دارشیزد و ن یمحو پوزخند

 رو داشت؟ یمنطق عاشق نیتو گذشته هم ا تونیی_اون سه سال جدا

 بزند. یدر شوک فرو رفت و چند لحظه نتوانست حرف نیمانند آرشاو سویآ

 خود ادامه داد: یهمتاها یهشداردهنده یهابدون توجه به نگاه اسکارلت

و  یکشور رو ترک کرد نیا یول ،یهم تو محفل بود نتیسرزم یندهینما ،یافزار_تو عالوه بر آتش

 یهاحرف نیمشکالت رو حل کنن. ا ییتا به تنها یسه سال تمام آدمات رو به حال خودشون رها کرد

 ریترو هم با  گهیهم د یهیسا شیکه ده سال پ زننیدارن بهمون م یرو کسان بایروشنفکرانه و ز

به زن مورد  ،یکه خودش با نامرد کنهیدادن به طرف مقابل رو م یآزاد یداره ادعا ی... مردزدنیم

 اش...عالقه

کس مخاطب آن قرار  چیاز آتور ه ریکه تا به حال به غ یبیهبلند و م ادیاز کوره در رفت و با فر سویآ

 نگرفته بود گفت:

 _بهش نگو نامرد...!
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که اسکارلت درجا ساکت شد و با چشمان  دیدر نگاهش شعله کش یباره چنان غضب و غرض کی به

 او چشم دوخت. زیم یگرد شده به قامت به هوا بلند شده و دست مشت شده بر رو

 .شدندیم تررهیشنل ت ریاز ز شیو موها دهییگرا یاهیبه س سویچشمان آ یطوس یهالهیت یبود ول روز

حالت او خود را باخته و متوحش نگاهش  نیا دنیهم از د سویافراد خود آ یحت ره،یمد ئتیبر ه عالوه

 .کردندیم

 شدند. دهیها کشپنجره یجلو یبدون دخالت دست کس میضخ یهاپرده

 یکیاتاق که در خدمت کارن بودند از کار افتادند و کم کم اتاق در تار یم برقو لواز تورهایتک مان تک

 فرو رفت.

واژگون شود و افراد دور آن با  لیو پر از وسا یبه آن بزرگ زیبود تا م یکاف سویحرکت دست آ کی

 کنار بکشند. ادیو فر غیج

اسکارلت  یدهیو ترس دهیهم به دنبال صورت رنگ پر یکیدر آن تار سویبرق چشمان ترسناک آ اما

 بود.

 بردارد درست مقابل او ظاهر شد و با خشم گفت: یقدم نکهیا بدون

رها کرده  یرحمیو ب یو پر از زشت فیکث یآشغال تو اون جامعه کهیت هی_اون موقع که من رو مثل 

بودم  ستادهیا ایدن هی یجنگ نابرابر جلو هیکه من تک و تنها تو  یبود یتو کدوم گور ؟یبودن کجا بود

من  ؟یکرد هخاموش رو تجرب ینفت یتو سگ لرزه زدن تو سرما کنار بخار دم؟یلرزیم یکسیو از ب

 یرو پناه مِن ب پناهشیکه خود ب یزن یهااشک دنیبالشت گذاشتن و د یکردم... تو گرسنه سر رو

رو  دهیچشم درمشت گرگ  هی نی... تو طعم غربت و بزرگ شدن بدمیمن د ؟یدیمادر کرده بود رو د

بودن برادرت به خونت،  نهبه جهنم... تش نایبه درک... ا نایبه کنار... ا نای... اصال ادمیمن چش ؟یدیچش

من کاشته  یوامونده ینهیس نیتو ا یچه درد یدونیم ینسبت خبر نداشت نیاز ا یکه خودت حت یدر حال

به دست شما تو  ریساااال سرباز شمش ستیمن ب ؟یکنیم نییمن رو تغ یتنها حام یو نامرد یکه مرد

مرد و برادرم  نیهام پتو انداختن اکه بعد از هر نبرد اومدن و رو شونه یشدم... و تنها کسان ایدن نیا

خودمون  یکه هنوز بعد از اون همه دردسرم براش باز هم کنارمه و تو از زخما ینیبود... هم هانیآ

... یکنینم نیی... تو خوب و بد آدما رو تعمینمک فرو بر یسهیتا تو ک یکنیخودمون استفاده م هیبر عل

 ...یقضاوت کن یستین یتو قاض

 .ردیجمالت کوبنده و مغرضش را بگ لیس یاش نشست هم نتوانست جلوشانه یکه رو یدست

 گفت: نیاسکارلت زد و خشمگ ینهیدست تخت س با

 ریاما به خودم مربوطه... اون سه سال هم تقص نیرو شما جهنمش کرد امی_به خودم مربوطه... جوون

من و  یخصوص یزندگ ؟یشنویباز به خودم مربوطه... م یآدماش بود ول یمحفل و خودخواه نیا

 !خردیام به خودمون مربوطــه زن بخانواده

 .دیشد و او را با شدت به عقب کش شتریاش بشانه یدست رو فشار
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 فرو رفت. یمرد بانیشدند و سرش در گر دهیبا قدرت به دور کمرش تن هادست

چشمانش کنار  شیاز پ تیجنون و شکا یشد و پرده یعاد کبارهیتند و نامنظمش به  یهانفس تمیر

 رفت.

 پنهان شد. اشنهیاز قبل در س شتریب سویتر کرد و صورت آآغوشش را تنگ یحلقه نیآرشاو

 کنار رفتند و نور به اتاق بازگشت. هاپرده

 روان شدند. شیهاچسباند و اشک نیآرشاو ینهیس ینگاه آن همه آدم دست رو ینیسنگ ریز سویآ

 کرده بود؟ اشتباه

 خودش و افرادش را در دردسر انداخته بود؟ ایآ

 ...دانستینم

 ...دانستینم زیچ چیواقعا ه چیه خوردیو تاب م چیپ اشنهیکه کنج س یدرد جز

 بشنود گفت: نیکه فقط آرشاو یطور

 یبپوسم... تو نذاشت هامییتو تنها ی... تو نذاشتیدستم رو گرفت شهیکه تو هم دوننی... نمدوننینم_اونا 

رو بزرگ کرد... معذرت  سویکه محبت تو آ دوننیکنه... نم دایادامه پ نیاز ا شتریب امیجیمرگ تدر

 که هر بار بخاطر من غرورت رو... خوامی... معذرت مدوننیکه نم خوامیم

 مهر سکوت به آنها زد. شیهالب یرو نیآرشاو یانگشت اشاره فشار

 کرد. هیگر صدایاو گرفت و ب یقهیکرده دستش را به  بغض

 مثل رعد هوا را شکافت. یمحکم یدهیکش یلحظه بود که صدا همان

و دستش در  ستادهیاسکارلت ا یگردنش جلو یرو یبرجسته یهابرافروخته و رگ یبا صورت پرهام

 ود.هوا ب

 دیلرزیخشم م از

 و خفه گفت: بم

 ...رونی_گمشو ب

 اش بود و چشمانش بسته.گونه یاسکارلت رو دست

 هم همان ظاهر سفت و سخت خود را داشت. هنوز

 پرهام لرزه بر اندام همه انداخت: یناگهان ادیفر

 ...رووونی_گفتم گمشو ب

 اتاق را ترک کرد. یبلند یهانگاه پر از نفرتش را به او دوخت و با قدم اسکارلت
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 پرهام پشت سرش آوار شد: ادیفر نباریا

 تو رو به امضا نرسونم...! یاگه حکم برکنار ستمی_مرد ن

 :دیغر امیلیو

 _پرهااام.

 ؟؟؟یمرد حساب هیچ گهید ه؟یچ گهیلعنت... د ی_پرهام و... ا

 بد شد. سویلحظه بود که حال آ همان

و دست لرزانش  چاندیاش به هم پرا در معده زیدماغش زده بود همه چ ریکه ز نیادکلن تلخ آرشاو یبو

 بند کرد. رنگشیب یهالب یرا جلو

 .دیآمد و به سمت در دو رونیب نیآغوش آرشاو از

 اول رساند. یطبقه یبهداشت سیخود را به سرو هیگر با

 ...شدیهم نم نیبد بود و بدتر از ا حالش

 .ساندیب و داغش را خآب را باز کرد و صورت ملته ریش

 شد. رهیخود خ ریبه تصو شیرو یجلو ینهیآ در

 ...شیهاچشم

 .شدیدر آنها مشاهده م یرگیاز ت یرد یرنگ خود بودند ول به

 .ختیر رونیرا ب شیشنل را کنار زد و موها کاله

 قبل... یقهیچند دق یبود به جز نحس یعاد زیچ همه

 کرد؟؟؟یبا خود و اعتبارش چه م داشت

 چشم دوخت. آمدیم رونیب ریکه از ش یآب انیافتاد و به جر نییپا سرش

 لحظه به در زدند و با سکوت او آن را باز کردند. همان

 خفه و گرفته گفت: سویآ

 .دینداره... فقط تنهام بذار یفرق نیآرشاو ای ی_پرهام

 .امدین ییصدا

 نشان داد. سیدر سرو دنیدست بزند، حرصش را با کوب یزیبه چ ایبرگردد  نکهیا بدون

 هنوز داخل است. یمطمئن بود که کس اما
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زبان به  امیلیو ناراحت و وسیما یچهره دنیبکشد با د ادیکه خواست بر سرش فر نیو هم دیچرخ پس

 .دیکامش چسب

 و نفسش را فوت کرد. ستادیدست به کمر ا امیلیو

 .کردینگاه هم نم سویآ یهاچشم در

 :دیحال پرس نیرا هم بروز ندهد، اما با ا اشیداشت نگران یسع

 ؟ی_خوب

 نجوا کرد: یطوالن اریبس یدوخت و با درنگ نیکف زم یهاکینگاهش را به سرام سویآ

 _خراب کردم، نه؟

 .یدونی_خوبه خودتم م

 او را هدف گرفته بودند سر باال آورد و شرمنده نگاهش کرد. امیلیگر ونافذ و مواخذه یهاکه چشم حاال

 ... کرد...می_خودش... عصبان

... حاال موافقانت هم ازت نیآفر سو،یآ نیبشه. آفر رهیبهت چ تیعصبان نیا ی_و تو راحت اجازه داد

 .یاعتمادشون رو جلب کن یبشن. خوب تونست اتهیو ممکنه بر عل ترسنیم

 او را گرفت تا نرود و با عجز گفت: نیآست یگوشه سویآ

 ؟بد واکنش نشون دادم یلی_خ

 در سکوت به کند و کاو صورت او پرداخت. یاچند لحظه امیلیو

 انگشت قلب او را نشان داد و آرام گفت: با

 زن عاشق نه... کی_به عنوان 

 چسباند. سویآ یقهیهمان انگشت را به شق نباریا

 رهبر بله. کی_اما به عنوان 

 افتاد. نییاو شل شد و پا نیآست یاز رو سویآ دست

 گرفت و در خود فرو رفت. کردیم شتریاو که عذابش را ب یاز چهره نگاه

 ریو کار در محفل با هم سخت و دشوار است و غ یو شخص یزندگ یکه اداره دانستیهم م امیلیو یحت

 .کردیم یادآوری شیآن را برا میمستق

 به دور از چشم او پوزخند زد. سویآ

 است... فتادهیخانواده ن لیدر محفل به فکر تشک تیبعد از عضو نیهم یبرا امیلیهم و دیشا

 و با سکوتش عذر او را خواست. دیکش یدهان بسته آه با
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 رفت. رونینگفت و ب یزیچ گرید امیلیو

 خارج شد. سیمغموم و مضطرب صورتش را خشک کرد و از سرو سویآ

با خروج او  یول کردند،یرا نگاه م یبودند و هر کدام طرف ستادهیدر ا یجلو نیپرهام و آرشاو پادرا،

 .دندیهمه به طرفش چرخ

که  دیایکه هنوز در ظاهر داشت نگران نگاهش کرد و خواست به سمتش ب یتیبا وجود عصبان پرهام

 شد. دهیتن شیهارو به دور شانهاز روبه نیدست آرشاو

 .فتندیبه عقب برداشت تا ن یقدم ارادهیاش وارد شد بکه به باالتنه یفیکار او و فشار خف نیاز ا سویآ

 داشت... یگرید یمعنا ینینشعقب نیا ایگو اما

بود  ستادهیا رانیبا خزان و م وارید یتر گوشهبه سلما که آن طرف یابا حرکت سر اشاره نیآرشاو

 برد. رونیها را از عمارت ببچه عانهیکرد و او مط

 مات ماند. سویآ

 خونه. میری_م

 ؟ی_چ

 تر تکرار کرد:و آمرانه وستیبه هم پ یشتریبا غلظت ب نیآرشاو یابروها

 خونه. میری_گفتم م

 نیآرشاو یصورت عصب یو دوباره رو دیرا کاو هیبق یدور حاالت چهره کی سویآ رانیح نگاه

 متوقف شد.

 ...ی_ول

 هوا را شکافت: نیآرشاو ینعره

 خونه. حاالااا. میریم سو؟یآ یدی_نشن

را  شیبازو نیکه آرشاو ستینگریبود و طوفان خشم او را م ستادهیا دهیهمچنان بهت زده و ترس سویآ

 .اوردیکه دردش ب ینه طور یچنگ زد ول

 به او وارد کند. یجسم ای یروح بیآس یاذره خواستیو رنجشش هنوز هم نم تیوجود عصبان با

 زمزمه کرد: سویگوش آ ریشد و ز خم

بعد از ده سال  خوامی... نمسویدار شدن غرورت بشه آبزنم که باعث خدشه یحرف هیبق یجلو خوامی_نم

 عمارت امروز با من کردن... نیا یکه آدما یحرمت بشکنم... کار

 ...شیصدا ارتعاش
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 ...شیهامردمک چشم لرزش

 ...شدیکه در لحن و نگاهش حس م یدل شکستگ و

 ...ترنیو رو کردند و بغضش را سنگ ریرا ز سویدو قلب آ هر

 و هوا مانده بود... نیزم نیب دوباره

 جواب در چشمان او با غم لب زد: کی یبه دنبال جستجو نیآرشاو

 ؟یتا ک سو؟یآ یعمارت و آدماش کن نیا یقراره منو فدا ی_تا ک

 داد او را به خود آورد و اشک را در چشمانش جمع کرد. سویآ یکه به بازو یفیخف تکان

 مشت کرد. نهیس یاو را از رو راهنیپ سویآ دست

 ...غرور

 گرفته شود... دهیناد نیغرور آرشاو خواستیوقت نم چیه او

 ...گفتیراست م پرهام

 بود... یمرد ستودن نیا یخوددار

 باالخره شکست... یول

 هم شکست... ییجا بد

 .دیبگو یزیباز کرد تا چ لب

 شود و با تاسف او را رها کند. دیناام نیانگار آنقدر تعلل کرده بود که آرشاو اما

 رفت و او ماند... نیآرشاو

 ...شدندیم رحمیب آمدیم انیمنافعشان به م یپا یکه وقت ییهاآدم انیم

 آن بلند... یهااستخوان یدستش مشت شد و صدا یک دینفهم

 رفته بود به راه افتاد. نیکه آرشاو یو خالف جهت دیحرکت چرخ کی با

 کرد. نیزم خیرا م شیپرهام دوباره پاها یدههشدار دهن ادیفر اما

 ...داشتیوجودش که او را در بند خط قرمرها نگه م دریزندان ب نیاز ا آه

 خسته شده بود... هایدوراه نیا از

 !سوی_آ

 :دیانباشته شده بود نال اشنهیکه در س یقیو با اندوه عم دیچرخ

 !دونمیخودم م ن،یبب... کنمیدارم اشتباه م دونمی... مکنمی_اشتباه م
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 دوخته بود. نینگاه خاموشش را به زم پادرا

 .ستادیاو ا یبه طرف پرهام رفت و رو در رو سویآ

 محکومم... یعمارت لعنت نیندارم برادر... من به حبس ا یاگهید یچاره ی_ول

 که گرفته بود تلنگر پرهام را پس زد. یشیپ دست

 بزند. یلیبه صورتش س توانستیم یتماس چیبود که بدون ه یپرهام، نگاه نگاه

 سرش مخالفتش را نشان داد. یهاآن گذاشت و با تکان یجا یدست رو الیدر عالم خ اما

 بود. دیاز لجاجت و تاک زیپرهام لبر یصدا

 گذاشت و گفت: سویصورت آ یرا رو دستش

 رو ندارم... اما برگرد و برو دنبالش. دنشیچشم د ی... هنوزم گاهادی_ازش خوشم نم

 شکست رو قبول کنم... دی... اگه برم بانجایبرگردم ا دی_اگه برم نبا

 ...یزد دییاسکارلت مهر تا یهابه حرف ی_اگه بمون

 زدم... دییهاش مهر تا_اگه برم هم به حرف

 او را رها کرد و لب زد: یبه خشم گونه ختهیآم رتیبا ح پرهام

! فقط اتیات... اون احساس منطقهات... اون احترام و عالقهاون حرف یادعا بود؟ همه اش_پس همه

شناختم؟ خواهر من  ینجوریمن تو رو ا سو؟یآ یدیرو به رخ مردت کش اتیعاشق یمدت ادعا نیتمام ا

 بوده؟ یآدم نیهمچ

 دل نگاهش کرد.به عقب برداشت و آزرده یاو قدم یسوخته از سخنان دردآور و گزنده نهیس سویآ

 پنداشت؟یم نیو دروغ ریاش را حقاحساسات زنانه نطوریکه ا دانستیچه م او

 گذاشت؟یاش لقب ادعا مبر عالقه و توجه یبا چه وجدان او

 کرد؟یاش را درک نموجود خسته یکس چرا

 گفت: دهیرنج

بمونم... در واقع اگه برم دنبالش منطق  یم باق... فقط ناچارم تو چهارچوب منطقستمی_من آدم تظاهر ن

 نطوریمن ا یکه زندگ دونستیمنو درک کنه. اون م طیشرا دی... اونم بارهیسوال م ریز نمونیب یعالقه

 یپا دیو حاال هم با هانتخاب کرد یآگاه نیمنو با ا نی... آرشاوحهیحال واضح و صر نیو در ع دهیچیپ

 مثل خود من... . مجبوره...ستهییوا یاون آگاه

 شده بود قدم برداشت. لیشان در آن تشکبه هم خورده یکه جلسه یو به سمت اتاق ستادینا گرید



 

 behtarinromanha.irبرای دانلود جدید ترین رمان ها به وبسایت بهترین رمان ها مراجعه نمائید .                                     594

 اشر : بهترین رمان هان                          ندوری: زهرا با سندهینو                   طوفان)جلد دوم ماه خاموش( راثیرمان: م

از آرامش و طوفان... در  یکیمرز بار نیهستم... ب نجایرخ داده و من هنوز ا دیاتفاق ناخوشا کی"

بد و بدتر  نیکه ناچارم ب امینبمانم... من ز یقو دیچشمانم... و با یسیزندانم و در حال ربودن خ ریمس

 ..."چیه گریرا انتخاب کنم... د یکی

 اعتماد کند... نیهنوز هم بتواند به درک و تحمل آرشاو دیکه شا دیام نیبد، با ا انتخاب

 او بسپارد... ییبایهم بتواند دلش را به بند صبر و شک هنوز

 داشت. مانیمردش ا یهایاو واقعا به مردانگ اما

 نبوده است... دنیوقـت آدم جا زدن و کنار کش چیوقت... ه چیکه ه دانستیم

 ...شناختیرا در کنار جنگجو بودنش م نیآرامش آرشاو او

 نخواهد شد... غیوقت از او در چیشک نداشت که آن آغوش ه و

 اول و آخر متعلق به آن آغوش بود... او

 اولش... یخانه

 داخل شد. هوایرا باز کرد و ب در

 از سرما و برودت را وارد اتاق کرد. یادیبا ورودش حجم ز انگار

 آدام آشفته. یدر هم بود و چهره امیلیو یهااخم

 ماند. تماممهیبودند که با آمدن او ن هیبا بق یزیهر دو در حال بحث تند و ت انگار

 صورت تک تک افراد داخل اتاق به گردش در آمد. یرو سویآ نگاه

 او مواخذه کند. یحق نداشت دوستانش را بخاطر اشتباهات و رفتارها یکس

 باعث شد به طرف او بچرخد. امیلینگاه و ینیسنگ

 نکند. نیآنجا را ترک کند و اوضاع را بدتر از ا ترعیکه هر چه سر گفتیم یزبانیزبان ب با

 دستور را قبول نداشت. نیا اما

 خودش بود و دستور دهنده هم خودش... سیرئ

 را از او گرفت. یاسام یرفت و پوشه دهیسمت فلور رنگ پر به

 نبود. شیرو یزیچ چیه یبرگردانده بودند ول شیرا دوباره سر جا زیم

 اش گفت:تا آن سر آن ُسراند و با خشم فرو خورده زیسر م نیرا از ا پوشه

اش کلمه هم درباره هی گهید خوامی... نمتونگهید یخواسته نمی. انیدیرس نیخواستیکه م یزی_به چ

 بشنوم...

 .دیکوب زیم یپوشه را برداشت و محکم دوباره رو رهیمد ئتیه یاز اعضا یکی
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 گفت: ادیفر با

 !میباش هاتبینگران ع دینبا گهید یالماس. گفته بود یخودت رو کنترل کرد ی_گفته بود

 کلمه آتش گرفت و برافروخته گفت: یواقع یبه معنا سویآ

 عبدالناصر! ستمین وبی... من معستمین وبی_من مع

 ...نتیرو اسم سرزم یننگ یلکه هیموند...  یکه معلومه تا ابد هم خواه نطوریو ه ی_هست

 آدام بر سر آنها آوار شد: غضب

 ... دیکنینم نینه... بهش توه نی_توه

 شده بود. ریسخت دلگ سویآ

 .دانستیخود نم قیها را الحرف نیا

 او که دست خودش نبود.. اریاخ

 ها باشد؟آزار دهنده یهامرکز نگاه شهیهم آمدیخوشش م یکس چه

 کردند؟یرفتار م نیبخودخواه و خودبزرگ نیچرا تا ا یباالدست نیا

 دلش گذاشته بود... یقبل بخاطر اهداف و منافع آنها پا رو یقهیچند دق او

 نفس بکشد. توانستینم یشدت ناراحت از

 فکر کند. توانستینم اصال

 گفت: دادیو درد را در تمام افکارش گسترش م دیلولیکه درونش م یغم با

 ... من... من...نی... من ننگوبی_بذار بگن... من مع

 او لغزاند. یدهیانگشتان خشک نیاو را گرفت و انگشتانش را ب حرکتیدست ب تیآفرود

 شد را چرا. قیکه از آن به وجودش تزر یتیاحساس حما یلمس را حس نکرد، ول نیا سویآ

 زهرخند ادامه داد: با

که ازش  یننگ یهیما نیبود که عزت و غرور رو به شما برگردوند... هم داربیالماس ع نی_هم

بودم که تا حد امکان نژادها  یآتش رو نجات دادم... من کس گاهیبودم که جا ی... من کسدیزنیحرف م

من  یهابیع نیهاش برگردوندم... هممحفل و آدم نیها متحد کردم... من قدرت رو به ارو با انسان

 رسونده... نجایشما رو به ا

 بس بود... گرید

 ها را نداشت.جنگ و جدل نیرنجورش تاب ا ذهن

 بسش بود... نجایهم تا
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 هفت پشتش بس بود... یبرا

 ...خواستیرا هم نم نجایرا نداشت، ا رانشیخزان و م ن،یآرشاو گریکه د حاال

 عبدالناصر را از نظر گذراند و با پوزخند تلخش گفت: یتا پا سر

 ...دیارییچقدر دووم م داربیبدون الماس ع نمی_بذار بب

 زد. رونیاش را برداشت و از آنجا بشکسته دل

 .چند ساعت هم که شده خودش باشد.. یتا برا رفت

 باشد... ییجا ای یمتعلق به کس نکهیخودش، بدون ا خودِ 

 نگذاشته بود که بماند. شیبرا یعمارت نفس نیا

 .کردندیکه احساساتش را سرکوب م یدل جنگل زد و باالخره خود را رها کرد از هر بند و اسارت به

 کند. دایپ یمهربان و به دور از ناپاک عتیاش را در طبقلب سوخته میدل جنگل زد تا ترم به

 اش...از هر دو خانه دور

 

 

*** 

 

 دوخت. نیآنها گرفت و به زم یفرسوده و گرد غم گرفته ینگاه از چهره لگونین

 .کردیحس نم نهیقلبش را در س گرید

 عزا گرفته بود. گرانینشسته و با د نیزم یاش فرستاده و خودش همانجا روشکستهمادر دل یرا پ آن

 را... سویآ یغرور نابود شده یعزا

درختان  یهاقطرات باران و شاخ و برگ دنیاز عمارت، قدرت خود را با کوب رونیب نیخشمگ یهوا

 .دادیعمارت نشان م ریبزرگ و نورگ یهابه پنجره

چشمش  ریبا نوک انگشت از ز فتدیب نیبه زم نکهیدرشت و براق اشکش را قبل از ا یدانه تیآفرود

 داد. هیکمانش تک یرا رو اشیشانیگرفت و پ

 به شماره افتاده گفت: یهابا نفس هاندا

بکنه...  یکار هی یکی ن؟یغم بغل گرفت یو زانو نجایا نیشده و شما نشست دی_بانو االن سه روزه که ناپد

 بلند بشه دنبالش بگرده... یکی

 دار گفت:او پاسخ داد و خش یدخترش را با نوازش موها یشانیپر آدام
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 ...میبهش برس میتونیالماس تا خودش نخواد نم م؟ینکرد ی_فکر کرد

 خون بود. یدو کاسه لگونین چشمان

 هنوز رمق سابق را نداشت. یکاسته شده بود ول اشیماریشدت ب از

 .کردیچند شب را هم به آن اضافه م نیا یخوابیب یفاجعه دیبا

آسمان آشفته را  یحال و هوا روحیسرگردان و ب یو با نگاه ستادهیکه کنار پنجره ا یبه پرهام رهیخ

 گفت: کردیتماشا م

 ؟یی_دا

 ..."یی"دا

 کرده بود... نیلفظ دردناک سخت تمر نیا یبرا

 .دادیفراموش کردن پرهام به او نشان م یتالشش را برا یبه نوع دیچه باشد با هر

 اگر شده در ظاهر... یحت

 و منتظر نگاهش کرد. دیگردنش چرخ یپرهام با درنگ رو سر

 شد. یدوباره از اشک پر و خال لگونین یهاچشم یالهیپ

 سمت او رفت و ملتمس دست سردش را گرفت. به

 نشان نداد. یواکنش پرهام

 پسش هم نزد... و

 مذبوحانه گفت: لگونین

 کن... دای_مامانمو پ

 به او کرد و سرما زده گفت: یادهیفاینگاه ب پرهام

 _خواهر و برادرت کجان؟

 .ردیآرام بگ یتا بلکه کم دیاو فشرد و نفس کش ینهیس یبغض کرده سرش را رو لگونین

 او گرم شد. یقولاز خوش لگونینشان نداد و تن ن یالعمل تندباز هم عکس پرهام

باباست... بابا هم حالش  شیخزان پ ی... ولستیتو اتاق منه... حالش اصال خوب ن نجایهم رانی_م

 ...ستیخوب ن

 ست؟یلش خوب ن_بابات چرا حا

 او برسد. حالتیتا به صورت ب دیقد کش لگونیمحزون ن نگاه
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 نه من... نیدونیشما م نوی_ا

 رفت. یرگیفک پرهام سفت شد و پوستش به ت دوباره

 کرد درست نفس بکشد و آرامش خود را حفظ کند. یرا بست و سع شیهاچشم

آن  یتا کس دیبلعیو دودش را هم م سوختیداغ م یاسردش، از درون مانند کوره یهاخالف دست بر

 به حال خرابش نبرد. یو پ ندیرا نب

 .دادیکنترلش را از دست م گذاشتیم نیآرشاو یبار که خود را جا هر

 سنگ؟ ایمرد بود  نیآرشاو یراست به

 او... یول آمدیدر م شینه، سنگ هم بود صدا اما

 با اعصاب و روان را تحمل کند و دم نزند؟ یو باز یمتیآن همه نامال توانستیم چطور

قابل درک  ریشده بود غ نیعج یبا خشونت و حق به جانب تشیکه شخص ینوع رفتار از نظر پرهام نیا

 .دیرسیبه نظر م

 اش را تحمل کند...به خود و غرور مردانه یاحترامیلحظه هم ب کی یبرا توانستینم اصال

 د؟یایدر ن شیکند و صداتحمل  توانستیچطور م یلعنت نیآرشاو

 را او داشت... وبیکه صبر ا واقعا

 گفت: یداغ و ملتهبش را فوت کرد و به سخت یهاحرص نفس با

 خبر داره؟ سویاز رفتن آ نی_آرشاو

 نجوا کرد: یدوخت با ناراحت ینامعلوم ینگاهش را به نقطه لگونین

 ریروزه که تک و تنها و از همه جا رونده، زتنش، سه شبانه ی_معلومه که نه... بفهمه زنش، پاره

... بعد بتونه سر ختهیو زمان رو به هم ر نیزم نطوریدلش ا یسقف باز آسمون مونده و حال و هوا

 ...ومدهیاالنشم خواب به چشمش ن نیبالشت بذاره؟ البته هم یرو

 رو برگردونه. سویآ تونهی_فعال تنها اونه که م

 گفت: عیبرگشت و سر لگونین یچشمان غم زده به یدواریام

 _زنگ بزنم؟ برم خونه بهش بگم؟

 در سرکوبش داشت گفت: یکه سع یرا مشت کرد و با خشم اشیخال یهادست پرهام

 ...میستیازش بخواد ما ن دیکه با ی_نه... اون

 ؟ی_چ

 رساند. وآنیبلندش خود را به  یهاو با قدم ستادینا گرید پرهام
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 :دیخشونت غر با

 _اسکارلت کجاست؟

 صاف شد. یدگیاز حالت خم یصندل یاش داد و روبه بدن خشک شده یتکان وآنی

 عزل شد... رهیمد ئتیه ینفر از اعضا ستیب یبا امضا گم،یم کی_تبر

 باشه. نجایا دی... االن باسویبعد برگشت آ یرو بذار برا کتی_تبر

 سرد نگاهش کرد. وآنی

 _چرا؟

 آراست.کنه شوهرش جهان دایرو پ سویآ یجا تونهیکه م یکس_االن تنها 

 _خب؟

 با پوزخند گفت: پرهام

 کمک کنه! یشخصا زنگ بزنه و ازش تقاضا دیکشور با نی_خب که خب... اسکارلت قبل از ترک ا

 .دیناباور و پر تمسخر خند وآنی

 _امکان نداره.

 .کنمیبرکنار مرو هم  سویمخالفان آ یهیو تماشا کن چطور بق نی_پس بش

 مقابل او قد علم کرد و برافروخته گفت: وآنی

 ؟یکنیم دیمنو تهد ی_االن دار

 شد و خونسرد گفت: نهیدست به س پرهام

گفتن حرفو بنداز وسط،  می. از قدیبرداشت کرد نطوریاشاره نکردم، خودت ا یبه کس می_من مستق

 !دارهیصاحبش خودش برم

 و نگاه مغرضش را از او برداشت. دییدندان سا وآنی

 گرفت و در همان حال بلند گفت: شیقصد ترک آنجا راه در را در پ به

 کن... دایپ یاگهیکار بکنم پرهام... راه د نیدوستم رو وادار به ا تونمی_نم

را  شانیکه انگار گفت و گو دادینشان م یاش طوربود و حالت چهره کینزد اریبه آنها بس تیآفرود

 است. دهیشن

 و با حرص خطاب به پرهام گفت: ستادیشد و ا پا

 !کنمی_پس خودم وادارش م
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 شد و سر جنباند. رهیجنگ او خ یچند لحظه در چشمان پر نفرت و آماده پرهام

 ...سپردیم تیآن زن را به آفرود دیهمان اول با از

اخل اتاق از آنجا صورت تک تک افراد د یزد و بعد از چرخاندن نگاهش رو یپوزخند تیآفرود

 زد. رونیب

 نشست. امیلیو زیبرگشت و پشت م پرهام

 از عمارت خارج شده بود. سویآ افتنی دیبه ام امیلیو خود

که  ییروهایرو صدا کن و دستور بده با ن اری: آفرو دخترا رو دور تا دور عمارت مستقر کرده. دآدام

که  دنیهم فهم رونی. مطمئن باش اون برنیبرامون مونده جمع بشه و تو حالت آماده باش قرار بگ

 ...ستین نجایالماس ا

 بود و فقط به سر تکان دادن اکتفا کرد. یکالفه و عصب پرهام

 خسته شده بود. یفیبالتکل نیا از

 و دستانش را نگرفته بود... دهیرا ند شیسویروز بود که آ سه

 روز بدون خواهرش... سه

 داد و چشمان خونبارش را بست. هیتک یصندل یو سرش را با پشت دیکش ینخواه آه خواه

 گفت: هاندا

 باشه... ازیبهمون ن دیشا رویکمبود ن نیبا ا م؟یوندیها بپهم به دو گروه محافظ لی_الزمه که من و ن

 پرهام بالفاصله باز شد. چشمان

 پرهام کنار هاندا نشسته بود ثابت ماند و با مکث گفت: دییتا دیکه به ام لگونیاو و ن یرو اشیجد نگاه

 .میهم باشه خودمون هست ازی. نمیدار روین یکاف ی_الزم نکرده. فعال به اندازه

 نگفت. یزیچ گریپکر شد و د هاندا

اهل سازش  گریو از طرف د اوردیجا نشستن و غصه خوردن را تاب ب کی توانستیکه نم لگونین یول

 نبود، معترض گفت: یبا هر دستور

 هی نمیمنم بش ستیحاال که مامان ن خوامی... نمدهیبودن بهمون دست م مصرفیاالنشم حس ب نی_هم

 گوشه و...

 گفت: تیو با قاطع دیحرف او را بر پرهام

 _پس مثل روحا برگرد تهران سر درس و دانشگاهت.

 در جا قرمز شد. لگونین
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 کرد و نگاهش دلخور شد. یاقروچه دندان

خونه رو ول کنم برم تهران. روحا رفت چون  تیوضع نیکه تو ا ستمیدو عالم ن الیخی_من مثل روحا ب

 نزده...! بشیمادرش سه روزه غ

 شد. رهیچشمان او خ لگونِ یدر ن میصاف شد و مستق پرهام

 خطاب به هاندا گفت: اما

و شبم  برتتونیم اریمتعلق به محفله. د هیهست که چون ملک شخص حگاهیتفر هی ایکینزد نی_تو هم

 .گردونهیخودش شما رو برم

 سکوت باال رفت. یبزند که دست پرهام به نشانه یبا تعجب دهان باز کرد حرف آدام

 گفت: لگونیآنجا را ترک کند رو به هاندا و ن نکهیبلند شد و قبل از ا زیپشت م از

 .دیتو دست و پا نباش طیشرا نی_تو ا

 رفت! و

 .ردیاو را در نظر بگ یاندوه و نگران یاذره نکهیا نبدو

 پرهام گفت: یخال یبهت زده از جا لگونین

 _االن ما رو دک کرد؟!

 ناراحت بود. هاندا

 فکر کنم! دیدار یو کله شق یرگ لجباز هی یشما خانوادگ ی... ولایبرداشت نکن نی_توه

 .دیبا حرص لب گز لگونین

 

 

*** 

 

 گرد وسط آشپزخانه قرار داد. زیم یرا رو فشینشست و ک یصندل یرو حوصلهیو ب خسته

 کرد. زانیآو یصندل یاز تن در آورد و لبه یرا به سخت شیپالتو

 سوت و کور بود. خانه

 فرق داشت... نباریا یول شه،یهم مثل

 را به برق بزند. سازیشد تا چا بلند
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 گفت: ینسبتا بلند یهمان حال با صدا در

 _خزان؟ خزان؟

 آشپزخانه گفت: یپنجره ریو ز رونیاز ب یابغض کرده ینکرد که صدا افتیدر یلحظه جواب چند

 ...ییبابا نجامی_من ا

 ماند. حرکتیب هیچند ثان نیآرشاو

 آمد و به سمت در رفت. رونیآشپزخانه ب از

 آه از نهادش بلند شد. دید ینشسته وسط گل و ال یدختربچه یرا به باغچه رساند و وقت خود

 انداخت. نییو سرش را پا دیلب برچ خزان

 کرد. فیحال باز هم کفشش را ِگل کث نیبا ا یقدم داخل باغچه گذاشت ول اطیبا احت نیآرشاو

 کردیم زیاو را تم یِگل یگونه دشیسف راهنیپ نیکه با آست یبلند کرد و در حال نیزم یرا از رو خزان

 کالفه گفت:

 ؟یرونیب یکردنه؟ از ک یباز یجا نجای... ایه روز خودت آوردچه ب نی_بب

 داد. یو سرش را در آغوش او جا دیبخاطر سرما آب دماغش را باال کش خزان

 بود. هیگر یآماده

 ...خوامی_مامانمو م

 .دیدو نیآرشاو یبه چهره غم

 .دیاو کش یموها یرا باال آورد و به پشت و رو شیهاکوتاه دست اریبس یدرنگ با

 کرد. هیشروع به گر خزان

 ؟ییبابا ادی... پس چرا نمادی... صبح مادیصبح م یگیم ی_ه

 آمد. رونیگل بلند کرد و ب یهااو را از وسط باغچه و بوته نیآرشاو

 نداشت... گناهشیطفل ب نیاز ا یخودش هم دست کم دل

 بود، به وهلل خون بود... خون

 بابا. یزیی_مامان کار داره دختر پا

 یتا از پشت تار دیکرده است در آغوش او چرخ یکیبداند کل لباس پدرش را با ِگل  نکهیبدون ا خزان

 .ندیرا بب نیصورت آرشاو شیهااشک

 تره؟کارش از ما مهم ینی_
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 .شدیتر نمفشرده نیاز ا گرید نیآرشاو قلب

 گذاشت. نیزم یو خزان را رو اوردین طاقت

 پوشاند. شیهاشد و صورتش را با دست صاف

 تره؟"کارش از ما مهم ینی"

 را باور نداشت. سویآ یمعرفتیحجم از ب نیا

 با او تا کند. نیکه همسرش بتواند چن کردیقلب قبول نم نیا

 نشده بود. انصافیحد ب نیوقت تا ا چیه شیآسو

 _مادربزرگت کجاست خزان؟

 ... هوا بخوره...رونی_اون خانوم پرستاره... بردش ب

 در افتاد. یجلو یهاتعداد کم نگهبان ادی به نیآرشاو

 هم همراهشون رفت؟ ی_کس

 _اوهوم.

 یزیافتادن و شکستن چ یداخل شوند که صدا شانیهالباس ضیتعو یخزان را بغل کرد تا برا دوباره

 را سست کرد. شیدر آشپزخانه زانوها

 رهیباز خ مهیو نگران و مردد به در ن ستادیکه در چهارچوب در ا یکند و کندتر شدند تا زمان شیهاگام

 شد.

 تر به خود فشرد و کنار گوشش نجوا کرد:را محکم خزان

 گه؟ید رونیو پرستارش رفتن ب زیعز ی_گفت

 سر تکان داد. دییتا یبه نشانه خزان

 و در را هول داد تا باز شود. دیرا در هم کش شیهااخم نیآرشاو

 در وارد خانه شده باشد؟ ینفر از محافظان جلو کیداشت  امکان

را از پشت بر سرش احساس کرد و  یقدم را داخل خانه گذاشت برخورد شئ محکم نیکه اول نیهم

 دستانش رها شد. انیخزان از م

 رفتند. یاهیافتاد و از شدت درد چشمانش س نیزم یهم به زانو بر رو خودش

 شیخزان ثابت ماند که جلو یزدهآلود و وحشت اشک یچهره یو تارش بر رو رهینگاه ت یالحظه

 .کردیسر او را نگاه م یافتاده و باال نیزم یرو

 او را گرفت تا نگاهش کند. یپا فتدیب نکهیاز ا قبل
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 آمد. نییبه سمت او پا هیخزان با گر سر

 یی_با...با... بابا...

 لب زد: یبه سخت نیآرشاو

 ...ـرون...ـی_فرا...ر... کن... ب

 و به سکسکه افتاد. دیبند آمده خود را عقب کش یهابا نفس خزان

 و درک نکرده بود. دهیاو را نشن یدهیبر دهیبر یهاحرف اصال

 .دیدیسر او را م یسقوط کرده و جالد باال نیفقط پدر به زم سشیدرشت شده و خ یهاچشم

 شروع به حرکت کرد. نیاز پشت سر آرشاو یکس

 .دیکش غیج خزان

 و متعدد... بلند

آن شخص از کنارش گذشت تا  نکهیکه از درد سر شده بود، به محض ا یو بدن یجیبا وجود گ نیآرشاو

 او را گرفت و نگه داشت. یپا کیبه سمت خزان برود، 

 و نگاهش کرد. دیکه صورتش را پوشانده بود چرخ مرد

 به ترس گفت: ختهیو با حرص آم دیکش رونیرا از دست او ب شیفشار پا با

 ...ایاون دن یبزنم بر دیبا گهید یکی_تو رو خدا نگاه کنا... انگار 

 به هوا بلند شد. نیآرشاو ادیصورت او فرود آورد و فر یرا رو شیپا یپاشنه ظالمانه

 دیدرد امانش را بر گرید بار

 .دیدینم شیهاچشم گرید

 آلودش چسباند و ناله کرد.صورت خون یرا به رو شیهادست

 از وحشت گرفته بودند. یشتریخزان رنگ ب یهاغیج یصدا

 ...دادندیاسارت م یبو

از تپش  نیخفه شد و قلب آرشاو اشهیگر یدهانش قرار گرفته باشد صدا یرو یانگار که دست بعد

 .ستادیا

 اورند؟یچه بر سر خزانش ب خواستندیم

دش را لمس کمربن یتفنگ جاساز شده بر رو یدست خود را پشت کمرش رساند و دسته یسخت به

 کرد.

 وقت از آن استفاده نکند... چیگرفت با خود عهد بست که ه لیها تحوآن را از محافظ یوقت
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 آلوده نکند... یرا به خون مرگ کس بخششینجات دهنده و زندگ یهاوقت دست چیه

 ...ردینگ دهیرا ناد اشیوقت وجدان کار چیه

 االن فرق داشت... نداشت؟ اما

 در خطر بود... شیهاشب یکوچکش... ستاره یبایخزانش... ز جان

 هم بود... نبود؟ سویآ ادگاری او

 االن کجا بود؟ سویخود آ پس

 .دیکش رونیتر گرفت و آن را برا محکم اسلحه

 برداشت و سرش را باال گرفت. نیزم یرا از رو اشچانه

 نگاه کرد. پوشاهیدستان مرد س یخزان را رو یخون تقالها یپشت پرده از

 قلبش باال رفت. ضربان

 حس وجدان در وجودش باال آمد. دوباره

 و نه دل کشتن را داشت... ردیدرست هدف بگ توانستیم نه

 کرد. کیگرفت و با چشمان بسته شل نییرا پا اسلحه

 یبلند کند و به صحنه نیزم یبود خود را از رو یآخ بلند مرد باعث شد به هر جان کندن یصدا

 مقابلش چشم بدوزد.

 .دیچیپینشسته و از درد به خود م نیزم یمرد را هدف گرفته بود که آنطور رو یپهلو ایگو

رساند و خود را در آغوشش  نیاز قفس آزاد شده بود خود را به آرشاو یاکه حاال مانند پرنده خزان

 محبوس کرد.

 .کردیم شیر شیرا ر نیقلب آرشاو اشهیگر یصدا

 داد. هیتک واریو به د دیعقب کش نیزم یخود را و هم او را رو هم

 .دیشنیاز خانه را م رونیب یادهایفر یصدا

 د؟یآرا؟ اون تو هستجهان یبود، آره؟ آقا کیشل ی_صدا

که مرد افتاده بود  ییبا حرکت سر به جا دندید وارید یمحافظان وارد خانه شدند و او را گوشه یوقت

 اشاره کرد.

 داد. هیتک واریبا درد به د سپس

 .کردیپوست گردنش حس م یرا آشکارا رو یگرم عیشدن ما یبه لمس سرش نداشت، جار یازین
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رفت و خصمانه سرش را  پوشاهیاز بهت در آمده بود به سمت مرد س هیکه زودتر از بق یمحافظ

 .دیچسب

 صورتش خم شد. یرا برداشت و رو کالهش

 شرف؟یب یهست ی... سگ کمیانداخت ریگ تونویکی_باالخره 

 .کردیاز درد ناله م دمر

 گفت: یزار با

 بکن... یکار هی رمیمی_غلط کردم... آقا غلط کردم... دارم م

 زد: ادیزخم او را فشار داد و بلندتر فر یرحمیبا ب محافظ

 ؟یفرستادتت عوض ی_گفتم ک

کمکم کن ... اومده... بودم... یدزد ی... برایکس آقا... برا چیکس... به جون خودم ه چی... هی_آااا

 ...زتی... تو رو جون... عزرمیمیدارم م

 کرد. یعصبان شتریآخرش محافظ را ب لکنت

 گردنش چرخاند. یحرکت سر او را رو کیکرد و با  یغرش

 مرد مصادف شد. یهاناله یترق استخوان با قطع شدن صدا یصدا

 محافظان گفت: گریخطاب به د نیو خشمگ دیانداخت و ناام نیزم یمرد را رو جانیجسم ب محافظ

خانواده  نیقراره از ا ینطوری... امشیشناسیکه نم یچه برسه به دشمن مییایدزد ساده بر نم هی_از پس 

 م؟یمحافظت کن

 و با زور گفت: دیسر خزان کش یآلودش را رودست خون نیآرشاو

راحت  شهیدرش... م یشهیکوتاهه... با شکستن ش یادی... زیپشت اطیح واری... دستیشما ن ری_تقص

 وارد خونه شد...

 به سمت او جلب شد. گریمحافظ بار د حواس

 تیو رضا دیبه پدرش چسب شتریکه دخترک ب ردیسمتش آمد و دست دراز کرد تا خزان را از او بگ به

 نشان نداد.

پلک بر هم زد تا او را به آرامش  متیبا مال شیفرسابا وجود درد طاقت نیآرشاو یکالفه شد ول محافظ

 دعوت کند.

 از اشک او را باال آورد. سیو صورت خ دیخزان را بوس سر

 .دیلرزیم دیمثل ب چارهیب دختر
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 .ندیرا بب اشیشانیپ یاو را باال زد تا عالمت رو یهایچتر یبا نگران نیآرشاو

 تر شدند.منظم شیهانفس تمیر

 را شکر مثل قبل بود... خدا

 نکرده بود... یرییتغ چیه

 موقع خطر را رفع کرده بودند. به

 گفت: یمهربان با

 تکون بخورم. تونمینم ینیتو بغلم بش ینطوریکنه خزان. اگه هم زیسر و صورتشو تم دی_بابا با

 یرا به صورت خون نشیحلقه کرد و نگاه اندوهگ نیرا دور گردن آرشاو شیهادست یتابیبا ب خزان

 او دوخت.

 .دیاو را بوس یرا جلو برد و چانه شیهالب ریگکننده و نفس ریغافلگ یحرکت در

 به لرزه در آمد. نیکارش دل آرشاو نیا با

 با بغض گفت: خزان

 کنه؟ی... درد میلی_خ

 کوچکش را به خود فشرد و با ارتعاش گفت: یفرشته گریبار د نیآرشاو

 دردش خوب شد. یدیمن... تو که بوس یها_نه مرهم زخم

 او را کنار بگذارد. خواستینم گرید

 آن انداخت. یگرفت و تمام وزنش را رو واریدستش را به د کیهمان خزان  با

 ابتدا تعادلش را به هم زد. جهیفشار بلند شد اما سرگ با

 بد زده بود... نامروت

 اپن آشپزخانه نشاند. یرا رو خزان

 اپن گرفت. یهارا به لبه شیهاشد و چند لحظه دست خم

 خواست کمکش کند که با حرکت سر رد کرد. محافظ

 _محکم زده؟

 ثابت ماند. نیزم یگلدان افتاده بر رو یرو نیآرشاو نگاه

 ...دیکشیانتظارش را نم یهنگام برخورد با سرش شکسته بود سرنوشت جالب اگر

 در کرد و گفت: ینفس
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 بوده... ی_نه شانس آوردم... طرف ناش

 .کردیه نمنگا نیزم یعمد به جسد رو از

سر و صورتش  یهاداد در آشپزخانه بماند و به زخم حیترج نیکردن زم زیو تم رونیانتقال آن به ب تا

 برسد.

 چسباند. اشینیب ریآب را بست و انگشتش را به ز ریس

 بند آمده بود. خونش

 نشست. یصندل یرا خشک کرد و رو دستش

 .دیچسب شیدوباره به پا خزان

 .کردیکه از سر گذرانده بودند را درک م یو خطر تیکم داشت موقع کم

 :دیپرس یعصب

 _سلما کجاست خزان؟

 ؟یکنیدعواش م یی... باباگردمی... داروخونه زود برمرمی... بود... گفت مضی_مر

 کرد. یزخم پشت سرش فشار داد و غرولند یتر رودستمال را محکم نیآرشاو

 ...کنمیم دایونه و خانواده خودم چند نفرو پخ نیمثل آدم حواسشونو بدن به ا توننی_اگه نم

 آرا؟جهان ی_آقا

و  ستادهیآشمزخانه ا یبه دست در ورود یو به سرد محافظ را نگاه کرد که گوش دیاکراه چرخ با

 .دیرسیمضطرب به نظر م

 .ردیاو بگ یرا جلو یبه جلو بردارد و گوش یباعث شد محافظ قدم سکوتش

 اش مشهود بود:آهسته یدر صدا التماس

 .بخشنیما رو نم یسلطان یآقا د؟یبهشون نگ یزیاز اتفاق امروز چ شهی_م

 شد. رهیآن خ یصفحه یو اسم نقش بسته بر رو یبه گوش آلوداخم

 بود. یسکوتش سوال نباریا

 لب زد: محافظ

 _با شما کار دارن.

محافظ  یو آشفته گوش یعصبان یاآورد و با چهره نییسرش پا یخون را از رو یهاپر از لکه دستمال

 را گرفت.

 آن را به گوشش چسباند. لیمیب
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 _بله؟

 بود. زیتند و ت لحنش

 گفت: یو دوباره شاک امدین ییلحظه صدا چند

 _الو؟

 با پرهام صحبت نکرده بود. یعصب نطوریوقت ا چیه

 نبود. شانیهابحث یدر واقع شروع کننده یعنی

 حاال... یول داد،ینشان م یپرهام واکنش جد یهایو تلخ هایتندفقط به  شهیهم

 .کردیم یرا هم سر او خال سویاز آ اشیدلخور

 دکتر؟ یآقا یدیجواب نم توی_چرا گوش

ملتمس  یرا در مشت خود مچاله کرد و نگاه از چهره یاش دستمال خونبا خشم فرو خورده نیآرشاو

 محافظ گرفت.

 . امر؟دمیمونده صداشو نشن فمی_تو ک

 پرهام هم تلخ شد: یصدا

 !م؟یخودمون خبر ندار میکرد ی. کاریزنیحرف م ینطوریا میدی_انگار ارث پدرتو باال کش

 ...ادی_کار که ز

 تمام گذاشت. مهیخواهش محافظ افتاد و حرفش را ن ادی به

 به خود و او فرستاد و گفت: یدل لعنت در

 رو ندارم. یکیبحث با تو  یحوصله_کارتو بگو پرهام، االن 

 پوزخند پرهام را از آن ور خط تصور کند. توانستیم واضح

 و گفت: دیکش ینفس پر حرص پرهام

 .نجایا ای_بلند شو ب

 ل؟ی_به چه دل

 .ییایب گمیافتاده که م یاتفاق هی_حتما 

 کج شد و طعنه زد: نیلب آرشاو یگوشه

 به منه نامرده؟ یازیچه ن د،یباال سرتون دار اریوفادار و تمام ع یبانو هی_

 کرد. رییپرهام تغ لحن
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 .دیخواب شیو گزند صدا یبه جانب حق

 گفت: ترمیمال

. خودتم خوب کنهیکس تو رو نامرد تصور نم چی... در ضمن هنیآرشاو یخبر ندار نجای_تو از وضع ا

هم ما تو رو از خودمون  یما نچسبون. اگه خودتو به یما قابل احترام هست یکه تا چه حد برا یدونیم

 مرد. میدونیم

 گذاشت. زیم یزد و آرنجش را رو یزهرخند نیآرشاو

 ساخت. گاههیسرش تک یاش زد و از آن براچانه ریز دست

 !ه؟یچه شکل تونیاحترامی_احترامتون اون بود پرهام... ب

 .زدیپرهام موج م یدر صدا تاسف

اومدن  شهیداره. دشمنم که چه عرض کنم... مخالف و ضد منظورمه. دو ماه نم ادیدشمن ز سوی_آ

نداره... گناه  یچه من براشون فرق ی. چه هدف تو باشانشنی. دنبال زخم زدن به خودش و اطرافنجایا

از ما  یبد هنگا ،یاحترامیب ،ینیده سال توه نیآرا... راستشو بگو، تو اجهان سیما ننو یاونا رو پا

 نجا؟یا یهایاز محفل ؟یدید

 زد و صادق گفت: یبارلبخند غم نیآرشاو

 من و اونا شکسته نشده بود. نیب ینه. تا به حال حرمت م،یریتو رو در نظر نگ یهاهیو کنا شی_اگه ن

 دوم او هم گذشت. یاز طعنه پرهام

 مکث گفت: با

 گه؟ید یای_م

 .دیکش فشیکث یبه موها یصاف شد و دست نیآرشاو

 .گرفتیدوش م دیبا

 و گفت: دیکش یپوف

 _باشه.

 تماس را قطع کرد. یگرفتند و بعد از گفتن "باشه"ا یپرهام رنگ آسودگ یهانفس

 لب گفت: ریرا به محافظ برگرداند و ز یگوش نیآرشاو

 مردک... ادینم رونیلباش ب نیتشکرم از ب هی_

 به تنش نشست. یقیعم یسرما ناگهان

 شد. دایاش هودر چهره یبه دلش افتاد و نگران شور
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 ...دیرس سویو اضطراب به نام آ شیتشو نیته ا و

 را عوض کرد. شیهاعجله دوش گرفت و لباس با

 از خانه خارج شد. شیو وضع خزان را هم درست کرد و بدون خشک کردن موها سر

 :دیاز محافظ پرس شدیم نیو سوار ماش دادیقرار م نیکه خزان را داخل ماش یحال در

 ؟یمحفل یآدما_از 

 _بله.

 ن؟یگرفت سویاز آ یمیسه روز دستور مستق نی_تو ا

 ...میدر ارتباط بود ی... فقط با جناب سلطانری_از بانو؟ خ

 چند برابر شد. نیآرشاو یدلشوره

 محال بود... نه

 رفتار کند. الیخیو ب تفاوتیحد ب نیتا ا توانستینم شناخت،یرا م سویآ

نگو. فقط بگو خزان با پدرشه و رفتن به محفل. حواستونم به خونه و  یزی_باشه. سلما برگشت بهش چ

 باشه. سویمادر آ

 کنده شد. شیاز جا نیپدال گاز فشار داد و ماش یرا رو شیپا

 ...لگونین نیغمگ یچهره

 ...رانیم یهاشک

 چه خبر شده بود؟ یدر آن عمارت کوفت یراست به

کرد تا زودتر به عمارت محفل  شتریرده بود سرعت را بکز ک یصندل یتوجه به خزان که گوشه بدون

 برسد.

 آمد و در سمت خزان را باز کرد. نییمتوقف شد با عجله از آن پا نیماش یوقت

 را برداشت و بغلش کرد. کمربندش

 .دیکشیم ریو ت کردیهنوز درد م سرش

 وقت نکرده بود که آن را بپوشاند. چیه

 قلبش باالتر گرفتند. یهاوارد شد تپش اطیاز در ح یوقت

 کردند؟یمسلح دور اطراف عمارت چه م یرویهمه محافظ و ن نیا

 تر خود را به عمارت رساند.منقبض شد و با سرعت هر چه تمام فکش



 

 behtarinromanha.irبرای دانلود جدید ترین رمان ها به وبسایت بهترین رمان ها مراجعه نمائید .                                     612

 اشر : بهترین رمان هان                          ندوری: زهرا با سندهینو                   طوفان)جلد دوم ماه خاموش( راثیرمان: م

 گرفت. شیرا در پ سویراه اتاق آ میشد و مستق داخل

 .ستادیراه به فلور برخورد و ا نیب یول

 .ردیا جلو برد تا خزان را بگر شیهاو دست دیاو لب گز دنیبا د فلور

 به بغلش منتقل شد. عیسر خزان

 کجاست؟ سویآ نجا؟یا امیب نیازم خواست یچ یشده فلور؟ برا ی_چ

 ...ی... بهتره از زبون خودشون بشنوسوی_آ

 رفت. یو پر از سوال او فرار کرد و به سمت اتاق ینگاه عصب ریاز ز فلور

 زد و منتظر ماند. در

 شد. انیدر چهارچوب نما پرهام

 اشاره کرد. نینامحسوس با سر به آرشاو فلور

 باز شدند. یپرهام تا حدود یهااخم

 .دیچرخ نیبه خزان انداخت و به سمت آرشاو ییگذرا نگاه

 داخل. ای_ب

 تا او وارد شود. دیکنار کش فلور

در هم فرو  شیهادر آنجا سگرمه افتهیحضور  یهاآدم دنیقدم در اتاق گذاشت و با د دیبا ترد نیآرشاو

 رفت.

 .ندیمنحوس اسکارلت را بب یافهیق خواستینم

 .ستادیو مقابل پرهام ا دیکش شانشیپر یبه موها یدست

 کجاست؟ سوی_آ

 کنارشان اشاره کرد و آرام گفت: یخال یبه صندل پرهام

 .ینی_بهتره بش

 زد: ادیآلود فرطاق شد و غضب نیآرشاو طاقت

 زنم کجااااست؟ دمی_پرس

 داد. رونیرا بست و نفسش را ب شیهاچشم پرهام

 نفرت گفت: پر

 _اسکارلت؟!
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 شده بود. کیبار یمانند خط نیآرشاو یهاچشم

 عبوس اسکارلت مکث کرد. یچهره یرو هیو چند ثان دیچرخ هیسمت بق به

 چه خبر بود؟ نجایا

 با آرامش گفت: امیلیو

 .ستیراهش ن. خشم نی_خودت رو کنترل کن آرشاو

 به حرف آمد. یو پر حرص زیر یبا صدا اسکارلت

 .شدیحس م شیهم غرور در صدا باز

 زنت کجاست! میدونی_ما هم نم

 ماند. شیو سر جا دیمثل درخت در هوا خشک نیآرشاو

 تشر زد: پرهام

 _اسکارلت!

 گفت: ظیاسکارلت او را هدف گرفت و با غ زیتند و ت نگاه

 یکمک هیو  نجایا یایب می. ازت خواستستیازشون ن یشدن و خبر بی_بانو الماس سه روزه که غ

 .یبهمون کن

 ؟یگیم یدار ی_چ

 بود. نیآرشاو یبم و شوکه یصدا نیا

 کرد: هیبه جلو برداشت و دوباره واگو یقدم

 ؟یگیم یدار ی_تو چ

 را باالتر برد. شیصدا ولوم

 بود. دهیمرز جنون رس به

 .دواندیم شهیدر تمام بدنش ر سویاز دست دادن آ وحشت

 زن من کجااااست؟ ن؟یگیم نیدار ی_شما چ

با  نیآرشاو یبنشانند و آرامش کنند، ول یصندل یاش او را روکردند با گرفتن شانه یو پادرا سع پرهام

 پرهام را گرفت. یقهیشده بود هر دو را پس زد و  بشیکه از ناکجاآباد نص یزور

 شده بود... وانهید

 کرده بودند... اشوانهید
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 :دیخروش

 نیستادیمن ا ی... حاال شما جلواشیزندگــ کی_زن من از من بخاطر شما گذشت... از مــن... از شر

 نجایمگه بانوتون نبود؟ مگه ا ن؟یزم یآب بشه بره تو خهیمگه  ست؟ین یچ یعنی ست؟ین سویآ نیگیو م

 دونست؟یخودش نم یرو خونه

 ...کردیاو را درک م پرهام

 ...کردیکه درک م بخدا

 نداشت... نیاز آرشاو یخودش هم دست کم حال

 و مغموم گفت: دیکش نییپا اشقهیاو را از  یهادست

 هی دی. باستیو اونو گرفتن ن نیا یقهی... اما االن وقت یبگو... حق دار یخوایم ی_بگو... هر چ

 .میبکن یکار

 پوشاند. شیهادست انیبرگشت و صورتش را م نیناباور و خشمگ نیآرشاو

 .دیکشیزخم خورده نفس م یریش مثل

 آورده بودند؟ شیسویها چه بر سر آآدم نیا

 سبز شدند. شیسمت اسکارلت قدم تند کرد که پادرا کارن و پادرا جلو به

 :دیآنها غر یهاحصار دستان و شانه ایم از

اش رضا داده بره که قلب شکسته نیبهش گفت یوقت آدم رفتن نبود... اهل جا زدن نبود... چ چی_اون ه

 ن؟؟؟یکرد یمــن چ زیو دور شه؟ با عز

 :دیکش غیخسته ج اسکارلت

 ...دینگفتم... دست از سر من بردار یزی_من چ

 .دیو در را هم پشت سرش کوب رفت

 مقابلش ماند. واریوا رفت و مات د یصندل یرو نیآرشاو

 گفت: دهیبر نفس

... نیکردمو کرد شیسال پ زدهیکه من س ی... کارنیدیآره؟ اشتباهاتشو تو سرش کوب ن،ی_پسش زد

 ...نیخوردش کرد م،یترم ینبود... جا دنیمن زن دل بر یسویآ

 .ستادیسرش ا یاز کنار آدام بلند شد و باال تیآفرود

 ن؟یآرشاو یکنیم داشی_پ

 سر بلند کرد و چشمان محزون او را نگاه کرد. نیآرشاو
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 .ستادیشد و دوباره ا بلند

 گفت: یزاریتحکم و ب با

 ...ذارمیشم رو دوش شما نمجنازه یتموم شد... حت گهیبود... د نجای_تا هم

 لرز افتاد و به تنش ترس... شیصدا به

من  ی... از خانوادهکنمیسرتون خراب م یعمارت رو رو نینشده باشه... ا یزیچ دی_فقط دعا کن

 ...دیریفاصله بگ

 را هم گرفت. رانیو دست م دیکش رونیاز آغوش فلور ب یمتیمالیرا با ب خزان

 زد و عمارت را هم ترک کرد. رونیاز آنجا ب هیتوجه به بق بدون

 بود... دهیند یریعمارت خ نیا از

 .دندیسر رس امیلیکه پرهام و و کردیم نیها را سوال ماشبچه داشت

 زد: ادیبه آنها نکرد و رو به عمارت فر ییاعتنا دوباره

 لگون؟ین لگون؟ی_ن

 و کالفه گفت: ستادیدست به کمر ا پرهام

 .ستین لگونی_ن

 _کجاست؟

 بد بود. یادیز نجای_فرستادمش بره، اوضاع ا

 کرد. یزهرخند نیآرشاو

 .یدی_زحمت کش

 ها رو ببرم._بذار من بچه

 .یعمارت نی_تو هم آدم ا

 .سوامی_اما قبلش برادر آ

 چشم در چشم او دوخت. تیرا گفت و با جد نیا پرهام

 گفت: دیبا شک و ترد نیآرشاو

 مرد و مردونه؟ ،یدفعه رو از من نی_ا

 انداخت و قاطعانه سر تکان داد. نیو خزان داخل ماش رانیبه م ینگاه پرهام

 بودم، بهم اعتماد کن. شهی_هم
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 را گرفت. چشیاو زد و سوئ یچند ضربه به شانه پرهام

 به راه افتاد. یشد و بعد از زدن تک بوق نیماش سوار

 مانعش شد. امیلیکه دست و فتدیبه راه ب ادهیاش را آزاد کرد و خواست پنفس حبس شده نیآرشاو

 گه؟ید یکنیم داشونی_پ

 تلخ گفت: نیآرشاو

 زنمه... سوی_اگه تعجب نداشته باشه آ

 داشت. یبارلبخند غم امیلیو

آرتا رو براش پر کنم. من مثل کف  یخال یکردم جا یسالها سع نیتو تمام ا ینبودم ول_من پدرش 

به تو به همون شدت و حرارت قبله.  سوی... حاضرم قسم بخورم که احساس آنیآرشاو شناسمشیدستم م

 دیکش ییاکه تو اون سه سال جد یاز مهر تو در دلش کم نشده. من با قلب دخترم آشنام... عذاب یاذره

فقط ناچاره... ناچار به  کنه،یعوض نم ایدر دن یزیچ چیکه تو رو با ه دونمی. مدمیرو به چشم د

رو به خودت دست کم  سویآ یوقت عالقه چی... ههاتی... ناچار به مسئولفی... ناچار به وظانیقوان

 .رینگ

 .دادیبخش او گوش مآرامش یهاسکوت کرده بود و با حزن به حرف نیآرشاو

 گفت: ریساکت شد سرش را باال گرفت و دلگ امیلیو یوقت

 مگه نه؟ ،یکنی_تو درکم م

 ... درک کردن آدما، نه قضاوتشون.نهی_کار من هم

 نشست. گرشیدست د یمشت شد و رو نیآرشاو دست

 ...یسیبد بودنم ننو یبه پا دوارمی... امگردونمیبرنم نجایرو به ا سوی_آ

 نگفت. یزیچ امیلیو

 سر تکان داد و راهش را به سمت جنگل خزان زده کج کرد. نیآرشاو

 .دیچرخ یو با دودل ستادیراه ا یانهیم یزیچ یادآوریبا  یول

 شده بود... مشکوک

 .کردیرا حس م نیهم ا امیلیو

 ؟ی". چرا... جمع بستیکنیم داشونی"پ ی_گفت

که حتم داشت قرار است هم  یدبخشینو یشد و با آرامش کاذب و لحن رهیابروان او خ یبه گره امیلیو

 گفت: دیفزایب اشیرا فرو بنشاند و از آن طرف هم بر اضطراب و دلواپس نیآرشاو یدیو ناام یدلسرد
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 ست...حامله سوی_آ

 عوض شد. نیرنگ نگاه آرشاو بالفاصله

 .دندیبه وجودش دم یشوق زندگ ایگو

 نداشت. یدوام اشیخوشحال اما

 داد. خوردیکه به قلبش م یشتریوحشت زده و ن یارا به چهره شیو جا دیهمان سرعت پر کش به

 و بهت زده گفت: دیکش اشدهیبه صورت اصالح نشده و رنگ پر یدست

 ؟ی_چ

 ات برگردون مرد جوان.ات رو به خونه_زن و بچه

 ؟یمطمئن ؟یدی_تو... تو چطور فهم

 اعتماد کن... رمردیپ نیا یها_به چشم

 .شدیبدتر نم نیاز ا نیآرشاو حال

 ...نه

 امکان نداشت... نیا نه

 خبر نداشت؟ یزیمانده و او از چ رونیب نیاو سه روز بود که ا یحامله زن

 شده بود... فیضع سویآ بدن

 را در خود پرورش بدهد... یگرید یبچه توانستینم

 ...آوردیکه خطر را هم با خود م شدیم اشیحاملگ نیپنجم نیداشت ا قتیحق امیلیو یهاحرف اگر

 کرده بود. تیرا به شدت اذ سویقبل از خزان آ یکیو  رانیقبل از م یکی ن،یسقط جن دو

 داد. تی)که بخاطر محفل بود( رضا سویبه اصرار آ خواست،یخزان را هم نم یحت او

 ...دندیسر همان هم کم دردسر و عذاب نکش اما

 ...دیدیرا بر سر همسرش م شیهاهم آوار شدن کابوس هنوز

 و رو کرد... ریرا ز اشیمحفل که تمام زندگ نیبه ا لعنت

 بزرگ و هراسانش به دل جنگل زد. یهاو با گام برگشت

 باشد... نجاهایا توانستینم سویآ نه،

 را عوض کرد. رشیمس

 .شناختیاطراف را خوب نم نیا
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 بود خودش هم گم شود. ممکن

 .دادیحال به راهش ادامه م نیا با

 .آمدیمنطقه به حساب م نیا یبکر و دست نخورده یهاخود از جنگل نجایا

 رفت و آمد کنند. نجایبه ا توانستندینم یعاد یهاانسان

 استثناء بود... خودش

 !کرد؟؟؟یم دایرا پ سویچگونه آ پس

 .دیرس یکیاز درختان و نسبتا تار یمتراکم یدر جنگل به منطقه یروادهیربع پ کیاز  بعد

 بر فضا حاکم بود. یبیعج یسرما

 نداشت. یاصال حس خوب نجایا به

 هم نداشت... یگرید یچاره اما

 آه از نهادش بلند شد. دیرا د شیهاآنتن یرنگ و خالخطوط کم یانداخت و وقت یبه گوش ینگاه

 شد... یعال

 جاها بود! نیعاشق چن سویآ

 وار گفت:نگاه کرد و زمزمه دایبه آسمان ناپ دهیدر هم تن یهاشاخه نیاز ب فیبالتکل

کارو نکن آسو...  نیکنم؟ کجا؟ با من آ داتیپ دی... بگو کجا بایستیکه ن دونمی... مسویآ یستین نجای_تو ا

 ...معرفتینکن ب

 ییرا به هر دوست و آشنا عتیاول آغوش طب یدر وهله سویمورد مطمئن بود که آ کی نیاز ا یول

 ...دانستیارجح م

 برود. یگریکس د شیبود پ دیبع پس

 شد. اسیبه  لیتبد دشیام یقبل به او زنگ زد و با گرفتن جواب منف یقهیکه ده دق مان،ینر ماندیم

 فرو برد. شیهر دو دستش را داخل موها یهانشست و پنجه یسنگ یو درمانده رو خسته

 را چشم زد؟ شانیروزها نیآرامش ا ینامرد کدام

 دلش آمد؟ یچه کس آخر

چه و آواز چه شیهاو گوش دیدیو تنومند مقابلش را م دهیدرختان سر به فلک کش هدفشیو ب رهیخ نگاه

 .دیشنیپرندگان را م

 برسند؟ سویبه آ توانندیحد مطمئن بودند که دستان او م نیچرا تا ا امیلیو و پرهام
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اطرافش را فرا گرفت و سرما او را  یظیور بود که مه غلزن خود غوطهو پر از ح وسیافکار ما در

 به خود آورد.

 از پشت سرش گفت: یمنجمد و ناهنجار یبه بدنش بدهد صدا یکه خواست تکان نیهم

 انسان؟ یکنیچه م نجای_ا

 بسته شد. هیچند ثان یبرا نیآرشاو چشمان

 را کم داشت... یکی نیهم

 گفت: یشتریب یبلند شدن اراده کرد که همان صدا با حالت هشدار دهندگ یبرا دوباره

 و برنگرد. نی_بش

 ثابت ماند. شیمبهوت سر جا نیآرشاو

 گفت: دهیو تک دیکش اشیشانیبه پ یدست

 .ستمیمن دنبال دردسر ن یول ،یهست یک ای یچ دونمی_نم

 .یما گذاشت یپا به محدوده ی_ول

 کرد. زیاطرافش را آنال گریرا در حدقه چرخاند و بار د چشمانش

 ...دیرسیآور به نظر مواقعا مخوف و دلهره نجایا یراست به

 .رفتیم یکیحاال که هوا داشت رو به تار خصوصا

 و فرسوده جواب داد: مغموم

 ام...شده... فقط اومدم... دنبال ماه گم ارمیسر در نم زایچ نی_متاسفم... من واقعا از ا

 لرزاند. شیو او را در جا دیوز یسرد باد

 ماند. حرکتیدوباره به حالت قبل برگشت و ب اما

 شد. کشینزد شتریب آتور

 .آمدیآشنا به نظر م اریبس شیبرا یول شناختیرا نم نیآرشاو

 باشد... دهیکه قبال او را چند بار د انگار

 زد؟یاش مبه او آنجا نشسته و حرف از گم شده نسبت یترس و اضطراب چیبود که ه یمرد چه کس نیا

 هم نبود. دهینبود، اما هراس خونسرد

چرا  آمدیبه حساب م یمحفل کیاگر  ایجا نخورد  یابود پس چرا از حضور او ذره یعاد یانسان اگر

 آنها گذاشته بود؟ یپا به محدوده
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 !زدیآن گذشته... از ماه حرف م از

 و موشکافانه گفت: ستادیا نیپشت سر آرشاو درست

 کن انسان. ی_خودت رو معرف

و لحظه به لحظه بر انجماد درونش  کردیحس م اشیقدم کیرا درست در  یزیکه حضور چ نیآرشاو

 با زمزمه نام خود را بر زبان آورد. شدیاضافه م

 شد. رهیو آزرده به او خ دیبالفاصله عقب کش آتور

 گفت: روحیو ب خشک

 .یدیتن اون زن رو م ی. بویست_تو همسر بانو الماس ه

 باال رفت. نیقلب آرشاو ضربان

 گفت: ریمتح

 ؟ی_چرا من رو همون اول نشناخت

که  یتو منع کردن، تا زمان دنیمن رو از د نیبجوان چشمان جهان یبانو شیسال پ زدهی_چون س

 خودشون بخوان.

 !؟یرو شد_و چرا االن با من روبه

 و معنادار پاسخ داد: یطوالن یبا درنگ آتور

 _چون خودشون خواستن...

 .دیگرم شد و خون به مغزش دو کبارهیبه  نیآرشاو تن

 گرفتند و ناباور گفت: یتند تمیر شیهانفس

 ؟یگفت ی_چ

بود که  یهمون نشون نی... ایات حرف زد. تو از ماه گم شدهیرسیبه نظر نم ینداره که محفل ی_تعجب

 بانو الماس ازش گفت.

 ؟یباهاش حرف زد ؟یدیرو د سوی_تو... تو آ

. دو استاد آدام و دنیسواالت رو از من پرس نیهم هیهم اومدن و شب گهی_قبل از تو چهار نفر د

از تو رو  ریکس غ چیجواب دادن به ه یافزار پادرا. اما اجازهآشام پرهام... و آب... خونامیلیو

 نداشتم.

 برنگشت. یول ستاد،یو ا بلند شد شیدفعه از جا نیا نیآرشاو

 .شدیم دهیدر حرکاتش د اطیاحت یبه آتور نوع نسبت
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 خبر داشت؟ سویآ یموجود از جا نیا یعنی

 که او به دنبالش خواهد آمد؟ ندانستهیم سویآ

 :دیپرس مهیسراس

 اون کجاست؟ یدونی_م

 _بله.

 شش؟یپ یبری_من رو م

 با مکث گفت: آتور

 کار رو بکنم. نیا دی_ظاهرا که با

 .دیکش یجمله محو شد و سرما را هم با خود به قعر نامرئ نیا یاز ادا بعد

 .ستیاو نگر یخال یو به جا دیچرخ یناگهان تیوضع رییتغ نیشوکه از ا نیآرشاو

 زد؟ بشیکجا غ پس

 گرفتند. یدرخشش خاص شیپا یجلو اهانیگ یرو یهالحظه بود که شبنم همان

 شیروبه جاده روبه هیشب یزیکه چ یهم افتاد، تا زمان اهانیاز گ گرید یبرخ یبرا بیاتفاق عج نیا

 شکل گرفت.

 ها به راه افتاد.قدم برداشت و در امتداد شبنم مردد

 چه نوع راه نشان دادن بود؟! گرید نیا

 .شدیو درخشان درازتر م بیعج یجاده نیا رفتیچه جلوتر م هر

 .ستادینما تمام شدند و از حرکت اشبنم اهانیگ دیرس یابه صخره یوقت باالخره

 بود. دهیرس یکیغار تار یدهانه به

 شده بود. جیگ

 .افتیاز آتور ن یاچه در اطرافش چشم چرخاند نشانه هر

 را روشن کرد. یرا کنار گذاست و چراغ گوش دیترد

 .کردیم دایرا پ سویآ ترعیهر چه سر دیبا

 گرفت و قدم به داخل غار گذاشت. شیپا یرا جلو نور

 در دلش برپا شده بود. یاز نگران یابروانش افتاده و طوفان انیم یخط

 تا سرش به سقف غار برخورد نکند. رفتیراه م دهیخم
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 .کاستندیاز سرعتش م رشیموجود در مس یهازهیسنگر

 .کردیچکه م شیقطرات آب از سقف غار بر رو گاه

 .رودیراه م نجایکامل است که دارد در ا یقهیرد متوجه شد که پنج دقنگاه ک یبه ساعت گوش یوقت

 نداشت. یدر او اثر یدرون غار هم سرد بود ول یهوا

 .شدیدلش آوار م یبر رو ایغم دن کردیفکر م شیسویآ فیبه بدن نح یوقت اما

 شد. اطیاحت الیخیرا تندتر برداشت و ب شیهافکر قدم نیا با

لحظه از ترس قلبش فرو  کی یافتاد برا نیزم یبر رو یاهیو س دیسف زیچ یرو ینور گوش یوقت

 .ختیر

 شد. رهیمقابلش خ یداد و نفس زنان به صحنه هیغار تک یوارهید به

 گرفت. زیآن چ یتر رورا با دقت یگوش نور

 بود؟ سویآ نیا

 او بود؟ یسویزن آ نیا

 افتاد. نیزم یسست شدند و رو شیزانوها

 رساند. سویآ واریبر د هیو تک جنبشیگفت و شتاب زده خود را به جسم ب یبلند یخدا" ای"

 .دیرسیبه ارواح به نظر م هیشب دیمانند بلند و لباس سف ریو ق رهیت یموها ده،یآن صورت رنگ پر با

 یبلند و فر خورده یهادستانش گرفت و هول کرده به چشمان بسته و پلک انیسرد او را م صورت

 دارش نگاه کرد.نم

 .زدیکه م نبضش

 نگرفت. یکرد جواب شیچه صدا هر

 نسبتا محکم به دو طرف صورت او زد. یرا کنار گذاشت و چند ضربه متیمال

 خوردند. یتکان سویآ یهاپلک

 گفت: دهیگرم خود چسباند و هراس یسرد او را به گونه یگونه نیآرشاو

 حالت خوبه؟ ؟یشنویصدامو م سو؟ی_آ

 .ستیمتورم و ملتهبش را باز کرد و او را نگر یهاچشم یبه سخت سویآ

 کم شد. نیآرشاو یاز نگران یاندک

 .دیلرزان او را به آغوش کش تن
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 کرد. یاناله سویآ

 خونه... میری... مرونیب برمتیم نجایبا من بمون، خب؟ از ا سوی_آ

 ...دیرینم یی_شما جا

 گردنش صدا کردند. یهاچنان سرش را چرخاند که مهره نیآرشاو

 گفت: عیاش برد که مرد سردستش را به اسلحه دید شانیرا در چند قدم یمرد انیعر مهین کریپ یوقت

 ... من قصد صدمه زدن به شما رو ندارم...ستمی... من دشمن ندیکار رو نکن نی_نه نه ا

 صورت مرد گرفت. یرا رو یبه خود فشرد و نور گوش شتریرا ب سویآ نیآرشاو

 داشت. دهیتنومند و ورز یکلیه یآشفته ول یظاهر

 اش مضطرب و هول بود.اما حالت چهره کردندیم ییخودنما یسازش به طرز ترسناکدست یهاسالح

 ...دیریبگ نیی_آقا لطفا نور رو پا

 آورد. نییرا پا یدر آمد و نور گوش رتیاز ح نیآرشاو

 ؟یهست ی_تو ک

 .کنمیم یدال هستم. من در جنگل زندگ ی_من دست پرورده

 ؟ی_انسان

 مرد آزرده شد: لحن

 ه؟یبیعج زی_چ

و حوادث تلخ را تجربه کرده بود  دهید بیو غر بیعج یزهایچ یکاف یکه آن روز به اندازه نیآرشاو

 را نداشت. یکی نیطاقت ا گریکه د

 و بدون توجه به تکه تکه شدن آن نعره زد: دیکوب نیزم یرا رو یگوش

 ؟یکنیم کاریچ نجایو ا یهست یتو ک ه؟ی_آخه من از کجا بدون دال ک

 گذاشت. نیرا زم بشیبا تامل و دور از آنها نشست و کمان عج مرد

 گفت: نیخشونت، مت یاذره بدون

کردن. عذر  شونیت از اپناه آوردن دال من رو مامور مراقبت و محافظ عتیکه بانو به طب ی_از وقت

 هستم. ونای... من دیمحفل هست ی... فکر کردم از اعضادیاز ما ندار یاطالعات چیکه ه خوامیم

 و احترام او به شدت جا خورده بود. یاز فروتن نیآرشاو

 :دیکرد و مشکوک پرس کیبار چشم
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 مراقب خودش باشه؟ تونهینم سویمگه آ سو؟ی_مامور محافظت از آ

 سر خم کرد و متاسف گفت: ونای

 یاز جهانه که ساخته یبخش عتی. طبفتهی. قدرت درون بانو در جنگل بعد از سه روز از کار مری_خ

... ارهیاز سه روز دووم ب شیب نجایدر ا تونهیها نماز طرف انسان یقدرت چی... پس هستیدست بشر ن

 نداره... یبرتر عتیبر طب ییروین چیه

 شد. رهیخ فروغشیو صورت ب سویدوباره به جسم رنجور آ نیآرشاو

 گفت: ناالن

 روز انداختتش؟! نیکه به ا هیچه مراقبت نی_ا

 به اندوه گفت: ختهینگاه کرد و با حظ و احترام آم سویبه آ زین ونای

 ونشیشدن به ا کینزد یبرخورداره که به من اجازه ییآقا اما... بانو از ارزش واال دی_من رو ببخش

لمسشون کنم... فقط  تونستمی... نمکنهیم خکوبیمحصور شده که من رو م یدنیناد ی... با هالهدهیرو نم

 بودم... شونیاز دور مراقب ا

 را از تن در آورد. شیبا اخم سر تکان داد و پالتو نیآرشاو

 دستانش بلند کرد. یپوشاند و او را رو سویرا به تن آ آن

 .گفتیم انیعرق بود و هذ سیبا وجود آن سرما خ سویآ

 با بلند شدن آنها سر پا شد و نگران گفت: ونای

 !دیرو ندار نجای_گفتم که شما حق خروج از ا

 چپ چپ نگاهش کرد گفت: نیآرشاو

 چرا؟ قای_دق

 پشت سرش انداخت و گفت: کیبه داالن تار یینگاه گذرا ونای

 نتظر امشبن...بانو نشستن... سه روزه که م نیدر کم رونیها اون ب_گرگ

 م؟یکن کاریپس چ م؟یافتاد ریگ نجایکه ما ا یگیم ی_دار

 یغار رو به خوب نیکنم؟ من ا دایخروج پ یبرا یاگهیراه د دیو اجازه بد دیبه من اعتماد کن شهی_م

 .شناسمیم

 بود. یامنتظر جواب قاطعانه هنوز

 باالخره خلع سالح شد. کردیکه عزم راسخ او را تماشا م نیآرشاو

 نکرد. یسر تکان داد و مخالفت ناچارا
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 .دیدست کش وارید یرا بست و بر رو شیهاچشم یکیدر تار ونای

 کرد و گفت: یمکث

 طرف... نی_از ا

به راه  یگرید ریجا به جا کرد و پشت سر او در مس شیهادست یرا رو سویآ یبا خستگ نیآرشاو

 افتاد.

 .رفتیم شیو پ کردیم دایراهش را پ ییروشنا چیبدون استفاده از ه ونای

 شد. مانیبعد پش یبدهد ول شنهادیرا به او پ یچند بار خواست استفاده از نور گوش نیآرشاو

 سر در نخواهد آورد... یانسان یابزارها نیجنگل از ا یمعلوم بود که بزرگ شده خب

 زده گفت: جانیتندتر شد و ه ونای یهاکه راه رفتند قدم یمدت

 ها به صداها حساسن...... گرگدیساکت بمون... لطفا میدی_رس

 چشم دوخت. شیروباز روبه یسر جنباند و به فضا عانهیمط نیآرشاو

 بود. رونیبه ب یگرید راه

 فضا پهن کرده است. یرا بر رو اشینیاز غار خارج شدند متوجه شد که شب سنگ یوقت

 .دیدرخشین کرده بود و در آسمان مرا روش ناکیاز جنگل بزرگ و تر یماه کم یسونور کم گرید حاال

را  شیهاگام نباریخنجرش برد و ا یکه هم حواسش به مقابل بود و هم به آنها دست رو یدر حال ونای

 آهسته برداشت.

 تر کرد.از او حرکاتش را آرام تیهم به تبع نیآرشاو

 داشتیقدم برم ونایکنار  درست

 زد: پچ

 راه رو بلد باشم. نیکه ا ستمی_من مطمئن ن

 من. یبرا هیافتخار نی. اکنمیم یآقا. خودم شخصا شما و بانو رو تا محفل همراه ستین ی_مشکل

 داد سکوت کند. حیو ترج دیرا در هم کش شیهااخم نیآرشاو

 .رفتیو به سمت خانه م کردیخودش راهش را کج م گشتندیبه آن عمارت هم بر م اگر

را لرزاند و آنها را  شانیهاگوش یپرده یگرگ یغار دور نشده بودند که زوزه یده قدم از دهانه هنوز

 خشکاند.

 :دیغر انهیو شاک دیکش رونیخنجرش را ب ونای

 شد... داتیاز کجا پ گهی... تو دی_لعنت
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 شیگلو ریخنجر را ز یرحمیو با ب دیپشت آن پر ونایتنومند گرگ مقابلشان ظاهر شد،  بتیکه ه نیهم

 .دیکش

 زده بر جا گذاشت. رتیرا ح نیفرز و قدرتمند بود که آرشاو یقدر هب

 زد: ادیهشدار دهنده نگاهش کرد و فر ونایافتاد  نیکه به زم گرگ

 فقط... پشت سرم. دیبدو دیجون تو پاهاتون دار ی_هر چ

 .دیتعلل نکرد و به دنبال او دو اشیبا وجود درد و خستگ نیآرشاو

 کند. دایتا راه را پ زدیها را کنار مبلند و بوته یهااز او بود و علف ترعیسر ونای

 تا او برسد. ستادیایهم م یاز گاه هر

 .دندیاطرافشان را د یهاگرگ یبه خود آمدند و محاصره ناگهان

 گفت: گذراندیها از نظر مگرگ یکه دسته یچسباند و در حال نیپشتش را به پشت آرشاو ونای

... چون امشب انیبه حساب نم نهیها هم گرگگرگ نی... استین نجای... آراگون خودش ازدمی_حدس م

 ...میکن دایراه فرار پ هی ومدهی... بهتره تا اون نستیماه کامل ن

 دهانش گذشته بود. یرا باال آورده و رو یزیحس کرد چ یول د،یدیاو را نم میمستق نیآرشاو

 چشم بست. یزاریاست و با ببرخ شیهاکنار گوش یمانند پوریش یصدا

 رونیب یگریخنجر د نباریآورد و ا نییدهانش را پا یمانند روشئ لوله دن،یبعد از سه بار دم ونای

 .دیکش

 با هر دو دست مسلح بود. حاال

 :دیچیدر دل شب پ غرشش

 ها...جلو خائن دییای_حاال ب

 گرگ هجوم برد. نیترکیاز خود در آورد به سمت نزد یزوزه مانند یصدا بعد

 دستش را آزاد کرد. کیچسباند و  اشنهیرا به س سویزانو زد و سر آ نیزم یرو نیآرشاو

 برسد. انیروز نحس به پا نیقرار نبود حاال حاالها ا انگار

 ثابت ماند. سویکمر آ یرو یبرآمدگ یرو نگاهش

 رو شد.را باال زد و با خنجر او روبه لباسش

 اش داشت.نگه انهیآن را برداشت و ناش عیسر

 نکند. یکار چیو ه ستدیکنار با شدینم لیدل نیاما ا کردیم یهم از اسلحه دور هنوز

 .دیبخشیهرگز خود را نم خوردیتارش م یهابه ماه شب یاآغوش صدمه نیدر ا اگر
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 ...سویآ روحیچشمش به صورت ب کیدر حال مبارزه بود  یونایچشمش به  کی

 ...کردیم ریخدا امشب را به خ فقط

 است. دنیدر حال لرز شیپا ریز نیو دار بود که حس کرد زم ریهمان گ در

 خزان افتاد و وحشت وجودش را فرا گرفت. ادیبه  اول

 نه... یول

 که به خزان ربط داشته باشد... دیرسیبه نظر م یاز آن تریعاد زیچ همه

 .شتریب نیو لرزش زم شدیم ترکیلحظه به لحظه نزد نیزم یبر رو ییبرخورد پاها یصدا

و  کشندیم یاانهیدار و وحشکش یهااست که نفس یکه حس کرد اطرافش پر از موجودات ییجا تا

 هستند. دنیدر یآماده

 .دیبرداشت و عقب کش دنیدست از جنگ ونای

 .زدیبرق م چشمانش

 گفت: ادیو با فر دیکوب اشنهیس یمشتش را رو فاتحانه

 !شتریم به دی... شامی_حاال برابر شد

 .دیبه پشت سرش گردن کش یو شگفت رتیبا ح نیآرشاو

 بند آمد. نفسش

 باور داشت. دیدیرا که م یزیچ

 بود! دهید هالمیها را فقط در مستندها و فصحنه نجوریا

ببر با  کیو  الجثهمیها، دو خرس عظها و شغاللشکر کوچک از گرگ کیهضم کند که  توانستینم

 .کنندیم زیآنها دندان ت یو برا اندستادهیا ریگترسناک و نفس یبتیه

 مقابل ببر زانو زد و با غرور و احترام گفت: ونای

 _دال بزرگ.

 .آمدیبّران به نظر م یریبراق ببر همچو شمش چشمان

 گذشت و جلوتر آمد. ونایکنار  از

 نداشت که خود را ببازد. میخشکش زده بود اما تصم نیآرشاو

 ...شناختیرا م وانیح نیا

 احضار شد. سویتوسط آ رهایو ومپا هانهیبود که آن شب در جنگ با گرگ یهمان
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 غرشش دل آسمان را شکافت. ردیبگ سویآ حرکتینگاه از جسم ب نکهیبدون ا دال

 .ترساندیرا م نیهم آرشاو نیبود و هم نیخشمگ سخت

 ی... ملکهیهم نه هر مهمان... اون ارنیبه جا نم انتیرو با خ یدار: در قلمرو ما رسم مهمانونای

 !لیشش نژاد اص یهارهبر وفادار به ارزش نیصلح چند نژاد و اول سمالیها و رانسان

 .ستادیا یاغی یهارا دور زد و مقابل گروه کوچک گرگ نیآرشاو دال

 آنها رنگ ترس گرفته بود. یهازوزه

 نداشتند. دنیجرات شاخ و شانه کش گرید

 نوعان خود بودند به سمت آنها حمله کردند.گروه مخالف هم پشت سرشان که در یهاگرگ

 آوردند. یرو ینینشصبر نکردند و به سرعت به عقب گرید یاغی یهاگرگ

 .دیکش یبرگرداند و نفس راحت شیرا سر جا سویخنجر آ نیدور شدن آنها و رفع خطر، آرشاو با

 حوادث و اطالعات در مرز انفجار بود. نیاز حجم ا سرش

 شده بود. رهیخ سویآ یبه صورت مهتاب مبهوتانه

 زن... نیا

 فرشته؟ ایانسان بود  کی نیا

تا از هر  کردندیسپر م نهیس شیبرا یکیتار ای ییتا انسان، از روشنا وانیبود که از ح یموجود چه

 مصون بماند؟ یبیگزند و آس

 برخوردار بود؟ ییارج و احترام واال نیموجودات از چن یتمام نیبود که ب چه

 .شدیآور مشگفت ،یو نوران بایز یچهره نیفقط در ا تیو معصوم تیجد ادغام

 نکرد. نشیو تحس دید شدیکه نم یجور

 ...یزن نیچن یبه پا هایمردانگ ختنیغرور داشت ر حس

 ثروت او بود... سویآ

 او بود... قدرت

 تنها صاحب تاج و تخت قلب مهربانش... و

 اش کم شود.تار مو از سر ملکه کی یبود که اجازه دهد حت محال

به سر  یخاموش ادیدر فر یرفته بود و بدنش از ضعف و ناتوان شیها و پاهارقم از دست نکهیا با

 تمام قدرتش را جمع کرد و دوباره برخاست. برد،یم

 اش را گشود.خون گرفته و در غم فرو رفته یهاخورد و دومرتبه چشم یدر آغوشش تکان سویآ
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 رفت. رونیب نیاز تن آرشاو یکه خستگ یراست به

 باز او بوسه زد و با مهر گفت: مهین یهاپلک پشت

 _اومدم که ببرمت، باشه؟ فقط تحمل کن...

 _بانو حالشون خوبه؟

 داد.لبخند زد و قدردان سر تکان  کردیکه دلواپس نگاهشان م ونای یبه رو نیآرشاو

تر به نظر و ساکنانش از اون عمارت و آدماش قابل اعتمادتر و محترم نجایا نمیبیم کنمی_حاال که فکر م

 داره. یدوستان نیخوشبخته که چن سوی. آانیم

 غرق کرد و متقابال لبخند زد. تیرا در حس رضا ونای شیدهایو تمج فیتعر

 انداخت و گفت: زدندیکه برگشته اطرافشان پرسه م یخود یهاگرگ یبه دسته ینگاه نیآرشاو

 ان؟یچ نای_پس ا

 یهااز گرگ یادیتعداد ز هانهیبه عنوان ارشد گرگ رحمیو ب صیکار اومدن آراگون حر ی_بعد از رو

 میجنگل به دو دسته تقس یهاکه گرگ هینطوری. ادیبه سمت خودش کش وانات،یاز نژاد ح یعنیما رو، 

 ها!شدن... وفادارها و خائن

 دانستن سر تکان داد. یبه نشانه نیآرشاو

ها و اندامش نفوذ کرده نازک چهارخانه به تن داشت و سرما اندک اندک در عضله راهنیپ کی خودش

 .انداختیو بدنش را از کار م

 د شبانه کنار آمده باشد.سر یبا هوا یراحت نیلخت به ا یبا آن باالتنه ونایباور کند که  توانستینم اما

 دوخت. سویرا به آ دگانشید دوباره

کدامشان  چیاز ه نیکه آرشاو ییهاحرف یحرکات و ادا یبا دال مشغول شد و بعد از اجرا یکم ونای

 .وستیدوباره به آنها پ آوردیسر در نم

 .میفتیراه ب دیدارن. با یدگیبه مراقبت و رس ازی_بانو ن

 به حرکت در آمد. ونای یقرار دهد و پا به پا اشنهیس یتا سر او را رو دیرا باالتر کش سویآ نیآرشاو

کرد و  یعمارت ط یبه محوطه دنیرا تا رس ریکل مس یحرف چیه یمکث و توقف و ب یاذره بدون

 .اوردیخود ن یشانیاخم هم بر پ

 کوتاه خم و راست شد. شانیو جلو ستادیا ونایشدند  دایعمارت از دور پ یوارهاید یوقت

 .دادندیرفتن م یحرکت بو نیلبخند و ا آن

 نمود. بیدرختان او را تعق نیب ونایشدن  دیتشکر کرد و چشمانش تا ناپد گریبار د نیآرشاو
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 رو شد.بعد با پرهام روبه یو کم دیرا از پشت سرش شن یکس دنیدو یصدا

 را هم جمع و جور کرد. نیآشفته و دلواپس بود که حواس آرشاو یبه قدر اشچهره

 او فرو کرد. یشده در هوا زانیآو یرا به خود فشرد و سرش را در موها سویآ ارادهیب

 و سالم برگردانده بود... حیرا صح شیسویآ

 اشنهیبه س وقفهیداشت و تند و ب یقراریب یقلبش هم از مرگ بازگشته بود که آنطور بنا انگار

 .کوفتیم

 .دیکش یو راحت قیهر دوشان نفس عم دنیبا د پرهام

 .کردیدوشش برداشته شده بود بهتر دم و بازدم م یاز رو یکه بار نگران حاال

و محکم به  دیبغل او را به آغوش کش یسویو آ نیمرد و مردانه آرشاو ،یورزو غرض نهیک چیه بدون

 پشتش زد.

 و آسوده زمزمه کرد: سپاسگزار

 _ممنونم مرد...

 او سپرد. یرا به دستان قو فشیکند و جسم نح سویحاال که پرهام را کنار خود داشت دل از آ نیآرشاو

 بود. دهیرا چسب بانشیگر یدردناک یرفته و ضعف و سست لیتحل شیرویتمام ن گرید

ُسراند تا  نیآرشاو شیبازو ریخود را ز یرا بغل کرده بود آگاهانه شانه سویکه آ یدر همان حال پرهام

 ند و تعادل بر هم نخورد.ک هیتک

 را پشت خواباند و خودشان جلو نشستند. سویآ دندیرس نیبه ماش یوقت

 را بر عهده گرفت. نیماش تیهدا گریبه خانه، پرهام بار د دنیرس تا

 

 

*** 

 

 و گفت: دیافسار اسب را به سمت خود کش ظیغ با

 .امینم یی_من با تو جا

 نگاه از او گرفت. یفشرده شد و عصب ارید فک

 .دادیشان گوش مو به مشاجره ستادهیا یکنار ردیاز دو جبهه قرار بگ یکیدر  نکهیبدون ا هاندا

 همراه اسب خود به راه افتاد. لگونین
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 هم به پرهام بگو. روز خوش. نوی_برو ا

 به غروب خونبار آسمان کرد و با تمسخر اصالح کرد: یاشاره

 بهتره بگم شب خوش! ای_

 رفت. نییتکان داد و از دشت پا شیاز تاسف برا یسر ارید

 رساند و معترض گفت: لگونیخود را به ن هاندا

 آخه؟ یکنیلج م چارهیب نی_چرا با ا

 :دیبه او هم توپ لگونین

نکنه تو هم مثل روحا عاشق  هی... چکنهیسماجت و تابع دستور پرهام بودنش اعصابم رو خورد م نی_ا

 !؟ینکبتش شد یچشم و ابرو

 خنده زد و گفت: ریز یاو پق یهاحرص و جون خوردن نیاز ا ،یدلخور یبه جا هاندا

 .شناسمشی. مسلما بهتر از تو ممیهست یخوب یهادوست اری. من و دلین الیخی_ب

آقا رو بکشم. فقط با من و  یاخم و تخما دیبا شهیکه هم امچارهی_پس فقط منه خاک بر سِر بدشانِس ب

 !رهیجوب نم هیروحاست که آبش تو 

 .دیخندیم صدایهمچنان آرام و ب هاندا

 از کوره در رفت: گریبار د لگونین

 ته؟یطرفدار ی_هر هر هر... مرض! جا

 اصرار نکرد. گهیبود که د بی_اما عج

جم  نجایهم از ا کردیخورده آدم شده! اصرار م ییجا یدرخت ی_به چپم... البد سرش به سنگ

 .خوردمینم

 زد و گفت: یو مهربان قیلبخند عم هاندا

 پرهام؟ ای ار؟یخودت؟ د لگون؟ین یکنیلج م یدار ی_با ک

 کنار آتش تازه برافروخته شده نشست. یتخته سنگ یاسب را به اصطبل برگرداند و مغمون رو لگونین

 گرفت. یهم کنارش جا هاندا

 ...که از درد دلش خبر نداشت او

 بگذارد. انیبه هاندا اعتماد نکرده بود که راز دلش با او در م یآنقدر هنوز

 آن داده بود... یکه قول به فراموش یراز

 بابا ول کن. یچی_ه
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 م؟یکن کاریچ نجای_خب خانم لجوج. حاال ا

 _منظره رو تماشا کن حالشو ببر! خب من چه بدونم؟

 گفت: متیبا مال یتند چیبدون ه هاندا

 .ایشد یشیآت_باز 

 !گهینشو د شیآت ری_باشه... تو هم خاکستر ز

 _از دست تو...

 مقابلشان شدند. عیدشت وس یبایغروب ز یدو در سکوت محو تماشا هر

 تنها نبودند. آنجا

وار در شبح یمحافظت شده بود، افراد یمنقطه کیمانند عمارت محفل  حگاهیتفر نیا نکهیاز ا جدا

 .آمدندیبه حساب م یکه کامال خود شدندیم دهیدشت د

 رو دوست دارم. نجای_ا

 .میدر امان میشده خارج نش نییکه از مرز تع یهم مثل عمارت تا وقت نجای_آره... ا

 !طلبهیم یذغال یچا یکتر هیکباب و  خیدو س یشیآت نی_همچ

 و انزجار گفت: رتیرا دنبال کرد و با ح شانیرونگاه او به آتش روبه ریمس هاندا

 جمله رو تکرار نکن. نیا گهی_لطفا د

 متعجب شد. لگونین

 شد؟ ی_چرا؟چ

 ؟یدونستینم نوی. چطور امیخوری_ما گوشت نم

 ن؟یخواراهی_واقعا؟ شما همه گ

و عمل  یرحمیب نیها چن. ما در حق اونانیدوستان ما به حساب م نیاز بهتر واناتی_نژاد ح

 .میشیرو مرتکب نم یاناجوانمردانه

 ...گهیگوشته د هی! بابا میهست یزیچ یخونخوار یکه حس کردم ما آدما قاتل یرو گفت نایا یجور هی_

 افتاد. نیهاندا چ ینیب

 فکرش هم نکن! ی_حت

 .دیخند لگونین

 گفت: دادیم یکه با آن آتش را باز یبرداشت و در حال یچوب تکه
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 کنه؟ دایاالن پدرم تونسته مامانو پ یعنی_

 آوار اندوه فرو رفت: ریز شیهاندا عوض شد و صدا یچهره حالت

 به سرانجام برسونه. یاگهیرو کس د ومدهیکه جناب پرهام از پسش بر ن یکار دونمیم دی_بع

 و به طرف او برگشت. دیرنج لگونین

 یپا نکهیمگر ا کنه،ینم یجنگ چیه ری. اون خودش رو درگشیدیند ادیچون ز ،یشناسیمنو نم ی_تو بابا

 .نهیقوت آرشاو یباشه! اون زن هم نقطه ضعف و هم نقطه ونیمادرم در م

 رو داره. یمرد نیچن تیخوشبخته که حما یلی_پس مادرت خ

 من. شک نکن! یبرا یپدر نی_و همچن

 به خود گرفت. یابا افتخار سرش را باال نگه داشت و حالت بامزه لگونین

 و گفت: دیموقر خند هاندا

. اما نسبت به من و شناسنی. همه اون رو با نفوذ و قدرتش مهیدر من در ظاهر آدم مستبد و خشک_پ

 دوسش دارم. یلی. خکنهیو مطبوع رفتار م میمادرم به شدت مال

 بهتره... یک یبابا نکهیا یداستان: پز برا نی_ا

 رفت. سهیرا گفت و خودش جلوتر از هاندا از خنده ر نیا لگونین

و  شدندیها برگردانده محاال دسته دسته به اصطبل تاختندیکه تا آن لحظه در دشت م ییهااسب

 .رفتندیاستراحت م یسوارکاران برا

لذت را  تیدشت نها زیانگبخش و دلشده بود و از سکوت آرامش رهیمقابلش خ یبه منظره لگونین

 .بردیم

 آنجا نشستند و به گفتگو و خنده پرداختند. یساعت کی

 .دندیدرخشیدر آسمان م یگریتر از هر زمان دها پررنگشده بود و ستاره شب

 کم بود. یلیدر آسمان پراکنده شده بودند و احتمال بارش باران خ ابرها

 داشتند. ازین یاستراحت آسمان نیدماغشان بود و به ا ریخاک نم خورده از صبح ز یبو هنوز

 .دیو آب دماغش را باال کش فرو کرد شرتشیرا داخل سوئ شیهادست لگونین

حاال  الیخ یشود و کار دست خودش بدهد، ول دیتشد اشیامشب ممکن بود سرماخوردگ یلجباز با

 .دیایب نییپا طانیحاالها نداشت از خر ش

 .خوردیاز آنجا جم نم آمدیپا داشت و تا پرهام به دنبالش نم کی مرغش

 برگشته و به او خبر داده بود. اریتا حاال د حتما
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 صورتش گرفته شد. یجلو یرنگسبز درشت و خوش بیکه س کردیافکار خود شنا م انوسیاق در

 زده و خرسند آن را از دست هاندا گرفت و گفت: بهت

 ؟ی_پس خودت چ

 .کردیرفتار م نیخوشرو و مت شهیمواقع مانند هم نجوریدر ا هاندا

 .نمیچیاز باغ م رمیو بخور. من م نجایا نی_تو بش

 .دیاو کاشت و خند یگونه یرو ییپر سر و صدا یهاندا بلند شود بوسه نکهیقبل از ا لگونین

 داشت. یارفته بود!( رفتار ساده و فداکارانه اشیی)که کامال به داالیخیرک و ب یبر خالف روحا هاندا

 .دیرسیحد پخته و جا افتاده به نظر م نیبخاطر سنش بود که تا ا دیشا

 .آمدیخوش م لگونیبه مذاق ن اریچون او بس یچه که بود داشتن دوست هر

 .دیترش آبدارش گرفت و با ولع جو بیاز س یکه رفت گاز بزرگ هاندا

 سبز بود... بیس عاشق

 ...نجایا یهاباغ یهابیس مخصوصا

 بزند. یدر آن اطراف گشت خوردیرا م بشیزمان که سسنگ بلند شد تا هم یگرفت و از رو یگرید گاز

 را به گوشش زد. شیهایهندزفر

 .شدیم دیکم داشت از آمدن پرهام ناام کم

 .دیایب نجایهم صبر کند تا او به ا گریساعت د میبود ن حاضر

 .گشتیو به خانه برم ماندینم گرید کردیتجاوز م قهیدق یانتظار از آن س نیاگر ا یول

 از مادرش را تحمل کند. یخبریب توانستینم نیاز ا شتریب چون

 را هم عالف خود کرده بود. چارهیب یطرف هاندا نیا از

 کوهستان و صخره. گرشیهموار و صاف بود و طرف د نیزم کردیسمتش تا چشم کار م کی

سنگالخ،  انیکوه، م یاز باال یدر ارتفاع کم یزیکه چ زدیو گشت م دیچرخیدر محوطه م هدفیب

 اش را جلب کرد.توجه

 او دوخته شده بود. یچشم براق و ترسناک که رو دو

 او را از نگاهش بخواند. یحالت خصمانه و موذ توانستیم

 داد. صیرا تشخ الجثهمیو عظ اهیس یموجود بتیه شتریدقت ب یکم با

 .دیپر شیفرمان حرکت داد و مثل برق از جا شیقفل کرده بود به پاها یلحظات یکه برا مغزش
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 آمد و به دنبالش افتاد. رونیها بصخره نیکرد، سگ از ب دنیشروع به دو نکهیمحض ا به

 بخورد. یموجب شد چند بار سکندر نیبود و هم دهیترس لگونین

ادامه داد و  دنیپوستش به دو یشده بر رو جادیا یدگیشلوارش و خراش یزانو یبه پارگ توجهیب

 .ستادینا

 شده بود؟ شیدایاز کجا پ گرید وانیح نیا

 نگهبان محوطه بود؟ یهااز سگ نکند

 برخورد کند. تریکرد منطق یفکر از سرعتش کم کرد و سع نیا با

 اشیکه در دو قدم یخسته و نفس زنان برگشت و به سگ یپر دار و درخت جنگل یبه منطقه دنیرس با

 .ستینگر دیکشیرا به رخ م شیهاو آرواره ستادهیا

 بود. دهید نجایبار در اطراف ا نیها را چندسگ نیباشد، ا بهیغر آمدینظر نم به

 هم فشرد. یرا رو شیهاپارس کرد و دندان سگ

 از ترس سنکوپ کرده بود. لگونین

 .دیکش نییرا هم با خود به پا یهندزفر میاز دستش رها شدن و س یگوش

 .دیرسیسگ اصال دوستانه به نظر نم نگاه

 خود نگه داشت. یرا باال آورد و جلو شیهادست رفتیکه آرام آرام عقب م یحال در

 گفت: ناالن

 ...ستمی... من دشمن نکنمیجلو... خواهش م ای_ن

 .دادیادامه م یشرویدست برداشتن نداشت و همچنان به پ الیسگ خ اما

 نشسته است. نشیدر کم یچه خطر دانستیبه اطرافش نداشت و نم یتوجه چیه لگونین

 قدمش شد... نیکه به عقب برداشت آخر یگرید قدم

 نباشد... یزیراه گر چیه گریافتاده باشد و د یبه چنگال بدبخت میکه مستق انگار

 .دیتنگ و مزاحم د یبه خود آمد تمام بدنش را در اسارت تور یوقت یچطور و چگونه، ول دینفهم

 بند آمد. نفسش

 افتاده بود. ریو هوا معلق مانده و داخل تور گ نیزم انیم

 هق هقش بلند شد. یو درجا صدا دیبه چشمانش دو اشک

 را نداشت. یحرکت چیداخل تور حبس شده بود که توان ه یجور
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 .شکستیشده بود م زانیکه از آن آو یااز شاخه یاذره فشیهر تکان خف با

 بود که بر سرش نازل شد؟ یبتیچه مص نیا آخر

 قسمت خوب ماجرا بود... نیا تازه

 .ستادیو وحشت ا یرا نگاه کرد قلبش از شدت ناراحت نییپا یوقت

 براق قفل شد. یدو دو گودال آب یابه اشک نشسته چشمان

انداخت و بو کشان از آنجا دور  نییخفه شده بود سرش را پا شیبلند آن مرد صدا بتیه دنیکه با د سگ

 شد.

 یگوشخراش اره برق یرا باال برد و صدا شیهاخشک شده دست لگونیبدون چشم برداشتن از ن مرد

 سکوت شب را شکافت.

 را سمت شاخه گرفت و نگه داشت. یمرد اره برق یزنان به تقال افتاد ول غیج لگونین

 کرد. یاافتاد و از درد ناله نیمحصور شده درون تور به زم لگونیشد ن دهیکه بر شاخه

 گفت: دادیبودنش را نشان م انسالیکه م یخشک و خشن یو با صدا ستادیسرش ا یباال مرد

 دختر جون... یاومد رونیب حگاهیکه از مرز امن داخل تفر ی_اشتباه کرد

 و با افسوس و حسرت پشت سرش را نگاه کرد. دیچرخ نیزم یخزان زده یهابرگ یرو لگونین سر

بود  ستادهیکه او افتاده و آن مرد ا ییرا از جا حگاهیتفر نیزم ،یخط مرز کیمانند  یبیو عج قیرق مه

 .کردیجدا م

 ...دیآن را ند چطور

 .آمدینم رونیو از آنجا ب کردیبا همان سگ دست و پنجه نرم م کاش

 نه... اما

 مرد بود... نیآن سگ هم متعلق به ا دیشا

 را جمع کرد. لگونیشد دوباره حواس ن دهیکه به عقب کش تور

 .شدیدور م حگاهیو از تفر دیکشیبه دنبال خود م نیزم یاو را درون تور رو مرد

 نکرد. افتیدر یاکننده دواریجواب ام چیاز در التماس وارد شد اما ه ابتدا

 .دیطرف و آن طرف کوب نینثار مرد کرد و خود را به ا هیهر چه فحش و ناسزا بلد بود با گر پس

 به انسان بودنش شک کند. کردیرا وادار م لگونیبود که ن الیخیمرد چنان خونسرد و ب رفتار

از حرکت  یاکلبه یشد جلو یعمر سپر کی یبه اندازه لگونین یکه برا قهیبعد از گذشت ده دق باالخره

 .ستادندیا
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به  دهیتور، خار و خاشاک چسب دنیرا بلند کرد و بعد از بر لگونین یجسم خسته و سرما زده مرد

 او را تکاند. یهالباس

 :دیغر

 ...یهست ی_عجب سرتق

 فرار اقدام بکند، در را باز کرد و او را به درون کلبه هول داد. یخواست برا لگونیکه ن نیهم

 .دیکف کلبه افتاد و دوباره بغضش ترک لگونین

 برسد و همان گوشه کز کرد و ماند. واریکه به د یتا زمان دیرا عقب عقب کش خود

 .دیها را هم کشدر را قفل نمود و پرده مرد

 زمختش گفت: یبه سمت او برگشت دوباره با صدا یوقت

خرفتت رو  ییآدم اون دا یاز اطرافش نداره، پس حاال مثل بچه یو درک هوشهیب بای_مادرت تقر

 . هر چند که اونم االن سرش گرم خواهرشه...نجایا ادیم یکنیاحضار م

 ؟یخوایم یاز جون من... چ ؟یهست ی_تو... تو... ک

 کلبه صورتش را آشکار کرد. ریگرم و دلپذ ییو در روشنا کالهش را برداشت مرد

 .دیرسیکرد، اما جوان هم به نظر نم شیصدا ریپ شدینم

 هم داشت. یبلند لیو سب شیو ر زدیلنگ م شیپا کی

 بود. دیصورتش در د یاعضا گریاز د شتریبراقش ب یآب چشمان

 گفت: ختیریم اشیفلز وانیداخل ل یزیچ نهیآتش داخل شوم یرو یکه از کتر یو در حال دیکش یپوف

 ...ینیبشه و بد بب رید نکهیکه گفتم رو بکن تا قبل از ا ی_کار

 در خود جمع شد. شتریداغان و ناالن ب لگونین

 ...؟هیوسط چ نیمن... گناه من ا یبرا یهمه بدبخت نی_چرا من... چرا ا

 پوشاند و از ته دل زار زد. شیهادست انیرا م صورتش

 مانند ناقوس مرگ بود. شیشدن مرد برا کیدر حال نزد یهاقدم یصدا

 .دیکش نیینشست و آرام آنها را پا شیهادست یاز ترس به لرزه افتاده بود که دست مرد رو بدنش

را به شدت  لگونیکه ن شدیم دهیاش دپوسته پوسته شده یهالب یمهربان رو یهر چند سخت ول یلبخند

 در بهت فرو برده بود.

 سر داد و دوباره صاف شد. لگونیدستان ن انیم شدیرا که از درون آن بخار بلند م وانیل

 انداخت. لگونین یتخت را برداشت و رو یرو یدار و رنگ و رو رفتهوصله لحاف



 

 behtarinromanha.irبرای دانلود جدید ترین رمان ها به وبسایت بهترین رمان ها مراجعه نمائید .                                     638

 اشر : بهترین رمان هان                          ندوری: زهرا با سندهینو                   طوفان)جلد دوم ماه خاموش( راثیرمان: م

 یناله یآن رها کرد که صدا یخود را رو یوسط کلبه رساند و طور یچوب یرا به صندل خود

 بلند شد. شیهاچوب

 و گفت: دیکش شیهاشیبه ر یو کالفه دست خسته

 ... وقت تنگه.نجایا اری_چرا ماتت برده دختر؟ گفتم پرهام رو بکش ب

 آره؟ ؟یبزن بیبهش... آس ؟ی_که... که چ

 او را برانداز کرد و گفت: هیعاقدر اندر سف یبا نگاه مرد

 .شهیو نفهم نم عقلیب نقدریخون اون قطعا ا... همینداره که به بانو الماس نرفت ی_تعجب

 و سکوت کرد. دیحرف او چهره در هم کش نیاز ا لگونین

 ؟ی_صداش کرد

 ... تا صداش کنم...نجایا ی_بگو چرا منو آورد

 یجونت تو خطره... تو تله گمیدختر؟ دارم م یکنینجات خودتم تالش نم یکه برا یانقدر احمق یعنی_

 !یاونا بود یاالن تو تله یبود فتادهیمن ن

 !؟یگیم یدار یتو... چ ؟ی_چ

 کرد و کمر صاف کرد. یغرولند مرد

 تاسف سر تکان داد. با

 یی. االنم با اون دانجاینجاتت دادم آوردمت ا ،یمرگ بود یقدم هی... ال اله اال هللا... تو ی_دختره

 گردن،یدارن دنبالت م رونیببرتت تا کار از کار نگذشته. اون ب ادیارتباط برقرار کن و بگو ب فکرتیب

 سگاشون نداره. یبرا یتو کار یدنبال کردن بو

 از به هم خوردن تصوراتش در آن لحظه خشکش زده بود. لگونین

 زده لب زد: رتیح

 ا؟ی_ک

 مانترا. ی_پسر و آدما

 ؟ی_چ

 مرد باال رفت: یولوم صدا ناگهان

 ابله... ی_د دست بجنبون دختره

 و هراسان دستور او را اجرا کرد. دیاز جا پر ادشیبا فر لگونین

 رو شد با لرز گفت:را باز کرد و با نگاه منتظر و کنجکاو مرد روبه شیهاچشم یوقت
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 _صداش کردم...

 ه؟یکاف نی_هم

 خونم رو... حس کنه... یبو دی... بادی_نه... با

 او اشاره کرد. یزانو یبا حرکت سر به خراش رو مرد

 .شهیم یزیباعث خونر کمی یداره ول _انگشتت رو فشار بده روش. درد

 قانعش کند: متیکرد با مال یسع دیرا د لگونین دیترس و ترد یوقت

 دختر... ستمی_آدم بده من ن

 .دیزخم را فشار داد و با درد لب گز یرو یاندک لگونین

 داد. هینمور کلبه تک واریزد ولش کرد و سرش را به د رونیکه خون ب یکم

 نبود؟_اون سگ... مال تو 

 _نه.

 شد؟ داتی_پس تو از کجا پ

خوشبختانه بودنش  ایاما متاسفانه  یشکار من! از نظر من شانس آورد یهااز تله یکیتو  ی_چون افتاد

 به قضاوت خودت داره. یبستگ

 نگاهش کرد. شانیچشمش را باز کرد و پر یتا کی لگونین

 ؟ینجاتم داد نجایکه با آوردن من به ا یگیم ی_االن دار

 .نطورهی_هم

 محافظت شده؟ یتو همون منطه یقصدت کمک بوده پس چرا دوباره برم نگردوند یگی_تو که م

 با پوزخند گفت: کردیم زیبزرگش را ت یکه داشت چاقو مرد

 هم همراهت بود... گهید گناهیدختر ب هی... خصوصا که رونیب دنتیکشی_چون دوباره م

 !هاندا

 شد. یدومرتبه از اشک پر و خال لگونیچشمان ن یالهیپ

 شده است؟ دیهاندا االن خبردار شده بود که او ناپد یعنی

 بود بدون نرمش گفت: دهیچشمان او را د یقراریکه ب مرد

 بخور. توییباز، چا ری_آبغوره نگ

 گذاشت. نیزم یرا رو یفلز وانیگوش نداد و ل لگونین
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 گفت: ملتمس

 ؟یاصال چرا کمکم کرد ؟یشناسیم قیهمه دق نیاز کجا ما رو ا ؟یهست ی_تو ک

 مرد در هم رفت اما نه از خشم، بلکه از غم. یچهره

 و گفت: دیچاقو کش یزیت یتر رورا محکم قلیص سنگ

 پسرم عضو محفل بود. یزمان هی_چون 

 ؟یزمان هی_

 _آره... همونجا مرد.

 ش؟ی_چند... چند وقت پ

 _دو ماه.

 بود؟ ی_اسمش چ

 _ماهان...

 مچاله شد. لگونین قلب

 به شباهت پدر و پسر برد. یپ نباریمرد را از نظر گذراند و ا یدهیتک یو پر از حزن چهره ناباور

 لب زد: نیخورد و غمگ یتکان شیجا در

 _متاسفم.

 .گردنهی_نباش. تاسف پسر منو بهم برنم

 امشب تو خطرم؟ یدی_از کجا فهم

 دیبهانه که من شا نیداد. با ا یهمکار شنهادیاومد و بهم پ شونیکی شیکه چند ساعت پ یی_از اونجا

 ...رمیبخوام انتقام پسرم رو بگ

 مرد دور نماند. یو عقاب نیزبیاز چشمان ت نیو ا دیلرز شیدر جا لگونین

 .دونمی_نترس... من مادرتو مقصر مرگ پسرم نم

 با ما دارن؟ یچه دشمن ه؟یمانترا ک ان؟ی_اونا ک

 و نافذ نگاهش کرد. دیدست از کار کش مرد

 ؟یبدون یدوست دار یلی_خ

 یشکار یبلند اسلحه کیشل یکند که ناگهان صدا نییباال و پا دییتا یخواست سرش را به نشانه لگونین

 مرد شکافته شد. یاش گلوچشمان وحشت زده یگوشش را لرزاند و درست جلو یهاپرده
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 گردنش گذاشت. یافتاد و دستش را رو نیزم یرو مرد

دستش را  یبه سخت زدیم رونیانگشتانش ب انیکه به خس خس افتاده بود و خون از دهان و م یحال در

 کلبه اشاره کرد. یباال آورد به در پشت

 ماند. حرکتیافتاد و ب نیزم ینفسش رو نیآخر دنیبعد از کش سپس

 ابت ماند.ث شیروروبه یشکسته یپنجره یچند لحظه رو یبرا لگونین نگاه

 .دیدینفر را م کی بتیپشت پرده ه از

 به خود آمد و از جا بلندش کرد. دیرس شیخون مرد که به پاها یرودخانه

 کلبه رساند یرا به در پشت خود

 انداخت و پا به فرار گذاشت. رونیاز باز کردن آن خود را ب بعد

 .کردیو خدا را التماس م دیدویدر ظلمات جنگل م رودیبداند کجا است و به کجا م نکهیا بدون

 هق هقش بلند شود و خودش مکانش را لو بدهد. یدهانش گذاشته بود تا مبادا صدا یدستش را رو کی

 به زانو در آمد. یدرخت یکه نفس کم آورد و پا ییتا جا دیو دو دیدو آنقدر

 تکان خوردن را هم نداشت. ینا گرید

 افتاد. هیبلند به گر یشکست و با صدا اشیخوددار دیها را که در اطرافش شنپارس سگ یصدا

 ...گریبود د بس

 نداشت؟ یتمام هایبدبخت نیا چرا

 خواستند؟یجان او چه م از

 گرفت... شیهاهینشست نفس را از ر اشقهیشق یکه رو یااسلحه یدهانه

 

 

 

 ؟یبلند ش یخوای_م

 با ضعف سر تکان داد و دستش را به سمت او گرفت. سویآ

 بلندش کرد. اطیآن را گرفت و آرام و با احت نیآرشاو

 .ندیتر بنشپشت سرش را هم مرتب کرد تا راحت یهابالشت

 کرد. یاداد و بازدم دلمرده هیها تکبه بالشت سویآ
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 تخت نشست. یلبه نیآرشاو

 ...شدمیم دیداشتم از اومدنت ناام گهی_اونجا... د

 مهربان لبخند زد. یو خسته ول دیبغض کرده چرخ یسویبه سمت آ سرش

 داد. یانگشتانش جا انیرا گرفت و م سویآ دست

 .شدیمشاهده نم یرنجش ای یدلخور چیه شیرفتارها در

 ...کردیم ترنیرا سنگ سویبغض آ نیهم

 ...یرفت یکس به من نگفته بود که گذاشت چی_ه

 ...شیصدا غم

 انداخت و عذاب وجدانش را دوبرابر کرد. ریرا به ز سویبود که سر آ یو کار قیعم چنان

وار فشرد و زمزمه اشنهیرا به س سویسر آ ندیاو را نب یشرمندگ نیاز ا شتریب نکهیا یبرا نیآرشاو

 گفت:

 ...ایشد یامالحظهی_مادر ب

 گفت: نیشرمگ رفتیاو ور م راهنیپ یهاکه با دکمه یچند لحظه سکوت کرد و در حال یبرا سویآ

 ناراحتن؟ یلیو خزان... ازم خ رانی_م

 ...گمی_اونا رو نم

 شکم او گذاشت و ارزان گفت: یحسرت کف دستش را رو یول یفتگیبا ش نیآرشاو

 ...!گمینخوده رو م نی_ا

 مات ماند. سویآ

 در دلش سقوط کرد. یاز جا کنده شد و همچون آجر قلبش

 .ستینش او نگرچشما اهیو س قیعم یو به ژرفا دیسرعت نگاهش را باال کش به

 را احساس کرد. شیدر گلو دیاس هجوم

 را پشت دستش خاموش کرد و لب زد: یکوتاه یناله

 ؟ی_چ

 واریکرد و به د یاکاره مهیناباور و ن یخنده دیند نیاز آرشاو یلبخند محو واکنش کیجز  یوقت

 شد. رهیخ شیروروبه

 باردار بود؟ واقعا
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 .دیکش یو کشدار قیعم یهابر شکمش گذاشت و نفس نیدست آرشاو یرا رو دستش

 ...دیفهمیرا م امیلیو یهاآن نگاه یمعن حاال

 ... من...یعنی_

 .دیاو را بوس یتازه خشک شده یموها یخم شد و به نرم نیآرشاو

 مهر گفت: با

 باشه... یسوم نیا خوامی... نمسویتلخ برامون بسه آ ی_دوتا خاطره

 .کردینگاهش م یطور خاص کی سویآ

 ؟ی_تو هم خوشحال

تو بعد از اون دو اتفاقه.  یو افسردگ یخوشحال باشم نگران توام. منظور من ناراحت نکهی_قبل از ا

 .یچه جسم ،یبهت برسه... چه روح یبیآس نیترکوچک خوامینم

 ...شییخوایتو... نم یعنی... یعنی_

 گذاشت و آنها را به هم دوخت. یهالب یاش را بر روانگشت اشاره نیآرشاو

 کننده گفت: اتمام

 . استراحت کن.میزنینخواستنش حرف م ای_بعدا در مورد خواستن 

 گرفت. سویرا از آ نیکه به در خورد فرصت جواب دادن به آرشاو یاتقه

 دوخت. سویرا به آ تابشیوارد اتاق شد و از همان ابتدا نگاه ب یطوالن یبا درنگ پرهام

 اش رخت بست.از چهره زین یشاد یهانشانه نیاو آخر دنیدبا  سویآ

 شد. رهیخ واریو در سکوت به د دیخود را عقب کش حرفیب

 .کندیرا م نیکه پرهام مراعات حال او و حضور آرشاو دانستیم

 ...بردیرا با خود م سویآ حتشیها و پند و نصشماتت لیس دیتا االن با وگرنه

 ؟ی_خوب

 لب جواب داد: ریسر تکان داد و ز قاطع

 _آره.

 شون؟یدید کردن،یم یتابیها ب_بچه

 .شیپ یقهی. چند دقدمی_د

 _خوبه.
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 .دیچشم او را بوس یزد و کوتاه گوشه یالبخند دلگرم کننده پرهام

 بود: یجد شیصدا اما

 با شوهرت حرف بزنم. دی_من با

 .ستیرا نگر نیحرف معنادار و عامدانه آرشاو نیبعد از گفتن ا و

 سر تکان داد و بلند شد. نیآرشاو

 بود. دهیخود پر یبه خود سویآ رنگ

 مضطرب شد. شتریکار پرهام ب نیا با

 خود ثابت کند. یاو را گرفت تا نگاهش را رو نیآست

 زد: بیکرد و آهسته نه یاخم پرهام

 _چته؟

 کرد و جواب داد: شیرها نانهیغمگ سویآ

 .یچی_ه

 .کنمینباش، خودم حلش م یزی_نگران چ

 رفت. رونیاز اتاق ب نیکه صاف شد آرشاو پرهام

 پشت سرش به راه افتاد و بعد از بستن در به سمتش برگشت. زین او

 منتظر بود. نیآرشاو

 .اریبه روش ن یزیفعال چ کنمی. پس خواهش منیدار یتو راه دمی: منم تازه فهمپرهام

 مکدر شد. نیآرشاو یچهره

 .گردهیبه اون عمارت برنم سویبرادرزن. آ هیکی_حرف من 

اش هنرمندانه یهایبراش را به سقف و گچدست به کمر شد و با باال گرفتن سرش نگاه کالفه پرهام

 دوخت.

 را پوشانده و کم مانده بود سقف را هم تصاحب کنند. وارهاید هااهیو گ گل

 ...یول کنمیرو درک م تتیمن عصبان نی_بب

 داشت. یبیتحکم عج نیآرشاو یصدا

 بود. دهیاو را د یبار آن رو نیاول یامروز برا پرهام

 شد... زیمرد هم لبر نیصبر ا یباالخره کاسه پس
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 گفت: یپرهام چسباند و جد ینهیاش را به ساشاره انگشت

 .کنمیدست اون عمارت و آدماش نم یچهیام رو باز_تموم شد پرهام. من زن و بچه

 ؟ی_از اتفاق امروز ناراحت

 سویکه تونستم آ شدیاز کنارم رد م یامروز شانس چطور تصادف یدونیم چیه ش؟یسه روز پ ای_امروز 

کمرم نشست؟  یرهیعرق سرد رو ت تیتو اون حال و تو اون وضع دنشیبا د یدونیکنم؟ م دایرو پ

 گرگا... یا ممکن بود زن من غذاتعلل شم گهیکم د هیبا  یدونیم

 به درون دهانش فرو خورد. شیهافرو بردن لب ایرا  حرفش

 و آن دست را در هوا مشت کرد. دیانگشتش را پس کش یعصب

 بود... اهویهم آرام و به دور از ه شیهاو جوش خوردن حرص

هستن  نایو دوستانش... ا دشی. قلبش، قدرتش، عقادهیکه اون محفل رو عزت و احترام بخش سوهیآ نی_ا

داره. پس  یبستگ سویچشم آ یگوشه ایاشاره  هیبه  یبستگ زیکه "اونا" رو مصون نگه داشتن. همه چ

 بهشون بگو دور برشون نداره!

 .دونمیرو م نایا ی. همهدونمی_م

 .مونهینم یباق یحرف گهی_پس د

 نگه داشت. شیمچ او را گرفت و سر جا پرهام

 ؟یایکوتاه ب یخوای. نمدمیبه تو م_منم دارم حق رو 

زنت مقابل اون همه  یدیمن بذار... اجازه م یچون متعلق به منه! خودت رو جا یدی_حق رو به من م

 ره؟یهجمه قرار بگ

 کرد. یسکوت پر تاسف پرهام

 اند...ها گفتهچه سویخبر نداشت که آن روز بعد از رفتن او به آ نیآرشاو

 ر شود!هم خبردا خواستیواقع نم در

دار شدن و خدشه تیعصبان یبرا یکاف لیاند دلرا از آنجا رانده سویبا قضاوت نابجا آ دانستیکه م نیهم

 آرامش خودش و زنش بود.

 کردن... یانصافیکه در حقت ب کنمی_قبول م

 چشم دوخت. نیآرشاو ریرا گفت و بدون انعطاف به صورت دلگ نیا پرهام

 ادامه داد: مغموم

قلبش  یلیآزارش دادم... خ یلی. خکهیو تار اهیبه شدت س سویآ یمن تو من گذشته یکه رد پا یدونی_م

گفت:(  دیجمله را رها کرد و با تاک نیا یپاهام... )دنباله ریرو شکستم... بارها غرورش رو ز
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 نیمه اهاتشهم بابت اشتب سوی. آیکنی. تو هم به خودت افتخار نمکنمیبخاطرشون به خودم افتخار نم

نحس رو  یاز اون روزا یزیکس جرات نکرده چ چیوقت، ه چیوقت... ه چیه یحس رو داره، اما وقت

در مورد تو و زنت هم صدق  هیقض نی. اهیخودم کاف یتاسف خودم برا دوننی. چون مارهیبه روم ب

کردن،  باهاتکارو  نیرو به رخش بکشه. ا گرانید یفراموش شده یکس حق نداره گذشته چی. هکنهیم

کرد  یهم که خواهرم در حقت کوتاه یی... اونجایکرد ی. مردادین شیپ یتا بحث یو رفت یسکوت کرد

و صبر و  یقلبتو خوش ی... کسشیدنبالش آورد یرفت ی. ولت کرد ولیباز مرد بودنتو ثابت کرد

 ستیخوب ن اصالدفعه رو هم بگذر. اوضاع  نیقبول. اما ا نایا ی... همهرسهیتو نم یبخشش به پا

 .نیآرشاو

 جنباند. نیپوزخند و سرش را به طرف یبه تلخ نیآرشاو

 بهتون گفت پرهام؟ یقبل از رفتن چ سوی_آ

 .یدونی... پس خودت میشناسیندارم که زنت رو م ی_شک

 _بگو تا بشنوم. بگو مطمئن بشم.

 جواب داد:  با صداقت دیکاویرا م نیکه چشمان سردش برق کف زم یکرد و در حال یدرنگ پرهام

 ...دیارییبدون من... چقدر دووم م نمی_گفت... بذار بب

 در را چرخاند و قبل از باز شدن در خطاب به او با زمزمه گفت: یرهیدستگ نیآرشاو

 ...!ارنییبدون زنم چقدر دووم م نمی_بذار بب

 شد. سویکه کامل باز شد قدم داخل اتاق گذاشت و چشم در چشم آ در

 ماند و افکار پراکنده و مبهمش. پرهام

و مردمک چشمانش  دیکش ریت یابه طرز هشدار دهنده جگاهشیاو هم وارد اتاق شود که که گ خواست

 گشاد شد.

از صداها و  یباال گرفت که در ذهنش رگبار یبه قدر ،ییایحس بو ژهیاش، به وحواس پنجگانه تمام

 انفجار کشاند. چند لحظه آن را به مرز یرخ داد و برا ریتصاو

 .دادیدر مغزش جوالن م زیچ کیآنها فقط  یهمه دنیبعد از خواب اما

 ...لگونین

 بند آمده گفت: یو با نفس ستادیچهارچوب ا در

 داره. ازیبهم ن لگونیافتاده. ن یاتفاق هی_

 کردند. داریخواب ترسناک ب کیرا از  سویآ انگار

 تخت نشست و آشفته گفت: یزده رو میب
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 کجاست؟ لین ؟یچ یعنی_

 شده بود. شانیپرهام پر حال

 .دادینم یگواه خوب دلش

 گفت: مهیسراس

 دنبالش. رمیباشه... م حگاهیتفر دی_با

 مشغول گفت:دل سویآ

 ...امی_نه نه نه... منم باهات م

 :دیکش ادیبر سرش فر پرهام

 .ستیبارمون که ن نیاول ام،یوضعت؟ بمون تا ب نیبا ا یای_کجا ب

 _آخه...

 سر جات. نی... بشآخهی_آخه ب

 کرد. شیو صدا دیپشت سرش دو نیآرشاو رفتیبه سمت در خانه م یوقت

 گفت: نگران

 _تنهاست؟

 برم. دیشده با یچ دونمیباشن... نم ششیپ دیو هاندا با اری_د

 باز کرد. شیحرف سر تکان داد و در را برا یب نیآرشاو

 زد. رونیمثل برق از خانه ب پرهام

 ها انداخت و در را دوباره بست.محافظ یشده ادیبه تعداد ز ینگاه نیآرشاو

 ببرد. سویآ یرا که سلما حاضر کرده بود را برداشت تا برا ییغذا ینیآشپزخانه رفت و س به

با  یو ناباور رتیگوشزد کند که در کمال ح سویرا به آ یزیباز را با شانه گشود و خواست چ مهین در

 رو شد.او روبه یخال یجا

 گذاشت و به سمت تخت رفت. نیزم یدر رو یرا همانجا جلو ینیس

 مالفه را کنار زد. مبهوت

 رفته بود... سویآ

 برد و چشم فرو بست. شیداخل موها پنجه

 



 

 behtarinromanha.irبرای دانلود جدید ترین رمان ها به وبسایت بهترین رمان ها مراجعه نمائید .                                     648

 اشر : بهترین رمان هان                          ندوری: زهرا با سندهینو                   طوفان)جلد دوم ماه خاموش( راثیرمان: م

 

*** 

 

 لگوووون؟؟؟ین ـــل؟ی_ن

 کجاست هاندا؟ لگونی_ن

 را پاک کرد و با عجز گفت: شیهااشک هاندا

 امنه... به خدا گفته بودم... یمنطقه نجایزده... بهش گفته بودم فقط ا بشیغ هوی... ستین حگاهی_تو تفر

 پرهام آرامش قبل از طوفان بود. سکوت

 اشیهاندا او را بغل کرد و دلدار امانیب یهیکه تازه خود را به آنها رسانده بود، متاثر از گر پادرا

 داد.

 زد. یاخنک و مرموز شب نعره یبه آنها پشت کرد و در هوا پرهام

 ...دیبخشیخود را نم افتادیآن دختر م یبرا یاتفاق اگر

 فرستاد... نجایامنش دور کرد و به ا یرا از جا لگونیبود که ن او

 اشتباه کرده بود... او

 برگشت و رو به هاندا گفت: اشیو برزخ شیمقطع پر از تشو یهانفس با

 مگه نگفته بودم شب شما رو برگردونه عمارت؟ ؟هیکدوم گور یلعنت ارید نی_پس ا

 نجایو بهت بگه از لجش هم شتیپ ادیهمراهش... گفت ب رهیبهش گفت نم لگونی... رفت... ناری_د

 ...مونهیم

 :دیو نال دیبر سرش کش یدست یبا درماندگ پرهام

 چه خبره؟؟؟ نجایبه من نگفته... ا یزی_اون پسر چ

 خارج شد. حگاهیگرد کرد و با دو از تفر عقب

منطقه  نیبه زور وارد ا خواستهیم یشده بلند نشده بود که نشان دهد کس نییتع یاز مرزها ینینفر چیه

 شود...

 را پوشانده بود. حگاهیدور تا دور تفر نیزم یو خط مانند قیمه رق اما

 مرز مکان خروج او بوده است... یکجا دیفهمیم دیبا پس

 .ستادیاز حرکت ا دیچیپ یمانند میس زیبه چ شیپا یخون را دنبال کرد و وقت یبو

 را نگاه کرد. نیشد و زم خم
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 بودند... لگونین یو گوش یهندزفر

 دختر آورده بودند؟؟؟ نیسر ا ییچه بال ا،یخدا

 ادامه داد... دنیاز قبل به دو ترعیتر و سرچپاند، مضطرب بشیدر ج نکهیرا چنگ زد و بعد از ا آنها

 ...زدیم دتریخون شد یبو گذشتیلحظه که م هر

 ضربان قلبش باال رفت... ناخودآگاه

 را... لگونین نکند

که از دور  یاکلبه ییبرگرداند و به سمت روشنا شیرا به پاها رویکه بلند شد، ن یادخترانه غیج یصدا

 قدم تند کرد. شدیم دهید

ها شکسته بود و در را هم از هاز پنجر یکیکدر  یشهیش یول زد،یبود و پرنده پر نم یکلبه خال اطراف

 خارج کرده بودند. شیلوال

اعصابش  دیرا د یغرق خون مرد مو جوگندم یدر همان نگاه اول جنازه یعجله وارد کلبه شد و وقت با

 .ختیبه هم ر

مرد را  چیدهد، اما از شانس بدش ه صیرا تشخ تشیو هو ندیرا چرخاند تا صورتش را بب او

 .شناختینم

 ...یلعنتــ... ی_لعنت

 کلبه را برداشت و جنازه را کامل با آن پوشاند. یلحاف گوشه نشیخشمگ ادیاز فر بعد

 پشت کلبه قفل شد. یدر کوچک و باز مانده یرو نشیزبیت چشمان

 زد و دوباره وارد جنگل شد. رونیآن قسمت ب از

 شده بود. ادیسرعتش هم ز اریاختیبود و ب یریسراز بیش

 ...کردیحس م گرید حاال

 خون را... یبو

 خطر را... یبو

 ترس را... یبو

 .کردیشب اضافه م میشده بود و بر ب ختهیها از دور آمگرگ یها با زوزهپارس سگ یصدا

 .دندیدر کالبدش دم یاو انگار روح دوباره دیرا شن لگونین یهاضجه یکه صدا دینکش یطول

 قل مطمئن بود که دخترک هنوز زنده است...نداشتند، الا یخوب ینشانه هاهیآن گر نکهیا با
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 رونیاش را بو بالفاصله اسلحه دیدرونش جوش یغضب دیدرختان د انیمردانه را م بتیدو ه یوقت

 .دیکش

و باعث شد  دیبه آتش درونش شدت بخش نیزم یبر رو لگونین ینداشت اما جسم مچاله شده تمرکز

 مرد را پخش هوا کند. نیسر اول ییخطا نیبدون کوچکتر

 !انداختینم رونیب یزیاسلحه چ دیکشیهر چقدر که ماشه را م گرید

 کیبرداشت و به سمت او گرفت و شل لگونیسر ن یرا از رو اشیتفنگ شکار گریافتادن او مرد د با

 کرد.

 پناه گرفت و خشابش را چک کرد. یپشت درخت پرهام

 بود... یخال

 کرد: یغرش

 تموم شدن بود المصب..._االن چه وقت 

 نداشت... وقت

 وقت نداشت... اصال

 خود را بر سر مرد دوم آوار کرد. جوزهیست یادیانداخت و با فر نیاسلحه را زم ناچارا

را از جانب او نداشت تفنگش از دستش افتاد و از پشت نقش  یاحانهیصر یحمله نیکه توقع چن مرد

 شد. نیزم

 .دادیو امان نم نشستیپرهام، کوبنده بر سر و صورتش م یدر پ یمغرضانه و پ یهامشت

دردمند  یادهایو بدون توجه به فر ردیشکم مرد نشسته بود تا حق تکان خوردن را از او بگ یرو

 .زدیطرف، فقط ضربه م

 .دیکشینفس م یزیآمو به طرز جنون شدیم نییبا سرعت باال و پا اشنهیس

 داد که دست از سرش بردارد. تیافتاد و جان از بدنش رفت رضا نیزم یرو حرکتیسر مرد ب یوقت

 خون به راه افتاده بود. شیهابودند و از مشت یسرخ یهارگیپر از مو چشمانش

 رفت. لگونیانداخت و به سمت ن یمرد اول یشده یبه صورت متالش یابلند شد نگاه درنده یوقت

صفر درجه قرار  ریز یکه انگار در دما دیلرزیاز ترس رنگ به رو نداشت و چنان م چارهیب دختر

 گرفته است.

 با لکنت گفت: اشیگردن پرهام و چشمان وحش یبرجسته یهارگ دنید با

 من... نبو... نبود... ری... تقـ... تقصومدمی_بخدا... من... ن
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 .دیاش آتش به جان پرهام کشدورگه شده هیاز گر یصدا

 .ستادیسرشان ا یوحشت زده باال یاآلود و چهرهخون یبا صورت اریلحظه د همان

 است. دهیرا دو یادیکه انگار مسافت ز زدینفس نفس م یجور

را تبرئه  شیکرد قبل از متهم شدن خو یسع اریاو زوم شد، د یپرهام رو ینگاه به خون نشسته یوقت

 کند:

گوشه...  هیانداختنم  هوشیسرم و ب ختنیر هویشد...  یچ دمیعمارت دنبال تو... نفهم گشتمی_داشتم برم

 ...شمیاومدن پ دنیبو کش شناختنمیشانس آوردم سگامون م

 انداخت. نیینگاه کرد و سرش را پا نیزم یزانو زده بر رو لگونیبه ن بعد

 رفت و کنارش نشست. لگونیبه سمت ن پرهام

 نداشت... اریسرزنش د یبرا یوقت االن

 گفت: ظیبه او با غ رو

 رشونیاطراف هست؟ فقط زنده گ نیهم ا یاگهیکس د نیرو بردار برو بگرد بب اروی نی_تفنگ ا

 ...شهیخود خدا هم جلودارم نم گهی... دارمیب

 .ندیرا قبل از رفتنش بب ارید یدستپاچه و سرخوردگ یصبر نکرد که رفتارها گرید

 دودل بود. لگونیلمس ن یبرا

 دل شد. کیرا پس زد و  دشیبود ترد یهر جان کندن به

 و نگران گفت: دیکش رونیو دو رنگش ب شانیپر یرا از قاب موها لگونین سیخ صورت

 که بهت نزدن؟ یا_حالت خوبه؟ صدمه

 او پناهنده شد. ینهیو تن عرق کرده اما سردش به س دندیچیبه دورش پ وارچکیپ لگونین دستان

 یبه وجود آمده، وادار به کم طیکه او را معذب از شرا ستیگریو م دهیبه پرهام چسب یجور

 کرد. ینینشعقب

 .دیمبدل گرد یبلند یهابه هق هق شیهاهیحس نکرد و گر لگونین

 .کردندیم ینیدلش سنگ یچند ماه به شدت رو نیو ترس و اندوه ا درد

 !د؟یایمانده بود که به سرش ن ییبال

 ... تنها... بدون تو...دمی... فکر کردم تموم شد... به آخرش رسنمتیبینم گهی_فکر کردم... د

 پوستش به جا گذاشت. یبر رو یو رد سرخ دیخود را کش یشانیآلود پبا همان دست خون پرهام

 مانده بودند. یاثرات طوفان بر وجودش باق هنوز
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 ندارند... گریدختر را د نیلحظه هم که شده فکر کرد ا کی یبرا

 .کردمیدورت ماز خودم  دی. نباذاستمیتنهات م دی_متاسفم... نبا

 .دیدرخشیدر آب انداخته شده م یلهیمانند دو ت لگونین یرنگ باخته یهاچشم یآب

 .دیکشیشده بود و از دهان نفس م کیخط بار کیمانند  هیاز زور گر شیهاچشم

 اش؟یبود؟ تو... تو ُکشت یاون مرد ک ؟یکردیم کاریتو اون کلبه چ لگون؟ی_ن

 بود. یو ناباور دیآخرش سراسر ترد سوال

 قاتل بنامد. یرا با خون کس شیهاقلب دخترک را آلوده نکرده بودند که دست یآنقدر هنوز

 بود... یگریزنده ماندن هم خود بحث د یتالش برا اما

داشت هجوم موج دوم بغض را در  یکه سع یرا پاک کرد و در حال شیهابا پشت دست اشک لگونین

 گلو مهار کند با سوگ گفت:

و درشت محفل رو  زی... ردونستیبود... اون م دهیرو فهم یکمکم کنه... همه چ خواستی_م

اسم گفت... مانترا... اون پدر ماهان  هی... کنهیم یداره باهاتون دشمن یخبر داشت ک ی... حتدونستیم

 بود...

 .ختیپرهام نشست او را فرو ر یکه در رگ و پ یسرد انیجر

 :کردیرا مجاب به حرف زدن و ادامه دادن م لگونین زدیکه در نگاهش دو دو م یگشتگو گم رتیح

 _وقت نشد... نگفت... نذاشتن...

 دیبر سرش بکوبد و زار زار بگر یتازه دوباره دست بدبخت یو بهانه یادآوری نیبا ا نکهیاز ا قبل

 لگونین یاحاطه کرد و چانهجسم الغر و کوچک او را با دستان قدرتمند خود  بخش،یپرهام آرام و تسل

 راستش خواباند. یشانه یرا بر رو

 لگونین یاو برا روحیو ب ریمالطفت از قالب سخت و نفوذناپذ نینرمش و ا نیآمدن ا رونیب باور

 و سراسر لذت و آرامش بود. نیریحال ش نیدشوار و در ع

 افتادند و با حسرت سرش را به گردن پرهام چسباند. نییشده از اشکش پا نیسنگ یهاپلک

 بار است... نیآخر نیاو را بغل کرده بود که انگار ا یجور

 شب است... نیآخر نیا دیشا

 آغوش... نیآخر نیا و

به  بیهر چه که بود او را ترغ یو ترسناک خود را چه بگذارد، ول یعمق یدلشوره نیاسم ا دانستینم

 .کردیمرد م نیدر جسم و روح ا شتریحل شدن ب
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با افکار عاشقش  یبافالیوقت جرات خ چیسالها چنان خواهان توجه و محبت او بود که ه نیتمام ا در

 در خفا... یرا نداشت، حت

 نبود... ییترس از مرگ و تنها شیهااشک زشیر لیدل نباریا

پرهام را  یو شانه افتندییاش ادامه مو تا چانه شدندیم زیو کهنه سرر قیعشق عم نیاز اندوه ا آنها

 .کردندیم سیخ

 .گرفتیرا نم اشیشرویپ یجلو یاو را حس کرده بود ول یهایقراریب یبه خوب پرهام

 بود... ونیامشب را مد کی دیشا

 بار را به او داشت... کی نیهم دنیحق بخش دیشا

 کرد. تابیب شیاز پ شیرا ب لگونیو ن دیو کوتاه او کش شانیپر یدست بر موها گونهنوازش

 بود... بایدخترک ز یبرا شیکارها نیهم

 رفتار و اخالقش... نیهم

 و نادر بود... ابیکم شیهامحبت نکهیا

 ...گاهیمحو و گاه و ب شیلبخندها

 و نامحسوس... یرپوستیز شیهاتوجه

 بود... دهیاو لرز یغرور و سخت نیا یبرا لگونین پسندوانهید دل

 لب زد: نیحز

 _ازم متنفر نباش...

 نگفت. چیلب به درون دهان فرو برد و ه پرهام

 بدهد. انیحسرت چند ساله پا نیو پرپشت او فرو برد تا به ا یمشک یپنجه داخل موها لگونین

 ...نیبو و سنگخوش یآن تارها انیانگشتانش م دنیداشت، لغز یکه چه لذت آخ

 .دیکش شیهاهیسکرآور و دلچسب او را به ر عطر

 محروم کرد؟ هایخوش نیاو را از ا رحمانهیب نطوریچرا ا ایدن

 ...ری_ازم فاصله نگ

 نتوانست مقابلش قد علم کند و جلودارش شود. ییروین چیه

 .دیپشت گردن او لب چسباند و پر از افسوس بوس شیصدایب یهیگر انیم

 .کردیم یبا قلب پرهام باز داشت
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 را کالفه کرده بود. او

 قولت بمون... ی... پایمراقبم باش ی_قول داد

کرد و با دور شدن از تن گرم پرهام  ییاو را ناچار به جدا شیپهلوها یپرهام بر رو یهادست فشار

 بر سرش آوار شد. ایدوباره وحشت دن

 آغوش بود و بس...؟ نیامن او ا یتنها خانه دیفهمینم یکس چرا

 کردند؟یم غیاش را از او درخانه چرا

 بغض گفت: با

 _دروغ گفتم... من بهت دروغ گفتم پرهام... ازم بگذر...

 شود. قیاو زد تا بر صورتش دق یچانه ریدست ز پرهام

 لگون؟ین یگیم یدار ی_چ

 کننده نجوا کرد: وسیو ما یطوالن یبعد از سکوت لگونین

هم از احساسم  یاذره یکنم حت یسع یکنم... هر چ رونیفکر تو رو از ذهنم ب تونمیوقت نم چی_من ه

 گفتم دروغ محض بود... ی... هر چشهیکم نم

 و کدر او دوخت. ظیغل یتر و براقش را به طوس یهاکرد و چشم یتلخند

 کرده بود؟ دشیناام

 داد. یقیعم یرا به سرما شیباره مهر و محبت از نگاه و دستان پرهام رخت بست و جا کی به

در قلبش فرو رفت و به ناگاه رمق از  اسیآغشته به زهِر بهت و انکار و  یریهمان لحظه ت ایگو

 وجودش گرفت.

 ...یکیانگشتان دست راستش مشت شدند جز  تمام

 سکوت باال آورد و سست گفت: یرا به نشانه آن

 _نگو...

 در کرد. یرا بست و نفس شیهاچشمغافل از اضطراب نهفته در حرکات او،  لگونین

 .دانستیخودش را به ندانستن زده بود را فقط خدا م ایاست  انیاطرافش چه در جر دانستینم نکهیا

 توانستیجمله م کیکرده بود را فقط با گفتن  جادیپرهام در وجودش ا یکه فقدان عالقه یمیعظ شکاف

 را پر کند. اشیاندک

 ش؟یخدا ایخودش لج کرده بود  با

 ...دانستینم
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 ...دانستینم زیچ چیآن لحظه ه در

 را رد کند... هایو نگفتن هایگفتن نیب کیمهم نبود که آن مرز بار گرید

 سرکش شده بودند... احساساتش

 وار گفت:خالف هشدار معنادار پرهام زمزمه بر

 _دوِست داشتم... دارم... و خواهم داشت...

بود تا  یرا فرش کرده بودند تلنگر نیکه زم یزییخشک پا یهابرگ یاز ارتفاع بر رو یزیچ افتادن

 .ندیپرهام پشت او را بب یفرو افتاده یشانه یرا بار کند و از باال شیهاچشم

 قلبش چنگ... یپشت لبانش خاموش شدند و دستش بر رو هاجمله

 برآشفت. دیدیچشمانش بود و م شیکه پ یزیرا گشاد کرد و از چ شیهامردمک

انداخته باشد و به همان اندازه احساس ندامت و  نییکوه بلند با سر خود را پا کی یکه از باال ییگو

 .اوردیاندوه و وحشت به قلبش فشار ب

 .دیکشیبود و کوتاه و مقطع نفس م ستادهیا شیدر جا حرکتیشوکه و ب سویآ

 بود... یاز هر لطافت و احساس یعار نگاهش

 .ستینگریرا م یگرید یو نامعلوم جا هدفینشده بود و ب رهیبه آنها هم خ یحت

 سر خم کرد. لگونیباالخره گردنش را جنباند و به سمت ن یول

و قلب  شکافتیرا م یکیتار سویآ یدر چشمان به خشم نشسته شیهابود که درخشش شعله یچه آتش آن

 !کرد؟یدخترک را سوزن سوزن م

 اشدهیلبان خشک و تک انیوارش از مهم نتوانستند مانع خروج آه ناله لگونین یبه لرزه افتاده دستان

 شوند.

 تمام شده بود... گرید

 بودند... دهیبه اتمام رس شیبرا گری... همه دیزندگ نیا ن،یزم نیا ا،یدن نیا

 .دیطلبیلحظه فقط مرگ را م نینداشتند و در ا یکدام ارزش چیه

پرهام نداشت و فقط آرامش قبل از طوفان  یافتاده هیسا یرا هم به چهره ینگاهمیتوان انداختن ن یحت

 .کردیمادرش را تماشا م

 .دادینم یخوب یمعن نیاز اندازه سکوت کرده بود و ا شیب سویآ

 بود. نیزم یواکنشش افتادن خودش بر رو نیدوم

 بماند. ستادهیچنان قلبش را سوزانده بود که دوست نداشت ا اشیاغیننگ دختر  نیا داغ
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 نبود... یکی نیا تریکار ،یاضربه چیو ه یشکست چیسالها ه نیا در

 .داشتینگاهش را برنم لگونیچشمان ن ینگران و خروشان آب یهاموج از

 ...دیدیو نبود عاطفه را م یزاریبار در آنها رنگ ب نیاول یبرا لگونین و

آنکه  یب داد،یتکان م نیاسف سر خود را به طرفکه با ت یپرهام فرو افتادند و در حال یخسته یهاپلک

 لب زد: د،یایب رونیاز دهانش ب ییصدا

 _گفته بودم... نگو...

 

 

*** 

 

عمارت  یمرگ بر فضا یفرا گرفته بود که انگار هوا یمیسحر را چنان سکوت عظ شیو م گرگ

 شده است. رهیچ

در آسمان در حرکت  اهیبزرگ س یهاها که مانند نقطهوار کالغجز پرواز حلقه یجنب و جوش چیه

 وجود نداشت. آمدندیکاج فرود م یدهیدرختان سر به فلک کش یهاشاخه یبر رو یبودند و هر از گاه

 پوشانده بودند. یزییرنگارنگ پا یهااز سطحش را برگ یمیاستخر کدر و لجن گرفته شده بود و ن آب

 .خوردندیو تکان نم ستادهیا اطیح یو بلند قامت در چند نقطه پوشاهیس یمردان

برگ از درخت هم  کیبه افتادن  یاطرافشان در گردش بود و حت یحال تمام حواسشان رو نیا با

 .کردندیتوجه م

 به سمت آن رفت. گاردهایاز باد یکیبه صدا در آمد و  یبیمه یبا صدا یدر آهن ناگهان

 گفت: یخشن یو صدا ییتندخو با

 ؟یهست ی_ک

 _باز کن سهراب.

 پسر؟ یی_تنها

 _آره.

 .دیبه دو نفر کنارش کرد و خودش عقب کش یااشاره مرد

گذاشت و  اطیو محکم قدم در ح یجد یااما چهره ،یآشفته و زخم یبا سر و وضع اریکه باز شد د در

 به سمت عمارت به راه افتاد. انشیبدون اعتنا به اطراف
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 کرد و پشت سرش به راه افتاد. یغرولند سهراب

 گفت: یبا اوقات تلخ دیچیپیدست چپش م شیرا به دور زخم بازو یدیسف یکه پارچه یدر حال ارید

پشت در نگه  دنیسوال پرس یمنو برا امیمادرم از حضورم آگاهه و خبر داده م ی_ده بار گفتم وقت

 .نیندار

 باز؟ هیچه سر و وضع نیمرد جوون. ا کنهینم بیع یکار_کار از محکم

 مغرضانه نگاهش کرد و گزنده گفت: ارید

 .کردمیرو جمع م مصرفتیب یابوهای یای_طبق معمول داشتم گندکار

 تا او تنها ادامه دهد. ستادیراه از حرکت ا یانهیو م دیچهره در هم کش سهراب

 وارد شد. یتوقف نیتردر خانه خود به خود باز شد و او بدون کوچک د،یکه به عمارت رس ارید

 بر علت شد. دیو سرد سالن هم مز کیتار یبود، فضا ختهیو به هم ر یعصب یکاف یهانداز به

 پرت کرد. نیزم یرا از تن در آورد و با ضرب بر رو شیپالتو

و آنها را  دیکش شیموها انیوار ممبل رها کرد و انگشتانش را شانه نیترکینزد یاش را روخسته بدن

 عقب برد.

 .دیکشیدار نفس مو تب نیسنگ

 را بلند: شیو صدا دیپلکان مغزش را خراش یباال و بر رو یاز طبقه یتق تق آرام یصدا

و بانو الماس تو اون عمارت درندشت و  میکن یزندگ یاخرابه نیما تو همچ دی... چرا بافهممی_من نم

 چرا داخل شهر؟ نجا؟یکنه... چرا ا یباشکوه پادشاه

از روان  یو اندک دیچیمشامش پ ریز مویل یحهیو را حانیاز عطر ر نیتند و خنک و دلنش یبیترک

 داد. نیرا تسک شانشیپر

 و سرما هم بر روح ناآرامش غالب شد. دیدر وجودش نجوش یحس مثبت چیحال ه نیا با

 نداشت؟ انیعمارت جر نیدر ا یحس زندگ چرا

 پسر... ی_باز هم که پات رو داخل نذاشته طوفان کرد

مقابلش چشم  یرهیشاهانه و ت یو عبوس به تک صندل یو ناراض ندیا ببسر بلند نکرد تا او ر ارید

 دوخت.

 بعد باالخره رخ نشان داد. یشد و کم انیزن جلوتر از خودش نما یتاب دار و مشک یموها

 .دیدرخشیم دهیو رنگ پر دیسف یاداشت و در قاب چهره یبرق مرموز اهشیس یهاچشم

 بود. یرکیو ز یگرینقش بسته و سرشار از موذ شیهاکنج لب یکج لبخند



 

 behtarinromanha.irبرای دانلود جدید ترین رمان ها به وبسایت بهترین رمان ها مراجعه نمائید .                                     658

 اشر : بهترین رمان هان                          ندوری: زهرا با سندهینو                   طوفان)جلد دوم ماه خاموش( راثیرمان: م

 هانیبا تمام ا یول داد،یپوستش نشان م یرو یو سطح زیر یهاو چروک نیزمان اثر خود را با چ گذر

 در چهره داشت. یخاص تیهنوز جذاب

 پا انداخت. ینشست و خونسرد پا رو یهمان صندل یرو نهیطمان با

 شده بود. دهیکش نیزم یو براقش رو یلباس مشک یدنباله

 ...یمشک ،یمشک ،یمشک

 ...خوردیرنگ دلمرده به هم م نیداشت از ا اریحال د گرید

همه  د،یاز مرده تا زنده، از ماه تا خورش وان،ی_چون الماس همه جا چشم داره پسرم... از انسان تا ح

 هام!اون زن رو باور دارن... الماس پشت دوستانش پنهان شده، من پشت قدرت

 شکسته شدن را نداشت. الیخ ارید سکوت

بود ادامه  اهیس یو ترسناک خود که نماد مار بایزد و بدون چشم برداشتن از انگشتر ز یپوزخند زن

 داد:

 به وقتش... زیبود. همه چ میما خواه یاون عمارت و پادشاه یصاحب اصل ی_عجله نکن. به زود

 گفت: ظیلغزاند و غل ارید ینگاه تند و بدون انعطافش را رو ناگهان

 بهش نگو بانو! گهیمن، د ی_جلو

 افکند و به دفاع از خود بر آمد: ریبا تشر او سر به ز ارید

 نبود. اونجا عادت کردم... ی_اراد

 عادتت رو ترک کن. نجای_ا

 مادر. نطورهی_هم

 _حاال من رو نگاه کن.

 شد. رهیرد و مستبد زن خس یو به چهره دیو با اکراه به باال قد کش لیمیب ارید نگاه

 کرد؟یرا احساس م قشیعم یریاو هم دلگ ایآ

 ...یریو سختگ یو خشک نهیهمه ک نیاز ا ریدلگ

 از نبودن مهر و محبت و نرمش... ریدلگ

 ...اهشیس یهاعمارت و آدم نیاز ا ریدلگ

من؟ نگو که باز  شیپ یاومد نیو مال نیچرا خون ه؟یاافهیچه ق نیا ن؟یکرد کاریچ نمی_حاال بگو بب

 ...ارید نیخراب کرد

 زخم دردناکش فشار داد. یتر روداد و پارچه را محکم رونینفس خود را ب یبا کالفگ ارید
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 روز انداخته بود... نیبود که عمدا خودش را به ا نیاز آن ا تردردناک

 بر سواالت مادر بود. دییمهر تا سکوتش

 فرو خورده دندان قروچه کرد. یشد و با حرص دیزن ناپد یدانهیپل آرامش

 :دیغر یعاص

 شده؟ ی... باز چاری_حرف بزن د

و  ختهیر یزد به هر چ شیو آت دیپرهام سر بزنگاه رس شهیبشه مادر من؟ مثل هم یچ یخواستی_م

 خودمم لب پرتگاه بود... ی... فقط شانس آوردم... پامیساخته بود

 ه؟ی_منظورت چ

 گفت: یعصب ارید

تنهاست و سر مادرش و پرهام هم گرمه برنگشتم عمارت  بایمطمئن شدم دختره تقر نکهی_بعد از ا

سهراب راهمو کج کردم سمت سگا. به هر حال خودم اونا رو  یمحفل و بعد از خبردار کردن آدما

محافظت شده بکشنش  یدختره رو از منطقه میکنم... صبر کرد کاریچ دونستمیآموزش داده بودم و م

 ...رمردهیکلبه. اون پ هیبه  میدیرس میزده. ردشو گرفت بشیغ میمتوجه شد هویکه  رونیب

 س؟ی_ادر

و کارشو تموم  میدیدودمانمون رو بده به باد... به موقع سر رس ی_آره. انگار اراده کرده بود همه

 .کنهینم دمونیتهد سیاز جانب ادر یخطر گهیبه بعد د نی. از امیکرد

 _خب، بعدش؟

 دایاون پرهام المصب پ یآورده بودن تا کارشو بسازن سر و کله ریکه پسرا دختره رو گ ی_درست وقت

 بشه... یالزم بود تا نقشه عمل هیثان یشد... فقط س

 به سر و وضع او اشاره کرد و گفت: زن

 ؟ی_خودت چ

 مشت شد. یصندل یدسته یرو ارید دست

 بتمیغ لگونیم باشم، پس با وجود زنده موندن نپرها رسانغامی_اون شب قرار بود من مراقب دخترا و پ

نشون بدم که  یبود. مجبور شدم چندتا خراش رو سر و صورتم بندازم و جور زیو شک برانگ یطوالن

 نتونستم برگردم عمارت. نیهم یخودمم تو دردسر افتادم و برا

 دهیشده از سقف د ختهیهم فشرد و به چلچراغ بزرگ و پر زرق و برق آو یرا رو شیهالب زن

 دوخت.

 داشت: یتیاز خصومت و بدن یبیوزن عج شیصدا
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الماس کردم که دردش تا آخر عمر خون به جگر  ردلیش رانِ یم بینص یشب چنان زهر هی_تو 

و آرامششون...  ندهیبندازه رو اعتبار و آ هیتلنگر داشت تا سا هیبه  ازی... خزانش هم فقط نارهیمادرش ب

 زرنگشچرا مثل مادر  نه؟یبینم بیاون دختره آس کنمیم یخونش... چرا هر کارهم ریاما فرزند غ

 مصونه؟

بسته و لرزان  یهاپشت پلک شان،یهاآدم یپا یجلو لگونیپر سوز ن یهاهیگر ریلحظه تصو کی یبرا

 انداخت. هیسا ارید

در  شیپا کی شهیو هم شدندیم یاز اشک پر و خال دیبا قهیچه بود که دم به دق یآب یهاآن چشم گناه

 مرگ قرار داشت. یجاده

 :دیپرس نیاندوهگ القلبشیبه مادر قس رهیباز کرد و خ چشم

 هاش؟ چرا خود الماس نه؟_چرا بچه

 تلخش آرام گفت: ییبا همان پوزخند کذا زن

از  زتریاز عشق... عز زتری... عززشنیمادر همه چ کی یهابچه یول زم،یپسر عز یفهمی_تو نم

 ...زشنیالماس، همه چ یهااز جان خود آدم... بچه زتریبرادر... عز ایخواهر 

 .ستادیا اریآلود و محزون دصورت اخم یو موشکافانه رو قیبعد چشمانش دق و

 .ساختیپسر را آشکار م یانگار تمام رازها زشیت نگاه

 پنهان شدن از آن وجود نداشت. یبرا یمکان چیه ارید یآن لحظه برا در

 و گفت: دیدار خندحرص یپر تمسخر و کم زن

رو کت بسته  رانیآراگون به عمارت "خودت" م یدلت براشون سوخته؟ خوبه اون شب حمله هی_چ

افتاده بود، قبل از دهن باز کردن و لو دادن ما  ری"تو" هاتف رو که گ ای... یداد هانهیگرگ لیتحو یبرد

 !یو کنار الماس بود... "تو" چشم و گوش ما تو عمارت محفل یکشت

را  اریگوشخراشش مغز د یو صدا شودیم دهیکش یاتخته یبود که رو یمثل ناخن دوارشیتاک ی"تو"ها

 .کندیمخدوش م

 قابل تحمل... ریآزاردهنده و غ همانقدر

 گفت: یبه راه افتاده بود را پاک کرد و به سخت اشیشانیکه از پ یسرد عرق

 _باشه... باشه... ادامه نده...

 بار سر تکان داد.لب زن باال رفت و تاسف یگوشه

 آمد. اریمحکم و کوبنده به سمت د یهاشد و با گام بلند

 .فشردیهم م یپسر داشتند که آنطور با عذاب پلک رو یآن پاها حکم ناقوس مرگ را برا یصدا ییگو
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 کوباند. یصندل یدسته یرا دو طرف او رو شیهاخم شد و دست ارید یرو

 آن کرده بود: یهم چاشن ریتحق یداشت کم یخاص تیتحکم و جد شیصدا

وقت تحت  چیوقت دلت براشون نلرزه... ه چیاون آدما که ه نیقول فرستادمت ب نیبا ا شی_چند سال پ

 ...ااااری... منو نگاه کن دیریقرار نگ ذارنیروش م یحماقتاشون که اسم مهربون ریتاث

 را باز کند. شیهارا مشت کرد و صورتش را تکان داد تا چشم ارید فک

 پرخاش ادامه داد: با

 تر رامونا... من، مانتراااا!خواهر بزرگ ا،یمنم! من، دختر آند یواقع ی_بانو

 .دیعقب کش نیصورت او را رها کرد و خشمگ یضرب چانه با

 .کردیم جابیا تیبود که موقع یاز آن شتریب تشیعصبان

 لبش به راه افتاده بود. یاز گوشه یظیرنگ و غل اهیس عیما

 برداشت و آن را با نوک انگشت پاک کرد. ارینگاه از د یکفر

 .کردیم دادیاز قبل در چشمانش ب شیب نفرت

تقاص ظلم مادربزرگ و مادرش به من رو  دیاالنسان با... اون ناقصرسهی_اما نوبت خود الماس هم م

 !شورمیمبده... من خون رو با خون 

 داد. هیتک اشیصندل ینرم و شاه یبرگشت و بعد از نشستن سرش را به پشت شیجا سر

 .شدیکه مو بر تن آدم راست م خوردندیو تاب م چیدر هم پ یچنان زنده و واقع شیموها

 .آشفتیصحنه برم نیا دنیاز د یهم گاه ارید یحت

بهش مشکوک بشه. البته  نیزبیباز اون پرهام ت نکهیبلند شو برو. قبل از ا یندار یاگهی_اگه حرف د

 .دنیاسم منو فهم گهیمطمئنم که االن د

 ...لگونی_اما ن

گرم  ی... از تو که آبکنمیم دایزدن اون دختر پ نیزم یبرا گهیروش د هینشنوم، خودم  یچی_ه

 ...شهینم

 را باالتر برد و کالفه گفت: شیمکرر او ولوم صدا یهایخسته از امر و نه ارید

 ...ینیانداختنش نقشه بچ ریگ یباشه برا یازین گهی_فکر نکنم د

 .دندیاو چرخ یمانترا در آن لحظه باز شدند و به سرعت رو چشمان

 ه؟ی_منظورت چ

 دوخت. نیو کدر زم رهیت یهایو نگاهش را به کاش دیو ملتهب خود کش سیبه گردن خ یدست ارید
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 ..."شهیگرم نم ی"از تو که آب

 شده بود. میمانترا باالخره تسل یهاهیو کنا شیبرابر ن در

 .شدیبه وفور در حرکاتش مشاهده م یو فرسودگ یخستگ

 ...یخوایکه تو م شهیم یزی... همون چیرسیات م_باالخره به خواسته

 گفت: مالحظهیهشدار دهنده و ب مانترا

 ار؟یشده د یبکشم؟ چ یاتازه ینقشه دی_چرا نبا

 شده بود. نیسنگ ارید یبرا دنیکش نفس

 لب زد: رفتیدرون خود کلنجار م ضیکه با احساسات ضد و نق یحال در

 آرا، خودش خودش رو نابود کرد...جهان لگونی... نستیاون دختر ن ینابود یبه تالش برا ازین گهی_د

 طلبانه زد.جاه یمانترا بازتر شد و با مکث لبخند یشده زیر یهاچشم

 

 

*** 

 

 ؟ی_از کِ 

 .سوزاندیشده بود و تمامش را م یآتش یدرونش کوره تیو عصبان رتیفرط ح از

 ...یکردیدرنگ م دینبا شیهاچشم در

 ...یشدیم خکوبیبود که در جا م دهیاز سرما و انجماد رس یبه حد چون

 بود. شیبرا یخوب هیتشب سنگ،

 :دیگرفت و آرام پرس یقیدم عم پرهام

 ؟یچ ی_از کِ 

 .شدیم نییآتش باال و پا یمثل اسپند رو سویآ

 .گرفتیو رنگ م دادیحرص رنگ م از

 گفت: ینیسهمگ ادیو با فر دیبه سمت او چرخ تند

 ؟ینگفت یزیو به من چ یدیفهم یاز ک ؟یدونستیم ی_از ک

 آمد که حرف بزند... پرهام
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 را دعوت به آرامش کند... او

 اش را صاف کرد و کوتاه گفت:گرفته یتنها صدا اما

 نگذشته... یلی_خ

کرد  واریو د نیزم یرا جارو کرد و هر چه بود و نبود را روانه زیم یچنان رو سویآ قراریب دست

 به عقب برداشت. یآنها پرهام قدم بیمه یکه از صدا

 انیم یکه آتش دیکشیمبرافروخته شده بود و زبانه  زیآمخشم یاشعله سویجانسوز چشمان آ یسرما در

 .کردیم یبوران را در ذهن پرهام تداع

 پرهام قد علم کرد و کبود گفت: یجلو

 !ـرت؟یغ یاسطوره یسال؟ چرا بهم نگفت هیماه؟  هیهفته؟  هی_

 .یپرهام کم کم در هم گره شد و نگاهش جد یهااخم

 آورد. نییرا از مچ گرفت و از عمد با فشار پا سویآ دواریباال آمده و تهد دست

 زور او شد. میاما باالخره تسل کردیمقاومت م سویآ

 چون دارم مراعات حال... گمیبهت نم یزی_به قول شوهرت... حرمت نشکن. چ

حرف  انیبمانند به م بینصیآن ب دنیهم از شن گرانیبود د دیوحشتناک که بع یبا همان تن صدا سویآ

 او آمد:

 تو سرم شده... یفقط بگو چه خاک !یام رو کنمراعات من و بچه خوامی_نم

 عذاب خودش شده بود و هم او... یهیپرهام هم ما سکوت

 شده توسط خزان را نگاه کرد. یخط خط یهایواریآوار شد و مسخ شده کاغذ د نیزم یرو سویآ

 راه را اشتباه رفت...؟ یکجا

 غافل شد...؟ لگونیاز ن کجا

 .کردیا خراب محال پرهام ر شتریحال خرابش ده برابر ب نیا

 فراموش کند. هایراحت نینبود که بتواند به هم یزیامروز چ یآشفتگ

 دار گفت:خش سویاو گذاشت که آ یشانه یاز پشت دست رو مردد

 برادر؟ ی_چرا... آبروم رو حفظ کرد

 که بخوام حفظش کنم. دمیند ییآبروی_من ب

 و نگاه کردن در صورت او را نداشت. دنیچرخ الیخ سویآ

 بود: یهمچنان زخم شیصدا
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 کنه؟یامتحان م انمی... چرا خدا منو با عاشق کردن اطرافامگهید زیعز هی گه؟ید یایمد هی_

 از داخل کش او نشست. ختهیر رونیب یموها یگر پرهام رونوازش انگشتان

 نجوا کرد: یلبخند تلخ با

 !؟یترسیبهم م زانتی_من انقدر بدم که از سپردن عز

 گونه بود.که مزاح شیصدا

 .دیدواند و ناخودآگاه وجدانش را به آتش کش سویاشک را به چشمان نادم آ اما

 گفت: یمانیو با پش دیدو پا خم شده بود تن یکه رو یو دستان خود را به دور پرهام دیچرخ

 نبود... نی_خدا شاهده منظورم ا

 .کردینم غیطبق معمول محبتش را از او در پرهام

 وارد شود. یکرد از در مهربان یاو هم که شده سع یفرو نشاندن روح به برزخ افتاده یبرا

 .دهدیامانش نم هیو گر لرزدیم دیمانند ب یدر اتاق کنار لگونیکه ن دانستیم

 .رهیبم دی... پرهام از دلت خبر نداشته باشه که بادونمی_م

 بود. دهیفایب شبیمنحرف کردن او از اتفاق د یتمام تالش پرهام برا انگار

 :دیملتمس به چشمانش زل زد و پرس سویآ چون

 ؟یکرد کارشیچ ؟یگفت یبهش چ یدیفهم ی_وقت

 اش روان شد.گونه یاز اشک رو یگرید یقطره

 تو گوشش؟ ی_زد

 کرد. یاخفه یو ناله دیچیدر هم پ دلش

 ؟یاش کرد_خفه

 بار تشر زد:شماتت پرهان

 !سوی_آ

 به جان خود افتاد. فشیظر یهابا مشت سویآ

 تحمل کند... توانستینم

 نداشت... شیرفتارها یرو یکنترل چیه

 .دیچیپیپرهام جدا شده بود و به خود م از

 ...کندیم نیچن تیاز سر شکا ایدهد که او درد دارد  صیتشخ توانستینم یحت پرهام
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 و به سمت در رفت. دیپر شیمانند فنر از جا سویاش دارد که آنگه حرکتیب کجایکرد  یسع

 .دیترسیفشانش مآتش یاز فوران دوباره پرهام

 برود. لگونیقصد داشت به سراغ ن سویآ

 کرد منصرفش کرد. یدنبال او به راه افتاد و سع به

 .سویآ یشیم مونیبعدا پش یگیم یزیچ هی یهست ی_االن عصبان

 ...کنمین مروش سررهیدختر خ نیبا ا فموی_نه اتفاقا االن وقتشه... من تکل

 !نیآرشاو ستم؟ی_صبر کن، مگه با تو ن

 گفت: یرا گرفت و با تند سویآ یجلو نیآرشاو

 سرتون. نیاش خونه رو گذاشترو برسونم مدرسه رانیساعت رفتم م مین نجا؟ی_چه خبره ا

 را گرفت. شیهاماند و او محکم دست جهینتیب نیعبور از کنار آرشاو یبرا سویآ یهاتالش

 راهم برو کنار و ولم کن..._از سر 

 نداشت. شیدر صدا ینرمش چیه نیآرشاو

 حالت سرزنش کردن به خود گرفته بود. شتریب

 دختره عاشق شده که شده، قتل که نکرده! کار؟یچ ی_ولت کنم بر

 شوکه کننده نداشت. قتیحق نیاز ا یخودش هم دل خوش نیآرشاو

 از هم بپاشد. تیاش در اوج عصباناجازه دهد کانون خانواده توانستینم یول

 :دیترک یمانند بمب ساعت سویحرفش نه تنها زنش را آرام نکرد بلکه آ نیا

 _دخترت عاشق برادر من شده! برو کنار...

 شیرها اریاختیکه دستان او از درد شل شد و ب دیکوب نیآرشاو ینهیتخت س رحمانهیمحکم و ب چنان

 کرد.

 .کندیچه کار م دیفهمیرا گرفته بود و نم سویچشمان آ یخون جلو واقعا

 را چرخاند در باز نشد. رهیچه دستگ هر

 در کوفت و با عتاب گفت: یرو نیخشمگ

 درو تا خودم نشکستمش... نیباز کن ا لی_ن

 .گرفتیرا م یاشماره شیهاهقهق انیکنج اتاق نشسته بود و م لگونین

 را به گوشش چسباند. یگوش عیزد و سر یالرزه سویداد آ از
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 مغزش را تصرف کرد. مانینر میپر از آرامش و مال یصدا

 .زمیعز یاز ما کرد یادی ؟ی_چشم آب

 ...یی_دا... دا

 .دادینم لگونیمجال حرف زدن را به ن هیگر

 نگران گفت: یدر جا رنگ عوض کرد و با درنگ مانینر یصدا

 ؟یکنیم هیگر ل؟ی_ن

 ...هیعصبان یلی... خدهیمامانم فهم یی_دا

 ؟یزنیحرف م یاز چ زم؟یعز دهیرو فهم ی_چ

 را انداخت و باعث شد با حرص و اضطراب لب بگزد. مانینر یدوهزار لگونیبدون حرف ن سکوت

 گفت: یشاک

 گفته بهت؟ یزی_چ

 بد واکنش نشون داده... یلی_هنوز نه... اما خ

 آروم کنه؟ قهیمادرتو دو د ستین یکیبرگ چغندره تو اون خونه؟  نی_پس آرشاو

 زهرخند زد. هیگر انیم لگونین

 ؟یزنیحرف از بابا م ینشده، بعد تو دار فشیپرهامم حر یحت یی_دا

 !لگوووونی_ن

 هم برسد. مانیبلند بود که به گوش نر یاز پشت در آنقدر سویآ ادیفر یصدا

 ...مایافتاد یریچه گ نی_ال اله اال هللا... بب

 ... من...یی_دا

به هم  شتریرو ب سوینزن که آ یخودمو برسونم اونجا... فقط حرف تونمیتا شب م نمی. ببلینگو ن یچی_ه

 !ریزبونت رو بگ یباشه؟ فقط جلو لگون،یساکت باش ن زه،یبر

 گفت. یاو باشه دیدرمانده آب دماغش را باال کش لگونین

 متعددش بود. یهابوق یفقط شنونده قطع کرد و او مانیرا نر تماس

 کج شده و سستش خود را به در رساند. یترس و لرز بلند شد و با زانوها با

 بود. برهیدر حال و یمثل گوش رهیچرخاندن قفل در دستگ نیح دستش



 

 behtarinromanha.irبرای دانلود جدید ترین رمان ها به وبسایت بهترین رمان ها مراجعه نمائید .                                     667

 اشر : بهترین رمان هان                          ندوری: زهرا با سندهینو                   طوفان)جلد دوم ماه خاموش( راثیرمان: م

در چهارچوب ظاهر  سویدر طاق به طاق باز شد و آ د،یکه در را از قفل آزاد کرد و کنار کش نیهم

 شد.

 .دیکشیو نفس م کردیاو را نگاه م انهیوحش

 بود... لگونیگوش ن ریمحکم ز یدهیکش کیکه نشان داد خواباندن  یالعملعکس نیاول

 .دیمچاله شد و بغضش ترک لگونین قلب

 .ندیرا نب یگرید زیچ سویآ یبرسد و جز پاها اشقهیاش به آورد که چانه نییپا ییرا تا جا سرش

 .ستیگر صدایگذاشت و ب سویآ یلیس یجا یخود را رو دست

 دست مادرش نبود که... ینیسنگ بحث

 او بود... یاش جلودردش بخاطر غرور نابود شده و اعتماد بر باد رفته تمام

 مرتعش گفت: ییبا صدا سویآ

 ؟یی_تو همون پروشا

 از آن امکان نداشت... شتریشکست که ب لگونیاز ن یسوال به ظاهر ساده چنان قلب نیا

 زمزمه کرد: سوختهنهیشد و س کیبه او نزد یگریم دقد سویآ

 ؟ی_تو دختر من

 ...بود

 نبود؟

 نبود؟ گرید

 او را از دست داده بود؟ یو محبت مادر تیحما شهیهم یبرا یعنی

 ؟ییسویآ یپرورده_تو دست

 زد به جانش و هر چه توان داشت را ربود. شترین سویبس آرام آ یصدا

 .کردیمعصومانه به خود گرفتن افاقه نم یو چهره هیگر

 لباسش را در چنگ گرفت. یاو زانو زد و گوشه یجلو

 زد: ضجه

 _مامان...

 هراس داشت. شتریآور مادرش ببلند و رعب یفروکش کردن صدا از

 توام با اضطراب مانند خوره به جانش افتاده بود. یبد ترس
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 ...گرفتیو سکوت م ییویایهیرا با ب ماتیتصم نیو بدتر نیترسخت شهیهم سویآ

 داد. ینه نگاهش کرد و نه جواب سویآ

 و دامن لباسش را از دست او خارج کرد. دیآرام کنار کش فقط

 ماتش برد. لگونین

 شده بود. واریبه د سویاز حس آ ینگاه سرد و خال خکوبیم

 ...زدیم ادیدوباره فر کاش

 ...ختیریاتاق را به هم م کاش

 ...کردیهم نوش جان صورتش م گرید یلیس کیکاش  اصال

 ...ستینگرینم یاو به نقطه ستادیایصاف و صامت نم نطوریا اما

 تر بود.تر و ترسناکدردناک یاهیواکنش از هر تنب نیا

همان دست گذاشته بود و آنجا را  یبازو یرا رو اشیشانیدستش را به درگاه چسبانده و پ کی پرهام

 .کردینگاه نم

 سوق داد و به سمتش آمد. لگونیبه ن سویرا از آ گرشخینگاه توب نیوآرشا

 سر افکنده آن را گرفت. لگونیرا دراز کرد و ن دستش

 .کردیمرد هم خجالت م نیچشم در چشم شدن با ا از

 و آمرانه گفت: روحیب سویکه عزمش را جزم کرد و بلند شد آ نیهم

 .یگردی_تهران برنم

 .ردیبگ لگونیسست ن یبود که دوباره حس را از پاها یحرفش به قدر شوک

 اش دارد.تا سر پا نگه دیبغل او را گرفت و باال کش ریو به موقع ز دهیترس نیآرشاو

 ثابت مانده بود. سویآ حالتیب یچهره یرو لگونین رانیح نگاه

 ؟ی_چ

 زد: تریدوم را کار یضربه سویآ

 یکه خواست یو بعد هر جهنم یدیدر بذاره تو جواب مثبت م نیکه پاشو از ا یخواستگار نی_به اول

 خونه نه. نیفقط ا ران،یا یمازندران... هر جا نی... تهران، اصفهان، همیریم

 سویشده در لحن آ نینشزمان با خشم نامش را تشر زدند اما تحکم و لجاجت تههم نیو آرشاو پرهام

 ...ستین یحرف سرسر ای یوخش کی نیاست و ا یکیکه حرفش  دادینشان از آن م

 رساند. سویجدا کرد و تلوتلوخوران به آ نیخود را از دستان آرشاو یبه سخت لگونین
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 .دیچرخیسو و آن سو م نیشدت بهت زبانش بند آمده بود و فقط چشمان ناباورش به ا از

 شده بود لب زد: یاز حد مهتاب شیب یدیکه از سف یتامل با رنگ یاز اندک پس

 ... بگو...گهیبار د هی_

 در چشمان مبهوت او زل زد و حرفش را تکرار کرد. یمحکم و جد سویآ

 مصرانه و ترسناک بود. شیصدا

 ...دیدور از ترد به

ات نبود عشق ... بهانهیخونینم یات درس بود که اونم درست و حساب... بهانهلگونین یکنی_ازدواج م

 ...یندار یابهانه گهیدخترم... د یندار یابهانه گهی... دیقبل از ازدواج بود که اونم گند زد

 پخش شد. لگونین ینهیدر س دیمانند اس غصه

 رتیاز قبل در مرداب ح شتریو ب دیسخت و خونسرد او را کاو یچهره گریدور د کی اشرهیخ نگاه

 فرو رفت.

 .گفتیم دیبا یگرفته بود، ول نفسش

 .کردیو خودش را راحت م زدیحرفش را م دیبا

 سماجت گفت: با

 !کنمیجز پرهام فکر نم ی_من به کس

 :دیلب فشرد و غر یاز حرص لب رو سویآ

 بگو... گهیبار د کی دمی_نشن

 زد. شخندین ارادهیبود که ب دهیرس یحسیو ب ییپروایاز ب یبه حد لگونین

 کالمش با قبل فرق داشت: یو بو رنگ

 !یخانوم سلطان یدی_همون که شن

 را گرفتند. شیپرهام از پشت دور او حلقه شدند و جلو یهابکند دست یکار سویآ نکهیاز ا قبل

 دوخت. لگونیرا به ن رشینگاه غضبناک و متغ سپس

 :دیکش ادیاز قرار گرفتن در آن حصار تنگ فر یعصب سویآ

 نکن! ی_دهنت رو ببند پروشاااا... با اعصاب من باز

 به؟یمن ع یفقط برا ؟یستیگناهه؟ پس خودت عاشق بابا ن یعاشق ه؟ی_چ

 نکرد. یاکوبنده نامش را صدا زد اما او توجه نیآرشاو
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 :دیگستاخ شده خروش لگونِ یرا بند جانش نگه داشته بود بر سر ن سویآ یکه به سخت پرهام

 _خفه شو تا خودم نزدم تو دهنت.

 زد: غیج لگونین

 _چرا؟

 !یگیشر و ور م یدار یادی_چون ز

 شر و ور؟ یگیمن به خودت م ی_به عالقه

 پرخاش کرد: سویآ

 ؟یاریمنو باال م یاون رو یچرا دار ات؟ییبه دا لگون؟ین ی_عالقه به ک

 واقعا درمانده شده بود. لگونین

 کرد؟یحد سرسختانه رفتار م نیتا ا هیقض نیمادرش با ا چرا

 و گفت: دیخند کیستریه

 من! ییبا من نداره... پرهام برادر توه نه دا یکه اون نسبت یدونی... خودتم خوب مستیمن ن یی_اون دا

 به اسم تو ندارم! ی... منم دخترستمی_پس منم مادرت ن

ماند و قدم از  یباق شیخورده بر جا کهی لگونیجوابش را داده بود که ن ظیو پر غ حانهیچنان صر سویآ

 قدم بر نداشت.

 .دیها کرد و عقب کشو بحث و جدل مادر و دختر، او را ر سویخسته از مهار آ پرهام

 را بزنند. گریکدی دیراحت ق نیچن نیبرسند که ا ییبه جا کردینم باور

 داشت. لگونیاز ن عانهیو مط نیشرمگ یو رفتار سویتر را از آواکنش عاقالنه کی توقع

 گفت: دیناام

رو  گهینذارم هم د کنمیم یو سع ستادمیا نجایخودم که ا یبرا یهر دوتون... حت ی_براتون متاسفم. برا

 ...دیپاره کن کهیت

 او را نگاه کردند. یدو زن با رنجش و دلخور هر

 ...خواستندیخودشان م یاو را برا تیهر دو حما دیشا

 از شماتت نکردن دختر گناهکارش... ریدلگ سویو آ نجایآزرده از سکوت او تا به ا لگونین

 رفت. رونیاز اتاق ب یگریحرف د چیبه هر دو انداخت و بدون زدن ه ینینگاه سنگ پرهام

 به آن دو پشت سرش اتاق را ترک نمود. یبا تاسف سر تکان داد و بدون انداختن نظر نیآرشاو
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 خسته و کالفه شده بود. زیانگبحث نفرت نیهم از ا او

 .اوردیتلخ و مکدر او و پرهام را تاب ن یهانگاه سویآ

فرو افتاده به سمت در  ییهاکه انبار باروت شده بود برداشت و با شانه لگونیرنجورش را از ن نگاه

 رفت.

 با پوزخند پشت سرش گفت: لگونیشود به دنبال پرهام برود که ن رید نکهیقبل از ا خواستیم

 خانوم... سویآ ی_جوابم رو نداد

 ..."یخانوم" و "خانوم سلطان سوی"آ

کندند و  رانیرا و سویآ یروز غرور و بزرگ کیدست به دست هم داده بودند که در  زیهمه چ چرا

 نند؟یبنش شیهارانهیو یرو

 خودش کرده بود... اصال

 ...گرینه کس د خواستیخود م یخدا را هم برا لعنت

 نگاه کرد. انگرشیعص لگونیشکسته به نو دل برگشت

 .شناختیرا نم او

 .شناختیرا اصال نم شکستیو نمک خورده نمکدانش را م ستادهیا شیکه تمام قد جلو یدختر نیا

 با جنون گفت: زانیراشک لگونین

 ؟یندار یعاشق یمگه خودت ادعا ه؟یکه گناه عاشق بودن من چ ی_نگفت

 از درونش هشدار داد: ییصدا

 ..."نیرفت یکاف ی... به اندازهستی... اون زن حالش خوب نلگونی"بسه ن

 آنها را تر کند. یتا اندک دیکش شیهالب یرا رو آبشیرا باز کرد و لب ب اشدهیدهان خشک سویآ

 ...ینرم یاز کم غیدر یول

 محسوس تکان خورد. شیگلو بکیس

 گفت: دلمرده

 ...ی_تو با من فرق دار

 قوت گرفت. لگونیزهردار ن پوزخند

 درونش نبود. یهازدن بیبدهکار نه گوشش

 ...ردیرا بگ زشیزبان تند و ت یجلو دیبا گفتیبرده بود که م ادیرا هم از  مانینر یهاحرف یحت



 

 behtarinromanha.irبرای دانلود جدید ترین رمان ها به وبسایت بهترین رمان ها مراجعه نمائید .                                     672

 اشر : بهترین رمان هان                          ندوری: زهرا با سندهینو                   طوفان)جلد دوم ماه خاموش( راثیرمان: م

 چون تو رو به زور عاشق کردن؟! دیشا ای تره؟نی_فرق دارم؟ چرا؟ چون خون تو از من رنگ

 "به زور عاشق کردند..."

 و چشمانش پر از اشک شد. دیبردند که آنطور از دم و بازدم دل بر غمایرا به  سوینفس آ ییگو

 احساس کرد. اشنهیدرون س یوحشتناک ینیرفت و سنگ نیعضالتش از ب انقباض

 سر خورد. واریکه رنگش را پراند و با چشمان گشاد شده کنار د دیرس یاز فشردگ یبه حد قلبش

 ختنیفرو ر یبه سمت در بردارد و برود ول یقدم ییاعتنایبود که خواست با ب یآنقدر عصب لگونین

 ضربانش را گرفت. سویآ یناگهان

 زد: ادیو وحشت زده فر دیخواب طوفانش

 _مامان!

 سرش نشست. یو با ناله باال دیسمت او دو به

 .کردیم ریس یبیعج یحسیدهانش باز مانده و در خال و ب آسسو

 مکث بلند شد. یدوخت و بعد از کم شیایو ح شرمیاش را به دختر بپژمرده نگاه

 کردند؟یاستفاده م یشگیاز همان نقطه ضعف هم شهیچرا هم نامردها

 و رنجش بود. اسیهمچنان پر از  مانیپش لگونِ یبه ن نگاهش

 نکوهش زمزمه کرد: با

 اشتباه کردم... تتیترب یجا هیمطمئن شدم که  گهیبه گردنت داشتم... حاال د ی_حق مادر

 

 

*** 

 

 .ستینگریمواج و متالطم مقابلش م یایدردر هوا به  ستادهیرا در باد رها کرده بود و خود ا شیموها

 یها حس خنکبخاطر فرو رفتن در شن شیو انگشتان پا دادیمشامش را نوازش م اینمک در یبو

 .کردندیوجودش م یرا روانه یبخشآرامش

 انداخت. دشیبرهنه و سف یپاها یرا رو دشیها نشست و دامن بلند لباس سفشن یرو آرام

 با غم نگاه از او گرفت و به پرهام غرق در فکر دوخت. نیآرشاو

 .کردندیم شیبودند و از دور تماشا ستادهیا سویدو با فاصله از آ هر
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 ؟یکردیم کاریچ ی_تو بود

 که قرار داشتند برگشت و با درنگ، گردن به سمت او چرخاند. ییپرهام به جا حواس

 _گذشته رو؟

 _آره.

 گفت: یبا پوزخند و تلخ پرهام

 محالمه مرد. یکه براش رقم زدم از آرزوها یبد ی_پاک کردن گذشته

 نگو پرهام. نطوری_ا

 شد و سرد گفت: رهیخ ایدر کرانیبه ب پرهام

. اصال حق ینرسوند سویبه آ یآزار چیتو ه نکهیا قتیباشه؟ اما حق ستم،ین نایدادت و ا نی_اهل تسک

 صیمنم... متنفر و حر دهیکه کش ییایتمام بدبخت. اما مسبب ینسبت به گذشته رو ندار یناراحت چیه

رو به  نیرو از ا اشیرو دنبال کرد. من بارها زندگ سویتمام عمر آ یبودن من و برادرم بود که نحس

به  لیدل یتون رو ازتون، آخرش هم تو رو از اون! حتاون رو کردم. اول اونو از تو گرفتم، بعد بچه

 شما تو گذشته هم پرهام بوده... یعاشقانه ایهم خوردن روابط دوستانه 

 آورد. نیبه لب آرشاو یلبخند محو کردیبار خود م راهیکه بد و ب اشیو عصب ریدلگ اندازهیب لحن

 گفت: اشیافراط یبا صبور شهیاو را فشرد و مثل هم یشانه

مرد  یکنیبا خودت م هیچه کار نیا م؟یبهت زد یتا حاال حرف سویگفته؟ من و آ یزیبهت چ ی_کس

 ؟یحساب

 :زدیهنوز عبوس حرف م پرهام

تو رو  یکس ی. وقتدهیرو عذاب م امیوجدان کوفت ارنیکه به روم نم نیالمصب... هم گهید نهی_د هم

 ره،یگیم نیکه دست خودت نبوده و مقصر پشتش من بودم به باد توه یشیسال پ زدهیبخاطر اتفاق س

 نشو! چمیپاپ ن،یسوال. از دست خودم بد شکارما آرشاو ریز رهیمن م یمردونگ

 از تاسف تکان داد. یو و سر دیخند محابایب نباریا نیآرشاو

بزنه تو گوش اون زنه اسکارلت. بگو آقا  کنهیعود نم رتشیمن رگ غ یبرا خودیب نیا گمی_منم م

 ...دادیم نیداشت وجدان خودشو تسک

 .دیشدت بخش نیآرشاو یهافرو خورد و به خنده یخشمش را با گفتن "ال اله اال هللا" پر حرص پرهام

 خود را مهار کند. یکرد جوشش خنده یبه او بست و سع یچپ

 گرفت؟یبه دل نم یزیمرد چرا چ نیا

 خودش...! یهایریبرجسته و جبهه گ شهیخالف رگ هم بر
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 نداشت. یهراس زیچ چیدل بزرگ و مهرورز او شده بود که از ه نیعاشق هم سویآ

 _تموم شد؟!

 خونسردانه سر تکان داد و نگاهش نکرد. قیعم یبا لبخند نیآرشاو

 او بود. یچشمان نافذ پرهام رو اما

 !ینیبیمنو به چشم دشمنت نم گهی_خوشحالم که د

مردک...  یریتو پررو نشو بل بگ گهید اره،یبه روم نم یزیچ ی_دشمن؟ من گفتم از اشتباهاتم کس

 !ه؟یدشمن چ

 آورده بود. نیخنده اشک به چشمان آرشاو فشار

 را رو به آسمان گرفت و گفت: سرش

 اد؟یاز من خوشت نم ی_راستش رو بگو پرهام...)باالخره به سمت او گردن کج کرد.( بابت چ

 .کردیم رتیحتما ح شانهیو کنا شیبه دور از ن یول حانهیصر یکنارشان بود، از گفتگو سویآ اگر

 کیآنها را به هم نزد توانستیهر دو مرد شده بود، بلکه به همان اندازه هم م ینهیک لینه تنها دل سویآ

 کند.

 بود... یبیعج زیچ عشق

 .سویآ یگذشته یتبرئه کردن وجدان خودم از دردها ی_برا

 پرهام... یهست یاوانهیحرفا...!!! د نیو ا یرو از من گرفت سویآ یبگ لمایتوقع داشتم مثل ف ن؟ی_هم

 !ـنی_آرشاو

 باال رفته نگاهش کرد. یو با ابروها دیآرام پرهام به لبخندش وسعت بخش غرش

 و نگاه گرفت. اوردیبار در برابر او تاب ن نیاول یبرا پرهام

 بود... دهیاش خوابپس چهره ییبایآرامش ز چه

 گفت: یگوشت تلخ با

 !؟یزل زده که چ ایساعته نشسته ور دل آب به در هی_برو دنبال زنت. 

 بکن. یاعتراف هی_

 ؟ی_چ

تو دوران  سویبا آ امگرانهتیو حما قیعم یاز من بخاطر رابطه اتنهیک یگهید لیقبول کن که دل ای_ب

 !ی. من بودم و تو نبودیکه تو به عنوان برادر کنارش نبود یشه. دوران یو نوجوون یبچگ

 گفت: ییروبا ترش پرهام
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 خودم برم؟ ای یریمنو پسر... م نی_بب

 او ُسراند. یشانه یو دستش را از رو دیخند صدایدوباره ب نیآرشاو

 قدم برداشت. سویهمان ظاهر آرامش از او دور شد و به سمت آ با

 .کردیم بشیپرهام تعق یدنبال کننده نگاه

صاف  نهیانداخت و س زدیبرق م دینور خورش ریاش زبه ساعتش که صفحه یاجمال ینگاه نیآرشاو

 کرد.

 ...گفتیراست م پرهام

 .کردینگاه م ایبه در هدفیرا آنجا نشسته و ب یادیمدت ز سویآ

 شد. کینزد سویو از پشت به آ ردیرا باز کرد تا راحت نفس بگ راهنشیگردن پ ریز یدکمه

 _ماه من؟

 او داد. بخشیو تسل رایها گرفت و به لبخند گنگاه از موج یبه کند سویآ

 کاست. شیهااز بار غم یلمس کم نیاز تماس دست او گرم شد و ا پشتش

 .دیکنارش زانو زد و او را مهربانانه به آغوش خود کش نیآرشاو

چنان مدهوشش کرد که با لذت  کردیم نیطرافش را عطرآگ یرقصان او هوا یکه از موها یاسی عطر

 زمزمه کرد:

که  اهیابر س کیبه  ایدود؟  یهاله کیشب؟ به  یرهیتو را؟ به دل ت شانیپر یمو_به چه مانند کنم 

 بر صورت ماه... ختهیشده و ر شانیپر

 هیاو تک ینهیبر س تیهر چند کمرنگ کرد و با رضا یبار در طول آن روز تبسم نیاول یبرا سویآ

 داد.

 و آرام کنار گوشش نجوا کرد: دیاو را بوس یموها یختگیبه هم ر نیآرشاو

 .یکنینگرانم م ی_دار

 عاشق؟! یدلبر دلخواه بده آقا هی یکردن برا ی_نگران

 .دیمردانه خند نیآرشاو

 !یکنینگرانم م یدار یادیتو ز گهی_نه د

... بخدا انیاطراف یتنها من، بلکه همهالبته نه ؟یدیو تواضع نشون م متی_چرا انقدر در برابر من مال

 ...نیآرشاو دهیبهم دست م یهمه توجه و نرمش احساس شرمندگ نیاز ا یاهمنم گ
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او دوخت و  یبایو ز حیحال مل نیدر ع یبه چشمان افسونگر و چهره تیرا با رضا دگانشید نیآرشاو

 گفت: ینییپا یبا تن صدا

 ن؟یهم ؟ی_فقط احساس شرمندگ

 با صداقت سر تکان داد و مخالفت کرد. سویآ

شد و درست  دهیکش نییخط مشخص به پا کیکنار گوش او در  یاز موها نیکاشف آرشاو انگشت

 سرخش توقف کرد. یهالب یرو

 همان نقطه ثابت ماندند. یهم رو چشمانش

 _خب؟

 گرانه داشت.حالت زمزمه شانیصدا

 کرد و آرام گفت: سیرا خ شیهااو لب یرهیاز نگاه خ نیشرمگ سویآ

 _و حس غرور... 

 سر کج کرد و با مزاح گفت: دیکشیکه انتظارش را م یخرسند از جواب نیآرشاو

چه  دوننیخودشون م یها و موجودات اون رو ملکهکه آدم یبا زن یباشه. توقع دار نیهم دمی_با

ناراحتت کنم... دوستات سرت رو از تنم جدا  قایبار سرت داد بزنم و عم هیبکنم؟ تو فکر کن  یرفتار

 ...!شهینم شونیحال میوخ! المصبا شکنن؟ینم

 گفت: یبا شگفت سویآ

 تو جنگله؟ روزی... تو منظورت دنمی_بب

 من. ی_بله بانو

بگه بخاطر حساب بردن از  ادیسپر کرده بود ب نهیمن س یبرا یاونطور روزیکه د ی. کسکنمی_باور نم

 ! اصال محاله!ذارهیدوستام بهم احترام م

 .ندیرا بب اشیو خواستن رایاو کند تا چشمان گ یهاسر داد و نگاه از لب ییصدایب یخنده نیآرشاو

 را به حرف آورد: سویدوباره آ سکوتش

 ه؟یچ ذارنیکه به من م یاون همه احترام لی_و اونا بهت نگفتن که دل

 او به دور خود، رفته بود. یموها شمیبه سراغ حلقه کردن ابر نباریا نیآرشاو گوشیباز انگشت

 _نه.

 صادقانه گفت: سویآ

 .نیآرشاو ارهیاحترام م شهیکه متقابال من به اونا گذاشتم... احترام هم هیااحترام خالصانه لشی_دل
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 .دانستینم زیجا طیرا در آن شرا یخوددار نیآرشاو

 و دوباره به حالت قبل برگشت. دیاو را بوس دیبلند و سف یشانیمهر پ با

 داشت! یخاص یکارش معنا نیا

 گلگون شد و با نجوا گفت: سویآ یبرجسته یهاگونه

 احترام متقابل تو باشم؟ نیا قیبهت احترام گذاشتم که ال یاده سال به اندازه نی_و من تو ا

 .کردیم رابیاو را با مالطفه س یروح تشنه بایو چه ز زدیحرف م بایچه ز نیآرشاو

 گفت: مهربان

نوع احترام محسوب  هیمرد باشه خودش  هیزن از اعماق وجودش وفادار و دلدار  هیکه  نی_هم

 نینبودم ماه دل آرشاو بینصیاحترام خاص ب نیبا تو از ا امی... من تو زندگشهیم

 تامل کرد. سویآ

 ؟یگیازت بپرسم... راستشو م یزیچ هی_

 ؟یدی_تا حاال از من دروغ شن

 _خب نه... اصال...

 _پس بپرس.

 ؟یمنو دوست داشت یاز ک_تو 

 نگاهش کرد. ریبه وضوح جا خورد و متح نیآرشاو

 شد. رهیخجول به صورت او خ یو کنجکاو و اندک یسوال یفاصله انداخت و با نگاه نشانیب یکم سویآ

 اش داد و چندبار پلک زد.به تن گر گرفته یتکان نیآرشاو

 صورتش پهن شد. یرو لبخند

 به پا بود. ییدر دلش غوغا ناگفته

 گفت: نیبه شدت دلنش یآرام و لفظ یلحن با

 !!!یچ یآرشا چ یگفتیو م دیچرخیکه اسمم رو زبونت نم ی_تو فکر کن از همون موقع

 را نگاه کرد. یگرید یاو ندوزد جا بارطنتیچشم در چشمان ش نکهیا یو برا دیلب گز سویآ

 .کردینگاهشان م یرکیز ریز را پشت سرش قالب کرده و شیهاکه پرهام دست ییجا همان

 .دیو بلند و مستانه خند اوردیتاب ن گرید نباریا

 دو مرد... نیاز دست ا امان
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 !رفت؟یکدام از رو نم چیه یجلو چرا

را  شیهاخود را پشت گوش فرستاد و دست یبلند شد و بعد از مرتب کردن دامن لباسش موها آرام

 دامن به هم گره زد. یرو

وار او زد و با دست به جلو به وقار و رفتار ملکه یاز او بلند شده بود لبخند تیکه به تبع نیآرشاو

 .فتدیبه راه ب سویاشاره زد تا اول آ

 گام برداشت. یموقر و راض سویآ

 داشت. انیجر انشانیبه پرهام برسند سکوت م تا

 :گفت یمحسوس یو با نگران ستدیاو وادارش کرد چند لحظه با یبا گرفتن بازو پرهام

 ؟ی_خوب

 قدردان گفت: سویآ

 فکر کدومتون بود؟ ای_آوردن من کنار در

 را چال انداخت. سویآ یاشاره کرد و گونه نیبا حرکت سر به آرشاو پرهام

 دارم. ممنونم. یشتری_حاال آرامش ب

 گفت: مقدمهیب پرهام

 ؟یکنیم دنظریتجد لگونین یبرا متی_حاال رو تصم

 بود. اوردهین انیبه م لگونیاز ن یکس تا آن لحظه حرف چیبود که ه بیعج

قاطع  سویشروع شود فرو بنشاند که آ نکهیدر هم رفت و خواست بحث را قبل از ا نیآرشاو یهااخم

 گفت:

 _نه.

 هم تلخ شد. نیاوقات آرشاو یحت

 نامش را صدا زد. یو سرزنشگر نگاهش کرد و با لحن دلسرد دهیرنج

از موضع خود کوتاه  یادر دلش بر پا شد ذره نیآرشاو گرخیتوب یکه از صدا یابا وجود زلزله سویآ

 در هم به راه افتاد. یو با ابروها امدین

 نشست. یپشت یهایصندل یبرداشت و رو نیو بلند خود از داخل ماش دیشال سف سویآ

 پشت فرمان جا گرفت. نیآمدند و آرشاو یو پرهام بعد از مدت کوتاه نیآرشاو

 را به حرکت در آورد. نیکمربند خود را بست و ماش حرفیب

 خانه نبود. ریمس
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 محفل هم نبود... عمارت

 :دیبا تعجب پرس سویآ

 ؟یری_کجا م

 فرو رفته بود: یاز گرفتگ یادر هاله نیآرشاو یصدا

 چکاپ الزمه. هی. یاز خودت غافل یطیشرا نی_تو چن

 تند شدند. یکم سویآ یهانفس

 برده بود. ادیمال از بچه را کا یهیقض

 ...ردیبگ میتصم نیوقت نکرده بود که سر آن با آرشاو اصال

 گرفت و چشمانش را بست. یصندل فیاش را به روکش نرم و لطانگشتان سرد شده نوک

 بود. نیآرشاو مینگران تصم گریداشت و از طرف د یبیعج حال

 باز هم نگران بود. یول کندیرفتار م یعاقالنه و منطق شهیاو مانند هم دانستیم نکهیا با

اش عقب افتاده یشود و به دنبال کارها ادهینگه دارد تا پ یخواست کنار نیشهر پرهام از آرشاو داخل

 برود.

 فضا کم شده بود. ینیاز سنگ یکه تنها شده بودند کم حاال

 .ستادیآمد و ا نییاز آن پا یبا ناراحت سویآ ستادیا مارستانیب یکه جلو نیماش

 دیرا بر دوش خود د اشیمشک یکت زنانه یاش احساس کرد و وقتشانه یرا رو یگرمابخش ینیسنگ

 را نگاه کرد. نیمضطرب آرشاو

خود نکاست و به طرف ساختمان  تیاو را حس کرده بود از جد یدلهره نکهیبا وجود ا نیآرشاو

 کرد. تشیهدا

 .دیکشینفس م قیدار و عمبود و کش ستادهیا اشنهیآ یجلو لگونین

 بودند. مانینر یبرا یمشت شده و افتاده بر دو طرفش زنگ خطر یهادست

 .سوختیاو به پرهام مکدر بود و هم دلش به حال دخترک م یحس ممنوعه دنیکه هم از فهم یمانینر

 گفت: اطیاحت با

 .میبا هم حرف بزن دیرو فعال فراموش کن. با یدیکه از مادرت شن ییزای_چ

 .دیباریم شیاز سر و رو یو بدبخت رفتیم نییبا شدت باال و پا لگونین ینهیس یقفسه

 ...رونیتنها باشم... برو ب خوامی_من... من م

 از در التماس وارد شد: مانینر
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 ...ییننداز دا نی... حرف منو زملین کنمی_خواهش م

 ...کننیامروز مرد، فردام خاکش م ستاد،ییقلبش وا روزی... دییمرده دا لگونی_ن

 !لگونی_ن

 فرود آورد. نهیآ یاش را بر رواز کف داد و مشت گره کرده اریاخت لگونین

 !نشکست

 واقعا نشکست! نهیآ

 نیزم یبرداشت و محکم رو زیم یرا از رو نهیآ لگونیبکشد که ن یخواست نفس راحت مانینر

 انداخت.

 پراند و ساکتش کرد. مانیوحشتناک شکستن آن برق از سر نر یصدا

 شد. رهیخ نهیآ یهاخود را به سرش گرفت و به تکه یدستان درمانده لگونین

 ...دیدیآنها م یرا در همه رشیدورش را فرا گرفته بودند و تصو دورتا

 را بلند کرد و بهت زده به چهارچوب در نگاه کرد. سرش

 .کردیرا نظاره م اشیوانگیبود و د ستادهیا نیپرهام و آرشاو یآنجا جلو حالتشیب یبا چهره سویآ

 تو راهه... اری_د

 با تحکم و اتمام کننده... یرا گفت، ول نیهم تنها

 زد. رونیقصد رفتن پشت کرد و از اتاق ب به

 دستش را به سمت او دراز کرد. لگونین

بلند شد و با  یدستان قدرتمند یبردارد و به دنبالش برود که ناگهان رو یفکر کردن خواست قدم بدون

 شد. رهیخ شیپاها رینفس حبس شده به ز

 .دادندیو به او هشدار م زدندیبرق م یبه طرز ترسناک نیزم یرو شهیش یهاخرده

 .شدیم دهیچند تکه از آنها د یبر رو یخون یلکه

 او که جان سالم به در برده بود... اما

 بود؟ یخون متعلق به چه کس پس

 جمع شده از درد پرهام دوخت. یچشمان بسته و چهره یو رو دیرا باال کش رشیمتح نگاه

 .دیبرگشت و ناالن نفس کش شیهاهیآغوش امن او هوا به ر در

 قرار گرفته بودند. رحمیب یهاشهیش یپرهام هر دو رو یپاها
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 بود... امدهین رونیآخ هم از دهانش ب کی یحت

 برداشت. هاشهیش یرو یگریو با فشار قدم د یسخت تر به خود فشرد و بهرا محکم لگونین

 مشت شد. لگونیکمر ن یو دستش رو افتیگسترش  شیهادر تک تک سلول درد

 نشست. شهیاز ش یخال نیزم یتختش گذاشت و همانجا رو یاو را رو اطیو با احت آرام

 با وحشت گفت: لگونین

 _باباااا...

 بهت زده را به خود آورد. نیو آرشاو مانیاو نر یصدا

 به سمت پرهام آمد. مانیو نر دیبه سمت اتاقش دو نیآرشاو

 او نشست و مشتش را در دست گرفت. کنار

 گفت: ینگران با

 پسر؟ یکرد کاری_چ

 کند. هیگر توانستینم یآنقدر جا خورده بود که حت لگونین

 روز انداخته بود؟ نیخود را به ا اطیاحتیسبکسر و ب ینجات او یبرا پرهام

 شد. دهیشد و بر سر خودش کوب یکه به او داده بود پتک ییالقاب ناجوانمردانه و ناسزاهاها تمام

 مرد را بشناسد... نیوقت نتوانسته بود ا چیه چرا

 خود را به او داد و بلند شد. یجا مانیبرگشت نر فشیکه با ک نیآرشاو

 و مستاصل نگاهش کرد. دیکش یظیاو آه غل یآش و الش شده یکف پاها دنیبا د نیآرشاو

 پرهام؟ یبه روز خود آورد ی_چ

 شد. نییپرهام باال و پا یگلو بکیس

 به دهانش دست داده بود. یادهیکه آب دهانش را قورت داده بود احساس خشک حاال

 درد گفت: با

 مارستان؟ینرم ب یکن شیکار هی یتونی... مهاشهیرو ش ذاشتی_داشت پاشو م

 :دیلب غر ریکرد و ز لگونیبه ن ینگاه تند نیآرشاو

 _حواست کجا بود؟

 ؟یکن شیکار هی یتونی... منی_آرشاو

 پرهام در اوج درد ملتمس نبود، محکم بود! لحن
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 تکان داد و مشغول شد. یناچارا سر نیآرشاو

 ...شدیبهتر م مارستانیب بردمتیکنم... م تونمیم کاریچ نمی_بب

 ...ادهیحلش کن... نگران واکنش منم نباش تحملم ز نجایکه هست هم ی_هر چ

مانده در  یباق یهاشهیش دنیکش رونینگاه از صورت پرهام گرفت شروع به ب یبا ناراحت نیآرشاو

 پوست او شد.

 باشند. نیآفرسخت شود و مشکل دنشانینبودند که د زیها آنقدر رآورده بودند تکه شانس

آور بود که داشت آنقدر ضعف انیجر شیکه از پاها یگوشت و خون آنها از دنیکش رونیحال، ب نیا با

 و بدنش را سرد. ندازدیرا ب لگونیفشار ن

 کبود شده و زجرکش پرهام دوخت. یدردناک گرفت و به چهره یاز آن صحنه نگاه

 و کنار او نشست. دیخز نییتخت پا یرو از

 داده شده بود را به سمت خود چرخاند و با بغض گفت: هیتک واریاو را که به د سر

 ...دی_ببخش

خفه کرد و دست خود را  شیهارا پشت لب شیهاها شد پرهام نالهزخم یکه مشغول شستشو نیآرشاو

 .دیکش لگونین یموها یرو

 تکان نخورد. شیبا عذاب چشم بست و تا اتمام کار پدرش از جا لگونین

از کار خود مطمئن بود و  نکهیبرگرداند و با ا فیرا داخل ک لشیها وسابعد از بستن زخم نیآرشاو

 نداشت، گفت: قشیو دق نیزبیبه چشمان ر یشک

 پرهام. مارستانیب میرفتی_اما بهتر بود م

 داد و دردمند گفت: نشیدراز شده بر زم یبه پاها یتکان پرهام

 مرد... یانکارهی_تو خودت ا

کارش را هم تمام کرده  بایاز کف اتاق بود و تقر هاشهیتر مشغول جمع کردن خرده شآنطرف مانینر

 بود.

 ببرد. رونیداد تا به همراه خواهرش از اتاق ب رانیرا خاموش کرد و آن را به دست م یجاروبرق

 پرهام ثابت ماند. یلحظه رو نیتا آخر رانیمضطرب و نگران م چشمان

 بتواند آن را فراموش کند... هایراحت نینبود که به هم یزیاش چاسطوره دنیدرد کش دنید

 پرهام انداخت. یپانسمان شده یبه پاها یدست به کمر بلند شد و نگاه مانینر

 ؟ی_خوب
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 .نیخوبم. کمکم کن بلند شم آرشاو ست،ین یزی_چ

 .میپاک کن نویمخون کف ز اریدستمالم ب هی. لگونیبراش ن اریآب ب وانیل هی_بلند شو برو 

 بدون چون و چرا اطاعت کرد و از کنار پرهام بلند شد. لگونین

و از  دندیچسب نیبه زم شیدر درگاه خانه پاها ستادهیشخص ا دنیآشپزخانه بود که با د یهایکینزد

 .ستادیحرکت ا

 و راه نفسش را بست. دیچیپ شیدور گلو یدست انگار

 تجربه نکرده بود. یرا در زندگ رشیامروز از دم و بازدم افتاده بود که تا به حال نظ آنقدر

 استقبالش آمده بود سالم داد. یکه برا ییسوینگاه مسخ او را با چشمان نافذش شکار کرد و به آ ارید

 کرد خوشرو رفتار کند و گرم جوابش را داد. یسع سویآ

موضوع  نیهم ا اریخبر نداشت که د یول کندیارد حفظ ظاهر مکه مادرش فقط د دانستیم لگونین البته

 ...داندیرا م

 شد. منیافتاده وارد سالن نش ریبه ز یبا سر اریتعارف کرد و د سویآ

 و با زمزمه و سرد گفت: دیچرخ لگونیبه سمت ن بعد

 ؟یستادییبه حالته... چرا اونجا وا یوا ،یکن یزیآبرور هی_فقط کاف

 از داخل اتاق بلند شد: مانینر یصدا

 دستمال. نیشد ا یپس چ لگونی_ن

چند  دیرا د سویپسر جوان و خوش قد و قامت کنار آ یدر کشاند و وقت یاو را تا جلو لگونین ریتاخ

 ماند. حرکتیلحظه ب

 کرد و لب زد: سویبه آ یدیسرزنشگر و ناام نگاه

 _االن وقتش نبود...

 آمد. رونیاز اتاق ب نیقدرتمند آرشاو یبر شانه و بازوها هیلنگ لنگان و با تک پرهام

 گفت: دهیو ترس ختیاو قلبش فرو ر یپاها دنیبا د سویآ

 شده؟ یمن... چ ی_خدا

مبل  نیترکینزد یاشاره کرد که او را رو نیانداخت و به آرشاو اریبه د ینظر یچشم ریز پرهام

 بنشاند.

 رفته بود. شهیش کمی. ستین یزی_چ

 :دیاو نال یبه پاها رهیخ سویآ
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 !کم؟ی_

و  دیدستمال کهنه به طرف اتاقش دو کیآنها را بشنود و بعد از برداشتن  یتعلل نکرد گفتگو لگونین

 .دیدر را کوب

 کردیو آثار خون را پاک م زدیرا چنگ م نیکه با دستمال زم یانداخت و در حال نیزم یرا رو خود

 کرد. هیدر دل خون گر

 را باور نداشت... اریقصد د نیا

 خواهانش باشد؟ توانستیرا نداشت، چطور م دنشیچشم د چیو ه زدیم ریاو را با ت یهیکه سا یارید

 ؟یهم از ک آن

 هفته قبل! نیچند

 ...لنگدیکار م یجا کیبود  مطمئن

 پرت کرد. یاکه دستش درد گرفت و دستمال را به گوشه دیها را سابپارکت آنقدر

 .دیشیاند اهشینشست و به بخت س واریبر د هیتک

فکر  چیه یول فتد،یب یفالکت و ناچار نیبود که با پرده برداشته شدن از رازش به چن دهیرا د یروز

 حد بد و مستبدانه باشد. نیتا ا سویواکنش آ کردینم

 بر سرش آوار شود... خواهدیهر جور که م یاجازه داد موج بدبخت نباریزل زد و ا واریبه د هدفیب

 نداشت... یادهیدست و پا زدن فا گریاز سرش گذشته بود و د آب

 .دیزجر خند با

 داشت؟ شانیرا برا یمجلس خواستگار کیامشب حکم  یعنی

رد  یهاساده هم از حرف یکلمه کی یرا فشار داد تا حت شیهادر همان حالت ماند و گوش یساعت مین

 سر شدند. گرید شیهاو بدل شده در آن خانه را نشنود که دست

 .ستادیا شیپا یجلو مانیلحظه در اتاق باز شد و نر همان

 ؟یشنوینم کنه،ی_مادرت صدات م

 نگاهش کرد. روحیربات، سرد و ب کیبلند شد و مثل  شیبا درنگ از جا لگونین

 اش داشت.و نگه دیچیپ شیبه دور بازو مانیبه سمت در برود که دست نر خواست

 گفت: متیمال با

 ...میستیمیمادرت وا یجلو نینه... من و آرشاو یسفت و سخت بگ هی_فقط کاف

 کش آمد. یابه طرز آزار دهنده لگونین یهالب
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 و وارد سالن شد. دیکش رونیخود را از دست او ب یبازو یتفاوتیب با

 کرد. یااو دندان قروچه حالیو رو و ب رنگیو صورت ب دهیسر و وضع ژول دنیبا د سویآ

 کند. مانیرا پش ارید یاول کار نیهم خواستینم

 .اریب وهیو م ی_چا

 نگفت و به سمت آشپزخانه رفت. چیه رتشیدر کمال ح لگونین

نه تا  گرید یدارد، ول یبه شدت از او حرف شنو شیهایگریبر خالف هوچ لگونیکه ن دانستیم سویآ

 !عانهیحد مط نیا

 .ستادینداشتند ا دیکه افراد داخل سالن به آنها د ییبه دنبال او به آشپزخانه رفت و درست جا مشکوک

 گفت: ختیریم یها چاکه داخل فنجان یلگونیزد و با شک به ن نهیبه س دست

 گذره؟یتو سرت م ی_باز چ

..._ 

 _با توام پروشا...

..._ 

 ؟یو از سرت بازش کن یچونیبپ ییخوایم یرو چطور یکی نی_ا

 .دیکوب نتیکاب یرا رو لیاست یو کتر دیبا حرص چرخ لگونیاو زد که ن یشانه یرو دست

 شل شد و افتاد. اشنهیس ریز سویدستان آ یکه گره زدیدر نگاهش موج م ینفرت چنان

 منتظره... ریو بس غ قیعم یزاریب

 گفت: ظیغل

شد با هم  یاش رو تر کنه مادر نمونه... چخشک شده یببرم گلو زمیریم یخواستگارم چا ی_دارم برا

نگفت عروس چرا  یراست ره؟یرو بگ ایارشد دن یبانو یپسره از خداشه دختر خونده ن؟یحرف زد

 تو مجلس عزاش ظاهر بشه؟ دست از سرم بردار... ادیخودشو حبس کرده و نم

ها داخل آن به سر و صدا افتاده بودند، که فنجان یبرداشت و در حال نتیکاب یرا از رو ینیخشم س با

 زد و رد شد. رانیح یسویبه آ یاتنه

 به دنبالش رفت... سویمات آ نگاه

 نشست. یاگذاشت و خودش هم گوشه زیرا وسط م هایچا ینیس لگونین

 رهیآرام خ لگونِ یو به ن ستادیسر پرهام ا یبه جمع بازگشت و باال دیآهسته و پر ترد ییهابا قدم سویآ

 شد.
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 نیکه انگار او هم از سر اجبار در ا کردیفکر م نیبود و به ا ارید یفقط به صورت آشفته لگونین اما

 مجلس نشسته است...

 گفت: یرکیاز فرصت استفاده کرد و با ز ارید

 بانو الماس... ستین یازدواج راض نیچندان به ا لگونیانگار ن ی_ول

 دوخته شد. لگونیها به دهان ننگاه یهمه

بزند منتظر پاسخ  رونیرا بشکافد و ب اشنهیکه کم مانده بود س یهم سکوت کرده و با قلب سویآ یحت

 بود. لگونین

 "بله" بشنود و هم "نه"... خواستیبود که هم م جالب

 شود و همانجا مجلس را به هم بزند. یباز نیا الیخیلحظه به سرش زد که ب کی یبرا

 جواب داد: تیبا قاطع لگونین اما

 .اریآقا د میراض میلی_خ

 ...ستادیا دنیکه چطور قلبش از تپ دیمنفه سویآ

 نبود؟ یراض یجواب نیاز اعماق وجودش به چن خواستیرا م نیهم نکهیبا ا چرا

 _اما شرط دارم...

 بلند شد. شیرا گفت و از جا نیا لگونین

 ...اریبود تا د سویآ شتریب شیهاحرف مخاطب

 گفت: دواریدوخت و تاک دهیپوزخند به مردمک لرزان چشمان او د با

که رفت و آمد تو  ستیشهر... برامم مهم ن نی... نه انجایکنم نه ا یتهران زندگ خوامیم نکهی_اول ا

 ...شهی( به محفل سخت ماری)د

 ...سکوت

 ...نکهی_دومم ا

 را با آب دهانش را قورت داد. دشیترد

 سرش زده بود... به

 ککش هم نگزد. چیاو را به نحو احسنت ادامه دهد و ه یلجباز تواندینشان دهد که م سویبه آ خواستیم

 ادامه داد: یرا در همان گلو خفه کرد و با تحکم دردناک بغضش

 ...پوشمی... من لباس عروس نممیریگینم ی_عروس

 بهت زده. یسویها گرد شد، از جمله آچشم اکثر
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 .ستادیاش را با او کم کرد و درست کنار گوشش افاصله لگونین

 .ندیکه صورت او را بب دینچرخ سویآ

 سوزنده پچ زد: لگونین

 یکه بعد از ازدواج باهاش عاشق شدم... درست مثل تو مامان... البته اگه جا یوقت ی_اونو بذار برا

 مونده باشه... دیحس جد یتجربه یتو قلبم برا یخال

 گذاشت. یقراریب یبه درد آمد و بنا سویآ قلب

 گم شد... ییانتهایو ب قیدر چاه عمآرام آرام سر خورد و  سپس

بند بند وجودش را به انجماد کشاند و تنش را سرد  کردیکه در انشعابات بدنش رخنه م یسرد انیجر

 کرد.

 .ندیرا بر او بب شیهازهر حرف ریتا تاث ستادینا لگونین

 رونیاز خانه ب شیانداخت و بعد از برداشتن پالتو سویو آ اریدردآور نگاه آخرش را به د یپوزخند با

 زد.

 خود حس کرد... ینگاه پرهام را تا زمان خروج از خانه رو ینیسنگ

 .دیآزاد که به تن سر شده و سردش خورد لرز یهوا

 ...دیطلبیو دنج را م کیخلوت و تار یجا کیاو  یداشت و شلوغ بود، قلب فرسوده یادینور ز اطیح

 برود. ییبگذارد و جا رونیخانه ب نیاز ارا  شیپا ییبه تنها تواندیکه نم دانستیم اما

 ...کردیبود که با مرگ دوئل م شبید نیهم

 خانه به راه افتاد. یو سر خورده به سمت قسمت پشت دیرا پوش شیپالتو

 ...اوردیخود ب یچه بر سر زندگ خواهدیم دانستینم

 بود... یته یآن لحظه از هر فکر و منطق در

 نیپرهام در مغزش طن یکوبنده یصدا دیخوابیاش مکله یچند لحظه داغ یوقت که فقط برا هر

 ...دیکشیبه آتش م شتریو او را ب انداختیم

 "بزرگ شو، آدم شو، عاقل شو..."

 بود؟! نگونهیترها ابزرگ یایدن

 ...متیمالیو ب رحمانهیب چه

 ...روحیخشن و ب چقدر

 انصاف بود؟ اما
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 شب رسمش بود؟! کیشدن در  بزرگ

 را بغل کرد. شینشست و زانوها یدرخت یپا گاردهایدور از چشم باد به

 ...کردیم ییاحساس تنها چقدر

... مثل یصدمه بزن یبه کس ینتونه بهت صدمه بزنه... تا نتون یتا کس یوقتا بهتره تنها باش ی"گاه

 من..."

 نداشت. ختنیر یبرا یزیچ یگریخشک شده بود و د شیهااشک یچشمه

 و از نا افتاده... صاحبیدل ب نیا نیکردن و نفر هیشده بود از گر ریس

 ...خواستیم قیسکوت عم کیفقط  االن

 چاه... کیمانند  قیعم

 ...شتریب ای

 ...ایدر کیعمق  به

 برد. شیپالتو بیدلش را پس زد و دست داخل ج یباران یهوا

 را داخل خانه جا گذاشته است. اشیآورد که گوش ادیبه  تازه

 ...معرفتیب یروحا

 حالش نفرستاده بود. دنیپرس یساده هم برا امیپ کی یحت

 مانده بود... پاسخیکه هاندا از صبح تا حاال ده بار تماس گرفته و متاسفانه هر ده بارش ب یحال در

 افتاد. شیپ یقهیچند دق ادیبه  دوباره

 سخت بود؟ یمتاهل یزندگ

 بلد نبود غذا درست کند... یحت او

 که لوس نازپرورده است... گفتیراست م ارید

 بسپارد؟ اریچون د یبعد از آغوش گرم پدر و مادرش خود را به دستان آدم کهوی توانستیم

 ...کردیم زاریو از خود ب یتصورش هم او را منزو یحت

 که از آن رانده شده بود، نداشت... یاجز ترک خانه یگرید یچاره یول

 کرد؟یخود را تباه م داشت

 االنش تباه نشده بود...! نیهم مگر

 اش کم درد نداشت...از چشم خانواده افتادن
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 حجم سواالت پر وحشت سرش به درد آمد. نیا از

 شد. رهیخ سیخ نیهر دو دستش گرفت و به زم انیرا م آن

 ...مادرش

 مهربانش... مادر

 ...گرفتندیداشتند از هم فاصله م آنها

 ...دادیاز دست م شهیهم یرا برا سویآ یمادرانه تیداشت حما او

 نبود؟! یعذاب اله نیا

 ...پرهام

 پرهام... آخ

 ...دیایکنار ب توانستینم یکی نینبود ا با

 زد؟یزل م ارید یو به نگاه عاد کردیم رونیها را از فکر خود بآن چشم چطور

 او کوچک بود... یایدن

 ...شدیپرهام در آن جا م کی فقط

 ...افتادینجات دهنده دور م یهااز آن دست شهیهم یکه برا کردیازدواج م اگر

 ...؟؟؟کردیخدا چه کار م یا

 پشت سرش را لرزاند. دایباز و بسته شدن در خانه پشت سرش صحبت چند نفر با هم شد یصدا

 خانه تنها شدند. یجلو اریمهمانشان را بدرقه کردند و بعد از رفتن د نیو آرشاو سویآ

و  ینگران ریتوجه کرد که چطور درگ سویبه آ نیو به نوع نگاه آرشاو دیبا غم گردن کش لگونین

 ناب و خالص بود... یاعالقه

 .خوردیغبطه م ایبه حال تمام عاشقان دن دیشب به بعد با نیا از

 لبخند قرار بود بپوسد... کیلمس و  کینگاه و  کیدر حسرت  شهیهم یکه قلب او برا چرا

 کیعاشقان به هم مثل  دنیرس یتقاص پس دادن گرد بود، وگرنه که برا یبرا شهیهم یلعنت نیزم نیا

 !کردیعمل م انتهایخط صاف ب

به هر جا که تا با خود  سپردیرا به دست باد م شیهارا نشکفته پر پرش کرده بودند و حاال گلبرگ او

 قسمتش بود ببرد...

 ...دادینشان از رفتنش م نیو آرشاو سویبا آ مانیسرد نر یگفتگو یصدا
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مغموم  یسویبار آ نیآخر یو زمان عقد تحمل کرده بود که برا هیمهر نییرا سر تع یادیفشار ز انگار

 گرفت. شیاز او راه رفتن را در پ یرا سرزنش کرد و بدون خداحافظ

 بدرقه تا دم در با او رفت. یبرا نیآرشاو

 مادرش شد. یو در غم فرو رفته یزوم صورت مهتاب لگونین دگانید

 .دیدلش لرز دیشکمش د یاو را که بر رو دست

را داشت به شدت  تیبزرگ و پرجمع یخانواده کیداشتن  یآرزو شهیکه هم ییاو یاتفاق برا نیا

 .شدیم یتلق آورجانیه

 نیآرشاو ایو  سویآ کیآمدن  ایبه دن یکنند و برا یچند لحظه شاد یوقت نکرده بودند برا یحاال حت اما

 ...رندیکوچک جشن بگ

 ریرا ز لگونیدور ن یخواست به داخل ساختمان برگردد که از آن فاصله مانیاز واکنش نر ریدلگ سویآ

 شد. یو چشمانش باران دیدرخت د

 آن را نشکست. یهم بغض کرد ول لگونین

 !آوردیو در برابرش دوام م کندیمقاومت م یتا ک ندیبب خواستیم

 تند خود را به خانه رساند. ییهاگرفت و با قدم نییسرش را پا شیهاپنهان کردن اشک یبرا سویآ

 بار لبخند زد.اندوه لگونین

 .رفتیپذیرا م میغم عظ نیا دیبا

 ...دیکشیکه از قبل به رخ دادن آن داشت و انتظارش را م یهم با وجود آگاه آن

 ...زدیدست و پا م یزندگ یبرا دیبا

 

 

*** 

 

 .نی_خوش اومد

 بودند... امدهیخوش ن اما

 آنها را به آن خانه کشانده است... لیدل کیتنها  دانستیم نیآرشاو

 .کردیمنعکس م یرا به خوب اشیدرون یآلودش حال و هوااخم یسرد و چهره لحن

 تکان دادند و از درگاه وارد شدند. یاو در آن لحظه سر یتیبه نارضا یو آدام با آگاه تیآفرود
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 نگفت. چیرا محکم فشرد و ه فشیک یدسته نیآرشاو

 .رفتیاالن داشت سر کارش م نیهم

 بسپارد و کنار بکشد. سویرا دست آ یچیو ق شیر خواستیوجه نم چیدو نفر به ه نیا دنیبا سر رس اما

 کرد. زانیآو یرا از تن در آورد و به جا رخت اشیگذاشت و باران نیزم یرا کنار در رو فیک

در حال  یهاقدم یبود به صدا شمارشیب اهانیبه گل و گ یدگیو رس یاریمشغول آب منیکه در نش سویآ

 بازگشت او با تعجب واکنش نشان داد.

را  هیدر هم او چشمش را گرفت تا ته قض یو چهره دید نیکنار آرشاوو آدام را  تیآفرود یوقت یول

 در آمد. یدگیرفت و از حالت خم

 را رها کرد. اهیگ یانداخت و ساقه رونیاز دهانش ب یآخ یپرتحواس

 رنگ پراند و به سمتش قدم تند کرد. نیآرشاو

 شد؟ یچ سو،ی_آ

 و با لبخند گفت: دینوک انگشتش را چند لحظه مک سویآ

 .ستین یزی_حواسم نبود خار رفت تو دستم... چ

 کنم؟ یادآوریبهت  دیبا نوی. چرا هر دفعه انی_بش

 .دیخند شیبعد از نشستن دست او را رها کرد و به غرغرها سویآ

 ...نیآرشاو گذرهینم ی_آخه با نشستن که زندگ

 تعارف زد. ییبرگشت و با خوشرو تیدر رفتن از نگاه چپ او به سمت آدام و آفرود یبرا

 تشکر کرد و هر دو نشستند. یلب ریز تیآفرود

 .سوی: خونه چقدر سوت و کوره آآدام

 . مادرمم وقت دکتر داشت با پرستارش رفتن.رونیها رو ببرن بخواستم بچه اری_از سلما و د

 بود... زهایچ یلیخ یباال انداخت که نشانه ییابرو تیآفرود

 کجاست؟ لگونی_ن

 .ستینادار به چشمان آنها نگرو مع دیلب گز سویآ

 ...ستندیهم ن خبریب نیهمچ ریبود که آن دو از اتفاقات اخ دهیفهم

 دوستش بمونه. ی_رفته چند روز خونه

 پا انداخت. یکنار او نشست و پا رو نیآرشاو
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 داشت. یتازگ تیاز نظر آدام و آفرود تشیجد نیا

 مسائل محفل کند. ریاو خود را درگ آمدیم شیپ کم

خط قرمز را رد  نیا شیپ یهفته کیهمسرش است و  نیکه خط قرمز آرشاو دانستندیم هردوشان

 اند...کرده

 .نجایا میاومد یچ یبرا دیباش دهی_فکر کنم فهم

 نگاه کرد. نیساکت ماند و به آرشاو سویآ

 در جواب آدام سر تکان داد و گفت: نیآرشاو

همسرم پخته. دوست  شبیکه د یکیفنجون قهوه و ک هیگپ و گفت ساده باشه با  هی دادمیم حی_ترج

 .رونیب دیمن بر ینداشتم ناراحت از در خونه

 قدرتمند او به وضوح جا خورد. یریاز موضع گ آدام

 را لمس کرد. شیهاجا به جا شد و معذب شانه شیدر جا تیآفرود

آنها سخت و  یبرا یاز لباس در انظار عموم یکوه ریز شانیهاکردن بال یکه مخف دانستیم سویآ

 دشوار است.

 گفت: یبا مهربان نیهم یبرا

 که باهات ناآشنا باشه. ستین یخونه کس نی_آفرو لطفا راحت باش... تو ا

 از سر اجبار زد و شنلش را برداشت. یلبخند تیآفرود

 .دیکش یآزاد کرد و نفس راحت یجمع کرده بود را کم یرا که به طرز اعصاب خورد کن شیهابال

 بهتر بود... حاال

 برگشت. نیبعد از حل شدن مشکل همسرش به بحث با آرشاو آدام

 مرد، اما... دمی_بهت حق م

 !دینکن نییتع یجون زن من اما و ول یوقت برا چینه آدام... ه ی_اما و ول

 کرد و ادامه داد: تیبه آفرود یمحسوس یحرکت سر اشاره با

 من هست. یبرا سویکه آ زهیشما عز یکه اون بانو همونقدر برا میفکر کن نیبه ا ای_ب

 کرده... جادیتو محفل ا ی. نبود اون خال بزرگنیآرشاو میدار ازی_اما ما به الماس ن

 گفت: سویآ ناگهان

از خود  یهااون آدم ایدوستان و دوستدارانم تو عمارت  یندگیآدام؟ از نما دیاومد ی_از طرف ک

 به نفس؟ متشکر و پر اعتماد
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 شد و دوباره آنها را فرو بست. مانیپش یجواب دادن لب باز کرد ول یبرا آدام

 آشکار بود... قتیحق

 گذاشته بودند... شیقدم پ سویبازگرداندن آ یبرا هایدو فقط از طرف خود آن

در  شانرحمانهیو ب ینظر شخص یو رو رفتهیهنوز اشتباه خود را نپذ رهیمد ئتیه یاعضا نکهیا

 .آوردیخون او را به جوش م کردندیم یپافشار سویمورد آ

 تلخ شد و رک گفت: کامش

 آدام. گردمی... من به اون عمارت برنمدیاریچقدر بدون من دووم م نمی_گفته بودم که دوست دارم بب

 : الماس...تیآفرود

 دستش را باال آورد و با تحکم گفت: نیآرشاو

من به اون غار مصادف بود با از دست دادن همسر  دنیرس ریساعت د کیبانو.  ستدهیفای_اصرار ب

 !امیام... با از دست دادن زندگو بچه

 شوکه لب زد: آدام

 ؟ی_چ

 : بچه؟تیآفرود

 را مرتب کرد. راهنشیسر جنباند و پ سویآ

 زد. ییبایو چشمانش برق ز دیشکم او لغز یرو تیآفرود نگاه

 بلند شد تا او را به آغوش بکشد. شیو از حامانع بروز احساساتش شود  نتوانست

 دوستانه واکنش نشان داد و متقابال او را بغل کرد. سویآ

 بگم... یچ دونمی... واقعا نمهیخوب یلیخبر خ نیمن... ا ی_خدا

 و پشت او را نوازش کرد. دیخند سویآ

 از ته دل است. شیهاکه تمام حرف دادیحس اعتماد را م نیبه او ا تیآفرود تیشناخت ده ساله از ن نیا

اش انداخت و دوباره به سمت آنها زده رتیبه همسر ح ینشست نگاه پر وجد شیسر جا یوقت تیآفرود

 .دیچرخ

 گفت: نیبا مکث رو به آرشاو آدام

 _متاسفم... حتما سخت بوده.

 نگفت. چیهم فشرد و ه یلب رو نیآرشاو

 .اوردیب انیبه م یحرف ییآن شب کذا یدوست نداشت که درباره اصال
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 بودند... دهیکش یاش نحسخودش و خانواده یکاف یروز به اندازه آن

 گفت: متیبا مال تیآفرود

 میرو بفرست یکی هی. نظرت چیمراقب باش دی. واقعا باسوی... تو خونه خوب استراحت کن آنطورهی_هم

 که... ادیب

 نی. از اون گذشته... آرشاوامیام بر مخودم و خانواده ی. من از پس کاراستین یازین چی_نه آفرو ه

 حواسش بهم هست.

 بازتر شود. یکم نیآرشاو یباعث شد چهره نینگاه کرد و هم نیقدردان و مسرور به آرشاو تیآفرود

به محفل اصرار بورزد با  سویبازگشت آ یبرا گرید خواستیکه مانند همسرش کوتاه آمده بود و نم آدام

 گفت: یمصلحت یلبخند

 الماس... میحرفامونو باهات بزن نجایا دی_پس انگار ما با

 شده؟ یزی_چ

 .میکرد دایپ نمونیب گهید ینفوذ هی_

 ماند. رانیح سویآ

 قلبش گفت: یرا درشت کرد و با تپش شدت گرفته چشمانش

 گه؟ید یکی_

 ...میدیاسم رس هیدفعه به  نی... و اگهید یکی_آره... 

 ؟ی_چه اسم

 . مانترا...میکردیکه فکرشو م ی_همون

 .اوردیدر حالت نگاهش به وجود ن یرییلبش را به داخل دهانش فرو برد و تغ سویآ

 :دیاز او را داشتند که چشم تنگ کردند و آدام پرس یشتریب رتیو آدام توقع ح تیآفرود ظاهرا

 ؟ی_تعحب نکرد

 اونه... دونستمی_نه... م

 !؟ی_چطور

 از زبان پرهام را در ذهن خود مرور کرد و آرام گفت: لگونین یهاحرف گریبار د کی سویآ

 اسم رو بهمون بده... نیقبل از مرگش تونسته ا یکی_

 ؟ی_ک

 .سی_ادر
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 که... ی_همون مرد

آور و شرم قتیحق هی دنیرو فهم لشیاز محفل انصراف داد و دل شیسال پ ستیکه ب ی_آره همون مرد

 کرد. فیپنهان مونده تو اون عمارت توص

 بوده؟ یآور؟ مگه چ: چرا شرمتیآفرود

 به او نگاه کرد و نجوا کرد: یبا ناراحت سویآ

 ...!دونمیام نماز خاله یچیآفرو... من ه نجاستی_مشکل هم

 

 

 .ستادیتخت ا یبست و باال اطیدر را با احت هلن

 پچ کنان گفت: پچ

 ؟یخواب ل؟ی_ن

 او را از جا پراند. لگونین یدار و گرفتهخش یصدا

 _نه. چه مرگته؟

 _روحا اومده.

 _بگو برو گم شه...

 ناراحته. یلیخ چارهیآخه؟ ب یگیم ینطوری_چرا ا

 به درررک! ،ی_به درک هل

 بلند گفت و پشت به او غلت زد. یرا با صدا نیا

 گفت: یپر حرص یلحظه صدا همان

 .ایراحت هوار بکش یتونیم هیخونه مجرد_ببند بابا، فکر نکن 

 متعلق به روحا بود. صدا

 نگفت. یزیغم زده او را نگاه کرد و چ هلن

 کجا بود؟ یمجرد یخانه

 ...کردندیم یکه تنها زندگ شدیم یو هوتن ده سال او

 ...یمادر ایداشتن پدر  بدون

 زد تا بغلش کند. همیخ شینشست و رو لگونیرفت روحا کنار تخت ن رونیکه از اتاق ب هلن
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 لو رفته عنتر؟ هیقض یبهم بگ یمردی_م

 کرد او را کنار بزند. ینداشت و سع یاعصاب درست و حساب لگونین

. خجالت شتیبمونه پ ای ادیب نکهیچه برسه به ا گهیاز آدم بپرسه، د یحال هی زنهیاز دور زنگ م قی_رف

 !یومدیفردا مفردا پس یموندیروحا... م ایدیکشینم

 و گفت: دیبا خنده کنار او دراز کش روحا

 از امروز بود. التی... تعطیکنم مغز ته کاری_خب چ

بود  یاس ام اس کاف هی روزی... پرهیچه درس خون کنهیندونه فکر م می_برو گمشو بابا... حاال هر ک

 ؟یباشن، تو چ شمیدرست و دانشگاه برگردن شهر و پ الیخیهلن و هوتن ب

 بابا... ایتباه نجا؟یدوتا خرخون فقط بخاطر تو پا شدن برگشتن ا نیا یکنی_واقعا فکر م

 ننداختن. نیبرگشتن و تو عالم رفاقت رومو زم ستیهم باشه بس ن ی_هر چ

 !؟یاالن ازم دلخور یعنی_

 _نباشم؟!

 ؟یکن یکنم آشت کاری_خخخخ... چ

 گفت: ظیو با غ دیرا در هم کش اشافهیاز "خخخخ" کردن او با انزجار ق لگونین

 روحا! ری_برو بم

 عشقم... رمیمیتو رو نخورم که نم ی_من تا حلوا

 حس خوابش را زهرش کرد. توانستیکرد به باال رفتن از سر و کول او و تا م شروع

 تخت نشست. یبالشت در صورت او رو دنیشد و بعد از کوب یعاص لگونین

 گفت: یاش را مرتب کرد و عصبو شلخته ختهیبه هم ر یموها

 ؟یکنیم یالیخیوانمود به ب یدار ای یدیو واقعا خبرو نشن_ت

 و گفت: دیتخت گرم و نرم هلن غلت یرو ییبا لذت و به تنها روحا

 ؟ی_چه خبر

 .کنمی_دارم ازدواج م

 ؟؟؟ی_چـــ

 .دیاو را چسب یو با هول و وال بازو دیپر شیفنر از جا مانند

چرا هر کس به او  دانستیو نم کردیاز فشار دست پرهام درد م شیکه هنوز آن قسمت بازو لگونین

 .دیدست روحا را پس زد و آنجا را مال چسبد،یدرست همانجا را م رسدیم
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 ...یتعجب کن دمی_با

 سرعت خر شد؟؟؟ نیبه ا امیی_دا

 حرف او نشان بدهد. نیبه ا یواکنش تند توانستینم یحت لگونین

 گفت: نیغمگ شدیبلند م شیکه از جا یپوزخند ساده اکتفا کرد و در حال کی به

 _از محاالت حرف نزن...

 ؟ی... پس با کنمی_صبر کن بب

 زمزمه کرد: کیبه سمت در رفت و قبل از خروج تنها  لگونین

 ...اری_د

 شد. یبه حال یکه روحا چطور حال دیزد و ند رونیب

 به طرف آشپزخانه رفت. میاتاق را بست و مستق در

 .گرفتیداشت از آنجا نشات م انیکه در خانه جر ییبو و تنها سر و صدا چون

 گفت: یآشپز نیهلن ح یهایبه کدبانوگر رهیو خ ستادیاپن ا یجلو

 _هوتن کجاست؟

رو انگشتش  ازهایپ یچاقو را به جا یزیو ت دیاو از جا پر یبه فکر رفته بود با صدا قایکه عم هلن

 فرود آورد.

 گفت: دیدویم ییظرفشو نکیبه سمت س یکه با چشمان اشک یگفت و در حال یآخ

 .رونی_با اون مرده محافظت رفته ب

 ؟یگیدرو م یجلو یگاردایاز باد یکی_محافظم؟ 

 آب گرفت و با مکث گفت: ریش ریانگشتش را ز هلن

 _نبابا... همون آقاهه... پرهام...

 نگفت. یزیچند لحظه شوکه شد و چ لگونین

 رونیکنارش به ب یچرا تا آن حد نگران است گرفت و از پنجره دانستیکه نم یزد و نگاه از هلن پلک

 شد. رهیخ

به  شانیپر یفرو افتاده و ظاهر ییهاسرخوش و بشاش با شانه شهیباز و بسته شده و هوتِن هم اطیح در

 .آمدیسمت خانه م

 .شستندیرخت م لگونیکه در دل ن انگار

 شد؟یخواستار مالقات با هوتن م دیچرا با پرهام
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 ...نکند

 :دیدر خانه توسط هوتن باز شود تند از هلن پرس نکهیاز ا قبل

 ن؟یاز تهران برگشت یچ یبرا شی_دو روز پ

 جواب داد: یبا سادگ هلن

 نیرو بهمون گفت و ازمون خواست همون روز تو ا دونستیازمون م یبهمون زنگ و هر چ یکی_

 ...دادیرو م یمعن نیهم تشیجد ینکرد ول دیتهد می. مستقمیشهر باش

 .دیانداخت و وارد شد نگاه دلواپس هلن را به سمت خود کش دیکه کل هوتن

 ند.و با سرعت خود را به هوتن رسا دیدو رونیچسب زخم را زده و نزده از آشپزخانه ب چارهیب دختر

 نگفتند. یزیو چ دندیرا سفت و سخت به آغوش کش گرید کیدو  هر

 را داشتند... گریکدیفقط  ایدن نیو برادر در ا خواهر

 آنها را از هم جدا کرد: لگونین یدهیترس لحن

 داشت هوتن؟ کاری_پرهام باهات چ

 .دیچرخ لگونیاو به سمت ن یگونهیپر یموها دنیدل از خواهرش کند و بعد از بوس هوتن

 را نداشت. یبر خالف سابق آن گرما و انرژ شیصدا

 گفت: محزون

 ل؟ی_روحا کجاست ن

 _تو اتاق... جواب منو بده هوتن...

 :دیبدون مقدمه پرس هوتن

 ن؟یاوردیبه روتون ن یزیو چ میزادیما پر نیدونستی_شما هم مثل پرهام م

 بدتر هلن بود... لگونین از

 .شدیم نیصد در صد پخش زم کردینم یغذاخور زیدستش را بند م اگر

 :دیبود و توان هضم آنها را نداشت نال دهیکه شن ییزهایناباور از چ لگونین

 زاد؟ی... پری_پر

 آن پخش پال شده بود، ولو شد. یروحا رو یهاو لباس فیکه ک یمبل یرو کهویعقب رفت و  عقب

 به سکوت گذشت. یالحظه چند

 .شدینگاه هوتن ذوب م ریز داشت
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 .دیرساند و آنجا را مال شیگلو ریبه ز دست

 و هلن... هوتن

 ...کردیباور نم نه،

 چشمانش جان گرفتند. یجلو ییهاصحنه

 مشکوک خواهر و برادر... یرفتارها

 ...شینگاه موشکاف پرهام بر رو ینیو سنگ نیهوتن در شب تولد آذ زیالعمل تند و تعکس آن

 سر او... یباال مارستانینظر گرفتن هوتن در ب ریز ای

 یتا افکار مغشوَشش را سر و سامان دهند و به پا دندیبه هم چسب یپازل یهاو همه مانند تکه همه

 بکوبند. دییمهر تا شیهادهیشن

 .دادیم حیهلِن ناباور و درمانده توض یپرهام را برا یهاو با عذاب گفته ستادهیدر ا یهمانجا جلو هوتن

 .آوردیسر در نم یزیچ کیهنوز از  لگونین

 :دیو با فشار از هوتن پرس دیبه صورتش کش یدست

 رو برات فاش کنه؟ تتیهو دی... چرا بادهی_پرهام اگه ماجرا رو فهم

 جواب داد: یگرفت و با تان رینگاهش را به ز هوتن

بابا  هیفقط  میچشم باز کرد یسرش اومده... از وقت ییبوده و چه بال یمادرمون ک دمیوقت نفهم چی_ه

از مادر برده بشه.  یخونه اسم نیتو ا دادیکه زنده بود اجازه نم یباال سرمون بوده و بس... که تا وقت

 دمونیام یکورسو تونهیم گهیشده که م داشیپ یکی... اما حاال یلینه فک و فام ،ینه نشون ،ینه رد

 .به مادرمون در قبال مراقبت از تو.. دنیرس د،یام یباشه... و اون کورسو

 هر با هم گفتند: لگونیو ن هلن

 ؟ی_چ

 " خواهرش پاسخگو بود، تا او...ی"چ یبه معنا شتریهوتن ب اما

ازش  یخبر هی یاگه مرده باش ایکنه.  دایپ زادهایپر یعنی... زایاون چ نیمادرمون رو ب تونهی_گفت م

 .رهیبگ

 ؟یبهش داد ی: بعد... بعد تو چه جوابلگونین

 تلخ گفت: هوتن

 هست؟ ست،ین یدادن حواسمون به تو که کار سخت_دورادور 

 اند...و مادرش دشمن شده لگونیبا ن نیزم یکه نصف کره یوقت نه
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 شهر را ترک کند... نیا شهیهم یبرا اریدلش بگذارد و همراه د یپا رو خواستیکه او م یوقت نه

 از دوستانش دور شود و به تهران برود! خواستیاو که م ،یآر

 !خواست؟یچه م یپرهام هوتن را برا پس

را به دنبال خود  گاردیلشکر باد کیرا داشت هم قرار بود  ارید تیکه بعد از ازدواج هم حما ییاو

 بکشد...

 !ماند؟یم یهوتن باق یبرا ییجا چه

 خواسته... یحرف نزن هوتن... بگو اون مرد ازت چ ی_ُکپُن

 کوتاه آمد و با صبر گفت: یخود اندک یدست خواهرش بر شانه یهاجوان با نوازش مرد

 یکار... همه چ ن،یکردن. خونه، ماش یزندگ یدرس، برا یتهران. نه برا میری_گفت همراهت ما هم م

شرط که شش دنگ حواسمون  نیاصل و نسبمون... فقط با ا یریگیبه اضافه پ ذارهیم ارمونیهم در اخت

بهش  قترو رو بدون فوت و یکه داشت یو هر مشکل ...یکن ییاحساس تنها میبه تو باشه و اجازه ند

 کنهیخرج م شتیآرامش و آسا یبرا نطوریبهت نداره و ا یاحساس چیاون مرد ه ی. تو مطمئنمیبرسون

 !زنه؟یم شیو خودشو به آب و آت

 است. دهیچیکوبشش در تمام خانه پ یضربان گرفت و حس کرد صدا لگونین نیغمگ قلب

 .زدیآن مرد تمام معادالتش را بر هم م بله،

 االن به سراغش برود... نیهم خواستیم

 :دیرا بچسبد و با داد بگو اشقهی

 و پرواز ندم؟ یپردازالیخ یبه احساساتم اجازه گهید می"مگه قرار نذاشته بود

 دوستت داشته باشم؟ تونمینم ینگفت مگه

به  برگشتیب تیبل هیو بودنم با تو  شهیرگ ختم مم قیعم یعشق ممنوعه به دره نیته ا ینگفت مگه

 ست؟طرف همون دره

 ...یچرا لعنت پس

 ....یکنیبد عادتم م یدار چرا

 ...یزنیام مبه دار و ندار قلب وامونده شیآت گاهتیگاه و ب یهابا توجه یدار چرا

 پرهام..." چرا

 .دیکوب شیران پاها یرا بر رو شیهاکرد و در همان حالت نشسته کف دست یزهرخند

 .دادیتکان م یگروانهیو سرش را به طرز د دیجنبیوار به اطراف مسرکش گردنش



 

 behtarinromanha.irبرای دانلود جدید ترین رمان ها به وبسایت بهترین رمان ها مراجعه نمائید .                                     701

 اشر : بهترین رمان هان                          ندوری: زهرا با سندهینو                   طوفان)جلد دوم ماه خاموش( راثیرمان: م

 ها...انکار کردن نیبود از ا خسته

زنده ماندن در آن  یبرود که پرهام حرف از تقال برا ییایشود و به سراغ همان در میتسل خواستیم

 ...زدیم

 ...شدیم زاریاز مرگ هم ب یحت آوردیاو را که به خاطر م حیتشرها و نصا اما

 خطاب به آنها گفت: رفتیبه طرف اتاقش م زانیآو یکه با حالت یاز جا بلند شد و در حال حالیو ب جیگ

 کنه... یامشب اوک یبرا یمهمون هی دیبگ دی_به گرشا زنگ بزن

 از روحا نبود. یدر اتاق را باز کرد و وارد آن شد خبر یوقت

 بالشت گرفت. ریو سر دردناکش را ز دیتخت دراز کش یرو

 

 

 

 "خودم را دوست دارم...

 جا همراهم بوده... همه

 ...ستادیعقب نا ایهم جا نزد  کباری

 نگفت... چیو ه آمد

 ...دیو او شن گفتم

 دادم و تحمل کرد... رنجش

 را سخت دوست دارم..." خودم

 .آمدندیم رونیها از اعماق وجودش بداشتند اما تک تک کلمه یحالت مست شیهازمزمه

نفس آن را  کیکرد و  یکوچک مقابلش خال یاشهیش وانیرا درون ل یسکیو یبطر اتیمحتو نیآخر

 .دیسر کش

 .دادیو به خوردنش ادامه م کردینم یتوجه یو تنش گر گرفته بود ول سوختندیاز اشک م چشمانش

 .خوردیهم تکان نم شیبود و از جا دهیبار چسب نیکه آمده بودند به ا یوقت از

 دلچسب و سکرآور... ییرها نیا یتنگ شده بود برا دلش

 ...کردیدلش را آشکار م یهاحرف پردهیکه ب یذهن یبرا

 پر اشک... یهاخنده یبرا



 

 behtarinromanha.irبرای دانلود جدید ترین رمان ها به وبسایت بهترین رمان ها مراجعه نمائید .                                     702

 اشر : بهترین رمان هان                          ندوری: زهرا با سندهینو                   طوفان)جلد دوم ماه خاموش( راثیرمان: م

 :دیبا اندوه او را بغل کرد و نال هلن

 ...لیکارو با خودت ن نی_نکن ا

 ...یگیم ی... تو چزنهیصدا نم لیمامانمم منو ن یحت ه؟یک لین ل؟ی_ن

 دندیلولیو در هم م دندیرقصیکه وسط سالن م یتیو به جمع دیکش رونیبازوان او ب انیرا از م خود

 شد. رهیخ

 ...شناختیم نشانیرا ب نیآذ فقط

 آورد؟یخوب را در م یهابچه یرا زده بود و ادا هایشکنو قانون هایمهمان نیا دیکه ق شدیوقت م چند

 ماه... چند

 .دیرسیبه نظر نم شیبرا یبیعج زیچ هینشناختن بق پس

 .کردندیبودند و حال خراب او را نگاه م ستادهیو گرشا مانند هلن کنارش ا هوتن

 بود. امدهین روحا

 گفت: ادیبا فر یقیبلند موس یکشدار و بخاطر صدا لگونین

 ن؟یدیند کیاز نزد دختر بدبخت هیتا حاال  ه؟ی_چ

 آزرده گفت: گرشا

 دتیعا یچ ؟ی... مگه قرار نبود مشروبو ترک کنلین شناختمتیکه م یستین یاون دختر گهی_تو د

 الخمر بودن؟از دائم شهیم

 بدون سر خر عمرم لذت ببرم... یمهمون نی_خفه شو گرشا... بذار از آخر

 رون؟یب یبدون محافظ اومد دونهی: پرهام مهوتن

 .امدیسوال اصال به مذاقش خوش ن نیا

 هم فشرد. یرا رو شیهاهوتن را نگاه کرد و لب یخونسرد ظیغ با

 ...کردیم یپسر حاال که پشتش به پرهام گرم شده بود چه بلبل زبان نیا

 ؟یکنیم فاینقش بپا رو برام ا ی_از االن دار

 و با تمسخر ادامه داد: دیرا محکم به هم کوب شیهادست کف

 ...نی... آفرنی_آفر

 از کنارش گذشت. توجهیتنه زد و ب فتدیمراقبش بود تا ن یبود و چهارچشم ستادهیهلن که کنارش ا به

 ...کندیو چه کار م رودیداشت که بداند کجا م یاریهوش یآنقدر هنوز
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را ترک  الیهلن نکرد و شال و مانتواش را از خدمه گرفت و و یهابه صدا زدن ییاعتنا نیترکوچک

 د.کر

 حالش را جا آورد. یسرد اندک یهوا

 شد. رهیاش خو به صفحه دیکش رونیخود را ب یگوش

 تریاز پرهام لعنت یو با اعالن کردیرا روشن م یلعنت یگوش نیبار هم که شده ا کی یبرا شدیم چه

 ...شدیرو مروبه

 بچسباند. اشیقیرا به گوش گر شده از موس یو گوش ردیاو را بگ یشده بود که شماره یعصب آنقدر

 هم نبود... لیدلیب نیهمچ تیعصبان نیا یول

 ...کردیم ینیدلش سنگ یمهاجرت هوتن و هلن همراه او از صبح رو یهیقض هنوز

حد ممکن باز کرد تا  نیرا بست و دهانش را تا آخر شیهاپرهام در گوشش چشم یصدا دنیچیپ با

 شد. دهیکش رونیانگشتانش به ب انیاز م کهوی یکه گوش دیبگو یزیچ

 داد. صیرا تشخ یامردانه یقامت بلند و چهارشانه شیهاچشم یپلک زد و از پشت تار متعجب

 .دیرس ارید رغضبیدر هم و م یو به چهره دیرفته نگاهش را باال کش رفته

 .دیکش رونیدراز شد و او را از آن ب یداخل گودال خمار یدست کس انگار

 زده و نامفهوم گفت: رتیح

 ...ی... چنجای_تو... ا

 او باال گرفت و بدون چشم برداشتن از صورتش به پرهام پشت خط گفت: یگوش ارید

 راحت... فعال. التیخ ست،ین یکردم... آره... نه مشکل داشی_پ

 آمده بودند. رونیب الیاز و لگونیتماس را قطع کرد هلن، هوتن و گرشا هم به دنبال ن یوقت

 کرد: کیرا محکم چنگ زد و صورتش را به صورت خود نزد یبازو ارید

 ...فتینه؟! راه ب ،یشی_تو آدم نم

 ؟یباش یتو ک نم،ی... صبر کن ببیه یه ی_ه

 گفت: ظیانداخت و غل یزیبه هوتن نگاه تند و ت ارید

 ؟یباشم، جنابعال دیکه با ی_همون

 ؟یشکارهیچ گمی_دور برت نداره م

 :دیاو فرود آمد و غر ینهیس یرو یابا حالت هشدار دهنده ارید یاشاره انگشت

 گم؟یم یچ یاش... گرفت_شوهرش... همه کاره
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 ماند. حرکتیهم مانند هلن و گرشا رنگ عوض کرد و چند لحظه ب هوتن

 خبر داشتند. لگونیازدواج ن یماجرا از

 :دیپرس یفیضع یو با صدا لگونیکرد به ن رو

 گه؟ی_راست م

 سر تکان داد. دیآب دهانش را قورت داد و با ترد ارید نینگاه سنگ ریز لگونین

 و به دنبال خود بکشد. ردیرا در آورد که دوباره دستش را بگ اریکفر د یکاف یحرکتش به اندازه نیا

 به راه افتاد. یآف ناگهان کیکرد و با ت نیرا سوار ماش لیمست و پات لگونین

 داشت، دخترک را خمار خواب کرده بود. انیجر نیماش یکه در فضا یحس رخوت حاال

 .دیکرد و به دنبال خود کش اشادهیپ نیو کجا دوباره از ماش یکِ  ارید دینفهم

ور صورتش را  کیکوتاهش  یپرت شد و موها یفیسطح نرم و لط یبه خود آمد که رو یوقت

 پوشاندند.

 در آورد.را  رونشیو لباس ب دیدر اتاق را محکم به هم کوب ارید

 را باال زد و به سمت او آمد. شیهانیآست

 را چنگ زد و سرش را باال گرفت. لگونین یموها

 تخت را مشت کردند. یرو یمالفه لگونین یهادست

مطمئن  ی. ولیستیو خودت رو پاهات بند ن دهیگند الکل م یدهنت بو نمیبیکه م ستیبار ن نیاول نی_ا

 آااادم... ؟یدی. فهمیآدم بش دیبا یزن من بش نکهیا یبارته... برا نیباش آخر

 سر او را با ضرب پرت کرد و صاف شد. دوباره

 .کردیبا چشمان سرخ و گرد شده اوج غضب او را تماشا م لگونین

از بسته بودن کانال کولر به سمت در رفت تا از اتاق خارج  نانیبعد از قفل کردن پنجره و اطم ارید

 شود.

 :دیپرس ریمنگ و با تاخ لگونین

 ... چرا؟یمنو... زن خودت کن یخوای_چرا... م

 پوزخند زد و در را باز نگه داشت. ارید

 آن شب را در ذهن خود نگه دارد. یهاحرف یهمه تواندینم یبا آن شدت مست لگونیکه ن دانستیم

 راحت گفت: الیبا خ نیبنابرا

 پر دردسر... یدختره یفهمیبعد از ازدواج م لشویبا هر سازت برقصم، اما دل دی_فعال با
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 و رفت. دیرا دو مرتبه کوب در

 .ستیاو نگر یخال یوا مانده و مبهوت به جا لگونین

 .دیتخت به دارازا خواب یشل شدند و رو شیهادست هیکم تک کم

 در بسته ثابت مانده بودند. یهنوز رو چشمانش

 برود. سیرمق نداشت بلند شود و به سرو یتهوع داشت ول حالت

 ...شناختیرا اصال نم نجایآن گذشته، ا از

 را بست. دگانشیبالشت فشار داد و د یرا رو صورتش

 ...دیچربیم اشیاریخواب بر هوش زور

اطراف را نظر  یجیشده و دردناکش را بلند کرد و با گ نیروز بعد که چشم گشود سر سنگ صبح

 انداخت.

 اتاق از جا پراندش و با وحشت پتو را کنار زد. یهبیغر یفضا

 .شدیدر باز نم یول دیکش نییرا پا رهیدر رفت و دستگ سمت

 کرده بود. یو از ترس قالب ته دیکوبیم واروانهید قلبش

 :دیکش ادیبه در زد و فر محکم

 ...رونیب نیاریب نجایمنو از ا ست؟ین نجایا ی_کس

 .ستادیدر چهارچوب ا یخون گرفته و عصب یبا چشمان اریباز شد و د هوایلحظه در ب همان

 چند لحظه مات ماند. لگونین

 .دیرا در هم کش شیهارا جمع و جور کرد اخم خود

 .کردینبود، اما مغرورانه و سربلند رفتار م شیب یادر برابرش خودباخته نکهیا با

 نه انگار که در اعماق دلش چه خبر بود... انگار

 ؟یکجاست منو آورد نجای_ا

 صبر کرد. یرا بست و اندک شیهااو چشم یصدا دنیبا شن ارید

 .دیکشینفس م قیکه آنطور عم کردیرا در خود خاموش م اشیزاریو ب تیداشت عصبان انگار

 گفت: دیاو با تیمختص به شخص دانستیم دیبع لگونیکه ن یمتیمال با

 ؟یشکنی_چرا درو م

 نجا؟یا ی_من کجام؟ چرا منو آورد
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 !اد؟ینم ادتی_دشبو 

 سر تکان داد و رد کرد. دیبا ترد لگونین

 رفت. رونیزد و از اتاق ب یکه گرفته بود لبخند کج یاز جواب خوب ارید

 .دیتخت چنگ زد و به دنبال او دو یشالش را از رو لگونین

 بود. یکوچک اریبس یخانه

 به حرص گفت: ختهیآم یانداخت و با کنجکاو ریرا در آشپزخانه گ ارید

 خودت! یخونه یخودته، نه؟ منو آورد ی_خونه

 .نی_بش

بود...  یکه توش مهمون ییالیاون و یاومد شبی... تو... تو دنمیبب ستاییاصال وا نم؟یرو بش یچ ی_چ

 ؟یکرد دایچطور جامو پ ؟ی. چرا اومدیدر راهمو سد کرد یجلو یآره تو بود

 .نی_بش

 .دییو دندان سا دیکوب نیزم یرا رو شیاو با خشم پا یاطافر یاز خونسرد یعصب لگونین

اش مشغول خوردن صبحانه شتریو بدون اصرار ب دیخودش عقب کش یکنار صندل یصندل کی ارید

 شد.

 نه صبح بود. ساعت

 اریمنتظرش را به د یهابا اکراه نشست و چشم د،یدیم دهیفایرا ب یالک یهاکه رو ترش کردن لگونین

 دوخت.

 .دیدر دهانش را قورت داد و به سمت او چرخ یلقمه ارید

 کوتاه آمده بود. زین او

 _روحا گفت.

 !؟ی_چ

 _روحا شب اومده بود محفل اونجا بهمون گفت.

شود  یعصبان بشیو غر بیکار عج نیاز دست روحا و ا دیبا دانستیآنقدر جا خورده بود که نم لگونین

 تاسف بخورد. ای

 آمد: رونیروحا ب یبود که از در تبرئه دهیحال او را خوب فهم ارید انگار

 رهی. گفت خودش نخواست جلوتو بگنیهم خبر نداد یو به کس نی_نگرانت بود. گفت بدون محافظ رفت

 .یدیو اونقدر حالت بده که به حرفش گوش نم یشیناراحت م دونستیچون م
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 ؟ی... "بهتون"؟ جمع... بستی_تو گفت

 دنبالت. مییایب مونیکیگذاشت تا بلکه  انیما رو در جر یهام. روحا هر دو_آره. من و پر

 آشکارا وا رفت. لگونین

که پرهام به آنها  یالکل یهایدنیو نوس هایسراغ آنجور مهمان گریبه پرهام قول داده بود که د او

 نرود. گفت،ی" می"زهرمار

 کرد؟یاش مدرباره یپرهام چه فکر حاال

 شده بود... نابود

 را با دستان خود نابود کرده بود... زیچ همه

 صورت مبهوت و زارش زد و او را به خود آورد. یجلو یبشکن ارید

 گفت: فیضع

 _ها؟

 گرفتم فقط. ی. امروز و فردا مرخصمیبخور بلند شو بر گمی_م

 کجا؟ ؟ی_چ

 نگاهش کرد. هیعاقل اندر سف ارید

 باشد. اریهمان د نیباور کند که ا توانستینم لگونین

 یعاد متیو مال یبه خونسرد لیمدت کم تبد نیممکن بود نفرت رخنه کرده در نگاهش در ا چطور

 شده باشد؟

 کرد؟یداشت چه کار م یبه راست ارید

 با او ازدواج کند؟! خواستیم

 نیحلقه و لباس و از ا دیخر میبر دیامروز با ؟یفراموش کرد یزود نیعقد رو به هم ی_قول و قرارا

 تو؟! یی... کجازایجور چ

 نگاهش داد و نامحسوس سر تکان داد. زیانگحزن لگونین

 کرد. دنیشروع به جو لیمیبه دهانش برد و ب یانگاه او لقمه ینیسنگ ریز

 گفت: یزیچ یادآوری با

 م؟یناشتا باش دیمگه نبا ؟یچ شی_پس آزما

بهتره. اون  میند شی. فعال آزمامونهیم یالکل حاال حاالها تو خونت باق یزد شبیکه د ی_با اون گند

 بعد. یبمونه هفته



 

 behtarinromanha.irبرای دانلود جدید ترین رمان ها به وبسایت بهترین رمان ها مراجعه نمائید .                                     708

 اشر : بهترین رمان هان                          ندوری: زهرا با سندهینو                   طوفان)جلد دوم ماه خاموش( راثیرمان: م

 .اوردیو سرش را باال ن دیخون دو لگونین یهاگونه به

 :دیپرس آرام

 ؟یگرفت یمرخص یچ ی_فردا رو برا

 ...یفتیخونه. تو هم از درس و دانشگاهت عقب ن دنید یتهران برا میسر بر هی_چون قرار بود 

 .دینپرس یزیچ گریسر تکان داد و د لگونین

 رفت. رونیاز آشپزخانه ب یصندل یبلند شد و بعد از برداشتن کتش از رو شیاز جا ارید

در دهانش چپاند تا آن روز ضعف نکند، وگرنه  گرید یدو سه لقمه شهیتر از هممغموم لگونین

 کور شده بود. شیاشتها

 .کردینم تیاذ شبیمثل د یول دیچیپیهنوز به هم م اشمعده

 نباشد. نیچن شیو رنگ و رو فتدیروز ن نیتا حاال به ا آوردیباال م شبیکاش همان د واقعا

 اش را جلب کرد.توجه یزیاز آشپزخانه خارج شود چ خواستیم یرا مرتب کرد و وقت شیهالباس

 .زدندیاو چشمک م یرنگش به کنجکاوهم یروشن و شال و کاله دخترانه یآب یپالتو کیاپن  یرو

 افتاد. شانیاز ال به ال یرا که برداشت کاغذ آنها

 را برداست و نگاهش کرد. آن

 را داشت. ارید دستخط

 ."شهی"بپوش، سردت م

 ها نگاه کرد.گرفت و مردد به لباس دهیاحساس کرد را ناد اشنهیکه در س یلرزش

 .دیموجود در خانه رفت و پالتو را پوش ینهیتنها آ یجلو

 شد. رهیخود خ ریکرد و به انعکاس تصوسرش را شال و کاله  سپس

 کرد. رتیح زیشده بود که خودش ن بیو دلفر بایز یرنگ آنها با رنگ چشمانش به قدر بیترک

 نو بودند. ینو هالباس

 نداشت؟! شیهابه رنگ چشم یدر انتخاب رنگ آنها ربط ارید یقهیکه سل کردیباور م یعنی

را پراکنده  زدندیدر اطرافش پرسه م یافکارش را که مانند مگس مزاحم نیدر هوا تکان داد تا ا یدست

 کند.

 کند. دایرا پ اریتا د دیآمد و گردن کش رونیخانه ب از

 نشسته بود. نشیداخل ماش او
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 گرفت و در را آرام بست. یمعذب کنارش جا یحالت با

 کار را انجام دهد. نیا گریآرام که کامل بسته نشد و مجبور شد بار د آنقدر

 به راه افتاد. یحرف چیبدون ه ارید

 بود. یطالفروش کی یکه توقف کردند جلو ییجا نیاول

 .کردیها را تماشا مگرفته حلقه ینشسته بود و با حال لگونین یگرد غم بر چهره دوباره

 بود. ستادهیا نیتریهم درست کنارش و مقابل و ارید

 نداشت: شانیرو شیپ یبه صحنه یربط چیه دیپرس لگونیکه ن یسوال

 .یعروس دیخر یبرا انیخانواده م ایبا چند تا دوست و آشنا  هیبق ادیم ادمیکه  یی_تا جا

 .میستی" نهی_ما "بق

 زمزمه کرد: ریدلگ

 ...میستی_آره ن

 .دیهمانها را خر یبدون چون و چرا و دادن نظر اریرا نشان کرد و د یاست حلقه یسرسر

 خورد. لگونیذوق ن یشدت تو به

 ها دقت کند.ظاهر حلقه یوسواس به خرج دهد و رو یداشت حداقل او کم توقع

 کرد؟یرفتار م زهیانگیو ب لیمیازدواج ب نیهم مثل او نسبت به ا ارید چرا

 برد. اشقهیشد بغض کرد و دست داخل  نیسوار ماش یوقت

 .کردیتولدش از طرف پرهام بود را به شدت حس م یهیکه هد یگردنبند یخال یجا همچنان

 نداشت؟ یادگاریوقت از او  چیه چرا

 ینشان از او برا کیکردن  دایبه فکر پ دیمحال با او دلخوش کند با یندهیقرار نبود به آ گریکه د حاال

 ...افتادینگه داشتن کنار خود م

 زد؟ اتنهی_چرا دست رد به س

 نگاهش کرد. ریو متح دیکش رونیب الیاو را از عالم فکر و خ ارید یسرد و جد یصدا

 ؟یزنیحرف م ی_از چ

 .ستیجز پرهام ن یاگهیکه منظور من کس د میدونی_خودتو به اون راه نزن. هر دومون م

 ؟یدونیمن و پرهامو... م یهیتو از کجا... قض ی... ولی_ول

 ...لگونین دونمیم زایچ یلی_من خ
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 از شک فرو برد. یارا در هاله لگونین مناکشیرازآلود و ب لحن

 انداخت و با مکث جواب داد: نییرا پا سرش

 اش حرف بزنم.درباره خوامی_نم

 را به راه انداخت. نیماش حرفینشست و ب اریسوک لب د یمحو پوزخند

 مام شود.که تا قبل از وقت ناهار ت آمدیافتاده به نظر م شیو پ یدر نظر هر دو آنقدر سرسر دشانیخر

هوتن و هلن  یدر خانه یوعده غذا در رستوران مهمان کرد و بعد او را جلو کیرا به  لگونین ارید

 کرد. ادهیپ

 در برد. یرا تا جلو نشینه چندان سنگ یدهایخر لگونین

 را فشرد. فونیآ یتشکر کرد و دکمه نیداخل ماش اریو بدون نگاه کردن به د دیچرخ

 .ستادیتا داخل شدن او همانجا ا ارید

به سمت خانه تندتر  شیهاو قدم دیرا شن نیماش یهاکنده شدن چرخ یرا که بست صدا اطیدر ح لگونین

 شد.

 در منتظرش بود. یجلو هلن

 او را گرفت و داخل شدند. یاز بارها یمیو نگران نگاهش کرد و ن ریمتح

 .دندیکشیانتظار او را م یعصب ینشسته و با حالت منیو گرشا در نش هوتن

 و به طرف آمد. دیپر شیکه رخ نشان داد هوتن از جا لگونین

 جا خورد. یاو کم لیدلیو ب ییکهویحرکت  نیاز ا لگونین

 ؟ی_خوب

 شده... هوتن؟ یزی... خوب باشم؟ چدی_نبا

 گرفته بودند. یراحت تمیهوتن هم مانند گرشا ر یهانفس

 و پر محبت گفت: دیاو را به آغوش کش برادرانه

... دعواتون که هیکردت مشخص بود چقدر عصبان نیاون پسره اومد سوار ماش شبیکه د ی_اونجور

 بد واکنش نشون داد؟ یلینشد؟ خ

 گل کرد و او را از هوتن فاصله داد. شیهالب یرو لگونیاز ن اجازهیلبخند ب یغنچه

 به هر سه دوست خود کرد و دلگرم از وجود آنها گفت: یزیتشکرآم نگاه

نگرانتون  یلیافتاده باشه. خ نمونیب یفکر نکنم اتفاق خاص ی... ولادینم ادمی یادیز زیچ شبی_از د

 کردم؟
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به او داد که هلن و هوتن را از خنده  یشد و فحش یکفر ن،یمودب و سنگ شهیهم یهنگام گرشا همان

 را شوکه. لگونیمنفجر کرد و خود ن

 اش گفت:خنده انیکه هلن از م کردیدهان باز نگاهش م با

 االن قهره! نیقرار داشتن... بخاطر تو نرفته سر قرار و آذ نی_صبح با آذ

 زد. یآشکار شخندیتا انتها کش آمدند و ن لگونین یهالب

 گذشت و با لذت گفت: نیرا زم شیدهایخر تازه

 دلم خنک شد...... یعال میلی_اصال خوب کردم... خ

 کرد و با تعجب گفت: یاو را وارس دیخر یهاسهیگرشا جوابش را بدهد ک نکهیقبل از ا هلن

 ل؟ین نیچ نای_ا

 مزه پراند: هوتن

... یپسر نیهمچ یکرده؟! بابا گند بزنن تو مردونگ دیکتک برات خر یجا شبی_شوهرت بخاطر د

 ملت شانس دارنا!

 ها انداخت.گذرا به لباس ینشست و نگاه نیزم یکنار هلن رو لگونین

 .مهیعروس دیبگم که مثال خر دیبا زهیری_خفه شو بابا. اگه پشماتون نم

و صدا و هول  سریپس چرا انقدر ب ؟ییایم اتیعروس دیاالن از خر یعنی ؟یکنیم ی: شوخهلن

 ؟یهولک

 اومد... شیپ نطوری... اگهیبگم د ی_چ

 آنجا نماند. ادیز

 را جمع کرد و با گرشا که عزم کرده بود همراه شد تا به خانه برگردد. لوازمش

 مادرش بود... یفیخودش توق نیماش

 .تیدانیم یازدواج اجبار نیحس او را به ا گرشا

ساده و مختصر  ی"نه" کیفقط  لگونیمنصرف کند که ن مشیصحبت کرد تا او را از تصم یاکلمه چند

 گفت.

 نکرد. یاصرار گریدسر تکان و  نانهیغمگ گرشا

 بود. ستادهیشان ادر خانه یبزرگ جلو یکوله پست کیچمدان به دست و همراه با  لگونیکه رفت ن او

االن هم به  نیقلبش هم نکهیبا فکر به ا یپرهام برود ول یبه خانه نجایا یبه سرش زد که به جا اول

 شد. الیخیمرگ است ب یو آماده برا یخود زخم یخود
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 .دندیورود او باز کردند و کنار کش یدر را برا گاردهایباد

 .دیرا در چهارچوب در خانه د سویقدم زنان و به محض سر بلند کردن آ لگونین

 از کنارش رد شد و داخل شد. رینکرد و سر به ز ییانتظار او اعتنا به

 به اطرافش نکرد. یاتوجه چیگرفت و ه شیراه اتاقش را در پ میمستق

 آورد. رونیآن روزش را ب یدهایرها کرد و فقط خر یاور گونهرا همانط چمدانش

 خود را دست نزد و اجازه داد همانجا بمانند چون فردا عازم تهران بودند. یهالباس

 بود... دهیعقد خر یکه برا دندیلغز یاز او روز لباس یابدون اراده دستانش

 در کار نبود... یعروس چیه ،یعقد و عروس گفتینم

 .ندیاش داشت تا کامل ببآن را باز کرد و باال نگه یزده تا غم

 بود... بایز اشیسادگ یاندازه به

 انداخت. یارا مچاله کرد و به گوشه آن

 .فتدیتت روز عقد چشمش به آن ب خواستینم

 .دیمحزون را در درگاه د یسویاز سر چمدان بلند شد آ یوقت

 .کردند یتفاوتیدو اخم و وانمود به ب هر

 گفت: یبه آن لباس خاکستر رهیخ سویآ

 اجازه نداد. طمیاما بابات بخاطر شرا امیهمراهتون ب خواستمی_امروز م

 نبود... یمثل قبل عصب گرید لگونین

 هم نبود... ناراحت

 بود. شیحال انکار مشکالت و درها در

 روش. نمیهم کنارم مادر نداشتم، ا ینداره. من بچگ بی_ع

 ؟یدیخر ای_چ

 کنم بگم؟ ستی... لخرنیکه عروسا م یزی_هر چ

 ن؟یگرفت نیاونم انتخاب کرد ؟ی_حلقه چ

 _آره.

 _من تو اونم حق انتخاب نداشتم...
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را وادار کرد تا به صورتش  لگونینداشت ن شانیبه بحث فعل یکه ربط سویآ نیآهسته و اندوهگ ینجوا

 .ندازدینگاه ب

 داد. یقیعم یرا به حس همدرد شیو جا دیماس الشیخیمغرور و ب ظاهر

 گفت: آرام

 _بابا خوب جبران کرد؟

 زد و سر تکان داد. یلبخند کمرنگ بایپر زرق و برق و ز یآن عروس یادآوریاز  سویآ

 هم من عاشقش بودم. کردی_آره. نم

 ...یتو قلبت نداشت یاگهیچون قلب اون عشق د ی_عاشقش شد

 پا و آن پا کرد. نیا یرخت بست و کم سویآ یهااز لب لبخند

 گفت: گرفتیدست او را م یکه با دو دل یآمد و در حال جلو

خبر دارم.  شیاش هم کم و بداره. از گذشته یقو تیو شخص ستین یبه کس ی. متکهیپسر خوب اری_د

 گفـ... یزیچ هیبودم و  یمن اون لحظه عصبان ؟یوصلت بد نیتن به ا یخوایم یاما... مطمئن

 و سفت و سخت گفت: دیحرفش را بر لگونین

 نکهیا یچشم شما نباشم و آزارتون ندم! برا یجلو گهید نکهیا یمامان. برا کنمی_من باهاش ازدواج م

 استراحت کنم. کمی خوامیپرستم رو خفه کنم! لطفا برو و تنهام بذار مقلب ممنوعه یصدا

 رفت. رونیهم فشرد و از اتاق ب یدر صورت مصمم او پلک رو یطوالن یبا درنگ سویآ

 رفت و نفسش را بند آورد. لگونیرا که بست و ضربان از قلب ن در

 بفرستد. نییتا بغضش را پا دیرا مال شیشد و گلو رهیو دلشکسته به در بسته خ نیغمگ

 ...ماندیمحکم م دیبا

 سرش بکوبد... یپرهام دوباره ضعفش را تو خواستینم

 سویکه به آ یحرف نیشد و آخر یخواب از چشمانش فرار هاالیو فکر و خ هایهجوم خودخور بخاطر

 زده بود رنگ دروغ به خود گرفت.

 صدا کردنش آمد خود را به خواب زد. یهم خزان برا ینرفت و وقت رونیشام ب یبرا

 ها خاموش شوند و همه بخوابند.کرد تا چراغ صبر

اش را اجاق گاز توجه یرو یزیرا سرک بکشد که چ خچالیبه آشپزخانه رفت و خواست داخل  سپس

 جلب کرد.
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نان  یهابرش نتیکاب یشده و کنارش رو ختهیکوچک ر یاآن شب داخل قابلمه یاز غذا یادیز مقدار

 دوغ بود. دارخی وانیل کی یبه اضافه یو ساالد و سبز

 قلبش را نشانه گرفته بود. میمستق سویآ یتوجه مادرانه نیا

 مهار کند. ختنیرا قبل از فرو ر شیهااش را متوقف کرد و چندبار پلک زد تا اشکچانه لرزش

 دماغش زد به دلش ضعف انداخت و در قابلمه را برداشت. ریکه ز یماه یبو

را شست و به اتاق  شیهااش شد و بعد از اتمام آن ظرفاشتها مشغول خوردن شام در ساعت دوازده با

 برگشت.

 اش روشن شده بود.و صفحه رفتیم برهیو تختش یرو یگوش

 تند کرد و آن را برداشت. قدم

 پشت خط بود. روحا

 .دیشنینم یگرید زیچ شیهانفس یصدا جز

 ؟یزنی_الو، روحا؟ حالت خوبه؟ چرا حرف نم

 ؟ی_دوسش دار

 ؟ی_چ

 ؟یرو... دوسش دار اری_د

 سوال را بپرسد. نیکنده بود تا ا جان

 :دیو نال دیروحا قلبش را به آتش کش وسیدار و ماخش یصدا

 _معلومه که نه...

 دوست داره! یلی_اما انگار اون خ

 قربونت برم؟ یگیم یدار ی_روحا؟ چ

 ...یکن عاشقش بش ی... سعلگونیاش دار ن_خوشحال نگه

 شد. رهیمقابلش خ واریبه د دهیدرمانده و نفس بر لگونین

 به زبان آورد: دادیرا که در ذهنش جوالن م ینکرد و سوال تحمل

 ؟یحس دار اریآره؟ تو به د ،ی_دوسش دار

..._ 

 _روحا؟
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..._ 

... باور کن شمیازدواج م نیا الیخیو ب یهمه چ ریز زنمیاالن م نیآره، هم ی_روحا به خدا قسم بگ

 تو رو عذاب بدم... روحا... خواستمی... نمدونستمیمن... من نم

 _نه.

 ؟ی_چ

که من از  یزی. چیسازیخوب براش م یزندگ هیو  یکنیباهاش ازدواج م. تو یزنینم یچیه ری_تو ز

 ...یکنیازدواج م اریقول بده که با د ؟یاوک ،یشیزنش م لگون؟ی. باشه نومدمیپسش بر نم

 :دینال لگونین

 _روحا...

 !لگونی_قول بده ن

 گفت. یادر آورد و با درد باشه یرا از پا لگونین شیصدا تحکم

 کرد. یداد و بغض کرده خداحافظ رونینفس لرزانش را ب روحا

 تخت وا رفت. یرو لگونین

 احمق... یاو

 ...قینارف یاو

 .دادیرا به خود نسبت م دیرسیکه به ذهنش م یلقب هر

 بود؟ دهینفهم اریاحساس روحا را نسبت به د چطور

 چگونه... آخر

 هم نگذاشت. یدستانش گرفت و تا صبح پلک رو انیرا م سرش

 تک انداخت. اشیگوش یرو اریصبح بود که د یدما دم

 .دیبه رفتن نبود بلند شد و لباس پوش یکه راض یقلب با

 زد. رونیاش از خانه باز خانواده یکردن عضو داریرا برداشت و بدون ب چمدانش

 .کردیخوش و بش م گاردهایدر پارک شده بود و خودش هم با باد یجلو قایدق ارید نیماش

 دهد. یجا نیبه سمتش آمد و چمدانش را گرفت تا صندوق عقب ماش دیرا که د او

 نشست و منتظر ماند. نیداخل ماش حوصلهیگرفته و ب لگونِ ین

 با دوستانش برگشت. یبعد از خداحافظ ارید
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 را که روشن بود به راه انداخت. نیرا بست و ماش کمربندش

به جلو  هدفیجذاب او را رد کرد و ب شیو ته رصورت اصالح شده  ییبه طور گذرا لگونین نگاه

 شد. رهیخ

نفسش را فوت کرد و هدفونش را  یکه با کالفگ دیرسیکسل کننده به نظر م یبه قدر نیماش یفضا

 دیکش رونیب

 هم گذاشت. یکرد و پلک رو یپل یآهنگ

 کند. یگفت کنار بزند تا او هم رانندگ اریاز راه را هم به د یمین

 نه. ای دیاینداشت که روحا هم قرار است امروز به تهران ب خبر

 !کردیم بتیغ دیداشت نبا یدرسخون یو او که ادعا دیرسیم انیبه پا التیفردا تعط چون

 شود. ادهیگفت که پ اریخودشان رفت و به د یمجرد یوارد استان تهران شدند به آدرس خانه یوقت

 انداخت و قدم در واحد سوت و کورشان گذاشت. دیکل

 و اجازه داد نور به داخل سالن بتابد. دیرا کنار کش هاپرده

 به اطراف انداخت. یاجمال یگذاشت و نگاه زیم یرا رو اشیدم دست لیوسا ارید

 خودش بود. یخانه یحد و اندازه در

 به هال آورد. خچالیداخل  یهاینیریدم کرد و همراه با ش یچا شانیدر کردن خستگ یبرا لگونین

 را بلد بود! نیفقط هم خب

 و گفت: دیخسته و خونبارش را مال یهاچشم ارید

 .مینیها رو ببخونه میریکن عصر م یاستراحت کوتاه هی_

 ار؟ی_د

 صورتش متوقف کرد. یحرکت دستش را رو لگونیآرام و غمناک ن لحن

 شد. رهیاو خ یرنگ گرفته یو به چهره دیمکث چرخ با

 سوال معذب بود. نیا دنیپرس یبرا لگونین

 ...آوردیهم طاقت نم دیپرسیاگر نم یول

 !؟یخوایرو دوست دارم... منو م یاگهیمن کس د یدونیم نکهی_تو چرا... با ا

 را برداشت و مزه کرد. شیو استکان چا دینامحسوس نگاهش را دزد ارید

 ...شدیهم نم دادیاگر جواب نم یول
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 گفت: یبه سرد نیهم بخاطر

 .شنیچرت و پرتا شروع نم نیها که با عالقه و اازدواج یدارم. همه ی_نه عاشقم و نه به عشق اعتقاد

 گم؟ی... درست نمشنیختم نم یگیکه تو م ییچرت و پرتا نیها هم به عالقه و همازدواج یهمه ی_ول

 گفت: یختگیبا به هم ر ارید

 ؟یبرس یخوایم یبحث به چ نی. از الگونین هی_کاف

 .دیلب ورچ یبا دلخور لگونین

 به؟یعج یلیمشترکمون حرف بزنم. به نظرت خ یزندگ یدرباره امندهی_دو کلمه نشستم با همسر آ

 ات رو عوض کن.موضوع اون دو کلمه ی_نه. ول

 یچی. اصال من از تو هزنمیحرف م مونیزندگ یهاتیدارم از واقع ه؟یدل بخواه ندهی_چرا؟ مگه آ

 ی... در حالیداشت یاچه گذشته دونمینه م ان،یات کخانواده دونمینه م ،ییاهل کجا دونمی... نه مدونمینم

 ! انقدر مرموز رفتار نکن.یمن آگاه یزایچ یلیکه تو به خ

استکان را الجرعه سر  اتیکرد و محتو یهم خال یبر رو شیهاخشم خود را سر فشار دادن پلک ارید

 .دیکش

 نکرد و با تحکم گفت: یااش را سوزاند اما توجهداغ بود و تا عمق معده یچا

و رو کردن گذشته و  ریبه ز یا. منم عالقههیبرات کاف کنمیم کاریو چ میاالن ک یکه بدون نی_هم

 ...خوامیندارم. فقط... فقط خودتو م اتیخصوص یزندگ

 .اوردیآخر را به زبان ب یکند تا جمله جان

 در خود مچاله شد. شتریب لگونین

 کرده بود. جادیا نشانیب یقیناگفته شکاف عم یرازها نیا

 مرد ارتباط برقرار کند... نیبا ا توانستینم

 به درک احساسات او بپردازد... توانستینم

 رو با حرص گفت: نیا از

 .یام به پرهام هم کنار اومد_پس با عالقه

 فکر کن. نطوری_تو ا

 ...فهممتیواقعا نم ؟یاش حرف بزن... انقدر راحت دربارهیتونی_تو... تو چطور م

 گفت: دیو کوبنده و اک دیبه طرف او چرخ ارید

 طرف مقابلم کنکاش کنم! یخصوص یتو گذشته و زندگ خوامی_گفتم نم
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 .دیبه سقف دهانش چسب تیو جد تیهمه قاطع نیاز ا لگونین زبان

 بلند شد و به اتاقش رفت. شیچا دنیو بدون نوش دیرا در هم کش شیهاسگرمه

 .دیلرزیم یشدت خشم و ناراحت از

 .دیایاو کنار ب یتفاوتیو ب یحجم از خونسرد نیبا ا توانستینم

 را هم نداشت... دنیکنار کش قصد

 خوابش برد. دیسرش به بالشت رس نکهیبه محض ا ،یاز فرط خستگ نباریا

 یرا باال اریخمار خوابش را باز کرد و د یهاچشم یدیشد یهاگذشت که با تکان یچند ساعت دانستینم

 .دیسرش د

 و نشست. دیتخت باال کش یرا رو خود

 زد و گفت: اشیساعت مچ یشهیبا نوک انگشت اشاره به ش یعصب ارید

 م؟یقرار گذاشته بود ی_برا کِ 

 آورد. نییرا از تخت پا شیپرت کرد و پاها یبالشتش را به کنار لگونین

 و لخ لخ کنان به سمت کمدش رفت. دیرا پوش اشیراحت یهاییدمپا

 گفت: حالیب

 بذار آماده بشم. رونی_برو ب

 با تاسف سر تکان داد و اتاق را ترک کرد. ارید

 .دیو پوش دیکش رونیمانده در کمدش ب یباق یهالباس نیدست لباس از ب کی

 را چک کرد. اشیگوش رفتیم رونیکه از اتاق ب یو در حال ختیر فشیرا داخل ک لوازمش

 ...سویاز طرف آ کالسیم چهار

 از واحد خارج شد. دیرا داخل خانه ند ارید یانداخت و وقت فیرا داخل ک یگوش

 به گفتگو پرداختند. یساعت میسر زد و ن یاول به امالک ارید

 شد. نیبرگشت و سوار ماش سپس

 منتظر نگاهش کرد. لگونین

 _خب؟

 _خب که خب؟!

 شد؟ یچ گمی_م
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 طرف آشناست. ه،یجور بشه عال نی. اگه هممینیخونه رو بب نیاول میری_م

شرط و شروط منو قبول  یراحت نی! به هم؟یندار یکردن مشکل یتو با تهران زندگ یجد ی_جد

 !؟یکرد

 یشیخوبه، ادامه بده... موفق م ...یمنصرف کن ممیمنو از تصم یکنیتمام تالشتو م ی_واقعا دار

 تو خواب! یول لگون،ین

 بزند. یگریرا خفه کرد و نگذاشت حرف د لگونین اشیو شاک یچپک نگاه

 ...گفتیراست م خب

 با خودش چند چند بود؟! چ،یکه ه او

 رفتند. یگرید ینبود و به سراغ خانه ارید لیخانه باب م نیاول متاسفانه

 .دیرا هم نپسند آنجا

 به خرج دهد. تیحساس نطوریا یمسائل نیدر چن دیمرد چرا با کی دانستیواقعا نم لگونین

مثل آنها  یزوج دلسرد یبرا یتیتراس خانه در اتاق باشد چه اهم ایآشپزخانه پنجره نداشته باشد  خب

 داشت؟!

جمع و جور در آپارتمان هفت طبقه و  یواحد دوخوابه کی نهیآن همه گز نیاز ب باالخره

قرداد و چانه  یامضا یبعد از برگرداندن او به خانه خودش برا اریانتخاب کردند و د یامنظرهشخو

 رفت. یبه امالک یزن

 سفارش داد و منتظر او ماند. رونیغذا را از ب لگونین

برود روحا وارد  خواستیکه م یداخل هال سر کرد و صبح روز بعد وقت یکاناپه یرو اریرا هم د شب

 خانه شد.

 .دیرا در هم کش شیهاروحا اخم دنیبا د اریاو جا خورد و د یاز حضور ناگهان لگونین

 از کنار روحا گذشت و آنجا را ترک کرد. یدیدستانش جا به جا کرد و با گفتن ببخش یرا رو کتش

 او برود. یبدرقه یبرا فتادین ادشی یشده بود که حت ریآنقدر متح لگونین

 روان شد. شیهاگونه یو اشک دانه دانه رو دیروحا لرز یچانه چون

 گران تمام شده بود. شیبرا ارید یمحلیب

 به سمتش پا تند کرد. لگونیُسراند و هق هقش که اوج گرفت ن نیزم یاش به رورا از شانه فشیک

 گفت: نیو شرمگ دیکرده او را به آغوش کش بغض

 روحا... خوامی_معذرت م
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 نه من؟ مزخرفه... ،یتو بود چون انتخاب اون آدم ؟یچ ی_برا

 و از او فاصله گرفت. دیلب گز لگونین

 طنتیش یتو محفل از رو اریات به دتوجه کردمیفکر م شهیهم ؟ینگفت یزیوقت بهم چ چی_چرا ه

 ...دادینشون نم یچی... ظاهرت هتهیشگیهم

 ...تنیبرگرفته از واقع طنتایش ی_گاه

 و به طرف اتاقش رفت. دیچشمانش کش ریز نیبا آست روحا

 احساس شکست خورده... کیوجدان معذب و  کیماند و  لگونین

 

 

*** 

 

 م؟یریکجا م میدار نیبگ شهی_م

 ها رفت.را گرفت و به طرف اسب تیلوله شده و ُمهر دار آفرود ینامه پرهام

 .دیبه دنبالش دو هوتن

 ؟ی. تا حاال سوار اسب شدای_حرف نزن فقط ب

 .یحیدوبار... اونم تفر یکی_فقط... 

 .زادهیپر هی یشرمندگ یهیما یزیچ نی_بلد نبودن چن

 .دیرا از صاحب اصطبل گرفت و به طرف او چرخ یاسوخته یاافسار اسب قهوه پرهام

 کرد خود را باال بکشد و سوار آن شود. کمکمش

 .دادیم حیتوض شیرا با حوصله برا زیچ همه

 به مقصد برسند. ریو د فتدیاسب ب یاش وسط راه از روگنده کلیاو با آن ه خواستینم

 با اضطراب سر تکان داد و افسار اسب را محکم گرفت. یهادر جواب حرف هوتن

 .دیایشد و اشاره کرد که به دنبالش ب یاهیسوار اسب سر تا پا س پرهام

 .کردندیعادت کردن هوتن، اول آهسته حرکت م یبرا

 نست از استرسش کم کند سرعت گرفتند و با سرعت در دل جنگل تاختند.که گذشت و هوتن توا یکم

 و پر زرق برق خود بر سر آسمان داشت. یمشک یگستراندن پارچه یبرا یادیز یعجله شب،
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 شده بود. ییبایهمه ز نیو هوتن محو ا کردیغروب م یزییدرختان پا یاز ال به ال ییبایبه ز دیخورش

 .زدیو دلش را نم شدینم یتکرار شیوقت برا چیمناطق ه نیا مثالیبکر و ب عتیطب یتماشا

 کشانههیو اسب ش دیو نسبتا سخت پرهام افسار اسبش را کش یمسافت طوالن کی موندنیاز پ بعد

 .ستادیا

 شد. رهیترس به اطراف خ یکار او تکرار کرد و بعد از توقف با کم هوتن

 نکرده بود. یشرویجنگل پ کیاندازه در  نیبه حال به ا تا

 گفت: کردیکه با دقت اطراف خود نظاره م یو در حال دیپر نییاسپ پا یاز رو پرهام

 .نییپا ای_ب

 _باشه...

رو  کردنیکه توش رفت و آمد م ییاونجا و آدما یبردمت عمارت محفل و فضا ی... وقتی_خب اتابک

 ؟یداشت ینشونت دادم چه حس

 شد. کیو نزداز اسب فاصله گرفت و به ا دیبا ترد هوتن

 گفت: یهمان حال با شگفت در

 .ومدمین رونیکه... من هنوز از شوک اون ب نهیا قتی_خب... حق

 را که در دست داشت باال برد و گفت: یسرخ بیس پرهام

 تر آماده کن...شوکه کننده زیچ هی دنید یدفعه خودتو برا نی_ا

 در دست پرهام فرو رفت. بیو درست داخل س دیاز ناکجاآباد رس یریبزند که ت یخواست حرف هوتن

 خونسرد پرهام نظر انداخت. یو به چهره دیکش یادیزده فر وحشت

 وار گفت:آورد و زمزمه نییرا پا بیبدون توجه به او س پرهام

 ...ادیورود به قلمروشون خوشم م یبرا ینیزم یزادهایعالمت مخصوص پر نی_از ا

 !یینجایا یچ یکن و بگو برا ی_انسان! خودت رو معرف

 نیرا زم ریکند و خود ت میتقس میکه آن را به دو ن دیکش رونیب بیاز داخل س یرا طور ریت پرهام

 انداخت.

 یمهین کیو  دیکه کمانش را به سمت آنها هدف گرفته بود چرخ یاجوان و گارد گرفته زادیسمت پر به

 او گذاشت. یرا جلو بیس

 .دیرا هم به دنبال خود کش دهیتِن متوحش و خشکعقب عقب رفت و هو سپس

 سرش را بابا نگه داشت. یمغرور یداد و با نگاه زادیدر دستش را نشان پر بیس گرید یمهین
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ورود به  یاو برا لیبه دل دنیشن یکار اجازه نیرا برداشت و با ا نیزم یرو بیس یمهین زادیپر

 قلمروشان داد.

 آنها را برانداز کرد و گفت: یهر دو ینگاه سرد با

 اومده؟ دنشید یبرا یبگم چه کس دایتی_به بانو آم

نامه هم از درخواست نی. امیها اومدپسر بانو الماس، ارشد انسان یبرا زادیگرفتن اشک پر ی_بگو برا

 .تهیطرف بانو آفرود

 دستانشان جا به جا کنند. نیشدند تا نامه را ب کیبه هم نزد زادیاو و هم پر هم

 زد. بشیغ یاقهیچند دق یسر تکان داد و برا زادیپر

 در دست نداشت. گریرا د بیس یمهیبرگشت ن یوقت

 بودند. رفتهیورود آنها را به مسالمت پذ یعنی نیا و

 .دییای_دنبالم ب

 به هوتن داد و او را به خود آورد. یتکان پرهام

 .دندیرس یغار یمغرور به راه افتادند تا به دهانه یمایسو خوش بایدو پشت سر آن زن ز هر

 ورود دادند. یارشدشان سر خم کردند و اجازه دنیبا د گرید یزادهایپر

 داشتندیرا که برم یبود که ده قدم آخر شماریب یهاو پر از داالن کیو تار چیدر پ چیغار آنقدر پ داخل

 !کردندیگم م

 ...کندیم شانیاریچطور  نجایهنگام ورود از ا زادهایپر یدر عجب بود که حافظه پرهام

 با نجوا گفت: زادیپر دندیاندک رس ییروشنا کیبه  یوقت

 .میدی_رس

پرده آن طرف را پوشانده بودند را کنار  کیشده و مانند  زانیغار آو یدهانه رونیرا که از ب یاهانیگ

 زد و به آنها اشاره کرد که وارد شوند.

 .ندیمحو شود و درست اطراف را بب شیهاپشت پلک یکیچند بار پلک زد تا تار پرهام

و مو  ییاز زنان مو طال یو گروه بزرگ کردندیآتش روشن م یهارا مشعل ییایرو یآن فضا نور

 دند.در رفت و آمد بو یانقره

 وار گفت:و ناله فتدیپس ن یو شگفت رتیاو چنگ زد تا از فرط ح یبه شانه هوتن

 نجاست؟یا گنی_بهشت که م

 _چطور مگه؟
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 !هی_آخه پره حور

 اش برداشت.شانه یو دست او را از رو دیخند اریاختیب پرهام

 گل حرکت کردند. یهاها و بوتهدرختچه نیب از

 .یدیرو ند ایدر یزادهای_هنوز پر

 ؟یدی_تو د

 _نه.

 ه؟یهم َپر دیکنیخطابش م تی_اون زنه که آفرود

 _آره.

 ندارن؟ نای_پس چرا اون بال داره ا

 .نیمال زم نای_چون اون متعلق به آسمانه و ا

 آدمان. هیشب شتریب نای_ا

 _آره.

 م؟یدسته هست نی_من و خواهرم هم جزو ا

 از انسانه. تونگهید یمهی. ننیهست زادیپر مهیباشه شما ن ادتی. البته نطورهی_هم

 ایدانلود کردن؟! لعنت نترنتیها رو از ابچه نیا کنن؟یزاد و ولد م یزنن. پس چطور یکه همگ نای_ا

 دخترن... یبچه کوچولوهاشونم همگ

 جنباند. نیو سرش را به طرف دیخند صدایب پرهام

 یادیز زیچ هیقض نیهم از ا تیآفرود ی. حتکننیفاش نم گرانید یرقمه اسرارشون رو برا چی_اونا ه

 با اجنه در ارتباطن... دمی. فقط شنگهیبهمون نم

 حضرت... ای_

 ادامه داد: شیهاشد و همانطور به غر زدن کیبه پرهام نزد شتریب هوتن

 ...انیواقع یشون کشک نبودن، واقع... نگو همهمیسر کرد یجن و پر یبا داستانا مونوی_کل بچگ

 .ستین یپسر؟ االن وقت مزه پرون یو سوال بپرس یکم حرف بزن شهی_م

 .دیدهانش را کش پیشانه باال پراند و ز هوتن

 یبدون انعطاف و چشمان نافذ جلو یبا چهره دایتیبعد آم یکرد و کم نیآشنا فضا را عطرآگ یاحهیرا

 .ستادیا شانیرو

 بسنده کرد. یسالم خشک و خال کیاحترام هم سر خم نکرد و به  یبه نشانه یحت پرهام
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و لقب "اشرف مخلوقات" خود را لکه دار  ندیایکوتاه ب شانیجلو شدینم لیآنها بود دل ریکارشان گ چون

 کنند.

 نژادها باالتر بودند... گریسر و گردن از د کیها انسان شدیچه هم م هر

 .نجایا یخواهرت اومد یماه تو به جا نیپرهام. ا ریومپا ی_خوش اومد

 رانیکنه. از اون گذشته... م یدگیشون رسبه همه ییتنها کنهیو وقت نم هیادیمشکالت ز ری_اون درگ

 و بزرگش کردم. تی. خودم تربشهیپسر منم محسوب م

 !یمهربون یی_چه دا

 از تمسخر داشت. ییهارگه اشیبر خالف ظاهر جد دایتیآم لحن

 آورد. رونیب بشیاز داخل ج یبند انگشت یخال یشهیش کیگرفت و  دهیاو را ناد یطعنه نیا پرهام

 شد. رهیگرفت و در سکوت به چشمانش خ دایتیرا به سمت آم آن

 را گرفت. شهیبا تعلل ش دایتیآم

 بلند گفت: یچشم برداشتن از پرهام با صدا بدون

 .نجایا ارشیکن و ب داریرو ب انایدا ال؟ی_آ

 _بله بانو.

 اشاره کرد و خودش جلوتر از آنها نشست. شکل کنارشان یصندل یهادست به کنده با

 پا انداخت. ینشست و پا رو یکامال عاد پرهام

 هوتن سر پا ماند. اما

 !دته؟یپرهام؟ دست راست جد ریومپا هیآدم ک نی_ا

 اش توقف کرد.چهره یقد و قامت هوتن را از نظر گذراند و رو پرهام

 نهفته بود. شیپسر و خواهر دوقلو نیدر ژن ا تیو جذاب ییبایز راز

 رک گفت: ینیچمقدمه بدون

 ما رهاش کردن! یها تو جامعهبا انسان یخوابکه زنان نژادت بعد از هم هییهااز همون بچه یکی_

 .ستیرا نگر ظشیغل یهاهوتن و اخم گریبار د کیدر جا رنگ عوض کرد و  دایتیآم

 بهت گفت: با

 ؟یزادیپر هی ؟یا_دورگه

 !دنینشون م نوی_شواهد که ا



 

 behtarinromanha.irبرای دانلود جدید ترین رمان ها به وبسایت بهترین رمان ها مراجعه نمائید .                                     725

 اشر : بهترین رمان هان                          ندوری: زهرا با سندهینو                   طوفان)جلد دوم ماه خاموش( راثیرمان: م

 .ستادیاو ا یو جلو دیاز جا پر دایتیآم

 زده صورت هوتن را که قد بلندتر از او بود را لمس کرد و گفت: رتیح

 ...هیهات جارکه خون ما تو رگ زدمیحدس م دی_همون اول با

 اشیرا در دو قدم قتیاز مادرش کرده بود و حاال حق یکردن رد دایکه تمام عمرش را صرف پ هوتن

 سرد شد. یبیهان به طرز عجداشت، ناگ

 گفت: یجدا شود و جد دایتیتا صورتش از دست آم دیخود را عقب کش محترمانه

در حال  شهیکه شما هم یکه پدر من انسانه و از خون اون هم هستم. همون نژاد دی_فراموش نکن

 !نیهست رشیتحق

 آلودش را به پرهام دوخت.در هوا مشت شد و نگاه غضب دایتیآم دست

 ؟یپرش کرد نجای_قبل از آوردنش به ا

 رو بهش گفتم. قی. من فقط حقادایتیفکر کن آم ی_هر طور که دوست دار

 برگردونه. ارهیرو به قلمروم نم زادیپر مهین هی لیدلیب شناسمیکه من م یپرهام د؟ییخوایم ی_از من چ

 .یکن دایپسر و خواهرش رو پ نیاز تو گروهت مادر ا خوامی_م

 زاده؟یداره که پر گهیخون دهم هیپسر  نیا یعنی_و خواهرش؟ 

 _آره.

 که مادرشون از گروه منن؟ ی_از کجا مطمئن

 .ستادیبلند شد و با صالبت خاص خودش ا پرهام

 رک گفت: شهیاخمو کرد و مثل هم یدایتیبه آم یباال نگاه از

که ازشون متولد شده رو ترک  یرزندها فهستن که بعد از رابطه با انسان ینیزم یهای_چون فقط پر

ها رو فقط تا قبل از بچه دار شدن منع . چون ارشدشون ارتباط با انسانانیبه دنبالش نم گهیو د کننیم

طرد  هایآسمان دارش تیکنن مثل آفرود یچیسرپ تیمحدود نیکه اگه از ا دیتهد نینکرده! اونم با ا

 !!!شنیم

 را بست و رو از او گرفت. شیهابا حرص چشم دایتیآم

 پوزخند زد. پرهام

به زاد و ولد با نژاد  نطوری. اگه همدایتیآم یعمل و حق انتخاب بد یآزاد زادهاتی_وقتشه به پر

خواهر من، رهبر الماس،  ن،یریروابط رو نپذ نیفرزندان به وجود اومده از ا یول نیها ادامه بدانسان

کامال ازمون  ایدر یزادهایمثل پر ایشما برخورد کنه.  یتیمسئولیب نیبا ا یاگهیمجبوره که طور د

 حرف آخر من بود. نی. ادیکنار ما باش هایمثل آسمان ای د،یریفاصله بگ
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 :دیاش غرهم چفت شده یرو یهادندان نیاز ب دایتیآم

 نییتع برامون نطوریات به اشک ما محتاجه و اکه خواهرزاده یدونیپرهام. م ریومپا دی_گستاخ شد

 د؟یکنیم فیتکل

 .دیکشیاو را به رخ م یپرهام برتر یخونسرد

 ...زدیبه آب نم گداریوقت ب چیاو ه دایتیقول آم به

 .یگفت نوی! خودت ادایتیآم یونیرو به من مد نتیچون جون جانش یدیرو به ما م زادتی_تو اشک پر

 یزود برا یلینژادمون خ تیآزاد کنم هو هامیپر یها رو تا آخر عمرشون برا_اگه من ارتباط با انسان

 یعاد ریها غانسان یبرا نیو ا ادهیز یلیو طراوت ما خ یشاداب ،ی. چون عمر جوانشهیشما آشکار م

 یعاد یهاانسانارتباط با  یو دخترهاش هم اجازه تی. قبول کن که گروه آفرودکنهیجلوه م بیو عج

 رو ندارن!

 !دایتینشن آم یعاد یهاانسان_پس تو هم به دخترات بگو عاشق 

 خلع سالح شد. یبند آمد و فور دایتیکوبنده بود که زبان آم یپرهام به قدر حرف

 گفت: یطوالن یآنها کرد و با درنگ یبه هر دو یاخصمانه نگاه

خاص اطراف  ینژادها اون هاله گریارتباط با د لیکه به دل یی)منظور همونالمیاص ریغ یهایپر نی_ب

 شرط دارم. کیاما منم  گردم،یها مدورگه نیخودشون رو از دست دادن.( دنبال مادر ا

 ؟ی_چه شرط

ها نژاد ما و نژاد شما انسان نیکه روابط ب دییخوای. اگه موندهیبه گروه من بپ دیپسر با نی_خواهر ا

 پرهام؟! ریومپا گمیدرست نم م،یشروع کن ییجا هیاز  دیرو بردارم با هاتیتر بشه و من محدودمحکم

 هوتن گرد شد و انکارگر گفت: چشمان

 فکرشم محاله! یشما؟! حت شی_هلن رو بفرستم پ

 با خودتونه. میبهتون کمک کنم. تصم تونمیصورت م نی_فقط در ا

 هوتن بر سرش آوار شد. ادیفر

 به سرش بزند. دایتیتا مبادا فکر حمله به آم دیاو را عقب کش پرهام

 .کنمینم کیو نشناخته به هلن نزد دهینه! خواهرم خط قرمز منه... شما رو ند _گفتم

 !یو هم شناخت یدی_فعال که ما رو هم د

 نشر زد: دایتیآم زیبه زبان تند و ت پرهام

 نجایبحث رو هم نی. امیریرو بگ ممونیو تصم میماه وقت بده تا ما فکرامون رو بکن کی. هی_کاف

 .دیتمومش کن
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 زد و با غرور سر تکان داد. یاروزمندانهیخرسند از در آوردن حرص آنها لبخند پ دایتیآم

 .دیکشیپرهام خط و نشان م یداشت با حرکات چشم و ابرو برا نباریا هوتن

 را نداشت! یزیکه جرات دهان باز کردن و گفتن چ البته

 ار کند.گرفته بود که هر وقت پرهام اطرافش هست محتاط رفت ادیمدت کم  تیهم در

 طرف مقابلش داشت. یرو یقیو حالت متفکرانه و هوشمندش، جذبه و تسلط عم یخونسرد نیدر ع او

 نگفت. چیو ه دندیرا کاو دایتیدور صورت آم کیپرهام  چشمان

 داد. دایتیرا به دست آم یزادیحامل اشک پر یشهیآمد و ش یگرید زن

 آن را به سمت پرهام دراز کرد. شهیداخل ش اتیهم بعد از دقت بر محتو او

 .دیرا گرفت و عقب کش زادیبا همان سکوت اشک پر پرهام

رو گرفته  مشونیخواهر و برادر تا اون موقع تصم نیا دوارمیپرهام. ام ریومپا نمتیبیم گهیماه د کی_

 باشن!

 فشان هوتن نباشد:ناچارا لب باز کرد تا دوباره شاهد فوران آتش پرهام

 .دایتیآم_خدانگهدار 

 به راه افتاد. دایتیکرد و بعد از پشت کردن به آم یبه هوتِن برزخ یااشاره

و تو در تو عبور  چیدر پ چیتا آنها را از آن غار پ کردیم شانیهم همراه یگریکنار هوتن زن د در

 دهد.

ها از و دور نگه داشتن انسان یرد گم کن ،یریمس نیساختن چن ایبود که هدف از انتخاب  مشخص

 قلمروشان است.

 سرشان گفت: یباال ییاز جا ییبایدخترانه و ز یبودند که صدا ستادهیغار ا یدهانه درست

 جناب پرهام! دیباز هم به ما سر بزن دوارمی_ام

 را باال انداخت. شیابرو یتا کیو  ستادیچند لحظه ا یبرا پرهام

 .دیصدا چرخ یشده به سو زیکنج لبش شکل گرفت و با چشمان ر یرنگلبخند کم ارادهیب

 بایز یدخترک ،یآن غار سنگ یهاصخره یدنباله یبودند، رو ستادهیکه ا ییسمت راست جا درست

 .کردیآنها را تماشا م اشیبود و همراه محافظ شخص ستادهیا

 .انایدا ی_شجاع شد

 جا به جا کرد. شیهادوش یزد و کمان کوچکش را رو یلبخند انایدا

 !شدیپشت دامان مادرش پنهان م افتادیبود که تا چشمش به پرهام م روزید نیهم انگار
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 باشد. رانیکه هم سن و سال م زدیحدس م یول دانستینم قیسن او را دق پرهام

 شجاع هستم آقا! شهی_من هم

 کوچک شده بود. یآن دلربا یاافسانه تیو جذاب ییبایهوتن هم محو ز یکنارش حت در

 اش گرفت.خنده پرهام

 کوچک! یملکه شمی_منکرش نم

 .نمشیبرسه که دوباره بتونم بب یروز دوارمی.امدیبرسون رانی_لطفا سالم من رو به م

 _حتما.

 و با تکان دادن سرش محوطه را ترک کرد. دیبه لبخند پرهام وسعت بخش انایمعنادار دا سکوت

 غار رساند و بعد خودش برگشت. رونیآنها را تا ب آمدیکه کنارشان م یزادیپر

 بودند. ستادهیا یقبل یرفتند که درست همانجا شانیهاو هوتن به سراغ اسب پرهام

 است. یبه فکر کردن نبود که کار چه کسان یازیآنها به درخت بسته شده بود و ن افسار

 به عمارت محفل تاختند. دنیتا رس یگریحرف د چیزدن ه بدون

 

 

فرصت  یحت لگونیکه به ن کردیحرکت م یزندگ لیر یرو یزمان با چنان سرعت ریو الس عیسر ارقط

 .دادیهم نم دنینفس کش

 به منوال همان روز گذشت. قایهفته هم دق کی آن

 روحا در اتاق مجاور... یو شبانه انهیمخف یهاهیدر اتاق خودش و گر یهایخودخور

 بار... هر

که  شدیور مپس چشمان روحا شعله یبزند چنان آتش ینیاز عقب نش یحرف کردیبار که زبان باز م هر

 .کردیم مانیاش پششکل ممکن او را از گفته نیترانگار حرف از قتل زده است و به کوبنده

 روحا چرا انقدر اصرار به ازدواج او دارد؟ آوردیدر نم سر

 در اشک... دهیغلت یطوس یهالهیت آن

 بند آمده و مقطع... یهانفس آن

 لرزان... یهالب آن

 .کردیقلب خود را آرام م یآگاه نیندارد و با هم یحس وندیپ نیبه ا لگونین دانستیهم م دیشا
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 .دادیقرار م یسخت یو او را بر سر دوراه کردیتر از روز قبل مرا خراب لگونیچه که بود حال ن هر

 شده بود... ریبرگشتن د یبرا یول

 نشیبعد از ا یزندگ یپا یحکم ابد کیو  شدین به تن کردن لباس عروس، عروس مداشت بدو او

 .نوشتیم

 را داشت؟ سویکار ارزش ثابت کردن خودش به پرهام و آ نیا ایآ

 ...دانستینم

 ...دانستینم زیچ چیه او

 بود. هاشیشروع شود، جواب آزما نکهیمراسم قبل از ا نیا ختنیبه هم ر یبرا اشیدلخوش تنها

 شکست. شیاز پ شتریاش تمام شدند و او بو خواسته اریآنها هم به نفع د اما

روزها  نیا یچند لحظه حال دلش را خوب کند و او را از فکر تلخ یبرا توانستیکه م یزیچ تنها

 بود. اشهیجهز دیخر یبرا نیآرشاو یفاصله دهد، دست و دل نواز

لوازم  یقهیسلیناهماهنگ و ب دمانیاو را در دستش جا به جا کرد و مغموم به چ یبانک کارت

 .ستیدر خانه نگر اشیخانگ

 داشت: شیهااو را در گوش نیغمگ یپژواک صدا هنوز

 !"لیفکر کن ن شتری... بنیانجامش بد یزود نیبه هم یستی"مجبور ن

اش عذاب گرفته نهیخواهد بود و قلب کاصال خوش ن یلجباز نیکه سرانجام ا گفتیبا منطقش م عقل

 .کردیرا با لذت تماشا م هیقض نیاش از اخانواده دنیکش

 .دیکش یقیبرگرداند و آه عم فشیرا درون ک کارت

برود اصال ناراحت  اشهیزیجه دیاش با هلن به خرخانواده یاعضا یمجبور شده بود به جا نکهیا از

 نبود.

 واحد را بست و همراه او از خانه خارج شد. در

 درنگ کرد. ییروواحد روبه یسوخته یادر قهوه یرو چشمانش

 ؟ی_هوتن کجاست هل

 رفتن با کارگرا حساب کنن. اری_با د

 ن؟یهست یراض دتونیجد ی_از خونه

 .ستیرا نگر ییروزد و واحد روبه یدادن به او لبخند پر ذوق هیدلگرم کردن و روح یبرا هلن



 

 behtarinromanha.irبرای دانلود جدید ترین رمان ها به وبسایت بهترین رمان ها مراجعه نمائید .                                     730

 اشر : بهترین رمان هان                          ندوری: زهرا با سندهینو                   طوفان)جلد دوم ماه خاموش( راثیرمان: م

 یاسباب کش لگونیگوش ن خیب نجایدر تهران به ا شانیقبل یمجرد یمجبور شده بودند از خانه نکهیا از

 نبود. مانیکنند اصال پش

 داشت. یبگذراند حس خوب لگونیاش نو چند ساله نیبا دوست چند یشتریوقت ب توانستیم نکهیا

هم بده دست  نیماش هی خواستیبه عهده گرفت. م و اجاره خونه رو شی_آره. اون آقاهه پرهام پول پ

 !هیادیز ینهیهوتن که مخالفت کرد. در قبال مراقبت از تو هز

 لبخند زد. نیحز لگونین

آدمو داره و از پشت سر  یاز دور هوا شهیهم یکه قلب نداره ول دهیهلن... نشون م هینجوری_اون هم

 !ینیتا نب کنهیم یخوب

 نبودند... دهیدلش بر او پوش یرازها

 او را بغل کرد و به خود فشرد. هلن

 دانشگاه! میریبه بعد با هم م نیمثال از ا نکهی. امیخوب فکر کن یزایبه چ ای_ب

 ناراحتم هلن. یلیروحا خ ی_برا

 یتنها زندگ گهیخونه بشه، اما قبول نکرد. مو با ما هم ادیکه ب میاصرار کرد یلی_منو هوتن بهش خ

 کردنو دوس داره و بهش عادت کرده.

 بهانه دلمو آروم کنم... نیبا ا کنمیم ینه؟ سع ست،یدور ن نجایاونقدرام از ا یخونه قبل یفاصله ی_ول

 .نیزود باش میبر دی... بانیینجای_دخترا؟ شما که هنوز ا

 .کردیآنها را نگاه م نهیو دست به س ستادهیها اپله نییپا هوتن

 شدند. ریها سرازاز پله یلیمیدست هلن را گرفت و با ب لگونین

 را گرفت تا با هلن همراه شود و آن دو هم با هم. ارید نیماش چیسوئ لگونین

 از اضطرابش کم کند. یکم توانستیجنس خودش مزدن با هم حرف

 .شدندیتهران م یروز زودتر راه کیآنها هم  یهاروز پنجشنبه بود و مهمان عقد

 .امدیرقمه کوتاه ن چیه لگونیمام تالشش را کرده بود که آنها را به رامسر بکشاند اما نت سویآ

 مواجه شد. یادیز یانداخت و قدم در خانه گذاشت با سر و صدا دیکل یحدسش وقت طبق

و روحا هم با آن  رانیو م کردیدرمانده داد و هوار م یسویبه آ اشیدفتر نقاش اوردنیسر ن خزان

 بحث داشتند! دنید ونیاش سر تلوزگنده کلیه

 زود پکر شد. یلیخ ستیپرهام در آن جمع ن نکهیا دنیبا فهم یبود، ول یاراد ریکه زد غ یلبخند

 چه؟ آمدیعقد نم یبرا اگر
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 او را قبل از وصلتش به گور ازدواج ببرد... دنید یآرزو خواستینم یقلب لعنت نیا

 شد و اول از همه خزان خود را به او رساند. را که بست توجه همه به سمتش جلب در

 هم او را در هوا گرفت و بغل کرد. لگونیو ن دیباال پر فرز

 ؟یشیعروس م یدار ی_آج

 ن؟یدیرس ی_آره قشنگم. ک

 !میدیتازه رس ی... ولدونمی_نم

 گذاشت. نشیو زم دیاو را بوس یبرجسته یهالپ

 بود. ستادهیا شیجلو یبا لبخند نگران سویآ

 جواب گرفت. یسالم داد و به گرم آرام

 به او دارد... یچه حس دانستینم قایدق یگاه

 اش احساس شرم داشت و هم طلبکار بود...و چند ساله نینگه داشتن راز چند یبخاطر مخف هم

 نکرده بود. هیکل حسابش را با خود تسو در

 نشان نداد. یواکنش لگونیکوتاه بغلش کرد و ن سویآ

 .اوردیخود ن یبه رو یذوق مادرش خورد ول به

 باال؟ ومدنی_دوستات چرا ن

 . نخواستن مزاحم بشن.نیاومد دنیفهم دنیبابا رو د نی_ماش

 کو؟ اری_پس د

 لباسامو عوض کنم. رمی.من مگردهی_داره دنبال جا پارک م

 از کنار او گذشت. ریرا گفت و سر به ز نیا

 داد. یبرادرش سالم نسبتا گرم و با احترام گذشت،یو روحا م رانیم یاز جلو یوقت

 گفت: یلب ریسر بلند کرد و ز متعجب

 _سالم.

 هم موفق شد. یکرد لبخند بزند و تا حدود یسع رانیم

 کرده بود. نیتمر ادیبرخورد ز نیا یبرا انگار

 لگون؟یکجاست ن اری_د

 .ادی_االن م
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 .مونمی_باشه منتظرش م

 اقش رفت.شانه باال انداخت و به ات لگونین

 بود. یازدواج لعنت نیبا او هم از معجزات ا رانینرم شدن رفتار م دیشا

 مکث کرد. Parhamمخاطب  یو رو دیکش رونیرا ب اشیمحض بستن در گوش به

 کرد؟یقلب وا مانده را آرام م نیچطور ا آخر

 ...زدیزنگ هم نم کی یحت انصافیب

 آورد. نییرا پا یکلنجار رفتن با خود شد و گوش الیخیب

 او بشکند. ینداشت که غرورش را جلو الیخ گرید

 قلب خودش هزار تکه شود، نه غرورش... بگذار

 .دیپوش یترراحت یهاتخت پرت کرد و لباس یرا رو اشکوله

 وارد خانه شدند. اریبه هال برگشت پدرش به همراه د یوقت

 زد و به سمتش آمد. یااو لبخند خسته دنیبا د نیآرشاو

 من؟ یآب_چشم 

 _بابا...

 فشرد. اشنهیس یاو پناهنده شد و دماغش را رو تگریبه آغوش امن و حما دلتنگ

 ...شدیمرد کم نم نیا یاز مهر و محبت پدر یاذره افتادیهم که م یهر اتفاق انگار

 دور نماند. سویآ ریصحنه از نگاه دلگ نیا

 او را از خود فاصله داد. طولش نداد و ادیکه از غم قلب همسرش خبر داشت ز نیآرشاو

 تالش کرد لبخند بزند. لگونین

 در بره؟ مونیخستگ یدیبهمون م ییچا هی_

 بهش؟! شما جون بخواه! یند ییو چا یداشته باش یپیو خوشت یجوون نی_بابا به ا

 نثارش کرد. یو "پدر سوخته"ا دیاو خند یهاختنیبه زبان ر نیآرشاو

 .دیاو کوب یبه ساق پا یگذشت و هنگام عبور از کنار روحا لگد لگونین

 نگاهش کرد. یلب ریز یسرخ شد و با دادن فحش روحا

 به طرف آشپزخانه چشم و ابرو آمد و خودش جلوتر رفت. لگونین

 روحا آمد. دیچیم ینیها را داخل سداشت فنجان یوقت
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 ... چه مرگته تو؟یناقص بش ی_پات بشکنه اله

 ؟یکنینه ساله بگو مگو م یبچه هیبا  ینشست یکشینم_خجالت 

 _آخه تو رو سننه بشر؟!

 ؟یکرد کاریشام رو چ ی. راستاریب وهیتو م برمیرو م هایی_من چا

 .میندازیسفره رو م کشهیساعته برنجم دم م می. نهیاوک ی_نترس همه چ

 قدردان نگاهش کرد. لگونین

 کردم؟یم کاری... تو رو نداشتم چقی_ممنونتم رف

 و پا! دستیب هنرِ یبرو گمشو ب ای... بابا بیمردیم نیزم یذاشتیسرتو م زم،یعز یچی_ه

 و غرق اندوهش داشت. روحیب یبا چهره یشوخ روحا تضاد غمناک لحن

 .زدیبر یاش را متوقف کند تا مبادا اشکتا لرزش چانه دیلب گز لگونین

 همه دردسر و عذاب بود؟ یوجودش برا چرا

 زد. رونیو زودتر از روحا از آشپزخانه ب ختیرا ر هایچا

 شام را بماند. خواهدیکه نم گفتیعزم رفتن کرده بود و م یبعد از صرف چا ارید

 را صدا زد. لگونیرفتن از در ن رونیب هنگام

 .ستادیها اپلهراه یاز جمع جدا شد و به دنبال او رفت و باال یدیبا ببخش لگونین

 که؟ یندار یکم و کسر یزیفردا چ ی_برا

 _نه.

 مهمونا دست مامانته؟ ستی_ل

رو دعوت  یکس یخوایخودمونن فقط. تو نم کینزد ی... دوست و آشناهاستین ستمیل نی_آره، همچ

 ؟یکن

 .نمتیبی_نه. فردا م

 رفتنش را تماشا کرد. نییها پااز آنجا کنار نرده لگونیرفت و ن ارید

 که او پدر ندارد و مادرش را هم چند سال قبل از دست داده است. گفتیم سویآ

 .کردیرا انکار نم دیجوشیکه در دلش م یترحم

 .دیبه در د رهیداخل خانه که برگشت روحا را کنار اپن و خ به

 ها را آورد.او بشقاب یروحا به خود آمدند و با بسته شدن بر رو چشمان
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 نداشت. یاز چهار صندل شتریشان بکوچک وسط آشپزخانه زیم

 را وسط هال پهن کردند و همه دور آن جمع شدند. سفره

جا به  ایدست بزند  یزیبه چ گذاشتیو نم دادینم یشرویپ یاجازه لگونین کردیکه م یهر حرکت سویآ

 کند. شیجا

 قاشق غذا را که به دهان برد با لذت سر تکان داد و گفت: نیاول نیآرشاو

 دستپخت کدومتونه؟ نی_ا

 : روحا.لگونین

 روحا! یشدیعروسمون م دیاز خودم داشتم تو با کتریبرادر کوچ ایپسر  هی_اگه 

 ابرو باال انداخت. لگونین یزد و برا یلبخند خجول روحا

 .دیو کنار گذاشت و خند دیرا بوس شیهاتمام غم لگونین

 اش خراب کند...را کنار خانواده اشیشب مجرد نیآخر خواستینم چیه

 :دیدوباره پرس نیآرشاو

هم دستپخت  یات آشنا بشبا عمه نکهیقبل از ا ادمهیروحا؟  یگرفت ادی یغذا درست کردنو از ک نی_ا

 .یداشت یخوب

 ام...خاله یعنی: از خواهر مامان احالمم... روحا

 .دیپر سویآ یبه گلو غذا

 را پر کرد و به دست او داد. یآب وانیل عینشسته بود سر کشیکه نزد رانیم

 .دیایو چند بار سرفه کرد تا حالش جا ب دیآن را سر کش سویآ

 .کردندینگاهش م یبا نگران همه

 سرخ شده گفت: یابا چهره دیدزدیکه نگاهش را از چشمان روحا م یحال در

 _خوبم...

 شد. رهیشکمش خ یمعنادار به دست او رو لگونین

 خود به دهان برد. یاز غذا یگریو قاشق د دیکش قیچند بار نفس عن سویآ

 یحرف یگریاز بابت خوب بودن او راحت شده بود به خوردنش ادامه داد و د الشیکه خ نیآرشاو

 رد و بدل نشد. انشانیم

و به اتاقش  دیآیروحا گفت که خوابش م لگون،یها توسط ناز جمع کردن سفره و شسته شدن ظرف بعد

 رفت.
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کرد تا امشب را آنجا سحر کنند و خودش هم به  میاش تقدخسته یهم اتاق خود را به خانواده لگونین

 اتاق روحا رفت.

 .خوردیو تکان نم دهیتخت دراز کش یپشت به او رو روحا

و کنار  دیکش رونیب یواریاز داخل کمد د یسر و صدا لحاف و تشک یروشن کردن چراغ و ب بدون

 پهن کرد. نیزم یتخت رو

 چشمانش زل زد. شیپ یمهتاب یو به منظره دیآن دراز کش یپشت رو به

 درست مقابلش قرار داشت. پنجره

 ماه چرا. یچندان مشخص نبودند ول تختیدر دود و دم پا هاستاره

 .دیرا بربا اشیاریرا بست و اجازه داد خواب هر چه زودتر هوش چشمانش

احساس  شتریاو ب شوندیم کیکه به اتفاق فردا نزد یاهم در عجب بود که چرا هر لحظه خودش

 ندارد... یاضطراب چیو ه کندیم یحسیب

 

 

 

 بهتر نبود؟ یرفتیم شگاهی_آرا

و  دیحرف را زده بود کوب نیبه پشت هلن که ا یمحکم و دردآور یضربه نشیبا دست سنگ روحا

 برگشت. لگونین یدوباره سر موها

 گفت: ظیهلن نفسش رفت و با غ یبه جا لگونین

 خب؟  شیزنی_چرا م

 فکر خودت باش! کشم،یموهاتو م یزر بزن ادیسوال نبره. تو هم ز ری_تا اون باشه هنر دست منو ز

 اش گرفت.که تازه فرصت کرده بود از درد چشم باز کند خنده هلن

 کرد... شهیچه م گهید یهست ی_وحش

نهفته  یلبخند چه درد نیکه پشت ا دانستیم لگونیفقط ن یگذاشت ول شیبازش را به نما شین روحا

 است.

سرش را نپوشاند و بعد از اتمام کار به  یاو بند کرد که همه یموها یرو یرا جور دیسف شال

 شد. رهیصورتش خ

 نداشت. ینقص چیه
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 آماده شد. لگونیکمک هلن لباس او به تنش کردند و ن به

 .ستیخود نگر یاتاقش به سر تا پا یقد ینهیگرفت و در آ یقیعم دم

 .کردیرا پنهان نم نیگرفته بود و ا حالش

 محضر. میریم ست،یبشه روحا... خونه که ن دهیموهام د خوامی_نم

 سرت. یبهت بنداز دنیچادر م هی_اونجا 

 چپ چپ نگاهش کرد. لگونین

 !ه؟یچادر چطور یپشت و رو دونمیمن چادر بندازم سرم؟ اصال م یدی. تو دییراهنما ی_مرس

 .ادین شیم یبعدا دلخور ن؟یرو دعوت نکرد نی: روحا چرا گرشا و آذهلن

 ییییبگه وا قهیور دل من دم به د نهیبش ادیب یچشم وزغ یبشه؟ اون دختره یکه چ کردمی_دعوت م

وقت تو خرج  چیمنننن ه یبخت... گرشا یخونه فرستنینم یوقت دختر بدون عروس چیخانواده من ه

 زیر هیخبر نداره  یزیو از چ ستیکه تو باغ ن ی... در حالدههههیکردن واسه من خساست به خرج نم

 ؟یخوایم نویبزنه، آره هم شین خوادیم

 گفتم... یزیچ هی_خب بابا حاال من 

 ست؟!ما آماده ی_دخترا؟ چشم آب

 قبل از باز شدن در به هوا رفت. لگونیمعترض ن یناله یصدا

 با ذوق در را بست و به سمت آنها آمد. دایآرش

 را برانداز کرد و گفت: لگونین نیتحس با

 ...یماه شد کهیت هی_

دو انگشت اشاره و وسطش  لگونین یدهیخم یبر شانه هیبه خود گرفت و با تک یحالت مغرور روحا

 را به هم چسباند و نوک آنها را فوت کرد!

 !دیگر من شک نکن_به دستان معجزه

 را بغل کرد. لگونیو بعد از کنار زدن او از پشت ن دیخند هلن

 نداره... نایو ا شیبه آرا یازیما خودش خوشگله... ن قی_رف

 اش مال من بود!مرتب نشده هم همــه یگود افتاده و ابروها یو چشما رنگیب ی_آره بابا، اون لبا

 .آمدیاش بند نمرفته بود و خنده سهیآنها ر یاز بگو مگوها دایآرش

 زد. یبند میزهر کند لبخند ن زانشیروز را به عز نیا یشاد آمدیکه دلش نم لگونین
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 یکرم یاز قاب روسر دشیکامل شده بود و صورت تپل و سف اشیبا چادر مشک دایآرش حجاب

 .دیدرخشیم

 مونده هنوز... ی_اصل کار

 آن را در هوا باز کرد. یحرکت تا کیآورد و با  رونیب فشیاز داخل ک ییبایز فینرم و لط یپارچه

 شد. رهیوافر به او خ یانداخت و با شوق لگونیسر ن یرا رو یرنگ براق عروس یو گلبه دیسف چادر

 بود. یراض مانیخود و نر یقهیسل از

 قایو دق میاما قسمت نبود وقتش بد ات،یعروس یبرا یکه نگه دار میبود دهیتولد امسالت خر یبرا نوی_ا

 دلم... زیعز یبش ری. عاقبت به خزیروز عز نیهم یموند برا

 .دیرا بوس اشیشانیمبهوت و هاج و واج را بغل کرد و پ لگونین

 نگفت. یزیچ یکرد ول یداشت غرولند ششیکار آرا یرو یآشکار تیکه حساس روحا

 .دیکش رونیرا گرفت و او را از اتاق ب لگونیدست ن دایآرش

 نیرو زم ریلباسشو بگ نیینه؟! پا گهیهلن جان... آره اسمت هلنه د ف؟یتو ک نیگذاشت زشوی_همه چ

 نشه... دهیکش

 .رفتندیبه دفترخانه م مانینر نیخالف تصورش با ماش بر

 .ندیایو هلن از آنها جدا شدند تا با هوتن ب روحا

 .دیکند و او را در حال گفتگو با پدر و مادرش د دایرا پ اریقبل از سوار شدن د چشم چرخاند تا لگونین

 شد. نیسوار ماش دایانداخت و به همراه آرش نییرا پا سرش

 فرمان ضرب گرفته بود. یعبوس پشت فرمان نشسته و با انگشتانش رو یاافهیبا ق مانینر

 و گذرا به آنها که عقب نشسته بودند انداخت و گفت: یسطح ینگاه

 شوهرش بره؟ نی_بهتر نبود با ماش

 .دیلبخند پاش شانیمرتب کرد و به رو یصندل یرا رو لگونیدامن لباس ن دایآرش

 !شهی... پررو ممیدی_قبل از وصلت عروس نشون داماد نم

 .دیمبدل گرد یپوست ریز یاندهرا کش آورد و کم کم به خ لگونین یهاپهلو بودن حرفش لب دو

 .کردیم اشیهم همراه دایآرش

 گفت: زیآمو وا رفته همسرش را نگاه کرد و اعتراض دیناام مانینر

 حاج خانوم؟! می_من پررو بودم؟ داشت

 رو به زور بند مامان کردم... ی! نارفتی_حرف نزن راه ب



 

 behtarinromanha.irبرای دانلود جدید ترین رمان ها به وبسایت بهترین رمان ها مراجعه نمائید .                                     738

 اشر : بهترین رمان هان                          ندوری: زهرا با سندهینو                   طوفان)جلد دوم ماه خاموش( راثیرمان: م

 ازدواجش دلخور و مخالف است. یهیهنوز سر قض مانیکه نر دانستیم لگونین

 .کردیحفظ ظاهر نم یبود ول نیمانند آرشاو قایدق

را گرفت و  مانینر یبازو شدندیم ادهیپ نیدفترخانه از ماش یکه جلو یاو وقت الیراحت کردن خ یبرا

 اش داشت.نگه

 ؟ییدا یکنی_نگاهم نم

 حرفش ماند. یاو چشم دوخت و منتظر ادامه یمه گرفته یبا مکث به چهره مانینر

 با صداقت گفت: لگونین

بعدش بخاطر دل خودم...  یاجبار مادرم بوده باشه ول دی... شاییوصلت رو قبول کردم دا نی_من ا

 الیخیکنم که بهتره ب شیحال دی... باییساکتش کنم دا دیاز خودش نداره... با یاری... اختهیچون قلبم زخم

 اون آدم بشه...

 هم گذاشت تا خود را کنترل کند. یرا قورت داد و پلک رو بغضش

 ارتعاش گفت: با

 ...شودی... که نمشودی... که نمشودینم ی_گاه

 .دیمشت شد و او را به آغوش کش لگونیپشت ن مانینر دست

 خطاب کند. انصافیرا شماتت کند و نه پرهام را ب لگونین توانستیم نه

 نداشت... یسرانجام چیعشق ممنوعه ه نیکه ا دانستیم

 نشود. یتا احساسات دیکنار کش یو به سخت دیچادر بوس یاو را از رو سر

 گرشان بود.آنها با لبخند نظاره یاز رازها خبریب دایآرش

 که منتظرش بودند وارد محضر شد. اریو د سویبه زور لبخند بر لب نشاند و همراه آ لگونین

 او آنجا بود... و

رو که با عالقه انتظار عروس و داماد خوشبخت آن روز را کت و شلوار پوش و خوش رمردیپ کنار

 ...زدندیحرف م گریو با هم د دیکشیم

 سرد شد. یو نوک انگشتانش آن دیپر کش لگونیاز تن ن روح

 کاست. شیهاظت اخماز غل یآنها اندک دنینگاهش چشمان پرهام را به آن سو کشاند و با د ینیسنگ

 دست داد. اریرا کوتاه بغل کرد و با د سویآ

 نگاه نکند. لگونین ختنیفرو ر یغم گرفته و آماده یبه چهره کردیم یسع

 آقا پرهام! میشدیم دیاز حضورتون ناام می_کم کم داشت
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 گفت: یرا فشرد و جد ارید یشانه پرهام

 .ومدمی_زشت بود نم

 بار هزارم، هزار تکه شد... یبرا لگونین قلب

 عقد نشست. یسفره یجلو دیسف یهایاز صندل یکی یعاقد رو ییانداخت و با راهنما ریرا به ز سرش

 عقد مجلل و پر زرق و برق گرفته بود. یسفره نیسر سالن تا آن سر را فقط ا نیا از

 دوخت. اریدر هم د یرا از قرآن مقابلشان گرفت و به چهره نگاهش

 چرا؟! یکم اضطراب نداشت، ول زین او

 شکار کرد و لب زد: نشیزبینگاه او را با چشمان ت ارید

 شده؟ یزی_چ

 شد. رهیخ شیرو یسر تکان داد و دوباره به جلو ریدلگ لگونین

 هم نکرده بود. یخشک و خال فیتعر کی یاز ظاهرش حت انصافیب

 کرد؟؟؟یسرد برخورد م نطوریبود که ا یچطور خواهان نیا

 و عاقد شروع کرد. دندیهلن، هوتن و روحا هم رس هان،یها اعم از فلور، آمهمان یهیکم بق کم

 .رفتیدر مرداب غم فرو م لگونین گذشتیلحظه که م هر

 .کردیرنگ پرانده بود و کوبش قلبش را ته حلق خود حس م صورتش

 خواهد افتاد. یچه اتفاق گرید یقهیچند دق دانستینم واقعا

 نشده بود... ریهم د هنوز

 حس خود شود... نیترازدواج سد ممنوعه نیبدون تن دادن به ا توانستیم

 ...ختیریو مجلس را به هم م زدیاصال به سرش م دیشا

 که جواب بدهد. دینشن چیاول عاقد را ه پرسش

نگه داشته بودند  سویکه هلن و آ یاپارچه یسرش که رو یباال دایفلور و آرش زیر یهاخنده یصدا با

 چرخاند. اریپرهام و د نیاش را ببه خود آمد و نگاه بهت زده دندیسابیقند م

 و غرق فکر بودند. ریدو مرد سر به ز هر

 ...ستادهیا شیجلو یگریکنارش نشسته و د یکی

 به سوال آخر... دیگالب آوردن از سر گذراند و رس یدوم را هم با رفتن برا یدفعه
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شما را  لمیبنده وک ایآ پرسم،یبار سوم م یآرا، براجهان لگونیه مکرمه سرکار خانم نمحترم زهی_دوش

 کی د،یجلد کالم هللا مج کی یهیبه ِصداق و مهر یطهماسب ارید یآقا یشگیدائم و هم تیبه عقد زوج

 اورم؟ی....... در بیهیشاخه نبات و مهر کیو شمعدان،  نهیآ

 شد؟یچه م گفتیم ریخ اگر

 درونش را خاموش کند؟ ادیفر توانستیم

 قلبش را آرام کند؟ یهاضجه توانستیم

 دند؟یخندیجمع شده بودند و م نجایچه ا یها براآدم نیا اصال

 که خوشحال نبود... او

 کنار گوشش گفت: دایآرش طنتیپر ش یصدا

 ...خوادیم یلفظ ری_عروس ز

 شد. رهیخ اریبه د یجیچرخاند و با گ گردن

 دستش، هم او و هم خودش را متعجب کرده بود. لرزش

 دست او گذاشت تا لرزش آن را مهار کند. یاش را رودست بزرگ و مردانه ارید

 خورد. یدیتماس تکان شد نیاز ا لگونین

از حرکت نگه  کبارهیمچش نشست او را به خود آورد و ضربان قلبش را به  یکه رو یدستبند یسرد

 داشت.

 ...ندازدیساده به آن بنگاه  کینکرد  یحت

 .کردندیهم فشرده بود درد م یرا رو شیهابس لب از

 شد.. یداشت تلخ م سرنوشتش

 گرفت... یبله طعم زهر به خودش م نیبا ا دیشا

 :دیجه رونیب شیهالب نیکلمه از ب کیبه پرهام نگاه کرد و به زور  نیحز

 _بله...

 نبود. یاگله یشد و در قلبش فرو رفت ول یپرهام خنجر حالتیب یچهره

 رفت. رونیاز سالن ب یدیگوشش چسباند و با گفتن ببخش یرو خوردیزنگ م وقفهیرا که ب اشیگوش

 شد... نشد؟! تمام

 ...گفتندیرا م نیو هلن که ا دایآرش یهاو هلهله هاکیتبر لیس

 .کردیاش مداشت خفه رشیز ینهفته یچادر و گرما آن
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 .دادیهم آزارش م اشیگل محمد یبو یحت

 شیشک نداشت که صدا یول کردیم یلب تشکر ریز گرفتیکه م ییایو هدا هاکیجواب تمام تبر در

 .دیآیدر نم

 نیبه آرشاو کیکرد و بعد از تبر یخوشبخت یآرزو شانیهم گرفته بود برا اریکه جوابش را از د عاقد

 جمع را ترک کرد.

 .ستیو با لذت به هر دوشان نگر ندازندیب گرید کیها را هم آورد تا به دست حلقه فلور

 از حال دل آنها... غافل

 د؟یدی... مدیدیچادر نم ریرا از ز لگونین یشده زیسرر یهاکه اشک یکس

 شکسته بود... باالخره

داشت  یو با زدن لبخند سع ستادهیا یاشد که گوشه رهیخ ییبه روحا شیهاتار اشک یپشت پرده از

 بغضش را فرو بنشاند.

شد و شکستن  دهیاش کشچانه یتا انتها یسیچندان موفق هم نبود، چون از چشمان غمبارش خط خ انگار

 زد. ادیاو را هم فر

 انداخت و از حرص دست حلقه دارش را مشت کرد. ارید تفاوتیب یبه چهره ینگاه لگونین

 را... لگونین اهیو نه روزگار س دیدیرا منه حال و روز روحا  انگار

 فرو رفت. سویرا که به طرف مخالف چرخاند در آغوش آ سرش

 .دیبوس قیرا عم اشیشانیبود را به گردنش بست و پ دهیخر شیکه برا یبا شوق گردنبند سویآ

 نکرد... یاحساس چیه لگونین اما

 .گفتیم یزیچ کی دیخراب کردن حال خوب او هم با یبرا

 !دادیمرحله را از دست م نیا ازیانگار امت زدیرا نم ششین اگر

 !؟یخوشحال یلیدامنت پاک شد نه؟ االن خ یننگ از رو یلکه نی_باالخره ا

 .اوردین شیبه رو یزیکالم او به وضوح جا خورد اما چ یرحمیاز ب سویآ

 .کردندیم یالیخیاند اما وانمود به بکه هر دو مقصر بوده دانستندیم لگونیاو و هم ن هم

داده  تیاز هم رضا یزاریبه ب نطوریبود که حاال ا یمادر و دختر نیجنگ خطرناک ب کی نیا دیشا

 بودند.

رنگش هم و کم حیمل شیچادر پاک کرد تا همان آرا ریرا ز شیهااشک لگونیفاصله گرفتن او ن با

 خراب نشود.
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 گفت: یبلند یبا صدا نیآرشاو

 شام مفصل مهمون منن. هی_همه 

 شد. دهیلباسش کش یگوشه

 .دیو به خزان رس دیکش ریرا به ز نگاهش

 !؟ی_منم بگم مبارکه آج

 و سر تکان داد. دیاو خند نیو دلنش نیریاز زبان ش لگونین

 نشاند. شیپاها یکرد و او را رو بلندش

به  یشتریب ییا خوشرودوباره به دست آوردن کنترل خود با غرور سرش را باال گرفت و ب یبرا

 گفتگو و خنده پرداخت.

 سر قول ثابت کردن خودش به پرهام بود... هنوز

 .دیپرهام را ند گریاز ترک محضر د بعد

 سرپوش بگذارد. شیدهد و بر دردها نیآشوبش را تسکدل نگونهیزد تا ا ییاعتنایرا به ب خود

 .زدیخط م اشیاسم و حضور او را از زندگ دیامروز به بعد با از

 ...کردیالاقل تالشش را که م یبود ول یمحال الیخ نکهیا با

 ول نکرد! گریو د دیرا چسب اریدست د بیمنتظره و عج ریحرکت غ کی در

لبانش پاک  یهم لبخند از رو قهیدق کیاجازه نداد  یطول روز را از کنار او جم نخورد و حت تمام

 شود.

 .کردیتا شب تحمل م دینقاب حفظ ظاهر را با نیا

 مانده بود. یخورده بر جا کهیزده و  رتیهم ح ارید یحت

 ...گریدرد د کیدرد بود و پنهان کردن آن هم  کیخودش  قیاندوه عم کیکنار آمدن با  یول

 دگانید ینه جلو گذاشت،یو خلوت خود به حراج م هاییغمش را فقط در تنها دیبه بعد با نیا از

 ...گرانید

تا به هر  ستیقصر پدر و مادرش ن ایکه دن کردیو به قول پرهام قبول م شدیبزرگ م دیبا شب نیا از

 او دهند... یخواسته

 خود را از نو بسازد... یخود و زندگ توانستیم کردیاگر تالش م دیشا

 سر سوزن از او شناخت نداشت... یکه به اندازه یهم با مرد آن

 کرد و سر بلند کرد. دیدرخشیانگشتاش م انیکه م یاساده یبه حلقه ینگاه
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و چشم  دیخندیم اریو د دیکشیخط و نشان م ارید یگونه و پدرانه برامزاح یداشت با لحن نیآرشاو

 .گفتیم

 داشت. یحس بهتر دیدیپرهام را که در جمع نم حاال

 ...!یو دوست یقول معروف دور به

 بغلش کرد. هیبه سمت او آمد و چند ثان نباریا نیآرشاو

 در بر گرفت. یشتریرا آرامش ب لگونین

 یببر ادیتو مشکالتت منو از  یحق ندار یول رمیازت بخاطر دور کردن خودت ازمون دلگ نکهی_با ا

 من حساب کن باشه بابا؟ یرو شهی. همیچشم آب یو تنها بجنگ

 بفرستد. اشنهیبه س خوش ادکلنش را یتا بو دیکش یقیخود را به او فشرد و با لذت نفس عم لگونین

 !گهیحساس و لوس بار اومدم د نیکارا رو کرد نی_هم

 !؟یتشکرته پدر صلوات ی_جا

 _نه... غلط کردم!

 و از او جدا شد. دیخند نیآرشاو

 .ستینگریآنها را م یبود که با لبخند معذب سوینوبت آ حاال

 را بغل نکرد. لگونین یآمد ول جلو

 ...کردیم دادیخواستن در نگاهش ب یتمنا اما

... یکه خوشبخت بش نهینداره... مهم ا ی...خب اشکالیول نمتی_دوست داشتم تو لباس عروس بب

 ...نیهم

 زد و جواب نداد. یپوزخند لگونین

 .دیهمسرش انداخت و او را عقب کش یدست دور شانه نیآرشاو

 رفتن بود. وقت

 را گرفت و وارد ساختمان شد. اریدست د تهیفرمال یخداحافظ کیبعد از  لگونین

 به محض پا گذاشتن داخل خانه او را رها کرد و فاصله گرفت. اما

 کینفس گرفت که انگار اگر  یرا که تمام مدت بر هم دوخته بود، ناگهان گشود و جور شیهالب

 .شدیخفه م گذشتیم گرید یلحظه

 نبود. یاختگو س کیف یبه حفظ ظاهر و لبخندها یازیتمام شده بود ن گرید

 نکرد و به اتاق خواب مشترکشان رفت. اریبه د یتوجه نیترکوچک
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 .ندیدر را چرخاند تا او مبادا سر زده وارد اتاق شود و لباس عوض کردنش را بب قفل

 .آمدینفسش بند م شکستیو اگر آن را نم کردیاش مداشت خفه بغض

 و قفل در را باز کرد. دیپوش یرا پاک کرد، بلوز و شلوار ششیآرا هیگر با

 .ردیکل خانه را در بر بگ اشهیگر یتخت نشست و اجازه داد صدا یو رو برگشت

 کرد؟یچه کار م حاال

 آمد؟یکنار م یاجبار یزندگ نیبا ا چگونه

 نبود... نیحقش هم ا یرا خراب کرده است ول زیکه خودش همه چ دانستیم

 قدم در اتاق گذاشت. اریباز شد و د یاتاق به آرام در

 به سمت او آمد و آرام کنارش نشست. هیچند ثان یاز مکث پس

دلش  یکم لگونین یو فر خورده سیخ یهامژه نیدر اشک و محصور شده ب دهیغلت یآب یهالهیت دنید

 را نرم کرده بود.

 کراواتش را شل کرد. یرنگش را در آورد و گره یمشک کت

 .دیرسیبه نظر م کالفه

 بود. زاریکه مادرش به راه انداخته بود به شدت ب یبد یباز نیا از

کل  شیهاقهقهه یو صدا شناسدیسر از پا نم یگریو موذ یکه مانترا امشب از شدت خوشحال دانستیم

 و نمورش را پر کرده است. کیعمارت تار

 دختر خواهد آمد؟ نیچه بر سر ا انیم نیخبر نداشت که در ا فقط

فقط دست او را لمس کرده اما حاال توانست خود را قانع کند که جسم رنجور و به لرزه  نیاز ا شیپ تا

ها را در سنگدل یچند لحظه هم که شده ادا یاش بکشد و برااو را به حصار دستان مردانه یافتاده

 .اوردین

 و ته بود. سریازدواج ب نیا یهایچه باشد خودش هم از قربان هر

 شد. رهیاو خ یبند آمد و با چشمان گرد شده به صورت در هم و آشفته یاهیچند ثان لگونین نفس

 .دیاو کش یموها یچشمانش را به جهت مخالف چرخاند و با اکراه دست رو ارید

 هر چه زودتر بلند شوند. خواستیدوست نداشت و م چیآنها را ه یکوتاه

 نکن. هی_لطفا گر

 !ها؟متیمال نیو ا ارید

 از او فاصله گرفت و گفت: یبا زهرخند لگونین
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 ؟یکنیترحم م یروزا نیتوام به حال ا ه؟ی_چ

 ...لگونین ستی_ترحم ن

 !کنمیعالقه؟ نگو آره که باور نم ه؟یپس چ ستی_ترحم ن

..._ 

... یدر رفت رشیاما از ز هیهدفت از ازدواج با من چ دمی... بارها ازت پرساری_تو چشمام نگاه کن د

تو اون مغز  گه؟ید زیچ هیو چشمات  گنیم زیچ هیچرا حرفات  ؟یچرا منو خواست پرسم،یبازم ازت م

 گذره؟یم یچ اتیلعنت

 گفت: یشد و با سرد زیلبر اریصبر د یکاسه

 نویهم ؟یفهمیقرار داده، م ریمنم تحت تاث یازدواج کرده، زندگ نیکه تو رو بند ا یزی_همون چ

 آرا؟جهان لگونیخانوم ن یراحت شد ؟یبشنو یخواستیم

 سکوت کرد. یو مدت دیناباورانه خند لگونین

 .آمدیحرف او کنار م نیبا ا دیبا

 مجبور کرده؟ ی_تو رو ک

خودت و منو آزار  ضتیضد و نق یبا رفتارا گهیتمومش کن و د نجایبحثو هم نی_نپرس تا نگم بهت. ا

 به زور تحمل کردم. نجاشمینده. تا هم

 تخت بلند شد. یو از روگفت  ییرورا با ترش نیا ارید

 داشت: قتیبه دانستن حق یادیول کن نبود و اصرار ز لگونین

 ...یطهماسب ارید یآقا ارمی_به خودم قول دادم که باالخره سر از کارت تو در ب

 _گفتم کشش نده!

 را به ارتعاش در آورد و چشمانش را بست. شیهاگوش یهاپرده ارید ادیفر

 زد. رونیتخت برداشت و از اتاق ب یبا خشم کتش را از رو ارید

 را از جا پراند. لگونیکه ن دیرا چنان کوب در

 به گوشش نرسد: اریپر حرص د یآن قدر بلند نبود که جمله شیصدا یول

 ...خوابمی_امشب رو کاناپه م

 بند آمده بود. یمضحک لیبه دال لگونین یهااشک

 را داخل شکمش جمع کرد. شیو پاها یتخت دراز کش یرو

 محال ممکن بود. یکرد بخوابد ول یو سع دیخود کش یرا رو پتو
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 نبود. اریاز د یآمد خبر رونیروز بعد که از تخت ب صبح

 به دنبال کار است. شودیم یاش و مدتبه دردسر انداخته نجایکه کشاندن او از رامسر تا ا دانستیم

 کرده بود... دایهم تا االن پ دیشا

رفت تا دست  سیو چشمان پف کرده به سرو دهیبا آن سر و وضع ژول را خاموش کرد و یگوش آالرم

 .دیو صورتش را بشو

دانشگاهش شود که زنگ در  یبخورد و راه عیکه سر دیچیخود م یبرا یکوچک یصبحانه زیم داشت

 زده شد.

 رفت و آن را باز کرد. متعجب

 بود. ستادهیاو قابلمه به دست ا یجلو نشیبا آن لبخند ساده و دلنش هلن

 _سالم عروس.

 زد: یتا او وارد شود و غر دیکنار کش لگونین

 ...فتمیمستبد و گند اخالق م یمادرشوهرا نیا ادی یگیم نوی... ادرمونی_عروس و درد ب

 و به آشپزخانه رفت. دیغش غش خند هلن

 به تن داشت. رونیحاضر و آماده بود و لباس ب لگونیخالف ن بر

 .دیدرخشیهم م شیبود که صورتش بدون آرا بایآنقدر ز یلعنت

 به دنبالش رفت. لگونین

داد من بپزم برات  ادیرو بهم  یکاچ یهی... طرز تهادیب تونهیخانوم زنگ زد گفت خودش نم دای_آرش

 ؟یاجازه نداد یریبگ یخواینم یپاتخت یچرا گفت ی... راستارمیب

 .دیرا بو کش یبا پوزخند کاچ لگونین

 .ادیخوشم نم ایمسخره باز نی_از ا

 یعروس قمونیسرمون رف ری... خخواستیبزن و بکوب کوچولو م هی... دلمون یعقل نیری_الحق که ش

 کرده...

وسط برقص من برات دست بزنم. چه توقعا  نیروشن کنم هم ستمویس ایب یخوای_بزن و بکوب م

 ...نایدار

 او جلب شد. یاش به انگشت خالکه توجه دیکوب لگونین یبه بازو یمشت هلن

 ات کو؟_پس حلقه

 کوچک قاشق برد و جواب داد: یداخل همان قابلمه یاز فرط گشنگ لگونین
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 _درش آوردم.

 _خب چرا؟

 به را... دهی_چون چ چسب

 .گمینم یچیه گهید شمی. اصال من الل ملین یامسخره یلی_خ

 .یکنیم ی_لطف بزرگ

 !شعوری_ب

 بعد از در آوردن ته قابلمه بلند شد و رفت تا آماده شود. لگونین

 رونیبه همراه هلن از ساختمان ب شیهاو بعد از برداشتن کتاب دیلباس پوش حوصلهیو ب سرسرس

 زدند.

 را آورده بودند. نشیماش گاردهایباد

 آن را داخل داشبورد انداخت. یرا رد کرد و بعد از خاموش کردن گوش سویتماس آ یرانندگ نیح

 ؟ی_از روحا خبر دار

 .ادیامروزو نم ی_زنگ زدم گفت کالسا

 :دیو غر دیرو فرمان کوب لگونین

 ...اری_لعنت بهت د

 ؟ی_چ

 هلن... هوتن کجاست؟ چی. نپیچی_ه

اش آقا پرهام گفته بودن که کارشون واجبه و داد ایبرگشت رامسر... گو نایبا مامانت شبید ؟ی_خبر ندار

 حتما بره اونجا. دیبا

 _حله...

 دانشکده توقف کند. اطیکه در ح یراه را سکوت کرد تا زمان یباق

ماندگار  نجایاو تا شش عصر ا یکالس ساعت نه صبح داشت ول کیبر خالف او، امروز فقط  هلن

 بود.

 فقط با روحا مشترک بود. شیهاشان کالسرشته بخاطر

 رفتند. ییبه سو کیرا از هم جدا شدند و هر  راهشان

انداخت  دیکل کردیدستانش حمل م یرا رو تزایکه دو جعبه پ یخسته و کوفته، در حال میشش و ن ساعت

 و وارد خانه شد.
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حرصش  دیکاناپه د یبر رو دهیرا خواب ارید یوقت یول دیاعصابش خط کش یرو ونیبلند تلوز یصدا

 فروکش کرد.

را خاموش کرد و  ونیتلوز ز،یم یدوغ و نوشابه رو یحاو لونیو نا تزاهایرفت و بعد از گذاشتن پ جلو

 رفت. اریبه سمت د

 خواب بود. واقعا

 او انداخت. یلحاف سبک آورد و رو کیاتاق  از

را گرفت و  لگونیباز شدند و دستش مچ دست ن اریکه ناگهان چشمان د کردیآن را مرتب م داشت

 .چاندیپ

صورت  یهشدار دهنده نفسش را رو یدخترک مبهوت رفت و با حالت یگلو ریبه ز گرشید دست

 وحشت کرده رها کرد.

را به صورت عرق کرده و  اشدهیافتاد و چشمان ترس لگونین یانگشتان شل شده نیلحاف از ب یگوشه

 دوخت. اریترسناک د

 .دیرا به خود آورد و بهت زده دستان خود را پس کش اریکه کرد د یاناله

 .ستینشست و با چشمان به اشک نشسته مچ دست دردناکش را نگر نیزم یرو لگونین

 .کردندیم ییخودنما دشیپوست سف یرو اریانگشتان خشن د رد

 و کنارش نشست. دیخز نییپا مهیآشفته و سراس ارید

 گفت: مانیپش

 بود... یرارادی... غخوامی_معذرت م

 ؟یام کنخفه یخواستی... می... اصال تعادل نداریهست ی_تو... وحش

 .دیبه شدت عقب کش لگونیکه ن ندیفک خود را سفت کرد و خواست مچ دست او را بب ارید

 و ناراحت گفت: نیبلند شد و خشمگ شیجا از

 ...ومدهیبهت ن ی_اصال خوب

 ...لگونی_ن

 سرش انداخت: یرا رو شیصدا لگونین

 آرا؟ زنت؟!جهان لگونیبزنم؟ من؟ ن بیبهت آس خوامیم یو... فکر کرد لگونی_ن

 تکان داد و ناالن ادامه داد: نیسرش را به طرف وسانهیما

 ست...ست... واقعا مسخره_مسخره
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 _صبر کن...

 .دیو از جا پر دیبه صورتش کش یدست ارید

 دور شود گرفت و صورتش را به سمت خود برگرداند. نکهیاو را قبل از ا یبازو

 .کردیم یاز نگاه کردن به چشمان نادم او خوددار لگونین

وگرنه من  دم،یدیشد... باور کن قبلش داشتم کابوس م یچ هوی دمیواکنش تو لحظه بود... نفهم هی_

 ...کنمیات نمدرباره یفکر نیهمچ

 _ولم کن...

 منو نگاه کن. لگونی_ن

 _وام کن...

 لحظه... هی شهیاشتباه کردم و بابتش متاسفم... م گمیدارم م نی_بب

 _ولم کــن!

از  هیچند ثان یاو مهار کرد و هر دو برا یهالب یرو شیهارا با قفل کردن لب لگونین یتقالها ارید

 .ستادندیحرکت ا

صورتش  یمتریلیبسته و لرزان او در چند م یهابه پلک یابا حالت ناباورانه لگونین اسانیدر چشمان

 ...کردیجوره کار نم چیشده بود و مغزش ه رهیخ

 .دیرا به سمت خود کش لگونیکمر او نشست و ن یگود یرو ارید دست

 و رو کرد. ریز یشتریساکنش داد و قلب دخترک را با شدت ب یهابه لب یحرکت

 او وارد کرد. ینهیبه س یرا باال آورد و فشار شیهادست لگونین

 را برداشت و فاصله گرفت. شیهالب ارید

 نشستند. لگونین ینگاه بهت زده یباز شدند و رو یبه سخت شیهاچشم

 و به نگاهش ادامه داد. دیخود انگشت کش سیخ یهالب یرو لگونین

 .سوختیتنش به تب نشسته بود و در آتش م تمام

 با رنج گفت: ارید

 _منو ببخش...

 _تو... تو...

 را برانداز کرد.او  گریبار د کیگرفت و  دهیآمدن قلبش را ناد جانیبه ه لگونین

 آمد؟یاتفاق کنار م نیبا ا چطور
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 اش مشهود بود.کامال در چهره دیکشیم اریکه د یعذاب

 گرفت. دنیچشمش چک یاز گوشه یزد و اشک غلتان پلک

 ؟یفتیحال و روز ب نیباعث شده به ا یچ ؟یداغون شد نطوریچرا ا ار؟ی_تو چته د

 را به سرش گرفت و سر خورده گفت: شیهادست ارید

 _متاسفم...

 :دیکش ادیصورتش فر یبه دست او چنگ زد و رو لگونین

 بشناسمت! خوامیراه دادم... م امیرو تو زندگ یبدونم ک خوامی... مستین یمن کاف ی_تاسف تو برا

 .دیکش رونیانگشتان او ب نیمچ خود را چرخاند و از ب ارید

 و نگه داشت. دیرا چسب لگونیهر دو دست ن سپس

 شد و با تخسر گفت: رهیو لرزان او خ سیخ یهامردمک یرو

 درد دارم... یکاف ی... به من اندازهلگونی_آرامشم باش ن

 آلود نگاهش کرد.و غضب دهیبا خشم عقب کش لگونین

 از او نداشت. یخودش هم دست کم حال

 .دیگرد کرد و خود را به اتاق رساند و در را کوب عقب

 نشست. نیزم یسر خورد و رو واریکنج د یفروپاش یبرا کردیکه تقال م یبغض با

 ...کردیاو را حس م یهالب یگرما هنوز

 .شدندیم دهیکوب واریپر فشار به د یآرام ول فشیظر یهامشت

 به حال خرابش دامن نزند. نیاز ا شتریخود را بر هم فشرد تا بغضش را در همان گلو خفه کند و ب لبان

 معلوم نبود؟ یزندگ نیا یکجا چیسر و ته ه یراچ

 کرد؟یشروع م دیکحا با از

 ادامه دهد و خود را در انزوا بزرگ کند؟ نطوریتا آخر عمر هم شدیمگر م آخر

 سوخت؟یم یچه کس یپا به

 پرهام؟

 دانستیته دلش م یبودن در کنار او شب را سحر کرد ول یایکه ده سال از عمرش با رو یمرد همان

 امکان ندارد؟ یزیچ نیکه چن

 !کرد؟یچرا گذشته را رها نم پس
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 خود بود. یشانیپ اشیدر پ یپ یهامقصد پشت نباریا

 ...شودیاو نان و آب نم یکه عشق برا کردیم یقلب نفهمش حال نیبه ا دیبا

 ...سازدیرا نم اشندهیآ عشق

 ...شودینم شیدردها یدوا عشق

 .کردیم ایرا هم اح مارشیقلب ب دیخود را از نو بسازد با خواستیم اگر

و  راندیم رونیبه جانش افتاده بود را از سر به ب میسرطان بدخ کیفکر و ذکر پرهام را که مانند  دیبا

 .گذاشتیم شیبرا یگرید نیگزیجا

 بهتر... نیگزیجا کی

 باشد؟ نشیبهتر توانستیم ارید ایآ

 که هنوز شوهر بودنش را قبول نداشت؟ یارید

 به درک... اشیخودش لعنت چ،یه خودش

 کرد؟یداشت چه م ارید

 درد دارم..." یکاف ی... من به اندازهلگونی"آرامشم باش ن

 ملتمس و درمانده... همانقدر

 خسته و فرسوده... همانقدر

 نیا دیکه با گفتیهم م یگریحس د یدارد، ول بیابن ازدواج هم ع یجا کیکه  گفتیبه او م یحس

 نقص را برطرف کند.

 باشد. دیجد یزندگ نیا یاو شروع کننده دیبا

 را نجات دهد. اشندهیخودش بجنبد و حال و آ دیبا

 اش بسوزد.اشتباهات گذشته یبه پا خواستینم

 اشتباه... ،یآر

 .رفتیبه شمار م اشیاشتباه زندگ نیپرهام بزرگتر عشق

 اش دهد.ادامه ایو دوست نداشت تکرارش کند  کردیبه آن افتخار نم گریکه د یاشتباه

 .کردیتالش م یسازگار یو برا رفتیپذیآن را م دیشده بود با نییاو تع یسرنوشت برا نیا اگر

 نشست و فکر کرد. یکیدر تار وارید یگوشه همان

 کرد و غبطه خورد. فکر
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 کرد و ناله کرد. فکر

 شد. مانیکرد و پش فکر

 بود. یمنف یهاحس نیا یکه گرفت برعکس همه یاجهینت اما

 بلند شود؟ توانستیم

 تالش کند؟ اشندهیآ یبرود و برا رونیدر ب نیبتکاند، از ا شیهاگرد گذشته را از دوش توانستیم

 آنقدرها هم بد نبود، مگر نه؟ ارید

 بدتر هم نبود... شد،یاز پرهام نم بهتر

 باشد. دواریام توانستیم

 گرفت و از جا بلند شد. واریرا به د دستش

 اش را در هم فرو بردند.با درد چهره ش،یهاتعادلش را از او گرفت و خشک شدن استخوان جهیسرگ

 .دیایلحظه صبر کرد تا حالش جا ب چند

 .دیکش رونیخود را ب یبرد و گوش بشیاتاق دست در ج یکیتار در

 به ساعت زل زد. اشیافتیدر یهاامیا و پهرا روشن کرد و بدون توجه به اعالن تماس آن

 مات ماند. یاهیثان چند

 ده شب بود. ساعت

 غم بغل کرده بود؟ ینشسته و زانو نجایا یاز ک او

 نکند خوابش گرفته بود و خودش خبر نداشت؟!!! اصال

 .ستیمقابلش نگر یچراغ اتاق را روشن کرد و به تخت خال یآزردگ با

 خش انداخت. اشهیاضطراب مثل خوره به جانش افتاد و ترس به روح دوباره

 ...دادیوا م دینبا

 ...دادیم انیعذاب نکبت پا نیامشب به ا نیهم دیبا

 گذاشت. رهیدستگ یسمت در رفت و دست مرددش را رو به

 خانه باشد. ارید دادیبود پس احتمال م دهیخانه را نشن یدر ورود یصدا یمدت طوالن نیا در

 شود و نظرش برگردد در را باز کرد و در سالن چشم چرخاند. مانیپش نکهیاز ا قبل

 .دید ونیتلوز یجلو یهمان کاناپه یرو یرا ارید

 خم شده و با دست صورتش را پوشانده بود. یاندک شیزانوها یکه رو یحال در
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 صد دارد همانجا سر کند.که امشب هم ق دادیرا م یمعن نیخود انداخته بود و ا یپاها یرا هم رو لحاف

 ...یزاریبود نه حرص و ب یاز سر شرمندگ نباریا یول

 دار گفت:را با زبان تر کرد و خش اشدهیخشک یهالب لگونین

 ؟یو تو اتاق بخواب یبرگرد شهی_م

 با مکث سر بلند کرد و چشمان سرخ و متاثرش را به او دوخت. ارید

 را وادار به دوباره حرف زدن کرد: لگونین سکوتش

 ...یکه تو هم آرامشم باش ی... به شرطشمی_آرامشت م

 جمله ارتعاش داشت. نیا یادا نیح شیصدا

 به سمت او آمد. دیپر از ترد ییهاکاناپه بلند شد و با قدم یاز رو حرفیب ارید

 داشتند. یگریچشمانش حال د یول

 تامل کرد و لب زد: لگونین دواریاما ام فروغیچشمان ب ین ین در

 ...ذارنیکه باشم... اما نم خوامی_م

 ار؟ید دهیاجازه رو بهت نم نیا یک ذاره؟ینم ی_ک

 زد و ساکت ماند. یپوزخند دردناک ارید

سر شوهرش  ریکه به جانش شده بود ز ییاز سوءقصدها یمیکه ن گفتیو م آمدیبه حرف م چطور

 بوده است؟

بگذارد تا  انیو قول داده است که هر چه در توان دارد به م دهیرش را دکه امروز ماد گفتیم چگونه

متولد  نیازدواج دروغ نیرا که از ا یاش را به تاراج خود ببرد و بعد کودکسوخته نهیقلب همسر س

 برود؟ شهیهم یشده را بردارد و برا

 پشت سرش را هم نگاه نکند... چیو ه برود

 که به قلبش زده است... ینگذارد، جز زخم یالماس باق لگونِ ین یاز خود در زندگ یرد چیو ه برود

 دادند؟یپس م دیو عداوت گذشته را آنها با نهیتقاص ک چرا

ها کرده گرگ میاش را تقددردانه یاز همه جا جشم آب خبریکه ب سوختیدلش به حال الماس هم م یحت

 ...زندیلبخند م تیاش نشسته و با رضاخوشبخت شدن او در خانه الیو به خ

و او را سفت به آغوش  دیتن لگونیگذاشت و دستانش را دور تن ن شیفکرها قدم پ نیوجود تمام ا با

 .دیکش

 ...دیکشیو پس م کردیاخم م دینبا
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 ...کردیرازها را برمال م نیا دینبا

 ...یکن هیبهم تک یتونی_م

 کرد. کیبه او نزد شتریدلش گذاشت و خود را ب یپا رو لگونین

 _خوبه...

 را باال آورد. لگونیو بعد از بستن در سر ن دیخود را داخل اتاق کش ارید

بود که در محفل بساط خنده و تمسخر آنها را  شیچند ماه پ یو پا و ناز پرورده دستیهمان دختر ب نیا

 !کرد؟یفراهم م

 و تازه شد. بایز یسرشار از حس لگونیو وجود ن دیبوس قیاو را عم یشانیپ

 .دیایتا با آن کنار ب دیکشیطول م یکم اما

 فاصله گرفت و به سمت پنجره رفت. اریاز د یتصنع یلبخند با

 شد. رهیشهر خ یشبانه یاهویداد و به ه هیتک واریشانه به د کی با

 دور نماد. اریآمد از چشمان د رونیب شیهالب انیکه م یقیعم آه

 تخت نشست. یجلو آمد و رو نیسنگ ییهاقدم با

 .دیباالخره جنگ و جدل درونش را خفه کرد و به سمت چرخ لگونین

آزارش  نیاز ا شیرا در آورد تا گرما ب شیتخت شالش را از سرش کند و مانتو یاز نشستن رو قبل

 ندهد.

خانه تحمل کند، اما حاال  یهم آنها را در فضا قهیدق کی یبرا توانستیوقت نم چیه نیقبل از ا تا

 ه بود...فرق کرد شیهادغدغه

 شد. رهیخ اریو به چشمان د دیمحزونش را باال کش نگاه

 گفت: آرام

 ...یخوای... مطمئنم تو هم نمخوامیکردن رو نم یزندگ نطوری_من ا

 تکان داد. دییتا یسرش را به نشانه ارید

 شان کمتر شد.تخت آمد و فاصله یکامل رو لگونین

 قبلش ادامه داد: یقهیچند دق دیبدون ترد نباریا

... ستمیتالشمو بکنم... درسته عاشقت ن خوامیم ی... ولیزندگ نیکنار اومدن با ا ستی_من برام راحت ن

 وقتم نشم... چیه دیشا

 نگفت. چیهم فشرد و ه یرا رو شیهاچند لحظه پلک یبرا ارید
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 اضافه کرد: عیخود از گناه نداشته سر یتبره یبرا لگونین

 خوامیهمونطور که گفتم... م ی... ولی... ولیستیکه مثل من عاشق ن دونمی... میهست ینطوری_تو هم ا

 دوِست داشته باشم، مگه نه؟! تونمیعاشقت نباشم اما م دیتالشمو بکنم... گفتم شا

 قرار داد. ریرا سخت تحت تاث اریمعصومانه و پر از صداقت بود که د یآخرش به قدر ینجوا

 با انگشتانش پرداخت. یگرفت و به باز ریسرش را ز لگونین

 ...یچه از نظر احساس ی... چه از نظر شناختمیفاصله دار یلیکه ما با هم خ نهیا قتی_اما حق

 وار گفت:او را با نوک انگشت کنار زد و زمزمه یشده بر صورت مهتاب ختهیکوتاه ر یموها ارید

 فاصله رو کم کنم؟ نی_و اگه ا

 ...برهیکه زمان م یدونی_م

 .یعمر! تا هر وقت که تو بخوا کیسال...  کیماه...  کی. کنمی_صبر م

 امشب باشه! نیشروعش هم خوامی_اما من م

 شکل گرفت. ارید یهالب یرو یقیکم لبخند عم کم

 او را نرم کند. یاول کار نیبود که توانسته بود هم خوشحال

 مادرش را تحمل کند. دارشیو ن نیسنگ یهاصحبت توانستینم نیاز ا شیب چون

 دخترک کرد. یهارا مهمان لب یگرید یو بوسه دیرا جلو کش خود

 تر...و پر عطش ترقیعم نباریا

 کرد. اشیهم همراه لگونین

 کم پچ زد: یدر همان فاصله ارید

 ؟یمطمئن لگون،یدر کار باشه ن یاجبار خوامی_نم

 ؟یخوایبکشه... تو نم دکیکه ازدواجمون اسم اجبار رو  خوامی_منم نم

 ...خوامی_م

 نشو! کمینزد دی_پس با ترد

 به خود فشرد. شتریعمق گرفت و او را ب ارید لبخند

 چشمانش را بسته بود. لگونیاما ن دانست،یعذاب وجدان نم ایشرم بود  از

 .دیاو لغز راهنیپ ریز ارید دست

 آب تو دلت تکون بخوره... ذارمینم یکنار من ی_تا وقت
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 نداشت... یاعتماد قلب چیخود ه یگفت که به جمله یدر حال را نیا

 

 

*** 

 

 

 بنداز! نیچ کمیباشه...  یسفره اون شکل خوامی_نــه... نم

 مچاله کرد. زیم یقرمز ساتن را با حرص رو یو پارچه دیکش یپوف هلن

 !؟یکنیم کاریچ ی_اِااا... روان

 یخودتم اونجا نشست یکرد دنتیچ نیهفت س ی! دو ساعته منو عالف سفرهشعوریب یخودت ی_روان

 .نجایا دمینگاه به سر و وضع من بنداز... تازه رس هی! یخوریم لیآج

 گفت: یجدا شده داخل دهانش برد و با خونسرد یهااز پسته یگریمشت د لگونین

و  یداره که تو درسو ول کرد ی... دوما به من چه ربطکنمیآماده م نویهفت س لی_اوال من دارم وسا

هوس  یخواستی! مکشن؟یو اونام مثل خر ازت کار م زادتیپر یرفقا شیپ یریروز از هفته رو م شیش

 به سرت نزنه! یاافسانه یهاکسب تجربه

 هم به روحا انداخت. یبه او بست و نگاه یچپ هلن

 ؟یبهش بگ یزیچ ییخوایتو نم ی... راستنمیبیم میفقط تعل کشه،یاز من کار نم ی_اونجا کس

 ینچ دیکشیم شیهاناخن یسوهان رو یحوصلگیداده بود و با ب هیتک واریکه تمام مدت را به د روحا

 کرد.

 .افتادیاز جمع آنها جدا نم یسرد، ول یبود و کم نیسر سنگ شیچند ماه رفتارها نیا تمام

راه کج  تفاوتیو ب شدیحالت نگاهش منجمد م دیدیرا م اریکه خوب بود اما هر وقت د لگونین با

 .کردیم

 گفت: لگونیکرد و خطاب به ن یهلن را حرص الشیخیشانه باال انداختن ب نیا

 !یشیخفه م شاالی_کم بخور ا

شد اجازه  یواقعا هوتن چطور راض ،یهل یما رو نزن... راست یالیتو جوش تموم شدن آج شمی_نه نم

 !؟یو پشت کوه بیغر یاون جا یو بر یجدا بش یامروز یبده از جامعه

 شونیبودن نوع زندگ یگرفتم و از ساده و سنت ادی دیجد یزایچ ی. اتفاقا کلستین یپشت کوه چمی_ه

 .برمیلذت م
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 !یپشت کوه گمیتاپ نباشه من بهش مو لپ یکه گوش ییزور بزن... جا یخوایم ی_تو هر چ

 هیکه از جنس منن... شب ینوعان خودم... کنار کسانکه من اونجا آرامش دارم... کنار هم نهی_مهم ا

 خودمن.

من هنوزم باورم  ؟یهوتن چطور قبول کرد بر یدور از شوخ یمهمه. ول یلیخ تی_آره، آرامش و امن

 ...شهینم

 .نیکنه، هم ینتونست مخالفت دمینشون م اقیخودم اشت دید ی_وقت

 .یهست یراض اتیبزرگ تو زندگ رییتغ نی_خوبه. خوشحالم که از ا

 گفت: دهیمشغول درست کردن پارچه شد و در همان حالت خم یشتریبا حوصله و دقت ب نباریا هلن

بمونه خراب  یندازیم نیهفت س یسفره نجایشهرمون؟ پس چرا ا یرو بر دیع یخوایتو مگه نم نمی_بب

 بشه؟

 ام؟!خانواده شیرو برم پ التیتعط خوامیگفته من م ی_ک

 سر بلند کنند و نگاهش کنند. رتیباعث شد هلن و روحا با ح لگونین احساسیو ب حیصر لحن

 کرد و گفت: یاناباورانه تک خنده هلن

 ؟یگیکه نم ی_جد

 دارم؟ ی_مگه من با شما شوخ

 .هیو مسخره باز ی_آره، از هر ده تا حرف تو نه تاش شوخ

 .ستین یمونده که شوخ یباق یدونه هی. همون هیدهم یکی نی_ا

 اتن...اونا پدر و مادرتن... خانواده ل؟ین یگیم یدار ی_چ

 خودم راحتم. یتو خونه نجای_خب باشن. من هم

باز  مارستانیبد شد بردنش ب اشی. چند بار حال مادرت بخاطر بارداری_پاگشا هم دعوتتون کردن نرفت

 ؟یو الماس جون رو ناراحت کن یرفتار کن ینطوریا یخوایم ی... تا کیزنگم نزد هی ی. حتینرفت

رفتارم کامال  نیمن از ا ق،یجون، نه الماس جون! دوما سرت به کار خودت باشه رف سوی_اوال آ

 کنم تا از اون خونه و آدماش دور باشم. یاومدم تهران زندگ نیهم ی! اصال براامیراض

 زمزمه کرد: لیمیبا تاسف سر تکان داد و ب هلن

 خودته... ی_زندگ

داخل  نشیهفت س یهاظرف دنیکرد تا ساکتش کند و مشغول چ دییحرف او را تا تیبا قاطع لگونین

 سفره شد.
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 از داخل اتاق بلند شد: ارید یلحظه صدا همان

 ...خورهیداره زنگ م تیگوش لگون؟ی_ن

 .هیک نی_خب جواب بده بب

 برداشت. شیآرا زیم یرا از رو لگونین یرا هم بست و گوش راهنشیپ یدکمه نیآخر ارید

 .کردیم ییآن خودنما یبر رو سویآ نام

 و جواب داد: دیاتصال را کش یدکمه

 _بله؟

 :دیچیدرون گوشش پ سویآوار غم آ ریدار و دفن شده زخش یصدا

 زم؟یعز یخوب ار؟ید یی_تو

 د؟ی_ممنون بانو. شما خوب

 ده؟یچرا جواب تماسامو نم لگونی_نه... ن

 ییو شما خورهیداره زنگ م شیگوش دمی. ددهیبا دوستاش نشسته صداشو نشن رونی_من تو اتاقم، اون ب

 گفتم جواب بدم.

تو  زنم؟یزنگ م دهیتو اتاق مونده و ند شیچند ماه رو هم هر دفعه گوش نی... ادهی_االن رو نشن

 ...شمیاز تو هم دلخور م ارینکن که د هیدخترم رو توج یهایمحلیب

 مهر سکوت زد. شیهارا هم ناراحت کرد و به لب ارید قشیعم یناراحت

فاصله بنداز.  نشونیمادر و دختر رو با هم دشمن کن... هر جور که بشه ب یتونیکه م یی"مانترا: تا جا

 .یبذار ریرو افکارش تاث یتونیقلب و عقل زنت دستته م

 چرا مادر من؟ گهید نی... ایدیازدواج رس نیا یعنیات _تو که به خواسته

عذاب دادن الماس  یرو برا یفرصت خوب نیهمچ یخوایازم م. اری: رو حرف من حرف نزن دمانترا

 درد بکشه... درد فرزند... دینکنم؟ قلب اون زن با یاز دست بدم و کار

 یلیحرفاست... خ نیاز ا زتریبکنم. از اون گذشته... مادرش ت یرو وادار به کار لگونین تونمی_من نم

 ...لمیمنم تو رفتار سرد دخترش دخ فهمهیزود م

 ریو از ز یریطفره م ی... به من دروغ نگو! به مادرت دروغ نگو پسرم! تو داراری: نه دمانترا

و  یوا داد یزود نی. چه مرگت شده پسر؟ به همیکنیم یکه بهت محول کردم شونه خال یافهیوظ

 دختره قاپتو بدزده؟ یگذاشت

 _مادر...
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مون رو به کردن نقشه یبهت گفته بودم که نرم شدن و دلسوز یباز نی... اول ااری: ساکت شو دمانترا

. پس االن یاون عمارت و اون زنه الماس شد کینزد نهیک نیاز ا یچشم و با آگاه ی. گفتزهیریهم م

 ؟یریکارات در م ریپسر؟ چرا انقدر از ز هیدردت چ

عذابش  نیاز ا شتریکه ب هیرچه اصرا دونمیمادر. نم یات ضربه زدبه خواهرزاده یکاف ی_تو به اندازه

 ...یبد

رو دوباره به  زایچ یلیخ یاز دست رفته اریاخت دیمونده... تا اون موقع با یاصل ی: هنوز ضربهمانترا

 هام خراب بشه.تو نقشه یبخاطر سست خوامی... از جمله تو! خودتو جمع و جور کن پسر. نمارمیدست ب

..._ 

 !اری: دمانترا

 _باشه مادر، باشه...

 جمله رو بگو... تو چشمام نگاه کن! نیمن نگاه کن و دوباره ا ی: تو چشمامانترا

..._ 

 ؟یکه نسبت به الماس داشت یمعلومه چت شده پسرم؟ پس کجا رفته اون همه خشم و نفرت چی: همانترا

مادر و مادربزرگ الماس اون همه سال تو رو از من و من  ؟یرو فراموش کرد ییسال جدا زدهیاون س

... یها رها کردن و اجازه دادن درد بکشانسان نیب یرحمیو از تو دور نگه داشتن... تو رو با بر

 "ار؟؟؟ید یریانتقام بگ ییخوای... نمیعذاب بکش

 هم فشرد. یرا رو شیهاشد و پلک ضیمنق فکش

 .دیلرزیدستش م داد،یانگشتانش فشار م انیرا م یبس گوش از

 ؟یهنوز پشت خط ار؟ی_الو، د

 _بـ... بله بانو...

 لگون؟یبه ن یرو بد یگوش شهی_م

 انتقام خودت..." ار؟ید یریانتقام بگ ییخوای"_نم

 !دیزیمنم به هم نر یاعصاب زنم... زندگ کی_لطفا با تحر

 از مشت تلفن مات و مبهوت ماند! سویآ

 چند لحظه بند آورد. یزبانش را برا اریو پر تحکم د یجد یصدا

 مرده! زشیرفته... عز ایبگو... مادربزرگش از دن لگونمی! به ناری_د

از  سویآ یدهیبا بغض از هم پاش یبیاتاق تضاد عج رونیاز ب لگونین یبلند و مستانه یهاخنده یصدا

 داشت. یپشت گوش
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 آمد. رونیرا قطع کرد و از اتاق ب یگوش حرفیب ارید

 .گرفتیاشته بود را اندازه مکه خودش ک یاو رشد سبزه ستادهیروحا و هلن ا انیم لگونین

 هر سه سر به سمتش برگشت. منیورود او به نش با

باعث شد  اریدر هم و ناراحت د یهادوخت، روحا رو ترش کرد و اخم نیمعذب نگاهش را به زم هلن

 بماسد. لگونیلب ن یلبخند رو

 به طرفش قدم تند کرد. اریسر تکان داد د یحالت سوال به

 را چطور به او برساند. سویدردناک آ غامیپ دانستینم

 .کردیمنتظر نگاهش م لگونین

 _مامانت بود...

 _خب؟

 گفت: یدردو با تاسف و هم دیکش یقینفس عم ارید

 ...یدوسش داشت یلیبود درسته؟ خ ای_گفت مادربزرگت فوت کرده... اسمش مان

 را هدف گرفت. شیتمام گلو یرحمیبه سرعت مچاله شد و بغض با ب لگونین قلب

 سست شد. شیرا پشت دستش خاموش کرد و دست و پا یکوتاه یبودناله دهیکه شن یزیاز چ ناباور

 افتاد. نیزم یشدند و به رو یگردش از اشک پر و خال یهاآن لحظه چشم در

 ...زی_عز

 خم شد تا او را بلند کنند. اریو به همراه د دیو روحا به طرفش دو دیکش غیج هلن

را بر آشفت و روحا را  اریداشت که د گرید کیبا  یکار دست هر دو تماس هر چند کوتاه نیا نیح

 ها کرد.مانند برق گرفته

 .ندیمبل بنش نیترکینزد یکمک کردند تا رو لگونیبه خود آمدند و به ن عیدو سر هر

 بود. دهیمبدل گرد یبلند یهابه هق هق لگونین یصدایب یهااشک

 .رفتیچشمانش کنار نم شیپ یالحظه ایو چشمان مهربان و پر از عشق مان دهیتک یچهره

به  شانیوار بر روو نوازش نشستندیم شیموها یبر رو یمنت چیه یکه ب دهیچروک یهاآن دست ای

 ...آمدندیحرکت در م

 مرده بود؟ زشیعز

 امکان نداشت... نیا نه
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 یهازن را در برابر طوفان کیها استوار بودن بود که وجودش در ذهن راینام یااو اسطوره زیعز

 .کردیم یرا تداع یزندگ

 قلبش گذاشت و با درد گفت: یرو دست

 نداره.... قتیحق نی_نه ا

 آمد؟یدرد کنار م نیچگونه با ا حال

 ...کشتیدرد او را م نیا

 یئنم دوباره تو تراس اتاقش نشسته و بازبرم خونه... مطم خوامیبرم اونجا... من م دیبرم... با دی_با

 ... مطمئنم دروغه...نطورهی... آره همکنهیتماشا م اطیح یخزان رو تو باغچه

 .دیو به سمت اتاق دو دیجا پر از

خورد و  یدستش به تنگ ماه گذشتیآن پهن کرده بود م یرا رو نشیکه هفت س یزیاز کنار م یوقت

 انداخت و شکست. نیزم یآن را رو

 ...ندیشده بب ختهیر نیو آب به زم هاشهیش انیقرمز کوچک را م یماه یبرنگشت تا تقالها چیه

 .چپاندیرا چنگ چنگ داخل آن م شیهاچمدان را وسط اتاق پهن کرده بود و لباس زیآمجنون یحالت با

 نداشت. یاجهیکرد با حرف آرامش کند نت یهر چه سع ارید

 .ستادیدر ا یشال و کاله کرد و چمدان به دست جلو سرمهیآس لگونین

 گفت: اریبه د رو

 خودم برم؟ نیبا ماش ایرامسر  یبری_منو م

 لگون،ین میریم رمیقرار بگ تیخطرناکه... بمون تا بل کهیشمال تراف یهاجاده دی_چند روز مونده به ع

 ...میبش یفردا راه نیهم کنمیم یکار هیباشه؟ هر جور شده 

 برم... دیاالن با نینه... من هم_نه نه 

 .دیایصبر نکرد آسانسور باال ب یو حت دیها به دنبال خود کشپله یرا با سر و صدا رو چمدانش

 زد: ادیدر فر یاز جلو یبا درماندگ ارید

 ...لگونی_صبر کن آماده بشم ن

 اریخطاب به د دیشپویرا م شیهاکه با عجله کفش یرا برداشت و در حال شیو پالتو فیمثل برق ک هلن

 گفت:

 ...رمی_من باهاش م

 ...فتمیراه م گهی... منم تا دو ساعت دنی_باشه مراقبش باش... تو پشت فرمون بش
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 برسد. لگونیشد تا به ن ریها سرازسر تکان داد و با دو از پله هلن

 .گفتیراست م ارید

 تلف کرد. یادیز اریمدت بس یها وقت آنها را براحاکم بر جاده دیشد کیتراف

را  نیبود که سکوت ماش لگونین ونیناله و ش یفقط صدا هانیبوق ماش یطول راه هم بعد از صدا در

 .شکستیم

 :کردیو شماتت م نیو خود را نفر دیکوبیم اشیشانیاشک و آه مدام به پ با

از  زمیعز فتهیچشمم به چشم مادرم ن نکهیبخاطر ا یانهیهلن... منه خاک بر سر ک دنشید رفتمیم دی_با

لحظه چشم  نیکردم... نکنه تا آخر کاریکردم هلن... چ کاریمن چ یخودم محروم کردم... وا دنید

 اش باشم...شرمنده ایانتظار من بوده باشه و من اون دن

 .شدیباز و بسته م یخوابیشب بود و چشمان هلن از شدت ب یهامهین بایوارد شهر شدند تقر یوقت

 فرو رفت. لگونین تابیدر قلب ب یریدر همانند ت یباال یمشک یپارچه ستادندیدر خانه که ا یجلو

 شد. رهیباز خ مهیشد و به در ن ادهیپ نیبه شماره افتاده از ماش یهانفس با

 فرمان حرکت داد و در را هول داد تا کامل باز شود. شیبود به پاها یهر جان کندن به

 .آمدندیو م رفتندیم یمشک یهاشلوغ بود و همه با لباس یکم اطیح

 .دندیکشیو آب م شستندیخورشت و برنج که حاال شده بودند را م یهاگید

 .دادیتر مزه متلخ یاز هر زهر شیبرا لگونیدهان ن آب

 ...کیرا تحر شیهاو اشک کردندیآنها هم حالش را خراب م یبو یحت

بود و با چشمان پف کرده افراد داخل  ستادهیدر ا یکه با شکم بر آمده جلو یپوشیسر تا پا مشک زن

 او را به سمت خود کشاند. کردیرا تماشا م اطیح

 .ندیسرش را نچرخاند تا صورت او را بب یحت سویآ

 زانو زد. نیزم یو رو دیدستش را چسب لگونین

 گفت: یزار با

 کجاست؟ زی_عز

..._ 

 _مامان...

..._ 

 ست...زنده زی... بگو عزیکرد یشوخ... بگو که دمی_مامان تو رو به خدا قسمت م
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 زد. یآورهیاو توقف کرد و پوزخند تلخ و گر یرو سویآ فروغیب چشمان

 و با نجوا گفت: دیکش رونیانگشتان او ب انیدستش را از م یآرام به

 .دهیخواب زتی_عز

 .زدیمو نم هاوانهیبا د لگونین رفتار

 داشتیو هم چشم از او بر نم تکاندیرا م شیکه هم سر زانوها یبلند شد و در حال نیزم یاز رو عیسر

 گفت: یواروانهیبا شوق د

 _تو اتاقشه آره؟؟؟

 خروار خاک... هی ری_نه... ز

 بود و نبود را با خود برد... لگونیهر چه حس در قلب ن یسرد زمستان مینس

و  ختیبر سرش ر یرا مانند آوار قتیبود که حق وسانهیو ما احساسیاو چنان ب یبر رو سویآ نگاه

 گرفت. شیهاهیتوان از ر

 شکمش گذاشت. یرا رو شیهابا تاسف سر تکان داد و دست سویآ

 گذاشت. اشیدلخور یآن را به پا لگونین یترس سوز سرد هوا به داخل خانه برگشت، ول از

در رفت و آمد زل زد، بلند شد و با  یهاها نشست و مسخ شده به آدمپله یکه آنجا پا یادیاز مدت ز پس

 سست و نامنظم به داخل خانه رفت. یهاقدم

 ...گذاشتیقدم در آن م زشینبود عز یو حاال با بهانه گذشتیم دنشیها از ندکه ماه یاخانه

و فشارش را  زدیحرف م یآن نشسته بود خم شده و با نگران یبر رو سویکه آ یمبل یرو نیآرشاو

 .گرفتیم

 هم نتواند نکوهشش کند. نیآرشاو یآور بودند که حتتلخ و رنج یبه قدر سویروان آ یهااشک

که سر بلند کرده و مبهوتانه نگاهش  ینیآرشاو یرا به حرکت در آورد و از جلو شیدوباره پاها لگونین

 برسد. ایگذشت تا به در اتاق مان کردیم

 گذاشت. رشیخفه و دلگ یرا باز کرد پا در فضا آن

 کیچنان گرفته و تنگ و تار ایحاال بدون مان دادیم یعطر گل محمد شهیکه هم یریدلباز و نورگ اتاق

 .زدیکه در دم دل م دیرسیبه نظر م

 و در را بست. اوردین طاقت

 رفته بود... شیایمان

 اش او را ترک کرده بود...دردانه زیعز
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 رفت... انهرحمیدل کند و ب شیهاخانه و آدم نینه، او بود که از ا اما

 رو به آسمان گفت: زنانضجه

از  دمی... قول مشمی_خطا کردم... اشتباه کردم... بهم برش گردون خدا... آروم جونم رو برگردون پ

 پس بده... زمویغلط کردم عز ایکنارش جم نخورم... ازش جدا نشم... خدا

 .شیهابه بند رفت و هم نفس شیهم صدا هیزور گر از

 بازوانش جا داد. انیکنارش نشست و سر او را م نیآرشاو

 ...لگونی_آروم باشه ن

 ... جونم...زی... عززی_با...با... عز

 ...شمیم چارهیبابا... مادرتو به زور آروم کردم اگه حالش بد بشه ب زینکن عز ینطوری_ا

 بنگرد. سویآنگاهش را باال بکشد و به  لگونیباعث شد ن نیآرشاو یپر درد و درمانده یزمزمه

 چنگ انداخت. نیو به لباس آرشاو دیروح از تنش پر کش دیکه د یزیچ با

 _باباااا...

 دهیکش نیجسم به زم دنیشود اما با د ایاو را جو شیپر از تشو ادیفر نیا لیلب باز کرد دل نیآرشاو

 .دیها را قورت داد و به سمتش دوهمسرش جمله یشده

 او تامل کرد. اهیو س قیدر دو گودال عم سویآ یپژمرده نگاه

 بود. قیمرداب ژرف و عم کیمانند  نیآرشاو چشمان

از کجا گرفتارش شده است  دانستیکه نم یآتش نیا انیبود و او م سویبه رنگ روزگار االن آ اشیاهیس

 بند کند. ییدستش را به جا توانستیو نم سوختیم

 بود، مگر نه؟ محکوم

 گناه...؟ نیبه کدام اما

 احساسیبه کمک دستان او بلند شود ب کردیم یچنگ زد و در همان حال که سع نیآرساو یبازو به

 گفت:

 بره... نجای_بگو از ا

 .دیرس صالیپرسشگر گرفت و بعد به بهت و است یاول حالت نیآرشاو چشمان

 صدا کرد: متیو او رد و بدل کرد و نام همسرش را با مال لگونین نیب ینگاه

 ...سوی_اما آ

 کن... رونشی_ب
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 جونت... زی_اون پروشاست... دخترت... عز

 گفت: شیمزاحم خفته در گلو یبا توده سویآ

 ...اشیحام نی... بزرگتراشییسوی_منم مادرش بودم... آ

 .کردیاو را نگاه م ینکرده بود و با ناراحت یهنوز حرکت نیآرشاو

 گفت: ادیکرد و با فر زیلبررا  سویصبر آ یکاسه لگونین یهیگر یصدا

 ...نمشیبب خوامینم گهیکه تا االن بوده... د ییخونه بره... بره همونجا نی_بگو از ا

 بلند شد. شیو از جا دیرا شن هانیتمام ا لگونین

 لباسش را در مشت گرفت. یمبل نشست و گوشه یاو پا کنار

 آنها نشاند و با التماس و ندامت گفت: یرو یسیخ یبوسه

 غلط کرد مامان... سرم به سنگ خورده... لگونتی_ن

 گفت: رفتیکه به سمت اتاقش م یبلند شد و در حال شیبا فشار از جا سویآ

 گهید ستی...حاال که اون نیایچشمش به در خشک شد تا تو ب ای... مانیاومد رید یلی... خیاومد ری_د

 ...یتو هم باش خوامینم

 شد. رهیمتاسف به در بسته خ نیرا دو مرتبه شکست و آرشاو لگونیبلند بسته شدن در بغض ن یصدا

 .دادیهمسرش هم حق م یدار و شکستهبه دل غصه یول ردیرا با آغوش باز بپذ لگونین خواستیم

 تا بلند شود. دیجمع کرد و آنها را به آغوش کش نیزم یرا از رو اشدهیغرور از هم پاش لگونین

گذشت و خانه را ترک  نیآرشاو یدت اندوه در مرز انفجار بود از جلوکه از ش یافکنده و با قلب سر

 کرد.

 در بود و هلن هنوز داخلش حضور داشت. یجلو نشیماش

 فرو افتاده در را باز کرد و نشست. یهاشانه با

 زار بود. اشافهیق

 زم؟یحالت خوبه عز ل؟ی_ن

 _قبولم نکرد هلن... چشماشو روم بست...

 الماس جون؟ ؟یگیم وی_ک

 .دیاش لرزو چانه دیچشمانش جوش یاز کاسه لگونین یهااشک

 ینجوریا خواستمیبد دلشو شکستم هلن... اما من نم یلیبه گردنم داشت... نداشت؟ خ ی_اون حق مادر

 تا عذاب بکشه... رمیازش فاصله بگ کمیفقط  خواستمیبشه... م
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 مقابلش چشم دوخت. کیتار ینگاه از او گرفت و به کوچه هلن

 بزرگ بدون سکنه تمام محله را پر کرده بودند. یهاو باغ ییالیو یهاخانه

 ؟یمونی_االن پش

به  ی... من حتکنهینم ینیرو دلم سنگ یناراحت یبه اندازه یچی... االن هدونمی_حس خودم رو نم

 باالتر؟ نیاز ا ی... شرمندگدمینرس زمیعز یخاکسپار

 می... بررسنیم انیگفتن صبح م دهیو هوتن کارشون طول کش ارید ؟یکن ارکیچ یخوای_پس االن م

 ما؟ یخونه

 ست...از خودم آواره شتریهلن... دلم ب دونمی_نم

 و هر دو را از جا پراند. دیکوب شهیبه ش یدست

 دهیکش نییپا یشهیکه از ش یعطر یول ستیک ندیشد تا بب ادهیپ نیابرو باال انداخت و زودتر از ماش هلن

 را نوازش داد به سرعت او را آگاه کرد. لگونیشده جلو جلو آمد و مشام ن

 یرهیدستش را به دستگ رفتندیو م آمدندیکه به زور م ییهاگذاشت و با نفس یقراریب یبنا قلبش

 گرفت. نیماش

او را دنبال کرد و غم زده  یو غرق در حسرتش از پاها تا نوک موها تابیشدن نگاه ب ادهیمحض پ به

 پلک دواند.

تامل  لگونین یو غبار غم گرفته سیخ یهادر چشم یطوالن یبعد از جواب دادن سالم هلن مدت پرهام

 کرد.

 که آنطور موشکافانه زل زده بود. کردیاو را در خاطرش حک م راتییداشت جزء به جزء تغ انگار

 اش گفت:و پر جذبه رایگ یرا به سمت او دراز کرد و با همان صدا دستش

 ؟یکنیم کاریچ رونیوقت شب ب نی. ای_خوش اومد

 به خود آمد و متقابال دست او را فشرد. لگونین

و قلبش  دیبدنش رس یکه از انگشتان او به دستش منتقل شد به همه جا یبرق مانند انیگرما و جر حس

 کرد. ریرا درگ

زدند به  شتریچهار ماه خوابانده بود دوباره بلند شدند و ن نیکه به زور در ا یافکار و احساسات تمام

 اش.شده ریگ نیوجود فرسوده و زم

 را تر کرد و به زور گفت: شیهاچراغ برق با زبانش لب رینور ت ریرخ جذاب او در ز مسخ

 _ممـ... ممنون...

 .دیسر تکان داد و دستش را پس کش پرهام
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 شلوارش فرو کرد و گفت: یهابیداخل ج گرشیرا مانند دست د آن

 لگون؟ین یرونیچرا ب دمی_پرس

 گفت: یانداخت و با تان نییسرش را پا لگونین

 ...نتمی_مامان نخواست بب

 نه؟! گهیکرد د رونتیب یعنی_

 کرد. نییباال و پا دییتا یرا به معن سرش

را  شیبازو عیسر لگونیقدم بردارد که ن اطیپرهام در هم گره خورد و خواست به سمت در ح یابروها

 :دیو نال دیچسب

 ترش نکن... حق داشت ازم رو برگردونه...خراب نی_تو رو خدا... از ا

 شیهارا پشت لب شیصدا یهیبغض امانش نداد و بق سویآ شیپ یقهیرفتار چند دق یادآوریبا  دوباره

 خاموش کرد.

و به  دیخود قرار گرفته بود چرخ یبازو یکه رو شیهاصورت او و دست نیدور ب کیپرهام  زیت نگاه

 .دیآن را عقب کش یآرام

 گرفت. اشنهیس یرا شل کرد و آنها را جلو شیهادست لگونین

 ...شیهاحالت بغل کردن شانه به

 ؟یمونیم نیوقت شب تو ماش نیا ؟یبر یخوای_االن کجا م

 شون...... هلن گفت... برم خونهدونمی_نم

 برمتی. فردا خودم میمونیمن م یخونه میریسوار شو امشب م ایب تنجاسیهم نمی_الزم نکرده... ماش

 سر خاک مادربزرگت.

 مات و مبهوت ماند. یااو چند لحظه شنهادیاز پ لگونین

 چشمانش حواسش جمع شد و با تته پته گفت: یبشکن پرهام جلو با

 ؟ی... تو؟ مطـ... مطمئنی... خونه_خونه

 .ایبمونه دنبالم ب نجایبذار هم نتمیداره؟ ماش ی_آره، اشکال

 ؟ی_پس... هلن چ

 نگاهش کرد. هیعاقل اندر سف پرهام

 شهر و آدماش خانه و خانواده داره تو جنگلش... تو فکر خودت باش. نیا ی_هلن خودش به اندازه

 پارک شده سر کوچه گام برداشت. یمشک نیرا گفت و به سمت ماش نیا
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 برداشت و درها را قفل کرد. نیماش یرا از رو چیکرد و سوئ ینچ لگونین

 کردن او گفت: دایخرسند از سر پناه پ هلن

بهت  دمیکشیخجالت م اوردمیمونو همراهم نخونه یدایافتاد کل ادمیبهتر شد... تازه  ینطوری_اوف... ا

 بگم.

 ؟یری_تو االن م

 !شهیم ریخوشحال و غافلگ موقعمیاز خضور ب الیآره... مطمئنم آ یول شهی_سر زده م

 ...یهل ی_ممنون که باهام اومد

 کوتاه از کوچه خارج شد. یخداحافظ کیاو بغل کرد و بعد از  یبا مهربان هلن

 دیکشیروشن شده بود و انتظار او را م شیهاکه چراغ ینیتا به ماش دیکش نیزم یرا رو شیپاها لگونین

 برسد.

 در را باز کرد و سوار شد. لیمیب

 کردند. یرا در سکوت سپر ریبه راه افتاد و تمام مس حرفیب پرهام

 .شدیندیتازه وقت کرده بود به خواب ب لگونین

 کند. هوششیچشمانش را ببند و ب زدیکه زور م یخواب

بعد دنده عقب  یو کم ستادیا نیخود بود که حس کرد ماش یآلودگحس رخوت و خواب نیجدال با ا در

 گرفت.

 شد و به سمت او برگشت. نگیوارد پارک پرهام

 خود را جمع و جور کرد. لگونین

 .میدیشو رس ادهی_پ

 .دیایب نییپا زیتا او ن ستادیمعذب ا یشد و با حالت ادهیپ نیاز ماش لگونین

انگستانش چرخاند به سمت  انیرا م دشیمطمئن شد دسته کل نگیاز بسته شدن در پارک یوقت پرهام

 آسانسور رفت.

 .ای_ب

 وار پشت سرش به حرکت افتاد.شال چپاند و اردک ریرا ز شیموها لگونین

 ایکوتاه  یلیخ یمانتو آمدیم شیکرده بود و مثال کم پ رییهم تغ دنشیلباس پوش یقهیمدت سل نیا در

 استفاده کند. یشال نازک و تور

 قبل بود. ینیو دلنش یپرهام به همان راحت واحد
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 .ستادیوسط خانه ا هدفیرا خمارتر کرد و ب لگونین یکه داشت چشمان پف کرده یبخشلذت یگرما

 .ختیکنار در آو یرا در آورد و به جارخت شیپالتو پرهام

 اپن ُسراند. یرا رو چشیوارد سالن شد و سوئ سپس

 .دیرسیبه نظر م حالیهم خسته و ب خودش

و مردمک  کردیجذاب و محبوب دنبال م لمیف کیاز  یهر حالت او را مثل سکانس مهم لگونین

 .گشتیاو م یچشمانش پ

 به بدنش داد. یکش و قوس پرهام

 به او انداخت و وارد آشپزخانه شد. یاجمال ینگاه

 ؟یخوریم یزی_چ

 ... خورم...ی_نه... نم

 شکمت بلند شده بود. یصدا نی_اما تو ماش

 فرو رفت. اشقهیو سرش در  دیلب گز لگونین

 .دید خچالیاز پرهام بلند شد با اکراه قدم در آشپزخانه گذاشت و او را سر  ییصدا دید یوقت

تا گرم  ختیریو مرغ و برنجش را داخل قابلمه م کردیرا باز م یکیظرف پالست کیروکش  داشت

 کند.

 :دیبماند و پرس حرکتینتوانست ب لگونین زبان

 ؟یکنیسر م رونیب ی_هنوزم با غذا

 شعله به سمت او برگشت. میکرد و بعد از تنظ قابلمه را روشن ریز پرهام

لباس  ریاز ز یحت اشیاپر مو و عضله یرنگش را به باال تا زده و بازوها یمشک راهنیپ یهانیآست

 .افزودندیاش مو جذبه تیبه جذاب یریگهم به طرز نفس

 :دیرا بر لگونیبند افکار ن اشیجد یصدا

 کنم؟ آشپز استخدام کنم برا خودم؟! کاریچ یخوای_پس م

 دل از بازوان او کند و باال آمد. لگونیبراق ن چشمان

 ضربان قلبش را باال برد. شانیهانگاه یتالق

 بودند. دهیرا در ایح یهاافسار دلش از دستش در رفته و چشمانش پرده یخودش نبود ول دست

 اش کرد...بتوان خفه هایراحت نینبود که به هم یزیچ یدلتنگ

 _خب... ازدوا... ازدواج کن...
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 پوزخند به لبان پرهام دواند. جانشیو ب فیضغ یصدا

 زد. هیسطح آن تک یخم شد و با هر دو دست رو زیم یرو پرهام

 بود. لگونین ینافذش هنوز رو نگاه

 .دیدزدیو دوباره نگاه م اوردهیکه تاب ن یلگونین

 ؟یسراغ دار یبخو سی_ازدواج کنم؟ خب تو ک

 در لحن او وا رفت و با عجز گفت: دهیها بدون توجه به تمسخر خوابمانند احمق لگونین

 ؟ی_چ

 داد. رونیو با فشار نفسش را ب دیاش کشبه صورت اصالح نشده یکالفه دست پرهام

 یرییتغ چیسابق است و احساساتش ه یباخته مانیدل و ا لگونیدختر همان ن نیکرده بود که ا حس

 تر شده بود.تر و پختهنکرده، فقط رفتارش خانمانه

اش خونه خچالیپر خون رو تو  یهایآشام سر کنه؟ بطرخون هیکه بتونه با  یرو سراغ دار ی_دختر

اونقدر شجاع و  ایو حالش بد نشه؟ موقع عطش شوهرش نترسه و شب جاشو ازش جدا نکنه؟  نهیبب

کنه تا هر دو  لیبکنه و خودش رو تبد برگشتیب یمعامله هی اشیعاشق و فداکار باشه که سر زندگ

 !گه؟یبه هم د هیمثل هم باشن و مشکالتشونم شب

 اش را داغ کرده بود.را لرزانده و کله لگونیتن ن اشییرک گو دوباره

 نگفت. یزیو چ دیکش شیهادندان ریلبش را به ز دوباره

 .دیرا عقب کش شیجلو یجلو آمد و صندل پرهام

 نشستن را داشت. یحرکت حکم همان دستور برا نیا ینزد ول یحرف

 .دیکش شینشست و دست به بازوها یصندل یما و آن پا کردن با درنگ رو نیا یبعد از کم لگونین

و به  دیسر برنجش ماند و بعد از گرم شدن غذا آن را داخل دو ظرف کش یباال گرید یقهیپنج دق پرهام

 گذاشت. زیم ینوشابه رو یهایهمراه قوط

 بدون تعارف مشغول شد. خودش

 به دهان برد. یو قاشق دیکش شیبشقابش را پ لگونین

 اش حس کند.برنج و مرغ را در دهان تلخ شده یتا مزه دیکش طول

 اش کرد و گفت:به نوشابه یاخجالت اشاره با

 .گهید خورمیوقته نم یلی... خادی_من از نوشابه خوشم نم

 شد. رهیآن خ یو به قوط دیخودش را سر کش یاز نوشابه یمقدار یعاد پرهام
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 افکار او هم گرم مرور خاطرات بود. انگار

 _چرا اونوقت؟

 ...گهی_خب ضرر داره د

 !شون؟یخوردیهم ضرر داشتن... پس چرا م یالکل یهای_اون زهرمار

 را شکار کرد و پوزخند زد. لگونین یچشمان بهت زده نشیزبیت نگاه

 گفت: یچند لحظه از جواب باز ماند و در آخر با ناراحت یبرا لگونین

 _من ترک کردم...

 آب اونجاست! ریش یتشنه شد ست،ین خچالیتو  یاگهید زی_خوبه... متاسفم چ

 او باز مانده بود. یهاو بند بودن حرف دیق یهمه صراحت و ب نیاز ا لگونین دهان

 او عادت کند... یگوپردهیوقت نتوانسته بود به زبان ب چیسالها ه نیتمام ا در

 را بفهمند. گریو حرف هم د دیایبا پرهام کنار ب توانستیبود که م سویآ فقط

 یدلستر یمن برم از سر کوچه دوغ نی: بشگفتیو م شدیبلند م یطیشرا نیافتاد که در چن ارید ادی به

 ... بخور منتظر من نمون..."امیب رمیبگ یزیچ

 دلش گرفت. سهیمقا نیا از

 کرده بود. دایپ ارینسبت به د یقیعم یو عالقه یاز گذشت چند ماه حس وابستگ بعد

 دوستش داشت... یقول خودشان عاشق نبود، ول به

 _ممنون...

 را خورد. شیخود پر کرد و با همان غذا یآب برا وانیل لک

 رفت. یگریرا نشانش داد و خودش هم به سمت اتاق د یاتاق پرهام

 وارد اتاق مهمان شد و در را بست. لگونین

 ماند. حرکتیو چند لحظه ب دیتخت دراز کش یو کوفته و دمر رو خسته

 .ماندیجدا م اریبار بود که از آغوش د نیاول

 ...کردیوقت فراموش نم چیرا ه دندیرا که کنار هم خواب یاول شب

 ار؟ی"_د

 _هوم؟

 !؟یزنی_تو خواب لگد که نم
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 چپ چپ نگاهش کرد. ارید

تا  یعنی! ؟یزنیلگد که نم پرسهیازت م یبخواب یکس شیپ یخوایبار م نیکه واسه اول رانهی_فقط تو ا

 شده؟!!!" میخر بودن تنظ یفرض رو شیشناختمون از هم به صورت پ یحد مبنا نیا

 شب را در آن سر کند... کی یخانه بگذارد و حت نیروز دوباره بتواند پا در ا کی شدینم باورش

 شب دردناک ممکن کرده بود... نیرا در ا یدرصد کیاحتمال  نیا ایمان مرگ

 کرد. ینیدلش سنگ یشدند و غم رو یجار یهااشک زینبود عز یادآوریبا  دوباره

فرستاد و سرش را به بالشت  ارید یاز دست رفته یهابا مضمون "خوبم" در جواب تماس یجیمس

 دهد. انیپا یسردرد لعنت نیچند ساعت به ا یابد و برارساند تا بخو

 

 

 

که پرهام با گالب شسته بود  یسنگ قبر یها را روسرش مرتب کرد و گل یرا رو اشیمشک شال

 گذاشت.

 .کردیسنگ سرد را لمس م یو با دلتنگ آمدندیدم بند نم کی شیهااشک

 و با درد گفت: دیچشمانش کش ریز دست

 پاشو تو قبرستون نذاشته؟ نجایا امیمن امروز م دونستهیچون م ومده؟ی_مامان چرا ن

شکمش گره زده بود سرش را به جهات مخالف تکان داد تا  ریرا ز شیهاو دست ستادهیکه سرپا ا پرهام

 "چون" او را رد کند.

را فرو  و آن شدیم مانیپش یول دیبگو یزیتا چ کردیدهان باز م یآمده بودند ه نجایکه به ا یوقت از

 .بستیم

 مشهود بود. شیدر تک تک رفتارها یو دو دل دیترد

 زد و با اخم گفت: ایکه دل را به در کردینگاهش م یسوال لگونین

 نویالاقل ا کردمیرو نشونت بدم تعجب کردم. فکر م ایو فقط سنگ قبر مان نجایآدرس ا امیب یگفت ی_وقت

 ...سویبهت گفته آ

 رو؟ ی_چ

 شد. رهیاو خ یکرد و دوباره به چهره اهیگذرا به سنگ قبر س ینگاه پرهام

 ؟یبدون یخوایم ی_مطمئن
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 شد. قراریب لگونین

 دونم؟؟؟یرو نم ی_بگو پرهام... من چ

 داد و با درنگ گفت: رونی_پرهام کالفه نفسش را ب

 سویکه آ یاصل یدرست شده... جا هالیقانع کردن دوست و آشنا و فام یو در اصل برا هیقبر خال نی_ا

 نجایعمارت محفل کنار آرامگاه بزرگان محفله. ا یپشت اطیدستور داده مادرش به خاک سپرده بسه ح

 خبر ندارن... نشیبه نام محفل و ساکن یزیکه از وجود چ انیم یرو فقط کسان

 .ستیو صامت به او نگر حرکتیدهانش گذاشت و چند لحظه ب یدست رو یبا ناباور لگونین

 داشت. میبود ب دهیدر نگاه مادرش د شبیکه د یدیو ناام سرما از

 یقبر خال کیسر  یو او باال دیرا به دخترش نگو یزیچ نیحد باشد که چن نیتا ا دانستیشدتش نم یول

 گل بگذارد...

 قبرستان قدم تند کرد. یو به سمت خروج دیپر شیپر غصه مثل فنر از جا یدل با

 .کاستیو از التهابش م دادیصورتش سوز م یرو یهاصبح زود به اشک یهوا یسرد

 .آمدیهم به دنبالش م پرهام

 _صبر کن... کجا؟

 نشست و و صبر کرد پرهام هم به او ملحق شود. نیداخل ماش لگونین

. لطفا برو نمیبب نهیبیکه منو اونجا م یمادرم رو وقت یافهیق خوامیعمارت محفل. م میریاالن م نی_هم

 !رمیم رمیگیم یتاکس هی شمیم ادهیاالن پ نیپرهام وگرنه هم

 به راه افتاد. یاحرف اضافه چیو بدون زدن ه دیکش یپوف پرهام

در جواب گفت که در راه عمارت  لگونیاو را بداند و ن یتماس گرفت تا جا لگونیبا ن اریراه د نیب

 محفل است.

 نیاز ماش لگونین ستاده،یو نا ستادهیپرهام ا نیعمارت شدند ماش یوارد محوطه یجنگل یاز جاده یوقت

 گره شده به سمت در باز عمارت رفت. یهاو با مشت دیپر نییپا

 .دید شانیمخصوص عزادار دیسراسر سپ یهااعضا را با لباس شتریعمارت که گذاشت ب اطیدر ح پا

 ...گرفتندیم اشیآرامگاه واقع یاو را باال زیعز یعزا نجایا همه

 .کردیم هیگر یخال یسر قبر یباال اهیس یهاالف آنها با لباسکه او بر خ یخال در

 که به سمت او جلب شد هاندا بود. یکس نیاول توجه

 که مثل گل شکفته شده بود به سمت او آمد. یاجمع فلور، پادرا و کارن جدا شد و با چهره از
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 ...یخوش اومد زمیعز یوا ؟ییتو لگونی_ن

اکتفا کرد و چند  یلبخند زور کیو مشتاق او به  مانهیدر جواب به آغوش باز شده و لحن صم لگونین

 ساکت ماند. یالحظه

 و با بغض گفت: دیکش شیهااشک ریکه فاصله گرفت دست ز هاندا

 کجاست؟ زمی_هاندا عز

 او کم کم در نگاهش رنگ باخت. دنید یو خوشحال دیلبان هاندا ماس یرو لبخند

 انگشتانش فشرد. انیدستان او را گرفت و م یهمدرد با

 .ای. لطفا باهام بزمیعز ششیپ برمتی_م

 سر تکان داد و بدون رها کردن دست هاندا با او همراه شد. لگونین

 .زدیبود که حدس م یآرام گرفته و خفته بود در همان قسمت ایکه مان ییجا

 را سر داد. هیگر یها یو ها دیترک یبلند یبا صدا بغضش

 شکل زانو زد. یلیبزرگ مستط دیکوچک شد و کنار سنگ سف یآن مقبره وارد

 بود... نجایا شیایمان پس

 .دیآن جان داشته باشد به آغوشش کش نکهیسنگ گذاشت و مانند ا یرو سر

 بترکد. خواستیم یاز بار آن همه غصه و دلخور دلش

دلشون اومد؟ واقعا وجدانشون... قبول ... یی... تو کجاگفتنیبه من نم ز؟یکردن... عز کاریچ یدی_د

 تنگ شده... اتیمهربون یدلم برا زیجواب دادن؟ عز یکردم... اونا چرا با بد یکرد؟ من بد

 .کردیرا نگاه م شیپا ریز نیبود و در سکوت زم ستادهیا یبا احترام کنار هاندا

 .دیرسیبه نظر م یو خاکستر ریآن روز هم سخت دلگ آسمان

 ...دیرسیبه نظر نم یروز خوب امروز،

عمارت کم  یحال و هوا یاز گرفتگ یکرده بودند کم نیکه فضا را عطرآگ یبهارنارنج یهاشکوفه

 .کردندیم

 .ستادندیهم به هاندا ملحق شدند و همانجا دور از مقبره ا اریبعد روحا، هلن، هوتن و د یاندک

از  یکیبلند شد و و  شیاز جا جهیگشده بود با سر یخال یاکرده و ذره هیگر ریدل س کیکه  لگونین

 .فتدیتا ن دیمقبره را چسب یهاستون

 شده بود. شتریو االن شدتشان ب کردیرا در خود احساس م یحالیو ب یسست نیکه ا شدیم یروز چند

 اش داشت.اش انداخت و نگهشانه ریخود را به او رساند و دست ز ارید
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 آورد و به جمع دوستانش رساند. نییها پارا آرم آرم از پله لگونین

 یامانهیکرده بودند و جواب گرم و صم یو هوتن محترمانه و دوستانه با هاندا سالم و احوال پرس هلن

 هم گرفته بودند.

 .دادیو محل نم ستادهیبا هاندا نداشت با فاصله از او ا یخوب یانهیروحا که هنوز هم م اما

 را بکشد. لگونیداشت لبخند بزند و انتظار ن یسع آوردیخود نم یهم به رو هاندا

 دلمرده در اطراف چرخاند. یبدون دل کندن از آغوش همسرش نگاه لگونین

 نکرده بود... یرییتغ چیه نجایا

 :دیبه هاندا پرس رو

 _مادرم داخله؟

 باشد لب زد: دهیتعجب کرد و انگار که منظور او را درست نفهم یاندک هاندا

 ؟ی_چ

 تکرار کرد: حوصلهیب لگونین

 .دمشیند رونی... تو عمارته؟ بسوی_مادرم، آ

 معنادار با هلن رد و بدل کرد. یآمدند و نگاه نییهاندا پا یباال رفته یابروها

و محفل مدام در  هایقلمرو پر نیب زادیاز دو نژاد انسان و پر یندگیکه هلن به نما دانستیم لگونین

 با هر دو طرف دارد. یخوب یرفت و آمد است و رابطه

 آن باشد. یکمک حال محفل و اعضا کندیم یهم سع شتریب

 ؟یدونستی... تو چطور نملگونیعمارت نذاشتن ن نیهاست پاشون رو تو ا_بانو ماه

 گفت: ریو متح دیامروز کالفه و سردرگم شده بود چهره در هم کش ی"هایدانستی"نم نیکه از ا لگونین

 ؟ی_مطمئن

رو ترک کردن که به خودشون و  نجایا یطیباشه بانو الماس در شرا ادتی یحدود_بله... اگه تا 

 نجایرو ا شونیکه قدر حضور ا یتا زمان رهیمد ئتیشده بود و قسم خوردن تا ه نیشون توهخانواده

 کمشونکه به تو حمله شد بانو و فرزند تو ش یشب قایوقت به عمارت محفل برنگردن... دق چیندونه ه

  ؟یکردن... مگه خبر نداشت دایهم از مرگ نجات پ

کدام از  چیاو و جدال بر سر آن بودند که ه یراز برمال شده ریدر آن زمان انقدر درگ سویو آ لگونین

 خبر نداشتند... یگریحال د

 به دهان هاندا چشم دوخته بود تا او ادامه دهد. منتظر
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نه  ست،رهیمد ئتیاما اون گفت طرف حسابش با ه میمنصرف کن مشیبانو رو از تصم میکرد ی_ما سع

شده  جادیا یهم دودستگ رهیمد ئتیه نی. بمیو دخالت نکرد میدیکنار کش گهی. پس دنجایدوستانش در ا

 هیمنت  هرگزکه  گفتندیم جایبا تکبر و غرور ب گهید یخواهان برگشت بانو بودن و عده یابود و عده

داشتن در نبود رهبر ارشد کنترل اوضاع رو  یدو ماه اول سع ! اوناکشنیرو نم شونیمثل ا یزن

کم کن همه  یهم موفق شده بودن... ول یکنن و تا حدود تیریرو مد زیو همه چ رنیخودش به دست بگ

ست و ملکه بدونعمارت  نیبودن که ا دهینژادها هم فهم گریتر شد. دو وضع خراب ختیبه هم ر زیچ

ها و شمردن و با شورش متیقدرت و شکوه سابق رو نداره پس دشمنانمون فرصت رو غن گهید

 ستادهی. متحدان بانو هم کنار الگونیبد بود ن یلیمکرر بهمون ضربه زدن. اوضاع محفل خ یهاحمله

 برده بود اما یپ اهشسخت به اشتب طیشرا نیهم تو ا رهیمد ئتی... همیبود شهیبودن و ما تنهاتر از هم

 شونختهیها از رهبر محفل به هم رداشتن با واسطه ی. سعکردیاز بانو درخواست برگشتن نم میمستق

 نکهینشه. تا ا نیتر از اخراب زیتا همه چ رهیبخوان که برگرده و دوباره کنترل اوضاع رو به دست بگ

 روزید نیدفن کنن. هم نجایمادرشون رو ا مگرفتن که جس میرفتن و بانو الماس تصم ایاز دن ایبانو مان

تو  کیاز نزد شونیا یوقت یول انیبانو هم همراه تابوت مادرشون به عمارت م کردمیبود... ما فکر م

از موضعش دست  رهیمد ئتی! باالخره امروز همیمون شوکه شدشرکت نکردن همه یمراسم خاکسپار

بانو الماس شخصا  ینهاز بزرگان خودش به خو یکیو شکست رو قبول کرد تا با فرستادن  دیکش

 .مییرو به عمارت برگردونه... االن همه منتظر اونا شونیا

 پلک زد. یاش نظم داد و با ناباوربه شماره افتاده یهابه نفس لگونین

 عمارت چهار ماه بدون رهبر مانده بود؟ نیا

 ...یطوالن نقدرینه ا یداشت، ول سویرا از آ یاقتدار نیچن توقع

 یاش آن را دوست داشت و حتخانواده یکه به اندازه یکه مادرش از محفل کردیفکر م نیبه ا یوقت

 .ماندیمات و مبهوت م ده،یدست کش گذاشتیوقت م شیبرا شتریب

 تکاند. یهااش را از گونهخشک شده یهاو اشک دیبه صورتش کش یدست

با  گفتینم لگونیبه ن یزیه چوقت در خان چیروز از اوضاع عمارت آگاه بود و ه یکه به روشن ارید

 :دیاخم پرس

 رفتن هاندا؟ یک رهیمد ئتیه ی_فرستاده

 خدمت بانو الماس. دنی. تا االن حتما رسشهیم یساعت می_ن

 نامعلوم دوخت. یااش را به نقطهسر تکان و نگاه مضطرب و آشفته ارید

 خطرناک بودند... اریبس شدیمربوط به مادرش م یکه در سر داشت و همگ یافکار

فاصله گرفت و  اریاز د ستدیاز قدرتش را جمع کند و دوباره سرپا با یکه حاال توانسته بود کم لگونین

 روحا را آزاد کرد. ینفس تنگ شده

 گفت: هیهاندا گذاشت و رو به بق یشانه یرو دست
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 با هاندا تنها باشم. کمی خوامی... ممییایما هم پشت سرتون م ن،ی_شما بر

را بابت حال  اشیخبر داشت، نگران ریمنتظره در چند ساعت اخت ریاتفاق غ کیکه از وقوع  ارید

 .کردیهمسرش انکار نم

 به او بزند. یبیآس ایبکند  لگونیبه ن یااش حق ندارد اشارهنقشه نیبه مانترا هم گفته بود که در ا یحت

نگذارد و برنگردد  شیراه تنها یمهیاز ن جواب داده بود که او اگر حواسش را خوب جمع کند و مانترا

 از همه جا ندارد. خبریب لگونیبه کار ن یفعال کار

 و او و هاندا تنها شدند. وندندیبپ هایاز آنجا جدا شدند تا به جمع محفل هیبق لگونین یخواسته طبق

 دادندیبهار را زودتر از موعود م دیباز شده بودند و نو یهمگ بایتقر شانیهاکه شکوفه یدرختان ریز

 شروع به قدم زدن کردند.

 هاندا در دست چپش جلب شده بود. یبایساده و ز نیاز همان اول به انگشتر تک نگ لگونین توجه

تر ادامه داد که هاندا لبخندش را فرو خورد و دستش را باال آورد تا راحت نشیبه نگاه سنگ آنقدر

 .ندیانگشتر را بب

 نتوانست سکوت کند: گرید لگونین

 هم حلقه انداختن مد باشه! زادهایفکر نکنم تو رسم پر گهی_د

 طرف مقابلت انسان نباشه! نکهی_آره... به شرط ا

 ...اشیبودنش مشخص بود و نه شوخ یبود که نه جد یطور لحنش

 نگاهش کرد و ناباور لب زد: یبا شگفت لگونین

 _پادرا؟

 و سر تکان داد. دیبا شوق خند هاندا

و  نیو رفتار سنگ یری! پادراااا! اصال چطور ممکنه؟ با اون سر به زیوا یوا یمن... وا یخدا ی_وا

 هاندا؟! گهید یکنیم یشوخ ی! داراشینگاه جد

 وجه. چی_به ه

 ؟یچطور ؟ی_آخه کِ 

 من. شترمی... بمیشد تیاذ یلیچند ماه خ نی. تو اگذرهینم شتری_خب... دو هفته ب

 ... بگو چطور اتفاق افتاد؟شهی_دختر اصال باورم نم

 رونیکه از چشمان سبزش به ب یرا پشت گوش فرستاد و با برق اشییطال یشمیابر یموها هاندا

 خجول گفت: دیجهیم
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 من اول احساسمو بهش بهش گفتم... یعنیگذاشتم...  شی... من پا پقتشی_حق

 ه شود.بهت زد توانستینم شتریب نیاز ا گرید لگونین

 :دیبه او کرد و نال یااشاره شوکه

 _تو؟!

و ناب بود. هر  ییایحس رو هیواقعا  یکنم ول فشیتوص یچطور دونمیبود... نم شیماه پ هی قای_آره! دق

و  ستادمیای... اما هر وقت حواسش نبود مدمیدزدیو نگاهمو م کردمیدست و پامو گم م دمشیدیوقت م

 یرو داشویپکم یها و لبخندهاتوجه یتو چشمش باشم و وقت شهیهم . دوست داشتمکردمیفقط تماشاش م

 پرواز کنم! خواستیدلم م دمیدیخودم م

 "کاش بال داشتم همونجا پرواز کنم!" یبگ ستیالزم ن ی_خب خدا رو شکر بالم که دار

 از قبل شد. باتریو صورتش ز دیخند هاندا

 _بعدش؟ بعدش؟

. دائم موندیتو محفل نم ادی... اون زیدونیوقته دلمو بهش باختم! م یلیخ دمی_بعد به خودم اومدم و فهم

 شتریاومد که ب شیپ یچند ماه فرصت خوب نیسخت و دور بود. ا فیدر حال سفر و انجام وظا

 ... و...نمشیبب

 !ی_و عاشقش بش

 را جمع کرد و با ناله و خنده گفت: شیهالب هاندا

 تکرارش نکن دختر! ی_ه

 .رمیمیم ینجکاو_د بگو دارم از ک

 !یپریوسط حرف من م یکه مدام دار یی_تو

 اش؟هی... بقی_خب حاال هر چ

 او به وجد آمده بود. اقیاز اشت هاندا

 .دییجدا کرد و آن را بو کردندیعبور م رشیکه از ز یدرخت یاز شاخه یصورت یاشکوفه

نکرد جز  ییراهنما چینگفت. در واقع ه یچیو ه دیکردم خند دایپ یدیبه مادرم گفتم چه حس جد ی_وقت

پادرا و  شیگرفتم برم پ می... تصمشدمیم وونهیهمونو انجام بدم. خب منم داشتم د گهیدلم م یهر چ نکهیا

 سر قلبم اومده! ییبهش بگم چه بال

 نشون داد؟؟؟ ی_اون چه واکنش

 را نشان داد و گفت: یبا دست درخت کهنسال هاندا
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 یهاو به بوته کردیآب رو از چشمه بلند م یدقت و ظرافت خاص هیهمونجا بود. اون داشت با  قای_دق

که با اون آرامش  دادیرو انجام م ایکار دن نیتری. انگار عادرسوندیم زدنیگل که تازه داشتن جوونه م

و  رفتیم راه. کردیم تیهدا ییبایو عنصرش رو به ز دادیدست چپش رو تو هوا تکون م متیو مال

 .ستادیو ا دیدست از کار کش دی. منو که ددادیکار رو انجام م نیا

 ؟ی_و بهش گفت

نگاهم  یبیطور عج هی... اون جا خورد و زدمیبود که حدس م یزی_آره گفتم... و واکنشش همون چ

 تشیکه از شخص یگذاشت و رفت. با اون شناخت یحرف چی... بدون هاسیو  یجور با کالفگ هیکرد. 

و  ردک یتمام ازم دور یدو هفته یوقت یشده و قابل تصور بود... ول ینیشبیبرام پ نجاشیداشتم تا ا

. اون تا دمیشده د مالیسخت شکستم و غرورم رو پا نهیصورتم رو بب اوردیسرش رو باال ن یحت گهید

شدم  دیم ناام. کم کزدیو به ندرت باهام حرف م گرفتیو امکان داشت ازم فاصله م تونستیکه م ییجا

و بدون  شمیروز مادرم اومد پ کی ی... ولیتموم شد هاندا... تو از دستش داد یو با خودم گفتم همه چ

و اونو  دمیدو رونیانگشتر داد. اون انگشتر قدرت نماد پادرا بود! از عمارت ب هیبهم  یزیگفتن چ

برف  ریز یطوس یهاچکمه. دستاشو پشت سرش قالب کرده، با پالتو و دمیدرخت د نیهم ریدرست ز

و دستش رو به سمتم دراز  دلبخند مهربون ز هی دی. منو که دکردیرو تماشا م یو آسمون ابر ستادهیا

 کرد.

 _دستتو گرفت؟

 هاندا نهفته بود: یدر صدا یبیعج ذوق

بود باور  دهیلمس نه خودش رو ناراحت کنه و نه من رو دستکش پوش نیا نکهیا ی_اگه بگم برا

 !؟یکنیم

 وا رفت و شانه باال انداخت. یکم لگونین

 یو مستحکم یقو یتو رفتارش با مادرم و فلور که دوست ی. حتکنهیرو لمس نم یدختر چی_اون ه

 .شهیم دهیو احترام د اطینوع احت هیدارن 

از  بایز یانگشتر زنونه هیو اون  هیچ هیقض دمیو تته پته ازش پرس ی. من با جا خوردگنطورهی_هم

آورد و تو انگشتم کرد. بعد دستکش دست چپش رو در آورد و ازم خواست انگشترش رو  در بشیج

 باور کن! ل،ین دیخندیچشماش داشت م یبهش پس بدم. لباش جمع بودن ول

کرده بود سر تکان داد و با صداقت  دایآن دو به دلش راه پ دنیاز به هم رس یبیعج تیکه رضا لگونین

 گفت:

در برابرت  تونهینم یمرد چیکه ه یهست یمحترم و دوست داشتن با،یهاندا. تو اونقدر ز کنمی_باور م

 دیوسط با نینزد؟ ا یحرف چینگفت؟ ه یچی... پادرا هی! ولیمقاومت کنه... چه بسا که عاشقش هم باش

 عاشقانه نامزد خودش اعالم کرد! نطوریتو قلبش باشه که تو رو ا یزیچ یاعالقه هی
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بوده که قلبش رو تصاحب کرده... هر وقت باهاشم  یقبل از من کس کنمی... من فکر مگونلین تشی_راس

گرد غم به  شهیحواسش به من جلب م یو وقت کنهیاش جنگ مکه داره با گذشته نمیبیتو چشماش م

 .نهیشیاش مچهره

 !؟یزنیازش حرف م یبا خونسرد نطوریو ا یدونیم نوی_ا

 و درک هاندا برسد. یبه پختگ لگونیمانده بود تا ن هنوز

 گفت:  ینیبا لبخند دلنش هاندا

 قتی... حقلگونین ستین نطوریا چیعاشقانه حسادت کنم و ازش دل بکنم؟! ه یهارمان نیمثل ا دی_با

 یآخر مرد یها عالقه دارن عاشقانهکه زن یباشن در حال یکه مردها دوست دارن عشق اول زن نهیا

که قلبش  کنمیم رو. پس حاال که اون منو قبول کرده، تمام تالشم ستمین یقاعده مستثن نیبشن... منم از ا

 !لین هینطوریعشق ا ییبای. زارمیرو به دست ب

 نگاهش کرد و سر جنباند. نیبا تحس لگونین

 بودند. دهیرس ییجلو اطیبه ح بایتقر

 ادامه داد. یآغوشهم نیا به یطوالن یلحظات یبا مهر و عالقه هاندا را بغل کرد و برا لگونین

و پدرت جناب  تیاز بانو آفرود تیدرا نی. ایعاقل و دانا بود شهیهاندا... تو هم گهی_مادرم راست م

 !شهی... پادرا عاشقت میشیکه موفق م دونمی. مدهیآدام بهت ارث رس

 تشکر کرد. یدوارینگذاشت و با ام جوابیمحبت او را ب هاندا

 پر رفت و آمد نگاه کردند. اطیدو برگشتند و به ح هر

 .دیخندیآنها م یگوشیو به باز گشتیوسط درختان م شیدست در دست دوقلوها فلور

 .کردندیم شانیو تماشا ستادهیو پادرا هم با فاصله از آنها ا کارن

 .دید اطیح واریرا کنار د لگونیو هاندا و ن دیچرخ پادرا

 هاندا سر تکان داد. یرنگ زد و براکم یلبخند

 هاندا کرد. یهادارتر مهمان لبحرکتش لبخند را جان نیا

 به آسمان گفت: رهیکرد و خ یحل نشدنشان اهم نیاز ا شیب یبرا لگونین

و خوب  یرو آفتاب ندهیچند روز آ ی... هواکنمیبه رامسر هم دقت م کنمینگاه م ی_هر وقت هواشناس

 ؟یدار ریو دلگ رهیت یابرا نیا یبرا یحیکرده بودن. تو توض ینیشبیپ

 هاندا هم به آسمان گرفته و وزش باد نسبتا تند اطرافشان جلب شد. حواس

بانو از مرگ مادرشونه... اما فقط امروز  یبخاطر ناراحت گفتمیم شدیم ینطوریهم ا روزی_اگه د

 .رسهیبه نظر م ینطوریا
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 :دیکشیرا به دوش م ینیاز شک و بدب یادیحجم ز لگونین لحن

 ...ارمی_سر در نم

 تا همراه تو بره داخل. منتظرش نذار... ستادهییاونجا وا اری. دالیخی_ب

 بود. ستادهیمنتظر او ا وانیا یجلو ارید

انگشتانش فشرد و با حرکت سر به آن سو  انیرا م لگونین فیدستان ظر گریبار د نیتسک یبرا هاندا

 اشاره زد.

 .وستیپ ارید یدل کند و به همراه یبه سخت لگونین

 .دیرا بوس اشیشانیاو حلقه کرد و پ یدست دور شانه ارید

 ؟ی_بهتر

 ...ادی_نه ز

 .کنهیرو عوض م زی_زمان همه چ

 یاو سپر یزدهآلود و غماشک یهارا در چشم یمدت شیهاحرف شتریب ریتاث یرا گفت و برا نیا ارید

 کرد.

 و عذاب وجدان رو... یمونی_اما نه درد پش

 یو رو کرد و به آن چنگ محکم ریقلبش را ز لگونیرفته و فرو رفته در مرداب اندوه ن لیتحل یصدا

 زد.

عقلش آن را  یول کرد،یوجودش را سست م یرحمیب یهاهیو پا گرفتیحرف را به خود م نیا دلش

 ادامه دهد... رشیمس نیو اصرار داشت که به هم زدیپس م

 بود. امیلیکه برخوردند و یکس نیهم وارد عمارت شدند و به اول دوشادوش

همانجا  ینینشهم یبه اتاق مشترکش با آدام دعوت کرد و برا یصرف چا یآنها را برا ییبا خوشرو او

 ماند.

 .دیچرخ لگونیکرد و بعد به سمت ن اریبا د یگرم یو احوال پرس حال

 .دیرسیبه نظر م شهیتر از همدخترک افتاده یچهره

 ؟یدار یجان؟ از مادرت خبر لگونی_ن

 شد. رهیخ شیپا ریز سینف یچهیگفت و به قال یآرام ی"نه" لگونین

 دخترش را نداشت؟! دنیچشم د گریکه د گرفتندیخبر م یمادر از
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عوض  یزد و برا یمصلحت ی.لبخندافتیاو را در یغم زده یحال و هوا یمعن عیبود و سر زیت امیلیو

 کردن جو گفت:

 گذره؟یمحفل خوش م یهاها... بدون زحمت_خب بچه

 با احترام سر تکان داد و در جواب گفت: ارید

 .زیتنگ شده بود استاد عز نجایا ی_دلم برا

 انداخت. رونیبه ب یاجمال یاتاق نگاه یاز پنجره شیهمان سر جا امیلیو

 .هیشکل نیآسمون امروز چرا ا دونمی_نم

 را هم به خود جلب کرده بود. هینگرانن کننده توجه بق یمسئله نیا ظاهر

 یاز فشار آمده بر رو یگریکرد با معطوف کردن نگاهش به سمت د یو سع دیپر یاندک ارید رنگ

 خود کم کند.

 تکان خوردند و رو به او گفت: لگونین یهاشاخک امیلیحرف و نیا با

 درسته؟ بهی_از نظر شما هم عج

جزو موارد خاص باشه و به  نمیا دی. شامیبرسه و با اون مشورت کن سویتا آ می_بله. بهتره صبر کن

 کنه. دایها ربط پدگرگون شده

 :دیشده پرس زیبا چشمان ر لگونیخورد و ن یتکان شیدر جا ارید

 ها؟_دگرگون شده

 ذارنیم ریو آب و هوا تاث طیرو مح شهیو بدذات که هم زیانگ_درسته دخترم. همون موجودات نفرت

 .ستیاز خودشون ن یاما اثر

 حد؟ نیتا ا کنن؟یم یکار نی_واقعا اونا همچ

 _متاسفانه بله.

 ام؟یلیجناب و نیدی_شما... شما تا حاال اونا رو د

 و با تاسف سر تکان داد. دیکش یبا دهان بسته آه امیلیو

و فراتر از تصورات  زیانگشگفت یبه قدر های... اون لعنتلگونین خوادیم یایاونا چشمان قو دنی_د

دارن  انیکه در اطرافت جر یو اتفاقات یدینگاهت رو از دست م اریاخت شونینیهستن که اگر بب یبشر

 !شونیکی ی... حتفتهیها نوقت چشمت به دگرگون شده چی. آرزو کن هیفهمیرو نم

 نشست و به همان سرعت هم محو شد. لگونیبه تن ن یفیخف یرعشه

 هم باشد؟ دنشانیها چه کار داشت که نگران داو با دگرگون شده اصال
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 داشت؟ یکم بدبخت خودش

انگشتان  قیعم یسرما یوقت یخود گذاشت، ول یپاها یرا گرفت و رو اریخود دست د یدلگرم یبرا

 او را حس کرد متعجب شد.

 نگاه کرد. ارید شانیکالفه و پر یهمان حالت به چهره با

 مشغول او بود.و دل دهیت چشمان ترسهم چف ارید نگاه

 کجا و آن کجا... نیا یپنهان بودند ول یادلهره ریدو درگ هر

 .ارید بیعج یاز نگران یهم بخش لگونیبود و ن لگونین خبریاز ترس ب یبخش ارید

 و به خود فشرد. دیاو را به آغوش کش منتیب اریشدند و د کیبه هم نزد شتریدو ب هر

 هراس داشت... یباز نیعاقبت ا از

 کرد و آهسته گفت: یگرید یلرزه لگونین

 ار؟ید زنهی_چرا من امروز دلم شور م

 ...یداغ دار دمیمشغوله... بهت حق م یادیفقط فکرت ز ستین یزی_چ

 برداشت و جواب داد. یزنگ خورد و او با نگران امیلیو یگوش

 کرده بود. تیآن زوج به او هم سرا یآشفتگ انگار

پس خدا رو شکر حالشون  جه؟یخب نت سو؟یآ یبه خونه یسر بزن یرفت ؟ییپرهام... تو کجا_بگو 

همه  یصدا دیعجله کن کمیاونجا؟ باشه پس لطفا  دهیرس وآنینگرانشون شده بودم.  کمیخوبه... نه فقط 

 در اومده... خدانگهدارت پسر.

 ام؟یلیجناب و فتادهیکه ن ی: اتفاق بدارید

 مرتبه... یهمه چ_نه مرد جوان... 

از بدنش عبور کرده باشد وجودش به  یسرد انیجر ایکه گو کردیدر م یتازه داشت نفس راحت امیلیو

 و همانجا خشکش زد. دیسر حد انجماد رس

 یحادثه گرفت،ینشات م رکشیاحساس بود و از حس ششم چشم و گوش دار و ز کیفقط  نیا البته

از ناکجاآباد  یآرام گرفت باد نکهیو بعد از ا دید لحظه لرزچم یبرا نیرخ داد که زم ییآنجا یواقع

 گرفت! دنیدرون اتاق وز

 کرد. داریرا هم ب اریو د لگونیکامال واقعا و قابل حس بود چون ترس ن گرید انیجر نیا

شد و در عرض  جادیا یبلور یمقابلش نقش و نگار یپنجره یهاشهیش یرو یو شگفت رتیکمال ح در

 زد! خی شهیتمام ش هیچند ثان
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ناقوس مرگ را  کیحکم  امیلیو یبرا دیرسیعمارت به گوش م رونیکه از ب یادیو فر غیج یصدا

 .دادینشده م ینیشبیاتفاق شوم و پ کیداشت و خبر از 

 انداخت. هیهراسان آدام داخل اتاق سا یتناور ول یدر اتاق با ضرب باز شد و جثه ناگهان

 قرار داشت. یخوردگ کهیاز وحشت و  یاخونسرد و با لبخندش حاال در هاله شهیهم یچهره

 گفت: امیلیآکنده از رعب و وحشت رو به و یلحن با

 نه،ینه گرگ ر،یاونا نه انسانن، نه ومپا کنم،یحس نم یخون ی... من بومیناخونده تو راه دار ی_مهمونا

 !امیلیو ستنیم نه هاهیاز نژاد سا ی! اونا حتزادیو نه پر وانینه ح

 به صدا در آمده بود. امیلیو یخطر برا یهازنگ

 :دیشد و نگران پرس زیخمین

 ؟یدی... از کجا فهمدنیخون نم یبو گهیاونا که د ها؟هی_سا

آب و  یناگهان راتییتغ نیبودم ا دهی... ازش پرسدیاالن رس نیآتور فرستاده بودم هم یکه برا یکی_پ

اتفاق ندارن! عجله کن مرد...  نیتو ا یوجه نقش چیو اون جواب داده که به ه شه؟یهوا به اونا مربوط م

 .میباش رونیب دیبا

 خودش بزند. یدهیترس یهابه مهمان ینتوانست حرف یحت امیلیو

 زد. رونیاز جا بلند شد و با دو از اتاق ب مهیسراس

 :دیلب غر ریز لگونیتعلل نکرد و با گرفتن دست ن گریهم د اریشدن او و آدام د دیناپد با

 کنه... ینجوری_قرار نبود ا

 ار؟ید یگفت یزی_چ

 . عجله کن.می_نه بلند شو بر

 و از اتاق خارج کرد. دیمبهوت را پشت سر خود کش لگونین ارید

 .ستادندیرفتند و منتظر ا اطیبه ح هیهم مانند بق آنها

کاهش  یریرا به طرز چشمگ تیتعداد کارآموزها و دختران گروه آفرود ریاخ یهاو شورش حمالت

 داده بود.

از  یانشانه نیاول یمانده مسلح و آماده دور تا دور عمارت گارد گرده بودند تا با مشاهده یباق یروهاین

 حمله کنند. دشانیو سرپرست جد تیخطر و به دستور آفرود

 .شدیمش، کارن، پادرا و فلور، به شدت حس ممه یگروه کوچک ول انیم سویآ یخال یجا

جنگ  دانیم رفتیکه احتمال م یارا به دست هاندا سپرده بود تا دور از محدوده انشیگر یهابچه فلور

 باشد نگه دارد و تا حد توان مراقبتشان کند.
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به  گریبزرگ د یهایآدام، آنا و محفل ام،یلیننشسته و همراه و کاریهم ب رهیمد ئتیه یاز اعضا یاریبس

 بودند. ستادهیا یمقابله با خطر احتمال

 زد: ادیفر یهم به محافظت از محفلشان اضافه شده بود با درماندگ شیهابچه یکه نگران فلور

 ...میشد فیما واقعا ضع م؟یاز متحدانمون درخواست کمک کن ستی_بهتر ن

 .کردندیم یاطاعت و فرمانبردار امیلیاز و هایمحفل شتریب سوینبود آ در

 رد کرد: یدیبا ناام امیلیو

 ...کننیمحفل نم یبرا یکار چی_اونا بدون دستور بانو الماس ه

 و به او متوسل شد: دیچرخ تیبه سمت آفرود نباریا فلور

 م؟یصلح کرد دایتیبا بانو آم یچ ی... پس ما براتیبانو آفرود ریخودت کمک بگ ی_الاقل تو از همتا

 تا مطمئن شود. دیپر کرد و زه آن را چند بار کش ریکمانش را با ت تیآفرود

 :کردیو اضطراب را حمل م اسیاز  یمیاو هم بار عظ یصدا

جنگ انسانها بفرسته  یدختراشو برا مییکه ازش بخوا میخوب نشد دایتیبا آم ی_هنوز اونقدر

 افزار!خاک

 کرد آرامش کند. یکردن او به خودش سع کیو با نزد دیچیفلور پ یدست دور شانه کارن

 .ردیبگ دهیمادر را ناد کیاحساسات  توانستیاالن هر چه که بود نم طیشرا

 .فشردیبفهمد محکم آن را در چنگالش م نکهیرا گرفته بود و بدون ا ارید یبازو لگونین

 .ستینگریاطرافش را م یتکاپو فیخف یترس و لرز با

 او هم رسوخ کرده بود که از شدت وحشت در شرف افتادن بود. فیسرما به تن نح آن

تمام آنها  یپا ریزدن کرد و انجماد رگه رگه به ز خیشروع به  نیعمارت زم اطیدر ح یاز جلو قایدق

 دواند. شهیر

 یاهیشان در هوا منجمد شدند و الباز شده و نشده یهابه همراه شکوفه یزیانگبه طور غم درختان

 تمام آنها را پوشاند. خیاز  میضخ

 .فتدیبه دلهره ب توانستینم نیاز ا شیب گرید امیلیو

 .زدیترس و دلشوره نفس نفس م از

 .دیکوبیخشک شده و قلبش به شدت م شیهالب

 نبودند... نطوریا یقبل یهاکدام از حمله چیه

 مه آلودش را به آدام دوخت و با زمزمه گفت: نگاه
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 ...قیرف ستنین های_بگو که اون لعنت

 .دیبه سمتش نچرخ آدام

 ...امیلیو یزد به صبر و حوصله شهیت سکوتش

 حد ممکن باز کرد. نیو ناگهان چشمانش را تا آخر دیکش یقیعم نفس

 :شدیاحساس م دیاز ام یموج شیصدا در

 ...کنمیخون رو حس م ی_انسان... بو

 بست. دهیبا رنج د امیلیو

 ...شدندیبودن دشمنشان خوشحال م زادیبودند که از آدم دهیبه کجا رس نیبب

 ها نبود...حقارت در شان محفل انسان نیا

 با آنها چه کرد؟؟؟ سویآ رفتن

 او نشسته بود یشانه یرو یدلدار یآدام برا دست

 زد: ادیکه به آسمان بلند شده بود فر تیآفرود ناگهان

 فقط ده نفر؟ ؟ی_چ

 ؟ینیبیم یشده آفرو؟ از اون باال چ ی: چآدام

 .دیبگو یزیزده بود که نتوانست چند لحظه چ رتیرا چنان ح تیآفرود

 بترسد. ایبود خوشحال باشد  دهیکه د یکم کسان اریاز تعداد بس دانستینم

 و آدام گفت: امیلیرو به و یگنگ و عصب یرساند و با لبخند نیرا به زم شیپاها

 مرد...... سه زن و هفت شنیم کینزد نجای_فقط ده نفر دارن به ا

 شد. شتریب امیلیو یشانه یانگشتان آدام رو فشار

 .خوردندیو تاب م چیدر هم پ شیهاپنجه

 .فتدیو اجازه دهد اضطراب مانند زالو به جانش ب ستدیتعلل نکرد تا همانجا با گرید

بلند و  یهاو با قدم دیکش رونیشده بود ب خکوبیم امیلیکه در دست و یخودش را از قالف ریشمش

 عمارت گام برداشت. اطیح میبه سمت در عظ یمحکم

 :دیکش غیکرد و پشت سرش ج یقابل ته تیآفرود

 _نه... تو نه... آدام جلو نرو...

 ها بدهکار نبود.حرف نیگوش آدام به ا اما
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همانجا  توانستیکرده بود و نم ادی یشان قسم وفادارو حافظت از محفل چند هزارساله یپاسدار یبرا او

 دست بگذارد تا مزاحمان وارد قلمرو کوچکشان شوند. یو دست رو ستدیبا

 را باال برد. رشیو شمش ستادیدر ا کنار

 ...کندیآدام چه م نندیبند آمده منتظر بودند تا بب یهااو قفل شده بود و با نفس یها رونگاه تمام

 شدن بودند... کیکه در حال نزد ییهاشروع کرد به شمردن قدم آدام

 ...ترکینزد و کینزد

 ...شانیهانفس یصدا بعد

 ...شانیهاحرکت پلک هر

 ...شدیم قیدق نهایا یبه همه سابقهیب یتیگوش شده بود و با حساس تماما

 .دیچیتر به دور آن پجدا کرد و محکم ریشمش یاز دسته کیبه  کیاش را و مردانه یقو انگشتان

رعب  ریدرگ یتا حدود زیاما او ن زدیبه تن و جانش خنجر نم هایمحفل یهیبق یمرگ به اندازه وحشت

 بود. هادهیها و ندو وحشت از نشناخته

 حبس کرد. نهینفس گرفت و بازدمش را در س یعمق گرید بار

 ...دیرسیآشنا به نظر م نقدریخون ا یبو نیچرا ا دانستینم

کرد و قامت بلند  انیآن را کند باالخره هدف رخ نما یفرصت فکر کردن به گروه خون نکهیاز ا قبل

 در قد علم کرد. یجلو یازنانه

 ریاو از ز یدایبه صورت ناپ ریناپذ فیتوص یزن فرود آمد و با خشم یگلو ریآدام درست ز ریشمش

 .ستیکاله شنل نگر

 کش آمد. یو پر تمسخر انهیاو بود به طرز موذ دیزن که تنها عضو قابل د یهالب

او فشار داد و گردن زن  یبه گلو شتریرا ب ریشمش یغهیبود ت میاز ب زیکه وجودش لبر یدر حال آدام

 شد. دهیباالتر کش یاندک

 ؟یهست ی_تو... ک

 را به لرزه انداخت. شیهاشد و اندام اندازنیو پر تحکم زن در بند بند وجودش طن قیآرام، عم یصدا

 ...دیچیپیبلکه از آسمان در مغزش م آمدیمن رونیها بآن لب انیصدا از م انگار

 نداشتم... دیجد یرو به بانو یبد ییآمدگوخوش نیبود جناب آدام... توقع چن یاکننده دی_استقبال ناام

 بدهد. ینتوانست به او هشدار یباال آمد و آدام حت نهیزن با طمان دست

 .دیبند کرد و با مکث آن را عقب کش اشرهیت یادستش را به کاله شنل قهوه زن
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حبس شده  یمشک یو رازآلود در قاب آن موها یموذ اهیچشمان س یول حالتیو ب روحیب یصورت

 شنل... ریز

 قابل انکار به رامونا... ریغ یو شباهت مارگونهیب ییبایز کی

 ریشل شدند و شمش ریشمش یاش از دور دستهبه روح آدام زده باشند انگشتان سر شده یلیکه س انگار

 افتاد. نیزم یرو یبد یبا صدا

 آمده عاجز ماند. شیپ تیوضع لینشست و مغزش از تحل اشیفرسا در تمام رگ و پتوان یسرما کی

 _مانترا...

 کرد. ترضیلبان مانترا عر یاش لبخند را روشکسته ینجوا

 کیمحوطه شدند و در  مانترا که متشکل از دو زن و هفت مرد بودند پشت سرش وارد همراهان

 .ستادندیمشخص کنار زن ا فیرد

 مرد! یدار یخوب یحافظه یول یدیوقت منو ند چیه نکهی_با ا

 بود... یاز اول ترقیو عم تریدوم کار شوک

 .دادیم یبدتر یمعنا زدیلبخند م یرکیو با ز کردیم دییرا با افتخار تا تشیاو هو نکهیا

را باال  افتادیم نییاو نشست تا سرش را که اندک اندک پا یچانه ریراست مانترا باال آمد و ز دست

 نگه دارد.

 زد: ادیکمانش را به سمت او نشانه گرفت و با خشم فر تیآفرود

 نشو! کی... بهش نزدطانی_دستت رو عقب بکش ش

 نییو انگشتان بلند و ترسناکش را پا دهیبود دست کش ریترس، بلکه تحق یکه نه نشانه یبا درنگ مانترا

 انداخت. تیبه آفرود یاآورد و نگاه موشکافانه

 و کمان در دستانش شل شد. دینگاه او به خود لرز یهم از سرما تیآفرود

 همه را شگفت زده کرده بود. شدیم دهیزن د یمحو از رامونا که در پس چهره یاهیسا

 اندازه؟ نیتا ا شباهت

 نه...  یول

 .شدینم دهیزن د نیا یبسته خیو تواضع رامونا در صورت  یمهربان ت،یاز معصوم یاثر چیه

 ...زادیپر یشوهرت رو دوست دار یلی_انگار خ

 که از همراهان مانترا بود به سمت آدام آمد. یمرد

 جا به جا شدن را نداشت. ایتکان خوردن  یاو قدرت ذره دهیخشک شیهنوز سر جا آدام
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 الماس نشان او را از کمرش برداشت و به مانترا نشان داد. خنجر

 .دیو خود را عقب کش دیپس چشمان مانترا خواب یقیو نفرت عم یزاریب

 آورد. نییزد و خنجر را پا یپوزخند مرد

 آدام فرو کرد. یو به پهلو دیخنجر را باال کش یزیکننده ت ریگحرکت غافل کی در

و خنجر را همانجا داخل بدن او رها  دیآدام پاش یدهیرت رنگ پرصو یزهرآلودش را به رو شخندین

 کرد.

 .دیرها شد و روح از تنش پر کش تیاز دستان آفرود کمان

 اش هوا را شکافت:کم و معوج به سمت آنها قدم برداشت و ناله ییهاقدم با

 _نه...

 و با وحشت گفت: دیهاندا ترک بغض

 _باباااا...

 را باال آورد. شیهاو دست دیاز درون پادرا جوش یخشم

 .دیچیوار به دور خود پو شالق دیکش رونیداخل فواره را ب آب

 کرد. بیو هر چه توان در بدنش داشت با عنصر او ترک ستادیاش اشانه به شانه کارن

صورت آنها در  یمتر یهمه در چند سانت شدندیمانترا و همراهانش روانه م یکه به سو یخی یهاتکه

 .ختندیر نیزم یبعد رو یق ماندند و کمهوا معل

 یروزمندانهیپ یماندند و به چهره یعناصرشان بر جا یرویماندن ن جهینتیو کارن، شوکه از ب پادرا

 شدند. رهیزن خ

 کند؟ یرا خنث هاخیچطور توانسته بود پرتاب  او

 افتاد. نیمانترا به زم یپا ریتحمل درست ز هیباالخره بعد از چند ثان آدام

 او گذراند تا به جلو گام بردارد. کریپ یراستش را باال آورد و از رو یپا یتفاوتیبا ب مانترا

 من بو بکشن ندارم... هیمن نباشن و بر عل یکه حام ییرهایبه ومپا یاخوبه... من عالقه ینطوری_ا

 افتاد. نیآلود آدام به زمخون کریاو گذشت و کنار پ یرواز روبه تیآفرود

 .باختندیدوخت که چطور از درد رنگ م دهیهمسرش د بازمهیو به چشمان ن دیاو را به آغوش کش سر

 تر نگه داشت و با اخم گفت:را محکم رشیشمش امیلیو

بذاره و عناصر رو کنترل کنه... چطور  ریتاث طینداره که رو آب و هوا و مح نویا ییانسان توانا هی_

 مانترا؟ یکار رو کرد نیا
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و در اطرافش  دیکش رونیشنل ب ریو بلندش آنها را از ز اهیس یموها ریبا بردن دستانش به ز مانترا

 گستراند.

 دوخت و گفت: امیلیدر هم و یآلودش را به چهرهمه چشمان

 ...یدیکه نشون م یهست یزیتر از چدانا! تو با تجربه ریپ یباش دهی_به گمونم تا حاال فهم

 .کردندیرفتار م یشتریب اطیحاال با احت هایمحفل

 چشم دوخت. شیپا ریز یبسته خی یهابا تاسف رو از او گرفت و به چمن امیلیو

 باشد... انیها در مدگرگون شده یکه پا زدیم حدس

بدون رها کردنش  تیشد و آفرود ینیدست قدرتمند و خشمگ ریمانترا از پشت سر اس یگلو ناگهان

 .ستادیاو ا یجلو

 زد: ادیصورتش فر یمانترا را فشرد و رو یگلو یشتریتنفر ب با

 ؟یبه چه حق ؟ی_چرا اون کارو کرد

 نکنند. یبا آرامش دست چپش را باال آورد تا همراهانش حرکت مانترا

 زن مقابلش دستان او را گرفت و فشار داد. یهایگریاز وحش کالفه

 یدیرس یزوال عقل نیبه ا یک ره؟یمیاز چوب نم ریغ یکه اون با زخم یدونی_نترس... خودت نم

 !؟یدیحال د نیکه شوهرتو تو ا یوقت ت؟یآفرود

 .دیرا مال شیپس زد و گلو بیعج یرا با زور تیآفرود

 برانداز کرد. دیلرزیرا که از غضب م تیآفرود یحرص پوزخند زد و سر تا پا با

 بود... یتالش خوب اما

 ال رخ دادن بود خبر نداشتند...که در ح یالماس از اتفاق یچارهیمفلوک و ب ارانی نیا ایگو

به  تتونیکفایب یبانو یدوران پادشاه گهیاز نظر من خوشبختانه د یبا خودتونه... متاسفانه ول می_تصم

شکست  یاز خواهرزاده یارو که نشانه گانهیب یبه بعد هر کس اون خنجرها نی... از ادهیسر رس

 یارزشیو ب تمرگ با حقار نیچن نی! شما ارهیمیمنه با خودش نگه داره با همون خنجرها م یخورده

 !د؟ییخوایرو م

 .دیخند یعصب تیآفرود

 آن حک شده بود باال آورد و گفت: یبر رو تیخود را که نام آفرود خنجر

ازمون زهر چشم  خوادیجون ما م دیاومده و با تهد بهیغر هیچرا اون وقت؟ چون  م؟یکنار بذار نوی_ا

 ره؟یبگ

 :دیبرگرداند و با تحکم رو به مانترا غر شیخنجر را سر جا همان
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 ... کمانداران آماده!میکشیارشد دست نم یبه بانو ینادون... ما با حرف تو از وفادار ی_کور خوند

 ...تیآفرود ستی_دست نگه دار و کنار با

 را سخت شوکه کرد. تیآفرود امیلیو نیآرام و غمگ ینجوا

 .آمدیو م رفتیاش مانداخته نیبه زم ریاو و شمش نینبود و بساکن  کجایناباورش  نگاه

 دلش که پاره شده بود و زبانش قفل... بند

 .زدینفس نفس م تیفرط عصبان ار

 شده بود؟! میتسل امیلیو

 و دانشش وفادار بود؟ سویبه آ شتریکه از همه ب یمرد

 که... یمرد

 بود... امیلیکه و یمرد

 دست راستش را باال آورد تا به همه نشان دهد. امیلیو

 انگشتان لرزانش فشرد. انیآن را م یزیو ت دیکش رونیبا همان دست خنجرش را ب بعد

 افتاد. نیگرفت و بر زم دنیاش چکمشت گره شده انیاز خون از م یرد

 آورد. نییو دستش را پا فتدیرا با مکث رها کرد تا ب خنجر

 ...دیبنداز نی_خنجرهاتونو زم

 فرو رفته بودند. یمیعظ رتیدر بهت و ح همه

 خارج شد. امیلیاز دهان و یاشکسته آه

توقع دستور حمله از او را داشتند  ینیعقب نش یکه به جا ینگاه کردن به کسان یرو اشدهیتک یچهره

 را نداشت.

 کرد: هیوا گو یعذاب و اندوه فراوان پلک بست و با تان با

 رو از دست داد... یرهبر گاهی... جادیبانو الماس خبر بد _متاسفم... به

 

 

*** 

 

 شد. رهیشان خرا باال آورد و به کف عرق کرده شیهادست
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 آورد. نییآنها را مشت کرد و پا دوباره

 .کردیم نییمانند مرغ سر کنده خانه را باال و پا نطوریصبح هم از

 شدند. منیوازد نش وآنیبه همراه  نیآرشاو

 .کردندیصحبت م گرید کیبا  یو کدورت نهیدو با احترام و به دور ک هر

 سر خم کرد. یزد و کم یلبخند دیبود د ستادهیرا که وسط خانه ا سویآ وآنی

 داد. رونیرا باد کرد و با فشار ب شیهالپ سویآ

 .وآنی ی_خوش اومد

غم از  دوارمی. امگفتمیم کیآرا رو تبرجهان یاالن داشتم پدر شدن مجدد آقا نی_تشکر بانو الماس. هم

 نم؟یشما و بچه نذاشته باشه. اجازه هست بش یرو یبد ریتاث زتونیدست دادن مادر عز

 .دیکرد رییخوشحالم... تغ یلیخ دنتونی. از ددیی: بله لطفا بفرماسویآ

تک  یرو نیآرشاو ییبا راهنما دیرنگش کش یمشک یپرپشت شده یبه موها یدست نکهیبعد از ا وآنی

 گرفتند. یجا گرید کیهم کنار  نیآرشاو سوینشست و آ یمبل

 .ندیایرفته بودند تا روز پنجشنبه دوباره ب نیو آرشاو ایمان یهالیفام شبید

 نبود... ریتاثیب نیبا مادر شوهرش هم همچ سویآ یلفظ یرفتنشان دعوا لیدر دل البته

 بحث را باز کرد: ییروکم ایگفت و بدون خجالت  تیکوتاه تسل وآنی

 د؟یدیآرا اجازه مجهان ی_آقا

 ما هم دست شماست. ی_البته، اجازه

 .میونیبه شما مد هانیاز ا شتری. ما بدیدار اری_اخت

 بسنده کرد و گفت: جانیلبخند ب کیبه زدن  نیآرشاو

 رو هم بهتون منتقل کرده. ایرانیکشور تعارفات ا نی_چند ماه اقامت تو ا

 شتریمردم شما واقعا به دل من خوش نشسته. کاش فرصت بود و ب یآرا... فرهنگ غنجهان یآقا دی_نگ

به بانو الماس  میسپریو محفل رو م میکنیرو ترک م نجایبعد ا یمتاسفانه هفته یول میموندیم رانیتو ا نیا

به  دیام نیمن با ا د؟یندار یمشکل هیقض نی. شما که با اهیرهبر یو قابل اعتماد برا قیکه تنها فرد ال

 ...دیدوستان من رو فراموش کرده باش یاومدم که اشتباهات گذشته نجایا

 بود. رکانهیز نیزبان آرشاو ریاز ز دنیحرف کش یسوال برا نیا

 کوتاه آمده است. یگذاشته و او کم ریتاث نیآرشاو یکه گذر زمان رو دانستندیآنها م یهمه چون

 را حل و فصل کنند. هیبشنود و دوستانه قض زیشرط و شروط او را ن خواستیم وآنی
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چند ماه که بر خالف ظاهر  نیبخاطر محفل در ا سویآ یهایو خودخور هایبا توجه به نگران نیآرشاو

 تفکر نکرد و آرام گفت: ادیسفت و سختش از درون چندان مساعد نبود ز

که از  هیل شما نداشتم و ندارم. بحث سر احترام و عزتبا محف یمشکل چیکه من ه دیانی_خودتونم در جر

 د؟یروان و جسم اون... شما ازدواج کرد یسالمت نیشده. و همچن غیهمسر من در

 .ری_خ

 .دیدوستش دارم درک کن اندازهیکه ب یمثل من رو بابت زن یمرد ینگران دیتونی_پس نم

 .زیعز نیآرشاو دیهست یا_شما آدم با مالحظه

 .رنیگیمن رو در نظر نم یدوستان شما صبر و حوصله_اما 

به  دیرو شدبانو الماس روبه یخال یو با جا دیبه عمارت اومد ی_برخورد آخرتون با دوستان من، وقت

جرات  یبه بعد کس نیاز ا دونمیم دی. بعدیتون رو به رخ کشگذاشت و جذبه ریروشون تاث یکاف یاندازه

 کنه. یاهانت تونخانواده ایکنه به شما 

جذبه داره تا  شتری. تو اون محفل داد و هوار و چپ چپ نگاه کردن بکنمیفکر نم نطوری_اما من ا

 مثل من. یکس ییروانهیآرامش و م

پادرا.  یو مهربون... و حت زیعز یآنا ای... امیلیجناب آدام و و نیآرا... همجهان یآقا دیرو نگ نی_ا

که  دینیبی. مبرنیم شیهستن و با آرامش کاراشون پ یاهیاونا هم مثل شما افراد ساکت و به دور از حاش

در عمارت رفت و آمد  ئمکه دا نهیهم برخوردارن. تنها تفاوتشون با شما ا یخاص گاهیاز ارزش و جا

 .رنیگیو فاصله نم کننیم

 ننشست. نیآخرش به دل آرشاو یجمله

از اون  رونیب یایدن یو برا امیانسان عاد کیچون به اونجا تعلق دارن. من  کننیآمد م_رفت و 

و حساس خودم رو دارم و  یگذشته من قبال هم گفتم... بنده شغل شخص نهایعمارت ساخته شدم. از ا

 .هیلیهام وقت بذارم خودش خهمسرم و بچه یچند ساعت برا کنمیوقت م یکه به سخت نیهم

 او فکر کرد. یهاو به حرف دیکش ریرا به زنگاهش  وآنی

 آرا؟جهان یدرسته آقا د،یبود تختی_شما قبال مثال همسرتون ساکن پا

 .نطورهی_بله هم

 .دیداد رییرو تغ تونیو زندگ دیشهر مهاجرت کرد نی_پس بخاطر بانو الماس و محفل به ا

 _درسته.

 د؟یبخاطر همسرتون و کارش انجام بد گهید یفداکار هیدوباره  شهیم ی_چ

 شد. قیاخم کرد و دق نیآرشاو

 ؟ی_چه فداکار
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اگه  شهیم یحق شماست... اما واقعا عال نیو خب ا دیروز در هفته رو در استراحت کی_شما حداقل 

 جادی. نه تنها براتون تنوع ادیما باش شیو در کنار همسرتون و پ دیسر به عمارت بزن هیهمون روز رو 

. نظرتون میکنیم الکارتون استقب نیاز ا یو ما هم با خوشحال دییایتو محفل به چشم م شتریبلکه ب شهیم

 د؟یکنیلطف رو در حق ما و همسرتون م نیآرا؟ اجهان یآقا هیچ

 مرد... نیبود ا یزبان باز عجب

 نگاهش کرد. حرکتیو ب یابتدا خنث نیآرشاو

 به خود گرفت. یاش رساند و حالت متفکرچانه ریما انداخت، دست به ز یرو پا

 .خوردیاز خصومت به چشم م یکه در وجود او هم مانند پرهام رد دیدیم کردیم شهیاند شتریکه ب حاال

 .دیدیم یرخودیمحفل را غ یعنیبود و طرف مقابلش  سویکه بخاطر آ ییهایهمان خصومت از

 .دادیخوش نشان نم یبرعکس پرهام که به او رو قایدق

و خوشحال  یهم از ته دل راض نیبازگشت گرفته بود اما دوست داشت آرشاو یرا برا مشیتصم سویآ

 باشد.

 خود گذاشت: یدرون شیتشو یاو گذاشت و نقاب لبخند بر رو یشانه یرو دست

 نمیا ه؟ی... نظرت چشمیتو م یمنم کمتر شرمنده ینطوری... اییایبه چشم م شتریکه... ب نهی_منظورش ا

 ؟یکنیقبول م

او را  یقبل یهاتیو ارزشمند دانستن حما یقدردان یهم" اول سوالش هوشمندانه بود و به نوع نی"ا آن

 .کردیم یادآوری

 یرفتن دوباره به آن عمارت داخل آشپزخانه نشسته و تند تند بستن یبه خزان که به هوا ینگاه نیآرشاو

 اد:کرد و با تامل جواب د خوردیرا م شیهاو شکالت

 .کنمی_روش فکر م

 .دیکش یبرداشتند که آنطور آسوده چشم بست و نفس راحت سویآ یهادوش یرا از رو یمیبار عظ انگار

حکم همان بله را  نیحرف آرشاو نیا گفتیم یزبانیانداخت که با زبان ب وآنیبه  ینگاه مطمئن بعد

 بابت موافقت او راحت باشد. الشیدارد و خ

 دست بدهد. نیسر تکان و بلند شد تا با آرشاو تیبا رضا وآنی

 به در خورد و پرهام وارد خانه شد. یالحظه تقه همان

 و سر ذوق آورد. دیکش رونیآرامش خزان را از داخل آشپزخانه ب سالم

 .دیدستان پرهام پر یکه داخل دهانش چپاتده بود را قورت داد و رو ییهاشکالت یسخت به

 دست چپش سوار کرد. یا بلند کرد و رواو ر یبا مهربان پرهام
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 همه ولع؟ نیبا ا خورهیم یچ ییدا یشونی_ماه پ

 نشانش دهد و گفت: یفرض یاندازه کیهر دو دستش را در هوا باز کرد تا  خزان

و مامانمو ناراحت نکنم بازم  رمیرو نگ زیعز ی... گفته اگه بهونهدهیخر یهمه خوراک نی_بابا برام ا

 !خرهیم یبرام خوراک

 رد و بدل شد. نیپرهام و آرشاو انیم یو ناراحت نیسنگ نگاه

 رونیب یاگذاشت و چند لحظه نیزم یجواب دادنش خزان را رو یپرهام زنگ خورد و برا یگوش

 رفت.

 بود و لحن آرام و بم: ریبه ز سویمحزون آ نگاه

نرفتم به اون عمارت...  زمیمادر عز نیتدف یپا رو دلم گذاشتم و برا روزیکدورت د نی_بخاطر ا

 برم... هر جور شده. دیبا گهیامروز د

 .شناختیبود و سر از پا نم یکارش به شدت راض یجهیاز نت وآنی

 گفت: نیکرد و رو به آرشاو دییتا ییخوشرو با

 آرا؟جهان یآقا دییای. شما هم همراهمون مکنمیم یرو تا محفل همراه شونی_من ا

 ت او را رد کرد.درخواس یبا ناراحت نیآرشاو

زنگ زدن تا هر چه زودتر خودم رو برسونم اونجا.  مارستانی_نه متاسفانه... قبل از اومدن شما از ب

 بخاطر شما تا االن صبر کردم. امروز رو معذورم...

 .میرینداره. پس من و پرهام و بانو الماس با هم م یاشکال چی_ه

 گفت: یانداخت و با دلواپس سویبه سر و وضع آ ینگاه نیآرشاو

 گه؟ی_سفارش نکنم د

 .دیخند وآنی

 !مشیدیاز دست نم گهی... دمیمرد. تازه به دستش آورد می_مراقبش

 بهتر شد. ینطوریراحته. ا المی_خوبه. برادرش هم کنارشه خ

 مثل شما. یو محترم یبا آدم منطق یصبحت. خوشحالم شدم از هممیمنتظر بانو باش رونیب رمی_پس من م

 . خدانگهدارتون...نطوری_منم هم

 .دیرا بدرقه کند و خزان هم به اتاقش برادرش دو وآنیرفت تا  نیآرشاو

 .شدیم شتریکه هر لحظه ب فیاسترس خف کیاز غم و  یماند و کوه بزرگ سویآ
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ها از آن دور افتاده که ماه یزیبه عمارت عز گریساعت د کیکه تا  دادیم نیبهانه تسک نیرا با ا خود

 .شودیو دوباره با دوستانش جمع م گرددیبود برم

 آنجا... یکی نجا،یا یکیدو خانه و خانواده داشت؛  او

 یابوسه یو با مهرورز ستادیآن نشسته ا یکه بر رو یپشت سر مبل نیمتوجه باشد آرشاو نکهیا بدون

 سر او کاشت. یو دلگرم کننده بر رو یطوالن

 کرد و گرفت. دایدست او را پ یباال آمد و حدس سویسالم آ دست

 او در تضاد بود. یبخش دستان مردانهو آرامش نیدلنش یانگشتان خودش با گرم یسرما

 گذاشت. شیپاها یآورد و رو نییرا پا آن

 زانو خم شد. یاو رو یپا یمبل را دور زد و جلو نیآرشاو

مراقب  یباشه که تو بهم قول داد ادتیما به خودت چرا... الزم نباشه به اونا سفارش کنم ا دی_شا

و  یبزن بیکه به خودت آس یکنینم یکه من نسبت بهت دارم. کار یا... خودت و توجهیخودت باش

 ؟یقلب منو مچاله کن

 اش شد.فرشته یمشغول نوازش موها نیاو گذاشت و آرشاو یشانه یسر رو سویآ

 .نشستیدوست داشت و به دلش خوش م اریکند بس نیچن آمدیم شیاو را کم پ یکودکانه یرفتارها نیا

 .دیرا باال آورد تا ببو اشیشمیابر یاز موها یاو طره دیرا بوس سویآ یشانیپ

 !مردیقطعا م دیکشیعطر را نفس نم نیاگر ا اشیبا تمام اقتدار و مردانگ او

 شه؟یبه دخترت نم یااشاره چیه اتی_چرا تو نگران

 .امیکنار ب دنتیبا درد کش تونمیوقت نم چیو ه یاتر از بچهمن مهم ی_چون بارها بهت گفتم که تو برا

اول که  شن؟یبراشون و برات مهم م یریها اونطور غش و ضعف ماومدن بچه ای_پس چرا بعد به دن

 تو شکم منن خار دارن؟!

 د تا شکم او را لمس کند.و دستش را جلو بر دیاو خند یگونهمزاح یبه دلخور نیآرشاو

 عالقه گفت: با

 ... خوب شد؟شمیدخترمم م ی_من فدا

 !ست؟یبرات مهم ن یجز من کس ی_تو که گفت

 !؟یدختر، با خودت چند چند یبش یبگم تو راض یخب چ ؟یکنیبچه حسادت م هیبه  سویآ ی_وا

 _اِ... نخند...

 اش را مهار کند.هم فشرد تا خنده یرا بست و رو شیهالب نیآرشاو
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 لبانش گل کرد. یو لبخند رو اوردیهم تاب ن سویآ دل

 شود. کیتا به نزد دیرا پشت گوش فرستاد و خود را جلو کش شیموها

اجازه  نیدست پشت سرش گذاشت و ا نیآرشاو دیکشیکه عقب م یاو زد و وقت یهالب یرو یابوسه

 را نداد.

 نجوا گفت: با

 !؟یکنیم تیو اذ ستیکارا ن نیکه االن وقت ا یدونی_م

 ؟یتی_چه اذ

 آدمو! کنهیخونه خراب م گاهتیگاه و ب یکردنا یدلبر نیا یول یدونی_خودت نم

 شود. قیآرامش به جانش تزر یتا قبل از رفتن اندک دیبه حصار امن آغوش او خز یاچند لحظه سویآ

 گریحضور داشت و از طرف د یشماتت ایمنت  نیتربدون کوچک شیهامرد در تمام غم نیا نکهیا

 .آمدیاو به حساب م یموهبت بزرگ از طرف خداوند برا کیبود  شیهایخوش شتریعامل ب

محبت خود را به  غیدریو ب کردیقلب ناآرام او را حس م یهاو تپش یقراریب شهیمثل هم نیآرشاو

 .ختیریم شیپا

به  نینگاه مهربان آرشاو ریآمد و ز رونیاز آغوش او بکه آرام گرفت و بر خود مسلط شد  یکم سویآ

 سمت اتاقش رفت تا آماده شود.

را  شانشیپر یبه تن کرد و موها یدینبود لباس ساده و سپ رونیب یو بند جامعه دیدر ق گریکه د نباریا

 شانه زد.

 ریو به ز خوردیهم سر م نشیقلب غمگ د،یلغزیدر هم گره خورده م یآن تارها نیشانه که ب یهادندانه

 .شدیم دهیکش

 ...دیکشیاو را شانه م یموها شهیهم ایمان

 ...دیکشیخزانش را شانه م یموها

 ...دیکشیرا شانه م لگونشین یموها

 خاک سرد خفته بودند... ریاز او چشم بسته و ز شیهایو مادرانگ ایحاال مان و

 آورد. نییبغض کرد و شانه را پا ارادهیب

 ه؟ی"_مامان... خدا چه شکل

 دلم؟ زیباشه عز یچه شکل ی_تو دوست دار

 گل باشه... قشنگ و خوشبو! هیمن دوست دارم مثل  ؟یخندی_بگم نم
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 !هی_پس قطعا همون شکل

 خدا تو آسمونه؟ یگی_مگه تو نم

بزرگ و  یایدر یزار... چه تودشت و الله یخدا هست، نه فقط آسمون. چه تو ی_هر جا رو نگاه کن

از خدا تو  یرد هیحتما  یکه قشنگ باشه و تو عاشقش باش یزیقلبت! هر چ یقشنگ... چه تو یآب

 وجودش هست!

 خدا مثل تو باشه... خوامی... گل نه مامان... من... من مهینطوری_پس اگه ا

 _من؟! چرا؟؟؟!

نگ باشه... مهربون که من دارم مامان... کاش خدا مثل تو باشه... قش یهست یزیچ نی_تو قشنگ تر

 که بخوام بهم بده! امیباشه... هر چ شمیپ شهیباشه... هم

 گهیبرسه که من د یروز دیات بشم... شاو ساده کیدل کوچ یفدا باترهی_خدا از منم بزرگتر و ز

 هست..." شتیپ شهیخدا هست... خدا هم ینباشم ول شتیپ

 یو پژمرده دهیصورت رنگ پر ریو او به تصو ختندیریم نیبه زم یآوربا سرعت سرسام شیهااشک

 .ستینگریم نهیخود در آ

 کرده بود... یمادر شیبرا شتریب یاز هر زن یمادر او نبود، ول ایمان

 شیاز پ یارا از دست داده بود که تمام لحظات عمرش را کنار او سر کرده و لحظه یمادر سویآ

 ..پر افتخارش تکان نخورده بود. یچشمان غم زده ول

 داده بود... ادشیخوردن را  نیو بلند شدن بعد از هر زم هایستادگیتمام ا ایمان

 نبود... گریحاال د و

 بود و نبودها آتش به جانش انداخت و حالش را زارتر کرد. نیا

 را گرفت با عجز ضجه زد. زیم یشد و لبه خم

اشک به چشمانش  یادوست و دشمن ذره پوشاهیس یهاآن آدم ینتوانسته بود اجازه دهد که جلو روزید

 .کردیم ینیدلش سنگ یبر رو یبزرگ ینکرده یهیبدود و گر

 شیهااشک یاز پشت پرده لمیف کی نیمانند سکانس غمگ مارستانیتخت ب یجان دادن او رو یلحظه

 .شکستیو قلبش را در هم م کردیگذر م

در آغوشش از دست داد، تا آخر عمر از خاطرش  شهیهم یکه رامونا را برا یصحنه را مانند روز آن

 .آوردیقلبش را به درد م یادآوریو با هر  شدیپاک نم

 بود... یزیمادر بد چ نبود

 ...کردیم ینبود مادر با نبود خودت برابر یبود، ول اتهیپدر مانند نداشتن سا نبود
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اش نسبت به او پس افکارش رنگ حد و اندازه یب یو عالقه ایمان یجلو لگونین یهاطنتیزد و ش یهق

 گرفت.

 ...لگونین آخ

 کم نگذاشته بود را شکست... شیکه از مادر برا یبد دل زن چه

 بکند... ایوقت نتوانست با مان چیکه او ه یکار

 رفت. رونیانداخت و ب شیموها یرو یدیرا پاک کرد و شال سف شیهااشک یمعطل قهیاز ده دق بعد

 بود... ادیز هیگر یدر محفل و کنار آرامستان او وقت برا آنجا

 نیزم شیهاییپروایرا گرفت تا بخاطر ب اشیشانیرا صدا زد و دست دختر ماه پ رانیو م خزان

 نخورد.

خانه را  یگوشه یخال لچریو یقیاز او نداشت و با حسرت عم یهم دست کم رانیحال م اما

 .ستینگریم

 در اتاقش را بست و به مادر و خواهرش ملحق شد. یادیتعلل ز با

 منتظرش بودند. نیو پرهام کنار ماش وآنیبه همراه  نیآرشاو

 کند. نیها را سوار ماشرا تندتر برداشت تا به آنها برسد و بچه شیهاقدم

 شده بود. مانیتر پشلباس گرم کی دنیداشت و او از نپوش یسوز سرد هوا

 است. ختهیبه هم ر لیدلیهوا چرا ب دانستینم

 و با اخم به داخل خانه برگشت. دیرا فهم نیا نیآرشاو

 انداخت. سویآ یهاشانه یبرگشت و آن را مانند شنل بر رو یاو ساده دیبعد با بافت سف قهیدق چند

 .دیچیتشکر کرد و بافت را به دور خود پ یفتگیبا ش سویآ

 گرفت. یتعارف کوچک کنار او جا کیهم بعد از  وآنیپشت فرمان نشست و  پرهام

 باشد. شیهاکنار بچه نیعقب ماش دادیم حیترج سویآ

او را بغل کرد و دست نوازش بر سرش  گریبار د دادیرا در چهره نشان نم اشیکه نگران نیآرشاو

 .دیکش

از او فاصله  یلیمیداد که لبخند بر لبانش آورد و با ب یرا خوب تسل سویآ یاش به قدربدرقه نیا

 گرفت.

 .دیرا به آغوش کش رانیاز دو طرفش خزان و م سویکه شد پرهام حرکت کرد و آ نیماش سوار
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آرام  اریو بس اطیرا با احت یخاک ریاو مس یبعد از تمام شدن جاده، بخاطر مراعات حاملگ پرهام

 .رفتیم

 جوابش را داد. سپاسگزار نگاهش کرد و پرهام هم با تکان دادن سر نهیاز داخل آ سویآ

 .شدیم تریتر و طوفانهوا گرفته شدندیم کیبه عمارت محفل نزد شتریچه ب هر

 پرهام هم در آمد: یکه صدا ییجا تا

 افتاده آخه؟ یچه اتفاق نجای_ا

 خود انداخت و با تعحب گفت: یبه گوش ینگاه وآنی

جواب! تو اون عمارت چه  تا تماس بدون... چهاردهدیمن... بهشون گفته بودم بهم زنگ نزن ی_خدا

 خبره؟!

نداشت و از مغز  نیماش فیخف یهابه تکان یربط چیرفت که ه یاهیان چنان س سویآ چشمان

 .گرفتیم امیمغشوشش پ

گفت: "به  یدارخش یو سر خورده دیناام یو صدا دیاش دوبسته شده یهاپشت پلک یمحو ریتصو

 رو از دست داد..." یرهبر گاهیجا دیبانو الماس خبر بد

 چه کار کند. دانستیو وحشت زده شده بود و نم ریغافلگ

 .زدیو به او تلنگر م کردیم دادیدر وجودش ب شیاز پ شیحاال ب دیجوشیکه در دلش م یشور

 ضربه زد. تریانداخت و هر بارمحکم و کار نیبارها و بارها در ذهنش طن امیلیو یصدا پژواک

 برخورد کرد. یشدت به عقب برگشت و به صندل شد و با لیبه جلو ما سرش

 .دیو پرهام را به مست خود کش وآنیو خزان را از جا پراند و حواس  رانیم اشیناگهان واکنش

نجوا  دیلرزیم دیقلبش قرار گرفته و مانند ب یکه رو ینفس زنان چشمانش را درشت کرد و با دست سویآ

 زد:

 ...دمیترسیکه ازش م یزیهمون چ_افتاد... باالخره اتفاق افتاد... 

درختان سر به  انیچشم از مقابلش بر ندارد و فرمان را با دقت م کردیم یدر همان حالت که سع پرهان

 و آشفته گفت: یعصب یابا چهره گرداندیم دهیفلک کش

 افتاده؟ ییچه اتفا سو؟یآ یگیم یدار ی_چ

 کرد. یافرو نرود و ناله یجلو یدو صندل نایبا سر م جهیدستش را به در گرفت تا از شدت سرگ سویآ

و افکارش  دادیدر مغزش جوالن م یقابل باور ریبه طرز غ سابقهیقدرت بزرگ و ب کیحضور  حس

 .زدیرا به هم م

 را بشنود و بفهمد... ندهیگو یهاحرف یدایخش خشش اجازه نم یبود که صدا یویراد مانند
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 گفت: یملموس یقراریب با

 هام...جون من و بچه یمون برگشته... بالپرهام... خاله_اون برگشته 

 برگشتند. شانیترمز زد که همه با فشار به جلو پرت شدند و دوباره سر جا یچنان محکم رو پرهام

 در هم گفت: یااو را متوجه نشده بود سر چرخاند و با چهره یهااز حرف کی چیکه ه وآنی

 ؟ی_ک

 زد: ادیبا وحشت فر سویآ

 _مانترا!

 رساند. نیکرد و به زم ادهیپ نیرا از ماش سویآ یو اضطراب شیهر حس تشو ایبود  ترس

و  بیها تضاد عجو قار قار کالغ دادیدرختان رخ نشان م یبزرگ محفل از ال به ال عمارت

 شده داشت. داریبا درختان به شکوفه نشسته و تازه از خواب ب یآوردلهره

 دهید دیاز نور خورش یاروزنه چیاطرافشان انداخته بود و ه عتیبر طب یشتز یهیسا یخاکستر آسمان

 .شدینم

 حاکم بر فضا گوش سپردند. یعاد ریو به جو غ ستادندیو پرهام دو طرفش ا وآنی

 را قفل کرد تا همانجا بمانند. نیدر ماش رانیو هشدار به م هیبرگشت و بعد از چند توص پرهام

 و پرهام به راه افتاد. سویجلوتر از آ وآنی

 زد: ادیرا حس کرده ناخودآگاه فر یکه همان لحظه وقوع خطر سویآ

 _نرو... نرو... جلو نرو...

 شده بود... رید یول

را در نطفه خفه  سویآ غیبا گوشت انسان ج یبزرگ زیسخت و نوک ت زیآور برخورد چضعف یصدا

 به آغوش گرفت. وآنی یدهیدر هوا خشک کریپرا پشت به  سویو آ دیکرد و پرهام را به سمت او کش

را تکه پاره کرد  وآنیکه شکم  یاز برخود شئ مشابه همان سویمحافظت آ یبرا یاراد ریواکنش غ نیا

 در شکم او حلقه شد. یو بچه سویبه دور تن آ دهیبود و دستان پرهام محکم و هراس

 حبس کرد. نهینفس پرهام را در س نیبر زم وآنی جانیب کریافتادن پ یصدا

 برگشت. وآنیرا رها کرد و به سمت  سویآ دیبا ترد فتادین یگذشت و اتفاق هیچند ثان یوقت

 لرزان را پشت سرش پنهان داده بود. یسویهمچنان آ اما

 شدند و شکم او را نگاه کردند. کیمحتاط و آرام به جسد نزد ییهاقدم با

 پرهام چنگ زد. راهنیو با وحشت از پشت به پ دیدوباره نال سویآ
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 کرده بود. یجار نیزم یاز خون رو ییایرا شکافته و در وآنیبدن  یو نسبتا بزرگ زینوک ت خی تکه

دشمن خطرناک رادر آن اطراف رد کند  کیاحتمال حضور  کردیم یسع انهیمتوحش پرهام ناش یصدا

 ربط دهد: یدلخراش داخل یحادثه کیو به 

 کنن؟یدارن م یو پادرا... چه غلط _کارن

 .دیخود کش یآن چشمان دو دو زن پرهام را به سو ینیناباورانه نگاهش کرد و سنگ سویآ

 و وحشت بود گفت: رتیاز سر ح یاخنده با

 هاست؟چارهیسر اون ب ریز یکنی_واقعا فکر م

 .دیپرهام مچ او را گرفت و به سمت خود کش دست

 و سردرگم گفت: یعصب کالفه،

 ؟یکن یتونیم االرضی_ط

 ... وضعم؟نیگرفته؟ با ا تی_شو... شوخ

 _باشه... پس پشت سرم بمون و آروم قدم بردار.

 .دیرا به دنبال خود کش سویمعترض و مخالف او بلند شود به راه افتاد و آ یصدا نکهیقبل ا پرهام

را  یطانیو ش دیپل یهاخنده نیطن شیهاحساس گوش یهاو پره دیپریم یعاد ریغ یاز ترس سویآ پلک

 .کردندیدر اطرافش حس م

با آنها سر  یو از به وحشت انداختن و باز زنندیدور و برشان پرسه م یموهوم یکه موجودات انگار

 .ندیآیم فیک

 .آوردیخود نم یبه رو یزیاو چ یول کندیپرهام هم آنها را حس م ییکه حس شنوا دانستیم

و به  رندیموجودات قرار نگ نیا فیکث یهایهدف شوخ وآنیکه آنها هم مانند  کردیخدا خدا م فقط

 راه کشته نشوند! یانهیم دهیو ماجرا را نفهم دهیعمارت نرس

که  دادیشان مبه وجود سرما زده یاندک یدلگرم نیعمارت هم مشخص بود و هم اطیدر بزرگ ح حاال

 ...رسندیسالم به مقصد م

آن دو به راه  یکه برا یوحشت یمانترا از دور آنها تماشا کرده و به باز یدایناپ یهاکه چشم تنددانسینم

 .خنددیانداخته بود م

 و با دلهره گفت: ستادیا سویناگهان آ دندیعمارت که رس یجلو

 هام...بچه شیبرم پ خوامیبرگردم پرهام، م خوامیو خزانم تو جنگلن... من م رانیهام... م_بچه

کدوم از ما تو محفل جواب ندادن... اما اگه  چیه ی_صبر کن صبر کن. دوستات تا حاال به صدا زدنا

 !گناهتیب یهامحافظت از بچه یان... حداقل براحاضر و آماده نجایاونا ا ی... تو بخواانیم یتو بخوا
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و  یدنیدشمن ناد نیبا ا دنیجنگ یرا برا گرید ینژادها توانندیکه نم دانستیخوب م سویهم مانند آ پرهام

 ناشناخته فرا بخوانند.

به همراه  ینیجنگ نامعلوم تبعات سنگ کی یبود و مجبور کردن متحدان برا عتیطب نینقض قوان نیا

 داشت.

از آنها را فرا  یکیو  دادیم تیخزان رضا رانیبه همان همان درخواست مراقبت از م دیبا پس

 .خواندیم

 .دیجنبینم یزیو چ زدیپرنده پر نم کیهم که شده  ییدلخو یبرا یاطرافش حت در

 و تمنا آتور را صدا زد. یرا بست و ناتوان شیهاچشم

 .خواندیاو را نزد خود م رانهیحق نطوریبار بود که ا نیاول

 دستانش آتش زد. یو رو دیکش رونیاش باز داخل چکمه یرنگ یاپر قهوه بعد

 زد: ادیفر سویسرشان بال زد و آ یباال الجثهمیعظ یمحض خاکستر شدن پر عقاب به

 تنها موندن... شناسمشیکه نم یدشمن نیبال... فرزندان من ب زیبگو بره به جاده ت ونای_به 

 .کردیرا خبر م ونایگونه  نیداشت ا ازین یوقت که به کمک فور هر

را نزد خود نگه دارد و در  وانیح یبود که حق داشت پرها یتنها کس سویبود و آ ونایبال متعلق به  زیت

 آتش بزند. یمواقع ضرور

 یحرف شنو سویاز آ ریبه غ یمتحد از کس ینژادها گفتندیم هایمحفل یبود که همه نیخاطر هم به

 ندارند.

کوچکش  یهابچه یبرا یپشت سرش دعا کرد که اتفاق سویسرشان محو شد و آ یبال از آسمان باال زیت

 .فتدینگهبان جنگل ن ونایو 

 کند. شیموها یرا پشت سرش احساس کرد و شالش را از رو یآرام و سرد وزش

 .دیکش نییبه موقع آن را در هوا گرفت و پا پرهام

 کرد و همانجا نگه داشت. کیخود نزد ینهیاو را به سمت س سویحلقه کردن دست راستش به دور آ با

 جوان؟ یبانو دی_من رو خواست

 حد خوشحال نشده بود. نیآتور تا ا دنیوقت از د چیه سویآ

 .ستندیآن همه هم تنها ن گریکه د کردیداشت و فکر م یشتریب تیاحساس امن حاال

 سر محفلم اومده؟ ییافتاده؟ چه بال یچه اتفاق نجایا یبه من بگ یتونی_بله آتور... تو م

شنل پنهان  ریدر ز شیهامتر در هوا شناور بود و صورتش هم مانند دست مین یآتور به فاصله بتیه

 بود.
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 تکرار کرد: یمملو از نگران یبا نگاه سویآ

 _آتور؟

 به شما بگم... یزیچ تونمی... نمدی_من رو ببخش

 کرد: هیمات ماند و وا گو سویآ

 ؟ی_چ

 از قبل شد. تروسیما سویبا تاسف سر تکان داد و آ آتور

 را باال برد: شیولوم صدا رانهیدلگ

 نیندارم؟! ا یبراتون ارزش گهیو د یدیکش نییپا یرهبر گاهیخودم منو از جا از خبری_نکنه تو هم ب

نفر  یشرمیهر شخص، با ب دنیبا به قدرت رس نکهیا نه؟یآتور؟ واقعا ذات شما ا یبود رسم وفادار

 یکه رهام به درک واصل شد و شما جلو یاهمون لحظه د؟یسراغ قدرت جد دیو بر دیرو رها کن یقبل

 ... همون لحظه آتور!دونستمیم دیبا نیکرد میمن تعظ

شروع به  یبلند یهااو برداشت و بعد از کنار زدن پرهام با قدم یرا از رو نشیو غمگ یشاک نگاه

 حرکت به سمت عمارت کرد.

 قد علم کرد و راهش سد شد. شیآتور جلو اهیو س کیتار بتیمانده ه یقدم باق ده

 و مکدر به قامت بلند و ترسناک او نگاه کرد و منتظر حرفش ماند. آزرده

 .گرفتیرا نم شیجلو لیدلیب آتور

 .میها نداردر قبال خدمت به انسان یافهی_ما وظ

 ندارد. ییابا زیچ چیکس و ه چیانگار از ه ایدن نیآنقدر آرام و رازآلود و صبورانه بود که در ا لحنش

داشتند که  یادیقدرت ز یخدا نبودند، ول یکرده زیها عزمانند انسان دیشا هاهیهم بود... نژاد سا نیهم

 !افتادیهم به حسرت م سویآ یگاه یحت

 شد و گفت: رهیکاله شنل خ ریاو در ز یدایبه صورت ناپ دهیرنج سویآ

 !ستیتو ن یادآوریبه  یازین دونم،یم نویآتور... خودم ا نطورهی_هم

تر از ده برابر بزرگ ی. شما که قدرتمیانتخاب کرد یدوست یرو برا_اما ما بعد از رهام شما 

طلب و و قدرت ندیذات ماست... ما تا قبل از شما طرفدار صفات ناخوشا نی. بله انیبرادرتون داشت

 یهاتیبه خصوص دیهم که دار یو اون زهیناچ اریبس اریکه در وجود شما بس یزیچ م،یبود صیحر

 نه؟یاز ا ری... غدیحال انتخاب ما بود نینه بد! با ا شهیم یخوبتون منته

 یبردارم... بحث سر پادشاه انیآتور؟ من مجبور شدم برادرم رو از م یذاریرو سرم منت م ی_دار

 بشه! گرانیاومد سرور د رونیاز جنگ زنده ب یو هر ک میفتیبه جون هم ب یوحش واناتینبود که مثل ح
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 بشه! نی_ممکنه بعد از ا

 ؟؟؟ی_چ

 م؟یداد یبانو... به نظر شما ما چرا با شما دست دوست دیسوال جواب بد نی_فعال به ا

 د؟یدیترسی_چون از من م

 .ری_خ

 بودم؟ تری_چون قو

 .ری_خ

 ؟ی_پس چ

 شد. ترکیبه او نزد آتور

 .دیدیآور دهانش را خوب مو شکاف رعب دیکشیوجود او را نفس م یسرما سویکه آ کینزد آنقدر

 او را لمس کرد. یدهیو خشک حرکتیدست ب یو کدر آتور باال آمد و بازو دهیچروک دست

 از خود در آورد. ینیخشمگ یپرهام از کوره در رفت و صدا یحس نکرد ول یزیچ سویآ

 شده با نجوا گفت: خکوبیم یسوینکرد و رو به آ یابه او توجه آتور

و ترسناک و قدرتمندتون از ما نشات گرفته...  کیتار یمهیاز شما متعلق به ماست... ن یمی_چون ن

و  بایز یشما... شما بانو یشد... ول اهیبود و بعد س دیاز شما بود چون اول سف ترفیرهام ضع

... از هاهیسا... از جنس دیو از جنس ما هست دیمتولد شد مهین نیکه از بدو تولد با ا ییافسونگر! شما

تعادل برقرار  کتونیروشن و تار یمهین نیکه بر ما غلبه و ب دیبود ی... شما انسانهایکیجنس تار

 میبود... حاال تصم دهیاون رو ند ریتا به حال نظ یعمر دراز و طوالن نیکه نژاد من با ا یزی. چدیکرد

 نیمثل برادرتون ا یکیتا دوباره  دیکنار بکش ای دیموندن تو راس قدرت بجنگ یبا شماست که برا

 !ارهیرو به دست ب گاهیجا

 فاصله گرفت و دست او را رها کرد. سویو با صالبت از آ آرام

 نیبه مورد اعتمادتر دیبا یحل مشکل به ظاهر سخت به قلب محفلت نگاه کن... گاه ی... برای_و راست

 تموم حرف من بود ماه خاموش... نی! ایهم شک کن کانتینزد

 .خوردیداشت تکان م سویآ یاز کار افتاده دست

 ...یو عصب دیشد دنیمانند لرز یزیچ

 آن را باال آورد. یشد و در کمال ناباور رهیشوکه به دست خود خ سویآ

 !دادیداشت حرکتش م واقعا

 فشرد. نهیشد و سر او را به س داریب سویدر نگاه آ دهیاز وحشت خواب یمات و مبهوت بود ول پرهام
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 .دیلرزیداشت م سویتمام بدن آ نباریا

 بس آرام و نفوذ کننده گفت: ییاش کرد و با صداو شکم نسبتا باال آمده سوینگاه آخرش را به آ آتور

 یاندهی... آهیو گرم ییروشنا دینو اتیشانی_مراقب فرزند در راهت باش... اون بر خالف دختر ماه پ

 در انتظار دخترانته... دهیچیپر تنش و پ

 از آتور نبود. یخبر گریبعد، د هیثان چند

زده نشست و دست چپش تا  خی یآمده ول رونیتازه از خاک ب یهاچمن یبه همراه پرهام رو سویآ

 مقابل صورتش باال آورد.

 بخاطر شوق هستند تا ترس... شیهااشک دانستینم

را  زیرا تکان بدهد و با آنها لمس همه چ اشدهیحالت شبانه انگشتان خشک رییبدون تغ توانستیم او

 احساس کند.

 از گذشت ده سال... بعد

کند  دایپ شیبرا یاو رو کرد تا چاره ریکشور را ز یهامارستانیتمام پزشکان و ب نیکه آرشاو یسال ده

 ...جهیبار نت کیاز  غیدر یول

لمس دست آتور دوباره قوت را به دستان خود برگرداند و مثل قبل  کیحاال او توانسته بود فقط با  و

 باشد...

 معجزه نبود؟! کی نیا

 یاش را به شانههم فشرد و با هر دو دست گردن پرهام را بغل کرد و چانه یرا رو سشیخ یهاپلک

 او چسباند.

 .دیرا بوس شیبا شعف پشت او را نوازش کرد و چند بار موها پرهام

 پرهام... آروم باش آروم جونم... زی_آروم باش عز

 !ستمیناقص ن گهیشب بشه... د نکهیبدون ا... دمی_خوب شده پرهام... دارم حرکتش م

 ...ی... تو از اولم ناقص نبودنمیبی... دارم مدونمیم دونمی_م

 _پرهام...

دو دست قاب  نیرا ب انشیصورت گر شیسر او را از خود فاصله داد و بعد از کنار زدن موها پرهام

 گرفت.

 _جان؟ جان پرهام؟

 ...ترسمی_م

 درت نداره؟که نصف تو هم ق یاز کس ؟ی_از چ
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 ...دارهینقاب قدرت نگه م ریکه بد بودنشو ز ی_از کس

 آرتا! یکرده زی... دختر رامونا... عزییایآند ی. تو نوهسویآ ی_تو شجاع

 هم فشار داد و بغضش را پشت آنها حبس کرد. یرا رو شیهالب سویآ

به سمت عمارتش قدم  یشتریب یزهیو انگ یبا ترس کمتر نباریکمک پرهام دوباره بلند شد و ا بل

 برداشت.

 ...گفتیراست م آتور

 بکشند. رونیکه متعلق به او بود را از چنگش ب یزیتا چ دیکشیکنار نم هایراحت نیبه هم سویآ

 قول پادرا او قدرت را دوست داشت... به

 قدرت بود... یتشنه او

 _بانو الماس!

سبز شد و خود را به آغوش او  شیجلو یچون هاندا ناگهان دیگذاشت را ند اطیکه به داخل ح یقدم نیاول

 انداخت.

که انگار  ختیریداشت مانند مادرش مقتدر و خوددار باشد حاال چنان اشک م یسع شهیکه هم ییهاندا

 را... یزیعز

 :دیبند آمد و با چشمان گرده شده نال نفسش

 _آدام!

 گفت: هیخود را به او فشار داد و با گر شتریب هاندا

خونه هم طانیش هیبا  خوامی... من نمریمون رو ازش پس بگکن بانو الماس... خونه رونشیب نجای_از ا

 باشم...

 او را از خود جدا کرد و با گرفتن دامن بلند لباسش، دوان دوان خود را به آدام رساند. یبا ناراحت سویآ

تا خود  کردیدر هم و نگرانش به او کمک م یبود و با چهره دهیسرش رس یباال سویزودتر از آ پرهام

 دهد. هیتک واریرا باال بکشد و به د

 شد. رهیاو خ یکنار آدام زانو زد و به پهلو سویآ

 نشست. گرشیآن سرخ سرخ بود طرف د یغهیکه ت یو خنجر یبا دستان خون هاندا

 بود... یاراد ریخارج شد غ سویپر درد آ یکه از گلو یآه

و چشمانش با  دیکش رونیدست هاندا ب انیبه او بود را از م یاز وفادار یانشانه آدام را که یخنجر

 آن و زخم آدام به حرکت در آمد. یخون رو نیعذاب ب
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 کرد؟یبخاطر او خود را فدا م دیبا یمرد تا ک نیا

 و آشفته گفت: دیآدام کش یبه صورت عرق کرده یدست پرهام

 کجان؟ هیپس بق ؟یروز افتاد نیشده مرد؟ چرا به ا ی_چ

 دار جواب داد:او خش یبه جا هاندا

 ...وجدانی... سنگدل برحمیسرش بمونم... زن ب ی_فقط به من اجازه داد باال

 بند کرد و با بغض گفت: سویآ دیآلودش را به لباس سپخون دست

 کنم... هیگر یدیسر مزار جد خوامینم گهیرو از دست دادم... د ایلیچند ماه خ نی_تو ا

 .دیو با اندوه سرش را بوس دیاو را به آغوش کش سویآ

 .زدیو گره م چاندیپیرا به دور زخم آدام م سویشال آ پرهام

 فرو خورده گفت: یخشم با

 زده؟ بیهم آس یاگهی_به کس د

 : فعال نه...هاندا

 فعال نه؟ یچ یعنی_

 هق زد و جواب داد: هاندا

سرد شد و ازش رو برگردوند!  شی.. اما هر بار آتکرد بسوزونه. ی_تمام خنجرها رو جمع کرد و سع

که بخواد طرفدار  ی... هر کسرهیمیهمراهش نگه داره م یها رو از رهبر قبلاون نشونه یگفته هر کس

 بمونه! یبانو الماس باق

با  یعنصرش نسبت به او بود، ول یکه اشاره به وفادار شدیاول او دلگرم م یتازه داشت از جمله سویآ

 .دیحرف آخر هاندا تنش سرد شد و روح از تنش پر کش

 .ستینگریهاندا را م دیشنیکه م یزیپرهام هم سرش را باال آورده و ناباور از چ یحت

 !؟ی_رهبر قبل

رو از  گاهشیکه جا دیبشن و جنگ نکنن... گفت به بانو خبر بد میاز همه خواستن تسل امیلی_جناب و

 دست داد!

 تکرار و تکرار شد... سویدوباره در سر آ امیلیو یسر خورده یصدا

 .ستادیسست و کج سر پا ا ییگرفت و زانوها نیرا به زم دستش

 از حرکت کردن دست چپ او مبهوب مانده بود. هاندا
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قرار  نیزم یرو یو با حالت بد شدندیگذاشته م شیپ یگریپس از د یکیکه  ییهابا همان قدم سویآ

 عمارت برسد. یتا به ورود رفتیجلو م گرفتندیم

به سمت  کردیکمک م شیهااز شانه یکی ریبلند کرده و با گرفتن ز نیزم یهم آدام را از رو پرهام

 عمارت گام بردارد.

 ...امیلیبسته بود از کار و خی سویآ قلب

 دوستش داشت... اندازهیکرده بود و ب یپدر شیمدت برا نیکه در ا یکس

جور در  امیلیو تیرا به او بچسباند چون اصال با شخص ییو دورو انتیخ یهاواژه خواستینم

 ...آمدندینم

 داشت؟ یگرید لیدار چه دلزدن حرف زخم نیا پس

 رو شد.بهرو کلیعبوس و درشت ه یو باال رفت با مرد دیکه رس وانیا به

ساختمان شوند  وارد خواستندیپرهام و آدام م یوقت یکنارش عبور کرد و پا در عمارتش گذاشت ول از

 رو به آدام گفت: ظیراهشان را بست و با غ

 نه... نی_ا

 واریو چند بار به د دیمرد را چسب یقهیآدام  یطاقت از کف داد و بعد از رها کردن شانه گرید پرهام

 .دیکوب

 :دیاش خروشهم چفت شده یرو یهادندان نیکرد و از ب کیرا به صورت زمخت او نزد صورتش

و خون به راه  ادیسگم باال ب یاون رو نجاینکن هم یزاده... کارام حرومبه خونتون تشنه شمینجوری_هم

... تو و اون آقا باال سرت نداره! تن لشتو بکش کنار یبرا یعاقبت خوب چیبندازم که مطمئن باش ه

 زود!

 برگشت.به سمت آدام  یارا با ضرب به عقب هول داد و بعد از رد و بدل کردن نگوه خصمانه او

 برداشت و به همراه هاندا وارد عمارت شدند. واریاو را از د یهیتک

 شد. رهیمقابلش خ یبه راهرو یدگیفایشده دوباره برگشت و با ب خودیمسخ و از خود ب سویآ

 کردند. تیهدا یشدند و او را به سمت دهیکش نیزم یرو شیپاها دوباره

 که دادگاهش کجاست... دانستندیم انگار

 هم برسند. هیو صبر کرد تا بق ستادیا یدر بزرگ و باشکوه تاالر اصل یجلو

 به در بسته. گرشیلباسش بود و نگاه و ینگاهش به خون رو کی

 ...ستیدر انتظارش ن یپشت آن اتفاقات خوب دانستیکه م یدر

 در را هول داد. یلنگه کیشکمش گذاشت و با دست چپ  ریراستش را ز دست
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مراقب فرزند  کردیم هیداشت که توص ادیآتور را به  یهشدار دهنده یرمزآلود و صدا یهاحرف هنوز

 در راهش باشد...

 .کردیعوض م زیبا قدمش سرنوشت او و محفل را ن دیکه شا یفرزند

 و درشت محفل بود. زیر یتمام اعضا زبانیوسط تاالر م لیطو زیم شیرو یجلو

 کارآموزها... نیترساده یحت

 یکه متعلق به او بود نشسته و با لبخند یتخت یحال آشنا بر رو نیو در ع بهیغر ینها زندر راس آ و

 .کردیفاتحانه نگاهش م

 ...تیو بدن یموذ یلهیآن دو ت خیم رانشیدر شل شد و نگاه ح یاز رو سویآ دست

 نکرد... دایشباهت با خواهرش رامونا م یازن ذره یدر چهره گرانیبر خالف د یول

 !؟ی! باالخره اومدامیفرار زیعز یخواهر زاده_سالم 

پر از استهزا  یبلند شده با لحن شیکه از جا کردینگاه م ییو شوکه به مانترا ستادهیهم کنار او ا پرهام

 .گفتیآمد مبه آنها خوش

 تر شد.پررنگ شیهالب یرو یو خنده دیپرهام چرخ یمانترا رو نیزبیچشمان ت نباریا

 االن چند سالته؟! یپسر! راست ی! چقدر بزرگ شدنیرو بب نجای_اوووه... ا

 کارآموز گفت: نیترکیو رو به نزد دییدندان سا پرهام

 از پرستارها هم باهاش برن. یکی. فلور و دی_جناب آدام رو به درمانگاه ببر

 نزاکتیب نقدریمحفل روشن بشه. تو که ا نیا فیکه تکل یتا وقت زم،یپرهام عز رهینم ییجا ی_فعال کس

 پسرم! ینبود

 گفت: یآلودخشم ادیاز کوره در رفت و با فر پرهام

 _به من نگو پسرم! وجود نحس خودت رو به ما نسبت نده!

 داد. زیآمجنون یتیرا به جد شیرنگ باخت و جا یپر تمسخر مانترا آن نگاه

 گفت: یشد و با سرد رهیدر چشمان آنها خ یمدت

 .دینی_بش

 برد. یخال یصندل نیترکینداخت و آدام را کشان کشان به سمت نزدا نیزم یرو یتف پرهام

 هم به دنبالش رفت. هاندا

آلود اشک یبود حاال با چشمان ختنیفرو ر یهمسر و دخترش در آستانه دنیکه تا قبل از رس تیآفرود

 .کردیو پرهام را نگاه م سویقدردان آ یول
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 استوار و محکم به سمت مانترا حرکت کرد. ییهاخود را نباخت و با قدم گریدفعه د میا سویآ

 .کردیرا آب م نیو سطح زم هاشهیتام ش خی ینامرئ یرا باال برده و با آتش شیهاراه دست نیب

 وجود نداشت... یسرما زدگ یبرا ییعمارت او جا در

انترا بود اصال به مذاق م یاول کار دنیو شاخ و شانه کش فیخف ییقدرت نما کیکارش که مانند  نیا

 را در هم فرو برد. شیهاو سگرمه امدیخوش ن

 .ستادیاو ا ینهیبه س نهیاز سکو باال رفت و س سویآ

 آنها زوم بود. یرو هایتمام محفل نگاه

 خوشحالم خاله... دنتی_از د

اش را زد و جمله یپوزخند سویخود به لب بنشاند که آ ییکذا یخواست دوباره از آن لبخندها مانترا

 کرد: لیتکم

و با  دهیاش رو به گند کشخواهرزاده یکه در عرض شش هفت ماه زندگ یخوشبخت نه... زن ی_ول

 با من نداره! ینسبت خون چیه کنه،یاون نشسته و از باال نگاهش م یافتخار جا

 او را برانداز کرد. دهیباال پر یو با ابروها فتادیاز تک و تا ن مانترا

 ...دیبگو خواستیدست خودش بود، بگذار هر چه م زیهمه چ اریکه اخت فعال

 دور جمع را از نظر گذراند. کیبه لب نشاند و  روزمندانهیپ ینگاه

 گفت: ظینگاه او را دنبال کرد و با غ ریهم مس سویآ

 نجا؟یا یجمع کرد یچ یرو برا نای_ا

 کنن. ی_که قضاوت و داور

 است. دهیوانمود کرد که انگار نشن یطور سویآ

 ...دیرسیخنده دار به نظر م اریحرف از نظر او بس نیا آخر

 کار کنن؟! ی_چ

 رفت. نییها پااز کنار او گذشت و از پله مانترا

 .شدیم دهیپشت سرش کش اهشیلباس بلند و س یدنباله

 .ستادیا تیتکان نخورد و همانطور پشت به جمع شیاز جا یاذره سویآ

 ...شیهادست یول

 .کردندیم هیگر شیهاشده بودند و استخوان چاندهیآنقدر محکم در هم پ انگشتانش

 و با لبخند گفت: ستادیسمت راست نشسته بود ا فیکه اول رد یامیلیکنار و مانترا



 

 behtarinromanha.irبرای دانلود جدید ترین رمان ها به وبسایت بهترین رمان ها مراجعه نمائید .                                     812

 اشر : بهترین رمان هان                          ندوری: زهرا با سندهینو                   طوفان)جلد دوم ماه خاموش( راثیرمان: م

 .دیو ما رو نگاه کن دیستیرهبر با یاون باال کنار صندل دیمشاور... شما با ستین نجایشما ا ی_اوه جا

 نبود. دهیپوش یکارش بر کس نیمشت کرد اما ا زیم یدستش را رو سویهم مانند آ امیلیو

و به  یناراض تیوضع نیکه تا چه حد از ا دانستیهم که از دل او خبر نداشت، خود مرد م یکس هر

 است. ختهیهم ر

 ...دیطلبیرا م یشتریب یهاعمارت آرامگاه یاالن قسمت پشت دیشا داد،ینم ینیدستور عقب نش اگر

 مانترا؟ نهیبش دیبا یرهبر یصندل یرو ی_اون وقت ک

 و لذت گفت: یاو با خونسرد یبه مشت گره شده رهیخ مانترا

 _معلومه... من.

 ...دیشان را نسبت به خود دو تاسف همه یدیخود عبور داد و ناام یدهیتمام حضار را از د امیلیو

 بزدل... یترسو کی ای پنداشتندیخائن م کی ایرا  امیلیو آنها

 است... یکه خود او تحت چه فشار دانستندینم

 اند...او را بسته یدست و پا نیقوان دانستندینم

 ...شدیگناهکار شناخته م کردیعمل م یلعنت یهااز قانون ریکه اگر غ ییاو

 به آدام انداخت. یچشم نگاه یگوشه از

 .دیدرخشیور مقفل بودند برق اعتماد و با امیلیو یدر چشمانش که رو یول دیکشیدرد م او

 آرام گرفت. یو قلبش اندک دیتاب امیلیبه دل و دیاز ام یاروزنه

 کار درست را کرده بود. یعنیداشت  مانیهنوز به او ا اشیمیتنها دوست و همراه قد اگر

 شد. زیکه تا آن لحظه سکوت کرده بودند باالخره صبرشان لبر رهیمد ئتیه یاعضا

 گفت: یاز آنها بلند شد و با آزردگ یکی

قصد نداره بهمون  ی... هنوز کسنمی. ببدیبا ما انجام بد دیتونستیبود که م یبرخورد نیترزشت نی_ا

و  مینشست نجایاما حتال ا میما به کشورهامون برگرد گهیچه خبره؟! قراره سه روز د نجایبده ا حیتوض

و کشتار هم  کشتکه توش  هیخانوادگ یچه جور دعوا نیبگه ا یکی. شهیباهامون رفتار م رهایمثل اس

 هست!

 شمرد و رو به مانترا گفت: متیفرصت را غن امیلیو

 !یکه تو به راه انداخت هیباز نی_جواب بده... ا

 .شدیم دهیچیپ یمانترا هم داشت کم یانگار ماجرا برا خب،

 کرد. امیلیبه و یتند نگاه
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 خودم بگم؟ ایهستم  یمن ک یدیم حی_بهشون توض

 مانتـ... ستیراهش ن نی_ا

 .گمی_خفه شو، پس خودم م

 را بست. دگانشیو د دیدر دهانش ماس امیلیو حرف

 گذرا به جانش افتاد. یهم فشار داد که تخم چشمانش درد گرفت و سردرد یرا رو شیهاپلک آنقدر

خودکارش  یبا کالفگ گشتیدور آن م تیبزرگ و جمع زیوار به دور مکه مانترا آرام و کرکس ینیح

 ...دیکوب زیم یشت و نوکش را رورا بردا

 در آمده بود. ییکار بد جا گند

 بزند... شین یچه زمان قایکه دق دانستیم مانترا

 داشت آرامش خود را حفظ کند. یو سع ستادهیانداخت که چطور آن باال ا چارهیب یسویبه آ ینگاه

 ...نشستینم نجایاز همه نگران حال او بود، وگرنه امروز ا شتریکه ب خوردیم قسم

به گذشته.  گردهیبرم زی( همه چJulia...)ایجول هیعاد یفراتر از بحث خانوادگ یزی_ماجرا به چ

 خاندان به محفل. نیا یگره خورده یگذشته

 و گفت: دیها را زده بود چهره در هم کشآن حرف انهیکه شاک یدختر

 ؟یا_چه گذشته

 و به تمام آنها نگاه کرد. ستادیا زیآخر م مانترا

 را نداشت. دنیچرخ الیزوم شد هنوز خ ییسویآ یرو سپس

بودن )منظور  هیدار و رهبر و محفل هنوز از کشور همساکه چهار مقام ی... زمانشیسال پ انی_سال

بود. اون  رهیمد ئتیخودش در ه نیاز سرزم ندهینما هیهنوز  ایآند یعنی( و مادر من ستهیکشور ترک

 چهارده سال! بایاز من... تقر ترکیسال کوچ نین من هجده سالم بود و رامونا چندزما

لبانش شکل  یرو یخاطرات گذشته پوزخند یادآوریزد و از  هیتک زیم یهر دو دستش را رو کف

 گرفت.

 ایآند تی... اما من اون زمان دست راست مادرم بودم. هر موفقادین ادتونیکدوم از شما  چیه دی_شا

 یکسان ی... من جلوذاشتمیم شیمذاکره با دوست و دشمنانش قدم پ یاون برا یبخاطر من بود. من جا

همه  ن... مکردمی... من جنگ مکردمی... من صلح مشدمیم شکشیمادرم رو نداشتن پ دنیکه چشم د

 کاره بودم!

 .شدینم دهیافراد هم در آن شن دنینفس کش یصدا یکل تاالر را پوشانده بود و حت یمیعظ سکوت

 زن بابت جنجال امروزش را بشنوند. نیا یمیقد ینهیک لیشده بودند تا دل زیها تگوش یهمه
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 ...امیلیبه جز آدام و و همه

و رو کردن تمام آثار و مستندات به جا مانده از  ریامروز مانترا با ز یکه قبل از سخنران ییهاهمان

 و پنهان کرده بودند. دهیجرا را فهمما نهایگذشته زودتر از ا

 بود. گناهیو ب خبریب یسویمحفل، خصوصا آ هیفاش شدن گذشته تماما بر عل رایز

و کمرش لحظه به لحظه  خوردیاش را مخانواده یگذشته یکه همچنان داشت چوب خطاها یدختر

 .شدیخم م شتریب

 آمده بود... مانترا

 هم آمده بود... یموقع بد

 حرف نداشت... شیزن حساب و کتاب روزها نیا

. اون نصف قدرت و فتهیخودش ب یبرا یپشت من بود تا مبادا اتفاق داشتیکه بر م یهر قدم ای_آند

 یرهایآورده بودم و مس یبه جا یفرزند فیاز وظا شتریکه براش ب یمن بود! من ونینفوذش رو مد

افتاده  اکه قرعه به نام کشور م میم کم متوجه شدروش رو هموار کرده بودم. بعد ما ک شیالعبور پصعب

بود،  یفرصت بزرگ ایآند یبرا نی! امیریمحفل رو به دست بگ یها ما پادشاهو قراره بعد از ترک

 نبود؟

 یهاداشته باشد و واکنش تک تک چهره دیتا به همه د ستادیبلند شد و صاف ا زیم یاز رو مانترا

 .ندیحاضر در تاالر را بب

 بود... دهیرس ایرامونا و آند ییرسوا وقت

رهبر  شدمیو م گرفتمیزمام امور رو به دست م نشیحساب بعد از مادرم من به عنوان جانش نی_با ا

که به  یعوض شد... روز زیهمه چ کهویمحفل... درست در راس قدرت... اما  کی! بزرگ یاصل

کنه من خونه نبودم  تمونیحما دنمونیبه قدرت رس یبرا خواستیکه م یاز کسان یکیگفتگو با  یبهانه

کاغذ مهر و  کیاز من  خبریکه ب یفرستاده بود. روز اهیتر مادرم منو دنبال نخود سو به عبارت ساده

 که قابل اعتمادتر از دخترش شده بود.  ییدانا رینامه داد دست اون پ تیموم شده با اسم وص

 

 

 را برداشت. یچوب زیم یروگره زد و فانوس  شیگلو ریرا ز شنل

 شده بود. رهیبر فضا چ یکیدر سکوت فرو رفته و تار شب

لباسش پنهان کرد و فانوس به  ریسرخ رنگ مهر و موم شده بود را ز یکه با مهر یالوله شده کاغذ

 زد. رونیدست از خانه ب

 .زدینم رونیها بخانه گریاز د ینور چیشب و ه مهین



 

 behtarinromanha.irبرای دانلود جدید ترین رمان ها به وبسایت بهترین رمان ها مراجعه نمائید .                                     815

 اشر : بهترین رمان هان                          ندوری: زهرا با سندهینو                   طوفان)جلد دوم ماه خاموش( راثیرمان: م

 غرق سکوت بود. روستا

 دنییپا یور و آن ور برا نیو سرش مدام در حال چرخش به ا داشتندیبا سرعت قدم برم شیپاها

 اطرافش بود.

 .شدیکه گرفته بود گران تمام م یمیخودش و تصم یبرا دیدیاو را م یکس اگر

 را به صدا در آورد. یو در چوب ستادیا یکاهگل یاخانه یجلو

 تا باز شود. دیکش طول

 .ستین داریکه اهل خانه ب دادینشان م نیو ا شدینم دهید یکوچکش نور یپنجره از

 .دینسبتا جوان و خوش بر و رو در را گشود و چشمان خواب آلودش را مال یمرد

 مضطربش آشکار شود. یکاله شنل را عقب راند تا چهره زن

 .دندیدرخشینور فانوش م رینافذش ز یطوس چشمان

 شوکه شد. مرد

 ...نجایوقت شب... ا نیا ؟ییتو ا؟ی_آند

 .یکنیتر آذرمان... همه رو خبردار م_آروم

 ؟یاالن تو شهر باش دیمگه نبا ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا ی_ول

 خونه هست؟ ی. کسدنتیبه د ومدمیحتما م دی. باهی_موضوع مهم

 تو. ایخواهرش که تازه فارغ شده... ب یرفته خونه هی_زک

 به دور و برش انداخت تا از خلوت بود کوچه مطمئن شود سپس وارد خانه شد. یدوباره نظر ایآند

 .کردیم ییخودنما شتریب یمحمد یهاعطر گل یدماغش زد ول رینم ز یبو

 گذاشت. یمصنوع یهابا گل یمیقد یطاقچه کنار گلدان یرا روشن کرد و باال یچراغ نفت آذرمان

 داد. هیتک یارنگ و رو رفته ینشست و به پشت ایبا فاصله از آند بعد

 ...شنومی_خب... م

 آورد. رونیرا ب میشنل برد و همان لوله کاغذ ضخ ریدست ز یوصف نشدن یبا اضطراب ایآند

 .دیراست آذرمان باال پر یابرو

 کاغذ را به سمت او دراز کرد. ایآند

 ه؟یچ نی_ا
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تر هستن. کنار تر و خطرناکمهم یلیکه توش نوشته شده خ ییزهای... اما چنامهتی_تو فکر کن وص

سر  نطوریرازش تا زمان مرگ من هم دینذار. با ونیدر م یاش دار و و متنش رو با کسخودت نگه

 بمونه. یبسته باق

 ه؟یمردن چ ا؟یآند یگیم یدار ی_تو چ

 خودش خبر نداره... یاز فردا یلطفا. کس رشی_آذرمان بگ

 گرفت. یلیمیکرد و کاغذ را با ب ینچ آذرمان

زن انداخت و مهر  یدهیبه صورت رنگ پر یسرشان نگاه معنادار یباال یچراغ نفت ینور کم سو در

 نامه باز شود. یقرمز را شکست تا لوله

 چشمانش باال آورد و با دقت شروع به خواندن کرد. یرا تا جلو آن

 نیو هراسان نامه را زمنگذشته بود که نفسش بند آمد و با چشمان گرد شده  شتریب قهیدق کی هنوز

 انداخت.

 .ستینگر ایرنگ آند یخاکستر دگانیو به د دیگردنش چرخ یرو یبه سخت سرش

 .آمدیبود، مصمم و صبور به نظر م دهیخواب شیکه انتها ینگاه با وجود ترس آن

 را لعنت کرد. طانیلب ش ریو ز دیبه صورتش کش یدست آذرمان

 ه؟ی_نظرت چ

 برو... نجایرو بردار و از ا نی_ا

و جنگ دخترام  رمیکه من بم ی. تا وقتمونهیتو م شیهم پ نامهتیوص نی. ارمینم یی_نه آذرمان، من جا

 من شروع بشه... ینیسر جانش

و اونم مانتراست، دختر بزرگت.  نهیتو بش یجا تونهینفر م کیقانونه که فقط  نیآخه زن؟ ا ی_چه جنگ

 تر...و مناسب ترقیاز همه ال

 نیاز سرزم ا،یاول دن یدار و بانومادرش گذاشتن بود که چهار مقام یمناسب جاپا یزمان یبرا _مانترا

 ...شدنیمن انتخاب نم

 دستش را به سرش گرفت. کیکرد و  یاتر از قبل نالهشوکه آذرمان

 باور کند... توانستینم گریرا د یکی نیا

 یگیم یام دار... دارخودت تا سحر زنده نگه ایخدا ؟یکن وانهیمنو با حرفات د ی_تو امشب قصد کرد

 که باالخره قرعه به نام ما افتاده؟

 .گنیم نطوریا هاعهی_شا

 هم باشه جونت در خطره. عهی_اگه شا
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که قراره به دست ما سپرده بشه پسر خاله. بعد از مرگ  هیمهم اعتبار محفل ستم،ی_االن من مهم ن

که بعد از  یدیبهش اعتماد کرد... بهم قول م شهیکه م یهست یتنها شدم... تو تنها کس یلیهمسرم من خ

 ؟یداریخودت نگه م شیرازم رو پ ؟یعمل کن تمیمرگم طبق وص

رو بزنم کنار و به جاش  چارهیب یبعد از تو مانترا یخوایاز من م ی_ال اله اال هللا... تو االن دار

 توه؟ یخواسته یمحال زیچ نیبشونم؟! همچ یرامونا رو سر تخت رهبر

 ...مونهیکه از اسم من به جا م یراثیمحفله... م یندهیآذرمان... بحث سر آ ستی_محال ن

 ؟یراثیچه م ؟ی_آخه چه بحث

 .دیچک نیزم یبر رو ایاز چشمان آند یاشک یقطره

 ...کشستیم شیهاچشمانش کنار رفته و سد اشک یغرور از جلو یسال پرده ستیاز ب پس

 ...اشیزندگ میتصم نیترهم سر مهم آن

 ...دادیم رییتغ یمحفل و فرزندانش را به کل یندهیکه آ یمیتصم

از من  گهیفروخته آذرمان... مانترا د طانیبه دست آوردن قدرت روحش رو به ش ی_مانترا برا

 ...ستیدختر من ن گهی... دستین

 

 

 رنگیکه با ن یترم بود. خواهرمن و خواهر کوچک نیب یفاصله نی... ای_و چهار سال اختالف سن

که بارها  یخواهر بودم... من هیاز  شتریکه براش ب یمنو گرفت. من یجا یمادرم و در کمال ناجوانمرد

 زش، مانترا!یکرده بودم... من، خواهر عز ایدن نیمادر و پدرم در ا ادگاریخودم رو سپر جون تنها 

 

 

و چند  ستادیا یدپوشیسرتاسر سف رمردیپ یروروبه د،یپر نییاسب پا یآذرمان نفس نفس زنان از رو

 .ستیپشت سر او نگر یبه عمارت تازه ساخته شده یالحظه

که  یراحت از زحمت الیو با خ ندیهفته داخل آن بنش کیاز  شتریوقت نکرد ب چارهیب یایکه آند یعمارت

 به رحمت کرده بود لذت ببرد... لیتبد ندگانیآ یبرا

 طور اتفاق افتاد جناب ارجاسب؟_چ

 نگاه او را گرفت. ریبا حزن سر تکان داد و رد مس رمردیپ

 و سر خورده گفت: نیغمگ
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زبان نفهم بردار... اما  واناتیدست از خدمت به ح میاعتماد نکن... گفت گانهیب یبه نژادها می_بهش گفت

 گوش نکرد...

مانترا  یک زه؟یبر نیرو زم یرزنیش نیتونست خون چن یاومد... ک ایبه سر آند یبگو چ دمی_قسمت م

 کرد؟ مادریو رامونا رو ب

 یوحش یهازادهسوا کرده و به گرگ هایکه راهش رو از جنگل ی... گرگواناتیخائن از نژاد ح هی_

 ...کردیخدمت م

 _دختراش کجا هستن جناب ارجاسب؟

راه سه  ی. خستهشهیآماده م یمادرش و خوردن سوگند وفادار ینیجانش نییآ ی_مانترا داره برا

 کن. یاستراحت میبر ایآذرمان... ب یاروزه

 .دیتکان خورد و رنگ از رخش پر نهیآذرمان در س قلب

 یدارم... و مدارک دیفق یایاز طرف آند یانامهتیجناب ارجاسب... من وص دیدست نگه دار دی_نه... با

 !ستین ینیمانترا مناسب جانش دنیکه نشون م

 

 

 دار مانترا عالوه بر نفرت، اندوه هم داشت:خش یصدا

... از حق مسلم امیکردن... از عمارت پادشاه رونیام ب_من رو قبل از ملکه شدن از خونه

بزرگ تو  ی... مانترایزاری... با برینمونه... با تحق یازم باق یاسم چیه گهیکه د ی... جورامیرهبر

 شد... اونم به دست مادر و خواهر خودش... لیشب خار و ذل هی

 

 

 .ادی_مادر بودن بهت م

 انداخت. نییزد و با خجالت سرش را پا یبود لبخند ستادهیکه کنارش ا یبه مرد سبز چشم رامونا

سرش را عقب برد و با چشمان کوچک  دیمکیرا م اشنهیکه در آغوش داشت و نوک س ینوزاد

 .ستینها را نگرو براقش آ یطوس

 .دیپسرک انگشت کش یهالب یو رو دیمردانه خند آرتا

 و با دستان کوچکش انگشت بزرگ او را گرفت و به دندان برد. دیخند بچه

 مادرت رو به ارث برده... ی_چشما

 .کردیم یخوبش را سپر یسالها بود که روزها رامونا
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و روزها را به  پرداختیم ینیننگ یو فالکت به زندگ یدر اوج بدبخت رونیکه آن ب یخالف خواهر بر

 ...گذراندیگرفتن انتقام خود از رامونا از سر م دیام

 

 

 ادامه نداد. گریزبان به کام گرفت و د مانترا

 را نه! ییزهایو چه چ دیرا در جمع بگو ییزهایچه چ دانستیم

ها پله یبدون قلب رو ینهیس کیو با  دیکه در تاالر به راه افتاده بود چرخ یااز شدت همهمه سویآ

 نشست.

 .رفتندیو م آمدندیم یبه سخت شیهانفس

 .دیپراند و به سمتش کش اشیحالت افتادن داشت و پرهام را از صندل نشستنش

 مانترا چشمش فقط به حاالت خواهرش بود. یتکان دهنده یهاصحبت نیب

 از او نداشت. یحال خودش هم دست کم چارهیب مرد

 و او را به آغوش خود برد. دیچیپ سویآ یفرو افتاده یهادست دستش را به دور شانه ینگران با

 او حرکت داد. سیوار پشت خرا نوازش گرشید دست

 کمرش نشسته بود. یرهیبه ت یزده و عرق سرد خی سویآ تن

 .کردیبه حال زار او توجه نم یکس رهیمد ئتیها و تمسخر هتاسف خوردن انیم

 گفت: ظیتا همه را ساکت کند و با غ دیکوب زیم یمحکم دستش را رو امیلیو

از تو و ما دوا  یبه االن داره مانترا؟ بازگو کردن خاطرات فراموش شده درد ی_گذشته چه دخل

 !کنهینم

 بارش را به او دوخت.و نفرت یچشمان وحش زیمانترا به جوش آمد و از آن سر م خون

عمارت  نی... و در حال حاضر به اامیلیام وگذشته نیاز ا یاره؟ منم بخشبه االن د ی_گذشته چه دخل

 .رمیام رو از شما پس بگشده مالیبرگشتم تا حق پا

 و پرهام به صدا در آمده بود. تیامثال آنا، آفرود یخطر برا یهازنگ

 یرهبر گاهیاز پس گرفتن جا ریبه غ یزیروز چ نیکه هدف مانترا از آمدنش در ا دانستندیآنها م یهمه

 نبود.

چون  یزن دنیکرده بود و با به قدرت رس جادیتعادل ا یکیو تار یروشن نیکه به زور ب یگاهیجا

 !شدیم لیمتما یاهیمانترا کامال به سمت س
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 قرار داد. زیم یزد و آرنجش را رو اشیشانیدست به پ امیلیو

 سکوت کرد... تنها

ساکت ماندن را  گرید دادینم نیدخترش هم آن را تسک یهانوازش یکه داشت و حت یبا وجود درد آدام

 :دیتحمل نکرد و مغرضانه غر

 .یرو هم بگو که چرا در گذشته از محفل طرد شد نی_ا

 او بود. کیکامال نزد مانترا

 باال انداخت و با تمسخر گفت: ابرو

 زده بودن. طانی_به من تهمت معامله با ش

 بود! قتیحق_تهمت نبود، 

 گفت: یرکیزد و با ز شخندین مانترا

 _ثابتش کن!

اش به محفل و قبل از ربودن خزان، حمله نیخبر نداشت که مانترا در اول امیلیاز و ریکس به غ چیه

 بود. دهیدانا را نابود کرده و به آتش کش ریتمام مدارک به جا مانده در صندوق پ

 گفت: یو عصب دهیشد و رنج رهیخ امیلیبه و تیآفرود

 مشاور اعظم؟!!! یبگ یزیچ یخوای_تو نم

 .دادیم یدیطعنه و ناام یبو لحنش

کرد و از  رونیاو را از آنجا ب شودیکه بدون ثابت کردن گناه مانترا نم دانستیم امیلیهم مانند و آدام

 دور نگه داشت. یتخت رهبر

 اول محفل عوض شود... یهر دو باور کرده بودند که آن روز قرار است بانو گرید انگار

 مثل سابق صبور و خونسرد نبود. گرید تیآفرود

 ...ونددیبپ قتیبه حق توانستیهرگز نم یتصور ترسناک نینظر او چن از

 تیرا که آفرود سویاش آخواهرزاده گاهیآب خوردن جا یو به راحت دیایب یابهیروز غر کیدر  نکهیا

 تصاحب کند! دانست،یچون مانترا م یاز زن ترقیاو را ده برابر ال

 را کرد: تالشش

از مادر  ی. رهبریریرو ازش پس بگ گاهتیجا ییوجود نداره که بخوا ییرامونا گهی... دیاومد ری_د

 !دهیبه دختر رس
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بانو  رسهیاز مادر به دختر م یرهبر ینیننوشته شده که بگه جانش یقانون چیه نی_تو کتاب قوان

 .دیننداز ونیحرف به م. از خودتون تیآفرود

 و به عبدالناصر نگاه کرد. دیناباورانه چرخ تیآفرود

 را کم داشتند... نیهم

 از مانترا!!! هایباالدست تیحما

 بگذارد. ریآنها تاث یخوب توانسته بود رو یزن موذ نیا

به آدام و زخم  یاشاره آمدیبه حساب م رهیمد ئتیعضو ه نیترکه مسن یاسن و سال گذشته مرد

 :دیدردناکش کرد و با رنجش پرس

 .یتر رفتار کندوستانه یو کم یایعمارت ب نیخون هم به ا ختنیبدون ر یتونستی_م

 آدام زد. یشانه یکرد و رو یاتک خنده مانترا

 .کردیسرش را باال آورده و با تنفر نگاهش م هاندا

عمارت  نیپا تو ا زیآممن به طور مسالمت دادنیه مها اجازآدم نیا دیکنی_آه خدا... شما واقعا فکر م

. از اون کردنیدوباره منو از حقم محروم م دمیکشیبذارم؟ اگه مجبور نبودم و قدرتم رو به رخشون نم

من  یگلو ریز ییآمدگوخوش یبود که به جا یریزخم خنجر به آدام جواب اون شمش نیگذشته... ا

 مگه نه آدام؟! اد،یبه حساب م شگونیمثل ن رهایشما ومپا یکه برا زهایچ نیگذاشت. ا

 هیو بق تیاز مسخره کردن و حرف بار آدم کردن بود و کفر آفرود یبیهم ترک شیهایینمامظلوم یحت

 .آوردیرا در م

 ها با غضب به حرف آمد:بعد از مدت پرهام

از  یکیکشتن  یابر ؟یداشت روباه مکار؟! اونم محبور بود یلیچه دل وآنی_فقط آدام؟ پس کشتن 

 ؟؟؟یهم مجبور بود رهیمد ئتیه یاعضا

 نکرد. یرییتغ چیمانترا ه یکه داشت حالت چهره یخالف تصور بر

 تر.شد و چشمانش براق ترضیلبخندش عر برعکس

 به عمارت شده بودند. وآنیتازه متوجه برنگشتن  حضار

و صورت خونسرد مانترا در گردش  یو جد یبرزخ یچهره انیم یهمه با بهت و جا خوردگ نگاه

 بود.

 !شناسمیاسم نم نیبا ا یرو؟ کس ی_من کشته باشم؟ ک

 .دیخند یقابل باور او عصب ریبلند شد و به انکار غ سویاز کنار آ پرهام

 !یشناسیرو حتما م نشیزم یجسد رو ی... ولیشناسیرو نم وآنیکه  میریباشه گ ؟یشناسی_نم
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 و وحشت گفت: ریاز بزرگان با تح یکی

 کشته شده؟ وآنیپرهام؟  یزنیحرف م یاز چ ی_دار

 یشونه خال تونهینم گهید یکی نیزن از ا نی... انیمن و خواهرم افتاد زم یچشما ی_آره... درست جلو

 کنه.

 با همان لبخند گفت: مانترا

 .یاثبات اتهامت داشته باش یبرا ی_باشه خواهرزاده... منتظرم مدرک

 .شدیم یواشت کفر گریواقعا د پرهام

 اورد؟ین شیبه رو یزیخود را به آن راه بزند و چ توانستیزن چطور م نیا

 کارآموز رفت. نیترکیو سراغ نزد دیمانترا کش یبرا یچشم خط و نشان با

در آن هدف قرار داده  وآنیرا که  ییبلند کرد و مشخصات جا شانیهایصندل ینفر از آنها را از رو دو

 .اوردندیشده بود را به کارآموزها داد تا بروند و جسد را با خود ب

 .دندیلرزیرفتن م رونیاز وحشت ب چارهیب یپسرها

 را هم با آنها همراه کرد و فرستاد. تیآفرود یزادهایاز پر یکی

 از خارج شدنشان از تاالر رو به مانترا کرد و با خشونت گفت: بعد

 ...ینیبیمدرک رو االن م_خود 

فرو رفته  لگونیچشمش به ن یابرساند که لحظه سویکه دوباره سکو باال برود و خود را به آ برگشت

 افتاد. اشیدر صندل

 .دیلرزیم دیاز ترس رنگ به رو نداشت و مثل ب چارهیب دخترک

 .آمدیم نماصال به چش اشیصندل ینشسته بود که رو حرکتیدر خود مچاله شده و ب آنقدر

 و خشم فرو برد. رتیپرهام را در ح نیتنها بود و ا لگونین

 کجاست؟ اری_د

 ها را به سمت خود جلب کرد.و توجه دیچیتاالر پ یهمه جا شیصدا

 .ستیاو را نگر یهم سر بر آورد و با درماندگ لگونین یحت

 گفت: یبلندتر یپرهام منقبض شد و با صدا فک

 کجاست؟ اری_گفتم د

 گفت: ییروو با ترش دیرا در هم کش شیهااخم مانترا

 _عربده نکش!
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 گفت: ظیغل پرهام

 .مینکن کاریو چ میکن کاریچ یو بگ یایکه تو ب میبدبخت نشد یساکت باش. هنوز اونقدر یکی_تو 

 پرهام شود. زیزبان تند و ت فیحر توانستینم کردیهم م یهر کار مانترا

 بود... نگونهیهم هم رهام

 ترش بود!تر از برادر بزرگجوان ینمونه کی پرهام

 پسر. یریگیحرفت رو پس م گهید یقهی_تا چند دق

 _پس تا اون موقع خفه شو!

 نگفت. یزیچ گریهم فشرد و د یرا رو شیهالب یخورده و عصب کهی مانترا

پا  لگونیدختر را، به سمت ن ایمادر را داشته باشد  یهوا یدر آن مکان سرد و لعنت دانستیکه نم پرهام

 .دیکش رونیتند کرد و کت خود را از تن ب

 زانو زد. شیپاها یرا به سمت خود چرخاند و جلو اشیانداخت و صندل لگونین یهاشانه یرا رو آن

 .زدیم ادیفر یزبانیاش را با ببغض خفته لگونیصورت ن کیمیم

 گفت:فرستاد و آرام  اهشیشال س ریاو را ز یموها پرهام

 ل؟ی_شوهرت کجاست ن

فرو  اشیصورت مهتاب یدانه دانه رو شیهاندانستن تکان داد و اشک یسرش را به نشانه لگونین

 .ختندیر

 او را به تاالر رسانده و رفته بود. ارید

 بزند... یحرف ایبدهد  یحیتوض نکهیا بدون

کار را  نیا یپرهام که به سمتش دراز شده بود چنگ بزند ول یوادارش کرد به بازو یچه حس دینفهم

 کرد و با وحشت آن را گرفت.

 کرد آرامش کند. یمتعجب شد و سع اشیالعمل ناگهانعکس نیاز ا پرهام

 چته؟ آروم باش دختر... ،ی_ه

 _بگو بره...

 ؟ی_ک

 زن... نی_ا

از نظر  کردیرا نگاه م شیپا ریز نیو و زم زدیخصمانه مانترا را که در تاالر قدم م یبا نگاه پرهام

 گفت: یتلخگذراند و با گوشت
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 بمونه که من بگم بره. ستی_قرار ن

 _دروغ نگو... اومده بمونه...

 لگون؟ین یگیم ی_چ

 سکو اشاره زد. یرو سویپاک کرد و با سر به آ نیآست یرا با گوشه شیهااشک لگونین

 ... فتادی_وگرنه مامان به اون حال نم

 حق گفتن نداشت. حرف

 از آرامشش را بازگرداند. یهم فشرد تا اندک یرا رو شیهاچند لحظه پلک پرهام

 .کردیدرونش را منعکس م یآشفتگ اشچهره

 اول بشه... یبانو تونهیها داره... نمگناه یلی_اون زن خ

 فرود آمد. نیزم یرو انشانیم زادیگذاشتند و پر شیتاالر باز شدند و دو کارآموز قدم پ یدرها

 .شدندیآنها م کینزد شانیعاجز و پر یاسه با چهره هر

به  یجواب قطع کیشدند و منتظر  زیخمین شیهایصندل یرو رهیمد ئتیه یاز اعضا یپنج نفر چهار

 دوختند. دهیآنها د

 و صاف شد. دیکش رونیب لگونیانگشتان سرد ن انیدست خود را از م پرهام

 رهیپرهام به چشمان منتظر او خ یجلو یبلند میجلو آمد و با تعظ گریاز دو پسر د شتریدو قدم ب زادیپر

 شد.

 .کردیحرف زدن دست دست م یبرا

 ...خوامی_جناب پرهام... من... واقعا معذرت م

 و گفت: ستینگر زادیبه پر یبا نگران تیآفرود

 سا؟یشده مات ی_چ

 ...کردیحس م یرا به خوب نینداشت و پرهام ا یشرمنده بود که در وقوع آن نقش یزیاز چ زادیپر

 ...خواستیکننده نم دیناام یجواب او

 متاسفانه اما... اما... ایبگم خوشبختانه  دونمی_خب... من نم

 کرد و گفت: یادندان قروچه پرهام

 ؟ی_اما چ

 خالص را زد: ریبا تاسف سر تکان داد و ت زادیپر
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مرده...  وآنیکه ثابت کنه جناب  میدیند یزیچ چی... ما هدر کار نبود یجسد نیکه آدرس داد یی_جا

 د؟یدیدرست د دیشما مطمئن

 "...د؟یا"درست آدرس داده دیپرسیم کاش

 "...د؟یادهی"درست د دیپرسینم

 ...دادیم یشکست را معن کیپرهام اوج  یبرا نیا

 ...کانشانینزد یدر برابر باور همه شکست

 او... گاهیمحافظت از خواهرش و جا یفهیدر وظ شکست

 یبیکاهش برق عج ریچشمان آب ز یتا لبخندش را فرو بخورد ول دیکش شیهابه لب یدست مانترا

 داشت.

 :دیکرد و با مواخذه پرس ینچ

 کجاست پرهام؟ وآنی_

 پرهام بود. یاعضا رو یپر از سوءظن و ناباورانه یهامقصد نگاه نباریا

 شد. رهیمقابلش برداشت و به کارآموزها خ زادیچشم از صورت نادم پر یسخت به

 زدند. دییمهر تا زادیپر یهابه حرف نگونهیانداختند و ا نییهم سرشان را پا آنها

 بر سر پرهام آوار شد. اشینیو سنگ یبا تمام بزرگ ایدن

 امکان نداشت... نیا

 دروغ بزرگ بود... کی نیا

 ؟یزنینم یکجاست؟ چرا حرف وآنی_پرهام 

 چشم دوخت و پلک زد. کشینزد یزن مو قرمز اسکاتلند به

 .کردندیرا حمل م نیسنگ یوزنه کیانگار  شیهامژه

 گفت: صالیمکث و است با

 بود... ختهیمرده بود... خونش همه جا ر وآنی_

 به خود گرفت. یگرطلبکار و مواخذه یچهره مانترا

 گفت: نانهیرا به کنرش زد و بدب شیهادست

 چیخودت ه یمطمئن ؟یمنو متهم کن یخواستیم یا_مرد؟ پس کو؟ جنازه کجاست پرهام؟ با چه نقشه

 ؟یبه کار نبرد یالهیح
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 یو ناجوانمردانه به سو زیآماش را اتهامبرساند و انگشت اشاره زیبه جلو برداشت تا خود را به م یقدم

 پرهام نشانه رفت.

 تو و خواهرت بود... یاز مخالفا وآنیکه  میدونیم_همه 

 و با خشم نعره زد: دیپرهام جوش مغز

 نزن. خودی_حرف ب

 را باال برد: شیهم صدا مانترا

 خوده؟یحرف ب کنمیاز خودم دفاع م نکهی_ا

 افتاد. نیمن و خواهرم زم یچشما یجلو وآنی ؟ی_چه دفاع

بزنه؟ به  یلب باز کنه و حرف ستیبلد ن یکه رو اونجا نشسته و حت یزن نی_شاهدت خواهرته؟ هم

و تو  کنهیم دییمعلومه که اون حرف تو رو تا نیدمم پسر خوب! خب ا گمیم هیشاهدت ک گنیروباه م

 !اریمدرک ب هیپرهام...  اریشاهد ب هیادامه داد:(  دیاونو... )مانترا با تاک یحرفا

 زد. رونیاز تاالر ب یبلند یهان ساکت انداخت و با قدمهمچنا یسویبه آ ینگاه بد پرهام

 .کردیباور نم دیدیرا نم وآنی یخال یخودش جا یهابا چشم تا

 است... دهیآن حادثه را او هم د گفتیکه م شدیم دایپ یکیواقعا  دیآن گذشته... شا از

 ها باال گرفت.شد و دوباره همهمه نیسنگ شیاز پ شیرفتن پرهام جو تاالر ب با

 یزیاست و اگر هم چ فتادهین وآنی یبرا یرا قانع کنند که اتفاق رهیمد ئتیه کردندیم یو کارن سع پادرا

 در آن ندارد! یشده، پرهام نقش

 به راه افتاده استفاده کرده و خود را به آدام و هاندا رسانده بود. یاهویاز ه فلور

 همه سر و صدا... آن

 همه تهمت و افترا... نآ

 و تمسخر... ریهمه تحق آن

افکار سالمش را هم به درون  یمانده یو باق دندیچرخیم سویدر ذهن آ یو همه مانند گردباد مخرب همه

 .دندیکشیخود م

دوستان و همراهانش را از خود  شتریب کرد،یو سکوت م ماندیم یخود باق یبر جا شتریلحظه که ب هر

 .ساختیم دیناام

 نبود... یکاه و موذ ریمانند مانترا آب ز او

 ...آوردیدوستانش به زبان نم یبرا قتیوقت جز حق چیه
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 حاال... یول

 ...بود دهیباخته و به اتمام رس هاقتیبا همان حق حاال

 ...کردندیرا دنبال نم یهدف خاص یکه به قول خود افتخار داشتند ول ییهایهمان راست با

 .دادیتاالر آزارش م یشده بر فضا رهیدوباره چ یسرد

 در برابر گرما مقاوم و محافظت شده بود، نه سرما... او

و تاب خوران  چیآتش مذاب، پ کیسرخ رنگ مانند  ییهاچسباند و رگه نیدست راستش را به زم کف

 دواندند. شهیدرخت بزرگ به همه جا ر کیبراق و سرد نفوذ کردند و مانند  یهایدرون کاش

 ...هایمحفل یپا ریز

 ...وارهاید

 ها...و پنجره در

 شیالعاده به نماو خارق بایز اریبس یادر همه جا گسترده شدند و صحنه یداغ و نوران یهاخط

 چیکه به جانشان افتاده بود، ه یبود که افراد با وجود تماس با آنها و ترس بیعج یگذاشتند، ول

 .کردندیاز جانبش احساس نم ییو گرما سوختندینم

 کرده بودند. دایپ یرفته و اعضا حس بهتر نیتاالر دوباره از ب یحال سرما نیا با

 برداشت و آن را مشت کرد. نیزم یباالخره کف دستش را از رو سویآ

 عمارتش خودش بود... نجایا حاال

 بود... دیعمارت خورش نجایا

 ...اهیس دیخورش

 ...کردندیخطاب م یینور و روشنا یزاده کشیتار یمهیاو را با وجود ن همه

 فروزان و گرم و دلنواز آن بود... یهاپاسدار شعله یاز جنس آتش نبود، ول او

 نداشت... یخوب یانهیم یدیو پل یزشت ،یبا سرد او

 نخورده بود. نیاز جا بلند شد که انگار از اول هم زم یجور

 .ستادیآمد و رو به پنجره ا نییاز سکو پامسخ شده  یهاحاکم شده بر فضا و نگاه یسکوت ناگهان در

که نور و  توانستیم یول ند،یزشت آسمان شهرش را بب یو چهره یگرفتگ نیمنبع ا توانستینم دیشا

 گرما را دوباره به آن برگرداند...

 بود... بایبا بارانش ز نجایا عتیطب

 ...دشیو سف اهیس یبا ابرها باران
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 ...شانیپنهان شده در ال به ال دیبا خورش ابرها

 ...نشیگرم و دلنش یبا پرتوها دیخورش

 بکر و نابش... عتیخورده بود به طب وندیگرما پ و

 ...کرانشیب یایدر به

 مردمانش... یحال و هوا به

 ها داشت...به جا مانده بر صورت یو لبخندها دهایها، امبا قلب یقیعم یرابطه گرما

 هوا... نیا اما

 ...یآسمان زشت خاکستر نیا

 نداشت! نجایا لیاص ییبایبه ز یشباهت چیه عتشیشده بر طب رهیچ یعاد ریغ یسرما نیا و

 ...زدیآن را از سر راه خود کنار م دیبا پس

_ترک خورده دنیو بالفاصله حرارت د یزدگ خی_ادیها که در اثر سرد و گرم شدن زپنجره یشهیش

 شد. دهیآن به داخل تاالر پاش یهاها و خوردهو تکه دندیاشاره از هم پاش کیبودند با 

نبود که با درد رسوخ کرده در قلب  یزیدرد چ نیرا خراش دادند اما ا سویاز آنها هم صورت آ ییچندتا

 کند. یمنجمدش برابر

را در آسمان نشان  یادر دو طرف باال آمدند و انگشتانش با قرار گرفتن کنار هم نقطه شیهادست

 د.کردن

 نوبت عمل بود. حاال

 اش را از هم فاصله داد.به هوا بلند شده یهاگرفت و دست یو دردناک قیعم دم

را از  بیبدترک یرهیو ت یخاکستر یهاو تاب آن انگشتان ساحر که توده چیداشتند پ یبیچه قدرت عج و

و  ابینعمت نا نیرا از ا نیزم شیتا حرارت پرتوها زندیکنار م دیو پر نور خورش میعظ یگرد یجلو

 در آن بدمد. یاجان بدهد و روح دوباره یهست رینظیب

مهربان،  شهیمحو شدند و آسمان هم هایها و کاشآور نفوذ کرده در سنگو شگفت بایز نیآتش یهارگه

 .ختیر شانیبر سر و رو یعیطب ییگرما و روشنا

اش توانستند در بند شده یهاه آزاد کرد و نفساو را دوبار یکه قلب سرما زده یو واقع یعیطب آنقدر

 و بروند. ندیایتر و بدون مشکل براحت

 دهید بیآس یهاو چمن اهانیدرختان، گ خیپاک شده بود و  رهیت یاز ابرها یبیبه طوز عج یآب آسمان

 در حال باز شدن بودند.

 بود... لیو اص یوحش عتیمشترک از جانب او و طب یهمکار کینبود،  سویقدرت آ نیا
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 !گرفتیآن را محکم م عتی... طبکردیدست دراز م سویآ

 ...دانستیرا هم نم یزیچ چیحال ه نیو در ع دانستیم سویرا در مورد آ زیهمه چ مانترا

 قوت او هم بود... ینقطه سویضعف آ یبه قول پادرا نقطه نکهیا

 تفاوت فاحش... کی

آن را با نفرت  یخال یکه مانترا جا یکرده، در حال میتمام قلبش را به آن تقد سویبود که آ یزیچ عشق

 پر کرده بود...

 ...کردندیرا دو چندان م سویقدرت آ شدند،یم ترقیعم شیهاهیغم بود که هر چه ال نیا و

و در آخر  دادیدرون او پرورش م تیاز قدرت و معصوم روبخشیژرف و ن بیترک کیکه  یقشنگ غم

 ...فرستادیم رونیآن را ب

 ... اگر بشه...شهینم نیغمگ سوی_آ

 شد. رهیمانترا خ یبه شماره افتاده یهاو نفس دهیرنگ پر یو به چهره دیچرخ

 نجوا ادامه داد: با

 ...شهی_طوفان م

 _مامان!

 .کردندیو با ترس او را نگاه م ستادهیا دهیقد بلند و ورز یکنار مرد یدر ورود یجلو رانیو م خزان

 و غضب در نگاهش آن را نثار مانترا کرد. نهیآتش ک ختنیشد و با ر نیسخت خشمگ سویآ

 ...ندازدیاو ب یهازن حق نداشت وحشت به جان بچه نیا

 بودند... سویآ یخط قرمزها رانیو م خزان

را بر  دیخورش منتیب یآسمان صاف و نورافشان شهیبدون ش یهامحو از پنجره یکه با لبخند ونای

 را از دو طرف جلو برد و پشت هر دو زد. شیهادست کردیم فراز عمارت را تماشا

 تا به آغوش مادرشان برگردند. دادیها را به جلو هول مکار بچه نیا با

 برداشتند. سویبه سمت آ یدیپر ترد یهاقدم ونایو نامطمئن به  دهیهراس یبا نگاه رانیو م خزان

 .دیسرعت بخش شانیهابه قدم سویبه سمت آ دنیدست خزان را محکم گرفت و بعد از چرخ رانیم

 .دیو خزان را هم به دنبال خود کش دیدو

 باز شدند و هر دو را در خود پناه دادند. سویآ یهادست

 بزرگ هم بود... د،یرسیمادر به همان اندازه که کوچک به نظر م آغوش
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 دیل من؟ تو عمارت خورشتو محف نجا،یاونم ا ،یینماخاله مانترا؟ قدرت یهست یک یکنی_تو فکر م

 !اه؟یس

کمر  ستینگریاو را م ینیشده و در سکوت سهمگ لیبا وحشت به عقب متما هایکه مانند بعض مانترا

 قرار داد. اشنهیس یصاف کرد و دست رو

 درش وجود ندارد... یمعتقد بود قلب سویکه آ ییجا

 را رها کرد. رانیشد و خزان و م بلند

 و از آنجا دور شد. دیبالفاصله خواهرش را به آغوش کش رانیم

 برسند... لگونیدور که به ن آنقدر

شدت و  نیدارن، اما نه به ا نجایا یو بارون یابر یمن عادت به هوا یها_درسته که چشم

 !یکه تو ندار یزیباشم، اما نگاه خداوند رو دارم... چ یزیناچ یبنده دی... من شایزیانگنفرت

 گفت: ینفس گرفت و با اوقات تلخ مانترا

 ؟یکنی_اعالم جنگ م

 داشت. نشانینشان از زکاوتش در جنگ خاموش ب بردیهم که به کار م یکلمات یحت

 .یکارو کرد نیوقته ا یلی_تو خ

 .امجهی_نه. من تمام حرفام رو زدم. االنم منتظر نت

 برداشت تا به او برسد. یلندب یهاباال برد و گام دیاش را با تهدانگشت اشاره سویآ

 شد و هشدار دهنده گفت: زیخمین اشیصندل یرو امیلیو

 ... نه... نه...سوی_آ

 نبود. یحرف چیاو بدهکار ه یهاگوش اما

 او زد. ینهیس یقفسه یمانترا قد علم کرد و انگشتش را رو یجلو

 :دیصورتش غر یرو

 بود... نی... هدفت از اون حمله همیرو تو کشت ردانای_پ

 کارو نکردم. نی_من ا

 زد: ادیفر یعصب

 نکن! ی_نقش باز

 در همش گفت: یهاو با سگرمه ردیبه عقب رفت تا از او فاصله بگ یقدم مانترا

 !؟یکنیم دمیتهد یهمه آدم دار نیا ی_جلو
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 آگاه بود. انداختیکه دوباره داشت به راه م یمانترا از باز تیکامال از قصد و ن امیلیو

 رساند تا او را عقب بکشد. سویبلند شد و خود را به آ عیرو سر نیا از

 را پس بزند و بلند گفت: شیهاکار او به تقال افتاد تا دست نیاز ا یعصبان سویآ

 میرو تو تقد رانمی... میدی... خزانم رو تو دزدی... به عمارت من تو حمله کردی_همه رو تو کرد

... یها رو تو به قلب من زدزخم نیا ی... همهیبکش یو خواسترو هر بار ت لگونمی... نیآراگون کرد

 ؟؟؟یهست یات! تو چه جور زنمن... به قلب خواهرزاده یبه قلب شکسته

 .ستینگریاو را م دهیو با چشمان در زدیزخم خورده نفس نفس م یریمغرضانه و مثل ش مانترا

 همه را از جا پراند. شیزد که صدا زیم یرو یمحکم یکف دست ضربه با

 غرش کرد: سویبه آ رو

 ندارم... نکاریا یبرا یلی_من نکردم! چون دل

 .دیخند سویآ

 از درد... پر

 از اشک... پر

 از خشم... پر

 یول ،یدار لیدل نهایا یهمه ی... تو برایگیدروغ م یخاله... به خدا قسم که تو دار یگی_دروغ م

 !یگینم

 ؟یچسبونیاتهامات رو به من م نیا ی_رو چه حساب

... زدیو بهتر م تریقو ییحرف از بانو نجایکرد و آورد ا دایاول پ یکه آتور بعد از حمله ی_اون مرد

تو جنگل رخ داد و  لگونین نییکه تو تابستون شب بعد از آ یا! و حملهگفتیمطمئنم که داشت تو رو م

 به تو اشاره کرد... میمستق ریشد... اونم غ ریکه دستگ یراندازیاون پسر ت

 از من آوردن؟ ی_اسم

 ...ی_نه ول

 ؟یهستن که باهام رو در روشون کن نجای_االن ا

 اما... دیناشناس به قتل رس هیهم توسط  یخودشو کشت و دوم ی_نه، اول

خراب کردن من انتخاب نکن، ثابت کن... حرفاتو،  یالماس و روش پرهام رو برا اریو اما ن ی_ول

 . فقط جرات داشته باش و ثابت کن!یثابت کن. مدرک... شاهد... هر چ هاتونیافتراهاتو، توه

 :دیکش غیج امیلیحصار دستان پادرا و و انیاز م سویآ
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... یبابت خوب مطمئن نیثابت کنم و تو از ا تونمی... من نمناستیتو هم ی... برگه برندهیلعنت نی_د هم

 ...یو شاهدامو کشت یبرد نیمدارکو از ب یچون خودت همه

 .دیکنیخودتون بدتر م یوضع رو برا دیبانو الماس. دار هیکاف گهی_د

 شد. رهیحرف را زده بود خ نیکه ا یاندهیو شوک زده به نما ستادیاز حرکت ا سویآ

را به  رهیمد ئتیه تیراحت توانسه توجه و رضا مفت و نطوریباور کند که مانترا ا توانستینم واقعا

 .ستدیبا انیدر خط پا روزمندانهیخود جلب کند و پ

 د؟یزن رو که باور نکرد نیا یحرفا د؟یگیم دیدار ی_شما چ

 دندیحمله به مانترا نخواهد کرد، کنار کش یبرا یتالش گریمطمئن شدند او د نکهیو پادرا پس از ا امیلیو

 نگران و مضطرب به دهان آن مرد چشم دوختند. هایمحفل یهیو مثل بق

 گفت: سویخود رد و بدل کرد و رو به آ یهمتاها یهیبا بق ینگاه معنادار مرد

 باشه... ایزن واقعا خواهر رامونا و دختر آند نی. اگه امیکنیچشممونه باور م شیرو که پ یقتی_ما حق

 یرو یبزرگ ینهیکه از همان اندک همراهان مانترا هنگام ورود به عمار بود فرش یاز دختران یکی

 .ستادیآن مرد پهن کرد و کنار ا یو جلو زیم

 شد. قیدق یمیقد ینهیفرش یهانوشته یو رو دیاو در دهانش ماس یهاحرف

 کرد. شتریتاسفش را ب ایاسم آند رینام مانترا درست کنار نام رامونا و ز دنید

 :دیرا کنار زد و پرس نهیمکث فرش با

 ؟یرو از کجا آورد نهیفرش نی_ا

 را تا تاالر آورده بود خشک گفت: نهیکه فرش یزن

 که در اتاق مشاوران بود. ی_از صندوق

 به گردش در آمد. امیلیآدام و و نیو شکاک ب نیبدب یهانگاه یهمه

 گفت: وسیرا از نظر گذراند و ما امیلیو یبا سوءظن حاالت عصب مرد

 ...دیو ازمون پنهان کرد دی_پس خبر داشت

 و با ضعف به حرف آمد: دیاش کشعرق کرده یشانیبه پ یدست آدام

 ...می_ما... مطمئن نبود

 فرصت اشتباه مخرب آنها را از دست نداد و پوزخند زنان گفت: مانترا

 .ستدهیفای_بهانه ب
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و شانس اول  دیبود ایکه شما... بانو مانترا... دختر ارشد بانو آند شهیحساب... پس ثابت م نی_با ا

طرد شدنتون از محفل بوده  لیدل نیو هم دیقبال گناهکار شناخته شد نکهیدال بر ا ی... اگه سندیرهبر

 .میکن ینظر دیتجد هیمحفل  یتو انتخاب رهبر فعل دینشه، با دایپ

 سقوط کرد. نیبه اعماق زم اشنهیاز س یزیو چ دیکه قرار داشت خشک ییدرست جا سویآ

 دلش پاره شده بود. بند

 امکان نداشت... نیا نه،

 بسنجند. هیبه ثان هیها امروز واقعا اراده کرده بودند صبرش را ثانآدم نیا

 .دیبگو یزیچند لحظه نتوانست چ یو منقلب شده بود که ابتدا برا ریمتح آنقدر

 شد. رهیخ امیلیو نیغمگ یو به چهره دیچرخ یسخت به

 فراوان لب گشود: یاو را گرفت و با رنج دست

 نه؟ شه،یم ینطوریا یدونستی_م

 دوباره باال گرفته بود. بحث

بر  سویاز آ ریبه غ یگریدرصد هم که شده کس د کیقبول کنند که به احتمال  توانستندینم هایخود

 ...ندیبنش یرهبر گاهیجا

 .کردیو بگومگوها را تماشا م ستادهیا کجای یبا لبخند کج مانترا

 بود. سویاعصاب آ یکننده رو وانهید یلبخند فاتحانه به طرز آن

 توجهیکه ب یببرد، درمانده به مرد شیحرفش را پ یبا خشم گرفتن بر کس تواندینم دیدیحاال که م سویآ

 یبشنود چشم دوخت و با اضطراب زیرا ن ندگانینما یهینظر بق خواستیآنها م یهابه اعتراض

 آور گفت:خفقان

منو  یراحت نیبه هم دیتونی... نمدیزن محفل رو به دستش بسپر نیبدون شناختن ذات ا دیتونی_شما نم

 ...دیکنار بذار

 او کرد. یحواله یرا قطع کند، سپس نگاه سرد ایجول یهادستش را باال برد تا صحبت مرد

که چهار پنج ماه محفل رو به حال خودش رها کرد، رفت  گهیداره به ما م ی" رو زندیتونی"نم ی_کلمه

 نه؟یاز ا رینگاه کردن به پشت سرش هم برنگشت بانو الماس. غ یو برا

 کرد. ینینشعقب صالیهم دوخته شد و با است یرو سویآ یهامانترا، لب شخندیبرابر ن در

 کند... یکیغرور و عزتش به راه انداخته بودند تا همه را با خاک  یرو یغلتک انگار

 .دیدینم یهم گرفته بود و درست و حساب شیهاحس را از چشم سردرد

 .دیکشیم ریآن بدتر قلبش ت از
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 تلخ شده بود. دهانش

 حکم خوراندن زهر به او را داشت... رهیمد ئتیاز جانب ه یامنصفانه ریغ میتصم نیچن

 و ناجوانمردانه... رحمانهیب نقدریهم

محفل  یاداره دیو بهمون بگ دیستییما وا یکه جلو ستیبه اخطار شما ن یازیگذشته... ن نایا ی_از همه

شب صورت  هیکه تو  ستین یاول عمارت بچه باز ی. عوض کردن بانومیبسپار یرو به دست چه کس

 د؟یکردیم کاریچ دیما بود یوجود نداشته باشه. شما جا اشنهیپس زم یقیتحق چیو ه رهیبگ

 واریاست، دست خود را به د نشییبخاطر فشار پا دانستیکه م گاهیگاه و ب یهاجهیآن سرگ بخاطر

 داد. هیگرفت و پشتش را به آن تک

 بود. یو سقوطش حتم نیقیسست شدن زانوانش قطع به  وگرنه

 .دادیو سوزششان آزارش م کردیم ییپوستش خودنما یرو یچند خراش سطح یجا

 و با غم جواب داد: دیرا مال اشنهیس یقفسه

 ...کردمیبه محفل خدمت کرده رو باور م یچشم داشت چیسال بدون ه زدهیرو که س ی_من حرف کس

 آمد. سویموقر به سمت آ یآرام و ظاهر ییهامو قرمز کنار آن مرد بلند شد و با قدم زن

 دو دستش را گرفت. و هر ستادیاو ا یجلو

 زانو زد. شیبنشاند و خودش هم جلو نیزم یرا رو سویتا آ دیکش نییرا پا آنها

 ...زدیتر مبزرگ سویاز آ یهشت سال هفت

 شست خود نوازش داد. یهارا با انگشت شیهابه لب نشاند و دست یمهربان لبخند

بشه. ما قدرنشناس  یدیمحفل کش یکه برا یو زحمت هایمنکر خوب تونهینم ی... کسزمی_الماس عز

 .میستین

وقف  مویزندگ یمن همه د؟یریگیگذاشتم ازم م هیرو که براش از جونم ما یگاهیجا دی_پس چرا دار

 یرسم قدرشناس نی... اگناهانهیعمارت شدن، ب نیخطرات هم یهامم فدابچه یمحفل کردم... حت نیا

 ...هیانصافی... بستین

 شد. یجار شیهاگونه یبار پلک زدن رو کیبا  دیکه داخل چشمانش جوش یسیخ

سر  یتیو با نارضا ندیتا حال و روز او را بب دیگردن کش هایصندل انیاز م یسن و سال دار زن

 جنباند.

 گفت: یرا به آن مرد دوخت و جد نگاهش

 گاهیجا یزن برا نیاز ا ترقیال ی. همون اول هم گفتم که کسستمیمنصب ن نیا ریی_من موافق تغ

 .دی. شما باز حرف خودتون رو زدشهینم دایعمارت پ یرهبر
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 ماهانا. یرامونا بود میکه تو از دوستان قد میدونیما م ی. همهیریگیم میتصم یاحساس ی_چون تو دار

 و با غرور گفت: دیسرسختانه چهره در هم کش ماهانا

که فقط  ستمین یمنطقیو ب یق داره. من آدم خودرا. اما بحث رامونا با دخترش فرکنمی_انکارش نم

زن که خواهرش هم هست  نیو از ا ومدمیوگرنه م رم،یطرف الماس رو بگ شونیخون یبخاطر رابطه

 .دیباش دهیعقباهام هم هاتونیلی... فکر کنم خدیدی. نظر من رو شنکردمیم تیحما

 کردند. دییرا تا شیهاسر تکان دادند و حرف ینفر چند

 داشت و نگران بود. دیترد اوردیبه زبان ب خواستیکه م یحرف یبرا امیلیو

 بنشاند. هایاز صندل یکی یرا بلند کند و رو سویزن مو قرمز اشاره کرد که آ به

 سر پا نماند. یو کس ندیبش زیدور م گرانیاز مانترا هم خواست که مانند د سپس

 و سر خود را باال گرفت. دیرا پشت سرش در هم تن دستانش

تاالر رو ترک کنن. نگران نباشن، ما حق  توننیو نگهبانان محفل م زادهای_پرستارها، کارآموزان، پر

 رونیلطفا ب ونا،ی. شهیجلسه بعد از اتمام بهشون گزارش داده م یجهی. نتمیریگیاونها رو ازشون نم

 .ننیبش ونسر جاهاش یهمگ هیبرو. بق خواهر و برادرت رو بردار و باهاش لگون،یمنتظر باش. ن

 شد. کیتر شده نزدخلوت زیشود و بعد قدم زنان به م یکرد تا نصف تاالر خال صبر

 ...وآنیاز  یاز پرهام بود و نه خبر ینه خبر هنوز

 نشست. اشیقبل یکرد خونسرد باشد و سر جا یحال سع نیا با

 بود... یترسناک سکوت

. ترنییپا یهانه مقام ارنیدستاشون رو باال ب رهیمد ئتیه یلطفا فقط اعضا. میکن یریگ یاول را دییای_ب

 .دمیو به همه اطالع م پرسمیجلسه رو هم م بیتاالر نظر بزرگان غا نیبعد از ترک ا

 .سویاز مانترا و آ ریبا حرکت سر موافقت خود را اعالم کردند، به غ همه

 :دیپرس دیرا تر کرد و با ترد شیهالب امیلیو

 موافق دادن فرصت به بانو مانترا هستن؟ ی_چه کسان

 را باال بردند. شانیهااز اعضا دست یمین بایتقر

 نشان نداد. یخونسردانه پلک زد و واکنش مانترا

 مشت کرد. زیم یدست لرزان خود را رو سویآ اما

 داشت. یپرسش دومش ارتعاش محسوس نیح امیلیو یصدا

 فرصتشان بود... نیآخر نیا



 

 behtarinromanha.irبرای دانلود جدید ترین رمان ها به وبسایت بهترین رمان ها مراجعه نمائید .                                     836

 اشر : بهترین رمان هان                          ندوری: زهرا با سندهینو                   طوفان)جلد دوم ماه خاموش( راثیرمان: م

 نیا یزن برا نیترقیهنوز هم ال سویدارن که بانو آ دهیکار هستن و عق نیمخالف ا یکسان _و چه

 گاهن؟یجا

 تیحما یخود را به نشانه یهاآدام و آنا هم کف دست ام،یلیکننده بود، چون خود و دوارینسبتا ام جهینت

 باال بردند. سویاز آ

 شتریموافقان مانترا را دو نفر ب سویو مضطرب آ نیزبیت یهاچشم یول کردیم یبرابر بایتقر یهایرا

 خود شمرده بود. انیاز حام

 ...کردیاختالف اندک توجه و دقت نم نیبه ا یکس کاش

 که نبض گرفته بود گفت: یاعرق کرده یشانیو با پ دیکش یقینفس عم امیلیو

 .شنومی_نظراتتون رو م

ها رو که سال یحق میتونیعدالت اجرا بشه... نم دی. باامیلیمشاور و مونهیارائه دادن نم یبرا ی_نظر

 .میکن غیزن گرفته شده رو باز هم ازش در نیاز ا شیپ

 گفت: ریدلگ سویآ

عمارت  نیتو ا گاهمیبه خودم و جا یحرمتیب یاها... اگه ذرهو خانم ونیآقا دیرو مطمئن باش نی_ا

 .یبرگشت چیبدون ه نباری... ارمیو م ذارمیم نم،یبب

 نگاهش کرد. نیسنگ مانترا

 ش؟ی_مثل چند ماه پ

 ییتا حرف نابجا ردیزبان خود را بگ یکرد جلو یگرفتن نگاهش سع ریتلخ شد و با به ز سویآ اوقات

 نزند.

 گفت: حانهیزد و صر یلبخند پر از حرص تیآفرود اما

 مانترا؟! ی_تو خودت تا االن کجا بود

 .کردیتصور م تیکه خود آفرود شدیتمام م یتر از آنمانترا گران یسوال برا نیا خب،

و  دیدر هم تن زیم یواقعا برو داشت انگشتانش را رو رهیمد ئتیمرد پر نفوذ که حرفش در ه همان

 :دیپرس یجد

 بانو مانترا؟ تینذاشت شیپس گرفتن حقتون پا پ یو برا نیبود، چرا تا االن سکوت کرد ی_سوال خوب

 اب داد:سرد جو یمکث طوالن کیبعد  مانترا

 برگشت رو نداشتم. طی_شرا

 .دیخروش گریبار د سویآ

 خود را کنترل کند. توانستینم واقعا
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سوال  ریرا ز تشیو شخص آوردیشده بودند قلبش را به درد م اشهیبر عل کبارهیکه به  ییزهایچ تمام

 .بردیم

 ها تمام بهانه بود...حرف نیا

من و  یزندگ نقصتیب یهاو با نقشه ینشسته بود زتیپشت م ای! ؟یبرگشتن رو نداشت طی_شرا

آدما رو تحت  نیا یبا دروغات همه یبتون دیمانترا... شا یتو واقعا گناهکار ؟یکردیهامو خراب مبچه

 !اتته... البته وجدان نداشستدهیفایاما در برابر من و وجدان خودت انکار ب یقرار بد ریتاث

 شیهاحرکت لب یدهانش گرفت تا کس یلگد کرد و کف دستش را جلو زیم ریرا از ز سویآ یپا کارن

 گفت: ظیرا متوجه نشود و با غ

 .ریآروم بگ قهی_دو د

 .دیاصال خوددار نبود و به او هم توپ سویآ

 دوستانش را تحمل کند. نیسکوت سنگ نیا توانستینم

 نه خود او را... بست،یآنها را م یدست و پاها نیقوان

 ...رمیگیهم آروم نم قهیحرفام رو باور نکنه دو د یکس ی... تا وقترمیگی_آروم نم

 گفت: یو ناراض دیبه صورتش کش یدست یبا کالفگ عبدالناصر

که  میکنیو بحث م مینشست یدو زن یجلو نجایشده و ما ا دیناپد وآنی... ادیخوشم نم چیوضع ه نی_از ا

 ان!تشنه گهیبه خون هم د یدارن، ول یبا هم نسبت خون

 پوزخند زد: ماهانا

 .نینداشت گاهیجا نیالماس رو تو ا دنیست... شما از همون اول هم چشم د_مانترا فقط بهانه

 کردند. دییرا تا شیهاحرف یچند نفر دوباره

 .دیدیرا نسبت به خود م رهیمد ئتیاز ه یسفت و سخت گروه تیحما نیبار بود که ا نیاول سویآ

در دست گرفتن برگ برنده  یبرا یشتریجمع حضور داشتند شانس ب نیاگر امثال رافائل هم در ا دیشا

 داشت...

 دارم. یشنهادی_پ

 حرف را زده بود. نیکه ا دیچرخ یسرها به سمت مرد یهمه

 وجود داشت گفت: شیکه در صدا یدیجا به جا شد و با وجود ترد اشیصندل یرو مرد

به هر دو طرف  دییای. بپسندمیها رو هم نمگروه نیبحث و جدل ب نیاما ا ستم،یکس ن چی_من طرف ه

 .میفرصت اثبات بد
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را در  شیهارا به نفع خود تمام کند اخم زیسکوت کرده بود تا همه چ یرکیمدت با ز نیکه تمام ا مانترا

 سر تکان داد. انهیو موذ دیهم کش

 یزیربرنامه یهاو واکنش یخونسرد نیبلکه ا و دوستانش را خوشحال نکرد، سوینه تنها آ موافقتش

 .انداختیبه اعصابشان چنگ م شتریاو ب یشده

 و با عتاب گفت: دییدندان سا سویآ

... یکامال مطمئن رهیدرزشون نم یهات که مو الخاله... چون از خودت و نقشه یسر تکون بد دمی_با

 .رمیگیهمه رو نکنم آروم نم یتو رو برا یمنم الماسم... تا ذات واقع یول

 !؟یحرف، عمل کن یجا ستیخواهرزاده... بهتر ن کنهیداره منو ناراحت م ناتیتوه گهی_د

کرد و سرش را با هر دو دستش  یعصب یدر برابر لحن بردبار و با اعتماد به نفس او تک خنده سویآ

 فشرد...

 ریکه ز یاما از حکمت د،یکنیم یها زندگدشمنت خواهد شد... شما با اون یخانه یبه زود نجای"_ا

 ..."زانتونیدر آغوش شما و عز ی... حتمی... ما همه جا هستدیهستن اطالع ندار اشهیسا

 کانتینزد نیبه مورد اعتمادتر دیبا یحل مشکل به ظاهر سخت به قلب محفلت نگاه کن... گاه ی"_برا

 حرف من بود ماه خاموش..."تموم  نی! ایهم شک کن

و  خوردندیمعنادار آتور در گوشش زنگ م یشده قبل از مرگش و هشدارها ریآن مرد دستگ یهاحرف

 دست بگذارد... یو دست رو ندیبنش کجای دیکه نبا گفتندیبه او م

 ...کردیم شیدایپ دیافرادش بود و او فقط با نیترکینزد نیضعف مانترا در محفل و درست ب ینقطه

 .شدیآب خوردن دستش رو م یوقت مانترا به راحت آن

 گفت: تیسرش را باال آورد و با قاطع 

مدت دشمنمون بوده...  نیو تمام ا ستیزن دوست ما ن نیتا ثابت کنم ا دی_فقط چند ماه به من فرصت بد

به شما  کنمیم یسعکه چرا دارم  نیتا بفهم دمیشما م لیو تحو کنمیم دایپ هاشونیفقط چند ماه. من خبرچ

و  ونیآقا دیونیچند ماه فرصت رو به من مد نیام آورده. شما اسر من و خانواده یینشون بدم چه بالها

 .دمیمحفلتون کش یکه برا ییهازحمت ونی. مدها..خانم

 او را موشکافانه نگاه کرد و گفت: یمرد جد همان

 دی. شادیگذرونیرو م تونیدوران سخت حاملگ دیبانو الماس؟ شما دار دیخودتون خبر دار طی_از شرا

 دی! دارنیکردن خبرچ دایعمارت حاال چه برسه به پ دییایب دیدو روز در هفته رو هم به زور بتون

 !د؟یکنیتون معامله مخودتون و بچه یو پوچ سر زندگ چیبخاطر ه

 را بر هم فشرد. سشیخ یهاو پلک دیلب گز نیحز سویآ

 به او فرصت دهند... خواستندینم آنها
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 عمارت کوتاه کنند... نیدر تالش بودند دست او را از ا شتریب دیشا

 یافزار باقآتش کیباز هم  شد،یم دهیکش ریهم به ز یرهبر گاهیچون او اگر از جا توانستند،ینم یول

 !ماندیم

 !رندیاز او بگ توانستندینم گریمقام را که د نیا

 انداخته بود. ریزده بود او را نادم و سر خورده سر با ز سویکه آن مرد به آ یتلنگر

 و گفت: اوردیحال و روزش آنقدر بد بود که مرد طاقت ن ایگو

 یلیخ دی... شامیهست یتیانسانیو ب رحمیب یهاکه ما آدم دیبانو الماس. لطفا فکر نکن میکنی_ما صبر م

. بعد از دیقبل برگرد طیو به شرا دیاریب ایتون رو به سالمت به دنتا بچه میکنیطول بکشه اما صبر م

شانس شماست که  نیآخر نی... و اازهی. هر چند ماه که نمیدیرو م دییخوایکه م یاون به شما فرصت

. چون دیارائه بد رهیمد ئتیمدرک قابل قبول به ه هی دیکه به خواهر مادرتون زد یاتهامات نیتمام ا یبرا

که محفل امسال  ییهاانیها و ضرر و زنکردن مقصر اون حمله دایاالنش هم ازتون بخاطر پ نیهم تا

 ...دیفتیو هم از چشم ما م دیدیاز دست م ور یرهبر گاهیصورت هم جا نیا ری. در غمیهست یشاک دهید

رد و سرش ک یادوارانهیآلود و امبغض یآخر او که سخت دلش را شکست خنده یبا وجود جمله سویآ

 را تکان داد.

 لب ادامه داد: رینگاه از او گرفت و ز مرد

 ...میهست ونیچند ماه فرصت رو به شما مد نی_به قول خودتون ما ا

 .ستندیرا نگر سویواکنش آ یشان را آزاد کردند و با آسودگخبس شده یهانفس همه

 دوششان سوار شده بود را برداشتند. یرا که رو یاز بار یمین انگار

 شد. یقطع میتصم نیکردند و ا دییمرد را تا یهاحرف هایباالدست یهمه

 هم فشرد. یداده شده بود به جوش آمد و لبانش را رو سویکه به آ یامانترا از شانس دوباره خون

 هم تعجب نکرد. ادیرا واقعا نداشت، اما ز یکی نیا توقع

 را در محفل خراب کند. سویخوب و محبوب آ یمانده بود تا بتواند وجه هنوز

 و لبخند پررنگش به مانترا نگاه کرد. تیبا رضا ماهانا

 است. یو باهوش رکیمانترا زن ز یرا خواند که به اندازه نیا شدینوع نگاهش م از

مثل او را به سمت  یتوانسته زنو ن دهیچطور نفهم نیکه تا قبل از ا کردیفکر م نیتازه داشت به ا سویآ

 اش دارد!خود بکشد و نگه

بانو الماس به حساب  یمگه نه بانو مانترا؟ به هر حال خاله گهید دیموافق میتصم نی_شما هم با ا

 !دیریبگ دهیتون رو نادسالمت خواهرزاده دیتونی... نمدییایم
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 زد و گفت: فیو از سر رفع تکل یتصنع یلبخند مانترا

 .نطورهی_هن

اعتماد کارکنانش  دیکن یو سع دیبدون مشکل به عمارت رفت و آمد کن دیتونیبه بعد م نی_شما هم از ا

 !دینکش یموقع اومدن قدرتتون رو به رخ کس گهیلطفا د دیشی. و اگه ناراحت نمدیرو جلب کن

 بلند شد. زیکرد و از پشت م یاجبار یاخنده یبه ظاهر شوخ یبه طعنه مانترا

 برخاستند. شانیرش همه از جاس پشت

 .شدیم دهید دیاز ام یو نگاه پر درد آدام برق امیلیو ینگاه خسته در

 بغلش را گرفت تا بلند شود. ریآمد و ز سویبه کنار آ فلور

 .دادیم یناگهان یاش نشان از تحمل درددر هم رفته یشکمش و چهره یجمع شده جلو یهادست چون

 .رمیم گهی_من د

فلور را کنار بزند و به دنبالش  یرا وادار کرد با معذرت خواه سویخشک و با صالبت مانترا آ یصدا

 برود.

 که همراهش آورده بود از تاالر خارج شد. یبعد از فرا خواندن دو زن مانترا

 .کردیتوقف نم یول دیآیپشت سرش م سویکه آ دانستیم

 را بفهمند. جهیکه منتظر تمام شدن حلسه بودند و دل تو دلشان نبود تا نت یدر هم پر بود از کسان یجلو

مانترا را صدا زد و هر دو  سویتر از مقابل تاالر بود آکه خلوت ییو جا یدر ورود کینزد باالخره

 .ستادندیا

 ...گریهم د ینهیبه س نهیس

 ده.مکدر و دلمر یبا چهره سویو آ حالتیو ب روحیب یبا صورت مانترا

 گفت: یآورد و با آزردگ نییرا پا شیصدا سویآ

 گهیکه د نجای... فقط بهم بگو چرا؟ ایداشت یهام نقش پررنگبچه یکه تو بدبخت کردن زندگ دونمی_م

 .ستین یکس

 سرسان نشانه رفت... یباال نیکه به سمت دورب یمانترا و سپس نگاه پوزخند

 فک خود را فشرد. سویآ

 .چاندیرا باال برد و در هوا پ دستش

 تکه کاغذ به درد نخور خود به خود مچاله شد و از کار افتاد. کیراهرو هم مثل  یگوشه نیدورب

 شد. ترقیمانترا عم پوزخند
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 .گرفتیدختر را دست کم م نیا یادیز یگاه

 .یذاتت رو عوض کن یتونینم یول یخودتو خوب نشون بد یکنیم یسع یلی... خییرامونا هی_شب

 گزنده گفت: سویآ

 خاله. ستمیرو بلد ن یی_درسته... چون من مثل تو دورو

 شد. کینزد سویبه آ شتریکرد تا عقب بروند و خودش ب ردستانشیبه ز ینگاه مانترا

 رهام داشت... یهابه نگاه یبیچشمانش شباهت عج ظیو غل اهینفرت س آن

 دند...دو زخم خورده و در فکر انتقام بو هر

 ...گمیبهت م یبدون یمشتاق یلی_حاال که خ

 .شنومی_م

 سرد چشمان او کج لبخند زد و چشم از صورتش برنداشت. یهالهیاز ظاهر مغرور و ت مانترا

 .آمدیدوئل خوشش م نیکم داشت از ا کم

 گذشته رو کردم که مادرت با من کرد. یتالف ی_من همونجور

 تقاصش رو بدن؟ دیمن با یهاکرد که بچه کاری_مگه مادرم با تو چ

 شد: زیآممانترا تلخ و جنون لحن

 من رو ازم گرفت... ی_بچه

 و خشم پنهان شده در کالم او مات ماند. نهیاز ک سویآ

 لب زد: ریبار پلک زد و متح چند

 _رامونا... مادر من؟!

داشتن  انیو بخاطر جر یها تو ذهنت مجسمش کردشکل فرشته شهی_آره... همون مادرت که هم

 من... ی! همون خواهر لعنتیو مغرور شد یهات به خودت افتخار کردخونش تو رگ

 مادرم... درست حرف بزن... ی_در... درباره

 _درست حرف بزنم؟

 انگشتانش فشار داد. انیاو را گرفت و م یچانه ظیبا غ مانترا

 حرص تکرار کرد: با

 قاتل روح خودم؟ یدرست حرف بزنم؟ درباره زیچ همهیاون زن ب ی_درباره
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او گذاشت  یمچ دست باال آمده یکه در فکش گسترانده شده بود دست خود را رو یبا وجود درد سویآ

 نگاهش کرد. شیهااشک یو از مشت پرده

 سوخته گفت: جگر

  ؟یبود؟ چرا انتقامت رو از خودم نگرفت یمن چ یها_فقط به من بگو گناه بچه

 به لذت و نفرت گفت: ختهیبا خشونت آم مانترا

تقاص اشتباهات پدر و مادرانشون رو بدن...  دیها بابچه شهی... انگار همیقانونه تو زندگ هی نی_ا

رامونا... رامونا از  یخودش انتقام گرفت... من از بچه یاز من، بچه ایما! آند یخصوصا تو خانواده

 تو!!! یهامن... و من... از بچه یبچه

 آورد و محکم مچش را گرفت و فشار داد. نییباالخره دست او را پا سویآ

 صورت مانترا رساند و با درد و مغرضانه گفت: یمتر یرا به چند سانت صورتش

 طانیتو بشم ش تیو انسان رحمیب یدستا یچهیباز دیبگو بدونم چرا با ؟یلعنت یزنیحرف م ی_از چ

 پرست!

 و به همان سرعت و بالفاصله فرو نشست. دیمانترا زبانه کش در چشمان یناگهان یآتش

 عقب برد. یو سرش را هم کم دیدرنگ دست خود را پس کش با

... من به اون پسر قدرت مقابله با مادرش رو دادم... من دمی_من بودم که رهام رو به سمت خودم کش

 تو رو براش فاش کردم تا نابودت کنه! تیهو

 مانترا حلقه شدند. یبه دور گلو یخود را از دست دادند و مثل مار اریاخت سویآ انگریعص دستان

 .دندیکنارش کش یگریمرد به سمتش هجوم آوردند و با خشونت و وحشر دو

 نگاهش کرد و زور زد از دست آن مردان خالص شود. یبا برافروختگ سویبه سرفه افتاد و آ مانترا

 گفت: دهیو نخراشبا دست اشاره کرد که ولش کنند  مانترا

داشت رو اشتباهات و  یسع شهیهم بهت نگفته بود، نه؟ معلومه... اون زن هم نویمادرت ا ه؟ی_چ

 نفهمدشون... یخودش سرپوش بذاره تا کس یخطاها

 :دیرا به کنار هول داد و با درد رو به مانترا خروش شیتشن جلوغول سویآ

 یاعتماد به نفس رو از کجا دار نیاونوقت اون اشتباه کرده؟ ا ی_تو پسر رامونا رو از راه به در کرد

 زن پست؟!

 .دیکش شیبه گلو یزد و دست شخندین مانترا

 .دندیرسیبه نظر م زیهشدارآم اریبلندش بس یمشک یهاو ناخن دهیو رنگ پر دهیکش انگشتان
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. کردیبودم رو هم بازگو م اش کردهکه با بچه ینفرتم از کار لیدل دیبا اورد،یاز من م ی_اون اگه اسم

 شدن هراس داشت... خیاز توب شهیو رامونا هم شدیاون وقت خودش هم متهم م

 دیخاله؟ بگو و خالصم کن... بگو تا بدونم چرا با یزنیچرا حرفتو کامل نم ؟یکنیم یبا من باز ی_دار

 ...نمیروزا رو بب نیا

 انتخاب با خودته... زم؟یبدم عز حیرو برات توض ی_چ

و  ستیمحوت کنه... ن نیکرد از زم یکرد بکشتت... سع ی_بگو که مادرم بعدش اومد سراغت و سع

 نابودت کنه...

دلشو  تونست،یبود. نم یفیاون زن ضع یاومد سراغم... ول دنشی! اتفاقا بعد فهمی_درست حدس زد

انتخاب کرد...  خاندانمون رو یاز سر راهش کنار بزنه. پس همون عادت قبل شهیهم ینداشت منو برا

... زمیعز هامن... تن ی... تنها نورچشمایدن نیتو ا دمیدر قبال پسرش، پسر من رو ازم گرفت... تنها ام

... منو ترکیدورتر... منفورتر... تار یجا هیکرد به  دیمو ازم دور نگه داشت و منو تبعاون بچه

 یهاییراهنما ییجا هیتنم... رهام هم تا  ی... بدون پارهرخوارمیبدون پسر ش یمحکوم کرد به زندگ

بود... واقعا  یرفت. مرد شجاع نهاراه رو ت یو باق ستادیخودش ا یشدنم رو پا دیمنو داشت، بعد از ناپد

دل من رو  یو با انتقامش حرارت تو شدیکه داشت موفق م یمتاسفانه درست وقت یرفت ول شیخوب پ

بعد از مرگش  ی. اون زن مرد ولختیرو به هم ر یهمه چخدا تو رو انداخت وسط و  کردیهم خنک م

 .یهم شانس آورد. شانسشم تو بود

 .دیکشیم یو کشدار قیعم یهانفس سویآ

 .کردیو با صدا دم و بازدم م دیبلعیرا با فشار از راه دهان م هوا

 محفل عادت نکرده بود... یشده دهیناگفته و نشن یبه رازها هنوز

 ...آمدندیو به درد م کردندیکهنه سر باز م یهازخم هنوز

 ...دیایبا اشتباهات مرگبار گذشتگان کنار ب توانستینم هنوز

 ...یهست یعوض یلی_تو... تو خ

 و سر تکان داد. دیفارغبال خند مانترا

 گفت: ادیو با فر دیجوش شتریاو ب دییاز تا سویآ مغز

 داشت... شهینم یاگهیکرده توقع د طانیش میتقد یکه روحش رو دو دست ی_از کس

 را به غضب داد. شیو جا دیدوباره بر لبان مانترا ماس لبخند

گرم و  یعیاز ما یو و ناگهان ادیز یاز هجوم حجم سویرا به سمت او دراز کرد و همان لحظه آ دستش

 شور در دهانش وحشت کرد.

 شد. یجار رونیش به بلبان انیاز م انتهایرود ب کیزانو زد و خون مثل  نیزم یرو
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 به راه افتاد. شیرو یجلو نیسرخ رنگ از دهان تا زم یآبشار

 تر نفس بکشد.زده کم شود و بتواند راحت رونیتا از شدت خون ب دیکش طول

 شد. رهیگرفت و به سرخ شدن آنها خ کردندیاش چکه مکه از نوک چانه یقطرات ریرا ز شیهادست

 دخترش مانند مته مغزش را سوراخ کرد. دنید بیو فکر آس دیدر دلش لول یترس

 .تیسینگر شیرو یجلو روزیحال پ نیو در ع یعصب یرا باال آورد و با درد به مانترا سرش

 و با تمسخر گفت: دیمنظورش را فهم مانترا

تو رو کنم...  یومدهین ایبه دن یهمه آدم قصد جون بچه نیچشم ا یکه جلو ستمی_نترس اونقدرام احمق ن

 من فعال کارم با خودته، حساب اون بچه هم به وقتش...!

 زده گفت: بتیو مص رمقیآلود خود را تکان داد و بشدن دهانش لبان خون یبعد از خال سویآ

 ...یاومد ایکه تو به دن ی_لعنت به وجود پر شّرت... لعنت به اون روز

 بود. نیزم یرو دیجد یشما و پادشاه یروع بدبخت_آره، بگو... لعنت به اون روز. چون اون روز ش

چسباند با عذاب  اشنهیبعد از چند سرفه و عق زدن پشت سر هم کف دست سرخ سرخش را به س سویآ

 خفه گفت: ییو صدا

 گناهم؟یب یهااز طفل ؟یریگیمن م یهاات رو از بچه_حاال تو انتقام بچه

 و هم خودت. شنیهات زجرکش م. هم بچهشترهیلذتش ب ینجوری_ا

... رهام رو تو فدا یکردن قلبش اونو به کشتن داد اهی... تو با سیکه تو قاتل برادرم بود فهممی_حاال م

 ...یکرد

 تو کشته شد الماس! ی_اوه... اما من معتقدم اون به دستا

 _من؟

م تو باز ه ،یمختلف وجودت رو تبرئه کن یهاو با بهانه یدر بر رشی_آره، تو! هر چقدرم از ز

 هم فرمانبردار تو بود... عتی! چون طبیکرد یبرادرکش

 .نشستیم سویبه تن خسته و پر درد آ یو کار قیچقدر عم شیهاحرف زخم

 .ستادیسر او ا یآمد و درست باال جلوتر

 شد و سر بلند نکرد. رهیشنل او خ یفقط به انتها سویآ

. دیهات از دست من خالص بشخودت و بچه ینجوریکنار تا ا یبکش نکهی. ادمیفرصت م هی_بهت 

با  یتونیندارم. م یآخرش خودم خواهم بود ترس روزیکه مطمئنا پ یباز نیوگرنه من از ادامه دادن ا

 !ینجات بد تونویقبول شکست زندگ
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 .ختیر رونیلبانش ب انیاز خون دوباره از م یاکهیکرد و بار یزهرخند سویآ

 ...دیو خند دیخند

 تر کردن خاله...اشتباه بزرگ هیبزرگم _مادر و مادر

 !نا؟یا یتر از همه_بزرگ

مارصفت را همون موقع  یبود که تو رو همون موقع نکشتن! تو نی_آره... و اون اشتباه بزرگترشون ا

 !فتمیروز ن نیخالص نکردن تا من االن به ا

 تا به سمت در برود. دیو چرخ دیکش یزبان پر کار او پوف نیا یهاشیکالفه از ن مانترا

 حال بحث را نداشت. گرید

 .بردندیاش را سر مها حوصلهآدم نیا

 اش...دنده کیسرکش و  یهیزن و روح نیا و

من بهت  یکه دل به رحم اومده یاز فرصت یالماس... بهتره من برم چون تو انگار قصد ندار الیخی_ب

 .یداده استفاده کن

 کرد: هیپشت سرش با همان تلخند پشت سرش واگو سویآ

 ...دیباران نده ی_جنگل سوخته را... وعده

 .ستادیراه ا یانهیم مانترا

 گرفت و عطر تلخ او را در تمام راهروها پخش کرد. دنیبه داخل عمارت وز یباد

 رساند. وارید کیو به  دیخود را عقب کش جانیو ب حالیب سویآ

 بود. ستادهیا اهنوز همانج مانترا

 او را نگاه کرد. نیو سنگ دیاز رفتن چرخ قبل

 .دیچیپیخونش نشسته و از درد به خود م یایدر انیم سویآ

 و ظالمانه با زمزمه گفت: احساسیکرد و ب کیخط صاف بار کیرا مثل  القلبشیبراق و قس چشمان

به جا مونده از اونهاست...  راثیم نیو رامونا... بِِکش که ا ایآند ی_پس بِِکش الماس سرخ پادشاه

 طوفان...! راثیما... م راثیم

 

 

*** 
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 گشود. لگونین یرا برا نیو هراسان به عمارت انداخت و در ماش یعصب ینگاه ارید

 داد به داخل و خوش هم پشت فرمان نشست. هولش

 بودند. ینگران یعجوالنه و از رو حرکاتش

 مند گفت:را به او دوخت و گله اشیچشمان اشک لگونین

 یگیم رونیب یدیکش یدست منو گرفت یزده... االنم که برگشت بتیچند ساعته غ ؟یکنیم کاریچ ی_دار

 ... زده به سرت؟میبر دیبا

 برسد. یخاک یدرختان عبور کند و به جاده انیدنده عقب گرفت تا از م ارید

عقب  یشهیراننده و نگاهش به ش یصندل یپشتدستش به  کیدستش به فرمان،  کیهمان حال که  در

 بود گفت: نیماش

 _آره زده به سرم...

 :دینال لگونین

 !اری_د

 نگفتم؟ م،یریم نجای_گفتم از ا

 یخوب طیمادرم بمونم... اون... اون االن تو شرا شیپ دیبرگردم تهران... با خوامیاما من نم ی_گفت

 م؟یبر نجایاز ا یچت شد که االن اصرار دار هوی... اصال تو ستین

فقط بگو  لگون،ی... حرف نزن نمیزنمو بردارم ببرم تا از دردسر دور بمون خوامی_تو فکر کن که م

 باشه.

 جمع شد و دلخور نجوا کرد: یصندل یبا بغض گوشه لگونین

 _باشه...

 کرد سر حرف را باز کند. یسع اریگفت و نه د یزینه او چ گرید

 ها...اعصاب خورد کن جاده کیو دوباره تراف خوردیبه شب م راه

 سویآ یو رو رنگیصورت آشفته و ب ریسرد چسبانده بود و تصو یشهیسرش را به ش لگونین

 .رفتیچشمانش کنار نم یاز جلو یالحظه

 یدر حال سرد عمارت، یوارهایبر د هیفرو افتاده و تک ییهابه دنبال مادرش آمده و او را با شانه یوقت

لحظه  کی یبود برا دهید ستینگریباز عمارت را م یورود یآورآلود و ضعفکه با لبخند تلخ خون

 چشمانش محو و تار شد... شیپ ایدن

 تر زنده بود...!او سالم بود و از همه مهم اما

 باشد... شیهامراقب بچه تواندیکه م دیام نیا یبود برا زنده
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 اشتباهات گذشتگان... یدادن بها یبود برا زنده

 ...آمدیبا درد کنار م یبیبه طرز عج او

 !کردیم یدرد را زندگ او

 .ستادیبلند شده و ا نشیکه او با آن لباس سرخ شده و شکم سنگ دیفهم یرا زمان نیا لگونین و

 را از خود شرمنده کرد. لگونیکه ن ستادیا یجور

 یو مهربان را با موها یدوستداشتن با،یزن ز کی دنیاز خود منتفر شد که چرا چشمانش عادت د او

 شدیم یاز آن جار یقطرات قرمز دنیکه با هر بار نفس کش یلباس رنگ شده از خون و دهان شان،یپر

 را ندارد.

لبخند  کیآلود با روح خون کیبا ژانر ترسناک نبود، مادرش  لمیف کیسکانس وحشتناک از  کی آن

 سرخ نبود. یثانهیخب

 قشنگش بود... یهامو غ سویآ او

که آن زن هر روز  یهم دو بار مرگ در لحظه را تجربه کرده بود، در حال دیبار و شا کی لگونین

 .شدیو دوباره از نو متولد م مردیم

 یاو فقط تپه گرفتیآتش م کبارهیاش به کننده رهیکه رقص، آواز و ظاهر خ ییبایققنوس ز مانند

 .گذاشتیم یاز خود به جا یخاکستر

 یموجود دوستداشتن کیو  دندیخزیم رونیبه ب یدرخشان و قشنگ یهادوباره از درون آن تپه رگه اما

 .شدیخلق م بایز

و از  یلبخند بزن ،یبلند شو کنندیم تیاند و با پچ پچ تماشاکه دورت حلقه زده یتمام کسان یجلو نکهیا

 بایحال ز نیخوب کنند کامال مسخره و در ع یآرزوها ایدن نیبهتر شدن وضع ا یکه برا یآنها بخواه

 ...دیرسیبه نظر م زیو تفکربرانگ

آنها، کار و  انیتعادل برقرار کردن م یو تالش برا تیهابچه یزندگ یبرا دنیبودن، جنگ سرپرست

 !یعاد یهانه انسان آمد،یبر م ینیموجود فرازم کیفقط از پس  تیهادغدغه

 بدون بال، مادرها بودند... یهافرشته نیا ،یمحکم و ستودن یول فیظر یهاجنس نیموجودات، ا نیا و

و با هم  گذاشتیرنگ م یصورت یااش را درون کالسکهکه هر روز نوزاد دختر هفت ماهه یزن همان

 .کردندیم یخانه تا محل کارش را ط ریمس

اش از و با نگاه درمانده ستادیایم یفروش وهیم یمغازه کی یکه با شکم برآمده جلو یزن همان

 نیپخش زم روادهیقرمزش را که وسط پ یهابیکه خم شوند و آن پاکت س کردیرهگذران خواهش م

 شده بودن را جمع کنند و به دستش بدهند.
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شسته شده با گالب، با  یسنگ قبر مشک کیشهر کنار  روحیکه در گورستان سرد و ب یزن همان

 .گذاشتیآن م یاش را روپژمرده یهاو گل نشستیپسر جوان م کی دیو سف اهیس ریتصو

 ...سویآ یبرا یمادر ا،یمانند مان یزن ای

 او... یبرا یمادر سو،یمانند آ یزن و

 بود؟ دهیچه آفر یرا خدا برا مادرها

 ندارد؟ ییبایلطف و ز چیکه بهشتش بدون آنها ه دانستیهم م خدا

 .ستیشبانه را نگر ابانیخ یدود یهاشهیکرد و از شخمارش را باز  یهاچشم نیتوقف ماش با

 یگذر منظره هدفیو کامال ب هاوانهیتمام مدت در همان حالت نشسته و مانند د ایبود  دهیخواب واقعا

 کرد؟یها را تماشا مکنار جاده

 آسفالت گذاشت. یاش را روبه خواب رفته یگشود و کف پاها یرا به سخت نیماش در

 بد داشت... اریحس بس کی

 شود. اشیعاد ریغ یجهیشکمش را حس کند و متوجه سرگ ریدرد ز دادیبد که اجازه نم آنقدر

 یبه تنش نشست و تلو تلو خوران چند قدم یملتهب و داغش خورد لرز یهاکه باد سرد به گونه نیهم

 طرف و آن طرف برداشت. نیبه ا

 شد و خود را به او رساند. ادهیپ نیاز ماش دهیو ترس سرمهیآس ارید

 اش داشت.بغلش را گرفت و سرپا نگه ریز

 !لگونین زم؟یتو حالت خوبه؟ چت شده عز ل؟ین ل؟ی_ن

 بعد آن را باال آورد. یرساند و کم شیپاها انیدست خود را به م لگونین

 .کردیم ییانگشتانش خودنما یسرخ بزرگ رو یلکه کیبرق  ریت یهانور چراغ ریز

 داد و خفه گفت: دهیرنگ پر اریمسخره آن را نشان د یاخنده با

 ... مگه نه؟!شدمیم انهیماه شیپ یدو هفته دی... باستمین انهیمن که... ماه ار؟ید هیچ نی_ا

 شد. رهیاو را هم گرفت و با بهت به صورتش خ گرید یشانه ارید

 دهانش را باز نگه داشت و با درد او را نگاه کرد. لگونین

 .کردیم یو چشمانش را با اشک نقاش دادیخود را از دست م ریکم کم داشت تاث یلعنت یحسیب نیا

 خم شد. یزیر یشکمش گذاشت و با ناله یرا رو شیهادست

 کند. یریکرد از افتادنش جلوگ یو سع دیبا وحشت او را باال کش ارید

 ...نینش نیزم لگونی... ننیمنو بب لگونینه نه نه... ن ی_ه
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 بهش دستم نزدم... ی... من حتکنهیم کاری... نه؟ خون اون رو لباس من چستیخون مامانم ن نی_ا

 ...مارستانیب برمتی... ممارستانیب میریتحمل کن باشه؟ م لگونی_ن

 آن را روشن کرد. عیبرگرداند و سر نیاو را داخل ماش ارید

 کرد. یبلندتر یهاداشبورد قرار داد و ناله یسست و دردمند سرش را رو لگونین

 .رفتیم شیپ ابانیدر خ یرا گم کرده بود و با سرعت وحشتناک شیدست و پا ارید

 ؟یخورد یدیخر یزیچ یسرراه ی... از اون سوپرلگونین ارمیسر در نم زایچ نی_من... من از ا

 ل؟ین یکرد یکار

 ...یی_فقط... رفتم دستشو

 ها رو لباست بود؟لکه نیبود؟ اون موقع ا ی_لباست خون

 درد دارم... اری... دستیحالم خوب ن اری... ددونمی_نه... آره... نم

 ...میرسی_تحمل کن االن م

صبرش  یاز آستانه شیکه متحمل شده بود ب یو درد دیکشیبه دوش م لگونیکه ن یفشار عصب یول

 فرو افتادند. شیهاکه پلک دینکش یطول ادیبودند و ز

 آه از نهادش برخاست. دید مارستانیتخت ب یرد و خود را روچشم باز ک یوقت

 .دیرسیداشت که چندان آزار دهنده هم به نظر نم یفیدرد خف احساس

 ...قیعم یو کرخت یخمار کی و

را کنار تخت  اریبرسد و د حرکتشیسرم را از باال دنبال کرد تا به دست ب کیبار یلوله حالشیب نگاه

 .دید

 .کردیاو را نگاه م یبینشسته و با غم عج یصندل یرو مذبوحانه

 باالخره مهر سکوت دهانش را باز کردند: لگونیباز ن یهاچشم

 ؟ی_خوب

 .دیخود کش یشانیکرد و دست به پ نییاش را باال و پاشده نیسر سنگ لگونین

 :دیدار پرسکه به جانش افتاده بود خش یاضطراب ناگهان با

 ار؟یشده د ی_چ

 شکم او قرار داد. یسرش برداشت و رو یرا از رو لگونیدست آزاد ن ارید

 کردن با انگشتان او شد. یمشغول باز همانجا

 خوشحال نبود. دیبگو خواستیکه م یزیچ از
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 لگون؟ین یدونستیم ؟یاکه... حامله یدونستیتو... تو م یگوشتون گذشته... ول خی_خطر... از ب

 .ختیر نییپا یهر لگونین دل

 و در شکمش فرو افتاد. دیلغز یخیمانند تکه  یزیچ

 ماند. یبهت زده بر جا یارا در نطفه خفه کرد و چند لحظه یاناله

 .دیکش یقیعم یهاهم خواباند و نفس یرا رو شیهاپلک

 گفت: یسخت به

 _سا... سالمه؟

 _آره.

صورتش  یمانش روچش یدانه دانه از گوشه شیهاو اشک دیچنبره شده بود ترک شیکه در گلو یبغض

 روان شدند.

 از شوق بود! هانیا یهمه اما

 انگشتانش فشار داد. یتر ال به الرا محکم اریزد و دست د یشفاف لبخند

 داد؟یاز خود نشان نم یحالت مثبت چیاو ه یچرا چهره یول

 وا رفت اما لبخندش را پاک نکرد. یکم

 گفت: رنجور

 ؟ی_تو خوشحال نشد

و با  دیبرده بود آرام دست خود را عقب کش یپ یحاملگ نیاز ا اشیخبریواکنش او به ب نیکه با ا ارید

 گفت: یدلمردگ

 _چرا اتفاقا...

 روحه؟یو ب دیظاهرت انقدر ناام یچ ی_پس برا

 تلخ و گس لبخند زد. ارید

 سوزاند؟یو تا مغز استخوانش را م دیکشیم ریکه از پس قلبش ت یاز درد گفتیم چه

مادرش  یهاکردن از نقشه یشده بود او با فکر شانه خال نییتع شیکه از پ یاندهیاز آ گفتیم چه

 ندازد؟یتر بعقب یرا کم انیپا خواستیم

 که قرار بود بعد از نه ماه بر دلش بماند؟ یاز حسرت گفتیم چه

 هم دل هر دوشان... دیشا و
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که  یفرزند دنیدوباره د یدر آرزو لگونیو ن اشیچشم آب ینگاه پاک و معصومانه کی یدر آرزو او

 قرار بود از او گرفته شود...

 را به خنده وا داشت: لگونیشده بود ن یزبانش جار یبر رو ارادهیرا که همانطور ب یابهانه

 _آخه هنوز زود بود...

که  یدر حال کرد،یم هیحسود تشب دیتخس و شا یابه پسربچه لگونیاش او را در نظر نحالت چهره آن

 ...ستیگرید زیپسر چ نیدرد ا دانستینم

 گفت: یوارفتهیش یو با صدا دیاش انگشت کشچشمان تر و گود رفته ریز

داشتم...  ازی... نامیمقطع از زندگ نی... تو ایاتفاق خوب نی... همچنی... اتفاقا من به همچاری_نه د

 نگو... ینجوریا

 نگفت. چیانداخت و ه نییبا افسوس سرش را پا ارید

 .دیکشیبه دوش م دیدرد را فقط خودش با نیا

 ...لگونیگذاشتن با ن انیو بدون در م تنها

 جا مونده؟ نیتو ماش ایتوه  شیمن پ فی_ک

 ست؟کهیکوچ نی... ادونمی_نم

 کنار تخت برداشت و به او نشان داد. یفلز زیم یرا از رو یچرم قرمز فیک

 گفت: ردیتا آن را بگ بردیکه دستش را باال م ینیسر تکان داد و ح لگونین

... شهیخبر خوشحال بشه مگه نه؟ جالب م نیا دنیبه مامانم زنگ بزنم... فکر کنم اونم از شن خوامی_م

 ... زودتر از من...شهیدختر م هیمادر  یاونم به زود

 .وستیعدم پ اریانگشتانش به د نیاز ب فیشدن ک دهیآخرش با پس کش یهازمزمه

 شد. رهیخ اریمشت شده در دست د فیو به ک دیرا باال کش رشیمتح گاهن

 .دندیاو چرخ یدهیرنگش سپس به طرف چشمان هراس یآب یهالهیت

 ؟یکنیم کاری_چ

لب زدن و کلمات  یآورد تا از دسترس او دور باشد و بعد از کم نییرا پا فیک یبا دستپاچگ ارید

 نامفهموم گفتن جواب داد:

 که... یفهمینباشه... م یخوب تیتو وضع دی. شاینگ یزیاالن بهش چ_بهتره... 

از اون حال بد بکشتش  یلحظات یخبر خوب و خوشحال کننده...که برا هی_اتفاقا االن وقتشه. وقت 

 ؟یکنیاز من پنهون م ویچ ار؟ی... تو چت شده درونیب
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 ...کنمیرو از تو پنهون نم یزی_من چ

 یو هر شب با نوازش دستا یکنیم یسقف زندگ هی ریهاست باهاش زکه ماه ی_دروغ نگو... به زن

 تو رو از بر شدم...  گهیکه د یدروغ نگو... به من یخوابیاون م

 و منطق او... لیو بدون دل بیعج یرفتارها نیشده بود از ا خسته

 نیبه ا تواندیپس م نیا را بفهماند که از نیچند ماه توانسته بود به قلب و احساس خود ا نیبعد از ا او

 پا گذاشته بود اعتماد کند. اشیکه در زندگ یدیآدم جد نیمرد، به ا

 کار بود... یبا خود هنوز کجا ارید دانستینم یول

 ار؟یتو قرار دارم د یزندگ ی_من کجا

 را سرد کرد. اریو پر تاسفش تن د وسیکه به جمالت آخرش خش انداخت و نگاه ما یبغض

با  یزن دیخواست لب از لب بگشا یرفتار خود تعلل کرد که وقت هیبه حرف آمدن و توج یبرا آنقدر

 را معطوف خود کرد. ریدلگ لگونِ یوارد اتاق شد و تمام هوش و حواس ن دیروپوش سف

به او دست  یبیحس عج ستادیگذاشت و ا نیزم یرا رو شیآپارتمان پاها نگیساعت بعد که در پارک دو

 داد.

 ...جانیاز ترس و ه یقشنگ بیترک

 .دیکش یفرض یرهیدا کیآن قسمت  یشکمش گذاشت و رو یرا رو شیهادست

 .دیگلگون و نگاه براق خند یهاقلبش دوباره باال گرفت و با گونه تپش

 بود... زیانگحس چقدر ناشناخته و شگفت نیا

شدن،  داریو ب دنیابو با هر خو یرا در بطن خود احساس کن یدنیموجود کوچک و ناد کیرشد  نکهیا

 همراهت باشد... یخوریکه م ییهر وعده غذا ایهر قدم برداشتن و 

 حال ترسناک... نیو در ع بایز یتجربه کی

 با عجله خود را به او رساند و دستش را گرفت. ارید

 ...نهیی_مراقب باش... فشارت هنوز پا

 .زدیم یو لرز کوچک نشستیکمرش م یرهیبر ت یعرق سرد افتادیم سویآ یهایحاملگ ادیبه  یوقت

 او هم به همان اندازه سخت و دردناک باشد؟ یبرا نکند

 !کردند؟یبغل م ینوزاد را چطور کی اصال

 خزان دقت نکرده است... ای رانیوقت به بزرگ شدن م چیبه خود فرستاد که چرا ه یلعنت
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مسخره  نیا رد،یبگ ادیرا  یدارنتوانسته بود بچه چگاهیتر از خود در خانه هکوچک یوجود دو بچه با

 نبود؟!

 را پس زد. اریغنچه شده بغض مزاحمش را قورت داد و دست د یهالب با

 از او دلخور بود. هنوز

 نگفت. یزیانداخت و چ نییسرش را پا ارید

 _خوبم...

به در واحد  ینیگاه غمگن لگونین گشتیم شیدهایبه دنبال کل اریو د ستادندیواحد خودشان ا یجلو یوقت

 هوتن و هلن انداخت. یخال

 عادت کرده بود. نجایحضور آنها در ا به

 فرو رفت. شیداخل پالتو شتریگذاشت و ب کشیسرد و تار یدر خانه قدم

 زد. یخاموش انداخت و غر یبه شوفاژها ینگاه ارید

 شیاز اتاق برا اریکه د ییبه پتو یمبل نشست و حت یخانه همانجا رو یتا گرم شدن دوباره لگونین

 آورده بود هم دست نزد.

 ...ختهیبه هم ر نیهفت س یرهیشکمش بودند و نگاهش خ یهنوز رو شیهادست

 سال نو بود... دیع فردا

 ...رفتیبه جلو م میو تقو شدیم لیساعت هشت سال تحو صبح

 ...یغمناک دیع چه

 را از خدا گرفته بود... اشیدیاو ع اما

 شکمش را نوازش کرد و محزون لبخند زد. یآرامش خاص با

 بود... ایبدون مان دیع نیاول نیا

 ...سویبدون آ نیاول و

 کرد؟یم یزندگ بهیآدم غر کیو  بهیغر یخانه کی به،یشهر غر کیدر  نجایا او

 درست بود... هیتشب نیا احتماال

 .ارنیغذا ب زدمیوقته وگرنه زنگ م ری. دلیشام بخور ن ای_ب

 بلند شد و به سمت آشپزخانه رفت. نهیبا طمان لگونین

 نشست. زیگذشت و پشت م ارید یجلو از

 زد. یالبخند خسته زیم یاملت رو دنید با
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 !کردندیرا با املت سر م شانیشام و ناهارها شتریو شوهر ب زن

 سوم بود. یکه تازه لقمه خوردیآهسته و کسل غذا م آنقدر

 گرفت و با مکث او را صدا زد. یبه باز زیم یدوغش را رو وانیل ارید

 و او را نگاه کند. اوردیتا سرش را باال ب دیهم طول کش لگونین

 قرار داده بود. ریرا تحت تاث اریاش دزده جانیه یول نیغمگ نگاه

 ؟یقبول کرد اتی_منو تو زندگ

 شدم؟یبچه خوشحال م نیا یبرا کردمی_اگه نم

 الت زده کرد.خج یرا کم اریو تلخش د وسیما لحن

 را مطرح کند. شنهادشیتا پ رفتیم شیآرام آرام پ دینبود اما با ینیاهل مقدمه چ ادیز

 از مانترا بود... یراه خالص نیآخر دیکه شا یشنهادیپ

 ؟یکنیفکر م یاگهیکه هنوزم... هنوزم به مرد د نهی_منظکرم ا

 .ستیو با دهان باز او را نگر دیرنگش پر لگونین

 نداشت... ینیبه مقدمه چ یربط یکی نیا گریبود که د مطمئن

 بود. ارید یسر و صدا یب یذهن متعصب ول یهایریدرگ نیترسوال از بزرگ نیا

 .دیرا در هم کش شیهاپنهان کرد و اخم زیم ریپرهام لرزش دستانش را ز یادآوریبا  لگونین

 ارتعاش داشت: یاندک شیصدا

 ...میمورد گذشته حرف نزن... در می_ما... قول داده بود

 خودم... یگذشته یدفعه درباره نیبزنم... و ا خوامی_اما من م

 تکان خوردند. صدایب شیهاشد و لب رهیشوکه به صورت مغموم او خ یاهیچند ثان لگونین

 گفت: یو به سخت دیکش رونیرا از داخل حلقش ب شیصدا

 ؟ی_مطمئن

 را بست. تابشیب یهازد و چشم یتلخند ارید

 بود؟! اورد،یرا به زبان ب زینبود همه چ مجبور

 چرا؟ یدونی... مومدمیبه حساب م میتی شی_من تا چند سال پ

 او ماند. یهاحرف ینه تکان داد و منتظر ادامه یسرش را به معنا یباردر سکوت غم لگونین

 را با زبان تر کرد و آهسته گفت: نشیریلب ز یخشک ارید
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 یخانواده هی یجدا کرد و... به پرورشگاه سپرد... و من از اونجا به فرزند امیمنو از مادر واقع یکی_

بزرگتر از من بودن. امره شد برادر  یمناسب که صاحب پسر یخانواده با وضم مال هیدر اومدم.  گهید

 داشت... یلیمنو خ یکه هوا یکیترم... بزرگ

 ...یمن هیشب کمی_پس 

 دوخت و با اندوه ادامه داد: زیرا به م شیرومنگاه ک لگونین

... اومد و شد... سویبرادرم نذاشت... بعدشم که آ یعنی... دیوقت کارم به پرورشگاه نکش چی_اما من ه

 مادرم...

 شد. یبه حال یحال آوردیبرادر را که به زبان م یکلمه

 کرد به آراس فکر نکند. یچشمش را گرفت و سع اشک

 ....دیوقت او را ند چیکه ه یبه مادر ای

 نداشت... ادیاش را خوب به که چهره یپدر ای

 ونیموضوع رو باهام در م نیده سالم بود اونا ا ی. وقتستمیاون خانواده ن یپسر واقع دونستمی_من م

من و امره  نیب یتفاوت چیوقت رفتارشون با من عوض نشد. اونا ه چیبود که ه نیا بیگذاشتن... و عج

چه از  دادنینم هو اجاز کردنیاز برادر بزرگترم به من توجه م شتریب یگاه ادمهی ی. حتشدنیمقائل ن

چشمم به در خونه  شهی... همشهیاحساس کنم. اما من هم یکمبود یو چه از لحاظ عاطف یلحاظ مال

همه  بایتقر... اتیپدر واقع ایتوام...  یاز راه برسه و بگه من مادر واقع یکیکه  یروز دیبود... به ام

برادرم تصادف کردن. پدرم  وکه پدرم  شدمیبزرگ م اهامیو من با رو رفتیم شیداشت خوب پ زیچ

... چهار پنج می. ما فقط چهار پنج روز فرصت داشتشدیعمل م دیبا یمرد و امره... زنده موند... ول

امره... آخه  مارستانیب ینهیهز یهیتا فکر ته میپدرم باش نیبه فکر مراسم تدف میدونستیکه نم یروز

... خصوصا اون روزا که خونه رو عوض دنداشت که بشه بهش دلخوش کر یانداز آنچنانپدرم پس

رو در  میبود ازمندشیرو که ن یمادرم پول یول یچطور دمی... من نفهممیقرض داشت کمیو  میکرده بود

 یبلکه با باق میو به اتاق عمل برسون میبرادرم رو نجات بد میجور کرد. ما نه تنها تونست یکمال ناباور

 یبرا کیکوچ یقناد هیو مادرم  میرو هم پرداخت کرد رمپد یهایاز بده یلیاون پول خ یمونده

. من و امره فقط درس ارهیدر ب مونویتر خرج زندگخودش باز کرد تا هم مشغول بشه و هم راحت

 ...میمادرم که دکتر شدن من و برادرم بود برس ی... تا به آرزومیخوندیم

 و با غم سر تکان داد. دیحرفش خند ینجایا ارید

 گرفت. زیم یدستش را رو یدردهم یبه نشانه دانستیحزن او را نم نیا لیکه هنوز دل لگونین

 .دیکش یو سوزناک قیآه عم ارید

اداره کردن  ی. امره برامیمره تنها شددکتر شدن پسراش مرد. من و ا دنی_مادرم پنج سال بعد بدون د

به عهده  مونویمخارج زندگ نیازدواج کرد و تام کردیکه همونجا کنار مادرم کار م یبا دختر یقناد

 یهاغهمن دچار دغد ی. ولکردیهم مراقب من بود و هم به زنش کمک م خوند،یگرفت. هم درس م
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 یعاد یهامنم از انسان یزنیهمونطور که حدس م... لگونیدکتر شدن داشتم ن یایاز رو یتروحشتناک

 کردم. دایرو پ امیها بود که مادر واقعواقعا ترسناک بود. همون موقع نیبودم و ا زیمتما

 نفس گرفت و گفت: جانیبا ه لگونین

 ؟ی_واقعا؟ چطور

را نداشت مختصر  اشیقسمت به بعد داستان زندگ نیکش دادن از ا شتریبه ب یاعالقه گریکه د ارید

 گفت:

 _اومد دنبالم.

 ثابت کنه... گهیجور د هی ایباشه  اتهیمثال شب ته؟یمادر واقع ی_خودش بود؟ مطمئن بود

 زد. یپوزخند تلخ ارید

 کرد: نجوا

ثابت کنه... اون خود  مونویخون یوجود داشت که رابطه نمونیب زایچ یلیخ ینبود ول امهیشب یا_ذره

رو  اشیواقع تیاسم رو به خودش گرفت تا هو نیکه بعد از پنج سال ا یاری... داریمن بود... مادر د

 کنه. دایپ

 که... یآخه خودت قبال گفت ؟یشد؟ تو... تو مادر خودت رو هم از دست داد ی_خب بعد چ

 خودش دست او را گرفت و باال آورد. ارید

 .دیبوس قیعم

هم به وقت گذروندن با من نداره.  یا. آخه سرش شلوغه و عالقهنمشیبیکم م یلیست. اما خزنده_اون 

 .میهدف مشترک دار هیاما هر دو 

 ؟ی_چه هدف

 مکث کرد. ارید

 _انتقام...

 ؟ی_انتقام؟ از ک

حرفا رو ولش کن،  نیباشه؟ حاال ا ،یبگ یزیچ یمورد به کس نیدر ا دی... تو نبامونیی_از مسبب جدا

 تر باهات مشورت کنم.مهم زیچ هیدر مورد  دیمن با

 جمع کرد. شیپاها یو رو دیدستش را عقب کش دیکه کامل قانع نشده بود با ترد لگونین

 حرفش را بزند. یماند تا او ادامه منتظر

 با اضطراب گفت: ارید
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. زنمیبهش سر م رمیمسافرت م یه بهانهب ی_من هنوز با برادرم تو استانبول در ارتباطم و هر از گاه

پسرشون برم اونجا.  دنید یوقت نکردم برا یدار شدن و من حتبچه شیامره و زنش دو سال پ

و  یدکر یکه تو سه سال اونجا زندگ دونمیاونا؟ م شیپ میمدت بر هی هی... نظرت چنمیبب خواستمیم

 یو راض ادیاگه خوشت ب یبه اون کشور و به اون شهر... حت یآرزوت بوده دوباره برگرد شهیهم

 وگرنه... ی... البته اگه تو بخوامیکن یهمونجا زندگ میو بمون میری... اقامت دائم بگمیتونیم یباش

 .امی_م

 حرفش را قطع کرد و مبهوت لب زد: ارید

 ؟ی_چ

 اقیتنش بازگشته بود با اشتو درد و دل کردنش با او حرارت به  اریکه از به حرف آمدن د لگونین

 سرش را تکان داد و گفت:

که تو انقدر  یاش حرف بزنم... برادر... من دوست دارم که با برادرت و خانوادهامیمسافرت م نی_به ا

 نی... استمیمهاجرت... هنوز مطمئن ن ی... اما برایزنیو با افتخار ازش حرف م یدوسش دار

 ...هیسخت یلی... خمِ یتصم

 بلند شد و خود را به او رساند. زیبه شماره افتاده و چشمان به وجد آمده از پشت م یهابا نفس ارید

 و گرما گفت: یدواریو با ام دیرا بوس اششانه

 بعد... فعال بهش فکر نکن... ی... اون باشه برای_اوک

 گفت: یزد و با نگران یظاهر یلبخند لگونین

 .یبهم بد یقول هی دی_اما با

 ؟ی_چه قول

 مامانم... شیسر برم پ هی دی_قبل از رفتن با

 در دل اضافه کرد: و

 ..."نمیبار پرهام رو بب نیآخر یدر کار نباشه... برا ی"و اگه قراره برگشتن

 

*** 

 

 

و آن را داخل سطل زباله پرت  دیاش کشچانه یخون رو یآثار به جا مانده نیآخر یرا رو دستمال

 کرد.
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 آرام و قرار نداشت. یااز درون لحظه نشیخالف ظاهر سرد و سنگ بر

 گفت: یقیبه افراد داخل اتاق کرد و با نفس عم ینگاه امیلیو

 ...ستدهیفای_ب

 نگاهش کرد. روحیب سویآ

بدم تا گناهکار بودن مانترا ثابت بشه؟  رهیمد ئتیه لیکنم و تحو دایپ نمونیب ینفوذ هینتونم  نکهی_ا

 ...دونمیخودم م

حواسش به آنها جلب  دادیاو پشت سر مانترا گوش م یهانینشسته بود و به نفر تیکه کنار آفرود آدام

 متعجب گفت: اشیصندل یدردناک رو ییجا به جا کیشد و بعد از 

کنه به کنار زدن اون زن؟  دوارمونیکه ام ستین یسرنخ چیه یبگ یخوایم ؟یچ یعنی دونمی_خودم م

 ؟یهمه فرصت خواست نیپس چرا ا

که مادر و مادربزرگم از  یغول بسازه و بندازتش به جون من... کس هیکه تونست از رهام  ی_کس

 از خودش به جا بذاره؟ یرد یراحت نیبه ا ادی... به نظرتون مومدنیپسش بر ن

 وا رفت. یصندل کی یرا گفت و رو نیلرزان ا ییبا صدا سویآ

 :دیکشیه دوش مرا ب زیانگبغض غم کیبار  لحنش

 ...دمیخودم وقت خر یمن فقط... برا دی_شا

 زمان نام او را با تشر به زبان آوردند.آنا و فلور هم ت،یآفرود

کننده  ریگنیو زم یکه از آن زن خورده بود تا چه حد کار ییهاکه درد زخم دانستیم سویفقط آ یول

 بوده است...

 ...گرفتیو از درون آتش م دیدیهر روز پسرش را م یهایبود که خودخور او

 ...بردیخوابش نم الیها از فکر و خشب شیبود که از فکر سالم بزرگ شدن خزان و امن بودن جا او

 ...شدیسخت دچار م یبه عذاب وجدان لگونیبود که با هر ترس رخنه شده در چشمان ن او

 زن شده بودند... نیانتقام ا یفرزندانش قربان تمام

 :دیپرس یبا پژمردگ لگونینام ن یادآوری با

 کجاست؟ لگونی_ن

 .دنیموقع بردنش د اروید گنیها م: بچهپادرا

 تر شد.و سرخورده ترنیغمگ سویآ

 هم ازمون سرد شده... اری_د
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 نبوده الماس. ریتاثیب نیبا تو هم همچ لگونی: نوع رفتار نپادرا

 کرد. دییو تاسف سر تکان داد و تا یبا افسردگ سویآ

 را در اتاق چرخاند و مغموم گفت: نگاهش

 ترسمیخودمم م یهیاز سا گهیاتاق اعتماد دارم... من د نیجمع شده تو ا یمحفل فقط به آدما نی_تو ا

 ها...بچه

 آهسته و مغموم زمزمه کرد: کارن

 ...ایشگی_به قول خودمون همون هم

 نماند... یاز آنها باق یزیبرسند و چ چیبه ه یکه ممکن بود روز ییهایشگیهم

 هم جدا شوند، کم شوند، تحت نظر و به دور از آرامش باشند... از

 .دیکش یاگرفتهسمت چپش تکان داد و آه دل واریسرش را به د سویآ

 آرام گفت: یو نگران یبا کنجکاو سلما

 د؟یدادیدستتون رو تکون م دیشما داشت دم؟ی_بانو؟ من امروز درست د

 شد. رهیاال آورد و به آن خدست چپش را ب یحالیبا ب سویآ

 ...یاالن شب بود و تکان دادنش عاد البته

 دونهیهم از حال و روز محفلم م زایچ یلیام رو زنده کرد... مطمئنم خلمس دست مرده هی_آتور فقط با 

 به ما ندارن... یو وفادار یدوست یبه خدمت از رو یا. اونا عالقهگهیو نم

 م؟یکمکشون بش الیخیب یعنی_

 _آره...

 موندن؟ یباق ایک امونی: االن از حامتیآفرود

 در اتاق برداشت. هدفیگره زد و دست از قدم زدن ب اشنهیس یرا جلو شیهادست پادرا

 برگشته محفل. سویخبر ندارن آ ایلی_هنوز خ

 شد. لیزهرخند زد و صورتش به عقب متما اریاختیب سویآ

 کردن هم سخت بود... تظاهر

 ...یآوردیکم م ییجا کی باالخره

 با تعجب نگاهش کردند. ینفر چند

 :دینال یسوختگ نهیبا س سویآ
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عمارت  نیقدم نحسشو تو ا یکوتاه باشه... درست زمان یکه من دستم از همه چ ادیب یک دونستی_م

 لجباز چهار پنج ماه نبودم... فکریگذاشت که من نبودم... منه ب

رو  یچه کار رهیبگ میخودش خبر نداره که تصم یس از فرداک چی: خودت رو سرزنش نکن. هامیلیو

همه به خطا  نیکه انسان ا میرو نه. اگه ما تو گذشته عقل االنمون رو داشت یانجام بده و چه کار

 .افتادینم

 ...یاش کنزنده یاز من نمونده که بخوا یزیاستاد... چ رهید یلیخ دبخشیمثبت و ام یحرفا ی_برا

آرام کردن خود و سر و سامان  یبلند شد تا روش پادرا را )قدم زدن( برا شیکرد و از جا ینچ امیلیو

 دادن افکارش انجام دهد.

به در خورد و خود پرهام به همران زن قد بلند، سن و  یاخواست بپرسد پرهام کجاست که تقه کارن

 وارد اتاق شد. دیسپ یسال گذشته و با موها

 در جا بلند شد و بهت زده گفت: سویآ

 _بانو ماهانا.

 زد. یلبخند مغرور و با وقار ماهانا

 دستش را از نظر گذراند و رو به جمع آنها گفت: یرنگ و رو رفته و خاک گرفته یو پرونده پرهام

 یاز اون زن برا یارد و نشونه هیکه  زنهیم شیداره خودشو به آب و آت رونیمرد اون ب نی_ا

جنگنده و  یهیبود اون روح نیا د؟یغم بغل گرفت یو زانو دینشست نجایکنه و شما ا دایپ اشینابود

 چه خبره؟! نجایطلبتون؟ اقدرت

 کرد: یشدستیپ امیلیکه و دیبگو یزیزبان باز کرد چ سویآ

که پشت  ی... کسمیباهوش و قدر طرف بیرق هی. ما با زیعز یماهانا ستین ینشونه خبر ای_از رد 

 .ذارهیاز خودش به جا نم ییرد پا چیسرش ه

 .ستیرا نگر ریسر به ز یسویآ یپوزخند زد و با تند ماهانا

شما هم  یقدم ازتون جلو باشه ول هیاون زن  دی. شامی_ما هم دانش و نبوغ الماس رو در جمعمون دار

 ...دیریچه کنم چه کنم به دست بگ یو کاسه دینی. نکه بشدیدنبالش باش هیمثل سا دیبا

 شد. رهیخ شیپا ریز نینشست و محزون به زم اشیصندل یدوباره رو یرمقیبا ب الماس

 درنگ گفت: با

من با وارد شدن  گن،یراست م رهیمد ئتیبانو ماهانا... ه خورهی_نبوغ من بدون حضور من به درد نم

قلبش را به درد  لگونی... )دور بود ننیسوم خوامیام معامله کردم... نمبچه یسر زندگ یباز نیتو ا

 بانو ماهانا... دییخوارو ن یزیچ نیام هم به درد انتقام اون زن گرفتار بشه. ازم چنبچه نیآورد.( چهارم

 نداشت. یجواب یکس گرید یکی نیا یبرا
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 او بر نداشت. یو با صالبت چشم از رو دیرا در هم کش شیهااخم ماهانا

 گذاشته بود... یاز خود به جا یچه دختر رامونا

 ...ایمتضاد با خودش و مادرش آند کامال

 تنش نرسد. یهابه پاره یبیآس یقبول کند، ول شیپ شیبود پشتش خم شود، شکست را پ حاضر

 پس با تحکم گفت: ستین یراض ینیعقب نش نیاز ته دل به ا سویکه آ دانستیرا هم م نیا اما

 ات به مانترا هم دروغ بود؟جسورانه ی_اون حرفا

 _کدوم حرفا؟

رو براش  دونیو م یکنار بکش یاون زن باز هم حاضر نشد یو تمسخرها دیکه با وجود تهد نی_هم

 .یکن یخال

 ؟یآخه چطور ن؟یدیما رو شن ی_شما... شما از کجا حرفا

 لبخند زد. ماهانا

 ...ترمیمال

 یرو جلو داد اتنهیو س یمانترا سرت رو باال گرفت یجلو باش دختر جان. اگه یزنیکه م یحرف ی_پا

برداشتن تو رو نداره...  ونیکه مانترا قدرت از م میدونیما م ی. همهستیبا یپس االن هم همون شکل

 .کنهیپس از نقاط ضعفت استفاده م

 :دیگنگ پرس یبا حالت کارن

 ان؟ی_نقاط ضعفش چ

 معنادار زمزمه گفت: یبا لحن پادرا

 محبت، عالقه... _عشق،

 حرف او لب زد: یدر ادامه سویآ

 ... دوستانم...زانمیهام... عز_بچه

و بهش  میکنیم دایاون زن رو پ یها. نقطه ضعفمیریگیم شی: پس ما هم راه مانترا رو در پماهانا

... دهیقرار م ریشما رو تحت تاث یندهی... اون آمیتفاوت بزرگ با مانترا دار هیما  ی. ولمیزنیضربه م

... تو الماس نهیشما ا تیبه بعد مامور نی. از امیگردیمون ممانترا دنبال برگ برنده یاما ما تو گذشته

 اشیو بم زندگ زیات و اون زنه مانترا... رخانواده یو تمرکزت رو بذار رو گذشته نیفعال عقب بش

مانترا تو محفل رو  یو رد پاها هایذکردن نفو دایپ یفهیرو از قلم ننداز... وظ زیچ چیو ه اریرو در ب

از هر دوتون  شهیات خوبه و مخودت و بچه لکه حا میما. هر وقت مطمئن شد یهم بذار به عهده

کدوم از شما اون خنجرها رو  چیشو. در ضمن... ه یجداگانه محافظت کرد اون موقع شخصا وارد باز

 !ن؟یدیفهم کنه،یاز خودش دور نم
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 شد. رهیماهانا را خ یو کوبنده یفرو برد و حالت جد شیبا بات آب دهانش را درون گلو سویآ

در  شینبودن جا یکه دلش قص شد به خال کردیم یو امر و نه زدیحرف م تیقدرتمند و با قاطع آنقدر

 عمارت... نیا

 کار وجود داشت. نیا یبرا یمانع کی یول

 را گذاشت که ماهانا با مکث گفت: رشیتاث سویآ و سوال ینگاه پر از درماندگ ینیسنگ ایگو

 بردن کارها بهتون کمک کنم... شیتا تو پ نجایا مونمی... مرمینم رهیمد ئتی_من با ه

 شده پلک زد و از جا بلند شد. یجار یهابا اشک سویآ

 .ستادیجلو آمد و مقابلش ا ماهانا

 را در آغوش گرفتند. گرید کیزد و هر دو  یمحو لبخند

 بود... سویمانترا و آ نیجنگ به ظاهر تن به تن ب نیشروع ا نیا و

آن ساختمان  یمانترا به عمارت باز شد و عطر تند و تلخش را در همه جا یهمان روز پا یفردا از

 بزرگ پراکنده کرد.

 یدوباره برا سویقول و قرار که بعد از فارغ شدن آ نیچند روز بعد عزم رفتن کردند، با ا رهیمد ئتیه

 مانترا و او بر خواهند گشت. انیم یبه ماجرا یدگیسر

خودش را بند آنجا کرد و  وآنیشدن مشکوک  دیدر مورد ناپد قیتحق یبه بهانه یرکیهم با ز ماهانا

 نرفت.

 یرا کم سویمانده در دل آ یداشت که داغ به جا یاز خشم و غضب مانترا را در پ یادیحجم ز نیا

 .دادیم نیتسک

و  ختیاو در محفل رخ داده بود دوباره به هم ر یخبریکه در ب یو اتفاقات هیقض دنیبا فهم نیآرشاو

 آشفته شد.

ها را تا آن و بچه سویکرد که هر بار خودش آ یزیربرنامه یروز در هفته را مشخص و طور دو

 .اوردیعمارت ببرد و ب

از آنجا و  رونیب یچه برسد به فضا گذاشتیدر داخل عمارت هم تنها نم یاش را حتخانواده گرید

 خانه...

از او  فیلغزش خف کیشده است تا  جیبداند نصف عمارت بس نکهیخوش مانترا بود، بدون ا یهاروز

 کند. دایپ ای ندیبب

 که بود باالخره متولد شد. یبا هر فشار و عذاب سویآ فرزند

بخاطر آن سفر به شهرشان برگشته  شایسرسر یو خداحافظ سویبا آ دارید یهم برا لگونیلحظه ن آن

 بود.
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 بگذارد. انیدر م سویدلش نبود که آن را با آ یدر شکم او هم مشخص شده بود و دل تو نیجن تیجنس

 به در زد و بدون کسب اجازه قدم در اتاق گذاشت. یاتقه

 یهانرده یرو یبه خواب رفته بود و سرش به حالت ناجور یرنگ یکنار تخت کودک صورت سویآ

 آن قرار داشت. یچوب

و به بدن خود فرصت استراحت  شدیجا بند نم کیکه پشت سر گذاشته بود باز هم  یوجود عمل سخت با

 .دادینم

پر سر و  انیتخت ل یخسته و خمار گوشه نیچن نیبود که ا دهیباالخره زور خواب بر او چرب نباریا اما

 صدا از هوش رفته بود.

 .دیو او را به آن سمت کش دیلبخندش را وسعت بخش آمدیکه از داخل تخت م یملچ ملوچ یصدا

تا رنگ  شدندیکه هنوز کامل باز نم یو چشمان درشت یبا لبان کوچک صورت یصورت مهتاب یدختر

خوابانده شده بود با سر و صدا انگشت شستش را  یرنگ ییطال یداده شوند وسط پتو صیآنها تشخ

 .زدیمک م

 ...انیلَ 

 درخشان نام گذاشته بود... یترش را بانونام دلبر کوچک سویآ

 یافرا بگذازد ول گرشیهمان دختر د ای سویآ یقبال دوست داشته رو ایاست که مان ینام نیا گفتیم

 است... وستهینپ قتیوقت به حق چیه شیآرزو

کرده باشد به قلب پاک و مهربان خفته  ینید ینام نهاده بود تا ادا انیاش را لدختر تازه متولد شده پس

 ..ایخاک مان ریدر ز

 اطرافش را گشت. یجیو با گ دیهول از جا پر سویکه بلند شد آ انیل یهیگر یصدا

 دهیکش رونیرا از داخل تخت ب انیآورده باشد به سمت تخت برگشته و ل ادیرا به  یزیکه انگار چ بعد

 بود.

 ...کردیاش ماندازه خسته نیه همخزان هم ب یهایریو بهانه گ حسادت

 چرت بزند. یبرده است وقت کرده بود تا کم رونیاو را ب شدیم یچند ساعت نیحاال که آرشاو چارهیب

 بود... الیواو گشتیخزان دوباره به خانه برم اگر

 یو کنارش رو دینرم خند کردیرا نگاه م سویآ یخوردن با حرص نوزاد ده روزه ریکه ش لگونین

 نشست. نیزم

 کرده است... تیرا اذ نیو آرشاو سویآ اریبس رانیآمدن م ایداشت که خودش هم موقع به دن ادی به

 که آن زمان داشت! یادیبا وجود سن ز یحت
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 به او انداخت. یتفاوتیسر بلند کرد و نگاه فرسوده و ب سویآ

 .دیاین شیپ یتا دلخور زدینم یحرف یول شدیم دهیو رنجش د یهم در رفتارش آثار دلسرد هنوز

 ...کردندینم یاآن روز اشاره دیشد یکدامشان به دعوا چیه نکهیا تربیعج و

 نشون داد؟ یبچه دختره چه واکنش دیفهم یوقت اری_د

 چند لحظه به فکر فرو رفت. لگونین

سونو بهم گفته بود کاش پسر باشه... اما خب  میبر نکهی_خب اون... پسر دوست داشت... قبل از ا

که دست  نیجن تیجنس نییبرامون ارزش داره. به هر حال تع یدختره و سالمه کل میدونیکه م نیهم

 !ستیمادرش ن

 .دیکش انیل فینرم و لط یگونه بر گونهکرد و پشت انگشتش را نوازش دییبا حرکت سر تا سویآ

 .کردیمادر و دختر را تماشا م یعشق باز ییرایبا لبخند گ لگونین

 _مامان؟

 _بله؟

 گفت؟یجانم نم گرید چرا

 گفت: ییروو با کم اوردیخود ن یرو به

از  یچی... هترسمیشما بمونم؟ آخه بدجور م شی... پنجایا امیب مویآخر باردار یهامن... هفته شهی_م

 ...امیاز پسش بر نم یی... تنهادونمینم یداربچه

 _باشه.

 ...نیهم و

 اجازه دادن مختصر و کوتاه... کی

 پکر شد و در خود فرو رفت. یکم لگونین

که مغموم کنارش نشسته و  لگونیاو را از خود فاصله داد و رو به ن انیکردن ل ریبعد از س سویآ

 گفت: کردینگاهشان م

 ؟یبغلش کن یخوای_م

 رو گفت:از توجا محسوس او دوباره به وجد آمد و خنده لگونین

بابا دلش  یصداش بلند شد. تو خواب بود اوردیدووم ن شتریب هیده ثان روزینکنه... آخه د هی_اگه گر

 کنه خودش به زور آرومش کرد. دارتیب ومدین

 .رهیگینداشته باشه تو بغلت آروم م یاگهیبه بوت عادت کنه... بعدش اگه مشکل د دی... باای_ب
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 چسباند. اشنهیس دستانش گرفت و به یرا رو انیل اطیبا احت لگونین

 و نابلد نبود. یآنقدرها هم ناش گرید

 کارش را انجام دهد... سوینکنند و آ هیدستانش خوابانده بود تا گر یو خزان را بارها رو رانیم

 لگون؟ی_ن

 _جانم مامان؟

 :دیپرس یمردد بود ول سویآ

 باهات خوبه؟ اری_د

 شد. ترقیباال رفت و لبخندش عم یابه طور دلگرم شده لگونیقلب ن ضربان

 ها...از مدت پس

 .کردیاشاره م اریبه روابط او و د میمستق سویبار بود که آ نیاول نیا

 او با صداقت جواب داد: یجد ینگران ول یبه چشمان طوس رهیخ

رو بهم  یزی... چزنهیهوامو داره. اون سرم داد نم یکه فکرشو بکن یزیاز اون چ شتری... بیلی_خ

 مامان. هیمرد خوب اری. دذارهی... بهم احترام مکنهینم لیتحم

شده از درخت  رانیقرمز آو یهاالسیتخت کودک دوخت و به گ یباال ینگاهش را به پنجره سویآ

 .ستینگر شهیش یجلو

 در کرد. ینفس راحت نامحسوس

 ...موننینم جوابیوقت ب چیه یکنیم ایدن نیکه تو ا ییهای... خوبدونستمی_م

 منظور او را درست متوجه نشده بود. لگونین

 :دیپرس یجیرو با کنجکاوب و گ نیا از

 ؟ی_چ

 زد. یبه سمتش برگشت و لبخند تلخ سویآ

 بگذارد. انیرا با او در م زهایچ یرود که بعض وقتش

 را از آنها به دل داشته باشد... یازدواج اجبار نیا ینهیهنوز ک لگونیممکن بود ن چون

 داشته است... یاقانع کننده لیدال اریانتخاب د یبرا سویکه آ دیفهمیم ینطوریا الاقل

 کی یبودم... اونم وقت برا شونیقبال تو زندگ نکهیا یعنیباخبرم...  شیکم و ب ارید ی_من از گذشته

 کمتر! دمیشا قهیدق
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آلود را به داخل تختش برگرداند و دوباره برگشت و سر خواب انیل دیشنیکه م یزیشوکه از چ لگونین

 نشست. شیجا

 شد. رهیخ سویزده به دهان آ جانیه

 تا آخر عمر باهاشون بوده باشه...  دیگذاشتم شا شونیکه رو زندگ یریتاث ی_ول

 ...شمیمامان؟ من متوجه نم یچ یعنی_

 هیکل وندیو پ شهیعمل م دیداشته... خب اون پسر با ضیبرادر مر هیقبال  اریکه د نهیا هی... قضنی_بب

 از حد توان اون خانواده بوده...  ادتریز یلیکار خ نیا یهانهی... اما هزگرفتهیرو بدنش صورت م

 با ناله گفت: افتییدر ذهنش دست م یآوربهت جیکه کم کم داشت به نتا لگونین

 _خب؟

خودمم خبر  شینه ماه پ نیکردم. تا هم نیرو تام اریبرادر د مارستانی_من به طور ناشناس مخارج ب

اومده  ارید یاتفاق ییجورا هیکه قبال کمکشون کردم...  هییهااز اون خانواده یکی یبچه ارینداشتم که د

رو به  اتندهیاد و آیب یرو که نجات داد یکس یگذشته یداره که بدون یبیبه من... حس عج دهیو رس

 !یریگیاز همون دست پس م ،یاز هر دست بد گنیکه م نهیهم یبده! برا وندیخودش پ

 دهان باز کردن و سخن گفتن را نداشت... یارای لگونین

 ...دیحدس زده بود که آخرشان به کجا خواهد رس ییجورها کیاو  یهاهمان شروع حرف از

 باز هم... یول

 کرد: یاهیلب واگو ریو ز دیخود کش یدهیبه صورت رنگ پر یدست

 من... ی_خدا

 با همان لبخند غمناک زمزمه کرد: سویآ

 نگو... یزیچ اری_به خود د

 باشه؟" ،یبگ یزیچ یمورد به کس نیدر ا دی: تو نبااری"د

جمله  نیو هر بار با ا خبراندیرا بداند که خود صابحانشان از آنها ب ییداشت که او رازها یحکمت چه

 بزند...؟! یبه کس یدهان باز کند و حرف دیرو به رو شود که نبا

که باعث شده امره به آغوش مادر و  یاش مادر او بوده، کسو خانواده اریسخت د یروزها یناج آن

 برادرش برگردد...

 شوک بزرگ بود! کیواقعا...  نیا

نبود نام مخاطب  هاوانهیبه د شباهتیکه ب یگنگ یاو را به خود آورد و با حالت اشیزنگ گوش یصدا

 .ستیتلفن را نگر یصفحه یونقش بسته بر ر
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 ...ارید

 و گفت: دیآرام خند سویآ

 _چه حالل زاده...

 اتاق را ترک کرد. نیزم یاز رو یگفت و بعد از برداشتن گوش یدیببخش لگونین

 .باندیرا به گوشش چ یاتصال را زد و گوش ینقطه

 .دیکوبیم اشنهیس یوارهیبه د یادیز یقلبش آرام نگرفته بود و با سر و صدا یهاتپش هنوز

 باشد... دهیرا دو یادیبود که مسافت ز نیاش هم مانند ابه شماره افتاده یهانفس تمیر

 _الو؟

 . حالت خوبه؟زمی_سالم عز

 _آ... آره... من خوبم...

 ؟یزنیچرا نفس نفس م لگون؟ی_ن

 ؟یستیچرا ن ؟یی... اِ تو کجاستین یزی_چ

... تو نجایا یسر به عمارت محفل بزنم. به هر حال منم دلم تنگ شده برا هی_قبل از رفتن اومده بودم 

 ؟یمادرت یخونه

 ...نجامی_آره... ا

 . مراقب خودت و دخترکم باش...زمیاونجام عز گهیساعت د هی_پس منم 

 _باشه... خدافظ...

 نبود. یراض اشدهیبر دهیکوتاه و بر یهاجواب از

 آورد. نییرا پا یتماس را قطع کرد و گوش یول

 شک نکند. یزیتا او به چ دادیبه حال و روز خود سر و سامان م یجور کی ارید دنیتا رس دیبا

 را لو دهد... سویراز آ شدیمجبور ن وگرنه

دستان  انیکه آمدند از خدا خواسته به سمت دخترک پرواز کرد و دست او را از م نیو آرشاو خزان

 .دیکش رونیپدرش ب

 شتریب سویآ دیشا ینطوریکنند و ا یباز اطیبرد تا در ح رونیه دخترک را از خانه بو خند یشوخ با

 استراحت کند! کردیوقت م

تکان  یکدام نا چیه گریکرده بودند که د یحوض آب باز یو جلو دهیخانه دو اطیبا خزان در ح آنقدر

 خوردن نداشتند...
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خزا کرم  یدوباره رو لگونیها نشسته بودند و نپله یاز جان افتاده رو ییو پاها سیسر و صورت خ با

 .ختیریم

در  یاست به آن سمت کشاند ول ارید نکهیا الیرا به خ لگونینگاه ن اطیباز و بسته شدن در ح یصدا

 رو شد...عوض با پرهام روبه

را هم به او گوشزد  ییزهایچ دادیگوش م رانیم یهاکه به حرف یانداخته و در حال نییرا پا سرش

 .کردیم

 میگ یخونه پا ینیبش کاریب یلیسه ماه تعط نیتو ا دی. نباهینظرش چ نمیبب زنمی_خودم با مادرت حرف م

 ... نایو فوتبال و ا

 .دیخندیم رانیم

پام تو  هی شهیهم ینیبیخوبه خودتم م ؟یوقت گذرون یبرا یباز ینشستم پا یمن ک م؟یداشت یی_دا

برم  ی... چه کالسنایکمون و ا ریو ت ریپام تو محفل و دستم شمش یکیست و دستم کتاب، اون خونه

 !؟ینداده باش ادمیمونده  یزیآخه چ گهید

 انگشتانش گرفت. انیکرد و گردن او را از پشت م یاخم پرهام

رو رد کارت پدر ب ؟یازم زبون در آورد ی_چند ماه بخاطر درس و امتحانات مشت و لگد نخورد

 سوخته...

 و دوان دوان از او فاصله گرفت. دیخند رانیم

 .دیدست خزان را گرفت و او را داخل خانه کش لگونیبعد از سالم دادن به ن دیها که رسپله به

 آوردم... یبرات چ نیبب ای_ب

 .ستادیاو ا یو جلو دیتنها رس لگونیبه ن پرهام

 داد. یفیاو نگه داشت و سالم ضع یهاکفش یرو یرا به سخت اشختهینگاه افسارگس لگونین

 پرهام رسا و محکم جوابش را داد. برعکس

 او را برانداز کرد و با اخم گفت: یتا پا سر

 ؟یسی_چرا خ

 سر و رومون. دیآب پاش کمی. دادمیم ی_خزان رو باز

 .یشیم ضی_بلند شو برو تو لباساتو عوض کن مر

 بود که افسارش از دستش در برود. لگونینوبت زبان ن نباریا

 به او گفت: یارهینگاه خ با

 ؟ی_چرا نگرانم
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 که چه گفته است. دیبرخاست و فهم لگونیدر هم رفت آه از نهاد ن ترظیپرهام که غل یهاسگرمه

کند که پرهام  یخود را ماستمال یقبل یبزند و گفته یفرستاد و خواست حرف یدل به زبان خود لعنت در

 ارش گذشتاز کن

به  لگونیکرد و آخ ن ریبه بند ساعتش گ لگونیشال ن ناتیاز تزئ یپله را باال نرفته بود که قسمت نیآخر

 هوا بلند شد.

 شد. رهیخ لگونیسر ن یکش شده و افتاده از روبه شال نخ یو با کالفگ ستادیا

 کرد شال را جدا کند. یرا به ساعت خود رساند سع گرشید دست

 باال آمد. عیبلند شد و دست پرهام که ساعت به مچش بود هم سر لگونین

 سر او سر نخورد... یکار را کرده بود تا شال از رو نیا ارادهیب کامال

 .دیرسیاو م ینهیس یاز او قرار داشت و صورتش هم به زور تا قفسه ترنییپله پا کی لگونین

 دست پرهام دو طرف سر او به هوا بلند شده بود. دو

 .ردیدستانش قاب بگ انیبخواهد صورت او را م نکهیا مثل

 .کردیاحساس م اشنهیرا درست وسط س لگونیگرم ن یهانفس هرم

 ؟یکنیم کاری_چ

 گفت: شیو بغض خاموش در گلو یبا دلخور لگونین

 ؟یکنیم کاریچ ی_تو خودت دار

 حالت نجواگونه داشت. شانیگفتگو

 _من؟

ازت خواستم پرهام... من فراموشت  زیچ هیمن فقط  ست؟یهمه فرار کردن و فاصله گرفتن بس ن نی_ا

 نگذر... تفاوتی... ازم برینگ دهی... منو نادریاما تو هم ازم فاصله نگ کنمیم

 !؟یمنو فراموش کرد ؟یرو کرد نکاری_و تو ا

 جا خورد و از جواب باز ماند... لگونین

 .امدیاز آنها در ن ییافتاده از آب باز و بسته شدند و صدا رونیب یمثل ماه شیهالب

وقت نتوانست  چیو جذاب مردانه بود که ه یجفت چشم طوس کیو دلتنگش آن  ینگاه اشک ریمس

 ببرد. ادیصاحبشان را از 

 بودند... دهیرا بلع ایدوباره ح چشمانش

 او پر کرده بود. یرا عطر مردانه اشینیب یهامحفظه تمام
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 شده بود... نیبا عطر تنش عج یاکه به طور اغوا کننده یعطر

 دوباره باز شد و پرهام را به خود آورد. اطیح در

شود و  دهیسرش کش یکار باعث شد شال از رو نیفاصله گرفت و ا عیتر از او سردستپاچه لگونین

 .فتدیدستان پرهام ب یرو

 اتفاق مات و مبهوت ماند. نیساعت خود آزاد کند با ا یکه توانسته بود شال را از بند فلز پرهام

آنها در گردش  یهر دو یرو ارید یرهیو نگاه خ دندیدرخشینور آفتاب م ریز لگونیدو رنگ ن یموها

 بود.

 دراز کرد. لگونیدوخته شده شال را به سمت ن نیبه زم یپرهام منقبض شد و با نگاه فک

 .رشی_بگ

 ش...بود و پر از سرزن یعصب شیصدا

 و با تعلل شال را گرفت. دیلب گز ارینگاه د ینیسنگ ریز لگونین

 .دیلرزیکار م نیانجام ا نیح دستش

 بلند و محکم به داخل خانه رفت. ییهابه سرعت رو برگرداند و با قدم پرهام

 ها نشست.پله یانگشتان سردش فشرد و دوباره رو انیشال را م لگونین

 و رنجش نگاهش کرد. ریپر از تغ یو با نگاه ستادیا شیپا یجلو ارید

 به دفاع از خود بر آمد: اریاختیب لگونین

 کرد... به ساعتش... ری_شالم... گ

 ... نه که شالو از سرت برداره.کردیجدا م یکردی_صبر م

 شد. اشرهیناباورانه خ لگونین

 تو؟؟؟ یگیم یدار ی_از سرم "برداره"؟! چ

صورت  یرو یبرزخ یمطمئن شود و با صورت اطیبودن ح یبه اطراف انداخت تا از خال ینگاه ارید

 او خم شد.

 باال نرود. شیمبکرد که ولوم صدا یهمان حال هم سع در

 در خود جمع شد. یکم لگونین

تحمل کنم که االنم فکر و ذکرت مشغول اون آدم  تونمیتو ندارم... اما نم یبه گذشته یمن کار لگونی_ن

 من تو شکمته! یکه بچه یباشه... در حال

 ...گهید کنمی_من... من بهش... فکر نم
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 چشمانش را باز و بسته کرد. یزد و کفر ضیعر یلبخند یعصب ارید

 :دیو پر از شماتت غر یتان با

که با  نیکردیم کاریچ ؟یوحشت کرد دنمیو از د یشدم به اون حال افتاد اطیوارد ح ی_پس چرا وقت

 ؟یدیترس دنمید

 هم تا صورت او باال آمد. اریبلند شد تا هم قد او شود و بدن د شیدلخور و غم زده از جا لگونین

 وقت بهم شک نکن... چیوقت... ه چیه یبگو ول یخوایم ی... هر چاری_بس کن د

 اش پاکوبان به داخل خانه برگشت.نسبتا بلند شده یموها یو بعد از انداختن شال رو برگشت

و  لگونیکرد حضور ن یشام دعوت شده بود که تا شب آنجا ماند و تا حد امکان سع یپرهام برا ظاهرا

 یدشمن خون کیرا کرده بود و حاال مانند  اشیشاگرد شیکه تا چند ماه پ یارید یخصمانه یهانگاه

 .ردیبگ دهیناد شد،یم اشرهیخ

 .دیایب شیپ یبعدا بحث خواستینظرشان داد و نم ریز یرچشمیز سویهم آ یاز طرف نچو

 گفت: نیکه آرشاو کردیم یباز شیداشت با غذا لگونین

 استانبول؟ دیریم ی_خب، ک

 گفت و سرش را باال آورد. یهان یجیبا گ لگونین

 نیخطاب به آرشاو یزور یتر کرد و با لبخندحواسش را جمع زیافراد دور م یرهیخ یهانگاه ینیسنگ

 گفت:

 ...میریم یاهفته هیترمم تموم بشه...  نی_منتظرم ا

 د؟یمونی: چند روز مسویآ

 جواب داد: یگرفت و خودش با سرد لگونیفرصت حرف زدن را از ن ارید

 چند هفته... دی... شاستی_معلوم ن

ماندگار  یرا دوباره به زرق و برق آن شهر جلب کند و مخش را برا لگونیهفته الزم بود تا نظر ن چند

 شدن بزند؟!

 ...دادیمسافرت را طول م نیهمان اندازه ا به

 کرد. دییبا اجبار سر تکان داد و حرفش را تا لگونین

 بم و خشک گفت: ییبا صدا پرهام

رت رفتن با زن حامله مگه به مساف د؟یاومدن بچه بر ایبعد از به دن دیچند ماه صبر کن دیتونستی_نم

 هاست؟یراحت نیهم
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 .شدیاحساس م یاش به خوبطعنه یول دادیتمسخر نم یبو حرفش

 چشم دوخت. اریو د لگونیهم سر جنباند و منتظر به دهان ن نیآرشاو

 نکرد که بدهد. دایپ یواقعا جواب لگونین

 به جان خودش هم افتاده بود. ترس

 ...شدیتر هم مچه برسد حاال که وضع خطرناک آمد،یخوشش نم مایهم از هواپ ینجوریهم

 پرهام را نگاه کرد. رهیو خ دیکش شیدست از غذا ارید

 رفت... نیمانده بود از ب یباق نشانیهم که ب یاحترام مچهیبود آن ن دهیکه امروز د یزیچ با

 ببرند گفت: شیبه معنا یهم پ هیکه بق یاز آن ترمیمال یول ظیغ با

 رو ماه عسل نبردم. لگونی. در ضمن من نهی_اتفاقا زمان خوب

 کش آمد. یدارپرهام به طرز خنده یهالب

 .زندیاو پوزخند م یهاو از جواب کندیده ساله کل کل م یبچه کیکه دارد با  انگار

 شد. شیغذا یهیتمسخر سر تکان داد خونسردانه مشغول خوردن بق با

 بحث را نگرفت. نیا یپ یهم کس گرید

آالرم  دنیقبل از دراز کش اریاستراحت رفته بودند د یاو برا یبه اتاق قبل اریو د لگونیکه ن شب

 گفت: یرا کوک کرد و با گشت تلخ اشیگوش

 .میریجمع کن، فردا م لتوی_صبح زود بلند شو وسا

 .دیتخت خواب یگفت و رو ی"باشه"ا یبا دل شکستگ لگونین

 انه غرق در خواب...شب بود و کل خ مهین

 ماند. حرکتیپهلو به آن پهلو شد و ب نیاز ا یهوشیدر عالم ب لگونین

 .دادیبه او دست م یو با حرارت رخنه کرده در تنش حالت خفگ کردیگرما م احساس

 تخت گستراند. یخود کنار زد و دستش را کامال باز کرد و رو یبا لگد پتو را از رو کشانازهیخم

حس نکرد و انگشتانش  یزیبخورد چ اریتخت دست راستش به جسم د یکه توقع داشت آنسو یحال در

 فقط لحاف را لمس کردند.

 .ستیکنارش نگر ارید یخال یچشمش را گشود و به جا یتا کیهوش و کم خمار

 آلود صدا کرد:دورگه و خواب یصدا کیو با  دیرا در هم کش شیهااخم زیر

 ار؟ی_د
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 رفته بود... ییدستشو دیشا

 کرد بخوابد. یبالشت برگرداند و سع یرا دوباره رو سرش

 کالفه شد. اریرا باز کرد و از نبود د شیهادوباره چشم قهیبعد از گذشت پنج دق اما

 انداخت. ینظر اشیبه ساعت گوش یکیو در تار دیتخت باال کش یرا رو خود

 زد. یلب غر ریتنگ شد و ز خلقش

 برود. توانستینصفه شب کجا م پسر ساعت دو نیا آخر

 .دیلباس خوابش پوش یاز رو یو بافت دیخز نییتخت پا یلیمیبا ب از

 بود، نه سرما... شیهابخاطر پوشاندن اندام صرفا

 بالکن را باز کرد و قدم در آن گذاشت. در

لبانش نقش  یاحساس خوب رو نیاز ا یتازه و خنک پوست صورتش را قلقلک داد و لبخند محو یهوا

 بست.

 .دیبالکن اتاقش شن ریرا ز ییبکشد که صدا یاازهیخود را به دهانش رسانده بود تا خم دست

 پر از حرص... یمانند ول زمزمه

من  یهاها و خواستهوقت به حرف چی. تو هیتو گوش نداد یول ستمیکار موافق ن نی_گفته بودم با ا

ها گذشته یادآوریبکنم تو با  یلب باز کنم و اعتراض هی. کافیو فقط راه خودت رو رفت یتوجه نکرد

 ... مادر!شهیهم یندازیاعصابم رو خط م

بود و  یکه پشت گوش یو شخص ارید یو منگ به مکالمه جیبالکن خم شده بود و گ یکه از رو لگونین

که از زبان پسر  یآخر یخواست نامش را صدا بزند که با کلمه کرد،یگوش م دیشنیرا نم شیاو صدا

 .دیخشک شیزد دهانش باز ماند و در جا رونیب

 .دادیشخص پشت خط گوش م یهابه حرف یتیو با نارضا زدیقدم م اطیدر ح یعصب یبا حالت ارید

 دوباره طاقتش تمام شد و گفت: نکهیا تا

 پس لطفا آزار من و زنم رو تمومش کن... ،یکه بترس ستمیتو اون محفل ن گهی_من د

..._ 

 !ه؟ی. گناه من چینبود یتو اومده بودم به اون عمارت ول دنی_من؟ من امروز به خاطر د

..._ 

 وقت شب؟ نی... اگهید یکنیم ی_حتما شوخ

..._ 
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 کرد: یغرش ارید

 _باشه... باشه... باشــه!

 .دیدرخت کوب نیترکینزد یآن را به تنه نیآورد و خشمگ نییرا پا یگوش یمزاجتلخ با

 قدم عقب رفت. کیو  دیحرکت از جا پر نیحشت ااز و لگونین

 بود؟ یحد عصبان نیتا ا چرا

 رونیفرمان حرکت داد و پا برهنه از خانه ب شیبه پاها زیبه راه افتاد او ن اطیکه به سمت در ح ارید

 زد.

 بود. دهیاز سرش پر خواب

 ...رفتیبه دنبال او م دیبا

 ...آوردیسر از کارش در م گرید امشب

 

 

 یو خونه میداد بر شنهادیاما پ رهیهتل خوب برامون بگ هیاتاق تو  هی"_به برادرم گفته بودم روز رفتن 

 ...ادینم شیپ یمن و تو هم مشکل یدارن... برا یبزرگ و دلباز ی. خونهمیاونا بمون

 ار؟ی... اما دستین ی_خب، باشه... مشکل

 _جانم؟

من... درسم... حال  ی... باردارتیوضع نیاش؟ آخه تو ابرادرت و خانواده دنتید می_الزم بود االن بر

 بد مامانم...

 لگون؟ین یبگ یخوایم ی_چ

 یتو کار م؟یکنیفرار م یزیاز چ میروزات انقدر عجوالنه و پر استرسه؟ ما... ما دار نی_چرا رفتار ا

 افتاده؟ یاتفاق ار؟ید یکرد

 بود: چاندهیحرف بحث را پ نیاخم کرده و با ا ارید

از  شترینکن چون ب نیسنگ ادیز فتویسمت رامسر... فقط ک میفتیراه م گهیجمع کن دو ساعت د لتوی_وسا

 ..."میمونیسه روز نم

 

 

 .افتندییآن از دو سو ادامه م یهاخانه فیبه راه افتاده بود که رد یکیبار ابانیتند خ یبیسراش در
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 نه؟! گر،یلحظات بود د نیا یبرا گفتندیکه م بتایمص وا

زده بود تا مبادا  دنیچند ماه سرش را مانند کبک داخل برف فرو کرده و خود را به ند نیتمام ا نکهیا از

 ...رودیرا دارد م یراه اشتباه اریکند که د الیخ

 و دستش را رو کند... ردینکرده بود مچش را بگ یوقت سع چیرا او کرده بود که ه اشتباه

 یبدون کفش و نفس نفس زنان رو نطوریجواب روشن و قانع کننده ا کیبه  دنیرس یهم به هوا االن

را  اریو رد د دیچیپیبه داخل جنگل م یبرساند که از مناطق مسکون یچیتا خود را به پ دیدویآسفالت م

 آنجا زده بود؟ شیپ هیچند ثان

 بود... نطوریکه ا ظاهرا

 خم شد تا نفس تازه کند. یو پشت درخت دیاش کشبه صورت عرق کرده یدست

 .کردیکز کز م شیو کف پاها سوختیم شیگلو

 .دیکشیرا م یکس ای یزیو انگار انتظار چ ستادهیدرختان ا انیتر مآن طرف یلیخ ارید

 را لرزاند. لگونیانداخت و تن ن هیو وحشتناک بر فضا سا یعاد ریغ یسرما کی

 را بغل گرفته بود. شیو بازوها شدیم دهیهم کش یرو شیهاهوا دندان یناگهان یشدت سرد از

 .ندیرا دوباره بب اریخم کرد تا د یرا به درخت چسباند و گردنش را اندک پشتش

 .دیرسیآشنا به نظر م بیکه عج دید یو بلند قامت پوشاهیزن س یرا جلو او

 کرد... انیکه کاله شنلش را عقب زد و رخ نما یوقت خصوصا

 شد. ریدلش سراز ریبه زمشت خون داغ  کی

 ماند. یزده بر جا رتیرا پشت دستش خاموش کرد و ح یکوتاه یناله

 تکه چوب شد. کیو مانند  دندیخواب شیهاعصب

 مانترا بود... او

 ...یزن لعنت آن

 ...وجودیب آن

 ندارمت! چوقتیمادر... ه یبا اعصابم دار ی_شباهت خاص

و همانجا پشت درخت  اوردندیتوان حمل وزنش را طاقت ن شیزانوها گریکه او را مادر خواند د ارید

 نشست.

 در چاه دلش سقوط کرده بود. یاز جا کنده شده و همچون سنگ قلبش

 او... ارِ ید
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 مورد اعتمادش... همسر

 و آرزو دخترش را به دستان او سپرده بود... دیبا هزار ام سویکه آ یمرد

 مانترا بود؟ پسر

 امکان داشت؟ نیمگر ا آخر

 ...کردیبود و ول نم دهیرا چسب شیگلو خیب بغض

 پسر. یکنیم یبا اعصاب من باز یکه دار ییتو نی_ا

تا وقتش برسه  یبردار لگونیمدت دست از سر من و ن هی نکهیازت خواسته بودم... ا زیچ هی_من فقط 

 !یچرا انقدر رو من زوم کرد فهممی. نممیبا هم حرف بزن مینیو اون موقع بش

 گفت: ظیشد و غل کیبه او نزد یمقد مانترا

پسر خوب و حرف گوش  هیو تو هم مثل  می... ما قبال با هم حرفامون رو زدارینکن د ی_منو عصبان

کرد، االن ول کنش  کتیبه اون دختره نزد شدیازدواج نم نی! قبل از ایرو قبول کرد زیکن همه چ

 ؟یستین

 زنم رو از دست بدم... خوامی_من فقط نم

دهانش فشار داد و  یهر دو دستش را محکم رو لگونینشست ن اریصورت د یمانترا که رو یلیس

 شدند. یجار شیهاگونه یرو انتهایب یامثل رودخانه شیهااشک

 :دیخروش نیخشمگ مانترا

 ...ی_قرار نبود عشق تو کار ما باشه پسر... قرار نبود مادرت رو وسط راه ول کن

 بود. دهیرا چسب ارید یقهیبدجور  گر،ید زیچ ایبود  یشرمندگ

 .کردیدار ممانترا قلبش را خدشه یو حرص در صدا اسی

 .دیکش یقیاش برداشت و آه عمگونه یرا از رو دستش

 او را گرفت. یردا یمانترا زانو زد و گوشه یپا یجلو

 و با عذاب چشم بست. دیرا بوس آن

 بود. ریدلگ مانترا

ناله  نشستمی... هر روز پشت سرش مدمیوقت هم بزرگ شدنش رو ند چیه_سالها از پسرم دور افتادم و 

لحظه  هیمادر دلخون گوش بده... هر روز تو حسرت  هینبود که به درد دل  یاما کس کردمیم یو زار

خورد  مکه برام رق ی... اما تنها مرگکردمیطلب مرگ م رحمیروزگار ب نیو از ا سوختمیم دنتید

کردم و به آغوشم برش  داشیهمه آدم پ نیا نیب یمرگ احساساتم بود... حاال همون پسرم که به سخت

 اهیمادرش رو س یاش زندگکه خانواده زنهیم نهیرو به س یو سنگ دختر ستادهیمن ا یگردوندم جلو
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رهاش کن... نکه  شمادر پر ادعا یبعد جلو اریازدواج کن و دلشو به دست ب لگونیکردن؟ من گفتم با ن

 !یلعنت یآب یخودت دلتو بباز به اون چشما

 دوخت. نیاش را به زمانداحت و نگاه درمانده و خزان زده نییسرش را پا دهیخم یبا پشت ارید

 با درنگ گفت: دیکشیو خودش هم عذاب م دیدیکه حال و روز او را م مانترا

 نیجانش هی... اریخواستم د یاون محفل کوفت یوارث دختر برا هی_من از اشتباهت گذشتم و فقط ازت 

پام رو تو عمارت محکم کنه.  یکه من باشم قدرت ببخشه و جا یدیجد یمونث که به تاج و تخت بانو

 یجا هی نمهوا پسه پس بذار فرار ک یات دختره گفتتوله یدیفهم نکهیبه محض ا ؟یکرد کاریاما تو چ

 ینرفت دمیآورد؟ تو چرا به من و عقا ایکه تو رو به دن یمادرت؟ کس ؟یفرار از ک ار؟ید یدور! از ک

 پس؟!

که شر باشد،  یهر راه د؟یزد "کدام عقا ادیدر ذهنش فر ییو صدا دیچیپ لگونیدر تک تک افکار ن درد

 !"کرد؟یکدام سمت خدمت م یبرا اریباشد؟ د رشیمس یشرور باشد و شرارت راهنما

 حرف آمد. رنجور و دلمرده به ،یزخم ییبا صدا ارید

 .دادیخبر از حال خرابش م نیو ا دهییگرا یبه سرخ صورتش

... وادارم نکن ریرو به من ببخش... همسرم رو ازم نگ لگونی... فقط ندمی_باشه... دخترم رو بهت م

 ازش جدا بشم...

 بست. خیکلمات  نیبعد از به زبان آوردن ا دهانش

 زد. چارهیخالص را هم به قلب دختر ب ریحرف آخرش ت نیا یول

 .آوردیفشار م لگونین ینهیاز حد به س شیآسمان شب ب نیمخمل یگستره گرید

 .آمدیباال نم گرید نفسش

 شدیمرگش صادر م یکه ظالمانه برا ییهانشسته بود و به حکم قیظالمات عم انیمظلومانه آنجا م چه

 .دادیگوش فرا م

حساب باز کند حاال  یاو در زندگ رتیو غ یمردانگ یرو تواندیم گفتیبه خود م شهیکه هم یارید

به کس  امدهین ایصفت به زانو در آمده و کودک او را به دن طانیش کی یو مفلوک جلو فیضع نطوریا

 ...دیبخشیم یگرید

 ...ارزشیب یکاال کی مثل

 ...یشکشیپ یهیهد کی مثل

گل  کیو زودرنجش چطور به دور از چشم ماه مثل  ینازک نارنج یچشم آب ندیکجا بود که بب سویآ

 د؟یاز تنش پر کش یپژمرد و حس زندگ
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درخشش از  یو شب ب رهیت یدرمانده و عاجزش را در آسمان بدون ماه چرخاند و فقط به ابرها نگاه

 ...دیستارگان رس

 محض... یکیتار

 مطلق... یاهیس

به عقب  یر سرش آوار شده بودند از جا بلند شد و قدمب کبارهیکه به  ییو آرزوها دیو ام اهایتمام رو با

 برداشت.

 ...رفتیم نجایاز ا دیبا

 ...شدیقتلگاه روحش دور م از

 ...گرفتیقاتل احساساتش فاصله م ار،ید از

 کرد؟یجلز و ولز م اشنهیو ور س سوختیم نقدریکه عاشق نبود، پس چرا قلبش ا او

 آورده بودند؟ سویآ یها چه به روز دردانهآدم نیا

 ...مردیو او م دیرسیم ریحمله پرهام د نیهمان شب آخر کاش

 ...دیدینحس را نم یروزها نیو ا مردیم

 اریمانترا و مبهوت د یصدا کرد و نگاه سرما زده شیپا ریز یاقدم دوم را برداشته بود که شاخه تازه

 .دیرا به سمت خود کش

 شکست. یبلند یتحمل نکرد و بغضش با صدا گرید

 از او نامش را خواندند: اجازهیب ارید یهالب

 ...لگونی_ن

 .زدیشکمش حلقه کرده و بلند زار م یدستانش را رو لگونین

 .دیلرزیستون بدنش م چهار

 دوخت. یکیدر تار یازد و رو از دخترک گرفت و به نقطه یتفاوتیپوزخند ب مانترا

 .کردیرفتار م تیو رضا یتعجب نکرده بود که آن طور با خونسرد چیه انگار

 _از همون اول حضورش رو اونجا حس کردم... فضول کوچولو...

 رو به رو کرده بود... گناهیو عامدانه عاشق گناهکار را با معشوق ب رحمانهیچه ب و

 کرد. دنیبود حرکت داد و شروع به دو دهیچسب نیرا که به زم شیکف پاها لگونین

 ...دادینم یاش را به کسبچه او

 ...ساختیرا از خود جدا نم ایدن نیدر ا دشیام تنها
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 یمحکم یرویرا صدا بزند که ن سویدارد نام آ نهیرا باز کرد تا با هر چه توان و احساس در س دهانش

 .دیو او را عقب کش دیچیدور کمرش پ

 قرار گرفت. اشنهیدرست وسط س یآنجا خورد و دست کیسرد باغ نزد واریبه د پشتش

 دهانش نشست. یهم رو یگرید دست

 خفه شد. اشهیگر یصدا

 ...کنمی... خواهش مسی... هسی_ه

 دهیفایرا پس بزند و از زندان او که آغوش نام داشت فرار کند، اما تالش ب ارید یهاکرد تا دست تقال

 بود.

 ...دیرسیاو نم یاش به زور مردانهزنانه زور

 چقدر ناعادالنه بود... نیا و

 .اوردیب نییکرد که دستش را پا یرا راض اریاش دخاموش شده یصدا

 مهار شد. ارید یحصار دستان و پاها نیبه بدنش داد که ب یدیتکان شد لگونین

 ...اری. ددستت به تنم بخوره.. خوامی_ازت متنفرم... ولم کن نم

 تر گفت:صورت او کرد و مغرضانه یرو یتف

 ...خورهی_حالم ازت به هم م

 صورتش را پاک کند. یسیجدا کرد تا خ واریدستش را از د کیچشمانش را بست و  ارید

 به رنج آمده بود. لگونین یصدا قیعم یزاریاز ب قلبش

 ور چشمان او کرد و و لب زد:اش را نثار خشم شعلهو سر افکنده نیغمگ نگاه

 گذرم؟یبخاطرت م زمیچون از همه چ خوامت؟ی_چون م

 کرده بود. مشیتقد یرا دو دست ایآن لحظه دن زدیم لگونیحرف را آن شب قبل از خواب به ن نیا اگر

 حاال... اما

 آتش بود. یبرا زمیه فقط

 !ستیتو ن زیمن... همه چ ی_بچه

 زنگ خورد. ارید یهاو در گوش دیچیدر دل شب خاموش پ ادشیفر

 .دیکوب ارید ینهیرا باال آورد و کف هر دو را تخت س شیهابه زور دست لگونین

از حصار  لگونیتلو تلو خوران رفت و ن حالیرا نداشت مسخ و ب یحرکت ناگهان نیکه انتظار ا او

 خالص شد. واریاو و د انیم
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 عقب عقب رفت با اشک و درد او را نگاه کرد. لگونین

 یآدم پست و منفور نیپرهام را پر کند چن یجا خواستیکه با او م یمرد کردیوقت تصور نم چیه

 باشد...

 ...آمدیاصال ناخن کوچک پرهام هم به حساب نم ارید

 بود... زیانگنفرت ارید

بازم  هیاز بق ترگناهیکه ب یمن؟ مادر من؟ مادر یتو و اون خانواده ییو مصبب جدا نه؟ی_مادرت ا

کرده... چطور دلتون اومد  ریگ کنهیکه بهش حکومت م ییایهاش و دنبچه نیکه ب یخودشه... مادر

 طانیبه ش نممامان من... شما وجدانتو فیاز قلب ضع ن؟یریرو از ما بگ گهیتقاص اشتباهات چند نفر د

 ...یمن یننگ زندگ یهی... تو ماارید نمینحست رو بب ختیر خوامی... نمریپست و حق یآدما نیفروخت

 مد:حرفش آ انیبا تحکم به م ارید

 ...لگونیراست رفت ن شهیکه سمت چپه نم ی_با قلب

 انداخت. ارید یپا یآن را جلو نباریکرد و ا یدوباره تف لگونین

 .سوزاندیرا م اریآتشش هم خودش و هم د یهاخشم و نفرت شده بود و زبانه کپارچهی

 را در شکم داشت که کمر به قتل مادرش بسته بود... یمرد یبچه او

 و نامرد... زیچ همهیآن زن ب با

 و منفور دورش جمع شده بودند... فیمشت آدم کث کی فقط

به دور آنها  یمثل طناب ارید یخواست برگردد که صدا شدیم دهیآسفالت کش یکه رو یزخم یپاها با

 و مانع حرکتشان شد. دیچیپ

 نهفته در آن... یزاریبخاطر تحکم و ب نه

 خورده بود... شیهابود که به گوش یینام آشنا لشیدل بلکه

برادرتو کشته؟  یمادرته ول یگیکه م یمن بودم؟ زن اشینفوذ یبانو الماس و بگ شیپ یبر ییخوای_م

 ؟یدونیقاتل آراس رو مادر خودت م

 و از آن فاصله نگاهش کرد. دیشده چرخ سرد

 و دردناک... ماریب ینگاه

 رش تکرار شد...نحس و کشنده در س یاو مانند پژواک یهاحرف

 و بارها... بارها

 شد و بعد برگشت! نیلحظه بدنش کرخت و سنگ کی یبرا
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کوچکش مانده  یهارساند و هر چه زور در پشت اریبدون تعادل و کج و معوج خود را به د ییهاقدم با

 .دیاو کوب ینهیبود به س

 تهمت زن...... شرفِ ی... آشغال... بینکن... دروغ... گو نی_به مادرم... توه

 اش داشت.با پوزخند مچ دستان او را گرفت و نگه ارید

 گفت: یرحمیو سرد او خم شد و با ب دهیصورت رنگ پر یرو

 مقدسه... می... البد مادرتم مرشرفی_آره به من بگو آشغال... بگو ب

 مقطع لب زد: یهانفس با

 ...اری_خفه شو د

 .دیخودش کوب یشانیبا کف دست به پ یعصبان ارید

 .ترساندیاز خود م شتریرا ب لگونیهر برخورد ن با

که بخاطر  یبه محبت زن یکه دلخوش کرد ییبذار بگم... بگم از حماقت تو ی_تا االن سکوت کردم ول

که خواهر و برادر به  ی... بگم از روزدهیعذاب وجدانش بابت مرگ برادرت به هر سازت رقص

. انقدر لگونیغرور مزخرف مادر تو شد ن یآراس قربان... کشتنیم دنیرسیم یجنگ به هر ک یهوا

 دشمنت... یدوستته و ک یک نینباش... چشماتو باز کن و بب قاحم

 دشمنش!!! سویاو دوستش بود و آ حتما

 چرا زبانش به بند رفته بود؟ اما

 قدرت تکلمش را از دست داده باشد... رتیکه از فرط وحشت و ح انگار

 ...شدیخارج نم نشانیاز ب ییصدا یول شدندیم باز و بسته هدفیب لبانش

 فرستادن آن به مشکل خورد. رونیدر ب یول دیکش شیهاهیرا به ر ژنیاز اکس ینیسنگ حجم

را گرفت و او را به سمت  شیبازو ارید فتدیاز آن که ب شیرفت اما پ شیلحظه رمق از پاها کی در

 .دیخود کش

خود را عقب  درنگیباز شد ب دنینفس کش یبرا شیتعادلش را که به دست آورد و راه گلو لگونین

 .دیکش

 بزند: یکرد حرف تالش

 _چرا حرفتو... باور کنم...

 .کردینگاهشان م عاطفهیبود و ب ستادهیخود ا یقبل یهمانجا سر جا مانترا

 گفت: زیلرزان و ترسان هشدارآم لگونیبه ن رفتندیکه غره م یچشمان با
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 ار؟ی_د

 گفت: ندیآن که برگردد و او را بب یتند ب یبا لحن ارید

 مادر... ستی_االن وقتش ن

 برداشت که او باز هم عقب عقب رفت. لگونیبه سمت ن یقدم

 اش نکند.را باز کرد تا حرارت خفه راهنشیپ ییباال یهادکمه یحرص و کالفگ با

 گفت: لگونیبه ن رو

 .یاز خودش بپرس یبر یتونی. میحرف منو باور کن ستین یازی_ن

 پلک زد. یعصب یبا حالت لگونین

 ...سوختیاز فرط شوک و وحشت سردش شده بود و هم از درون م هم

 تب مزمن و حاد... کی مثل

به آتش  یلحظات یرا برا اریوجدان د شینهفته در صدا یو درماندگ شیموها انیچنگ شده م انگشتان

 .دیکش

 شکننده و رنجور است. یادیتقاص پس دادن ز یدختر برا نیم معتقد بود ااول ه از

 بود... دهیلرز دلش

 بود... دهیواقعا دلش لرز یاحساساتش را نداشت ول اریاخت

 پوشانده بود... یسیبلند و خ یهاکه دور تا دور چشمانش را مژه یبا نگاه آب یدختر یبرا

 مجبور بود. یول داد،یعذابش م یگرید زیاز هر چ شتریو حال خراب او ب یآشفتگ

 ...شدیم ریبعدا د کردیاالن زبان باز نم اگر

 _خدا... ازتون... نگذره...

 ییسر باال یتند یهابرگشت و با قدم کردینگاهش م روحیکه در خود مچاله شده بود و ب لگونین

 را باال رفت. ابانیخ

 زد: ادیچند گام پشت سرش برداشت و فر ارید

 ...لگونی_ن

 ... کنهی_بذار بره پسر. امشب فعال دهنشو باز نم

 .ستیمانترا را نگر یو موذ نانیصورت پر از اطم یدگیو رنج اسیو با  برگشت

 پناهیکودک ب کیکرد و تمام طول راه را مانند  یبرهنه ط یرا با همان پاها ابانیدوباره آن خ لگونین

 و هق هق کرد. ختیاشک ر دهیو ظلم د
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 داشت. یماریشده بود و احساس بداغ  صورتش

 شد و در را هم نبست. اطیوارد ح دوباره

 کند. هیگر ینا نداشت حت گرید

 بتواند آن را تحمل کند. فشیبود که قلب ضع یتر از آنضربه مهلک نیا

 بخورد... سویرا هم از آ یگرید یامشب قرار بود ضربه دیشا و

 رو شد.زده و محزونش را که باال آورد با خود او روبه خی نگاه

 .رفتیطرف و آن طرف م نیو ا ستادهیدر خانه ا یو مضطرب جلو نگران

 ...اطیبه در ح گرشیبود و نگاه د ینگاهش به آسمان مشک کی

 کنده شدند و به سمت او شتافت. نیزم یاز رو شیپاها دیرا که د لگونیزار ن یافهیو ق دهیخم بتیه

 .فتدین شیهاشانه یرو یجمع کرده بود تا شنل بافتن اشنهیس ریرا ز شیهادست

 گفت: خیو توب یو با دلواپس ستادیا لگونین یجلو

وقت  نی... انیستیتو اتاقتون ن دمیاومدم د دمیدر خونه از خواب پر یتو؟ با صدا ییمعلومه کجا چی_ه

 ه؟یچه سر و وضع نیا ؟یکنیم کاریچ رونیشب ب

 چشمانش را باز و بسته کرد. لگونین

 .دیدیمحو و تار م شیهااشک یرا از پشت پرده سویآ ریتصو

تا هنگام سوال  ندیآنقدر که بتواند صورت او را واضح و راحت بب ،یزد و زد، داغ و عصب پلک

 .ردینظر بگ ریتمام حاالتش را ز دنیپرس

 نگاه او ماتم زده نجوا کرد: زیت غیت ریز

 کشت؟ ی_داداشمو ک

 باز شد و دستانش شل دو طرف بدنش افتاد. اریاختیزده بود ب اشنهیس ریز سویکه آ یاگره

 .کردیرا باور نم اشدهیخشکش زده بود و شن رتیح از

 :دیپرس دهیو هراس جیگ

 ؟ی_چ

 کرد. لیجلو رفت و سرش را جانبش ما گرید یکم لگونین

 تکرار کرد: یپلک زد و به سخت مات

 ... کشت؟یرو... ک_داداشم 
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 ...سکوتش

 وحشتش... و

 .آوردندیرا داشتند از پا در م لگونیدو ن هر

 او بند کرد. راهنیپ یبه گوشه یرا باال برد و به سخت حسشیب دست

 :دینال یشتریعجز و اندوه ب با

 ؟ی_تو دروغ گفت

 گفت: یآب دهانش را قورت داد و با جا خوردگ سویآ

 وقت به تو... دروغ نگفتم... چی_من... ه

 ...یپنهان که کرد ی_ول

 آلود گفت:چسباند و بغض اشیشانیاش را به پانگشت اشاره لگونین

 ؟یفرض کرده بود ینوشته؟ احمق؟ خر؟ هان مامان؟ تو منو چ یمن چ ینجای_ا

 گفت: ادیو با فر دیبه شدت خود را عقب کش لگونین رد،یآمد که دستان او را بگ سویآ

 شیشد که رفت پ یچ گفتمیخدا... م شیرفته پ یگفتیداداشم کجاست... م دمیپرسیازت م شهیهم ادته؟ی_

 ؟یگفتیم یدر جوابم چ ؟یگفتیم یخدا... چ

 را تکان داد و به زور گفت: اشدهیلبان خشک سویآ

 _عمرش تموم شده بود...

 یکرد کاریا آراس من چتو ب ن؟یکردن رو ازش گرفت یشما فرصت زندگ ای_عمرش تموم شده بود 

! دور از قلب عزادار خواهرش... ایخاک؟ اونم کجا... اونور دن ریز یمامان؟ داداشمو چطور فرستاد

 ن؟یهست ییشما چه جور آدما

 ...لی... نـی_ن

 _اسم منو صدا نزن!

 بود... امدهیروز خوش به آنها ن کی ایگو

بند  ییتار مو کیبه  یدگیشان که از شدت پوسشده فیضع یرابطه سمانیر آمدندیو دختر تا م مادر

 از نو... یو باز روز از نو، روز کردیم شیرها گریطرف د رند،یبود بگ

 و تنش از وحشت دوباره از دست دادن او گر گرفته بود. دیتپیم وقفهیب سویآ قلب

راز برادرش را بفهمد و  لگونین یبالشت گذاشته بود که نکند روز یترس سر رو نیعمر را با ا تمام

 را مقصر آن حادثه بداند. سویآن وقت آ
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 هم نبود، بود؟! گناهیب نیهمچ

 اش را برداشت و به سمت خانه قدم برداشت.شده دارحهیاعتماد جر لگونین

 اش...از غرور لگد مال شده دهیخورده و رنج سر

 نداشت... یادهیماندن فا نجایا گرید

 بود... دنیقابل نفس کش ریغو  نیخانه سنگ نیا یهوا

 آن را نداشت... یحجم باال شیاو گنجا یتنگ شده ینهیهم س دیشا ای

تخت نامرتب کنار پنجره  یببرد چشمانش رو رونیتا از در اتاق ب دیکشیچمدان کوچکش را م یوقت

 .دیلغز

 کیشب فقط  نیهمه اتفاق در ا نیکه ا گفتیو م دادیتفکر بچگانه که مدام در ذهنش جوالن م کی و

 کابوس بوده است...

 خوابنما شده بود... او

دواند نم اشک  شهیکه در گوشت تنش ر یخود گرفت و درد یاز بازو یآورمحکم و ضعف شگونین

 چشمانش نشاند. یدر کاسه

 .زدیم رونیبود و چمدان به دست از خانه ب دهیرا بدون بستن پوش شیمانتو یهادکمه

 .گرفتیرا م اریرا جمع کرده بود و از آنها سراغ د گاردهایباد اطیوسط ح سویآ

 :دیسد راهش شد و سرگشته و سرخورده نال لگونین دنید با

 بدم... حیصبر کن... بذار برات توض قهید هی_

 ...ستیبه حرف زدن ن یازین گهیمن... د یسکوتت حرف بود برا ؟یچ حی_توض

 دوخت. دهیاو د حسیو ب روحیت بدهان بست و صامت به صور دیدلسرد و ناام سویآ

 .دیچمدانش را به دنبال خود کش یزد و دسته یپوزخند تلخ لگونین

 ...رفت

 یشل شدند و وسط جاده شیآورد که آنطور زانوها سویآ ماریسر قلب ب ییو با رفتنش چنان بال رفت

 .ختیفرو ر یسنگ

 سوارش شد. هیپرت کرد و با گر نیچمدانش را پشت ماش لگونین

هم نگه نداشت تا  قهیپنج دق یبرا یرا حت نیکرد و ماش یسره رانندگ کیرامسر تا تهران را  از

 اش ساکت شود.بخورد که درد معده یزیچ ایکند  یاستراحت
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شلوغ و  ابانیمحو خ حالشیو او نگاه کسل و ب ستادهیآپارتمانشان ا یجلو نیکه ماش شدیم یدیمد مدت

 پر تردد مقابلش بود.

 پر سر و صدا و پر رفت و آمد... طیبه دور از آن مح گرید یفکرش هزار جا اما

 .آمدیخاموش شده بود و به کار نم گریاز بس زنگ خورده بود د اشیگوش

 شد. ادهیپ نیچنگ زد و از ماش یکنار یصندل یرا از رو آن

 ها را باال رفت.آور پلهرنج یآپارتمان شد و در سکوت وارد

 انداخت و وارد شد. دیکل

 ...نه

 ...دیرسیقابل تحمل به نظر م ریآور و غخانه هم خفقان نیا یفضا

 دو شهر مسموم بود... نیا یهوا کال

 بازش را هول داد. مهیرا به اتاق کوچک کنار اتاق خواب خودشان رساند و در ن خود

 .ستیاتاق نگر یرا روشن کرد و با تحسر به تخت کودک گوشه چراغ

 همه جا را از نظر گذراند... آشوبدل

 رفت و در کند را باز کرد. جلو

کمد به  یو همانجا جلو دیداخل آن افتاد بغضش ترک یکوچک و دخترانه یهالباس یکه به کپه نگاهش

 زانو افتاد.

 صورت خود گرفت. یرا برداشت و جلو هاراهنیاز پ یکی

 و نم خورده کردند. سیرا خآن  فینرم و لطپارچه یادیبا سرعت ز هااشک

 بلند شود. اشهیگر یداد و اجازه داد صدا هیسرش را به در کمد تک لگونین

 کرد؟یسر فرزند او معامله م یبه چه حق ارید

 تن او را از آغوش مادرش جدا کند؟ یپاره خواستیم یاچه اجازه با

 شد؟یسرشان نم تیها رحم و انسانآدم نیا

 شناختند؟یم ییخدا اصال

 ...شناختندیبود که نم معلوم

 دیبوسیو م دییبویرا م اشامدهین ایفرزند به دن یهاچه مدت آنجا نشسته و با اشک و آه لباس دانستینم

 باز و بسته شدن در خانه به خود آمد. یکه با صدا

 دوخت. ارید نینادم و حز یبه چهره دیداغانش را باال کش نگاه
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 یشده جلو ختهیر یکوچک و بند انگشت یهانگاهش لباس ریبود و مس ستادهیآنجا در چهارچوب ا او

 ...لگونین

 رونیکار منصرف شد و نفسش را با فشار ب نیاز ا یول دیبگو یزیچ خواستیم ییباز کرد، گو دهان

 داد.

 کند... انیرا ب اشیشدت شرمندگ توانستینم یاجمله چیه

 زد: شیپر ن یبا دل لگونین

 تون؟!خونه نیاریب فینتون اجازه دادن که تشراز جا زتری_مادر عز

 هستم... یتحت چه فشار یدونیتا نکن با من... نم نطوریا لگونی_ن

 .دیمثل بمب ترک لگونین

اش را بر سر او دل شکسته ادیطرف و آن طرف پرت کرد و فر نیرا به ا شیپا یرو یهالباس ظیغ با

 آوار ساخت:

نفسم  نیتونیپشتم همه جوره به مادرم و پرهام گرمه و نم نیدیبود نه؟ د نی_هدفت از ازدواج با من هم

 مشیو بعد پس بفرست میکن کهی... دلشو هزار تمیجداش کن سوی... از آمیکن رشیپس اس نیگفت نیرو ببر

به  لگونوی... نمیربچه تو بغلش نذا یول میجلو در خونه پدر مادرش... اونم بدون بچه... مادرش کن

 نــه؟؟؟ ،یگفتیبود و بهم نم نی... اون موقع دردت امیبشون اهیاش به خاک ساز خانواده موننهیک یهوا

 گرفته بود. ارید یصدا

 ...شیحال و هوا مثل

فرود آمدن  یو دستش آماده ستادهیا شیشود که تمام قد جلو یلگونیرا باال آورد تا چشم در چشم ن سرش

 صورت او بود. یرو

 بود. دهیحال ند نیرا در ا لگونیموقع ازدواج با او هم ن یکه حت دیکشینفس م یو زخم یوحش چنان

 نه... گهیبود... اما حاال د نی_اولش قصدم هم

 آورد. نییو دستش را پا دیکش ریت لگونین یشانیپ

 ...نه

 مرد نداشت... نیگوش ا ریخواباندن ز یلیهم دل س هنوز

 .کردیزبانش که کار م اما

 بغض گفت: لرزاند و با چانه
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 یدختر باز هیبا آبرو و احساسات  شه؟یم اتیمردونگ یکه ادعا ی... تو مردرتتی_تف به تو و غ

 ی... قبل از ازدواج چند بار آمارم رو به آدماتون داداریبرات راحت بود؟ راستشو بگو د نقدریکردن ا

 که کلکم رو بکنن؟

 دوخت و لرزان گفت: یقال ینقش بسته بر رو یاش را به دسته گل صورتچشمان تر شده ارید

 نکن... فمیخار و خف نیاز ا شتری... بانصافیب اری_به روم ن

منو... دختر  یبچه ؟یکردیام رو معامله مبچه یتو که به دور از چشم من داشت ایمنم  انصافی_ب

دخترکم رو  یخواستی... مییسونو معلومه و از شانس بدش پدرش تو یکه فقط تو عکسا یبدبخت

 ؟یصفتت کن طانیمادر ش یشکشیپ

 دهد. هیتک واریاو را گرفت و عقب عقب برد تا به د یهاشانه ارید

کردم و پاش  یغلط هی... نگو داغم رو تازه نکن... لگونینگو ن گمی... میزندگ نی_لعنت به من و ا

 نکن... یبه جونم نزن... تو پشتم رو خال شیهستم فقط تو آت

... بگو چرا؟ چطور یبرات ارزش دارم جواب بد یااگه ذره دمیسوال... قسمت م هی_فقط... فقط 

 ...یکارو کن نیمون... ا... با بچهیتونست

 .زدندیموج م اریو خواستن هر دو در نگاه د غم

 او چسباند و با درد گفت: یشانیرا به پ اشیشانیپ

 ؟یکنیاز دستت بدم... تو رو ول کنم... باور م خواستمی_بگم نم

 .دیخند لگونین

 را هم به درد آورد. اریسوخته که قلب د نهیغمناک و س چنان

او زد  ینهیس یرا باال آورد و رو گرشیدست د دادیفشار م ارید یهالب یکه انگشتش را رو یحال در

 تا عقب برود.

 تو...و هم بچه ... هم منشهیهم ی... برایاز دستم داد اوردهی... دلم رو به دست نارید ی_از دستم داد

 زده شده بود... وندیاو و خودش پ نیکرد هر چه که ب رها

 برگرداند... اشنهیرا نداده پس گرفت و داخل س قلبش

 خانه... نیدر ا شیکاخ آرزوها یهاخرابه یاعتراض آن را همانجا خفه کرد و پا گذاشت رو یصدا

 رها کرد که انگار از اول هم نبوده... یرا جور ارید دست

 را با هم رها کرد... زیچ همه

از شکم مادرش  رونیب یایدن یرحمیو خبر از ب کردیم یکه درونش زندگ یاز موجود ریغ به

 نداشت...
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 لباسش را چنگ زد و هراسان گفت: یگوشه اریدرگاه رد شده و نشده بود که د از

 ؟یری_کجا م

 .دیکش رونیرا از دست او ب شیزد و با ضرب مانتو یدارشیپوزخند ن لگونین

 گفت: سرد

مغزت کم کار شده  گم؟ینم سویرو به آ قتیمرگ برادرم من حق یماجرا دنیکش شیبا پ ی_فکر کرد

 بشه... دی... مادرت حق داره ازت ناامارید

 .دیبه کار افتادند و او را با فشار به داخل اتاق کش ارید یرادارها دوباره

 چرخاند. رهیاخل قفل دستگرا د دیرا محکم بست و کل در

 گفت: یمات نگاهش کرد و شاک لگونین

 ؟یکنیم کاری_چته؟ چ

 مشتش گرفت. نیاش را بشد و چانه کیسراند به او نزد بشیرا داخل ج دیکل نکهیبعد از ا ارید

 :دیصورتش غر یرو

 خودت نرو تو دهن مرگ... ی... با پالگونیبهت ن کنهیمادرم رحم نم رونیب یدر بذار نی_پاتو از ا

 یخاموشش را جلو ی! )گوش؟یعقب موند یشما از ک ار،یکرده آقا د شرفتیپ یوقته تکنولوژ یلی_خ

 زنگه... هیادامه داد:( زحمتش فقط  شخندیتکان داد و با ن ارید

دستش را خواند و فرزتر از او  لگونیکه ن اوردیرا از چنگ او در ب یدست باال آورد تا گوش ارید

 .دیرا عقب کش یگوش

 چسباند. واریدر رفت و پشت خود را به د اریدست د ریز از

 گفت: زاریب

ساکت  یخوای... خون تو رگامو چطور میدهنم رو بست ؟یکنیم کاری... دهنم رو چیازم گرفت نوی_ا

 ؟یکن

 رفت.مچ دستش گ یکه لب پنجره قرار داشت را برداشت و رو ییچاقو

 نکند. ریتا او را ش آوردیخود نم یبه رو یزیچ یبود ول ستادهیاز تپش ا ارید قلب

 آن زن، الماس بود... یباز هم دست پرورده شدیم فیهر چقدر هم ضع لگونینداشت که ن خبر

و  یندا بدم هر دو ح هی هی... کافسوهیمن زنگ خطر آ دنیخون من خط قرمز پرهامه... درد کش ی_بو

 ی... منو از چارنیو دمار از روزگارت در م شنیاتاق در بسته و قفل شده ظاهر م نیحاضر تو ا

تو  یدزنگ زدن؟ هه... بدجور افتا ایرفتن  رونیاز ب ؟یکنیمنع م یاز زور بازوت؟ از چ ؟یترسونیم

 ...اریتله آقا د
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 ملتهبش برد. یشانیگرفت و دست به پ ینفس ارید

 .دیبار به دور خودش چرخ کیرا چند بار چنگ زد و  شیموها

 گفت: یباال آورد و با درماندگ لگونین یاش را جلواشاره انگشت

 مونه؟یم جوابیکارت ب یفکر کرد لگون؟ین کنهیمادر من باخت رو قبول م یفکر کرد ؟ی_بعدش چ

 تو شکمت هست؟ یحواست به بچه چیه کنه؟یرحم م

 عبور کرد و او مات ماند. لگونیروح از داخل بدن ن کیمانند  یسرد انیجر انگار

 ادامه داد: یشتریاو خوشحال شده بود با اضطراب ب یحرفش رو ریکه از تاث ارید

 ...یدیکه به ضرر بچه باشه، مگه نه؟ بخاطر حرص خودت اونو به کشتن نم یکنینم ی_تو کار

 بود... هایبدبخت نیاز ا یمیکه خودش مسبب ن زدیم انیداشت حرف از کشتن و ضرر و ز یکس

 نییشل شد و او آن را پا لگونیبحث را به نفع خود تمام کرده بود که چاقو در دست ن رکانهیچه ز اما

 آورد.

 بسته گفت: خیدهان  با

 ...کننی_اونا... ازم محافظت... م

 تین که هو. اون زماکنهیخودش در برابرم محافظت م یهاداره از بچه ی_بانو الماس االن به سخت

وضعتون اون بود... تو فکر حاال که خودش رو  بردین شیهاش رو پبود و پشت پرده نقشه یمادرم مخف

انجام بده. مادرم همه جا چشم  ییچه کارها تونهینداره م یمحدودت چیه گهیها آشکار کرده و دبه چشم

 .دهی... خون بانو الماس هم از اون خاندان به ارث رسلگونیداره ن

 .کردیآشوب داشت نگاهش مکامال مستاصل و دل لگونین

 ...رفتیجانش در م یتر از فرط نگرانعبارت ساده به

 آورد. نییلرزانش را پا یهابرگرداند و دست اشیقبل یرا سر جا چاقو

تر به فالکت و راخت ندیبنش یاخم شود تا گوشه توانستینم یبه کف اتاق خشک شده بود و حت شیپا دو

 خود فکر کند... یاهپنیو ب

 بود آن را فرو خورد. یبه هر جان کندن یرا فشرد ول شیعذاب وجدان گلو یالحظه یبرا

موجود کوچک را درونش حس کرده و با فکر مادر شدن روز و شبش را  نیکه رشد و نمو ا یوقت از

 و نادم نشده بود. مانیاندازه پش نیگذرانده بود تا ا

 ...بستیرا م شیدست و پا یحاملگ نیا

 .کردیمعطل نم نجایو ا زدیاش را مشده ارزشیجان ب دیتنها خودش بود، ق اگر

 بود. انیهم در م گناهیب یبچه کی یوسط پا نیا اما
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 وجود نداشت... کاش

انتقام  کی یدر کار نبود که مانند او قربان یااما بچه ماندیمادرانه م یدر همان حس کنجکاو کاش

 سنگدالنه شود...

رنگش گرفت تا از بر هم خوردن تعادلش  یگلبه یهایواریو کاغذ د واریموقع دستش را به د به

 .فتدیکند و ن یریجلوگ

 با انزجار گفت: لگونیبه سمتش بردارد که ن یو خواست قدم دیپر اریاز رخ د رنگ

 _نه...

 ماند. در هوا رو به معلق شیهاو دست دیخشک شیسر جا ارید

 نبود... ایکوتاه ب لگونین

کنند، او باز  روزیتا آنها را پ دادندیمادر و پسر م نیهم دست به دست ا دیباد و باران و مه و خورش اگر

 .کردیو کار خودش را م نشستیهم ساکت نم

جز صبر کردن نداشت  یگرید یافتاده بود و او چاره شیهاشانه یبر رو یبار اضاف کیاالن  دیشا

 ...شدیباالخره که تمام م یول

 ...شدندیاش از قفس آزاد مو او و بچه دندیرسیپر از اجبار به اتمام م یروزها نیا

 .رفتیم شهیهم یو برا داشتیاو را بر م بعد

 دست مانترا به دخترکش بخورد... نکهیاز ا قبل

 ...!اریدست د یحت ای

 گفت: یزیآمجنون یشکمش حلقه کرد با نجوا ریرا ز شیهادست

دلت خواست ترس به جونم بنداز... اما من تا ابد ساکت  یبکن... با هر حرف ییخوایم ی_هر کار

 گهی... دیات رو با هم از دست دادتو من و بچه ار،ی... بهت گفتم دمونمیخونه هم نم نی... تو امونمینم

 گهی... اون موقع دمونمیمسقف ن هی ریروز هم باهات ز کیاومدم دخترم  ایتموم شد... من بعد از به دن

 ...کنمیتحملت نم

 به چشمان متنفر و مصمم او دستش را مچاله کرد و صورتش از شدت فشار سرخ شد. رهیخ ارید

 نبود، اندوه و عذاب وجدان بود... تیعصبان

نه  شد،یننگش م یهیکه پدرش ما یکودک یو عذاب وجدان برا لگونیاز دست دادن ن یبرا اندوه

 افتخارش...

 .آوردیبه ظاهر م دیبه پا شده در وجودش را نبا طوفان

 اش حفظ کند.صورت برافروخته یداشت لبخندش را رو یدرون آتش گرفته و سوخته بود اما سع از
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 داشت... یچهره نگه داشتن آن نقاب آرامش چه درد و ستم به

رنگ، بلکه از کل  یکوچک صورت یواریو بعد از باز کردن قفل در، نه تنها از آن چهارد برگشت

 .ندیشکستن و خورد شدن او را به چشم نب لگونیزد تا ن رونیساختمان ب

 ...لگونیچشمان خشم گرفته و رنجور ن ینه جلو زد،یرا در خلوت خود بر شیهاتا اشک رفت

 دستانش گرفت. انینشست و سرش را م وارید یگوشه لگونین

 ...کردیزندان دق م نیپنج شش ماه را در ا نیا

 

 

*** 

 

 شده؟ ی_چ

 .آمدیم چیه سویآ یبرا گریبا آن عظمتش د عمارت

 ها خورده بود...محفل او خون دل نیا یبرا

 را از دست داده بود... یزانیعز

 پرداخته بود... یگزاف یبها و

از دست او هم بر  یو کار دندیکشیم رونیآب خوردن آن را از چنگش ب یحاال داشتند به راحت اما

 ...آمدینم

 .آوردیرا پشت سرش م انیخوش ل ییو رو اطیفرستاد که داشت با احت ینیرا به دنبال آرشاو نگاهش

 .دیخندیپدر م زیآممحبت یهاکوچک و سرخش را باز کرده و به حرف یالبان غنچه دختربچه

 بمانند. یدر همان رنگ باق کردیآرزو م سویبه رنگ بودند و آ لهیمثل دو ت چشمانش

 .نشستیخوش م اریبس سویبه دل آ نیبه خواهر و برادرش داشت و ا یااندازهیاهت بدخترک شب چون

 از آرتا! گرید یورژن دخترانه کی

 بود و با غم جواب سوال نگران او را داد. ستادهیاو رو کرد به سمت آدام که کنارش ا دنیاز رس قبل

 بودند. دهیعمارت درد دل او فهم یامروز همه انگار

 که برادرش بخاطر من مرده... دی_پروشا فهم

 او را نگاه کرد. یابروان آدام باز شد و با ناباور یگره
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 شوند. یجار شیهاگونه یرو صدایآرام و ب شیهااجازه داد اشک سویآ

 همه اندوه و حسرت را بر دلش نداشت. نیا ینیتحمل سنگ گرید

 ...یمعذب بود و قلبش زخم وجدانش

 یافزارآتش ای یرهبر گاهیبه جا دنیرس یکار ساخته نشدم آدام... برا نیا ی_فکر کنم من واقعا برا

 یبه اندازه دیست آدام... شامنم آلوده یشد؟ دستا ختهیر نیزم یچند نفر رو فدا کردم؟ خون چند نفر رو

 ام...خاله

 او در سرزنش خودش. یانصافیب نیآدام بند آمده بود از ا زبان

 سرد او را گرفت و با تشر گفت: یهادست

 یتو برا یدستا ی... اونا فدا شدن! در ضمن آلودگیرو فدا نکرد یتو کس ؟ی_چند نفر رو فدا کرد

 .اتندهیست، نه حالت، نه آگذشته

 یعرضگیخاکن و خودم با ب ریمن ز زانیاز عز یمین یوقت کنه؟یم یفدا شدن چه فرق ای_فدا کردن 

 ...کنمیشون نگاه ماز دست رفته راثیو به م ستادمیا نجایا

 .دیحلقه کرد و او را به سمت خود کش سویآ یهادست دور شانه یبا ناراحت آدام

 را جوشاند. شیهااشک یاو پناهنده شد و آنجا چشمه یپدرانه یاز خدا خواسته به شانه سویآ

 ...ستیکس خوب مطلق ن چیالماس... ه ستیو نقص ن بیع یکس ب چی_ه

 دانا بود. ریپ یو حت تیآدام، آفرود ام،یلیمثل و یقدردان حضور افراد شهیها همسال نیول اط در

 را داشتند. سویآ یهوا یگریچهار نفر طور د نیهم در محفل بودند اما ا یگریسن دار د افراد

 مهربان... یپدر ایدلسوز  یمادر مثل

 ماهانا هم به آنها اضافه شده بود. تیو حما تیحاال درا و

 را فشرد. نیرا از خود جدا ساخت و دست آزاد آرشاو سویآدام آ دیکه به آنها رس نیآرشاو

 گرفته و اخمو کرده بود. یرا اندک نیآرشاو سویآ سیخ صورت

 با احترام دست آدام را گرفت و با او خوش و بش کرد. اما

 از او بنا کرده بود. یاژهیو گاهیمکررش به محفل جا یچند ماه رفت و آمدها نیا

اش کند و به خانه دایاو را پ ینتوانست جنازه یحت سوینبود و آ گریکه د یوآنی شنهادیهم به لطف پ آن

 برگرداند...

پدرش  یهاو به حرکت لب زدیم کیدخترک در آغوش او که ملچ ملوچ کنان انگشتش را م دنیبا د آدام

 گفت: یقیشده بود گل از گلش شکفت و با تبسم عم رهیخ
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به قصرشون؟! آه پسر... جز  ارنیب فیباالخره بعد از سه هفته افتخار دادن تشر دیخوش ی_ملکه

 خودته... یچشماش کپ

 دستانش داد. یرا به رو انیو ل دیآخر او خند یاز لحن وا رفته نیآرشاو

 اخالقش به من بره! نهی_مهم ا

 کرد. دییچپ چپ نگاهش کرد و آدام با حرکت سر حرفش تا سویآ

 دستانش تکان داد و خرسند گفت: یرا رو انیل

 ن؟یباش نیغمگ یروز قشنگ نیهمپ ادی. دلتون منجایکه خانوم کوچولومون اومده ا هیبار نیاول نی_ا

 را پاک کرد. شیهازد و به سرعت اشک یلبخند هر چند سخت سویآ

 .دیفشانش را بوسبلند و ا یاو انداخت و موها یهادست دور شانه تیبا رضا نیآرشاو

 داد. هیاو تک یشانه یاش را رواز شرم گل انداخت و گونه سویآ یهاگونه

 تابستان بود و هوا گرم و مطبوع. لیاوا

 یدرختان پربارشان پنهان شده بودند و باغچه یهاشاخ و برگ نینارس ب یو هلوها دهیرس یزردآلوها

 بود. اهانیو آکنده از عطر خوش گل و گ یتابستان یهاوهیعمارت پر از م

هم پشت سرش  نیو آرشاو سویگرفته بود به راه افتاد و آ یرا در بغلش به باز انیل یدر حال آدام

 حرکت کردند.

 به آن زد. یآرام یو تقه ستادیدر اتاق خودشان ا یجلو آدام

 رمز عبور را وارد کرد و در را گشود. هیبعد از چند ثان سپس

 وارد شود رو به آن دو گفت: نهیاز ا قبل

 نویا اریتا اون اخت میاریب مونیخصوص یهاجلساتمون رو به اتاق میمانترا مجبور یها_بخاطر دخالت

 یلیاون زن کار کردن خ نیبذره ریز نجایمون حاضر شه. اما تو جمع ینداشته باشه که بدون اجازه

 سخته....

 حلب شد. انیشان به لتوجه یزید شدند و قبل از هر چبلن شانیورود آنها همه از جا با

مبل  یرو یاگوشه نیو آرشاو سویآ شدیدستان آنها جا به جا م یزده رو رتیکه دخترک ح یحال در

 گرشان شدند.نشستند و با لبخند نظاره

 برگرداندند تا آرامش کند. سویبه آ کردیم هیرا که گر انیبر جو حاکم شد و ل تیکم جد کم

 کردند. نیبا آرشاو یکوتاه یسالم و احوال پرس مردها

 گفت: سویرو به آ آدام



 

 behtarinromanha.irبرای دانلود جدید ترین رمان ها به وبسایت بهترین رمان ها مراجعه نمائید .                                     895

 اشر : بهترین رمان هان                          ندوری: زهرا با سندهینو                   طوفان)جلد دوم ماه خاموش( راثیرمان: م

مانترا ربط نداشته باشه  یبه کارا ادیز دی. شامیبرات داشت ینسبتا خوب یچون خبرا نجایا ییایب می_گفت

 قدرتش رو کم کنه. تونهیاما م

 شد. رهینها خخونسرد رد و بدل کرد و دوباره به آ نیبا آرشاو یبا تعجب نگاه سویآ

 !گر؟یبود د خبریجمع فقط خودش ب نیا در

خود برداشت و به  یرا از جلو یاکار خودش نشسته بود کاغذ زرد شده و کهنه زیکه پشت م امیلیو

 برساند. سویدست فلور داد تا آن را به آ

 کنجکاو و حساس شده کاغذ را گرفت و با عجله آن را خواند. سویآ

 چه بودند؟ گرید نهایا

 آورد. نییو کاغذ را پا دیانزجار و چهره در هم کش با

 ها حالش را بد کرده بودند.نوشته نیا

 اش گرفت و کاغذ را طلب کرد.او خنده یجمع شده یاز حالت چهره آدام

 آن را به او داد. لیبا کمال م سویآ

 ه؟یچ یدستورالعمل برا نیا یبپرس یخوای_نم

 !کننیاز خون و مو و ناخن و... استفاده نم ییغذا چی... چون تو هستیغذا پختن که ن ی_مطمئنا برا

 آدام وسعت گرفت و سر جنباند. لبخند

 یبه کل از رو یعنیها رو منقرض کرد... نسل دگرگون شده شهیکه م میکرد دایپ یروش هی_خب... ما 

 ییذ بد دردسرهاکاغ کهیت هی نیبه دست آوردن ا یبرداشتشون و از شرشون خالص شد. اما برا نیزم

 .میدیکش

 شد. زیخمین شیاش دارد و سر جابود داد تا نگه ستادهیرا به فلور که سرپا ا انیل سویآ

 خورده و با توحش گفت: جا

 شه؟یهم یها برانابود کردن دگرگون شده ؟یگفت ی_تو چ

 _بله الماس.

نژاد  هی... میزنینژاد مستقل حرف م هی تیاز ماه میدار ؟یگیم یچ یفهمیآدام؟ م ی_تو... تو مطمئن

 قدرتمند و دور از دسترس...

 کامل دارم. نانیاطم زنمیکه م ی... و به حرففهممیم زمی_بله عز

 چطور ممکنه؟ نی_اما ا

 باال رفته کاغذ را در هوا تکان داد. یبا ابروها آدام
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 هنوز شوکه بود. سویآ

 :دیایگرفت به حرف ب میتصم کردیو فقط نظاره م ستادهیسر کارن ا یباال نهیکه دست به س پادرا

 مش؟یچطور به دست آورد یبپرس یخوای_نم

 منتظر نگاهشان کرد. سویآ

 .ستیو کاغذ در دستش را نگر دیکش یظیآه غل آدام

 .ایدر یزادهایسخت باشه... اما از پر کمیبرات  دی_باورش شا

نژاد به  میپامون گذاشته که بتون یجلو یبهمون لطف کرده و راه حل سیکه آرتم یگیم ی_االن تو دار

 !؟یپس خودشون چ م؟یببر نیرو از ب انیها و پروجود اومده از انسان

 کاغذ... کهیت هی نیباهامون دشمن شده بود. ا نیبخاطر ا شتریب سیالماس. آرتم نهی_اصل ماجرا هم

 ؟یبد حیتر توضکامل شهی_م

 را به او پاس داد. هیروشن کردن قض تیکار مسئول نیانداخت و انگار با ا امیلیبه و ینگاه آدام

 نیزد، سنگ شیصاف کردن صدا یکه برا یاجا به جا شد و با تک سرفه اشیصندل یرو یکم امیلیو

 گفت: یو جد

 یلعنت یهانابود کردن اون دورگه یما، برا نیبه سرزم یمقام رهبر دنیاز رس شیدهه قبل، پ نی_چند

ها و اون یبود که با جمع شدن بزرگان سه گروه اصل نیشد. اونم ا شنهادیپ زادهایروش از طرف پر هی

جواب  وشر نیکه ا یو در صورت شدینوشته م نشونیمرگ ب مانیپ یما، نوع یدار اصلچهار مقام

کتاب ما بود پس رهبر  نیکار خالف قوان نیا ی. ولرفتیم نیها به کل از بنسل دگرگون شده دادیم

. اون زمان بانو رامونا طبق سی... و آرتممیکار اومد یزد. بعد ما رو رشیقبل ردش کرد و ز یدوره

 مانیو پ رنیاز سر بگ رهرو دوبا کارهمهین یداد تا اون همکار سیبه آرتم یشنهادیپ ایبانو آند تیوص

 بود... اشیمیقد یهانهیبخاطر ک سینوبت مخالفت آرتم نباریرو به سرانجام برسونن. اما ا

 و با لکنت گفت: دیحرف او پر انیبه م سویآ

 ... داشت؟یبود؟ چه معن ی... چی... چمانی_اون... اون پ

 ست، محاله.... به همون اندازه که نابود کنندهسویآ هیوحشتناک زیمرگ چ مانی_خب، پ

 ؟ی_چه جور... محال بودن

نژادها  یکه اگه همه هینطوریداره. و ا لیاص ریو غ لیهر شش نژاد اص تیبه رضا ازیمرگ ن مانی_پ

نه... آخه در طول  ایکه حتما جواب بده  ستیبدن باز هم معلوم ن یکار نیهم موافقت کنن و تن به چن

بشن و اونا  متحد یاگهینژاد د هینژادها نخواستن بر عل یوقت همه چیه کنمیم دیوقت، تاک چیه اتیح

 رو نابود کن...

 زل زد. سویو مبهوت آ روحیب یگرفت و به چهره ینفس شیهاوسط حرف امیلیو
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 ادامه داد: یلبخند تلخ با

رو نژاد به نژاد  واناتیو ح انیپر ها،هیسا رها،یومپا ها،نهیگرگ دیتو با ؟یچ یعنی یتصور کن یتونی_م

 .یفتیب مانیپ یاصل نییو به فکر آ ینیبدن. بعد تازه بش تیرضا ینابود نیتا به ا یکن یراض

 به غر گفت: هیشب یباال انداخت و با لحن یدست آدام

 ... منظور رهبرانشونه.ستیتک تکشون ن دییبه تا میازی_حاال ن

 و سرکوبگر گفت: دیبه سمت او چرخ امیلیو

. به کننیموافقت م مانیپ نیبا ا دردسر جادیبدون بهانه و ا هاهیو احتماال سا واناتی_فقط نژاد ح

از  سیآرتم تی. ما نه تنها به رضادایتیگروه آم دی... شادیو شا انیاز نژاد پر تیگروه آفرود یاضافه

و  هانهیآدام؟ گرگ یشنویم. میکن یرو هم راض رهایو ومپا هانهیگرگ دیبلکه با م،یدار ازیگروه خودش ن

 !رهایمپا

آن را  سمانیکند تا مثل ر دایرا کنارش پ نیو فقط توانست دست آرشاو دیلرز یاندک شیسر جا سویآ

 چنگ بزند و نگه دارد.

 فرو رفت و چشمانش را چند بار باز و بسته کرد. شیبه شماره افتاده در جا یهانفس با

 داست آرامش کند. یو فلور با چرخاندن او در اتاق سع کردیم هیگر انیل

 گفت: یشده بود که پرهام با لحن قاطع و مسلط نیاتاق دوباره سنگ یفضا

 با من. رهای_قانع کردن ومپا

 گفت: دهیرنگ پر سویو آ دیها به سمتش چرخنگاه یهمه

 ؟یکنیم ی_شوخ

 پوزخند زد. پرهام

باشه تو اون  ادتی... اگه شنیندارن و گروه گروه اداره م یهستن که رهبر مشخص ی_اونا نژاد

 نیبا آراگون متحد و همراه شده بودن. بخاطر هم رهایاز ومپا یشون به عمارت فقط تعداد کمحمله

 مشترکه... یزیچ هی رهایومپا یهمه نی. اما بمیداشته باش ینژادشون کار یهیبه بق مینتونست

 گفت: یاانهیموذ یگرفت و با زمزمه شیهادست به لب آدام

 ...برنیبدجور از من و تو حساب م رهایومپاکه  نهی_و اون ا

 کرد. دییدر هوا بشکن زد و حرف او را تا یبا حرکت جالب پرهام

 و گفت: دیآن دو خند طنتیاز ش تیآفرود

قطعا  رم،یکاغذ رو ازش بگ نی. اگه تونستم ادایتیبه من و آم دیرو هم بسپر سیحساب آرتم نی_با ا

 جلب کنم. میانجام بد مییخوایکه م ینظرش رو هم به کار تونمیم
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 .شدیداشت جور م زیکم همه چ کم

 گفت: امیلیمتفکر و یرو به چهره پرهام

 مذاکره با شما! زیم ی... و کشوندن آراگون پاهانهیگرگ مونهی_م

رو انجام  ینییآ نیمن همچ دی... واقعا فکر کرددیکنیم یشوخ دیکه دار دی... به من بگیه یه ی: هسویآ

دوتا دگرگون  دیبا د؟یکه داخل او کاغذ نوشته شده رو خوند ییزایاصال چ کنم؟یتوش شرکت م ای دمیم

 سی... من و آرتمنرو بکشونن سمت خودشون... قبلش م شونهیتا بق میو طعمه قرار بد میشده شکار کن

 ل ممکنه!محا نی... انی... اانیاونا در ب ریمون به تسخخانواده یاز اعضا یکی می... اجازه بددیبا

 گفت: امیلیزمان با وآدام در جا عوض شد و هم یچهره حالت

 ؟ی_چ

 گفت: ظیبه کاغذ دست آنها اشاره کرد و با غ یدلخور و عصب سویآ

 د؟ی_اصال اون کاغذ رو کامل خوند

 لب گفت: ریچشمانش گرفت و ز یبه سرعت کاغذ را جلو آدام

 نوشته... یزیچ نیهمچ یکوفت نیا ی... کجایگیم یدار ی_چ

 سرش را باال آورد و کالفه گفت: قهیدق میبعد از ن و

 هی زادیپر هیانسان و  هیخون و مو و ناخن  بیفقط نوشته با ترک نجایا ؟یگیم یمعلومه چ چی_الماس ه

 نیبشه تا بسوزن و بعد جسم از ب ختهیشکار شده ر یهادگرگون شده یکه رو کننیجور ماده درست م

 یاگهید زیتا کل نژادش رو هم با خودش بسوزونن... چ کننیچهار عنصر حل م شون رو بارفته

 ننوشته!

 وسط اتاق را دور زد تا به او برسد. زیو م دیو خشم از جا پر یبا ناباور سویآ

 .دیکش رونیانگشتانش ب انیکاغذ کهنه را را از م یسرش خم شد و با حرص و ناراحت یباال

صورت او تکان  یآن را جلو کردیکاغذ اشاره م یهانوشته انیدر پا یابا انگشت به نقطه که یحال در

 داد و گفت:

 یفقط در صورت نایا یذکر شده همه زیخط ر هینوشته؟ آخر دستورالعمل با  یچ ینیبینم ه؟یچ نی_پس ا

از  ی... "بخشانیدر ب هایدنیناد ریبه تسخ ایاول و ارشد در یبانو یهااز قلب یکه بخش دهیجواب م

 یاعضا ا؟یک یعنی... کنینزد اندازهیو بهمون ب میکه دوستشون دار هیاز کسان هیها" کناقلب

کنن! تو  ریتسخ یو بد یجدا کن اتنهیقسمت از گوشت قلبت رو از س هیکه  شهیات... وگرنه نمخانواده

 آدام؟؟؟ ینیبیرو نم نیواقعا ا

 به کاغذ انداخت و با مکث گفت: یانگاه دوباره گفتیکه او م ییزهایبهت زده از چ جیگ آدام
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 یزیچ نیکدوممون به هچ چیه یول میکاغذ رو خوند نیما ا یالماس... همه نمیبینم یزی_من چ

 .یگیم یچ فهممی... من واقعا نممیبرنخورد

 .دینشست و او را عقب کش سویآ یشانه یاز پشت رو یدست

 رونیانگشتانش ب یو اجازه داد او کاغذ را از ال به ال دیکش شیهاهیعطر پرهام را به ر یبا نگران سویآ

 بکشد.

 انداخت. سویبه آ ینیدرون کاغذ را خواند و نگاه سنگ یهانوشته گریدور د کیبا اخم  پرهام

 .سوینوشته نشده آ نجایا یزیچ نی_همچ

 وا رفت. بایتقر او

 :دینال یگشتگلرزانش پوشاند و با گم یهارا با دست صورتش

 شن؟یم دهیفقط به چشم من د نیبگ نییخوایم یعنی_

 شد. رهینگران کننده به همسرش خ یرتیو با ح دیپر شیمثل برق از جا آدام

 از او نداشت. یبلند شده و حال و روزش دست کم شیهم از جا تیآفرود

 گفت: قراریو ب دیکشاز دو طرف صورتش  افتهیامتداد  شیبه ر یدست آدام

 نبود که، نه؟! نیاز اون حرف... ا سی_آفرو... منظور آرتم

 بود. تیدردناک و به دور از واقع انکارش

 نوشته بوده است. نیهم قایدق سیکه منظور آرتم دانستیهم م خودش

 :دیو نگران پرس دیحساس شده به سمت آنها چرخ سویآ

 ؟ی_چه حرف

 و سر خورده جواب داد: وسیو ما دیمضطرب انگشتانش را در هم تن یبا حالت تیآفرود

 میکرد... ما زخم خواه میکار رو... فقط من و الماس درک خواه نی_اون گفت... رنج به جا مونده از ا

 خورد...

 بود... دایآن دو آشکار و پ یهر چه که بود فقط برا یجوهر آخر نیا و

 گذاشت. امیلیو زیم یمغموم و درهم کاغذ را از پرهام گرفت و رو یابا چهره سویآ

 دیپر از ترد یبا لحن نیسر و صدا از اتاق خارج شود که آرشاو یو ب ردیرا بگ انیبرگشت ل سپس

 گفت:

 رن؟یم نیکه هستن از ب یهر چ ایاون موجودات  دیکارو بکن نی_اگه ا

 نکرد. دییان تابا زب یسر تکان داد ول یطوالن یبا درنگ پرهام
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 بودند... دهیبه آن حد از اعتماد نرس سیآنها نسبت به آرتم یهمه دیشا

 :دیدوباره پرس نیآرشاو

 شه؟یم یرفتن اونا چ نی_و با از ب

 یها رو به دست گرفته ول. چون اون... اون کنترل دگرگون شدهشهی: قدرت مانترا کم متیآفرود

 که انگار قدرت از خودشه. دهینشون م یجور

 مگه نه؟ خوره،یتر ضربه م_اگه قدرت مانترا کم بشه... راحت

 .کردیرا نگاه م نیو با شک آرشاو ستادهیفلور ا یجلو سویآ

 بلند شد. شیاز جا نیبعد آرشاو یاز گوشه و کنار اتاق برخاست و کم یو ناراحت فیضع ی"بله"ها

 را جلو داد و محکم و رسا گفت: اشنهیهراس س یاذره بدون

 .شمیداوطلب م نییآ نیانجام ا ی_پس من برا

 .دیچیو درد مثل صاعقه در قلبش پ دیدر جا خشک سویآ

 او شده بود. ریچشمان بدون تزو یرهیوحشت زبانش بند آمده و مات و مبهوت خ از

 مصمم بودن او را نگاه کرد و به سرعت گفت: رانیح یبا نگاه پرهام

 ؟یمطمئن_تو 

 گفت: دیسر تکان داد و با تاک نیآرشاو

من هستم. بدون بهانه، بدون چون و چرا...  کنهیتو محفل کمک م سویآ تیبه بهبود وضع نکاری_اگه ا

 ؟یاوک د،یکه باهام صادق باش یبه شرط

 نفس زد: سویآ

 ...یبکن یکار نیهمچ ذارمی_نه... نم

 کرد: هیبه سمت او برگشت و با اخم گال نیآرشاو

عمارت گذاشتم بهت  نیهم که قدم تو ا ی. اون موقعسویمحفل و کاراش شدم آ یوقته قاط یلی_من خ

 مرده و قولش. ادته؟ی تم،یاش هگفتم تا ته

 ...دهیخم ییهاقد علم کرد اما با شانه شیخود را به او رساند و جلو سویآ

 رنج ناله کرد: با

 ؟ی_تا کِ 

 ؟یچ ی_تا کِ 

 !؟یمن کن یخودتو فدا یخوایم ی_تا کِ 
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 داد. یمهربان یول نیرا به نگاه غمگ شیرفته رفته باز شد و جا نیآرشاو یهااخم

 گفت: یو نرم متیاو را در دست گرفت و با مال فیضع یهاشانه

من دارم با  سو؟یآ یخسته نشد ؟یعذاب وجدان رو با خودت به دوش بکش نیا یخوایم ی_تو هم تا کِ 

 ییفکرا نی... چرا همچیمجبورم نکرده... تو مجبورم نکرد ی. کسزمیعز رمیگیم میخودم تصم اریاخت

 ؟یکنیم

 با چشم باز بود. یخودکش کیطعمه مثل  یبرا نیدادن آرشاو قرار

 ...سویآ یو دردناک برا یجیمرگ تدر کی و

 فشردیخود م فیانگشتان کوچک و ظر انیکه آنها را م یو بزرگ او را گرفت و در حال یقو یبازوها

 با بغض گفت:

 بشه... اتیزی_اگه چ

 را پشت آنها خاموش کرد. شیلرزان او چسباند و صدا یهاانگشت خود را به لب نیآرشاو

 آرام گفت: آمدیو م رفتیاو م یچشمان به غم نشسته نیکه نگاهش ب ینیآورد و ح ترنییرا پا سرش

 .شهینم میزی_من چ

 .نانیکرد اما پر تحکم و پر از اطم شیادا آهسته

 یرو یزیآممحبت یبوسه سویمتالطم و طوفان و آشوب درون آ یهافرو نشاندن موج یبرا و

 چسباند. اشنهیس یزد و بعد سر او را به رو اشیشانیپ

در آنها نهفته بود که  یداشتند و چنان قدرت سویآ یحکم معجزه را برا شهیها همبوسه نیکه ا دانستیم

 .شدیم قیبه بدنش تزر قیعم یو آرامش کردیاو را محو م یدلدهیو شور هایتابیدر آن لحظه تمام ب

اش بهتر عمل کند و او نگه داشت تا معجزه تگرشیدر آغوش امن و حما قهیدق کی یرا برا سویآ

 تر شود.آرام

 نظر گذراند. او را از یو قد و باال دیکنار کش یلیمیبا ب سویآ

 :دینال نیو اندوهگ دیایدر ن اشهیگر یتا صدا دیگز لب

 بشه؟" شیزی"اگه چ

او را رها کند و انگستان بزرگ و  یدلربا یلحظه هم موها کی یقصد نداشت برا نیآرشاو دست

 .لغزاندیآن م ینرم و خوشبو یتارها یاش را ال به المردانه

 تکرار کرد: تیو جد تیکرد به سمت جمع و با قاطع رو
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وسط  نیهم بشه شما حق ندار یزیهستم... اما اگه چ یقو یکاف یبه اندازه فته،یمن نم یبرا ی_اتفاق

احساساتت مانع درست فکر کردن  دی... نباسویتو آ یبمونه، باشه؟ حت کارهمهین نییو آ نیکار دست بکش

 ؟یتا آخرش بر یدیگرفتنت بشه. به من قول م میو درست تصم

 داشت. یشتریو نفوذ ب زتریبود حالت هشدارآم سویآخرش که خطاب به آ یهاحرف

 با درد گفت: شیهااو جدا نکرد و بعد از بستن چشم یسر از شانه سویآ

 ..._باشه

 خوشحال نشد. یکس

 نکهیتر هم اوجود داشته باشد و مورد شوکه کننده نییدر آ یزیچ نیکه چن کردیفکر نم یواقع کس در

 بگذارد. شیبه اتمام رساندن آن قدم پ یلبانه و قدرتمند براداوط نیآرشاو

 گفت: رفتیکه به سمت در اتاق م یبعد از فشردن انگشتان همسرش او را رها کرد و در حال نیآرشاو

 باهات حرف بزنم.  دیپرهام. با ای_دنبالم ب

 گردن کج کرد و با درنگ به دنبالش رفت. پرهام

 گفت: یاو آرام کننده قیدم عم دنیاز خروج آنها آدام خود را جمع کرد و با کش بعد

سوق بده...  یهمکار نیخودش رو به سمت ا یهمتا کنهیم یسع تی... آفرودنهیشما ا تی_پس مامور

 یبا مرد وحش دی... کارت سختتره، چون باسوی. اما تو آمیریگیرو م رهایومپا تیمن و پرهام هم رضا

 !یبه اسم آراگون سر و کله بزن ییو تندخو

 کش آمدند و حالت پوزخند گرفتند. یبه طرز زجرآور سویآ دیناام یهالب

 باشد؟! یداشت طرف حسابش چه کس یآب از سرش گذشته بود، چه فرق گریکه د او

 در را باز گذاشته بودند. نیو آرشاو پرهام

 .کردیبود و با خجالت داخل را نگاه م ستادهیا رونیب هاندا

 توانست به خود اجازه دهد که پادرا را صدا بزند و توجه او را به سمت خود جلب کند. باالخره

 ؟یایلحظه ب هی شهی_م

 کرد و به دنبال هاندا رفت. یبا حرکت سر از آنها خداحافظ پادرا

 دوخت. تیگرفت و به آفرود شدندینگاه از آنها که دور م سویآ

 که بروند. دندکریهم کم کم داشتند جمع م هیبق

 گفت: یگریعوض کردن بحث و معطوف کردن حواسش سمت د یبرا

 د؟یریدوتا بگ نیا یبرا یمیتصم هی دییخوای_شما نم
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 هاندا و پادرا بود. منظورش

 زد و گفت: یلبخند موقر تیآفرود

 پادراست. رهیبگ میتصم دیکه با ی_کس

 خواد؟یمگه هاندا رو نم ه؟ی_منظورت چ

 انداخته بود. شیهادوش یشنلش را دوباره رو تیآفرود

 برود. یگرید یبه جا میاز آنجا مستق خواستیم ایگو

 .ومدهی... اما هنوز با خودش کنار نخوادی_هاندا رو م

 ؟ی_بازم دنبال فرصته؟ آخه تا ک

 و با همان لبخند گفت: گذشتیاز کنار او م تیآفرود

 بلرزه... یکس ی_تا هر وقت که قلبش دوباره برا

 حالش عوض شد. یگر گرفت و کم سویآ تن

 گفت: مهیآن را نگرفت و سراس یاست، اما پ دهیخواب تیحرف آفرود نیپشت ا ییمعنا کردیم حس

 ؟یگرفت سیاز آرتم یآفرو... اون کاغذ رو چطور ی_راست

 .دیو به سمت او چرخ ستادیدر چهارچوب در از حرکت ا تیآفرود

 جواب داد: ریباال انداخت و با لحن به ظاهر شوخ اما دلگ شانه

 !نهیشد منو بب یسه بار ردم کرد و بهم گفت برم گم شم راض نکهیهم سخت نبود... اونم بعد از ا ادی_ز

 او را نشانه رفته بودند. یپا ریز نیزم سویآ یمتاثر و کالفه چشمان

 مکث لب جنباند: با

نفوذ و قدرت تفکر تو  نی. اگه ایو نرمش کن ینظرش رو جلب کن یتبار تونس هی_اما تو با همون 

 !ت؟یآفرود هیپس چ ستین

 دادن او سر حال آمد. یگرفت و از دلگرم یترقیوسعت عم تیآفرود لبخند

 کوتاه کرد و با مهر گفت: میبه دست تعظ کمان

 .نمتونیبی_بعدا م

 .ندیرا بب هیبرنگشت بق گرید سویکه رفت آ او

 از فلور گرفت و اتاق را ترک کرد. یرا بعد از تشکر مختصر انیل
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ها دوباره راه به مانترا برخورد و پس از مدت یانهیسر بزند که م رانیبه اتاق خزان و م رفتیم داشت

 با هم رو به رو شدند. میمستق

 ...شیهاو آن لبخند کج کنج لب او

 و خشم و نفرت درونش... هایو خودخور سویآ

دوستانت عقب  یتا از قافله یبرسون تجایو به ا یخودتو سرپا کن ترعیهر چه سر یکه تونست نمیبی_م

 ...کننیتالش م یلیمن خ دنیکش ریبه ز یدارن برا هاچارهی! بینمون

 به خود فشرد. شتریدوشش گذاشت و او را ب یبه خواب رفته را را رو انیسر ل سویآ

 !م؟ینبست م،یعهد بست نیهم ی_برا

 بگو راحت باشن کارشونو بکنن! زم،یعز ستین یا_گله

 ای کندیم فیرا تضع سویآ یهیبدجور روح روزشیپ شهیو هم دیالق یهاخنده نیکه ا دهیاو فهم دانستینم

 !د؟یخندیم نطوریدر مواجه با او ا شهینه که هم

 کرد و نگاه مغرضش را از او برنداشت. یادندان قروچه سویآ

 با لذت اطرافش را از نظر گذراند و گفت: مانترا

 ونیدکوراس رییتغ هیکه  کردمیفکر م نی... اونجا نشسته بودم و به اومدمیم ی_داشتم از تاالر اصل

 !ه؟ینظرت چ ؟یموافق یفضا داشته باشه. با رنگ مشک یرو تونهیم یریچه تاث کیکوچ

 نگفت. یزیو چ دییدندان سا سویآ

 .دیمانترا را عمق بخش شخندین نیهم

 شد. داریرا صدا زنان از خم آن پد سویآ نیانداخت و آرشاو نیخلوت طن یدر راهرو ییپا یصدا

 .ستادیا سویبه سمتشان آمد و کنار آ دیرا که آنجا د آنها

 گذراند. دگانشیموشکاف د نیبذره ریبا دقت قد و قامت او را از ز مانترا

 .زدیدر چشم م شتریب اشیداشت اما پختگ ییرایجذاب و گ ینظرش چهره از

 اما حرفش برو دارد. ست،ین یبود مانند پرهام جوش معلوم

 را باال انداخت و گفت: شیابرو یتا کی

به هر حال شوهر  ؟ییآشنا یبرا ستین رید کمیآرا؟! به نظرت جهان یمن شد کی_اوه باالخره نزد

 .میکردیهمو مالقات م نایزودتر از ا دی... بایمخواهرزاده

 گفت: یگذاشت و سرد و جد سویآ یشانه یدست رو نیآرشاو

 بشه! بمیبا شما نص ییکه افتخار آشنا ومدین شیپ ی_درسته. متاسفانه فرصت
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 .دهینشون م لیمیب کمیرفتارت که  ؟ی_االن چ

 فاصله رو حفظ کنم! نیا دمیم حی_ترج

لبانش سرد شد و  یاو لبخند رو یهاهیو کنا شیو ن هایدر برابر مزه پران نیآرشاو حیجواب صر با

 خود را جمع و جور کرد.

 لب کج شده گفت: یهمان گوشه با

 !؟یکنیم هایدور و دوست نیدارم؟! با اقوام خودتم از ا ی_چرا؟ چون با زنت نسبت

 گفت: دنیفشار آورد تا حرکت کند و خودش هم قبل از چرخ یاندک سویآ یشانه یرو نیآرشاو

و بن  خیپا بذاره از ب امیسوء به زندگ تیرو که بخواد با قصد و ن یهر کس یشهینداره. من ر ی_فرق

 .ستیاز زنم که ن زتری... عزبهیغر هیباشه چه  کانمی. چه از نزدکنمیقطع م

و  قینگاه عم کیکند و خودش هم بعد از  قشیقدم برداشتن تشو یگذاشت تا برا سویپشت آ دست

 مانترا کنارش به راه افتاد. یدر چشمان خصمانه حسیب

 نگران گفت:او نگاه کرد و ول یپر جذبه رخمیبه ن سویکه دور شدند آ یکم

 ؟یگفتیم ی_به پرهام چ

 ؟یکردیم کاریاون زنه چ شینبود فکرتو مشغول نکن. تو پ یمهم زی_چ

 راهم سبز شد... یجلو هویها... بچه شیبرم پ خواستمی_م

 بهتر بود. یدیپرسی. قبلش ماطیرو سلما برده تو ح ها_بچه

 گفت: هوایب سویآ

 دوِست دارم... یلی_خ

 کند شد و کم کم توقف کرد. نیآرشاو یهاقدم

و با  دیچرخ کردیو محجوبش او را نگاه م فتهیبود و با نگاه ش ستادهیسمت او که وسط راهرو ا به

 گفت: زدیکه حاال رنگ باخته بود و چشمانش براق م یتیجد

 ...نمیبب نجایا ای_ب

 .ستادیجلوتر آمد و مقابلش ا سویآ

 او زد و سرش را باالتر آورد. یچانه ریدست ز نیآرشاو

 شده گفت: زیصورتش خم شد و با چشمان ر یرو

 !ره؟یگیم اتیسخت با دل من باز طیحساس و شرا یهاتیتو موقع شهی_چرا هم

 عنوان! چی_من؟ به ه
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 و سرش را به عقب برد. دیفهم عیسر نیاو را ببوسد که آرشاو ینوک پا بلند شد تا گونه یرو سویآ

 آورد و کنار گوش او گفت: نییمات دوباره سرش را پا یلبخند با

 _بگو چرا؟!

 و زمزمه کرد: دیاز عطر او کش یقینفس عم سویآ

... هیمسکن قو هی... عشقت برهیم ادمیاز  یمدت هی ی_چون... اون مشکل رو... اون درد رو... برا

 ...تریخودت قو

 جان گرفت و رخ به سمت او چرخاند. نیآرشاو لبخند

 طناز.... یدلربا نیزبان ا ریاز ز دنیداشت حرف کش یکه چه لذت آخ

را  شیبر نداشت و دوباره جلو طنتیدست از ش نیدوباره خواست خود را باال بکشد که آرشاو سویآ

 گرفت.

 .کردینم یرا مخف نیگرفته بود و ا اشخنده

 شد. رهیخانه خراب کن او خ یهاچشم به

 صورت او نفس زد: یو گرم رو دیکش سویآ تابیب یهابر لب یدست

 اشاره کرد؟ شهیم یما به چ یرابطه بیاز عجا یدونی_م

 با ماللت گفت: سویآ

 ؟ی_چ

 !ست؟ین بای... زیشیبچه م... یرسیبه من که م ی... ولیهمه مغرور و با ابهت ی_تو جلو

استفاده  توانستیدستانش داشت و از آنها نم یرا رو انیل نکهیحرص و خنده چون بخاطر ا انیم سویآ

 او گذاشت و فشار داد. یپا یرا رو شیکند پا

 او کرد. یحواله یچشمک طانشیقهقهه زنان عقب عقب رفت و با نگاه ش نیآرشاو

 !دهیجوان... از شما بع یبانو ستین زایچ نی_االن وقت ا

 دندان قروچه کرد و پشت سر او به راه افتاد. زیآمخشم سویآ

 شلوغ بود. یکم اطیح

 جوان داشت و دوباره قوت گرفته بود. یروهایاز ن یامسال هم جذب خوب محفل

 !کردیم یبود که مانترا هم داشت پادشاه نجایمشکل ا اما

و امور محفل امتناع  سویآ یدر کارها یآزار و دخالت چیه خودش را به محفل آورده بود و از یهاآدم

 .کردینم
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که داشت با سرپرست  دینگاه منجمد و غضبناکش را از گروه او گرفت و به سمت پرهام چرخ سویآ

 .زدیحرف م میت دیجد

 افتاد... لگونین ادیبه  دوباره

 بود. ستادهیکنارش ا نیآرشاو

 به او گفت: رهیخ

 نه؟ ای دهیتو رو هم جواب نم یگوش ینی... ببیبزن لگونیزنگ به ن هی شهی_م

 _زنگ زدم. خاموش بود.

 مدت کوتاه برم تهران. هی یبرا شدی. کاش مزنهی. چند شبه دلم شور منی_نگرانم آرشاو

رو فراموش  یزیچ هی... تا خودش نخواد سویآ یشناسی. تو هم که اخالقش رو مهی_اون االن عصبان

 .کنهینم

 رفت: یشد و رو به خاموش فیضع سویآ یصدا

 ...یگی_آره... راست م

 حسرت... فقط

. پرهام هم منتظر آدامه تا برن سراغ سیاون زنه آرتم دنیبا دخترش رفت به د تی_دوستت آفرود

 .سویآ یدست به کار بش گهیها. بهتره تو هم دآشامخون

 گفت: یزندگ حِس یب سویآ

 با من... هی. بقرسونهیاون شما رو به دال م .دیکن دایرو پ ونایو  نیبر امیلی_تو و و

 

 

*** 

 

 .کردندیکه تصور م دیرسیبه نظر م یتر از آننقشه مشکل نیا

کند، بلکه با  یپس از آن راض نییو انجام آ مانیپ نیرا به قبول ا سینه تنها نتوانسته بود آرتم تیآفرود

 رو شده بود.هم روبه دایتیآم دیمخالفت شد

گفتن نداشته  یبرا یمانترا ببازد و حرف یجلو سویدست به دست هم داده بودند تا آ ایتمام دن انگار

 باشد...
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شده بودند و  صیحر یرهایپرهام و آدام هم هنوز پس از چند هفته مشغول سر و کله زدن با ومپا چون

 .شدندیاز آنها م یکه مجبور به کشتن تعداد گرفتیباال م شانیهاآنقدر بحث یگاه یحت

بار بر آدام و پرهام خشم گرفت، اما  کیقابل قبول بود که  ریآنقدر دردناک و غ سویاز نظر آ نیا

 کرد. ینیآنها او را وادار به عقب نش زیتند و ت یهانگاه

 دست گذاشته بود؟! یندارند و آنطور نشسنه و دست رو یگرید یکه چاره دانستیهم م خودش

 رو شود.گون روبهبرود و با آرا توانستیاو هنوز نم ،یبل

 یموافقت آتور را برا زیرا جلب کرده و خود او ن یوحش عتیطب تیرضا ونایبا کمک  نیآرشاو فقط

 گرفته بود. مانیپ نیا

که آتور  دانستیم ینداشت، اما به خوب یشک گرید یوحش یهانژاد دال و گونه یو دوست یوفادار در

 داده است. یکار نیها تن به انجام چنبرداشته شدن دگرگون شده انیاز م یفقط برا

و در قدرت با آنها  دیایب گرید ارزشینژاد ب کیوقت نتوانستند قبول کنند که  چیاو و نژادش ه چون

 شود! بشانیکند و رق یبرابر

 نبود... دهیبر آتور هم پوش یها حتدگرگون شده یو اندازه حدیو قدرت ب شرارت

قانع کردن و  یشده بود که پروسه نیبر ا یآنها هم برهان یسر در آوردن از کارها یمانترا برا تالش

 برود. شیکندتر از حد تصورشان پ گر،یپنج نژاد د تیجلب رضا

 .ندازیرا به آغوش سلما سپرد تا شنلش را بر دوش ب انیل

دست و پنجه نرم  یقیو حق ریناپذ زیگر یداشتند اما از درون با اضطراب یبیبرق عج اهشیس چشمان

 هم خبر از حال دلش نداشت. یو کس کردیم

 .ندینور ماه گرفت تا درخشش آن را بب ریو ز دیکش رونیرا از غالف ب خنجرش

 .کردیم یادآوریو قدرتش را به او  کردیم ییآن خودنما یدسته یبر رو ییبایبه شکل ز نامش

 محفل دور کند. ینتوانسته بود آن خنجرها را از اعضا شیدهایبا تمام زور و تهد مانترا

 بر لبانش نشست و خنجر را به دورن غالفش برگرداند. یپوزخند

بتواند آنها را به دست  شیهایگریو با موذ یزود نینبود که مانترا به هم یزیو اعتماد چ اعتبار

 .اوردیب

کردن  زیبا تم دانستیاو نشسته بو و مانترا نم یپا یفقط رو هانیزم نیسال بود که گرد خاک ا انیسال

 نخواهد برد! ییراه به جا شیهاکفش

 .ختیر رونیمانندش را جلو آورد و از دو طرف صورتش ب ریق یموها

 .دیکاله شنلش را بر سر کش سپس
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 شد. رهیو نگران به او خ دیخواب زده را بوس انیل یشانیبا محبت پ سلما

 بانو؟ دیبر دییخوای_تنها م

 کرد. ینیشبیپ گریچند ساعت د یماه در آسمان انداخت و طلوف آفتاب را برا تیبه موقع ینگاه سویآ

 و آرام گفت: دیکش یقیعم آه

 کنم... یشونه خال تیمسئول نیبار ا ریاز ز تونمیبرم. تا ابد که نم دیبا گهیامشب د یسلما... ول دونمی_نم

 او را فشرد. یجلو آمد و با دست آزادش شانه سلما

 زده گفت: غم

 .دیخالص بش اشینیاز سنگ دیتونیکه باالخره م دونمی. من مهیبار اضاف هی... ستین تیمسئول نی_ا

شده... خزانم هر  یدوباره ازم دور لگونی... ننیمن رو بب یسلما؟ حال و روز االِن خانواده ی_چطور

هنوز خبر نداره  رانیتر... مهم پررنگ اشیشونیوسط پ یو اون نشونه شهیتر مروز بزرگ و بزرگ

و من هم  ندازهیداره بخاطر منافع من جون خودش رو به خطر م نیشده... آرشاو یبه چه موجود لیتبد

 نداره. یکه هنوز سن انهیخانواده ل نیام شدم... تنها عضو سالم اخشم و نفرت خاله ریاس

 کرد و با حرارت گفت: انیل یاز ماندهب یهاو لب یبه صورت مهتاب ینگاه پر از عشق سلما

مون همه یزندگ یبتابه رو دیخورش هیخانم کوچولو قراره مثل  نیکه ا گهیبهم م یحس هیچرا  دونمی_نم

 محفل برگردونه... نیو آرامش رو به ا

 باشه سلما... یگیکه تو م نطوریهم دوارمی_ام

 کاله شنلش به راه افتاد. دنیعاشقش را از دخترکش برداشت و بعد از جلوتر کش یمحزون ول نگاه

 درختان جنگل انتخاب کرد. نیاز ب یریعمارت خارج شد و مس یو تنها از محوطه تک

 ...ستیاو است و آنقدر هم تنها ن یرو یادیز یهاکه در آن لحظه چشم دانستیم

قابل  یاموجود زنده و مرده چیه یکند که برا یجبور بود کاردر امان ماندن از نگاه مانترا م یبرا اما

 نباشد. دنید

 خود بکشد... یرو یستیو از جنس ن ینامرئ یاپرده نکهیا مثل

 .دیدر جنگل باالخره به مقصد مورد نظرش رس یروادهیپ یاز مدت بعد

 .شدیم دهیها از هر سو شنگرگ یآرام و هشدار دهنده یهازوزه

 اند.و او را شناخته دهیکه حضورش را بو کش دانستیم

 دوخت. شیروبه روبه میاز گوشه و کنار برداشت و مستق چشم

 .زدندیاش برق مو چشمان درنده آمدیم شیپ یکیدر تار یبلند بتیکه ه ییجا
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 زیر یرا به جثه اشادانهیو ص دهیو چشمان در ستادیاو ا یبا ظاهر مردانه و تنومند خود جلو آراگون

 دوخت. سویآ

 گفت: گرلهیح یول خشن

 یکه پا تو قلمرو من بذار یکله خر... چطور به خودت جرات داد یلیخ ای یشجاع یلیواقعا خ ای_تو 

 خفته؟ یبایز

 او را محکم چنگ زد. یشد و بازو ترکینداد که آراگون نزد یجواب سویآ

 .دیکرد و با لذت بو کش کیکاله شنل او نزد ریشده در ز یرا به صورت مخف صورتش

 از دستت داد... شهی... نمدیطعمت رو چش شهیکه نم فیالماس... اما ح یهست یاکهی_بد ت

 بدم. لتیات رو تحواستخوناش رو بشکنم و دست چپ شده نکهی_دستت رو بردار، قبل از ا

 یبا درنگ تر کرد، اما باعث شدلبان آراگون پررنگ یپوزخند را رو سویآ یوحش یآرام ول یصدا

 کوتاه دست خود را عقب بکشد.

 ...کندیکار را م نیا سویکه آ دانستیم

 شهیم یا. دوستانت چند هفتهدمیکشیانتظارت رو م شیوقت پ یلی... از خدنمیبه د ی_پس باالخره اومد

 !؟یدینجنب رید کمی. زننیم شیگرفتن به آب و آت تیرضا یکه دارن برا

 .ی_پس تو هم خبرش رو گرفت

 !رسنیدارم. خبرا زود به گوشم م یادیها دوستان زآشامخون نی_خب... من ب

 شد. رهیاو خ یوارانهحیسرش عقب راند با تمسخر به نگاه تفر یکاله را از رو سویآ

 آراگون. منظورت رو بگو! یحرف منظور دار نی_از ا

مثال  یو با حالت چاندیرا دور انگشتانش پ سویآ ینهیس یشده بر رو ختهیر یاز موها یاطره آراگون

 متفکر گفت:

بدم...  حیتر بخوام توضواضح ای ده؟ینشون م یکه... به نظرت مانترا بفهمه... چه واکنش نهی_منظورم ا

 !کنه؟یم کاری... چیکنیم ینیچ سهیمن بهش خبر بدم پشت سرش دس

 .دیخند ییپروایبا ب سویآ

 استفاده نکرد. شیدر صدا یشرم چیو از ه دیخند

 گفت: دهیبر دهیو بر دیآنها کش ریزده بود دست ز رونیکه از زور خنده اشک از چشمانش ب یحال در

 ... خودت نگاه کن...ای...؟! آه خداکنمی... مینی... چسهی_دس

 نترس و پر از تمسخرش خون آراگون را به جوش آورد. یخنده
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 .دیدرخت کوب یرا محکم به تنه فشیو جسم نح چاندیاو پ یدست دور گلو ناگهان

 لبخندش را از لبش پاک نکرد. یدواند ول شهیر سویدر تمام تن آ درد

 :دیمغرضانه غر آراگون

 ؟یشد ریحد از جونت س نیالماس؟ تا ا یخندیم یچ ی_برا

 یرفتیقبل م یچند هفته یمانترا رو کن ینیخبرچ یخواستیآراگون! تو اگه م یگیچرت م ی_چون دار

 .ی... تو دنبال نفع خودتششیپ

 .کنمیصرف نظر م ممیبشه از تصم بمینص یزی. اما اگه از سمت تو چرمی_بخوام االنم م

 !رسه؟یاز اون بهت م یچ یو جلوش گردن کج کن ی_اون وقت اگه سراغ مانترا بر

 و با نجوا گفت: دیاو کش فینرم و لطگونه یپشت دست زمختش را رو آراگون

 الماس!!! ستین یزی... کم چدیجد یبانو تی_داشتن حما

 کرد. یرا زخم سویکه زد آ یشین

 .دیخود کش یگلو ریدستان او را پس زد و دست ز محکم

 .کردیم شتریو حرارتش را ب سوختیاش مگونه یانگشتان آراگون رو یجا

 گفت: یزاریب با

 !شهکیرو م یشتریب یعمارت انتظار نوکرا دیجد یبرو... بانو ؟یهست ی_پس منتظر چ

 یاز تو چ نمیبب دیاول با ؟یکیتو برم سراغ اون  یهادیوعده وع دنینشد که... بدون شن گهی_د نه د

 .ادیم رمیگ

 زیطلبت رو ببرن که به همه چشور فرصتات کنه. مردهبرات ندارم که بخواد وسوسه یشنهادی_من پ

 آراگون... یهست یری... موجود حقیکنیبه چشم کسب منفعت نگاه م

کرد که االن  یادآوریتو رو به خودت آورد و بهت  دیبهت بدم الماس... شا شنهادیپ هی_پس بذار من 

 زبونت کوتاه باشه. دیداره و با ازین یبه کمک ک یک

 .شدیم نییبا فشار باال و پا سویآ ینهیس یقفسه

 گفت: ظیغل

 ؟ییخوایم ی_از من چ

 گفت: مقدمهیو ب حیابرو باال پراند و صر آراگون

 _پسرتو!

 برد... رتیرا ح سویآ
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 لب زد: یکه به درخت کنارش زد با ناباور یرفت و بعد از چنگ شیاز زانوها رمق

 ؟ی_چ

 تکرار کرد: یهراس چیه یلبخند زد و ب روزمندانهیپ آراگون

 جوان رو! ینهیات رو... اون گرگ_پسر مبتال شده

 به هم زد. یقرار گرفت تعادلش را کم شیگلو ریکه ز یخنجر یزیبه سمت او و ت سویآ ورشی

 اش غرش کرد:هم چفت شده یرو یهادندان نیاز ب سویآ

پسرم  یجنازه یحت سپرم؟یتو م یرو به دستا رانمیمن م یآراگون؟ فکر کرد یکنیم یبا من باز ی_دار

 پست! وانی... دهنت رو آب بکش حدمینم لتیاص ریو غ ارزشیتو و نژاد ب لیرو هم تحو

 آورد. نییلرزان او را پا یهاو با فشار دست دیخند آراگون

 گفت: زیخشونت آم یتیزل زد و با رضا سویآ یبرافروخته یچهره به

رو کف  زیو همه چ رمی. وگرنه میکار بد نیتن به ا دی... بایخوایم مانیاون پ ی_اگه موافقت منو برا

بردار اون شدن... مانترا از نابود شدن ارتش وقته فرمان یلیها خ. دگرگون شدهذارمیدست مانترا م

 !شهیخوشحال نم چیه رشینظیقدرتمند و ب

 .دیاش را پس نکشنگاه برنده یبا نفرت از او فاصله گرفت ول سویآ

 نفس زنان گفت: نفس

 شه؟یم دتیعا یآراگون؟ از عذاب دادن من چ یکنیکارو با من م نی_چرا ا

معامله کردم باهات.  هی... من فقط شهیآتش دلم م یآب خنک رو نکهیاش انمونه هی... زهایچ یلی_خ

. یپشت سرتم خراب کن یهاپل ینجوریبه شانست و ا یپشت پا بزن ای یخودته که قبولش کن اریاخت

 من در برابر پسر تو... تیرضا

 ...دیرسیآورتر به نظر م" رنجی" که از هر "اجباریاری"اخت نیبه ا لعنت

 اش مقاومت کرد و ناالن گفت:درمانده یهادر برابر اشک سویآ

 خوره؟ی_پسر من به چه درد تو م

 او انداخت. تیبه وضع یگرینگاه د آراگون

 به حال او نسوخته است... یکه دلش کم گفتیبود اگر م دروغ

 و گفت: امدیحال از موضعش کوتاه ن نیا با

... متعلق به هیکه ک یبهش بگ دی. باخوامیرو م اشی. فقط آزادخوامینم شهیهم ی_من اون بچه رو برا

  یاجازه دی... باهیهاش جاررگ یتو یکجاست... چه خون
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 .یبا ما رو بهش بد معاشرت

 _اون... اون متعلق به ماست!

 !ســتیالماس، ن ستین گهی_د

 .دیکوب نیزم یبا خشونت شنلش را از تن در آورد و آن را رو سویآ

از کوره در نرود و کار  نیاز ا شتریب نکهیا یبه آراگوِن خونسرد کرد و برا یامتنفر و خصمانه نگاه

 دست خودشان ندهد برگشت تا برود.

 :دیکش ادیپست سرش فر یزد و با خوشنود یپوزخند آراگون

 بشه! رید نکهیفکر کن الماس... قبل از ا شنهادمی_رو پ

او را نشنود و با خشم در جنگل خاموش قدم  ینکره یفشرد تا صدا شیهاگوش یدست رو سویآ

 برداشت.

تن خودش بود که به  نیبلرزد، اما ا دیبا کردیکه تصور م دیکوبیم نیرا به زم شیمحکم پاها چنان

 رعشه افتاده بود.

را در جا قطع  گرفتیکه سر راهش قرار م یو شاخ و برگ اهیو هر گ دادیتکان م شیرا جلو خنجرش

 .کردیم

 .ستادیکاست و وسط جنگل ا شیم از سرعت پاهاک کم

 و درمانده... خسته

 و فرسوده... افسرده

 کرد؟یسخت چه کار م یهایدوراه نیا با

 !اوردیگله بر زبان ب یو برا ندیکلمات را کنار هم بچ توانستینم یاز حرف بود... اما حت پر

 نشست. نیزم یرو یااطرافش چشم چرخاند و گوشه انیپایب یدر سبز دیو ناام نیغمگ

 داشت... ازین نجایسکوت و آرامش ا به

 آنجا نشستن بلند شد و به عمارت برگشت. هدفیساعت تعلل و ب کیاز حدود  بعد

 .کردیو التهابش را کم م دادیم نیاز حال بدش را تسک یسحر کم شیو م گرگ

 .سوزاندیآتشش هنوز مشتعل بود و هر چه در قلبش بود و نبود را م اما

 شد. دهیدر هم کش شیهابه در باز عمارت نگاه کرد اخم حسیو ب حالیب

 در را باز گذاشته بودند؟ چرا

 بسته باشد؟ دیبه عمارت با هایورود ینگفته بود در نبود او همه مگر
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 بود؟! یزیآن روز مانترا کم چ یریگمعرکه

گذاشت و از همان بدو ورود با سلما و دخترکش  اطیپا در ح یعاص یامحکم و چهره ییهاقدم با

 رو شد.روبه

 هراسانش گفت: یهابه سمت او قدم تند کرد و با نفس سلما

 ...دیکرد ری_بانو... د

 ؟یرونی_در چرا بازه سلما؟ تو چرا ب

 را به خود فشرد و مضطرب گفت: انیل سلما

 دم،ید نشونی... من جناب رافائل رو هم بدنیاز راه رس شیساعت پ مین نی... اومدن... همرهیمد ئتی_ه

 شون اومدن!دفعه همه نیانگار ا

 و آن را بد فشرد. سویآ فیچنگ شد دور قلب ضع یدست

 زمزمه کرد: یو دلمرگ اسی با

 _باالخره اومدن...

 _بله بانو.

 نکردم... دایثابت کردن بهشون پ یبرا یچی_و من ه

 .کردیم تیاش به همه سراشده بود و احساسات نگران کننده یمنف یانرژ میمنبع عظ کی مثل

 او باز کند. یتا راه را برا دیو کنار کش دیلب گز یبا ناراحت سلما

 سالنه سالنه به راه افتاد و وارد عمارت شد. سویآ

 ...دادیقدرت نم یبو گرید نجایا

 .کردیمرگ را استشمام م یهوا داشت

 احساساتش... مرگ

افتاد  انشیحام گریرافائل و د یچهره ادیبه  دیکشیم یکه حس ششمش او را به سمت تاالر اصل ینیح

 شهیتر همسر خورده سویو آ شوندیو متاسف م دیناام نندیاو را بب یشکست مفتضحانه یکه چطور وقت

 کند. اریبکشد و سکوت اخت ریبار نگاه به ز نیاول یبرا دیبا

 نداشت. یباز نیجز قبول باختن در ا یگرید یمعنا چیکه ه یسکوت

 آن شد. یشده نیسنگ یتاالر را باز کرد و وارد فضا یدرها یلبخند تلخ با

 .کردیاو را نگاه م یاتمندانهینشسته و با نگاه رضا زیم یگوشه کی مانترا
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رد و بدل  یگرم یاحترام با او سالم و احوال پرس یادا یبلند شدند و به عالوه شانیاز جاها یاریبس

 کردند.

 .کردیزار دروتش را منعکس م یمغمومش حال و هوا یو چهره رمقیب حالت

 نیپرهام و آرشاو انیمانترا و م یروروبه زیکه بر فضا حاکم شد عقب گرد کرد و آن سر م سکوت

 نشست.

 .نشستینم شیبر رو یبود و کس یچند ماه خال نیتاالر در طول ا یبزرگ باال یصندل آن

 به آن فکر کند. توانستینم یشدن رهبر اصل نیی" هم در واقع خودش بود که تا زمان تعی"کس آن

 گفت: زشیانگحفظ همان لبخند حزن با

 .دی_خوش آمد

 حضور داشته باشد. نجایقرار بود در ا یزود نیهم امروز و صبح به ا نینداشت آرشاو خبر

 زتریعمارت او را عز نیا یهابودنش در قبال خانواده و آدم ریپذ تیمسئول نیو ا یهمه وقت شناس نیا

 تر کرده بود.و قابل احترام

 یمشک یهالهیبر چشمش که ت اهیدور س نکیشانه شده و ع یو مرتب و موها یبا آن ظاهر رسم یوقت

تا  کردیبحث م امیلیبا و یریو سختگ تیش نشسته بود و با جدکنار آوردیبه چشم م شتریرنگش را ب

 رشو قدردان حضو نشستیم سوینکند چقدر به دل آ حیرا توج دارانفهیوظ یبعض ریاخ یهایکوتاه

 بود.

 به آنها کرد... یادیمدت کمک ز نیکه در ا خصوصا

 اش را به سمت خود جلب کند.اش گذاشت تا توجهسفت و برجسته یبازو یرو دست

 شده بود. هایلیجمع باعث تعجب خ نیو در ا نجایا نیآرشاو

 شدینم رونیب رهیمد ئتیکاش اسکارلت از ه یآرزو کرد که ا یابار به طرز مسخره نیاول یبرا سویآ

 !دیدیحال کنار هم م نیو در ا نجایو آنها را ا

 نگاهش کرد و او با خجالت نجوا زد: یسوال نیآرشاو

 ...یینجای_ممنونم که ا

 با پرهام رد و بدل کرد. یو نگاه دیاو پاش یبه رو یلبخند قدرتمند نیآرشاو

 دادند. هیتک شانیصندل یگره کردند و به پشت شانیهانهیس ریجالب دست ز یدو با حالت هر

 یو گرم قیاز کار هر دوشان لبخند عم ارادهیآنها مثل چوب خشک صاف نشسته بود ب انیکه م سویآ

 زد.
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 شهیهم یاخانواده نیدوستان و چن نیبخاطر داشتن چن دادیکه اگر باخت هم م کردیفراموش م یگاه

 خود برنده بود... یبرا

 نیبه اوضاع محفل نداشت و به آب و هوا و مشکالت خارج از ا یها آن چنان ربطصحبت یابتدا

 دهیو مانترا کش سویبه خود گرفت و بحث به سمت آ یتریاما کم کم جو حالت جد شد،یعمارت ختم م

 شد.

 نهیبا ک دیپرسیاش مو خاله سویآ انیم تیمیصم زانیاز آنها که از م یکیدر جواب سوال  تیآفرود

 گفت:

 آقا! دینکن نی_لطفا توه

 پوزخند زد و مانترا منقلب گفت: سویآ

 !تیبانو آفرود یدار یدشمن نیبه ا یادیز ی_انگار تو عالقه

! یکنیاحترام به من استفاده م یحفظ ظاهر هم که شده از پسوند "بانو" برا یبرا نجای_خوبه که حداقل ا

قبول کنه که تو  تونهیجمع نم نیتو ا یاگهینه من نه کس د ،یبگم که بله کامال درست فرمود دیاما با

 مانترا؟! نهیاز ا ریمونده! غ یخونت باقعالقه و محبت به هم یاذات تو ذره

 بند پهنش کرد. یو رو دیمانترا را شست، آب کش بایراحت و ز چه

 اشیصندل یبر چهره نشاند و رو یباز مانده بود اخم تیآفرود موقعیانفجار ب نیکه دهانش از ا مانترا

 جا به جا شد.

 و در تب و تاب انتقام بود. سوختیکه ناجوانمردانه به آدام زده بودند م یهنوز هم از آن زخم تیآفرود

 از خود همسرش... شتریب یحت

 آنها گفت: انیباالتر نگرفتن بحث م یبرا سویآ

 .ستیواقعا جاش ن نجای. ادی_لطفا ادامه ند

 با همان جذبه و ابهت سابق خود گفت: دادیاز قبل نشان م رتریپ اریکه چهره اش بس رافائل

نشون بده از  یبذاره و خود شیالماس پا پ گاهیگرفتن جا یرو که تونسته برا یزن ی_واقعا مشتاق بود

 تر از سنتونه بانو مانترا!تون جوانمالقات کنم. چهره کینزد

درونش برافروخته بود را با آب رافائل خاموش کند و به زور به  تیکه آفرود یکرد آتش یسع مانترا

 او لبخند زد. یرو

 قتم.با شما خوشو یی_از آشنا

. میخواستیمحفل م تیاز وضع یگزارش کل هی. فقط نجایا میبحث و اظهار نظر جمع نشد ی_ما االن برا

 .میابود و ما هم خسته یراه طوالن

 .میدیکه الزم باشه جواب م ی. هر چستین ی: بله مشکلسویآ
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 ها را خودش زده بود گفت:حرف شتریقبل هم ب یکه دفعه یمرد پر نفوذ و بلند قامت همان

 ن؟یومدی_شما بانو الماس... هنوز از موضعتون کوتاه ن

 تلخ شد. سویآ

 آقا. ری_خ

تا  میتا فردا صبر کن میدیم حیترج م،یکه ما سر زده اومد ییبدونم. از اونجا خواستمیرو م نی_فعال هم

 دواریخبر ام هی وآنیز مفقود شدن ا خوامیآماده بشن. االن فقط م تریجد یجلسه هی یهر دو طرف برا

 . ماهانا؟رمیکننده بگ

 آنها انداخت. یگره کرد و وزن بدنش را رو زیم یرا رو شیهازد و دست یلبخند مغرور ماهانا

 .مینکرد دایپ وآنیاز  یبراتون فرستادم. اثر شیپ یکه هفته هی_متاسفم. جواب من همون گزارش

 ن؟یکردیم کاریهمه ماه پس چ نی_پس ا

به روتون  یزیموندگار شدم، چرا چ نجایا یاگهید زیچ یکه من صرفا برا نیدونی_به گمونم شما هم م

 !نی! لطفا راحت باشن؟یارینم

 به آتش فشان چشمان مانترا انداخت. یچرخاند و نگاه معنادار گردن

 هم محتاطانه بود! شیهاشاخ و شانه کشدن یحت

 او جا خورد و با مکث گفت: ییاز صراحت و رک گو مرد

 .یکنیم یاز بانو الماس پافشار ی_تو هنوز هم رو طرفدار

 .کنمیم یپافشار قتیحق یافشا ی_من رو

 نم؟یبینم یزیپس چرا من چ قت؟ی_کو؟ کدوم حق

 گفت: ظیآنها آمد و با غ یجنگ لفظ انیبه م رافائل

به استراحت داره  ازیست و نکه خسته یباره بشنوم. هر کس نیدر ا یحرف خوامینم گهی... دهی_کاف

 جمع رو ترک کنه. تونهین

 رفت. رونیخودش جلوتر از همه بلند شد و با دو نفر از همراهانش از تاالر ب و

 گذاشته بود. ریاعصاب و روان او هم تاث یبد رو تیوضع نیا انگار

 بلند شدند و گروه گروه تاالر را ترک کردند. زیاز پشت م یدگیهم گاه با لبخند و گاه با رنج هیکم بق کم

 وا رفت. یفرستاد و خودش هم در صندل رونیآنها ب یو همراه ییراهنما یو آدام را برا امیلیو سویآ

 شروع نشده، او کم آورده بود... یاصل جنگ

 به آنها رفت. زیرآمینگاه تحق کیهم بعد از حواله کردن  اشیو دو زن کنار مانترا
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 شده بود. یدوباره خودمان جمع

 ماهانا و آنا هم نمانده بودند. یحت

 گفت: تیبا عصبان فلور

 وضع خسته شدم. نی... از اهیو اونم همراه با اعصاب خورد نجایا امیهفته در ماه رو م هی_فقط 

 گفت: یبا اوقات تلخ کارن

 یشیشرکت کنه آت مونیاجازه نداره تو جلسات خصوص گهیکه د ی. از وقتهیناراحت و عصب نی_کاتر

 ن؟یبه دست دختر من شک داشته باش دیهمه آدم با نیا نیب فهممیبره. آخه من نم خوادیم گهیشده و م

. هر میداریرو نگه م اطیجانب احت میفقط دار م،یندازیشک نم یو مدرک به کس لی: ما بدون دلپرهام

 مانترا باشه. ینفوذ تونهیم یمیجمع قد نیاز ا ریبه غ یکس

 ...نی_آخه کاتر

 :دیحرف کارن پر انیاز اخم به م یبا کوه پادرا

هاندا دختر بانو  ؟یفهمیجمع منع کردم م نیمن نامزدم رو هم از ا ه؟یچ یجنجال برا نی_بسه کارن ا

 و جناب آدام رو! تیآفرود

 ادامه داد. شیهالب به غر زدن ریز ییکرد و با ترشرو ینیدست از پا درازتر عقب نش کارن

 دوست نداشت. انشانیها را ماختالفات و تفرقه نیا سویآ

 انجام دهد. تواندیم یچه کار گرید دانستینم اما

 گفت: یکالفگ با

 دفعه بگو من فرستادمت باشه؟ نیبزن. ا دایتیسر به آم هیامروز هم برو  تی_آفرود

 _باشه.

 داد. هیتک یصندل یبه پشت نیوا رفت و مانند پرهام و آرشاو اشیصندل یرو

 دو به سمت او برگشتند. هر

 گفت: یبا تان نیآرشاو

 ؟ی_امشب کجا بود

 ها رفته بودم.زادهرهبر گرگ دنید ی_برا

 .دیکش اشیشانیبه پ یدرجا صاف شد و پرهام دست نیآرشاو

 .دیمالقات را نپرس نیا یجهینت یبود که کس زیهمه چ یایگو یبه خوب سویداغان آ یافهیق انگار

 با شماتت گفت: نیآرشاو اما
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 ؟ی_تنها رفته بود

 نداد. یشرمنده نگاهش کرد و جواب سویآ

 بارش را از او برداشت.و نگاه سرزنش دیرنج شتریب نیآرشاو

 واقعا خراب بود... اوضاع

 بهم؟ دهیوقت م گهیچند ماه د رهیمد ئتی_به نظرتون ه

 کالفه و سردرگم جواب داد: پادرا

 نکنن فوق فوقش دو ماه. ی_اگه بدقول

 ببرم؟ ییدو ماه راه به جا نیتو ا تونمی_و من م

 با پوزخند گفت: کارن

 ات، نه!خاله اطیو احت یکار_با اون محافظه

 به او بستند که کارن اصال به خود نگرفت! یو پادرا چپ پرهام

 بلند شد. شیو از جا دیتلخ خند سویآ

 ترتابیهم دل مغمومش را ب یکم کار نیو هم کردینم یدگیوقت بود که شخصا به اوضاع رس یلیخ

 .دادیجلوه م

 کرد. داریو خزان را هم ب رانیرا از سلما گرفت و م انیتاالر ل رونیب

لذت را با سه فرزندش  نیا خواستیم سویداشت و آ ییتازه و ناب سحر عجب صفا یزدن در هوا قدم

 شود. میهم سه

 گل خم شد. یهابوته یداد و رو رانیرا به آغوش م انیباغچه ل در

 با لبخند گفت: ستینگریم شیهاو به طراوت گل کردیآن را جدا م یدهیخشک یهاکه برگ یحال در

 ران؟ی_م

 _بله مامان؟

 ؟ی_هنوزم سر حرفت هست

 _کدوم حرف؟

 و به سمت او برگشت. دیچ یکی کشینزد اسی یهااز بوته سویآ

 قرار داد. انیکم پشت ل یموها یزانو زد و گل کوچک را رو رانیم یپا یجلو

 .دیعقب کش یو کم دیخند سویکه آ دیایرا باز کرده بود تا بغلش ب شیهادست دخترک
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 یشتریتحرک ب یخوایم ی... گفتیبر نایزبان و شطرنج و ا یکالسا یخواینم گهیکه د ی_اون روز گفت

 ثبت نامت کنم؟! بالیوال ایفوتبال  یتو آکادم یهم دوست دار... هنوز یکن یخال تویو انرژ یداشته باش

 .ندازدیرا ول کند و او را ب انیلحظه آنقدر شوکه شد که کم مانده بود ل کی رانیم

 گفت: زدیکه برق م یبه خود آمد و با چشمان عیسر سویتذکر آ با

 باهات حرف زده؟ ییدا ؟یندار یمامان؟ تو مخالفت یگی_راست م

 نداره. یگرفتم. باباتم مشکل میدفعه خودم تصم نیسر تو با من بحث داره! اما نه ا شهیکه هم اتیی_دا

 !هیخوبه... مامان عال یلی... خنی_ا

 پسرم... ی_خوشحالم که خوشحال

 دستانش باال آورد و با شوق به آغوش او آمد. یرو شتریرا ب گوشیباز انیل رانیم

 هر سه را بغل کرد.و  دیخزان را هم به سمت خود کش سویآ

 بودند... شیهاییدارا یهمه فرزندانش

 ...کردیرا با قدرت عوض نم آنها

 گاهیرا حل کند و در عوض جا رانیمشکل خزان و م تواندیم گفتیکه م شدیم دایپ یاگر االن کس یحت

 !کردیدرنگ نم رد،یرا از او بگ یرهبر

 ...ختیریم شیهابچه یرا به پا زشیمادر همه چ کی

 گفت: نیکند و اندوهگ یریجلوگ شیهااشک یزد تا از جوشش دوباره پلک

... اگه نیمحروم شد تونیعاد ینبودم... اگه بخاطر من از زندگ ی... اگه مادر خوبهابچه نی_منو ببخش

 شما هستم... ی... من تا ابد شرمندهنیدیعذاب کش

 گفت: یکرد و جد یاخم سرزنشگر نیبعد از فاصله گرفتن از او مانند آرشاو رانیم

که خدا  یهست یکس نیمامان. تو بهتر ستیما خوشبخت ن یکس اندازه چی... همی_عوضش تو رو دار

 نکن. تیبه عنوان مادر بهم ببخشه. انقدر خودت رو اذ تونستیم

 او بوسه زد. یشانیو با عشق بر پ دیلرز سویآ دل

 جلو داده گفت: یانهییبغلش کرد و با  گریبار د کی رانیم

 باشه؟! می... ما پشتتفتهیب ی_هر اتفاق

 و او را به خود فشرد. دیبلند خند نباریا سویآ

 .ستینگریو با چشمان درشتش آنها را م کردیسر و صدا م انیل انیآن م در

 دستانش بلند کرد. یدل از دردانه پسرش کند و او را رو سویآ
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 و خزان را نگاه کرد. رانیم یچشم ریز رفتیم انیل یمزهو با زیر یهاخنده یقربان صدقه یحال در

ترسناکش را ندام در ذهن خود تکرار  یو خواسته بردینم ادیاز  یالحظه یآراگون را برا یهاحرف

 .کردیم

 درست را داشت؟! میو گرفتن تصم هیقض نیکنار آمدن با ا ییبا ده سال سن توانا رانیم ایآ

 در برابر فرزندان کم سن و سالش... ایدن یانصافیفشرده شد از ب قلبش

 .دیرا بوس شیرا به خود فشرد و موها انیل

 ...گذراندیتمام وقتش را با آنها م دیبا امروز

 

 

*** 

 

قولنج انگشتانش را  حواسیو ب زدیو با اضطراب وسط خانه قدم م یکه آنطور عصب شدیم یساعت کی

 .شکستیم

 کیاش مشخص نباشد و حاال هم تا شکم برآمده دیپوشیم یگشادتر یهاکه لباس شدیم یاهفته کی

 .رفتیرو مباد کولر قدم ریبه تن داشت و ز یبنفش با شلوار راحت ریحر راهنیپ

 و هراسان به سمت در رفت. دیزنگ در از جا پر یصد با

 در را گشود. عیو سر دیکش ینفس راحت دیهلن را د ینگاه کرد و وقت یچشم از

 و در را بست. دیاو را به داخل کش مهیسراس

 قلبش گذاشت و نگران گفت: یدست رو دهیبهت زده و ترس هلن

 ه؟یرفتارا چ نیا لگون؟ی_چته ن

 نداد؟ ریبهت گ اینظرت نداشت؟  ریکس ز چینکرد؟ ه بتیکه تعق ی_کس

نه محتاط  ... امامیفهمیمن و هوتن نم کننینظر دارن و فکر م ریساختمون رو ز یچند نفر هی_خب... 

 اومدم.

 سرش کند. یوا رفت و شال را از رو یصندل یرو لگونین

را  ی_مشکیادار قهوهظاهر خنده نیرنگ بگذارد وگرنه ا شیموها یرو توانستینم یحملگ بخاطر

 .کردیاصالح م

 بلندش تنگ شده بود... یاموج دار قهوه یآن موها یبرا دلش
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 نشست و دلواپس گفت: شیجلو هلن

باز  یکس ی... درو به رویخاموش کرد تویگوش ست؟یازت ن یماهه خبر هیشده؟ چرا  یچ یگی_م

 لگون؟یشده ن ی... چیکنینم

 زندان ببر... نی... منو از ای_هل

 :دیبرآشفت و نال شتریاو ل یاز بغض صدا هلن

 ...یشده آخه؟ بگو نصفه عمرم کرد ی... دختر چای_خدا

 ...شهیم امتیبگم... اگه بگم ق تونمی_نپرس تو رو خدا... نپرس که نم

پرهام واسه  لگونین یکرده؟ وا تتیدعوات شده؟ اذ اریبا د ه؟یچ هی_پس چرا ببرمت؟ کجا ببرمت؟ قض

 ...گهیبغل ساکن کرده د نیمن و داداشو آورده ا نیهم

 یمن. تو... تو االن تو رامسر کجا زندگ گمیم یچ نیتو حرف نزن سوال نپرس بب قهید هی_هلن 

 با دوستات؟ ؟یکنیم

 فکر کرد و با شک جواب داد: یاندک هلن

 ؟یپرسی... چرا مکنمیم یزندگ زادهای_خب من با نژاد پر

 مانترا پنهانن؟ ینایخبرچ ایکرد؟ از چشم درون مادرم  داشونیراحت پ شهی_اونا کجا هستن؟ م

کردن خودش گفت که چشم از  دایتیکه با بانو آم یتوافقات نیب شی_خب معلومه... بانو الماس چند ماه پ

انگار رو ما پرده انداخت تا تو قلمرو  ییجورا هی. گردهیوقت دنبالشون نم چیو ه دارهیبرم زادهایپر

 ! چطور؟میریقرار نگ یاحد چیچشم ه ریخودمون ز

 دوستات هلن؟ شیپ یبری_منو... منو م

 زمزمه کرد: یجا خورد و با ناباور هلن

 !ل؟؟؟ی_ن

او زانو  یپا یآمد و جلو نییپا ختیریصورتش اشک م یکه به پهنا یافتاد و در حال هیبه گر لگونین

 زد.

 هلن را گرفت و با التماس گفت: دست

ام... بخاطر دخترم... اون در دوستات... بخاطر بچه شی_تو رو خدا هلن... اگه اونجا امنه منو ببر پ

 کمکمون کن... کنمیخطره هلن، خواهش م

 .خوردیتکان نم شیجاو از  دهیخشک هلن

 لب باز کرد و با ناله گفت: یسخت به

 لگون؟یشده... ن ی_چ
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دارم که بتونه منو  ازین ی... فقط به کمک کسفتهیب یبگم اما بعدا قراره اتفاق بزرگ یزیچ تونمی_االن نم

که  یراحت هر چ تونمی... بعدش مادیب ایام به دنکه بچه یکنه تا زمان یاز نظرها مخف یمدت هی یبرا

 ؟یدیم جاتمو نبچه ؟یکنیمنو پنهان م ؟یبریبگم و خودمو خالص کنم... منو م دونمیم

 _آخه... آخه...

 تنهام... یلیرو ندارم... خ ی_هلن... تو رو جون هوتن... جز تو کس

 نشست. نیزم یهلن به درد آمد و خم شد و کنار او رو قلب

 و گفت: دیلرزان او را مال یشانه یدردهم با

 ل؟یشده ن یچ یبگ یخوایو به اون نه؟ نم یاریکه ازش به من پناه م هیچه ترس نی_پس مادرت؟ ا

از چه قراره و منم طاقت  هیبفهمه قض کنهیم یبشم اون سع سویآ ی_مامان نه... اون نه... اگه پناهنده

و  رونیببرم ب نجایو از ا ریهلن، جنگ! فقط االن دستمو بگ شهی... اون موقع جنگ مگمیبهش م ارمینم

 به من و دخترم نرسه... یاحد چیکه دست ه ییجا هیامن...  یجا هی

 می... ما هنوز نتونستلگونین ستیکه ن یحرف بزنم... شوخ دایتیبا بانو آم دی_اما آخه... من اول با

 رو بسنجم... طیشرا دی... بامیرو قوت ببخش زادهایها و پرانسان نیب یرابطه

خالص  نجایام از االزمه بکن فقط من و بچه یکن... هر کار دیالتماس کن... تهد_پس حرف بزن... 

 ...دمیجبران کنم هلن، قول م دمی... قول ممیبش

 او بغلش کرد. یو درمانده زیآمو حالت جنون یحال شانیآورد و آشفته از پر نییاو را پا یهادست هلن

 و به دست و ما افتاده بود؟ دیلرزیم دیمثل ب نطوریدختر آورده بودند که ا نیسر ا ییبال چه

 انداخت؟یکه جان خودش و فرزندش را به خطر م دانستیم چه

 فاصله گرفت و بلند شد. لگونیدر ذهنش از ن جوابیسواالت ب نیاز ا دهیترس

 و آرامش دهنده باشد شمرده شمرده گفت: نانیپر اطم کردیم یکه سع یلحن با

 دی... اما خودت باششونیپ یکنم تا تو بر شونیراض کنمیم یبرم اونجا... سع که فتمیاالن راه م نی_هم

 ...لیخارج کنم ن نجایتو رو از ا تونمی... من نمیمن باش کیرامسر و نزد یایب یابهانه هیبا 

کمه اما باشه... تو فقط با دوستات حرف  یلیخ اریاحتمال قبول کردن د دونمیکه م نی_باشه... با ا

 بزن...

... تو چت کنمیدارم از غصه دق م لگونین یوا فته؟یبرات نم ی_االن من برم؟ تو حالت خوبه؟ اتفاق

 شده آخه؟

به زور از خونه  کنمیخودمو برسونم... شده فرار م کنمیم ی_برو برو... تو برو رامسر... منم سع

 ... تو برو هلن.رسونمیم یول رون،یب زنمیم

 باز کرد. شیهلن را به سمت در هول داد و آن را برا یعصب یحالت با
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در را  یدست تکان دادن سرسر کیبعد از  لگونیو نگران از چهارچوب خارج شد و ن لیمیب هلن

 بست.

 را بغل کرد. شیو زانوها ختیفرو ر وارید کنج

 ود.نزار ب اشافهیو ق کردندیماه از عمق درد م کی نیمکرر در ا یهاهیبخاطر گر چشمانش

 و دورگه شده بود. یهم رخم شیصدا یو حت گذاشتینم یرمق برا اریهر شبشان با د یدعواها

 .شدیختم م اریزدن د رونیاز خانه ب ایبه از حال رفتن او  شهیکه هم یاشبانه یهابحث

فرصت را  نیخانه را ترک کرده بود و او ا تیبا عصبان اریبود که د ییهااز شب یکیهم  شبید و

 اش کشانده بود.شمرده و هلن را به خانه متیغن

 برگشت. اریانداخته شد و د دیدر حال غروب کردن بود که به در کل دیخورش

 .ندیبب یزیچ نیچن ایاز شک  یاش زوم کرد تا اثرچهره یورودش رو یاز همان ابادا لگونین

 خبریکه از حضور هلن در آنجا هنوز ب دادینشان م نیبود و ا حالیمثل قبل گرفته و ب ارینه د اما

 است.

 اپن قرار داد. یگرفت و ظرف غذاها را رو شیراه آشپزخانه را در پ لگونینگاه کردن به ن بدون

 گفت: ظیکرد و با غ یدست شیپ لگونین دیبگو یزیخواست لب باز کند و چ تا

 .خورمی_نم

 از آشپزخانه نگاهش کرد. دانهیکالفه و نام ارید

 .دیکنیبا من رو تموم کن...هر دوتون ضرر م یبچه باش و لجباز _به فکر

 بلند شد. کردیاو جدا نم یکه از رو یزاریلبش را به دندان گرفت و با نگاه مغرض و ب لگونین

مشغول  ینشست و با خشونت محسوس زیخودش را برداشت و در آشپزخانه پشت م یغذا ظرف

 خوردن شد.

که چند بار به  دادیقورت م دهینجو دهیو جو بردیبا حرص قاشق قاشق برنج و گوشت به دهان م چنان

 رفت. یسرفه افتاد و تا مرز خفگ

نشست و او هم  زیپشت م اریرا باز کند د شیتا راه گلو دیکشیبار سوم دوغش را سر م یبرا یوقت

 را باز کرد. شیدرپوش ظرف غذا

 رامسر. رمیتوک پا م هی_فردا 

 را حس کرد سرش را باال آورد و اضافه کرد: لگونینگاه ن ینیسنگ یوقت

 !یای... تو هم با من میمونی_تو خونه تنها نم
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و صادق او  یهم قرض گرفت و مات و مبهوت به صورت جد گریجفت د کیدو چشم داشت،  لگونین

 شد. رهیخ

 فرارش جور شده بود؟ یبهانه یراحت نیبه هم یعنی

 !خواستیم یگرید زیاز خدا چ کاش

 دوباره به حرف آمد: اریکه د ستینگرینشسته و او را م جنبشیمسکوت ب همچنان

 باشم... دیمهم دارن. منم با یجلسه هی_

 بلند کرد. زیبرپا شد و او را از پشت م لگونین یدر وجود سوخته یدوباره آتش ناگهان

 دستانش گرفت. انیرا م اشقهی یصندل یرساند و همان رو اریرا به د خود

 ...شناختینم یآسودگ یوانگیشده بود و د وانهید

 زد: ادیعتاب فر با

آخه تو چه جور  ؟یهنوزم بهشون وصل ؟یریگیازشون فاصله نم ؟یداری_چرا دست از سرشون برنم

 گه؟ید شناسمتی... چرا نمارید یهست یآدم

 رها نکرد. یاو را از خود جدا کرد ول یهابا آرامش دست ارید

 .ردیمقابل صورت او قرار بگ میتا صورتش مستق دیبه طرف خود کش شتریرا ب لگونین

 گفت: یآرام یتن صدا با

 _من بهت قول ندادم که از محفل جدا بشم.

 با نفرت لب زد: لگونین

 فردا برمال نکنم. نی_منم بهت قول ندادم رازت رو هم

 .یندازیونو به خطر نمم. تو بچهیکارو ندار نیکه جرات ا یدونی_تو خودتم خوب م

... به مادرتم بگو خوب بتازونه... چون وقتش اریبچه تو شکم منه لذت ببر د نیکه ا ی_فعال از دوران

 ...کنمیعالم م یتونو رسواکه برسه همه

 زد. رونیرا با ضرب از دستان او خالص کرد و از آشپزخانه ب دستانش

درونش بلند شد و با هول به جان چمدان و  جانیبه رامسر برود ه تواندیفردا م نکهیبا فکر ا دوباره

 افتاد. شیهالباس

 نه... اما

 بزرگ و در چشم بود... یلیخ نیا
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چند  یاست به اضافه یچند ماه ضرور نیا یبرا دانستیبرداشت و هر چه را که م یترکوچک ساک

 دست لباس برداشت.

 .کندیداده است و او را تماشا م هیدر تک به چهارچوب نهیدست به س اریکه د دانستینم

 و وحشت زده نگاهش کرد: دیمشکوک او از جا پر یصدا با

ساک  نیرا از در برداشت و جلوتر آمد.( ا اشهی. )تکمیگردیشب برم میریتوک پا... صبح م هی_گفتم 

 ه؟یچ یبرا

آن را  اتیتا محتو دیبه سمت خود کش یآب دهانش را با سر و صدا قورت داد و ساک را اندک لگونین

 از نظر او پنهان نگه دارد.

 گفت: دیفکر کرد و با ترد یکم

 ...یخبر ندار ندهی... تو که از آمیموند شتری... بدی_خب... شا

 یتونیهم م یدست فیک ایساده  یکوله پشت هیبا  ؟یساک برداشت یچ ی... برالگونین اریمنو باال ن ی_رو

 .یلوازم بردار

 را دوباره به دست آورد و اخم کرده گفت: جراتش

 شه؟یم یچ ادی_مثال اون روت باال ب

 صورتش نفس زد. یاو را گرفت و رو یچانه ارید

 هشدار گفت: با

 !؟یخوایم لگون،ین یبزن یحرف یکن یفردا زبون باز یخوای_تو که نم

 نشدم... ریام س_هنوز... اونقدرام از جون خودم و بچه

. یداریساده برم یمعمول فیک هیو جاش  یکنیم یساک رو خال نیدختر خوب ا هیحاال مثل ... نی_آفر

 .میمونیاز دوازده ساعت اونجا نم شتریما ب ادیزلزله هم ب

و  دیساک کوب یدر دستش را رو یهابا حرص لباس لگونیاو را رها کرد و عقب رفت ن یوقت

 نگاهش کرد. ریغضبناک و دلگ

 رفت و او ماند با افکار در هم و مستاصلش... ارید

 ها روشن کرد.را از داخل کمد برداشت و بعد از مدت اشیگوش

 هلن فرستاد. یبرا یامیپ هاجیمس لیبه س توجهیسپس ب دیایکرد تا صفحه باال ب صبر

 "؟ییرامسر... تو کجا میای"فردا م

 .دیکه جواب رس دینکش یطول
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 هنوز تو راهم.""واقعا؟ آه خدا شکرت... 

 ست؟"خونه نجای"هوتن کجاست هلن؟ ا

 "آره چطور؟"

جدا از  نویا یجور هی دیساک با خودم بردارم. با ذارهیجمع کردنم شک کرده... نم لیبه وسا اری"د

 خودم بفرستم رامسر."

 گمیدستش؟ بهش م یبرسون یجور هیساک رو  یتونی. مادی"صبر کن صبر کن... هوتنم قراره فردا ب

 خودمه تو خونه شما جا گذاشته بودم." لیاوس

 تون."ساک به دست برم جلو در خونه توننیحواسش بهم هست... نم اری... دی"نه هل

 !"نیی"پس از پنجره بندازش پا

 "؟؟؟ی"چ

. به نییلباسا بذار و ساک رو بنداز پا یرو ال به ال های. شکستننیی... از پنجره بندازش پالین االی"د 

تو و فردا برسون  ارشیاگه برش نداشتن زود ب نیرفته مونده جلو در برو بب ادمیساکم  گمیهوتن م

 دستم!"

 برداشت و آن را باز کرد. زیبا ضربان قلب باال گرفته به سمت پنجره خ لگونین

 دماغش را گرفت. یو دم شهر که به صورتش خورد حالش دگرگون شد و جلو دود

 د...نرفته بو رونیکه ب شدیوقت م یلیخ

 را نگاه کرد و به سمت ساکش برگشت. ارتفاع

 .دیرا کش پشیعجله آن را آماده کرد و ز با

 پنجره برگشت. یاز بسته بودن در مطمئن شد ساک را برداست و جلو یوقت سپس

 رو شکر حفاظ نداشت... خدا

 خلوت بود. روادهیپ

 بسم هللا چشمانش را بست و ساک را در هوا رها کرد. کی با

 با هلن را باز کرد. شیهاجیو صفحه مس دیدو یبه سمت گوش دیافتادن آن را که شن یصدا

 "؟ی"انداخت

 فرستاده بود. نیرا ا شیپ یقهیدق کی هلن

 کرد: پیتا عینشود سر بیغ کهویتا  داشتیبرنم روادهیکه نگاه از ساک وسط پ یحال در

 "آره."
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 ."رونیب ادیهوتن داره م ری"از پنجره فالصله بگ

 .دیرا بست و پرده را کش پنجره

 شد. روادهیزدن پ دیآن مشغول د یگوشه از

 ...ندازدیبه آن ب یهم ساک را باز نکند تا نگاه یهوتن محض کنجکاو کردیخدا م خدا

جا گذاسته است و از آن  روادهیآن ساک را هلن وسط پ کردیکه فکر م بودیاحمق م یلیخ دیاو با و

 به ساک دست نزده! تا حاال یتر کساحمقانه

 و صبر کرد. دیخود را عقب کش یکم دیرا که د هوتن

 که به اطرافش انداخت دوباره به داخل ساختمان برگشت. یمتعجب ساک را برداشت و بعد نگاه هوتن

 و نوشت: دیکش ینفس راحت لگونین

 "برداشتش."

 دارم، نگران نباش." ینکنه لوازم شخص ی"خوبه. بهش گفتم توش فضول

 چطور ازت تشکر کنم..." دونمی"هلن واقعا نم

واقعا  گه؟ید یتو مطمئن ی. ولستیمعلوم ن یزیهنوز با بانوم حرف نزدم و چ یوقت ستی"تشکر الزم ن

 !"؟یفرار کن یخوایم

 بده..." یکاف یحالم به اندازه میامشب راجبش حرف نزن ای"آره... ب

 "برو استراحت کن، مراقب خودتم باش. زمی"باشه عز

 ... خداخافظت."ی"باشه هل

 کمد انداخت. یدوباره آن را گوشه یرا پاک کرد و بعد از خاموش کردن گوش هاامیپ

 .ختیخود ر یاز پارچ کنار تخت برا یآب وانیرا از وسط اتاق جمع کرد و ل لشیوسا

 و چشمانش را بست. دینفس آن را سر کش کی

 و آرام و قرار نداشت. کوفتیاز استرس قلبش با شدت م هنوز

 شد و بعد از خاموش کردن چراغ به تخت بازگشت. بلند

 و خوشنود بود. یبابت راض نیو او از ا دیخوابیکاناپه م یاز همان روز در هال و رو ارید

 را باالتر آورد. شیو پاها دیپتو دراز کش بدون

 هم خواباند. یبغل کرد و پلک رو شیهارا با دست شکمش

 خوابش ببرد... دانستیم دیکه داشت بع یسخت یاترس فرد از



 

 behtarinromanha.irبرای دانلود جدید ترین رمان ها به وبسایت بهترین رمان ها مراجعه نمائید .                                     929

 اشر : بهترین رمان هان                          ندوری: زهرا با سندهینو                   طوفان)جلد دوم ماه خاموش( راثیرمان: م

 

 

*** 

 

برداشت و با دست آنها را تعارف زد که  شیهااش را از چشممطالعه نکیبا ورود مهمانانش ع سویآ

 .نندیبنش

 آدام، آنا و ماهانا بودند. ام،یلیو شیهامهمان

 کتاب مقابلش را بست. سویمبلمان اتاق او نشستند و آ یچهار نفر رو هر

فاصله  زشیاز خود و م یاش به خواب رفته بود کرد و گهواره را کمکه داخل گهواره انیبه ل ینگاه

 داد.

 بود. یشیآرا چیاش بدون هبه تن داشت و چهره یاساده یهالباس

 .دیرسیبه نظر م زیکامال مرتب و تر و تم اما

 نه کار. کردیاستراحتشان استفاده م یبرا شتریاتاقش را ب انیآمدن ل ایاز به دن بعد

 .یایخسته به نظر م کمی_انگار 

 زد و سر تکان داد. یرنگلبخند کم امیلیبرابر حرف و در

 کرده بودند. زیرا تم اطیکل باغ را گشته و ح رانیبا خزان و م روزید

 ند.کرده بود یشستن آنها در چشمه آب باز یمشغول شده و به بهانه هاوهیم دنیبه چ بعد

 بود. دهید شیهابچه یو شوق از ته دل را در چهره یها شادبعد از مدت روزید

 ازم گرفت. یادیز یهام انرژبا بچه ی_بله... وقت گذرون

 داشت. یقیلبخند عم آنا

 خودتم باز شده. یالماس. رنگ و رو یبود های_کل روز رو با اون فسقل

 لبخند زد. نیحز سویآ

 گرفته بود کرد و آرام گفت: یکه در دستش به باز ینکیبه ع ینگاه

 آنا... ستیهام نتر از بچهمهم زیچ چیکه ه دمیرس جهینت نی_به ا

 .کردیرا پنهان نم نیغم داشت و او ا شیصدا

 سخت متاثر شد و حالش گرفت. آنا



 

 behtarinromanha.irبرای دانلود جدید ترین رمان ها به وبسایت بهترین رمان ها مراجعه نمائید .                                     930

 اشر : بهترین رمان هان                          ندوری: زهرا با سندهینو                   طوفان)جلد دوم ماه خاموش( راثیرمان: م

 گفت: یطوالن ینکاست و بعد از سکوت تشیماناها از جد اما

 کن. ی_پس بخاطر اونا کار

 .ستیکنجکاو او را نگر سویآ

 _بله؟

محکوم  یبرا یچیو تو ه خوادیازت شاهد و مدرک م رهیمد ئتی. هشهیجلسه شروع م گهی_دو ساعت د

تو فوق  یاز وقت تلف کردن برا دیو اونها هم ناام یخوای. بعد تو ازشون فرصت میکردن مانترا ندار

باز هم  گرفته شیکه مانترا در پ یاهیرو نیا . ما باکننیم دیاون مهلت رو تمد گهید یفوقش چند هفته

که پس  میریرو بگ شیدست پ دی. بامینقشه رو به کل عوض کن دی... پس بامیکن دایازش پ یزیچ میتونینم

 منظورم رو؟ یفهمیالماس! م میفتین

 ن؟یبد حیتوض شتریب شهی_خب... نه کامال... م

 نه گذاشت و نه برداشت و گفت: ماهانا

 !یرو به مانترا واگذار کن یامروز رهبر دی_با

 حد ممکن باز شد. نیعبور کرد و چشمانش تا آخر سویآ یدهیاز بدن خشک یبرق مانند انیجر

 .ختیدرونش فرو ر یزیچ ییگو

 شده بود. حرکتیب یسنگ تکه

 ... ماهانا؟یگیم ی... داری_تو... چ

 شان آشکار بود.همه یماهانا آرام بودند اما آثار وحشت و اضطراب در چهره یهم به اندازه هیبق

 گفت: یاو با خونسرد یدر جواب زبان به بند رفته ماهانا

ثابت  رهیمد ئتیرو به محقل و ه اشیستگیتا شا یات بدفرصت به خاله هی یخوایبهانه که م نی_با ا

برداره.  اطشیو دست از احت یدیخودت بنشون تا فکر کنه کنار کش یمدت مانترا رو جا هی یکنه، برا

 یشتریهم خودت فرصت ب کننیم نتیو تحس شنیاز منطقت شگفت زده م رهیمد ئتیهم ه ینطوریا

 ه؟ی. نظرت چیاریبه دام انداختن مانترا به دست م یبرا

 _من... من... آخه... چطور ممکنه...

دست و پاش رو گم  یرهبر شدن ناگهان نیئن باش مانترا از امدت فقط الماس. مطم هی ی_گفتم برا

کرده  یزیبرنامه ر گهید یچند هفته یهاش رو برا. اون نقشهشهیمرتکب م یادیز یو خطاها کنهیم

 بود.

 :دینال سویآ

 قبول کنم؟ یچطور نوی... اکشمیو بگم... کنار م امی... بتونمی_آخه من چطور م
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 نادرش را زد. یاز آن لبخندها ماهانا

 قدرت و نفوذش. دنینه به رخ کش بردیکردن به کار م حتیدادن و نص یکه صرفا جهت تسل ییهاهمان

 او آمد. زیبلند شد و به سمت م شیجا از

 گفت: متیو با مال ستادیا شیجلو

 ...سویهات آ_بخاطر بچه

 هام داره آخه؟به حال بچه یریکار... چه خ نی_ا

دست به کار  نکهیقبل از ا ای... بزنهیهم صدمه م انیبه هدفت به ل دنیل از رس_مطمئن باش مانترا قب

 هات برداره.دست از سر بچه گهیشده و د روزیبشه اونو رهبر کن تا فکر کنه پ

 .دیاو چرخ یو چهره انیل نیدور ب کی سویآ یوحشت زده نگاه

 شکست رو قبول کنم؟ یگیم یعنی_

 .هینیکار عقب نش نیدرست ا ی_شکست نه... معنا

 !دنیرو م یمعن هیبا هم دارن؟ هر دو  یچه فرق گهی_د

 به لبخندش وسعت داد و با آرامش گفت: ماهانا

پس  زهایچ یسر هیحفظ  یبرا دیبا یالماس. گاه ستیشکست خوردن ن یبه معنا شهیهم دنی_عقب کش

که برات  یشد اما اگه از فرصت یرو متحمل خواه ی. درسته که عذاب وحشتناکیو صبور باش یبکش

از جات بلند  یوقت ،یشکل ممکن استفاده کن نیبه بهتر یبه خرج بد یبردبار یاومده و مجبور شیپ

 یشتریبار جسارت ب نیا یشیم یدومرتبه وارد باز کهیکرد و زمان یدوباره احساس قدرت خواه یشیم

الماس و بابتش  یترسیجلودارت باشه. تو از فدا کردن م تونهینم یزیچ چیه گهیداشت و د یخواه

 وبه هدفه...  دنیرس یاز تالش برا ی. فدا کردن بخشستیدرست ن نیاما ا یشیعذاب وجدان م ریدرگ

 یخود طرف داره. تو برا تیبه شخص یبستگ آورانیبد و ز ایباشه  دیاون هدف خوب و مف نکهیا

بگذر،  زهایچ یدخترم... از بعض ریبگ ادی! پس خوادین معذب نموجدا نیالماس و ا یجنگیبهتر م یایدن

 .یکن دایدست پ یتا به هدف واالتر ا،یجاها کوتاه ب یبعض

 خورد. یتکان سویآ

 بود که خورده بود... یبخاطر تلنگر دیشا

 بلند شد و به سمت در رفت. زیپشت م از

 بسته نفس بکشد. یفضا نیدر ا توانستیو نم کردیدرست کار نم مغزش

 ...کردیخودش و افکارش را آزاد م دیبا

 عمارت رساند. یمتعجب اعضا خود را به قسمت پشت یهازد و بدون توجه به نگاه رونیعمارت ب از
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 سر خورد و نشست. ایبر آرامستان مان هیتک

 نفس بکشد... توانستیتر مراحت حاال

 گذاشت. یهمانطور دست نخورده باق تختیرا در پا یعمارت قبل نجا،یاز انتقال محفل به ا بعد

قدم بزند،  اطشیداد در همان حالت پنهانش بماند تا هر وقت که دلش خواست به آنجا برود، در ح اجازه

با آنها حرف  یو کم ندیبنش زانشیدوستان و عز یهاخاطره کند، کنار آرامستان دیتجد شیدر راهروها

 بزند...

که به آنجا نرفته  شدیوقت م یلیاالن خ یول زدیم یبه آن عمارت خال یسر بار کیهر دو ماه  قبال

 بود...

 وقت سر خاراندن هم نداشت... یحت

 .کردیپشت سرش آمده بود و با فاصله از او نگاهش م ماهانا

 گفت: نیو غمگ دیشکل دست کش یلیمستط دیسف نیسنگ مرمر یبه رو سویآ

. مرگ مادرمم انیبه چشم ن اتیقبل یدردها شهیکه... باعث م فتهیم یبد یاتفاقا هی یگاه ی_تو زندگ

 که مانترا با اومدنش به پا کرد کامال فراموش شد... یبود... تو آشوب یزیچ نیچن

 آرامگاه چشمانش را بست. یهیسا ریسنگ سرد گذاشت و ز یرا رو سرش

 .گرداندیو قدرت تفکرش را بازم کردیخود را آرام م دیبا

 دهد. رییرا تغ ندهیآ توانستیآشوبش نمو دل یابر یحال و هوا نیا با

 دوباره تکان خوردند: شیهالب

قدرت مهم  یبه اندازه زیچ چیمن ه یکه برا کننیمن فکر م انیاطراف شتریماهانا؟ ب هیچ یدونی_م

، رو محفل یهام و رهبرانتخاب بچه یدوراه نیکه من ب نهیا هایاالن هم تصور بعض ی... حتستین

 طرز فکر اشتباهه. نیا ی... ولصمیحر شتریب یدوم

 شد و گرد و خاک لباسش را تکاند. بلند

 آمد. نییاز آرامگاه پا وستهیآهسته و پ ییهاقدم با

 به چشمان ماهانا مغموم ادامه داد: رهیخ

من چهار پنج نفره و  یخانواده ،یدونی... منجایهام بوده و هست، اما گردوندن ابچه شهی_انتخاب من هم

داره و من...  تیمسئول ایکل دن یبه اندازه ک،یعمارت به ظاهر کوچ نیا یقانع کردنشون آسون... ول

حق  دیکردن محفل شا هارو به دوش بکشم... من با ر ینیسنگ نیخودم انتخاب شدم تا ا اریمن بدون اخت

بهتر  یاندهیآ دیهاش رو به امکه بچه یادراما به اون م ارمیخودم به جا ب یهارو در قبال بچه یمادر

کردم... من... جا زدم... جا زدم و  انتینداره خ یلعنت یایدن نیا یو خبر از پشت پرده کنهیبزرگ م

برعکس بشه و من  هیقض نی... و تو تصور کن که اگه اایدن نیمردم... به تمام ا نیپشت کردم به تمام ا
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 نی... ماهانا من هنوز نتونستم از ادیخواهم کش یقدرت رو بچسبم چه درد یهام دودستبا رها کردن بچه

 برسم... ییبه جا یدوراه

کردند و بدنش مماس  لیشدند او را به جلو متما دهیتن فشیضع یهاکه با مالطفت به دور شانه ییهادست

 با تن گرم ماهانا قرار گرفت.

 ا نوازش کرد.داد و پشتش ر هیاش تکشانه یسر او را رو ماهانا

 وجود داشت. سویتن آ اسی یالوندر او و عطر مدهوش کننده یحهیرا نیب یتنگاتنگ رقابت

 چشم فرو بست. یاست با تلخ دهیجوان گذشته را به آغوش کش یرامونا کردیکه احساس م ماهانا

 احساس را رامونا هم داشت... نیا یزمان

که کرد متهم به  یدچار شدند و او هر کار یمختلف یکه سه فرزندش بخاطر قدرت او به بالها یوقت

 شد... یاحساسیو ب یطلبقدرت

و درد  یدوستش را تجربه کند و مثل او در گرداب ناراحت یدختر هم حال آن روزها نیا خواستینم

 وجدان غرق شود...

 بلند او را لمس کرد و قاطع گفت: فیموج دار و لط یموها

 .ستیتو ن یکس جا چی... هزمیعز رهیگیبه تو خرده نم ی_کس

 کنم ماهانا؟ کاریخودم چ قراری_پس با دل ب

 را در دست گرفت. شیهااو را از خود فاصله داد و شانه ناهانا

 .دیپاش شیهمان لبخند مطمئن و جذابش را به رو با

و هم مردمت رو. هر دو طرف  یهات رو مصون نگه داشت... هم بچهیرو بکن گمیکه م ی_اگه کار

 .ینجات داد رو

 خارج شد. اشنهیاز س ییصدایو آه ب دیلب گز سویآ

 .دیشیاندیخطرناک م یباز نینامعلوم ا انیبود و به پا ستادهیو درمانده آنجا ا مردد

 یبکند دست رو یحل آن کار یبرا دانستیو خود را موظف م کردیاو را حس م دیکه ترد ماهانا

 او گذاشت و با زمزمه گفت: یگونه

 .ادهیکنار زدن خودش ز ی... باشه؟ وقت برامیمانترا رو بکن یکلک ارتش لعنت دیاول با_ما 

..._ 

 ه؟ی_خب، نظرت چ

 لب تر کرد. سویآ
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 گفت: قینفس عم کیلرزانش چشمانش را به او دوخت و با  مردمک

 ...کنمیرو قبول م شنهادتیدارم... پ مانی_من به دانش تو ا

 سر تکان داد. تیتر شد و با رضاماهانا پررنگ لبخند

 ورق قرار بود که برگردد. حاال

 یاصل یاما برنده دانست،یرا تمام شده م یباز نیو ا دیرسیبه نظر م دانیم روزیدر ظاهر مانترا پ دیشا

 .دادندیآنها بودند که پشت سرش ادامه م

 به آن جلسه برود. توانستیم یترراحت الیرا گرفته بود با خ سویکه موافقت آ حاال

 بود... رهیمد ئتیدر ه انشانیوقت قانع کردن حام االن

 "خوبه" از آنجا رفت. یکلمه یلب ریز یالماس زد و با ادا یشانه یبه رو یدست

 .دهدیاز مانترا هم که شده، به آن زن باخت نم اشیمیقد یهانهیمطمئن بود که ماهانا بخاطر ک سویآ

 و قدم زنان شروع به حرکت کرد. دیکش شیهابه لباس یدست

 .دیرسیسوزان و آزاردهنده به نظر م اریبس دیخورش یبود و گرما یامروز آفتاب هوا

 !ندیایب رونیاز عمارت ب توانستندینداشت اما پرهام و آدام نم یاو که مشکل یبرا

 عمارت شد. اطیح ییجلو یرا بغل کرد و وارد محوطه شیهاشانه

 همانا... تابیو ب لگونین یجفت چشم آب کی دنیبلند کردنش همانا و د سر

و نتوانست قدم از قدم  دیچسب نیبه زم شیکه بود هر دو پا ییحبس شد و جا سویآ ینهیدر س نفس

 بردارد.

 یو نگاه دلتنگش در قهوه دیانگشتانش لغز یال به ال اریکه دست د دیایخواست به سمت او ب لگونین

 ان او قفل شد.سرد چشم

و بدون خبر  سویانداخت و بدون نگاه کردن به آ نییآورده باشد سرش را پا ادیرا به  یزیکه چ انگار

 از کنارش گذشتند و وارد عمارت شدند. اریاو همراه د یداشتن از قلب مچاله شده

تا  دیرا مال شیو گلو دندیکه دوباره به او دست داده بود پر یاز فشار غم و حالت عصب سویآ یهاپلک

 راه نفسش را باز کند.

 اندازه از او سرد شده باشد. نیتا ا لگونیدرک کند که ن توانستینم

 به خود آمد و به سمت عمارت رفت. تیآفرود یهاصدا زدن با

کامال  اطیکرده و ح لیامروز را تعط ناتیهوا تمر یبه دستور پرهام و بخاطر گرما دیجد سرپرست

 بود. یخال
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 .ستادیا شیپا تند کرد و جلو تیفرودسمت آ به

 بود. یآشفته و عصبان تیآفرود

 یزیچ نیهمچ تونمیاول رو موقتا عوض کنن؟ من نم یکه بانو یچ یعنیالماس؟  گهیم یزن چ نی_ا

 رو قبول کنم...

 .میندار یاگهید ی_آروم باش آفرو. فعال چاره

 شد. کشیاو را گرفت و نزد یبازو تیآفرود

 گفت: نگران

 یرو بسپر زیهمه چ ؟یخودتو بدبخت کن یخوایم یدست ی... دستسویآ ستیبردار ن یشوخ هیقض نی_ا

 اشتباهه الماس... نیا ؟یرو از خودت سلب کن اراتیبه اون زن و اخت

 دلشوره دارم... یکاف ی... خودم... به اندازهکنمی_آفرو خواهش م

 کرد. ینچ نیآفرود

 و با دست به در اشاره زد. دیکش کنار

 هم پشت سرش آمد. تیناراحت وارد عمارت شد و آفرود سویآ

 زودتر از همه در تاالر حضور داشته باشد. دادیم حیترج

 اول بودن را آموخته بود. یکه از االن خوب راه و رسم بانو رکیز یمانترا مثل

 ص خودش نشست.مخصو یصندل یرا تا آخر رفت و آنجا رو یزنان تاالر خال قدم

 بار بود...؟! نیآخر نیا

وارد تاالر شد و چشمش به او در آن باال افتاد دندان  رهیمد ئتیاز زمان ه یکیدوشادوش  یوقت مانترا

 رفت. یاغرهو چشم دییسا

 و تکان نخورد. اوردیخود ن یبه رو یزیچ سویآ

 بزرگ نشستند. زیو دور م دندیکم همه رس کم

 .کردیرا خفه م سویآ یاول کار نیهم یمانیو پش استرس

 شروع جلسه را اعالم کرد. یمطمئن دوخت و با نگران یخود را به ماهانا شیپر تشو نگاه

 یبا دست پر آمده است که آنطور فاتحانه رو کردیفکر م دیدیخودش م گاهیکس که او را آنجا در جا هر

 .دهدیلم م اشیصندل

 بودند... شهیاز هم تریاو خال یهابود و دست هیقض نیبرعکس ا قایدق اما
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 ادیفر یو با فرسودگ دیرا مال اشیشانیطرفداران خودش و مانترا بحث دوباره باال گرفت پ انیم یوقت

 زد:

 .هی_کاف

 بار پلک خواباند. کیقرص کردن دل او  یدوباره بر فضا حاکم شد و ماهانا برا سکوت

 گفت: مقدمهیو ب دیکش شیهابه لب یدست سویآ

 خودم بانو مانترا بدم. یارشد رو به خاله یچند ماه و به طور موقت مقام بانو یبرا خوامیم_من 

و  دندیرقصیچشمان او م شیحبس شد، همه و همه پ نهیکه در س ییهاکه گرد شد و نفس ییهاچشم

 .کردندیم شتریرا ب اشیدرماندگ

 شانیاز جا یتیاشتند با خشم و نارضاآنها خبر ند میتصم نیاز دوستان خودش در محفل که از ا یاریبس

 بلند شدند و سر و صدا به راه انداختند.

بر  یزده بودند تا مدرک یمدت به هر در نیدر ا هاچارهیچون ب داد،یحق را تمام و کمال به آنها م سویآ

 !کردیم میاش تقدرا به خاله یرهبر گاهیجا یکنند و او حاال آنجا نشسته و دو دست دایمانترا پ هیعل

 بلند شد. شیساکت شدند و او از جا یحرکت دستش همگ کی با

 ...خوردیماهانا در گوشش زنگ م یهاحرف

... ستیشکست خوردن ن شهیهم دنی... الماس... عقب کشمی... مجبورمیفتیپس ن میریبگ شیدست پ دی"با

 ردمت رو..."و هم م یهات رو مصون نگه داشت... هم بچهیرو بکن گمیکه م یالماس... اگه کار

 کس از آن خبر نداشت. چیدرونش برپا شده بود که ه یطوفان

پر از شک مانترا از سکو  یبه چهره رهیخ کرد،یکه وانمود به جسارت م یاسست و چهره ییهاقدم با

 را دور زد تا به مانترا برسد. زیآمد و آرام آرام م نییپا

 گفت: یقیو با نفس عم ستادیاو ا یصندل پشت

 چیمن ه دیو چه نکن دی. پس چه باور بکنرهیگینشات م میام به محفل و وفادارمن از عالقه یطلب_قدرت

خودم  یبا فرصت دادن به خاله خوامیرو بخاطر حرص و طمع خودم نخواستم. حاال هم م یوقت رهبر

و  رنیقرار بگ گاهمیتا بانو مانترا در جا کشمیچند ماه کنار م یشما ثابت کنم. من برا یبه همه نویا

 کنن! یرهبر

 هم شوکه شده بودند. رهیمد ئتیه یاعضا یحت

 هیبق یول زدندینم یبودند و حرف دهیچهره در هم کش یتیشان خبر داشتند فقط با نارضاکه از نقشه ییآنها

 .ستندینگریرا م سویناباورانه آ

 از آنها نداشت. یآلود مانترا هم دست کماخم یافهیق

 که به سمتش دراز شده بود گرفت و دودل بلند شد. را سویآ دست
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 او را به سمت سکو برد. یلبخند ظاهر کیبا  سویآ

 و با دست به آن اشاره کرد. ستادیباشکوهش ا یصندل یجلو

 :دیکش ادیاز داخل جمع فر یکس

 !ستیعادالنه ن نی_ا

 .ردیمقابل دوستان خودش هم قرار بگ خواستینم سویآ

 و با نرمش گفت: دیرو چرخ نیا از

خود  یقضاوت رو بذارم به عهده خوامیبخاطر محفله، باشه؟ من م نی... ازانیعز کنمی_خواهش م

سوق بده پس حق  شرفتیواقع بشه و محفلو رو به پ دیچند ماه مف نیشما... اگه اقدامات بانو مانترا در ا

 داره! یرهبر

 و چشم در چشمان براق مانترا ادامه داد: برگشت

خاله جان... بعد از چند ماه من و  دیریثابت کردن خودتون به ما در نظر بگ یفرصت برا هیرو  نی_ا

. در آخر اونا هستن که میذاریخودشون م یو قضاوت رو به عهده میستیایها مآدم نیا یهمه یشما جلو

 و مقامه... گاهیجا نیا قیال یچه کس رنیگیم میتصم

 نشاند. یصندل یمانترا وارد کرد و او را رو یشانه یبر رو یفشار

 ...اشیغرور و بزرگ زیکوچک و ر یهادرون شکست و تمام وحودش پر شد از تکه از

 نشاند... یصندل نیا یرا رو زانشیقاتل دوستان و عز او

 ...دیکشیم رانشیکه م یدرد مصبب

 خود نشاند! یرا بر جا تیدشمن بشر نیتربزرگ او

 بود. یحتم ختنشیآن دستش انداخت وگرنه فرو ر یرا گرفت و وزنش را رو یآورد که صندل شانس

که در آن گرما سرد سرد شده بود برگشت و جمع  یو تن کردیضربانش را احساس نم گریکه د یقلب با

 را نگاه کرد. شیروروبه رانیح

 :دیشداد ک یانیبلند شد و با نگاه گر انشانیاز م یدختر چشم آب ناگهان

 _ماماااان!

 یسوز صدا یکند ول دایپ یاقانع کننده لینهفته در لحن او دل یدیعجز و ناام ینتوانست برا سویآ

 خودش هم بغض دواند و با مکث گفت: یبه گلو لگونین

 _بله؟

 .زدیمو نم واریچنان رنگ عوض کرده بود که صورتش با گچ د ارید
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 بکشد. نییکرد او را پا یچنگ انداخت و سع لگونیدست ن به

 .داشتیبرنم سویچشم از آ لگونین اما

که  ییرا از دست داده و در برابر چشمان او گاهشیجا یراحت نیقبول کند که مادرش به هم خواستینم

 .ردیپذیشکست را م نگونهیا دانستیرا م هاقتیاز حق یاریبس

 باز کرد... دهان

 ...دیبگو کندیم ینیباز کرد تا هر چه بر دلش سنگ دهان

 آن مدارک را رو کند و خودش شهادت بدهد اما... کیبه  کیباز کرد تا  دهان

در قلبش فرو رفت و مهر سکوت به  یریمثل ت سویمانترا از پشت سر آ یدهیهشدار دهنده و در نگاه

 لبانش زد.

 هق زد. سیخ یشکمش گذاشت و با صورت یدست رو اریاختیب

 دند؟یدیبود که م یچه عدالت نیا

 باشد... سویخوردن آ نیبه زم ینه آنقدر که راض یول کرد،یم ینیآراس هنوز هم بر دلش سنگ درد

 با التماس گفت: دوباره

 _مامان...

 دردمندانه چشم فرو بست و رو از او گرفت. سویآ

 شد. رهیوا رفت و با دهان باز به او خ اشیصندل یرو لگونین

فرو  یدلش هر افتیسر افکنده و مغموم  زیم یاو را انتها یتکند و وق دایچرخاند پرهام را پ چشم

 .ختیر

 افتاد؟؟؟یم یداشت چه اتفاق یتاالر لعنت نیا در

 گفت: یرا صاف کند و با تان شیکرد تا صدا یاسرفه رافائل

 بانو الماس؟ نی_شما... مطمئن

 .دیرسیبه نظر م یگریتر از هر وقت دحاال مصمم سویآ

 ی. درسته که عذاب وحشتناکیو صبور باش یپس بکش زهایچ یسر هیحفظ  یبرا دیبا ی"ماهانا: گاه

به  یبه خرج بد یبردبار یاومده و مجبور شیکه برات پ یشد، اما اگه از فرصت یرو متحمل خواه

که یکرد و زمان یدوباره احساس قدرت خواه یشیاز جات بلند م یوقت ،یشکل ممکن استفاده کن نیبهتر

جلودارت  تونهینم یزیچ چیه گهیداشت و د یخواه یشتریبار جسارت ب نیا یشیم یبازدومرتبه وارد 

 ..."یکن دایدست پ یتا به هدف واالتر ا،یجاها کوتاه ب یبگذر، بعض زهایچ یباشه... از بعض

 سر تکان داد. تیمحبوس کرد و با قاطع نهیلرزانش را در س نفس
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 بود... شیهابخاطر بچه نیا

 گفت: یهمه دستش را باال برد و جد رتیحدر کمال  ماهانا

 موافقم! شنهادیپ نی_من با ا

 .کردیرا جمع م رهیمد ئتیه یاعضا یباز مانده یهادهان دیبا یکی

از مخالفان سرسخت مانترا، االن زودتر از همه اعالم  یکیباور کنند که  توانستندیکدامشان نم چیه

 .گرفتینم سویآ میتصم هیعل یاجبهه چیو ه کردیموافقت م

 را باال بردند. شانیهاو آنا هم دست امیلیاز او آدام، و پس

 .ستادندیایم مشانیتصم نیا یپا یماهانا مطمئن نبودند، ول یبه اندازه دیشا

ملکه  گاهیاز جا سویآ قهیرا به هوا بلند کردند و در عرض پنج دق شانیهابزرگان دست یهیکم بق کم

 شد. دهیکش ریبودنش به ز

 تالش بر حفظ آن داشت گفت: یکه به سخت یو با لبخند ستادیمانترا ا یسر صندل پشت

 خاله جان. گمیم کی_تبر

 بود. یته ی"خاله جان" آخر حرفش از محبت و کشش آن

 لرزاند. شیادا شد که مانترا را هم در جا یزاریو ب یحسیبا ب آنقدر

بد جلوه نکند و در همان حال  هیبه لب بنشاند که در نظر بق یو قدردان یداد لبخند معمول یهم سع مانترا

 با زمزمه گفت: سویبه سمت آ دنیبدون چرخ

 تو سرته الماس؟ ی_چ

 !؟یخواستیرو نم نیکن... مگه هم ی... فعال پادشاهیچی_ه

 زد. رونیاز تاالر ب یبلند یهااز آغوش سلما با قدم انیآمد و بعد از گرفتن ل نییسکو پا از

 .شدیم نینقش بر زم ماندیهم آنجا م گرید یقهیدق کی اگر

 را به اتاقش رساند و وسط آن به زانو افتاد. خود

 وار نجوا کرد:محکم به خودش فشار داد و مجنون کردیم هیرا که بلند بلند گر انیل

 هام...هام... بخاطر بچه_بخاطر بچه

 انیبر سر و صورت ل یتابیشدند و او با ب یاز چشمانش جار وقفهیپست سر هم و ب یداغ قطرات

 بوسه زد.

 بغض تکرار کرد: با

 هام...هام... فقط بچه_بخاطر بچه
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و هم مردمت رو. هر دو  یهات رو مصون نگه داشتهم بچه یرو بکن گمیکه م ی"ماهانا: اگه کار

 ..."یطرف رو نجات داد

 .کردیاو را نگاه م سیصورت خ یآرام شده بود و با حالت گنگ کبارهیبه  انیل

 کرد: هیفشرد و واگو اشنهیدوباره او را به س سویآ

تو  ونیرو مد امیزندگ یهای... خوشریدستم رو بگ نیخودت بهم صبر بده... خودت بعد از ا ای_خدا

 یکه جز تو پناه یدونیام باز کن... مروزها رو هم خودت از سر من و خانواده نیا انیبودم... شر و ز

 هم با تو... زیاز تو، همه چ زمیندارم... همه چ

 تخت رفت. یرو یکه دلش آرام گرفت بلند شد و به سمت تخت ساک بچه یکم

تخت  یاندکش مشخص بود سلما آن را آماده کرده است برداشت و رو یکه از گرما یریش یشهیش

 نشست.

 .دیچسباند و سر او بوس انیل یرا به دهان باز شده شهیش نوک

 نشان خواهد داد... یاگر با خبر شود او امروز چه کار کرده است چه واکنش نیکه آرشاو دانستینم

 خواهد کرد. تشیبدون چون و چرا حما شهیمطمئن بود که مثل هم اما

 داشت... ازین کانشینزد تیواقعا به حما االن

 .امدیو اعتراض ن ادیداد و فر یبرا یچه منتظر ماند کس ار

از دهان و دستان کوچکش، او را  ریش یشهیبه خواب برود و بعد از جدا کردن ش انیکرد تا ل صبر

 آمد. رونیاش گذاست و از اتاق بداخل گهواره

 همه آنحا بودند... ،یبل

 شان...و سرزنش و ناباورانه اسیپر  یهابا آن نگاه همه

 بود... دهیبه گوش همه رس خبر

 تر شد.خلوت یدر کم یو پادرا اعضا را از راهرو متفرق کردند و جلو کارن

 جدا شد و به سمت آنها آمد. کردندیکه تازه داشتند تاالر را ترک م رهیمد ئتیاز گروه ه ماهانا

 بود. یو راض روزمندانهیبر خالف ظاهر همه پ اشچهره

 و با افتخار گفت: ستادیا سویآ یجلو

 !یرو گرفت میتصم نی. تو بهترزمیعز ینیبیکارت رو م نیا یجهینت ی_به زود

 اما به شدت آسوده خاطرم... شهیدر پ یسخت یچه روزها دونمینم نکهیآرومم ماهانا... با ا یلی_االن خ
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که  دونهیتو رو گرفته. خودش خوب م یچند ماه جا یدخترم. مانترا فقط برا یباش نطوریهم ا دی_با

بده. تو  رهیمد ئتیکنه و بهونه دست ه ادهیمخفل پ یتو ذهنش رو رو راتییها و تغاز االن نقشه تونهینم

لغزش  هی منتظرو  مینیبش دی. حاال بایو به اون منتقل کرد یخودت برداشت یاالن فشار رو از رو

 !میاز اون زن باش کیکوچ

 زد و سر تکان داد. یازهیانگیو ب رمقیلبخند ب سویآ

 و سر او را به سمت خود برگرداند. ستادیکنارش ا امیلیو

 و گفت: دیرا بوس اشیشانیپ پدرانه

 .میکنیم تتی_ما هنوز حما

 گفت: ریدلگ هاندا

 بانو؟ دیافزاراالن شما فقط آتش یعنی_

 کرد. دییسر تکان داد و تا سویآ

 .زمیعز نطورهی_هم

 در آغوش غم و اندوه فرو برود. نیاز ا شیهاندا را به خود فشرد و اجازه نداد ب پادرا

 گرفت. شتریرنگ ب سویآ لبخند

 دهید انشانیم یسست یاو ذره زدیخوب رود که عشق، عالقه و محبت همچنان در جمعشان موج م چه

 .شدینم

 باشد. انیاحترام از سلما خواست که به اتاقش برود و مراقب ل با

 وارد اتاق شد. عیسر زدیآنها اشک چشمانش نر یجلو نکهیا یهم برا او

 با او جشم در چشم شد. ادیز یاز آن فاصله سوینفر از تاالر خارج شد و آ نیمانترا آخر باالخره

 و سراسر انجماد... احساسیهر دو هم ب نگاه

 :دیچیمثل صاعقه در هوا پ ارید یزده  بتیمص ادیو به اتاقش برگردد که فر ردیرو بگ خواست

 ...لگوووونی_ن

 

 

 

 .گشتینظر انداختن ساده هم به پشت سرش برنم کی یو برا دیدویتمام سرعت م با
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فشرده  اریتوسط د گریکه د یدرختان و دست یعمارت در ال به ال یگم شده یوارهایو د یآب آسمان

 .آوردیبه چشمش م شتریرا ب یحس آزاد شدینم

 .ستین یرفتن راض نیچرا از ته قلب به ا دانستینم اما

 بلند شده بود. اشهیگر یصدا

 .دیکش شتریدستش را گرفت و ب هلن

 ...لی_عجله کن ن

 و ضجه زنان گفت: ختیر شیبه پاها یشتریقدرت ب لگونین

 کرد... چارهیزد... مادرم رو ب نی_اون کار رو کردن هلن... مادرم رو زم

 .ستادیهم از حرکت اافتاد و هلن  نیزم یرو جانینفس نفس زنان و ب وقفهیب دنیدو قهیاز ده دق بعد

دست او  آمدندیبه سرعت به دنبالشان م اطیبود چند نفر پس از خروج آنها از ح دهیکه د چارهیب دختر

 را گرفت و با التماس گفت:

 ...زمی... تو رو خدا عزرسنیاالن م لگونی_پاشو ن

 .آمدندیلحظه هم بند نم کی لگونین یهااشک

 شد هلن...... مادرم بدبخت دنی_به هدفشون رس

پس پاشو بدو... قبل از  ؟یفرار کن اریاز دست د یخوایم یگفتی... مگه نممیادامه بد دی_باشه بلند شو با

 کنه... داتیدوباره پ نکهیا

 او را گرفت را چنگ زد. یبرخاست و شانه شیاز جا یبه سخت لگونین

 .دادندیبه دور شدن از عمارت ادامه م همچنان

 :دینال یبا سرگشتگ هلن

 لگون؟ین انیکه پست سرمون دارن م نی_اونا ک

 ... مانترا...ی_آدم... آدما

 دارن؟ اریبه تو و د یمانترا چه ربط یآدما ؟ی_چ

 شیاز پ شیشد برق از سر هردوشان پراند و هلن را ب دهیجنگل شن یگلوله که در فضا کیشل یصدا

 نگران کرد.

 .دندیشنیقبلش م قیتر از دقاواضحرا  شدندیم کشانیرا که نزد ییادهایفر یکم صدا کم

 :دیشد و با خشم غر دایاز پشت سرشان پ یمرد بلند قامت باالخره

 ...نیستیی_وا



 

 behtarinromanha.irبرای دانلود جدید ترین رمان ها به وبسایت بهترین رمان ها مراجعه نمائید .                                     943

 اشر : بهترین رمان هان                          ندوری: زهرا با سندهینو                   طوفان)جلد دوم ماه خاموش( راثیرمان: م

 و گفت: دیچیدر جنگل پ یاآلود زنانهپر ابهت و غضب یصدا نیطن ناگهان

 !نی_سراتون رو بدزد

 که بودند او را هم با خود نشاند. ییرا گرفت و همانجا لگونین یهابه سرعت شانه هلن

 کنندگانشان نشستند. بیتعق ینهیدر س یدر هوا رها شدند و همگ یمتعدد یرهایت

 گفت: ینداشت بلند کرد و با خوشحال دنیدو ینا گریرا که د لگونیهلن دوباره ن دیصداها خواب یوقت

 ...میدی... رسای_ب

درختان  انیاز دختران کمان به دست احاطه کرده بودند از م یکه اطرافش را گروه ییمو طال یزن

 .ستادیآمد و منتظر آن دو ا رونیب

را گرفتند و  حالیب لگونیبغل ن ریبه کمک هلن شتافت و هر دو ز یگریآنها دختر د دنیمحض رس به

 .دندیکش یبه داخل غار

 آمدندیتران گروهش به دنبالشان مکه پس از آنها وارد غار شده بود و پشت سرش هم گروه دخ دایتیآم

 با حرص گفت:

االن  نی... چون همنیداشته باش ومدنیکه دنبالتون م ییهااون آدم یقانع کننده برا لیدل هی_بهتره 

 دوست ندارم با الماس طرف بشم... چیمن چهار نفر رو کشتن و من ه یدخترا

 .زدیم یاش به سرخاز شدت نفس کم آوردن چهره هلن

 زده گفت: شتاب

 بانو نبودن... ی_نه... نه... اونا از آدما

 .دندیرس یباز و شلوغ یو خم غار باالخره به فضا چیاز گذر از پ بعد

 سرش نشست. یپهن شده بود خواباندند و هلن باال یدرخت ریکه ز یریحص یرا رو لگونین

 او را لمس کرد. یعرق کرده یشانیرا گرفت و پ لگونیدست ن نگران

 خوبه؟ _حالت

 ام..._بچـ... بچه

 گفت: یبا کالفگ دایتیآم

 ...نجایا اریرو ب زادیبرو آتر الی_آ

 نهیاو را معا لگونیسر ن یآمد و بعد از متفرق کردن آنها از باال یسن و سال دار یول بارویز زن

 کرد.

 زد و گفت: یادرون شکمش مطمئن شد لبخند آسوده یو بچه لگونیاز سالمت خود ن یوقت
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 حالشون خوبه. ست،ین ینگران ی_جا

 کند. هیتا به درخت پشت سرش تک دیرا باال کش لگونیرها شد و ن اشنهیهلن از س یتنگ شده نفس

 بود. امدهیو حالشان کامل جا ن دندیکشینفس م یهنوز به سخت هاچارهیب

 .ستادیسرشان ا یو طلبکار باال یدوباره برگشت و عصب دایتیآم

 .خواستیقانع کننده م لیدل کی شیپ یقهیاتفاق چند دق یبرا

 گفت: یبه هلن با آزردگ خطاب

 بودن؟ یدوستت؟ پس اون مردها ک یبرا هیمعمول یپناهندگ هی ی_مگه نگفته بود

 گفت: کبارهیآب دهانش را فرو خورد و به  لگونین

 بانو الماسم. ی... من دختر خوندهستمی_من فقط دوستش ن

 کرد. یابه عقب برداشت و هلن ناله یزده قدم رتیح دایتیآم

 رنجش گفت: با

 ...لین یکنیمن بدتر م یوضع رو برا ی_دار

 :دیغر دایتیآم

 ...نی... من رو تو دردسر نندازنیاالن برگرد نی_هم

به دست آورده  یادیامن بود جسارت ز شیو مادرش و جا اریدور از دسترس د گریحاال که د لگونین

 بود.

 به چشمان او زل زد و گفت: میمستق

 ...نیبمونم به مادرمم لطف کرد نجایاومدن دخترم ا ایمن تا به دن نی_اگه اجازه بد

 ببرش... نجایهلن زود بلندش کن و از ا وانه؟ید یدختره ی_چه لطف

 نیکنیم تمیکه حما نی... فقط بهم قول بدگمیپناه آوردنم به شما رو بهتون م لی... من دلنی_نه صبر کن

 ...میمرد رونیب میپامونو بذار نجایام از ا... من و بچهدایتیبانو آم

 داد. رونیتر شد و کالفه نفسش را بنرم یآخر او کم یبا جمله دایتیآم

 و گفت: ستادیا نهیبه س دست

 ؟یها فرار کردبودن؟ چرا از انسان ی... اون مردها کنمی_بگو بب

 نشون؟یشناسیبودن... م_اونا... اونا افراد مانترا 

 دنبال تو باشه؟ دیکه نشناسه؟ خب مانترا چرا با هیرو ک ی_اون زن موذ
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بهتره  ای... فتهیبه خطر م تشیکه اگه زبون باز کنم و بگم موقع دونمیازش م ییزهای_چون من... من چ

 ...شهیانداخته م رونیبگم درجا از محفل ب

 و ترس گفت: یجیبا گ هلن

 ...یفرار کن اریاز دست د ییخوایم یتو که گفت ی_ول

 گرفت. یبا عذاب نفس لگونین

 زد و رک گفت: ایرا به در دل

 پسر مانتراست... اری_چون د

 

 

*** 

 

اش زنده ارمیب رشی... چون اگه من اول گیکن داشیاحمق... به نفعته که هر چه زودتر پ ی_پسره

 !ذارمینم

 از باغ خارج شد. نیو برافروخته و خشمگ دیکوب ارید ینهیبا دست تخت س مانترا

 .ستینگرینقطه م کیماتش برده بود و فقط به  ارید

 اش...شده مالیاعتماد پا الیبه فکر منافعش بود و در خ مانترا

 .کردیرا درک نم نیگردن درون منجالب افسوس و حسرت فرو رفته بود و مادرش ا تا

 خار شده است... یرتیاز او شکسته و چه غ یکه چه غرور کردینم درک

 .کردیرا حس م یداردرد مبهم و ضربان اشقهیو در شق دیکشیم ریت سرش

 کرد. اشیشانیرا قفل پ شیهالرزانش را باال آورد و پنجه دست

 ترکش کرده بود... لگونین

 :کردیدر ذهنش نجوا م ییصدا

 ..."یریگیاز همون دست پس م ی"از هر دست بد

 مثل بمب عمارت را ترکاند. سویآ یصدا

 .دیکه چهار ستون بدنش لرز زدیم ادیرا فر ارینام د تیبا خشم و عصبان چنان

 .گردندیو چشمانش به دنبال او م ستادهیعمارت ا یورود یکه جلو دیدیدرختان او را م یال به ال از
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 ... پس بهتر بود خودش برود.کردیم شیدایکه پ باالخره

 .ستادیجلو رفت و مقابل او ا ریو سر به ز شرمنده

 .کردندیرا درمان نم سویها درد آحالت نیا اما

 شدن به او را نداشت. کیجرات نزد یدر آن لحظه انبار باروت بود و کس سویآ

 بلندش بر سر او آوار شد: ادیفر

 اااار؟ی_دختر من کجاست د

 و زمزمه مانند گفت: دیبه صورتش کش یکالفه دست ارید

 ...دونمی_نم

 اضافه کرد. سویبه آتش آ زمیآب، ه یجا

 ؟یداد یبگو دخترم رو کجا فرار اریمنو باال ن یاون رو اریکجاست؟ د لگونین یدونیتو نم ؟یدونی_نم

 باال آمده بود! شیاالنش هم آن رو نیهم البته

 به سمتش هجوم آورد. سویکه آ کردیمنگ نگاهش م ارید

 او را گرفت و بلند گفت: یقهی

پر و بال من بزرگ  ریز نجای... پسر تو چه مرگته؟ ایکنیرو ازم دور م لگونین دمیدی_فکر نکن نم

 تو چه مرگت شــده؟ ،یشده بود

 ولش کن! سوی_آ

فاصله داد و  اریاو را از د یآمده بود با تند رونیاز عمارت ب سویآ یصدا دنیکه تازه با شن پرهام

 غضبناک گفت:

 بدبخت هوار نکش! نی_خودت رو کنترل کن، سر ا

 او مشت زد و با زجر داد زد: ینهیبه س سویآ

... من پروشام رو خوامیمن دخترم رو م نمش؟یبیآسمون نم نیا ریچرا ز ا؟ی_دخترم کجاست لعنت

 ...خوامیم

 را هم وحشت زده کرد. اریحال رفتنش د از

 .دیرا در هوا گرفت و باال کش حرکتشیبدن او انداخت و جسم ب ریدستانش را ز عیسر پرهام

 .سوزاندیپوست پرهام را هم م اشیآتش داغ بود و داغ یکوره کیمثل  سویآ

 تخت خواباند. یاو را به اتاقش برد و رو هراسان

 حضور نداشت... نجایرفته بود و ا لگونین یهم در پ نیآرشاو
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 زد. سویصورت آ یتانش آن را قطره قطره بر روپر کرد و با انگش یآب سرد وانیل

 .گفتیم انیو هم هذ کردیم هیباز بودند و هم گر مهین سویآ چشمان

 حال پرهام را خراب کرد و باالخره طاقت از کف داد. شتریب شیهاناله

 زد. رونیچراغ قوه از عمارت ب کیشد و بعد از برداشتن  بلند

 در حال غروب بود. آفتاب

 او را هم نگران و درمانده کرده بود. ندیآسمان بب نیا ریرا ز لگونین توانستینم سویآ نکهیا

 و وسط جنگل نعره زد: دیکوب یدرخت یحرص چراغ قوه را به تنه با

 دختر؟؟؟ یهست یکدوم گور لگونی_ن

 خون او را حس کند؟ یبو توانستینکرده مرده بود پس نم ییخدا اگر

 زنده بود... حتما

 نه... اما

 !شدیختم نم یزیها که به خونرمرگ یهمه

 را نگاه کرد. کشیاطراف تار فیداد و بالتکل هیتک یدستش را به درخت زانیرو عرق مبهوت

 نگذاشته بود... بینصیو کلمات درشتش ب تیهوتن هم زنگ زده بود و او را هم از عصبان به

 دختر نداد؟ نیخودش حواسش را به ا چرا

 ده بود؟!سرش مگر قول ندا ریخ

 :دیزد و نال یاز سرزنش کردن خود چرخ خسته

 ...یی_دختر تو کجا

 کل عمارت آرام و قرار نداشت. لگونیشدن ن دیشب به لطف ناپد آن

 .کردیم یشان نشسته و از اضطراب خودخورمانترا هم به دور از چشم همه یحت

 برسد و لب باز کند تمام دودمانش به باد خواهد رفت. سویکه اگر آن دختر به آ دانستیم

 ییجا کیکه آن دختر  شدیخوشحال م کرد،یداشت دق م لگونیکه از تصور مرگ ن سویبرخالف آ او

 از شرش خالص شود. شهیهم یکلکش کنده شده باشد و برا

 ا واژگون کرد.با سر و صد شیاتاق زد و آن را به همراه گلدان رو یگوشه یچوب زیم ریز یاضربه

بارش نشسته  یو آماده یآسمان ابر یبه تماشا یداخل غار ان،یدورتر با چشمان گر لومترهایک لگونین

 بود.
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 بود. ختهیبد بود که آسمان را هم به هم ر یلیخ سویحال آ حتما

 .کردیداخل رود پرت م هدفیها را بنشسته و سنگ یتخته سنگ یقار رو یدهانه یجلو هلن

را  نشانیب یبود که سکوت چند ساعته یزیجوش و خروش آب آبشار کنار غار تنها چ یصدا

 .شکستیم

 رمق نداشت چشم باز کند. گریکرده بود د هیبس گر از

 زاللش را بست. ییایو چشمان در دیاز جنس پشم دراز کش راندازیز یغار رو یگوشه

 عادت نکرده بود... زادهایپر یبه نوع زندگ هنوز

 :دیغار شن رونیمغموم هلن را از ب یصدا

 ارن؟یتر براحت زیچ هی_بگم برات 

 جواب داد: خفه

 دوستات رو تو زحمت بندازم...  خوامیباشه... نم ینطوری_نه... خودم خواستم ا

 خودش. کیجا نزد هی یکه گفت بر دایتیکردن خودت؟ بانو آم تی_با اذ

 دشوار و پر مشقت عادت کنم. یزندگ نیابه  خوامیدادن به خودم م ی_تو فکر کن با سخت

 است. یناراض نجایاو در ا تیبود که هلن از وضع دایپ

 گفت: یمثال شاک یاافهیجا بلند شد و با ق از

 یزندگ یکه بفهم ییجا هیبلند شو ببرمت  یینجایبار؟ حاال که امشقت یگیما م ی_تو باز به نوع زندگ

 ...لگونیبلند شو ن! ستین یو گوش نترنتیو ا ونیفقط تلوز

 بلند کرد. شیزور دست او را گرفت و از جا به

 دلخور بود. لگونیساکت از ن ینقطه نیغار کوچک و به درد نخور در ا نیاول هم از انتخاب ا از

را  شیهاحرف یهمه دنشانیبا د لگونیداشت که مطمئن بود ن یشماریب زیانگشگفت یهاییبایز نجایا

 !ردیگیپس م

 و در امتداد رود کنار هم به راه افتادند. دیکش نییها پارا ازصخره او

 تاب دشت را نقطه نقطه روشن کرده بودند.شب یهاکرم

 یو سر و صدا آمدندیها کمتر و کمتر از قبل به چشم مدرخت شدندیم ترکیچه که به آبشار نزد هر

 .خوردیبه گوش م یشتریب

 پر کرده بودند. یاکوچک و بامزه یاهآبشار را آلونک یرود جلو اطراف



 

 behtarinromanha.irبرای دانلود جدید ترین رمان ها به وبسایت بهترین رمان ها مراجعه نمائید .                                     949

 اشر : بهترین رمان هان                          ندوری: زهرا با سندهینو                   طوفان)جلد دوم ماه خاموش( راثیرمان: م

آنها شده  یمحو تماشا یادیمدت ز یبرا لگونیبودند که ن یدنیو د بایکوچولو آنقدر ز یچوب یهاخانه آن

 بود.

 .شدندیم دهیهمه جا د زادهایپر

 بودند. یو آب تن یها مشغول بازرود دختربچه لب

 .دندیخندیو م گفتندیبرافروخته شده حلقه زده بودند و م یهاگروه گروه دور آتش یاریبس

 آتش بودند. یهاشعله یگرم غذا پختن رو هایبعض

 در هوا پراند: لگونین

 !دیخواراهیشما گ دونمی_م

 .دیخند هلن

 _هاندا بهت گفته؟

 _آره...

 بخشه.و با آدما فرق داره، اما واقعا لذت هیسنت نجایا ی_درسته زندگ

 _از چه نظر؟

 ...یتا بفهم ای_دنبالم ب

 پشت آبشار شدند. یآبشار را دور زدند و وارد غار هیکنجکاو بق یهانگاه غیت ریز آنها

 .رفتیو پشت سر هلن جلو م کردیسمت چپش را لمس م سیخ یسنگ یوارهید رتیبا ح لگونین

 .دادیاصال آزارش نم یگوشش بود ول خیدرست ب ختیریکه از باال م یبلند و ترسناک آب یصدا

 .لرزاندیگوشش را نم یهاپرده یگرید یکه جز آن صدا آمدیخوشش م برعکس

 آورتر شد.شگفت زیتر رفتند و آبشار را پشت سر گذاشتند همه چداخل یوقت

روح را نوازش  یو موهوم بایز یصدا کیو  گرفتندیم یغار رفته رفته درخشش خاص یهاوارهید

 .دادیم

 بود. یزیچ نیهمچ ایها سنگ یاز ال به ال فیباد خف کیعبور  مثل

 را برده بود! لگونیهر چه بود دل ن یول

 و ناباورانه گفت: دیکش وارهایداخل د یسبز و آب یهابه سنگ یدست

 که نه؟! ستنیزمرد ن نای_ا

 سر تکان داد. طنتیزد و با ش ییبایلبخند ز هلن
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 .شهیم دایهم پ اقوتیجاها الماس و  یبعض ؟یدی_کجاشو د

 :دیکش غیج لگونین

 رفته! یپولدار شد یداشته باش نایتا از ا... چهار پنجشهی_دختر باورم نم

 .میدینم یتیاهم اتیما به ماد نجایانسانهاست. ا یای_اون مال دن

 !گهید نی_عقل ندار

 لگوووون؟؟؟ی_ن

 کرد ابرو باال انداخت. یاخنده لگونین

را خلق  ییبایموجود در غار، مناظر ز یها و مواد معدنصخره یریگشکل ،یمتماد یهاطول سال در

 کرده بود.

شود و همچون  دهیغار تراش نیدر سراسر ا یاو هنرمندانه بایز یهاآب باعث شده بود صخره شیفرسا

 .ردیقرار بگ دیتابلو در معرض د

داشته در داخل  انیآب جر رینظیغار هم بخاطر درخشش ب یهاوارهید یزدن سنگ و بلورها برق

 غار بود.

 یو تماشا دنیدراز کش یبرا دادیپهن کرده بودند و جان م یراحت یراندازهایاز غار را ز یقسمت

 ...یسقف آهک یانعکاس آب رو

 غار را از نظر گذراند. یجا یهمانجا نشست و با چشمان درشت شده جا لگونین

 آنجا شده بود... یالعادهخارق ییبایز محو

 و مغرور گفت: روزمندانهیو پ ستادیا نهیدست به س لنه

 بده؟ نجایا یگی_بازم م

 _من غلط بکنم...

 در برابر فشار خنده نتوانست مقاوت کند. هلن

 را بغل کرد. شیاو نشست و زانوها کنار

 داد. هیغار تک سیسرد و خ یوارهید به

 راحته تا جسمت! شتریروحت ب نجایدوسش دارم. ا نقدریا نجای_من بخاطر آرامش ا

 ...یقشنگه هل یلی_خ

 او قرار داد. یشانه یسرش را کج کرد و رو لگونین

 شد. شیروخاص روبه یهمان حالت مشغول نگاه کردن منظره در
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 را عوض کند. شیو حال و هوا اوردیواقعا خوشحال بود که توانسته لبخند به لب او ب هلن

 داد و با آرامش چشم فرو بست. هیرا به سر او تک سرش

 ...دادیعادت م دیرا با لگونین یراست به

 

 

 

 نه... سویآ یاما برا دیرسیبه نظر م عیسر هیاز نظر بق دیروزها شا گذر

که صبح را تا شب شدن و شب را تا سحر کردن او را  کردیم هیتشب یرا به حرکت الک پشت کند آنها

 .کردیم حالیکالفه و ب

 بود... دهیلبخند او را ند یکس گرید لگونیشدن ن دیداز ناپ بعد

 بودند. دهیرا هم ند ارید لبخند

به چشم  تشیو جذاب یجوان گریشده بود که د زیانگو حزن دهیو صورتش تک دهیچنان خم شیهاشانه ارید

 .آمدینم

 .بردیلذت را م تیبابت آن هم نها سویبود و از حال بد آ یراض لگونیمانترا برعکس آنها از نبود ن اما

را  سویو آ زدیبه جانش م یشین شدیرو مبا او روبه اطیدر ح ای دیدیرا در راهروها م سویوقت که آ هر

 .گذاشتیاز خشم و نفرت تنها م یموج انیم

 نیها را از سمت خود به سمت او کشانده بود خشمگچشم گاهشیکردن جا میبا تقد سویآ نکهیاز ا مانترا

 .کردیاستفاده را هم م تیبود، اما نها

بود که  یگریبه کشور د یجنگل یسوزآتش کی یبه بهانه سویفرستادن آ شیهاسوءاستفاده نیاز ا یکی

 .ختیرا برانگ یاریاعتراض بس

 ینگفت و برا یزیجز اطاعت نداشت چ یاافزار ساده بود و چارهآتش کیتنها  سویکه آ ییاز آنجا اما

 شد. ایاسترال یچند هفته راه

 خود آن کشور... یندهیاش و فقط با نماخانواده یاعضا بدون

 .شدیم صیبر گرفتن انتقام از مانترا حر شتریب فشیبه وظا یدگیمدت اقامتش در آنجا و رس تمام

 یچون به گفته کرد،یماهانا تحمل م یکننده دواریام یهاها را هم فقط بخاطر صحبتعذاب نیا یهمه

ناگهان نظرش عوض شده بود و عالوه بر  یقابل باور ریبه طور غ دا،یتیمآ ینیزم انیاو ارشد پر

 .دکنن یرا هم وارد باز سیکه آرتم کردندیتالش م تیبه همراه آفرود مان،یآن پ رفتنیپذ



 

 behtarinromanha.irبرای دانلود جدید ترین رمان ها به وبسایت بهترین رمان ها مراجعه نمائید .                                     952

 اشر : بهترین رمان هان                          ندوری: زهرا با سندهینو                   طوفان)جلد دوم ماه خاموش( راثیرمان: م

بنشانند و با اعالم  یشان را به کرسخواسته رهایآدام و پرهام هم توانسته بود در برابر ومپا ظاهرا

 موافقت کنند. مانینژاد با پ نیا یندهیخودشان به عنوان نما

 که با آراگون حلش نکرده بود... یفقط او مانده بود و مشکل انگار

 داشت. لگونیشدن ن افتهی یبرا یشتریب دیام گشتیبرم یوقت

 رو شد در هم شکست و باز هم حالش بد شد.او روبه یخال یدوباره با جا یوقت یول

 .دادیروحش را در ظاهر هم نشان م یریگذاشته بود که پ ریاو تاث یآنقدر رو لگونین یشدن ناگهان بیغ

 شده بودند. الیخیخسته و ب گریماندن د جهینتیو ب لگونیبعد از دو ماه جستجو به دنبال ن هایمحفل

 نیترکردن کوچک دایپ یو در دل جنگل به گشت و گذار برا زدیم رونیهر شب را از عمارت ب سویآ

 .گشتیبه خانه برنم دمدهیاز او تا سپ یرد

 نشانه... کیاز فقط  غیدر اما

و اشک در چشمان  شکستیو بغض خودشم هم م دیشنیاو را م یهاونیجنگل ناله و ش یآنسو لگونین

 .زدیدلتنگش حلقه م

و به گرفتن  آمدینم رونیکه در آن حضور داشت ب یامن یو از منطقه گذاشتیدلش م یپا رو اما

 .کردیخبرها از زبان هلن اکتفا م

 چیه یهم ب دایتیدر حرکاتش داشت و دختران گروه آم یشتریب اطیجلوتر آمده بود و حاال احت شکمش

 .کردندیمراقبتش را م یتوقع و چشم داشت

کرده بود  یمخف نهیکه در س ییاز خود و رازها یزیچ چیا ههنوز به عمارت رفت و آمد داشت، ام هلن

 .دادیبروز نم

با حرف زدن به او بفهماند که  کردیم یو سع زدیم یلبخند گرم و مطمئن سویآ دنیبار هم با د هر

 بر خواهد گشت. یروز کیزنده است و باالخره  لگونشین

او مچش را  یبردارد و وقت ارینگاه متنفر و پر از رنجشش را از د یجلو توانستینم یهر از گاه فقط

 .انداختیم نییسرش را پا گرفتیم

 یسع ش،ینسبت به خود و کارها رهیمد ئتیبه مرز حساس نکردن ه دهیتا حد امکان و نرس مانترا

 .اوردیبه وجود ب یجزئ راتییتغ کیدر عمارت  کردیم

 دهد. رییاز آنها را هم تغ یکی یببرد و حت نیهنوز جرات نداشت دست به قوان اما

 .خواستیرا نم مهینصفه و ن یرهبر نیا

 و ماهانا بدجور دستش را در حنا گذاشته بودند. سویآ

قشنگ و بزرگ عمارت نگاه  یاز باغچه یمیبود و با اندوه به خراب شدن ن ستادهیا اطیوسط ح سویآ

 .کردیم
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صاف و  نیبه زم ازیو آنها ن کنندیاز اندازه پر م شیرا ب اطیح اهیهمه گل و گ نیداشت ا دهیعق مانترا

 هموار دارند.

 بود... اسی یهابردن بوته نیاز ب شتریهدفش ب اما

 قلبش گذاشت. یدرختان نشست و دست رو زانیروسط برگ سویآ

 ...کردیدرد م یگریاز هر وقت د شاریروزها ب نیا

 گفت: یفیضع یبه آسمان کرد و با صدا یرنجور نگاه

 ؟ییپسرم اونجا ران؟ی_م

 .ستادیا شینفس نفس زنان جلو رانیآمد و پشت سرش م ییپا یصدا

 تا بلند شود. دیدستش را گرفت و کش عیحال بد او سر دنید با

 گفت: ناراحت

 .گردمی_مامان از صبح دارم دنبالت م

 ؟ی_کارم داشت

 _نه خب... نگرانت بودم...

 او را نوازش کرد. یمحزون لبخند زد و موها سویآ

 را که دوست ندارد انجام دهد. یکار اشیقلب لیقصد داشت برخالف م امروز

 گفت: دیزانو زد و با ترد رانیم یجلو

... اما یتو هم متنفر دونمیکه ازش متنفرم... م ییجا هیببرمت...  ییجا هی خوامی... من مرانی_م

 قراره که... نیاز ا هی... در واقع من مجبورم...قضمیمجبور

 کالم را از دستش گرفت. با آرامش حرف او را قطع کرد و رسته رانیم

 دستان لرزان او گذاشت و گفت: یرو دست

 آراگونه؟ ارویاون  شی_پ

 بهت زده نگاهش کرد و پلک زد. سویآ

 و سر تکان داد. دیاز حالتش خند رانیم

 .امیگرفتم باهاش کنار ب ادیشدم...  لیتبد ی... به چامیک دونمی... خودم مستمی_مامان من بچه ن

 ...ی_اما... آخه... چطور

 اونجا؟! میبر یبلند بش ییخوای_نم
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 .شدیحرص و اندوه احساس نم ،یتینارضا یاذره رانیم یصدا در

 است. ارزشیپا افتاده و ب شیموضوع پ کی نیکه انگار ا زدیحرف م یجور

 آزرده بود گفت: یکه از واکنشش اندک سویآ

 چیه هیقض نی... تو با ارهیتو رو از من بگ خوادیکرد... االنم م لیتو رو تبد نهیاون گرگ رانی_م

 !؟یندار یمشکل

 توقف کرد. شیهاچشم یصورت او را از نظر گذراند و رو یتمام اجزا رانیم

 شد. نیگذاشت و غمگ سویآ یگونه یدست بر رو ارادهیب

 مادر... کنهیاز شما دوا نم ی_مشکل داشتن من با اون مرد درد

 چشمانش را تار کرد. یاشک جلو یمچاله شد و پرده سویآ قلب

 درک و فهم باال را از پدرش به ارث برده است. نیا رانیخوشحال بود که م چقدر

 بایز یاز آرامش زیداد و انگشتانشان را در هم قفل کردند و هر دو لبر هیاو تک یشانیرا به پ اشیشانیپ

 شدند. یو آسمان

 فرزند بود... یبرا یتکرار نشدن یاواژه مادر

 او دوست نخواهد داشت... یرا به اندازه یزن چیهم ه ندهیکه در آ دانستیرا خوب م نیا رانیم و

 ...ستیگریو اندوهش را م دیخندیلبخندش را م د،یپرستیرا م سویآ او

 را بروز ندهد. یزیدر ظاهر چ شدیباعث م نیازن وصل بود اما مغرور بود و  نیجانش به جان ا او

 .رفتیعذر و بهانه حتما م یداد و قال، ب یچون و چرا، ب یب فرستادیاو را به جهنم هم م سویآ اگر

 نبود... یزیو گروه آراگون که چ قلمرو

 .دیو تاب خورده بود بوس چیرا که در انگشتانش پ سویآ یهارا جدا کرد، خم شد و پنجه سرش

 بود. دهیلرز سویبند بند وجود آ اشیفوران ناگهان نیا از

 لب زد: ناباورانه

 ران؟ی_م

 .دیدستانش گرفت و هر دو چشمش را بوس انیصورت او را هم م رانیم

 .آمدندیبند نم سویآ یهااشک گرید

 افتاد و با بغض گفت: هیبه گر زین رانیم

 نده... ی... منو دست هر کسی_مامان بخدا برام همه کس
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 .دیصبرش را از دست داد و او را محکم به سمت خود کش گرید سویآ

 مرد کوچکش را بشنود. یهیگر یصدا یاجازه دهد کس خواستینم

 و بس... دیدیاو م دیفقط با رانشیم یهااشک

 .کردیخود حفظ م یغرور مردش برا دیبا

 گفت: ناالن

باشن باز من تو رو از  مونهیهم بر عل عتیطب نی... تمام قواندمینم ی... من تو رو به کسدمتی_نم

 ...کنمیخودم دور نم

عمرمون هم  هیبق خوامی... نمنمیتو رو ناراحت بب خوامینم گهی... دمی... مامان بلند شو برمیبر دی_پس با

 ...میپاشو بر دمیسال پر درد بگذره... مامان به جون خودم قسمت م هی نیمثل ا

 ...رانی_م

 تا بلند شود. دیت و دستش را باال کشاز او فاصله گرف رانیم

 تر از مادرش بود!رفتن مصمم یبرا

 و در همان حال گفت: دیمات شده را به سمت در کش یاو

چشمامون  یاون بهمون دستور بده و تو رو جلو مییخوایمامان... ما نم شهیتو م ی_اون زن که خاله

مامان... پس االنم غرورمون رو بهمون برگردون...  یکنه... ما رو با غرور بزرگ کرده بود ریتحق

 ...یگردیبرم گاهتیفقط مطمئن بشم که تو به جا رمیالزم باشه تا خود جهنم هم م

 آمده باشد... رونیده ساله ب یبچه کیها از زبان حرف نیتمام ا کردیباور نم سویآ

 نزده بود...و دم  ختهیرا در خود ر ییزهایمدت چه چ نیتمام ا اشچارهیب پسر

 و وادارش کرد او هم متوقف شود. ستادیعمارت ا اطیاز ح رونیب

 گفت: دهیاو را در چنگ گرفت و نفس بر یشانه

 اونجا؟ یبر ییخوایکه م یتو مطمئن رانی_م

 را پاک کرد و دوباره شد همان پرهام مغرور کوچک... شیهااشک رانیم

 گفت: یو با پافشار ختیدر نگاهش ر تحکم

 تعلق دارم! نجای... من به اگردمیو باز برم رمی_م

 بشنود... خواستیم سویبود که آ یزیهمان چ نیا

 ...ختیریو آشوب به دلش م دیترسیکه از برعکس بودنش م یهمان

 داد و دست او را محکم گرفت. رونیاش را بحبس شده نفس
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 نجوا کرد: یصبر کرد و به سخت یاندک

 ...میگردیو برم میری_م

 تکرار کرد: تیبا قاطع رانیم

 مامان... میگردیو برم میری_م

 شدیبه قلمرو آراگون م یکه منته یدست او را ول نکرد و هر دو وارد جنگل شدند و راه گرید سویآ

 گرفتند. شیدر پ

 و بدون اشتباهش بود. یحس ششم قو ونیدانشش را مد نیراه را بلد نبود و او ا نیکس ا چیاو ه جز

 کرد. ترکیرا فشار داد و او را به خود نزد رانیدست م سویآ دندیمقصد که رس به

 .دیرسیشده بودند و فضا آلوده به نظر م ختهیشرارت هر دو با هم آم یخون و بو یبو

 .ستینگریاطراف را م یزاریهم حس و حال بد آنجا منتقل شده بود و با ب رانیبه م یحت

 را از جا پراند.از پشت سرش هر دو  یدیو پل یموذ یصدا ناگهان

 شنلش پنهان کرد. ریو او را ز دیرا به سمت خود کش رانیم یاراد ریغ سویآ

 ...نجاستیا یک نی_به به بب

 رهیخ رانیبه م صشیترس بود آراگون را به خنده انداخت و با چشمان حر یکه از رو سویآ حرکت

 شد.

 را کنار زد. سویو شنل آ دییدندان سا رانیم

مادر خودش افتاد زبان  یشده دهیکش نییمقام پا ادیبه  یوقت یکند ول یادآوریرا به  گاهشیجا خواستیم

 به دهان گرفت و سکوت کرد.

 ...آمدیخوشش نم چیه تیوضع نیا از

بانو  یفکر افتاده بودم که برم دست بوس نیالماس... به ا شدمیم دیکم کم داشتم از اومدنت ناام گهی_د

 تو رو گرفته... نه؟! یآب خوردن جا یبه راحت دمیمانترا! شن

 نگفت. یزیخشمش را فرو خورد و چ سویآ

 از او مجبور بود... تیگرفتن رضا یبرا

 .کردیو با لذت آنها را نگاه م گشتیمثل مار دور مادر و پسر م آراگون

 بود. رانیم یاش هم روتوجه شتریب

 و خم شد. ستادیاو از حرکت ا یجلو

 پسر... یتر شدبزرگ شی_از سال پ
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 مچش را فشار داد. یرحم چیه یب سویبه صورت او برسد در هوا مهار شد و آ نکهیقبل از ا دستش

 و به خود چسباند و غران گفت: دیرا عقب کش رانیم گریدست د با

 _بهش دست نزن.

 .دیآراگون جمع شد و با اکراه پس کش یچهره

 .اوردیزن را به کنترل خود در ب نیا توانستیهنوز هم نم انگار

 کرد و گفت: زیرا ر چشمانش

 الماس؟ نیینجایتو پسرت ا یچ ی_پس برا

 !نهیخودش بب ی... منم آوردمش تا با چشماهیو چ هیشما رو بهش نشون بدم و بگم ک ی_گفت

 ابرو باال پراند. یزد و با مسخرگ یپوزخند آراگون

 :دادیم یرا باز سویهم آ اشانهیموذ یصدا یحت

 ...یمعاشرت با ما رو هم بهش بد یاجازه دینزدم الماس... گفتم با یحرف نی_نه نه نه... من همچ

 ؟یچ یعنی_

 !ایب مانتونیگرفتن واسه پ تیرضا یبرا گهیبرو و سه ماه د نکهیا یعنی_

 .دیو منگ نگاهش کرد و منظورش را نفهم جیگ سویآ

 صورت او پخش کرد. یاش را روگرم و منزجر کننده یهاشد و نفس ترکیبه او نزد آراگون

 شد. دهیدر کش سویصورت آ عضالت

 پچ زد: روزمندانهیپ آراگون

. بعد از سه کنهیکه متعلق بهشه معاشرت م یو با نژاد کنهیرفت و آمد م نجایمدت پسرت به ا نی_تو ا

 موافقت کنم؟! مانیاون پ یداده که برا جهیمعامله نت نیا رمیگیم میمنم که تصم نیماه ا

 .دیاو کوب ینهیزمان به سرا خم شیهامشت سویآ

 عقب نرفت. آراگون

 ...دیکوب ترانهیو وحش ترمحکم

 پس بزند. یتوانست او را اندک نباریا

 آلود گفت:تکان داد و غضب یامنقبض شده فک

 ؟یپست یلیخ یدونستی_م

 کرد. دییخونسردانه سر تکان داد و تا آراگون
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 در آمد. سویآ کفر

 از آنحا فاصله گرفتند. یبلند یهارا گرفت و با قدم رانیم دست

 خوش به او نشان دهد؟! یرو کیقصد نداشت حاال حاالها  ایدن نیا

 زد: ادیآمرانه فر شدیم شترشیباعث لذت ب نیاو قدرت مخالفت ندارد و هم دانستیکه م آراگون

 الماس... یبد ادیرو بهش  نجای_فردا منتظرم. به نفعته که راه ا

 

 

*** 

 

 آمد... زمستان

 ...یسرد و بوران یزمستان

 .دادندیامان نم یبه کس یدر پ یپ یرگبارها

 .شدندیاز گل م یها رودو با هر بار آب شدن جاده دیباریتا زانو م برف

 منفور و پر سر و صدا شده بود. یهاکالغ یجنگل محل باز انیعر درختان

سابق را  یگرما شیبایآنها قرار گرفته بود و ظاهر ز نیب یبه طرز غمناک اهیس دیخورش عمارت

 نداشت...

 در آن مرده بودند. هایاز غم فرو رفته و خوش یاکل عمارت در هاله انگار

 سابقه نداشت. ،یروحیو ب یریحد دلگ نیبه ا یزمستان چیه

 باالخره متولد شد... لگونین دختر

وارد  چیاز شدت شوقش بودند نوزاد را پتوپ نهایا یو همه ختیریکه مثل ابر بهار اشک م یدر حال هلن

 آلونک خود کرد.

 و خنده بچه را کنار او گذاشت. هیگر انینشست و م لگونیبستر ن یباال زادیآتر کنار

 .دیلولیدر بدنش م یرا باز کند و هنوز درد مانند مار شیهانا نداشت چشم لگونین

 یکه کنار دستش قرار گرفته بود گردن کج کرد و به صورت سرخ و چشمان بسته ینوزاد یبا بو اما

 .ستیاو نگر

 کرد. هیهلن گر یشکست و پا به پا بغضش

 و سالم بود... حیصح دخترکش
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 امن و امان... شیجا و

 کند... دشیتهد توانستینم یخطر چیه گرید

 د:زل زد و نجوا کر زادیچشمان مهربان آتر در

 _ممنونم...

 فضا را گرم کند. شتریتا ب ختیر یشتریب زمیاو مرتب کرد و داخل آتش ه یپتو را رو هلن

 مرتب کرد. یبرگشت و پتو را رو لگونینزد ن دوباره

و با محبت  دیاو را بوس یشانیپ کردیرا پاک م شیهاو اشک دیکشیکه آب دماغش را باال م یحال در

 گفت:

 کنه... دخترت دور از خطره... تتونیاذ تونهینم یکس گهیتموم شد... د گهی_د

 آرام شده بود. زادیمادرش در دهانش و کمک آتر ینهیبچه با قرار گرفتن س یهیگر

و رخوت را در وجودش  یآلودگو خواب زدیدامن م لگونین یو سکوت دلچسب آلونک به خستگ گرما

 .کردیپراکنده م

 کوه را کنده است... کی یخال یهاخسته که انگار با دست یااندازه به

 .کردیو فشار را احساس نم ینیآن سنگ گریآرام گرفته بود و د جسمش

 کنارش خواباند. اطیبچه را دوباره از او گرفت و با احت زادیآتر

 از او مشغول جمع کردن لوازمش بود. یقدردان یبرا هلن

 داخل برگشت. زادیکردن آتر کردن تشت آب و بدرقه یاز خال بعد

 گفت: رمقیب لگونین

 _اگه بخوابم... حواست بهش هست؟

 گل کند. طنتشیباعث شد دل هلن غنج برود و ش تشیریش ینگران

 و گفت: دیکم پشت بچه کش یبه موها یدست

 !دزدهیزشتو نم نیا ی_نترس کس

 هلن بلند شد. یبه او داد و خنده یفحش اشیحالیبا وجود ب لگونین

 ...!خواستیرا م نیهم هم او

 یادآوریکه با  رفتیاو ور م یو و با انگشتان کوچولو و بامزه دهینوزاد به خواب رفته دراز کش کنار

 ذوق زده گفت: یزیچ

 ؟یبذار ییخوایم ی_اسمشو چ
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 جواب داد: درنگیدوخت و ب یرا به سقف چوب فروغشیچشمان ب لگونین

 ...فامی_پر

 خورد. یفیماند و بعد تکان خف خکوبیاول م هلن

 گفت: دیاو نگاه کرد و با ترد یدهیرنگ پر رخمیاز شک به ن پر

 اسم؟ نی_چرا ا

 ...یدونیکه خودت م هیبه اون هی_چون شب

 .دیسر دختربچه کنار کش یرا غم برد و آرام از باال هلن

 شد و با حرکت لب گفت: رهیخ ینامعلوم ینقطه به

 ...فامیپر _پرهام...

 بودند... هیشب واقعا

 سر خورد بخاطر شوقش نبود. نییبه پا لگونیچشم ن یکه از گوشه یاشکقطره نباریا

 گفت: نیاندوهگ

 ؟یداره هل یاالن چه حال یعنی... ششیرو... برم پ امیآخر باردار یها_به مامان... گفته بودم هفته

بود و با  ستادهیا ریو دلگ دپوشیاز خز وسط جنگل سف دهیپوش یبزرگ و پالتو یهابا آن چکمه سویآ

 ...ستینگریرا م یناکجاآباد سیخ ینگاه

 کجاست... دانستیکه نم یزیچ یرفته بود پ قلبش

 گم کرده بود... نجایدر آورده و درست ا نهیآن را از س انگار

 را بغل کرد. شیهاها زانو زد و با درد شانهبرف داخل

 را گم کرده بود... شیپروشا او

 نبود... گریکه د زدیدلربا موج م یجفت چشم آب کی ریافکارش تنها تصو انوسیاق در

 نکرد... دایرا هم پ اشهیسا یماه آزگار به دنبال او گشت و حت پنج

 یمهین دانستیدوخته بود که نم یچشم به راه دراز و نامعلوم تابیو ب هدفینشسته و ب نجایا حاال

 ...ریخ ایجانش از آن برخواهد گشت 

 است... دهیرا شن یکودک یهیبود قسم بخورد که گر حاضر

 ...گرفتیو ناشناخته نشات م بیعج یایدن کیکه انگار از پا گذاشتن در  بهیوحشت زده و غر یاهیگر

و را ا شیو پاها دیلحظه آن صدا را شن کی یکه داشت قسم بخورد که برا یزیبود جان هر عز حاضر

 کشاندند... نجایتا ا
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 یو قفسه سوختیم شیهم گلو دنیکرده بود که با هر بار نفس کش ونیمدت آنقدر ناله و ش نیا در

 .کردیدرد م اشنهیس

 .دیو او را به سمت خود کش دیچیپ شیهابه دور شانه یدست

 بود. دهیکنارش وسط برف سر زمستان نشسته و او را در آغوش کش پرهام

 کردند. سیمرهام را خ دیسف راهنیآرام آرام پ شیهااو گذاشت و اشک ینهیس یسر رو سویآ

از وجود دخترم رو  یاتکه یهام، بلکه با قلبم... من صدابرادر... نه با گوش دمی_من اون صدا رو شن

 ...دمیشن

 ...گفتیدروغ م ستین دواریام لگونیکه مانند او به زنده بودن ن گفتیهم اگر م پرهام

 نمانده بود که او نشناخته باشد... یباق یو گورستان مارستانیچند ماه را ب نیا

 یکرده دختران بخت برگشته و مرده ییاز بس بخاطر شناسا شناختندیاو را م هایپزشک قانون تمام

 شهرها به آنها سر زده بود... تیهویب

 مردانه گفت: یقرار داد و با بغض سویآ شانیپر یموها یرا رو سرش

 ...گردهیاون برم_

 او را تکاند. یهالباس یو برف رو دیبلند شود هردوشان را باال کش سویهق هق آ یصدا نکهیاز ا قبل

 او را در دست گرم و پر حرارت خود گرفت و هر دو به عمارت برگشتند. یسرما زده دست

 جا سوت و کور بود. همه

 ...ریسرد و دلگ چقدر

 را آب کند... نجایا یزده خیاحساسات  توانستیهم نم سویوجود آ یگرما یحت گرید

 اندوه قلب خودش هم منجمد کرده بود. رایز

 نهیبه س نهیکه مشغول حرف زدن با او بود س یهر دو با مانترا و دختر شدندیوارد عمارت م یوقت

 شدند.

 اند.و سرد آن دو را از نظر گذر تفاوتیب یو با نگاه ستادیاز حرف زدن باز ا مانترا

 غرق شده؟! هاتونیشده؟ خواهر و برادر کشت ی_چ

 زده بود. بیو مص شانیپر نگونهیروزها را حالش ا نیکه تمام ا سویآ

 او خنجر بزند. یبه قلب زخم شتریتا ب دیپرسیرا م نیا

 خشک گفت: پرهام

 .سویآ می_بر
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 اش داشت.دست او را گرفت و نگه سویآ

 فرار بس بود. گرید

 .دادیم نجایزن را هم نیجواب ا دیبا

 .دادیم نیاش را تسکقلب خنجر خورده یهازخم یاندک دیبا

 ...ساختیم شانیکردن خود مرهم برا یخال با

 مانترا با نفرت گفت: روحیبه چشمان ب رهیخ

اسمو  نیا یدیمادربزرگم با چه ام ؟یبرعکسش ینقطه قایخاله خانم؟ چرا دق یستیاسمت ن هی_تو چرا شب

 رو تو گذاشت؟!

 در چشمان او فرو رفت. ریهمچون شمش نشیخورد و نگاه زهرآگ نیمانترا چ یشانیپ

 هشدار داد: متیمال با

 !یهامون عادت نکردشدن مقام نییالماس. انگار هنوز به باال و پا ستادهیجلوت ا ی_بفهم ک

 .دیاو گذاشت و گردن باال کش ینهیس یباال یدستش را افق سویآ

 .دینفس کش یدرست مقابل صورت او قرار گرفت و وحش صورتش

 :دیغر

روزها هم  نیقرار دادم و هم گاهیجا نیبه بعد هم عادت نخواهم کرد... من موقت تو رو تو ا نی_از ا

 !یعادت نکن ستیکه متعلق به خودت ن یزی... بهتره تو به چرمیگیدوباره ازت پسش م

 گفت: ظیغ آورد و با نییدست او را پا مانترا

 ...شهیم یاز موقت دائم ی_نترس... به زود

 شد. رهیاو خ یبه چشمان گرد شده و برزخ یهراس چیه یبا ضرب او را به عقب هول داد و ب سویآ

 پوزخند کوبنده گفت: با

 من بترس... ی_تو بترس مانترا... تو از قدرت خفته

 به سمت اتاقش رفت. یبلند یهااو زد و با قدم یدر هوا دهیبه جسم خشک یاتنه

 .آمدیهم به دنبالش م پرهام

 _همه جمع شدن؟

 _آره.

 کرد او رمز ورود را وارد کند و بعد از باز شدن در قدم در اتاق گذاشت. صبر
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 اما موفق نشد. اوردیاتاق را از چنگ او در ب نیزور زد که ا ادیارشد شدن ز یبعد از بانو مانترا

 بود، نه اموالش را! فقط مقامش را به او داده سویآ

 که پشت سرش بسته شد و رو به جمع مقابلش غرش کرد: در

 زیصبر من لبر گهیچون د نیبعدش قانع کرد نییو آ مانیپ یرو برا سیکه آرتم نیاالن بگ نی_هم

 شده...

 گفت: تیکرد و با رضا یدبخشیو ام قیتبسم عم تیاش آفرودزده رتیبرابر چشمان ح در

 !می_موافقتش رو گرفت

 دوخت. دهیاو د یهابه لب ریناباور و متح یاافهیبه در وا رفت و با ق یصندل نیترکینزد یرو سویآ

 یزیچند لحظه نتوانست چ یو برا دیبود که زبانش به سقف دهانش چسب دیشدنش آنقدر شد شوکه

 .دیبگو

 گفت: یاش گرفت و با خوشحالاز حالت او خنده فلور

 گهیتا! دشش شهیکه با مال خودمون م میرو دار گهیپنج نژاد د یالماس... ما االن بله می_موفق شد

 تمومه...

 .دیاتاق خز یماهانا در گوشه یافتاده نیصورت چ یرو سویلرزان آ مردمک

 تمام شده بود! گریواقعا د یعنی زدیاو لبخند م اگر

 یشانه یت خوشرو و مهربانش باالدستانش نشست و صور یاز پشت رو هوایب نیآرشاو یهادست

 چپ او قرار گرفت.

 داد. هیو سرش را به سر او تک دیزده خند بهت

 را رقم بزند! خیاتفاق تار نیتراو قرار بود بزرگ واقعا

 و گفت: ستادیسر کارن ا یباال نهیدست به س پادرا

 گه؟یراحت باشه د المونی_از بابت آراگون خ

 محسوس گفت: یو خشونت یو با آزردگ دیچهره در هم کش رانیم یادآوریبا  پرهام

 نداره. یابهانه گهی... ددی_اون مردک به هدفش رس

 م؟یکن کاریچ دی_خب االن با

 گفت: جانیگرفت و با ه ینفس سویآ

 ...میدیم انیبه قدرت مانترا پا گهید ی_باالخره وقتشه... هفته
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 دستانش رها شد. انیشد و کاسه از م دهیکش ریبه ز یخوردگ کهیاز شدت وحشت و  قلبش

 او را سوزاند. یجمع شده یهم پوست پا اشیو از قضا مقدار ختیر نیزم یداغ رو سوپ

 پاک کرد. شیپا یلباسش جو و عدس را از رو یبا گوشه عیبا درد آن به خود آمد و سر لگونین

 و گفت: ختیرنگ رکم یآن سوختگ یبا هول آب از داخل کوزه رو هلن

 ...رمیمرهم بگ زادی_آخه حواست کجاست؟ صبر کن برم از آتر

 ؟یگفت یبگو چ گهیبار د هی... خوادی_نه ولش کن... نم

 و حال او نگاه کرد. حسیو ب دهیرنگ پر یافهیبه ق یبرگشت و با دودل زشیخ میاز حالت ن هلن

 لب زد: یدرماندگ با

 ...گفتمی_کاش بهت نم

 تشر زد: لگونین

 _هلــن!

 مانیها پدگرگون شده ینابود یقراره برا ندهیآ یهفته یشنبهکه سه دهی_باشه بابا... هوتن از پرهام شن

 .دنیشش نژاد به توافق رس یرو انجام بدن... همه نشییمرگ رو ببندن و آ

 نیها تو انژاد انسان یندهیپس نما ست؟ی... مگه... مگه... االن رهبر محفل... مانترا ننمی_صبر کن بب

 ه؟یتوافق ک

 با پوزخند گفت: هلن

قرار  رهیمد ئتیقضاوت مقابل ه یو همراه بانو الماس برا ادیم نییمانترا از تخت پا گهید ی_هفته

به چهار  رسهینژادتون م یندگیارشده، نما یکه اون زمان محفل بدون بانو یی... و از اونجارهیگیم

 بانو الماس، جناب کارن و جناب پادرا.بانو فلور،  یعنیدار مقام

 مانیفرصت به دست اومده استفاده کنن و دور از چشم مانترا پ نیاز ا خوانیکه اونا م نهی_منظورت ا

 !ده؟یرس یبه عقل ک یفکر نیرو ببندن؟ واقعا همچ

 با افتخار لبخند زد. هلن

 .کهیمانترا نزد انیکه معلومه بانو ماهانا... پا نطوری_ا

 بر خالف او اصال خوشحال نبود. لگونین

 فرو برد و همانجا نگه داشت. شیرا داخل موها شیهاپنجه یچارگیب با
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 خسته شده بود. گریبود د دهیآلونک نشسته و خورده و خواب نیبس در ا از

هنوز آنقدر توان ندارند که وزن او را  شیکه زانوها دیبزند تازه فهم رونیتا ب شدیاز جا بلند م یوقت

 ل کنند.تحم

 ...کردندیجوابش م یطیشرا نیدر چن شیآور بود که پاهاناراحت کننده و عذاب چقدر

بود کمکمش کرد از  دهیو چون قصدش را فهم فتدینوزادش ن یبغل او را گرفت تا رو ریز عیسر هلن

 آلونک خارج شود.

 .کردیها را آب مآفتاب زده بود و برف یقبل کم یبرعکس روزها امروز

 .اوردیب ییآلونک نشاند و برگست داخل تا پتو یجلو یچوب یصندل یرا رو لگونین

 .دیچیپ لگونیرا محکم به دور ن آن

 هلن... دهی_پس باالخره زمانش رس

 را نگاه کرد. رخشمین یبا نگران هلن

 ؟ی_زمان چ

 کرد و کامل به سمت او سر چرخاند. یمکث لگونین

 .دیهلن چک دیدر معرض د یگونه یلجوج اشکش رو یقطره

 .دیاش لرزرا با درد بست و چانه چشمانش

 ... زمان رو کردن شواهد...قتی_زمان برمال شدن حق

 .ندیو گردن کج کرد تا داخل آلونک را بب ختیهلن فرو ر قلب

 به خواب رفته بود. اشیچوب یدو روزه در گهواره فامیپر

 ...دیکه به ذهنش هجوم آورده بودند چهارستون بدنش لرز یوحشت افکار از

 

 

 

 _کجا قراره جمع بشن آفرو؟

 .انیو دخترانش قراره از آب ب سی. آرتمای_کنار در

 شد. رهیو به آدام خ ستادیدست به کمر ا دیجویکه پوست لبش را م یدر حال سویآ

 .کردیم یآن را تقطه گذار یقرمز رو کینقشه خم شده و با ماژ کی یرو آدام
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 نگاه او را حس کرد سرش را باال آورد و گفت: ینیسنگ یوقت

 اومده الماس؟ شیپ ی_مشکل

 چشم بست. قراریبرد و ب بانشیدست به گر سویآ

 در اتاق حضور نداشت. یگریکس د تیآدام و آفرود جز

 عجز گفت: با

قراره  یعنی... شهیم شتریام بدلشوره میشیم ترکیشنبه نزدآدام... هر چقدر که به سه ستی_حالم خوب ن

 فته؟یب یچه اتفاق

 شد. شیهاشانه دنینشاند و از پشت سر مشغول مال یصندل یاو را رو تیآفرود

 ...دادندینم نیرا تسک سویآ زهایچ نیا یول

 .زدیآرام و قرار نداشت و مثل مرغ سر کنده بال بال م نگونهیکه ا شدیم یروز چند

 گفت: یبا مهربان تیآفرود

تموم  یهمه چ گهی... دمیدیرو انجام م نییو بعدش آ میبندیمرگ رو م مانی... ما فقط پیاتفاق چی_ه

 .شهیم

داره  یلیخ گهید اشیخبریب نیسکوت و ا نیآخه ا ده؟ینفهم هیقض نیاز ا یزیمانترا چ دیمطمئن شما

 مونیو پش ترسمی... کم کم دارم مشهیما م یهابچه چینه پاپ دهیم ریچند وقته نه گ هی... زنهیمشکوک م

 ...شمیم

 نقشه رها کرد. یرا رو کیو ماژ دیکش یپوف آدام

 فرداست! نیشنبه همچون سه رهید یلیشدن خ مونیواسه پش ؟یمرتبه، اوک یهمه چ سوی_آ

 انداخت و با تاسف سر تکان داد. رینادم سر به ز سویآ

 ...گرید گفتیراست م خب

 زیهمه چ ریساده ز یدلآشوب کیو بخاطر  دیایبودند که او حاال ب دهیهمه زحمت کش نیا هاچارهیب

 بزند؟!

 ...ینه منصفانه بود و نه منطق نیا

 زد. رونیمعنادار و نگران آن دو از اتاق ب یهابلند شد و بدون توجه به نگاه یصندل یرو از

 .بردندیگذشته بود و کل عمارت در خواب به سر م مهیاز ن شب

 .ستادیا وانیاز ا ترنییرفت و پا اطیح به

 مهتاب نتابد... شدینم لیدل نیبود اما ا یابر آسمان
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 شد. رهیماه خ نیریرا باال گرفت و دلتنگ به قرص ش سرش

 داشت... یبیدرخشش عج امشب

 .شدیآب م عیو سر نشستیملتهبش م یهاگونه یدانه دانه و رقص کنان رو برف

 .ختندیریم نیو زم خوردندیسر م شیهاآن هم مثل رد اشک از گونه یهاقطره

 را از ماه درخشان گرفت. نشیو نگاه گرفته و غمگ دیکش یآه لگونین

 شده بود... شهیاز هم قرارتریهم ب او

 زد. فامیپر یشانیپ یرو یاپتو بوسه انیآورد و از م نییرا پا سرش

 .ستیرنگش را باز کرد و به او نگر یآب زیچشمان ر دخترک

 .دیتلخ خند لگونین

 !ای_به بغل عادت کرد

 اش گذاشت.داخل آلونکش برگشت و او را داخل گهواره به

 و وارد شد. دیبعد سر رس یهم مدت هلن

 به مادر و دختر کرد و مضطرب گفت: ینگاه

. واقعا میکن یمحل قرار رو بررس ایکنار در میودرفته ب امیلیاالن با هوتن و پرهام و جناب و نی_هم

 ل؟ین یکار رو بکن نیا ییخوایکه م یمطمئن

 _آره.

 .دیرا جمع کرد و داخل ساکش چ لشیهمان چند تکه لباس و وسا لگونین

 بود که بشکند. یاز آن ترنیسنگ انشانیتلخ م سکوت

 یبه تماشا یطوالن یداد و مدت ریش فامیبه پر ،یااز جمع کردن ساک و گذاشتن آن در گوشه بعد

 صورت گرد و تپل او نشست.

 نگاهش کند... ریدل س کی خواستیم

 و با غم گفت: اوردیطاقت ن هلن

 ه؟یات چ_نقشه

 پاسخ داد: یبا تان دادیتکان م وستهیکه گهواره را آرام و پ یدر حال لگونین

 سر قرار...  رمیبه اتمام برسه... بعد م نییبسته بشه و آ مانیتا پ کنمی_فردا صبر م

 _خب؟
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کرده بود از مانترا به  دایکه تازه مادرش رو پ یزمان یتو نوجوون اریکه د ییها_خب نداره... نامه

 ینطوری... ادمیو اون همه رو نگه داشته بود رو به عنوان مدرک نشون مادرم م دیرسیدستش م

 به خودشون... سپرمیرو هم م اشهی. بقشهیبت مراحت ثا یلیاونا خ یمادر و پسر یرابطه

 !رهیکردنش رو به گردن نگ یجاسوس اریاصال د دیشا لگون؟ین ذارهیراحتت نم گهیکه مانترا د یدونی_م

 زهرخند کرد. اریاختیب لگونین

 خاص گفت: نانیاطم کیمضطرب او نگاه کرد و با  یچهره به

کردم و هر روز اون عذاب وجدان  ی... من باهاش زندگرهیگیرو به گردن م زیهمه چ اری... درهیگی_م

 .رهیگی... بخاطر منم که شده گردن مدمیرو تو نگاهش د یکوفت

 .دیرا به آغوش کش شیزانوها واریبر د هیکرد و با تک ینچ هلن

 کدام تا صبح چشم بر هم نگذاشتند. چیه

 .دیکش رونیآمد و هر دو را ب دایتیهنوز باال نزده بود که آم آفتاب

 .ماندیتنها م نجایدر ا لگونیو ن رفتیم دایتیبا آم زیهلن او ن یگفته به

 را نگاه کرد و نگران گفت: لگونیکه بر چهره داشت ن یشگیو هم یبا همان اخم جد دایتیآم

 _حالت خوبه؟

 _بله بانو.

 یهم برا یاز قلمرو من خارج بش نکهی_الزمه که چندتا از دخترا رو همراهت بفرستم؟ به محض ا

 .دیفتی. خودت و دخترت به خطر میشیم دهیمانترا د یالماس و هم برا

 لبخند زد و سر تکان داد. نانیبا اطم لگونین

و  ادیب ونیاز شما به م یبرداشته شدن مانترا اسم ونیتا از م خوامی. من نمدایتیبانو آم ستین یازی_ن

... قراره هم با جناب رمیبود، مگه نه؟ در ضمن من تنها نم نیقرارمون هم. از اول هم دیفتیتو دردسر ب

 راحت باشه. مناز بابت  التونیاز دوستانم تو محفل. لطفا خ یکیو هم  رمیپرهام تماس بگ

 نگاهش کرد. یو مردد اندک یناراض دایتیآم

 .دیاو را گرفت و با انگشت پشت آنها را مال یهادست سپس

 داشت... یظاهر سخت و لحن خشکش قلب رئوف برخالف

 دوست نداشت آن را نشان دهد. فقط

که  ییزهاینداشتم. با چ یترس چینبود از مانترا ه انایکه منم مادرم دختر جان... اگه دا یدونی_م

که اون زن  دمیکه از مانترا به دست آوردم فهم یالماس بهم گفته و شناخت یزندگ یدرباره تیآفرود

 .ندازمدخترم رو به خطر ب تونمینه خودت... من هم نم رهیگیفرزندت رو هدف م شهیهم رحمیب
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 سر جنباند و گفت: دییتا یبه نشانه لگونین

شما پناهم  نکهیا دنیو مادرم با فهم تیآفرود قتی. بعد از فاش شدن حقدیکمکم کرد یلیخ نجاشمی_تا هم

 .دیبابت من نداشته باش یلطفا نگران. شنیواقعا خوشحال م دیو دستم رو گرفت دیداد

 ؟؟؟یکه اون رو هم با خودت ببر یستیفکر ن نیتو ا ؟یکن کارشیچ ییخوایم ؟ی_دخترت چ

 خوب مراقبشه. دونمیکه م یبه دست کس سپرمیرو م فامی_نه... قبل از رفتن پر

 . مراقب خودت باش.میری_خوبه. پس ما م

 کرد. یلب ریز یبا لبخند تشکر و خداحافظ لگونین

 و هلن رفتند. دایتیآم

 نگاهش به او بود. داشتیلحظه عقب عقب قدم برم نیتا آخر هلن

 ...شدیم یچشم آب نیچرا هنوز نرفته دلتنگ ا دانستینم

 برداشت. فامیبه داخل آلونک برگشت و ساک را به همراه پر لگونیشدن آنها ن دیناپد با

اش و تنها سرپناهش شده بود انداخت و به قصد رفتن مدت خانه نیکه در ا یآخر را به آلونک گرم نگاه

 حرکت کرد.

جور کرده بود را  شیکه هلن برا یبه راه افتاد و با مشقت گوش زادهایغار ورود و خروج قلمرو پر در

 و روشنش کرد. دیکش رونیاز داخل ساک ب

 .دادیآنتن نم شدیکه از غار خارج نم یزمان تا

 چسباند. شیهاروحا را گرفت و به گوش یشماره عیسر دیباز رس یکه به فضا نیهم

 :دیچیو کسل او در گوشش پ حوصلهیب یاز سه بوق صدا بعد

 _الو؟

 .دیباال رفت و دلش لرز کبارهیبه  لگونیقلب ن ضربان

 نبود. فیصدا به جانش افتاده بود قابل توص نیا دنیکه از شن یحسرت

 ...هایسلطان تیتربیتخس و ب دختر

 دلتنگش بود! چقدر

 روحا با حرص گفت: دیبگو یزیاش را باز کرد تا چهم قفل شده یرو یهاکه لب نیهم

وقت به  چیه رمیهست. خودم با بانو هماهنگم. تو هم نترس من ت زیگفتم که حواسم به همه چ اری_د

 !یزابرام کن یوقت صبح زنگ بزن نیا ستی... الزم نرهیخطا نم

 مکث با بهت گفت: یزد و بعد از کم خیر دهانش د لگونین یهاحرف
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 _روحا؟

 زد: شیصدا یشتریکه دوباره با شدت ب امدین ییصدا هیثان چند

 _روحا؟؟؟

 .دیشنیروحا را از آن ور خط م یبه شماره افتاده یهانفس

 :شدندیهمه در لحنش حس م یو ناباور رتیح وحشت،

 لگون؟ی... نلین یی_تو... تو

 ...لمیخودمم... ن_منم روحا... 

 .دیصبر کرد و ناگهان ترک یاندک روحا

 گفت: یناراحت ادیفر با

 ... تو... تو...یلعنت ی... تویهست یانه تو قهوه ؟یلی... احمق... ابله... تو نفکریآشغال... ب ی_عوض

 زد. لگونیجان ن هیاش آتش رفته لیتحل یصدا

 و گفت: دیبغض خند با

 ؟یشد ی_خال

 ...لگونی_ن

 _جانم؟

 ...یری_بم

 !زدلمی_ممنون عز

 ...لگونی_ن

 _جانم؟

 معرفت؟یب یی_کجا

 به جنگل ساکت اطرافش انداخت و گفت: ینگاه لگونین

 ...قیرف ترسمیم یلی_روحا تنهام... خ

 انصاف؟یب ییکجا ؟یو زنده کرد یمدت ما رو کشت نیکه تو ا ییکجا ل؟ین یی_کجا

 ؟یریدستم رو بگ ییایتا تنها نباشم؟ م ییایدنبالم؟ م ییای_م

 داد و گفت: رونیبا عذاب نفسش را ب روحا

 ...یی_بگو... بگو فقط کجا
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 روحا؟ یمونیعمارت بگذرم... اونجا منتظرم باش، باشه؟ منتظرم م یاز جلو امی_تو جنگلم... دارم م

 روحا خش افتاده بود: یصدا به

 ...ای_آره هستم... تو فقط ب

 چشمش را با نوک انگشت گرفت و لب زد: ریاشک ز لگونین

 _فعال...

 ...لی_منتظرتم ن

 آورد و نفس زد. نییچند لحظه پا یرا برا یگوش

 رفتن هم نداشت... نییپا الیو خ شیگلو خیکرده بود ب ریدرست گ یبغض لعنت آن

 و خود را آرام کند. ستدیبا نجایا یادیمدت ز توانستیوقت تنگ بود و او نم اما

 پرهام را گرفت. یشماره نباریدستانش جا به جا کرد و ا یرا رو فامیپر

 بوق جواب داد: نیاول سر

 _بله؟

 .دیشنیرا از آن ور خط م ایدر یصدا

 و مردانه... نیسنگ یتن صدا نیها با اآرامش آن موج بیترک یبرا دیپر کش دلش

 گفت: یسخت به

 ...لگونی_پرهام؟ منم... ن

 او قلبش به تالطم افتاد و با التماس ادامه داد: ینفس قطع شده از

... بروز نده که من پشت خطم... پرهام تو رو جون اریبه روت ن یزیکنارته چ ی_تو رو خدا اگه کس

 من...

 _تو... تو...

 دچار شده بود. یمیپرهام به جنبش عظ قلب

 چند بار پلک زد و دم و بازدم کرد. ایدر یهابه موج رهیخ

 بود... خودش

 بود... لگونیخود ن نیا

 هنوز؟ ی_الو، پرهام؟ پشت خط

 گفت: رانیح
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 ...لی_تو... ن

 ...ایپرهام... لطفا تنها ب ای... خودت بای... فقط باری... تو رو خدا اسممو نلگونی...نگو نسی... هسی_ه

 ؟یی... کجاقایاالن... دق ؟یی_کجا

 ه؟همراهت نباش یاگهیکس د یدیقول م ؟ییای_تنها م

 و گفت: دیشده بودند کش شانیکه در دست باد پر شیپنجه داخل موها یبا درماندگ پرهام

 ؟یلعنت یینکن دختر... بگو کجا ی_با من باز

 ...نجایا یاومد انایگرفتن اشک دا یمگه نه؟! چند بار برا ،یشناسیرو م زادهای_قلمرو پر

 ؟یی_تو... اونجا

 ...ترعیخطره... هر چه سر_آره، خودتو برسون... جونمون در 

 او نداد. یانیم یجمع بسته شدن جمله یفرصت فکر کردن خود به معنا یحت

 را قطع کرد و از ساحل فاصله گرفت. یو بهت زده گوش سرنهیآس

 ...دانستینم دیدویم نشیبه طرف ماش یچه سرعت با

 زد: ادیاز پشت سرش فر کارن

 مرد... کجاااا؟ ی_ه

 نداد... جواب

 ...دینشن اصال

 پرت کرد و با سرعت از آنجا دور شد. نیرا داخل ماش خود

 .دیگردنش را مال یو با کالفگ ستادیدست به کمر ا کی کارن

 .کردندیم تشیکتش اذ یهاخزه

 رفت. هیپرهام شد و به سمت بق الیخیب

 .دندیکشیرا م سیبودند و انتظار آرتم ستادهیا دایتیو آم تیفلور و پادرا کنار هم، مقابل آفرود سو،یآ

 .فتدین یاتفاق نییانجام آ نیاحاطه کرده و مراقب بودند که ح شانیتا دور آن قسمت ساحل را افرادها دور

 .کردندینگاه م ایبه سطح صاف و آرام در یو همگ ستادهیدال و آتور هم با فاصله از هم ا آراگون،

 حضور داشت. انشانیم رهایومپا ندگانیاز نما یکیهم به عنوان  آدام

 و آرام گفت: ستیرا نگر تیآفرود شیبا تشو سویآ

 خبر داده که دوتا دگرگون شده گرفتن؟ سیآرتم ی_گفت
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 گفت. نوی_هم

 طعمه قرار بده؟ خوادیرو م یک سیآرتم یدونی_تو م

 گفت: یملموس یبا نگران تیآفرود

 ... دخترش رو.گفتی_خودش م

 را! دخترش

 فرستادن در کام مرگ آماده کرده بود! یدخترش را برا سیآرتم

 داشت... یزن عجب جسارت نیا

 به چشمان متعجبش اضافه کرد: رهیانگار فکر او را خوانده بود که خ تیآفرود

 کار انتخاب کنه... نیا یو مجبوره دختر بزرگش رو برا کهیهم داره... اما کوچ گهیدختر د هی_اون 

 شد و سر تکان داد. حاال بهتر متوجه سویآ

 تنش... ینه پاره شد،یکار داوطلب م نیا یخودش برا شیوجود داشت، آرتم یبود که اگر راه مطمئن

 ...دادیرا م یمعن نیبودن هم مادر

رو و مو مه یزنان بایالعاده زفوق یصحنه کیرا پوشاند و در  ایسطح در یلحظه موج بزرگ همان

 قرار گرفت. یو چشم آب ییمو طال یآوردند و در راس آنها زن رونیاز داخل آب سر ب یانقره

 ریبراق را در ز یاز فلس دهیپوش یاحرکت باله توانستیم سویآ یاز آب بود ول رونیشان بباالتنه فقط

 .ندیآب هم بب

 ایجلو رفتند و وارد در دایتیو آم تیباز مانده بود، آفرود یو شگفت رتیکه دهان همه از ح یحال در

 احترام کنند. یادا گرید کیشدند تا به 

 سویبه سمت آ گرید کیبا  یخم کردند و بعد از رد و بدل کردن نگاه یرا کم شانیسه سرها هر

 .دندیچرخ

 رفت. شیشده پا درون آب سرد گذاشت و پ نیسنگ یانهیبا س سویآ

 تا کمرش باال آمده بود. بایآب تقر ستادیهر سه زن ا یجلو یوقت

توقف  سویآ یکه در ساحل جمع شده بودند را از نظر گذراند و در آخر رو یمغرورانه کسان سیآرتم

 کرد.

 حالت تمسخر گرفت. یکم اشچهره

 فرق داشت... کردندیپشت سرش م ییهافیتا آسمان با آن تعر نیزن زم نیا

 بانو الماس. یباش باتریز دیبا کردمی_گمون م
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 گفت: یدست و پا گم کردن ایتلخ لبخند زد و بدون رنجش  سویآ

و  شدیم هانهیدست گرگ یچهیپسرتون باز د،یکردیباردارتون رو گم م ی_اگه شما هم دختر خونده

 یکل د،یدادیاز دست م تونیمقطع زندگ نیتر... اگه مادرتون رو تو سختافتادیدخترتون لک م یشونیپ

از  یبشما هم مثل من طراوت و شادا... شدیتون دشمنتون مو خاله دیفرستادیخاک م ریز زیعز

 .شدیو فرسوده م ریو ظاهرتون مثل باطنتون پ دیکشیتون پر مچهره

 شد. جادیا شیهادر حرف یاوقفه

 شده بود ادامه داد: نیعج شیکه با صدا یدرد با

 کرده... بایرنجه که من رو ز نیا دی_شا

 شد. رهیخودش خ انیو رو از او گرفت و به همتا دیرا در هم کش اشیکمان یهاابرو سیآرتم

 ...میهر چه زودتر شروع کن خوامی_م

 سر جنباند و به سمت بزرگان نژادها برگشت. تیآفرود

 گرفت و با نام خداوند شروع به خواندن کرد. دایتیرا از دست آم یپوست کاغذ

 برگشت. یعقب گرد کرد و به خشک سویآ خواندیرا که م عهدنامه

 .شدندیم دهیو پشت سرش کش دندیچسبیم دشیلباس سپ یبه دنباله هاماسه

و در سکوت  ستادیا گریدار دخودش سه مقام یهمتاها انیم زیاو ن س،یو آرتم دایتیآم ت،یآفرود مانند

 به خوانده شدن عهدنامه گوش فرا داد.

 را تمام کرد سرش را باال آورد و گفت: شیهاحرف یوقت تیآفرود

 .شهیداده م ا،یو در نیآسمان، زم ان،یاز سه گروه نژاد پر ،یرسم تیرضا نی_اول

 ادامه داد: ییرسا یاو با صدا یپشت سر گفته سویآ

 افزار...ها، آتشدار نژاد انساناز چهار مقام ،یرسم تیرضا نی_دوم

 افزار...: خاکفلور

 : بادافزار...کارن

 افزار...: و آبپادرا

 .شهی: داده مسویآ

 بود با لبخند سر تکان داد و گفت: ستادهیکه کنارش ا ونایکرد و  یغرش دال

 ...شهیداده م واناتینژاد ح تی_رضا

 زمخت و خشک گفت: یبا صدا یپس از مکث آتور
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 ...شهیهم داده م هاهینژاد سا تی_رضا

 ها به سمت آراگون و آدام برگشت.نگاه یهمه حاال

 تر و بلندتر.محکم گاهیجا کی یاما دارا ها،مثل دگرگون شده لیراصینژاد غ دو

 داشت گفت: یرا در پ سویکه خشم آ یطوالن یو با درنگ دیچرخ تیجمع نیمکار آراگون ب نگاه

 ...شهیداده م هانهیگرگ تی_رضا

 ادامه داد: یمعطلیب آدام

 ...شهیداده م تیها، رضاآشاماز خون یندگی_به نما

 تازه متوجه نبود پرهام در جمع شده بود. سویآ

 زد... خیو انگار هوا  دیوز یتوافق شش طرفه ناگهان باد سرد نیاز ا بعد

 گفت: تیبا قاطع تیآفرود

شده  نینژاد لعنت شده، نفر نیها، اتمام نسل دگرگون شده ینابود یمرگ، برا مانیپ تیشش رضا نی_ا

 ...رهیگیانجام م یاصل نییگرفته شده و حاال آ عتیطب نیو سرکش از قوان

کنار ساحل جدا شده و با  تیشد که از جمع رهیخ یبالفاصله سر چرخاند و به قامت بلند مرد سویآ

 .آمدیبه آن سمت م یمحکم و قاطع یهاقدم

 و با اخم گفت: ستادیا سویکنار آ نیآرشاو

 ...فتهیاتفاق ب دی_گفته بودن داخل آب با

 همه را از جا پراند. سیبلند آرتم یشود که صدا ایبگذارد و وارد در شیپا پ خواست

 باشد. دهیچیدر آسمان پ یرعد انگار

 وار...و غرش محکم

 ...دی... صبر کنستیدرست ن نی_نه ا

 شدند. رهیو به دهان او خ ستادندیکه بودند ا ییدر جا همه

 گفت: با چشمان درشت شده سیسکوت برقرار شد و آرتم یاندک

 کیندارن. شما فقط  یها در حال حاضر رهبر مشخصکه انسان دیرو به من نگفته بود نی_شما ا

 !یستیارشد ن یبانو گهیالماس... د یافزارآتش

 گفت: یجیبا گ سویآ

 ...کنهیبه حال ما م ی... چه فرقنی_خب... ا

 گفت: یخورد و برزخ یدرون آب تکان سیآرتم
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افزار شما طرف با آب می! من مجبورم مستقخورهینم نییتو به درد آ ییفدا یستین ی_حاال که رهبر اصل

 بشم!

 رو به جلو برداشت. یقدم سویها بلند شد و آپچ پچ یصدا

 .دیلرز یشان کملغزاند و او از برخورد دوباره شیانگشتان پا یسرد آب و کف را ال به ال یایدر

 گفت: رانیح سیآرتم یعبوس و ناراض یبه چهره رهیخ

 ؟یچ یعنی_

افزار انتخاب کنه... آب نییانجام آ یرو برا یکس دیافزار پادرا بابا نبود رهبر، خود آب نکهیا یعنی_

 ... درست مانند گذشته...ایدر زادیها مقابل پرانسان

 ...ختیریبه جامشان م یو تلخ گفتیتلخ سخن م چقدر

 نگران و آشفته جلو آمد. یارهو او با چه شدیم دهیبه سمت پادرا کش یهانگاه مرکز

 انداخت و گفت: نیبه آرشاو ینگاه سویآ

 من... یاز خانواده شه؟یانتخاب نم یاز سمت من... کس یعنی_

 گفت: ییروبا ترش سیآرتم

 نه... طیشرا نی_با ا

 ...یرا آزاد کرد اما چه آزاد کردن اشنهیگره خورده در س نفس

 .دادیپرافسوس پادرا گواه بد به دلش م نگاه

 حال و با تاسف سر تکان داد. شانیپر پادرا

 از صورت آنها دوخت و نجوا کرد: ریغ ینگاهش را به نقطه شرمسارانه

 ندارم، متاسفم... یاشما قرار بدم... من خانواده اریرو ندارم که بخوام در اخت ی_اما من کس

 او... یشده دارحهیاز غرور جر دیرنج سویآ قلب

 گستراند. شیهاشد و درد را در تک تک سلول دهیبر سرش کوب یهمچون پتک گذشته

 ...ماین مرگ

 اش...او با خانواده یماجرا

 ...دنشانیهم پاش از

 .رفتیم یاهیسرد و بود چشمانش س تنش

 گفت: سیشود که آرتم کشیگام به سمت او برداشت تا نزد کی
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 که وابسته به قلبت، احساساتت و وجدانت باشه... یر رو دارنف کی... تو ی_چرا دار

 مکث کرد و معنادار به سمت هاندا رو چرخاند. یکم

 یهاحس کرد خم شدن شانه سویو لرزان برگشت آ دهیرنگ پر یهاندا یها به سوتک تک نگاه یمقت

 است. دهیپادرا را د

 که تا به حال آن را تجربه نکرده بود. ستینگریهاندا رو م یو درد رتیبا چنان ح پادرا

 نبود... زیچ چیآن ه یخال یو در جا ختهیفرو ر قلبش

 _نه... نــه... دختر من امکان نداره...

 شیبه دور بازوها دایتیو به سمت هاندا بدود که دستان آم دیایب رونیخواست از داخل آب ب تیآفرود

 و مانعش شدند. دندیچیپ

 :دیزد و نال یپلک داغ مقطع یهابا نفس آدام

 _هاندا؟ دخترم؟

 زد: ادیشد و فر یجار تیآفرود یهااشک

 کن... یکار هی_آدام 

 .کردیو جار و جنجال آنها را تماشا م ستادهیسرد و مستبد داخل آب شناور ا یابا چهره سیآرتم

در چشمان  یبود داد و اندک ستادهیکه کنارش ا یکه در دست داشت را به هلن یسنگ یاکاسه هاندا

 مبهوت او مکث کرد.

 نجوا زد: یبا زار هلن

 _نه... نرو...

تر چشمانش را بست و با گرفتن را سخت میترس بر وجودش غلبه کند و کار تصم نکهیقبل از ا هاندا

 گفت: ادیفر

 ...دمی. من... من انجامش مدیبس کن کنمی_خواهش م

را از دست داد و داخل آب  شیرمق زانوها دهیخارج نشد و نفس بر اشنهیاز س تیرنجور آفرود آه

 افتاد.

که حاال داشت  ییایاش داشتند و اجازه ندادند تا سر درون دربودند که در هوا نگه دایتیآم یهادست

 فرو برود. شدیم تریطوفان

به خود  یتراش حالت مصممو هر لحظه چهره شدیم کیقدم به قدم داشت به آغوش مرگ نزد هاندا

 .گرفتیم

 ...گفتندیم یگرید زیها چآن اشک اما
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 شد و هاندا را از حرکت بازداشت. دهیتن شیپادرا بگذرد که دست او به دور بازو یاز جلو آمد

 مغموم و ناباور پادرا دوخت. یاش را به چهرهغبار گرفته دگانیو د دیزده چرخ غم

 شکسته بود. شیاز پ شیاتفاق غرور پادرا ب نیبا ا انگار

 داد. هیاو تک ینهیشرم را کنار گذاشت و سرش را به س هاندا

 .دیپادرا تکان خورد و مردمک چشمانش لرز ینهیس یتو دل

 ...شدیم وانهیانجام دهد د یکار توانستینم نکهیا از

و آن را  خوردیم شیبه گلو زشیدردها در درونش آنقدر باال آمده بود که نوک ت یکوه تلنبار شده نیا

 ...دادیخراش م

 او زد و نفس پادرا را بند آورد. ینهیوسط س یابه دور از چشم همگان بوسه هاندا

 .دیعقب کش دوباره

 آمد. رونیپادرا ب یدهیلبان خشک نیکلمه از ب کی تنها

 ...دادیرا م یابغض مردانه یهم بو همان

 _چرا؟

 سراسر حسرت زد و نجوا کرد: یلبخند هاندا

 بهت ثابت کنم... خودم رو... احساساتم رو... خوامی_م

 پادرا نشست. ینهیشد و در س شهیخرده ش کلماتش

 او وارد کرد. یبه بازو یفیخف فشار

 بزند. یبه هم قفل شدند و نتوانست حرف لبانش

 هاندا به کل او را خلع سالح کرده بود! یگفته

 باشه بهت که... یاتفاق... تلنگر نیا دی... شایمنو قبول نکرده بود دیو شا دیوقت اونطور که با چی_ه

هم  شیهااشک لیو س کردیرنجور و دلشکسته کلمات را ادا م نطوریاو ا یوقت دیپادرا به لبش رس جان

 شده بود. یجار

لبان او  یپر حرارتش رو یهاو با گذاشتن لب دیدست جسم او را به سمت خود کش کیهمان  با

 .دیرا بر شیصدا

 .دیرا عقب کش شیهالب هیو بعد از سه ثان دیلغز اشیپر یموها انیم گرشید دست

 در آغوش فشرد. یقیهر دو دست هاندا را به خود چسباند و با اندوه عم با

 کند... شیکه اگر رها انگار
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 و او آزاد شود... فتندیب نییدستانش پا اگر

 ...گرددیبرنم گریو د رودیم

 .دیترک یآرام یتر از مال او بود و با صداهاندا موفق بغض

 یشروع ایمعنا کند  یخداحافظ کیکار پادرا را  نیا دانستیزده او را بغل کرده بود و نم ماتم

 دوباره...

 و خلق تنگ گفت: یبا کالفگ سیآرتم

 .میندار یکاف ی_وقت به اندازه

 .دیبازوان پادرا سر تکان داد و آرام عقب کش انیم هاندا

 پادرا گفت: یتلخ به چشمان درمانده یاو با خنده دیکش سشیچشمان خ ریز نیآست یگوشه با

 _خوشحالم که تنها کست منم و...

 کرد: لیاش را تکمجمله یمعطلیب پادرا

 ...یی_همه کسمم تو

 روح از تنش بود. ییهاندا که از دستانش جدا شد، مانند جدا دستان

 .ستادیا سیشد و کنار آرتم ایوارد در اشیکه پر دیو د ستادیآنجا ا یشکستگ با

 نبود... فیو آدام قابل توص تیآفرود حال

 .ستادیفرا خواند و کنار ا شیهایجمع پر انیدختر خودش را هم از م سیآرتم

 حبس کرد. نهیو نفس در س ستادیا سیآرتم گریطرف د زدیسن هاندا مکه جوان بود و هم ییایدر زادیپر

 .دیدستان دو دختر را به هم داد و عقب کش سیآرتم

 پادرا بود که او را به خود آورد و به آن سمت آورد. یرو نشیسنگ نگاه

 و منتظر ماند. ستادیا ایدر یقدم کی در

 و همه نگران... شدیم یکم کم داشت طوفان ایدر

 زد: ادیفر دایتیآم

 س؟یکجان آرتمها _دگرگون شده

 و اضطراب پوشانده بود. شیرا هم تشو سیآرتم یچهره نباریا

 دوخت و با درنگ دستور داد: ایمعنادارش را به درون در نگاه

 .دی_آزادشون کن
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بر هم خوردن غل  یدور و ممنوعه داشتند، صدا یصداها دنیبه شن یخاص یکه عالقه سویآ یهاگوش

 زدن کرد. خیشروع به  ایهمه سطح در دگانید یبعد جلو یو کم دیشن ایرا درون در یریو زنج

 .دیو داخل آب دو دیبه خود جنب دید سیترس را که در نگاه آرتم سویآ

 برده بود. یرا به خشک تیآفرود دایتیآم

را از  میعظ یمنبع گرما کی یادیرا درون آب در حال انجماد فرو برد و با فشار ز شیهادست سویآ

 آنها آزاد کرد.

درون آن  سیاز جمله خود آرتم ییایدر یزادهایشکل پخش شد و تمام پر یارهیدا یمنطقه کیدر  گرما

 محبوس نشوند. خیجمع شدند تا درون 

حرارت  یدر حفظ و ادامه یرا متحمل شده بود و با عذاب سع یادیها درد زتقابل قدرت نیاز ا سویآ

 سرد نشود. نیاز ا شیب رهیآب درون دا یداشت تا دما

 ماندند. حرکتیبا وحشت دست لرزان هاندا را فشار داد و ناگهان هر دو ب سیآرتم دختر

 نگذاشتند. شیبه نما یزیمطلق چ یدیحد ممکن باز شدند و جز سف نیچشمانشان تا آخر کبارهی به

 آور درون آب فرو رفتند.وحشت یرا باز کردند و با حالت شانیهادهان

 :دیکش غیج تیآفرود

 _دخترم...

 زد: ادیشد و خطاب به پادرا فر دهیبه آن سمت کش سیآرتم

 اش دار...سطح آب نگه ی_رو

 .دندیآب دستان طرف خود را گرفتند و باال کش ریدو از ز هر

 .رندیرا در دست بگ خیتکه  کیبود که  نیا مثل

 دختر او و هاندا تا آن حد سرد بود. بدن

 بودند. زده فاصله گرفته خی یایاز در همه

 را چنگ زد و گفت: امیلیو یشانه یبا نگران آدام

 شن؟ینم دهیمرد؟ چرا د نمشونیبی_چرا نم

 وار گفت:زمزمه ایبه در رهیخ امیلیو

 ...نی_اونا رو درون دخترت بب

 آب شناور کنند. یموفق شده بودند جسم دو دختر را رو سیو آرتم پادرا

 سرش را در اطرافش چرخاند و با وحشت گفت: دایتیآم
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 ان؟یها دست کها کجان؟ کاسه_کاسه

 درون آن جلب شد. یانقره قیدستانش و محلول رق انیم یسنگ یهلن به کاسه حواس

 بود؟ زادیپر خون

ها سرخ درونش نشان از تعلقش به نژاد انسان عیرا هم که ما گرید یداد و کاسه دایتیرا نشان آم آن

 کردند. دایداشت در دست کارن پ

 دو را از آنها گرفت و وارد آب شد تا به دخترها برسد. هر

چطور تحمل  سویفکر افتاد که پادرا و آ نینفوذ کرد و ذهن او به ا شیهاتا عمق استخوان سرما

 !کنند؟یم

 .ستادیا یاگوشههر نژاد را به دست خودش داد و  یکاسه

 زمزمه کرد: دهیخود چسباند و هراس ینهیسر دخترش را به س سیآرتم

 _تحمل کن آرا... تحمل کن...

 کار را با هاندا کرد. نیهم زیو به دستور او پادرا ن ختیبدن آرا ر یدرون کاسه را رو عیما

را متحمل شده  یادیرد زو انگار که د آمدیم رونیدو دختر جوان ب یهااز دهان یگوشخراش یهاغیج

 .کردندیو درون آب تقال م خوردیبا شدت تکان م شیهاباشند بدن

 بلند شروع به خواندن کرد: یدخترش با صدا یو خصمانه دیبه چشمان سف رهیخ سیآرتم

... خداوندا، خوانمیمشغول بودند فرا م نشیدر زم یکه به شر پراکن یموجودان ی_جهنم خدا را برا

و عذاب  اسی ،یاز دلمردگ ریکه به غ یجهان، نسل نیننگ ا یهیرا باز گشا و اجازه ده ما شیدرها

نژاد  طاداردو خ یشوند... از گناه گذشته دهیبه درونش کش دندیو برکتت نبخش ریپر خ نیبه زم یزیچ

 عت،یشش نژاد زنده پاک کن... خداوندا به طب یهالعنت شده نیرا از ا نیبگذر و زم انیمن و نژاد آدم

را ده تا تواند هر دگرگون شده را بسوزاند و به سمت آتش  ییتوانا نیعالمت، ا یروین نیقدرتمندتر

 جهنم روانه کند...

چهار عنصر به دست  یآن چهار گو یو کارن دوان دوان درون آب آمدند و بدون توجه به سرما فلور

 .دندیو پادرا، دادند و عقب کش سیاز آنها، آرتم کیهر 

 شده بود. دیانجام دهد دچار ترد خواستیکه م یکار یلحظه برا نیدرست در ا سیآرتم

 ناله کرد: یبا در هم شکستگ سویآ

مهار قدرت اونا ندارم... من تک و تنها در برابر  یدر بدنم برا روین نیاز ا شی... بسی_عجله کن آرتم

 نژاد هستم... کی

 آرا فرستاد. ینهیدرون س کیبه  کیرا  هایهم فشرد و گو یرا رو شیهالب سیآرتم

 کار را تکرار کرد. نیهم قایهم چشم فرو بست و دق پادرا
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 شدند. حرکتیو آرا ب هاندا

 ...ستادیا دنیاز وز باد

 زدن... خیاز  ایدر و

به موقع خود را به او  نیاش درون آب از حال رفت و اگر آرشاورفته لیعاقبت بخاطر توان تحل سویآ

 گم و غرق شده بود. اینرسانده بود در در

بر  اریبس یاهیبود محو شد و سا دهیکه تا به امروز آسمان به خود ند ییابرها نیتراهیپشت س دیخورش

 افتاد. نیزم یرو

 کرد. انیشروع به غل انشانیترک برداشت و آب از م ایدر یهاخیو از لرزشش  دیلرز نیزم

 گفت: یاز زندگ یسرد و عار یشنل شکاف دهانش را باز کزد و با صدا ریاز ز آتور

زمان  گریبودند و د طانیش یهاکه دست پرورده ییهالعنت شده دینیهستن... حال بب نجای_اونها ا

که بخاطر  دینیاشتباه گذشتگان خود را بب نیبزرگتر یجهینت ان،ینیزم یاست... ا دهیفرا رس شانینابود

و  رزنشگرو برکت را از جهان ربودند و خلق را محکوم به نگاه س ریبودن خ صیحس شهوت و حر

 ...میقا شیصدا دنیآن عاجز بود و گوش از شن دنیکه چشم از د یزیخالق کردند... چ دیناام

 .آمدندیم رونیتر، بگونه اما بزرگانسان یدرختان موجودات انیم از

 کم و معوج... ییو پاها دهیخم ییهاجسم با

 متالطم و خروشان... یایدر کیانگار از جنس بلور بود و درونشان مثل  شانیهابدن

و آنها وحشت زده و  پراکندندیجمع م انیسرما را م شدندیم کیکه به سمت ساحل نزد یهر قدم با

 !دندیکشیمسخ شده عقب نم

هوا به  قیوجود داشت را از طر هانهیباز شده بود که انگار هر چه قلب درون س یجور شانیهادهان

 .دندیبخشیبه جان صاحبانشان م یسست ییو به جا دندیبلعیدرون خود م

کرده بود و هر چه احساس بود را به  جادیدر فضا ا یوحشتناک یکه از راه دهانشان داشتند صدا یمکش

 .دندیکشیسمت خود م

 کردند؟یفرار م یزیاز چ ایشکار آمده بودند  یبرا یراست به

 ترسناک مقابلشان شده بودند. یبرده و محو شگفت ادیزمان و مکان را از  همه

 نبود. شیاز آرا یبه درون آب نگاه کرد خبر یشد و وقت یحس کرد دستانش خال سیآرتم ناگهان

 در آغوش پادرا نبود! گریهم د هاندا

 .ختیفرو ر نهیر سکرد و قلبش د یقالب ته بدنش

 ...شدینم رشیدستگ یزیو چ زدیبا بهت و وحشت به درون آب چنگ م پادرا
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 سکوت بر ساحل حاکم شد... یاهیو چند ثان ستادندیها از حرکت الحظه گروه دگرگون شده همان

شان را در بر کج و کوله یهابلند و درازشان برافروخته شد و جسم یپاها ریز یمیآتش عظ کبارهی به

 گرفت.

 .دیکشیآنها را به درون دهان خود م یهاگرسنه بدن ریش کیو مثل  دیکشیکه با خشم زبانه م یآتش

که در  یکسان یهاو مثل سوزن درون گوش آمدیم رونیب شانیهااز دهان یاآزار دهنده یصداها

 .نشستیساحل بودند م

 فشار دادند. شانیهاگوش یرا رو شانیهاافتادند و دست نیزم یشدت بدصدا بودنشان همه رو از

حبس کرد و بعد از  نهیرا بپوشاند نفسش را در س شیهارا رها کند و گوش سویآ توانستیکه نم نیآرشاو

 درون آب فرو رفت. سویآ ینیپوشاندن دهان و ب

 یبه خاکستر لیو تبد سوختندیاند مآمده دیکه مشخص نبود چطور پد ییهاشعله انیها مشده دگرگون

 .شدندیو براق م یانقره

بدون چشم و گوش و  یآنها دراز شده بود و نگاهشان از از درون سرها یبلندشان به سو یهادست

 .شدیحس م شانینیب

 آنها را درون خود حل کرد و خودش هم خود به خود خاموش شد. یکه آتش همگ دینکش یطول

 برگشت. ایو در نیکنار رفتند و نور به زم دیاز مقابل خورش ابرها

 شروع به شکستن و آب شدن کردند. یشتریبا سرعت ب ایدر یهاخیمتوقف شد و  لرزهنیزم

آنها  یو باد سرد زمستان زدندیبرق م دینور خورش ریکه ز یدرخشان یپر شده بود از خاکسترها ساحل

 .کردیرا همه جا پخش م

 را نگاه کردند. یند بلند شدند با چشمان گرد شده و متوحش ساحل خالافتاده بود نیزم یکه رو یکسان

 کس نمانده بود. چیه ینهیبه س نفس

 .آمدندیم رونیبودند ب دهیکه د یزیتازه از شوک چ انگار

 زمزمه کرد: دهیچشمان داغش را بست و نفس بر دایتیآم

 بود... یچ گهید نی_پروردگارا... ا

قدم  یدستانش قرار داشت از آب سر در آورد و به سمت خشک یکه رو سویبا جسم آ نیآرشاو

 برداشت.

 :دیکش ادیفر یدرون آب مشت زد و با زار سیآرتم

 ... ایمن... نه خدا ی_دخترم... آرا

 در گلو خفه شد. سیآرتم یآمدند و صدا رونیپادرا و او دو سر از درون آب ب نیب درست
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 .دیکش شیهاهیاش را باز کرد و با ولع هوا را به درون رچشمان وحشت زده هاندا

 سرخ شده بود. ینفسیاز ب نشیمرمر پوست

به  انهیبلند و تابدارش را بر هم زد و پناهحو یهاانگشتانش داشت مژه انیکه هنوز دست او را م آرا

 هجوم برد. سیآغوش آرتم

 سالم و زنده بودند... هر

 در چشمان پادرا نشسته بود. یاشک نم

 خود فشار داد. یبازوها انیو سفت م دیرا باال کش هاندا

 بود... نجایجانش ا زیعز

 و سالم... حیصح

 را چک کرد. اشیاطیساحل خواباند و عالئم ح یهاشن یرا رو سویآ نیآرشاو

 نبود... یخطر چیه یاز حال رفته بود نه غرق شدگ شیرویرفتن ن لیکه بخاطر تحل ییآنجا از

را  یمقدار آب کیزد تا او باالخره چشم باز کرد. با سرفه همان  سویضربه به دو طرف صورت آ چند

 .دیداد و نفس نفس زنان خود را باال کش رونیهم که در دهانش جمع شده بود ب

 کرد و نگران گفت: کیاو را به خود نزد نیآرشاو

 ؟ی_خوب

 ا نگاه کرد.سر تکان داد و اطراف ر حالیب سویآ

را  نیشده آرشاو کیبار یهامنتظره آمد که با چشم ریو غ بیو هوا ساحل در نظرش آنقدر عج حال

 .ستینگر

 .دیاو را بوس یشانیو پ دیخند یبا خستگ نیآرشاو

 است. دهیلحظه بابت از دست دادن او ترس کی یکه برا کردینم انکار

 بخش بود که تن هر دو را گرم کرد.بعد از اتمام کار آنقدر لذت یبوسه نیا

 چند لحظه بست و نجوا کرد: یرا برا چشمانش

 ...می_موفق شد

 لب زد: رانیح سویآ

 ؟ی_چ

 زد: ادیو تحکم فر یبا آسودگ رهیو خ جیگ یهادر ساحل چشم چرخاند و در جواب تمام نگاه نیآرشاو

 ...میتموم شد... ما موفق شد گهی_د
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 شد. ادهیپ نیاز درخت بود توقف کرد و از ماش یخال ریکه مس ییجنگل، جا یهیحاش در

 .دیآن ترس یکه خودش از صدا دیرا چنان محکم کوب نیماش در

آنکه وقت را از دست بدهد  یو ب دیو موشکاف اطراف عمارت ساکت چرخ قینگرانش دق چشمان

 شتابان وارد جنگل شد.

 .داشتیکرده بود استوار و محکم قدم برم حسیکه تمام بدنش را کرخت و ب یوجود اضطراب با

 کرد. دنیشد و شروع به دو قیتزر شیبه پاها رویکم ن کم

 ...شتریو سرعتش ب شدیقلبش چنگ م لگونین یصدا یادآوریهر بار  با

 .ستادیرا کندتر برداشت و باالخره ا شیهادرختان قدم یاز ال به ال پوشاهیس کریپ کی دنید با

 .کردیتند شده بود و از راه دهان تنفس م شیهانفس تمیر

 یدهیتک یچهره کیآن  انیصورتش بود و از م یجلو شدیکه از دهانش در هوا پراکنده م یبخار

 .دیدیتر م یچشم آب یدخترانه و جفت

 شد. یاز اشک پر و خال یچشمانش از فرط دلتنگ یاو کاسه دنیبا د لگونین

که در  یو به موجود کوچک ستادهیا شیها سر جاحاال همانند برق گرفته آمد،یکه با توپ پر م پرهام

 زل زده بود. زدیآغوش او دست و پا م

 .دیکش ریدرونش سقوط کرد و قلبش را هم با خود به ز یاوزنه

در آغوشش  شتریو کودکش را ب لرزدیم نلگویکه ن دیدیو او م دیشیتر مهوا هر لحظه سوزناک یسرما

 .فشاردیم

 .ستادیجلوتر رفت و مقابل او ا رمقیو ب نیسنگ ییهاقدم با

 .ندیتا بخاطر قد کوتاهش از او صورتش را کامل بب دیگردن باال کش لگونین

 ...دادیامکان را نم نیچشمانش ا یجلو سیخ یپرده اما

 _پرهام...

 صورتش بود، اما حاال... یجانانه به رو یلیس کیکردن  میاو در فکر تقد دنیاز د شیپ پرهام

 اش را باز کرد و هر دو را باال آورد.مشت شده یهادست

 اش را نوازش کرد.گل انداخته یهاسرد دخترک گذاشت و لپ یهاگونه ریرا ز آنها



 

 behtarinromanha.irبرای دانلود جدید ترین رمان ها به وبسایت بهترین رمان ها مراجعه نمائید .                                     986

 اشر : بهترین رمان هان                          ندوری: زهرا با سندهینو                   طوفان)جلد دوم ماه خاموش( راثیرمان: م

 دختر همان بود؟ نیا یراست به

 بود؟ لگونین خود

 انداخت. نییو سرش را پا اوردینگاهش را تاب ن یجاذبه لگونین

 بلند شود. اشهیگر یاو صدا یجلو خواستینم یول د،یلرزیم اشچانه

 زیکه در آن همه چ ندیبیرا قصر پدر و مادرش نم ایدن گریقصد داشت ثابت کند که د نگونهیا دیشا

 فراهم باشد... شیبرا

 ...دیایکنار ب شیبلد شده که چگونه با دردها گرید

 کرده است اما جا نزده... هیزده و گر غیدلش بخواهد ج تا

 وقت جا نزده و االن هم قصد جا زدن ندارد... چیه

 چند سال بزرگ شده، آدم شده، و عاقل شده بود...! یچند ماه به اندازه نیدر ا لگونین

دستان او بود قرار  یکه رو ییپتو انیجسم کوچک مچاله شده م یافتادند و رو نییپرهام پا دستان

 گرفتند.

 ...شدیم نییباال و پا یگریتر از هر زمان دحاال آرام اشنهیس یقفسه

 رو شد.رنگ روبه یخود جرات کنار زدن پتو را داد و باالخره با آن چشمان گرد و کوچک آب به

 بود... لگونیاصال خود خود ن دختربچه

 ...دارنیصورت سرخ و چ نیشده و ا یکالهش مخف ریکه ز یپشتکم یبا آن موها یحت

 !شدینم دهیدر او د اریاز د یشباهت نیترکوچک

 اجازه نداد. لگونیرا پس بکشد که ن شیهابند آمد و خواست دست نفسش

 بدن دخترکش رد کرده و مچ او را گرفته بود. ریدستش را از ز کی

 صامت نگاهش کرد. پرهام

 ...رشی_بگ

 کار کند؟ چه

 رد؟یبچه را بگ نیا

داد و همان چند دانه  یدستان او جا یبود به زور نوزاد را رو دهیکه خشک شدن او را د لگونین

 را هم پاک کرد. شیهااشک

 مبهوت پرهام گفت: یکودکش مرتب کرد و بدون نگاه کردن به چهره یرا رو پتو

 ...فامهی_اسمش... پر
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 سر بلند کردن را به قلبش نداد. ینگاه پرهام اجازه ینیسنگ

 اند و اگر نگاهش کند هر دو درون هم حل خواهند شد...گرفته یکه چشمان او االن چه حالت دانستیم

 شده بودند... ترکیرفته انگار دور تا دورشان را گرفته و نزد یبه خواب زمستان درختان

 ...کردیم یاحساس خفگ شتریبه لحظه ب لحظه

 ...زدیهوا موج م در اسیو  یدلسرد

 با درد گفت: فامشیچشم برداشتن از پر بدون

 ...رمشیگیبرگشتم... دوباره ازت م ی_وقت

 تر نجوا کرد:او را به دست آورد و محزون روحیتوان نگاه کردن به صورت ب باالخره

 _اما تا اون موقع... مراقبش باش...

 دار گفت:و خش افتیخود  کیاش را از درون تارگم شده یها سکوت صداپس از مدت پرهام

 تو سرته...؟ ی_چ

 تکان داد. نیو سرش را به طرف دیخند آوردیفشار م اشنهیکه به س یوسط اندوه بزرگ لگونین

 :گفتیم دیبود که با نجایا

 است... زتریانگغم هیتلخ من از گر ی"خنده

 ..."خندمیگذشته، بدان م هیاز گر کارم

 نشان نداد. یمشخص بود که پرهام واکنش نشیخون یداغ جانسوز رخنه کرده بر دلش از خنده آن

 .اوردیب رونیرا ب شیو صدا ابدیتا دوباره تکلمش را باز دیکش یآه لگونین

 باش...  فاممیبه سرانجام برسونمش... تا اون موقع لطفا مراقب پر دیتموم دارم که با مهیکار ن هی_

 شان را به حداقل رساند.شد و فاصله ترکیپرهام نزد به

 :دیرا درست مقابل صورت او باال نگه داشت و نال صورتش

 ؟ی_مراقبش هست

..._ 

 لب زد: یدرنگ طوالن کیهم فشرد و بعد از  یرا رو شیهالب لگونین

 ...شهیکس تو نم چی... هیکه هست دونمی_م

 برداشت. نیزم یرا از رو ساک

 پرهام شد. یانگشتان بزرگ و مردانه ریاو خواست کنار بکشد که مچ دستش اس نباریا
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 شد. رهیو دلمرده و رنجور به چشمان او خ برگشت

 کرد و خفه گفت: شتریمچ او ب یفشار را رو پرهام

 _کجا؟

 تموم دارم... مهیکار ن هی_گفتم که... 

 ؟ی_چه کار

 شما! یایآدم بزرگاست... مال دن یایکه مال دن یکار هی_

 .کردیم ختنیفرو نر یبرا یادیتالش ز پرهام

دست خود را از حصار انگشتان پرهام رها خالص کرد که او  یگونه جورنوازش یمتیبا مال لگونین

 ...دینفهم چیخودش ه

 یاشک رو یاو به دور از چشمان نافذ پرهام قطره دیرا بوس فامشیپر یشانیشد و با تحسر پ خم

 داغ و نرم او انداخت. یهاگونه

 آهنگش گفت:و خوش نیلبانش حفظ کرد و با همان لحن حز یرا رو لبخندش

 وقت فراموش نکن... چیه نویمن... ا یبایز یدوِست داره پر یلی_مامان خ

 .شدیشکسته م شیهاو سد اشک افتادیم دیکه نبا یبود تا اتفاق یتعلل کاف گرید یقهیدق کی فقط

به  شیهاو دست داشتیدخترکش هم اوج اندوه و درد مادر را حس کرده بود که نگاه از او برنم انگار

 هوا بلند شده بودند.

 او را بغل کند... توانستینم لگونین اما

 .دیدرختان دو انیو ساک به دست م دیفرو افتاده عقب گرد کرد و بعد چرخ یهاشانه با

و کودکش را همانجا در جنگل تنها رها کرد و روح و قلبش را هم کنارشان جا گذاشت تا  پرهام

 مراقبشان باشد...

 روحا را دوباره گرفت. یرا باال آورد و شماره یگوش

 بود... خاموش

 ند؟یاو را بب گرید یقهیقرار بود چند دق یوقت کردیم یندادنش چه فرق ایدادن  جواب

 خونش به جوش آمد و به سرعتش افزود. جانیاز ه دیبلند عمارت را د یوارهایکه از دور د یزمان

 .کردیخس خس م یاندک ینفسیبه تنگ آمده بود و از فرط ب اشنهیس

که از پشت سرش  گشتیبه دنبال روحا م تابشیمنتظر و ب یهاحفظ فاصله از عمارت داشت با چشم با

 داشتند.اش به دورش حلقه شدند و سفت نگه ییهادست
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 افتاد. نیزم یرو ساک

و تاب خورد تا خود را آزاد کند که شخص او را به سمت خود چرخاند و  چیپ شیرویبا تمام ن دهیترس

 هر دو گره خورد. ینهینفس در س

او  یرنگ و رو یب یمات و مبهوت به چهره اریو د دیاز وحشت به سقف دهانش چسب لگونین زبان

 شد. رهیخ

 دستش را رها نکرد. کیاو را به عقب هول داد اما  یبه خودش آمد با خشونت و دلخور زودتر

 دهد. هیتک یچنگ زد و او را عقب عقب برد تا به درخت لگونین یچانه ریز گریدست د با

 :دیغر

 ...لگونی_پارسال دوست امسال آشنا ن

 ... برو عقب...اری_نکن... د

صورت او بخواباند که وسط راه  یدستش را باال ببرد و رواو را ول کرد و خواست  یچانه ارید

 شد. مانیپش

 آورد. نییرا مشت کرد و پا آن

 گفت: یبرافروختگ با

 از زن خودم؟ رم؟یانداختم... برم عقب؟ از فاصله بگ رتی_تازه گ

 .دیدواند و وجودش را به آتش کش لگونیآخرش اشک به چشمان ن یجمله

 درخت گفت: یبر تنه هیاو را به عقب هول داد و تک متنفر

 ...ستیمتعلق به تو ن زمیچ چیه گهی... نه جسمم، نه روحم، نه قلبم... دستمی_من زن تو ن

 :دیکش ادیبا جنون فر ارید

 !ی... هنوز قانونا زن منی_هست

 شد. کیسر باز کرد و به او نزد لگونین بغض

 گفت: یرفت و با دلشکستگگ شیهامشت انیرا م راهنشیپ یقهی

... از ی... از سنگدلییو دورو یبودن نوشته؟ از پست یو الش یاز نامرد یزی_تو اون قانون چ

 ...یوجدانیب

 گذاشت و با عذاب گفت: شیهاگوش یدست رو ارید

 _بسه... ادامه نده...
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 کیفرصتم بهته... برو چون  نیآخر نیام ا... جونتو بردار و فرار کن... به عنوان پدر بچهاری_برو د

 خودت و مادرت خواهد بود... هیبر عل زیهمه چ گهیساعت د

 ماند و با بهت لب زد: خکوبیم ارید

 ؟ی_چ

 کرد. دایشکم او و تازه فرصت فکر کردن به بچه را پ یسر خورد رو نگاهش

 تکانش داد. فیرا گرفت و خف لگونین یهاشانه

 بگو... گهیبار... د هی_

 با تحکم گفت: لگونین

که هر  یاآوردمش... بچه ایتو وجودم پرورشش دادم و به دن یکه با بدبخت یاام... بچه_آره، گفتم بچه

و پشت  ذاشتمیشدنش به مادرت... سر رو بالشت م شکشیشب با ترس از دست دادنش... با ترس پ

من و  نیب ایدر هی یبزرگ به یافاصله انداز تو رو... فاصله ی... کابوس دستادمیدیبندش کابوس م

 دخترم...

 جان گرفت و گفت: اریدر چشمان د یبرق

 ش؟یآورد ای... تو اونو... به دنلگونی... نلی_ن

 در کالمش نداشت. ینرمش چیبرعکس او ه لگونین اما

 را پس زد و عقب عقب رفت. ارید یهادست

 .دادندیو امان نم ختندیریم وقفهیب شیهااشک

 را بلند کرد: شیصدا یسوختگ نهیس با

آوردمش اما بخاطر  ایمادرت... به دن یآوردمش... دور از پدر خائنش... دور از دستا ای_آره... به دن

 ایاسمشو صدا نزدم... به دن ریدل س هی... دمشینبوس ریدل س هیبغلش نکردم...  ریدل س هیشما 

 مادر رو...؟ هیدرد دل  یفهمیم ؟یلعنت یفهمی... ماریآوردمش اما بخاطر شما رهاش کردم د

 را گرفت. لگونیاطراف را از نظر گذراند و دوباره هجوم برد و مچ دست ن یو دلواپس یبا آشفتگ ارید

 حالدهیشور اریکه او به راه انداخته بود تقال کرد تا دستش را آزاد کند که د یباز نیخسته از ا لگونین

 گفت:

 ؟یبر یخوای_کجا م

 لم کن...نداره و ی_به تو ربط

 مادرت؟ شی_لب ساحل؟ پ

 تکان خورد و چشمانش گرد شد. اشنهیدر س یزیچ لگونین
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 نگاه از صورت او بردارد لب زد: نکهیو بدون ا ستادیا ییرها یتالش برا از

 ؟یدونی_تو از کجا م

 قبل بهمون گفته بود. یکنه... آراگون هفته کاریچ خوادیکه امروز مادرت م می_ما خبر دار

 رو... سویآ ی...؟ محل قرار رو... نقشهدیدونستی_شما... شما م

که او را کشان کشان به طرف عمارت  یرا گرفت و در حال لگونین گریدست د یبازو یبا کالفگ ارید

 گفت: بردیم

 .ستی... اونجا االن امن نفتهیکه قراره جونت به خطر ب ییجا یبر ذارمیاونجا... نم یبر ذارمی_نم

 زد: غیزور زد تا خود را از دست او خالص کند و ج لگونین

آره  ست؟گهید یباز هیکه مادرت تو فکر  یگیم یدار ست؟یکه امن ن یچ یعنی... نمی_صبر کن بب

 ن؟؟؟یدیدوباره نقشه کش سویآ یبرا ار؟ید

 شد. زیلبر اریصبر د یکاسه

 :دیکش ادیو بر سر او فر ستادیا

 با مادرت تو به قبر؟ یبر ییخوایم ؟یریتو هم بم ییخوای... مهری_آره... مادرت امروز قراره بم

 و وا رفته گفت: دیپر کش لگونیاز تن ن روح

 ...یگی_دروغ م

... با رفتنت فتهیب یخوب یاتفاقا ستیاونجا قرار ن گمی_دروغ گفتنم بخوره تو سر خودم و تو... دارم م

 ...یفتیتو هم تو خطر م

 شود. لگونیهق هق آرام ن یهم نتوانست مانع بلند شدن صدا یبهت و جا خوردگ یحت

که به عنوان  ینشناس باشد که هنوز هم از دستورات زنآدم آنقدر پست و نمک نیکه ا کردینم باور

 اطاعت کند. شدیمادر رفته رفته داشت از او دلسرد م

 در حال کبود شدن بود. اشدهیشفاف رنگ پر پوست

که انگار از شدت غضه خوردن در حال خفه  یپر دردش زد و با حالت ینهیبه س یدست آزادش مشت با

 شدن است گفت:

 مرگش؟ ینقشه دنیبا کش ار؟ید یمادرم رو داد یجواب خوب ینجوری_تو ا

 نگاهش کرد. زیتند و ت ارید

 ه؟ی_منظرت چ
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که چهارده سال ... اما اون بود که جونتون رو نجات داد... اون بود میاوردیوقت به روت ن چی_ما ه

 اری... دنیرو سر و سامون بد تونیزندگ نیپولش تونست یعمل برادرت رو داد و با باق ینهیهز شیپ

رو  رادرتب یعنیکست  نیزتریعز نیاش محکومش کردکه به تقاص دادن بابت گناه نکرده یهمون زن

 برگردوند... یبه زندگ

 شده بود رفت. دهیچیاو پ فیکه به دور دست نح ارید رحمیاز دست ب حس

 نکرد... شیشد... اما باز هم رها شل

 زد و ادامه داد: یهق بلندتر لگونین

تو وجودش  تینبود... مادرت وجدان نداره... انسان نیا سوی... حق آارینبود د نی_حق مادر من ا

 ؟یطانیواقعا فرزند ش ار؟ید ینیتو ا ؟یشدیمثل اون م دیمرده... تو هم حتما با

 زده بود. خیکلمه  یواقع یبه معنا ارید

 .دیدیخود توان پلک زدن را هم نم در

 گرفت. یقیاش را تر کرد و دم عممانده آبیخشک و ب یهالب

 .شدیبس نفسش را حبس نگه داشته بود داشت خفه م از

 .رفتیم یشتریب یلحظه به لحظه رو به سرد هوا

 بود. میانجماد عظ کی مثل

 نداشت... یانیکابوس انگار پا نیا

 .دیترسیرفته رفته داشت از گذر زمان م لگونین

 .زدیم شیگلو ریدرست ز قلبش

 التماس گفت: با

به مادرم نزنم... بهت  انتتیاز خ یفعال حرف دمی... بخاطر وجدانت... بهت قول ماریبرم د یبذار دی_با

مادرم...  شیبذار برم... ولم کن تا برم پ فامیبهت فرصت فرار رو بدم... اما تو رو جون پر دمیقول م

 ...ارید

 ...؟فامی... پری_پر

... رسهی... دخترمون... اون جاش امن و امانه و تا من نخوام دست مادرت بهش نمفامی_آره... آره پر

 راحت باشه... التیخ

 گفت: یو با نفس تنگ دیدستش را عقب کش ارادهیب ارید

 ...ستمی_فقط من ن
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عقب  نیزم یخود را رو ردیاو دوباره بخواهد دستش را بگ نکهیبا هول و وال و ترس از ا لگونین

 و بعد بلند شد. دیعقب کش

 ؟یستیتو ن ی_چ

 و پر رنج نگاهش کرد. قیعم ارید

 ...ستمی_خائن... فقط من ن

 مادرم هست؟ یآدما نیهم از طرف مانترا ب یاگهیاز تو کس د ری_مگه به غ

وقت به خودتون  چیاما ه نیزدیظن رو به اون م دیجلو چشمتون بود و اول با شهیمکه ه یکی_آره... 

مادرم هوس انتقام  یکه به اندازه یکی... نیکرد تشیو کورکورانه حما نیجرات شک کردن بهش نداد

 و رامونا... طرف حسابش خود خود مادرت بود... اینه بخاطر آند یتو سرش بود ول

 ؟یزنیحرف م یدار ی... تو از کاری_د

 ...دهیخونتونه... و بد بودن از همون خون بهش ارث رسکه هم ی_کس

 .شدیکم کم پشت ابرها پنهان م دیخورش

 .دیدریرا م اشنهیاز فرط وحشت داشت س لگونین قلب

 دوخت. شیپا ریز نیمذبوح و سرگشته گرفت و به زم ارِ یاش را از دزده رتیح نگاه

 ...روحا

 رهام... دختر

 از پدرش به او به ارث رسد... توانستیبود و بد بودن هم... م هایخون سلطانکه هم یکس

 ...دیرسیبه ذهنش نم یگریاو کس د جز

روز زودتر از بانو  کی قایمادرم حسش کرد و رفت سراغش.. دق اشی_درست روز هجده سالگ

 رابشیون خواهر و برادر خوب سانتقام بود و مادرم قبل از رفتنش با ا یالماس و پرهام... روحا تشنه

 ...لگونین میشناختیهم رو م یکنیاز اون چه که فکر م شتریکرد... من و روحا ب

 .شدندیرو م لگونیدر دفتر خاطرات ذهن ن یکی یکی شواهد

 و پرهام... سویدور از چشم روحا به آ یبراق و خصمانه یهانگاه آن

 خانواده... نیاز ا شیهاکردن یدور

 داست و از همگان پنهانش کرده بود... نهیدر س اریکه نسبت به د یاعالقه

 خود فرستاده بود تا او را شکار کند... یرا به جا اریکه د یدر حال نجایبه ا امدنشین

 در آخر... و
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 هست... خودم با بانو هماهنگم..." زیگفتم که حواسم به همه چ اری"_د

 هماهنگ بود؟! شیکدام بانو با

 مانترا؟

 ..."رهیوقت به خطا نم چیه رمیهم نترس من ت "_تو

 است... یماهر راندازیروحا ت دانستندیرا که عالم و آدم م نیا

 و به خطا نرود؟! ندیکجا بنش قایقرار است دق ریبفهمد که آن ت خواستیرا م نیا لگونین

 تنش را لرزاند. گریبار د اریو پر افسوس د دیناام یچهره حالت

 .دیدر محوطه دو نیماش نیترکیبه سمت نزد دهیندانست و شتاب زده و هراس زیصبر را جا گرید

 قفل نبود! اشیشانسپرهام بود و در کمال خوش یبرا نیماش

 در آن را هم کامل نبسته بود... یاز بس عجله داشته بود حت پرهام

 .افتی شیگشت و آن را همانجا درست جا چیبه دنبال سوئ دوارانهیفرمان نشست و ام پشت

 آسا به راه افتاد.آف برق کیت کیرا روشن کرد و با  نیماش

 هم به پشت سرش برنگشت... ارینگاه کردن د یبرا

 .لرزدیدارد م نیهمه جا را فرا گرفته بود و همان لحظه حس کرد ماش رهیت یابرها یهیسا

 !لرزدیت که ماس نیزم نیخراب شده باشد اما بعد متوجه شد که در واقع ا دیتصور کرد شا اول

فکر کرد که چقدر تا  نیرا از دست ندهد به ا نیکنترل ماش کردیم یکه سع یزده شد و در حال وحشت

 مانده است. یساحل راه باق

محکم هر دو گوشش را  یتوقف اجبار کیهمه جا را پر کرد و او بعد از  یخراشگوش یصدا ناگهان

 گرفت و فشرد.

 گره خورد. اشنهیکرد و نفس در س یخاموش شدن صدا قالب ته تا

 به سمت محل قرار راند. یشتریرا به راه انداخت و با سرعت هر چه ب نیماش دوباره

 .دیشنیرا م ایخروشان در یهاموج یبود و صدا نییسمت راننده پا یشهیش

 پارک کرد. یارا گوشه نیماش عیو سر دیبه مغزش دو خون

 شد. رهیه اطرافش خانداخت و متوحش ب نییرا از پا خود

 .دیشنیرا م شانیو هم صدا دیدیجمع شده در ساحل را هم م تیجمع

 خوشحال بودند... یلیخ انگار
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چشم چرخاند تا  دیدویبه سمتشان م خورانیو سکندر خوردیم زیساحل ل یهاشن یکه رو یحال در

 کند. دایمحفل و محافظان پ یرده نییافراد پا مییبهتر است بگو ایها انسان تیجمع نیروحا ب

 رفت. یاهیس دیدیکه م یاو چشمانش از صحنه افتیاو را  باالخره

و  ستادهیا یاصخره یبودند باال گرید کیگفتن به  کیو تبر یکه در حال شاد یبه دور از جمع روحا

 .گشتیهدف م کیکمان به دست به دنبال 

 ...دیدیکس او را نم چیه

 زد: ادیاز پشت سرش فر یبلند یمردانه یصدا ناگهان

 ...لگوووونی_ن

 و اندوه... اسیپر از  ییصدا

 و ترس... یاز ناباور پر

 پرهام بود... یدهیخشک یکه متعلق به گلو ییصدا

 .دیبه عقب چرخ هیچند ثان یسست شدند و برا شیهاقدم

ساحل به زانو افتاده و  یهاشن یرو رمقیو ب حالیرا در آغوش داشت ب فامیکه پر یدر حال پرهام

 .زدینفس نفس م

 باشد... دهیرا دو یادیکه مسافت ز انگار

 باز دارد. یزیاو را از چ خواهدیدارد و م انیچه در اطرافش جر داندیبود که م نیمثل ا ادشیفر یصدا

 روان شدند. شیهاگونه یشفاف غلتان اشک آرام آرام رو یهایشکست و گو لگونین بغض

 که نرود... کردیداشت با نگاهش التماس م ییگو پرهام

 ادامه داد. تیجمع یبه سو دنینه تکان داد و به دو یسرش را به نشانه یبا درماندگ لگونین

 .کردندیو جا خورده نگاهشان م ریبه سمت آنها جلب شده بود و متح یاریبس توجه

 ...سویجمله خود آ از

 :دیکش غیرا پس زد و ج شیهااشک لگونین

 چپت رو نگاه کن مامان... حواست به سمت چپت باشه... مامان اونجا رو نگاه کن نه مــن... _سمت

او را هم  یهشدارها لیو تحل هیچنان فلج شده بود که ذهنش توان تجز لگونین دنیبا د چارهیب زن

 نداشت.

 .کردیشدنش را نگاه م کیو مات نزد دهیخشک شیسر جا همانجا
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عبور  تیجمع انیاش از مسست و کج شده یهاخورده بود و داشت با قدم نیکه دوباره زم لگونین

 بار آخر التماس کرد: یبرا دیدویو به سمت او م کردیم

 _خودتو نجات بده مامان...

 بازگشت. لگونین یکمان روحا رها شد جان به پاها یکه از چله ریت

 پرت کرد. سویدستان آ یقدم را بلند برداشت و خود را محکم رو نیآخر

 باشد... دهیو وحشت زده مرگ را به آغوش کش مهیکه سراس انگار

و دور کردنش از خطر را نداشت از عمد خود را سپر  نیزم یبه رو سویفرصت هول دادن آ یحال در

 لیدو کتفش نشست و درد را به تمام تار و پودش تحم انیو ظالمانه م رحمانهیچه ب ریجان او کرد و ت

 کرد...

 رخ داده است. یچه اتفاق دیکس نفهم چیمنتظره و شوکه کننده بود که ابتدا ه ریادثه آنقدر غح نیا

نشست و دهانش را باز  نیزم یدستان او، آرام آرام رو یبهت زده و رو یسویچشم در چشم آ لگونین

 .زدیبر رونیب شیکرد تا هم آه دردمند را خارج کند و هم خون باال آمده تا گلو

 ایبود، اتمام دن دهیبه عزا مبدل گرد اشیخوش قهیکه در عرض تنها پنج دق سویآ یصحنه برا نیا دنید

 بود...

 ضعف رفت. نیزم یافتادن رو یاو شل شد و بدنش برا راهنیپ یاز رو لگونین چنگ

 کرد،یآن را حس م یو ناراحت یدر کمال ناباور سویپشت او فرو رفته بود و آ ریکه ت ییاز آنجا اما

 دستانش نگه داشت و نشست. یبخواباند و رو نیزم یرا رو لگونیجان ننست جسم کمنتوا

 .کردیکلمه تقال م کیحداقل  یادا یو زبانش برا دیچرخیدور سرش م ایدن

 فرو رفته بود... یقیتمام جهان در ماتم عم ییخاموش شده بودند و گو کبارهیسر و صداها به  یهمه

 کرد. یادادن آن حجم از خون هجوم آورده به دهانش سرفه رونیب یبرا لگونین

 گفت: یازد و با حالت خفه یآلودکاره و خون مهیکه داشت لبخند ن یستانوجود درد جان با

 ... ناز پروده و... لوس... نه؟!گنی... بهم... نمگهی_به گمونم... د

 افتاد. دنینفس کش یاو دوباره به سرفه و تقال بر دیبا درد به حرف خودش خند خودش

 لگونیلباس ن یبودند که رو یمانند لیقطرات س اشجهیداغ شد و نت سویآ یهاپشت پلک بالفاصله

 .دندیچک

 ...شیپروشا

 .آمدیاز دستان او بر نم یچشمانش پژمرده بود و کار شیپ یگل سرخ همچون
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نجات  یبکشد و بعد برا رونیآن را ب توانستینم یفرو رفته بود که حت لگونین فیچنان در بدن نح ریت

 انجام دهد... یدادنش کار

 او نبود... گناهیخراش در شان دخترک بنوع مرگ جان نیا

 ...شدیو رنگ باخته م فروغیرفته رفته ب لگونین صورت

 ...رفتینگاهش رو به بسته شدن م یو آب شدندیم یته اتیاز روح ح چشمانش

 و عطر پرهام را جلوتر از خودش به آنجا رساند. دیوز یسرد مینس

 شن اطرافشان را جا به جا کرد و او مقابلشان خم شد. یرمقیآهسته و ب یهاگام

 را هنوز در آغوش داست فامیپر

 را مرتب کرد. شیگذاشت و پتو نیزم یرو لگونین نیو نگاه غمگ سویآ سیچشمان خ یرا جلو آن

 چشمانش روان شد. یاز گوشه همان حال اشک، زالل و شفاف در

 انداخت و آن را بلند کرد. لگونیبدن رنجور ن ریز دست

 درد... نیکمرش خم شده بود از اندوه ا اما

رفت و وارد آب شد تا به  ایشان داشته بودند به سمت درکه به زور سر پا نگه ییهمان پاها با

 برسد. سیو آرتم دایتیآم ت،یآفرود

 را نشانشان داد. لگونیو بدن ن ستادیمحزون هر سه زن ا یهافرو افتاده مقابل چهره یهاشانه با

 باور کند... خواستیتمام شده است، فقط نم زیهمه چ دانستیهم م خودش

 تکان داد و لب زد: نیسرش را به طرف کردیم هیگر صدایکه ب تیآفرود

 ...یو... کار قی. نه انقدر عمرو داره.. یسطح یهازخم یفقط قدرت شفادهنگ زادی_اشک پر

 بود. لگونیهنوز در بدن ن ریگذشته ت نهایا یهمه از

 .افتادیاتفاق م ترعیمرگ سر دندیکشیم رونیآن را ب اگر

ها به شن و ماسه نیزم یاز پشت سرشان بلند شد و نشسته بر رو سویبلند آ یهاهیگر یصدا عاقبت

 چنگ انداخت.

 کرده بود. نیرا هم رنگ ایدر لگونیزخم ن خون

 چه مظلومانه در حال بسته شدن بودند... شیدلربا ییایآن چشمان در و

 و آرزوها در نگاهش غرق شدند... دهایتمام ام یراست به

 پرهام را در چنگ گرفت و با درد گفت: راهنیپ

 ... نکنه...هی_بهش... بگو... گر



 

 behtarinromanha.irبرای دانلود جدید ترین رمان ها به وبسایت بهترین رمان ها مراجعه نمائید .                                     998

 اشر : بهترین رمان هان                          ندوری: زهرا با سندهینو                   طوفان)جلد دوم ماه خاموش( راثیرمان: م

 ...اوردیخودش را بند ب یهاکه اشک خواستیرا م یکس پرهام

 گفت: یمانیو با اوج حسرت و پش دیاو را بوس دست

 ...گرفتمی... جلوتو مدی_با

 کش آمد. یبا تلخ لگونین یهالب

 پرهام بردارد. ینگاه از چشمان به غم نشسته توانستیلحظه هم نم کی

 ...رسندیبه نظر م باتریبا اشک چه ز یطوس یهالهیآن ت دیدیم کردیکه دقت م حال

 ...یشدی... حتما... موفق میگرفتیم _اگه جلومو

 یزیچ خواستیدوباره م لگونیبود چون ظاهرا ن ستادهیاو ا یهاحرف یهمچنان به انتظار ادامه پرهام

 .دیبگو

 گفت: یشتریفشار ب با

 ها... شکستت بدم...وقت... نتونستم... تو مبا... مبارزه چی_چون... من... ه

 کرد. یگذشته قلب پرهام را متالش خاطرات

 کرد. یقیهم فشرد و دم و بازدم عم یترش را رو یهاپلک

 گفت: حالیچشم از او برنداشت و ب رفتیم یرو به خاموش هاهیبا گذر ثان شیکه صدا لگونین

 ...ـفامم... پرهام...ـی_پر

 منجمد شد. شیهازد و خون در رگ خی زیپرهام ن یهاهیکه ربوده شد هوا در ر نفسش

 در حدقه ثابت مانده بود. یزیانگو چشمانش به طور غم ستادهیا حرکتیب لگونین یهالب

 اش را بوسه زد.چسباند و گونه اشنهیاو را کامل به س جانیجسم ب پرهام

 بود... سرد

 پرهام... یقلب از کار افتاده یسرد به

 .ختیریهمه م یافتاده بود و قطرات درشت باران بر سر و رو هیهم به گر آسمان

 نگذاشته بود. بینصیرا از اشک ب یچشم چیه سویپر سوز آ یهاضجه

 او گذاشت. یصورت مهتاب یآزاد کرد و رو لگونیبدن ن ریدستش را از ز کی پرهام

 او را بست. یباز مانده یهاو پلک ختیر اشک

 یرا به خشک لگونیجسد ن دهیخم یکریباران و با پ ریسر دادند و پرهام ز یگریغرش د ابرها

 برگرداند.
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 .دیرا در حال پا شدن د سویآ کردیکه بلند م سر

 و چشمان به خون نشسته... روحیب یچشمان با

 او را هم سرخ کرده بودند. یهالباس لگونین خون

سرش حاضر شده بود را پس زد و کمان او را با ضرب از دستش  یکمک به او باال یرا که برا هلن

 گرفت.

و  زدیم غیج یقراریکه با ب یفامیها زانو زد تا پرشن یرو ختیریصورتش اشک م یکه به پهنا هلن

 .ردیرا در آغوش بگ کردیم هیگر

 چه کار کند. خواهدیم سویآ دانستیکس نم چیه

 شد. رهیدستان پرهام خ یرو لگونین حرکتیسمت پرهام آمد و به جسم ب به

 فرو رفته بود...  یابد یدر خاموش شیپروشا

 را داد و با هق هق آن را از تن دخترک جدا کرد. لگونیاز بدن ن ریآوردن ت رونیخود جرات ب به

 فرو برد. اشنهیرا برداشت و در س ریهمان ت یکس انگار

 .دیچکیآن م یغهیمظلومش از ت لگونین خون

 .دیسرد از قدرت خشم و انتقام زبانه کش یچشمانش آتش در

 برگشت. اشیقبل یبه دست به سر جا ریت سویاند و آخواب نیزم یرا رو لگونین پرهام

 .شدیم نییبا فشار باال و پا اشنهیس یقفسه

 در گلو خفه شده بود اشهیگر یصدا

 داد و آن را باال آورد. یآلود را درون کمان جاخون ریت

 مــن...""_سمت چپت رو نگاه کن مامان... حواست به سمت چپت باشه... مامان اونجا رو نگاه کن نه 

 بود. ستادهیآن صخره ا یناباور هنوز باال یو نگاه دهیرنگ پر یابا چهره روحا

 نبود... یزیکم چ لگونیو اصابت آن به ن رشیبه خطا رفتن ت شوک

را  بانشیساده نداشت، حاال با مرگ او بدجور گر لگونیمقابل ن شیهاییکه موقع دورو یوجدان عذاب

 بود. دهیچسب

 را به سمت او نشانه رفته است و قدرت تکان خوردن را نداشت. رشیت سویکه آ دیدیم

 نبود... نیسر تا پا خشم و دلمرده ا یسویهدف آ اما

 درختان جنگل را نشانه گرفت. انیم ستادهیا پوشاهیس یو زن دینود درجه چرخ ناگهان
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با شکار شدنش  ستیو اصال حواسش به او ن کندیآن طرف را نگاه نم یکس کردیکه تصور م مانترا

 نگاهش رنگ ترس به خود گرفت. سویآ یدهیتوسط چشمان به آتش کش

 در سر خودش بود: یپژواک سویو مغرض آ یلب ریز یزمزمه

 _برو به جهنم...

او واقعا مانترا را هدف گرفت و  یرا انجام دهد ول یکار نیچن سویکه آ کردیکس گمان نم چیه دیشا

 او کرد. ینهیس یروانه میرا گرفته بودند مستق لگونشیکه با آن نفس ن یریهمان ت

 .دیکه درون قلب مانترا نشست چشمانش را گرد کرد و نفسش را بر ریت

 را در آغوشش پر پر کرده بودند... سویآ لگونیهمانطور که ن قایدق

 ...ختیفرو ر زیافتاد او ن نیکه به زم مانترا

 

 

*** 

 

 ماه بعد... ازدهی

گذاشت بعد از  نیسنگ قبر مرمر یداده بود رو لیتشک ییبایقرمز ز یکه تمام آن را رزها یگل دسته

 از جا بلند شد. یدرنگ

را تکاند و با  شیهاعادت لباس یاز رو ندیبنش نجایا یگرد و خاک دادیوقت اجازه نم چیه نکهیا با

 آمد. رونیآهسته از مقبره ب ییهاقدم

 ه مقبره نگاه کرد.دوباره ب قیعم یو با حسرت برگشت

 بود... دهیآرام نجایمعصومش ا یآب چشم

 ...زشیعز ا،یکنار مان درست

 .ستیگریدر خود م صدایرا از دست داده بود و ب شیهاکنترل اشک دوباره

 .ستادیکنارش ا یکس

 به خود زحمت چرخاندن گردنش را هم نداد. یحت

 ...ستیکه ک دانستیم

 توه. یبرا نی_ا

 مهم و موم شده از جانب پرهام به سمتش دراز شد. یپاکت
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 و آن را گرفت. دیچشمانش کش ریز دست

 دوخت. دهید لگونیدردناک به آرامستان کوچک ن یانداخت و در سکوت نییدستش را پا پرهام

 .دیلرزیم شیهاباز کردن پاکت دست نیح سویآ

 آنها را نداشت... اریمثل سابق اخت گریکه د شدیم یسال کی

 گفت: یاز حس زندگ یو عار سرد

 ه؟یچ نی_ا

 فرو برد و با مکث گفت: شیهابیدست درون ج پرهام

اون پنج ماه رو توش  لگونیکه ن یاز آلونک گفتیاالن آورد و بهم داد. م نی_اون دختره هلن... هم

 کرده. داشیپ کردیم یزندگ

 بندازه؟! ینظر هینرفته بود داخلش  ی_تا االن کس

 _البد نه.

 _جالبه...

 را خواند. شیو رو دیکش رونیکه درون پاکت وجود داشت را ب یانامه

 نوشته شده بود. سوینام آ ییبایخط ز با

 بود... لگونین دستخط

 شروع به خواندن کرد. یو پر سوز قینامه را گشود و با نفس عم یتا

 یوقت ینامه رو برا نیقراره رقم بخوره، اما من ا یسرنوشت چه جور دونمی... نمزمی"مادر عز

داره و  انیتوش جر یکه آرامش و آسودگ ییجا هیبهتر...  یجا هیو رفتم  ستمیکه کنارتون ن سمینویم

برام  یفاقمطمئن بشم که اگه ات دی... به هر حال باستین ندهیبابت آ یاز اضطراب و نگران یخبر گهید

 یهیوقته قض یلی... من خرسنیو به گوش تو م شنیخاک دفن نم ریدلم هم با خودم ز یهاافتاد حرف

از بابت برادرم ندارم و  یدلخور چیه گهیمامان... د کنمیبهش فکر نم گهیآراس را فراموش کردم و د

اتفاق قضاوتت کنم و  نکه بخاطر او ستمیخدا ن ی... من قاضیعذاب وجدان باش ریتو هم درگ خوامینم

 کمیکوچ یآلونک چوب یمامان... هر شب قبل از خواب جلو دلتنگتم یلیتو رو گناهکار بدونم... خ

و به فکر  یکنیکار رو م نیتو هم در همون لحظه ا کنمی... حس مشمیم رهیها به ماه خو ساعت نمیشیم

... اون رینگ اریانتقام من رو از د لطفامامان...  یشده باشم... راست وونهیمن د دمیشا دونمی... نمیمن

 دی... شاشهیو خاکستر م سوزهیخودش م شیکه هر روز تو آت هیمونیعذاب و پش ریخودش اونقدر درگ

که هر روز در  دمیشدن قلبش باشه... اما حاال د اهیو نفرت بوده و مادرش مسبب س نهیاز ک زیاول لبر

 یلیمن خ نکهیبرگرده... در آخر هم ا رهیکه م یاز راه خوادیحال کلنجار رفتن با خودشه و دلش م

که چقدر بهت  دونهیبا رفتارام برعکسشو نشون داده باشم اما فقط خدا م شهیهم دیارم مامان! شادوِست د

... تو مادر یکردم و تو همه رو تحمل کرد تتیها اذسال نیام... تو رو خدا منو ببخش اگه تمام اوابسته
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دلم نموند... و  یتو یکنار تو حسرت امی... تو زندگیکم نذاشت یزیمن چ ی... براییسویآ یبود یخوب

. عشق به ستمین مونیام... اما پشام بهش شرمندهبه پرهام هم بگو بابت حس ممنوعه نکهیدر آخر هم ا

 یهمه عذاب نیاالن با وجود ا یرسوند... حت نجایبود که منو بزرگ کرد، پرورش داد و به ا یزیاون چ

... حاللتون کردم مامان... حاللم شمیم باز هم معتقدم اگه به عقب برگردم عاشق اون مرد دمیکش که

 ..."دیکن

 شده بود. سیخ شیهاهم مانند چشم نامه

 هق هقش بلند نشود. یدهانش گذاشت تا صدا یآورد و دست رو نییرا پا آن

 بهتر بود... یجا کیاالن  دخترکش

 از آغوش او... بهتر

 .گفتینم یزیانداخته بود و چ نییسرش را پا پرهام

 کرد. یاغرورش را کنار گذاشت و ناله سویآ

نوشته تا دل من آروم  نوی... اشهیبرام زهر م یبره از عذاب وجدان زندگ خبریاگه ب دونستی_م

 ...رهیبگ

 ادامه داد: یرا به قلبش چسباند و زخم نامه

 آرومم کنه... تونهینم یزیچ چیه گهیدلمه و د یدرد برا نینبودش بدتر دونستی_نم

 زد و با درد گفت: یلبخند تلخ پرهام

 کردن نداد... یبد بزرگش کرد... اما بهش فرصت بزرگ ای_دن

 سرش انداخت. یباال یبه درخت خزان زده ینامه را همراه پاکتش به دست او برگرداند و نگاه سویآ

 رو به اتمام بود، اما اندوه و رنج او نه... زییپا

 قدرت و مقام تمام شد. یجنگ برا گرید

اش و به آغوش خانواده ردیعمارت فاصله بگ نیاز ا یطوالن یمدت یبود که برا دهیوقت آن رس االح

 برگردد...

او داشتند و  یمادرانه یهاتیبه حما ازیبود که ن انشیخزان و ل ران،یم ینوبت ساختن زندگ حاال

 ...دندیدیخود م یرو شیپ یسخت اریبس یندهیآ

 ...شیهابچه یکردن برا یمادر زمان

 :دیعوض کردن بحث پرس یو برا دیکش یقیعم آه

 ده؟ینرس رهیمد ئتیاز ه ی_خبر
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 یبا معرف اریبخشش تو بود. د یکه نامه دیاز طرف ماهانا به دستمون رس لیمیا هی شیساعت پ هی_

تو و  هیها به دستور مادرش مانترا علسال نیکه در تموم ا ییکردن خودش و اعتراف به تمام کارها

کرده  فرار... روحا هم که یتبرئه شد گمیم کیمحفل انجام داده بوده فشار رو از روت برداشت. تبر

 .شهیمجازات م یشده و به زود دایبود پ

... اریهم گفتم! اون پسره... د رهیمد ئتیبه ه نوی. استمیاز کشتن اون زن نادم و سر خورده ن یا_ذره

 .( االن کجاست؟آوردید مگفتن اسمش هم قلبش را به در ی)حت

 ناراحت... ای یشیاز دونستنش خوشحال م دونمی_نم

 شده مگه؟ ی_چ

مرگش مال سه روز  قیدادن. زمان دق یپزشک قانون لیها جسدش رو از آب گرفتن و تحو_بچه

 ...اشیخودکش قیبهتره بگم زمان دق ای... شهیپ

 به حالت پوزخند کش آمد و با دهان بسته "هه" کرد. سویآ یهالب

 به سکوت گذشت و هر دو غرق در افکار خود شدند. یاندک

 ...شدیاسم ختم م کیآنها به  یآخر همه اما

 ...لگونین

 . دندیزمان چرخاز پشت سرشان توجه هر دو را به خود جلب کرد و هم یزیتلپ افتادن چ یصدا

رنگ وسط گل و  یاش فر خورده بود و چشمان درشت آبکه پس کله یاوهپشت قهکم یبا موها یدختر

 .کردینشسته و معصومانه نگاهشان م یال

 بود! ستادهیباز و چشمان براقش ا شیبا ن طانیش انِ یسرش هم ل یباال

 آمدیمحتاط و کج به سمت پرهام م ییهاکه با قدم یبلند شد و در حال شیاز جا یبه سخت دختربچه

 آمد: رونیاش بزده رونیتازه ب یهادندان انیاز م ینامفهموم یصداها

 _َد... َد... با...

 .شدیو دوباره بلند م خوردیم نیاما زود به زود زم رفتیراه م ییسه چهار روز بود که به تنها تازه

 گفت: یو با شگفت دیخند سویآ

 !فام؟ی_پر

 لبخند پرهام جانانه و از ته دل بود. نباریا

دستان خود بلندش  یرو فتدیب نیاو باز هم تعادلش را از دست بدهد و به زم نکهیرفت و قبل از ا جلو

 کرد.

 او چسباند. ینهیو خود را به س دیبامزه خند فامیپر
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 در دست او دراز شده بودند. یکنجکاوش به سمت کاغذها یهادست

 بغل کرد. را سویچپ آ یعقب نماندن از قافله پا یهم جلو آمد و برا انیل

 .دیاو را به آغوش کش یخم شد و با مهربان سویآ

 دستان پرهام با لذت گفت: یرو فامیپر طنتیو ش یبه باز رهیخ

 .رهینم یاگهیات شده... جز تو بغل کس دوابسته یلی_خ

 .ستیرنگش را نگر یو چشمان آب دیدخترک را بوس یشانیپ یبا محبت خالص پرهام

 بره! دمی_نبا

 را باال انداخت. شیابرو یتا کی سویآ

مراقب  یعاشق و به خوب تواندیپرهام نم یکس به اندازه چیاز اعماق وجودش مطمئن بود که ه اما

 باشد... شانیچشم آب ادگاری

به همراه دخترش از آنجا دور شد تا به عمارت  فامیپر یموها یرو یاآمد و بعد از زدن بوسه جلو

 برگردد.

 چسباند. فامیسرش را به سر پر پرهام

 .دیکشیم شیهاگونه یرا رو سشیصورت او را بغل کرده بود و زبان خ دخترک

اش را به خود پشت کاغذ توجه یاو نامه را باال آورد تا درون پاکت برگرداند که نوشته دیخند حالیب

 جلب نمود.

 را تر کرد و با مکث خواند: زبانش

 یکاش ندان و

 هاسال نیا تمام

 بوده است... زییها پاصلف نیمرگبارتر

 بعد از تو که

 رومیشمال که م یبه جاده رو

 ...کندیسرشارترم م ایعطِر در نه

 ترم...برنج عاشق یهاساقه دنییبو نه

 اندوِه پر ابهِت سبز جنگل ، شاعرترم... نه

 یکاش هرگز ندان و

 تو را مانوس شدن... یب یهاشب مشقتِ 
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 هزار باره... ستیمرگ

 ...زیانگغم یشدن محو

 آرام... آرام

 امان... یب

 هزار باره... و

 انیپا
 ۹۹ بهار

 سندهینو سخن

( که ینوروز مینازم )مر یداشتندوست میگل مر ایِمتِر دن نیتربه مهربان کنمیم میطوفان رو تقد راثیم

برام بوده و  یخوب یمن رو داشته و الگو یهوا شهیاش همخالصانه یهاو محبت غیدریب یهاتیبا حما

 ...زمیدردونه پسرش پرهام جان عز نیهمچن

 .دمیبه شما م دیسال جد یهم قول جلد سوم)آخر( رو برا نجایهم از

 هستم: امیشخص جیشما تو پ شنهاداتینظرات، انتقادات و پ منتظر

Zahrabayandorofficial 

 ... ستیهمچنان باق تیدفتر، حکا نیآمد ا انیپا به
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