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 !هشدار ۱۸+

 !شودینم هیهجده سال توص ریرمان به افراد ز نیا خواندن

*** 

 رمیمن دارم م:به شاهرخ زد یکوتاه امکیآورد و پ رونیاش را ب یگوش

 !!شهیم رمونیدستگ یزیچ هیمطمعنم ...ویراد ستگاهیسراغ ا

ا اش ر یخواست گوش نکهیزد هم بایخواهرش فر یرا برا یبعد امکیپ

 !!میریبزار باهم م...نرو:خاموش کند شاهرخ جوابش را داد

بالخره ....دلش لقب ترسو را به شاهرخ داد یزد و تو یپوزخند هیفهم

اش را خاموش کرد مقنعه کوتاهش را جلوتر  یزد و گوش ایدلش را به در

خلوت  یادیشهر ز نیاصوال ا...به اطراف انداخت یو مضطرب نگاه دیکش

 ینگران یپس جا زدیپرنده هم پر نم گریموقع شب دبود مخصوصا آن 

بود نبود؟؟قفل را  یقانون رین حال استرس داشت بالخره کارش غینبود با ا

بود حسابش را کرده  کیتار یادیز...که داشت باز کرد و داخل شد یدیبا کل

چراغ قوه کوچک از خانه همراهش اورده  کیخاطر  نیبود به هم

همه کهنه و ...انداخت ایو اش لیوسا یکرد و رو چراغ قوه را روشن...بود

 انیدر نور چراغ قوه نما قیکه جلوتر رفت اتاقک عا یکم ندزنگ زده بود

 یصندل یوارد اتاقک شد و رو یمعط یب....ویخودش بود اتاقک راد...شد

و بن کهنه بود و مال دوره  خیکه دم و دستگاه از ب نیبا ا....نشست ندهیگو

درآورد و چند عکس  ونیاش را ب یگوش...به وجد آورده بودعهد بوق اورا  ی
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تا  دیسرک کش یعکس ها بخاطر نبود نور افتضاح بود کم تیفیک تگرف

شروع  کروفنیم یخورد و تو یتاب کی یصندل یکند رو دایپ یمشکوک زیچ

 ریصبح بخ یبا برنامه  دیباما باش...رانیا ویراد نجایا:به صحبت کرد

 کی یاما برا کردیهم کار نم کرفنیکار نبود پس مدر یچون برق!!رانیا

 ینور چراغ قوه را به سمت چراغ ها...چراغ ها روشن شد زا یکیلحظه 

 یخط بود حت یرو یدستگاه روشن شده بود و کس....دستگاه گرفت

متوجه شده و  یکس دیهول کرده بود فکر کرد شا...شدیم دهیشن شیصدا

از دستگاه پخش  شیها ونیناله و شکه  یزن یمچش را گرفته اما با صدا

دست به کار  عیسر...خانم درخواست کمک داشت ایشد فکرش را بست گو

خوبه؟؟صدا نامفهموم و  شده؟؟حالتونیخانم چ:را زد کروفنیشد و دکمه م

 کمک کمکم کن :گفت دهیکش

 د؟بهیکجاهست شده؟؟شمایچ:بلند گفت کروفنیم یتو یادیاسترس ز با

 بوالنس؟؟آم ایزنگ بزنم  سیپل

 شیبعد هم صدا"کمکم کن...کمک:زن دوباره همان جمله را تکرار کرد اما

 یمبهوت ومتعجب رو...خود به خود قطع شد و دستگاه خاموش شد

  ادیصدات نم...خانم:دیدستگاها کوب

باناخن ...چراغ قوه هم خاموش شد یفرو رفت و حت یکیدر تار زیچ همه

کرد اما روشن نشد داد  نییرا باال پاچراغ قوه  یبلندش چندبار دکمه  یها

مطلق او را ترسانده بودبه  یکیسکوت کامل و تار!!یلعنت یلعنت:دیکش
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 دایآهان حاال راهو پ....قینفس عم هیآروم باش آروم :خودش گفت

 یاز ترس در جا...دیرا شن ییپا ین که خواست قدمناگهان صدایهم.کن

 یک:دیداد کش...دیشن نیمز یرا رو ییقدم ها یدوباره صدا دیخودش خشک

خشک شده بود و قدرت  شیاز ترس عضله ها...دینشن یاونجاست؟؟جواب

که  یکس دنیو دو دیرا شن یزیافتادن چ یصدا...تکان خوردن نداشت

 گرید یخودش را به سمت یزیغر یبه طور دآم یبه سمتش م میمستق

ود و به طور افتاده ب نیزم یرو...آن کس به او نخورد ای زیپرت کرد تا آن چ

کرده  خیچانه اش کامال به لرزش درآمده بود و تنش ...دیلرزیم یزیرقت انگ

 ینور چیه گشتیبه دنبال راه فرار م نیزم یچهار دست و پا رو...بود

 یزیجلو برد و حس کرد دستش به چ بهوجود نداشت دستش را 

را  شیبلند شد تا جسم روبه رو نیزم یپا بود؟؟از رو کیمثل ...خورد

 یمو بود موها هیشب یزیچ دیکش شیدستش را رو..کند یوارس

دختربود؟؟صورت  کی...عادت کرده بود یکیبلند؟چشمش کم کم به تار

و صورتش را  ردباره باال آو کیمشخص نبود سرش را به  یکیدختر در تار

و خودش را به عقب پرت کرد فکش قفل  دیکش غیج مهیفه...نشان داد

و خون فشان  دیسف یگاهش را از چشم هاتوانست ن یشده بود و نم

 یو دختر هم با پوزخند دیخزیم نیزم یعقب عقب رو ردیدختر بگ

 فشیدست لرزانش را به سمت ک مهیفه داشتیوحشتناک به جلو قدم برم

 رونیصورتش له شد و پوستش ب نکاریدختر پرتاب کرد با ا ورتبرد و به ص
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 یبرد با ناخن ها رشویو به سمتش  دیکش یا انهیزد دختر داد وحش

اورا به عقب هل داد و به سمت  مهیچنگ زد فه مهیبلندش به صورت فه

 ویخواست فرار کند دختر سرش را گرفت و داخل راد نکهیهم یول دیدر دو

و کامال له شده بود  دیچکیسرش خون م یاز کاسه ....بار هس....کوباند دوبار

 یاند دستگاه دچار اتصالبار چهارم سرش را داخل دستگاه کوب یبرا یوقت

 .زد یو نقره ا دیسف یشد و جرقه 

*** 

استاد  نکهیقرار داد هم شیدست ها نیکوچک را مچاله کرد و ب برگه

مونا کاغذ مچاله را در هوا ....سرش را برگرداند به سمت مونا پرتابش کرد

به لب زد  یلبخند فاتح!!پشت بوفه...بعد از کالس:بازش کرد عیو سر دیقاپ

 ینگاه به مهرزاد م کی کردینگاه به ساعت م کیهپروت رفت  یوو ت

 رجهیرا گفت به سمت در ش دیکه استاد خ خسته نباش نیهم...داختان

 یآقا...یخانم مونا رمز:دیاستاد را شن یکه به در برسد صدا نیرفت قبل از

 .کارتون دارم دیشما بمون یفیشر

 ..رهیم سیبرم سرو دیاما استاد زود با:کرد یدست شیزود تر پ مونا

 !!رسونمتونیرفت خودم م سیشما نگران نباش اگه سرو:استاد

هم  مردیم...شد انیبد رنگ خانم استاد در ذهنش نما یرنو یفور مونا

استاد اول ...به اجبار هردو داخل کالس ماندند شدیسوار آن لگن نم

 گهید:نرو یحاال برو باال ک...منبر یو رفت باال دیچیچادرش را دورش پ
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عشق بخدا گناه  میماهم جوون بود دیباور کن..دانشجو دیدانشجو شد

مرتبه  کی!!غمبرهیسنت پ د؟؟بخدایترسیچرا انقدر از ازدواج م ستین

شما ازدواج :استاد گفت!میاستاد اخه پول ندار:دیمهرزاد وسط حرفش پر

برکت به همراه  یبه خدا ازدواج هرجوان کل...دهیکن خدا بهت برکت م

 !دارد

 !استاد نقطه:مهرزاد

اگه ندادمت دست حراست دانشگاه :حرفش استاد سرخ شد و گفت نیا با

 !!آدمت کنن

به حراست  میخوبه ما بر دیعاشق شد دیاستاد خودتونم جوون بود:مهرزاد

 ؟؟!میبگ

 یم شانیدرس را هردو نیاز خنده منفجر شده بود و مطمعن بود ا مونا

باهم  نکهیا یبود و عمدا برا یمومدرس ع نینداشت ا یافتند اما اشکال

 .باشند بر داشته بودند

هر زور و رحمتي بود از دست استاد خودشان را نجات دادند و به بوفه  به

کدوم گوري بوديد :رفتند همينکه ليال آن ها را از دور ديد جيغ کشيد

 کصافتا؟؟

هيچي بابا استاده بمون گير داده بود :خنده کنان به جمع پيوست مونا

 !!زدواج کنيدا
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با استاد ازدواج :با چهره ي ماست و سفيد و بي حالتش گفت داريوش

 کنيد؟؟

کنار ارشک که سرش توي گوشي بود نشست و يکي پس گردن  مهرزاد

 چطوري زرشک؟؟:ارشک زد

ميخواست مهرزادو بندازه ....نه بابا کم چرت بگو:جواب داريوش را داد مونا

 !!به من

باز تو زر :ا پس گردني جواب مهرزاد را دادهم تعارف نکرد و ب ارشک

 زدي؟؟سالمت کو؟؟

 حاال عقدتون کرد؟:بي توجه به دعواي آن دو به مونا و ليال گفت داريوش

و ليال خنديدند و ولي مهرزاد در جواب داريوش يکي محکم پشت  مونا

گردن داريوش زد که باعث شد داريوش از جايش بلند شود و چند دور 

مونا و ليال و ارشک هم مشغول تشويق کردنشان بودند که ....دنبالش بدود

 الو؟؟.....الو؟:موبايل ليال زنگ زد

توجهي به او نداشت اما ارشک متوجه زردي رنگ ليال شد ليال بدون  مونا

هيچ حرف ديگري گوشي را قطع کرد سريع کيفش را برداشت و رو به بقيه 

 !!بچه ها ببخشيد من بايد زود برم:ّگفت

 !!کجا؟؟يه ساعت ديگه کالس داريم:گفت مونا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا خاسیال  –دکل

wWw.98iA.Com ٩ 

ليال با کفش هاي پاشنه بلندش تند تند راه ميرفت و اصال به مونا  اما

مونا با کالفگي داد .توجهي نداشت انگار در اين حال و هوا نبود اصال

 !!ليال:زد

ارشک گوشي اش را در جيبش گذاشت و .از درب دانشگاه بيرون رفت ليال

 نبود؟؟...زيادي مشکوک بود:گفت

نگاهي به مهرزاد کرد قدش بلند بود و صوتي استخواني و سفيد  مونا

داشت وقتي کنار ارشک مي ايستاد قدش بلند تر مي نمود چرا که ارشک 

دوست دختر جديد :از همه قد کوتاه تر بود بدون توجه به مهرزاد گفت

 پيدا کردي؟؟

 خبر نداري؟؟...اآقا زدن تو کار بچه دبيرستاني:سوتي زد و گفت داريوش

مهرزاد ...سرش را تکان داد و مشغول نوشتن اس ام اس ديگري شد ارشک

از فرصت استفاده کرد و ناگهاني گوشي را از ارشک قاپيد و شروع به 

مونا و داريوش هردو ايستاده بودند ....به دنبالش ارشک دويد...دويدن کرد

 ستته؟؟ماشين مامانت د:و ميخنديدند در همين ميان مونا گفت

 چطور مگه؟؟:خنده اش را جمع کرد و گفت داريوش

 هوم؟؟...بريم يه چرخي بزنيم- 

 ....با بچه ها يا بي:کمي فکر کرد و گفت داريوش

 !!بابچه ها:قاطعانه جواب داد مونا
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پسرعاقلي بود و ترم هاي اخرش را ميگذراند اما مونا مهرزاد را  داريوش

بود و از رماني که داريوش به ترجيح ميداد بهرحال گذشته ها گذشته 

چند دقيقه ي بعد همه .....خواستگاري مونا آمده بود سه ترم ميگذشت

سوار پرايد سفيد رنگ داريوش شده بودند مهرزاد جلو نشسته بود و هنوز 

نزده فلش ماشين را عوض کرد و پيچ ولوم را تا ته بلند  ستارتا

باز . زندگيمونه.....شروع....تازه:صداي دوبس دوبس آهنگ بلند شد.پيچاند

 .منتظرمونه....ماجراهايي 

وارد اتوبان شده بودند و داريوش بي توجه ....استارت زد و گاز داد داريوش

االن تصادف ....نکن ديوونه:به دوربين ها اليي ميکشيد مونا جيغ کشيد

 .ميکنيم ها

صداي آهنگ زياد بود که صداي نازک مونا به سختي شنيده  آنقدر

فوقش ....نترس...ترسو:داريوش و مهرزاد خنديدند و مهرزاد گفت...ميشد

 !باهم ميميريم

از اوتوبان خارج ....ديوونه اي زير لب گفت و نگاهش را به پنجره داد مونا

بزن .....ِا ليالست:و وارد جاده هاي شهري شده بودند که مونا ناگهان گفت

 !کنار داريوش

 چي؟؟:گفتنگاهش را به پنجره داد داريوش  ارشک

 !!بزن کنار.....ليالست:داد کشيد مونا
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که انگار تازه متوجه شده بود کنار کشيد و شيشه را پايين  داريوش

 .ليال....ليال:داد

اما حالتش عادي نبود چشم هايش تمرکز نداشتند انگار ....ايستاد ليال

نقطه ي خاصي را نگاه ميکردند صورتش رنگ پريده بود و کرمش ماسيده 

 .سالم:شد و باحالت گيجي گفت بود خم

 چته تو؟؟؟خوبي؟؟:ناخودآگاه گفت مهرزاد

دارم ....خوبم...اره:بدون اينکه نگاهش را به مهرزاد بدهد جوابش را داد ليال

 .خداحافظ....بايد برم....ميرم جايي

من ....صبر کن:قبل از اينکه پياده شوند مهرزاد گفت.راهش را ادامه داد و

 .همراش ميرم

حيرت زده شد اما قبل از اينکه چيزي بگويد مهرزاد پياده و ماشين  مونا

 .پس راست بود:مونا در خودش جمع شد.حرکت کرد

بچه هاي دانشگاه گفته ...اشاره کرد که چيزي بروز ندهد ارشک

بغضش را خورد و اما اشک ....گفته بودند که مهرزاد و ليال قبال...بودند

اون ....عزيز من:دنده را جا به جا کرد داريوش عصبي...هايش سرازير شدند

 حالش خوب نبود ديدي که؟؟...مال قديم بوده االنم مجبور شد باهاش بره

همتون ميدونستيد ....من احمقو باش:سرش را به شيشه چسباند مونا

 نه؟؟؟اين دوتا قبال باهم ديگه بودند؟؟همه ميدونستن جز من؟؟

*** 
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آمستردام لطفا جهت تحويل به مقصد  ۸۰۴پرواز شماره ي  مسافرين

يادش ...با استرس روسري اش را مرتب کرد......!!بارهاي خود به باجه هاي 

با استرس نگاهي به خودش ...نمي آمد آخرين بار کي روسري سرش کرده

داخل آينه انداخت پوستش چروک شده بود نکند؟؟ نشده بود؟؟همه چيز 

يد و از دستشويي بيرون مرتب بود اما بازهم دلهره داشت نفسي عميق کش

دسته ساکش را دور دستش محکم پيچيد و به سمت جلو حرکت ....زد

با اينکه خيلي تغيير !!از پشت شيشه اولين کسي را که ديد بهداد بود...کرد

بالخره باهم بزرگ شده بودند و خيلي اتفاق ها ...کرده بود زود شناختش

هداد هم اورا بالفاصله جالب اين بود که دقيقا ب...بود تادهبينشان اف

آنقدر لبخندش واقعي بود که فريبا هم ...شناخت و برايش دست تکان داد

ساکش را شل تر گرفت و به سمت بهداد رفت همينکه ...باورش شده بود

کجا بودي :خواست سالم کند زن عينکي و پيري جلو پريد و گفت

بازه و  چهلمش نيومدي االنم که نيشت ؟؟؟برايدختر؟؟چرا االن اومدي

ديدي چه باليي سر خواهرت اومد؟؟اونوقت تو کجا ...عين خيالت نيست

 بودي؟؟

درحالي که شوکه شده بود کمي خودش را عقب کشيد باورش نميشد  فريبا

مادرش باشد زيادي پير شده بود ولي اخالقش همان اخالق گند ... اين زن

ث شده بود همان اخالقي که باعث شده بود از خانه زده شود باع...بود

متعجب و شوکه خواست جوابي بدهد که بهار .زودتر از موعد ازدواج کند
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جلو آمد و صورت فريبا را بوسيد فريبا کمي خودش را عقب کشيد از 

خوبي عزيزم؟؟؟چقدر عوض :روبوسي خوشش نمي آمد بهار گفت

 شدي؟؟چقدر خوشگل شدي؟؟

کفش پاشنه :ديدخن"قدتم کوتاهه!!اره ولي هنوز الغر مردني هستي:بهداد

 نه؟؟....بلندم پوشيدي

چقدر بهت !!شوهرتم ولت کرد بدبخت:مادرش وسط مهلکه پريد دوباره

وقتي با يه مردي که تو چت روم يابو پيداش کردي !!!گفتم نرو خارج

 !!ازدواج کني نتيجش بهتر ازينم نميشه

 !!ياهو...يابو چيه عمه جان:و گفت بهارخنديد

من :ن حرفها را دوباره تحمل کند رو به بهداد گفتاصال نميتوانست اي فريبا

 خستم ميشه منو ببري يه هتل؟؟

مگه نمياي خونه ي مامانت؟؟اگه :متعجب نگاهي به فريبا انداخت بهداد

 ناراحتي که من امشب ميرم پيش دوستام

 مگه تو کجا زندگي ميکني؟؟:وسط حرفش پريد فريبا

 !!اوردن پيش خودشونعمه جون منو بهداد رو بعد مرگ بابا :بهار

 !! بله بله:نيشخندي زد و گفت فريبا

فکر کردي تنها ميمونم؟؟؟فکر کردي بري ...چي فکر کردي:فريبا گفت مادر

اونور آب من ميام التماست ميکنم که برگردي؟؟باباتم لنگه ي خودت بود 

 ....اما کو!!فکر ميکرد بره من تنها ميمونم
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د باخودش فکر کرد چقدر خوب شد همينطور که مادرش صحبت ميکر فريبا

که از ايران رفت و از شر اين جادوگر راحت شد بايد حتما يک هتلي چيزي 

کاري که بخاطرش به ايران ...پيدا ميکرد تا بتواند به ماموريتش برسد

 !!بازگشته بود

بهداد نشست تا اورا به هتل برساند مجبوربود مادرش را  نیماش داخل

 یمیقد یخانه  کی یبهداد جلو....ها را برساندتحمل کند تا ابتدا آن 

 .رو برسونم بایتا من فر دیشما بر:دار پارک کرد اطیح

فکر کرد  بایفر...بود یمیقد یخانه را عوض نکرده بودند همان خانه  پس

سر مادرش خراب  یبزند و خانه رو یو باران یروز هاست که باد نیهم

گاز گذاشت و  یرا رو شیبهداد پا....شدند و رفتند ادهیمادرش و بهار پ.شود

بوده  تهاجازه رف یب گنیم...مرده یدکترا گفتن در اثر برق گرفتگ:حرکت کرد

چون دستگاهاش  شهیبعد از انقالب بسته م..اونجا ی ویمرکز راد...ویراد

دستگاه ها برق  یاونجا و بخاطر خراب رهیخراب بودن از قرار معلوم م

 !!گرفتتش

پس :در چشمش جمع شده بود را پس زد و گفت که یقطره اشک بایفر

 حتما جسدش سوخته ؟؟

 !!میدینگاه کن رس....گهیحتما سوخته د یول دمیوهللا من جسدشو ند- 

اتاق آورد و تا  کی شیشد و ساکش را خودش آورد بهداد برا ادهیپ بایفر

داد  بایبرود شماره اش را به فر نکهیاش کرد قبل از یدم در اتاقش همراه
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 یدر را بست نفس راحت دیبه اتاقش رس نکهیهم بایفر!!تو رف

 رونیلپ تاپش را ب عیتختش انداخت و سر یساکش را رو...دیکش

 دانیم...آورد رونیکرده بود را از نوت پد ب ادداشتیکه  یادرس...دیکش

 نیچقدر گشته بود تا ا!!یرحقیشاهرخ ام...زدهیگلزار پالک س ابانیخ...شهدا

مخصوصا  داندیها م زیچ یلیمطمعن بود شاهرخ خکند  دایآدرس را پ

فرصت سراغش  نیدر اول دیبا بایبود فر مهیشاهرخ دوست پسر فه نکهیا

چاقو داخل  کیزنگ زد  یپس از تلفن هتل استفاده کرد و به تاکس رفتیم

که باخودش آورده بود را هم کنارش  یفلفل یگذاشت و اسپر فشیک

 !!گذاشت و از هتل خارج شد

*** 

 خوامینم گهید:در گوش مهرزاد نواخت و گفت یمحکم یلیس نامو

 !!نمتیبب

از خود نشان  یعکس العمل چیانداخته بود و ه نییسرش را پا مهرزاد

 ..نرو :دست مونا را گرفت شدیمونا از کنارش رد م یاما وقت دادینم

 یچکار کرد یدونیم....نفهم یعوض:سر مهرزاد زد و گفت یرا تو فشیک مونا

 یلیخ!!نرو یگینه؟؟اونوقت تو فقط م ایآبروم رفته  یدونی؟ها؟؟مبامن؟

 .کل دانشگاه یشدم مسخره ....یلیخ....یشعوریب
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 دیس ریفکش سفت بنظر م....مهرزاد منقبض شده بودند یاستخوان عضالت

بفهم ....مال گذشتش هیقض نیا:سرخ شده بود دشیو پوست سف

 !باتوام خنگهماهه  شیمن االن ش....انقدر کشش نده!!نفهم

 یهنوز هست دمی؟؟؟هوم؟؟؟شایچندماه با اون بود....یماهه بامن شیش- 

 .....دمینه؟؟شا

مهرزاد دست مونا را رها کرد و مونا هم خودش را جمع و  الیل یصدا با

 الیرا پاک کرد و به سمت ل شیمونا اشک ها کردیمونا را صدا م...جور کرد

 الیدست لرزانش را در دست ل دییگرایم یرفت مونا که چهره اش به زرد

 ...برام افتاده یاتفاق هی...الیل:گذاشت و گفت

 ؟؟یلرزیم یدار شده؟؟چرایچ:بود گفت دهیکه ترس مونا

 بگم تونمینم...شهیاگه بگم باورت نم- 

 ها چت شده؟؟ یکنینگرانم م یدار الیل:مونا

اد به مهرز یکرد و از پشت سر مونا نگاه کیخودش را به مونا نزد الیل

 روزید...نمیبیم دایجد ییزایچ هی یدونیم:انداخت که از آن ها دور بودند

 یضبطش قاط هویمهرزادو گرفتم برم کارامو بکنم پشت چراغ قرمز  نیماش

 !!کرد و شروع کرد به چرت و پرت گفتن

را داده بود  نشیرا باال داد پس آقا مهرزاد ماش شیابرو یتا کی مونا

 ؟؟یرتپ یمثال چه چرت:دست خانم
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نفر  گفتنیم!!رمیمیمن م گفتنیم بیغر بیزمزمه وار و عج یچندتا صدا- 

 !!منم یبعد

چندتا  الیل:خنده و گفت ریزد ز ینتوانست خودش را کنترل کند و پق مونا

 !!ستیقرص که نقل و نبات ن...نکن یرو ادهیز ؟؟؟انقدریترا زد

روز که از خواب  زخما رو هر ر نینگاه کن ا:را باال زد و گفت نشیاست الیل

مصرف نکردم  یزیماهه چ کیبقرآن قسم ...شهیاضافه م یکی شمیم داریب

 !!گمیباور کن راست م

بودند از مچ دستش شروع شده  یناجور یدستش را گرفت زخم ها مونا

 هیکارا چ نیا:مونا...خط بودند که دستش را سوزانده بود کیبودند مثل 

کارا مال دوران  نیا...ایکرد یرنطویدستتو ا ومدیخوشم ن ال؟؟؟اصالیل

 !!بخدا رستانهیدب

 یب یلیمونا خ:شد و گفت یاست عصبان دهیفا یحرف زدن ب دیکه د الیل

چقدر من احمقم که اومدم سراغ !!گمشو ه؟؟؟برویچ یدونیم...یشعور

 !هه...تو

 !!یشعوریخودت ب:دیاز کنار مونا دور شد مونا داد کش یفور و

 !!گفتیم یچ:کنارش آمد و گفت مهرزاد

 یگرید یلیس خواستیتر هم شده بود دلش م یبود عصبان یعصبان مونا

را گفت و  نیا!!!نمتیبب خوامینم گهیمگه نگفتم د:گوش مهرزاد بزند یتو
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اش زد و به  یشانیپ یمهرزاد محکم رو!!که به مهرزاد زد دور شد یبا تنه ا

 !!سمت کالسش رفت

 دانستیفقط نم...آورد ینا در ماز دل مو یجور کیفکر کرد بعدا  باخودش

 ایبزرگتر  شود؟؟اگریانگشتش م یبخرد اندازه  خواهدیکه م یحلقه ا

که درکار  یکوچک تر بود چه؟؟باپدرش راجع به مونا صحبت کرده بود مادر

برو هر :نبود فقط پدرش بود که اوهم ازدواج کرده بود پدرش هم گفته بود

 !!.........بکن یخوایم یغلط

 یمونا چند بار زنگ خورد مونا به سخت یر صبح بود که گوشچها ساعت

 الو:شد و خواب آلود گفت داریب

باور کن دارم راست ..اتاقن نیمونا گوش کن اونا اومدن سراغم تو ا- 

 !مونا کمکم کن...گمیم

و  زنمیبذار بخوابم صبح بهت زنگ م:بود گفت دهیرا شن الیل یکه صدا مونا

دوازده  یها کیساعت نزد...دیش کرد و خواباش را خامو یگوش!!قطع کرد

خانه نبود  یخانه شان چند بار تند تند زنگ خورد کس فونیظهر بود که آ

 یبود و چهره  یریتصو فونیخاطر مجبور شد جواب بدهد آ نیبه هم

و  دیلباس پوش یمهرزاد فور دنیمونا با د...شدیم دهیداخلش د زادمهر

 یچرا اومد:کشاند نگیاورا داخل پارک دیکه به مهرزاد رس نیهم دیپر رونیب

 ؟؟یاحمق؟؟اگه مامان و بابام بودن چ نجایا
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رفتن  یخودت گفت...ستنیخونه ن دونستمیم:قرمز بود شیچشم ها مهرزاد

 !!مسافرت

 شده؟؟یچ:چشمان مهرزاد شد یمتوجه سرخ مونا

 یشدند و هق هق یجار شیبود چون اشکها یانگار منتظر بهانه ا مهرزاد

 !!تروخدا بگو...شدهیچ:مونا نگران دستش را گرفت و گفت...کرد یه امردان

 !!الیل:گفت هینشست و باگر نگیپارک یپله  یرو مهرزاد

 !!گهید ؟؟؟بگویچ الیل:دیداد کش مونا

 !!مرده الیل- 

سرش  یشوکه نگاهش کرد و بعد از چند لحظه دستش را تو مونا

 !!نه یوا...یوا:دیکوب

 !!دونمیم:تنگاهش کرد و گف مهرزاد

*** 

نداشت  یعادت به روسر...دیجلو کش رفتیاش را که مرتب عقب م یروسر

 !بیییب:را فشار داد فونیآ یعصابش بود دکمه  یو رو

 دانهینا ام...جواب نداد یدوباره فشارش دارد اما کس...جواب نداد یکس

 یقسمت دیانداخت و راهش را به سمت هتل کج کرد با ابانیبه خ ینگاه

 رانیکه به ا شدیروزهم نم کی...نداشت یادیچون پول ز رفتیم ادهیرا پ

به  یبوق یباصدا!یهنوز وقت نکرده بود برود صراف جهیبازگشته بود درنت
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 نییرا پا شهیش...بهداد نبود؟؟خودش بود یمشک یپژو...آمد خود

 هتل؟؟ یریم:دیکش

 ؟؟یکنیچکار م نجایتو ا...اره:اش را درست کرد یدوباره روسر بایفر

که هست؟؟خونشون  ادتی یمحمد شعاع....دوستم یاومده بودم خونه - 

 .ورا بود نیهم

منو  یخوایحاال م....ادمهیاره :کرد و گفت زیرا ر شیچشم ها بایفر

 ؟؟یبرسون

 !!بپر باال...ها رفتیم ادمیِاِاِا اره داشت - 

برخالف ...را باور نکرده بود اما سوار شد یمطمعننا داستان شعاع بایفر

 نهیمجبور کفش پاشنه بلند بپوشد آ شهینداشت و هم یخواهرش قد بلند

کوچک و  شیلب ها...اش را درست کند یداد تا روسر نییرا پا نیماش

اش را هنوز که هنوز بود رنگ نکرده  یمشک یداشت موها یدماغ معمول

داشت اما  یبهتر افهیق مهیفه یخوشگل بود ول بایفکر کرد فر بهداد....بود

 مین بایکه باعث شد فر دیکش یآه کوتاه دادیم حیرا ترج بایفر شهیاو هم

رد و بدل  یمعمول ینگفت تا هتل حرف ها یزیاما چ ندازدیبه او ب ینگاه

 شتاز پ دیبه اتاقش رس نکهیهم بایفر...دندیزود به هتل رس یلیکردند و خ

 نییبه پا یباز کرد و نگاه مهیرا ن یکر کره ا یپنجره پرده 

 یپرادو....بود سانتافه یپات یشلوغ و قاط یادیز ابانیخ...انداخت

خودش ..!!یمشک یکرد پژو شیدایآهان پ...قرمز شیش ستیدو...دیسف
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پس خوب شد که !!کردیم بیبود حدسش درست بود بهداد اورا تعق

چمدانش را باز کرد !بکند یبود بهدادهر فکر مکنهشاهرخ خانه نبود وگرنه م

به ته چمدان  یتمام شد نگاه بایتقر...اشتگذ شیرا سرجا لشیو وسا

که ته چمدان  یخم شد و قاب عکس...تهش مانده بود یزیچ کی..انداخت

 نیآخر!!شانیبود در هجده سالگ مهیبود را برداشت عکس خودش و فه

 مهیتا فه رانیا امدیبودش انقدر ن دهیند گرید...که باهم گرفته بودند یعکس

قد  مهیپاک کرد برعکس او فه شیا دست هارا ب شیاشک ها...رفت ایاز دن

 نیتر بود با ا زیالغر و ر بایداشت و صورتش باز و گرد بود اما فر یبلند

 نیدوباره لپ تاپش را روشن کرد تا آخر!!داشتند یمشابه یحال ته چهره 

صفحه باز شد صفحه لپ تاپش  نکهیاما هم خواندرا ب مهیفه یها لیمیا

 یعنی:گفت بایفر...شد اهیشدند و صفحه س یرنگ ها قاط....ختیدر هم ر

کرد و صاف  یپوف....کردیاما کار نم فتدیچه؟چند دکمه زد تا لپ تاپش راه ب

آخر  یها لیمیا...با مشت بکوبد داخل لپ تاپ خوساتیدلش م.نشست

 نیدر هم.خواندیها آن ها را م نید زودتر از ایمهم بودند با یلیخ مهیفه

جا خورد  بایفر..آمد ییاز دستشو یوحشت ناک یافکر ها بود که ناگهان صد

 وانهید...بیغر بیعج یلپ تاپ و حاال صداها گر؟؟اولیچه بود د نیا

تخت بلند شد به سمت  یلپ تاپش را بست و از رو!بود بیعج شدینم

 یدوش حموم یرفت و درش را باز کرد انتظار داشت صابون ییدستشو

را  شیها ییو مرتب بود دمپا زیمکامال ت ییافتاده باشد اما دستشو یزیچ
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 یرا بررس زیکامل انداخت و همه چ یو پرده حمام را کنار زد نگاه دیپوش

صدا از کجا آمده بود؟؟دهنش را  نیپس ا.و مرتب بود زیتم زیهمه چ...کرد

تختش رفت چند قدم مانده به تخت  سمتکج کرد و از اتاق خارج شد به 

دو دست هم  یپنجه ها یود؟؟جاچرا لپ تاپش قرمز شده ب...خشکش زد

شده  ختهیلپ تاپش ر یخون بود که رو...کردیم ییلپ تاپش خودنما یرو

 دیدیکه م یزیگرفت از چ شیچشم ها یرا جلو شیبود؟؟ناخودآگاه دستها

پر از  شیدست ها....شیاه گر؟؟؟دستیچه بود د نیا....شوکه شده بود

 !!خون بودند

*** 

و  کیکامال تار ییجا...نشست شیو سرجا باز کرد یرا به آرام شیها چشم

 یخاکستر یچشم ها ستادیبود بلند شد و ا جیگ ینا آشنا بود هنوز کم

 چیبدون ه یکامال خال یاتاق....به اتاق انداختند یاش خمار و خسته نگاه

تکان داد تا  یاتاق بدون در باشد؟؟سرش را به کند کی شودیمگر م یدر

را  واریها رفت و هرچه ضلع د روایکنار د دیآیب شیسرجا حواسش

 یکس:دیوجود نداشت داد کش یدر چیه...مودیپ

 ؟؟یه.....نجاست؟؟الو؟؟؟یا

حتما  شدیبا خودش فکر کرد نه نم دیخودش را در اتاق شن یصدا یاکو

 یوجود داشته واال چطور وارد شده؟؟دوباره به کنکاش پرداخت حت یدر

 یبا در ینیزم ریز ی چهیدر دیلمس کرد به ام شیرا هم با دست ها نیزم
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 یاش خاک یزخم ینشست شلوار ل نیزم یکالفه شده بود رو گرید!!یمخف

 دنیشروع به داد کش...بود کیش یلیپسرانه وخ یمدل ها نیازاشده بود 

 !!آشغاال یآها!!دینجاتم بد کنمیخواهش م...دیمنو نجات بد:کرد

 کردیفکر مداشت با خودش ...زندیحرف م یبا چه کس دانستینم اصال

بود  کینزد!!ییآب و غذا چیبدون ه...مردیماند م یم نجایچه؟؟؟اگر ا یعنی

  ریبزند ز

که قمار  یبار نیفکر کرد از آخر یرا کرده بود؟؟کم نکاریا یچه کس....هیگر

بدهکار  یبه کس...نه کار آن ها نبود گذشتیم یلیکرده بود و باخته بود خ

بال را سرش  نیشاهرخ ا دیبود؟؟نکند کار شاهرخ بود؟؟چرا با

زد  واریبلند شد و خودش را محکم به د....دادیقد نم گرید آورد؟؟فکرشیب

را ماساژ داد اما عقب  شیبازو یکه تمام بدنش درد گرفت کم یطور

چند  یها چسباند حت واریرا به د شیگوش ها دیننشست دور اتاق دو

 یا دهیفاکدام  چیه...پرش به سمت سقف کرد و دستش را به سقف زد

کمربندش را باز کرد تا  دیدراز کش نیزم یخسته و درمانده رو...نداشت

با خودش فکر ...رفتیم نییاش باال و پا نهیقفسه س شدراحت تر نفس بک

الزم  مردیو سه ساله؟؟هه اگر م ستیشد؟؟بیکرد که امسال چند ساله م

 یعنیداشت  ینفع کیپس مردنش ...برود چون مرده بود ینبود به سرباز

احمق جون هنوز :زد بینرود؟؟به خودش نه یسرباز یول ردیحاضر بود بم

 .یکه نمرد



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا خاسیال  –دکل

wWw.98iA.Com ٢٤ 

 !!رمیمیبالخره که م:جواب خودش را داد خودش

به سرتاسر اتاق  ینگاه!!داشت ییبود که دستشو نیا زیاز همه چ بدتر

بود سخت و سرد و  کییموزا یها یانداخت اتاق از جنس کاش

 نیتر نییدر پا وارید یاز درز ها ین لحظه نورخورد و در هما یغلت...فیکث

وقت  چیه....به سمتش نگاه کرد یبا خوشحال.چشمش را زد واریقسمت د

 .نور آنقدر ذوق زده شود لونیاپس نیا دنیبا د کردیفکر نم

 یصدا...تکه پاره کرد شیکه دستش بود را با ناخون ها یدیسف دستمال

سوهان  شانیو هق هق هازن ها  یها هیمخش بود گر یصوت قرآن تو

 شتریب خوردیعصاب خورد کن حالش بهم م یمراسم ها نیاز!!!روحش

دوستش از  نیبود بهتر الیبخاطر ل دیشا...خوردیحالش از خودش بهم م

آمد در تمام مشکالت و اتفاقات  یم ادشی یتاوقت!هتا دانشگا رستانیدب

 هیبود که در گر الیبا مهرزاد ل شیدر تمام دعواها کردیبود که آرامش م الیل

داشت  ازیبه او ن الیکه ل یبود اما او چه؟؟درست در زمان کیشر شیها

کرده است  یطناب خودکش کیمهرزاد گفته بود با ...گذاشته بود شیتنها

 یگفته بود آثار خودزن یرا دار زده بود پزشک قانون خودشدر اتاق خودش 

دوستش چه چطور متوجه نشده بود !!در تمام بدنش وجود داشته

جلب توجه دست خودش  یبرا یداشت؟؟چطور وقت یمشکالت حاد روان

او  ریمونا بود تقص ریتقص الیبود مونا کمکش نکرده بود؟؟مرگ ل دهیرا بر

 .بود
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 !!دییخانوم بفرما- 

خرما را به سمتش گرفته بود او را از فکر درآورد  ینیکه س یخانوم یصدا

 !!من نبود ریتقص:ناخودآگاه گفت

است با تعجب به  الیل یچکاره  دانستیپوش که مونا نم یمشک خانوم

 ست؟؟یشما ن ریتقص یچ:مونا نگاه کرد

 گرید!!برداشت ییو خرما"یچیه:پف کرده گفت یبا چشم ها مونا

طاقتش طاق شده بود خواست از در ...جمع را تحمل کند نیا توانستینم

 کجا مونا؟؟:را گرفت شیبرود که مادرش بازو رونیب

 !!فشارم افتاده...ستیحالم خوب ن کمی:ن و من گفتم با

خرما دستش بود و اتفاقا مادر  ینیکه س یلحظه همان خانم نیهم در

 !!هیخال...تو اون اتاق یبر یتونیم:گفت شناختیمونا را هم م

به محض ...دیهمان اتاق پر یتو یشمرد و فور متیفرصت را غن مونا

ناخودآگاه به ...همان اتاق بود نجایا...شد هیوارد اتاق شد متوجه قض نکهیا

جلوتر !!گرید خوردیحالش داشت بهم م!!نبود یطناب چیشد ه رهیسقف خ

 دیبا کرد؟؟چرایم یخودکش الیل دیآخر چرا؟؟چرا با..ستادیآمد و وسط اتاق ا

تخت انداخت و  یخودش را رو رفتیم جیداشت گ کرد؟؟سرشیم یخودزن

سفت است خودش را جا به  یحس کرد تخت کم...را بست شیچشم ها

کمرش برد  ریتخت بود متعجب دستش را ز ریانگار ز یزیچ کیجا کرد 

 شیبود کنجکاو شد و از جا زینبود انگار دشک برآمده و ت یزیچ چیه
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که داخلش بود را  یزیدشک فرو برد تا چ خلدستش را دا...برخاست

متعجب ...پوشه بزرگ بود کیآوردش  رونیپاکت بود؟؟؟ب کی....آوردیدرب

 یکیعکس هارا !!چند قطعه عکس...چند برگه کاغذ...دفتر کی...بازش کرد

نه جنگل هم نبود اما ...جنگل کیبود در الیعکس خود ل ینگاه کرد اول یکی

دکل  کیهم  الیدار و درخت بود پشت سر ل ازنبود و پر  یشهر یمحوطه 

را  یبعدعکس !به دکل داشت دیعکس تاک نیدر ا الیوجود داشت انگار ل

از همان  گرید یایهم از زوا یبعد یدکل بزرگ بود عکس ها کیباز کرد 

عکس  کیباال بود  یاز عکس ها انگار از باال یکیدکل گرفته شده بود 

آشنا  نجایبنظرش ا دادیدورتر نشان م یمرا ک یبود که محوطه شهر ییهوا

 !!کجاست نجایا دانستیاما نم..آمد یم

 !!ییمونا کجا...مونا- 

و لوله کرد  ختیعکس هارا داخل پوشه ر یبود به خودش آمد فور ادرشم

ها قطع شده  هیگر یمرتب کرد صدا عیانداخت دشک را سر فشیک یوتو

مادرش داخل  نکهیمراسم رو به اتمام بود قبل از ادیبود پس به احتمل ز

 !!بله مامان:دیپر رونیب عیشود سر

اش را سرش کرد و  یکداخل خانه بودند مادرش چادر مش یکم تیجمع

 ستیهم حالش بد شده بود بردنش صالح ن الیمادر ل میما بر گهید:گفت

 .میباش نجایا گهید

 .گفت و مثل جوجه ها دنبال مادرش راه افتاد یاز خدا خواسته چشم مونا
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*** 

 .دییبله بفرما- 

 شاهرخ؟:گفت یفور بایفر

 شما؟؟- 

 ست؟؟ین یریتصو فونتونیآ- 

 !!آرم یبه جا نم کنمیر مفک یهرچ یبله هست ول- 

 دیشما باز کن:کردیخشک بود اصال تصورش را نم یادیجاخورد پسره ز بایفر

 !!دمیم حیباال براتون توض امیمن ب

 !!اول یهست یخانوم شما بگو ک شهینم- 

 !!هستم مهیفه یاز آشناها...مهیفه:با من و من جواب داد بایفر

 !باال دییبفرما:مال متاثر گفتمتفاوت و کا یدر باز شد شاهرخ با لحن یفور

 دادیلو م دیطبقه هشتم را زد نبا یو دکمه  دیداخا آسانسور پر یفور بایفر

بهداد  یعنیاگر او قاتل بود چه؟؟...مجبور شد یاست ول هیکه از طرف فهم

آمد فقط بهداد بود که به  یسرش م ییبال کرد؟؟اگریم بشیهنوز تعق

 هکل...ما مثل خواهرش کله شق بودا رفتیم دیاصال نبا...دیرسیدادش م

 !!شق

 !هشتم یطبقه - 

در آسانسور باز شد دو  شدیبود که که از آسانسور پخش م یخانم یصدا

به دو واحد  یو گذرا نگاه جیگ بایهشتم بود فر یواحد داخل طبقه 
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هم  فونیزنگ آ یواحد برود چون رو نیگرفت سراغ اول میانداخت تصم

که زنگ را فشار دهد در باز  نیقبل از..ودهشتم ب یواحد طبقه  نیاول

 !!سالم:شد

 افهیخوش ق یادیهم داشت ز یمشک شیته ر کی...بود احتماال شاهرخ

 !!جذاب بودند مخصوصا شاهرخ یرانیا یکال پسر ها بایبود بنظر فر

 د؟؟یخوب هست...سالم:بایفر

 .ستیدرست ن نجایا...داخل دییلطفا بفرما:از کنار در کنار رفت شاهرخ

جذاب شاهرخ  یادیز ابهینه بالخره ق ایمردد مانده بود که داخل شود  بایفر

پاشنه بلندش را درآورد و داخل  یکفش ها بایکار خودش را کرد و فر

 .بخاطر قد نسبتا کوناهش و قد بلند شاهرخ معذب بود...شد

هم نشست بعد از چند  بایفر ندیمبل بش یتعارفش کرد تا رو شاهرخ

اصال قصد نداشت به قهوه  بایبازگشت فر یا فنجان قهوه اشاهرخ ب قهیدق

 ...یزیچ یخواب آور یداخلش دارو دینگاه کند شا یحت

 نه؟ دیشما خواهرش هست- 

خواب آور و فنجان  یشاهرخ باعث شد از فکر دارو یناگهان یجمله  نیا

 ؟؟یچکارش ؟؟شمایشما چ:دیآیب رونیب

راستش من :ا قالب کردر شیعقب رفت و دست ها یجا خورد کم شاهرخ

قرار  شیماه پ کی....شهیاصال باورم نم...اتفاق افتاد نیا یچطور دونمینم

 ..یانجام کار یاطراف برا یاز شهر ها یکیشد بره 
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 ؟؟یچکار:دیوسط حرفش پر بایفر

پروژه  هی بایمن و فر:دوباره جا به جا شد و با من من گفت شاهرخ

 !اطراف یاز شهر ها یکین کار بره او یقرار بود برا...میداشت یقاتیتحق

 ؟یچرا خودت نرفت:گفت انهیدوباره بازجو بایفر

 .میباهم بر ایخودم برم  تونستمینم...شده بود ضیخوب مادرم مر- 

بده  سیپل لیدروغا رو تحو نیا:گفت یبلند شد و عصبان شیاز جا بایفر

 !!ستمیمن بچه ن

به  بایفر کردینگاه م بایبلند شد و مات و مبهوت به فر شیهم از جا شاهرخ

بقرآن ....من نبود ریبخدا تقص:سمت در رفت که شاهرخ مستاصل گفت

 !گمیبخدا راست م...دوست داشتم یلیرو خ مهیقسم من فه

 !! کنمیم اهیبرو بابا من خودم همه رو س:به سمتش برگشت بایفر

دنبال  کنمیخواهش م...دیگوش کن:دیجویرا م شیپوست لب ها شاهرخ

بوده چرا انقدر کشش  یکه گفت برق گرفتگ یپزشک قانون...دینر اش هیقض

 د؟؟یدیم

حتما :فرو برد شیمانتو بیشده اش را در ج یچیباند پ یدست ها بایفر

واال خودم هرطور  یهست رو بگ یبهتره هرچ...کارم دارم یبرا یمهم لیدال

 !ارمیشده ته و توشو درم

 یباور کن اگه کشش بد:گفت یآرام یلیخ یجلوتر آمد و با صدا شاهرخ

گفتم که دست برداره با تمام  مهیمن چندبار به فه...ادیبال سرخودتم م نیا
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شد من  نیآخرشم ا...نبود هیکه بهمون داده شد ول کنه قض ییاخطار ها

 ...بگم وگرنه منم یشتریب زیچ تونمینم گهیهم د

 دیرشاهرخ رنگش کامال پ...لحظه برق ها رفت و دوباره وصل شد درهمان

 برو....جا برو نیلطفا از:دیداد کش دیلرزیو از ترس م

نا  یبود هم از رفتار ها دهیکه شن ییشوکه شده بود هم از حرف ها بایفر

کرد و محکم  رونشیرا گرفت و از در ب بایفر یشاهرخ بازو...متعادل شاهرخ

 یاتفاق توانستیاصال نم...بود ستادهیهمانطور پشت در ا بایفر.در را بست

نداشت و مرتب چرت و پرت  یشاهرخ تعادل روان..افتاده را هضم کند که

خودش را داخل آسانسور انداخت و  یفور بایفر!!اش افهیق فیح گفتیم

 .را زد یج یدکمه 

 نکهیهم...رفته است بایدر نگاه کرد تا مطمعن شود فر یدر چشم شاهرخ

 هیمثل بچه ها گر...و پشت در نشست دیکش یرفت نفس راحت بایفر

 یمن حرف...دیبه من رحم کن..بهش نگفتم یزیمن چ:گفتیو م کردیم

 !!نزدم

 فتدیقرار است ب یکرداتفاقیحس م...کندیاو را نگاه م یکس کردیم احساس

امن تر بود در را باز کرد  نطوریگرفت از خانه خارج شود ا میآن تصم کیدر 

ا ته راهرو ر اهیجسم س کیهنوز وارد راهرو نشده بود که  دیپر رونیو ب

 لنددختر موب کی...کرد خیگشاد شدند و تنش  شیمردمک چشم ها...دید

بدنش پر از زخم و خون ...بود ختهیصورتش ر یرا رو شیبود که موها
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شاهرخ ناخودآگاه خودش را داخل خانه پرت کرد و در را محکم .بود

 ییخودش را به اشپزخانه رساند و چاقو زدیاز ترس نفس نفس م...بست

اش  قهی یناگهان دست!!دیگم ش دیبر...ایعوض دیگم ش دیبر:شت داد زدبردا

 .بلند داد زد و چاقو از دستش افتاد دیو اورا کش ترا گرف

لب  کردیپوستش حس م ریخنک را ز یکرد هوا کیرا به نور نزد خودش

آدم  کی ی هیمثل سا یزیاز هم باز کرد حس کرد چ یخشکش را کم یها

 ایکدر تر شده بود که نشان از حضور جسم  یقسمت در واریدرز د...ندیبیم

مرتبه ترس و وحشت براو  کی هیبا تکان خوردن سا کردیم گرید یفرد

پنهان شده  یکس واریمطمعن بود پشت د دیپر شیجا زغالب شد و ا

 اونجاست؟؟؟ یک.....؟؟یاونجاست عوض یک:و گارد گرفت ستادیا عیسر

کجام؟؟؟تو  ؟؟منیهست یتوک:دجواب دا یخش دار و بم مردانه ا یصدا

 ؟؟یهست یک

لحن . است قتیحق اینقشه است  کی نیا دانستیشد هنوز نم متعجب

 ؟؟یهست ی؟؟کیینجایچرا ا:مرد گرفته و ملتمسانه بود مثل لحن خودش

تروخدا ...ستین نجایا یچیه...نداره یدر چیجا ه نیا:جوابش را داد مرد

 .آقا منو نجات بده

 چیهم ه نجایا:سرش گذاشت یرا رو شیها نشست و دست نیزم یرو

 افتاده؟؟ یچه اتفاق ادینم ادتی...نداره یدر
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 نطوریو ا یکش میمثل س یکار هیرفته بودم  یکار هی یکه برا ادیم ادمی- 

 .اخه من مهندس مخابراتم...زایچ

مرد ...فکر کرد چه جالب خودش هم مهندس مخابرات است باخودش

و  خیقرار بود از ب...دکل داغون که زنگ زده هیدکل داغون بود  هی:ادامه داد

 .ادینم ادمی یزیچ گهید میبون قطعش کن

 هیاتفاقا قرار بود ما هم :گشاد شدند و متعجب گفت شیچشم ها مردمک

 ه؟؟؟یاسمت چ نمیبب ادینم ادمی یزیمنم چ...میکن سیدکلو سرو

 اسمم پرهامه:جواب داد مرد

 کی نیا دیفکر کرد که شا دیلرزیم جواب جاخورد از ترس به خودش نیا با

 یروان کی دیاصال با تمام پرهام ها سر جنگ دارند شا دیشا...تصادف است

 ستین یاتفاق نیا...منم پرهامه شه؟؟اسمیمگه م:با اسم پرهام مشکل دارد

منو از ...تروخدا منو نجات بده:کوباند واریوحشت زده خودش را به د مرد

 .رونیب اریب نجایا

بس ...بس کن:دیکوباند پرهام داد کش واریحکم خودش را به دم دوباره

 !!کن

 یرا رو شیپرهام دست ها کوباندیم واریمرد همچنان خودش را به د اما

مثل  ییصدا قهیرا نشنود بعد از چند دق شیگذاشت تا صدا شیگوش ها

 .دیله شدن به گوشش رس

*** 
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 ؟؟یینجایتو هنوز ا- 

 وشیدار..ندینب یزیچ وشیشت تا دارگذا بشیعکس هارا در ج یفور مونا

هارا برداشت و کنارش  یاز صندل یکی دیکه حال و روز مونا را د

باور :صحبت مناسب یبه کالس انداخت خلوت بود و برا ینگاه...نشست

 شیوقت پ یلیمال خ الیمهرزاد و ل هیباور کن قض...هیکن مهرزاد پسر خوب

 من؟؟ زیآخه عز یفهمینم اچر....بوده

 دیبا دمیفهمیم دیاما با ستیبرام مهم ن:غضش را فرو خوردب مونا

بهم دروغ گفتن؟؟؟همه فکر  یدوستم بود چطور نیبهتر الیل...دونستمیم

همه بادست ...بچه ها رفته یهمه  یآبروم جلو...احمقم هیمن  کننیم

 همون دخترست؟؟ نیا...همون دخترست نیا گنیو م دنینشونم م

شما  یقایرف...یگیم یچ ییبابا چه آبرو:آرام با دست اشاره کرد که شیدار

که  هیارشک آدم حساب هیهستن؟؟ ستنین شتریچهارتا منگل و عالف که ب

 هیقض نیبخاطر ا الیمونا فقط بهم بگو که ل...اونم سرش به کار خودشه

 !!فقط بگو...نکرده یخودکش

 شعور؟؟منیب یراجع به من فکر کرد یاخه چ:بلند شد شیاز جا یفور مونا

 !!واقعا که....چه برسه به اوردمیبه روشم ن یحت

ته کالس که نگاهش  یبه بچه ها یتوجه نکهیرا برداشت و بدون ا فشیک

هق هقش راه  دیرس ییبه دستشو نکهیهم.زد رونیبکند از کالس ب کردندیم

احساس ...فشردیرا به هم م شیاحساس عذاب وجدان گلو...باز کردند
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عاشق  شهیهم الیل خوردیاز مهرزاد بهم م گریحالش د کردیبودن م یعوض

 یزیو چ اوردیخودش ن یتوانسته بود به رو ود؟؟؟چطورمهرزاد ب

اما ....وقت بود که حالت تهوع داشت یلیتهوع داشت خ د؟؟حالتینگو

کرده  دایاسم آن شهر را پ.آوردیرا باال ب میحجم عظ نیا توانستینم

 دیبا رفتیتر به آنجا م عیرو س ختیریم شیبرا یبرنامه ا کی دیبا...بود

 !!الیبخاطر ل کردیمادا  الیرا به ل نشید

 ...امدین یییصدا چید؟؟هییبله بفرما- 

که شاهرخ  روزیاز د...بود ختهیعصابش بهم ر.مجبور شد قطع کند....الو...الو- 

باز هم مزاحم  یبود ول دهیخطش را تازه خر...شده بود نطوریبود ا دهیرا د

و عصابش را داغون  زدیفقط زنگ م یزینه چ زدیم ینه حرف...داشت

 یکرده بود با صدا ریبود و منتظر بهداد بود د ستادهیهتل ا یجلو...کردیم

 .کرد و سالم کرد بشیشده اش را در ج یچیدست باندپ ینیترمز ماش

مامانت  شیپ دیگفت با ومدیاصرار کردم بهار ن ی؟هرچیسالم چطور- 

نه چه :دیحرفش پر یتو بایفر...باهم.....ومن و ت یشیناراحت که نم...باشه

را  نی؟؟؟ایشد یچقدر خجالت...میبزرگ شد گهیماباهم د...داره یاشکال

را در  نیگازش را گرفت و ماش ینشست بهداد فور نیگفت و داخل ماش

 اونجا؟؟ یبر یخوایم یچ یحاال برا:اتوبان انداخت

  ینجوریهم:را باال انداخت فشیظر یشانه ها بایفر
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 باریهر چند وقت ...دوست داشت یلیاونجا رو خ مهیفه:دیخند دادبه

 !اونجا رفتیم

 هیقض نیانقدر دنبال ا:اخم کرد بایفر بیبهداد از عکس العمل عج!دونمیم- 

 دونمیم...تمومش شده..مرده مهیفه....یکنینرو بخدا فقط خودتو ناراحت م

 یکنیخه؟؟چرا فکر مبه تو چه ا:ناگهان داد زد بایفر...اما یعذاب وجدان دار

بزن  فتمگ:سگ شد بایبزند که فر یکناربهداد آمد حرف ؟؟بزنیعقل کل

برد که  رهیرا به دستگ ستم؟؟دستشیمگه باتو ن...رمیم گهید یکیبا ....کنار

 بایفر ستادنیکنار زد به محض ا یسمت راست را زد و عصب یبهداد راهنما

 بایرا باز گذاشت بدنبال فر نیبهداد آنقدر عجله کرد که در ماش دیپر نییپا

 م؟؟گفت یمن چ با؟؟مگهیفر یریکجا م:را گرفت شیبازو

ولت :دیولم کن بهداد هم داد کش...نمیولم کن بب:دیداد کش بایفر

  کنمینم ؟؟ولتیدیفهم...کنمینم

خواهر من ...از اولم اشتباه کردم که بهت رو زدم:خشک شد بایفر

توهم :گفت یعصب یبا خنده  ؟؟بهدادیفهمیکشتنش م...مرده

که به خودش مسلط شده  باینه؟؟؟فر...یتوهم هست یتو شهیهم....توهم

 ...میکردیاواخر باهم چت م نیا:بود گفت

 ؟؟یچ- 

که  یزیچ نیاخر.... زدیم بیعج یمشکوک بود حرفا مهیفه....یدیشن- 

 .سرش اوردن ییبال هیو  ستین یشد اتفاق یزیبود که اگر چ نیگفته بود ا
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هنوز  کردینگاه م بایبه فر دیت مانده بود با شک و تردمبهو بهداد

حرف  توانستیتا چه حد سالمت عقل دارد؟؟هنوز نم بایفر دانستینم

 شدن؟؟ یدستات چ:مقدمه گفت یرا باور کند ب شیها

*** 

اتاق  کیدر ...تشنه و گرسنه شده بود یرا باز کرد حساب شیها چشم

 شیاز جا....هم داشت وانهید همزاد کیافتاده بود و  ریگ یکوچک و خال

ترک  شیلب ها یبود و از تشنگ دهیخواب یادیبلند شد و نشست ز

اتاق چشمش را زد با  یدر گوشه  یبراق زیبرداشته بود در همان لحظه چ

باور کردنش ...ستادیسمتش جست زد و کنارش ا به رتیتعجب و ح

است  دهیکه د یزیرا دوبار بهم زد تا از چ شیسخت بود چشم ها شیبرا

مغزش  نکهیقبل از ا...آب وانیل کیپر و  یظرف غذا کی...مطمعن شود

است هضم کند به طرف آب و غذا حمله ور شد و همه را  دهیرا که د یزیچ

اتاق  نیا ماندیبود اما مطمعن بود که زنده م هنشد ریهنوز س...با ولع خورد

ودش را غذا آورده بود؟؟اصال خ شیبرا ینداشت پس چطور کس یدر چیه

در  کیاتاق  نیاتاق حبس کرده اند؟؟؟شک نداشت که ا نیچطور در ا

اش افتاد او را به  یکه در اتاق کنار یاما اتفاق!!دارد مطمعن بود یمخف

ترساندنش بود بهرحال آن ها  ینقشه برا کی نیا دیشا...انداخت یشک م

 !!داشتندیاو را زنده نگه م



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا خاسیال  –دکل

wWw.98iA.Com ٣٧ 

در خودش جمع شد  یاراحتنشست و از ن یکه تمام شد کنار شیغذا

پشت سرش است جرات نکرد پشت سرش را نگاه کند  یاحساس کرد کس

 کردیاتاق حس م یکرد و به لرز افتاد سرما را در گوشه ها خیبدنش  یفور

لحظه  کی یبرا...بر لرزش بدنش افزود دیکه از پشت سرش شن ییصدا

 وارید یرا که دم دستش بود تو ییظرف غذا عیسر یلیگرفت خ یمیتصم

به پشت سرش  عیبرداشت و سر شهیتکه ش کیو شکستش  دیکوب

 یکس ای یزیچ چیاما ه ندیرا داخل اتاق بب یانتظار داشت کس...برگشت

را محکم  شهیخون آلود ش یداخل اتاق نبود گارد گرفته و با دست ها

 !!جلو تا خرخره اتو بجوم ایب...کشمتیجلو م یایب دیداد کش:گرفته بود

اورا مسخره  یعوض یروان کی...اتاق آمد یاز گوشه ها یا خنده یصدا

 گریپرهام د دادیداشت سکته اش م کردیم وانهیکرده بود داشت اورا د

از  شهیلرزش دستش را تحمل کند هر لحظه ممکن بود ش توانستینم

نفر  نیمطمعن بود که چند گریخنده ها اضافه شد د یصدا فتدیدستش ب

 یوحشتناک م یخنده  یصدا کی یهرگوشه ااز  دارندداخل اتاق حضور 

جلو آمد تا  یچند قدم کردینگاه م یبه هر گوشه ا کیستریو ه یآمد عصب

 یرا جلو شهیو ش دیچرخیوسط اتاق قرار گرفت دور خودش م قایدق

به  یدستش را به شانه اش زده فور یحس کرد کس....خودش گرفته بود

 شیشد و چشم ها شل نیزم یاز ترس رو!!نبود یکس دیپشتش چرخ

 !شد کیرفت و همه جا تار یاهیس
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*** 

مث  ینگران من....دلم رهیتو داره م دنیواسه د....دلم رهیکه نگ یمن نگران

و  یباش شهیمگه م...خوامیم یکه من ازت چ یدونیتوخودت م.....ایبچگ

و  سیجاده خ کردندیتنها بمونم؟؟بچه ها همه باهم آهنگ را تکرار م

آخه مگه مرض :مهرزاد اخم آلود گفت.حرکت نامناسب ینمناک بود و برا

 هوا؟؟ نیتو ا نمیا تیشهر داغون و در پ هی میایب میردا

 !!ستیتو جاده ن نمیماش هیبجز ما  دینگاه کن یلیخداوک:گفت وشیدار

اشکال نداره خوش :بچه سال بود گفت یدختر ارشک که الغر و کم دوست

 !!خلوت باشه بهتره...گذرهیم

 یآقا..دینگه دار:گفت کبارهیمونا  شینگفت بجا یزیو چ دیخند ارشک

 !!راننده نگه دار

جاده که پر  هیو در حاش دیپر نییپا یترمز زد و کنار زد مونا فور یرو راننده

شده  یچ:دنبالش آمد یمهرزاد نگران و عصب...از دار و درخت بود باال آورد

 مونا؟؟

 !ستین یزیچ یچیه:با دستمال دهانش را پاک کرد و گفت مونا

 !!یاصرار کرد یتو ه میایگفتم ن م؟؟منکهیبرگرد یخوایم- 

به آنجا  دیمبدانست که با...به عکس ها افتاد و آن دکل ادشیدوباره  مونا

داخل  یمونا دوباره حالش بد شد و کم.اوردیرا درب هیقض یبرود تا ته و تو

هش کرد و جلو مهرزاد نگا...شد تا حال مهرزاد را بهم نزند یمحوطه جنگل
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 لشیانرفت در همان لحظه گوش اش زنگ خورد به پشت ون رفت تا موب

واضح نبود چندبار الو الو  شیپشت خط بود اما صدا یرا جواب دهد کس

را قطع  ینبود گوش یگرید زینامفهوم چ یخشه و صدا یکرد اما جز صدا

 یلیبود خ فتادهین یاش دوخته بود شماره ا یکرد نگاهش را به گوش

داشت و  یادیها مشکالت ز نطرفیا رانسلیا شد؟؟البتهیبود مگر م بیعج

متوجه  عیسر...از پشت سرش رد شد یلحظه کس نینداشت در هم یتعجب

 .دیرا ند. یکس یشد و به پشتش نگاه کردول

نفسش را  ستادیحالش بهتر شد راست ا نکهیعق را زد و بعد از نیآخر مونا

برگردد  دیو فشارش افتاده بود فکر کرد با بود نیبد ماش یلیخ...داد رونیب

 یسمت ون ول دیسردش بود و لرز داشت راهش را کش یادیز..داخل ون

و تک تک حرکاتش  کندیاز پشت سر نگاهش م یمتوجه نبود که کس چیه

 نظر دارد ریزرا 

*** 

 !!خودشه میدیرس- 

و به  شد ادهیپ بایرد کرده بودند فر شیپ قهیرا پنج دق دیخوش آمد یتابلو

 یخودش بود همان خانه ا..اش بود نگاه کرد یکه در دست زخم یکاغذ

جواب  یجلو رفت و زنگ اول را زد کس.کردیکه خواهرش در آنجا اقامت م

در را  یرمردیرا زد که پ هیبود بهداد زنگ همسا یمطمعننا خانه خال...نداد

 !دییبله بفرما:و زوار در رفته بود یمیدر خانه قد...باز کرد
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 تونیکنار یما بخاطر خونه :دهانش را باز کند بهداد گفت بایکه فر نیاز بلق

 اد؟؟یم یصاحبش ک نیدونینم...میاومد

انداخت  بایبه فر ینمود نگاه چپ یالغر و بدخلق م یکه کم رمردیپ

 ستین نجایام ا یکس...من صاحب خونه ام...صاحبش خودم هستم:گفت

 !هیدوماهه خال

 ...بودن که نجایا یخانوم هی:گفت بایفر

شما هم برو !!دادم رفت الشونویبله وسا:گفت یاخم آلود و عصبان رمردیپ

 !حوصله ندارم...دردسر نگرد یپ

چقدر !!میکنیما اجاره اش م:خواست در را ببندد بهداد گفت نکهیهم

 شه؟؟یم

 !!تومن ستیدو یشب:کاست و گفت  شیاز خم ابرو رمردیپ

آن هارا ازسرشان باز کند  خواهدیم رمردیپمعلوم بود !!هردو باالرفت یابرو

کرده بود  لیپولش را به تومان تبد نکهینبود هم رانیا یمدت نکهیبا ا بایفر

 یلوکس هم شب یالهایو یحت دانستیها دستش آمده بود و م متیق

هم  نجایهتل ا نیکنم بزرگتر د؟؟فکریگیگرون نم یادیز:ستندین ستیدو

 !!ادیپامون کمتر درب میبر

همون هتل و دوباره  یبر یتونیم...نخواه یخواینم:دوباره اخم کرد ردرمیپ

 !!قبول...باشه آقا:بهداد گفت.برد تا ببندد رهیدستش را به دستگ

 !!رمیگیم شیپولشو پ:به همان حالت گفت رمردیپ
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خراب  یبخار کیچند ساعت بعد با.بهم کردند ینگاه یو بهداد عصبان بایفر

 کی یسرد نبود ول ادیز کردندیحرکت م یوقت...دگرفته بودن لیخانه را تحو

هردو به .سرد شده بود یبود و حساب دهیبار یباران تند شیساعت پ

 یزرد یالمپ سقف.کردیگرمشان م یبخار یبودند و شعله  دهیچسب یبخار

 !ستین یشهر بد ادیز:بهداد گفت.ز روشن بودین

الغر نبود چاق هم  وقت چیبهداد ه...به بهداد کرد یناخودآگاه نگاه بایفر

 رستانشیمثل دوران دب کردیپر بود و اگر ورزش نم یکم کلشینبود اما ه

بهداد  رستانیآوردن دوران دب ادیناخودآگاه با به .شدیچاق و شکم دار م

 !!خنده اش گرفت

 ؟؟یخندیم هیچ:گفت بهداد

 یادیهمه راه را آمده بود؟؟ز نیدوباره نگاهش کرد بهداد بخاطر او ا بایفر

 یادیز.و ساده بود یمشک شیموها.داشت یکامال معمول افهیاده بود قس

جواب سالمش را  یحت گریهمه اتفاق د نیساده بود نبود؟؟اگر نبود بعد از

 !یممنون که دنبالم اومد:گفت بایفر...دادینم

 !دیارز یم یهنوز کارتو قبول ندارم ول نکهیبا ا:دیخند بهداد

 کدوم کارم؟؟- 

خراب  نیا یو اومد یو پوچ بلند شد چیکه بخاطر ه نیهم- 

 بیبه ج یچه پول یاخر عمر...دیغیازمون ت رمردیتومن پ ستیوید....شده

 !!زد
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 !!یتو بود که قبول کرد ریتقص:و گفت دیخند بایفر

 !!رمیگیاشکال نداره عوضش ازت دالر م:و گفت دیهم خند بهداد

 ریپ یلیانم خمام:شد و نگاهش را به دور دست ها داد و گفت یجد بایفر

 ینطوریا..نبود ینطوریا:بهداد هم خنده اش را جمع و جور کرد!!شده

 ....خوش بود که اونم مهیدلش به فه!!یرفت نکهیبعد از!!شد

چرا :دیاشک در چشمانش حلقه بست که ناگهان بهداد پرس یقطره ا بایفر

 ؟؟یطالق گرفت

 ید نگاهمبهوت به بهدا ییرا شوکه کرد با چشم ها بایسوالش فر با

انداخت مانده بود که جوابش را چه بدهد که ناگهان المپ وسط اتاق 

 !!خاموش شد

 شد؟یچ- 

تومن هم  ستیوید...برقا رفته یچیه:بهداد گفت..دیپرسیبود که م بایفر

 !!ازمون گرفت ناکس

 !برو صداش بزن برقا رو وصل کنه- 

 یخوایم...ولش کن بابا:تر کرد و گفت کینزد یدستش را به بخار بهداد

 ره؟؟یازمون بگ گهیتومن د ستیوید

افتاده بود  شیکه داخل هتل برا یبعد از اتفاق...داشت یاحساس بد بایفر

کرد که  شیبه دست ها ینگاه...همه جا با او بود یاحساس ترس و نگران

 !!شده بودند یزخم یعیرطبیغ یلیخ
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آماده کرده  رمردیپ شانیکه برا ییپتو بایفر..همانجا خوابش برده بود بهداد

بلند شد و به سمت پنجره ...دیکش یقیبهداد انداخت و نفس عم یبود رو

نداشت و همه  یادیشهر ساختمان ز نیا..دیباریرفت هنوز داشت باران م

 یزیسوق داد و چ نییبودند چشمش را از آسمان به طرف پا ییالیو

 بود باور کردنش ستادهیا ربرقیت ریهمان جا ز...را جلب کرد جهشتو

توانست  یاول صورتش از تعجب جمع شد نور کم بود و نم...سخت بود

خشک شده  شیبدهد ترس تمام وجودش را گرفت سرجا یقطع صیتشخ

دختر هم به  کردیموبلند نگاه م یبود همانطور که او به آن دختربچه 

گرفت  مینداشت داشت؟؟تصم ینگاه نیبچه همچ کی...زل زده بود بایفر

را  هیقض یو با دختر حرف بزند و ته و تو نییپا یبرود طبقه 

سرش انداخت و در را باز کرد و از پله ها  یشالش را رو یفور...آوردیدرب

 دیکه د یدر باز شد از صحنه ا نکهیرا باز کرد هم یرفت و در ورود نییپا

در !!زده بود نبود که نبود بشیدخترک غ...کس آنجا نبود چیه....خشک شد

 یبود کم ستادهیکه دختر ا ییهمان جا قایرفت دق ربرقیت ریرا رها کرد و ز

 بایلحظه که فر نیدر هم.دیکس را ند چیو آنطرف را نگاه کرد اما ه نطرفیا

 یبهداد متوجه شد که کس....بود ستادهیرس بهداد ا یباال یبود کس نییپا

فکر  نیبا ا...را باز کند شیاما حالش را نداشت که چشم ها کندینگاهش م

هاج و واج  قهیچند دق بایفر.دیسرش کش یاست پتو را رو بایفر که حتما

 .منتظر ماند و سپس از پله ها باال رفت و در را بست
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*** 

افتاده بود و  نیزم یرو...را باز کرد شیتکان خورد و سپس چشم ها چند

هم کنارش افتاده  شهیچند تکه ش...دستش پر از خون خشک شده بود

جمع کرد و از  یها خورد خودش را فور شهیکه چشمش به ش نیهم.بود

دورتا دور اتاق را از نظر گذراند و در خودش جمع ...بلند شد نیزم یرو

از جون من؟؟چرا  دیخوایم یچ:دیداد کش یو سپس عصبان دیرزل یکم...شد

 برم ها؟؟ دیزارینم

 میزخ یصدا کی...به گوشش خورد انتظارش را نداشت یخش خش یصدا

 !سراغ ما یتو اومد:دادو خش دار جوابش را 

با شما داشتم  یمن؟من چکار:شدند سیخ شیاز ترس چشم ها پرهام

 ها؟؟

 ادتیپنجشنبه صبح رو :سر داد و گفت یمخاظبش خنده ا مرد

 نتیبعد سوار ماش.یدیو کتتو پوش یاومد رونیدفترت ب ست؟؟هوم؟؟ازین

 !سراغ ما یاومد میو صاف و مستق یشد

 دکل؟؟:ه کردشده بود زمزم جیکه گ پرهام

 !!خودشه دکل- 

بلند شد و  شیپرهام از جا...دیآ یمرد از کجا م ینبود که صدا معلوم

 ؟؟اونیواریکدوم د ؟؟پشتیشد میقا د؟؟کجایکش ؟دادییتو کجا:گفت

 د؟؟یبه شماها داره؟؟شما چند نفر یچه ربط یدکل لعنت
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از که کمرش  یدرحال...انداختش نیزم یو رو دیرا کش شیناگهان پا یدست

 !!یعوض:دیداد کش سوختیدرد و سوزش م

بلند شد و کمرش را با  نیزم یاز رو یبه سخت...جوابش را نداد گرید صدا

آمد  ینم ادشی!!دکل...دکل:لب زمزمه کرد ریچند بار ز...دست ماساژ داد

 دهیاش زنگ زده بود شن یدوروز؟؟؟شاهرخ به گوش ایبود  شیسه روز پ

دادن شاهرخ را  یشده حوصله دل داربود که دوست دختر شاهرخ فوت 

 .دادیجوابش را نم نیبخاظر هم..نداشت

 یرفت دست رونیکه از در ب نیزد هم رونیرا برداشت و از دفترش ب فشیک

خودش را رهاند نگاهش از  یعصبان...کشاند یاش را گرفت و به کنار قهی

 یمتعجب ار حالت روح.شاهرخ افتاد ی دهیدست ها به صورت رنگ پر

 ؟؟یکنیم ینجوریچته؟؟چرا ا:رخ گفتشاه

ممکنه دنبالم باشن ...شهینم نجایا:به اطراف کرد ینفس زنان نگاه شاهرخ

 !!تا بهت بگم ایب

 یکیبار یشده بود اما همراه شاهرخ به داخل کوچه  یعصبان پرهام

 !!یبکن یکاریبرام  دیبا:و مظطرب گفت ستادیشاهرخ وسط کوچه ا..رفت

من  زیعز:گفت یشاهرخ بود عصبان یوانپزشک برار کیکه در فکر  پرهام

 !کنمیبرات م کنمیم یاخه؟؟؟مثل آدم ازم تقاضا کن هرکاربخوا هیچ نکارایا

 ه؟؟یمن ک یکه بابا یدونیم:مظطرب گفت شاهرخ
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دستشه خوب  ریز یشما کل تجارت دب یبابا دونمیاره م:جوش آورد پرهام

 ؟؟یکه چ

انقدر !!حرفه یدونیحرفمم که م یریگیم یو پول خوب یدیانجام م یکاری- 

که چقدر  یدونیپس خوب م یشناسیبابامم که م...نزنم رشیدارم که ز

 هوم؟؟...دارم

تو !!قربونت برم یگفتیاز اول م نویخوب ا:شدند زیت شیشاخک ها پرهام

 !!جون بخواه

دکل  هی....کوچولو یخراب کار هی!!کار ساده است هیفقط ...خوامیجونتو نم- 

کامال از  خوامیم!!از کار افتاده نوریغونه که از بعد از انقالب به او دا یمیقد

 !!یکامال قطعش کن..شیکار بنداز

 ن؟؟یمارو؟؟فقط هم یمسخره کرد:درهم رفت شیاخم ها پرهام

 بود که پارسال با آرشام گرفتم ؟؟ یاون خونه مجرد- 

 !خوب- 

 !!به نامت زنمیسه دنگشو م- 

اش را به کل از  یسالمت عقل امدینظر مب...و مات نگاهش کرد جیگ پرهام

خالف مالفه؟؟پروانه :بود دنیغیت یبرا یاما باز هم فرصت خوب...دست داده

 ؟؟یدار یمجوز یزیچ یاجازه ا یا
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مگه بانک تجارته که پروانه و  یآخه مرد حساب:و گفت دیخند شاهرخ

 شهیم یسوز شیو باعث آت کنهیم یبعد از انقالب اتصال....دکله هیمجوز؟؟

 !!نیهم شیفقط از کار بنداز هیکاف کننیو برقشو قطع م

 سه دنگ خونه درسته؟؟....گرفتم- 

خل شدن  نیاز یمعطل یپرهام ب!!آره یعنیسرش را تکان داد  شاهرخ

 !!سیآدرسشو بنو:درآورد و گفت یشاهرخ استفاده کرد و خودکار

ر داشت به آن سه دنگ فک...شد و حرکت کرد دشیموقع سوار پرا همان

دکل  کی یعنیممکن بود شاهرخ مسخره اش کرده باشد؟؟ یعنی کردیم

 شیو ش ستیدو کیسهمش را بفروشد و  توانستید؟؟میارز یانقدر م

فکر بود که  نیقشنگ بود در هم یبود مشک نیهم یآن هم مشک...بخرد

 غیج یترمز گرفت که صدا دیانقدر شد...برخورد کرد یزیناگهان به چ

 یاش از ترس و ناراحت یداخل صندل!!دیچیها پ درخت نیها ب کیالست

هوا !!یلعنت یبودش؟؟لعنت دهیزده بود؟؟چرا ند یبه کس یعنی!!فرو رفت

بالخره !!بودش دهیند...بود کیتار یجنگل یغروب را داشت و جاده  یکیتار

 یجسم چیسالم و نبودن ه نیماش دنیبا د!!شد ادهیبرترسش غلبه کرد و پ

 یول!!خدارا شکر...نزده بود یبه کس!!دیکش ینفس راحت نشیماش یجلو

 یبود نه سنگ یرا هم چک کرد نه کس نیماش ریچه بود؟؟ز گرید نیپس ا

 ییکه صدا ردیدوباره سوار شود و گازش را بگ خواستیم!!ینه مانع

جسم  کیان درخت ها یبرگشت و پشت سرش را نگاه کرد م...دیشن
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 ایتر جوان دخ کی!!تر فیزن بود؟؟نه ظر کی دیرا د فیظر

 !خانم!!خانم یه:زد و به سمت جنگل رفت یلبخند!!نوجوان

به دنبالش  یجسم پشتش را کرد و داخل درخت ها گم شد چندقدم اما

زد اما جلوتر نرفت به خودش گفت پرهام آخر به تو چه  شیرفت و صدا

وقت شب داخل جنگل چه  نینبود ا ؟؟معلومیمربوط؟؟چکار دختره دار

 نکهیحرکت کرد هم دشیاز جنگل گرفت و به سمت پرارا  کند؟؟چشمشیم

را باور  دیدیکه م یزیچ...شدیخشکش زد باورش نم ترساز  دیرس دیبه پرا

جم بخورد دهانش باز  توانستینم زدیپلک هم نم یاز ترس حت...نداشت

 !!خون قرمز...پر از خون بود نشیماش یمانده بود جلو

کار همان دخترک  یشوخ نید اش یبعد ترس را زدود و عصبان قهیدق چند

بود سپر  نیکه داخل ماش یها مردم را مسخره کردند با دستمال یبود لعنت

هرچه بود  یآمد رنگ باشد ول یبنظر نم ختیهم آب ر یکرد کم زیرا تم

 .شد و گازش را گرفت نشیسوار ماش.وقتش را گرفته بود

*** 

تر پهن کرده بود  را آنطرف شیبهداد که جا.شد داریزد و ب یرا کنار پتو

بهداد را صدا .گاز گذاشت یرا رو یمیقد یبلند شد و کتر.هنوز خواب بود

 .بهداد...بهداد:کرد

 شده؟؟یچ:شد داریب یناگهان با پرش بهداد

 چته؟؟ یشیم داریچقد بد ب:دیخند بایفر
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داخل  یپف کرده بود دست شیبود و چشم ها دهیکه رنگش پر بهداد

 .بد بود یلیخ....دمید دخواب ب:و گفت دیکش شیموها

 !!ینیبیچرت و پرت م یخوابا یدیاز بس خواب ریو نون بگ ریپاشو پن- 

اونطرف هم  نمیبب:رفت ییو بلند شد و به سمت دستشو دیخند بهداد

 ؟؟یزدیانقدر به شوهرت غر م

 رفت حموم؟؟ شهیم نجایا یراست...میصبحونه بخور دیبا یغر نزدم ول- 

گفت آبگرمکنش  رمردهیاره پ:داد زد زدیمبه صورتش  یکه آب همانطور

 .ابش خوبه...هیاوک

بنظرش  دیداخل آشپزخانه صدا را شن بایدر آمد فر یبعد صدا قهیدق پنج

 فشینداد و وارد هال شد و از ک یتیاهم.حتما بهداد بود رونیرفت ب یکس

 .آورد رونیهوله ب کی

 ؟؟یندار اجیاحت یزیچ- 

 یفکر کردم رفت...یینجایا توکه:دیباال پر کیبهداد  یصدا با

را  نیا...یکن رونیمنو ب یبابا چقد دوست دار یا:به سمت در رفت بهداد

متعجب چشمانش را به در دوخت پس  بایفر.گفت و از خانه خارج شد

سرش را .دهیدر را شن یرفته بود؟؟مطمعن بود که صدا رونیب یچه کس

کرد و آب را باز  زانیورا در آورد و آ شیلباس ها.تکان داد و وارد حمام شد

 یاتفاقات.را باز کرد شیبود موها ستادهیدوش رفت و همانطور که ا ریز.کرد

 بیو غ یشبیآن دختر د دنیبود د بیعج یافتاد کم یکه م
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 شیبه دست ها ینگاه..که داخل هتل افتاده بود یاتفاق...شدنش

 شد؟؟یآخرش چه م یعنی...کرد

ها البته  یکاش...کردینگاه م دیفس یها یبود و به کاش ریبه سمت ز سرش

به سقف  بایسر فر یباال قایکه دق یو زشت اهینبود که موجود س دیآنقدر سف

 .مارمولک جمع شده بود را منعکس کند کیبود و مثل  دهیچسب

*** 

 بشیمهرزاد دستش را داخل ج.شدند ون حرکت کرد و رفت ادهیپ نکهیهم

 !!مونهیمشهر مردگان  هیشب...خلوته یادیز:فرو برد

 ؟؟یخفه ش شهیم:عصابش خورد شد مونا

 م؟؟یحاال کجا قراره چاد بزن:صبا

دار و  نجایا ادیخدا کنه بارون ن...اطراف شهر:و گفت دیخند وشیدار

 .واسه کباب دهیدرختش جون م

 ....ایآخ گفت:ارشک

حرکت کردند البته وارد خود پارک نشدند  یهر و کر به سمت پارک جنگل با

 .بساط را به پا کردند.خارج پارک چادر زدن یها هیو در حاش

 .آهنگ بزاره یکیکاش :وشیدار

دان برات  یهله دان دان هله :را ردآورد و آهنگ گذاشت لشیموبا مهرزاد

 .خونمیداغ آبادان برات م یاز گرما...خونمیم
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اش  یکرد صبا هم بلند شد و همراه دنیبلند شد و شروع به رقص ارشک

و  دیمهرزاد را قاپ یعصابش خورد شد با خشونت گوش هکباریمونا به .کرد

خجالت ...کین کیپ دیمگه اومد....گهید دیبس کن:آهنگرا قطع کرد

 !!براتون متاسفم د؟؟واقعایکشینم

 الیل ستیماهم ن کیهنوز ...هنوز:را گرفت شیو بغض صدا دیاش لرز چانه

 د؟؟یباش الیخ یانقدر ب نیتونیم یمرده چطور

کرده  یخودکش ستین گهید الیل دیفهمیم:شد ریسراز شیها اشک

 .یخودکش

به سمت جاده  زانیمونا پسش زد و اشک ر یدستانش را گرفت ول مهرزاد

حرکت  یمهرزاد برسد تاکس نکهیسوار شد قبل از دیکه د یتاکس نیرفت اول

سرش را به پنجره ي تاکسي تکيه داده بود و بغضش را ميخورد .کرده بود

خانوم مطمعنيد که :ت و هفت هشت ساله اي بود گفتراننده که پسر بيس

 بريد سمت دکل؟؟ وايدميخ

 اره چطور؟؟:جا خورد مونا

 !!اونطرفا زيادي خلوته واسه خانمي مثل شما درست نيست- 

پسر خاکستري روشن بود و موهاي مشکي اش را باال زده بود  چشمان

 شما ميتونيد بامن بيايد؟؟:مونا گفت

 من؟؟:د از داخل آينه نگاهي انداختچراغ قرمز ايستا پشت

 !!بهتون بيشتر پول ميدم البته اگه امکانش هست:دستپاچه شد مونا
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ولي راستش اونطرف خيلي ناجوره يعني کال خوب ...باشه مشکل نداره- 

البته بگم من خرافاتو اين حرفا رو قبول ندارم ....نيست که بريد سمت دکل

 ...اما خوب

 ات؟؟يعني چي؟؟خراف:توي حرفش پريد مونا

خوب چي بگم؟؟ميگن هرکي بره اونطرف :سبز شد دنده را عوض کرد چراغ

همين چندوقت پيش يه خانمي مثل شما راجع به ...يه باليي سرش مياد

 ...دکل تحقيق ميکرد عکس بگير و پروژه و فالن و

ياد ليال افتاد به اميد اينکه سر نخي پيدا کرده باشد با هيجان  مونا

 ب؟؟خوب خو:گفت

 !!در اثر برق گرفتگي...هيچي ديگه چند وقت پيش خبرش اومد که مرده- 

اميدش نا اميد شد ولي متوجه يک چيزي شد اينکه ليال اولين مورد  مونا

نبوده است و حاال اطمينان داشت که ليال به صورت عادي خودکشي نکرده 

 .است

 .ازين جا به بعد بايد پياده بريم....همينجاست- 

شد و قبل ازينکه از ماشين به سمت جنگل حرکت کنند پالک  پياده مونا

صداي خش خش پاهاي خودشان را روي برگ مي .تاکسي را حفظ کرد

 اسمت چيه؟؟:نگاهي به پسر کرد و گفت...شنيد

 کوچيک شما آرمين هستم شما چي؟؟- 

 !!دم غروبم هست...اينجا زيادي ترسناکه...مونا ام- 
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 !نطرفا نميادخوب براي همين هست که کسي اي- 

قيافه خوبي داشت هيکل اش هم خوب بود از دور ميشد بلنداي  ارمين

دکل را ديد چيزي نمانده بود که صدايي را از پشت سرشان شنيدند ارمين 

 توام شنيدي؟؟:مونا گفت...و مونا هردو به سمت عقب برگشتند

 توجه نکنيد اگه...اهوم:که بنظر خيلي با دل و جرات ميآمد گفت ارمين

 !چيزي نبود!!بترسيد بدتره

سعي کرد نترسد باشه اي گفت و دوباره راه افتادند هنوز چند قدم  مونا

آرمين برنگشت ولي مونا ايستاد ...نرفته بودند که دوباره صدايي شنيدند

 چي بود؟؟اومدن سراغمون؟؟:بيشتر خشکش زد

ي هم ايستاد از چهره اش نميشد چيزي را تشخيص داد مونا هرچيز آرمين

به ذهنش ميرسيد با ترس و وحشت به درخت ها خيره شد از درختي به 

درخت ديگرنگاه مي انداخت آرمين هم جدي و بي هيچ ترسي نگاهش را 

به درخت ها دوخته بود در همين لحظه بود که دستي روي شانه ي مونا 

 .را لمس کرد

*** 

هايش گلي هايش را باز کرد در گل و شل فرو رفته بود و تمام لباس  چشم

شده بود از جايش به سختي بلند شد نم باران را روي صورتش حس 

اينجا همان محوطه جنگلي کنار ...خودش بود....ميکرد اينجا را ميشناخت

پس آن اتاق چه شد؟؟همان اتاقي که هيچ دري ...دکل بود
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جاده کجا بود؟؟برگشت و ...نداشت؟؟بنظرش آمد که نجات پيدا کرده

کرد اينجا را ميشناخت با تمام تواني که داشت شروع پشت سرش را نگاه 

به دويدن کرد اين يک راه فرار بود بايد ازين جهنم فرار ميکرد نفسش 

بريده بود اما همچنان ميدويد بالخره جاده را ديد قدم هايش را آهسته 

همين که به جاده رسيد ..به جاده رساند راکرد و با هن و هون خودش 

خودش شد که دقيقا وسط جاده به صورت کج و با  متوجه ماشين پرايد

درهاي باز متوقف شده بود سپر و جلوي ماشين پر از خون بود با ديدن 

 !!نه....امکان نداره...نه:ماشين وحشت زده گفت

عقب رفت تا دستي که از ماشين بيرون مي آيد را نبيند دو دست  عقب

ا سر و صورت خوني الغر و بعد هم دوپا دختر موبلند و سفيد پوستي ب

خودش را کشان کشان از ماشين بيرون کشيد از دهانش خون ميچکيد و 

چشم هايش بدون سفيدي و تماما مشکي بود پرهام با ديدن دختر 

تا فرار کند اما همينکه پشت سرش را نگاه کرد يک  ردپشتش را به جاده ک

ش مرد با شنلي سياه و چشماني سفيد وحشت ناک تبر به دست به سمت

يورش برد و تبر به سمتش پرتاب کرد پرهام فوري جا خالي داد و در حالي 

که بدنش پر از آدرنالين شده بود با آخرين نفس به سمت جنگل فرار 

پشت سرش مرد تبر به دست مي آمد ترجيح داد پشت سرش را ...کرد

نگاه نکند قبل ازين که به شاخه هاي درختان بخورد سرش را خم کرد در 

حظه يک چيزي به چشمش خورد مثل يک اتاقک کوچک بود همين ل
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اميدي در دلش بوجود آمد و به همان سمت دويد مطمعن بود وقتي به 

کمک :داد کشيد سيدآنجا برسد کسي کمکش ميکند همين که به اتاقک ر

فايده اي نداشت مرد تبر بدست داشت ...ايستاد تا جوابي بشنود...کمک

رد در اتاقک باز باشد خودش را روي در نزديک ميشد فقط خدا خدا ميک

انداخت در خوشبختانه باز شد و خودش را داخل اتاقک انداخت و در را 

بلند  هپشت سرش بست کمي عقب رفت و نفسش را تازه کرد سرش را ک

متوجه همه چيز شد اينجا همان اتاق بود؟؟فوري ....کرد ناگهان متوجه شد

ناباورانه به اتاق نگاه ...که در محو شدبه سمت جلو پريد تا در را باز کند 

کرد به جاي خالي درکه بطور باور نکردني جلوي چشم خودش محو شده 

باشد  مقباورش نميشدانقدر اح....نه نه:محکم توي سر خودش زد.بود

خنديد از خودش خنده اش گرفته بود دوباره ....افتاده بود توي تله

ميتوانست به سمت جاده فرار !!همانجايي که بود اين هم از نقشه فرارش

 کند چقدر احمق بود احمق

 شهیبنظرش هم...مچاله شد و در خود فرو رفت واریکنار د یسخت به

 بیعج شنهادیکه شاهرخ پ یانداخت اصال وقت یم ریخودش خودش را گ

حاال هم که قبول کرده بود چرا  کردیقبول م دیبه او داده بود نبا بیغر

نشده  الیخیافتاده بود باز هم ب یبیاقات عجاتف شیدر جاده برا یوقت

را  لشیبود در آن نور کم چراغ موبا دهیبود و به دکل رس دادهبود؟؟گاز 

 یاجیدرب و داغون بود و اصال احت یلیخ...کرد یدکل انداخت و نگاه یرو
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 یدکل فرکانس نینبود که پرهام آن را از کار بندازد امکان نداشت ا

به  اجیاحت دیکش رونیرا ب لشیرا زد و وسا نشیصندوق عقب ماش..بفرستد

 نکهیکه فرکانس هارا امتحان کند اما هم یزیچ ایداشت  ویادموج ر کی

 غیبه ج لیتبد ویخش خش راد یرا روشن کرد و شروع به کار صدا ویراد

 دهیزن هم شن یتر بودند اما صدا یزن شد خش خش ها قو کی یها

ن نداشت داشت؟؟؟دکل درست شد امکا خیخودش م یپرهام سرجا شدیم

را برداشت و  دویآمد را یم یگرید یموج از جا نینبود پس حتما ا

آمد اما چطور  یموج ها از دکل م شدیباورش نم!!!را نگاه کرد ماتشیتنظ

 دیسف میبرداشت س نیچ میس کیگذاشت و  یرا کنار ویامکان داشت؟؟راد

را با  ویبود راد قطع شده گریقطع کرد خوب مطمعننا د یدکل را به کل

که  نیپس قطع بود هم خوب...روشن کرد فقط خش خش بود یخونسرد

پرهام با  افتی انیخش خش پا یرا خاموش کند صدا ویخواست راد

 چیداخل دستش کرد چند تقه محکم زد اما ه یویبه راد یتعجب نگاه

چه؟؟؟نه  یعنی...آمد خاموش و روشن کرد موج را عوض کرد ینم ییصدا

 دداشت عصابش خور...نبود زیچ چیه یگرید زیچ چیبود نه ه یخش خش

سرش را بلند کرد و  کندیدارد نگاهش م یکه احساس کرد کس شدیم

که تماما داخل  ییبود با موها دهیکه در جنگل د یهمان دیهمان دختر را د

 .بود ستادهیدرخت ها ا نیبود ب ختهیصورتش ر

*** 
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 م؟؟یبر- 

 ریبسکه د!!بگو چرا شوهرت طالقت داد وقته منتظرتم پس یلیمن که خ- 

 .یشدیآماده م

 ازش حرف نزن؟؟ گمیمگه نم گهیبسه د:را بست نیدر ماش بایفر

جنبه  یب دیباشه ببخش:گاز گذاشت یرا رو شیاستارت زد و پا بهداد

 ...نباش

ناراحت کننده است فکر ...بخدا اما برام گرون تموم شده ستمیجنبه ن یب- 

 !!یمن بود یکن خودت جا

رو نتونستم درک  یکیمن تو  ییخدا....ها یایناراحتم به نظر نم ادیز یول- 

اونم !!!ازدواج هویبعدشم  نترنتیا قیاونم از طر یاشنا شد یمرد هیکنم با 

 نبود نه؟؟؟ یآدم خوب!!شده لمایمثل تو ف!!!حاال هم که طالق...تو اون سن

 .دبهتر بو یلیاز تو خ:نازک کرد و گفت یپشت چشم بایفر

 مگه من چمه؟؟:را صاف کرد شیشد و گلو یجد بهداد

 .فقط اون بهتر بود ستین تیزیچ- 

 ...اگه بهتر بود چرا طالق گ- 

خود به خود روشن شد و خشه داد  نیماش یویلحظه بود که راد نیهم در

 .گهیمشکل داره د:بهداد خاموشش کرد

خواست  روشن شد بهداد ویبودند که دوباره راد دهیچراغ قرمز رس پشت

 !!گهیم یزیچ هیداره ...صبر کن...نه:گفت بایدوباره خاموشش کند که فر
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مبهم و  ییبود مثل صدا فیساکت شدند و گوش دادند صدا ضع هردو

 ..هشدار.هشدار است کی نیا....هشدار...هشدار است کی نیا:زمزمه مانند

 جیزد آنقدر گ نشانیاز پشت به ماش ینیمبهوت صدا بودند که ماش هدو

از پشت  یداد و هوار مرد یصدا...کردندیشده بودند که فقط به هم نگاه م

 بایشد اما فر ادهیپ نیداد و از ماش رونیسرشان آمد بهداد نفسش را ب

که حاال کامال خاموش شده بود ...چشم دوخته بود ویهنوز متعجب به راد

 بود؟؟ زیچه چ یبرا هشدار

 ینشده بود و مشکل اش یزیچ نیمعطل شده بودند ماش یساعت چند

 ...رفتیم یکیشده بود و هوا رو به تار ریبودند د جینداشت اما هنوز گ

 !!میشیم کینزد میدار بنمیدکلو م:اشاره کرد بایفر

 یکس نجایا:نداشت یبود و نور چندان یسرعتش را کم کرد جاده خاک بهداد

از شهر خارج  میبر میاگه جاده رو مستق...میازش سوال کن ستیهم ن

 .میاز تو درختا بر دیدکل اونطرفه احتماال با میشیم

که  یمخصوصا با آن هشدار دیرسیدودل بود بنظرش خطرناک م بایفر

چطور خود به خود  ویکه راد دانستندینم بایداده بود نه بهداد و فر ویراد

شد و بهداد هم از سمت  ادهیپ نیاز ماش بایفر.یهرچ ایروشن شده و 

 .گرید

چقدرم !!کدوم سمته میدونینم یحت...باشه کیتار دیبا:گفت بایفر

 اوف!!خلوته
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 !!بابا انقدر غز نزن ایب:وارد درخت ها شد بهداد

شد هرچه جلوتر  یپاشنه بلند وارد محوطه جنگل یبا کفش ها بایفر

را باز  شیباند دست ها کردیم یشتریب یاحساس ناراحت بایفر رفتندیم

 کردیم ییکف دستانش خودنماهنوز در  بشیعج یکرده بود اما زخم ها

 شیمانتو بیرا در ج یگوش!!را درآورد آنتن صفر بود لشیموبا یگوش

 یو تعادلش را از دست داد و رو دیشن ییصدا حظهل نیگذاشت در هم

 ینگهش داشت نگاه یلحظه ا یهوا گرفتش و برا یبهداد افتاد بهداد تو

 .دیببخش:که هول شده بود گفت بایبه هم کردند و فر

 ....کاش...کاش....اونوقتا افتادم ادی:و گفت دیخند دادبه

هردو به طرف صدا برگشتند دو نفر داخل  بایآمد بهداد و فر ییصدا دوباره

 ...فکر کنم موجزه شده:بهداد گفت...پسر کیدختر و  کیجنگل بودند 

و بهداد به سمتشان حرکت کردند اما انگار آن دو مسخ شده بودند و  بایفر

 رهیبه سمت درخت ها خ...بود یرعادیغ یادیبودند ز ستادهیاوسط جنگل 

دختر  یآرام دستش را به سمت شانه  بایفر زدندیشده بودند و پلک نم

 .دراز کرد و لمسش کرد

*** 

 غیکه پشتش بودند ج یدونفر دنیبا د دیبا ترس به عقب جه مونا

ه صحن نیا دنیبا د نیقلبش گذاشت آرم یو دستش را رو دیکش یکوتاه
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بودند با تعجب  ستادهیکه کنارشان ا ییخانم و آقا...خنده ریزد ز یپق

 .دهیترس کمی....تورو خدا دیببخش:با خنده گفت نیآرم کردندینگاهشان م

 یچ یاما برا...بله متوجه هستم:کرده بود گفت ظیغل یکه اخم آقا

 ما؟؟ میترس؟؟مگه لولو هست

 یشیسه جن ظاهر مپشت سر آدم م یوقت:عصابش خورد شده بود مونا

 .دیدار یچه انتظارات زنهیهم که مورچه پر نم نجایا ترسهیدادم م

 یعصبان یخنده آقا و خانم که حساب ریدوباره زد ز نیحرف مونا آرم نیا با

 کجاست؟؟ نیدونیم...دکل میبر میخوایما م:شده بودند آقا گفت

هم شدن اتفاقا ما ادیدکل ز یچقدر هوادارا:خنده کنان گفت نیارم

 .من راشو بلدم...اونجا میبر میخواستیم

 بایمن فر:و دستش را دراز کرد دیکه ظاهرا خوشحال شده بود خند خانم

 !!بهداد شونمیا...هستم

 .خوشبختم:با تعجب دست دا بایبه فر مونا

 !!نمیمنم ارم:را بفشارد بایهم دستش را دراز کرد که دست فر نیارم

بله متوجه :را گرفت نیت ارمبود دس یعصبان یلیبهداد که خ اما

 !!دکل دیمارو ببر شهیحاال اگه م...میشد

 .دییبفرما...یحاال چرا انقدر عصبان:جلو افتاد و گفت نیارم

 بایتوجهش به فر نیراه برود اما آرم نیکنار آرم کردیم یسع مونا

جعبه  کیدکل  نییپا...دندیچندقدم رفته بودند که بالخره به دکل رس.بود



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا خاسیال  –دکل

wWw.98iA.Com ٦١ 

فکر :گفت لیوسا دنیبا د نیآرم.افتاده بود ویراد کیاغ قوه و ابزار و چر

 !!میستیکنم تنها ن

 یروشنش کرد صدا نکهیرا برداشت به محض ا ویجلو رفت و راد مونا

قطع شده  یها میبه س ینگاه بایفر...ه؟؟یمال ک نایا:خش خش پخش شد

 نه؟؟؟....کال از کار افتاده:دکل انداخت

 ...معلومه که از کار افتادهخوب :جوابش را داد بهداد

 !!فرستهینوشته بود دکل هنوز فرکانس م هیفهم یها لیمیا یتو یول:بایفر

 !!نداره یفرکانس چیاالن که ه:دیپر شیوسط حرفها مونا

که  ینیدکلو بب یخواست!!گهیجان کارمون تموم شد د بایخوب فر:بهداد

 !!یدید

 مونا....مونا- 

از  یعصبان کردیبود که مونا را صدا مبه سمت صدا برگشتند مهرزاد  همه

وارشک و صبا به  وشیآمد بعد از او دار رونیداخل درخت ها ب

دستش را دور  امدهیکرد و هنوز ن یاخم نیآرم دنیمهرزاد با د...دنبالش

صحنه نگاه کردند  نیهم با تعجب به ا بایبهداد و فر...چاندیدست مونا پ

هرجا  یکنیمارو ول م یچ ی؟براگه؟؟یهستن د یک نایا:گفت یعصب دمهرزا

 ؟؟یریم یدوس دار

 !!الیخیداداش ب:کرد آرامش کند یسع وشیدار
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 انیم ه؟؟همهیگردشگر یدکل جزو جاذبه ها نیا دونمیمن نم:گفت ارشک

 ...دکل دکل یه...بار مچل خودش کرد هیهم مارو  الیل...نجایا

 گه؟؟م دیشماها قبال دکل اومد:گفت کبارهیحرفش مونا به  نیا با

سالگرد مامان  یاون موقع بود که رفته بود...الیبا ل...اره:وشیدار

 چطور مگه؟؟چرا انقدر برات مهم شده؟؟!!!مال اون موقعس...بزرگت

ممنون آقا  دمیکه د نمیدکلو بب خواستمیفقط م میبر گهیخوب د:مونا

 شه؟؟یچقدر م...نیارم

صبر :باره گفت کی بایکه فر دیبگو یزیخواست چ نیارم

 خانم؟؟ دیقطع شده خاموشش کرد ویخش خش راد....ویراد....دینک

 !!روشن بودکه...نه واال:دستش نگاه کرد یتو یویبه راد مونا

 ست؟؟یخوب خش خش نکنه که بهتره بهتر ن:گفت صبا

 !!خراب باشه نکهیمگه ا...خش خش کنه دیقانونا با:گفت بهداد

 ...نمیخاموش روشنش کنم بببزار :دیکش رونیرا از دست مونا ب ویراد مهرزاد

چراغش هنوز سبز بود  شدیخاموش نم ویرا خاموش کرد اما راد ویراد

 کی ویلحظه راد کیدر  فتادین یمهرزاد چند بار دکمه را فشار داد اما اتفاق

 ویاره از راد یصدا...اره بود یبله صدا...یاّره برق یداد صدا بیعج یصدا

لحظه  یبرا...بود یترسناک یه صداآمد؟؟همه شوکه شده بودند و البت یم

از  ییجا شودیم دهیشن کیشده و از نزد یهمه حس کردند صداواقع یا

نبود  یباور کردن دیداخل درخت ها ناخودآگاه سرها به طرف درختان چرخ
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جنگل  یکیمرد در تار کی...آمد ینم ویبود و از داخل راد یصدا واقع

در  یاره برق کیبود  دهیشسرش ک یرو یزیکه چ یبود و در حال ستادهیا

 نکهیکرد هم جادیا یوحشتناک یوصدا دیکشیاره را م میبود س ستشد

همه متوجه اش شدند اره را به سمت جلو گرفت و به طرفشان حمله 

 یشد و هرکس به سمت ختهیو فرار کفش ها باهم درآم غیج یصدا...کرد

 .فرار کرد

*** 

خوب که گوش داد ...نشست شیکرد بلند شد و سرجا دارشیب ییصدا

 واریگوشش را به د...اره یصدا نیو داد ها شد و همچن غیج یمتوجه صدا

 شهیبه ساعتش کرد هشت شب بود هم یها چسباند چه خبر بود؟؟نگاه

دلش ضعف  گذاشتندیظرف غذا م کی شیساعت گوشه اتاق برا نیهم

ها مرتب دور و  غیج یاتاق بود صدا وشهگ شهیو ظرف مثل هم رفتیم

ظرف ...دنبالشان گذاشته باشد یبا اره برق یآمد کس یبنظر م شدیم کینزد

 یم رونیاز ب یکمک کمک مرد یصدا.خورد یلیم یو با ب دیغذا را جلو کش

اش  یآمد معلوم نبود چه خبر شده است باز هم داشتند باز

 یداد وحشتناک یصدا لحظه کی یبرا...خورد شده بود دادند؟؟عصابشیم

و داد ها  غیآمد اما ج یاره نم یصدا گریقرار شد دآمد و بعد سکوت بر

کرد او هم  یرا کنار زد سع یدادو ظرف خال رونینفسش را ب...ادامه داشتند

 اونجاست؟؟ یک....یآهااااا:داد بکشد
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و داد ها هم  غیج یصدا...نداشت یا دهیاما فا دیتمام توانش داد کش با

آوردند که  یهارا سرش در م یباز نیا یبود الک یالک....حاالقطع شده بود

با اره دنبال چند نفر گذاشته و دارند تکه تکه  یفکر کند کس نکهیبترسد ا

 .شوندیم

 یتااالن کس یعنی کردیفکر م نشیانداخته بود و به ماش ریرا ز سرش

متوجه گم شدنش نشده  چکسینکرده بود؟؟ه شیدایپ

به  یسال بود؟؟مادرش؟؟پدرش؟؟چقدر احمق بود اصال مادر و پدرش را

هم  یمیصم یلیهم نداشت دوست خ یدوست دختر...دیدیهم نم کباری

شاهرخ  یعنی شدیم شفقط شاهرخ بود که متوجه نبود...نداشت

 کیاتاق  یگوشه  دیبنظرش رس یزیفکر ها بود که چ نیکجاست؟؟در هم

متعجب از ...کردیو نم دار بود که قبال وجود نداشت و چکه م اهیترک س

جلو رفت و  شدیم دهید یبود به خوب کیتار نکهیبا ابلند شد  شیجا

و نم دار است که امکان  سیآمد آنقدر خ یزد بنظر م واریدستش را به د

را باال برد و با  شیآمد اما پا یم یدارد ترک بخورد بنظر فکر احمقانه ا

 واریاصال انتظارش را نداشت اما د نکهیکوفت با ا واریضربه به داخل د کی

لباسش را که قبال  ختندیر نیزم یرو شیو خورد شد و گچ هاترک خورد 

 رونیو گچ ها را ب دبر واریدرآورده بود دور دستش کرد و دستش را داخل د

دستش را تا ته داخل ...شده بود جادیا واریسوراخ وسط د کی...ختیر

دستش را  یزیلحظه چ نیلمس کند در هم یزیکرد تا بتواند چ وارید
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و به دستش  دیکش رونیزد و دستش را ب یداد..بوددست گرم  کیگرفت 

 نورانداخت  ینگاه کرد ظاهرا که سالم بود خم شد و از سوراخ نگاه

نبود  یخبر چیچشمش را سوزاند ه زدیبه داخل م رونیکه از ب یدیسف

و  بودیدر وسط جنگل م دیکه از ذهنش داشت اتاق با یریباتوجه به تصو

چسبانده  واریچشمش را هنوز به د...شتنور درخت ها قرار دا نیا یبجا

خودش  یفور.قرار گرفت وارید یجلو دیبود که ناگهان دو جفت چشم سف

زد تا آرام شود  هیتک واریبه د.کشاند و از ترس نفسش گرفت برا عق

هنوز در کنار دکل  لشیوسا...بود یهمش باز دادندیاش م یداشتند باز

افتاد  یاتفاق نم نیه داشت ابا خودش همرا یزیاگر چ دیافتاده بود شا

 دانستیآمد نم یچشمش م یدختر جلو ریتصو کردیدقت م شتریهرچه ب

اتاق  نیشده بود داخل ا داریب یهوشش کردند فقط وقتیچطور کنار دکل ب

از جونم  یچ....ایعوض....لعنت به همتون:داد زد.بود

 .کشمیهمتونو م...کشمتونیم...دیخوایم

زده بود از داخل سوراخ شروع به حرف زدن که قبال با او حرف  ییصدا

 !!میما قبال مرد:کرد

تورو خدا انقدر با من :دیصورتش کش یشد و دستش را رو یعصب پرهام

 د؟؟یخوایاز جونم م یچ دیراست و پوست کنده بگ دینکن یباز

 میاز س یکی....یاومد یسمت دکل م دینبا...خودته ریتقص زیهمه چ- 

 !!یدیهاشو چ
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 کنمیدرستش م رونیبرم ب دیبخدا اگه بزار....ردم غلط کردمبابا گوه خو- 

 !!سالم سالم

 دیبا!!تاوانشو بده دیهرکس با:همه جا پخش شد یبلند یخنده ها یصدا

 !یمجازات ش

 ...مجازات....یمجازات ش دیبا....مجازات:دیچیدر کل اتاق پ یا همهمه

 یگوشه اسرش گذاشت و  یرا رو شیکه سرسام گرفته بود دست ها پرهام

که کنار دستش بود را به طرف  یوانیمچاله شد به گه خوردن افتاده بود ل

 ....یعوض یوونایح دیبس کن:دیاتاق پرت کرد و داد کش گهید

*** 

را  شدیم کیکه به او نزد یاره برق یپنهان شده بود و صدا یدرخت پشت

باال  ادیز دنیاش از فرط دو نهیس دیدویم دیبا نتشیممکن بود بب دیشنیم

 یکند مرد اّره ا دنیکه خواست دوباره شروع به دو نیهم رفتیم نییو پا

مرد ...کرد ردیداد اّره داخل درخت گ یاز و جاخال یبنفش غیج دیپر شیجلو

که دور صورتش بسته شده بود  ییبانداژ ها ریشروع کرد به داد زدن از ز

 یگریت دبا وحشت به سم...شده بود یو بانداژ خون ختیریم رونیخون ب

طور  نیبود هم دهیوقت خر شیکردن اّره برا ریپا به فرار گذاشته بود گ

بهداد  داستیو جرات نداشت که پشت سرش را نگاه کند نم دیدویم

 ....بایفر.....بایفر:دیشنیبهداد را م یکجا هستند صدا هیبق ای استکج

 نجامیمن ا....نجامیمن ا:زد داد
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طور که سرگردان  نیهم کیداد نزدبه یاّره دور شده بود و صدا یصدا

را  شیو مانتو دیکش غیمانتو اش را چنگ زد با وحشت ج یکس دیدویم

بهداد دستش را .دست غرق به خون بهداد ساکت شد دنیبا د یول دیکش

 .جاده اونطرفه فقط بدو:دیگرفت و داد کش

سوار  یوقفه ا چیبدون ه دندیکردند تا به جاده رس دنیشروع به دو هردو

 ؟؟یچ هیپس بق:حالت گفت نیدر هم باید فرشدن

 !!برن به درکککک هیبق:استارت زد و روشن کرد بهداد

بهداد  راندندیبود که به سمت خارج شهر در اتوبان م یچندساعت

 یهم حق نداشت زر اضاف بایهم نداشت فر یرا گرفته بود شوخ مشیتصم

که  یگریدهرخر  ای مهیبود تکه تکه شوند حاال فه کینزد شبیبزند د

جهنم در برود  نیاز خواستیمهم نبود فقط م شیمرده باشد برا خواهدیم

منشا تمام مشکالتش  شهیهم بایتنگ شده بود فر شخواهر یدلش برا

 لیتمام فام....اش یوسط زندگ زدیآمد تر م یم شهیبود نبود؟؟؟هم

 بایمرتبه فر کیرا دوست دارند بعد  گریهم د بایکه بهداد فر دانستندیم

حاال ...ختیاش را بهم ر یزندگ یواقعا رفت و همه ....زدواج کرد و رفتا

 .داستان هارا راه انداخته بود نیبود و ا ههم که برگشته بود مطلق

 !!بایکمبرندتو ببند فر میشیم کیها نزد سیبه پل میدار- 
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رد شوند نگهشان داشتند  نکهیقبل از...اطاعت کرد یحرف چیه یب بایفر

 دایها هم وقت پ نیبهداد عصاب نداشت ا..که بزن کنار سرباز اشاره زد

 د؟؟یسالم خوب هست:دیکش نییرا پا شهیزد و ش یکنار.کرده بودند

صندوقتم ...نامه یگواه نیکارت ماش:که انگار عصاب نداشت گفت افسر

 بزن باال

 ؟؟یصندوق برا چ:باال رفت شیابروها بهداد

  شهیمعلوم م نییپا ایب- 

را  نیبهداد کارت ماش...شماره پالک را گزارش کرد شمیس یب یبعد تو و

 .دیایهمراه ما ب دیشما با:آمد و گفت یگریداد افسر د

 آقا مگه من چکار کردم؟؟ یچ یبرا:شد یعصب بهداد

 !خانوم.....شما نه - 

و  سیپل یها نیکه هوا روشن شده بود نور چشمک زن ماش نیا با

کاپشن سورمه  یها سیبود پل خر تو خر یادیز...زدیذوق م یآبوالنس تو

مونا کاپشن  دندیپرسیشده بودند و مرتب سوال م یو کاپشن سبز قاط یا

در دستش بود را محکم تر  یو قهوه ا چاندیمهرزاد را دور خودش پ

تر از  یارشک عصب....را هضم کند شیشب پ عیوقا توانستیهنوز نم.فشرد

شدن شلوارش  متوجه عوض یکس کردیخدا خدا م دیرسیهمه به نظر م

ارشک از ترس خودش را  شیبود که شب پ دهینفهم ینشده باشد کس

 یکت و شلوار مشک سیکنار پل دیرسیبنظر خونسرد م وشیکرده دار سیخ
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 کیهم همانجا بود بازرس  یعفرو سرهنگ ج ژهیبازرس و...بود ستادهیا

را پشت سرهم داخل  وشیدار یدر دستش بود و حرفها یمشک سیخودنو

 داشیپ دیبا....نفر از ما کمه هی:گفت یعصب وشیدار!!!نوشتیکاغذ م

 ؟؟!!دیکن

 ست؟؟یاون ن نیبب:تفاوت گفت یب یلیخ سرهنگ

و سرش  ختیدلش بهم ر دیدیکه م یسرش را برگرداند از صحنه ا وشیدار

ملحفه  دیبه سمتشان دو!!برانکارد کیپوش با  دیچندمرد سف...رفت جیگ

صورتش درهم  وشیدار!!مرده بودانداخته بودند پس  شیرو یدیسف

آقا چکار :گفت یپوش دیمرد سف...اما دستش را به سمت ملحفه برد ختیر

 ؟؟یکنیم

 ییشناسا...کارش نداشته باش:دیاز آن طرف داد کش یجعفر سرهنگ

 !!جسده

جسد تکه تکه شده و  دنیبا د....ملحفه را پس زد یبدون وقفه ا وشیدار

بودند حالش بهم  ختهیبرانکارد ر یور روکه دل و روده اش را به ز نیخون

 !!سرش را برگرداند و چند عق زد...خورد

 آقا خودشه؟؟ شدیچ:پوش گفت دیسف مرد

 !!نه یدستش را باال آورد به نشانه  زدیکه داشت عق م همانطور

 !!دیجنازه رو ببر:پوش هم او را به حال خودش گذاشت دیسف مرد
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سرهنگ  شیبلند شد و پ شیکه حالش بهتر شده بود از جا وشیدار

زرنگ  یتاکس:کردیصحبت م میس یداشت با ب یمرد کت و شلوار...رفت

 ...رنگ مدل سمند به شماره پالک

 خودشه؟؟ شدیچ:گفت سرهنگ

کم و سن ...دختره هی گمیکه من م یاون...مرد بود هی نیا...نه:گفت وشیدار

 !!دیکن داشیتوروخدا پ...و سالم هست

 ش؟؟یشناختیه؟؟؟میک نیپس ا:ان دادتفاوت سرتک یب سرهنگ

 !!شناختنشیاون خانوم م...من نه:گفت وشیدار

 یصحنه اخم نیا دنیمهرزاد با د...دستش را به سمت مونا نشانه رفت و

خاکبرسرش کنن هممونو  دهیداره تورو نشون م شعورینگاه کن ب:کرد

 !!فروخت

 !!نطرفیا ادیخفه شو داره م:گفت یعصب مونا

 حالتون بهتره خانم؟؟:شده بود گفت کشانینزد که حاال سرهنگ

توروخدا  میدیترس شبید یلیخ...ادینه ز:زد یحال یخودش را به ب مونا

 ..قصر در دینزار...دیریرو بگ وونهید نیا

گفتن ...پسره معلوم بشه نیا فیتکل دیفعال با:دیوسط حرفش پر سرهنگ

 .اون دوستتون گفت....شیشناختیشما م

مونا .کرد وشینثار دار یحشف یلب ریز مهرزاد

 رو یکس شناسمینم...؟؟من؟؟منیک:گفت
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 ییرضا نیاسمش ارم....میکرد دایمدارکشو پ بشیتو ج:سرهنگ

 !!هم بود یچشم رنگ...بودهه

 بود؟؟:و مونا باهم گفتند مهرزاد

 ای:شد مهرزاد جواب داد دیکه ترس به جانش افتاده بود رنگش سف مونا

 ابولفضل مرده؟؟

 یباما نبود راننده تاکس:مونا گفت...را به نشانه بله تکان دادسرش  سرهنگ

 ...بود بهش پول دادم که راه دکلو نشونم بده

و از ....شده  دایکه پ یتاکس نیا:توجه به مونا بازرس را صدا زد یب سرهنگ

 یجلو و درحال دیبود پر دهیمونا و مهرزاد دورشد ارشک که حرف هارا شن

بخدا ...نیایچقدر گفتم ن:گفت کردیم هید گرشده بو دیکه از ترس سف

 نوینجا؟؟همیا مونیبه درک چرا اورد فرستنیهممونو م کشنیهممونو م

 ****یمونا...یعوض ینه؟؟مونا یخواستیم

ارشک را گرفت و به  ی قهیو  دیکه عصابش خورد شده بود پر مهرزاد

ون ا گهیبار د هی...گهیبار د کیفقط :که پشت سرش بود کوباند یدرخت

بزنم تو دهنت که دندونات  نیهمچ یو شر و ور گفت یدهن لجنتو وا کرد

 نه؟؟ ای یدیفهم...تو حلقت زنیبر

سرخورد سرش را به  نییاشک از گونه اش پا یکه قطره ا یدرحال ارشک

 .بله تکان داد ینشانه 

 اومده؟؟ شیپ یآقا مشکل دیببخش- 
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ارشک را ول  ی قهیرا گفت مهرزاد  نیپشتشان بود و ا یکاپشن سبز مرد

اختالط دوستانه بود و  هی...ینه آقا چه مشکل:اش را مرتب کرد قهیکرد و 

 ؟؟.آدم باش خوب:آرام در گوش ارشک زمزمه کرد

 د؟؟یکرد داشیپ:راه سرهنگ را گرفت یجلو وشیدار

 .دیرو بکسل کن یتاکس....نه:او را کنار زد سرهنگ

 ....ییآها.....اخه آقا:داد زد وشیدار

 هیبق شیدست از پا دراز تر پ وشیدار...شد و رفت نشیسوار ماش گسرهن

 !!ستیصبا ن:برگشت

 ؟؟یخوب که چ:درهم بود گفت شیکه اخم ها مهرزاد

 د؟؟یفهمیم ستیصبا ن:شد یعصب وشیدار

مونا که اشکش درآمده بود ...سر خودش و همانجا نشست یزد تو ارشک

 د؟؟نکنهیال نداص شبیرو د ادشه؟؟صبای یزیچ شبیاز د یکس:گفت

 نکنه اونم؟؟...

 .کردیم داشیپ سینه اگه مرده بود پل:دیحرفش پر یتو مهرزاد

 داشیپ دیبا...ریگاز بگ شعورزبونتویخدا نکنه ب:ناراحت گفت وشیدار

 دمیمن د...با اون خانم آقاهه رفتن دیشده شا میقا نجاهایحتما هم..میکن

 !که رفتن سمت جاده

 ؟؟یدیصبا رو هم باهاشون د:را پاک کرده شیاشک ها ارشک
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 لشیموبا...پس معلومه با اوناست...ستنیاونا هم ن یول...نه:وشیدار

 بود؟؟ ششیپ

هم سوار  ییجنا میها درحال جمع کردن بودند و آمبوالنس و ت سیپل

 هیبه آن ها انداخت و رو به بق یشدند و رفتند مهرزاد نگاه مشکوک

 !!نکردن ممونیج نیس بهیعج یلیخ.......رن؟؟یدارن م:گفت

باهم  گفتنیاگه م مردمیمنم داشتم از ترس م....اره:هم سر تکان داد ارشک

 ؟؟یچ دیدار یبتیچه نس

نفر مرده اما  هی...بود یعیرطبیاصال کاراشون غ:ستادیکنار مونا ا وشیدار

چهار تا دختر پسر  یاصال نگفتن نصف شب!!سیپل یمارو نبردن اداره  یحت

 د؟؟یکردیم یجوون چه غلط

هالو  سایپل یهرچ....بهتر بابا:دستش را دور گردن مونا حلقه کرد مهرزاد

دختره صبا تا گورمونو زودتر از  نیدنبال ا دیفعال بگرد....ما بهتر یزندگ....تر

 !میگم کن نجایا

*** 

همه سوال ها مربوط ...خسته شده بود یتکرار یپاسخ دادن به سوال ها از

 یریتصو فونیدردسر شده بود آ شید و برابه شاهرخ بود شاهرخ مرده بو

بود که  ینفر نیهنگام ورود به خانه شاهرخ از او عکس گرفته بود و او آخر

 کرده دایشاهرخ را پ یخودکش ینامه  نکهیبا ا...از خانه خارج شده بود

مشکوک بود  بایفر سیداشت بهرحال از نظر پل انیجر قاتیبودند باز تحق
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و  دادیدر به او آرامش م نیودن بهداد پشت ابه در بسته کرد ب ینگاه

 .قوت قلب بود

 ؟؟یخواهرتون چ- 

 بله؟؟:بازپرس اورا به خودش آورد سوال

 فوت شده درسته؟؟ نجایخواهرتون ا- 

که اسم خواهرش در آن  دیکش رونیرا ب یحرف پرونده ا نیبا ا همزمان

 !!هدیبه قتل رس...فوت نشده:شدند زیت بایفر یدرج شده بود چشم ها

داشت لبخند  یشیم یبود و چشم ها یکه مرد جوان و تازه کار بازپرس

 کار خودت بوده؟؟ د؟؟نکنهیدیواقعا؟؟اونوقت از کجا فهم:زد یمضحک

 یخلوت بود و جز آقا یادیز یبود که تازه کار است امروز آگاه معلوم

من ...نه:ستینبود معلوم بود که کار بلد ن یکس گریبازپرس و دو سه نفر د

 !!شاهدم دارم اگه به شما باشه که من همه رو کشتم....نبودم رانیونموقع اا

تو :را داشت جواب داد ییرضا یلیلباسش فام کتیات یکه از رو بازپرس

 ...و حادثه یرعمدیغ یبرق گرفتگ....یپرونده نوشته برق گرفتگ

 نیا یاتفاقات برا نیچه قدر ا:داد هیاش تک یکرد و به صندل یپوف بایفر

 مورد نبوده نه؟؟ نیاول هیر عادشه

زنگ  لشیبدهد که موبا ینگاه کرد خواست جواب بایمتعجب به فر بازپرس

نفر جونشو از دست داده چطور  هید؟؟یبله؟؟حادثه بوده؟؟مطمعن...الو:خورد

 ....ممکنه که



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا خاسیال  –دکل

wWw.98iA.Com ٧٥ 

از فرصت استفاده کرد و  بایرفت فر رونیبلند شد و از اتاق ب شیاز جا و

آورد و از  رونیاش را ب ینده خواهرش پهن شد گوشبرگه ها و پرو یرو

پرونده مخطومه اعالم شده بود چه ....کاغذ ها عکس گرفت یرو

مورد نبوده به خودش جرات داد و  نیاول نیمطعمن بود که ا!!مسخره

هم داشت  یداغون یکالنتر یها رفت شهر به آن کوچک دهسراغ کمد پرون

باز کرد درست حدس زده بود  مختومه را یپرونده ها ینداشت؟؟پوشه 

و پرونده ها  دیمثل فنر پر دیرا شن ییپا یتر نگاه کند صدا قیدق نکهیقبل از

برگشت  ییرضا....اش نشست یصندل یگذاشت و رو شانیرا سرجا

مثل ...دیشهر خارج بش نیاز دیاجازه ندار عالخوب خانم ف:و گفت زشیسرم

 .شهیبد تموم م دیکه در رفت میو اگه بفهم رهیگیجلوتون رو م سیامروز پل

 .ستمیشهر ن نیاخه من مال ا یول- 

 .دییشلوغه لطفا بفرما یلیبه ما ربط نداره امروز هم سرمون خ گهیاونش د- 

جلو  دنشیبهداد با د.رفت رونیو از در ب"متوجه ام:با حرص گفت بایفر

 شد؟؟یچ:و گفت دیپر

از  دینبا....میگار شدموند یچیه:گفت رفتیراه م نهیکه با طمان یدرحال بایفر

 !!شهرخارج شم

تو اصال با :گفت یبودند بهداد عصب دهیرس یاز آگاه رونیب یمحوطه  به

 خونش؟؟ یرفت یکه پاشد یپسره چکار داشت نیا
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ازش  خواستمیم...در ارتباط بود مهیپسره با فه نیا:کرد و گفت یاخم بایفر

 .رمیاطالعات بگ

بهت بگم  یطالعات؟؟اخه چا:شدند نشانیسوار ماش بایو فر بهداد

 ؟؟ها؟؟یهمش دنبال دردسر ؟؟چرایکنیم ینطوریا با؟؟چرایفر

بودنش او را  زنقشیبود ر یلجش گرفته بود دختر خونسرد گرید بایفر

اش  یرا داشت که با خونسرد نیاما درواقع قدرت ا دادینشان م فیضع

و بعدشم دوست پسرش ...خواهرم مرده:را خورد کند یعصاب هر مرد

 ست؟؟ین بیبنظرت عج....فتهیاتفاقات م انیما هم  یو برا...رهیمیم

تورو هم بکشن؟؟اصال  یخوایم:دنده را با حرص عوض کرد و گفت بهداد

خواهرت با  دیشا زایچ نیتو ا یکنیبه تو چه اخه؟؟ها؟توچرا دخالت م

تو چرا خودتو نخد آش ...گهیهرگه د ایطرف بوده با مواد مخدر  ایماف

 ؟؟یکنیم

 .فقط من...من ممنوع الخروجم:پوزخند زد بایفر

 !!خوب- 

 !!یستیتو ن- 

 بایداد سکوت کند بهداد بخاطر فر حیسرخ شد و ترج تیاز عصبان بهداد

به  یبه او گفته بود راه باز است و جاده دراز؟؟لعنت بایاما فر کردیم یهرکار

 !!خود احمقش فرستاد لعنت

*** 
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بدنش حس  یرا رو یمس دستکه ل گذشتینم دنشیازخواب یادیز مدت

که روبه  یدختر دنیبا د.دیو به عقب جه دیکرد با وحشت از خواب پر

 یرا رو شیموها...نشسته بود بدنش سرد شد دهیبه حالت خم شیرو

 کیبار یدست ها...دیکشیبود و خون از سرو صورتش م ختهیصورتش ر

لند شد ب شیکرده بود پرهام مثل جت از جا زلختش را به طرف پرهام درا

 چیه نجایا...مردیآمده بودند سراغش م کردیم دایفرار پ یبرا یراه کی دیبا

مادر و پدرش  یو دل و روده اش را برا شدینداشت تکه تکه م یراه فرار

خودش جمع  یخواست با لگد به دختر بزند که دختر تو کردندیپست م

 نیگرد شد مگر ا شیپرهام چشم ها...دنکر هیشد و شروع کرد به گر

و  نطرفیبود؟؟ا دهیو داخل جنگل د نینبود که داخل ماش یهمان دختر

که نگاه کرد  شتریست؟؟بیچ دشانینقشه جد ندیآنطرف را نگاه کرد تا بب

 یبه نظر نم یرعادیبدنش شکسته و غ ستیهمان دختر ن نیمتوجه شد ا

داد  اطیبا احت ستندین دیسف شیاست و چشمها یو صوتش زخم دیآ

 از جونم ها؟؟ یخوایم یچ:دیکش

تورو :گفت یخفه ا یپاره پوره بودند با صدا شیکه تمام لباس ها دختر

 ...من...من....خدا به من کمک کن

پهن شد پرهام متوجه اشتباهش شد و  نیزم یرو دادیامانش نم هیگر

 زد نکند تله باشد؟؟ بیدلش سوخت اما باز هم به خودش نه

 ؟؟؟یاز کجا اومد....ریپاشو جمع کن آبقوره نگ....دختر یه- 
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 دونمیمن نم:را کنار زد تا چهره اش مشخص شود شیموها یکم دختر

 مینیدکلو بب هی میبا دوستام رفته بود...دونمیبخدا نم...نجایاومدم ا یچطور

و  میدیطرف دو هیبهمون حمله کرد هممون  یبا اّره برق یمرد هی هویکه 

شم که چشم باز کردم افتادم بعد نیزم یسنگ و رو هیمن پام خورد به 

 ..و بعد دیفکر کردم مرد دمیبودم و شما رو د نجایا

خدا ...نکن یبسه بسه انقد پرحرف:دیبد وسط حرفش پر یبا لحن پرهام

 ه؟؟یاسمت چ..هوم!!راست بوده انشیجر یپس اّره برق....رمینکنه من بم

 صبا- 

 !!یهست یزیچ یفکر کردم جن....اسمتم مثل خودت زشته:دیخند پرهام

 یداشت درد بد یزیبود و خونر دهیشد ترس یجار شیدوباره اشک ها صبا

پرهام ...گفت و پرهام را متوجه خودش کرد یبود اخ دهیچیدر بدنش پ

هفته  کیبالخره بعد از ...کردیداشت دق م ییخوشحال شده بود از تنها

 یکار دیچه؟؟با مردیم یزیاگر از خونر یآدم واقع کیبود  دهیآدم را د کی

لباسش را که بار ها خودش استفاده کرده بود را پاره کرد و کنار ...کردیم

 !نمیدستتو بده بب:صبا نشست

 !!کنهیدرد م یلیخ...راستمه یپا...ستیدستم ن- 

در رفته :کرد و گفت یپرهام پوف...راستش را با هزار آه و ناله دراز کرد یپا

 .نمیبده ببانگشت شصتتو تکون ....شکسته باشه ادیبنظرم نم...خانم
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و  کردیدرد م شیمفصل زانو قایانجام بدهد دق توانستیانجام داد م صبا

 !!نبود یشکستگ نیبود بنابرا ادیدردش ز

تا درستش  یکن تحمل کن یسع:صبا نشست و گفت یجلو قایدق پرهام

 ؟؟؟یخوایم یریکه بم یخواینم...یریمیو م کنهیواال عفونت م...کنم

 کیراستش را با دو دست گرفت و در  یهام پاپر...گفت نه یبا ناراحت صبا

نداد و کارش را  تیصبا بلند شد اما پرهام اهم غیج یصدا دشیراستا کش

جونتو نجات ....درست شد....بفرما:انجام داد و استخوانش را جا انداخت

 !!دادم

نداد با  یتیاش شدت گرفت اما پرهام اهم هیکه دردش گرفته بود گر صبا

 چند سالته بچه جون؟؟:رتش را پاک کرد و گفتدستمال خون صو کی

 !!یسالگ جدهیتو ه رمیدارم م....هفده:گفت هیبا گر صبا

 یپدر مادرت کجان؟؟مگه تو ب!!یالبته اگه زنده موند..برو...خوبه خوبه- 

 ؟؟!نجایا یکه اومد یکس و کار بود

 !!دوستات شیگفتن توام برو پ....رفتن مسافرت:ناراحت گفت صبا

 ...!!ینه؟؟اخ فهمهینم یکس یردپس اگه م- 

چه مرگش بود چرا ....کرد که پرهام شوکه شد یهق هق جان سوز صبا

بود که دخترها از او  نیداشت؟؟بخاطر هم کرد؟؟مرضیرفتار م نطوریا

هم نتوانسته بود  کباریو سه سالش بود و در عمرش  ستیب...بودند یفرار

 یخاکستر شیشم هاچ دیرسیبه خودش م یلیرا جلب کند خ ینظر دختر
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از دور جذاب بود و از  شهیهم...داشت یروشن قهوه ا یبودند و موها

بود  شعوریبود ذاتش ب یشعوریآدم ب یوقت کردیاما چکار م!!متعفن کینزد

 نبود؟؟ گرید

من که تا االنش نمردم توهم ...خوب حاال ناراحت نباش:کرد آدم باشد یسع

 افتاد؟؟ اتفاقات نیکنار دکل ا یگفت....یریمینم

 ...کنار دکل بود قایاره دق:دیدراز کش نیزم یرو صبا

صداتون رو  شبیچون من د....میدکل باش یکایاالن نزد دیپس ما با- 

 دمیشنیم

اتفاقات واسه  نیا نمیبب....میدیند یما اصال اتاق یول:کرد و گفت یاخم صبا

شتن نداره چطور منو گذا یدر چیه نجایکنه؟؟ایم نکارویا یفته؟؟کیم یچ

 جا؟؟ نیا

تا ...ستنیآدم ن نایا...همون دکله انیجر:داد یواریاش را به د هیتک پرهام

در اتاقو  ادیازشون برم یبگ یهرکار...ان ییآدم فضا دونمیاونجا که من م

 !!شونینیبینم یول ادایکردن صداشون از کنار گوشت م بیبار غ هی

 !!وغهنداره در قتیحق زایچ نیا:دیچیاز ترس به خودش پ صبا

 بیخودم در اتاق غ یخودم جلو یجلو گمیبهت م:شد یعصبان پرهام

 !!!شد

 ؟؟؟یدیفهم...دنبالم ادیدوست پسرم م...روننیمن اون ب یدوستا- 
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نشدن؟؟هوم؟؟اخه بچه تورو چه  کهیت کهیتاحاال با اّره ت یِا جدا؟؟مطمئن- 

 ها؟؟ یکنیم ییچه غلطا دوننیبه دوست پسر؟؟ننه بابات م

 !!بدبخت یندار نمیتو هم....به توچه اخه:رفتحرصش گ صبا

 !!زدنت ریالبته تورو که س....بچه زدن نداره نیبب- 

به پرهام  یکه از داخل اتاق آمد صبا از جواب دادن بازماند و فور ییصدا با

چند لحظه ...واریبه د یزیشدن چ دهیبود مثل کوب یبیعج یصدا....دیچسب

 کبارهیبود که  دهیه پرهام چسبصبا سفت ب..گذشت و صدا دوباره آمد

کنده  واریاز د یترک برداشت و قسمت واریآمد و د یوحشتناک یصدا

باشد صبا هم با همان  یزیهرچ یبلند شد تا آماده  شیپرهام از جا....شد

اما با  فتادین یاتفاق یچند لحظه ه...در رفته اش همراه با او بلند شد یپا

رفته و از  نیکه پوستش کامال از ب ینیو مال نیدست له شده و خون دنید

 .دندیکش یبنفش غیآمده بود هردو ج رونیب واریسوراخ د

*** 

درب و داغان  یالیو کی...نبود شیدایها رفته بودند و صبا هنوز پ سیپل

 کردیبود و مونا مخالفت م یترسناک یاجاره کرده بودند جا یدرهمان حوال

قرار داشت  یجنگل یمحوطه دکل و در  یکیدر نزد قایبود دق یمکان بد

 راباشد چه؟؟اگر بخواهد آن ها یحوال نیاگر صبا درهم گفتیم وشیاما دار

را روشن  ونیزینشست و تلو یمیمبل کهنه و قد یکند چه؟؟مونا رو دایپ

 یکرد مهرزاد که خوابش گرفته بود به اتاق رفت چراغ را خاموش کرد و رو
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لشت نگذاشته خوابش و هنوز سر به با دینفره دراز کش کیتخت 

کار ها  نیاز ا چوقتیبودند مونا ه یدرحال آشپز زیو ارشک ن وشیدار...برد

 یخواست کم وشیدار....کند اصال بلد نبود یآشپز نکهیآمد ا ینم وششخ

ارشک هم که !!شماست ها یکارا نایمونا خانم ا:حال و هوا را عوض کند

 !!پا کدبانوئه هیخاکبرسرش کنن واسه خودش 

 !!اهیروم س گهیم گیبه د گید:و گفت دیخند ارشک

از چهره اش  دادیو جواب نم ونیزیمات شده بود به صفحه تلو مونا

 الیمرگ ل...مثل روز روشن شده بود شیبرا ایهمه قضا...دیباریم یناراحت

 کردیم قیهم مثل خودش دنبال دکل بود و تحق الینبود ل یخودکش

 یها؟؟زامب ییم فضاسروکار دارد آد یزیبا چه چ دانستینم

جن و خون  دانستیو خوب م رفتیم جیگ شسر....ها؟؟جن؟؟خون آشام

 شیگلو کند؟؟؟ترسیاصال مگر جن با اّره دنبال آدم م ستندین یآشام واقع

موجودات هرچه  نیافتاده ا یدردسر بد یتو کردیاحساس م دادیرا فشار م

 !!بودند آدم نبودند مطمعن بود

 !!مونا...باتواما- 

 ؟؟یگفت یچ....ها:آمد رونیاز افکارش ب مونا

در ...اش کرد یسرش را گرم آشپز یچیکرد و با گفتن ه یاخم وشیدار

کرد  یشد مونا پوف یو برفک دیپر ونیزیتلو ریلحظه بود که تصو نیهم

آمد و  نییمبل پا یاز رو...نداشت یبود تعجب نچیا ۲۴و  یمیقد ونیزیتلو
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 یبرگردد برا ریزد تا تصو ونیزیر تلوس ینشست و دوتا محکم تو زیکنار م

 رشیآمد و دوباره تصو ونیزیتلو یرو یوحشتناک ریلحظه تصو کی

 یو ارشک فور وشیزدن کرد دار غیهوا شروع به ج یمونا ب...برگشت

و  غیخودشان را به او رساندند مونا از ترس زبانش بند آمده بود و با ج

خودم ...پر از خون توش بود...نددختر موبل هی:دادیرا نشان م ونیزیتلو هیگر

 .دمید

آرامش کند دستش را پشت کمر مونا برد و نوازشش  کردیم یسع وشیدار

اتفاقات  نیا دونمیم...بخدا یشد یاالتینگاه کن خ....آروم باش زمیعز:کرد

 .من زیآروم باش عز...گذاشته یبد ریروت تاث

 بود و وحشت زده نگاهش ستادهیسر مونا ا یهم باال ارشک

خورد و بلند شد از اتاق  یشده بود تکان داریمهرزاد از سروصداها ب...کردیم

 ریز... حاال یبود که قبل خواب چراغ را خاموش کرده ول ادشیخارج شد

 رونیروشن گذاشته اند و ب شیداد که چرا چراغ را رو یلب فحش

 شده؟؟یچ:رفت

 .دهیترس کمیمونا  یچیه:ارشک

را کنار  وشیشد دار یعصبان تیا در آن وضعو مون وشیدار دنیبا د مهرزاد

 یاز چ...نجامیمن ا زمیعز:زد و خودش مونا را در آغوش گرفت

 خونه؟؟هوم؟؟ میاالن بر نیهم یخوایم...یترسیم
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پس صبا :دیوسط حرفش پر وشیبدهد دار یکه مونا جواب نیاز قبل

 شه؟؟یم یچ ؟؟؟صبایچ

خل و چل بشه  الیمثل ل یخوایم....نیمونا روبب تیوضع:دیداد کش مهرزاد

 هان؟؟

اونا ...ام نکرد یخودکش....خل و چل نبود الیل:را پاک کرد شیاشک ها مونا

 .کشتنش

 کشتنش؟؟ ای؟؟کیزنیم هیحرفا چ نیمونا ا:ارشک

 

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

 

 !!روننیاون ب...نینیبب....اونا:سرخ پنجره را نشان داد ییبا چشم ها مونا

درخت  نیکه ب یا هیو مهرزاد به سمت پنجره برگشتند سا وشیدار نکهیهم

مهرزاد نفسش ....آن ها نباشد دید دانیتا در م دیها بود خودش را کنار کش

 یزیچ رونین اون بنگاه ک زمیعز!!یواقعا توهم زد....مونا:فرستاد رونیرا ب

 ...!!ستین

 !!گمیراست م دیباور کن..بود...دمشیخودم د...بخدا بود:دیخند مونا

و "یترسونیرو هم م هیبق یدار...مونا گهیبس کن د:شد یعصب مهرزاد

 تشیاذ:دخالت کرد وشیدار...بود دهیبه ارشک کرد که ظاهرا ترس ینگاه
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نشد خودمون  دایاگه صبا پ میینجایامشب ا نینکن مهرزاد فقط هم

 .میریم

 ده؟؟نکنهیم یجواب ننه باباشو ک...امام رضا ای:سر خودش زد یتو ارشک

 رن؟؟ها؟؟یمنو بگ ی قهی

 باتوئه؟؟ دونستنیمگه مامان باباش م:داد زد مهرزاد

 ؟؟یاگه بفهمن چ یول....نه:مبل نشست یرو ارشک

 !!تاصبح شهیم دایپ...دیند یبچه ها انقدر فاز منف:گفت وشیدار

بشه  دایپ خواستیاگه م....شهیم دایپ...شهیم دایپ:را درآورد شیادا مهرزاد

 !!تاحاال شده بود

 !!!هرچهار نفر زنگ خورد همزمان لیموبا یلحظه بود که گوش نیدرهم

 !!کشنیمارو م....خودشونن:دیاز ترس به مهرزاد چسب مونا

*** 

بود که از  یتبودند و نگاهشان به دس دهیو صبا از ترس به هم چسب پرهام

 نطوریسوراخ آنقدر بزرگ بود که دست هم.آمد یم رونیب واریشکاف د یال

آمد تمام پوستش کنده شده  رونیو تا آرنج ب کشاندیخودش را به داخل م

 امو پره دیکشیم غیصبا با تمام توان ج شدیم دهیگوشتش د ی هیبود و ال

 رونیخ باز سورا زین یگرید یدست استخوان زدیاز ترس نفس نفس م

 یکار دیپرهام به خودش آمد با شدیداشت بزرگتر م واریترک د...آمد

 !!زود باش...میکن یکار هی دیصبا با:داد زد کردندیم
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آمد صبا با داد بلند  یم واریاز پشت د یوحشتناک یو ناله ها ادیفر یصدا

 !!کشنیهردومونو م....داخل انیاالن م....میچکار کن:گفت

غذا آنجا  ینیخودش بود س!!غذا ینیسر اتاق کرد سبه سرتا ینگاه پرهام

را برداشت و محکم به سمت دو دست  شیجلورفت و ظرف غذا...بود

 یعربده  یصدا نکارشیبا ا....که بشقاب درهم شکست یپرتاب کرد طور

با  ایب:را دست صبا داد ینیس...دیبه گوش رس واریاز پشت د یوحشتناک

 !!زود باش...بزنشون نیا

داخل دست  یپرهام جلو رفت و با لگد محکم...را گرفت ینیس هیربا گ صبا

دست ها  یرو ینیهم پشت سرش چند ضربه با س... دیها کوب

که تا بازو از  یدست یو به داخل برگشت ول دیلرز یکم یدست دوم...نشاند

زد و کمک  یبلند غیصبا ج...صبا را گرفت ی قهیآمده بود  رونیب وارید

دست  یانگشت ها یرا رو شیوحشت زده پاو  جیگ مخواست پرها

صبا هم خودش را از دست ها جدا کرد پرهام ...گذاشت تا صبا را ول کند

 یدست قطع شد و رو یاز انگشت ها یکیرا فشار داد تا  شیآنقدر پا

 یخون حال بهم زن دیکش یغیافتاد صبا که چندشش شده بود ج نیزم

کند  ینیعقب نش خواهدیدست م کهپرهام حس کرد ...دیچکیم نیزم یرو

مار زخم خورده  کیرا شل کرد و دست مثل  شیبرگردد پا واریو داخل د

کامال بسته شد  واریشکاف د هیثان کیداخل سوراخ برگشت و در عرض 
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نفس نفس  یصبا عقب عقب رفت و پرهام در حال....انگار که اصال نبوده

 !!رفتن....تموم شد:زانو خم شد یرو زدیم

 صورتش گذاشت یرودستش را  صبا

نفس .اش را پاک کرد یشانیصورتش گذاشت و عرق پ یدستش را رو صبا

 تموم شد؟؟:و گفت دیکش یآسودگ یاز رو یراحت

 !!فکر کنم:وسط اتاق پهن شد یاز خستگ پرهام

 نییپرهام باال و پا ی نهیس...و به پرهام نگاه کرد دیهم کنارش دراز کش صبا

 .درفته بو لیاش تحل یانرژ رفتیم

 ؟؟یکنیچته؟؟نگاه م:خسته گفت پرهام

 .ممنون- 

 ؟؟یبخاطر چ- 

 .یجونمو نجات داد- 

 شیآمد و ر یو پشم بدش م شیاز ر...داد رونینفسش را با صدا ب پرهام

خوب نبود کاش او و صبا از روز اول باهم  ادیدرآورده بود و سر و وضعش ز

نباش اونا  جون تورو؟؟؟نگران:و مرتب بود کیروز اول ش فتادندیم ریگ

 !!ایعوض زنیکرم بر خوانیفقط م....ارنیسر ما ب ییبال خواستنیاصال نم

 یزاشتیخوب م...میبکن یکار هی دیبا یپس چرا گفت:بلند شد و نشست صبا

 !!داخل انیب
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 کهیداخل و ت انیممکن بود ب:سرش گذاشت و گفت ریدستش را ز پرهام

ندارن  یعقل درست حساب نایبنظرم ا....ممکن بود هم نکنن....کنن کمونیت

بروبر نگاه  سمیوا دیارز ینم سکشیهوس کردن بخورنمون به ر هوی دیشا

 .کنم

بلند  یباموها فیو کث یالغر مردن...را گفت و نگاهش را به صبا دوخت نیا

خون و خس و خاشاک  یو پراز لخته ها دیرسیکه تاکمرش م یمشک

مقدمه  یصبا ب.اشتد یمعمول یرا برداشته بود و صورت شیابروها.بود

 !!شارژ داشت میکاش گوش:گفت

 ؟؟ها؟؟یدار یگوش:بلند شد شیاز جا یفور پرهام

 بیتو ج ۱۲۰۰ هی شهیزد وانم که گم و گور شد اما هم یسون یگوش...اره- 

 .رهیگیازم م مویکه مامانم گوش هییواسه وقتا...شلوارم دارم

 .نمیمن بببدش به ....وونهید یگفتیزودتر م:گفت جانیبا ه پرهام

 !!نداره یشارژ باطر گمیم- 

 .من ست؟؟بدشین ایمگه نوک:اخم کرد و گفت پرهام

برد  نشیشلوار ج بیهاج و واج نگاهش کرد و دستش را در ج صبا

و  دیکش رونیرا ب لیموبا یگوش یشلوارش آنقدر تنگ بود که به سخت

را کارت  میو س یو باطر دیرا از دستش قاپ یپرهام گوش.دست پرهام داد

 سیپل....ریبگ متویاالن تصم نیهم:دراورد در همان حال گفت رونیب

وقت ...ارهیدووم نم شتریب قهیهم پنج دق یباطر...کنهیحرفامونو باور نم
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اپ اس داشته باشه  یکه ج یکی یبه همون دوستات زنگ بزن دیبا میندار

 ؟؟یدیباشه فهم شیحال یزیچ هی

من که ساده است  یگوش یول....اون بلده....وشیدار:ناخودآگاه گفت صبا

 کنه؟؟ دامونیپ تونهیم

در "اگه بلد باشه آره:بود گفت یهمانطور که درحال ور رفتن به گوش پرهام

را پس  یصبا خواست گوش نکهیهم....را بست و به طرف صبا گرفت یگوش

 گه؟؟یهمون دوست پسرته د وشیدار:دیپرهام دستش را عقب کش ردیبگ

روشن زد تا بالخره  یدکمه  یرفت چندبار رورا گ یو گوش"ستینه ن- 

 یشماره  عیسر یلیصبا خ...داد یلوو باطر غامیروشن شد و همان اول پ

 الو:بوق جواب داد نیرا گرفت با دوم وشیدار

*** 

 بود؟؟ یک- 

 !!میایم یک نهیبب خواستیم...بهار بود:بهداد

 کنه؟؟یم کاریمامانم چ:نشست یکنار بخار بایفر

اون  ادیشد  یچ:گذاشت و کنارش نشست بشیدر ج را یگوش بهداد

 ؟؟یافتاد

 !!ینطوریهم:اش را بست و باز کرد یگربه ا یچشم ها بایفر

 ؟؟یدوسش داشت بایفر....با بهار سرگرمه....اونم خوبه:لبخند زد بهداد

 رو؟؟ یک- 
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 !!شوهر سابقتو- 

 راجع بهش؟؟ یکنیچقدر سوال م...آره داشتم:کرد یپوف بایفر

 ؟؟یالق گرفتپس چرا ط- 

اون بامن فرق داشت اعتقاداتش انتظاراتش از ...بابا یا:شد یعصب بایفر

سگه پسر  نیا گفتیسگ دوس داشت م...اومد یبچه خوشش نم

 !کنم یزندگ ینطوریمن دوس نداشتم ا.زدیم سشیسگه ل...منه

 د؟؟یبخاطر سگه جدا شد یعنی:خنده ریزد ز یپوق بهداد

 ه؟؟یکیکوچ زیچ:چشم غره رفت بایفر

 ....!نه....نه:ساکت باشد دیکه با دیفهم بهداد

اطراف دکل  یگشت هی میدوباره بر دیبا:گفت یبه طور ناگهان بایفر

 !!اومده ییچه بال هیسربق نمیبب دیبا....میبزن

 !!گهیکن د ؟؟بسیباز شروع کرد:شد یعصبان بهداد

 !!میریجلو نم!!میبنداز ینگاه هی میریفقط م- 

و به اتاق "لباس بپوشم رمیم:انداخت ید شد نگاه ناراحتبلن شیاز جا بهداد

 یاهیجسم س یاز فرصت استفاده کرد و فور بایفر....دیرفت و در را بهم کوب

 قهیچند دق....گذاشت فشیبود داخل ک دهیچیپ یمشک کیپالست یکه تو

 نیداخل ماش یو کاپشن چرم قهوه ا یبلند و مشک یبعد با چکمه ها ی

نبود طرز لباس  شهیبه او انداخت که مثل هم یبیه عجبهداد نگا...نشست

نزد  یحال حرف نیبا ا.جنگ آماده شده یبود که انگار برا یطور دنشیپوش
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 نیماش دیرس یکه به محوطه جنگل نیهم...و به سمت دکل حرکت کردند

 .رفتیم یکیعصر بود و هوا رو به تار یحوال...را خاموش کرد

 .میبرگرد ستین یخبر...یدیخوب د- 

بهداد انقدر :مانع شد بایبرد تا روشن کند اما فر چییرا به سمت سو دستش

 !میرو بگرد نطرفایا کمی ایب...ترسو نباش

 ؟؟یشد ؟؟آره؟؟خلیشد یروان:دیداد کش بهداد

 !!سر من داد نکش:زد ادیهم فر بایفر

اتفاقات ...ستین یخوب یباور کن اونجا جا...بایفر:نگاهش کرد یعصب بهداد

اما جون مادرت ...نبود باشه قبول یمرگ خواهرت هم اتفاق...فتهیم یبد

 !!ها یاریسرمون م ییبال هیبخدا ...دست بردار

بخاطر تو  یبهداد؟؟فکر کرد نجامیا یچ یمن برا:خونسرد جواب داد بایفر

 یبگ یجرات نداشت...یبه مادرم بگ یجرات نداشت یتو حت....برگشتم؟؟تو

تو  یمامانم بخاطر نبود بابام ه یوقت..منو ینخواست خوامیرو م بایمن فر

من دختر بزرگه !!بار هی...یبار نشد از من دفاع کن هی زدیسر و مغز من م

گاهم  هیتک طینداشت ازت توقع داشتم تو اون شرا مهیبه فه یبودم کار

 ...که برم ومدمیهمه راه ن نیا یمن الک....اما تو.یکمکم کن یباش

من .بوده یکار ک ستیمنو کشتن برام مهم نخواهر :باالرفت یکم شیصدا

 .رمیجا نم نیاز ا رمیواسه انتقام اومدم و تا انتقامشو نگ
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چن لحظه فقط نگاهش  یبه او انداخت برا یبینگاه عج بهداد

سرش را چندبار ...چشمانش شفاف شده بودند و فکش منقبض...کردیم

 !!امیمن نم:تکان داد گفت

 ؟؟یچ:دینداشت متعجب پرسحرفش را  نیکه انتظار ا بایفر

 !!خودت برو...امیمن نم:مصمم گفت بهداد

 ادهیرا باز کرد و پ نیدر چشمانش انداخت و بعد در ماش ینگاه زخم بایفر

تکان داد و وارد محوطه  یسر بایفر.گازش را گرفت و رفت یبهداد فور...شد

دش خاطر چند ساعت تمام دور خو نیراه را بلد نبود به هم...شد یجنگل ی

سرش  یباد و دارکوب ها و کالغ ها تو یهوهو یصدا...گشتیم

 ؟؟امایگرید یپرنده  ایدارکوب است  یصدا دانستیدرست نم...کوفتیم

چراغ  بایشده بود که فر کیهوا کامال تار.کالغ ها و زاغ ها همه جا بودند

 یزیلحظه بود که حس کرد چ نیکوچکش را روشن کرد در هم یقوه 

حبس شده بود  نهینفسش در س ادیداد و فر ای غیج یصدا...است دهیشن

را گذرانده بود به  ییهم دوره ها بایبود و فر سیپل کی اواما شوهر سابق 

 انیاز جر بایفر...اش را حفظ کند یخونسرد دیزد که با بیخودش نه

 ریتصو.بود که درک نکند  یعیبه بهداد نگفته بود طب یزیپرونده ها چ

 یحمله ....یخودکش...یسوختگ...نده شدپرونده ها در ذهنش ز

کدام هم به  چیو ه...بودند یو اتفاق بیجاتفاقات ع یهمه ...واناتیح

بعد از آتش  اناتیجر یاو همه  قاتیطبق تحق.اند دهینرس یا جهینت
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مبهم و بدون  یآتش سوز نیاما ا.قبل از انقالب اتفاق افتاده بود یسوز

 بایوجود داشت که فر ییها زیمطمعننا چ...اتفاق گنگ بود کی....بود لیدل

نفسش تند شده ...کرد کیحال نزد زماناو را به  ییصدا...دانستینم

جنگل گم  کیوسط ...دور زد کیدور خودش .برگردد خواستیدلش م.بود

که از  ییباصدا....چیبدون ه...یدفاع چیتنها بود بدون ه یشده بودو تنها

افتاد و  نیزم یکه رو یداد طور یجاخال یزیغر بطور دیپشت سرش شن

و در هوا گم  دندیکالغ ها از شاخه ها پر...چراغ قوه از دستش پرت شد

افتاده  یچه اتفاق دانستینم یشدند آنقدر وحشت زده شده بود که حت

 کیتار یلعنت یلعنت.گارد گرفت یبلند شد و فور نیزم یاز رو...است

 یرو شدیکه از چراغ قوه ساتع م ینور ی کهیربود و با کیهمه جا تار...بود

افتاده بود نگاهش را به  نیزم یهم رو یگریکس د...افتاده بود نیزم

صورت غرق درخون  یکیافتاده بود داد در همان تار نیزم یکه رو یجسم

 یو ب دیسف یکره  کیمثل  بایفر یچشم ها...دیو وحشتناک مرد را د

موجود ....بود ستادهیا یباطر یبحرکت شده بودند و قلبش مثل ساعت 

کنده  ین لب هاینشان داد که از ب بایبه سمت فر یدهانش را طور یوحش

بتواندآب دهانش را  بایفر نکهیقبل از ا...ختیر رونیشده اش آب و خون ب

 نیزم یو رو دیکش یغیج بایفر...انداخت بایفر یقورت دهد خودش را رو

فرصت  یافتاده بود حت شیرو ستیچ داستینم یکه حت یموجود...افتاد

 یزیبود و چ کیکرد بلند شود اما تار ینداشت کمک بخواهد سع
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را گاز  بایکرد صورت فر یکرد و سع یناله ا یموجود وحش...دیدینم

را نگه داشته  یو با دو دستش سر آن وحش دیکشیم غیج بایفر...ردیبگ

ستش را رها هرلحظه ممکن بود د...الزم را نداشت ییزور و توانا...بود

و با دستش  دیکشیرا به طرف باال م شیبا دسهت راستش موها...کند

 یوحش.ادیاز دستش برنم یگریکارد چیه...را گرفته بود اشچپش چانه 

او  خواستیم...و بخورد ردیاورا گاز بگ خواستیافتاده بود و م شیدرنده رو

کاش ...فتریتهش بود؟؟کاش با بهداد م نیآخرش بود نه؟؟ا نیا....را بکشد

 .ختیر بایصورت فر یخون دهن آن کثافت رو...کاش ماندینم نجایا

 یها م لیزنگ خوردن موبا یبرقرار شده بود و فقط صدا یبیعج سکوت

هرچهار نفر باوحشت به هم زل زده بودند و نفسشان به شمارش ...آمد

 یمونا که خودش را به مهرزاد چسبانده بود آرام و عصب...افتاده بود

 !!گفتم دیدید:گفت

اش را جواب  یگوش چکسیچرا ه...اوضاع را آرام کند خواستیم مهرزاد

بود اما  بیها عج یبود که زنگ خوردن همزمان گوش داد؟؟درستینم

اش را  یشلوارش کرد و گوش بیباشد؟؟دستش را داخل ج یاتفاق دیشا

 یشماره ا چیدرواقع ه.شدند کیبار شیشماره چشم ها دنیباد...درآورد

سبز نشانه  یدستش را به سمت دکمه  دیو با ترد کرد یپوف.نداشت وجود

 ؟؟!الو:رفت
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 یم رونیکه از دهان مهرزاد ب یبا تعجب و ترس به مهرزاد و کلمات همه

اش  یسرخ شده بود و فک استخوان دشیشده بودند صورت سف رهیآمد خ

را در گوشش گرفته بود و هرلحظه چهره  یگوش یکلمه ا چیبدون ه!!قفل

 توانستیکه لرزشش را نم یبا دست هیبعد از چند ثان..شدیتر م بیش عجا

تر  دیپوستش باز هم سف یدیسف یبا وجود...را قطع کرد یگوش ندکنترل ک

شده  دیگرد و سف شیچشم ها!!سنگ توالت شتریب یزیشده بود چ

 بود؟؟ یک:دیو پرس اوردیمونا طاقت ن...بودند

اش بود را پاک  یشانیپ یه روک ینشست و عرق سرد نیزم یرو مهرزاد

دست ارشک را پس زد  وشیدار.بودند دهیو ارشک بهم چسب وشیدار...کرد

 بود؟؟ها؟؟ ی؟؟کیگینم یزیچرا چ:و جلو رفت

 !!الیل:برگرداند و با تته پته گفت وشیرا به سمت دار شیرو مهرزاد

 زیصبر را جا گرید وشیدار...بخورند یبود تا همه تکان یجمله کاف نیهم

 !!دیزود باش....رونیب دیهمه بر:دیدانست داد کشن

دست مهرزاد را  یمونا فور...دیبود که به سمت در دو یکس نیاول ارشک

پشت سر آن ها خارج شد داد  وشیدار...و به سمت در کشاندش دیکش

 !!به طرف جنگل...دیزودباش:زد

و  دندیدو یفقط م....همراه نداشتند یچراغ قوه ا چیرا بلد نبودند و ه راه

 م؟؟یاز کدوم ور بر:دیکشیم غیمونا ج...دندیدو یم
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اگه تو جنگل باشن :و دور و بر را نگاه کردند ارشک داد زد ستادندیا همه

 م؟؟یریبم ؟؟اگهیچ

 !!میاز کدوم طرف بر....بکن یکار هی وشیدار:شده بود یعصب مهرزاد

 دونمینم:که هول شده بود داد زد وشیدار

 رونیرا ب یگوش یاش زنگ خورد فور یگوش

جواب  دیمهرزاد بگو نکهیقبل از"صباست...دیصبرکن....دیصبرکن:دیکش

 الو:جواب داد وشیدار.نده

من ...وقت ندارم ادیمن ز وشیالو دار:مضطرب صبا آنطرف خط بود یصدا

 ؟؟یریبگ یتونیرد منو م...همون اطراف دکله...اتاق حبس شدم هی یتو

 !!یمرد کردمیفکر م وشکر؟؟خداریسالم:خوشحال شد یکم وشیدار

اس  یپ یج...کن دایتوروخدا زود ردمو پ...مینداره گوش یباطر- 

 !!رو قطع نکن توروخدا ی؟؟گوشیدار

اس را  یاپ یاش را دست به دست کرد و ج یگوش یفور وشیدار

اس  یاپ یصبا ج یبود که گوش یمعن نیارور به ا غامیپ...روشن

 میس یابیرد:استفاده کند یگرید یمجبور شد از برنامه ...یلعنت...نداشت

االن :داد زد یگوش یتو...ها بود یکینزد نیهم...مختصاتش را گرفت!!کارت

 "زنمیزنگ م میدیرس یوقت...کنمیم قطع...دنبالت میایم

روبه ...قطع نکند گذاشت کردیصبا که خواهش م یصدا یرا رو یگوش و

 .میریجهنم م نیزو همه ا میکنیم داشیپ دیایب...نجاستیصبا ا:گفت هیبق
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 .میبرگرد ایخطرناکه توروخدا ب...وشینه دار:اعتراض کرد ارشک

 دیزود باش....مهرزاد:جوابش را نداد و به سمت شمال حرکت کرد وشیدار

 !!گهید

اش را دستش گرفته  یگوش وشیدار...همه به دنبالش حرکت کردند ناچارا

 !!همونجاست...اوناهاش:دیدو یبود و با عجله م

 !!ستین یزیاونجا که چ:مهرزاد

جواب  یصبا فور...صبا را گرفت یو شماره  ستادیا شیسرجا وشیدار

فقط درخته و ..وجود نداره یزیچ چیه ای...خونه چیه نجایا...الو صبا:داد

 !سنگ

توروخدا نجاتم ....وشیتروخدا دار:دیشنیصبا را پشت خط م انیگر یصدا

 !!بده

 !میریممکنه بم...میبمون نجایاگه ا:شده بود یعصب وشیدار

صبا ماروببخش :دیرا از دستش قاپ یرفت و گوش وشیبه سمت دار ارشک

 !!خطر ننداز یبخاطر خودت همه رو تو میتوروخدا بزار بر

 ...بخاطر تو...نجایاومدم ا یعوض یمن بخاطر تو:زد غیج صبا

زود ....قطع شد:گرفت وشیرا به سمت دار یارشک گوش...قطع شد یگوش

 !!میبر دیبا....ده اونطرفهجا...دیباش
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مهرزاد دست مونا را گرفت و ...را گفت و به سمت مخالف حرکت کرد نیا

صورتش بود را کنار زد و دوباره  یکه رو یقطره اشک وشیدار...راه افتادند

 ...باشدیدستگاه مشترک مورد نظر خاموش م:صبا را گرفت

ال رفتن به دوستانش که درح یبه درخت ها انداخت و نگاه ینگاه

صبا فقط هفده سالش بود تصور تکه تکه شدنش ...توانستینه نم...بودند

بود  دهیتکه تکه شده را د نیآرم...آورد یقلبش را به درد م یبا اره برق

شده بود و  خکوبیم شیسرجا...دختر را رها کند و برود نیا توانستینم

 .کردیرا تماشا م هیقرفتن ب

 یلیدرخت خ کی دنیباد...م شده بودندگ بایو مهرزاد و ارشک تقر مونا

 .ستادندیا شانیبزرگ که آشنا بود سرجا

 !!اول یسرجا میما دوباره برگشت:مونا

 کو؟؟ وشیدار...اره:به اطراف انداخت و گفت ینگاه مهرزاد

 .و متعجب شدند جیگ وشیدار دنیبه عقب برگشتند و با ند هرسه

دوست دختر من بوده  دونمینم....رهیجا نم نیفکر کنم بدون صبا از:ارشک

 !!اون ای

مهرزاد توروخدا مارو ....خسته...خسته شدم:نشست و زار زد نیزم یرو مونا

 !!ببر نجایاز ا

همتون :حس و خاموش یب ییصدا...بود الیل یهنوز در شوک صدا مهرزاد

 !!دیریمیم
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از گروه جدا شده بود و ...ندیتوانست دوستانش را بب ینم گرید وشیدار

تمام آن دور و بر را گشته بود اما ...بود ستادهیا شیدفاع سرجا یبتنها و 

اش را روشن کرد تا راه  یاس گوش یاپ یج...از صبا نبود یرد و نشان چیه

احساس ...داشت یاحساس بد....کند و به سمت جاده برود دایرا پ

 .اش شد یبه دور و برش کرد و مشغول گوش ینگاه...ترس

از پشت ....کردیاز پشت سر نگاهش م یسک...درست بود وشیدار حس

هم چنان مشغول ور رفتن  وشیدار...شد کیآمد و نزد رونیدرخت ها ب

فقط منتظر لود صفحه  وشیدار...تر شد کیتر و نزد کینزد...بود یباگوش

 یفقط چند قدم فاصله داشت تا رو...اس بود نود و دو درصد یاپ یج ی

 دنیبا د...به عقب برگشت وشیارد!!تمام شد!!صد درصد....فتدیب وشیدار

 .ناقص زد یسکته  بایکه پشت سرش بود تقر یزیچ

دست ...بودند ختهیصورتش ر یکه رو ییبرهنه و موها یدختر با پاها کی

 یها یدراز کرده بود که شکستگ وشیبه سمت دار یرا طور شیها

چشم .رنگش به وضوح مشخص بود یپوست خاکستر ریوحشتناکش ز

از لب و لوچه اش ...دیسف دیسف...یاهیس چید بدون هبودن دیسف شیها

که نفسش به  نیقبل از.کنده شده بود ماغشاز د یا مهیو ن دیچکیخون م

و دختر را از  دیکش یداد بلند وشیدار...افتاد شیبرگردد دختر رو نهیس

دختر  یفقط موها...فتادیاتفاق ن نیاما ا...گرفت تا بلندش کند شیموها

قرار  یمشک یدسته مو کیه دستش نگاه کرد که ب وشیدار.کنده شد
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قبل ...را چنگ زد وشیکرد و صورت دار هدختر از فرصت استفاد...گرفته بود

به هوا  وشیداد دار...به خودش بجنبند دستش را گاز گرفت وشیدار نکهیاز

اما  رودیکنار م شیداشت که از رو نانیکه به دختر زد اطم یبا لگد...رفت

 وشیدار ی نهیبه س یگریو چنگ د دیکش یغیج دختر...برعکس شد

حال  یب وشیدار...زد رونیو خون ب ترا شکاف وشیکه لباس دار یطور...زد

گوشت ...دیچکیاز دست و صورتش خون م...تار شیشده بود و چشم ها

تابه  یداخل ماه ییکه گو سوختیدستش انگار کنده شده بود آنقدر م

از  یگریو دهانش را باز کرد تا گاز ددختر سرش را باال برد ...شودیسرخ م

را کرد و او را  شیتقال نیوش آخریدار...را تمام کند وشیو کار دار ردیبگ

 زیرا بست تا به همه چ شیچشم ها...نداشت یا دهیهل داد اما فا

را  شیچشم ها...کردیم دایکاش حدداقل صبا را پ...کاش!!دیخداحافظ بگو

 !!خداخافظ!!محکم تر بهم فشرد

هنوز زنده ...را باز کرد شیچشم ها دیکه شن یگلوله ا یصدا با

 ی نهیس یبعد جسدش رو یحال افتاد و کم یسردختر ب!!بود

شده  جیگ...و بلند شد دیبه سرعت خودش را کنار کش وشیدار...وشیدار

او را ...خودش داد ینجاتش داده بود؟؟نگاهش را به ناج یکس..بود

بود  یهمان دختر...دختر نگاه کرد دستدر  یمشک یبه اسلحه  شناختیم

 ....!!که

*** 
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قطره اشک ...کردینگاه م دیخاموش شده در دستش مات و ناام یگوش به

کردن  هیگر ینا گرید...خشک شده اش تمام صورتش را پوشانده بود یها

نگاهش  یجور خاص کیبود و  ستادهیسرش ا یپرهام باال.نداشت

 ه؟؟دوست پسرت بود ن....هیآخر نیا:کردیم

 واریزد و کنار د یپرهام پوزخند...سرش را به عالمت مثبت تکان داد صبا

پر از خون  شیپ یاتاق انداخت که تا ساعت یها یبه کاش ینشست نگاه

 زیاما حاال همه چ...افتاده بود وارید یانگشت قطع شده گوشه  کیبود و 

 چیهگفته بود  وشیدار.از خون بود نه انگشت ینه اثر.شده بود دیناپد

همه  دیشا!!نه...ینه ساختمان...ینه اتاق...جز درخت و سنگ نبوده یزیچ

صبا که از سکوت ...دندیشن یم ای دندید یکه م یزیهرچ.توهم بود کی زیچ

 م؟؟یپرهام؟؟حاال چکار کن:حاکم شده خسته شده بود گفت

صبا بلند شد و ...سرش را برگرداند تا به او نشان دهد حوصله ندارد پرهام

 تو کجان؟؟ یخانواده :ش نشستکنار

 !!قبرستون:داد رونینفسش را ب پرهام

 مردن؟؟ یعنی- 

من براشون  یول....نه دوتاشون زندن:خنده اش گرفته بود پرهام

 !!تا نجاتم بدن گردنیمطمعن باش اونا دنبالم نم!!مردم

اون اصرار ....من بخاطر اون پسره تو دردسر افتادم:شد زیصبا سر ر اشک

 !!نجایا امیهاش بکرد که با
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 یب:اشک جمع شده بود شیبه صبا انداخت که در چشم ها ینگاه پرهام

 یشدیدوست م دیبا اون با...بامعرفت بود وشیاون پسره دار...الشیخ

 !!خنگول

 !!و چهارسالشه ستیب...خورهیاون سنش به من نم- 

مگه ...و سه سالمه ستیخوب منم ب:را باال داد شیابروها پرهام

 دوست پسر خودت چند سالش بود؟؟ منیه؟؟ببیچ

 !!نوزده- 

از من به  یول!!داره ها یبچه مچه ها هم عالم یدوست:خنده ریزد ز پرهام

که  یباش یبا کس دیتو با...خورنیبچه سوسوال به درد نم نیا حتیتو نص

پسر و اون  نینه ا یبه فکر درس باش دیاصال تو با..کرد هیبشه بهش تک

ها که  یدوست نیتو ا!!و بعدش ازدواج یه باشبه فکر دانشگا دیبا.پسر

 !!ادینم رتیگ یزیچ

 یمامان بابامو روز یکنم؟؟ها؟؟وقت یزندگ ینطوریا خوادیدلم م یکنیفکرم- 

که بهم  ستین یاصال کس...همش تو اتاقم تنهام یوقت...نمیبیدوساعت نم

 !!توجه کنه

منم آدم ...اصب نیبب:شد رهیرا دراز کرد و متفکر به صبا خ شیپاها پرهام

منم صبح تا  یخانواده ...ستیبهتر از تو ن تمیهستم منم وضع یداغون

 یاز هجده سالگ...گرفتنیم یرادیا هی یبگ یاز هرچ زدنیشب تو سرم م

بشم  یباشم و درس بخونم و کس یکردم قو یسع یازشون جدا شدم ول
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توهم ....کنمیدفتر کار م یاالن مهندسم و تو یخود نباشه ها ول زا فیتعر

 نوریا یبا پسرا بر نکهینه ا یبش یزیچ یخانم مهندس...یخانم دکتر دیبا

 !!عاقل باش کمی ادیبال سرت ب یکل ینطوریبعدشم ممکنه ا...اونور

آمد که پرهام انقدر عاقل باشد با  یانداخت بنظرش نم ریسرش را ز صبا

 یبنظر م بیعج یاالنش کم یبود سخنران دهیکه از او د ییرفتار ها

 !!فکر بود که چقدر نطق کرده است نیاتفاقا خود پرهام در هم.مدآ

اپشت !!شده سیشده بودند که پرهام حس کرد کف اتاق خ ساکت

شده نگاه  سیاتاق خ:بلند شد شیاز جا یفور.شده بود سیشلوارش خ

 !!کن

 ست؟؟یمال آب بارونه؟؟ن دیشا...بهیعج یلیخ...اره:هم بلند شد صبا

 اره اخه؟؟د یآب بارون؟؟چه ربط- 

اتاق که  نیتو ا....من چه بدونم آخه:را باال انداخت شیشانه ها صبا

 !به آدم نرفته شیچیه

 !!لحظه گوش کن هی....سیه:کرد زیرا ت شیگوش ها پرهام

پرهام ...آمد یانگار داشت با شدت به سمتشان م.آب بود انیجر یصدا

هاج و واج  رنطویدر حال افتادن بود؟؟هم یچه اتفاق یعنی شدیمتوجه نم

برداشت و  یاتاق ترک کوچک یشمال واریبودند د ستادهیوسط اتاق ا

منفجر شد و آب باشدت  وارید ندیایبه خودشان ب نکهیداد قبل از ا ییصدا

در  ادشیکمک بخواهد فر نکهیاما قبل از دیکش یغیصبا ج...شد تاقوارد ا
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را هم  یجنوب واریو باال رفت و د دیچیگرداب پ کیآب گم شد آب مثل 

.. که پرهام و صبا را در خود شناور کرد و با خودش برد یطور...منفجر کرد

صبا را آب باشدت آن  ایکه پرهام بتواند خودش را نجات دهد  نیقبل از ا

مثل فاضالب  یشکل یتونل ریداشت و در مس انیرا برد آب هم چنان جر اه

د سر وحشتناک و خطرناک بو یلیخ یسرسره  کیمثل .کردیحرکت م

 یوقت...آمد یاز دستش بر نم یپرهام چند بار به سقف تونل خورد اما کار

آب کند  انیبزرگ شد جر یلیکانال خ کیآب وارد  انیتونل تمام شد جر

بود  کیافتاد که نزد رونیآنقدر محکم ب...پرت کرد رونیشد و پرهام را به ب

آب  انیجر...فتادین یسرش بشکند خوشبختانه کانال پر از آب بود و اتفاق

که خفه شود سرش را از آب  نیپرهام قبل از ا!!راکد شده بود و تونل بسته

به دور و برش ...شدیداشت خفه م بایتقر.دیکش یآورد و نفس بلند رونیب

کانال  مهیآب تا ن...ینور چیبلند و بدون ه یکرد کانال بزرگ و باسقف نگاه

که وجود داشت از  ید تنها نوربو یکیتار یفضا...را پر کرده و کامال راکد بود

 ینفس ها یصدا!!بود که به سقف وصل شده بود یچراغ نئون جنس زرد

 سیتمام تنش خ....اطرافش بود یخودش و شلپ شلپ آب تنها صدا

صبا کجا :آن به خودش آمد کی.دیچکیآب م شیبود و از نوک موها دهش

 یاز باالداشت  نییقیبه سمت راستش کرد که  یبود؟؟؟صبا نبود؟؟ نگاه

صبا را صدا .وجود داشته که حاال بسته شده بود یسقف آن قسمت تونل

همراه با نفس  یریسکوت نفس گ...زدیبلند صبا را صدا م یبا صدا...زد
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خفه  چارهینکند غرق شده باشد؟؟نکند دختر ب....را داد وابشخودش ج یها

دست با ...کردیشده؟؟با ترس دنبالش گشت و بلند بلند اسمش را صدا م

و  رفتیو آنطرف م نطرفیا...زدیآب دست شنا م یشلپ شلپ کنان تو

آب  یرو!نداشت یا دهیکند اما فا شیدایتا پ دادیدستانش را حرکت م

آب رفت آنقدر  ریز.. آب مانده بود ریاحتماال ز دنفسش را حبس کر!!نبود

 دیبا....شدیداشت قلبش از جا کنده م شدینم دایپ یزیبود که چ کیتار

 شیاتفاق برا نیا دیصبا هنوز بچه بود نبا داشتیرا نگه مصبا 

نفسش ...قبر است کیته  کردیبود که حس م کیآنقدر تار!!نه...فتدیب

 کیگرفت باال آمد و دوباره نفس گرفت یدوباره نفس م دیبا رفتیداشت م

کورمال کورمال داخل آب شنا .آب رفت ریو دوباره ز دیکش گرید قینفس عم

 کردیپس کجا بود؟؟خدا خدا م دادیرا در آب تکان مو دستش  کردیم

 یزیکه ناگهان دستش به چ شدیم دیداشت نا ام بایتقر.... کند شیدایپ

 !!خورد

با !!کرد شیدایخداراشکر که پ...و بدن نرم و الغرش را حس کرد موها

آمد  یهردودستش محکم او را گرفت و به طرف باال شنا کرد بنظرش نم

نفس اش باال  دیکه به سطح آب رس نید همصبا آنقدر سبک باش

دستش را به  کی...دادیو صبا را نجات م شدیزود دست به کار م دیبا...آمد

احتماال نفسش .دختر را نگه داشت گرشیو با دست د فتگر یتخته سنگ

و  سیخ شیموها یهمه ...دادیم یبه او نفس مصنوع دیبند آمده بود با
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صبا نفس :زد شیبود صدا دهیچسبناک به صورتش چسب

کرده بود و  خی.از حد سرد بود شیو بدنش ب دادینم یجواب!!صبا....بکش

 !زدیم یدیتنش به سف

 یرا کنار زد و صورتش را جلو برد تا نفس مصنوع شیموها پرهام

صبا فرو برد خشکش  یلب ها یکیدهانش را در نزد نکهیاما هم...بدهد

تمام بدنش خشک !!نیا....صبا نبود نکهیا...نکهیا...چشمانش گرد شد.زد

که چشمانش باز و گشاد و  کردیشده بود و در چشمان دخترک نگاه م

پرهام مانده  یبه چشم ها رهیوق زده خ یحالت باشده بود و  دیسف

پرهام که شوکه شده .فاصله نبود شانیصورت ها نیهم ب نچیا کی...بود

آنقدر ...قب راندزد و دختر را رها کرد و خودش را به ع یادیبود ناگهان فر

قلبش را در انعکاس کانال حس  یوحشت زده شده بود که صدا

از آن دختر دور شد  عیسر یرا گم کرده بود ول شیدست و پا...کردیم

باعث  یکند نیشنا کردن نداشت هم ییو توانا دیلرزیبدنش به شدت م

پرهام هل ...ردیشلوار پرهام را بگ یشد که دختر به خودش بجنبد و پاچه 

 شیبه خودش بجنبد دختر با فشار رو نکهیآب افتاد اما قبل از ا ید و توش

پوستش  یرا رو ییدندان ها یزیت ساحسا...افتاد و داخل آب پرت شدند

آن کثافت گردنش ...گردنش ی هیدر ناح یدیحس کرد و بعد هم درد شد

 یکه با آب قاط کردیخون خودش را حس م یآب بو یتو...را گاز زده بود

به دختر  یلگد زهیغر یکه نفسش برود از رو نیقبل ازا...رودیباال م شده و
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لحظه دختر به عقب پرت  کیدر ...دگردنش جدا کر یزد و کله اش را از رو

شد پرهام از فرصت استفاده کرد و به سمت باال حرکت کرد و سرش را از 

دستش را حرکت داد  دید ینگاهش را چرخاند و تخته سنگ...آورد رویآب ب

باره  کیدستش را به تخته سنگ گرفت  نکهیهم...و به سمتش حرکت کرد

تخته سنگ را چنگ زد پرهام  یورف...پرهام را گرفت یزد و پا یدختر جست

شلپ شلپ آب و دست و پا  یصدا شدیداخل آب کشانده م یقو یرویبا ن

گاهش تخته سنگ بود  هیتنها تک!!نه نه...دیچیزدن پرهام داخل فضا پ

داشت داخل آب .پرهام مستاصل شده بود رفتیم نیداشت از بمقاومتش 

 کردیم ید کاریبا...آمد یاز دستش برنم یکار چیو ه شدیم دهیکش

برداشت  یفعال شد و دستش را لغزاند تکه سنگ بزرگ یمغزش فور...!دیبا

آنقدر ...دیسر دختر کوب یو به سمت عقب برگشت دستش را بلند کرد و تو

شد و گوشت سرخ سرش  میکه سر دختر به دو ن را کرد نکاریمحکم ا

 ی اچهاز سر و صورتش خون فواره کرد اما هنوز دستانش محکم پ...دایپ

سرش  یپرهام با تمام قوا دوباره سنگ تو...شلوار پرهام را گرفته بود

و بار  گریرا کرد بار د نکاریا یگریبار د....اما هنوز جان داشت...زد

 شیرو به رو یتکرار کرد که جز تکه گوشت له شده اآن کار را  نقدریا...گرید

بود و  شده یخون خودش و خون آن کثافت قاط.نمانده بود یباق شتریب

تمام تنش خون آلود بود هنوز باورش ...صورت و گردنش را پر کرده بود

گند  یکه آن جانور را کشته باشد اما فرو رفتن دختر داخل آب و بو شدینم
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 ی نهینفسش هنوز نامنظم بود و س...بود زیه چخون نشانگر اتمام هم

سنگ از داخل دستش سر خورد و همراه .رفتیم نییخون آلودش باال و پا

شده بود و  یزخم سوختیگردنش م...داخل آب افتاد یبا جسد دختر تلپ

را کشته بود اما  بیغر بیموجود عج کیاز دست داده بود  یادیز یانرژ

 رده است؟؟صبا م....جا بود نیسوال مهم ا

*** 

حس انزاجار تمام بدنش را ...ختیر بایفر یآب دهان آن کثافت رو خون

دست راستش را که به فک آن جانور گرفته بود .فرا گرفت حالش بهم خورد

به صورت  وانیصورت آن ح نکارشیبدنش سوق داد با ا ریآزاد کرد و به ز

ش را یهنوز موها بایاما فر کردیگاز گرفتن تقال م یتر شد و برا کینزد بایفر

 شیدایپ...یلعنت یلعنت...کشاندیدر دست داشت و او را به عقب م

که نصف  وانیآن ح نیبود اما بخاطر وزن سنگ بشیداخل ج..کردینم

توانست حرکت بدهد صورتش  یصورتش کنده شده بود دستش را نم

 گرید یفقط کم..زدیرا بهم م شیو دندان ها شدیتر م کیداشت نزد

 نیاخر...بود یو مرگش حتم شدیم رهاسرش از دستش  دکریمعطل م

فرو برد بالخره  بشیخودش را کرد دستش را به زور داخل ج یسع

 .دیچیدر فضا پ کیشل یصدا....آورد رونیکرد و اسلحه را با زور ب شیدایپ

 شیدست ها.بسته بود شیافتاده بود اما همچنان چشم ها شیرو جسد

دهانش باز مانده بود و !یلیبود خ دهیترس کردینم یاریو ذهنش  دندیلرزیم
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انزجار او را از حالت ...کردیصورتش حس م یخون و آب دهن را رو یسیخ

به خودش داد و جنازه را کنار زد  یآورد و به خود آورد تکان رونیشوک ب

وسط شکمش ...شد انیوق زده اش نما یبه پشت افتاد و چهره  ازهجن

 یکه کرد دستش را رو یکار نیاول بایشده بود فر جادیا یسوراخ بزرگ

اسلحه به دست از  خوردیحالش داشت بهم م..کرد زیو تم دیصورتش کش

نگاه .بود دهیچیدست لرزانش را محکم دور اسلحه پ.برخواست شیجا

شد  وانیمتوجه آن ح کردیحاال که خوب دقت م دادمنزجرش را به جنازه 

پنجه  اینبود اما پوزه  وانیشباهت به ح یکه به او حمله کرده بود ب یزیچ

زد و با  یپوزخند...بود هیمرد کر کیمثل  شینداشت و تکه گوشت ها

را کرد  نکاریکه ا نیهم. جنازه زد یپاشنه دارش لگد محکم تو یچکمه ها

 نیچطور ا...رفت انگار که از اول وجود نداشته نیبجنازه پودر شد و از 

شد که انگار از ابتدا  بیغچشمش  یجلو یاتفاق افتاده بود؟؟جنازه طور

که  ییها زیچ کردیکند اما حس م یریگ جهینت توانستینم!!وجود نداشته

ندارند مثل روح مرده ها  یجور توهم است و جسم واقع کی نندیب یم

 دیکه به گوشش رس ییها ادیداد و فر یصدا!!یزیچ نیهمچ کی ایبودند 

محکم تر در دست  اسلحه را..ردیاش را از جسد بگ رهیباعث شد نگاه خ

قبال .خرج کرده بود یادیبود البته دالر ز دهیخر روزیرا د نیا.گرفت شیها

کرده بود  یفکر خوب.استفاده کند یاضطرار طیپرش کرده بود تا در شرا

خم شد و چراغ ...بود حاال مصمم تر بود ختهیمردک ر نیترسش با کشتن ا
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نفر  کید رفت احتماال بو دهیکه شن یمرد ادیقوه را برداشت و به سمت فر

 !هم داخل دردسر افتاده بود گرید

*** 

 !!میگم شد:همانجا کنار درخت بزرگ نشست ارشک

 ما رو ول کرد؟؟ وشیدار:ختیر نییاشکش پا مونا

 وشیدار وشیچرا انقدر دار:دیکش شیکالفه دستش را داخل موها مهرزاد

 !!یبزن نهیس تو سنگشو به خوادینم!!ومدیتو؟؟اون اگه عقل داشت م یکنیم

 !!شعوریحرفاست؟؟ب نیاالن وقت ا:شد یعصبان مونا

همه بال سرمون  نیتو که بخاطرت ا ایمنم  شعوریب:دیداد کش مهرزاد

 اومده؟؟

را  یحرف نیبه مهرزاد انداخت اصال انتظار چن یو پر بغض بینگاه عج مونا

که سکوت کند حالش داشت بهم  کردیم جابیا تینداشت اما موقع

 الیداشت که ل یآمد به او چه دخل ینم نجایکاش اصال به ا خوردیم

 کردیدر آورده بود البته فکر نم یشجاع باز یادینکرده؟؟ز ایکرده  یخودکش

 کرد؟؟یاتفاقات افتاده را باور م یشود چه کس دهیچیپ نقدریه ایکه قض

 ریتقص زایچ نیمهرزاد ا:ستادیآن دو ا یسکوت را شکاند و جلو ارشک

 یاتفاق چیه میما باهم بود یوقت ادتهیونا دنبال مونا هستن ا...موناست

اون اتفاق  میبا مونا روبه رو شد نکهیبه محض ا یافتاد ول ینم

 م؟؟یبهتر باشه به خواستشون توجه کن دیشا...افتاد
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 ؟؟یچ یعنی:اخم کرد مهرزاد

که زنگ زد بهت  الیکه ل یزیاون چ:را در هوا تکان داد شیدست ها ارشک

چه  ایبود  الیل هیکه صداش شب هیبود؟؟منظورم همون یچ قایگفت دق

 !الیروح ل دونمیم

 ؟؟یدیتو از کجا فهم:ترش کرد و عبوس شد مهرزاد

 !دمیبودم صداشو شن ستادهیکنارت ا زدیباهات حرف م یوقت- 

 یپرسیاز من م گهیپس چرا د:به مونا انداخت یزد و نگاه یپوزخند مهرزاد

 گفته؟؟ یکه چ

 خوامیم:مونا برگشت یزده  رتیح یمهرزاد به چشم ها یاز رو ارشک نگاه

بهش گفته همه  الیمونا ل نیبب....گمیخوب خودم م یلیخ.....مونا هم بدونه

 !!اون باعث مرگ من شد...موناست ریتقص یچ

مونا ما ...خوانیاونا تورو م:ارشک ادامه داد دیکرد و رنگش پر ینیه مونا

 ؟؟یکنیاده درک مبخاطر تو جونمون به خطر افت

 د؟؟یچکار کن دیخوای؟؟میچ یعنی:دیوحشت زده پرس مونا

 یاونا کار ینطوریا...میریو م میزاریم نجایتورو ا:انداخت ینگاه سرد ارشک

 دیاما تو نبا....یهرچ ایپستم  ای میمن آدم بد یفکر کن دیشا...به ما ندارن

؟؟چرا شده یزیچ هیچ....یو خودخواه باش یهمش به فکر خودت باش

 دوتاتون خشکتون زده؟؟
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هشدار بدهد  نکهیاما قبل از دیبگو یزیدهانش را باز کرد تا چ مهرزاد

 .اّره بلند شد و از پشت سر ارشک وارد شکمش شد یصدا

صورت ارشک قرمز شده بود و ...مونا ومهرزاد باال رفت ادیداد و فر یصدا

ان در شکمش هنوز زنده بود و اره همچن.زده رونیو ب دیسف شیچشم ها

ارشک چطور تکه  نندیصبر نکردند تا بب گریمونا و مهرزاد د...خوردیتکان م

 انیوار م وانهیبرگشتند و به جهت مخالف فرار کردند هردو د شودیتکه م

اوضاع  نینبود و هم یاستفاده از نور گوش یبرا یوقت دندیدو یدرختان م

شدن اره باعث شد قطع و وصل  یصدا...کردیتر م کیرا ترسناک تر و تار

 !!سمت ما ادیداره م....مهرزاد بدو:بکشد یگرید غیمونا ج

 یکه به دنبالشان م دیرا د یبه پشت سرش کرد و مرد اره ا ینگاه مهرزاد

ارشک پشت سرشان به  یجنازه ...گرفته است زهین کیدود و اره را مانند 

را  شیهامهرزا نگاهش را به جلو داد و پا...شده بود لیتبد یتله گوشت

 !!توروخدا...تورو خدا بدو مونا:تر حرکت داد عیسر

اره بدنش را  یصدا...افتاد یجلو افتاده بود و مونا داشت از نفس م مهرزاد

و  یحواس پرت لرزاندیاره در بدنش فرو رود تنش را م نکهیحس ا لرزاندیم

بخورد اما توانست تعادلش را حفظ کند  یهول شدنش باعث شد سکندر

 ...!مونا بدو:جلو افتاده بود داد زد یلینخورد مهرزاد جلو که خ نیو زم

 یبه سنگ شیلحظه پا نیبرگشت تا دوباره به عقب نگاه کند در هم مونا

 !!مهررررزاد:به هوا رفت غشیج..افتاد نیزم یکرد و رو ریگ
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 یمرد اره ا...شدیبدتر نم نیاز ا یوا...و به عقب برگشت ستادیا مهرزاد

 شیشده بود جراحت پا نیبود و مونا پخش زم دهیا رسبه مون بایتقر

 .بود و شلوارش پاره و خون آلود بود قیعم

 !مهرزاد توروخدا کمکم کن:داد زد مونا

با  یمرد اره ا...ستادیبه سمت مونا بردارد اما ا یخواست قدم مهرزاد

بانداژ کهنه اش خون و  ینوار ها ریشده اش که از ز یچیصورت باند پ

مونا ا ...آلود مشخص بود فقط چند قدم با مونا فاصله داشت گوشت خون

 !کمکم کن مهرزاد:دستش را به طرف مهرزاد دراز کرد

پشتش را کرد تا مونا را وا گذارد و خودش را نجات دهد اگر  مهرزاد

اما دوباره نگاهش را به مونا داد در آن ...شدیخودش هم کشته م رفتینم

بود که دوباره  ستادهیمردد ا...لوم بودهم اشک چشمان مونا مع یکیتار

 !!مهرزاد:دیکش غیمونا ج

 یمرد اره ا...برداشت یرا از مونا گرفت و به سمت عقب قدم شیرو مهرزاد

و  کندیکه دارد سکته م کردیمونا احساس م..بود ستادهیسر مونا ا یباال

ارشک را ...خون بدنش خشک شده کردیحس م...است یآخر باز نجایا

 !!اور میگ...که چطور تکه تکه شده و حاال نوبت خودش است بود دهید

 یخنده ا یمرد اره ا...کند یتوانست کار یبود و نم یجد شیپا جراحت

اره را  یرا باز کرد و دست شیپاها ستادیسر مونا ا یزد و باال یطانیش

چشمانش ...مونا را بهم زد یاره دندان ها ژیو ژیو یو رها کرد صدا دیکش



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا خاسیال  –دکل

wWw.98iA.Com ١١٤ 

اره  یمرد اره ا...شده اش گرفت دیصورت سف یدستش را جلورا بست و 

و او را از وسط نصف کند اما در  اوردیسر مونا فرود ب یرا باال آورد تا رو

افتادنش و پرتاب  یپرت شد و صدا یبه طرف یلحظه مرد اره ا نیهم

به مهرزاد نگاه  یبا ناباور...را باز کند شیشدن اره باعث شد صبا چشم ها

 یکم رها...شده بودند ریافتاده بود و باهم درگ یمرد اره ا یه روک کردیم

مهرزاد که با مشت ...دادیآنطرف تر افتاده بود اما هنوز روشن بود و صدا م

که مرد اره به صورتش افتاد  یافتاده بود با چنگ یو لگد به جان مرد اره ا

و درد صورتش گرفته بود  یافتاد همانطور که دستش را رو نینقش بر زم

 !!کمک ایمونا ب:داد زد دیکشیم

مهرزاد افتاد و سرش را جلو آورد تا صورتش را گاز  یرو یاره ا مرد

که کنار درخت افتاده بود  یمونا به خودش آمد و با تکه چوب بزرگ..ردیبگ

 شیسست شد اما از جا یکم...شده اش زد یچیسر باند پ یمحکم تو

را گرفت و  یکرد و سر مرد اره ا مهرزاد از فرصت استفاده...تکان نخورد

را کرد تا سرش کامال خورد شد و مرد  نکاریچند بار ا دیکوب نیمحکم به زم

 .حرکت ماند یب یاره ا

 یصورتش حساب..ستادیسر مردک را ول کرد و بلند شد و کنار مونا ا مهرزاد

مونا کشان کشان به سمتش ....داشت یزیدرب و داغون شده بود و خون ر

 !!برات رمیبم:کرد کیمهرزاد نزد دیستش را به صورت سفآمد و د
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 یریاز درگ...زدیبود و نفس نفس م یعصبان...دستش را پس کرد مهرزاد

بلند به  یقدم....زدیبهم م فیموجودات کث نیخسته شده بود و حالش را ا

 کهیارشکو ت...کثافت یلعنت:روشن برداشت و خاموشش کرد یسمت اره 

 !!کرد کهیت

زنده  دیشا:انداخت یامد و به راه رفته شان نگاه رونیشوک باز  مونا

 مرده؟؟کجا افتاده بود؟؟ یعنی....نه نه.باشه

بغل  ریمونا را نداشت جلو تر رفت و ز یها هیو گر غیج یحوصله  مهرزاد

به  میبزن دیبا....مرده گهیاون د...میبر ایب اللهی:مونا را گرفت و کمکش کرد

 !چاک

نکرده  شیمهرزاد نجاتش داده بود رها...داد هیهرزاد تکخودش را به م مونا

او را  خواستیبه او انداخت ارشک م یمهرزاد کمکش کرده بود نگاه.بود

 نییگفته بود او باعث مرگش شده؟؟اشک از چشمانش پا الیرها کند؟؟؟ل

 !سر خورد

*** 

همان دختري بود که با قبل از گم شدن صبا کنار دکل ديده ...همان اين

دختر جلوتر آمد و دستش را به سمت ...اسمش را نميدانست...بود

 !زخمي شدي:داريوش دراز کرد

 !!تو منو نجات دادي:دست فريبا را گرفت و بلند شد داريوش
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تو از ...قابلي نداشت:که شالش هنگام درگيري افتاده بود گفت فريبا

 دوستاي همون دختره اي؟؟مونا؟؟

من داريوش :افتاده بود انداختنگاهي به دختري که کناري  داريوش

 اين عوضي چه کوفتيه؟؟...از دوستاي مونا...هستم

اما فريبا .جنازه ي دختر غيب شد و چشم هاي داريوش درشت ناگهان

يکي ازين ها هم به من حمله :تعجب نکرد ميدانست اين اتفاق ميفتد

 !منم فريبا هستم....شانس اوردم که اسلحه داشتم...کرد

 ديدي غيب شد؟؟:ب گفتبا تعج داريوش

بنظر مياد ...اره اين اتفاق برا همشون ميفته:به اطراف نگاهي انداخت فريبا

بايد يه ...فقط يجور توهم ان بايد به زخمات برسم اما اينجا امن نيست

 !!جاي امن پيدا کنيم

خواست سوال ديگري بپرسد اما متوجه شد که همين االن فريبا  داريوش

وقت تلف کردن آن جا خطرناک ...ا امن نيستبه او گفته بود اينج

گوشي ...ميتونيم ازينجا خارج بشيم:نگاهي به چراغ قوه ي فريبا کرد.بود

 !من جي پي اس داره

خنديد و اشاره به چند تکه آهن سفيدي که روي زمين افتاده بود و  فريبا

 منظورت همون گوشيه؟؟:کامال له شده بود کرد
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اما ..ي انداخت و لعنتي اي زير لب گفتنگاه ناراحتي به کوش داريوش

يه ويال هست اما نميدونم امن باشه ...اينجا:خيلي زود فکري به سرش زد

 ...يا

 !!ازينجا امن تره راه بيفت بريم:داخل حرفش پريد فريبا

وجود ...که به سمت ويال حرکت ميکردند داريوش سوال ميپرسيد همانطور

راي فريبا مهم نبود فقط خوشحال بود فريبا برايش در انجا عجيب بود اما ب

پس صبا با شما :داريوش پرسيد...از اينکه کسي را پيدا کرده و تنها نيست

 نيومد؟؟

اصال نميدونم :سرش را تکان داد و همانطور که راه ميرفتند گفت فريبا

 !!نه هيچ کس باما نيومد...صبا کيه

 اون آقايي که باهاتون بود چي؟؟- 

 !!بامن نيومد..اون حالش خوبه:م رفتاخم هايش در ه فريبا

 چطوري نترسيدي و تنها اومدي؟؟:ويال رسيده بودند داريوش ايستاد جلوي

در همه ي زندگي که داشت کارهاي خطرناکي ...ابروهايش را باال داد فريبا

کرده بود کارهايي که هميشه ريسک بااليي داشت او کله شق بود و 

همينه؟؟بيا بريم تو تا دوباره يه :دهميشه چوب همين کله شقي را ميخور

 !!اتفاقي نيفتاده
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در را ...در باز بود و چراغ ها خاموش...جلو رفت و داخل رفت داريوش

خودشان باز گذاشته بودند اما چراغ؟؟دستش را به سمت کليد دراز کرد و 

 .فشار داد اما روشن نشد چند بار اينکار را کرد اما چراغ روشن نشد

 برق نيست؟؟:و در را پشت سرش بستداخل شد  فريبا

 !!اما االن نداره...وقتي ما اينجا بوديم برق داشت- 

چراغ قوه را عمودي روي سنگ اپن گذاشت و داخل آشپزخانه شد  فريبا

 !!لباستو دربيار...اشکال نداره:همانطور که داخل کابينت هارا ميگشت گفت

 چي؟؟:يکه اي خورد داريوش

ي که در کشو پيدا کرده بود روي سنگ گذاشت و بتادين و پنبه هاي فريبا

 !!زخمت هنوز بازه:گفت

هيکل خوبي داشت و ...با اينکه خجالت ميکشيد لباسش را درآورد داريوش

 یچند سال بایاز فر...با اينکه پسر ساده اي بود خوش قيافه بنظر مي آمد

 فريبا...آمد یکوچک تر بود اما عاقل تر از همسن و ساالنش به نظر م

دستش را به سمت پنبه ها برد و بتاديني کرد و روي سينه ي داريوش 

دوستات :فريبا گفت.داريوش کمي دردش آمد و آخي گفت...ذاشتگ

 کجان؟؟

که بخاطر درد شانه و سينه اش اخم کرده بود  داريوش

 !!همشونو گم کردم....نميدونم:گفت
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باند و پنبه  بايد برات با...زخم شونه ات خيلي وحشتناکه....اوه اوه- 

 !!ببندمش

 نکهیهم ا نیهم جون منو نجات داد.بهتون مديونم...دستتون درد نکنه- 

 راستي شما چطوري بلدي با اسلحه کار کني؟؟...نیاالن تو زحمت افتاد

شوهرم پليس :در حال باند پيچي کردن شانه ي داريوش جواب داد فريبا

 !!بود

 ؟جدي؟؟چرا گفتيد بود؟:اخي کرد و گفت داريوش

 !!خوب ديگه تموم شد....طالق گرفتم:باند را گره اي زد و گفت فريبا

خودتون هم ...ممنون:نشست و به بانداژ نگاه ميکرد داريوش گفت عقب

 حتما پرستار بوديد؟؟

پقي زد زير خنده و خنده ي بلندي کرد داريوش هم خنديد در همين  فريبا

 .خنده ها بود که ناگهان صداي کوبيده شدن در آمد

اسلحه  یفور بایفر...کرد خکوبیآن ها را م یشدن در هردو دهیکوب یصدا

شدن در دوباره آن دو را به  دهیکوب یصدا...اش را برداشت و گارد گرفت

 بایبا عالمت به فر ستادیبلند شد پشت در ا شیاز جا وشیدار.خود لرزاند

را به  لحهسدر قرار گرفت و ا یروبه رو قایدق بایفر...فهماند که آماده باشد

 بایدستش را رو به فر...ستادیهم پشت در ا وشیدار...سمت در گرفت

انگشت دومش را به ..باال اورد کی یانگشت کوچکش را به معن...گرفت
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حمله کند اما با  خواستیاول م!!در را ناگهان باز کرد....و سه...دو یمعن

 !!صبر کن صبر کن اون آدمه:ستادیباز ا بایفر یصدا

 سیلباس پل کیبود  دهیبود کاپشن سبز پوش ستادهیشت در اکه پ یمرد

 دهیو ترس بیعج یمرد چهره ا...کاپشنش معلوم بود ریرنگ هم از ز دیسف

 آدم نباشم؟؟ یخواستیاون آدمه؟؟م یچ یعنی:به خود گرفته بود

کرد و مردک را  یراحت شد پوف الشیمرد خ یصدا دنیبا شن وشیدار

 .و در را بست دیکش رونیبه ب یداخل هل داد سرک

 ؟یکنیچکار م نجایتو ا:گفت بایرو به فر مرد

 نیا:زده اشاره به اسلحه کرد رتیمرد ح..گرفت نییاسلحه اش را پا بایفر

 براش؟ یدار ه؟؟مجوزیواقع

 ؟یبود ییسرگرد رضا:زد یلبخن بایفر

 واریداشت به د وشینسبت به دار یبود و قد بلند تر یکلیکه ه ییرضا

 شاهرخو؟؟ انیکه هست؟جر ادتی...بازپرسممن :داد هیتک

 ؟یسیشما پل:دیوسط حرفشان پر وشیدار

 بایسرش را به عالمت مثبت تکان داد و نگاهش را به فر ییرضا

 !!یکه به پرونده ها دست زد دمیراستش فهم:داد

 نمیکنکجاو شدم بب:ادامه داد ییرضا...را باال داد شیابرو یتا کی بایفر

بعدم ...مشکوک بود زیهمه چ....طالعشون کردممنم رفتم م هیچ هیقض

 !.....بندازم که ینگاه هی نجایاومدم ا
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 زیآن چ یآور ادیبا  یانگار حت دیساکت شد و رنگش پر کبارهی به

 ؟؟یکه چ:گفت وشیدار!دیترسیم

بودو  دهیکه پک یبعدشم اون گوش....دمید بیعج زیچ هی...یچیه:ییرضا

 !نطرفیو اومدم ا دمید

 بود؟؟ یچ یدیکه د یزیچ اون:بایفر

 !بود یچ قایدق دونمیخودم هم نم:ییرضا

بهت :قرار گرفت دیتابیکه از پنجره م ینور ماه یجلو آمد و جلو وشیدار

 حمله کرد؟

 خکوبیخورد و نگاهش م یا کهی وشیدار یزخم ها دنیبا د ییرضا

 !درختا یفقط نگام کرد و بعدش رفت تو....؟نهیچ:شد

 بود؟؟ یچه شکل...نداشته تیکار....بهیعج:زده گفت جانیه بایفر

 نیا یترسناک بود تو.... بود دیبلند بود چشماش سف یدختر با موها هی- 

 یحاال واقع...حال بهم زن بود یلیخ!بودم دهیند یزیچ نیهمه سال همچن

 بود؟؟

بوده  یکه به او حمله کرده هم همان شکل یزیمتوجه شد چ وشیدار

 !!رهیمینم شیهم بکش یهرچ...دختره همه جا هست نیا:است

درسته؟؟من پرونده ها رو  ستنیانسان ن نایا:خشکش زد وشیدار

 دونمیاما راستش م ستمیمطمعن ن!!بودن بیغر بیهمشون عج...خوندم

 !!هیچ انیجر
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 ؟؟یدونیم:هردو باهم گفتند وشیو دار بایفر

*** 

تمام ...که روي زمين افتاده بود با احساس درد چشم هايش را باز کرد صبا

به .حس ميکرد هيواليي او را به در و ديوار کوفته است...بدنش درد ميکرد

سختي از جايش بلند شد لباس هايش تکه تکه شده بودند و موهايش 

به ...با آن لباس هاي تکه تکه شده تقريبا نيمه برهنه بود...خيس بود

جا پرهام ک.نگاه کرد که انگار در يک تونل تاريک قرار داشت اطرافش

بود؟؟کورمال کورمال دستش را در اطرافش تکان داد شايد پرهام هم 

 پرهام؟؟کجايي؟؟پرهام؟؟:همان طرف ها افتاده بود؟؟پرهام را بلند صدا زد

نيامدهرچه صدايش ميکرد فايده نداشت گيج و متحير و نا اميد  جوابي

ينجا ميترسيد بدون پرهام ا...جيغ بلندي زد و پرهام را صدا کرد...شده بود

 تنها؟؟

اش بلند بلند  هیگر یصدا ؟یعنیپرهام کجا بود ...افتاد هیبه گر یناراحت از

 دهیافتاده بود اما نترس یادیشدند اتفاقات ز ریسراز شیاشک ها دیچیپ

 یالغر و استخوان یپنجه ها.بود دهینترس دیترسیآنقدر که االن م یعنیبود 

تنها مردن  شبنظر.رده بودآو نییو سرش را پا دادیفشار م نیاش را به زم

هق هقش اسم پرهام را  انیم...وجود دارد ایاست که در دن یترس نیبدتر

سرش را بلند کرد و با .را حس کرد ییکور سو یکیدر همان تار.کردیزمزمه م

 ییهمراه با نور صدا.و تارش نگاهش را به نور داد یچشمان اشک
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 ار شیچشم ها.یزیچ نیهمچ کی ای نیماش کیحرکت  یمثل صدا..دیشن

آن  کی.شدیصدا واضح تر و واضح تر م..ندیکرده بود تا بهتر بتواند بب زیر

صدا داشت به ...مترو بود ایقطار  یبه صدا هیشب ییصدا...متوجه صدا شد

نور .درست وسط راه بود دیخودش را سنج تیموقع...شدیتر م کیاو نزد

راننده  یجره و پن شهیرنگ با ش ینقره ا یمترو یتر شد و جلو دیشد

 دهیصورت صبا پاش ینور رو.با صبا نداشت یفاصله چندان...مشخص شد

 لیاز وسط به دو قسمت تبد یعنی.شده بود و درست وسط راه مترو بود

داد تا خودش را حرکت  شیدست ها یرو ی؟؟فشاریعنی!!شدیم

به خودش فشار ..و بدنش کوفته شده بود کردیدرد م شیدست ها...بدهد

چرخش چرخ دنده ها و برخورد قطعات  یصدا...برود یکنار آورد تا یم

شده بود  کیمترو نزد یصدا...تر شده بود کیدرحال حرکت مترو نزد یآهن

به خود آورد و  یگریصبا فشار د.با بدن صبا نداشت یچندان یو فاصله 

که صبا در  یزیاز هرچ شیمترو حرکتش تند تر شد صدا...شد زیخ مین

و چرخ  دینوردیها را در م لیر...تر بود کید تر و نزدبود بلن دهیعمرش شن

نمانده بود حرکتش  یفاصله ا.کردیم جادیا یژیق ژیق یصدا شیدنده ها

 یمترو رو یجلو یاز چراغ ها یدینور شد.پرواز بود نیماش کیتند تر از 

در ...با صبا نداشت ینمانده بود و فاصله ا یباق یفرصت..دیتابیها م لیر

بعد  هیچند ثان...ها رد شد و رفت لیر یو از رو دیکش یتلحظه سو نیهم

 واریکه به د یصبا درحال...دورتر شینورش کمرنگ شده بود و صدا
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لحظه خودش را به سمت  نیکه در آخر دیکش یبود نفس راحت دهیچسب

مترو  یخال یاتاقک ها...گوشش گذشت خیپرت کرده بود و خطر از ب وارید

 دهیداخلشان هم د که زیتم یها شهیش...گذشتیم عایازنظرش سر

 یزیاتاقک ها هنوز تماما رد نشده بودند که در پنجره شان چ..شدیم

 غیج زیآن چ دنیبا د...در آنطرف مترو بود سمت مخالف صبا یزیچ..دید

تنه  میمرد لخت با ن کی...حرکت مترو گم شد یکه در صدا دیکش یخفه ا

از  شیها شمرفته بود و چ نیخون الود بود که صورتش کامال از ب یا

وق زده و  ییبود و با چشم ها ستادهیهمانجا ا.زده بودند رونیحدقه ب

 واریبه د شتریصبا خودش را ب.به صبا زل زده بود هیکر یپوزخند

مرد لخت تبرش باال .ییآن هم تنها مردیمطمعننا بدون پرهام م...چسباند

او احتماال با تبر تکه  دمریاو م!به اتمام اتاقک ها نمانده بود یزیچ...برد

چون اصال توان حرکت نداشت  دیچسبیم واریمغزش به د..شدیتکه م

 وارید یو با تبر مغزش را رو دیایمرد ب نیتا ا ستادیا یهمانجا م

خودش را به سمت راست ..دیتصور چندشش شد و لرز نیبا ا...بچسباند

اتاق  نیآخر نیا.نباشد درسشیدر د والیآن ه هیکشاند تا صورت کر وارید

که خودش را به  نیح نیدر هم.تر شده بود دهیو پوزخند آن جانور کش ودب

چشمانش را به .رفت یدستش داخل شکاف کردیم لیسمت راست متما

معطل نکرد و همزمان .دید واریداد نور کم بود اما شکاف را داخل د وارید

 .رفت واریاتاقک مترو به درون شکاف د نیبا گذشتن آخر
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*** 

مونا تعادلش را از .خسته شده بود و دستش دور کمر مونا شل شد ادمهرز

نا  یاز خستگ...که مهرزاد او را گرفت فتدیبود ب کیدست داد نزد

 ؟؟یاستراحت کن یخوایم:داد واریاش را به د هیمونا تک.نداشت

کنده  یکه از سرما سرخ شده بود رو یسرد و دماغ یبا چهره ا مهرزاد

 .نشست یدرخت

 یکاینزد:داشت احساس گناه کار بودن و مقصر بودن یساس بداح مونا

 !دهیهامونم که کال انتنش پر یگوش...میدیفقط دور خودمون چرخ....سحره

دوباره گم  میهرچقدر هم راهو درست بر!!میبر نجایاز زارنیاونا نم:مهرزاد

 !!میشیم

 !باشه ینطورینه فکر نکنم ا:مونا بهتر شده بود یپا یزیخونر

 کردمیحس م شهیمونا هم یدونیم:به دور دست انداخت ینگاه مهرزاد

مامانم که ...منظورم خانوادمه!!استیدن یزندگ نیمن گه تر یزندگ

هرچند !!یحس کردم مثل خودم دمیتورو د یوقت...یچیبابامم که ه...مرد

 !!توام گه بود یهم باباتو اما زندگ یتو هم مامانتو داشت

 ؟؟یزنیحرف م ینطوریاحاال چرا :دیبه خود لرز مونا

 میمرد یبنظرت وقت:مونا داد یبه چشم ها مینگاهش را مستق مهرزاد

 سر قبرمون؟؟ انیم
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شده بودند  یجار شیاشک ها...لنگ لنگان به طرف مهرزاد رفت مونا

 !!میریمیمانم!!هیحرفا چ نیا زمیعز:مهرزاد زانو زد یجلو

ودمون و ارشک هم مثل خ وشیدار:ختیر یهم قطره اشک مهرزاد

 االن کجاست؟؟زندس؟؟ وشیبنظرت دار یراست...بودن

 !دونمینم..ن:نگاهش کرد یبا ناباور مونا

خانوادشو داشت ...بود که فرق داشت الیماها فقط ل نیاز ب یدونیم- 

 شویخودش کله شق بود قدر زندگ یول...شو داشت یزندگ

بهت نگفتم که اونو  چوقتیه....مونا شدیم میبهش حسود.دونستینم

اون واسه من سمبل .از تو دوست داشتم شتریهم مرد ب یوقت یحت

 یوقت.که از من بهتر باشه متحمل کن تونستمینم یول.بود یخوشبخت

براش تولد  یوقت.دنبالش ومدیباباش م یوقت.شدیمامانش نگرانش م

 ...گرفتنیم

کند  یشده بود وقت آن نبود که حسود شتریمونا ب یاشک ها.دیکش یآه

چرت و پرت  یدار گهید:دیگوینامه م تیمهرزاد وص دکریحس م یول

 !!مرد تموم شد رفت الیل...بس کن!یگیم

چون ...یلیکردم خ تشیاذ یلیخ:مونا گرفت ینگاهش را از چشم ها مهرزاد

واسه .باتو دوست شدم رمیحالشو بگ نکهیا یبرا.بهش شدیم میحسود

 چوقتیبود هماه  یلیخ.بهش بفهمونم چقدر بدبخت بودن درد داره نکهیا

 !!رهیانتقام بگ خوادیم...اون زندس.شدیاز کارام ناراحت نم
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 خیهوا کامال سرد شده و تنش  کردیحس م...دیصورت مونا کامال پر رنگ

خارج از  یانگار اصال در نقطه ا.دیهوا مه گرفته و محو به نظرش رس.کرده

پشت  که یا هیسا دنیبا د.توهم شده بودند کیانگار وارد .بودند تیواقع

شندند  خیس خیبدنش س یبود موها ستادهیا یسر مهرزاد در قسمت روشن

بزند اما زبانش بند آمده بود دهانش باز مانده بود مهرزاد  یحرف خواست

 دیدیکه م یزیچ دنیبا د...متوجه شد و سرش را به عقب برگرداند عیسر

مرطوب شدند  یبه سخت شیپلک ها.شدند یقاط یترس و شوق و ناراحت

دهانش را ...تر شد دیسف دیسف کیتکه سرام کیمثل  دشیورت سفو ص

 !!الیل:لب زمزمه کرد ریرا آرام ز سمشباز کرد و ا

*** 

کوچک  یمبل ها نشسته بودند و حلقه ا یرو بایو فر وشیو دار ییرضا

که  یخون بار یعکس ها.چند عکس قرار گرفته بود زیم یرو...ساخته بودند

 هی....یکی نیا:عکس کرد نیاشاره به اول ییرضا...با خود آورده بود ییرضا

 شهیپمال دوازده سال  هیقض نیالبته ا ومدهیم یحوال نیا ادینجار بوده ز

 ییزایخالصه اواخر مرگش چ...دنیاجازه قطع درختارو نم نطرفایا گهیاالن د

 شنهادیبه همکاراش پ گفتهیم بیغر بیعج یزایچ دنیراجع به دکل و د

 دیو با هیطانیاون دکل ش نکهیا!ببرن نیرن دکلو از بب یکرده دسته جمع

پاره وسط  کهیروز صبح ت هی نکهیتا ا... مزخرفات نجورینابود بشه و از ا

 !!کننیم داشیجنگل پ
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 !!اریرو ب دایجد....هیمیقد یلیخ یگیکه م ینیا:وشیدار

 شهیجرم ها ر نیا دیبا نکهیبخاطر ا.رو مطالعه نکردم دایاتفاقا جد:ییرضا

 نیحاال ا...میتا علتشو بفهم میقتل شروع کن نیاز اول یعنی...بشن یبای

 !!نیرو بب یکی

 بایفر..بود یمیقد یو کم. کرد که اصال سر نداشت یگریبه عکس د اشاره

مشکوک  اروی نیا:ادامه داد ییرضا...نگفت یزیمنزجر شد اما چ یکم

اون  گنیم داشته یمغازه آهن بر هی...شهیسال پ ستیبوده ماله ب نشیتر

 ونمونیزیتلو گهیم هیبه بق خرهیم ونیزیبوده که تلو یکس نیزمان اول

 ..دادهینشون م بیغر بیعج یزایو چ دارهمشکل 

 ؟؟یمثال چ:دیوسط حرفش پر بایفر

 شیکه تو آت ییآدما ای...پوش وحشت ناک دیدختر سف هیمثال :ییرضا

 !زایجور چ نیاز..کننیم دادیسوختن و دارن داد و ب یسوز

 !!بود دهیمونا د...ماهم اتفاق افتاد یبرا:وشیدار

 !!از همه مهم تره یکی نیا:کرد یاخم ییرضا

دختر  کیعکس ..دراز کرد یبیو عج دیسف اهیرا به طرف عکس س دستش

که از حدقه  ییبودند الغر با چشم ها دهیکه بار ها و بارها د یبود همان

 !!دیلباس سف کیزده بودند و  رونیب

شروع مشکالت با :ادامه داد ییاو را شناختند رضا عایسر وشیارو د بایفر

کنه مال  یخودکش خواستهیدرواقع طرف م!!شهیشروع م یکی نیمردن ا
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برق  انیجر یعنی کردهیدکله هنوز کار م نیاون زمان ا.زمانه انقالبه

مردم دورش جمع .نییدکل که خودشو پرت کنه پا یباال رهیطرف م.داشته

ها  میس یرو رهیکه دختره پاش م نییپا ارنشیب خواستنیو م شنیم

جرقه ...رتشیگیکه برق م کنهیچکار م دونمیها نم میبه س زنهیدست م

اطراف  یازونطرف درخت ها رهیگیم شیو آت سوزهیو دختره کامل م زنهیم

که اونجا جمع  یتمام مردم....شهیم یسوز شیدکل هم بلند بودن و آت

که  نجاستیا بیعج!!رنیم نیاز ب اونشب یوزس شیآت یشده بودن تو

و تا االن  کننیبعد از اون برق دکل رو قطع م!!نهیبینم یچندان یدکل آس

 !!کننیدرستش نم گهید

کوچکش را از هم باز  یلب ها بایفر.بهم انداختند ینگاه وشیو دار بایفر

 ه؟؟یسوز شیعلت تمام اتفاق اون ات یعنی:کرد

 نجایا امیکه ب نیقبل از...ادیجور درنم اتفاقا با عقل نیباشه ا یهرچ:ییرضا

 یاما وقت ستنین شتریمشت مزخرف ب هیپرونده ها  نیا کردمیفکر م

بهرحال ...کردم دایاعتقاد پ یبگ یبه جن و خون آشام و هرچ نجایا دمیرس

 !!رشهیاالن اوضاع خطرناک بنظر م.میجا بر نیبنظرم بهتره از

 !!فکر نکنم بشه:وشیدار

منم :کردیاز ماه را ساتع م یپنجره انداخت که نور کمرنگبه  ینگاه بایفر

 !!رممکنهیجا غ نیرفتنمون از کنمیحس م
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 رهیجلومونو بگ خوادیم یک سمیپل هی ؟؟منیچ یعنی:متعجب شد ییرضا

 اخه؟؟

که االن  ییجا...میماقبال امتحان کرد:کرد شیبه زخم ها یاشاره ا وشیدار

 !!ممکنه یجا نیامن تر میتوش

آورد ضامن را  رونیت در کاپشنش کرد و اسلحه اش را بدس ییرضا

 !!رهیجلومونو بگ تونهینم یکس:دیکش

راحتمون  رونیب میجا هم بر نیاگه از یحت:متفکرانه گفت بایفر

 نجایافتاد اصال ا بیاتفاق عج هیکه برام  یبار نیاول...زارنینم

 میگه بخواا.اخطار بود هیفکر کنم !!شدن یدستام خود به خود زخم...نبودم

 یحت.میدور باش یو تکنولوژ یبرق لیاز وسا دیتا آخر عمرمون با میدر بر

 !!شاهرخ هم احتماال کشتن!!دور میبنداز دیبا المونمیموبا

 ماجرا داره؟؟ نیبه ا یشاهرخ چه ربط:ییرضا

 .کردنیم قیدکل تحق یباخواهرم رو....ماجرا بود نیهم یاونم قاط:بایفر

 االن کجاست؟؟واقعا؟؟خواهرت :وشیدار

جوابش را  ییاو رضا ینگفت به جا یزینگاهش غم ناک شد و چ بایفر

 !!کشتنش....مرده:داد

 !!دیببخش...واقعا متاسفم:گشاد شد وشیدار یها چشم

 میممکنه امشب هممون بر ستمیناراحت ن ادیز....اشکال نداره:بایفر

 !!ششیپ
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خارج  نجایا از ینطوریا انیبچه ها ب زنمیم میس یب هیاالن :ییرضا

 !!میشیم

کاپشنش را کنار زد  نکهیبرد هم بشیرا گفت و دستش را به سمت ج نیا

 !!جا بود که نیهم:زده شد رتیمواجه شد ح میس یب یخال یبا جا

جا  نیهم:کرد یهابش را وارس بیبلند شد و کاپشن و ج شیجا از

 !!امکان نداره!!گذاشته بودمش

 کیوارد  گفتیبه او م ینگار حسکرد انتظارش را داشت ا یپوف وشیدار

هم چنان مشغول  ییرضا.ممکن است ریشدند و خارج شدنشان غ چیمارپ

 !!ستین نجایا!!نگرد:گفت بایگشتن بود که فر

اشاره  بایفر.کردیبه پنجره نگاه م...را گرفتند بایرد نگاه فر وشیو دار ییرضا

 !!اون وسط افتاده:داد رونیاش را به ب

 قایدق...را نگاه کرد رونیب شهیپنجره برداشت و از شبه سمت  یزیخ ییرضا

هم کنار  وشیدار.افتاده بود الیو یپر از سنگ و چمن جلو یوسط محوطه 

 یجور هی...فتادهین بتیمطمعنم از ج:دیرا د میس یپنجره آمد و ب

 !!مشینیگذاشتنش اون وسط که مابب

 !!تله است هی:بایفر

 ح انقدر باهوشه که تله هم بزاره؟؟رو یعنی!فکر نکنم تله باشه ها:ییرضا

 !!ادیبرم یبگ یهرچ نایاز:دیخند وشیدار

 مش؟؟یاریب میم؟؟بریچکار کن دیحاال با:انداخت بایبه فر ینگاه ییرضا
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*** 

را  زیکور شده است و همه چ کردیاحساس م.نبود دنیقابل د یزیچ چیه

مرد تبر مطمعن نبود که .رفتیکورمال کورمال به طرف جلو م.ندیبیم اهیس

فقط  رودیکجا م دانستینم.نکرده دایاو را پ ایدار هنوز دنبالش است 

 !!رفتیو م رفتیم

صدا از پشت سرش .فلج شد بایتقر.ستادیاز جا ا یزیچ یصدا دنیشن با

 شیقفل شده بود و زانو ها.بود یدرشت و خشن یقدم ها یآمد صدا یم

شده بود االن بود  به شدت در بدنش ترشح نینورآدرنال دندیلرزیبه شدت م

 یبود و صدا یتر شدند مرد تبر کیقدم ها نزد!!کند سیکه خودش را خ

صبا با خودش فکر کرد .کردیم دیتول یمثل خرناس ناله مانند یوحشتناک

در  ای ردیاو را بگ یممکن بود مرد تبر دیدویشود اگر م میقا ییجا دیبا

 نیزم.را لمس کرد نیها و زم واریبا دست د.فتدیب یکیبه خاطر تار ریمس

دستش .همه جا را پوشانده بود گیو ر زهیسنگ ر.شکل و خشن بود یسنگ

سنگ .افتاده بود یسنگ وارید یتکه سنگ بزرگ خورد که گوشه  کیبه 

 ندیبب یزیچ نکهیبدون ا.کوچک صبا را پنهان کند یآنقدر بزرگ بود که جثه 

ش اسم در دل...دیتپیگنجشک م کیقلبش مثل .پشت سنگ پناه گرفت

 یکوچک م یخوش شناس کیفقط اگر .تا کمکش کند کردیخدا را زمزمه م

بنظر .شدیتر م کیها و خرناس ها هرلحظه نزد مقد یصدا.بود یآورد کاف

بود حضورش  دهیبه او رس!!مثل تبرش...کشدیم نیزم یرا رو یزیامد چ یم
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چرا به ..ستادیتخته سنگ ا یجلو قایستاد؟؟دقیاما چرا ا کردیرا حس م

 یصدا ایبود؟؟ دهیصبا را شن ینفس ها یصدا دیداد؟؟شایراهش ادامه نم

با تبر به دو قسمت نصف شود  نکهیقبل از کردیقلبش را ؟؟صبا احساس م

 یول...دیشنیم نیزم یشدن تبر را رو دهیکش یصدا.کندیاحتماال سکته م

 یعنی.دیکشیشده بود و خرناس م کینزد اریبس یمرد تبر.دیدینم زیچ چیه

لحظه بود که  نیهم رفت؟؟دریبود؟؟چرا نم دهیرا د کرد؟؟اویر داشت مچکا

 .دیدهانش را گرفت و او را به سمت خود کش یجلو یدست

کرد تا خودش را  ییتقال.خفه شد سیخ یانگشت ها ریبنفشش ز غیج

هم سخت  دنشینجات دهد انقدر محکم او را گرفته بود که نفس کش

قبل .فرصت استفاده کند نیتا از اخر را محکم تکان داد شیپاها.شده بود

را  ینرم یشدن لب ها دهیکند کش دیاز خودش تول یبلند ینکه صدا یاز

 !!اروم باش منم:گوشش حس کرد یرو

سرمست .ولوم ممکن هم نیتر نییدر پا یحت شیصدا دنیشن از

او را  یمرد تبر گرید قهیاگر چند دق یلحظه عمرش بود حت نیبهتر.شدیم

 دایسال الشه اش را پ یمادر و پدرش تا سال ها اگر یحت کشتیم

 نیبهتر ستیتنها ن گریحس که د نیا.شدیاگر تکه تکه م یحت کردندینم

دهانش  یصبا پرهام کم کم دستش را از رو دنبا آرام ش.بود ایحس دن

مشکوک  یزیکه به چ ییبود گو ستادهیهنوز همانجا ا یمرد تبر.برداشت

هام را محکم بغل کند البته پرهام او را پر خواستیصبا دلش م.شده باشد
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فعال خطرناک بود و  طیاما شرا.نداشت نکاریبه ا یازیگرفته بود که ن یطور

تخته سنگ برد به  یپرهام سرش را باال.شدن نداشتند کیرمانت یبرا یوقت

 شیمردک لخت را کم و ب یگنده  بتیعادت کرده بود و ه یکیتار

از  یجور کی دیبا.دیچرخیر خودش مبود و دو ستادهیهمانجا ا.دیدیم

گنده بود و احتماال پدرشان را در  یلیخ یکی نیا شدندیشرش خالص م

را در  یکوچک زهیو سنگ ر دیکش نیزم یپرهام دستش را رو.آورد یم

هروقت گفتم بدو ..گوش کن:دهانش را کنار گوش صبا برد.مشتش جا داد

من ازونطرف اومدم ....یدویم یکه ازش اومد یاز همون سمت....یدویم

 ؟؟یگرفت یبدو یاز همون طرف که اومد دیبا...تهش بن بسته

بن  دونمینم.اونطرف تونل مترو بود یول!!اره:آرام زمزمه کرد یلیخ صبا

 !!نه ایبست باشه 

بالخره بهتر از .راه داره رونیتونل مترو؟؟پس حتما به ب:فکر کرد یکم پرهام

 .که من ازش اومدم هییجا

را به سمت  زهیگفت و سنگ ر یرا باال آورد و بسم اللهدستش  پرهام

 یرا کرد مرد تبر نکاریکه ا نیهم.که از آن آمده بود انداخت یریمس

که پرهام آمده بود  یریهمان مس ایو به سمت کانال آب  دیکش یخرناس

از  یلحظه که مرد تبر نیپرهام در هم.کرد ورشیتبرش را برد و .دیدو

 !!صبا بدو...بدو:شد و گفتشد بلند  ردسنگ  یجلو
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تلف کردن نداشتند هردو مثل اسب چهارنعل به سمت  یبرا یوقت گرید

چند .کردندیزنده بودن م یرا برا شانیتمام سع دیبا.دندیدویتونل مترو م

بهتر از  ای دیکه متوجه حقه شان شده بود آن ها را د یلحظه بعد مرد تبر

مانند نعره از خود  یتناکوحش یصدا.بود دهیرا شن دنشانیدو یآن صدا

کرده بود و مطمعننا دلش  یحقه او را مثل گرگ زخم دادیم رونیب

سرخودش را قطع کرده  یکیاحتماال قبال .نفر را تکه تکه کند کی خواستیم

 ) دیقسمت دقت کن نیبه ا!!(بود

 !!رسهیداره بهمون م:دیکش غیج صبا

را پر کرده بود  فضا یبود نور کم بیبه پشت سرش کرد عج ینگاه پرهام

صبا .کردیکه در دستش بود را مشخص م یلخت مرد همراه با تبر بتیو ه

صبا دست پرهام را .ردینمانده بود تا آن ها را بگ یگرید زیچ گفتیراست م

 کردیدراز م یاگر دستش را کم یمرد تبر!!نمونده یزیچ!!عجله کن:دیکش

 .گرفتیرا م رهامپ

 یاحتماال مترو.کرده بود دایر شدت پبودند و نو دهیشکاف رس یدهنه  به

آنقدر عجله کرد که .درحال گذر بود و صبا متوجه آن نشده بود یگرید

رفت  رجهیله شود پرهام ش نکهیقبل از.مترو قرار گرفت ریدرست وسط مس

 بههم افتادند و  یهردو رو.در آنطرف مترو پرتاب کرد واریو اورا به سمت د

 دهیشن یوحشتاک غیج یدن مترو صداهمزمان با رد ش دندیچسب وارید

 سیخ شانیبه خودشان آمدند که تمام لباس ها یپرهام و صبا وقت.شد
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 تیزیحالت خوبه؟؟چ:به صبا انداخت یا دهیپرهام نگاه ترس!!خون بود

 شد؟؟

به خودش انداخت که سرتاپا پر از خون شده  ینگاه ریو متح جیگ صبا

 !!نشده میزیچ:بود

 !!یفهمینم یاالن داغ:کرد یاو را وارس پرهام

 ایخون از کجا آمده بود؟؟آنگار پا  نیپس ا!!هردوکامال سالم بودند اما

مترو هنوز درحال گذر بود و رد نشده ....را قطع کرده باشند یدست کس

مرد .نشده بود تشیهنوز متوجه موقع یبرهنه بود ول مهین بایصبا تقر.بود

 کرد یپرهام سع.شدینع او مزده بود بهرحال بودن مترو ما بشیهم غ یتبر

امکان داشت دل و روده .کردیبودن خون نگرانش م اوردیلباس صبا را درب

 .کردیم هیاورد و او را معان یلباسش را در م دیبا.باشد ختهیر رونیصبا ب ی

 پرهام؟؟ یکنیم کاریچ- 

 نه؟؟ ایشده  تیزیچ نمتیبب دیبا:از کارش بازنماند پرهام

 !!ستین میزیچ گمیم...امخوینم:دستش را پس زد صبا

لباست پاره  کنه؟؟توکهیم یچه فرق:پرهام لباسش را درآورده بود گرید اما

 !!پورست همه جات معلومه

پرهام از سالم بودن صبا مطمعن شده ...دیساکت شد و خجالت کش صبا

 یبا زخم و کبود یبود اما کس یبدن صبا پر از زخم و کبود.بود
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 لیزمان بود که مترو گذر کرد و گارد ر نیمدر ه.دیکش ینفس راحت.مردینم

 !!شدند یها خال

 !!اونجا رو:دیناگهان از جا پر صبا

 پس خون اون کثافت بوده؟؟!!یلعنت:سرش را برگرداند پرهام

کامال  یمرد تبر.رفت هیکر زیصبا بلند شد و به سمت آن چ یاز رو پرهام

چشم  یجلو ای زدیعق م دیبا یدرحالت عاد.مترو له و لورده شده بود ریز

 !!یاما فقط درحالت عاد گرفتیصبا را م یها

 نهیبلند شد سردش بود دست به س شیلخت از جا یتنه ا میبا ن صبا

بدنش کاسته  ینباشد و هم از سرما انیبود تا هم بدنش نما ستادهیا

 !!آشغال یعوض!!فکر کنم چرخ شده:شود

که آنطرف گارد  خورد یچشمش به تبر!!خوب شده بود یلیخ دیخند پرهام

بود اما بدرد  فیو کث یخون.جلو رفت و تبر را برداشت...ها افتاده بود لیر

 !!بخور

 میبر ایخوب ب یلیخ- 

 !!سردمه یلیمن خ.....اخه من:به او کرد ینگاه خجالت زده ا صبا

 نیبهتر از:لباس خودش را که درآورد و به سمت صبا گرفت یفور پرهام

 !!یکنینم دایپ

هم تر بود  یکم دیپرهام را پوش یو پاره پوره  یه لباس خونبا اکرا صبا

بود نبود؟؟همانطور  یچیپرهام تازه درحال خشک شدن بود اما بهتر از ه
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 دیصبا بدن پرهام را د کردندیها حرکت م لیکه در طول گارد ر

بک هم  سیس رفتیالغر نبود و اگر باشگاه م یعنیخوب بود  کلشیه.زدیم

 !!داشت

*** 

 !!الیل- 

مهرزاد  یچشم ها.داد رونیرا از خود ب ییصدا نیمهرزاد بود که چن دهان

دستانش .حالت شده بودند و مردمک چشمش گشاد و متمرکز یمسخ و ب

مثل گرفتن .دور بود یلیاز او خ الیداراز کرد هرچند که ل الیرا به سمت ل

که چند  یجسم.به عقب رفت یمونا قدم!!دور باشد یلیکه خ یستاره ا

را از  نیمونا ا.نبود الیبود مطمعننا ل ستادهیتر کنار درخت ها ا نطرفآقدم 

 الیپوست بدن ل.بدن افتاده اش که پر از زخم و خون بود متوجه شده بود

افتاده شده  ختیبود دهانش گشاد و از ر زشیگل رس درحال ر کیمثل 

که شباهت  یخرناس یبا صدا الیل.وق زده و مرده بودند شیچشم ها.بود

 ییگو رفتیچنان راه م.به جلو برداشت یداشت قدم واناتیح یصدا به

منو ...زمیعز الیل:به جلو رفت یمهرزاد هم قدم.شکسته باشند شیپاها

 !!ببخش

 !!ستین الیعقب اون ل ایمهرزاد ب:زد غیج مونا

 یاون بخاطر تو خودکش.تو بود ریهمش تقص....نگو یچیه....خفه شو- 

 !!کرد
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شروع به حرکت  الیبهتر از آن جسد ل ای نیدروغ یالیل.مونا باز ماند دهان

دراز کرد و حلو  الیمهرزاد دستش را به سمت ل.سمت مهرزاد نمود

 ییزهایتمام چ!ها همه حقه بودند نیا!!شده بود انیمونا متوجه جر.رفت

بود و آن ها هم  الینقطه ضعف مهرزاد ل!نبود شیب یتوهم دندید یکه م

 !!ندبود دهیموضوع را فهم نیا

و مهرزاد را گرفت و به سمت خود  دیاش جلو پر یزخم یبا پا مونا

 ؟یشد یروان!!ستین الیااون ل!!ایمهرزاد به خودت ب:دیکش

 یگریخرناس د الیل.پرتش کرد یمونا را پس زد و به سمت یبه تند مهرزاد

حبوان به  کیبه مهرزاد مثل نگاه  الینگاه ل.و به سمت مهرزاد رفت دیکش

را  الیاو فقط ل!!بود اما مهرزاد نه دهیرا فهم نیمونا ا.دسرش بود ایساالد 

 الیل یمیصم ستاو بود که با دو.را رها کرده بود الیاو بود که ل خواستیم

که سوار  یروز.آمد ادشیبه  یخاطره ا یلحظه ا کی یبرا.دوست شده بود

اه از به طور ناخودآگ.دندیرا د الیشده بودند و کنار جاده ل وشیدار نیماش

از آن ها  وشیدار نیماش نکهیبود اما هم الینگران ل.ودیشده  ادهیپ نیماش

کرد و جهت مخالف مهرزاد حرکت  یگریرا به سمت د شیرو الیدور شد ل

 !!ایلطفا دنبالم ن:کرد

 !!خانم الیل اریدرن یانقد بچه باز:مهرزاد منقبض شد یگونه  یها استخوان

تو  ایمن بچم :سمت مهرزاد برگشت به..ستادیاز راه رفتن باز ا الیل

 اصال؟؟ یخوایم یچ تیاز زندگ یفهمیمهرزاد؟؟خودت م



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا خاسیال  –دکل

wWw.98iA.Com ١٤٠ 

 !!برم با مونا کردمیولت نم یاگه انقدر بچه نبود الیل:زد یپوزخند مهرزاد

خودش را حفظ  یسرخ شد اما خونسرد تیاز عصبان یلحظه ا یبرا الیل

واسه مزخرفات تو  ییبرم جا دیبهرحال االن با!!خوبه خودم بزرگت کردم:کرد

 !!وقت ندارم

 ال؟؟همشیل شدهیچ:را گرفت فشیرا گرفت که برود اما مهرزاد ک راهش

 !وقته تموم شده یلیماکه خ انی؟؟جریعصاب ندار یپکر

بخاطر !!من داغون شد یبخاطر تو زندگ!!مهرزاد ازت متنفرم:کرد یاخم الیل

 ریدرگ ییزایبخاطر تو خودمو با چ.خورمیتو مشت مشت قرص عصاب م

 !!یزنیحالمو بهم م...به فنا داد مویکردم که کل زندگ

مهرزاد مات و مبهوت .دیدو ابانیآنطرف خ یتاکس یرا گفت و به سمت نیا

 یبرا!بودن حس آشغال بودن یحس عوض!داشت یحس بد!!مانده بود

خوشحال  دیبا!دیدیو بدبخت م چارهیرا ب الیاش ل یبار در زندگ نیاول

 یالش....بودن یزبانش بود حس عقده ا ریز یس تلخح!!اما نشد شدیم

 !!بودن

دوباره مثل روز اول .خوردیبهم گره م گریچند لحظه د شانیها دست

 الیل!نبود چکسیه!نبود وشیکه مونا نبود دار یروز!شدیم شانییآشنا

 !الیفقط ل...بود
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 یشد دهانش را آماده  لیکرد و به سمت مهرزاد متما یناله ا یتقلب یالیل

به سمت  وانیح کیمثل .کردن یرخم یاز گرفتن و دستانش آماده گ

 !توروخدا!!مهرررررزاد:دیکش غیمونا ج!!داشتیقدم برم ذشیلذ یخوراک

در  ردیرا در آغوش بگ الیدستانش را دراز کرد تا ل...شده بود الیمحو ل مهرزاد

صورت مهرزاد  یشد و خون رو یمتالش الیلحظه بود که صورت ل نیهم

 !!دیپاش

 دیکامال از هم پاش الیسر و صورت ل!!را بست و دوباره باز کرد شیها چشم

مونا پشت سر جنازه با سنگ .افتاد نیزم یو چند لحظه بعد جنازه اش رو

مهرزاد  یبرا ایدن.زدیبود و از ترس نفس نفس م ستادهیدر دست ا یبزرگ

از او گرفته  هاررا دوب الیمونا ل!!را کشته بود الیمونا ل!!مونا.و تار شد رهیت

 ختیصورتش رنگ قرمز ر یتو تیعصبان.دیدور سرش چرخ زیهمه چ!!بود

 ؟؟یعوض شیکشت یچ یبرا:دیشد و داد کش وانهیلحظه د کی یبرا

چند مشت بزرگ حواله .پهن کرد نیزم یبرد و اورا رو ورشیسمت مونا  به

کامال از هوش  یاما با دو مشت بعد دیکش غیمونا ج.صورت مونا کرد ی

مشت پنجم و .مهرزاد متوجه نبود و صورت مونا را غرق در خون کرد!رفت

 رقابلیبا مشت هشتم صورت مونا غ.ششم دماغ مونا را از جا کند

مشت نهم هم باال رفت اما ناگهان به  یمهرزاد برا دست!!شد صیتشخ

صورت داغ کرده و سرخش به !!دستش در هوا خشک شد....خودش آمد

شده بود  دهیپاش شیبدنش و دست ها یرو یدایخون ز!شد دیسف یتند
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کرده  یچه غلط دیفهمیخودش م.جرات نکرد به مونا نگاه کند یحت

مونا بلند شد و  یاز رو!!را کشته بود نامهرزاد مو....مونا قطعا مرده بود!است

تمام  یزندگ شیدرخت ها دو جسد روبه رو.ناباورانه به اطرافش نگاه کرد

عقلش را از !!شده بود دهیاش به گه کش یدگزن یانگار همه ...شده اش

که با پدرش صحبتش  ییمونا.که دوستش داشت ییدست داده بود مونا

نجات داده  شیخودش دوساعت پ امونا ر نیدوستش داشت ا.را کرده بود

 !!حاال یبود ول

عقب عقب رفت تا از جسد دور .ردیاش را بگ هیگر یجلو نتوانست

 ..ردیبم خواستیدلش م!داد بکشد بلند بلند خواستیدلش م.بماند

نکبت  یزندگ یاز خودش از همه  کردیانگار فرار م دیدو یدرختان م نیب

بعد از سال ها فقط به مادرش فکر  خواستیمادرش را م...بارش

 یلحظه ا.افتاد نیزم یکرد و باصورت رو ریگ یبه تکه سنگ شیپا.کردیم

 چیلحظه ه نیدر ا.ستیگر یبلند یلیخ یدرهمان حالت ماند و با صدا

قدم ها و  یتکان خوردن شاخه ها و صدا یحت نبودمهم  شیبرا زیچ

 نیزم یاما بالخره خودش را جمع کرد و رو.ها هیحرکت سا

که دورتا  یبه اطراف انداخت و ناگهان متوجه اشخاص ینگاه...نشست

 یزیچ یکیکرد تا در تار زیرا ر شیچشم ها.دورش را گرفته بودند شد

با  الیمتوجه شد که ل آن کی..امدیم رونیب یکس یهر درخت پشت..ندیبب

 الیل یرو ریآمد متح رونیب یهمان جسم درب و داغان از پشت درخت
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 یالیمگر مونا او را نکشته بود؟؟هنوز به سوالش پاسخ نداده بود که ل!ماند

سرش را چرخاند و طرف ...آمد رونیکه پشت سرش بود ب یاز درخت یگرید

 کشیستریو ه یعصب یخنده  یسوم یالیل دنیبا د...کرد راستش را نگاه

 ودیکشته  یمونا را الک...آمدند رونیب زین یو پنجم یچهارم یالیل!!بلند شد

نداشتند و فقط  یکه اصال وجود خارج ییالهایل نیو پوچ سر ا چیسر ه

مهرزاد .هم به سمتش آمدند یگرید یها الیل!!مسخره اش کرده بودند

 نیا دیخندیبلند م دانداخت و بلن یر به هرکدامشان موا وانهید ینگاه

جا نشسته بود  کیمهرزاد فقط  یشدند ول کینزد الهایل!!کار او بود انیپا

درخت  نیاز خنده روده پر شده بود و انعکاس قه قه اش در ب دیخندیو م

از آن ها دستش را دراز کرد و با ناخن  یکیشدند  کینزد الهایل.دیچیها پ

گردنش  یرو یگاز محکم یگرید یالیل!!از پوست مهرزاد را کندتکه  شیها

به او حمله کردند و هرکس تکه از بدنش را  الهایل.دیزد و گوشتش را جو

 !خفه شد شهیهم یبرا!!مهرزاد خفه شد یقهقه .کند

*** 

و چشمانش را به اطراف  ستادیدر را باز کرد ابتدا در درگاه ا وشیدار

 دهیشن یگرید زیچ رکیرجیج یاد و صداخنک ب میبه جز نس!چرخاند

قدم آرام و پر از .کردیو درخشانش م دیتابیم میس یب ینورماه رو.شدینم

 چیهمه جا را نگاه کرد ه...برداشت و منتظر ماند میس یسمت ب یدیترد

 یتند سمت ب یلیرا گرفت وخ مشیتصم.وجود نداشت یوکمشک زیچ
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 چیبرداشت و بدون هرا از جا  میس یب عیحرکت سر کیرفت با  میس

دست تکان  شیاز پنجره برا بایو فر وشیدار.برگشت الیبه سمت و یمکث

دور نشده  میس یب هیاول یهنوز از جا!!گذشته بود ریبه خ نکهیمثل ا. دادند

بود و داد  دهیترس..شوکه شد ییرضا.را گرفت ییرضا یپا یبود که دست

 بایفر!!را گرفته بود شیازده بود و پ رونیب نیزم ریدست از ز!!دیکش یبلند

 !از تفنگت استفاده کن:دیکش غیج

برد تا تفنگش را بردارد  بشیهول شده بود دستش را به سمت ج ییرضا

 کردیاحساس م!!را گرفت گرشید یپا یگریلحظه دست د نیاما در هم

 یزیچ الیو یشدن است در هرقطعه از چمن جلو یدرحال متالش نیزم

درست نشانه  توانستیکرد نم دایگش را پتفن!!آمدن بود رونیدرحال ب

با گلنگدن تفنگ چند ضربه !!کند کیخودش شل یپاممکن بود به .ردیبگ

دارند او  کردیحس م!!نداشت دهیکنند اما فا شیدست ها زد بلکه رها یرو

رفته  نیاز ب شیسفت نبود چمن ها گرید نیزم!!کشندیم نیرا به داخل زم

 نیداخل زم مهیتا ن شیپاها.کرده بود ادیباتالق مانند پ یبودند و حالت

 یلحظه بود که صدا نیدر ا!!نداشت یا دهیفا کردیم الرفته بودند هرچه تق

کرده  شیبه خودش آمد دست ها رها یوقت...دیچند گلوله را شن کیشل

دست هارا ...بود که با کلت خوش دستش  بایکار فر!!بودند و آزاد شده بود

 !یکن کیممکن بود به پام شل!یه:دیشد خند آزاد نکهیهم ییرضا!!زده بود
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لوله اش فوت کرد و آن را در غالفش  یگرفت و باال یتفنگش را افق بایفر

 !!حرف نداره میریمن هدف گ...نترس:گذاشت

جرمت  یکردیم کیشل سیپل هیخانوم حواست باشه اگه به :دیخند ییرضا

 ...یم نیسنگ

 !!مواظب باش:دیداد کش وشیدار

را  ییرضا یبیعج زیشده بود چ ریاما د دیکش رونیفنگش را بت یفور بایفر

 وشیبه سمت دار وشیو دار دیکش یغیج بایفر.دیکش نیزم ریبا خود به ز

 !یکجا بردش عوض:دیدو

خاک و  ییگو!را بهم زد وشیپخش شده بود حال دار نیزم یکه رو یخون

تکرار  وشیارد یاتفاق دوباره برا نیا نکهیقبل از!!چمن ها رنگ گرفته باشند

 !!افتاد نیزم یرو وانیکرد و ح یکیشل بایشود فر

 ه؟؟یچ گهید نیا:دیداد کش وشیدار

 ریکامال غ یخوطوم بود چشم داشت اما چشم کیمانند  دهانش

مثل انسان  شیبدن و دست ها یمغز سرش از هم باز شده بود ول.یانسان

 !!واب بدهج یییی؟؟رضایزنده ا ییرضا!!ییرضا:دیداد کش بایفر!!بودند

 !!فکر کنم کشتنش:غرق خون را برداشت میس یتفنگ و ب وشیدار

 ییبا تفنگ رضا وشیدار نباریآمد ا رونیب نیها از زم یاز خرطوم گرید یکی

موفق !به هدف خورد یخطا رفت اما دوم شیرهایاز ت یکی...کرد کیشل

 رونیب نیزم ریاز ز زین یگرید یها یخرطوم!!را بکشد یکیشده بود 
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حاال کنار هم !دیدو وشیشمرد و به سمت دار متیفرصت را غن بایفر!ندآمد

محاصره  یادیز یها یخرطوم.درمرکز قرار داشتند قایبودند دق ستادهیا

پشت به  بایفر!دورشان را گرفته بودند رهیدا کیبه صورت !شان کرده بودند

از  یمیهم ن وشیتا پشت سرشان را پوشش دهد دار ستادیا وشیدار

به لطف  بایفر!بود یدفاع کیتاکت کی نیا!!کردیرا حفظ م دشید دانیم

 بایفر.ها آرام آرام جلو آمدند یخرطوم!!داشت یهمسر سابقش مهارت خوب

با  وشیدار!از آن ها کرد یکیخرطوم  یحواله  ریت کیقدم شد و  شیپ

 یشانیاز پ یعرق سرد.بلند گلوله از پشت سرش مظطرب تر شد دنیشن

همانطور که کمر به کمر  دیلرزیکرده بود و دستش م خیتنش !ختیریاش م

 !ارنیدخلمونو م!!ادهیتعدادشون ز:داد زد دبو ستادهیا بایبا فر

 میحمله کن ییاگه دوتا...انینزار جلو ب...دوتاشونو زدم:را زد گرید یکی بایفر

 !!میایاز پسش برم

شده بود  کیاز حد نزد شیب وشیها به جناح دار یاز خرطوم یکی

کرد و  کیشل یریداشتند ت شیکه دست ها یدیباوجود لرزش شد شویدار

 نیداشت و سوم یشتریسرعت عمل ب بایفر.افتاد نیزم یرو یخرطوم

سمت دکل و اون دکل  میبر دیبا:دیداد کش وشیدار...راهم زد یخرطوم

 یهمه چ ینطوریفکر کنم ا!!میاز کارش بنداز دیبا!!میرو خراب کن یلعنت

 !تموم بشه
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بودند که هرکدام  دهیفهم کردندیحمله م رترید بایجناح فر یاه یخرطوم

 !کارش تمام است دیایجلو ب

 بایفر..نداشتند یاما انگار تمام!را هم زد گرید یکیبا وحشت  وشیدار

من :اش را با هردودست نشانه گرفته بود گفت یهمانطور که کلت مشک

 داره؟؟ یا دهیدکل فا یمایبنظرت خراب کردن س!!ارمیسردرنم زایچ نیاز

من :جواب داد دیکوبیکه نفسش از ترس تند شده بود و قلبش م وشیدار

 یاصل میس هینقطه شون  نیباالتر یدکل ها تو نجوریا...برقم یدانشجو

رو  یاونه که فرکانس اصل یول گنیم یبهش چ دونمیداره نم

 ؟؟یتونیم!اونو خراب کن!!راش انداخت شهیبدون برقم م یحت!فرستهیم

 یلحظه همه  کیباشد  نیهم یراه حل اصل دیبا خودش فکر کرد شا بایفر

 دهیافتاد که کنار دکل د یلیوسا ادی!خاطرات را در ذهنش مرتب کرد

 کردهیم شنهادیبه همکاراش پ:زد در سرش تکرار شد ییکه رضا یحرف!بودند

 !!ببرن نیدکلو از ب

تمام !!شدیدرست م زیانداختند همه چ یشده را از کار م نیدکل نفر اگر

 دهیچرا زودتر به فکرشان نرس....پس!!دکل شروع شده بود نیاتفاقات از هم

 بود؟؟

را هدف  شیرو یمانده جلو یباق یگفتنش پنج خرطوم تونمیبا م همزمان

را گرفت  وشیلباس دار عیسر....باز شد تا فرار کنند یکه راه یگرفت به طور

 !!ایزودباش ب:دیو با خود کش
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و نفسش  دیبه محوطه امن رس یوقت دیوطه جنگل دوبه سمت مح بایفر

 یهمانجا مانده بود و خرطوم وشیدار!!جا آمد به پشت سرش نگاه کرد

 !زدیمانده را م یباق یها

 ؟؟!!وشیدار:دیداد کش بایفر

تو برو و دکلو خراب :دیبه پشت سرش برگردد داد کش نکهیبدون ا وشیدار

 !!ته منهحاال نوب یبارتو جونمو نجات داد هی!!کن

 !!رمینم ییمن بدون تو جا:دیکش غیج بایفر

 ریاز ز یگرید یخرطوم کشدیمتوجه شده بود که هرچقدر که م وشیدار

اگه منم فرار کنم اونا :شودیو تعدادشان کم نم دیآ یم رونیب نیزم

توروخدا !!کنمیمن سرشونو گرم م...میشیموفق نم ینجوریا....انیدنبالمون م

 !برو

جز تنها  یچاره ا!!گفتیراست م وشیدار!!کرد یابیارزصحنه را  بایفر

اگر !را قطع یاصل میو س کردیم داینداشت دکل را پ وشیگذاشتن دار

 !!کردیم دایهم نجات پ وشیسرعت عملش خوب باشد دار

 کیماند و  وشیدار!!داد و از آنجا دور شد وشینگاهش را به دار نیاخر

 !!یعالمه خرطوم

همانطور که تفنگش را به سمت ...بود دهیترس بود بعالوه یزخم وشیدار

 !!ها یعوض دیگم ش دیبر:رفتیها گرفته بود عقب عقب م یخرطوم
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بود  هیها به سمتش حمله کرد خرطومش که کوچک و کر یاز خرطوم یکی

 ردیرا بگ وشیمانده بود تا دار گریدراز کرد چند قدم د وشیرا به سمت دار

آخر کارش  کردیده بود و حس مش یعصب.کرد کیشل یفور وشیاما دار

کرد اما هرچه ماشه را  یگرید کیشل!! داشت دیاما هنوز ته دلش ام!است

 شیرهایت یلعنت!!ستیاسلحه را با تعجب نگر...دینش ییصدا ادفشار د

ها پرتاب کرد و مشت  یتفنگش را به سمت خرطوم یعصب!!تمام شده بود

 !!دیشین مم یمشتا فیحر نمیجلو بب دیایب:باال گرفت شیها

*** 

 !نمیبیدارم نور م!!نگاه کن- 

 !کنار ایتوهم نزن حتما بازم متروهه ب:پرهام

نگاه !نور چراغه...ستینه نور مترو ن:صبا داد زد...دیصبا را کنار کش پرهام

 !کن

 !!انقد حرف نزن بچه:محلش نداد پرهام

م بچه ه!!بت گفتم یدید:دیصبا خند!!فتادین یصبر کرد اما اتفاق چندلحظه

 !!یخودت

به سمت نور ...به او رفت یتبرش را جا به جا کرد و چشم غره ا پرهام

خدا  یوا!!نور المپه:جلوتر که رفتند پرهام ذوق زده شد...حرکت کردند

 !گهید شدمیداشتم کور م

*** 
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بالخره .پرهام برد ادیاز نداشتن لباس را از  یناش ینور سرما یروزنه  دنید

جا راه به دو قسمت  نیدر ا دندیرس شدیرج مکه نور از آن خا یبه محل

ها متروکه بود و با  ریاز مس یکی!دو راهه بود کیدرواقع  شدیم میتقس

 چراغروشن و پر از المپ و  رشیبسته شده بود اما مس یراه بند چوب کی

 چیراه بند و ه چیمترو بود بدون ه ریدرواقع مس ریمس گریسمت د.بود

 !یچراغ

 !خوب سخت شد:هردو راه چرخاند نیرا ب شیچشم ها صبا

 ریهردو مس نیگذاشت ب نیکولش گذاشته بود زم یتبر را که رو پرهام

 .پرداخت ریهردو مس یبه بررس شیو ب چشم ها ستادیا

آدم  یحتما اونجا کل...مترو ستگاهیبه ا میرسیم میمترو بر ریاگه از مس:صبا

 ا!دنیحتما نجاتمون م!لباس!غذا!هست

 !میبر دیبا یکی نیاز....نه:فتمتفکرانه گ پرهام

معلومه متروکه و درب و ...بستن نطرفوینه نگاه کن ا:اعتراض کرد صبا

 !مترو ستگاهیبه ا میبرس دیما با!داغونه

وجود  ییمترو ستگاهیا چیه:به صبا کرد یا هینگاه عاقل اندر سف پرهام

 !هیهمش باز!اصال خود مترو هم وجود نداره!نداره

 ؟؟یچ یعنی- 

 یدید یمترو مسافر یتو تو:دیلبش کش یدست آزادش را رو پرهام

 اصال؟؟
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اصال خود مترو راننده نداشت دقت :پرهام ادامه داد..نگاهش مات شد صبا

 کنه؟؟یم کنهیکه خود به خود کار نم ؟؟خودمترویکرد

 !خودکار بوده دیشا....دیخوب شا- 

 یزیچ یه احتما رانند رانیا یمتروها...اونا مال خارجن:کرد یپوف پرهام

من تجربم از تو !!مسافر هم نداشت دونهی الیخیاصال راننده رو ب...داره

ما به  خوانیاحتماال م کننیم یاوقات باهامون باز شتریاونا ب شترهیب

 ...اما ما میسمت مترو بر

طرف  نیاز ا:عبور کرد یراه بند چوب یدوشش گذاشت و از رو یرا رو تبرش

 !میریم

 یراه بند چوب ی انداخت و به همراه پرهام از رورا باال شیشانه ها صبا

 !گذشت

زرد رنگ داشت و  ینور!خوب بود شیآمد کم و ب یکه از المپ ها م ینور

قسمت کج و کوله و درب و داغان  نیا یها لیر.زدیچشم را م

کاره بود و در  مهین نیسقف و زم.رخ داده بود نجایا یاحتماال تصادف.بودند

 یشکسته رو یها یوجود کاش!شدیم دهیاک دخ یقسمت تل ها نیچند

که در  نطوریهم!قسمت داشت نیکار بودن ا مهیاز ن نشده نشا دهیهم چ

بود صبا  دهیرا د یزیچ!پرهام ناگهان متوقف شد کردندیحرکت م ریمس

افتاده بودند البته  نیزم یجسد رو نیچند!دیپرهام چسب یبه بازو یفور

 !از دور قابل مشاهده نبود اتیجزئ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا خاسیال  –دکل

wWw.98iA.Com ١٥٢ 

 ؟؟ینیبیتوهم م:پرهام

 مردن؟؟ یعنیآره :صبا

صبا :دستش را از دست صبا آزاد کرد و تبرش را با هردو دست گرفت پرهام

 ؟؟یدیفهم یستیا یاگه حمله کردن تو دور م!ستیبرو پشت سرم با

 یکیاز اون  میریم...ولشون کن میبرگرد ایپرهام ب:مظطرب شد صبا

 !خواب باشن دیشا!ریمس

 !گندشون معلومه یاز بو. مردن نایا...نترس بابا:ردنک یتوجه پرهام

پشت سر  یگرفته بود که به پرهام اعتماد کند فور ادیاما  دیترسیم صبا

آرام آرام به سمت جسد ها حرکت  یلیپرهام خ!شد میپرهام قا

گند تعفن حالش بد شده  یاز بو!افتاده بود نیزم یسرباز رو نیچند...کرد

از  یکی...رفت اما پرهام درحالت آماده باشدماعش را گ یبود صبا جلو

صورتش کامال !نشسته بود یسرباز ها به حالت نشسته و تفنگ زنگ زده ا

جسد ها تازه تر بودند و مگس ها دورشان  هیبق!به اسکلت شده بود لیتبد

پرهام !راحت شد الشانیخ دندیجسد ها که رس یکیبه نزد!کردندیپرواز م

 !مردنهمشون :آورد نییتبرش را پا

 یچ یسربازا نایا:دماغش را گرفته بود گفت یهمانطور که جلو صبا

 مردن؟؟ یچطور یعنی!ها چارهیهستن؟؟ب

لباساشون به جنگل  شتریب:دماغش را گرفت یبا دست راستش جلو پرهام

 !!نیبب نویا ایب!بانا شباهت داره
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رفت که کنار جسد ها  یدرباز ی سهیرا گرفت و جسورانه به سمت ک نیا

جلو ...د؟پرهامیپرهام به جسد ها ترس یکیهمه نزد نیصبا از...تاده بوداف

 !نرو

آورد به سمت صبا  رونیب سهیرا از داخل ک یا ینداد و ش یتیاهم پرهام

 !!هینگاه کن تن ماه:را باال گرفت یبرگشت و ش

 !نجاستیا یتن ماه یکل!!یبازم تن ماه:را گرفت و داخلش را گشت سهیک

هشدار بدهد  کیسم بوتول ایمصرف و  خیراجع به تارکه صبا  نیاز قبل

ها را باز کرد و مثل نخورده ها به تن حمله ور  یاز تن ماه یکیپرهام در 

 !دیسر کش زیرا ن یآب تن ماه یشد با ولع آن را خورد حت

 !شیچون نجوشوند...یریممکنه بم:صبا

داره اشکال ن:را به سمت صبا پرت کرد یگرید یو تن ماه دیخند پرهام

 !میریمیم ریعوضش س

به سرش اصابت کند تن را در هوا  یتن ماه نکهیهول شد اما قبل از صبا

 !هیحرف نمیا:بازش کرد و مشغول خوردن شد یفور!گرفت

فکر کنم دو روزه که :بود که صبا گفت یگریدرحال خوردن تن د پرهام

 !میکاش آب هم داشت...مینخورد یزیچ

بود همو  کینزد یراست...قدر آب خوردممن چ یخبر نداشت:دیخند پرهام

 !مایگم کن
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به او  یگریپرهام نشست تا تن د شیزد بلند شد و پ سیته تن را ل صبا

مصرفشان نگذشته است و سالم  خیآمد تار یآمد بنظر م یبدهد بنظر م

 .بنظرم همش مثل خواب بود!گهیبود د یاون آبه چ....آره:اند

صبا هم ...به صبا کرد یو نگاه دیاز خوردن دست کش کبارهیبه  پرهام

 !کنم کاریبدون تو چ دونستمیواقعا نم!دمیچقدر ترس یدونینم:نگاهش کرد

 !بغل کرد رانهیرا گفت و پرهام را غافلگ نیا

*** 

بود  دهیشوکه شد خواست صبا را جدا کند اما صبا محکم او را چسب پرهام

پرهام گذاشته بود  نهیس یسرش را رو..قلقلک داد یپرهام را کم نکارشیبا ا

پرهام خنده اش ...را محکم دورش حلقه کرده بود شیو دست ها

پس چقدر خوب شد که گم !خانم باشمام یکنیم کاریچ...خانم یه:گرفت

 گم بشم؟؟ مباز...شدم

کرده بود و  هیپرهام برداشت و نگاهش کرد گر نهیس یسرش را از رو صبا

 !زارتنهام ن چوقتیه گهید:بودند ختهیر شیاشک ها

 !نکن شیهند لمیخوب حاال ف یلیخ:و اشکش را پاک کرد دیخند پرهام

باخودش فکر کرد .تر شود یهم هند نیاز ا خواستیته دلش م هرچند

 یگیزند یسوگول شدیکنم آنوقت صبا م دایمهلکه نجات پ نیبگذار از ا

 ....!آنوقت ...زشیهمه چ شدیآنوقت م!اش
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 نیزم یبود را از رو یبه سربازکه احتماال متعلق  یکاپشن سبز پرهام

 !ادیبه نظر بد نم:برداشت

 نویا ادیدلت م یچجور:به حالت عق زدن دهانش را نشان داد صبا

 !اسکلته هیفکر کن صاحبش االن ....یبپوش

که تو دلت اومد  یهمونطور:دیرا باال کش رپشیو ز دیکاپشن را پوش پرهام

 !یلباس منو بپوش

 !!خورهینم خورهیاون اسلحه بدرد م...رواونجا: دید یزیناگهان چ صبا

 یمیقد یرفت که حالت نشسته بود و اسلحه  یسمت سرباز به

سرباز زانو زد و دستش را به اسلحه برد  یصبا جلو.دستش بود نکفیکالش

صبا !کرده بود ریانگشت سرباز گ یآمد و دور استخوان ها یاما اسلحه درنم

اسلحه را  یکرد و دو دست لیاسرباز متم یبد خودش را رو یبا وجود بو

ولش کن بابا زنگ :کرد یپرهام پوف!دیبکش رونیتا آن را ب زدیزور م دیکش

 !خورهیبدرد نم....زده

 ....درش..االن....خوهیم...بدرد....نه:هن و هن کنان گفت صبا

 یچند پلک پ... خورد نفسش رفت یحس کرد اسکلت سرباز تکان ناگهان

سر اسکلت داد و  یرا آرام آرام به سو زد و متوقف شد نگاهش یدر پ

 یچشم ها یاسکلت آرام و ساکن بود اما نگاه صبا رو...نگاهش کرد

حرکت کند نفسش تند شده بود و  توانستینم...مانده بود رهیاسکلت خ

 یدیاسکلت باز شدند و سف یچشم ها کبارهی کردیم گاهشوکه به اسکلت ن
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و اسلحه را رها  دیکش یدبلن غیصبا ج!و مردمک چشم اسکلت ظاهر شد

پرهام تبرش را باال گرفت و آماده !خودش را به عقب پرت کرد یکرد و فور

که  یگریبتواند از صبا دفاع کند جسد سرباز د نکهیحمله شد اما قبل از ا ی

پرهام تقال کرد تا خودش را آزاد !شده بود از پشت پرهام را گرفت داریب

بود به حالت نشسته عقب عقب فاصله صبا که شوکه شده  نیدرا.کند

اما  دیاسلحه دار که زنده شده بود به سمت صبا جه یسرباز اسکلت.. رفتیم

صبا شوکه شده بود و بدنش !دیخریصبا وقت م یحرکاتش کند بود و برا

خونش درحال منعقد  کردیاز خودش دفاع کند حس م توانستینم دیلرزیم

 داریدر حال ب زین یگرید یاوضاع خطرناک شده بود و جسد ها!شدن است

صبا بار ...شدن بودند سرباز اسلحه دار دستش را به سمت صبا دراز کرد

لحظه پرهام با  نیدر ا!و پرهام را متوجه خود کرد دیکش یغیج گرید

باعث شد  نیکه پرهام را گرفته بود ضربه زد هم یآرنجش به سرباز مرده ا

ابا آزاد ...متوقف شودسرباز فروبپاشد  یدنده  یاز استخوان ها یکیکه 

و تبرش را باال برد و اسکلت  دیپرهام به سرعت چرخ شیشدن دست ها

دست سرباز اسلحه  نکهیمعتل نکرد و قبل از!کرد یسرباز مصدوم را متالش

صبا !را باال برد و دست سرباز را قطع نمود شدار به صورت صبا بخورد تبر

به سر سرباز  یدر پ یپ یبار چند ضربه  نیو پرهام ا دیکش غیدوباره ج

 !اسلحه دار زد و او را کشت
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 یجسد یاز هرگوشه و کنار...نمانده بود تا هدر دهند یوقت

 دیبا...بدو:بلندش کرد نیزم یو از رو دیپرهام دست صبا را کش...دیزیخیبرم

 !!میفرار کن

گرفت  میپرهام تصم!!بلند شد و به دنبال پرهام کشان کشان راه افتاد صبا

دوان !به عقب برگردند و مسر مترو را ادامه دهند نکهیرار کنند تا ابه جلو ف

مرده  یاز سرباز ها یکیکه  نیجسد ها گذشتند قبل از انیدوان از م

ها مثل  نآ!کند پرهام با تبرش او را دو شقه کرد جادیمزاحمت ا شانیبرا

 انشانیکه بتوانند از م شدیباعث م نیهم کردندیها کند حرکت م یزامب

تا به  گرید یمیبودند و ن دنیزیاز سرباز ها درحال برخ یمین...کندد گذر

همانطور که به !رد شده بودند نشانیخودشان آمدند صبا و پرهام از ب

صبا  گذاشتندیسربازها را پشت سرشان م یو گله  دندیدو یسمت جلو م

 !ادنیز یلیخ!انیدارن دنبالمون م:دیداد کش

 یگله  شدینم نیبدتر از ا..نگاه کرد لحظه پشت سرش را کی یبرا پرهام

پرهام دست صبا !!مرده پشت سرشان درحرکت بودند یاز سرباز ها یمیعظ

 !!زودباش بدو:و به سرعتشان افزود دیرا مخکم کش

هم با ترس سرش را به عقب  یو گاه دیدویپرهام م یهم پا صبا

رد ها بود که حس ک تیموقع نیدر هم!را چک کند تیتا وضع گرداندیبرم

بسته  یدروازه  دنیسرش را به جلو چرخاند و با د...پرهام متوقف شد

 !...........کارمون تمومه!اوه:گفت
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 ماه قبل۶

 زیم یرا رو یمانند شهیرنگ کوچک و ش یا روزهیجسم ف شاهرخ

 !هیطانیکامال ش!شدست نینفر!!زخم گنیم نیبه ا:گذاشت

را  شیها نیآست شاهرخ...رفت سهیدوست دختر شاهرخ از خنده ر هیفهم

 یاج:تکان داد یرنگ به طرز مسخره ا یا روزهیباال زد و دورتا دور جسم ف

 !!یالترج یمج

شاهرخ مو  یکه چقدر دست ها کردیفکر م نیبه ا شتریداشت ب پرهام

 !!دارد

همتون  یزندگ یرو یاما اثربد....کنهیاالن کار نم:ادامه داد شاهرخ

درک  طانویروح ش!!ندازهیم هیهمتون سا یزندگ یرو نشینفر!!زارهیم

 ...!!هوووو...دیکن

جمع را دوست  نیا یها یبود و مسخره باز تیباشخص یدختر الیل

شد  یعصب کبارهیبه  الیل!هیو کامال برعکس فهم!کامال مثل پرهام!نداشت

را در مشتش گرفت صورتش قرمز  یا روزهیدستش را دراز کرد و جسم ف

 واریرا محکم به سمت د یا روزهیف شده بود دستش را بلند کرد و جسم

قطع و صورت  هیفهم یخنده ها!!هزار تکه شد یا روزهیجسم ف!پرت کرد

از ....ایروان گهید دیبس کن:نبود شهیهم یالیامروز ل یالیل!شاهرخ مات شد

 !دستتون خسته شدم
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را نگاه  الیگرد ل ییشاپ باچشم ها یافراد داخل کاف ی همه

را  فشیرا گفت و ک نیا الیل!ها جلب شده بود توجه همه با آن...کردندیم

 چش بود؟؟ نیا:کرد یشاهرخ پوف!برداشت و از آنجا رفت

فکر کنم با دوس ...دونمینم:دستش گرفت یدست شاهرخ را تو مهیفه

 بود؟؟مهرداد؟؟مهراد؟ یاسمش چ...پسرش به مشکل برخورده

 تونهیمباشه ن ینطوریا یولش کن ول!...مهرزاد:دیداخل حرفش پر شاهرخ

 ؟؟یکن یتو به جاش با ما همکار هیپرهام نظرت چ...رو پروژه تمرکز کنه

 ؟؟یچکار:اش را از دهانش درآورد وهیآب م ین پرهام

 !!همون دکل معروفه....شاهرخ جواب داد؟راجع به دکل یبه جا هیفهم

 دیجرعه را نوش نیرا داخل دهانش کرد و آخر موهیآب یدوباره ن پرهام

 !!جون یخوشحال شدم داف...برم گهیمن د:کنار گذاشت را وهیسپس آبم

 یبرو ظرف نکارایا یبه جا:گفت مهیپاشد اما ناگهان رو به فه زیسر م از

 !ادیزد ز!تور کن یشاهرخ توام برو چهارتا دختر درست حساب...بشور یزیچ

بلند بلند به او  هیکه فهم ییرا گفت و به سمت در روانه شد فحش ها نیا

سرظهر بود و !شد دشیپرا نیسوار ماش!اوردیاما خم به ابرو ن دینرا ش دادیم

در دست نداشت و لنگ اجاره خانه اش  یادیپول ز!کردیمسافر سوار م دیبا

 !بود

 د؟؟یخواینم یخانم تاکس- 
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 نیرا باز کرد و داخل ماش نیهمانطور که در ماش الیل..جاخورد الیل دنید با

 !داشه دونیبرو م...چرا اتفاقا:نشست گفت

با قصد  الیل.شد اما بالخره گازش را گرفت و حرکت کرد جیگ یکم پرهام

مگه مهندس :سرصحبت را باز کرد...مشخص بود نیسوار شده بود ا

 ؟؟یشد یچرا راننده تاکس ؟؟پسیستیمخابرات ن

بابا دلت  یا:جواب داد کردیکه دنده عوض م یکرد در حال یپوف پرهام

 !!خوشه ها کار کجا بوده

 ؟یز مامان بابات جدا شدچرا ا- 

نگاه کرد و دوباره چشم به جاده  الیلحظه برگشت و به ل کی یبرا پرهام

 بهت گفته؟؟ نویا یک:داد

 !!بهت هشدار بدم خوامیمن فقط م!!سر اصل مطلب رمیم...بماند- 

 ؟؟یراجع به چ:پرهام باال رفت یابروها

درآورد  فشیاز ک یکاغذ برداشت و خودکار یجوابش را نداد تکه ا الیل

 ریبگ نویا!!راجع ب دکل:کاغذ نوشت و به سمت پرهام گرفت یرو یشماره ا

خانم  الیبهش بگو ل کنمیکار جور م اروی نیمن برات تو دفتر ا

 !!دکل نکن انیجر یدرعوضش توهم خودتو قاط!!شناسهیم

 !من خودم حوصلشونو ندارم...ستیالزم به رشوه ن:را کنار زد نیماش پرهام

ازت  یهرچ دمیبازم بهت هشدار م:داشبرد گذاشت یره را روشما الیل

اولش !!هیسرگرم هیاونا  یدکل برا نیخواستن راجع به دکل انجام نده ا
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 هیکمکه از طرف  هی ستیرشوه ن نمیا!!شده یمنم بود اما حاال جد یبرا

 !!دوست

 !!برم فعال گهیمن د:شد ادهیپ الیبدهد اما ل یخواست جواب پرهام

 !الیل...سایوا:زد شیصدا پرهام

 یکه کار شدیم یعنیرفته بود پرهام چشمش را به شماره دوخت  الیل اما

به همراه داشت  یخوش شانس شیبرا شتریب یا روزهیف اورد؟؟جسمیب ریگ

 !یتا بدشانس

 !اوه کارمون تمومه- 

 روزهیبه زمان حال برگشت به بن بست خورده بودند درواقع جسم ف پرهام

 الیل تیاز وضع یاطالع!!همشان یبود برا یبد ینسبدشا شانیبرا یا

 دادیگوش م الیبه حرف ل دیبا!!مرده است هیکه فهم دانستینداشت اما م

 !!خوردم یبه خودش گفت عجب گه

 !!رسنیدارن بهمون م!کن یکاریپرهام چته؟؟توروخدا :زد غیج صبا

به سمت  صانهیشده بودند و حر کیشد سرباز ها نزد تشیموقع متوجه

 یا لهیدروازه م کیبه دروازه کرد  یپرهام نگاه دندیدو یا و پرهام مصب

 !!پنجره پنجره بود

که داخل  یاهرم دنیچرخاند با د نیدوازه و سقف و زم نیرا ب نگاهش

 !!دروازه رو باز کنه دیبا نیا:داد هیتک واریفرو رفته بود تبرش را به د وارید
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 نییاز باال به پا دیفت بود که باس ی لهیم کیاهرم  ستادیکنار اهرم ا پرهام

فشارش داد  یاهرم افتاد و کم یباهردودستش رو...دادیآن را فشار م

 دیام یزده شد روزنه ها جانیصبا ذوق زده و ه...باز شد یدروازه کم

 !!شهیداره باز م...ادامه بده پرهام زودباش:باز شده بود شانیبرا

از دروازه  گرید یکم...زد را بست و با تمام قدرت زور شیچشم ها پرهام

 !زود باش صبا ازش رد شو:دیباال رفت پرهام داد کش

الغر بود !باز چهار و دست و پا عبور کرد مهین یمعتل نکرد و از دروازه  صبا

به آنطرف  نکهیرد کند هم یخودش را از هر سوراخ و سنبه ا توانستیو م

اولش  یپرهام دستش را رها کرد و اهرم به سرجا دیدروازه رس

 جیصبا گ کردیهن و هن م یپرهام از خستگ.دروازه فورا بسته شد...برگشت

 ؟؟یپس تو چ:ماند ریو متح

وجود  یگریاهرم د چیسمت خودش داد ه یها وارینگاهش را به د صبا

 پرهام؟؟:صبا دستپاچه شد!!نداشت

زانو خم شده بود سرباز ها  یرو کردیهن و هن م یکه از خستگ پرهام

 یا لهیصبا به دروازه م!!ل آمدن به سمت پرهام بودندهمچنان درحا

 ایپرهام زود باش ب:تکان داد شیهارا با دستش ها لهیو م دیچسب

 !!رسنیدارن بهت م....نوریا

اهرم :زد یسرش را بلند کرد و نگاهش را به صبا داد لبخند تلخ پرهام

 !!بتونه رد بشه ینگهش داره تا نفر بعد دیبه نفر با!!هیفنر
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 یچ یعنی:شدند ریسراز شیها را محکم تر تکان داد و اشک ها لهیم صبا

 !!توروخدا پرهام!!کن دایپ یراه هیپرهام؟؟ 

که وارد اتاق بدون  یآخر کارش است از همان زمان نیکه ا دانستیم پرهام

است اما  یزمان خداحافظ گفتیدر دلش م یحس!بود دهیدر شده بود فهم

زد  یپرهام لبخند تلخ!ردیبپذ خواستیصبا نم!را باور نداشت نیصبا ا

بود که بخودش افتخار  یتنها بار نیباخودش فکر کرد تمام عمرش ا

 !!اش انجام داده یکار درست در زندگ کی داقلحد..کرده

 امیدوباره ب...پرهام اهرمو فشار بده تا دوباره رد شم:کنان گفت هیگر صبا

 !نرسیپرهام توروخدا تنهام نذار دارن بهت م...شتیپ

صبا را گرفت  یها دست ها لهیم یخال یفضا نیجلو آمد و از ب پرهام

صبا با تمام وجودش او .دیصبا را بوس یصورتش را جلو برد و آرام لب ها

دلش  شدیتمام نم چوقتیلحظه ه نیا خواستیدلش م!کرد یرا همراه

او با ارشک و !دور بروند یجا کیفرار کنند و  نجایبا پرهام از ا خواستیم

 یکس نیپرهام بهتر!دورش فرق داشت پرهام فرشته اش بود یپسرهاام تم

 !اش شناخته بود یبود که در زندگ

خودتو !جا فرار کن نیاز!!فرار کن...برو:خودش را از صبا جدا کرد پرهام

 !نجات بده

رد کرد و به سمت پرهام دراز کرد داد  لهیرا از م شیدست ها صبا

 پرهااااام؟؟؟:دیکش
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حمله شد و گارد  یا برداشت و پشتش را به صبا کرد آماده تبرش ر پرهام

 !!برو....برو صبا:گرفت تا به استقبال مرگ برود

 انیصورتش نما یرد خون خشک شده و اشک رو...عقب عقب رفت صبا

 دیکه نبا یزیو تماشا کند چ ستدیبا...ستدیدلش را نداشت که آنجا با...بود

و زنده  ندیصحنه را بب نیا توانستینم!!نه نه....که یزیچ!افتاد یاتفاق م

 !درتوانش نبود!بماند

 نییاسکلت پا یسرباز جلو آمد و پرهام تبرش را باال برد و رو نیاول

پرهام را گرفت و پرهام با لگد مغزش را له  یاز سرباز ها پا یکی...آورد

 !نفس نیمبارزه تا آخر:گذشتیم زیچ کیدر فکرش !کرد

 یجلو ریرا از پرهام گرفت و ناباورانه در مس شیدوباره عقب رفت رو صبا

 دادیداد و ب یگوشش گرفت تا صدا یرا جلو شیدست ها...دیدو شیرو

 !دیدویفقط م!دیها را نشوند دو

 کیوجود نداشت راه بار یقسمت چراغ نیفرو رفته بود در ا یکیتار در

گرم !دادیفلز را م یراه رفتن رو هیشب ییصدا نیزم یشده بود و راه رفتن رو

گرفت  واریو دستش را به د ستادیصبا ا!شدیدرهوا حس م ییبود بخار ها

 یچند لحظه بعد چشمش به چراغ شب رنگ کوچک...نخورد یزیتا به چ

 !خروج:که در باال نصب شده بود دافتا

در بزرگ  کیآن چراغ  ریاما ز کردیرا ساتع م یکم یلیشبرنگ نور خ چراغ

به راه انداخت در  یو تلق تلق دیدر دوصبا باعجله به سمت ...وجود داشت
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 ندیرفت اما وقت نداشت که بب ینرم زیچ یرو شیلحظه بود که پا نیهم

 ارا گرفت و او ر شیمچ پا یزیکه به در برود چ نیاز ست؟؟قبلیچ زیآن چ

 یزیچ توانستیبلند شد نم یکرد و به سخت یصبا ناله ا!زد نیمحکم به زم

خودش را کشان کشان !له قرار گرفته استکه مورد حم دانستیاما م ندیبب

بار به جهت  نیاو را گرفت و ا زیآن چ گریاما بار د...کرد کیبه در خروج نزد

خورد و  بدنشو از درد ناله کرد  دیکش یغیصبا ج!!کوفتش واریمخالف به د

 نیدر هم!است یزیمتوجه شد که سرش درحال خونر!!شده بود ریخاکش

 ریمرد بود درست ز کیآن !دیرده بود را دکه به او حمله ک یزیلحظه چ

 ارشک؟؟:کرد زیرا ر شیچشم ها یبود صبا با ناباور ستادهیچراغ شبرنگ ا

به سمتش برداشت کامال تکه تکه شده بود و بدنش پر از  یقدم ارشک

صبا حاال متوجه پرهام ...رفته بود نیاز ب زیاز صورتش ن یمیخون بود ن

بود آن ها  یهمه اش باز کردندیم یرهام بازآن ها داشتند با صبا و پ...شد

 ریمستمام راه ها و !!زنده بماند یگریهرکس د ایکه صبا  گذاشتندیابدا نم

 نکهیبدون ا یشده باش چیمارپ کیوارد  نکهیمثل ا!شده بود یزیها برنامه ر

جسد  کی دیدیکه م یزیاحتماال چ دیصبا خند!رفتن باشد رونیب یبرا یراه

صبا به خودش زحمت نداد که بلند شود همانجا !!بوداز ارشک  یساختگ

به او  گریارشک بار د!فتدیب یمهم نبود که چه اتفاق شیبرا گرینشست د

کس از نبود آن ها  چیته خط است ه نجایا دانستیصبا م...حمله کرد

بدون  مردیاو تنها م کردندینم دایجسدشان را هم پ یحت شدیمطلع نم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا خاسیال  –دکل

wWw.98iA.Com ١٦٦ 

در آرامش !!نشنود یزیچ!!ندینب یزیچ گرید را بست تا شیچشم ها!!پرهام

 کبارهیبه  یرا بهم فشار داد تا درد را حس نکند ول شیچشم ها!!ردیبم

را باز  شیصبا چشم ها!از اندازه خنک شیب!!گرم خنک شد یهوا

 یارشک درحال دود شدن بود فضا دیکش یبلند غیج شدیباورش نم...کرد

ر صبا درحال چرخش بود دو زیاطرافش درحال دود شدن بودند همه چ

در حال اتفاق افتادن  یزیچه چ دانستینم دیکشیم غیصبا همچنان ج

ارشک ...و چراغ شبرنگ نیو زم وارید رفتیم جیسرش داشت گ...است

 !همه دود شدند و بعد رنگ سبز اطراف صبا را گرفت

 !!به خودش آمد وسط جنگل بود صبا

هوا روشن بود و ...ه بودجا نشست کیبه اطرافش نگاه کرد  ریو متح جیگ

 دهیگنجشک ها و کالغ ها از هرطرف شن یصدا دیوزیم یخنک مینس

سرش  یکه در سرش حس کرد دستش را رو یبا درد.شدیم

خودش  یحال و خسته به سخت یب!!دستش پر از رنگ قرمز شد...گذاشت

عبور کرد  یزخم یدرخت ها کشان کشان با تن و بدن نیرا تکان داد از ب

 دیخز نیزم یرو یافتاد کم نیزم یعمرش بود رو ینفس ها نیاخر ییگو

تار شدند و سرش  شیو درد ادامه نداد چشم ها یزیاما از فرط خون ر

به زور باز نگه داشته  دندید یرا که تار م شیچشم ها.افتاد نیزم یرو

داد  یمرد زدیرا صدا م یکس یکس دیدر اطرافش شن ییصدا...بود

 !!ییرضا....یییرضا:دیکشیم
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 ؟؟ی؟؟مهدیکجا هست ییرضا:دیشن زیرا ن یگریمرد د یصدا

چند مرد در  کریپ دیتارش د یکه قبل از بسته شدن چشم ها یزیچ نیآخر

 !درختان نیدر ب...دوردست بود

*** 

را رها  بایفر یبود و پالتو ستادهیپف کرده دم در ا ییبا چشم ها لوکاس

داره؟؟من دوست دارم  یلیچه دل نکارتیآخه ا!!نرو کنمیخواهش م:کردینم

 !!بایفر

 شهیمثل هم بایفر یاش ادا کرده بود ول ییکایآمر ظیغل یرا با لهجه  بایفر

من و تو به درد هم !درکم کن کنمیخواهش م...نکن ینطوریا یلوک:دینخند

 !بهتره ینطوریباور کن ا!میخورینم

ر با دخت نکهیچرا؟؟فقط به خاطر ا:دیو داد کش ستادیدر ا یجلو لوکاس

دفاع کمک  یزن ب هیبه  نکهیخوردم؟؟بخاطر ا دم؟؟مشروبیخالم رقص

 کردم از دست شوهرش فرار کنه؟؟

تو رخت  یو البته اون زنو دو ماه اورد:کرد و سرش را برگرداند یپوف بایفر

 !!خوابمون

چرا انقد ....باهاش نداشتم یرابطه ا چیمن ه:انگشتش را باال اورد لوکاس

 ؟؟یشد نیبد ب

ام و فرهنگم باتو فرق  یرانیا هینشدم فقط من  نیمن بدب:دیاد کشد بایفر

 ؟؟یمتوجه ا امیکنار ب حیتفر یگیکه تو بهشون م ییزایبا چ تونمیداره نم
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 دانستیخودش م.رفت رونیرا گفت و لوکاس را کنار زد و از در ب نیا

است  یفیلوکاس مرد شر دانستیلوکاس با آن زن رابطه نداشته خودش م

 شیبرا گریادامه دهد د توانستینم گریبا او فرق داشت د یزندگ نیاما ا

 !مقدور نبود

تخت  یرو...هتل رفت و وارد اتاف کوچکش شد نیتر کیبه نزد عیسر

آن  گریهمه سال عوض شده بود د نیبعد از ا!کرد هیگر ینشست و کم

مادرش را باعث .از خانه فرار کند خواهدیموجود کوچک و احمق نبود که م

 ینترنتیا یرابطه  کیچطور توانسته بود به  دانستیاتفاقات م تمام

اقامت  شیبود و برا یحال لوکاس واقعا پسر خوب نیا ااعتماد کند؟؟ب

 سیبود و هنوز پل یسیپل یدوره ها دنیگرفته بود در آن زمان درحال د

دختر  کی یو بدون جشن داشتند برا عیازدواج سر کی بایتقر!!نشده بود

شعار در  کی شهیاو هم یول ردیبگ یمیتصم نیبود که چن ساله سخت ۱۸

 !!کن یشاد زندگ ایر یبم ای:اش داشت یزندگ

کند و خانواده  یکه سوهان روحش است زندگ یبا مادر توانستینم او

دوا  شیرا برا یدرد نیا یبا خواهرش داشت ول یرابطه خوب...مسخره شان

که  یگه یبود به زندگ او با لوکاس خوشبخت بود پشتش را کرده.کردینم

کرده  یسالها سع نیدر ا...رفته بود ادشیصورت مادرش هم  یداشت و حت

نباشد که هنوز عکس بهداد را در ته چمدانش  ییبایباشد فر گرید یبود کس

 لشیزد و چمدانش را باز کرد تمام وسا یفکر جست نیبا ا!!پنهان کرده بود
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بالخره ...تخت پرت کرد یوهمه را ر....لباس....شلوار:ختیر رونیرا ب

 ۱۷بود در آن عکس بهداد فقط  یفتیک یو ب یمیعکس قد!!کرد شیدایپ

 یعکس را در دستش نگه داشت و انگشتانش را رو بایفر...شتسال دا

کرده  شیاو رها!او مواظبش نبود! از بهداد متنفر بود متنفر  دیعکس کش

از خشم !!ا پاره پاره کردشد و عکس ر یعصبان!!را تنها گذاشته بود بایافر!بود

لوکاس را دوست داشت اما !!ولو شده بود نیزم یکنار تخت رو یجیو گ

 یبرا گرید یگرم گرفتن با زن ها!قابل تحمل نبود گرید شیو رفتارها دیعقا

را مجبور کرده بود دو روز تمام  بایفر یناراحت کننده بود لوکاس حت بایفر

که از  یتختشان را به زن نکهیا یبراکاناپه بخوابد  یرو گرید یداخل اتاق

بود اما  ینواز مانآدم مه بایفر!!واقعا بد بود نیا!!خانه فرار کرده بود بدهند

را با  نکاریدند؟؟ایخوابیآن م یکه هرشب خودش و لوکاس رو یتخت

 !!بود اوردهیدرن بایاز دل فر یلوکاس حت یکراهت انجام داد ول

 یموها!آورد رونیرا ب یچیق ششیزم آرالوا فیرفت و از ک نهیآ یجلو بایفر

را  یچیرحمانه ف یب بایفر دندیرسیاش تا کمرش م یبلند و صاف و مشک

و  گشتیبرم دیبا....دیرا چ شیبرداشت و از کنار گردنش دسته اس از موها

 !شدیمستقل م دیبا!!کردیم دایخودش را پ

ان اما همچن کردیکمرنگ هوا را حس م ی دهیبه خودش آمد سپ بایفر

نه اما حاال درکل را  ایراه را درست رفته  دانستیبود ابتدا نم دنیدرحال دو

 رفتیفرو م نیبلندش در زم یچکمه ها یصدا!!دید یاز دوردست م
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را نجات  وشیبلکه جان دار کردیعجله م دیابا!!نفسش درحال کم شدن بود

 یبه هر سمت بایفر عیسر دنیاش بخاطر دو یدم اسب یهامو!دهد

 دیدکل رس یکیبه نزد نکهیهم!نمانده بود یزیچ بایخودش بود تقر!!رفتیم

افتاد و سرعتش را  وشیدار ادیتازه کرد اما دوباره  یخم شد و نفس

 دیآ یاز پسش برم دانستیبلند بود نم یلیسرش را بلند کرد دکل خ!!افزود

 نه؟؟ ای

دکل افتاده بود انداخت تعجب داشت که  یکه پا یبه جعبه ابزار ینگاه

 کیدستش را داخل برد و  یجا بودند فور نیهنوز هم هم لیوسا نیا

 کیمثل ...آورد رونیرا ب نیچ میس کیدو پخ و  یگوشت چیپ..انبردست

شدت  زیترسش از ارتفاع ن رفتیهرچه باالتر م.گربه از نردبان دکل باال رفت

 گریچهارم د کی!!شتریو احتمال مردنش ب شدیهوا خنک تر م گرفتیم

دکل انداخت  یبه باال یمتعجب نگاه!!نده بود که نردبان تمام شدنما یباق

وجود  ینردبان چیه گریقسمت د نیبله از ا!!نگاه نکند نییکرد به پا یسع

 لهیو از م گرفتیرا م یفلز یها لهیو م دیپریم دیباال رفتن با یبرا!!نداشت

را بست و به  شیچشم ها!کردیباال رفتن استفاده م یبرا یبعد یها 

 !خواهرت خاطری!وشیبخاطر دار!یتونیتو م:ودش گفتخ

منصرف شود  نکهیو قبل از ا دیکش قییعم ینفس!را باز کرد شیچشم ها و

لحظه  کیو  کردیفکر م بایبود که فر یتر از آن ادیز اریفاصله بس...دیپر

و  دیکش یبلند غیج! رها شد لهیتعادلش را از دست داد و دستش از م
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درواقع درحال !بود زانیآو لهیبه م گرشیدست د..دریرا بگ لهیکرد م یسع

 نییاز دستش رها شد پا یانبردست...بود در هوا معلق مانده بود افتادن

را  لیکه آزاد بود وسا گرشیدست د!داد یوحشتناک یافتاد و صدا

را  لهیم گرشیگذاشت وبا دست د بشیرا در ج لیوسا یفور بایفر!گرفته

را باال اورد و  شیو بعد پا دیها چسب لهیبا هردو دستش محکم به م!گرفت

درارتفاع !!اش نشسته بود یزندگ ینقطه  نیترسناک تر!!له نشستیم یرو

 نیبدش ا یجا!شدیم ریافتاد خورد و خاکش یقرار داشت و اگر م یادیز

 یبرا!گرفتیسرش را م یباال ی لهیو م دیپریهم م گریبار د کی دیبود که با

نبود و  یقطور لهیم!آرام بلند شد یلینکند ختلف  شتریوقتش را ب نکهیا

تعادلش را  نکهیقبل از ا!تار مو بود کی یرو ستادنیآن مثل ا یرو ستادنیا

از ...را محکم گرفت لهیم نباریا یول دیپر گریاز دست بدهد و پرت شود بار د

نفسش از !!مانده بود گرید ی لهیم کیفقط !!شد و باال رفت زانیآن آو

را در تمام بدنش حس  نید شده بود و ترشح آدرنالتن جانیترس و ه

که از ترس به خود به  نیقبل از!بود شیبدنش رو به افزا نیدوپام!کردیم

 دهیاو موفق شده بود رس!کم بود یلیفاصله خ نباریا!!دیلرزد بلند شد و پر

جا  نیاز!!در سرتاسر پوستش جمع شده بود او توانسته بود یخوشحال!بود

 ردرا جمع کرد و باال آورد تا وا شیپاها...احت بودر یلیبه بعدش خ

 نیدرهم!بود شود یفلز یکف یدارا یدکل که کوچک ول یقسمت اصل

 یناگهان با صورت ندیدکل را بب یلحظه که سرش را باال آورد تا قسمت اصل
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بدون پوست و  یدهان....دیکامال سف ییو پر از خون و چشم ها دیسف

بود  کیکه شوکه شده بود نزد بایفر!!دتکه تکه شده مواجه ش یگوشت

صورتش بود و  یدخترک درست جلو افهیدست بدهد ق ازتعادلش را 

 یهر انسان یعیطب یاز واکنش ها یکیلحظه  نیسکته کردن در ا

الغر و  یسوخته بودند دست ها یهیدخترک به طرز کر یموها!است

او را هل داد و  دیآ یبه خود ب بایفر نکهیشکسته اش را جلو آورد و قبل از ا

 !پرتش کرد

سوخته اش را بهم  مهین یباد موها...بود و هوا بسار سرد و خنک سحر

درواقع او قبال مرده  شدینم دهیدر صورت دختر د یاحساس چیه!زدیم

را هل داده بود به جلو خم شد تا  بایکه نشسته بود و فر ییدرهمانجا!!بود

 شش را کامال به جلو برد تا نعسر ندیبب نیزم یرا رو بایفر یجسد افتاده 

 یلحظه دست نیدرهم...مشاهده کند نیو مال نیرا خون بایفر یافتاده 

 نییپا دیایبه خودش ب نکهیصورت دختر را گرفت و اورا قبل از ا

 !هرزه یعوض:پرت کرد نییهم به پا یتوف بایافتاد فر نکهیهم!!انداخت

هم  یآن مرد اره ا...کرده یبوده که خودکش یهمان دختر نیا احتماال

که در  یکسان یهمه !!کردهیبوده که درخت ها را قطع م یهمان نجار

لحظه  کیدچار تناسخ شده بودند  یکشته شده بودند به نوع یآتش سوز

وگرنه  دیدخترک ند نیا یرا به جا مهیکه خوب شد فه دیبه ذهنش رس

 !را بکشد شجسد توانستینم
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 نیشده بود اما در آخر کیه مرگ نزدکه دختر او را انداخت واقعا ب یوقت

دستش را !!دکل را گرفت و از طرف مخالف دکل باال آمد یفلز لهیلحظه م

 فتادهیتنگش ن بیهنوز از ج لشیفوق العاده بود که وسا...برد بشیبه ج

 قایدق!!کرد دایاندک نشست و جعبه برق دکل را پ یدر همان فضا یفور!اند

با !!شدیزنگ زده بود و درش باز نم یربدجو یول دانستیطرز کارش را نم

را از قسمت  ییها شد که ناگهان صدا چیمشغول باز کردن پ یگوشت چیپ

 دیصورت خودش کوب یآورد محکم رو نییسرش را پا یفور!دیشن نییپا

 !داستان حاال حاال ها ادامه دارد نیا نکهیمثل ا

دکل  یسوخته جلو مهین یاز مرد و زن و بچه ه مثل گوشت ها یگروه

و  زدندیسست دکل ضربه م یها هیهاشان به پا یلیخ!!جمع شده بودند 

 !!شدیبد م یلیخ دادندیرا ادامه م نکارشانیاگر ا

را  چیچهار پ!وقتش را هدر دهد توانستینم دیبه کارش سرعت بخش بایفر

ان :جعبه فقط دو دکمه داشت!باز کرد با زور و فشار در جعبه برق را باز کرد

 !آف...

 یها میباز کند تا به س زیدرپوش و دکمه هارا ن دیشد که با همتوج

باز کند  گرید یچیدستش را جلو برد تا پ!برسد یاصل یها میفرکانس و س

که آن  شدیباورش نم...آورد نییسرش را پا!!خورد یدیکه ناکهان تکان شد

بود  ادیتعدادشان ز!دکل باشند یها هیبردن پا نیجانور ها درحال از ب

 شیبودند که سال ها پ یهمان مردم!!کوچک یروستا کیبه اندازه  بایرتق



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا خاسیال  –دکل

wWw.98iA.Com ١٧٤ 

مرد ...کلوخ کیبا  یگرید!!شان با سنگ یکی!!جان باختند یدر آتش سوز

دهانش باز مانده !!کوفتیدکل م یها هیکامال خودش را به پا یگنده ا

بود و ممکن بود  اریبس زیدکل محکم نبود زنگ زده بود تعداد آن ها ن!بود

و وحشت زده به سنگ و کلوخ ها نگاه  دانهینا ام!!ندازندیب را لدک

 یدیاز نا ام یدر ته دلش حس!خورد یدیدکل تکان شد گریبار د!کردیم

 شیدست ها!نگاهش را از آنان گرفت و مشغول کارش شد!موج خورد

 غیباعث شد ناخودآگاه ج گریتکان د کی!!و هول شده بود دندیلرزیم

 یلعنت کیلب  ریز!دیکشیطول م یلیکار خ نیا!دوم را باز کرد چیپ!!بکشد

 !سوم چیپ...به زبان آورد گرید

ه  یلحظه بود که صدا نیهم در آوردن آن شب  ادیبا به !!دیرا شن یبرق یارِّ

 !!کم داشتم نویهم:دیاز ترس رنگش پر

 یدخلش را در م یاورد احتماال کارش تمام بود و مرد اّره ا نییرا پا سرش

 !!بهداد:دیکش یغیبهداد ج ندیبا د یآورد ول

 ایب....کنمیمن سرگرمشون م:دست تکان داد شیاّره به دست برا بهداد

 !!نییپا

 یبه سمت بهداد هجوم آورد و بهداد او را به دوقسمت مساو یمرد

 !کرد میتقس

جعبه برق  یرو....بود دهیکه در دلش جان تازه بخش یدیبا ام بایفر

رنگارنگ  یها میدرپوش پر از س ریها باز شده اند و ز چیپ...افتاد
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 یحاال مشکل یول شدیخطرناک م هیقض نیاحتماال اگر برق وصل بود ا!بود

را  نیچ میس نیهم یاست برا یاصل میکدام س دانستینم!!نداشت

اّره  یصدا نطوریهم ادیداد و فر یصدا!دیها را چ میس یبرداشت و همه 

 یبود و حت ادیها ز میمتاسفانه تعداد س!باهم مخلوط شده بود یبرق

 ایب بایفر....بایفر:دیشن نییبهداد را از پا یصدا!!دیکشیطول م زین دنشانیچ

 !!نییپا

 !!امیاالن م:دیها بردارد داد کش میس دنیدست از چ نکهیبدون ا بایفر

 !!شنومی؟؟؟نمیگیم یچ:گذاشتیاما بهداد راحتش نم دیرا چ یبعد میس

تا صدا به صدا  کردندیشان را پاره مهنجره  دیبود و هردو با ادیز فاصله

بهداد با اجساد هنوز !!انداخت نییبه پا یلحظه نگاه کی یبرا بایفر!برسد

نگاهش را برگرفت و !!کردیبود و شکمشان را تک تک سفره م ریدرگ

 !!مشغول کارش شد

به  بیعج ییصدا....دیآن را چ نکهیو هم دیرس میس نیبه آخر بالخره

دکل و بهداد  نییبود بالفاصله نگاهش را به پا نییاصدا از پ....نظرش آمد

و سپس  دندیچیدود در هم پ کیمانده مثل  یباق یتمام جسد ها...داد

 ینفس بایفر...خشک شده بود شیبهداد اره به دست سرجا!!محو شدند

 !!تموم شد:دیشآسوده ک

البته با ....ساده بود یلیخ!!تمام شده باشد زیکه همه چ شدینم باورش

لحظه بهداد به کمکش آمده بود  نیدر آخر!!د بهداد ساده شده بودوجو
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آمد بهداد او را در  نییدکل پا یپله  نیار آخر نکهیهم!شدیوگرنه موفق نم

 !!بود میروز زندگ نیتر بیعج نیا:آغوش گرفت

فکر :شده بود او را محکم بغل کرد یناخودآگاه جار شیکه اشک ها بایفر

 !!یبرگرد کردمینم

 یتو فکرا:زل زد شیبه چشم ها میو را از خود جدا کرد و مستقا بهداد

 !!یکنیم ادیاشتباهم ز

 بایفر یلب ها یجوابش را بدهد بهداد لبانش را رو بایکه فر نیاز ا قبل

بهداد !دیبچه خجالت کش کیشده بود مثل  ریکه غافل گ بایفر!!گذاشت

 !بار زنگ زدهبهار هزار ....میبر ایحاال ب:زد و دستش را گرفت یلبخند

 ؟؟یاّره رو از کجا اورد نیا یراست- 

 داتیپ...نگران شدم و اومدم دنبالت یبرنگشت دمید یراستش وقت- 

از همون ...جسد برخورد کردم هیگم شده بودم که به  بایتقر کردمینم

 بود؟؟ یدختره ک یقایرف

 مونا؟؟- 

افتاده اّره  نیکنارشم ا.رونیبودن ب ختهیدلو روده اشو ر....اره همون- 

چه  نجایا دمیهنوزم نفهم!برداشتمش هیاوضاع خطر دمیمنم د!!بود

 کنن؟؟یجونورا بازم حمله م نیا ایتموم شد  یحاال همه چ!خبره

 !تموم شد یاره همه چ:زد یلبخند بایفر
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با به  بایاما فر! تا باهم بروند دیرا کش بایگفت و دست فر یخوبه ا بهداد

 !!صبر کن...هن:مقاومت کرد وشیآوردن دار ادی

 زیچ ایجسد  چیه...کس آنجا نبود چیاما ه دندیرس الیبعد به و قهیدق چند

 هیگر دنشیبا د بایمانده بود که فر یاسلحه خون کیتنها ...هم نبود یگرید

بهداد !برد نیبهداد بلندش کرد و او را به طرف ماش.سر داد یبلند یها

 شهرجازه خروج از ا!!بروند دیکجا با دانستیرا روشن کرد نم نیماش

هنوز از جاده کنار دکل خارج ...شدندیاز آن جا دور م دینداشتند اما فعال با

اول فکر کرد . کنار جاده خورد یا هیبه سا باینشده بودند که چشم فر

جاده افتاد پسر جوان را  یرو نینور ماش یباشد اما وقت یزیچ یجانور

 یزخم بنظر...عادل نداشتداده بود و ت هیتک یبه تبر بزرگ...داد صیتشخ

نتوانست او را  بایکه فر یبود طور یو صورتش کامال خون دیرسیم

نگه :دیباشد ناگهان داد کش وشیدار نکهیا دیدهد اما به ام صیتشخ

 !!نگه دار...وشهیدار....دار

پرهام را  بایفر ستیخون متعلق به خود پسر ن یبود که همه  معلوم

پسر پرهام  نیکه ا کردیبود فکر م دهیحال د اگر او را تا به یول شناختینم

 !!است

*** 

 ؟؟ییپرهام تو- 

 !!ستمیمن؟؟نه من ن- 
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 پسر؟؟ هیاسمت چ- 

 !!روشن دل وشیدار...ام وشیمن دار- 

شانه  یسبز داشت و رو فرمیونی..جلو تر آمد دیپرسیکه از او سوال م یمرد

 یکم وشیردا... سیها بود تا پل یارتش هیشب شتریب!چند ستاره بود شیها

انداخته  شیرا رو مارستانیب دیسف یملحفه !تخت جا به جا شد یرو

 !بودند

 ؟؟یشناسیبه اسم صبا م یدختر- 

 دایسوزش پ شیکه باعث شد زخم ها دیناخودآگاه از جا پر وشیدار

 !اخ:کند

اگه ....زنهیمرتب اسم پرهامو صدا م:ادامه داد وشیتوجه به درد دار یب مرد

 !!ت بگورک و راس یتو پرهام

قند در دلش اب شد با ذوق  زدیپلک هم نم یحت یاز خوشحال وشیدار

 !االن کجاست دیزندس؟؟توروخدا بگ:گفت

چه ...نگران نباش کننیپرستارا مرتب چکش م هیاتاق بقل...حالش خوبه- 

 د؟یباهم دار ینسبت

 دایپ ینام بایفر یچ بایفر!یچیما؟؟ه:سوال شوکه شد نیاز ا وشیدار

 د؟؟ینکرد

کنار تخت  یصندل یشود رو دایدر صورتش پ یحس چیه نکهیبدون ا مرد

 سیپل هی...مینکرد دایرو پ گهید یدختره کس نیبه جز هم:نشست وشیدار
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 یرمنطقیبخاطر مسائل غ انیجر نیاحتماال ا...و چندتا جوون کشته شدن

ما اطالعات الزمه رو  یها رویاما سازمان محافظت از ن...مختومه اعالم بشه

 نیراجع به ا!برام از اولش بگو...میکنیخوب از اول شروع م یلیخ!ادخویم

 .بده حیهم توض بایفر

داشت اما بعد از آن  بایهم از فر یکاش خبر دیکش یآه بلند وشیدار

 شیلب ها وشیدار...بود مارستانیشده بود و حاال هم در ب هوشیب یریدرگ

قرار شد  یمونا رمزاز دوستامون به اسم  یکی شنهادیما به پ:کرد سیرا خ

 اونبا  میقبال هم اومده بود...میبه دکل بنداز ینگاه هیتا  نجایا میایب

 ......افتاد مثال بیاتفاقات عج یسر هی عدشی الیدوستمون ل

 انیپا

 :نوشت یپ

 !نخواهد داشت یگریکتاب جلد د نیتوجه ا- 

 !اردخارج ند یایدر دن یتیگونه واقع چیبوده و ه یلیکتاب کامال تخ نیا- 

 

 

 

  93خرداد   : تایپ در نودهشتیا یینها انیپا

  94خرداد : انتشار در سایت نودهشتیا 

 

  

  http://www.forum.98ia.com/member115424.html : نویسنده
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  http://www.forum.98ia.com/member121122.html : طراح جلد

  http://www.forum.98ia.com/member219990.html    :ناظر 
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