
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناسنامه ی کتاب

 دسته بندی: رمان

 اریکابوسی از بیدرمان نام اثر:

 دانلود نگاه انجمن کاربر snow80نویسنده: 

 لودآترسناک.معمایی.رازژانر: 

 

 http://forum.negahdl.com/threads/141458منبع نگارش: 

 

سایت نگاه دانلود تهیه و منتشر شده، و تمامی حقوق آن نزد این   دراین کتاب 

 سایت محفوظ است.

 

http://forum.negahdl.com/threads/141458
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 خالصه :

 که هست هم ومدتی شده افسرده شدت به افتاده زندگیش در که اتفاقاتی دلیل به که است ساله۲۰دختری ضحی

 طی بردن،در ازبین طورکل به رو مشش آرا و بریدن رو امانش که هایی میبینه،کابوس غریبی و عجیب های کابوس

 حال ات کنن سفر( مازندران استان توابع از) نور شهر به ضحی با که میگیرن تصمیم برادرش همسر و برادر اتفاقات این

 ...و میشه تبدیل واقعیت به ضحی های کابوس مسافرت این طی ودر شه بهتر ضحی
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 :مقدمه

 سکوتی وهم انگیز
 نهان است در پس این کابوس ها

 سکوتی هم رنگ خون
 هم جنس بامرگ

 ز های نهان انسان استآری!سکوت تنها نشان برای را
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 بادهن باز و قیافه متعجب به رو به روم نگاه کردم
 !من:چه قدر قشنگه

اطرافم رو دقیق برسی کردم،حتی پرنده هم پرنمی زد،دوباره روم رو به سمت جنگل برگردوندم و شروع به راه رفتن 

این خیلی عجیب بود!نمیدونم چه طور اما کم  کردم.جنگل اونقدر ساکت بود که به وضوح صدای قدم های خودم رو میشنیدم و

تر از چند ثانیه باال تپه بلند روبه روم بودم،بدون توجه به اطرافم چشام رو بستم و به درختی که کنارم بود تکیه دادم ونفسی از 

ه روبه سر آسودگی کشیدم،حس عجیبی داشتم،حسی شبیه به آرامش،چیزی که مدت هاست ازش دورم.چشام رو باز کردم و ب

روم خیره شدم که از تعجب دهنم وا موند،یک روستای کوچیک پایین کوه بود،از اونجایی که خیلی آدم کنجکاوی ام از درخت 

فاصله گرفتم تا به روستا برم اما نیروی قدرت مندی مانع از رفتنم شد و من رو به دنبال خودش به یک جای عجیب و غریب 

روشن که به سختی چشام رو باز نگه داشته بودم،روشنی اونجا اصال آرامش بخش نبود کشید،یک جای کامال روشن، اونقدر 

 -بلکه اضطراب عجیبی رو بهم منتقل میکرد.یک دفعه چیزی از جلو چشام رد شد،بادقت بهش نگاه کردم،دختری حدوداًچهار 

و بلندی به تن داشت که تا روی قوزک پنج ساله با مو های پر پشت قهوه ای روشن که تا پایین کمرش میرسید و لباس سرخ 

پاش میومدپشت به من ایستاده بود.برای یک لحظه روش رو به طرفم برگردوند و لبخند ملیحی زد،صورتش زیبا بود، چشم 

های قهوه ای و پوست سفیدی داشت.بیشتر شبیه به فرشته ها بود،اما تنها چیزی که باعث تعجبم میشد این بود که چرا اینقدر 

بود!آخه سفیدیش به سفیدی یک انسان نمیخورد،بیشتر شبیه به یک روح بود تایک انسان!بافکر کردن به این موضوع سفید 

ترسم بیشتر از قبل شد وسعی کردم ازش دور شم،دختر بچه که انگار به ترسم پی برده بود لبخند از روی لب هاش محو شد 

رافم روفرا گرفت،ازبین این ظلمت صدای بغض آلود دختر بچه رو ودر خالف جهت من شروع به دویدن کرد و بعد سیاهی اط

شنیدم که با عجز ازم کمک میخواست، صدای لطیف و کودکانش بار ها و بار ها در مغزم اکو شد و زانو هام رو سست 

بعد صدا  کرد،روی زمین زانو زدم و دستم رو روی گوش هام گذاشتم و چشام رو بستم تا صدا هارو کمتر بشنوم،ولحظه ای

 .قطع شد
چشام رو باز کردم و روی تختم نشستم،حالم بد بود،عرق سرد تمام تنم رو پر کرده بود،قلبم دیوانه وار به سینم می کوبیدو نفسم 

به سختی باال میومدو بد تر از همه ذهن آشفتم بود که توان کنترل کردنش رو نداشتم.دربین این همه پریشانی دست نوازش 

 نشست وبعد صدای آرام رو شنیدمگری روی شونم 
 ضحی حالت خوبه؟-

نگاهی به صورت آرامبخشش کردم،چشمان درشت به رنگ سبز تیره و مو های قهوه ای که باطالیی در هم آمیخته بود تضاد 

زیاد با پوستش داشت.بادیدنش احساس آرامش کردم و خود به خود لبخندی روی لبم نشست و باعث شد که آرام با صورتی 

 گ بهم نگاه کنهمن
 آرام: چته ضحی،خل شدی؟

 دستش رو از روی کولم برداشتم
 .من: نه.سالم سالمم آرام خانوم

 لبخندی زد و بلند شد.از روی تختم بلند شدم وخواستم جام رو مرتب کنم که آرزو)یکی از هم خوابگاهی هام( گفت
 چت بود بازاینقدرتوی خواب تکون میخوردی و نفس نفس میزدی؟ -

 .اَه،اَه،اَه،حالم از آدم های فضول به هم میخوره،طبق معمول با تالش فراوان سعی کردم جلو زبونم رو بگیرم و شر درست نکنم
 من: هیچی،خواب بد میدیدم
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 دهنش رو برای حرفی باز کرد که با صدای آرام حرف تو دهنش ماسید
 .ضحی چرا وایسادی؟ برو آماده شو دیگه،اآلن دیرمون میشه-

فشار آوردم یادم نیومد که چی دیر میشه!!!آرام قدمی به جلو برداش و با تاسف بهم ه گنگی بهش انداختم.هر چی به مغزمنگا

 نگاهی انداخت
 آرام: تو تا ساعت دوازده شب داشتی چی کار میکردی؟

 :ان گفتدستم رو محکم به پیشونیم کوبیدم.تازه یادم اومده بود که امروز امتحان داریم!آرام نچ نچ کن

 .زود آماده شو،دیر میرسیم بدبخت میشیما -
بدو بدو سمت کمدم رفتم و یک مانتو کرم قهوه ای، باشلوار جین قهوه ای پوشیدم،مقنعه قهوه ایم رو هم همونجور که به سمت 

 در میرفتم پوشیدم،از در خارج شدم کفشم رو پام کردم و گفتم
 من حاضرم،بریم؟-

 .انداخت و پقی زد زیرخندآرام نگاهی به سر تا پام 
 من:هر هر هر.چته رونی؟چرا میخندی؟

نمیدونم از چی ولی انقدر خندش گرفته بود که نمیتونست خودش رو کنترل کنه.وایساده بودم و نگاش میکردم بلکه خندش بند 

بود تبدیل رمز مایل به کبیاد وبگه که چه مرگشه،ولی هرچی بیشتر صبر میکردم بیشتر میخندید،اینقدر خندیدکه از سفید به ق

 شد!فهمیدم اگر کاری نکنم اینقدر می خنده که بمیره واسه همین خودم رو جدی گرفتم و گفتم
 مرض،چرا میخندی؟مگه چمه؟-

 به زور خودش رو جمع کرد و در حالی که اشکی که در اثر خنده زیاد تو چشاش جمع شده بود رو پاک می کرد گفت
 .هیچیت نیست -

و از کیفش در آورد و جلوی صورتم گرفت.بادیدن مقنعم خودمم خندم گرفت،نه تنها وارو بود بلکه َچپَکی )کج و وبعد آیینش ر

 کول(هم بود.سریع درش آوردم و درستش کردم و گفتم
 .حاال دیگه بریم تا دیر نشده-

 دستش رو جلوم گرفت و گفت
 مه هات رو جابه جا بستی؟خجالت بکش، مثال بیست سالته ها!چرا مث این کالس اولی ها دک-

نگاهی به دکمه های مانتوم انداختم،حق با آرام بود، همه رو جابه جا بسته بودم!همونطور که داشتم دکمه هام رودرست می 

 کردم گفتم
 !میگم چرا اینقدر بستنشون سخت بود-

 نگاه تاسف باری به صورتم کرد و گفت
 .دیونه زود باش اآلن امتحان شروع میشه ها-

 :به یاد آوردن امتحان به سرعت دکمه های مانتم رو بستم و پشت سر آرام به راه افتادم،آرام نگاهی بهم کرد وگفتبا

 دوباره همون خواب رو دیدی؟-
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خواستم جوابی بدم که موبایلش زنگ خورد.موبایل رو از تو کیفش در آورد و نگاهی به صفحش کرد،لبخندی روی لبش 

 نشست
 .آرام:علی یه

 :کنان گفتمنچ نچ 

 این داداش ماهم کار و زندگی نداره از صبح تا شب به تو زنگ میزنه؟-

 :لبخند خبیثی زد و گفت

 .حاال ازش میپرسم تا خودش جوابت رو بده-

 :با دهن باز و چشم های گرد شده بهش نگاه کردم و در حالی که به سمتش میرفتم که موبایل رو ازش بگیرم گفتم

 .کنی آرامتواین کار رو نمی -
 اما قبل از اینکه بهش برسم موبایل رو جواب داد.آروم گفتم

 .آرام نگی یا-
سرش رو به نشانه باشه تکون داد شروع به حرف زدن با علی کرد.نفسی کشیدم و از درخروجی خوابگاه خارج شدیم و کنار 

شتم نبود.تازه یادم اومد که به خاطر عجله زیاد خیابون ایستادیم.دستم رو توی جیبم بردم که موبایلم رو در بیارم،ولی هرچی گ

 :یادم رفته.داشتم به این فکر میکردم که حاال چه جوری به تاکسی زنگ بزنم که یکدفعه آرام گفت

 .هوی،توکدوم عالم سیر میکنی؟بگیر علی باهات کار داره-
 نگاهی بهش کردم

 من:موبایلم رو نیاوردم حاال چه جوری به تاکسی زنگ بزنیم؟
 چ نچی کرد و موبایلش رو دم گوشش گذاشتن

 .آرام:الو.علی جان من باید واسه تاکسی زنگ بزنم چند دقیقه دیگه بهت زنگ میزنم

-.......... 

 .آرام:باشه خداحافظ

 .بعد هم قطع کرد و به تاکسی زنگ زد

 :یل رو دستم داد و گفت.موباچند دقیقه بعد تاکسی اومد و هم زمان با اومدن تاکسی موبایل آرام هم زنگ خورد

 .بیا،جواب بده،باتو کار داره-
 همونطور که سوار میشدم موبایل رو جواب دادم

 .من:الو سالم داداشی
 علی:سالم ضحی خانوم.چه خبر؟

 .من:سالمتی،داریم میریم این امتحان آخریه رو هم بدیم که دیگه برگردیم خونه
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 علی:اوهوم،که اینطور،حالت چطوره؟
 .نمن:خوبم ممنو

 .علی:مطمئنی خوبی؟از آرام شنیدم که هرشب کابوس می بینی،تازه شنیدم از خوابگاه بیرونم نمیای و همش تو خودتی

 نگاهی به آرام کردم،اصن تو باغ نبود تصمیم گرفتم به خاطر دهن لقیش بعدا به خدمتش برسم
 .علی:الو کجا رفتی ضحی

 .من:همین جام داداش
 ؟علی:خوب،جوابم رو ندادی،چته

 ...من:هیچی،یعنی
 آه بلند و صدا داری کشیدم و گفتم

 .نمیدونم چمه-

 :علی با لحن دل سو زانه ای گفت

 .بسته ضحی اینجوری فقط خودت رو اذیت میکنی،اونا دیگه مردن و با غصه خوردن تو هم زنده نمی شن-

 :ه گفتبه سختی بغضی که گلوم رو گرفته بود رو قورت دادم،خواستم حرفی بزنم که رانند

 .خانومارسیدیم_

 .زیر لبی تشکری کردم وپیاده شدم و آرام هم پیاده شد و با راننده حساب کرد

 .علی:الوضحی،باز کجارفتی

 ...ببین علی اونایی که اینقدر راهت میگی مردن مامان وبابای من بودن،همه کسم بودن.من:جایی نرفتم

 .رو بزنمبغض دو باره گلوم رو گرفت و نذاشت ادامه حرفم 
علی:ببین ضحی جان اونا مامان و بابای منم بودن،منم اونارو دوست داشتم ولی اگه بشینم از صبح تاشب غصه بخورم اونا بر 

 می گردن؟ها!بر میگردن؟
 من:نه بر نمی گردن ولی من نمی تونم نسبت به مرگشون بی تفاوت باشم

 علی پوفی کشید و با کال فگی گفت
 .کن،خدافظاصن هر کاری میکنی ب-

 و قبل از اینکه حرفی بزنم قطع کرد.پوفی کشیدم و گوشی رو دادم دست آرام،
 آرام:چی شد؟

 :باتندی گفتم

 .هیچی به لطف دهن لقی شما-

 :نگاهی بهم کرد و گفت
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 ...ضحی جون علی خیرت رو میخواد-
 وسط حرفش پریدم وگفتم

ندارم چیز هایی رو که برات میگم به کسی بگی،حتی اگه اون من:من تو رو مثل خواهر نداشتی خودم میدونم آرام و دوست 

 .شخص برادر خودمم باشه

 باشرمندگی سرش رو پایین انداخت و گفت
 .معذرت میخوام ضحی،من فکر کردم اگه علی بدونه میتونه بهت کمک کنه-

 پوزخندی زدم و گفتم
 .من:فعال که عصبی شد و گوشی رو قطع کرد

 آرام:اِ،واسه چی؟
 .میدونم،همون بحث همیشگیمن:چه 

آرام سری تکون داد و هر دو باهم به سمت دردانشگاه به راه افتادیم و وارد دانشگاه شدیم،خداروشکر امتحان هنوز شروع 

نشده بود.نگاهی به آرام انداختم،بد جور تو فکر بود.از حرفایی که بهش زده بودم پشیمون شدم.خوب میدونستم که همه کار 

کردن حال منه.از دوسال پیش که مامان و بابام رو با هم از دست دادم آرام خیلی در حق من خواهری هاش برای خوب 

کرد،البته برادرم هم باهام بد نیست،ولی هرچی باشه اون یک دختر نیست و نمی تونه حالم رو بفهمه.بعد از مرگشون فقط یک 

گفت آرام رو دوست داره و می خواد با هاش ازدواج کنه،ولی  بار از ته دل خندیدم،اونم یک سال پیش بود،وقتی که علی بهم

اون خبر فقط برای چند ثانیه شادم کرد و با به یاد آوردن اینکه مامان و بابا چه قدر منتظر یه همچین روزی بودن بغضم ترکید 

 تا مدتی باهام قهر بود،یادمه و تا میتونستم گریه کردم،اونم وقتی دید به جای خوشحالی دارم گریه میکنم خیلی ناراحت شد و

باهام حرف نزد تاوقتی که بهش خبردادم که باآرام صحبت کردم و اونم قبول کرده که بریم خاستگاری،علی هم خوش حال شد 

 .و کلی قربون صدقم رفت و به کل یادش رفت که با هام قهر بوده

 *** 
 باصدایی به خودم اومدم

 خانم یاسری مشکلی پیش اومده؟-
رو به سمت صدا برگردوندم،مراقب امتحان بود! خیلی تعجب کردم.اصن کی اومدیم سر جلسه؟چرا من متوجه سرم 

 .نشدم!نگاهی به دور برم کردم همه مشغول پاسخ دادن به سواال بودن

 !نیمراقب:خانم یاسری به جای نگاه به اطرافتون امتحانتون رو بدین اآلن ربع ساعته بی حرکت نشستین و به من زل زد

 .صدای خنده های آروم هم دانشگاهی هام رو شنیدم،چیزی نگفتم وباخجالت سرم رو پایین انداختم

 صدای آرام رو از پشت سرم شنیدم
 چته ضحی؟تو چیزی گیر کردی؟-

 خیلی آروم و به طوری که کسی متوجه نشه گفتم
 .نه بلدم-
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 دوباره صدای مراقب رو شنیدم
 !خانم یاسری،خانم فرخ نژاد-

هردومون بهش نگاه کردم و بعد سرم رو پایین انداختم وشروع به پاسخ دادن به سواالت کردم.ولی انصافا عجب آدم دقیقیه این 

 !مراقبه حاال خوبه که دیشب یه خورده خوندما

******************* 

دم و بعد هم برگم رو تحویل دادم مدت کوتاهی گذشت و تقریبا همه سوال هارو جواب دادم.درواقع هرچی بلد بودم رو جواب دا

وبه محوطه دانشگاه رفتم و روی یکی از نیمکت ها منتظر آرام نشستم.چند دقیقه گذشت و هرچی صبر کردم آرام خانوم 

تشریف نیاوردن وا سه همین بلند شدم و به طرف سالن امتحان رفتم و کل سالن رو گشتم،نبود که نبود،کالفه پوفی کشیدم وبه 

وجی سالن حرکت کردم.داشتم از در خارج می شدم که به یکی بر خورد کردم و هردومون افتادیم رو زمین،سرم سمت در خر

 :رو باال آوردم تا چیزی بهش بگم که با دیدن آرام حرفم رو خوردم و بلند شدم وبعد هم آرام رو بلند کردم وبا کالفگی گفتم

 آرام معلومه کجایی؟-

 قدر دنبالت گشتم؟توکجابودی ضحی؟ میدونی چه -

 !اتفاقا منم داشتم دنبالت می گشتم-
 آرام سرش رو کج کرد و به صورتم نگاهی انداخت و بعد دستم رو کشید و گفت

 .ولکن دیگه،بیا بریم که خیلی کار داریم-

 رام موبایلشدستم رو از دستش بیرون کشیدم وهم قدم باهاش به سمت در خروجی دانشگاه راه افتادم،همون طور که میرفتیم آ

 رو در آورد و به تاکسی زنگ زد و بعد از اتمام تماسش با شرمندگی به صورتم نگاه کرد و گفت
 .معذرت میخوام ضحی،نباید به علی میگفتم-

 لبخندی زدم وسرم رو به زیر انداختم وگفتم
 .نه آبجی،من معذرت میخوام،یکم به هم ریخته بودم.نباید اینجوری با هات حرف میزدم-
 ام لبخند به لب گفتآر
 .اشکال نداره،درک میکن-

 .11:30آه بلندی کشیدم و به ساعتم نگاه کردم.
 من:آرام بلیط قطار واسه ساعت چنده؟

 .آرام:ساعت دو

 .من:اوهوم

 .همون لحظه تاکسی هم اومدوهر دو سوار شدیم

**************** 
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 رو بازکردم و رو تختم دراز کشیدموارد خواب گاه شدم و بی توجه به اطرافم دکمه های مانتوم 
 .من:آخیش،باآلخره امتحانا تموم شد

 آرام بالشش رو برداشت و همونطورکه به سمتم پرت میکرد گفت

 .پاشو تنبل خوبه میدونی ساعت دو بلیط داریما-

 .نگاه کردم روی تخت نشستمو به دور و برم نگاهی انداختم.به جز ماکسی تو خوابگاه نبود،باناراحتی به صورت آرام

 آرام:چته؟

  .من:میدونی چیه آرام،اصال دوست ندارم برگردم بندر انزلی

 باتجب بهم ناگاهی انداخت وبعد،اومدو کنارم روی تخت نشست
 آرام:آخه چرا ضحی؟

 آهی کشیدم و گفتم
 ..هر بار که بر میگردم اونجا حالم بد تر میشه،تمام خاطراتم میاد جلو چشام و-

 بوداجازه نداد ادامه حرفم رو بزنم،آرام دستش رو روی شونم گذاشت و گفت بغضی که توی گلوم
اَه ضحی،ولکن دیگه داری زیادی به خودت سخت میگیری،ببین بااشک های تو هیچی درست نمیشه،تازشم تا کی می خوای -

 تو گذشتت زندگی کنی؟
 !سرم رو پایین انداختم،راست می گفت ولی من چه جوری میتونم فراموش کنم

 ...من:آرام روح من با مرگشون مرد و فقط یک جسم برام مونده،یک جسم تنها وبی کس

 آرام وسط حرفم پرید و با اخم گفت
 بسته ضحی،پس من و علی اینجا بوقیم؟-آرام

 ....من:نه منظورم این نبود آرا

 دوباره وسط حرف پرید
 .خوب دیگه بسته ،پاشو وسایالت رو جمع کن-

 هی بهم کردوبعد بلند شد و نگا
 .پاشو دیگه-

 باچشمانی اشکبار بهش خیره شدم
 .آرام گفتن این حرفاخیلی آسونه ولی تو که جای من نیستی و نمیدونی چی میکشم-

 آرام خم شد فشار خفیفی به شونم داد و گفت
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 یتون چی بگم؟میدونم ضحی،میدونم.ولی تو که نمیخوای تنهایی اینجا بمونی،به عالوه اگه بمونی من به برادر گرام-

و بعد از این حرف مشغول جمع کردن وسایلش شد و منم بالبخندی غمگین اشکام رو پاک کردم و به خودم تشر زدم:بسته 

ضحی،آروم باش،توباید قوی باشی، آفرین تو میتونی.ولی فکر کنم حرفام زیادی بلند بود چون سرم رو که باال آورد آرام رو 

ستش بود و باچشای اندازه توپ تنیس و دهنی که قد گاراژ واشده بود بهم نگاه میکرد.خودم رو دیدم که لباس تاه شده ای تو د

 زدم به اون راه وسری به نشونه اینکه چیه براش تکون دادم که یک دفعه از حالت تعجب خارج شد و نچ نچ کنان گفت
 !خدایا یه عقلی به این ضحی بده،خوله خوله-

مو زدم به اون راه)همون راهی که میگه:چیه من که اصن چیزی نگفتم!حاال الکی مثال چیزی نگاهی بهش کردم و دوباره خود

نگفته بودما!!!(وقتی دیدم داره بهم نیش خند میزنه و مسخرم میکنه بابالش به سمتش حمله کردم و خواستم بزنم توی سرش که 

 و گفت خیلی مظلوم بهم نگاه کرد وبعد هم دستش رو به نشانه تسلیم باال برد
 .باشه،تسلیم،تسلیم-

 وبعد تمام تالشش رو به کار برد تا خیلی مظلوم به نظر بیاد و با همون حالت گفت
 !آخه چرا میخوای بزنیم،گـ ـناه دارما-

 بالش رو پایین آورم گفتم
 !من:اَه اَه اَه اَه،آرام دیگه ادای آدمای مظلوم رو در نیار،قیافت شبیه خر شرک می شه

 نگاه کردبا اخم بهم 
 .....خرشرک-

نمیدونم واسه چی ولی ادامه حرفش رو قورت داد و مشغول جمع کردن وسایلش شد.غلط نکنم خواست بگه داداشته بعد یادش 

 اومده شوهر خودشه!با این فکر لبخندی زدم که آرام بهم نگاه کرد و گفت
 چته دیونه؟چرا می خندی؟؟-

 دم هلم داد و گفتاین مجسمه بهش نگاه میکردم که به سمت کم
 .به جای اینکه وایسی و منو نگاه کنی برو وسایلت رو جمع کن تادیر نشده-

 .من:آرام اصن حوسله ندارم

 آرام:دوباره چته؟
سعی کردم خودمو کنترل کنم،به همین دلیل هیچی آرومی گفتم و مشغول جمع کردن وسایلم شدم.همش سعی میکردم خودم رو 

د،باشنیدن اسم بندرانزلی چهره های مهربونشون جلو چشمم میومدوباعث می شد که جای به زور راضی کنم ولی نمیش

 خالیشون رو بیشتر حس کنم.همونطور که لباسام رو تا میزدم گفتم
 .من:آرام
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 .آرام:اوهوم

 لباس تا شده رو تو چمدون گذاشتم و رو به آرام گفتم
 .میدونی چیه آرام،وقتی اصفهانم کمتر حس ناراحتی میکنم-

 لباسی که تو دستش بود رو انداخت و به سمتم اوم و منو در آغوش کشید و گفت
 آخه خواهر من ماکه نمیتونیم اینجا بمونیم تازه مگه تو دلت واسه داداشت تنگ نشده؟-

 همونطور که آه میکشیدم گفتم
 .چرا خیلی تنگ شده-

 از آغوشش بیرون اومدم و با تاسف ادامه دادم
 .با کارام و حرفام فقط عصبیش میکنمولی چه فایده،من -

 آرام نگاهی بهم کرد و گفت
ضحی خودت میدونی که خیلی دوستت داره،فقط یکم درکش کن،همین اندازه که برای تو سخت بوده واسه اونم بوده،یکم،فقط -

 .یکم بفهمش خب

 سرم رو به زیر انداختم و گفتم
 .وب بعضی وقتا درکش برام مشکل میشه و اصال نمیفهممشمنم خیلی دوستش دارم، داداشمه ،تنها کسمه، ولی خ-

 .آرام خواست چیزی بگه که در خوابگاه واشد و آرزو اومد داخل

 .آرزو:آخیش باآلخره تموم شد

 نگاهی بهش کردم وبعد زمزمه وار در گوش آرام گفتم
 .بیا وسایل هارو جمع کنیم-

 که به سمت ساکش میرفت چشمکی زد و گفت سرش رو به نشانه تعیید حرفم تکون داد و بعد در حالی
 .بقیش رو بذار واسه بعد-

 لبخندی زدم و دوباره مشغول شدم.آرزو در حالی که رو تختش می چرخید گفت
 هی،شماها امروز میخواین برین؟-

 رفتم.آرامدهنم رو وا کردم که بهش بگم به تو هیچ ربطی نداره ولی با چشم غره ای که آرام برام رفت تصمیم به سکوت گ

 بالبخندی زورکی و مصنوعی گفت
 .بله امروز میریم-
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 .سری تکون داد و ساکت شد.ما دوتاهم در سکوت مشغول جمع کردن بقیه وسایل هامون شدیم

**************** 

 در ساکم رو بستم
 .من:آخیش باآلخره تموم شد

 آرام نگاهی به ساعت موچیش کرد و گفت
 .یکه ها!زود زنگ بزن یه چیزی بیارن بخوریماُه اُه اُه،ساعت یه ربع به -

باشه ای گفتم و موبایلم رو برداشتم و به رستوران زنگ زدم.ربع ساعتی که گذشت غذا هامونو آوردن و بعد از پهن کردن 

 .سفره مشغول خوردن شدیم

 درحالی که سر ظرفم رو باز میکردم گفتم
 !میگم آرام خوب شد که این آرزو رفت بیرونا-

 ه گفتباخند
 .آره خوب شد که رفت-

 وبعد با جدیت گفت
 .خوب دیگه،وللش،غذا تو بخور که دیر میشه-

برو بابایی بهش گفتم و مشغول خوردن شدم وتا آخر غذام رو باسکوت و خیلی ریاکس خوردم.آرام هم مرطب بهم نگاه می 

 .کرد و میگفت:زود، زود، دیرمون شد

یدونم چرا؟!(بآلخره پس از نیم ساعت غذام رو خوردم و بازم خیلی ریلکس لباسام رو من هم انگار نه انگار)کال رو مغزم،نم

 !پوشیدم و خیلی آروم ازدر خارج شدم،پشت در آرام رودیدم که از عصبانیت هم رنگ لبو شده بود

 .آرام:وای الهی جون مرگ نشی ضحی،ربع ساعت بیشتر وقت نداریما

 .شونه ای براش باال انداختم

 ست،به تاکسی زنگ زدی؟من:مهم نی
 .آرام:بله زنگ زدم بانو

از حرفش خندم گرفت به همین علت دستم رو جلو دهنم گذاشتم و شروع کردم به خندیدن و آرام هم همون طور که بهم چشم 

 غره می رفت گفت
 اگه دیر رسیدیم چی؟-
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 لبخند خبیثی زدم و با شیطنت گفتم
 !نگران نباش فوقش یک روز دیر تر می بینیش-

 خواست کتکم بزنه که صدای بوق تاکسی اومد،تنه ای بهم زد و در حالی که به سمت در میرفت گفت
 .بعدا به خدمتت میرسم ضحی-

لبخندی حرص دراری زدم و از در خوابگاه خارج شده و سوار تاکسی شدم.تا ایستگاه قطار هیچی نگفتم و مشغول تماشای 

 .ستگاه رسیدیم.بعد از حساب کردن با تاکسی چمدون به دست وارد ایستگاه شدیمبیرون شدم و ده دقیقه ای که گذشت به ای

**************** 

 !آرام:حاال دیدی چیکار کردی ضحی؟چه قدر بهت گفتم زود باش،چه قدر گفتم

 پوفی کشیدم و گفتم
 باشه،باشه حاال که به قطار رسیدیم، واسه چی اینقدر غر میزنی؟-

 مو بعد جوری که نشنوه گفت
 !بیچاره داداشم که مجبور توی غرغرو رو تحمل کنه-

 با آرنج ضربه محکمی به پهلوم زد
 .خفه شو ضحی،من که از تو بهترم-

 پهلوم رو با دستم مالوندم
 .من:مگه مرض داری،واسه چی میزنی؟دروغ که نگفتم

د،منم به دنبالش به راه افتادم.حق آرام چشم غره ای بهم رفت و چمدون به دست در راه روی قطار حرکت کرد و ازم دور ش

 .داشت اینقدر طولش دادم که نزدیک بود از قطار جابمونیم!نگاهی به باالی در کوپه کردم،کوپه شماره شش

 .آهان آرام،اینم کوپه شماره شش-

ا نشسته آرام وایساد ونگاهی به کوپه انداخت و بعد در رو واکرد و وارد کوپه شدیم.یک پیرزن و یک خانم جوان اونج

 .بودن،سالم کردیم و چمدون ها رو گوشه ای گذاشتیم،من کنار پنجره و آرام هم کنارم نشست و هر دو در سکوت فرو رفتیم

**************** 

حدود یک ساعت از حرکت قطار گذشته بود،از وقتی سوار قطار شدیم هیچ حرفی بین مون رد و بدل نشده بود،دیگه داشتم 

تابه آرام چیزی بگم که دیدم خوابیده،دلم نیومد بیدارش کنم به همین خاطر روم رو برگردوندم تا خودم رو خسته میشدم،برگشتم 

سرگرم مشاهده طبیعت کنم و بدون اینکه بخوام به گذشته برگشتم،عقب و عقب رفتم و روی هجده سالگیم وایسادم.دقیق همون 
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ا رفته بودن بیرون و من هم تو اتاق داداشم بودم،هردومون به صفحه روزی که می خواستم نتایج کنکور رو ببینم.مامان و باب

لپ تاپ چشم دوخته و منتظر بودیم که سایت باز کنه و نتایج رو ببینیم، چشام بسته بودم و هرچی سوره از قرآن حفظ بودم رو 

صدای هیجان زده علی به خودم میخوندم و مرطب خداخدا می کردم که با آرم یه جای خوب قبول شیم.مشغول دعا بودم که با 

 .اومدم

 .ضحی،قبول شدی،قبول شدی-

با خوش حالی چشام رو باز کردم و با ناباوری به صفحه لپ تاپ خیره شدم راست می گفت رشته معماری دانشگاه اصفهان 

دادم  تماس گرفتم و بهش خبرقبول شده بودم.باشادی باال و پایین پریدم وسریع موبایلم رو که روی میز بود برداشتم و با آرام 

 که دانشگاه اصفهان قبول شدم.اونم باشادی گفت
 .منم همینطور ضحی،حاال میتونیم تو دانشگاه هم باهم باشیم-

و بعد کلی برنامه ریختیم و ذوق کردیم.وقتی موبایلم رو قطع کردم علی رو دیدم که دست به سینه مقابلم ایستاده بود،وقتی دید 

 ردم با خوش رویی و خنده بهم گفتموبایل رو قطع ک
 بهتر نبود اول به مامان و بابا میگفتی؟-

 خندیدم و به سمتش رفتم،مقابلش ایستادم
 .به اونا که حضوری عرض میکنم داداشی-

سری برام تکون داد و شغول خاموش کردن لپ تاپش شد.اون زمان خیلی باهم رابطه خوبی داشتیم،البته اآلن هم باهم بد نیستیم 

ولی به خوبی قبل هم نیستیم. از دو ران بچگی ما تا حاال با هیچ کس به جز صمیمی ترین دوست بابا یعنی عمو سامان)بابای 

عمو سامان و خاله سحر رو مثل عمو و خاله واقعی خودم دوست داشتم و با هم خیلی ار تباط آرام(در ارتباط نبودیم.من

و منتظر بودم که مامان و بابام برگردن و بهشون بگم که قبول شدم ولی هرچی داشتیم.اون روز همش تو خونه راه میرفتم 

زمان به سرعت می گذشت ولی خبری از مامان و بابا  ...صبر می کردم هیچ خبری نمی شد.یک ساعت،دوساعت،سه ساعت

گ خورد.باشادی بهش نشد،هرچی زنگ میزدیم در دسترس نبودن.دیگه واقعا نگران شده بودم که یک دفعه موبایل علی زن

 نگاه کردم و گفتم 
 مامانه؟-

 .علی:نه،عمو سامانه

با تعجب به علی که کنار اپن آشپزخونه ایستاده بود نگاه کردم که یک دفعه ناراحتی رو توی چهره علی دیدم و دلم پایین ریخت 

 .و به سمتش دویدم

 من:چیشد داداشی؟
 علی در حالی که موبایل رو قطع میکرد گفت
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 .که مامان و بابا تصادف کردن و تو بیمارستاننگفت -

 پاهام سست شد و روی زمین زانو زدم و با بهت گفتم
 چی؟-

 کنارم زانو زد و دستش رو روی شونم گذاشت و با صدایی که از ته چاه بیرون می اومد گفت
 .نمیدونم،گفت که آماده باشیم میاد دنبالمون-

 .ونستم حرف بزنمبا چشمانی اشک بار بهش نگاه کردم و نت

چند لحظه ای در سکوت گذشت که علی به خودش اومد و من رو به زور فرستاد تا آماده شم ومدت کوتاهی بعد از حاظر شدنم 

عمو سامان اومد و مارو سوار ماشین کرد و با خودش به بیمارستان برد، چشای سرخ عمو سامان خبر از اتفاقات خوبی نمیداد 

 سیدمواسه همین مرطب می پر 

 .عمو چیشده،چه بالیی سر مامان و بابام اومده-

و همزمان با حرفام اشک میریختم،اینقدر آب غوره گرفتم و پشت سر هم از عمو سوال پرسیدم که علی عصبی شد و سرم داد 

یه رکشید و گفت که خفه شم و من هم با شنیدن صدای عصبیش دهنم رو بستم و تا خود بیمارستان جوری که کسی نشنوه گ

کردم.عموسامان داخل بیمارستان پارک کرد و منو علی بدون لحظه ای مکث وبا سرعت تمام وارد بیمارستان شدیم،عموسامان 

هم پشت سرمون وارد شد و به بخش پذیرش رفت،چیزی گفت و بعد به منو علی اشاره کرد که دنبالش بریم،هیچ حس خوبی 

c شیدم تا اینکه دربخشنداشتم و خودم رو به زور به دنبال عمو می ک .c .u  ایستادیم،عمو گفت که باید همونجا بمونیم تا دکتر

بیاد.اون چند دقیقه برام بهاندازه یک سال گذشت،همش نذر نیاز می کردم که حالشون خوب باشه و در همون لحظه دکتر 

 چاه بیرون میومد گفتباسری پایین از بخش خارج شد هر سه به سمت دکتر هجوم بردیم،علی با صدایی که از ته 

 دکتر خواهش میکنم بگید حالشون چه طوره؟-

 دکتر بدون اینکه سرش رو باال بیاره با تاسف گفت
 .هردو شون فوت شدن-

باشنیدن این حرف دنیا دور سرم چرخید،قلبم برای یک لحظه ایستاد و پاهام شل شد وروی زمین افتادم،قطره ای اشک از 

رد آرومم کنه ولی انگار هیچی نمیشنیدم و همه چی برام گنگ گنگ بود که یک دفعه گرمای چشام خارج شد، عمو سعی می ک

 آغوشی رو حس کردم که باعث شد از گنگی بیرون بیام و صدای بغض آلودش رو بشنوم

 .علی:بلند شو آبجی،بلند شو

قرمز و پر از اشک شده بود و  سرم رو باال آوردم و بانگاهی پر از عجز و درد بهش نگاه کردم،چشمای عسلی خوش رنگش

در تالش بود که جلوی خروج اشکاش رو بگیره،اما بادیدن نگاه من تالشش بیفایده موند و قطره اشکی از گوشه چشمش خارج 

 شد،با بغض بهش گفتم



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر snow80 | کابوسی از بیداریرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 18 

 دیدی داداشی،دیدی قبل از اینکه خبر قبولیم رو بهشون بدم رفتن،دیدی؟-

 گرفت و با بغض گفت با شنیدن حرفم سرم رو محکم توی آغوشش
 .آروم باش آبجی،آروم باش-

اون شب به زور خاله سحر و آرام که دقایقی بعد از مرگ مامان و بابام به بیمارستان اومده بودن از بیمارستان بیرون اومدم 

گذشت و  وسوار ماشین عمو شدم وعمو مارو به خونه خودش برد.اون روز ها برای من که فقط هجده سالم بود خیلی سخت می

هر روزم بد تر از روز قبل بود،از اون روز دیگه طعم خوشی و لذت از زندگی رو نچشیدم.البته آرام همش کنارم بود و سعی 

در شاد کردنم داشت و این کارش باعث شده بود که حس کنم یک خواهر راز دار و مهربون دارم،داداشم هم بعد از مرگ 

ز همیشه پیشم بودوسعی میکرد آروم کردنه ولی به خاطر فشاری که مرگ مامان و بابا مامان و بابا تقریبا عوض شد،بیشتر ا

بهش وارد کرده بود با هر بار آب غروه گرفتنم یا شنیدن اسم مامان و بابا از زبونم عصبی می شد و سرم داد میزد و همین 

و خودش رو از افسرد گی دربیاره خونه رو باعث شده بود که دیگه مثل قبل دوستش نداشته باشم،علی حتی برای اینکه من 

فروخت و خونه ای در همسایگی عمو سامان گرفت و به مخالفت های من با کارشم کوچک ترین محلی نذاشت،البته کارش 

آنچنان هم بد نبود چون به مرور زمان رفت و آمد های آرام باعث شد دوباره یادم بیاد که خندیدن چه حسی داره.همه چی داشت 

 ..... ر میشدکه چند ماه قبل کابوس هام شروع شد و همون یک ضره آرامشی که به دست آورده بودم رو هم از دست دادم وبهت

************ 

 با صدای آرام به خودم اومدم
 ضحی خوبی؟-

 اشکام رو پاک کردم و با لبخند تلخی گفتم
 .خوبم-

ا موبایلش شد،منم که دیدم دیگه خیلی خستم روی تخت دراز کشیدم سری به نشانه تایید تکون داد و بی حرف مشغول ور رفتن ب

 .طولی نکشید که به خواب رفتم

******************* 

باز هم همون جنگل،اما اینبار باالی کوه بودم و داشتم به روستای پایین کوه نگاه میکردم که یک دفعه صدای خنده های شیرین 

صدا برگر دوندم و همون دختر بچه رو دیدم که در خالف جهتم در حال باال و پایین و کودکانه ای روشنیدم،روم رو به سمت 

پریدن و تالش برای گرفتن پروانه بود،این باربدون ترس از چهره بیش از حد سفیدش به سمتش رفتم تا ازش بپرسم کیه و از 

اشتنی روش رو به سمتم برگر دوندو جون من چی میخواد، که یک دفعه نگاهم رو حس کرد و با لبخندی شیرین و دوست د

 گفت
 تو ضحی هستی؟-
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 بله من ضحام ولی توکی هستی؟ازم چی میخوای؟چرامرطب به خوابم میای؟-

باشنیدن حرفام لبخند روی لبهاش ماسید و با چشمانی ترسیده بهم نگاه کرد و دهنش رو واسه گفتن حرفی باز کرد و قبل از 

یرش از مقابلم محو شد و طولی نکشید که سر گیجه گرفتم و با چشمانی بسته روی اینکه کالمی از دهنش خارج بشه تصو

زمین زانو زدم.سرگیجم که برطرفشد چشمام رو باز کردم و به دور و برم نگاه کردم.باز هم توی جنگل بودم اما نه اونجایی 

اومدم و به سمتی که صدا ازش میومد نگاه که چند لحظه پیش ایستاده بودم.محو تماشای جنگل بودم که باصدای جیغی به خودم 

کردم،یه جای عجیب،درختانی شبیه به درختای بقیه قسمت های جنگل با این تفاوت که درختاش اونقدر زیاد و نزدیک به هم 

بودن که مانع از رسیدن نور خورشید به زمین میشدن،با بهت به ظلمتی که درون اون قسمت حکم فرما بود خیره شده بودم که 

دوباره صدای جیغی رو شنیدم،بادقت به مکانی که صدا ازش میومد نگاه کردم و متوجه همون دختر بچه شدم که داشت با 

چشمای ملتمس ترسیدش بهم نگاه میکرد و در تالش بود که از حصار دستانی که اون رو به داخل تاریکی وهم انگیز جنگل 

و قتی دید تقال و تالش هیچ فایده ای نداره با عجز جیغ کشید و ازم کمک  هدایت میکردن آزاد شه.دختر بچه دقایقی تقال کرد

خواست،دلم براش میسوخت و دوست داشتم نجاتش بدم ولی دست و پاهام کامال قفل شده بود و فقط میتونستم نظاره گر برده 

فرو  دختر بچه درون تاریکی شدنش توسط دست هایی که به دلیل تاریکی نمیدونستم مطعلق به کیه باشم و طولی نکشید که

 .رفت و بعد مثل دفعه های قبل صدای مظلوم و ملتمسش در مغزم اکو شد و از خواب پریدم

****************** 

 .چشمام رو باز کردم وآرام رو دیدم که با چهره ای نگران مقابلم ایستاده بود

 آرام:خوبی ضحی؟
 ند و عمیق نفس میکشیدم گفتمدستم رو روی پیشونیم گذاشتم و در حالی که تند ت

 .آره،خوبم-

 آرم:باز داشتی کابوس می دیدی؟
 پوفی کشیدم و گفتم

 .آره،انگار ما شانس خواب نداریم-

 آرام نیشخندی زد و گفت
 .پاشو بریم،رسیدیما-

 من:اِ،جدی؟
 بهم نگاهی کرد بعد گفت

 .پاشو دیگه-

دیم و بعد از گرفتن تاکسی به هتلی رفتیم که عمو سامان از قبل به باشه ای گفتم بعد از برداشتن چمدونم از قطار بیرون اوم
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صورت تلفنی برامون رزرو کرده بود.به هتل که رسیدیم آرام پول تاکسی رو حساب کرد و وارد شدیم و مستقیم به بخش 

 .پذیرش رفتیم

 آرام:سالم،ببخشید خانم میشه کلید اتاق رو بدید؟
 مسئول پذیرش:از قبل رزرو کردین؟

 .آرام:بله،به اسم آقای فرخنژاد

 مسئول پذیرش کامپیوتر رو چک کرد و بعد در حالی که کلید رو به آرام میداد گفت
 .۲۱۵بله بفرمایید خانوم،طبقه سوم اتاق شماره -

ذارو غتشکر کردیم بعد از رفتن به اتاقمون بارستورانی که شمارش بشت در اتاق درج شده بود تماس گرفتیم و دقایقی بعد 

برامون آودن،موقع خوردن غذا نگاهی کلی به اتاق انداختم.یک اتاق تقریبا بزرگ،با دوتا تخت خواب یک نفره که ست کرم 

قهوه ای داشت،یک حموم و دست شویی و یک آشپزخونه کوچولو.جای جالب و مناسب برای خوابیدن بود.غذامونو که خوردیم 

 .بی هیچ وقفی به سمت تخت هجوم بردیم

 .ام:ضحی زود بخواب که فردا ساعت شش صبح پرواز داریمآر

 .من:باشه اگه تو هیچی نگی من میخوابم

 .خندید و استثناعا چیزی نگفت،موبایلم رو روی ساعت پنج صبح تنظیم کردم وسرم به بالش نرسیده خوابم برد

***************** 

کردم و بعد روی تخت نشستم و چشمام رو مالوند و بعد از کش باصدای آالرم مبایلم از خواب بیدار شدم، موبایل رو خاموش 

قوس دادن بدنم به دست شویی رفتم و آبی به صورتم زدم.وقتی از دست شویی بیرون اومدم آرام رو دیدم که مشغول جمع 

 .کردن جانمازش بود

 .من:قبول باشه آبجی

 نگاهی بهم کرد و بعد بالبخند گفت
 .قبول حق-

وبعد از خشک کردن صورتم وضو گرفتم و برای نماز آماده شدم.باخوندن نماز آرامش عجیبی بهم القا شد و  متقابال لبخند زدم

برای یک لحظه همه نا راحتی هام رو فراموش کردم،انگار قلبم از هر چیزی جز خدا خالی شده بود و خودم رو با خدای 

در حالی که نفس عمیق میکشیدم جانماز رو جمع کردم و به  بزرگ ومهربونم تنها میدیدم،شکر نمازم رو به جا آوردم و بعد

 .سمت تخت رفتم و بالبخند مشغول مرطب کردنش شدم

 آرام:عجیبا غریبا!چی شده که ضحی خانوم اینقدر شاده؟
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 باخنده گفتم
 آرام باورت میشه دیشب کابوس ندیدم؟-

 .نمیبینی آرام:آره،چرا باورم نشه،اگه یکم کمتر غصه بخوری دیگه اصال کابوس

 از حرف بی ربطش خیلی زورم گرفت،پوفی کشیدم گفتم
 آرام واسه چی شاد باشم؟به کجای این زندگی بخندم؟به مامان و بابای نداشتم یا رابطه عالیم با داداشم؟-

 .سرش رو پایین انداخت و توفکر فرو رفت.به خودم اومدم و فهمیدم که زیاده روی کردم

 ...ه عامن:حاال زیاد مهم نیست دیگ

 وسط حرفم پرید و گفت
 علی بامن،دیگه چی؟-

 پوز خندی زدم
 آخه تو چه طوری میخوای اخالقش رو عوض کنی؟-

 چشمکی زد و گفت
 .حاال اوناش دیگه خصوصیه-

 شونه هام رو باال انداختم و نچ،نچ کنان گفتم
 !نمیدونستم داداشم اینقدر زن ذلیله-

.آخی گفتم و دستم رو مالش دادم و بهش نگاه کردم.صورتش مثل لبو سرخ شده به سمتم اومد و مشت محکمی به بازوم زد

 بود،از بین دندونای کلید شدش گفت
 .هیچم که اینطور نیست،فقط بلدم چه جوری با هاش حرف بزنم اگه نمی خوای هم کاری نمی کنم-

 من:باشه،باشه،شوخی کردم بابا،چرا جدی میگیری؟

 کرد و گفتبا نفس عمیقی خودش رو آروم 

 .لطفا دیگه ازاین شوخی ها نکن،یکی بشنوه فکر میکنه داری جدی حرف می زنیا-

 سرم رو با ناراحتی پایین انداختم و گفتم
 .ببخشید که ناراحتت کردم،منظوری نداشتم-

 آرام دستش رو روی شونم گذاشت
 .حاال ناراحت نشو،مهم نیست-
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 وبعد لبخند ملیحی زد 
 .ون نشودهبرو آماده شو تا دیرم-

 .باشه ای گفتم و حاضر شدم

************* 

نگاهی به ساعت موچیم کردم.ساعت شش و ربع بود و هنوز هواپیما نیومده بود.خدا این آرامو خفه نکنه هی بهش می گم عجله 

 م روی شکمم ونکنا ولی کو گوش شنوا،ساعت پنج و نیم منو آورده اینجا نشونده که از هواپیما جامی مونیم.دستم رو گذاشت

 روبه آرام که دستش رو زیر چونش گذاشته بود و با کال فگی با بند کیفش بازی میکرد گفتم
 .حاال دیدی آرام خانوم،الکی عجله کردی نذاشتی صبحونه هم بخورم-

 .آرام:ای کارد بخوره اون شکمتو ضحی،یه روزم صبحونه نخور

 .بلند شدیم و به سمت هواپیما که تازه فرود اومده بود رفتیم وسوار شدیمخواست بهش جواب بدم که با چیزی که پیج شد هر دو 

شدم و موبایل رو روشن کردم و به ساعتش حدود یک ساعت بعد هواپیما در فرودگاه بندر انزلی فرود اومد،از هواپیما خارج

که یک دفعه متوجه شدم که داره  نگاهی انداختم،ساعت هفت و پانزده دقیقه بود،صفحش رو خاموش کردم تا بذارمش تو جیبم

 .زنگ میخوره

 .به صفحش نگاهی کردم،علی بود.تماس رو وصل کردم و موبایل رو در گوشم گذاشتم

 .من:بله

 .علی:الو سالم ضحی،کجایید

 .من:سالم داداشی،فرودگاهیم،تازه رسیدیم

 .علی:آهان پس تا پنج دقیقه دیگه اونجام

 .من:باشه،خداحافظ

 .علی:خداحافظ

 .موبایل رو قطع کردم و توی جیبم گذاشتم،بعد هم به همراه آرام وارد بخش انتظار شدیم و روی یکی از صندلی ها نشستیم

 آرام:علی گفت کی میاد؟
 .من:گفت پنج دقیقه دیگه اینجاست

ذاشتم.چند اوهومی گفت و بعد مشغول بازی کردن با انگشتاش شد منمبی حوصله دستام رو به هم گره زدم و روی چشام گ
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دقیقه ای به همین منوال در سکوت گذشت که یک دفعه متوجه صدای پیام موبایلم شدم،از توی جیبم درش آوردم و بهش نگاه 

 .کردم

 .علی:ما بیرون منتظریم زود بیاین

 موبایل رو توی جیبم انداختمو روبه آرام گفتم

 .پاشو که منتظرن-

ودگاه خارج شدیم و به سمت ماشین عمو سامان رفتیم و بعد از سالم با عمو و نگاهی بهم کرد و بعد بلند شد و باهم از فر

خاله و علی سوار شدیم.توی راه همش داشتم به رفتارهای بیش از حد سردعلی با خودم فکر میکردم و مرطب میگفتم که 

این موضوع فکر میکردم که نکنه به خاطر آخرین صحبتمون هنوز ناراحته و قهر کرده!مرطب ناخون هام رو میجویدم و به 

 یک دفعه آرام با آرنجش ضربه ای به دستم زد و بعد آروم گفت

 هی،چته ضحی؟-

 دستم رو مالش دادم و گفتم
 .آرام تو نمی دونی علی چشه؟خیلی با هام خشک برخورد کرد-

ن نشسته بود حرف تو آرام دهنش رو برای حرفی باز کرد که با صدای علی که روی صندلی کمک راننده وکنار عمو ساما

 .دهنش ماسید

 .علی:من خوبم و در ضمن با کسی هم مشکلی ندارم

 و بعد روش رو به سمتم برگردوند خیلی جدی گفت
 .شما هم اگه مشکلی داری به خودم بگو تا جوابت رو بدم-

 .بی حرف سرم رو پایین انداختم

 .عمو سامان:علی اذیتش نکن

 .مشغول تماشای بیرون شد علی با حرف عمو روش رو ازم گرفت و

************** 

چمدونم رو گوشه اتاق انداختم و بعد از باز کردن دکمه های مانتوم خودم رو روی تخت انداختم که کمی بخوابم ولی شکمم 

ز او چیزی برای خوردن گیر بیارم اما وقتی داشتم  اونقدر قار و قور کرد که نذاشت،کالفه بلند شدم که به آشپزخونه برم

 .کنار در اتاق علی ردم میشدم حرفاشون جذبم کرد و گرسنگی یادم رفت

 .آرام:میدونی چیه علی،تو این یک سالی که با تو ازدواج کردم فهمیدم که خیلی بد اخالقی
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 .صدای علی رو از پشت در شنیدم

 .واسه چی؟من که تا حاال حتی یک بار هم باتو تند یا بلند حرف نزدم-

 .با ضحی خیلی بد رفتار میکنی،یکم خودت رو بهش نزدیک کن،علی اون به یه برادر نیاز دارهآرام:من نه،ولی 

 علی باصدایی عصبی که سعی داشت کنترلش کنه گفت
 !آرام میشه بگی چه جوری خودم رو بهش نزدیک کنم وقتی که باهام هیچ گونه صمیمیتی نداره-

شدم.راست می گفت من بعد از مرگ مامان و بابا هیچ وقت اون صمیمیت باشنیدن حرفش کمی از رفتار های خودم شرمنده 

 .قبل رو باعلی نداشتم

 آرام خیلی آروم گفت
تقسیر خودته،اون موقعی که با هات درد و دل میکرد با سر و صداهات از خودت روندیش باید فکر اینجاش رو هم می -

 .کردی

ر داری که تو بیست و یک سالگیش مامان و باباش رو باهم از دست علی:آرام تو درست میگی،ولی چه انتظاری از یک پس

میده،آرام تو خودت خوب میدونی که چه قدر ضحی رو دوست دارم،ولی اون بعضی اوقات حرف هایی میزنه که عصبیم 

 .میکنه

 .آرام:علی من تو این مدت خیلی با ضحی صحبت کردم

 علی:خوب،چی گفت؟
 .تر رفتار کنی شرط میبندم اونم عوض میشه آرام:اگه فقط یکم باهاش مهربون

 .علی:باشه سعی میکنم

این بار صداش از نزدیکای در شنیدم،به همین خاطر تصمیم گرفتم قبل از اینکه بفهمه فالگوش وایسادم به آشپزخونه برم اما 

 .با حرف آخرش کنجکاو شدم و سر جام وایسادم

ی ضحی با یک روانشاس صحبت کردم، بهم گفت که یک مسافرت خیلی علی:راستی آرام،من در باره کابوس ها و افسردگ

 .واسش خوبه

جان!چی شد؟یا حضرت عباس)ع( همینو کم داشتیم.دلم میخواست همون موقع در اتاق رو باز کنم بگم که من بمیرم هم 

 مسافرت نمیام که آرام حرف دلم رو زد
 .ال با مسافرت حال نمیکنهآرام:چی؟مسافرت!اما علی تو خودت خوب میدونی که ضحی اص

 .علی:مگه دست خودشه حال نکنه،کاری میکنم که حال کنه.تازه مادوتا تنها که نمی خوایم بریم،تو هم باهامون میای
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 .آرام:اما من شرط میبندم که میگه نمیاد،تازه به احتمال پنجاه و دو درصد بابام اجازه نمیده که بیام

 .حی هم دست خودش نیست که بخواد بیاد یا نهعلی:تو نگران عمو نباش،اون بامن،ض

 آرام:منظورت چیه؟این جوری می خوای رفتارت رو باهاش بهتر کنی؟
 .علی:آرام جان،توی بعضی از مسائل اگه ضحی رو مجبور کنی به نفع خودش تموم میشه

و یک پرتقال برداشتم و حرف علی آخرین حرفی بود که شنیدم و بعد بدون توجه به بقیه حرفاشون به آشپزخونه رفتم 

همونطور که پوست میگرفتم توذهنم دنبال راهی میگشتم که بتونم علی رو راضی کنم و به مسافرت نرم،اما همه راه هارو 

 .قبال برای چیز های مختلف امتحان کرده بودم و همشون بی نتیجه بود

 .توی همین فکرا بودم که صدای آرام رو شنیدم

 .ز یادت نره ها.امروآرام:خداحافظ ضحی

 من:امروز؟؟
 .علی:آره، خاله گفت امروز ظهر خونشون دعوتیم

 .من:آهان،باشه آرام یادم نمیره

 وبعد بلند شدم و به سمت آرام رفتم و روبه روش وایسادم
 .من:حاال کجاداری میری؟بمون ظهر باهم می ریم

 .حاالهم به اندازه کافی دیرشدهآرام:نه ضحی جون،وقتی به بابا گفتم میام اینجا گفت که زود برگرد،

 علی:خوب میخوای زنگ بزنم به عمو بگم؟
 .آرام:نه،ممنون دیگه باید برم،یکم خستم،میخوام استراحت کنم

 .من:خوب پس،برو

 آرام:خداحافظ
ودم و خبه اتاقم برگشتم  ما دوتا هم باهاش خداحافظی کردیم و بعد هم من به سمت آشپزخونه رفتم و بعد از خوردن پرتقالم

 .رو مشغول جمع کردن وسایلم کردم

*************** 

 .چند ساعتی که گذشت کل اتاق مرطب شد و منم که خیلی خسته بودم وسط اتاق دراز کشیدم و بازوم رو روی چشمام گذاشتم

 کم کم داشت خوابم میبرد که صدای علی رو شنیدم
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 .ضحی داری چی کار میکنی؟حاضر شو بریم-

 .بعد به زور از سر جام بلند شدم ولباس پوشیدم و به همراه علی به خونه عمو سامان رفتیم باشه ای گفتم و

************** 

 آخرین قاشق از غرمه سبزی خوش مذه خاله سحر رو خوردم و بعد با لبخند رو به خاله گفتم
 .ممنون خاله جون،خیلی خوش مذه بود-

 خاله هم متقابال بهم لبخند زد و گفت
 .نت عزیزمنوش جو-

چند دقیقه بعدش که همه غدا شونو خوردن،بلند شدم و با آرام و خاله ظرف هارو جمع کردیم و شستیم و بعد هم به اتاق 

 .نشیمن رفتیم و پیش عمو و علی نشستیم

 آرام نگاه پر مفهوم و سوالی به علی کرد.علی با دیدن نگاه آرام سرش رو تکون داد و گفت
 .باشه حاال میگم-

ر هاشون اصال برام عجیب نبود چون میدونستم که دارن راجع به چی صحبت میکنن،ولی برای اینکه لو نرم با تعجبی رفتا

 ساختگی به صورت جوگندمی روشن علی خیره شدم،نگاهش رو باال آورد و مسمم به چشمام خیره شد و گفت
 .ما تصمیم داریم بریم مسافرت-

 ی خیالی گفتمخیاری برداشتم و گازی بهش زدم و با ب

 .من:خوش بگذه

 .علی:منظورم از ما من و تو وآرامه

 به خاله و عمو که با لبخند هاشون منو به قبول کردن خواسته علی تشویق میکردن نگاه کردن و بعد خیلی جدی گفتم
 .من هیچ جانمیام،شما دوتا برین-

 .علی:بی جاکردی،وقتی من بهت میگم میای یعنی میای

 .ش کردی که من خودم می تونم واسه خودم تصمیم بگیرممن:فکر کنم فرامو

 .علی:آره،ولی تا زمانی که من زندم تو حق نداری روی حرفم حرف بزنی

 ....من:اما من نمی

 وسط حرفم پرید و با صدایی تقریبا بلند و عصبی گفت
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 .ت ادامه بدی؟تو باما میایبسته ضحی،دیگه نمیخوام چیزی در این باره بشنوم،تا کی میخوای به این افسرده بازیا-

 وبعد با داد بلندی که مو به تنم سیخ کرد گفت
 فهمیدی؟-

 همون لحظه عمو سامان با صدایی که یکم از حد معمول بلند تر شده بود روبه علی گفت
 بسته علی،چرا وقتی دوست نداره مجبورش میکنی؟-

 و بعد آروم تر گفت
همراهت بیاد مسافرت کالهمون میره توهم و به آرام هم اجازه نمیدم که اگه بخوای به ضحی زور بگی و مجبورش کنی -

 .بیاد

 .علی:اما عمو

 .عمو سامان:عمو بی عمو،اون خودش بهتر میدونه چی واسش خوبه و چی بده

 علی:عمو جان ببینید،شما خودتو این دختره لجباز رو خوب میشناسین،میدونی که زبون خوش حالیش نمیشه و حتما باید زور

 .باالی سرش باشه،به عالوه من هرچی میگم واسه خودشه

 .از حرفش خیلی ناراحت شدم.مقابلش وایسادم،با وایسادنم سرش رو باال آورد و به چشم هام خیره شد

 .من:واقعاکه،دستت درد نکنه،وقتی برادرم،تنها کسم راجع بهم اینجوری حرف می زنه برم بمیرم بهتره

 حرکت کردم و آخرین چیزی که شنیدم صدای پشیمون علی بود که بهم گفتوبعد این حرف به سمت در 
 .صبر کن ضحی،منظورم این نبود-

به حرف و لحن پشیمونش هیچ توجهی نکردم و از در خارج شدم و به سرعت کفش هام رو پشت پام انداختم وبه سمت در 

ز کردنش به وسیله دستی به عقب کشیده شدم و بعد حیاط رفتم.دستم رو روی قفل در گذاشتم که بازش کنم، ولی قبل از با

همون فرد خیلی آروم من رو به سمت خودش برگردوند،می فهمیدم که کیه واسه همین سرم رو پایین انداخته بودم، اینقدر 

 ناراحت بودم که حتی دلم نمیخواست توی چشاش نگاه کنم.با انگشتاش سرم رو باال آورد و با شرمندگی گفت
 .،عصبانی شدم یه چیزی گفتم،تو به دل نگیر دیگهببخش ضحی-

 :چیزی نگفتم، دوباره ادامه داد

ببین خودت میدونی هرچی میگم واسه خودته،به عالوه خودت گفتی که بیست سالته و بزرگ شدی.پس مثل یه آدم بزرگ -

 .باش و درک کن
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کنه بعد هم میگه حرف نزن،انگار این بشر خیلی از حرفش زورم گرفت،اونجوری شخصیتم روجلوی همه زیر پاهاش له می 

 !فرق بین بزرگ شدن و خاک تو سر بودن رو نمیدونه

 .من:میخوام برم خونه،حوصله هم ندارم بشینم به دستورات جناب عالی گوش کنم

 !بهم نگاهی کرد که فهمیدم اگه یک کلمه دیگه حرف بزنم شهیدم میکنه

 .من:اما من خستم

به خودش گرفته بود تصمیم به سکوت گرفتم و سرم رو پایین انداختم که همون گ کال فگی همبادیدن نگاهش که حاال رن

 لحظه گفت
 .ضحی لطف کن و برو داخل،اصال حوصله بحث کردن ندارم-

 .چیزی نگفتم وارد پذیرایی شدم و با کالفگی کنار آرام نشستم

 آرام:چیه،چته؟
 .من:هیچی به زور مجبورم کرد بیام تو

 .ازدستم دلخور نباش،به خدا من پیشنهاد مسافرت رو به علی ندادمآرام:ضحی 

 خیلی ریلکس یک موز برداشتم درحالی که میخوردم گفتم
 .میدونم،همه حرفاتونو شنیدم-

 آرام مشت محکمی به بازوم زد گفت
 چی؟-

ه نظرم جالب من:آی مگه مرض داری میزنی؟همینی که شنیدی،گشنم بود خواستم برم یه چیزی بخورم حرفاتون ب

 .اومد،فالگوش وایسادم

 آرام خیلی آروم در گوشم گفت
 !خیلی آشغالی ضحی،خوبه حرف شخصی نمیزدیم-

 با نیشخند گفتم
 ......منظورت از حرف شخصی-

دستش روجلو دهنم گرفت و با حرص و درحالی که با شرم به صورت عمو که خودش رو به نشنیدن زده بود نگاه میکرد 

 گفت
 .دا خفه شوضحی ترو خ-
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خواستم بهش جواب بدم که همون لحظه علی وارد خونه شد،با ورودش آرام دستش رو از جلوی دهنم برداشت و هر دو 

 .ساکت سر جامون نشستیم

************** 

 چند دقیقه ای بود که هممون در سکوت مشغول چای خوردن بودیم که یک دفعه خاله سکوت رو شکست وگفت

 مقصد تون کجاست؟خوب علی آقا حاال -

 بابه یاد آوردن حرف زور علی بدون فکر و جلوی همه گفتم
 !سر قبر من-

علی باشنیدن حرفم منفجر شد و به سمتم هجوم آورد و انگشت اشارش رو به نشانه تحدید جلوی صورتم تکون داد و با 

 عصبانیت و صدایی بلند داد زد
 .سرت میارم که مرغ های آسمون به حالت زار زار گریه کنن ضحی فقط یک بار دیگه از اینجور حرفابزنی بالیی-

 .از ترس قلبم تند تند میزد و جرعت حرف زدن رو نداشتم

 آرام:ِا،علی!این چه کاریه؟
 علی با تندی گفت

 .علی:شما لطفا نظر نده،خودم میدونم دارم چیکار میکنم

ه هم گره زد.عموهم که تاحاال به سختی خودش رو کنترل آرام دیگه چیزی نگفت و به نشانه اینکه باهاش قهره دستاش رو ب

 میکرد یک دفعه از کوره در رفت وبا اخم به علی نگاه کرد و گفت
 .بسته علی،چیکارشون داری اینقدر بهشون می پری؟بگیر بشین-

ر اندازه یک پد علی چشمی گفت وکنار عمو نشست.بهشون خیره شدم ،علی بعد از مرگ مامان و بابا به عمو تکیه کرد و به

 .دوستش داشت و بهش احترام می ذاشت و عمو هم علی رو به اندازه پسر نداشته خودش دوست داشت

 .با صدای عمو از فکر رابطه پدر و فرزندیش با علی بیرون اومدم

 .عمو:خوب بچه ها به نظرم برید نور خوبه

 من:نور؟
 .ند باری رفتیمعمو:آره دخترم نور،من اونجا یه خونه دارم و قبال هم چ

 .من:ولی ما تا حاال نور نرفتیم،مگنه

 .خاله:نه عزیزم چند سال پیش که مارفتیم نور بابات کار داشت،شماها نیومدین
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 آرام که انگار با شنیدن اسم شهرنور ذوق زده شده بود گفت
 .آرام:آره علی نور خیلی جای با صفا و خوبیه

 علی با نیشخندی گفت
 .ور اینقدر جای جالبیه که آرام خانوم به خاطرش فراموش کردن با بنده قهرنبله،بله،مثل اینکه ن-

 آرام که تازه یاد ماجرای چند دقیقه پیش اوفتاده بود گفت
 ...بدبخت خواستم بهت رحم کنم خودت خواستی م-

 علی یک دفعه دستش رو به نشانه تسلیم باال برد وگفت
 .باشه،تسلیمم ببخشید-

 .ودن روش رو ازش گرفتآرام به نشانه قهر ب

 عمو:دخترم،میشه این مسخره بازی رو تموم کنی؟
 آرام با اعتراض به عمو نگاه کرد وگفت

ِا بابا،واقعا که،چرا اینقدر از علی دفاع میکنی؟ من ازش دلخورم،هم به خاطر حرفایی که به ضحی زده هم به خاطر حرفی -

 .که به خودم زد

  .رو به خاطر من ببخششعمو:خوب...اومم،تو حاال این بار 

 آرام روبه علی گفت
 .باشه،بخشیدمت-

 علی لبخندی از سر رضایت زد که آرام با تاکید و ناز گفت
 .ولی فقط به خاطر بابای گلم-

 عمو لبخندی به روش زد و بعد روبه من که در سکوت بهشون خیره شده بودم گفت
 خوب نگفتی دخترم نظرت راجع به شهر نور چیه؟-

 زدم و گفتمپوزخند 
 مگه مهمه که من چی میخوام؟-

 علی باشنیدن حرفم باتندی گفت
 !ضحی-

 بلند شدم و گفتماز سر جام
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 .من نمی دونم عمو جون-

 وبعد بادست به علی اشاره کردم و ادامه دادم
 .از ایشون بپرس-

 بعد هم به سمت در حال رفتم و دستگیره رو کشیدم که برم که یک دفعه علی گفت
 کجا داری میری؟حاال -

 روم رو به سمتشون برگردوندم و گفتم
 .خستم،میرم خونه بخوابم-

 وبعد با تعنه گفتم
 .اگه شما اجازه بدید-

لبو و خواست از سرجاش بلند شه که عمو دستش رو کشید اجازه نداد بلند بشه حرفم عصبانی شدو صورتش همرنگباشنیدن

 و بعد رو به من گفت
 .سته ای برو تو اتاق آرام استراحت کنضحی جان،دخترم،اگه خ-

 آرام به نشانه تایید همزمان با حرف های عمو سامان برام سر تکون میداد.روم رو از آرام گرفم بالبخندی غمگین گفتم
 .ممنون عمو جون ولی تو اتاق خودم راحت ترم-

 ...عمو:هرجور میل

 ...علی:عمو چی چیو هرچی میلته

 نه سکوت روی دهنش گذاشت رو به علی گفتعمو انگشت اشارش رو به نشا
 .عمو:هیسسسسس علی،هیچی نگو

 علی با حرف عمو ساکت شد و بعد عمو روش رو به طرف آرام بر گردوند و گفت
 .آرام،عزیزم با ضحی برو تا تنها نباشه-

 آرام بالبخند چشمی گفت و خواست به سمتم بیاد که روبه عمو گفتم
 .نه عمو جون نیازی نیست-

 د با صدایی خیلی آروم که غم و غصه توش موج میزد گفتموبع
 .نیاز دارم که یکم تنها باشم-

وبعد بدون حرف و با سرعت به سمت درحیاط حرکت کردم.خیلی ناراحت بودم،از همه چیز،از مسافرت اجباری گرفته تا 
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سرعت خودم رو به در حیاط خونمون حرف ها و رفتار های علی.بغض گلوم رو گرفته بود و راه نفسم روتنگ کرده بود.به 

رسوندم و کلید رو ازجیبم بیرون کشیدم و بعد از باز کردن در بدون لحظه ای مکث وارد خونه ومستقیم به اتاقم رفتم وخودم 

 رو روی تختم انداختم و بعد.....،بغضم ترکید وشروع کردم به گریه کردن.بین اشک ریختن وهق هق هام بلند گفتم
 مهربونم،کجایی بابایی،چرا منو با این آدم تنها گذاشتین؟ کجایی مامان-

 وبعد بلند تر فریاد زدم
 ...آخه چرا؟چرا پیش کسی ولم کردین که ملکه عذابمه؟چرا اون روز منو باخودتون نبردین؟آخه چرا تنهام گذاشتین؟چرا؟-

************** 

تا حدودی سبک و آروم شدم.سرم رو روی بالش گذاشتم حدود یک ساعتی که گذشت خودم رو به طور کامل تخلیه کردم و 

که بخوابم اما با وجود سردردی که به دلیل گریه زیاد گرفته بودم خوابم نبرد،کالفه روی تخت نشستم ونگاهی به لباسام کردم 

م درشون آوردیه مانتو لی باشلوار وشال ستش، اینقدر ناراحت بودم که حتی یادم رفته بود لباس هام رو عوض کنم.سریع 

وبعد از پوشیدن لباس راحتی به آشپزخونه رفتم ویک قرص سردرد خوردم و دوباره به سمت اتاقم حرکت کردم،دربین راه 

 متوجه چراغ روشن اتاق علی شدم،چشام گرد شد،آروم و با خودم گفتم
 !نکنه حرفام رو شنیده باشه-

 گفتم وبعد با خیالی آسوده و درحالی که به سمت اتاقم میرفتم
 .حتما نفهمیده.اگه فهمیده بود که تاحاال کشته شده بودم-

بیخیال وارداتاقم شدم و نگاهی به موبایلم کردم،ساعت نه شب بود!فکر می کردم فوقش یک ساعت باخودم درد و دل کرده 

زیاد ناراحت میشدم بودم!واقعا برام عجیب بود که چه طور متوجه گذر زمان نشدم!البته این دفعه اول نبود،همیشه وقتی 

میرفتم یک جا که تنها باشم و بعد مدتی طوالنی گریه میکردم تا سبک سبک بشم.یک دفعه یادم اومد که نمازم رو 

نخوندم،باسرعت وضو گرفتم و بعد از پهن کردن جانمازم به نماز ایستادم.باخوندن نماز دو باره احساس آرامش بهم دست 

که همیشه مراقبمه و تو اوج تنهایی ها که انگار هیشکی رو ندارم پیشمه و بایادش قلب داد،دوباره حس کردم که کسی هست 

و روحم آروم آروم میشه،این احساس رو عمیقا دوست داشتم،ازروی جانماز بلند شدم و بعد جمع کردنش تصمیم گرفتم برم و 

دادم که واسه آرامش هر دومون دیگه باهاش غذا بخورم ولی با به یاد آوردن اینکه علی توی خونست و اینکه به خوم قول 

 برگشتم و خودم رو روی تختم انداختم و چشمام روبستمحرف نزنم
************** 

با کالفگی غلط دیگه ای روی تختم زدم،حدوداً یک ساعت بود که داشتم زور میزدم که خوابم ببره اما فایده ای نداشت.همون 

کشیده شدن دست گیره و بعد باز شدن در رو شنیدم،ثابت بی حرکت موندم و دیگه  لحظه که در تالش بودم یک دفعه صدای

 .روی تخت غلط نخوردم تا فکر کنه که خوابم

 آروم روی تختم نشست و گفت



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر snow80 | کابوسی از بیداریرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 33 

 .میدونم بیداری ضحی،پاشو میخوام باهات حرف بزنم-

 نکردم که همون لحظه بهم گفتچون میدونستم که میخواد دوباره راجع به مسافرت تحمیلیش حرف بزنه هیچ توجهی 
 ...با حرفایی که بهت زدم حقته که باهام حرف نزنی،ولی-

 آه بلند و پر غصه ای کشید و ادامه داد
ولی واقعا فکر نمیکردم کردم که اینقدر توی این مدت باهات بد رفتارکرده باشم که منو ملکه عذاب خودت بدونی و اینقدر -

 !ازم متنفر باشی

 به طرفش برگر دوندم و گفتم با بهت روم رو
 تو همه حرفام رو شنیدی؟-

 لبخند تلخی زد و گفت
 .آره همشو شنیدم -

 من:چه طوری؟مگه تو خونه عمو نبودی؟
علی:ضحی من اینقدرا هم بی مسئولیت و بی غیرت نیستم،وقتی تو از در خارج شدی منم بلند شدم و اومدم خونه و با ورودم 

 .ت رو شنیدمصدای گریه ها و تمام حرفا

 بلند شد و به سمت المپ رفت و بعد روشن کردنش در حالی که به سمت تختم میومد ادامه داد
خیلی دوست داشتم همون لحظه بیام و آرومت کنم ولی...با غولی که ازمن تو ذهنت ساخته بودی فهمیدم اگه پیشت بیام -

 .بیشتر ناراحت میشی تا خوشحال

 اختم و آروم روی تخت نشستم،علی هم کنارم نشست،دستش رو روی شونم گذاشت و ادامه دادبا شرمندگی سرم رو پایین اند
 .شرمنده نباش ضحی،اونی که باید شرمنده باشه منم-

 وبعد سرش رو به زیر انداخت و گفت
گفتم  هر چیمتاسفم ضحی،بابت تمام این مدت،بابت کل این دوسال که زجرت دادم و اذیتت کردم متاسفم.ولی اینو بدون که -

ازروی دوست داشتنت بوده آبجی.اگه از روز اول بهم میگفتی که چه حسی نسبت رفتارم داری هیچ وقت این کار هارو 

 .نمیکردم

 وبعد بلند شد وبه سمت در اتاق رفت،از حرف هام پشیمون شدم.حق با اون بود،اون همیشه منو دوست داشت

 .....من:داداشی من

 بهم بود به آرومی گفتایستاد همونطور که پشتش 
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نه،نیازی به عذر خواهی نیست ضحی،اتفاقامن باید ازت تشکر کنم که باعث شدی چشم و گوشم واشه و متوجه رفتاد های -

 .این مدتم بشم

باشنیدن حرفش دهنم واموند،یعنی این همون علی بود که تا دیروز من حرف میزدم عصبی میشد!این همونبود!باتعجب به 

 ردم،به سمت در رفت و قبل از خروج توی چهای چوب در ایستاد گفترفتنش نگاه ک
درضمن،نیازی نیست غصه مسافرت رو بخوری،من فقط به خاطر خودت این مسافرت رو ترتیب دادم،حاالکه دوست -

 .نداری هیچ اجباری در کار نیست،نمیریم

 .دیگه واقعا داشتم شاخ در میاوردم

 .من:جدی میگی داداش

 .م گلم ،جدی میگمعلی:آره خواهر

با ذوق به سمتش رفتم به یاد گذشته ها دستم رو دور گردنش حلقه کردم و اشک هام به آرومی از چشم هام خارج شدن،با 

 بغضی که حاال ترکیده بود گفتم
 .ممنون داداشی،تو بهترین برادر دنیایی-

 کام خیره شده بود گفتدستم رو از گردنش جداکرد و روش رو به طرفم برگردوند در حالی که به اش
ضحی خواهش میکنم گریه نکن.من این حرف هارو زدم که دوباره صدای گریه های تو رو نشنوم،ضحی من حاضرم هر -

 .کاری بکنم که تو خوش باشی وفکر نکنی که اگه بمیری از زندگی اآلنت بهتره.من از گریه های تو متنفرم

 پاک کردم گفتمسرم رو پایین انداختم و درحالی که اشکام رو 
 .چشم-

 لبخندی به روم زد و از اتاق خارج شد.خوشحال روی تختم نشستم و نفس عمیقی کشیدم باصدای آرومی گفتم
 .خدایا شکرت،خداجونم ممنون-

وبعد باهیجان بلندشدم و به آشپزخونه رفتم که برای شام چیزی درست کنم،اونجاعلی رو دیدم که خودش دست به کار شده بود 

 .تخم مرغ درست میکرد.شرمنده شدم و سرم رو پایین انداختموداشت 

 .علی:خب،خوب شد خودت اومدی داشتم میومدم که صدات بزنم

 من:چرا به خودم نگفتی بیام درست کنم؟
لبخندی به روم زد وتخم مرغ هارو روی میز آشپزخونه گذاشت و بادست بهم اشاره کرد که بشینم،منم به گفتش عمل کردم و 

از مدت ها با لبخند شام خوردیم.اون شب از اعماق وجود احساس آرامش می کردم و برای اولین بار با آرامش  بعد پس
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 .خاطر خوابیدم و هیچ کابوس ناراحت کننده ای هم ندیدم

*********** 

 باصدای آرام از خواب پریدم
 .ضحی بیادار شودیگه لنگ ظهره-

 .یما،خوابم میاد ترو خدا برو بذار بخوابیممن:اوف چته آرام دیشب تاساعت یک بیرون بود

 .وبعد پتو رو روی سرم کشیدم

 .آرام پتورو کامل از روم برداشت و پرت کرد وسط اتاق

 .آرام:خرس گنده ساعت یازده ونیمه ها، پاشو بریم همه منتظرن

 .بلند شدم و مثل برق گرفته ها سیخ نشستم

 !من:دروغ میگی

 مم گرفت و گفتموبایلش رو روشن کرد وجلوی چش
 نه خیر خانوم صحر خیز دروغم کجابود؟ -

بلند شدم وبعد بیرون کردنش از اتاق شروع کردم به لباس پوشیدن.دو روز از اون اتفاق وتغییر ناگهانی علی میگذره،از اون 

و کلی خوش  روز دیگه نه خبری از بحث و جر دعوا بوده ونه کابوس های شبانه،هر روز با آرام و علی میرفتیم بیرون

میگذروندیم،انگار حق با آرام بود،اگه به خودم سخت نگیرم دیگه حتی کابوس هم نمیبینم.همه چی شده بود عین گذشته و 

 .هممون شاد شاد کنار هم بودیم

 لباسام رو پوشیدم سریع از اتاق بیرون رفتم و علی و آرام رو دیدم که دست به سینه و با اخم نگام میکردن

 !خیر بانوی صحر خیزعلی:صبح به 

 با خنده گفتم
 .خو چیکار کنم،خوابم میومد-

 .هردو از در خارج شدن و من هم پشت سرشون به سمت خونه عمو سامان حرکت کردم

 با ورودمون به خونه عمو بعد سالم کردن روبه آرام که تو این دو روز بیشتر وقتش رو پیش ما دوتا بود کرد وگفت
 .ر؟کم پیداییابه به آرام خانوم،چه خب-

 .آرام:ِا،بابا من که همین چند ساعت پیش کنار خودتون نشستم صبحونه خوردم
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 عمو باخنده گفت
 .آره کال ما برای زیارت شما باید موقع صبحونه،ناهار وشام به آشپز خونه رجوع کنیم-

 .علی:عمو جون چیکارش داری؟جای بدی نبوده به خدا ور دل من بوده

گوش علی چیزی گفت و باهم رفتن و یه گوشه نشستن و منو آرام هم به آشپزخونه رفتیم و مشغول  عموخندید و بعد کنار

 .به خاله شدیم کمک

************* 

پشت میز بزرگ غذا خوری خونه عمو اینا نشسته بودیم و همه مشغول غذا خوردن بودن به جز من که به نقطه ای نا معلوم 

وق آرام با شنیدن اسم شهر نور)یکی از شهر های استان مازندران(فکر میکردم،با خودم خیره شده بودم و به اون روز و ذ

 گفتم
چرا وقتی که اون دوتا به خاطرم هر کاری میکنن من هیچ کاری نکنم درصورتی که خوب میدونم هر دوشون دوست دارن -

 .که به این مسافرت بریم

زور منو به مسافرت میبردن اینبار خودم پیشنهاد مسافرت رو بدم.داشتم وبا این فکر تصمیم گرفتم که بر خالف همیشه که به 

 .همینطورر فکر میکردم که یک دفعه با صدای علی به خوم اومدم

 علی:چیزی شده ضحی؟چرا غذات رو نمی خوری؟
 .من:هان،هیچی اآلن میخورم

 .وبعد مشغول غذا خوردن شدم

 ستم و گفتمحدودیک ربع باسکوت گذشت که یک دفعه سکوت رو شک
 ...میگم داداش-

 علی بهم نگاهی کرد و سری به نشانه اینکه چیه تکون داد،ادامه دادم
 تو و آرام بایک مسافرت چه طورین؟-

 .همه قاشق ها توی بشقاب ها قرار گرفت و همه با چشمای گرد دهن باز بهم نگاه کردن

 من:چیه؟مگه من حرف بدی زدم؟
 عجیبه،تویی که کل عمرت به زور باما مسافرت میومدی حاال چی شده که یه دفعه متحول شدی؟علی:نه ولی واقعا برام 

 .من:هیچی فقط فکر کردم شما دوتا دوست دارین که با هم به نور بریم

 علی به آرام نگاهی کرد و بعد گفت
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 ...البته که دوست داریم ولی-

 آرام حرفش رو کامل کرد
 .طر ما کاری بکنی که دوست نداریولی ما نمی خوایم که تو به خا-

 با خنده گفتم
 .خو آرام من اگه دوست نداشتم که مریض نبودم خودم بگم بریم-

 .خاله:خوب،خوب بچه ها غذاتون یخ کرد،فعال بخورید،بعدا بحث کنید

 .هردو بالبخند چشمی گفتیم و دوباره مشغول خوردن شدیم

**************** 

 بعد روبه عمو وعلی که مقابلم نشسته بودن گفتمکنار آرام روی مبل نشستم و 
 .نظرتون رو راجع به مسافرت نگفتین-

 علی:ضحی تو مطمئنی که به این مسافرت راضی هستی؟
 با قاطعیت سری تکون دادم که علی گفت

 ...خب پس-

 و نگاهی به عمو و آرام انداخت که همون لحظه عمو گفت
 .پس من برم کلید خونه رو بیارم-

 .لند شد وبه اتاقش رفتوبعد ب

 خاله:کی حرکت میکنین؟
 علی:فردا صبح چه طوره؟

 آرام:یکم زود نیست؟
 .من:نه خوبه

 علی سری تکون داد و روبه آرام که با بهت به من خیره شده بود گفت
 .آرام اگه مشکلی داری موکولش کنیم به بعد-

 آرام همونطور با بهت گفت
 .مشکلی داشته باشهنه مشکلی نیست،فکر کردم شاید ضحی -

 و گفتمبه روش لبخندی زدم
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 .نه بابا،چه مشکلی خیلی هم خوبه-

 هرسه با تعجب بهم خیره شدن،
 سرم رو باال آوردم گفتم

 چیه؟چرا اینجوری نگام میکنین؟-

 علی سرش رو به طرفین تکون داد و گفت
 ...هیچی،فقط-

 کلیدی رو دست علی داد و گفتعمو .که همون لحظه وبا اومدن عمو حرفش نا تموم موند

 .بیا،اینم کلید خونه-

 علی از عمو تشکر کرد و بعد از گرفتن کلید بلند شد و روبه من گفت
 .پاشو ضحی،پاشو بریم،باید وسایل مون رو جمع کنیم-

 وبعد روبه آرام گفت 
 .تو هم آماده باش،خوب-

خدا حافظی مختصر به همراه علی به خونه برگشتم و برای  آرام سری به نشونه باشه تکون داد،منم بلند شدم و بعد از یک

 .تعویض لباس و جمع کردن وسایل به اتاقم رفتم

*************** 

 علی توی چهار چوب در ایستاد وگفت
 .ضحی هنوز کارت تموم نشده-

 آخرین لباس رو توی ساکم گذاشتم و در حالی که زیپش رو می بستم گفتم
 .دیگه تموم شد-

 و گفتم بلند شدم
 آرام کجاست؟-

 .علی:تو آشپزخونه است،منتظر خودمونه

 .دادم و باهم به سمت آشپزخونه رفتیم وپشت میز نشستیمسرم رو تکون

 .آرام:ضحی نیم ساعت داری چیکار میکنی؟کوکو ها یخ کردا
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 باخنده گفتم
 .ببخشید آبجی،باید وسایلم رو واسه فردا جمع میکردم-

 که کوکو هارو روی میز میذاشت گفتسری تکون داد و در حالی 
 .اشکال نداره -

 وبعد گذاشتن غذا گفت
 .خوب بفرمایید،اینم شام-

 .هردو تشکر کردیم و بعد مشغول خوردن کوکو های آرام خانم شدیم.چند دقیقه بعد خوردنمون تموم شد

 .علی:دستت درد نکنه آرام،خیلی خوشمذه بود

 گفتآرام در حالی که ظرف هارو جمع میکرد 
 .نوش جانت-

 .من:آرام غذارو که تو درست کردی،ظرفارو ول کن من می شورم

 خندید و بی تعارف گفت
 .باشه تو بشور-

شستن ظرف ها که تموم شد به پذیرایی رفتم.آرام که ایستاده .لبخندی زدم و بقیه ظرف هارو جمع کردم ومشغول شستن شدم

 بود گفت

 .خوب دیگه من برم.خدا حافظ-

 .علی:کجا.امشب همینجا بمون

 .آرام:نه نمیشه،واسه همین چند ساعت هم بابا رو به زور راضی کردم

 علی سری تکون داد وگفت
 باشه،خودت میری یا باهات بیام؟-

 .آرام:نه نیازی نیست.خودم میرم،خدا حافظ

 وبعد از در خاج شد ورفت.علی هم با رفتنش رو به من گفتم
 .بخواب که فردا نمیتونی مثل امروز تا ظهر بخوابیاخوب ساعت نه ونیمه،برو -

 و بعد قیافش رو شبیه مهندس ها کرد و گفت
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 .همون طور که می دونی فردا راس ساعت هشت حرکت می کنیم-

 لبخندی زدم و گفتم
 .باشه رفتم،شب به خیر-

 .علی:شب به خیر

 سر راه ایستادم و روم رو به طرفش برگردوندم
 و چیکار میکنی؟من:راستی علی،کارت ر

 علی:خوب دو روزه که مرخصیم
 من:تاکی؟

 .علی:تا دو هفته

 .سری تکون دادم وبعد به اتاق برگشتم وروی تخت دراز کشیدم و طولی نکشید که خوابم برد

************** 

 .دمسرم شنی وسط جنگل ایستاده بودم وبا لبخند به اطراف نگاه میکردم که یک دفعه صدای گریه های یک بچه رو از پشت

روم رو به طرف صدا برگردوندم و دوباره همون دختر بچه رو دیدم که با چهره ای اشک بار رو به روم ایستاده بود و با 

 دیدنم با صدای بغض داری گفت
 !چرا کمکم نمیکنی؟چرا نمیای نجاتم بدی؟چرا نمیای پیشم؟چرا-

 .با بهت و ترس بهش خیره شدم

 ار کنم،ااااصال تو کجایی؟من:تو کی هستی؟من باید چیک
 به صورتم خیره شد و با هق هق گفت

 .من رزم-

 وبعد با چشم های ترسیده بهم خیره شد و گفت
 .کمکم کن،خواهش میکنم کمکم کن-

و شروع کرد به جیغ زدن،جیغ های بلند و کر کننده.دستم رو روی گوش هام گذاشتم که کمتر صداش روبشنوم.اما انگار 

 بود و مرطب فریاد میزدصدا ها در مغزم 
 .کمکم کن-

 و بعد چند بار اسم ودختر بچه توی مغزم تکرار شد و صدای آشنایی رو شنیدم
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 .ضحی،بیدار شو،ضحی-

 چشام رو باز کردم و به صورت نگران علی چشم دوختم،به هم نگاهی کرد و گفت
 خوبی ضحی؟-

 سرم رو به نشانه مثبت تکون دادم روی تختم نشستم
 اینقدر توخواب داد میزدی؟چت بود -

 همونطور که نفس نفس میزدم گفتم
 .هیچی.دوباره کابوس دیدم-

 علی:درباره؟
 سرم رو تکون دادم و برای اینکه بحث عوض شه گفتم

 ساعت چنده؟-

 لبخندی زد وگفت
 .شیش و نیمه-

 .سری تکون دادم از روی تخت بلند شدم

 علی:ضحی کابوس چی رومیدیدی؟
 آهی کشیدم و گفتم

 .یه کابوس عجیب که دو ماه مرطب میبینم-

 علی:حاال خوبی؟
 لبخند زدم و گفتم

 .آره داداشی،خوبم-

سری تکون داد و از اتاق خارج شد.دستم رو بین موهام بردم و باچند نفس عمیق خودم رو آروم کردم،لباس هام رو ورداشتم 

آب گرم و سشوار کردن موهام از حمام بیرون اومدم  از اتاق خارج و به سمت حمام رفتم،وارد حمام شدم و بعد یک دوش

ومستقیم به سمت آشپزخونه رفتم.علی داخل آشپزخونه نشسته بودو با موبایلش ور میرفت،منم پیشش رفتم و روی صندلی 

 .نشستم

 من:داری چیکار میکنی؟
 .علی:هیچی داشتم با آرام پیام بازی میکردم

 من:آرام این موقع صبح بیداره؟
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 .گفت تازه بیرار شده وداره کاراش رو انجام میده علی:آره

 اوهومی گفتم و کره و مربا ونون رو از داخل یخچال بیرون آوردم روی میز چیدم و بعد باهم مشغول خوردن صبحانه شدیم

 چند دقیقه طول کشید که صبحانه رو خوردیم خواسم ظرف ها رو جمع کنم که علی گفت
 .یقه است زود برو حاظر شوضحی ساعت هفت و چهل و پنج دق-

 بهش نگاهی کردم وگفتم

 هفت چهل و پنج دقیقه!کی اینقدر زود گذشت؟-

 قیافه حق به جانبی به خودش گرفت وگفت

 !خانم معمار تاساعت هفت و نیم تو حموم بودیا-

 دستم رو به نشانه تسلیم باال بردم و گفتم
 .حق باشما ست جناب مهندس یاسری-

 لبخندی زد و گفت

 .خوب دیگه مذه نریز،برو آمده شو-

 .من:ظرف هارو بشورم بعد حاظر میشم

 .و بعد از این حرف مشغول شستن ظرف ها شدم و بعد از شستنشون که حدود ده دقیقه طول کشید به اتاقم رفتم و حاظر شدم

**************** 

 .چمدون به دست از در اتاق خارج شدم

 علی:حاظری ضحی،بریم؟
 .من:آره،بریم

 وبعد با علی از در خونه خارج شدیم.علی در رو قفل کرد و به سمت ماشینش رفت و گفت
 .ضحی چمدونت رو بیار تا بذارم تو جعبه عقب-

 .باشه ای گفتم و به سمت ماشین حرکت کردم و ساکم رو توی جعبه گذاشتم

 علی:ضحی،میشه درو باز کنی
 .من:باشه اآلن

 .لی ماشین رو بیرون آورد و پیاده شدبه سمت در حیاط رفتن و بازش کردم.ع



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر snow80 | کابوسی از بیداریرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 43 

 .علی:تو برو سوار شو تا من بیام

باشه ای گفتم در عقب ماشین رو باز کردم ونشستم،چند دقیقه بعد علی هم سوار شد و در خونه عمو اینا وایساد و هردو 

 .دوباده پیاده شدیم.علی دستش رو روی آیفن فشار داد

 .آرم:اومدم

له از در خارج شد.هر سه با عمو و خاله خدا حافظی کردیم سوار ماشین شدیم،از قیافه عمو و وبعد این حرف با عمو وخا

خاله می فهمیدم که هردو شون از اومدن آرام ناراضین اما به روی خودشون نمیارن،از چی باشه آرام تک دختر شونه.با این 

 فکر یه لبخند کوچیک زدم و بعد گفتم
 علی تا نور چند ساعت راه؟-

 .ی:حدودا چهار ساعتعل

اوهومی گفتم و مشغول تماشای بیرون شدم.ذهنم به شدت آشفته بود،اسمش مرطب توی مغز تکرار میشد.رز،رز،رز.هیچ 

وقت همچین آدمی رو ندیده بودم و نمیشناختم،ولی سواالت زیادی در بارش داشتم،می خواستم بدونم که اون منو از کجا 

 .چه جوری باید کمکش میکردم؟و....هزاران هزار سوال دیگهمیشناخت؟باید چیکار میکردم؟اصن 

 .نفسم رو با آه بیرون دادم و مشغول تماشای بیرون شدم

 علی:ضحی چیزی شده؟
 .من:نه،چیزیم نیست

 .علی سری تکون داد و دوباره مشغول رانندگی شد

************ 

کردیم که یک دفعه با خونده شدن تابلو توسط علی سکوت چند ساعتی بود که هرسه تامون ساکت بودیم و به روبه رو نگاه می

 شکسته شد
 .نور،پانصد متر-

 وبعد همزمان با آرام گفتن
 .آخیش بآلخره رسیدیم-

 باخنده گفتم
 .زن و شوهر هماهنگینا-

 .هردو لبخندی زدن و طولی نکشید که به شهر رسیدیم
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 علی:خوب آرام،حاال کدوم طرفی برم؟
کرد وبعد از یک ربع گذروندن ترافیک و اشتباه آدرس دارن های آرام دم خونه ویالیی و کوچولو آرام علی رو راهنمایی 

 .عمو بودیم

*************** 

 وسایل هارو به داخل خونه بردیم و همون جوری گذاشتیم،مشغول تماشای خونه بودم که آرام گفت
 موافقین بریم رستوران؟-

 گفت علی در حالی که از روی مبل بلند میشد

 آره،بریم،من که پایم-

 وبعد هردو به من نگاه کردن
 .من:منم پایم

با حرفن دوباره سوار ماشین شدیم و به یکی از نزدیک ترین رستورانا رفتیم و غذاخوردیم.بعد خوردن غذا به سمت خونه 

 حرکت کردیم که یک دفعه آرام گفت

 علی،داری کجا میری؟-

 .علی:خوب معلومه دیگه میرم خونه

 آرام نگاهی به ساعت ماشین کرد و گفت
 خوب ساعت دو ِا،موافقین یه استراحتی بکنیم بعد بریم جنگل؟-

 من:تو خسته نیستی آرام؟
 .آرام:نه زیاد،ولی من که گفتم بریم خونه یکم استراحت کنیم تا هوا هم خنک تر شه، ساعت چهار بریم جنگل

 .علی:خیلی خوب باشه،عصر میریم

 .تا خونه ساکت موندیم وبعد از حرف علی

 .وارد خونه که شدیم خودم رو روی مبل انداختم و آخیشی گفتم و طولی نکشید که از خستگی خوابم برد

************* 

باز هم همون دختر بچه،همون جنگل،همون درختا،اما اینبار انگار تمام کابوس های این مدت مثل فیلمی شده بود که پارت به 

میخواست و بعد طولی  وی چشمام میگذشت و با هر تصویر صدای جیغ رز رو میشنیدم که ازم کمکپارتش باسرعت از جل

 .نکشید که تصاویرطبق معمول محو شدن و از خواب پریدم
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************** 

روی مبل نشستم و سرم رو بین دستام گرفتم.حالم از همیشه بد تر بود،دنیادور سرم می چرخید و نفسم به زور باال می 

ومد،سرم هم هنوز به خاطر جیغ های اون دختر بچه درد می کرد،به زور از روی مبل بلند شدم وخودم رو به آشپزخونه ا

رسوندم،لیوان رو پر از آب کردم و آب هارو یک نفس سرکشیدم و پشت میز قهوه ای رنگ آشپزخونه نشستم،حالم کمی بهتر 

نمی فهمیدم،چراباید مرطب یک کابوس رو ببینم؟اون دختر کی شده بود اما دلیل این کابوس های عجیب و غریب رو 

بود؟اصال من چه جوری باید کمکش می کردم؟و دوباره هزاران سوال بی جواب در مغزم چرخید،سوال هایی که مدت 

 .هاست ذهنم رو به خودش در گیر کرده

************ 

صاحب دست برگردوندم و آرام رو دیدم که باچشم های  با بر خورد دستی به روی شونم به خودم اومدم و سرم رو به طرف

 خواب آلوو لبخند زیباش بهم نگاه میکرد.با لبخند گفتم
 کی بیدار شدی آرام؟-

 .آرام:تازه بیدارشدم

 وبعد پشت میز،) دقیق کنارم(نشست و دستش رو روی دستم گذاشت و گفت
 چته ضحی؟چیزی شده؟-

 به روش لبخند زدم و گفتم
 کابوس دیدم هیچی،دوباره-

 آرام:چی؟دوباره کابوس دیدی؟
 .سرم روبه نشانه مثبت تکون دادم

 آرام:ضحی،باز چیزی شده؟کسی ناراحتت کرده؟
 .من:نه هیچ اتفاقی نیفتاده

 آرام:از کی دوباره کابوس میبینی؟
 .من:از دیشب تا حاال

 وبعد لبخند تلخی زدم و گفتم
 .انگار به من نیومده که آرامش داشته باشم-

 .آرام:اَه ضحی چرا اینجوری حرف میزنی؟حتما دوباره فکر الکی کردی کابوس دیدی
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 ....من:نه هیچ فکری ن

 همون لحظه علی وسط حرفم پرید
 باز چی شده ضحی؟-

 .هردو از روی صندلی بلند شدیم و به علی که به چهار چوب در تکیه داده بود خیره شدیم

 علی:چیه؟چرا اینجوری نگام میکنین؟
 نگاهی به صوتم کرد،با اشاره بهش فهموندم که نگه، اون هم که متوجه شده بود گفت آرام

 .هیچی،یک دفعه این جن باال سرمون ظاهر شدی ترسیدیم-

 علی سری تکون داد و روی صندلی نشست و روبه ما دو تاگفت
 خوب،ساعت چهاره،میخواین برین جنگل؟-

 ....آرام:اومم،به نظرم فردا

 وسط حرفش پریدم
 .نه امروز بریم-

 آرام به صورتم نگاه کرد و زمزمه وار گفت
 .مطمئنی حالت خوبه-

 با لبخند سر تکون دادم و مثل خودش با صدایی زمزمه وار گفتم
 .خوبم،مطمئن باش-

 علی:شما دوتا امروز چتونه؟
 .هر دو به سمت علی که سرش رو به صندلی تکیه داده بود و چشم هاش رو بسته بود برگشتیم

 .فکر کردم شاید ضحی دوست نداشته باشه که بیاد جنگلرام:هیچیآ

 وبعد روش رو به سمتم برگردوند ودرحالی که میخندید گفت
 .ولی انگار از منم مشتاق تره-

 علی چشماش رو باز کرد به ما خیره شد و بعد از سر جاش بلند شد و به سمت چمدونش رفت و گفت
 .مده شیدمن میرم حاضر شم،شما هم زود تر آ-

هردو باشه ای گفتیم و چمدون هامون رو برداشتیم.خونه تقریبا بزرگی بود،چهار تا اتاق داشت که درشون رو به اتاق نشیمن 

باز می شد،اتاق نشیمن هم تقریبا بزرگ بود.چهار تا مبل بنفش رنگ و جلوی مبل ها هم یک فرش سفید و بنفش که ست 
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رین اتاق حرکت کرد و وارد شدم.اتاقی سه در چهار و ساده بود و فقط یک فرش سیاه موبل ها بود پهن شده بود،به سمت آخ

و سفید داخلش افتاده بود و کمد دیواری هاش هم ام.دی.اف سیاه و سفید بود،در اتاق رو بستم،چمدونم رو باز کردم و یک 

د شونه کردن و بستن مو های خرمایی لباس نخی به رنگ زرشکی تیره وشلوار جین سیاهم رو بیرون آوردم و پوشیدم و بع

روشنم شال سیاهم رو هم سر کردم و از اتاق خارج شدم،من و آرام هیچکدوممون چادری نبودیم اما اهل آرایش از این حرف 

هام نبودم،کال آدمای متوسطی بودیم،هردومون یک سری اخالق شبیه به هم داشتیم واسه همین از بچگی باهم دوستای خیلی 

 .م و من همیشه اون رو خواهر خودم میدونستمخوبی بود

روی یکی از مبل ها نشستم وشروع به فکر درباره خاطرات بچگیم کردم که همون لحظه آرام هم از اتاقش خارج شد و رو 

 به من گفت
 پس علی کو؟-

صفهان که قبال باهم تو ا نگاهی بهش کردم لباس کرمی بلند تا ساق پا با شلوار ساپرت سیاه ویک شال سیاه دقیق مثل شال من

 .خریده بودیم برتن داشت

 .آرام:هویی.تو کدوم عالمی خواهر

 لبخند زدم و گفتم
 .هیچی،همینجام-

 ...آرام:خوب پس چرا

 حرفش با اومدن علی نیمه موند
 علی:خوب بریم؟

 .آرام:به به،چه تیشرت خوش رنگی

یبا میدونست،حتی اگه زشت بودن!نگاهم رو به علی خندم گرفته بود،همیشه چیز هایی که خودش میخرید رو بسیار ز

دوختم،خدایی اینبار الکی نمی گفت،یه تی شرت سورمه ای رنگ پوشیده بود که خیلی بهش میومد و با تعجب به آرام که در 

 .حال ذوق کردن بود نگاه میکرد

 علی:آرام،حالت خوشه؟
 هم رفت و روبه علی گفتبا این حرفش از خنده روی زمین پهن شدم،آرام چشم غره ای ب

 خوب بده میگم خشگلی؟-

 علی خندید و گفت
 .پاشید بریم که شب میشه-
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 .باشه ای گفتیم و با هم از در خارج شدیم و به سمت ماشین علی رفتیم و سوار شدیم

 .علی هم پشت سر ما سوار شد وبا راهنمایی های آرام به سمت جنگل حرکت کردیم

************** 

که آرام اون همه از زیبایی هاش و مشتاقانه منتظر دیدن جنگلی بودمربعدساعت بود که به رو به روم خیره شده بودمحدود 

 واسمون گفته بود،یک دفعه طاقتم طاق شد و گفتم
 ....پس کی می-

ی اون بودن،مدتی تو هنوز حرفم تموم نشده بود که وارد خیابونی رویایی شدیم که دو طرفش رو درختای زیبا و بلند پوشونده

 جاده حرکت کردیم که آرام گفت
 .علی همینجا وایسا بریم بیرون-

علی باشه ای گفت و کنار خیابون پارک کرد و هر سه از ماشین پیاده شدیم.با خوشحالی نگاهی به جنگل کردم،برای یک 

واردجنگل شدم،این قدم زدن هم توی  لحظه حس عجیبی بهم دست داد،انگار قبال این جنگل رو دیده بودم.بابهت و کنجکاوی

جنگل به نظرم آشنا بود،دوباره به اطرافم نگاه کردم،با نگاه به اطرافم یاد کابوس هام افتادم،خودش بودهمون جایی که مرطب 

 !توی کابوس هام میدیدم،خود خودش بود

ستن دستی به روی شونم با وحشت باال از تعجب دهنم باز مونده بود و به جنگل خلوت وهم انگیز خیره شده بودم که با نش

 .پریدم و جیغ بنفشی زدم،که همون لحظه صدای داد علی رو از پشت سرم شنیدم

 چه خبرته ضحی!چرا جیغ میزنی؟-

 به سمتش برگشتم و دستم رو روی قلبم که دیوانه وار به سینم می کوبید گذاشتم و گفتم
 .ببخشید،ترسیدم-

 علی آروم گفت

 .کن،خودت که میدونی چه قدر ازصدای جیغ بدم میاددیگه این کارو ن-

سرم رو تکون دادم و دوباره شروع کردم به نگاه کردن به اطرافم،هنوز تو شک بودم،یعنی واقعا امکان داشت که اینجا 

 به خودم تشرزدم ضحیهمون جنگل باشه یا من داشتم توهم میزدم!چه جوری باید می فهمیدم که واقعا همون جاست یا نه؟

چته؟حتما توهمه اون یه جنگل دیگه ست،اونا فقط یه کابوسن و کابوس هاحقیقتی ندارن.با این فکر خواستم این تعجب رو رها 

کنم که یاد اون روستا افتادم.با فکر اینکه به وسیله اون روستا میتونم به حقیقت چیز هایی که دیدم پی ببرم به سمت باالی تپه 

 بلند،باال میرفتم که یک دفعه توسط دستی به عقب کشیده شدم،حرکت کردم و باسرعت از تپه 

 علی:ضحی معلومه چی کار میکنی؟ میخوای کجا بری؟
شونم رو از توی دستش بیرون کشیدن و روم رو به سمتش برگردوندم که با چهره های متعجب شون روبه رو شدم،دست 
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 علی رو کشیدم و گفتم
 !علی خودشه،می فهمی خودشه-

 اتندی از تو دستم بیرون کشید و با صدای کفری و آرومی گفتدستش رو ب
 چی خودشه ضحی؟-

 .من:علی این همون جنگلیه که هر شب کابوسش رو می بینم،این همونجاست

 آرام متعجب گفت
 چی؟ضحی حالت خوشه؟-

 !علی روبه آرام گفت:نه اصال حالش خوب نیست،داره حزیون میگه

 پیشونیم گذاشت و گفت وبعد به طرفم اومد و دستش رو روی
 تب که نداری پس چته؟-

 با عجز گفتم
 !خواهش میکنم ،خواهش میکنم با هام بیا میخوام مطمئن شم که حزیون میگم یانه-

 .علی:کجا بیام

 .من:باالی اون کوه

 !آرام:واسه چی ضحی

 روبه هر دو شون گفتم
 .به پایینش خیرم من چند بار توی کابوسام خودم رو باالی یه همچین کوهی دیدم که-

 علی:خوب که چی؟
 .من:آخه همیشه می بینم که یه روستا اون پایینه

 علی پوفی کشید و گفت
 .باشه بریم-

خوش حال شدم و بدو بدو به سمت باالی کوه رفتم وعلی آرام هم پشت سرم میومدن،بعد از چند دقیقه به باالی کوه رسیدم و 

 ایا درست میبینم!این واقعا همونه!با ناباوری و صدایی آروم گفتماز اون باال مشغول تماشای پایین شدم،خد
 یعنی همش واقعیت بود؟-

 همون لحظه آرام و علی باهم باالی کوه رسیدن.آرام با حیرت گفت



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر snow80 | کابوسی از بیداریرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 50 

 ...ضحی،دای اذیتمون میکنی یا جدی جدی-

 .من:به خدا تمام اینارو تو خواب دیدم،همشو

 علی:گیریم که واقعا دیده باشی که چی؟
 به علی خیره شدم و گفت

 .من باید بدونم چی شده؟باید نجاتش بدم-

 علی با گیچی و کالفگی گفت
 ضحی میشه مثل آدم، درست و دقیق توضیح بدی؟-

 به تنه درختی که کنارم بود تکیه دادم و روی زمین نشستم و گفتم
 .باشه داداش میگم،شما ها بشینید-

 .هردو نشستن و کنجکاو به صورتم خیره شدن

 .من:چند ماهه که کابوس میبینم

 .علی:خوب، اینو که می دونیم درست توضیح بده

 باشه ای گفتم و با آه ادامه حرفم رو زدم
همیشه توی کابوس هام یک دختر بچه عجیب رو توی همین جنگل میبینم،دختر بچه ای که توسط یه کسی برده میشه من-

 .. برم و دربارش تحقیق کنم تا شایدوباعجز ازم کمک میخواد،میخوام به اون روستا 

 علی وسط حرفم پرید و کفری گفت
 .الزم نکرده ضحی،تو هیچ جا نمیری-

 خواستم چیزی بگم که دوباره گفت
 .پاشید بریم خونه،همین حاال-

 از سر جام بلند شدم و روبه علی گفتم
 ......اما من میخوام برم اون پایین،باید-

 داد زد
 نروضحی.تو هیچ جا نمیری،فهمیدی؟رو مغز من راه -

و سعی کردم کاری نکنم که عصبیشه،ولی...،نه!نمیتونستم خیلی راحت از کنار این ماجرا رد بشم،باید  سرم رو پایین انداختم

 میفهمیدم،باید یه جوری اون دختر رو پیدا میکردم،
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 واسه همین خیلی آروم و با حالتی التماس گونا گفتم
 .....م ماجراچیه،خواهعلی،من باید بدون-

 دوتا شونه هام رو گرفت و تکون خفیفی داد و گفت
 اونا فقط کابوسن ضحی میفهمی؟-

 وبعد درحالی که دستم رو می کشید گفت
 .بیا بریم،دیگه هم در این باره حرفی نزن باشه-

ل کرد و من رو به دنبا چیزی نگفتم و خواستم دستم رو از دستش بیرون بکشم که حلقه دستش رو به دور دستم تنگ تر

 خودش کشید و همونطور که به سمت پایین کوه میرفت گفت
 .آرام،بیا-

آرام هم که متوجه خشم علی شده بود هیچی نگفت و دنبالش به راه افتاد.با نارضایتی تقال میکردم اما فایده ای نداشت و با هر 

 کشید،دیگه طاقتم تاق شده بود،با داد گفتمبار تقال دستم رو محکم تر می گرفت و من رو به دنبال خودش می
 .رو له کردی،ولم کن علی دستم-

 دستم رو ول کرد و گفت
 .زود بیا-

 .چیزی نگفتم و بی توجه به هردوشون به سمت ماشین رفتم و سوارش شدم

*************** 

سی نبودم ولی هیچ خوشم نمیومد که وارد خونه شدیم،باز هم با هیچکدوم حرف نزدم و مستقیم به سمت اتاقم رفتم،آدم حسا

دراتاق رو باز کردم و لباس هام رو عوض کردم و مشغول چیدن وسایل داخل کمد شدم.دقیقه ها پشت سر .کسی بهم زور بگه

هم می گذشت و هر لحظه بیشتر زورم می گرفت که چرا اون موقع به زور راضیش نکردم که باهم بیاد.داشتم از درون 

 زمین نشستم و کفری اما خیلی آروم گفتمنابود میشدم،روی 

 .اینجوری نمیشه،باید دوباره برم اونجا.باید یه راهی پیدا کنم و دوباره برم-

 .آرام:من کمکت میکنم

 بلند شدم و بهش نگاه انداختم و گفتم
 تو اینجا چیکار میکنی آرام؟-

 آرام درحالی که داخل میومد در رو بست وگفت
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 .کنماومدم بگم بهت کمک می -

 بادلخوری گفتم 
 .اگه میخواستی کمک کنی همون موقع علی رو راضی میکردی-

 نزدیکم اومد و گفت
 آخه دیونه تو هنوز داداشت رو نشناختی؟نمی دونی وقتی عصبانی میشه بزرگ و کوچیک نمیشناسه؟-

 متفکر به صورتش خیره شدم

 .من:حق با تو اِ 

 روی زمین نشستم،آرام هم کنارم نشست و گفت
 .به نظر من فعال هیچی در این باره نگو،فردا به یه بهونه باهم میریم اونجا،خوب-

 من:باشه.ببینم حاال علی کجاست؟
 .آرام:جز آب چیزی تو یخچال نبود فرستادمش بره چیز میز بخره

 .اوهومی گفتم و اینبار با آرام مشغول مرطب کردن بقیه وسایل شدیم

************* 

 .هردو به خودمون اومدیمباصدای تقه در 

 علی:بچه ها اینجایین؟
 .آرام به سمت در رفت و بازش کرد

 آرام:چی شد علی؟گرفتی؟
 .علی:بله،هرچی نوشته بودی رو گرفتم

 وبعد این حرف وارد اتاق شد و نگاهی به من کرد و بعد رو به آرام گفت
 میشه تنهامون بذاری؟-

 پشت سر خودش بست.علی به دیوار تکیه داد و روبه من که ایستاده بودمگفت آرام باشه ای گفت از اتاق خارج شد ودر رو

 .بیا بشین-

 .بی حرف کنارش نشستم

 .علی:به خاطر دادی که امروز زدم معذرت میخوام،عصبانی بودم
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 به روش لبخند زدم و گفتم
 .اشکال نداره داداش-

 متقابالًلبخند زد و همونطور که بلند میشد گفت
 .اری نداری بیا بیرونخوب پس اگه ک-

 .من:باشه،اآلن میام

 .وبعد از شنیدن حرفم از در خارج شد

همیشه همینجوری بود،خیلی زود از کوره در میرفت و خیلی زود هم از کاراش پشیمون می شد و سعی میکرد کارش رو 

روم بود ولی وقتی از کوره در جبران کنه و این یکی از بزرگ ترین تفاوت هاش با آرام بود،آرام اکثر اوقات مثل اسمش آ

 .میرفت دیگه به هیچ صراتی مستقیم نبود

 .لبخند به لب از اتاق خارج شدم و به سمت علی و آرام که توی آشپزخونه بودن رفتم

وارد آشپزخونه شدم،علی پشت میز نشسته بود و داشت به آرام که گوجه هارو می شست نگاه می کرد،باورودم سرش رو 

 من هم خودم رو زدم به اون راه و رو به آرام گفتم پایین انداخت،
 آرام،من چیکار کنم؟-

 بهم نگاه کرد و گفت 
 .خوب وسایل کتلت رو آماده کن-

 .باشه ای گفتم و دست به کار شدم

*************** 

 .غذا هارو روی میز چیدیم،علی همچنان پشت میزنشسته بود و درحال ور رفتن با موبایلش بود

 نمیخوای شام بخوری؟آرام:علی 

 سرش رو از توی موبایل بیرون آورد وگفت
 .چرا،شروع کنیم-

 .وبعد موبایل رو گوشه میز گذاشت.مادوتاهم پشت میز نشستیم و طبق معمول در سکوت مشغول شدیم

دقیق رو  غذا رو که خوردیم ظرف ها رو جمع کرده و طبق برنامه ای که از قبل طراحی کرده بودیم روی یکی از مبل ها و

 به روی علی نشستیم.علی خیلی مشکوک بهمون خیره شد و بعد از چند دقیقه گفت 
 چیزی شده؟-
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 آرام بالبخند گفت
 .علی ما فردا میخوایم بریم بازار-

 .علی:خوب فردا باهم میریم دیگه

 .من:اوممم،داداش منظور آرام از ما،ما دوتاییم

 چشماش رو تنگ کرد روبه آرام گفت
 آرام خانوم،چی در زیر سر داری؟خب خب، -

 .آرام:من!هیچی زیر سرندارم،فقط میخوایم یه کم باهم بچرخیم،همین

 علی سری تکون داد و گفت
 .باشه،مشکلی نیست،برین-

 .هردو با هم لبخندی از سر رضایت زدیم و به سمت اتاق آرام حرکت کردیم

 علی:حاال دارین کجامیرین؟
 .تاق بچینیمآرام:میریم وسایل هام رو تو ا

علی اوهومی گفت و دوباره مشغول ور رفتن با موبایلش شد. ماهم بی حرف وارد اتاق شدیم و در رو بستیم.اتاقی که آرام 

انتخاب کرده بود هم مثل اتاق من ساده بود ولی با ست صورتی و سفید،مشخص بود که قبال اینجا اتاق خودش بوده،آخه آرام 

 .صورتی و سفید میکرد همیشه همه چیز های اتاقش رو

 همون طور به در ودیوار خیره شده بودم که یک دفعه آرام گفت
 چته ضحی؟-

 .من:هیچی

 وبعد خیلی آروم و با خنده گفتم
 .ولی خداییش تو گول زدن افراد خیلی مهارت داریا-

 نیشخندی زد و گفت
 آره دیگه،اگه تو منو نداشتی چیکار میکردی ضحی؟-

 .من:هیچی،زندگی میکردم

 مشت آرومی به بازوم زد و گفت
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 .تو هم تو لج و لج بازی و لج در آوردن مهارتی داری که صد درصد هیچ کس نداره-

 .و نیشخندی زدم دوباره مشغول شدیم

************* 

 خودم رو وسط اتاق آرام انداختم
 .من:آخیش باآلخره توموم شد

 آرام هم خودش رو کنارم انداخت و گفت
 .موم شدآره،باآلخره ت-

 .به زور بلند شدم و به سمت در حرکت کردم

 .من:من دیگه برم بخوابم که دارم بی هوش میشم

 .آرام:باشه برو

 .دیگه حرفی نزدم و با چشم هایی نیمه باز خودم رو به داخل اتاق رفتم و بعد پهن کردن تشک به سرعت به خواب رفتم

**************** 

ح زندگی درش جریان داشت،به تپه مقابلم نگاهی کردم،تپه ای سبز رنگ که سر تا سرش یه دشت زیبا و بزرگ،دشتی که رو

از چمن پوشیده شده بود،بالبخند از تپه باال رفتم،بادیدن تصویر مقابلم لبخندی زیبا روی لبم جا خوش کرد،یک گلزار بزرگ و 

کشیدم که همون لحظه دستی نرم و آشنا روی شونم زیبا در مقابلم بود،روی تپه نشستم و با لذت به مقابلم خیره شدم،نفسی 

 نشست.بلند شدم و روم رو به طرف صاحب دست چرخوندم،با دیدن اون صورت مهربون گفتم
 !مامان،تو زنده ای-

 منو در آغوش کشید و آروم گفت
 .آره عزیزم،من زندم،پیشتم و هیچ وقت تنهات نمی ذارم دخترم-

 .اشکام آروم از چشام پایین می اومد

 ...من:مامان کجابودی،چرا منو تنها گذاشتی؟

و....،هق هق هام اجازه نداد ادامه حرفم رو بزنم،اشک هام به سرعت پایین می ریخت،منو از خودش جدا کرد و به صورتم 

 رنگاهی انداخت،خواست حرفی بزنه که یک دفعه انگار چیزی بلندم کردو توی هوا معلق شدم و به سمت باال می رفتم،اونقد

 باال رفتم که دستم از دستش جدا شد.مثل بچه ای دو ساله که از مادرش جدا شده اشک هام پایین می ریخت و با جیغ گفتم
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 .مامان،کمکم کن-

 و بعد محیط اطراف کامل عوض شد و صدای نگران علی رو شنیدم
 .خوبی ضحی-

شده بودن.بلند شدم و روی تشک نشستم،ناخواسته قطره چشم هام رو باز کردم و علی و آرام رو دیدم که با نگرانی بهم خیره 

 ای اشک از گوشه چشمم بیرون اومد،علی با نگرانی گفت
 چته ضحی؟باز کابوس دیدی؟-

 سرم رو به نشانه منفی به طرفین تکون دادم آرام کنارم روی تشک نشست و آروم گفت
 پس چی شده آبجی؟-

 قطره اشک رو کنار زدم با لبخند گفتم
 .یست،خوبمچیزی ن-

 وبعد خواستم بلند شم کی علی شونم رو گرفت و گفت
 بشین ضحی،هیچی جواب من نیست،درست بگو چی شده؟-

 نشستم و به صورت علی خیره شدم و گفتم
 .هیچی،یه رویای زیبا دیدم-

 علی:پس چرا اینقدر تو خواب داد میزدی؟
 !من:داد میزدم

 .ک شدیمآرام:آره اینقدر داد زدی که هردومون زهره تر

 علی:چی خواب دیدی؟

 با آهی از سر دلتنگی گفتم

 .خواب مامان رودیدم-

 .آرام:خوب اینکه خیلی خوبه

 لبخندی به روش زدم گفتم
 ...آره خیلی خوبه اما-

 .با به یاد آوردن اینکه علی اونجانشسته حرفم رو قورت دادم

 علی:نمیخوای خوابت رو برامون تعریف کنی؟
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 با لبخند گفتم
 .ویای شیرین بود،فقط همینیک ر-

 وبعد بلند شدم و در حالی که به سمت در میرفتم گفتم
 راستی ساعت چنده؟-

 .علی:هشت و نیم

 ودر چهار چوب در ایستادم و به هشون نگاه کردم،هردو با تعجب بهم نگاه می کردن که یک دفعه علی گفت اوهومی گفتم
 چیه ضحی؟چرا اینجوری نگامون میکنی؟-

 فتمباخنده گ
 میخواین تا شب همونجا بشینید؟-

 هردو بلند شدن.از چهار چوب در جدا شدم،از در بیرون رفتن و بعد علی در حالی که میرفت گفت
 .توهم زود بیا میخوایم صبحانه بخوریم-

 .باشه ای گفتم و بعد از جمع کردن جام به سمت آشپزخونه رفتم

 .آشپزخونه شدم پشت میز نشستمآرام و علی با خنده مشغول حرف زدن بودن.وارد 

 علی:خوب کی میخوای برین بیرون؟
 آرام همونطور با لبخند گفت

 .بعد صبحونه-

علی اولین گاز از نونی که کره روش مالیده بود رو خوردو دیگه هیچی نگفت،ماهم در سکوت مشغول خوردن صبحونه 

 .شدیم

************** 

 .اتاق خارج شدم و کنار آرام وایسادمروسری ساتن سفیدم رو سر کردم و از در 

 .آرام:خوب دیگه،خدافظ،مارفتیم

 علی از روی مبل بلند شد و گفت
 .وایسید،خودم میرسونمتون-

 .آرام:نه علی،تو به کارات برس
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 به سمت اتاقش رفت و گفت
 .کارم کجابود؟میرسونمتون-

 با استرس به آرام نگاه کردم،خیلی آروم گفت
 .ریش میکنم،تو برو تو حیاط تا من بیامهیس حاال خودم یه کا-

با خنده باشه ای گفتم و به حیاط رفتم،خونه خوشگلی بود،یه حیاط بزرگ و خوشگل داشت که توش انواع درخت و گل 

بود.روی پله ها نشستم و به باغ خیره شدم،یکم دلم شور میزد،اگه میفهمید و نمیذاشت چی؟؟؟با این فکر آهی کشیدم و زانوهام 

 غل کردم و با حالتی زمزمه گونه گفتمرو ب
 ...نه هر جوری شده میرم حتی اگه بخواد بکشتم،دیگه نمیخوام زندگیم رو با کابوس بگذرونم-

 .کشیدمهمون لحظه دستی رو شونم نشست،باترس بلند شدم و با دیدن آرام نفسی از سر آسودگی

 من:خدا نکشتت آرام،سکته کردما!حاال چی شد؟
 انداخت و به همونطور که به سمت در حیاط میرفت گفت آرام شونه باال

 !می خواستی چی بشه؟راضیش کردم دیگه-

 به سمتش دویدم و دستش رو گرفتم و گفتم
 وایسا ببینم،چه طوری راضیش کردی؟-

 روش رو به طرفم برگر دوند و با لبخندی خبیث گفت
 .ین حرفا دیگههیچی،بهش گفتم معذب میشم تو خودتو تو زحمت بندازی و از هم-

 .شونه باال انداختم و از در حیات خارج شدیم و بعد از گرفتن تاکسی به همون قسمت جنگل رفتیم

************ 

 .من:آرام،بدو دیگه

 آرام:باشه،باشه،حاالچرا اینقد عجله داری؟
 .پوفی کشیدم و بی توجه به آرام که ریلکس و با احتیاط از کوه پایین می یومد حرکت کردم

 .آرام:ضحی تورو جون داداشت وایسا

پوف دیگه ای کشیدم و روم رو به سمتش برگردوندم.روی یه تخته سنگ نشته بود.به سمتش رفتم و به دنبال خودم کشیدمش 

 و گفتم
 آرام به نظرت یه بازار رفتن چه قدر طول میکشه هان،میدونی اگه علی بفهمه هردومونو خفه میکنه؟-
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 .تو خودت میدونی که چه قدر از کوه نوردی متنفرمآرام:آخه خسته شدم،ضحی

 .من:به من چه خواستی کفش پاشنه دار نپوشی خانم عاقل

چیز دیگه ای نگفت،حدود ربع ساعت بود که داشتیم از کوه پایین میرفتیم،تا روستا فاصله زیادی نداشتیم،روستا دقیقا زیر کوه 

 .قرار داشت

 .آرام:وای ضحی پام داره می شکنه

 صوتش خیره شدم و گفتمبه 
 .آخی بچم،پات دردگرفت دختر مامان-

 با حرفم زد زیر خنده،با جدیت گفتم
 .مرض،بایدم بخندی،حاال اینقدر طولش بده که علی بفهمه اومدیم اینجا-

 آرام به زور خندش و قورت داد و گفت
 .یکنهِا،خدانکنه ضحی،اینقدر نفوس بد نزن،اگه بفهمه که هردومونو زنده به گور م-

 .من:پس زود باش

باشه ای گفت و به کمک من آروم از کوه پایین اومد و با هم وارد روستا شدیم،یه روستای کوچیک ولی با صفا،با خونه های 

کوچیک وخوشگل بود و تعداد کمی انسان بیرون از خونه های روستا دیده می شد،به سمت دو پسر جون که داشتن باهم 

 حرف میزدن رفتم و گفتم
 ببخشید آقایون،میشه بگید پیر ترین آدم داخل این روستا کیه؟-

 هردو باتعجب به هم نگاه کردن و بعد یکی شون که به نظر میرسید سنش از اون یکی بیشتر باشه با لحجه گفت
 .فکر میکنم آقا کسری باشه-

 .اشاره کرده بود رفتیموبعد بادست به در خونه ای اشاره کرد،هر دو تشکر کردیم و به سمت خونه ای که بهش 

 آرام در گوشم گفت
 چرا اینقدر از دیدن من و تو تعجب کردن؟-

به نشانه ندونستن شونه ای باال انداختم،به در که رسیدم تقه آرومی بهش زدم،کسی در رو باز نکرد،چند تقه دیگه به در زدم 

 که صدای پیر مردی رو شنیدم
 .بله،بله،اومدم-

د وپیر مردی با موهای سفید و چشم های سیاه و صورتی تقریبا چرو کیده و جوگندمی در چهار و چند لحظه بعد در باز ش

 چوب در ظاهر شد،بادیدن ما دو تا کمی تعجب کرد ولی خیلی زود خودش رو جمع کرد و گفت
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 بفرمایید کاری داشتین؟-

 من:شما آقا کسری هستید؟
 به صورتم خیره شد و بعد گفت

 بله و شما؟-

 .هستم،ضحی یاسری من:من ضحی

 آقا کسری:ولی من همچین آدمی رو نمی شناسم،اهل اینجایید؟
 .هل اینجا نیستیمآرام:نه.ا

 وبعد به من خیره شد و ادامه داد
 .فقط اومدیم چند سوال از تون بپر سیم-

 پیرمرد یا بهتره بگم همون آقا کسری با تعجب و به صورت سوالی به صورتامون نگاهی کرد وگفت
 سوالی؟چه -

 من:شما کسی به اسم رز میشناسید؟

 صورتش رنگ تعجب به خودش گرفت

 رز؟-

 .پنج ساله با چشم قهوه ای تیره و موهای قهوه ای روشن-من:بله،یه دختر حدودا چهار

 .با اتمام حرفم تعجبش بیشتر شد و با چشم های گرد شده بهم نگاه کرد

 من:می شناسیدش؟
 کمی خودش رو جمع کرد و گفت

 .د لحظه صبر کنیدچن-

 وبعد در رو بست،هردو با تعجب به هم خیره شدیم که یک دفعه در رو باز کرد و رو به ما گفت
 میشه دنبالم بیاین؟-

 من:کجا؟
 در رو بست و در حالی که کلیدی که داخل دستش بود رو تو جیبش میذاشت گفت

 .اینجا نه بریم توی جنگل-

 .به دنبالش رفتیم وبعد به سمت جنگل حرکت و من آرام هم
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************** 

 تقریبا داشتیم به باالی کوه میرسیدیم که نفس نفس زنان گفتم
 نگفتید،می شناسیدش؟-

 .آقاکسری:آره،می شناختمش

 آرام با بهت و ترس گفت
 یعنی چی می شناختم؟-

 ا خستگی گفتمآقا کسری در سکوت به راهش ادامه داد و از کوه باال رفت و خواست باز هم راه بره که ب
 میشه یکم صبر کنید؟-

 سر جاش ایستاد،هردو روی زمین نشستیم،آرام کفشش رو در آورد و گفت
 .اوخ،ببین ضحی پام نابود شد-

 در حالی که نفس نفس میزدم گفتم
 .غلط کردی کفش پاشنه دار بپوشی-

 مشتی به دسم زد و برای حرفی دهنش رو باز کرد که یک دفعه آقا کسری گفت
 دخترا نمیخواید بیاید؟-

 .از سر جام بلد شدم و بعد بلند کردن آرام به دنبالش راه افتادیم

 من:آقاکسری نمیخواین بگید اون دختر کیه؟
 در حالی که راه میرفت گفت

 اون دختر حدوداًچهار ساله که مرد،اونو از کجا میشناختی؟-

 با تعجب گفتم
 مرده؟-

 !صورتم خیره شد،موندم چرا این دختره اینقدر ترسو اِ آرام باترس و دست و پایی لرزان به 

 .من:آروم باش آرام،چیزی نیست

 وبعد به آقا کسری نزدیک شدم و گفت
 چه طوری؟میشه بهم بگید چه بالیی سرش اومده؟-

 آقا کسری راهش رو به سمت قعر جنگل کج کرد و ما هم به دنبالش میرفتیم،آرام خیلی آروم در گوشم گفت



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر snow80 | کابوسی از بیداریرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 62 

 رم میترسم،بهتر نیست برگردیم؟کم کم دا-

 .من:نه آرام من تاماجرا رو نفهمم بر نمی گردم

 آقا کسری بی اینکه حرفی بزنه به سمت تخته سنگ رفت و روش نشست و گفت
 .بیا اینجا بشین دخترم،بیا تا برات بگم-

 .چیزی نگفتم و با آرام روی زمین و دقیقا رو به روش نشستیم

 تآقا کسری آهی کشید و گف
رز تنها فرزند آقای سهیلی و عزیز دردونه مامان و باباش بود.اون هم خیلی زیبا بود و هم موئدب.رز یه دوست صمیمی به -

 ...اسم هستی داشت.اون و هستی مثل دو قلو های افسانه ای همیشه کنار هم و باهم بودن

بودم و میخواستم هرچه زود تر بدونم چی شده  بعد از این حرف با غم به زمین خیره شد و سکوت کرد.من که بی طاقت شده

 گفتم
 .خب،بعدش-

 سرش رو باال آورد و ادامه داد
اون دوتا از بچگی با هم بودن،تا اینکه یک روز باهم به جنگل رفتن و در راه برگشت رز به طور نا خواسته هستی رو حل -

 ....داد و اون....هاه،از کوه به پایین پرت شد و

 سرش رو پایین انداخت.هردو با هم بهش نگاه کردیم و گفتیم غمگین تر از قبل
 چه بالیی سر هستی اومد؟-

 ادامه داد

 .اون دختر از کوه پرت شد و مرد-

 .با بهت بهش نگاه کردیم

 !آرام:مرد؟

 .سرش رو به نشانه مثبت تکون داد.به آرام نگاه کردم،مثل گچ سفید شده بود

 من:آرام خوبی؟
 با لبخندی ساختگی گفتخودش رو جمع کرد و 

 .آره خوبم-
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می دونستم که ترسیده ولی فعال باید زود تر سر از ماجرای اون دختر در میاوردم.سرم رو به طرف آقا کسری برگردوندم و 

 گفتم
 خوب،بعد از مرگش چی شد؟-

 ب می گفت من اونوآقا کسری:رز که مرگ بهترین و صمیمی ترین دوستش رو جلوی خودش دیده بود تقریبا دیونه شد،مرط

کشتم،اون به یه حس عذاب وجدان دچارشد،دختر بیچاره خیلی حالش بد بود،واسه همین پدر و مادرش تصمیم گرفتن از این 

روستا برن تا حال دخترشون بهترشه ولی..یه روز قبل رفتنشون رزگم شد.همه جارو دنبالش گشتن،هرجایی که فکرش رو 

اثری از عزیز دردونشون پیدانکرد،حتی پلیس هم وارد ماجرا شد وباز هم هیچی به  میکردن ممکنه رفته باشه ولی هیچ

 .هیچی،تا اینکه پس از یک هفته تالش،بدن تیکه،تیکه شدش رو توی قسمت ممنوعه جنگل پیدا کردن

 من:وقتی تیکه تیکه شده بوداز کجا فهمیدن خودشه؟

 .بود فهمیدن که خودشه آقا کسری:از تکه های پاره شده ازلباسش که همون اطراف

 اینبار آرام پرسید

 خوب آقای سهیلی بعد مرگ تنها دخترش چیکار کرد؟-

 .آقا کسری:اون برای همیشه از اینجا رفت

از اینکه اون جنازه،جنازه دخترشونه مطمعن بشن؟فکرم به DNA برام واقعا عجی بود،چه طور امکان داشت بدون گرفتن

ن لحظه با تکون خوردن بوته ها به خودم اومدم،چشمام رو ریز کردم و به بوته ها نگاه شدت مغشوش و در گیر بود که همو

 .کردم

 .آقا کسری:نترس دخترم،حتما یکی ازحیونای جنگله

سری تکون دادم که دو باره صدا شنیدم.اینبار با کنجکاوی از سر جام بلند شدم و به سمت بوته ها رفتم،ولی با کمال تعجب 

 تش نبوددیدم که هیچی پش
 .آقا کسری:من که بهت گفتم دختر،فقط یه حیون بود

 .چیزی نگفتم و دوباره برگشتم و کنار آرام نشستم

 آقا کسری:دخترم نمی خوای بگی رز رو از کجا می شناسی؟
 با شک نگاهی به آرام کردم،شونه ای باال انداخت و در گوشم گفت

 .هر کاری میکنی بکن-

یک دفعه موبایلم زنگ خورد.از داخل جیبم بیرون کشیدمش و با دیدن صفحش شک زده و با با دو دلی دهن باز کردم که 

 .ترس به آرام نگاه کردم
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 آرام:کیه؟
 .من:علی

 .آرام:جواب بده ال بد نگران شده

 سرم رو تکون دادم و باترس و لرز موبایل رو در گوشم گذاشتم
 .من:الو،سالم داداشی

 !ش میگذرهعلی:سالمضحی خانوم،جنگل گردی خو

 آب دهنم رو به زور قورت دادم و گفتم
 .چیه؟داری بهمون طعنه میزینی؟جنگل کجابود؟ماهنوز توبازاریم-

 با صدایی که عصبانیت درش موج میزد گفت
 .به من دروغ نگو ضحی.من همونجایی که پیاده شدین وایسادم-

 دوباره خودم رو زدم به اون راه و گفتم
 ...آهان دم بازاری؟-

 خواستم حرفم رو ادامه بدم که با دادش ساکت شدم
 .ساکت شو ضحی،به نظرت من گوشام درازه یا با تو شوخی دارم!من همون جایی که پیاده شدین منتظرتونم-

 وبعد آروم گفت
 .زود بیاین-

 بعد هم قطع کرد و حتی اجازه نداد که ادامه حرفم رو بزنم.موبایل رو توی جیبم گذاشتم و گفتم
 .آرام،پاشو که بد بخت شدیم پاشو-

 آرام با حول وحراص بلند شد گفت
 !چیشد؟فهمیده-

 سری تکون دادم و گفتم
 .گفت همونجاکه پیاده شدیم منتظره-

 بعد حرفم آقا کسری هم بلند شد و گفت
 چیزی شده دخترا؟-

 .رم که باز هم ببینمتون،البته امید وارممن:آقا کسری داداشم اومده دنبالمون،قرار بود که نفهمه ما اومدیم،ولی...خوب امید وا
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 .وبعد با آرام خدا حافظی کردیم و با عجله از جنگل خارج شدیم

بادیدن پژو نقره ای علی رنگ از رخسارم پرید،علی کال آدمی بود که همه حرفاش رو جدی و کامال قاطع میزد و وای به 

نه حتی از اینکه قراره چیکارم کنه،تنها ترسم ازاین بود که میترسیدم،نه از داد زدن و .روزی که به حرفش گوش نمیدادی

 ....بگه دیگه بهم اجازه نمیده که بیام به این جنگل،می تر سیدم،از اینکه دوباره زندگیم بشه کابوس و

************* 

رد و به راه در ماشین رو باز کردم،هر دو روی صندلی های عقب ماشین نشستیم.در رو که بستم علی ماشین رو روشن ک

 .افتاد

از آیینه ماشین بهش خیره شدم،کامال عادی بود و هیچ گونه خشمی توی صورتش نبود و انگار منتظر بود که ما حرف 

بزنیم.بادیدن چهرش یه کم خیالم راحت شد و بعد از کشیدن نفسی راحت برای اینکه حوصلم سرنره از پنجره مشغول تماشای 

 گفتبیرون شدم که همون لحظه علی 
 .خب آرام،توضیح بده-

 آرام که تا حاال سرش پایین بود نگاهی به علی کرد و گفت
 چی رو توضیح بدم؟تو بگو چه طور فهمیدی؟-

 فکر کردم حاال منفجر میشه و هرچی از دهنش درمیاد بارش میکنه،اما در کمال تعجب دیدم که پوز خندی زد وگفت
 ر میکنی متوجه کاراتون نمی شم؟واقعا من و اینقدر احمق تصور کردین که فک-

 وبعد بلند فریاد زد
 چرا جواب نمی دین،هان!مگه من اون روز نگفتم که دیگه در این باره فکر هم نکنین؟-

هردو سکوت کرده بودیم،چون نه حرفی برای گفتن داشتیم و نه جرئت برای زدن حرف،اونقدر عصبی بود که نمی شد 

 دوباره داد زدباهاش حرف زد!علی بادیدن سکوتمو 
 پس چرا هیچی نمیگید؟-

 گفتآرام که انگار دیگه طاقت نداشت 
 ....اینقدر داد نزن ع-

 علی بادادی ترسناک و بلند حرفش رو قطع کرد
 .ساکت شو،من از تو انتظار نداشتم که یه همچین کاری بکنی-

 .وبعد آروم اما عصبی چیزی زیر لب گفت و در سکوت فرو رفت
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 .تا خونه هر سه ساکت بودیم و حتی کالمی حرف نمیزدیم

 علی در حال رو باز کرد به مبل ها اشاره کرد و گفت
 .بشینید-

 هردو بی حرف نشستیم و خودش هم روبه رومون نشست و بعد با نفسی عمیق خودش رو آروم کرد و گفت
 .وسایل هاتون رو جمع کنید،همین فردا صبح بر میگردیم بندر انزلی-

 جاخوردم باشنیدن حرفش یه هو

 هفته مرخصی گرفتی؟من:چی؟مگه خودت نگفتی دو

 با خشم بهم نگاه کرد و گفت
 .گردیمگفتم که گفتم.حاال میگم بر می-

 من:آخه چرا؟
 .درد سر بندازی،اصال به توچه که اون کیه،این مملکتپلیس داره علی:چون نمی خوام خودت رو تو

 وبعد بلند شدوگفت

 .کنم،شما هم زود تر حاضر شیدایلم روجمعمن میرم وس-

ری میکردم تا پشیمون شه.با این فکر به سمتش رفتمودستش رو گرفتم،خواست دستش رو نه،نباید اینجوری می شد،بایدیه کا

 از دستم در بیاره که ملتمس گفتم

 .ترو خداعلی،اگه واقعا خیرمنو میخوای اینجا بمونیم-

 صدایی عصبی وتقریبا بلند تو صورتم غرید دستش رو از دستم بیرونکشید و با
 آخه چرا بمونیم؟هان!جواب-

 .منو بده،بمونیم که چی بشه

 .وبعد دو باره به سمت اتاقش رفت

 من:خواهش میکنم علی،من بعد

 ایستاد و بدونشو دارم.با حرفم سر جاشخوابیدم و به جای کابوس رویایی رو دیدم که دوساله آرزواز دوماه دیشب با آرامش

 اینکه روش روبه سمتم برگردونه گفت

 .نمیدیدی،در ضمن اونا فقط کابوسن نه حقیقتخوب که چی؟تو تا قبل اینکه بیایم اینجا هم کابوس-

خواب هم نمیدیدم ولی حاالرویا می بینم و همه کابوسهام راسته که آرام که تا حاال در سکوت بود خواستم بگم من تو اون مدت
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 گفت

 .کابوس هاش میبینه واقعینیستنعلی،همه چیزایی که ضحی تواونا فقط کابوس ن-

 برگشت و نگاهی به آرام انداخت و گفت

 !واقعین؟چرا چرند میگی،یعنی چی که-

 .کابوس هاش میبینه واقعاوجود دارهآرام:اون کسی که ضحی توی

 علی پوز خندی زد و گفت
 .تا دیونه تر از این نشدیدبرید وسایل تون رو جمع کنید-

 ی جدی گرفتم و گفتمخیل

 .نیست که با برگشتمون کل زندگیم میشه کابوسبریمباشه،اگه واقعا برات مهم-

گذاشته بود چون به سمتم برگشت و بانگاهی غمگین بهم چشم دوخت و بعد از گذشت چند دقیقه انگار حرفم خیلی روش تاثیر

 به سمتم اومد وگفت

 .دتهضحی،من هرچی میگم واسه خو-

 .منه بمونیممن:اگه واسه 

 .سمت مبل رفت و نشستچشماش رو ریز کرد و بعد به

 .ای واسه اینکه اینجابمونیم داری بگوعلی:خب،اگه دلیل قانع کننده

 .کنم سکوتنداره ولی بهتر از این بود کهنشستم،گرچه میدونستم حرفامرو دروغ می دونه قبولشونخوش حال شدم وروبه روش

 .چی که تو خوابمیبینم درسته گفت هرمن:داداش همونطور که آرام

 !اون روستارو!هه!مسخرسعلی:خوب اصال چی می بینی؟

 .بچه به اسم رز رو تو خواب میبینم که تازه فهمیدم کیهمن:نه خیر به جز اون روستا یه

 علی:اونوقت از کجا فامیدی؟
بعداز .هم تمام حرفام رو تعیید می کرد کابوسم تا مالقاتمون باآقاکسری رو واسش تعریف کردم و آرامپوفی کشیدم و از اولین

 حدود نیم ساعت توضیح،آقا نگاهی بهم کرد و گفت

 .که چی؟تو میخوای چیکار کنی؟اون دختر دیگه مردهخوب گیریم اینا درست باشه-

 بهش نگاه کردم و گفتم
 .دکه ازم کمک میخواکابوس هام دیدم درست بوده،پس حتما یه چیزی هست داداش،تا حاال هرچی تو-

 علی خواست چیزی بگه که آرام گفت

 رفتیم جنگل!؟راستی تو از کجا فهمیدی ما-



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر snow80 | کابوسی از بیداریرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 68 

 نگاهی به آرام کرد و گفت
خوب،باشناختی که ازت دارم میدونستم که هیچوقت نمیگی ما با تاکسی میریم و نمی خواد برسونیمون واسه همین پشت -

دم جا،برگشتم و با ماشین اومدم و واقعا از این کارتون عصبی شسرتون تاکسی گرفتم و تعقیبتون کردم،وقتی فهمیدم رفتید اون

 .و هنوز هم خیلی عصبیم،به خصوص از دست تو آرام

 آرام:ِا،واسه چی؟
 علی نگاه بدی بهش کرد و گفت

 .واسه اینکه انتظار دارم بهم راست بگی.من همیشه به تو اعتماد داشتم ولی با اینکارت باعث شدی دیگه بهت اعتماد نکنم-

نگاهم رو به آرام که با شرمندگی سرش رو پایین انداخته بود دوختم و با خودم گفتم:اون به خاطر من اومد،پس نباید بذارم که 

 باهاش اینطور حرف بزنه و مقصر بدونتش.با این فکر به علی خیره شدم و گفتم
 .تقصیر آرام نیست،من ازش خواستم-

 .و بعد دوباره به حالت قبلش برگشت آرام برای لحظه ای با بهت بهم نگاه کرد

 .علی:تو دخالت نکن

 خواستم جواب بدم ولی قبل از حرف زدنم بحث رو عوض کرد و گفت

 .خوب،ترجیحاًکمکت می کنم-

 من:جدی میگی؟
 ....علی:آره،حداقل بهتر از اینه که دور از چشم خودم برید

 دیگه بهش اجازه حرف زدن ندادم گفتم
 .ارم معذرت میخوام،اگه از همون اول گفته بودی که ما قایمکی نمی رفتیممن واقعا به خاطر ک-

 بهم نگاه کرد وگفت
 .کمک کردنم شرط داره ضحی-

 .منتظر به صورتش نگاه کردم

 .علی:به این شرط که مرگشون رو فراموش کنی و دیگه حتی بهش فکر هم نکنی

 یعنی واقعا حرف هام اینقدر عذابش میداد؟وبعد بلند شد و به سمت اتاقش رفت.با نگاهم دنبالش کردم،
 .آهی کشیدم و سرم رو پایین انداختم

 .آرام:اون همیشه به من می گفت یه راه پیدا کن که ضحی رو از این حال و هوا در بیارم
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 وبعد خودش رو بهم نزدیک کرد و دستش رو نوازش گونه به کمرم کشید و ادامه داد
 .فکر هم نمیکنی بهش بگو دیگه حتی به این موضوع-

 .به روش لبخند زدم و به سمت اتاق علی رفتم

******************** 

 .لباس هام رو پوشیدم و بعد از سر کردن شالم از اتاق خارج شدم

 .من:بریم

 علی و آرام به سمتم برگشتن
 .علی:آره،بریم

 .وبعداز خروج از خونه سوار ماشین شدیم

و به سمت جنگل رفتیم.از دیروز عصر که بهش قول دادم دیگه به مامان و بابا فکر  علی ماشین رو از در خونه بیرون برد

نکنم برای کمک بهم قاطع شده و دیگه حرفام رو چرند و چرت و پرت نمی خونه،خیلی جالبه که خودش پیشنهاد داد که 

حال بودم اما نمی دونستم باید صبح بیایم جنگل!از اینکه داشتم به اون دختر یا بهتره بگم رز کمک می کردم خیلی خوش

چیکار کنم و چه طور پیداش کنم.آهی کشیدم سرم رو به شیشه ماشین تکیه دادم و مشغول تماشای بیرون شدم،بلکه از این 

 فکر و خیال در بیام
 علی:باز چی شده ضحی؟

 سرم رو بلند کردم و با صورتی بشاش و پر انرژی بهش نگاه کردم و با لبخند گفتم
 .اشتم به اون دختر بچه فکر میکردمهیچی.د-

 علی:اوهوم.....حاال میخوای بری روستا،پیش اون پیر مرد؟
 .من:آره،اون تنها کسیه که می تونه تو کشف حقیقت کمکم کنه

 علی:حقیقت؟
من:آره،من حس میکنم یه چیزی پشت این مرگ ساده پنهانه،یه راز بزرگ،رازی که به خاطرش هر شب خواب اون دختر 

 .میبینم ومطمئنم ازم میخواد که حقیقت رو کشف کنم و می خوام به کمک آقا کسری از این راز بزرگ پرده بردارمرو 

 علی:چه طوری؟
 .من:اون تمام عمرش رو اینجا زندگی کرده و حتما این جنگل رو خوب میشناسه

 .علی سری تکون داد و کنار جاده پارک کرد
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 .علی:پیاده شید،رسیدیم

شدیم و به سمت جنگل رفتیم.این قسمت از جنگل خلوت و تقریبا خالی از جمعیت بود و همین ترسناک و البته هر سه پیاده 

زیباش میکرد،چون هیچ آشغالی توی این قسمت نیست و خیلی راحت میشه از طبیعت ناب جنگل لذت برد،وارد جنگل شدیم 

 م که از پشت سر صدایی شنیدمو مستقیم به سمت کوه رفتیم،کم کم داشتیم به نک کوه می رسیدی
 .سالم-

 .روم رو بر گردوندم و به آقاکسری که در فاصله چند متری ما ایستاده بود نگاه کردم

 من:سالم آقا کسری،شما اینجا چیکار میکنی؟
 علی چشماش رو ریز کرد و به آقا کسری خیره شد.آقا کسری نگاهی نا آشنا به علی کرد و به سمت مون اومد و گفت

 .روز عصر میام و این اطراف قدم میزنم،شما اینجا چیکار میکنید؟فکر کردم دیگه نمیاین هر-

 .من:خب ما اومدیم که دوباره شما رو ببینیم

 وبعد به علی اشاره کردم و گفتم
 .آقا کسری این داداشم علیه-

 هر دو با هم دست دادن و بعد آقا کسری گفت
 هام داشتین؟خوب،چرا میخواستید منو ببینید؟کاری با-

علی:آره،ما میخوایم بیشتر از رز بدونیم خواهرم کنجکاو شده و حس می کنه یه راز بزرگ پشت ماجرای مرگ اون دختر 

 .هست

 آقا کسری لحظه ای بهم نگاه کرد و بعد به سمت قعر جنگل به راه افتاد و گفت
 .بیاین یه کم قدم بزنیم-

 .به سمتش رفتیم و باهاش هم قدم شدیم

 ا کسری دیگه چیزی دربارش نمیدونی؟من:آق
 .آقا کسری:نه دخترم،من هر چی می دونستم بهت گفتم

 سرم رو تکون دادم که گفت
 دخترم تو بگو.رز رو از کجا میشناسی؟-

 .باز هم دو دل بودم.سرم رو به سمت علی برگردوندم و به صورتش خیره شدم

 !علی:چی یه؟چرا نگام میکنی؟بگو دیگه
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 .اول ماجرا رو براش گفتم لبخند زدم و از

**************** 

حدود ربع ساعتی بود که قدم میزدیم و من تعریف میکردم که یک دفعه آرام روی زمین نشست و به درخت تکیه داد و در 

 حالی که نفس،نفس می زد گفت
 .وایسید،من دیگه نمی تونم راه برم-

 خندیدم و به سمتش رفتم و گفتم
 ....ه کم راه رفتن واست خوبه.چاق میشی علی دیگهپاشو آرام،پاشو که ی-

 .یک دفعه یادم اومود کجام و دارم چی میگم.سریع جلو دهنم رو گرفتم و کنارش نشستم و خودم رو زد به اون راه

 .من:آره یه کم بشینیم،منم خستم

تی نشست و آقا کسری هم کنارش آرام تنه آرومی بهم زد و ابرو هاش رو باال انداخت،علی دقیق روبه روم وکنار تنه درخ

 .نشست

 !علی:من دیگه چی ضحی

 سرم رو باال آوردم و به صورتش نگاه کردم.وای خدایا حاال چی بگم؟
 بهتر نیست این حرفا رو بذاری واسه یه وقت دیگه؟مم علیآرام:اووو

 .علی سری تکون داد و دیگه چیزی نگفت

 .این خانوم خواهر تون باشه آقا کسری:قصد فوضولی ندارم،ولی به نظر نمیاد

 .علی :آرام همسر منه

 آقا کسری که انگار قصد داشت حال و هوا رو عوض کنه گفت
 .خب دخترم.داشتی می گفتی-

با حرفش دوباره کالم رو ازسر گرفتم،تقریبا تمام ماجرا رو گفته بودم که دوباره همون صدای خش خش رو از پشت بوته ها 

 .شنیدم

 من:شما هم شنیدی؟
 .علی:آره،حتما حیونی چیزیه

اما من با این حرف ها راضی نمی شدم،بلند شدم و به سمت بوته ها رفتم و با ترس و لرز نگاهی به پشتش انداختم،ولی باز 

هم چیزی نبود.با بهت به بوته های بلند نگاه می کردم که یک دفعه دستی رو شونم نشست،باترس به طرف صاحب دست 
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 .ی،نفسی از سر آسودگی کشیدمبرگشتم و با دید عل

 .من:ترسیدم

 علی:تو چته ضحی؟
 :دوباره نگاهی به بوته ها کردم وگفتم

 .دفعه قبلی هم که داشتیم حرف می زدیم از پشت بوته ها صدای خش خش شنیدم-

 علی شونه ای باال انداخت و گفت
 .یاینجا جنگله،محل زندگی حیونا و اصال هم چیز عجیبی نیست که صدایی شنید-

به دور و برم نگاه کردم،تازه متوجه اون تخته سنگ و بوته های آشنا شدم و فهمیدم که اینجا همون جاییه که دیروز صبح 

 .نشسته بودیم،با این فکر که ممکنه کسی اینجا باشه گفتم

 .میشه دیگه نشینیم!میخوام یکم راه برم-

ش رفت و بلندش کرد،آقا کسری بلند شد و در سمتی شروع به آرام نگاه مظلومی به صورتم کرد که همون لحظه علی به سمت

 .حرکت کرد،آرام هم با نارضایتی دنبالمون راه افتاد

 من:آقا کسری میشه بریم به قسمت ممنوعه جنگل؟
 .همه ایستادن و بهم نگاه کردن

 آقا کسری:دختر حالت خوبه؟اونجا پر از حیون وحشیه،مگه از جونت سیر شدی؟
 ی،میخوای بری اونجا چیکار کنی؟علی:چی میگی ضح

 .من:خواهش میکنم،من فقط میخوام اونجا رو ببینم همین

 علی نگاه مشکوکی بهم کرد و آروم گفت
 چی زیر سرته؟-

 آروم تر از خودش گفتم
 .هیچی،فقط میخوام مطمئن شم اونجا،اون جنگل تاریکی نیست که تو خواب دیدم-

 کسری گفتعلی شونه ای باال انداخت و رو به آقا 
 !اگه میشه ببریدمون،آخه این دختر اینقدر کله شقه که اگه بگی نه فردا خودش پامی شه میره-

 .با حرفش فهمیدم که هنوز ازدستمون دلخوره
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 .من:داداش ماکه عذر خواهی کردیم

 .هیچ جوابی بهم نداد

 .آقا کسری:باشه،می برمتون ولی من گفتم که خطرناکه

 .ل آقا کسری راه افتادمسرم رو تکون دادم و دنبا

************** 

با ترس به روبه روم خیره شدم،دقیق همون جنگل بود،همون جنگل خوف ناک،با همون درختای نزدیک به هم و فضای 

تاریک.و من هم مثل کابوس هام به روبه روم خیره شده بودم و حتی تکون هم نمی خوردم،اما با این تفاوت که بیدار بودم و 

 .س من بود،کابوسی که حاال در بیداریم می دیدمش،کابوسی از بیداری های مناین کابو

 نفس عمیقی کشیدم و به سمت جنگل به راه افتادم که یک دفعه دستم از پشت کشیده شد و صدای بلند علی رو شنیدم
 داری کجا میری دیونه؟-

 به سمتش برگشتم
 .این خودشه،همون جایی که تو خواب دیدم،بذار برم-

 .علی:مگه از جونت سیر شدی؟عمرا بذارم بری

 .سعی کردم دستم رو از توی دستش بیرون بکشم اما تالش فایده ای نداشت

آقا کسری:دخترم تو پیش خودت چی فکر کردی؟هیشکی از این قسمت زنده بیرون نیومده،واسه همین ورود به اینجا رو 

 .ممنوع کردن

 به صورتش نگاه کردم و گفتم
 ...م اونجا،حتی اگه خطرناک باشه حتی اگهمن باید بر-

 علی وسط حرفم پرید با صدایی عصبی گفت
 .بسته ضحی،تو هیچ جا نمیری-

 و بعد آروم گفت
 .بریم خونه-

 دستم رو از تو دستش بیرون کشیدم
 .من باید برم اونجا،باید برم-
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 علی خیلی آروم گفت
 .بعدا راجع بهش حرف میزنیم،فعال بریم-

ه کردم،خیلی دلم میخواست بدونم که اونجا چی میگذر،ولی می دونستم اگه ادامه بدم اوضاع خیلی بد تر میشه به صورتش نگا

 پس به ناچار گفتم
 .باشه،بریم-

 علی لبخندی از سر رضایت زد که گفتم
 ولی برگردیم،خب؟-

 .علی:گفتم که،بعدا حرف میزنیم

 .م شدم و به سمت ماشین حرکت کردیمپوفی کشیدم وبه ناچار با علی،آرام و آقا کسری هم قد

************ 

به محض روشن شدن .بعد حدود نیم ساعت پیاده روی به ماشین رسیدیم.با آقا کسری خدا حافظی کردیم و سوار ماشین شدیم

 ماشین گفتم

 .آخه چرا نذاشتی برم؟تو که قول کمک بهم دادی-

 چی میگی؟ علی:ساکت شو ضحی،مگه دیونه شدی؟تو خودت میفهمی داری
چیزی برای گفتن نداشتم،به همین دلیل سکوت کردم و از پنجره مشغول تماشای بیرون شدم.حق با علی بود،دیونه شده بودم 

 !که می خواستم برم تو دل جنگلی که پر بود از حیونای گرسنه و وحشی!اما،این دیونگی بهتر از یک عمر کابوس دیدنه

***************** 

کردم و از اتاق خارج شدم،علی روی مبل دراز کشیده بود و آرام هم مشغول باال و پایین کردن کانال  لباس هام رو عوض

 .های تلویزیون بود،به سمتشون رفتم و کنار آرام نشستم

 .من:داداش

 سرش رو بلند کرد و گفت
 چیه؟-

 ...من:آخه چرا نذاشتی

 وسط حرفم پرید و گفت
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 .نگی،دارم فکر می کنمقرار بود هیچی در این باره -

علی تشکری کرد و به سمت با حرفش ساکت شدم و به طرف آشپزخونه رفتم تا وسایل ناهار رو آماده کنم.بعد از خوردن غذا

 .اتاقش رفت و من و آرام هم مشغول شستن ظرف ها شدیم

 .من:آرام

 .آرام:هوم

 با ذوق اسکاچ داخل دستم رو فشار دادم و گفتم
 ه می ده برم به قسمت ممنوعه جنگل؟به نظرت علی اجاز-

 ظرف داخل دستش رو توی سینک گذاشت بهم خیره شد و گفت
 !آخه آبجی مگه دیونه شدی؟اونجا خیلی خطر ناکه-

 آهی کشیدم و گفتم
تو هیچ وقت جای من نیستی که بفهمی چی میگم آرام،اگه می دونستی اون کابوس ها چه قدر زجر آوره و من بعدش چه -

 .کشم دیگه اسم کارم رو دیونگی نمی ذاشتیعذابی می

 آرام باقیافه ای پشیمون بهم نگاه کرد و گفت
 .ببخش ضحی،منظورم این نبود-

 دستم رو شستم و درحالی که از آشپزخونه خارج میشدم گفتم
 .نه اشکالی نداره،درکت میکنم که نفهمیم-

 که راضی شه،خوبه؟ آرام:نه ضحی،کامال میفهممت.اصال من خودم با علی صحبت میکنم
 با هیجان به سمتش برگشتم و گفتم

 جدی میگی آرام؟-

 سرش رو به نشانه مثبت تکون داد،به سمتش رفتم و در آغوش کشیدمش و گفتم
 .ممنون آرام،تو بهترین خواهر دنیایی-

 .به روم لبخندی زد و بعد شستن دستش به سمت اتاق علی حرکت کرد

**************** 

ه بودم و با انگشتام بازی میکردم،به ساعتم نگاه کردم ساعت پنج و نیم بود، دیگه یک ساعت و نیمه که رفته روی مبل نشست

تو اون اتاق!موندم اون رفته علی رو راضی کنه یا حرف عشقوالنه بزنه!پوفی کشیدم و از روی مبل بلند شدم که همون 
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ا تعجب به صورت هاشون خیره شده بودم که یک دفعه علی لحظه هردو از اتاق خارج شدن و روی مبل کنار هم نشستن.ب

 گفت

 .چرا وایسادی مارو نگاه میکنی؟بشین دیگه-

 آب دهنم رو به سختی قورت دادم و روی مبل روبه روشون نشستم و به صورت علی خیره شدم
 .علی:ضحی من بهت قول کمک دادم و تا تهشم هستم و فردا باهم می ریم

 !ه کردم،یعنی واقعا بیداربودم یا داشتم خواب میدیدمبا تعجب به صورتش نگا

 تو جام جابه جا شدم گفتم
 جدی میگی یا شوخی می کنی؟-

 خنثی به صورتم نگاه کرد
 علی:به نظرت من شوخی می کنم؟

 لبخندی زدم

 .من:ممنون،داداشی

 بادیدن لبخندم شاد شد و گفت
 .خواهش میکنم-

 آشپزخونه می رفت گفتوبعد بلند شد و همون طور که به سمت 
 .پاشید بریم تو آشپزخونه-

 .هر دو سر تکون دادیم وبه سمت آشپزخونه رفتیم

 علی:خب،خب،قرا واسه شام چی درست کنید؟
 آرام در یخچال رو تا ته باز کرد و به داخلش اشاره کرد

 .آرام:می بینی که،خالیه

 علی نگاهی به داخلش انداخت و گفت
 .یرمخوب لیست بده تا برم بگ-

 آرام نگاهی بهم کرد و گفت
 حاال قراره چی درست کنیم؟-

 من:نظرتون راجع به املت چیه؟
 .علی:خوبه
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 وبعد گفت
 شما هم میاید یا خودم برم بگیرم؟-

 .آرام:بعدا خودت برو،من با ضحی کار دارم

 با تعجب بهش نگاه کردم
 من:چه کاری؟

 آرام نگاه خبیثی بهم کرد
 .آرام:حاال،بعدا می فهمی

به صورتش نگاه کرد و لی ذهنم مغشوش تر از چیزی بود که بتونم چیزی رو از زیر زبونش بیرون بکشم،به همین خاطر 

 .در سکوت بهشون خیره شدم

*************** 

 علی:آرام،ضحی کاری ندارین،من برم؟
 .آرام:نه کاری نداریم،خدا حافظ

 .علی:خدا حافظ

آرام روی مبل نشستیم، به ساعت موچیم نگاه کردم،ساعت هشت بود،همین چند من هم باهاش خداحافظی کردم و بعد با 

ساعت بهترن لحظات عمرم بود،چون بی دغدغه به کار های آرام و علی خندیدم و شاد بودم.بعد از مرگ مامان و بابا هیچ 

و کنار خودم دارم که دوستم وقت اینقدر خوشحال نشدم و از زندگیم لذت نبردم حاال واقعا می فهمم که هنوز هم کسایی ر

 .دارن و میشه در کنارشون از زندگی لذت برد

 .غرق در افکارم بودم که با صدای آرام به خودم اومدم

 ...آرام:کجایی ضحی دارم باهات

 .حرفش با قطع شدن برق ها نصفه مون

 من:یعنی چرا برق ها رفت؟
 آرام از سر جاش بلند شد و گفت

 .پریده،بیا بریم نگاه کنیم ببینیم چه خبرهنمی دونم ضحی،شاید فیوز -

از سر جام بلند شدم که همون لحظه صدای مهیب شکسته شدن شیشه رو شنیدم.هردو با ترس به هم چسبیدیم و به پنجره خیره 

ه دشدیم،همون لحظه چشمم به یک چیز کامال سیاه افتاد که داشت از پنجره میومد داخل،با ترس بهش نگاه کردم،اونقدر ترسی

از درون تاریکی به سختی قابل تشخیص بود،چشمام رو ریز کردم بودم که توان جیغ زدن هم نداشتم.اون چیز کامال وارد شد.
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و بهش خیره شدم،شبیه به یک انسان بود ولی هیچ یک از اجزای بدنش مشخص نبود،تمام بدنش با چیزی سیاهی که به نظر 

تش هم مشخص نبود.آرام که انگار تازه متوجه اون شخص شده بود جیغ بلندی می رسید لباسه پوشیده شده بود و حتی صور

 کشید و گفت
 .دزد،دزد-

 شخص با صدایی نخراشیده که انگار باچیزی تغییر داده شده بود گفت
 !این یک اخطاره،دست از تحقیق راجع به اون دختر بردار قبل از اینکه جون خودت و نزدیکانت رو به خطر بندازی-

 فش ترس در بند بند وجودم نفوذ کرد.تمام توانم رو به کار بردم و با صدایی بلند و جیغ مانند گفتمبا حر
 تو کی هستی؟اصال چی ازجونمون میخوای؟-

جوابی نداد و با سرعت از پنجره بیرون رفت.باخروجش، در خونه به شدت باز شد و علی به سرعت وارد شد و به سمتمون 

 اومد و گفت
 تون خوبه؟چی شده؟حال-

آرام هم که بد تر از من،روی زمین زانو زده بود و به پنجره به صورتش خیره شدم،دیگه توانی برای حرف زدن نداشتم

 .شکسته نگاه میکرد

 علی:یکی بگه اینجا چه خبره؟
 به زور خودم رو جمع کردم و باصدایی لرزون و ترسیده که از ته چاه در میومد گفتم

 .اخلیکی از پنجره اومد د-

علی با شنیدن حرفم به سرعت به سمت پنجره رفت و با دیدن شیشه های شکسته از در خونه خارج شد،پاهام دیگه توان 

تحمل وزنم رو نداشتن،کنار آرام نشستم،چند دقیقه که گذشت چراغ هاروشن شد و بعد هم علی وارد خونه شد و به سمتمون 

 اومد،کنارمون زانو زد و آروم گفت
 بید؟شماها خو-

سرم رو به نشانه آره تکون دادم که بلند شد و بعد چند دقیقه با دو لیوان آب قند برگش و یکی رو به دست من و اون یکی رو 

هم به آرام داد،لیوان پر از آب قند رو روی زمین گذاشتم و به سمت روشویی رفتم،چند بار آب به صورتم زدم تا حالم 

ه پوش بودم،یعنی اون کی بود؟اصال،انسان بود یا.....،و صد ها سوال بی جواب دیگه،به جابیاد،هنوز تو بهت اون موجود سیا

 .دیوار دست شویی تکیه دادم و چند نفس عمیق کشیدم

 .علی:ضحی،بیا اینجا

 با حرفش از دیوار جدا شدم و از در دست شویی خارج شدم و به سمت مبل رفتم،کنار آرام نشستم و گفتم
 .چیه داداش-
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 !،این آرام که صداش در نمیاد،حداقل تو بگو اینجا چه خبرهعلی:ضحی

تو جام جابه جا شدم،تو دو راهی گفتن و نگفتن گیر کرده بودم که همون لحظه آرام دهن باز کرد و با صدایی تر سیده و 

 هراسان گفت
پاش هم پوشیده شده اون یه چیز عجیب و غریب و سیاه پوش شبیه به انسان بود که کل بدن و حتی صورت و دست و -

 !بود،اون تحدیدمون کرد،ینی...ضضحی رو تحدید کرد که اگه دست از تحقیق راجع به ررزز برنداره به هممون آسیب میزنه

 بر خالف انتظارم علی بی حرف به صفحه خاموش تلویزیون خیره شد و بعد از گذشت چند دقیقه گفت
کن.من فردا می رم اداره پلیس،اونا خودشون به این موضوع  ضحی،ازت خواهش میکنم این ماجرا رو همینجا تموم-

 .رسیدگی می کنن

با شنیدن حرفش تصمیم گرفتم از روش های تاثیر گذاری که جدیدا یاد گرفته بودم استفاده کردم،از سر جام بلند شدم و دقیق 

 .روبه روش روی زمین نشستم و به چشمام حالتی ملتمس دادم و توی چشمش خیره شدم

:خواهش می کنم علی،من با این اتفاق مطمئن شدم که اون دختر دریده نشده،خواهش میکنم بهم کمک کن تا بفهمم چه من

 .باالیی سرش اومده و اون شخص که تهدیدمون کرد،کیه.خواهش میکنم

 دستش رو بین موهای مشکیش فرو برد و با حرص گفت
 .بلند شو-

 ...من:اول بگو کم

 .کردبا دادش حرفم رو قطع 

 .علی:گفتم بلند شو

 به زور بلند شدم و ایستادم،مقابلم ایستاد و نگاهی دلسوز به چشمام که حاال اشک توش حلقه زده بود انداخت و گفت
آخه چرا اینطور میکنی ضحی.من خیرت رو می خوام.کسی که بی ترس از هیچ چیز به اینجا اومده و تحدیدت کرده صد -

 .هت آسیب هم بزنه!بذار به پلیس خبر بدم،اونا بهتر از من و تو این کار رو انجام میدندرصد اونقدر دیونه هست که ب

 قطره اشکی که از گوشه چشمم خارج شده بود رو پاک کردم و خیلی جدی بهش خیره شدم و گفتم
از تالش بردارم  علی،آخه چرا نمی فهمیم.اول اینکه پلیس این پرونده رو مختوم اعالم کرده و دوم،من می دونم اگه دست-

 .دوباره اون کابوس ها به سراغم میان و شادی هام به غم تبدیل می شن

 وبعد این حرف غمگین سرم رو به زیر انداختم،آهی کشید و گفت
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 .از دست تو ضحی،خیلی کله شقی-

 وبعد از کمی مکث ادامه داد
 .باشه،کمکت می کنم-

 دی که به زور کمی تلخش کرده بودم گفتمسرم رو باال آوردم و به چشماش خیره شدم و بالبخن
 .ممنونم داداشی-

و بعد به سمت اتاقم رفتم و خودم رو روی تخت انداختم،می دونستم کارم خیلی خطر ناکه اما هر خطری بهتر از این عالمت 

 .دختر اومدهسوالی بود که روی مغزم شکل گرفته و آزارم می داد،می خواستم هرچه زود تر بفهمم که چه بالیی سر اون 

************* 

با صدای گفت و گوی علی و آرام از فکر رز بیرون اومدم،به سمت در اتاقم رفتم،صدا از داخل پذیرایی می یومد،نمی 

 .خواستم گوش بدم ولی خوب،دست خودم نبود،میشنیدم دیگه

عی کنی متقاعدش کنی خودت رو آرام:علی یعنی چی که کمک می کنی؟ضحی داره دیونگی می کنه،تو چرا به جای اینکه س

 به دیونگی زدی و میخوای همه رو تو خطر بندازی؟
علی:آرام جان خودت می فهمی ضحی رو نمیشه متقاعد کرد،یا باید در رو قفل کنم و بگم حق نداری هیچ جابری که باز هم 

 کدومش بهتره؟ شده از سوراخ موش میره و کارش رو انجام میده یا باید بهش بگی کمکت میکنم،به نظرت
 .آرام:می فهمم علی،اما من میترسم،ای کاش پلیس رو هم در جریان میذاشتی

 .علی:نگران نباش،من حواسم به همه چی هست

وبعد چراغ ها خاموش شد و صدای ضعیف شب به خیر گفتن علی رو شنیدم.دوباره خودم رو روی تخت انداختم و به 

 .ترسناکم رو گرفته بود سفر کردمسرزمین رویا ها که جدیدن جای کابوس های 

************** 

 صدای علی رو از کنار تشکم شنیدم
 .ضحی،بلند شو میخوایم صبحونه بخوریم-

 چشمام رو به زور باز کردم و گفتم
 مگه ساعت چنده؟-

 همونطور که به سمت در می رفت گفت

 .ُنه-
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 .م و در کنار هم مشغول خوردن صبحانه شدیمپتو رو کنار زدم و بعد از شستن دست و صورتم به آشپزخونه رفت

****************** 

بشقاب هارو توی سینک گذاشتم و وارد پذیرایی شدم،علی و آرام داشتن آروم با هم پچ پچ می کردن،تک سرفه ای کردم که 

 .هر دو به سمتم برگشتن

 من:داداش،کی میریم؟
 علی:کجا؟

 به سمتشون رفتم و گفتم
 !زودی یادت رفتِا،داداش به همین -

 علی که انگار تازه به خاطر آورده بود گفت
 .آهان،حاال فهمیدم چی می گی،اصال قرار نیست بریم جنگل-

 من:چی؟مگه خودت بهم قول کمک ندادی؟
 علی تو جاش جابه جاشد و گفت

 دادم،ولی نگفتم که میریم جنگل،گفتم؟-

 من:پس اگه نمی خوایم بریم جنگل چه طوری کمکم میکنی؟
 .علی:به موقع برات می گم،فعال بشین

 روی مبل روبه روش نشستم که گفت
 خوب نظرتون چیه امروز ناهارمون رو کنار دریا بخوریم؟ -

 .به صورتش خیره شدم

 من:چرا که نه،من که عاشق دریام،تو چی آرام،موافقی؟

 آرام با لبخند گفت
 توکه می دونی من عاشق دریام،پس چرا می پرسی؟-

 .دم و در سکوت به صورت ها شون خیره شدملبخندی ز

*************** 

 با کالفگی به ماشین تکیه دادم و گفتم
 .زود باشید دیگه،ساعت دوازده شدا-
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 آرام کفش هاش رو پشت پا انداخت و گفت
 اومدیم.آخه تو چرا اینقدر عجله داری؟-

وا کرد،سوار شدم و منتظر از پشت شیشه بهشون  پوفی کشیدم که علی همون لحظه از خونه بیرون اومد و در ماشین رو

 .خیره شدم.حدود ده دقیقه بعد هر دو سوار ماشین شدن و به سمت دریا حرکت کردیم

 من:علی،مردم از کنجکاوی بگو می خوای چه طوری کمکم کنی؟
 .علی:گفتم که،به موقش می فهمی

م.حدود پانزده دقیقه ای طول کشید که به دریا رسیدیم.به مجدداپوفی کشیدم و طبق معمول از شیشه مشغول تماشای بیرون شد

محض رسیدنمون در ماشین رو باز کردم و بی توجه به آرام و علی پیاده شدم و روی صخره بلند نشستم و به دریای مواج و 

یی زیادی پر تالطم خیره شدم و آرامشی عجیب سراسر وجودم رو پر کرد،قلب و روحم با این حس و صدای آرام بخش آشنا

داشتن،چون دریا تنها مکانی بود که بهم آرامش آغوش مادرم رو می داد و به همین خاطر بعد از مرگش شده بود جایگاه 

اصلیم که بیشتر اوقات با آرام میومدیم.نفسی از اعماق وجودکشیدم و به موج های خروشان و پر از آشوبش که خودشون رو 

 یره شدم که همون لحظه صدای علی رو از کنارم شنیدمدیوانه وار به صخره ها می کوبیدن خ
 .می دونستم عاشق دریایی واسه همین گفتم بیایم اینجا-

 به سمتش برگشتم و بالبخندی ملیح گفتم
 کی اومدی اینجا؟-

 خندید وخواست چیزی بگه که آرام اومد و کنارش نشست و با اعتراض گفت
 خواهرت اومدی؟خوب علی آقا،پس ما چی؟یعنی فقط به خواطر -

 علی لبخندی به روش زد
 علی:از کی تا حاال اینقدر حسود شدی آرام خانوم؟

 آرام خندید
 .آرام:بریم یه جا که بشه شنا هم کرد

 .علی:نه،به نظرم همین جا ناهار بخوریم بهتره.خلوته راحت باهم حرف میزنیم

ز توش بیرون آوردیم،فرش رو کناری انداختیم و روش آرام سری تکون داد و هرسه به سمت ماشین رفتیم و وسایل ها رو ا

چهار ساعت رو باهم گفتیم و خندیدیم و -نشستیم.اون روز یکی از لذت بخش ترین روز های عمرم بود،چون تمام اون سه

واقعا باورش برام سخت بود که این علی همون علی یکی دوهفته پیشه که همه کار هاش رو با دعوا و سر و صدا پیش 

 !ردمیب

************************** 
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لباسام رو عوض کردم و از در اتاق خارج شدم،علی طبق معمول روی مبل دراز کشیده بود و آرام هم که....،فکر کنم هنوز 

 درگیر تعویض لباس بود،به سمت مبلی که علی روش دراز کشیده بود رفتم و خیلی آروم شونش رو تکون دادم و گفتم
 .پاشو داداشی-

 ی یکی از چشماش رو باز کرد و گفتعل
 چیه ضحی؟-

 من:داداشی میشه بگی میخوای چیکار کنی؟
 رود مبل نشست 

 .علی:کچلم کردی ضحی،بشین تا بهت بگم

 بالبخند روی مبل نشستم که همون لحظه آرام هم اومد و کنارم نشست و گفت
 .بگو-

 علی به روش لبخندی زد و بعد گفت
رفتن به قسمت ممنوعه هم خطرناکه هم این که ما هیچ اطالعی در باره اون قسمت  ضحی خودت خوب می دونی که-

 .نداریم

 من:خب،که چی؟
علی:خب به جمالت،من قصد دارم اول در باره این قسمت عجیب و غریب جنگل و اگه بتونم اون دختر بچه تحقیق کنم و بعد 

 .راجع به رفتن یا نرفتن به جنگل حرف بزنیم

 تمبا نا امیدی گف
آخه چه طوری؟داداش اون دختر یه بازیگر معروف نبوده که بشه راحت راجع بهش اطالع به دست آورد،اون یه دختر -

 .ساده روستایی بوده.فقط همین

 علی:مگه خودت نگفتی پلیس هم وارد ماجرا شده؟
 .من:خب آره

 آرام با نگرانی گفت
 میخوای چیکار کنی علی؟-

 علی چشمکی بهش زد و گفت
 ..بعدا میفهمیحاال-

وبعد بلند شد و به سمت آشپزخونه رفت.هردو با دهن باز چشم های گرد شده به رفتنش خیره شدیم،با همون قیافه متعب به 
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 سمت آرام برگشتم و گفتم
 آرام،تو توی اون یک ساعت و نیم چه وردی در گوش علی خوندی که اینقدر عوض شده؟-

 آرام نگاهی بهم کرد و گفت
 .ش بیشتر اون گفت تا من بگماوممم،راست-

چشمام رو ریز کردم و خواستم چیزی بهش بگم که علی لیوان به دست اومد و روی مبل نشست و قلپی از آبش رو خورد و 

 بعد لیوان رو روی میز گذاشت و به آرام خیره شد.آرام با نگران گفت
 چته علی؟-

 علی:هیچی،چه طور مگه؟
 !بدبختمن:آخه یه جوری نگاش کردی،ترسید 

 آرام حرصی نگاهی بهم کرد،شونه ای باال انداختم که علی با خنده گفت
 .من به آرام نگاه نمی کردم،داشتم فکر می کردم-

 .سری تکون دادم و دیگه چیزی نگفتم

 آرام:شما دوتا موافقید امشب بریم بازار؟
 .ات به دست بیارمعلی:آراه خوبه،شماها برید،اینجوری منم بیشتر می تونم تمرکز کنم و اطالع

 .آرام:خب امشب با ما بیا،بعدا با هم انجام می دیم

 .علی:گفتم که باید تمرکز کنم،شما باشید که نمی تونم

 .من:آخه اینجوری که نمی شه بیا بریم

 .علی بهم نگاهی کرد و هیچ حرفی نزد

************* 

 اون لحظه مشغول حرف زدن با علی بود با دیدنم گفت موبایلم رو تو جیبم گذاشتم و از در اتاق خارج شدم،آرام که تا
 بریم؟-

 من:مگه علی نمیاد؟
 علی بلند شد و گفت

 .گفتم که،من می مونم-

 و بعد کلید ماشین رو به آرام داد و گفت
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 .ماشین رو باخودتون ببرید-

 آرام باشه ای گفت و به سمت در رفتیم.سوار ماشین که شدم روبه آرام گفتم
 .ا اینقدر دلم شور میزنه آرامنمی دونم چر-

 آرام با بی خیالی گفت
 .چیزی نیست،تو همیشه دلت شور میزنه-

لبخندی به روش زدم و دیگه چیزی نگفتم،اما نمی دونم چرا با وجود تمام حرف های خوبی که توی دلم به خودم می گفتم 

 !بازهم ته دلم خالی بود ودلشوره عجیبی داشتم

****************** 

 .پیاده شدیم به سمت داخل بازار به راه افتادیم

 آرام:به نظرت از کجا شروع کنیم ضحی؟
 به بستنی فروشی اشاره ای کردم و گفتم

 پایه ای؟-

 خنده آرومی کرد
 .آرام:معلومه که پایم

ت یکی کالتی پشوبعد هر دو با قدم هایی آروم به سمت بستنی فروشی رفتیم وارد شدیم و بعد از سفارش دادن دوتابستنی ش

از میزها نشستیم و به هم خیره شدیم،دقایقی بعد پیش خدمت بستنی هارو جلومون گذاشت و ما هم با آرامش و لذت مشغول 

 .خوردن بستنی شدیم

 .من:میگم آرام،توکه اینقدر رو علی نفوذ داری کاش مجبورش می کردی بیاد

 آرام قاشقی از بستنیش رو خورد و گفت
 .م ولی قبول نکردخیلی اسرار کرد-

 .به بستنی خیره شدم و قاشقی توش کشیدم،هنوز هم استرس داشتم،اما ای کاش حد اقل دلیلش رو می فهمیدم

 آرام:حالت خوبه ضحی؟
 به صورتش خیره شدم 

 .من:نگرانم آرام

 آرام:نگران چی آبجی؟
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 شونه ای باال انداختم و در حالی که قاشق بستنیم رو توی دهنم میذاشتم گفتم
 .هیچی وللش-

حدود یک ساعتی توی بازار دور زدیم و بعد هم به خاطر خستگی زیاد گوشه ای .آرام هم بی تفاوت مشغول خوردن شد

نشستیم که همون لحظه موبایلم زنگ خورد،ازجیبم بیرون کشیدمش و به صفحش خیره شدم با دیدن شماره علی تماس رو 

 .وصل کردم

 من:الو،چیه داداشی؟
 ضحی؟علی:کجایین 

 .من:توی بازار

 ....علی:آهان،زنگ زدم بگم که تو نستم یه سری اطالعات راجع به

 حرفش با صدای شکستن شیشه که از پشت خط میومد قطع شد.با نگرانی موبایل رو در گوشم فشار دادم و گفتم
 .الو،داداش،کجارفتی،علی-

 .ترس به صورت آرام خیره شدم ولی هیچ صدایی از پشت خط نشنیدم و بعد تماس قطع شد.بانگرانی و

 آرام:چی شده ضحی؟
 به سرعت بلند شدم و گفتم

 .پاشو بریم آرام،زود باش-

 آرام با نگرانی بلند شد و دنبال من که با قدم هایی بلند به سمت ماشین می رفتم به راه افتاد.به ماشین که رسیدیم گفت
 ضحی مردم از نگرانی،بگو ببینم چی شده؟-

 گفتمنفس نفس زنان 
 .داشتم با علی حرف می زدم،یه دفعه صدای شکستن شیشه اومد و بعد تماس قطع شد-

 آرام قفل ماشین رو باز کرد و هر دو سوار شدیم،ماشین رو روشن کرد و با نگرانی گفت
 .خب دوباره زنگ بزن شاید دستش خورده قطع شده-

لم رو از جیبم بیرون کشیدم و شماره علی رو گرفتم،یک اینقدر ترسیده بودم که حتی به فکرم هم نرسید.به سرعت موبای

 .ما... خاموش بود،موبایل رو با تندی روی داشبرد انداختمبار،دوبار،ا

 .آرام:چی شد ضحی

 .من:خاموشه
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با حرفی که زدم رنگ از رخسار آرام پرید و موجی از نگرانی رو توی صورت معصومش دیدم.البته من هم دست کمی از 

نداشتم.با هر بار یاد آوری اتفاقات دیشب ترس و دلهرم چند برابر می شد،تا خود خونه آیت الکرسی خوندم و دعا کردم اون 

 که اتفاقی نیفتاده باشه،در خونه رو که باز کردم نگاهم به شیشه های شکسته افتاد،با نگرانی و صدایی لرزون گفتم
 داداش،کجایی؟-

.وارد سالن خونه شدم و به اطراف نگاه کردم.چشمم به آشپز خونه که افتاد دست د برابرشداما هیچ جوابی نشنیدم،استرسم چن

و پام شل شد.همه چیز به هم ریخته بود لکه های قرمزی روی زمین دیده می شد،به زور خودم رو به سمت آشپزخونه کشیدم 

م رو روی هم گذاشتم و با ترس وارد و آرام هم مثل مرده متحرک دنبالم میومد.به آشپزخونه که نزدیک شدم چشما

شدم.ورودم با جیغ آرام همراه شد،به سرعت چشمام رو باز کردم و بادیدن مقابلم چشمام گرد شد،خون،خون و باز هم 

خون.همه جای آشپزخونه پر شده بود از لکه های سرخ خون و موبایل و لپ تاب خورد شده علی هم وسط خون ها افتاده بود 

توی آشپزخونه بود به جز علی.بدن بی روحم رو به زور به جلو کشیدم که پام به چیزی خورد.سرم رو پایین  و.....همه چیز

آوردم،یک نوار ویدیو جلوی پام افتاده بود،به زور خم شدم و با دست هایی لرزون برش داشتم.خواستم ببینم چیه که با صدای 

رام آشفته افتاد.با دیدنش حالم از بد هم بدتر شد.به زور خودم رو حق حقی پشیمون شدم،به سمت صدا برگشتم که چشمم به آ

 به سمتش کشیدم و کنارش نشستم و دستای یخ زدش رو بین دست های لرزونم گرفتم و با صدایی که از ته چاه در میومد گفتم
 .چیزی نیست آرام،حالش خوبه. حتما داره عذیتمون میکنه-

 قطرات اشک دوباره گونش رو خیس کرد

 آرام:چرا مزخرف میگی ضحی؟آخه چند بار دیدی که علی تو یه همچین موقعیتی عذیت کنه؟
راست میگفت،داشتم خودم رو گول میزدم اما در اون لحظه حتی درک این موضوع که ممکنه اتفاقی برای تنها کسم افتاده 

 باشه هم برام سخت بود.با صدای بغض آلود آرام به خودم اومدم
 رو از کجا آوردی؟ این نوار ویدیو-

 با حرفش تازه یاد اون نوار ویدیو افتادم

 .من:هههمینجا افتاده بود

 آرام نگاهی بهش انداخت و گفت
 چی روش نوشته ضحی؟-

 .با دیدن نوشته ها،ترس در بند بند وجودم نفوذ کرد.با حرفش تازه متوجه نوشته های سفید رنگ روی نوار ویدیو شدم

 آرام:روش چی نوشته ضحی؟
 سرم رو باال آوردم و باترس گفتم

 !روش نوشته:خوب ببین ضحی-

 آرام با شنیدن حرفم به زور بلند شد و گفت
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 .خووبب بیا بریم بببذاریم ببینیم چیه-

سری تکون دادم و بدن بی رمقم رو به سمت تلویزیون کشیدم و نوار ویدیو رو داخل دستگاه گذاشتم و تلویزیون رو روشن 

رو به روم سر جام خشک شدم،همون مرد سیاه پوش جسم خونین و بی جون علی رو در دست گرفته بود  صحنهکردم،با دیدن

 و با تهدید و همون صدای عجیب رو به دوربین می گفت

 .خوب ببین دختر، این آخرین تحدیده،دفعه بعد این بال رو سر خودت میارم -

ست شد،از حالت طبیعی خارج شده بودم،روی زمین زانو زدم و به با دیدن بدن خون آلود علی قلبم هزار تیکه و زانو هام س

صفحه تلویزیون خیره شدم،آرام کنارم نشست،به صورتش نگاه کردم،اشک تمام صورتش رو پوشونده بود،شونه هاش رو با 

 تندی تکون دادم و دیوانه وار گفتم
 .چرا گریه میکنی آرام؟اااوووون فیلم دروغه،من مطمئنم که دروغه-

 وبعد با صدایی آروم و پشت سر هم تکرار کردم
 .آره دروغه،اون زندست،آره زندست-

 آرام در آغوشم کشید و سفت فشار داد و بین هق هق هاش گفت
 ...چی دروغه ضحی،اون دیگه نیست،علی عزیزمن دیگه نیست-

،خودم رو از آغوشش بیرون و گریه هاش اجازه حرف زدن بیشتر رو بهش ندادن،قطرات اشک آروم روی گونه هام چکید

 کشیدم وبا ناباوری داد زدم
 نه اااگه نیست پس جنازش کو؟-

 و بعد زجه زنان گفتم
 .ِد بگو کجاست آرام،بگو دیگه،بگو داداشم کو،تنها کسم کجاست،بگوووو-

 نستم قبول کنم که اونآرام با حرفام حالش از بد هم بدتر شده بود و با صدای بلند گریه میکرد،ومن....،به هیچ وجه نمی تو 

جسم بی جون برادر عزیزوتنها کس منه،نمی تو نستم بپذیرم که توی این دنیا تنها و بی کس شدم،قطرات اشک آروم روی 

گونم چکید و تمام خاطراتم با علی جلوی چشمام چرخ خورد،از بازی ها و شیطنت های کودکی تا مرگ ناگوار مامان و بابا 

تمام اون دعوا ها و نعره های بلند و ترسناک رو تحمل کنم اما یک لحظه،فقط برای یک لحظه  و دعوا هامون،حاظر بودم

دیگه ببینمش و بهش بگم که بهترین برادر دنیاست،بگم که چه قدر دوستش دارم و ....... .آه بلندی کشیدم و به سمت آرام 

بود،به صورتش خیره شدم و با همون صدای  برگشتم و بهش خیره شدم.اونقدر گریه کرده بود که زرد و بی روح شده

 پربغض و غم زده که به سختی از بین هق هق هام قابل تشخیص بود گفتم
 .منو ببخش آرام،همش تقصیر منه،اگه من ازش نخواسته بودم،اگه بهش نگفته بودم،حاال اینجا بود-

 و بعد بلند و با بغض داد زدم
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 .خدایا منو بکششش-

روی زمین افتادم و دست مشت شدم رو آروم به زمین کوبیدم و .بند اومده بود و سرم گیج می رفت نفسم از شدت داد و زجه

 در حالی که اشک می ریختم گفتم

 .بکشم خدا.بکشم تا از این همه بدبختی راحت شم-

 آرام باالی سرم اومد و باصدایی بغض آلود گفت

 .ن....اون دیگه مردهبسته ضحی،با داد تو اون بر نمیگرده،زنده نمیشه.....او-

 .و بعد سرم رو در آغوش گرفت و هردو در آغوش هم باسوز گریه کردیم

**************** 

 .چهار ساعت به اندازه صد سال گذشت

هردو به دیوار تکیه داده بودیم و بی هیچ حرفی به روبه رومون خیره شده بودیم،دیگه با خودم احد بسته بودم که به اون 

سرم رو روی زانوهام گذاشتم،دیگه هیچ امید و مشوقی برای .چون اون رو مقصر مرگ تنها کسم میدونستمدختر فکر نکنم،

زندگی نداشتم،اصال چراباید امید داشته باشم در حالی که هیچ کس رو ندارم؟من،حاال دیگه یک دختر تنها و بی کسم،تنهای 

فکر می کردم که از شدت سر درد و خستگی به خواب فرو  تنها توی دنیایی به این بزرگ.اشک می ریختم و به این موضوع

 .رفتم

************** 

به دور و برم نگاه کردم،دقیق روبه روی قسمت ممنوعه ایستاده بودم،که دوباره صدای همون جیغ هارو شنیدم و همون دست 

ویدم و دنبالش کردم،توی اون های سیاه پوش رو دیدم که رز کچولو رو به داخل تاریکی میکشید،نا خواسته به سمتش د

تاریکی وهم انگیز تنها صدا،صدای رز بود که سکوت پر وهم جنگل رو می شکست،سرعتم رو افزایش دادم،اما باز هم 

بهش نرسیدم،اونقدر دویدم که به یه جای عجیب و غریب رسیدم،به یه دره که مه غلیظ سطحش رو پوشونده بود و یک خونه 

بود بیش از پنجاه ساله که کسی درش نبوده در آخر دره قرار داشت.این بار صداش رو در بزرگ و مخروبه که مشخص 

نزدیکی خونه شنیدم،چشمام رو ریز کردم و با تالش زیاد تونستم بین اون همه مه ببینمش که به داخل کشیده می شد و 

 باصدای پر از عجزش بهم می گفت
 .کارو کرد،کمکم کن ضحی،نجاتم بده،خواهش میکنمخواهش می کنم کمکم کن،من قاتل نیستم،اون این-

 وبعد به داخل کشیده شد و صدای فریادش رو شنیدم
 .خواهش میکنم نجاتم بده-

با بهت به خونه بزرگ و متروکه خیره شدم و دوباره صدای جیغش در مغزم اکو شد و از خواب پریدم،چشمام رو که باز 

 .کردم آرام رو مقابل خودم دیدم
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 آرام:خخووبی ضحی؟

با لبخند سری تکون دادم که یک دفعه ماجرای چند ساعت قبل به خاطرم اومد و لبخند روی لبم ماسید،از سر جام بلند شدم و 

به سمت اتاقم رفتم،باید به جنگل میرفتم.دیگه هیچی برام مهم نبود،مرگ،زندگی،خنده،گریه،ترسو....،هیچ کدوم برام مفهوم و 

گه مفهومی هم از اینها میمونه وقتی که کل خونوادت رو از دست بدی؟وارد اتاق شدم و با سرعت لباس هام معنایی نداشتن.م

رو عوض کردم و از در خارج شدم.با خروجم آرام باچشم های قرمز و ورم کردش بهم خیره شد و با دیدن لباس هام با 

 همون صدای گرفتش گفت

 .کجا میری ضحی-

 رفتم جواب دادمدر حالی که به سمت در می
 .جنگل-

 آرام دستم رو به عقب کشید و با صدایی غم زده که از ته چاه در میومدگفت
 دیونه شدی ضحی،ساعت شیش صبح میخوای بری جنگل چیکار کنی؟-

 دستم رو از توی دستش بیرون کشیدم و گفتم
 .و نجات بدمآرام،دیگه برام هیچی مهم نیست،میخوام برم به قسمت ممنوعه و اون دختر بچه ر-

 !آرام:ضحی،تو چته؟مگه از جونت سیر شدی

 لبخند پر غمی زدم و با چشمان اشک آلودم بهش خیره شدم و گفتم

زندگی،جون،آرام خانم از چی حرف می زنی؟من دیگه کسی رو ندارم که بخواد مواظبم باشه،دیگه هیچ کس رو توی این -

 .ی لعنتی که فقط برای من سختی رو رقم زده ندارمدنیاندارم،دیگه هیچ امیدی،هیچ امیدی به این زندگ

 .اشک از چشمان آرام پایین اومد،بی توجه بهش به سمت در رفتم

آرام:صبر کن ضحی،تو هنوز منو و مامان و بابام رو داری،می دونم حالت خوب نیست،ولی بدون که منم اونو دوست 

 .....داشتم،خیلی هم دوستش داشتم،من

 شد که در جام میخ کوب بشم،به سمتش برگشتم و به صورتش خیره شدم و با بغض گفت صدای هق هق هاش باعث
 .می دونم خواهرعزیزم،میدونم-

 و بعداز این حرف از در خارج شدم که آرام دستم رو گرفت و گفت

 .منم باهات میام ضحی،اااگه قراره اطفاقی بیفته ترجیح میدم پیشت باشم-

 کشیدم و همونطور که گریه می کردم گفتمبه صورتش نگاه کردم و در آغوش 
 .ممنونم خواهرم ولی...،تو هنوز یه مامان و بابا ای داری که منتظرتن-
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 خودش رو از آغوشم بیرون کشید و گفت
 .نه ضحی،زندگی بدون علی با مرگ برام هیچ فرقی نداره،هیچ فرقی-

 به صورتش نگاه کردم و گفتم
 ...ولی-

 دستش رو جلو آورد و گفت
 .ه لحظه صبر کنی-

وبعد به داخل خونه رفت.روی پله ها نشستم و به آسمون خیره شدم،هوا گرگ و میش بود،با نگاهی که به آسمون کردم 

چشمام خود به خود پر از اشک شدن،هنوز حالم بد بود و نمی تونستم بپذیرم که چی شده.سرم رو پایین انداختم و شروع به 

باید همه این بالها سر من می اومد!اون از مرگ ناگهانی مامان و بابا توی اون موقعیت  گریه کردن کردم،آخه چرا من،چرا

 !و اینم از برادرم،واقعا باید دلم رو به چی خوش می کردم!به کدوم یک از چیز های نداشتم؟

****************** 

نجره نگاهی به خیابون ها کردم،فقط سوار شدم و سویچ رو چرخوندم و ماشین رو روشن کردم و مشغول رانندگی شدم.از پ

مابودم و رفتگر زحمت کش شهر داری،می فهمیدم داریم دیونگی می کنیم که میخوایم این موقع بریم جنگل ولی برای من 

حتی دیونگی هم از تحمل این درد راحت تر بود.نیمچه نگاهی به آرام کردم،آروم اما غمگین به نظر میرسید،خوب می 

عد از مرگ مامان و بابا تا سه روز به یه نقطه خیره شده بودم و به ندرت اون هم فقط چند کلمه حرف می فهمیدمش،من هم ب

 .زدم،آه بلندی کشیدم و بغضم رو قورت دادم

 .من:معذرت میخوام آرام

 آرام:واسه چی؟
 .من:واسه اینکه تو دردسر انداختمت

 با صدایی آروم و غمگین گفت
 .خودم خواستم بیام-

شیشه رو تا ته پایین کشید و به خورشید که در حال طلوع بود خیره شد و من هم در سکوت به رانندگیم ادامه دادم وبعد 

 .وطولی نکشید که به جنگل رسیدیم

در رو باز کردم و پیاده شدم،آفتاب هنوز طلوع نکرده بود،چراغ قوه ای رو که آرام آورده بود رو توی دستم فشاردادم و به 

کت کردم و آرام هم دنبالم به راه افتاد و باهم وارد جنگل شدیم،جنگل تقریبا تاریک بود به همین دلیل چراغ قوه سمت جلو حر

رو روشن کردم و نورش رو به همه طرف انداختم و راهی که قبال به وسیلش به قسمت ممنوعه جنگل رفته بودیم رو پیدا 

 فته و آروم گفتمکردم،چراغ قوه رو روی مسیر انداختم و با صدایی گر
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 .از این طرف آرام-

مرطب به دور و برم نگاه میکردم،همه جا تاریک بود و تنها .آرام دنبالم به راه افتاد و با هم در مسیر مشغول حرکت شدیم

روشنی،باریکه نوری بود که از چراغ قوه سیاه رنگ و کوچک در دست من ساطع میشد،دست سرد و بی روح آرام رو توی 

م و با قدم های بلند به سمت جلو حرکت کردم و طولی نکشید که به قسمت ممنوعه جنگل رسیدیم.فشار خفیفی به دستم گرفت

 دست آرام دادم و گفتم

 .آرام،باز هم بهت میگم،اگه می ترسی برگرد،من دیگه نه برای کسی مهمم و نه کسی رو دارم-

 آرام به صورتم نگاه کرد و گفت
 .ز برای من خانوادم مهمینه نمی ترسم،درضمن تو هنو-

آهی کشیدم و دست در دست آرام پا به داخل قسمت ممنوعه گذاشتم،درست مثل کابوسم بود،ساکت و مخوف،نور چراغ رو 

پایین انداختم و با چشمانی ریز شده مشغول تماشای اطرافم شدم تا دراین ظلمت راهی آشنا ببینم ولی اونقدر تاریک بود که 

ابل رویت و تشخیص نبود،به همین خاطر چراغ قوه رو باال بردم و به روبه روم انداختم،هیچ چیز جز بدون نور هیچ چیز ق

درخت های انبوه نبود،باز هم به اطراف چرخوندم تا اینکه متوجه مسیری که در سمت چپم قرار داشت شدم،خواستم به سمت 

وجه صدای قدم های کسی از پشت سرم شدم،به سمت آرام برگردم و بهش بگم که باید از اون طرف بریم که یک دفعه مت

صدا برگشتم و نور رو باال گرفتم و با دیدن اون مرد سیاه پوش که اینبار تبری تیز توی دستاش بود هول شدم و دست آرام 

 رو گرفتم و با داد گفت
 .آرام بدوووو،اون داره میاد-

 همون مسیر دویدم،آرام با گیچی و در حالی که میدوید گفتوبعد از این حرفم دستش رو کشیدم و با تمام توان به سمت 

 کی؟-

 نفس نفس زنان گفتم
 .هههمون سیاه پوشه-

آرام که انگار با شنیدن حرفم ترسیده بود به سرعتش اضافه کرد،احساس ترس میکردم،اما ترس از چی؟یعنی واقعا هنوز 

ف رو از مغزم بیرون کردم،اونقدر ترسیده بودم که حتی سرم رو تکونی دادم و این فکر های مرخرزندگی برام عزیز بود؟

جرئت برگشت به عقب رو هم نداشتم،ترس از مرگ تمام وجودم رو پر کرده به همین خاطر با تمام توان به جلو میدویدم که 

کنارم در یک آن پام پشت ریشه بیرون اومده درختی گیر کرد و با سر به زمین خوردم و بعد صدای نگران آرام رو از 

 .شنیدم

 .چی شد ضحی؟بلند شو-

دستم رو گرفت و سعی کرد بلندم کنه ولی پام بدجوری درد گرفته بود و حتی نمی تونستم تکون بخورم.چراغ قوه رو دست 
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 آرام دادم و گفتم
 .برو آرام،سریع برو-

رم روی زمین بلندم کرد و کمبه خاطر تاریکی زیاد نمیتونستم صورتش رو ببینم ولی دستش رو روی بازوم حس میکردم،از 

 .رو به تنه درخت تکیه داد وخواست بلندم کنه که صدای آشنایی رو شنیدم

 .هه،به خودت زحمت نده آرام خانوم نمی تونی بلندش کنی،دیگه کارتون ساختست-

 هر دو به سمت صدا برگشتیم و با بهت گفتیم
 !کسری-

 خنده بلندی سر داد و گفت
 .آره درسته-

نشست و دستم رو سخت توی دستش گرفت،کمی خودم رو باال کشیدم و چرا غ قوه رو از آرام گرفتم و نور رو  آرام کنارم

 روی مرد سیاه پوش انداختم و گفتم
 .باورم نمی شد اینقدر رذل و کثیف باشی کسری-

ی آروم به سمتمون خنده ای کرد و کاله رو از سرش در آورد،خود خودش بود،همون پیر مرد به ظاهر مهربون،باقدم ها

 اومد و گفت
 .من کثیف نیستم،تو کله شقی دختر،فکر نمی کردم بعد اون تحدید دیگه به اون دختر فکر هم بکنی-

 توی جام جابه جاشدم و گفتم
 تو خونه مارو از کجا پیدا کردی؟-

ر به دست برداشتن از این کسری:اون روز که به اینجا آوردمتون فهمیدم که تو خیلی کله شقی و با حرف برادرت هم حاظ

ماجرا نیستی،به همین خاطر تعقیبتون کردم و وقتی از نبود برادرت مطمئن شدم با روش های جدیدی که پیدا کرده بودم 

صدام رو تغییر دادم و به سراغتون اومدم و با برگشت علی پشت خونه پنهان شدم و روز بعد باز هم به صورت پنهانی 

 .با شنیدن حرف های برادرت فهمیدم که شماها به این راحتی کوتا بیا نیستینحرفاتون رو گوش کردم و 

 .با شنیدن اسم علی قلبم آتیش گرفت و اشک در چشمام جمع شد

 من:عوضی،تو،تو برادرم رو کشتی؟
 خنده کنان باالی سرم اومد و گفت

 .من نمیخواستم بکشمش،خودش خواست-

 آرام:اااون کجاست؟
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 و باال برد و گفتخنده ای کرد و تبرش ر
 .خب،برای آخرین بار دنیا رو ببینید-

 داد زدم
 تو اون دختر بچه رو کشتی؟-

 تبر باال رفته رو پایین آودم و با چهره ای در هم گفت
 .به تو هیچ ربطی نداره-

اشتم رو دوست د و بعد دوباره تبرش رو باال برد.چشمم رومحکم بستم که این لحظه رو نبینم،انگار هنوز هم این زندگی فانی

اما چه فایده،توی این جنگل تاریک وهم انگیز تنها راه برای من تسلیم شدن در برابر مرگ بود و بس.قلبم تاریک شده 

بود،چه قدر حس بدی بود این بی کسی در زمانی که نیاز داشتی به یک ناجی.در همین لحظه نوری ته قلبم روشن شد و 

هیچ وقت تنها نیستی،تو خدا رو داری،خدایی که از رگ گردن هم بهت نزدیک  صدای وجدانم رو شنیدم:نترس ضحی تو

چشمام رو باز کردم و قبل از اینکه تبر بهم بر خورد .تره،پس صداش کن،نام پاک و مقدسش رو به زبون بیار تا کمکت کنه

 کنه داد زدم

 !!!خدایا من هنوز این زندگی فانی رو دوست دارم،خودت نجاتمون بده-

چشمام رو بستم و منتظر شدم که تبر بهم بر خورد کنه که در یک آن صدای آخ کسری و روی زمین افتادن کسی رو  و بعد

 .شنیدم.چشمام رو باز کردم و با بهت به رو به روم خیره شدم

دم،با ردر بین اون تاریکی میتونستم جسم بی جونی که مقابلم بود رو حس کنم،نور رو باال انداختم و روی صورتش زوم ک

 .دیدن اون چهره دوست داشتنیش قلبم دوباره به تپش افتاد

 .آرام:ععععلی

چوب از دستش سر خورد و بعد بدن بی هوشش روی زمین افتاد.با پای لنگ و به زور خودم رو به سمتش کشیدم و 

 صورتش رو توی دستام گرفتم و با چشمانی اشک آلود گفتم
 .چشماتو باز کن داداشی-

 رعت بهم نزدیک شد وکنارم نشست و با صدایی پر بغض و در حالی که نکونش میداد گفتآرام هم به س
 .بلند شو علی،بلند شو-

 سرم رو روی سینش گذاشتم و با ذوق گفتم
 .آرام قلبش می زنه،ههههنوز زندست-

 آرام کنارم زد و سرش رو روی قلبش گذاشت و گفت
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 .ضحی زنگ بزن اورژانس-

اورژانس و بعد پلیس رو گرفتم.موبایل رو توی جیبم گذاشتم و به آرام خیره شدم،سرش هنوز روی سری تکون دادم و شماره 

 سینه علی بود،آروم بلندش کردم و گفتم
 .آروم باش، پلیس و اورژانس اآلن میرسن-

 خودش رو توی آغوشم انداخت و با اشک و خنده گفت
 .یکشهمیبینی ضحی،میبینی؟علی هنوز زندست،علی من هنوز نفس م-

 دستم رو آروم به پشتش کشیدم و در حالی که اشک می ریختم گفتم
 .من که بهت گفتم همش دروغه،اون...اون هیچ وقت منو توی این دنیا تنها نمی ذاره-

از آغوشم بیرون اومدودو باره به علی خیره شد.چراغ قوه رو روی بدن کسری چرخوندم،بی هوش بود،نفسی از سر 

 ای مردی از دور دست ها به گوشم خوردآسودگی کشیدم که صد

 .خانومآهای کسی اینجا نیست-

 بلند داد زدم
 .من اینجام-

و بعد چراغ قوه رو به سمتی که صدا ازش میومد چرخوندم و طولی نکشید که دو پلیس وچند نفر از اورژانس باالی سرمون 

ن بردن و ما هم پس از پاسخ به چند سوال پلیس به رسیدن و همه رو از اون قسمت جنگل بیرون بردن.علی رو به بیمارستا

 .سمت بیمارستان رفتیم

*************** 

 با ذوق در ماشین رو باز کردم و به سمت در بیمارستان رفتیم،به محض رسیدن به سمت پذیرش رفتم و گفتم
 سالم خانم،آقای یاسری کدوم اتاقن؟-

 خانوم پرستار نگاهی به کامپیوتر کرد و گفت
 .ر درحال معانشون هستن باید صبر کنیددکت-

تشکر کردم و با استرس روی صندلی نشستم.نگاهم رو به آرام انداختم،اون هم دست کمی از من نداشت،تنه آرومی بهش زدم 

 و با شوق گفتم
 .شنیدی؟اون زندست پیشمونه-

طول کشید که دکتر از بخش بیرون اومد،با آرام با لبخند سر تکون داد و دوباره مشغول بازی با انگشتاش شد،چند دقیقه ای 

 خروجش هردو به سمتش رفتیم و آرام قبل از من با هول و هراس گفت
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 آقای دکتر،حال همسرم چه طوره؟-

 دکتر سرش رو باال آورد و گفت
 .خدارو شکر حالشون خوبه-

 من:آقای دکتر،کی به هوش میاد؟
 دکتر نگاهی بهم کرد و گفت

 .شما خواهرش هستید-

 بله،چه طور مگه؟من:
دکتر:همین جوری.خیلی زود،زخم هاشون جزعیه و بیهوشیشم به خاطر درد ناشی از جای زخم و خون ریزی بوده که 

 .خدارو شکر حل شد

 نفسی از سر آسودگی کشیدم وگفتم
 .واقعا ممنون آقای دکتر-

م،دیگه تحمل نداشتم میخواستم هرچه دکتر خواهش میکنمی گفت و به سمتی رفت.هردو با خیالی آسوده روی صندلی نشستی

 .....زود تر چشم باز کنه و دوباره صداش رو بشنوم،میخواستم بدونم که چه بالیی سرش اومده و اونجا چیکار می کرد و 

هزاران سوال دیگه.نفسی کشیدم و به ساعتم خیره شدم،عقربه کوچکش روی هشت بود،پوفی کشیدم و سرم رو بین دستام 

 فشار خفیفی به شونم داد و گفتگرفتم.آرام 
 چی شده ضحی؟-

 دستم رو از روی سرم برداشتم و با لبخند گفتم
 .هیچی آبجی-

سری تکون داد و به دیوار خیره شد که همون لحظه در بخش باز شد و چند پرستار در حالی که تختی رو حل می دادن از 

ه سمتش رفتیم،با دیدن چشمای بازش اشک توی چشمام جمع در خارج شدن،از سر جامون بلند شدیم و بادیدن علی هر دو ب

 شد و با غم گفتم
 داداش صدام رو میشنوی؟-

 سرش رو به سمتم برگردوند و بادیدن اشک هام اخمی کرد و با صدایی آروم و پر از درد گفت
 چرا گریه میکنی؟-

رد و به چشم های باز علی خیره شده به سرعت اشک هام رو پاک کردم و به آرام خیره شدم،همراه با تخت حرکت میک

 بود،لبخندی زدم و گفتم
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 نمیخوای چیزی بگی آرام؟-

 چشمان آرام برقی زد و بعد دستش رو روی دست علی گذاشت و گفت
 .علی-

 علی نگاهی بهش کرد و بالبخندی زیبا گفت
 .جانم-

 آرام در حالی که اشک میریخت گفت
 .فکر کردم دیگه هیچ وقت نمی بینمت-

 حاال که زندم.چرا گریه میکنی؟شماها خوبین؟علی:
 .هردو بی حرف بهش نگاهی کردیم و وارد اتاق شدیم،پرستار ها رفتن و ما هم باالی سر علی ایستادیم

 علی:شماها اونموقع شب اونجا چیکار میکردین؟
 دستم رو روی دستش گذاشتم و گفتم

 .داداش اگه میشه اول تو توضیح بده بعد ما میگیم-

 سرش رو تکون داد و گفتعلی 
وقتی داشتم باهات تلفنی حرف میزدم یک دفعه شیشه آشپزخونه شکست و همون مرد سیاه پوش چاقوبه دست وارد شد،سعی -

کردم باهاش مقابله کنم ولی نتونستم و چاقوش رو به شکمم زد و خراش بزگی داد،اونقدر درد داشتم که بیهوش شدم و دیگه 

 .هیچی نفهمیدم

 ردی کشید و ادامه دادآه پر د
وقتی به هوش اومدم توی یه جای عجیب بودم،یه خونه بزرگ و دوطبقه که مشخص بود مدت طوالنیه که کسی توش -

زندگی نمی کنه،خواستم بلند شم که کسری اومد و گفت که اینقدر اینجا میمونی که بمیری و پودر بشی و از همین جور چرت 

دیدم اگه تو اون خونه بمونم میمیرم باوجود ضعف و سر گیجم به زور خودم رو بیرون  و پرت ها وبعد هم رفت،من هم که

کشیدم،بیرون خونه یه جای خیلی عجیب،شبیه به یه دره بود، که سرتا سرش رو مه گرفته بود.به هر زوری بود خودم رو 

کسری چوب رو زدم توسرش و بعد از ازش بیرون کشیدم که صدای جیغ شماهارو شنیدم. تکه چوبی برداشتم و بعد از دیدن 

 .شدت دردنفهمیدم کجام و از حال رفتم و وقتی به هوش اومدم دیدم که اینجام

ه که تو خواب دیدم؟ببا شنیدن حرفاش بد جور توی فکر فرو رفتم،یعنی اون خونه ای که می گفت واقعا همون خونه ای بود 

 علی نگاهی کردمو گفتم
 های یک دره ترسناک و مه آلود،درسته؟یه خونه قدیمی و بزرگ انت-
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 علی به صورتم نگاهی کرد و گفت
 آره،فکر کنم.تو از کجامیدونی؟-

 .من:توی کابوسم دیدم

 علی:پس چرا نگفتی؟
 .من:همین دیشب دیدم

 .علی:ولش کن،دیگه مهم نیست

 به صورتش نگاه کردم وگفتم
 منظورت چیه؟-

 هم نکنعلی:واضحه خواهر گلم،دیگه در این باره فکر 
 سرم رو پایین انداختم که با لحنی آروم گفت

 .ضحی،نکنه با تمام این اتفاقات باز هم میخوای ادامه بدی-

 دلم نمیخواست دوباره ناراحتش کنم به همین خاطر بر خالف میلم گفتم

 .ما دیگه کسی روندارمنه داداش دیگه نمیخوام ادامه بدم،نمیخوام دوباره یه بالیی سر شما ها بیاد،آخه،آخه من که جز ش-

 علی دستش رو باال آورد آروم روی دستم کشید و با همون صدای پر از درد گفت
ضحی،تو فکر کردی من چرا با وجود زخم و جراهت و اون همه درد خودم رو از اون خونه بیرون کشیدن؟چون نمی  -

 .خواستم شما دوتا تنها بشید،چون واقعا دوستتون دارم

 روی دستم برداشت و گفتوبعد دستش رو از 
 .شما ها همه چیز من هستید-

 اشکی که از گوشه چشمم بیرون اومده بود رو پاک کردم و گفتم

داداشی،توهم همه چیز من و آرامی،تو همین یک شب که فکر می کردیم مردی کل امیدمون به زندگی رو از دست -

 .دادیم،نمیدونی وقتی دوباره دیدیمت چه حسی داشتم

 .که انگار دیدن دوباره علی زبانش رو قفل کرده بود هیچ نمی گفت و فقط به علی نگاه می کردآرام هم 

************** 

چند دقیقه بود که داشتیم باهم حرف میزدیم که یک دفعه دکتر به همراه یک سرباز وارد اتاق شد و به سمت تخت علی اومد و 

 گفت
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 آقای یاسری درد دارید؟-

 .علی:نه،درد ندارم

 دکتر:می تونید بشینید؟
 علی آروم روی تخت نشست.وکتر دوباره گفت

 .درد ندارید آقای یاسری-

 .علی:نه

 .دکتر:لطفا یکم راه برید

دکتر به سرباز نگاهی کرد و .علی سری تکون داد و آروم از تخت پایین اومد و توی اتاق دوری زد و کنار من و آرام ایستاد

 گفت

 .مشکلی نداره،مرخصه-

 سری تکون داد و روبه ما سه تا گفت سرباز
 .لطفا بامن بیاید پاسگاه،سروان عارف میخوان باهاتون حرف بزنن-

 من:سروان عارف همون آقایی هستن که صبح اومده بودن جنگل و از ما سوال می پرسیدن؟
 .سرباز:بله

 سری تکون دادم که علی گفت
 با این سر وضع باید بیام؟-

 علی انداخت و گفت سرباز نگاهی به لباس های
 .لباس های خودتون رو بپوشید-

 ..من:اما لباس های خودش که

 .آرام:یک لحظه،اآلن لباس هات رو میارم علی

وبعد سویچ ماشین که کنار تخت گذاشته بود رو برداشت و رفت.تازه یادم اومد که دیشب توی بازار آرام یه لباس و شلوار 

 دم و لبخندی زدم که گفتواسه علی گرفته بود.به علی نگاه کر
 آرام کجا رفت؟-

 .من:حاال میاد میفهمی
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 علی دیگه چیزی نگفت و طولی نکشید که آرام پالستیک به دست وار اتاق شد و گفت
 .علی اینارو بپوش بریم-

 علی با تعجب پالستیک رو گرفت و به داخلش نگاهی کرد و گفت
 اینا از کجا اومد؟-

 آرام به سمتی کشیدش و گفت
 .بعدا بهت می گم،فعال برو بپوش-

علی باشه ای گفت و برای تعویض لباس رفت و من و آرام هم به همراه اون سرباز از اتاق خارج شدیم و طولی نکشید که 

 .علی با قیافه ای خیلی شیک و جذاب از اتاق بیرون اومد و با هم از بیمارستان خارج شدیم

 .علی:ما با ماشین میایم آقا

 .م باید باهاتون بیامسرباز:من ه

 .علی سری تکون داد و کلید ماشین رو از آرام گرفت

 .من:علی رانندگی برات مشکلی نداره

 با لبخند گفت
نه،زخمام جزعیه،با بی حسیی هم که دکتر بهم زده دیگه درد ندارم،حاال هم که باند پیچی شده دیگه امکان عفونتش وجود -

 .نداره

 .ماشین رو باز کرد و همه سوار شدیم و به سمت پاسگاه رفتیم سرم رو تکون دادم که علی در

***************** 

در ماشین رو باز کردم و پیاده شدم و به جلوم نگاه کردم،این اولین بار بود که به اینجا میومدم به همین خاطر کمی نگران 

 بودم،علی کنارم ایستاد و روبه سرباز گفت
 .خب،بریم-

رد و ما هم پشت سرش رفتیم،وارد شدیم و سرباز در یکی از راه روها پیچید و جلوی یک در ایستاد سرباز به جلو حرکت ک

 و در زد،صدای مردونه ای از پشت در شنیدم
 .بفرمایید-

 سرباز وارد شد و صداش رو شنیدم که می گفت
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 .قربان آوردم شون-

 .مرد:بگو بیان داخل

 سرباز پاش رو به زمین کوبید و گفت
 .اطاعت-

 وبعد بیرون اومد و روبه ما سه تا گفت
 .برید داخل،سروان منتظرن-

 هر سه سری تکون دادیم و وارد شدیم.باورودمون سروان سرش رو باال آورد و گفت
 .بفرمایید بشینید-

 سوال ازم صبح که مردی بود،همون خودش《عارف امین》هرسه روی صندلی ها نشستیم،به لباسش نگاه کردم

 گفت و کرد نگاه صورتم به سروان.پرسید
 .خواستم بیاد تا به چند سوال دیگم پاسخ بدید-

نگاهی بهش کردم،قیافه ای کامال عادی اما زیباداشت،چشم و ابروی مشکی و پوستی تقریبا سفید،به صورتش میخورد که 

روی صورتم ثابت حدودا بیست و شش ساله باشه.همچنان در حال برسی بودن که با دیدن چشم های ریز شدش که مستقیم 

 .مونده بود سرم روپایین دادم

 سروان:از اول شروع میکنم،شما اونجا چیکار می کردین؟
 دوباره سرم رو باال آوردم که آرام گفت

 .اوممم،ما رفته بودیم قدم بزنیم-

 !وای خدا،این آرام چرا اینقدر گیج می زنه آخه این هم دروغه که گفت

 !اون هم توی قسمت ممنوعه جنگل که هیچ کس حق ورود بهش رو نداره قدم میزدیدسروان:شما ساعت شیش و نیم صبح 

 .من:خب ما در رابطه با یه دختر بچه تحقیق می کردیم

 سروان دستش رو زیر چونش گذاشت و گفت
 !منظورتون رزه-

 هر سه با تعجب بهش نگاه کردیم
 .من:ششما رز رو از کجا میشناسید

 .ودم،اون توسط یه حیون خورده شد و پرونده هم مختوم اعالم شد و همه هم پذیرفتنسروان:من مسئول پرونده رز ب
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 .من:اون خورده نشده،من مطمئنم

 سروان نگاهی بهم کرد و با ابرویی باال پریده گفت
 .چی؟اصال اینو از کی شنیدید-

 با حرفش تازه فهمیدم که چه گندی زدم،سریع و با تته پته گفتم
 .گفتمهههیچی،همینجوری -

 سروان با قاطئیت گفت
 ...خانم،من خواستم بیاد اینجا تا حقیقت رو بفهمم بلکه کمکی بشه برای-

 .من:برای چی؟اصال چرا از کسری نمی پرسید،فکر کنم آخرین بار دیدم که پیش خودتون بود

 .سروان:کسری فرار کرد

 به مکان و شخص گفتم با شنیدن حرفش اول کمی تعجب کردم وبعد از کوره در رفتم و بی توجه
چی؟یعنی چی که فرار کرد.پس شما ها چغندر بودین که یه پیرمرد تونست از دستتون فرار کنه!شماها دیگه چه پلیس های -

 ....بی مسئولیت هستید که

 با تنه آرام ساکت شدم که سروان با عصبانیت گفت
سئولیت نیستیم،فکر می کردیم بی هوشه واسه همین به حواستون باشه که دارید باکی حرف می زنید خانوم،در ظمن ما بی م-

دستش دستبند زدیم و یک سرباز رو هم کنارش گذاشتیم و وقتی برگشتیم نه سرباز بود و نه مرد،خیلی هم دنبالش گشتیم ولی 

 .هیچ اثری ازش نبود

 با عصبانیت گفتم
 !قعا کهبله معلومه وقتی یه قاطل رو بایه سرباز ول می کنین چی میشه،هه وا-

 سروان که انگار خیلی از کوره در رفته بود با صدایی که از حد معمول باال تر رفته بود گفت
 .خانم فکر نمی کنم کار ما به شما ربط داشته باشه-

 وبعد با صدای بلندی گفت
 .احمدی-

 همون سر باز از در داخل اومد و بعد از احترام گفت
 .بله قربان-
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 .ایی کنیدسروان:این خانوم رو راهنم

 سرباز دو باره احترام گذاشت و به سمتم اومد که علی گفت

 .ببخشید سروان،من به خاطر رفتار خواهرم عذر میخوام -

 .سروان نگاهی به علی کرد و به سرباز اشاره کرد که بره،سرباز چشمی گفت و بیرون رفت

 .خیلی گستاخیدسروان:اگه به خاطر برادرتون نبود حتماًبیرونتون می کردم خانم،شما 

به علی نگاه کردم،قیافش خیلی برزخی بود،به حدی که می شد از قیافش فهمید که اگه امکانش وجود داشت تاحاال حتما یه 

 کتکی از دستش خورده بودم!باصدای سروان به خودم ادمدم
 .مثل اینکه شماها نمیتونید بهم کمکی کنید.بفرمایید-

 کم گرفت و بلند شد و رو به سروان گفتخواستم چیزی بگم که علی دستم رو مح
 .خداحافظ-

 و بعد دستم رو کشید و به آرام گفت
 .بریم آرام-

آرام سری تکون داد و بلند شد و هرسه از در خارج شدیم،دستم رو از دست علی بیرون کشیدم و بی توجه به نگاه بدش به 

هم سوار شدن،علی به محض سوار شدن به سمتم سمت ماشین حرکت کردم و سوار شدم و طولی نکشید که علی و آرام 

 برگشت و با عصبانیت گفت
 .این چه طرز صحبت کردن با یه مرد غریبه بود هان-

 سرم رو پایین انداختم چیزی نگفتم که داد بلند و ترسناکی زد و گفت
 .ِد جواب بده دختر-

 بادادش تکونی خوردم که آرام به سمت جلو کشیدش و گفت
 .د زدن واسه زخمات بدهولش کن علی.دا-

علی نگاهی بهش کرد،نفهمیدم چی گفت که رام شد و با عصبانیت ماشین رو روشن کرد.سرم رو به شیشه تکیه دادم،با 

عصبانیت علی تازه فهمیدم که چه قدر زبون درازی کردم،درسته که عصبی بودم ولی.. فکر کنم زیادی تند رفتم و خوب 

ین امور حساسه،آهی کشیدم و به خونمون خیره شدم، پاسگاه تا خونه ما فقط یک خیابون میدونستم که علی چه قدر روی ا

فاصله داشت،هیچ دوست نداشتم که برسیم چون خوب میدونستم که علی سر این قضایا کوتا بیا نیست،با ترس به آینه ماشین 

میزدی هم خونش در نمی یومد!سریع نگاه کردم و چشمم به چشم های عصبی علی گره خورد،اونقدر عصبی بود که کارد 

سرم رو پایین انداختم و برای فرار از اون نگاه های پر نفوذ و ترسناکش از ماشین پیاده شدم و بعد از باز کردن در به 

سرعت خودم رو به داخل خونه رسوندم،نزدیک اتاقم بودم که با صدای بلند بسته شدن در مو به تنم راست شد،با ترس به 
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گشتم و با دیدن علی که با عصبانت بهم نگاه می کرد قدمی به عقب برداشتم که با دست های مشت شده و ابرو  سمت در بر

های گره خورده به سمتم اومد،باترس خودم رو به دیوار چسبوندم که دو دستش رو به طرفین دیوار گذاشت و به صورتم 

 تحدید گفتخیره شد، سرم رو باال آوردم و بهش نگاه کردم که با حالت 

یک بار دیگه،فقط یک بار دیگه همچین رفتاری از خودت نشون بدی بالیی به سرت میارم که مرغ های آسمون به حالت -

 زار زار گریه کنن.فهمیدی؟
 با ترس سرم رو تکون دادم که آرام نزدیک اومد و دست علی رو کشید و گفت

 .بسته دیگه علی،اینقدر اضیتش نکن-

 و گفتعلی به سمتش برگشت 
 .با این کاری که کرده خیلی بهش احترام گذاشتم که نزدمش-

 کنار دیوار نشستم و سرم رو بین دست هام گرفتم.آرام به سمتم اومد و آروم در گوشم گفت
 .پا شوضحی،پاشو برو توی اتاقت.جلوی چشمش نباشی زود تر آروم میشه-

 به روم لبخندی زد و روبه علی گفت.به صورتش نگاه کردم

 .اینقدر حرص نخور علی،واسه زخمات بده-

 علی به من نگاهی کرد و با عصبانیت گفت
 .چه جوری حرص نخورم هان-

انگار حق با آرام بود،اگه جلوی چشمش نباشم کمتر عصبی میشه،بلند شدم و نه تنها به خاطر خودم بلکه به خواطرحال بد 

وقفه خودم رو روی تشک انداختم و نفسی از سر آسودگی کشیدم و علی به سرعت به سمت اتاقم رفتم و بعد باز کردن در بی 

به فکر فرو رفتم،با اتفاقات این مدت دیگه مطمئن بودم که هیچ کدومشون حاضر به کمک کردن بهم نمی شن.به عالوه خودم 

رفی هم عذاب هم خوب میدونستم که خیلی خطرناکه و دوست نداشتم که عزیز ترین کسانم رو تو درد سر بندازم و از ط

 وجدان داشتم و دلم میخواست بهش کمک کنم.غلطی روی تشک زدم و با خودم گفتم
 .آخه چه جوری میتونم کمکش کنم،وقتی که هیشکی نیست که همراهیم کنه-

 همون لحظه فکری اساسی به ذهنم رسید که به سرعت تشک نشستم و گفتم
 .خودشه،سروان عارف-

م و آروم بازش کردم و به بیرون نگاهی انداختم.خوشبختانه هیچ کدومشون توی پذیرایی وبعد باذوق به سمت در حرکت کرد

نبودن،از اتاق بیرون اومدم و به اطراف نگاه کردم و متوجه شدم که هردو داخل اتاقن،نفسی از سر آسودگی کشیدم و 

 .مپاورچین پاورچین و با ترس از خونه خارج شدم و به سرعت به سمت پاسگاه حرکت کرد
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************** 

همون سربازه که آوردمون )آب دهنم رو قورت دادم و وارد شدم.نگاهی به اطرافم نگاه کردم که چشمم به احمدی 

 اینجا(افتاد.به سمتش رفتم و گفتم
 .ببخشید،میشه منوببرید پیش سروان عارف-

 بهم نگاهی کرد و گفت
 براچی میخواید ایشون رو ببینید؟-

 .به شما بگم باید خودشون رو ببینم من:اوممم،نمی تونم

احمدی سری تکون داد و به سمت اتاق سروان رفت و من هم دنبالش رفتم.به در که رسید در زد و بعد از گرفتن اجازه وارد 

 شد و چیز هایی به سروان گفت که اصال متوجه نشدم و بعد بیرون اومد رو به من گفت
 .سروان اجازه ورود رو به شما ندادن-

 ابرویی باال پریده بهش نگاه کردم و گفتم با
 چرا؟-

 .احمدی:نمی دونم،فقط گفتن بفرستمتون برید

خودم خوب میدونستم که نیم ساعت پیش خیلی بی ادبی کردم و برای همین در خاست مالقاتم رو رد کرد.متفکرانه سری 

 تکون دادم و به سمت در رفتم که احمدی گفت
 .ه ورود ندادنکجا خانم،سروان به شما اجاز-

 .به حرفش هیچ توجهی نکردم و تقه ای به در زدم

 .سروان عارف:به فرمایید

در رو باز کردم و قبل از اینکه احمدی حرفی بزنه وارد اتاق شدم و در رو بستم.سروان بادیدنم اخماش رو تو هم کشید و 

 گفت
 .فکر کنم به احمدی گفته بودم که اجازه ندارید بیاید تو-

 .فته بودید ولی من الزم دونستم بیام داخل و یک سری چیز هارو بهتون بگم که فکر کنم به دردتون بخورهمن:بله گ

 سروان:چه چیز هایی؟
 .من:یک سری اطالعات در رابطه با رز

 به صورتم نگاهی کرد و گفت
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 .تون می کنمبشینید.اما اگه دوباره بخواید اونطوری صحبت کنید به جرم توهین به مامور قانون بازداشت-

 .من:باشه

 وبعد نشستم و گفتم
اول اینکه من به خاطر رفتار زشتم عذر میخوام.به خاطر اطفاقی که برای برادرم افتاد دوست داشتم با دست های خودم -

 .....کسری رو خفه کنم و وقتی شنیدم که گمش کردین خیلی عصبی شدم و

 وسط حرفم پرید و با حالتی خنصی گفت
 .ید سر اصل مطلب،من وقت ندارم به حرف های بی ربط گوش بدممیشه لطفا بر-

سرم رو باال آوردم و به صورتش نگاه کردم،مرتیکه.....شیطونه میگه پاشم هرچی از دهنم در میاد بارش کنم ولی حیف که 

 .بهش نیاز دارم

ید که دیونم یا دارم دروغ من:سروان چیزی که میخوام بگم به نظر عجیب و غیر باور میاد اما خواهشمیکنم فکر نکن

 .میگم،باشه

 سروان دست هاش رو در هم گره زد و کالفه گفت

 .بفرمایید-

حرف ها وخوشکی بیش از حدش عصبیم میکرد ولی سعی کردم خودم رو کنترل کنم و هیچی بهش نگم و مشغول تعریف 

 بیان حرف هام سروان با تمسخر گفت کردن ماجرا شدم،از همه اطفاقات مهمی که این مدت افتاده بود گفتم و بعد از
 هه،یعنی میخواین بگید که کابوس هات واقعی شدن!؟-

 دستم رو مشت کردم تا کمی آروم بشم و بعد از کشیدن نفسی عمیق گفتم
 .آقای عارف من حقیقت رو گفت و اگه باور نکنید هم بهتون حق میدم،چون اول برادرم هم باور نکرد-

 است میگی؟سروان:از کجا بدونم که ر
 من:چراباید بیام اینجا و به شما دروغ بگم؟

 متفکر به صورتم خیره شد و بعد از گذشت چند دقیقه گفت
 خب میشه بگید من دقیقا باید چیکار کنم؟-

 آهی کشیدم گفتم
 .میخوام کمکمون کنید که به قسمت ممنوعه بریم و اون خونه ای که علی توش بوده رو پیدا کنیم-

 .تن به اونجا یعنی بازی کردن باجون خودتونسروان:خانم رف

 من:مگه شما مسئول اون پرونده نبودید؟
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 .سروان:خب آره بودم،ولی اون پرونده مختوم اعالم شد

 ایستادم و گفتم
ببینید سروان،من به خاطر احساس عذاب وجدانم باید به اون دختر کمک کنم حتی اگه تنها باشم،ولی اآلن از تون کمک -

 ...ن می ترسم دوباره اتفاقی واسه برادرم یا همسرش بیفته،آخهمیخوام چو

 کمی مکث کردم و با ناراحتی گفتم
 .آخه اونا تنها کسای منن-

 نگاهی به صورت غم زدم کرد و گفت
 تنها کساتون؟-

 .من:بله،من پدر و مادرم رو دوسال پیش از دست دادم

 سرش رو پایین داد و گفت

  .دنتون رو نداشتممتاسفم خانم،قصد ناراحت کر-

 .من:اشکالی نداره

 به حالت قبلش برگشت و خشک تر از قبل گفت
 .ببینید خانم اونجا خیلی خطرناکه،پس بهتره خودتون رو وارد ماجرانکنید چون اگه چیزی هم باشه وظیفه ماست-

جبور نبودم نمیومدم پیش شما،اگه من:ببینید سروان.من به هیچ وجه نمیتونم دست از اینکار بردارم و اآلن هم اگه....اگه م

 .نمیخواد کمک کنید بگید، تا من الکی وقت خودم و شما رو نگیرم

 بهم نگاهی کرد و گفت
 .باشه بهتون کمک میکنم اما اگه چیز هایی که گفتین واقعی نباشه یا اون خونه پیدانشه بد جور توی درد سر میفتید-

شوخ طبعی نیست،به همین دلیل من هم باجدیت و اعتماد به نفس و بدون حرف هاش کامال جدی بود و مشخص بود که آدم 

 توجه به عواقب این کار گفتم
 .باشه قبول میکنم-

 سروان از سر جاش بلند شد و گفت
 .فردا کارمون رو شروع می کنیم-

 .ه اگه وقت داریدمن:فکرکنم بهتره که امروز بیاین خونه ما تا اونجاهمه با هم برای این کار برنامه بریزیم،البت
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 .سروان:بیرون منتظرباشید تا بهتون خبر بدم خانم یاسری

باشه ای گفتم از در خارج شدم،از یک طرف خوش حال بودم که موفق شدم و از یک طرف می ترسیدم که با علی رو به 

د خیره شدم و طولی نکشیرو شم و بهش بگم که چی کار کردم،آهی کشیدم و روی صندلی مقابل در اتاق نشستم و به در اتاق 

 که سروان بالباس های تعویض شده از اتاق خارج شد و در حالی که به خروجی اشاره میکرد گفت
 .بفرمایید خانم-

 .از سرجام بلند شدم و پشت سر سروان از پاسگاه خارج شدم

 سروان:خب،خونتون کجاست خانم یاسری؟
 تمبه خونمون که اون طرف خیابون بود اشاره کردم و گف

 .اون خونه که درش سیاه و طالییه خونه ماست-

 سروان نگاهی به خونه کرد و گفت
 .بریم-

 .وبعد به سمت خونه حرکت کرد و من هم پشت سرش رفتم

به در خونه که رسیدیم دستم رو با استرس روی آیفن گذاشتم و هزار مرطبه خدا خدا کردم که علی آیفن رو جواب نده وبه 

 آرم آیفن روبرداشت و گفت آرزوم هم رسیدم،چون
 .کجابودی ضحی،می دونی چقدر نگرانت شدیم-

 .من:آرام میشه در رو باز کنی؟ بعدا برات توضیح میدم

آرام آیفن رو زد و من و سروان وارد شدیم،با ورودم علی رو دیدم که با چهره ای مچاله شده و عصبی روی پله های جلوی 

که بلند شد و با قدم هایی سنگین و آروم که درد توش مشخص بود به سمتم اومد و بی در نشته بود.با ترس بهش نگاهی کردم 

 توجه به اطراف و با تندی گفت

 .کدوم گوری بودی ضحی-

 .سروان تک سرفه ای کرد که باعث شد حواس علی جمع بشه و با تعجب بهش نگاه کنه

 علی:سروان شما اینجا چیکار میکنید؟
 .هیچ جا خبر نداریدسروان: مثل اینکه شما از 

 قبل از اینکه علی حرفی بزنه گفتم
 .اوممم اگه میشه بریم تو تا من توضیح بدم-

 علی نگاه ترسناکی بهم کرد و بعد با خنده و خوش رویی روبه سروان گفت
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 .بفرمایید تو-

داخل خونه پناه سروان به سمت داخل خونه حرکت کرد و من هم برای در امان موندن از نگاه های ترسناک علی به 

 علی روبه روی سروان نشست و گفت.بردم.وارد که شدیم سروان سالم آرومی کرد و روی مبل نشست

 خب میشه یکی به من بگه اینجا چه خبره؟-

 قبل از اینکه چیزی بگم سروان گفت
 .خواهرتون پیش من اومدن و همه اتفاقات این مدت رو برام گفتن و ازم خواستن که کمکشون کنم-

 لی به سمتم برگشت و با حالتی ترسناک و لحنی جدی گفتع
 کمک برای چی؟-

 با َتِت َپِت گفتم
 .ببرای پپپیدا کردن ررز-

 ....علی:تو خیلی

 و بعد نفس عمیقی کشید آروم گفت
 .اشتباه کردی-

 من:آخه چرا؟
 .علی:چون دیگه به این کار ادامه نمی دیم

 مسمم و بدون ترس گفتم
 .ادامه ندید من میخوام این کار رو انجام بدمخب تو و آرام -

 با حرفم علی دوباره عصبی شد و با اخم های در هم گفت
 .... صاحب اجازه تو منم ضحی و من میگم که-

 سروان وسط حرفش پرید و گفت
 میشه دعوا های خانوادگیتون رو بذارید واسه وقتی که من رفتم؟-

 هرسه به سمتش برگشتیم که بلند شد و گفت
 .خانم یاسری من وقتی برای حدر دادن ندارم،خدا حافظ-

 و بعد به سمت در رفت.به سرعت بلند شدم و دنبالش از خونه بیرون رفتم و گفتم
 .صبر کنید آقای عارف،برادرم به خاطر یک سری موضوعات از دستم عصبانیه.واسه همین این طوری میکنه-
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 گفت سروان به سمتم برگشت و با همون خشکی همیشگی
 .خب اینا به من چه ربطی داره خانم-

 من:اگه میشه یکم صبر کنید من باهاش صحبت 
 .کنم،خواهش میکنم،فقط یک روز

 نفسی کشید و گفت
 .باشه،ولی من آدم صبوری نیستم خانم یاسری-

 .وبعد ازدر خارج شد و در رو پشت سرش بست.پوفی کشیدم و آماده برای هر اتفاق ترسناک وارد خونه شدم

در رو که بستم چشمم به علی افتاد.کنار پنجره ایستاده بود و عصبی بهم نگاه میکرد،بادیدن نگاه ترسناکش قدمی به عقب 

 برداشتم که قدم عقب رفتم رو جلو اومد و گفت
 .جدیدا خوب واسه خودت دور برداشتی،هرچی خواستی میگی،هرجا خواستی میری،اجازه هم که اصال نیاز نداری-

 پایین انداختم و مشغول بازی با انگشتام شدم که یک دفعه علی نعره بلند و ترسناکی زد و گفتسرم رو 
 .تو با اجازه کی رفتی پاسگاه،هان-

 دادش اونقدر ترسناک بود که آرام باسرعت به سمتش اومد و گفت
 .علی جون آرام ولش کن،حاال یه غلطی کرده-

 تر از صدای دادش گفت علی کنارش زد و با صدایی ترسناک تر و بلند
 چرا جواب نمیدی؟-

 باترس گفتم
 .می می ترسیدم بگم،دادشی غلط کردم،دیگه تکرار نمی شه-

 با حرفم آروم که نشد هیچ،عصبی تر هم شد و خواست به سمتم بیاد که آرام جلوش وایساد و گفت
 .علی،ولش کن ترو خدا،یکمم به فکر زخمات باش،نمی خوام دوباره درد بکشی-

 ی دوباه کنارش زد و باداد گفتعل
 .میشه دخالت نکنی آرام،برو تو اتاقت-

آرام باناباوری نگاهی به علی کرد و به آشپزخونه پناه برد و من رو با علی یی که خون جلو چشماش گرفته بود تنها 

 با اخم گفتگذاشت.باترس به صورت عصبی و پر دردش نگاه کردم که آروم به سمتم اومد و
 .تا حاال اینقدر پرو شدی که جلو یه مرد غریبه تو روی داداشت وامیسی هاناز کی -

 خودم رو به دیوار چسبوندم و آروم گفتم
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 .آخه چرا اینجوری می کنی داداش،من که کاری نکردم-

 درست مقابلم ایستاد و باداد گفت
ون اجازه من رفتی جایی که نباید میرفتی کاری نکردی؟اون از صبح که بایه غریبه اونجوری حرف زدی،اینم از حاال که بد-

 .و بایه غریبه برگشتی

 باچشمانی اشک بار به چشم های عصبیش نگاهی کردم و با صدایی که از ته چاه بیرون میومد گفتم
 خب،چیکار میکردم وقتی میدونستم اگه ازت بخوام هم قبول نمی کنی؟-

 با حرفم منفجر شد و با نعره ای وحشیانه گفت
 .دختره پرو خفه شو-

و بعد دستش رو به قصد زدنم باال برد،دستم رو جلوی صورتم گرفتم و اشک هام به آرامی شروع به باریدن کردن.علی با 

دیدن اشک هام دستش رو پایین برد و روی پیشونیش گذاشت و پوفی کشید و بعد به سرعت به سمت اتاقش رفت و درش رو 

 روی زمین نشستم،آرام از آشپزخونه بیرون اومد و کنارم ایستاد و آروم گفت محکم بست.با رفتنش نفس عمیقی کشیدم و

آخه چرا اینقدر عذیتش می کنی؟می دونی صبح چه قدر درد کشید؟اصال میدونی وقتی اومد بیرون و دید تو نیستی چه حالی -

 شد؟آخه چرا اینجوری می کنی ضحی؟مگه برات مهم نیست؟

دم.بادیدصورتم انگار متوجه شد که حال خوشی ندارم چون بلند شد و به سمت اتاق علی با چشمانی اشک بار بهش نگاه کر

رفت.سرم رو روی پام گذاشتم و تصاویر چند لحظه پیش رو توی ذهنم مرور کردم.هنوز هم باورم نمیشد که علی می 

ه که هیچوقت انجام نداده خواست من رو بزنه!یعنی اینقدر کارم زشت بود که می خواست به خواطرش دست به کاری بزن

بود؟قطره اشکی که از گوشه چشمم بیرون اومده بود رو پاک کردم و از سر جام بلند شدم،خیلی دوست داشتم برم پیش علی 

و مطمئن شم که حالش خوبه ولی می دونستم که بارفتنم فقط عصبی ترش میکنم به همین دلیل به اتاقم رفتم و خودم رو روی 

 .می به مغز آشفتم استراحت بدم و طولی نکشید که از شدت خستگی به خواب رفتمتشک انداختم تا ک

************** 

 صدایی شبیه به صدای آرام به گوشم خورد
 ضحی،ضحی،بلندشو خرسه،چه قد میخوابی؟-

دای و بعد ص بافکر اینکه صدا توهم بوده غلطی در جام زدم و دوباره سعی کردم بخوابم که یک دفعه پتو از روم کشیده شد

 واضح آرام رو شنیدم
 .پاشودیگه تنبل،می خوایم ناهار بخوریم-

 چشمم رو باز کردم و بی حال گفتم
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 مگه ساعت چنده آرام؟-

 .آرام:یک

 تو جام نشستم و کش و قوسی به بدنم دادم که یاد علی و ماجرا های صبح افتادم.صاف نشستم و به آرام نگاهی کردم و گفتم
 علی کجاست؟-

 .:توی آشپزخونهآرام

 من:آرام تو گفتی صبح درد داشته؟
 آرام سری تکون داد و گفت

آره،بعد از اینکه تو به اتاقت برگشتی خیلی شکمش درد گرفت،در حدی که به زور میتونست ازجاش بلند شه،خودش می -

 .گفت به خاطر اینه که اثر بی حسی های دکتر تموم شده

به خاطر این دعوا ها خیلی از هم دور شده بودیم،ولی بازهم هیچ چیز رو به یک  با حرفش قلبم به درد اومد،درسته که

 تارموی علی ترجیح نمیدادن.از سر جام بلند شدم که آرام گفت
 .ضحی،ترو خدا دوباره عصبیش نکن،عصبی میشه بیشتر درد میکشه-

 به صورتش نگاهی کردم و گفتم
 .درد داره.اول از دلش در میارم بعدا بهش میگممی دونم آرام،خودمم دلم میگیره وقتی میشنوم -

 آرام به روم لبخندی زد و گفت
 .ببین هنوز از دست عصبیه پس حواست باشه-

 .با لبخند باشه ای گفتم و هردو به سمت آشپزخونه رفتیم

دم و خواستم وارد آشپزخونه شدم و روی صندلی نشستم.همونطور که حدث میزدم حتی بهم نگاه هم نکرد.به روش لبخندی ز

 چیزی بگم که با خوش رویی رو به آرام گفت
 .زنگ زدم،گفتن اآلن میارن-

 .آرام متقابال لبخندی زد

 .من:آرام،عجیبه که خودت چیزی درست نکردی

 .آرام:آخه سرم درد میکرد علی گفت نمی خواد چیزی درست کنی

 اوهومی گفتم و دوباره به علی نگاه کردم
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 .من:داداشی

 نکرد،بلند شدم و کنارش ایستادم و دستش رو گرفتم و گفتمهیچ توجهی 
 داداشی،نمی خواد جوابم رو بدی؟-

 دستم رو پس زد و بی توجه بهم رو به آرام گفت
 .چرا نمیارن؟خوبه نیم ساعت پیش زنگ زدم-

 ردم و گفتمآرام دوباره لبخندی به روش زد و چیزی نگفت. دوباره به سمتش رفتم و دستم رو به دورگردنش حلقه ک
 .ببخشید،دیگه تکرار نمیشه-

حلقه دستم رو تنگ تر کردم و بـ ــوسه ای روی گونش زدم و دستش رو باال آورد تا دستم رو از دور گردنش وا کنه که 

 آروم در گوشش گفتم

 .ارواح خاک مامان و بابا دیگه تکرار نمیشه-

 دستم رو با تندی از دور گردنم باز کرد و باخشم گفت

 .ه هر چیز بی اهمیت ارواح خاک مامان و بابا رو قسم نخور.یعنی اینقدر برات بی ارزشنواس-

 به صورتش خیره شدم

 .من:چرا.برام مهمه،خیلی هم مهمه.ووقتی به یه چیز به این مهمی قسم میخورم یعنی سر حرفم هستم

 خنصی به صورتم نگاه کرد و گفت

 مطمئنی؟-

 لبخند زدم و گفتم
 .دیگهآره،قسم خوردم -

 به صورتم نگاه کرد و خواست چیزی بگه که صدای آیفن بلند شد،خواستم برم که علی گفت
 .بشین.خودم میرم-

سرم رو تکون دادم و نشستم و طولی نکشید که علی با سه پرس غذا وارد آشپزخونه شد و هر سه تاش رو روی میز گذاشت 

 و گفت
 .خب بفرمایید-

 .رسه با اشتها مشغول خوردن غذا شدیمو بعد خودش هم پشت میز نشست و ه

************* 

روی مبل نشستم و به علی خیره شدم.به نظر آروم میومد،تصمیم گرفتم از این موقعیت به خوبی استفاده کنم،تو جام جابه جا 

 شدم و گفتم



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر snow80 | کابوسی از بیداریرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 114 

 اوممم،علی یه چیزی بگم عصبی نمیشی؟-

 .علی:بگو،میشنوم

 بفهمم؟من:بهم کمک می کنی تا ماجرای رز رو 
 آرام نگاهی بهم کرد و گفت

 ضحی تو مثل اینکه هیچی برات مهم نیستا،میدونی نزدیک بود سر این ماجرا علی رو به کشتن بدی؟-

 .من:آره می دونم،به خاطر همینه که از سروان عارف کمک خواستم

 .علی:تو مگه توی بیمارستان نگفتی دیگه نمیخوای ادامه بدی

 گفتم سرم رو پایین انداختم و
 .من توی بیمارستان این حرف رو زدم که دلت رو نشکنم و عصبیت نکنم-

 علی سری تکون داد و گفت
 حاال گیریم که ما قبول کردیم که کمکت کنیم،میخوای چه جوری کمکش کنی؟اصال ما باید چی کار کنیم؟-

 .فش کردی دیدممن:خب من که توی بیمارستان گفتم که توی خواب یه جا شبیه به اونجایی که توصی

 .علی:دست وردار ضحی،من اصالن یادم نمیاد اون مکان،کجا قرار داشت،به عالوه اونجا خیلی خطر ناکه

 .....من:ولی داداش

 وسط حرفم پرید و خیلی جدی گفت
 .نه،به هیچ و جه-

وه دوست و هیچی نگم،به عالوبعد بلند شد و به سمت اتاقش رفت.نه،من تا حاال تالش کرده بودم،نمی تونستم بی تفاوت بشینم 

 نداشتن بقیه عمرم رو تو زندان بگذرونم،با این فکر بلند شدم و به سمتش رفتم،دستش رو گرفتم و گفتم
 .یه دقیقه وایسا-

 .به سمتم برگشت

 .من:اگه منو دوست داری کمک کن

 دستش رو از توی دستم بیرون کشید و گفت
 .من فقط یک بار حرف میزنم ضحی،فقط یک بار-

 وبعد دو باره به سمت اتاقش رفت.سرجام ایستادم و جدی و با پوز خندگفتم



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر snow80 | کابوسی از بیداریرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 115 

 .این یعنی اینکه اصال برات مهم نیستم،درسته-

 دوباره ایستاد و به سمتم برگشت و گفت
 .ِد اگه برام مهم نبودی که نمی گفتم نه-

اق رو باز کرد و خواست وارد شه که با صدایی سرم رو پایین انداختم و چیزی نگفتم،علی هم به راه خودش ادامه داد و در ات

 غمگین گفتم
 .علی،ارواح خاک مامان و بابا بهم کمک کن-

 با حرفم سر جاش میخ کوب شد.نه حرفی می زد و نه حرکت می کرد،منتظر بهش چشم دوختم که گفت
 .باشه،اگه واقعا اینقدر برات مهمه،کمکت میکنم-

 .وبعد وارد اتاقش شد و درش رو بست

ا بهت نگاهی به در کردم بی فکر به سمتش دویدم و بازش کردم و وارد شدم،علی با دیدنم بلند شد و روی تشکش نشست و ب

 با لحنی سرد گفت
 باز چی شده ضحی؟-

 بی توجه به لحن سردش گفت
 جدی جدی میخوای بهم کمک کنی؟-

 .علی:گفتم که،آره

 به روش لبخندی زدم و گفتم
 .ممنون داداشی-

 بی بهم نداد،به سمتش رفتم و کنارش نشستم و گفتمهیچ جوا
 .داداش فکر کنم الزمه که یک سر پیش سروان بریم و ازش بخوایم که بیاد اینجا-

 به سمتم برگشت و با اخم گفت
 واسه چی؟-

 ....من:خب هرچی باشه اون پلیسه و بودنش خیلی از خطر هارو کاهش میده تازه

 رو براش تعریف کنم و عصبی بشه،واسه همین در سکوت به صورتش خیره شدم که گفتبرای لحظه ای ترسیدم که ماجرا 
 ...تازه-

 لبخندی مصنویی زدم و گفتم
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 .هیچی داداشی-

 و بعد بلند شدم که برم اما با گرفتن دستم اجازه نداد،سرم رو به سمتش برگردوندم که به چشمام زل زد و گفت
 .ن،دوست ندارم اتفاقات رو از زبون یکی دیگه بشنوم ضحیحرفت رو تموم کن تا عصر برم پیش سروا-

 آب دهنم رو قورت دادم و دل رو به دریا زدم و گفتم
 .سروان گفت که اگه ماجرا حقیقت نداشته باشه یا به بازی گرفته باشمش واسم دردسر میشه -

 بر خالف تصورم،دستم رو ول کرد و سری تکون داد وگفت
 .اینجاخب برو،عصر میرم میارمش -

 لبخندی زدم و گفتم
 .واقعا ممنون-

 و بعد از در اتاق خارج شدم.با خروجم آرام به سمتم برگشت و گفت
 ضحی میشه یه دقیقه بیای بشینی؟-

 سری تکون دادم و کنارش نشستم و گفتم
 .چیه آرام-

 آرام دستم رو گرفت و باترس به چشمام زل زد و گفت
 .یخواد دوباره یه بالیی سر یکی تون بیادضحی،خواهش میکنم دست وردار،دلم نم-

 آروم دستمش رو فشار دادم و با لحنی مهربون گفتم
 .عزیزم،هیچ اتفاقی نمیفته،قول میدم،بهم اعتماد کن-

 نگاهی به صورت مصمم کرد و گفت
 از کجا میدونی هیچ اتفاقی نمیفته؟-

 تنه آرومی بهش زدم و گفتم
 .طمئنم هیچ اتفاقی نمیفتهاَه آرام،انرژی منفی نده دیگه،من م-

 سرش رو تکون داد و گفت
 خب علی چی گفت؟-

 .من:هیجی،کلی زور زدم تا راضیش کردم عصر بره و از سروان بخواد که بیاد اینجا

 آرام بهم نگاهی کرد و با کنجکاوی گفت
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 چرا اینقدر اصرار داری که اون هم کمک کنه و باشه؟-

 .طر اینکه پلیسه اگه باشه کمتر توی درد سر میفتیممن:اومم،خب من ازش کمک خواستم به خا

 .آرام سری تکون داد تلویزیون رو روشن کرد وهر دو مشغول تماشای فیلم شدیم

***************** 

 علی دستگیره در رو کشید و گفت
 .خب دیگه من دارم میرم.خدا حافظ-

 .من:خداحافظ داداشی،بازم ممنون

 ندی به روم زد و بعد از خدا حافظی با آرام از در خارج شد.به آرام نگاهی کردم و گفتمسرش رو به سمتم برگردوند و لبخ
 .بیا بشینیم-

 .سرش رو تکون داد و هردو روی مبل نشستیم

 .من:آرام خداروشکر که حال علی خوبه

 آرام سری تکون داد و گفت
 .بکشم ولی به خاطر تو و مامان بابام پشیمون شدمآره،نمی دونی بعد دیدن اون نوار ویدیو چند بار به سرم زد خودم و -

 بهش نگاهی کردم و گفتم
می دونی آرام من خیلی خوش حالم که خونواده ای مثل تو و مامان وبابات دارم،خدا میدونه اگه شماها نبودین من و علی -

 .باید چیکار میکردیم

 به شونم فشار خفیفی وارد کرد و با لبخند گفت
 .اهر گلم،ما وظیفمونو انجام دادیم،عمو و خاله هم واسه ماها کم نذاشتناین چه حرفیه خو-

 لبخندی زدم و خواستم جوابش رو بدم که صدای زنگ آیفن بلند شد.از روی مبل بلند شدم و به سمت آیفن رفتم و برش داشتم
 من:کیه؟

 صدای علی رو از پشت آیفن شنیدم
 .در رو باز کن ضحی،ماییم-

 مت در حال رفتم وبازش کردم و روبه سروان عارف و علی گفتمآیفن رو زدم وبه س

 ..بفرمایید توسالم-
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 هردو سالم کردن و وارد خونه شدن و روی مبلی نشستن،من هم در رو بستم و کنار آرام نشستم که سروان گفت
 .ته بودنخب خانم یاسری،شما در باره یک خونه حرف زدید و گفتید که کسری برادرتون رو اونجا نگه داش-

 به صورتش نگاهی کردم و گفتم 
 ..بله-

 علی حرفم رو قطع کرد و گفت
سروان من اونجا بودم اما اصال یادم نمیاد که اون مکان دقیقا کجا قرار داره،به عالوه اون جنگل اونقدر بزرگ و تاریکه که -

 .نمیشه یه خونه رو توش پیدا کرد

هنوز من رو فکر کنم....اینقدر راحت قبول کرد و هیچ شرطی نذاشت.ولی به صورت علی نگاه کردم،حاال می فهمیدم چرا

 نشناخته که فکر میکنه اینقدر راحت کوتاه میام،به صورت متفکر سروان نگاه کردم و خواستم چیزی بگم که گفت

 ....خب،پس باید-

کم پیش رفتم،پس بقیش رو هم میتونم من:اوممم...ببخشید سروان اما به نظرم کار نشد نداره،من تا حاال باوجود اطالعات 

 .انجام بدم

سروان:خانم یاسری خیلی ببخشید ولی این دیونگی که آدم سرش رو بندازه پایین بدون هیچ اطالعی بره به یه جای خطرناک 

 .مثل قسمت ممنوعه جنگل

 من:خب پس باید چیکار کنیم آقای عارف؟
 شونه ای باال انداخت و گفت

 .نمی دونم-

 پایین دادم که آرام گفتسرم رو 
 .آقای عارف شما گفتید که مسئول پرونده رز بودید،درسته-

 سروان به آرام نگاه کرد وگفت
 بله،چه طور مگه؟-

 من:خب شما در باره رز چی میدونید؟

ل گسروان:خوب چیز زیادی نمی دونم،چهار سال پیش بود که یه زن و مرد جون اومدن پاسگاه و گفتن که دخترشون توی جن

گم شده و یه عکس بهمون دادن و یک سری چیز ها در بارش گفتن ومن و چند نفر دیگه مسئول پیدا کردنش شدیم.حدود دو 

 .روز گشتیم تا بآلخره جنازه تیکه تبکه شدش رو توی قسمت ممنوعه جنگل پیدا کردیم

 من:شما از کجا فهمیدین که خودشه؟
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دیگه از اون جنازه مشخص نبود،من قبول نداشتم که اون جنازه،جنازه رزه سروان:از تکه های پاره شده لباسش.هیچ چیز 

ولی خانوادش تعیید کردن که جنازه دخترشونه وبا این تعیید مجبور شدم پرونده رو مختوم اعالم کنم و دست از تحقیق 

 .بکشم،راستش همین موضوع باعث شد که حرف های شمارو تا حدودی قبول کنم

 ه یک دفعه چیزی یادم اومد،به علی نگاهی کردم و گفتمسرم رو تکون دادم ک
 راستی داداشی،دیشب که زنگ زدی حرفت نصفه موند،راجع به چی اطالع به دست آوردی؟-

 سرش رو باال آورد و نگاهی بهم کرد و گفت
 .حاال....،بعدا بهت میگم-

 سروان با چشمانی ریز شده به چشم علی زل زد وگفت
 .ید که وارد سایت شدینببینم آقای یاسری نگ-

 .علی به چشماش زل زد و هیچی نگفت

 .آرام:علی!!!واقعا که،خجالت بکش

 سروان:آقای یاسری می دونید کارتون جرمه؟
 علی سرش رو پایین انداخت و گفت

 .من قصد یه همچین کاری نداشتم سروان-

 سروان سری تکون داد و خواست چیزی بگه که کالفه گفتم
 اطر یه موضوع دیگه ای دور هم جمع شدیم،میشه این بحث هارو تموم کنید؟فکر کنم ما به خ-

 هر دو به سمتم برگشتن و به صورتم خیره شدن،با خجالت گفتم 
 .ممیشه اینجوری نننگام نکنین-

 هردو سرشون رو پایین انداختن.متفکر به گوشه ای خیره شدم و بعد از گذشت چند دقیقه گفتم
 قای سهیلی)پدر رز(رو دارین؟سروان شما آدرس خونه آ-

 بهم نگاهی کرد و گفت
 ....،فکر نکنم،برای چی؟آقای سهیلی.-

 .من:خب،شاید چیز هایی بدونن که بدردمون بخوره

 .آرام:موافقم،ممکنه اطالعاتشون به دردمون بخوره

 سروان سری تکون داد و گفت
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 .آدرس ایشون رو گیر میارم و بهتون خبر میدم-

 و گفت و بعد بلند شد
 .خب دیگه،من باید برم،خداحافظ-

 هرسه خدا حافظی کردیم و سروان به سمت در رفت،به در نریسیده بود که ایستاد و به سمتمون برگشت و گفت
 .اوم،آقای یاسری میتونم شمارتون رو داشته باشم؟فکر کنم نیاز میشه-

 علی سری تکون داد و با لبخند گفت
 .بله،البته-

 به سروان داد،سروان تشکری کرد و از در بیرون رفت،با خروجش علی پوفی کشید و روبه من گفتو بعد شمارش رو 
 .ضحی،نزدیک بود تودرد سربندازیم-

 سرم رو دادم پایین و گفتم
 .ببخشید،من که نمی دونستم ماجرا از چه قراره-

 سری تکون داد و گفت
 .یقه با هاش حرف زدم ولی ازش خوشم اومدهاین سروان هم به نظرم آدم جالبیه،با اینکه فقط چند دق-

 .من:من که از اخالقش خیلی بدم میاد،خیلی بد اخالق و تنده،خیلی هم تیکه میندازه

 علی نگاهی بهم کرد و گفت
 اونوقت این هارو کی فهمیدی؟-

حرف های بی ربط  من:امروز که خودم رفتم به خاطر رفتار بدم عذر خواهی کردم ولی به جای پذیرشش گفت وقت نداره به

 .گوش بده

 باحرفم آرام شروع به خندیدن کرد،با حرس نگاهی بهش کردم و گفتم
 .کوفت،کجاش خنده داره-

 همونطور که می خندید گفت
 .خیلی خوب ضایعت کرده-

 با حرس نگاهش کردم و گفتم
 .....دلم میخواست اون موقع هرچی از دهنم در میاد بهش بگم مرتیکه-

 باره زد زیر خنده،خواستم چیزی بهش بگم که علی گفتبا حرفم آرام دو
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 .بسته آرام-

 با حرفش آرام خودش رو جمع کرد،علی نگاه بدی بهم کرد و گفت 
 .تو هم خجالت بکش-

 وقبل از اینکه چیزی بگیم بلند شد و به اتاقش برگشت.با تعجب نگاهی به آرام کردم و گفتم
 این چش بود؟-

 کرد و گفت آرام متفکر به صورتم نگاهی
 .فکر کنم خوشش نمیاد تو اینجوری راجع به یه غریبه حرف بزنی-

 سری تکون دادم و بلند شدم و به سمت اتاق علی رفتم،در زدم و بعد سرم رو از در بردم داخل و گفتم
 اجازه هست؟-

 علی نگاهی بهم کرد و گفت
 .بیا داخل-

 وارد شدم و روبه روش ایستادم و گفتم
 ت شدی؟از دستم ناراح-

 به صورتم نگاهی کرد و گفت
 .آره،خیلی هم ناراحت شدم،اصال خوشم نمیاد اینجوری حرف بزنی-

 ترجیح دادم تسلیم حرفش باشم تا اینکه دعوا کنم،به همین دلیل سرم رو پایین انداختم و گفت
 .ببخشید-

 سرش رو تکون داد که دوباره گفتم
 .حاال پاشو بریم بیرون-

 بی حالی گفت نگاهی بهم کرد و با
 .اصال حوصله ندارم ضحی-

 به طرفش رفتم و دستش رو گرفتم و گفتم
 .من که گفتم ببخشید-

 نگاهی بهم کرد و با دیدن صورت مصمم پوفی کشید و گفت
 .باشه،حاال میام،تو برو-
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 سری تکون دادم از در بیرون رفتم.با خروجم آرام گفت
 چی شد؟-

 کنارش ایستادم و آروم گفتم
 .حاال میامگفت -

 .آرام سری تکون داد و هر دو به سمت آشپزخونه رفتیم

********************** 

 داشتم کتلت هارو سرخ میکردم که صدای زنگ خوردن موبایل علی بلند شد،
 .من:داداشی موبایلت داره زنگ میخوره

هردوشون توی حیاطن،شونه ای باال کسی جواب نداد،نگاهی به اطراف انداختم،هیچ کدومشون نبودن،تازه یادم اومد که 

انداختم آخرین کتلت رو از توی ماهیتابه بیرون آوردم و بعد به سمت موبایل رفتم،به صفحش نگاهی کردم.شمارش نا آشنا 

 .بود،گاز رو خاموش کردم و موبایل به دست به سمت در حال رفتم و بازش کردم،هر دوشون روی پله ها نشسته بودن

 .ایلت داره زنگ میخورهمن:داداش بیا موب

 بلند شد و به سمتم اومد و مبایل رو از دستم گرفت و جواب داد
 .بله،بفرمایید-

-.......... 

 .سالم سروان-

-.......... 

 .بفرمایید-

-.......... 

 .ممنون که خبر دادید-

-.......... 

 فردا صبح خوبه؟-

-........ 
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 .باشه پس،خداحافظ-

 ع کرد.کنجکاو به صورتش خیره شدم که گفتو بعد موبایل رو قط
 .فعال بریم تو،بعدا برات توضیح میدم-

 .سری تکون دادم و هر سه وارد خونه شدیم و پشت میز آشپزخونه نشستیم

 .من:خب بگو سروان چی گفت

 علی با بیخیالی به پشت صندلی تکیه داد و گفت
 .گفت که آدرس آقای سهیلی رو گیر آورده-

 با هیجان گفتم
 .خب-

 .علی:بهش گفتم فردا صبح بیاد اینجا تا باهم بریم

 .لبخندی زدم و بلند شدم و به کمک آرام وسایل شام رو چیدیم و به امید اتفاقات خوب فردا با اشتها مشغول خوردن شدم

*************  

 باصدای علی از خواب پریدم
 .ضحی بیا صبحونه بخور-

 خمیازه ای کشیدم و گفتم
 .میام باشه اآلن-

 بلند شدم و بعد از شستن صورتم به آشپزخونه رفتم و پشت میز نشستم و با چهره ای خندون گفتم
 .صبح به خیر-

هردو به روم لبخند زدن صبح به خیر گفتن و بعد مشغول خوردن شدیم.صبحانه رو که خوردیم آرام و علی رفتن و توی 

اول رو کفی کردم،هنوز زیر آب نبرده بودم که آیفن زنگ  پذیرایی نشستن و من هم مشغول شستن ظرف ها شدم.ظرف

 خورد،علی به سمت آیفن رفت و برش داشت
 علی:بله؟؟

 شخص پشت آیفن چیزی گفت که علی گفت

 .بفرمایید تو-

 وبعد گفت
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 .آرام،ضحی،سروانه-

شال از اتاق بیرون دستم رو شستم و به سمت اتاق رفتم،وارد شدم و درش رو بستم و بعد از تعویض لباس و پوشیدن 

 .رفتم،باخروجم سروان رو دیدم که کنار علی ایستاده بود

 .من:سالم

 به سمتم برگشت و بالبخند گفت
 .سالم خانم یاسی-

 علی با دست به مبل اشاره کرد و روبه سروان گفت
 .بفرماید بشینید-

ن نشستم،سروان خواست چیزی بگه که سروان نگاهی به علی کرد و بعد هر دو روی مبل نشستن،من هم روی مبل مقابلشو

 آرام از اتاق بیرون اومد و کنارم نشست و گفت
 .سالم-

 سروان جواب سالمش روداد و گفت
 .واقعا عذر میخوام که این موقع صبح مزاحمتون شدم،همین اآلن هم به زور مرخصی گرفتم-

 .من:این چه حرفیه،شما مراحمید

 اما علی پیشی گرفت و گفتسروان دهنش رو برای زدن حرفی باز کرد 
 اومم،ببخشید سروان،شما تلفنی گفتید که آدرس آقای سهیلی رو گیر آوردین درسته؟-

 .سروان:بله درسته

 .من:خب کی میریم پیششون

 سروان بلند شد گفت
 .اگه کاری ندارید اآلن-

 علی کنارش ایستاد و گفت
 .نه کاری نداریم-

 سروان سری تکون داد و گفت
 .ماشینم منتظر تونم پس من کنار-
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 .علی سری تکون داد و به اتاقش رفت تا حاظر شه و من و آرام هم پشت سر سروان از در خارج شدیم

 .من:یک سوال برام پیش اومده سروان

 سروان که پایین پله ها ایستاده بود به سمتم بر گشت و گفت
 .بفرمایید،میشنوم-

 من:آدرس آقای سهیلی رو چه طور گیر آوردین؟
روان:قبال آدرس رو داشتم ولی به خاطر اینکه نیاز نبود دور انداختمش،اما همون جور که حدس میزدم هنوز توی پرونده س

 .بود

و بعد از این حرف به سمت در حرکت کرد،آروم از پله ها پایین اومدیم و از در خارج شدیم،سروان داخل ماشین نشسته 

 .بود،در عقب رو باز کردم و هردو سوار شدیم

 سروان:برادرتون نیومدن؟
 خواستم جواب بدم که علی بیرون اومد و در جلوی ماشین رو واکرد و سوار شد و گفت

 .ببخشید که معطلتون کردم-

 .سروان:اشکالی نداره

 .و بعد این حرف ماشین رو روشن کرد

**************** 

 اه کردم و گفتماز پشت شیشه باهیجان به خونه ویالیی و تقریبا کوچیک روبه روم نگ
 همینجاست؟-

 سروان در ماشینش رو باز کرد و قبل از اینکه پیاده بشه گفت
 .بله،همین جاست،لطفاپیاده شید-

با حرفش هر سه تامون پیاده شدیم،در ماشین رو قفل کرد و به سمت در رفت،آیفن رو فشار داد و طولی نکشید که صدای 

 مردونه ای از پشت آیفن به گوشم خورد
 .بله-

 سروان:آقای سهیلی میشه یه لحظه تشریف بیارین دم در؟
 مرد که تازه فهمیده بودم آقای سهیلیه گفت

 شما؟ -
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 .سروان:لطفاتشریف بیارید می فهمید

 .آقای سهیلی:اومدم

 و طولی نکشید که مردی جوان و چشم و مو قهو ای در چهارچوب در ظاحر شد.مرد نگاهی به سروان کرد و گفت
 .یدبله،بفرمای-

 .سروان:فکر کنم به جانیاوردین،سروان عارف هستم

 مرد نگاهی گذرا به سروان کرد و بعد بالبخند گفت
 بله،بله.حاالبه جا آوردم.با من کاری دارین؟-

 .سروان:بله میخواستیم چند تا سوال در باره رز ازتون بپرسم

 ایجاد شد،نگاهی به سروان کرد و گفت با شنیدن نام رز لبخند روی لب مرد ماسید و حاله ای غمگین در چشمش

 .از اینجا برید،خواهش میکنم سروان،ما تازه کمی فراموش کردیم-

 سروان نگاهی به صورتش کرد و گفت

 .میدونم آقای سهیلی.باورکنید اگه واجب نبود هیچ وقت نمیومدم و چنین چیزی رو ازتون نمی خواستم-

 در کنار رفت و گفتآقای سهیلی نگاهی به سروان کرد و از جلوی 

 .بفرمایید تو-

وارد شدیم،یه حیاط تقریبا کوچیک پر از درخت و گل،و یه خونه هم آخر حیاط بود،آقای سهیلی به سمت داخل خونه 

هدایتمون کرد.وارد که شدیم چشمم به یه زن افتاد که کنار بچه ی کوچکی نشسته بود و باهاش بازی می کرد،آقای سهیلی 

چیزی بهش گفت.زن با حرف آقای سهیلی بلند شد و روبه رومون ایستاد و با لبخند سالم کرد و ماهم  کنار زن ایستاد و

 .جواب سالمش رو دادیم

 .بفرمایید بشینید:آقای سهیلی

با حرفش هممون نشستیم.زن بچه رو بغل آقای سهیلی داد و خودش به جایی که فکر کنم آشپزخونه بود رفت.آقای سهیلی هم 

 نشست.به بچه ای که توی بغل گرفته بود نگاه کردم و با حیرت گفتمروی مبلی 

 .چه قدر شبیه رزه-

 آقای سهیلی نگاهی بهم کرد و گفت

 .ببخشید؟چیزی گفتین-

 سرم رو پایین انداختم و گفتم
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 .نه،چیز مهمی نگفتم-

دست برگشت و سینی رو روی  آقای سهیلی سری تکون داد و به سروان نگاه کرد،خواست چیزی بگه که اون خانم سینی به

 .میز روبه روی مبل گذاشت و کنار آقای سهیلی نشست

 آقای سهیلی بهش نگاه کرد و گفت

 .فریده جان کاش بچه رو بر میداشتی میرفتی توی اتاق-

 زن که تازه فهمیده بودم اسمش فریده ست نگاهی به آقای سهیلی کرد و گفت

 .من خوبم،مشکلی نیست میخوام بشینم-

 رفش آقای سهیلی دیگه هیچی نگفت،فریده بچه رو برداشت و روی پاش گذاشت،آقای سهیلی رو به سروان گفتباح

 .خب سوالتون رو بپرسید-

 .سروان:می خواستم درباره گم شدن رز برام بگید،اصال چی شد که گم شد

 آقای سهیلی نفسش رو با آه بیرون فرستاد و گفت

نست،ماخیلی تالش کردیم که حالش خوب بشه حتی قرار شد از اونجا بریم اما اون خودش رو مقصر مرگ دوستش میدو-

 .درست یه روز قبل رفتنمون رز غیبش زد

 سروان نگاهی به آقای سهیلی کرد و گفت

 .آقای سهیلی میخوام برام دقیق بگید از اینکه دوستش کی بود و دقیق چه طور گم شد-

 آقای سهیلی سری تکون داد و گفت

رم هردو تود اون روستا بزرگ شدیم ووقتی ازدواج کردیم ترجیح دادیم پیش خونوادمون و توی همون روستا من و همس-

بمونیم و به شهر نیایم.چند و قت بعد ازدواجمون صاحب یه دختر به اسم رز شدیم،یه دختر شیرین که بیشتر شبیه به فرشته 

 .ها بود

 مکثی کرد و دوباره ادامه داد

عالقه عجیبی به هستی داشت،یعنی.... چه طور بگم.هستی تنها دوست رز بود و با هم خیلی صمیمی  رز از همون بچگی-

بودن.اون دل بگیر و تنها کس پدر بزرگش بود.چون پدر و مادرش وقتی که اون خیلی کوچولو بود فوت شدن و مادر 

 .گی آقا کسریبزرگش هم یک سال بعد مرگ تنها فرزندش دق کرد و هستی شد تنها کس و کل زند

 باشنیدن اسم کسری متعجب به صورت آقای سهیلی خیره شدم و گفتم

 آقاکسری!!هستی نوه آقاکسری بود؟-
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 آقای سهیال ی با تعجب بهم نگاهی کرد و گفت

 شما آقا کسری رو میشناسید؟-

 سرم رو پایین انداختم که سروان گفت

 یه جورایی آره،میشه بقیه ما جرا رو بگید؟-

 سری تکون داد و ادامه داد آقای سهیلی

اونها همیشه پیش هم بودن و باهم بازی میکردن و....هر از گاهی هم دور از چشم ما به جنگل میرفتن.اون روز هم مثل -

همیشه رفته بودن بیرون که بازی کنن که یک دفعه رز با چهره ای رنگ پریده و ترسیده وارد خونه شد و گفت که هستی از 

ین.من و فریده خیلی ترسیدیم و از شنیدن ماجرا هل کردیم وتنها کاری که از دستمون بر میومد رو انجام کوه پرت شده پای

دادیم و به سرعت خودمون رو به جایی که رز میگفت رسوندیم.وقتی رسیدیم چشمم به آقا کسری افتاد که کنار جنازه بی 

اقعا دلم برای آقا کسری می سوخت،اون تنها کسش رو از جون نوش نشسته بود و زجه میزد. لحظه خیلی وحشت ناکی بود،و

دست داده بود،همه سعی در آروم کردنش داشتن اما هیچ فایده ای نداشت و از اون بد تر این بود که رز ُشک زده شده بود 

 .وفقط به جنازه غرق در خون هستی نگاه میکرد و میگفت من هلش دادم،تقصیر منه،من اونوکشتم

ر قورت داد و سعی کرد مردونگیش رو حفظ کنه،چشماش رو بست و بعد چند ثانیه باز کرد و با لحنی بغضش رو به زو

 خشک گفت

هرکاری کردیم نتونستیم آرومش کنیم به همین خاطر وسایل رو جمع کردیم تا از اونجا بریم اما دقیق یه روز قبل -

نبود،همه جا رو گشتیم.زمین و زمان رو به هم بافتیم اما رفتنمون،توی اون ظهر لعنتی وقتی بیدار شدیم هیچ خبری از رز 

 .....پیدا نشد که نشد

 .و دیگه نتونست چیزی بگه

 سروان:آقای سهیلی چرا این هارو همون روز اول برامون تعریف نکردین تا از آقا کسری هم باز جویی کنیم؟

 روم گفتآقای سهیلی که انگار خیلی به هم ریخته بود گونه بچش رو بوسید و آ

 .چی میگفتم سروان،آقا کسری کل اون مدت توی خودش بود،اونقدر حالش بد بود که حتی از خونش هم بیرون نمیومد-

 سروان سرش رو تکون داد و خواست چیزی بگه که پیشی گرفتم و سوالی که توی ذهنم چرخ می خورد رو پرسیدم

 وقت به خوابتون نیومد؟ببخشید آقای سهیلی بعد از اینکه رز رو دفن کردین هیچ -

 بهم نگاهی کرد و گفت

 ..من نه اما-

 و بعد نگاهی به همسرش کرد،زن با صدایی ته رفته که سعی در پنهان کردن بغضش در اون داشت گفت
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 ....چند وقت بعد اینکه دفنش کردیم به خوابم اومد،توی همون جنگل دیدمش،دیدم که یکی با خودش میبردش و-

 الی که اشک می ریخت ادامه دادبغضش ترکید و در ح
 .بچم جیغ میزد و ازم کمک میخواست و من هیچ کاری نمی تونستم بکنم-

و بعد سرش رو به زیر انداخت،با تعجب به آرام نگاه کردم.اون هم دست کمی از من نداشت،متعجب به صورت زن خیره 

 شده بود.به زور خودم رو جمع کردم و گفتم
 نرفتید که چرا خوابش رو میبینید؟شما هیچ وقت دنبال این -

 فریده اشک هاش رو پاک کرد و خواست چیزی بگه که آقای سهیلی گفت
 .دیگه نمی خواد چیزی بگی،برو توی اتاق-

 فریده روبه آقای سهیلی گفت
 ...ولی-

 آقای سهیلی وسط حرفش پرید و آروم زمزمه کرد
 .خواهش میکنم فریده-

 کرد و بعد بی حرف بلند شد و به سمت اتاقی رفت.آقای سهیلی توی جاش جابه جا شد و گفت فریده نگاهی گذرا به آقای سهیلی
فریده خیلی اسرار داشت که به جنگل بره و مطمئن شه که خواب هاش حقیقت ندارن ولی من اجازه ندادم چون خوب -

 .دیه مدت دیگه کابوس ندید و حالش خوب ش میدونستم که رفتن به اونجا فقط حالش رو بدتر میکنه والبته موثر هم بود،چون بعد

 سری تکون دادم که سروان و علی بلند شدن،گاهم به پیروی از اونها ایستادیم.سروان رو به آقای سهیلی گفت
 .ممنون از توضیحاتتون،واقعا ببخشید که مزاحمتون شدیم-

 آقای سهیلی رو به روی سروان ایستاد و گفت
 .خواهش میکنم،کاری نکردم-

 عد خداحافظی کردیم و از در خارج شدیم،کنار ماشین که رسیدیم سروان گفتو ب
 .باید در باره اطالعاتی که جمع کردیم کمی صحبت کنیم-

 .علی:خب پس بریم خونه ما

سروان سری تکون داد و بعد همه سوار ماشین شدیم.ماشین رو روشن کرد و از آینه جلوی ماشین به صورتم خیره شد،با 

 خل آینه بهش نگاه کردم،ماشین رو به حرکت در آورد و گفتتعجب از دا
 شما چرا اون سوال رو ازش پرسی دین؟-
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 .من:خب آخه میخواستم بدونم که رز چرا از من که یه غریبم کمک خواسته

یم و همه پیاده شد.سروان سری تکون داد و به مقابلش خیره شدو دیگه هیچی نگفت.چند دقیقه بعد به جلوی خونمون رسیدیم

 علی در خونه رو باز کرد،به محض ورودمون سروان به مبل ها اشاره کرد و گفت

 .لطفا بشینید-

 هر سه سرتکون دادیم و نشستیم،سروان هم مقابلمون نشست و گفت
 .خب با اطالعاتی که به دست آوردیم مشخص شد که شما دارید حقیقت رو میگید-

 تمبا حرفش سرم رو باال آودم و با لحنی تندگف
 ببخشید؟آقای محترم مگه من مرض دارم یا بیکارم که بیام و به شما دروغ بگم؟-

 سروان نگاهی به صورت عصبیم کرد و با پوز خند گفت
 .خیلی ها هستن که مرض دارن ولی خوشبختانه شما جزء این دسته نیستید-

 با صورتی عصبی بهش نگاه کردم وخواستم چیزی بگم که علی با لحنی حرصی گفت
 .ضحی جان-

با شنیدن صدای حرصیش حرفم رو قورت دادم و در سکوت به صورت سروان خیره شدم.سروان با ابرو های باال پریده به 

 علی نگاهی کرد و ادامه داد
 ...خب،حاال که مشخص شد هستی نوه آقا کسری هست-

 وسط حرفش پریدم و با هیجان که به زور کنترلش کرده بودم گفتم
 .مربوط میشه به آقا کسری و باید اونو پیدا کنیم تا همه چی مشخص شهپس همه چی -

 سروان لبخندی زد و گفت
 .درسته،همینطوره-

سعی کردم نگاهم رو از اون چشمان زیبا و پر  .ونگاهمون برای لحظه ای به هم گره خورد.با دیدن نگاهم لبخندش ملیح تر شد

واستم چیزی بگم که با تک سرفه علی هردو سرمون رو پایین انداختیم،سروان جاذبش بگیرم اما...نشد.انگار مسخ شده بودم!خ

 که انگار تازه متوجه شده بود چی کار کرده با خجالت گفت
 .عذر میخوام،من....من ....دیگه باید برم-

 و بعد بلند شد،به در نرسیده بود که علی خیلی عادی گفت
 .صبر کنید سروان-
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 فتسروان به سمت علی برگشت و گ
 .بله-

 ....علی:برنامه بعدی

 سروان وسط حرفش پرید و خیلی خشک و جدی گفت
 .باید بریم روستا-

 .من:بریم روستا چی کار کنیم،کسری که اونجا نیست

 سروان بدون اینکه بهم نگاه کنه گفت
 .خوره ما باید هر احتمالی رو برسی کنیم،در ضمن حتی اگه نباشه هم حرف های مردم روستا به دردمون می-

 و دوباره به سمت در برگشت و گفت
 .خب دیگه،خدا حافظ-

 علی بلند شد و در حالی که برای بدرقش می رفت گفت
 خب،زمانش کی باشه؟-

 .سروان:مشخص نیست که عصر باتونم بیام یانه،بهم زنگ بزنید بهتون میگم

خودم رو روی مبل انداختم،آرام تک خنده  علی سری تکون داد و باهم همراه شدن. به محض خروجشون نفس عمیقی کشیدم و

 ای کرد و گفت
 .چرا اونجوری نگات میکرد-

 .من:چه میدونم؟خواستم همینو بپرسم،علی نذاشت

 آرام گفت
 .ضحی فکر نمی کنم علی بیاد تو خوش حال خندون باشه ها،به نظرم بری توی اتاقت بهتره-

 با حرفش سیخ سر جام نشستم و گفتم
 .م بهتره.هر جا تو باشی امنیتش بیشترهنه،همین جا بشین-

 آرام لبخندی زد و گفت
 .هر طور مایلی-

متقابال لبخند زدم و در سکوت به در خیره شدم و شروع کردم به خدا خدا کردن که علی آروم با شه.و بآلخره بعد از چند دقیقه 

پوست گرفتن سیب کردم.علی روی مبل  علی وارد خونه شد،سعی کردم عادی برخورد کنم به همین خاطر خودم رو مشغول
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مقابلم نشست و بهم خیره شد اول سعی کردم به روی خودم نیارم ولی دست بردار نبود.به همین خاطر سرم رو باال آوردم و 

 خودم رو زدم به اون راه و گفتم
 چیه داداشی؟چرا اینجوری نگام میکنی؟-

 نگاهش رو ازم گرفت و گفت
 .هیچی،چیزی نیست-

 .نزدیک بود شاخ در بیارم،متعجب به صورتش نگاه کردم با حرفش

 .علی:چیه؟چته

 ...من:هیچی فقط.... عجیبه که

 وسط حرفم پرید
 .دیگه نمی خوام در این باره حرفی بشنوم ضحی-

برم  ش،خواستم بلند شم و به اتاقوبعد بلند شد و به اتاقش برگشت.از رفتارش به راحتی می شد فهمید که آنچنان هم آروم نیست

 تا از دلش در بیارم و بگم که من نمی خواست که آرام دستم رو گرفت و گفت

 .نه ضحی،حاال عصبیه.بذار بعدا خودم میرم پیشش-

 آروم سر جام نشستم و با لبخندی مهربون رو بهش گفتم
 .ممنونم آبجی-

 متقابال لبخند زد و گفت
 .خواهش میکنم عزیزم،کار شاقی نمی خوام بکنم-

 .بخند زدم و مشغول صحبت کردن با آرام شدمدوباره ل

*********** 

 به مبل تکیه دادم و به آرام خیره شدم،سرش رو باال آورد و گفت
 چیه؟چرا همچین نگام میکنی؟خوشگل ندیدی؟-

 پوز خندی زدم و گفتم
 .خوشگل؟!حاال کاش قیافه داشتی حداقل-

 با حرصی بهم نگاه کرد و آروم گفت
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 .نمیگم علی چی گفتباشه،پس منم بهت -

 نگاه مظلومی بهش کردم گفتم
 .آرام جونم-

 .آرام:اَه،چند بار باید بگم خودتو مظلوم نگیر ضحی، شبیه خر شرک میشی

 .من:ایششش،حاال بگو علی چی می گفت

 با سرفه ای صداش رو صاف کرد و گفت
 .....ات میکنه و از این چرت و پرتاهیچی،چیز مهمی نگفت،بهش گفتم که تو میخواستی ازش بپرسی چرا اینجوری نگ-

 پوفی کشیدم
 .من:حاال بنال ببینم علی چی گفت

آرام:گفت که میدونه،سروان دم در ازش عذر خواهی کرده و گفته که از کارش منظوری نداشته و توی فکر بوده واسه همین 

 .....بهت نگا میکرده و

 من:خب اونوقت علی چیگ فته؟
 .ری از کار شما نگرفتمآرام:علی بهش گفته من منظو

 سری تکون دادم که آرام گفت
 .میگم ضحی-

 بهش نگاهی کردم
 اوهم،چیه؟-

 .خواست حرفی بزنه که علی موبایل به دست از در اتاق خارج شد

 علی:نه چه اشکال داره؟
 ...... :طرف

 .علی:خدا حافظ

 .و بعد موبایل رو قطع کرد و به صورت کنجکاو ما دوتا خیره شد

 بود علی؟آرام:کی 
 .علی:سروان بود
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 .چی میگفتمن:خب 

 .علی:گفت که درگیره و نمی تونه امروز عصر بیاد.قرار شد صبح بریم روستا

 سری تکون دادم که اومد و خودش رو روی یکی از مبل ها انداخت و گفت
 .خدا بگم چی کارت نکنه ضحی-

 من:اِ،واسه چی؟مگه من چی کار کردم؟
 علی بهم نگاهی کرد و گفت

 .هیچی،کار خاصی نکردی،فقط با این خوابات آخرش ما و خودتو به کشتن میدی-

 خنده ای کردم و گفتم
 .نگران نباش،هیچ اتفاقی نمیفته-

 به صورت مصمم نگاهی کرد و گفت
 .خودم میدونم،مثال مردما-

 به روش لبخندی زدم و گفتم
 .خوشحالم که میدونی-

ن دوتا هم تنها باشن به اتاقم برگشتم و خودم رو روی تشک انداختم و دقایقی بعد به و بعد برای اینکه کمی استراحت کنم و او

 .خواب فرو رفتم

**************** 

 .بالگدی که آرام به پام زد از خواب پریدم و سیخ سرجام نشستم

 آرام:باآلخره بیدار شدی خرس گنده؟
 نگاه خصمانه ای بهش کردم و گفتم

 کنی؟حتما باید نشون بدی االغی؟ نمی تونی مثل آدم بیدارم-

 لگد دیگه ای به پام زد و گفت
 .موقع ناهار که خواب بودی،حد اقل پاشو شام بخور-

 با تعجب بهش نگاهی کردم و گفتم

 مگه ساعت چنده؟-

 .آرام:نه و خورده ای باید باشه

 به سرعت بلند شدم و روبه روش وایسدم و گفتم
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 شوخی می کنی؟-

 همونطور که از در بیرون میرفت گفتپوفی کشید و 
 .خودت به موبایلت یه نگا بنداز تا بفهمی راست میگم یا دروغ-

و بعد از اتاق بیرون رفت.به موبایلم نگاهی کردم،ساعت نه و ربع بود،دستی به موهام کشیدم و سریع از اتاق بیرون رفتن،علی 

 علی گفتو آرام توی آشپزخونه مشغول حرف زدن بودن،وارد شدم که 
 .یه دفعه تا صب میخوابیدی-

 .آرام:اگه اون لگد من نبود که هنوزم خواب بود

 علی خنده ای کرد که گفتم
 .نمی دونم چه طور اینقد خوابیدم-

 آرام نچ نچی کنان گفت
 .حاال نمیخواد خیلی به مغزت فشار بیاری خواهر،بیا بشین شام بخور-

 ز پنیر گرفتم و توی دهنم گذاشتم و همون طور که میجویدم گفتملبخندی زدم و پشت میز نشستم و یه لقمه ا
 .چرا واسه ناهار بیدارم نکردین-

 .آرام:علی اومد که بیدارت کنه ولی مثل اینکه دلش نیومد

با خباثت به آرام نگاه کردم و خواستم عذیتش کنم که یادم اومد علی اونجا نشسته،به همین دلیل حرفم رو خوردم و به همون 

 .اه خبیث اکتفا کردم و با دیدن بی توجهی آرام دوباره مشغول خوردن شدمنگ

********* 

 بعد شام طبق معمول ظرف هارو شستم و به پذیرایی رفتم و کنارشون نشستم،با نشستنم علی نگاهی بهم کرد و گفت
 ضحی به نظرتو چه بالیی سر رز اومده؟-

که علیی که از اول مخالف کار های من بود،اینجوری کنجکاو شده که بقیه با تعجب نگاهی به صورتش کردم.واقعا عجیب بود 

 یه ماجرارو بفهمه!به صورت متعجبم نگاهی کرد و گفت
 چیه؟چرا اینجوری نگام میکنی؟-

 یه تای ابروم رو باال انداختم و گفتم
بور کنه حاال کنجکاو شده که بدونه خب،برام عجیبه که همون علی که تا دیروز میخواست من رو به رها کردن این ماجرا مج-

 !چه بالیی سر رز اومده
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 علی نگاهی به صورتم کرد و گفت
 مگه من از پس این زبون و آب غوره ها و قسم دادنهای تو برمیام؟-

 به صورتش خیره شدم و به فکر فرو رفتم و بعد از گذشت چند دقیقه گفتم
ه اون بالیی سر رز نیاورده بود که اونقدر تحدیدمون نمیکرد و اون بال من فکر میکنم همه چی به آقا کسری مربوط میشه،اگ-

 .رو سر تو نمی آورد

 علی سری تکون داد و گفت
 .آره،حق با توئه-

 و بعد هر دو با جدیّت مشغول فکر کردن به رز شدیم که آرام با خمیازه ای بلند مارو از جدیت در آورد و گفت
 .من خیلی خستم،می رم بخوبم-

 شد و به علی نگاهی کرد و گفت بلند
 علی تو نمیخوای بخوابی؟-

 علی نگاهی بهش کرد و با لبخند گفت
 .چرا،خیلی خستم دیگه کم کم میرم میخوابم-

آرام سری تکون داد و به سمت اتاقش رفت.نگاهی به ساعتم کردم،تازه ده و ربع بود،دستم رو زیر چونم گذاشتم و تقریبا بلند 

 گفتم

 .ه و ربعه،مرغ ها هم هنوز نخوابیدن که شماها میخواید بخوابیدساعت تازه د-

 علی دهن باز کرد تاحرفی بزنه که آرام سرش رو از در اتاق بیرون آورد و گفت

 .اول اینکه مرغ ها ساعت هفت میخوابن نه ده،دوم،مگه ما مث جناب عالی هستیم که تا ساعت نه شب بخوابیم-

 علی سری تکون داد و گفت

 .میگه،ما از صبح تا حاال نخوابیدیمراست -

 دستم رو به نشونه تسلیم بال بردم و گفتم

 باشه،باشه حاال چرا شما دوتا اینجوری جبه میگیرید،اصال تسلیمم،خوبه؟-

 آرام سرش رو تکون داد و دوباره به اتاقش برگشت.علی هم از سر جاش بلند شد و قبل از اینکه وارد اتاقش بشه گفت

 .ه کاری کن خوابت بگیره که صبح خیلی کارداریمضحی،تو هم ی-

 با به یاد آوردن فردا و رفتن به روستا هیجان زده گفتم

 .باشه،یه فکری واسه خودم میکنم،تو برو بخواب-

 و بلند شدم که به اتاقم برم که علی با تعجب گفت

 !یعنی دوباره خوابت می بره-
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 وا کرد و گفتخواستم جواب بدم که آرام دوباره در اتاق رو 

 .اصال تعجب نکن علی،این خرسه رو ول کنی تا دوماه میخوابه-

 .علی خنده آرومی کرد

 من:چیه تو زورت میاد که من بخوابم؟

 علی سری تکون داد و قبل از این که آرام دوباره حرفی بزنه گفت

 .برید بخوابید دیونه ها-

دی زدم و به آرام نگاه کردم،اون هم مثل من داشت می خندید،با دیدن و قبل از اینکه واکنشی نشون بدیم وارد اتاقش شد.لبخن

نگاهم شونه ای باال انداخت و دوباره به داخل اتاقش رفت و در رو بست.المپ رو خاموش کردم و به اتاقم رفتم و بی وقفه 

به اتفاقات فردا شدم.نمی  خودم رو روی تشک انداختم و دستم رو زیر سرم گذاشتم و به سقف خیره شدم و مشغول فکر کردن

 .گرم شد و به خواب فرو رفتم دونم چه قدر گذشت که چشمام

********** 

 باصدای جیغ و داد آرام از خواب پریدم،

 .آرام:علیییی،نکن،بدش به من،بدش دیگه

م دستم رو جلوی به زور بلند شدم و چشمام رو مالیدم و فحش رکیکی نثارش کردم و در روباز کردم،با دیدن صحنه روبه رو

دهنم گذاشتم و شروع به خندیدن کردم،آرام از سر و کول علی باال می رفت و سعی می کرد که دستش رو به دست علی 

 برسونه و لنگه دمپایی روفرشیش رو از دستش در بیاره و مرطب بین حرکاتش جیغ میزد و می گفت

 .بدش من،بدش دیگه-

 بودم بهش نگاه می کرد و می گفت و علی با لبخندی خاص که هیچ وقت ندیده

 .تا عذر خواهی نکنی نمی دم-

 آرام دوباره دستش رو باال برد و گفت

 .خب خوابم نمی برد،به خاطراین کار ها و اتفاقات هم می ترسیدم تنها بشینم-

ون اعالم علی خنده ای مر موز کرد و خواست حرفی بزنه که کامل از در خارج شدم و با تک سرفه ای حضورم رو بهش

 کردم.آرام به سمتم برگشت و گفت

 .بآلخره بیدار شدی خرس گنده-

 بهش نگاهی کردم و گفتم

 .مگه ساعت چنده جیر جیرک-

 با خشم بهم نگاهی کرد و گفت

 ...اول جیر جیرک خودتی دوم-

 علی حرفش رو قطع کرد و گفت

 .ساعت شیش و نیمه-

 روبه آرام گفتم دستم رو جلوی دهنم گذاشتم و خمیازه ای کشیدم و
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 .ای بمیری آرام که کله سحری هم از دستت آرامش ندارم-

 .علی:گل گفتی

 با حرفش آرام به سمتش برگشت و با جیغ گفت

 !علی-

 دمپایی رو روی زمین انداخت و گفت

 .باشه،باشه،منو نخور حاال-

 آرام دمپایی رو پوشید.بهش نگاهی کردم و گفتم

 جیغ می کردی؟ تو واسه یه دمپایی اینقدر جیغ-

 نگاهم کرد و گفت

 ..تو که خوب میدونی چندشم میشه بدون دمپایی روی سرامیک راه برمآره خب-

 سری به نشانه تاسف تکون دادم و گفتم

 .حاال که بد خواب شدیم،حداقل بریم صبحونه بخوریم-

 .هر دوشونه ای باال انداختن و پشت سر من وارد آشپز خونه شدن.علی پشت میز نشست

 آرام:علی تو چی می خوری؟

 .علی:فرقی نمی کنه

آرام شونه ای باال انداخت و در یخچال رو باز کرد و کره و مربا رو بیرون آورد روی میز گذاشت،من هم بشقاب هارو روی 

 .میز گذاشتم و بعد هر سه مشغول صبحانه خوردن شدیم

******** 

کردم،ساعت هشت بود و هنوز هیچ خبری از سروان نشده بود،اونقدر روی مبل نشستم و به ساعت دیواری پذیرایی نگاه 

 هیجان زده بودم که اصال صبر نداشتم،به علی که با آرامش مشغول زیر و باال کردن شبکه ها بود نگاه کردم و گفتم

 علی،چرا سروان نیومد؟-

 بهم نگاهی کرد و گفت

 .چه میدونم.میاد،حاال تو چرا اینقدر نگارانی-

 .یجان زدممن:خب،ه

 خواست حرفی بزنه که صدای زنگ آیفن بلند شد،علی کنترل رو روی میز گذاشت و به سمت آیفن رفت و برش داشت

 .بله-

 و بعد از گذشت چند ثانیه با لبخند و صدایی بشاش در رو باز کرد و گفت

 .بفرمایید تو-

 و بعد رو به ما گفت

 .سروانه-

طولی نکشید که سروان وارد شد و با علی دست داد و بعد از سالم کردن باما روی یکی سری تکون دادیم و هر دو بلند شدیم و 
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 .از مبل ها نشست

 .علی:خب برنامه امروزه مون چیه سروان

 سروان نگاهی به علی کرد و گفت

 .اسمم امینه،دیگه باهم همکارشدیم....علی آقا-

 علی نگاهی بهش کرد و گفت

 !همکار-

 سری تکون داد

 .ز عصر که نتونستم و گفتم در گیرم درگیر همین موضوع بودمآره،دیرو-

 علی دوباره با گیجی نگاهی به سروان کرد،سروان لبخندی زد و مقداری از چاییش رو خورد و گفت

با کلی درد سر دوباره پرونده رو باز کردم و از حاالهم شماها همکارای من توی این پرونده هستید.البته اگه راحت نیستین -

 .ون آقای یاسری صداتون میکنمهم

 علی لبخندی زد و گفت

 .نه،اتفاقا اینطوری راحت ترم....امین جان-

 سروان لبخند کمرنگی زد و دوباره جدی شد و صاف نشست و گفت

 .خب اگه آماده اید بریم-

 علی به ما و بعد به سروان نگاهی کرد و گفت
 .میرفتیمماکه آمده ایم و لی کاش یه کم مینشستید بعد -

 سروان ایستاد و گفت
اوال اینکه قرار بود باهم راحت باشیم،دوما من اآلن توی ماموریت و درواقع توی وقت کاریم هستم علی آقا و عادت ندارم -

 .توی وقت کاریم کارای متفرقه انجام بدم

 علی ایستاد و گفت
 .باشه.هرطور راحتی-

 همونطور که از در حال بیرون میرفت گفتسروان با رضایت از تغییر لحن علی لبخند زد و 
 .من کنار ماشین منتظرتونم-

 و بعد در حال رو بست،علی نگاهی بهمون کرد و گفت

 .چیه؟چرا ماتتون برده؟پاشید دیگه سروان.....یعنی همون امین آقا منتظر خودمونه ها-

ماشین سروان یا همون امین آقا رفتیم.سروان با دیدن هر دوبالبخند به هم نگاه کردیم و بعد بلند شدیم و به همراه علی به سمت 

 ما سوار شد و گفت

 .خب ضحی خانم-



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر snow80 | کابوسی از بیداریرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 140 

 !باتعجب سرم رو باال آوردم و به آینه خیره شدم،باورم نمی شد که منو به اسم صدا کرده

 .سروان:باشما هستم

 از هپروت در اومدم و گفت

 .بله-

 سروام ماشین رو روشن کرد و گفت

 .اونجا نرفتم،اگه میشه لطف کنید بگید اون جنگل و روستا دقیقا کجاستمن چهار ساله که -

 سرم رو تکون دادم و گفت

 .باشه-

و طولی نکشید که از شهر خارج شدیم.به درخت هایی که دوطرف جاده رو احاطه کرده بودن نگاه کردم که چشمم به اون 

 .قسمت آشنا از جنگل افتاد

 .ینجاستمن:سر.....اوممم یعنی امین آقا هم

سروان از آینه نگاهی بهم کرد و کنار جاده پارک کرد و پیاده شد وما هم پیاده شدیم.به اطراف نگاه کردم،جنگل تقریبا خالی از 

 جمعیت بود،سروان نگاهی به مقابلش کرد و گفت

 .فکر میکنم پشت اون تپه باشه-

 .علی:بله،همین طوره

جنگل و اون تپه بلند که بیشتر شبیه به کوه بود حرکت کرد و ماهم دنبالش  سروان با حرف علی سرتکون داد و به سمت داخل

 راه افتادیم،به باالی تپه رسیدیم.ایستادم و به روستای کوچیک و زیبا خیره شدم.سروان کمی دور تر ازم ایستاد و گفت

 .اینجا از این ارتفاع خیلی زیباست-

 سرم رو پایین انداختم و گفت

 .بله همینطوره-

 علی:امین آقا نمی خوایم بریم پایین؟

 سروان با لبخند به سمت علی که پشت سر مون ایستاده بود برگشت و گفت

 .چرا.بریم-

 علی سری تکون داد و خواست بیاد که آرام بازوش رو گرفت و در حالی که نفس نفس میزد گفت

 .تو رو...جون ...ضحی پنج دقیقه بشینیم...نفس بر شدم-

 یی کرد و گفتعلی اخم مصنوع

 .تنبل خانم-

 آرام روی زمین نشست و به درخت تکیه داد وچشماش رو بست در حالی که از اعماق وجود نفس میکشید گفت

 ....باشه شماها برین من هم-

 علی دستش رو گرفت و در حالی که می کشید گفت

 .بلند شو آرام-
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 و بلند شد.سروان که تاحاال ساکت بود باصدایی آروم گفتآرام یکی از چشماش رو وا کرد ونگاهی به چهره جدی علی کرد 

 .خب اگه تموم شد بریم-

 علی لبخندی زد گفت

 .بریم-

 سروان راه افتاد و من هم بعد از نچ نچ گفتن به علی و آرام به سمت پایین حرکت کردم و صدای غر زدن های آرام رو شنیدم

 .علیی،تو که میدونی از کوه متنفرم-

 .رام،بیا بریم پایینعلی:غر نزن آ

دستم رو جلوی دهنم گذاشته بودم و همونطور که به حرف هاشون می خندیدم از قسمت پرت گاهی کوه عبور می کردم که یک 

دفعه سنگی زیرپام لغزید و سرخوردم و.... چیزی به پرت شدنم نمونده بود که دستی گوشه آستینم رو گرفت و بعد صدای 

 سروان رو شنیدم

 .کجاست خانمحواستون -

با شنیدن صداش از بهت خارج شدم و صاف ایستادم و سرم رو پایین انداختم،علی که تازه کنار ما رسیده بود نگاهی بهم کرد و 

 با نگرانی گفت

 .خوبی ضحی-

 سرم رو تکون دادم،نفس کالفه ای کشید و عصبی گفت

 آخه تو چرا مراقب نیستی؟می دونی اگه سروان نبود چی میشد؟-

 .رو باال آوردم.نگرانی و پریشانی توی صورتش موج میزدسرم 

 .من:ببخشید،حواصم پرت شد

 دوباره نفسی کشید و گفت

 .مهم نیست،فقط مراقب باش-

 سرم رو تکون دادم وروبه سروان گفتم

 .ممنونم-

 سرش رو تکون داد و روبه علی گفت

 .لطفا مراقب خواهرتون باشید-

 .م با من به سمت پایین کوه حرکت کردعلی سری تکون داد و اینبار هم قد

*********** 

با احتیات از روی سنگ بزرگی که جلوی پام بود عبور کردم و در حالی که نفس نفس میزدم به خونه های نقلی و خشگل 

 روستا خیره شدم.کمی بعد از من سروان هم از سنگ عبور کرد و درحالی که عمیق و پشت سر هم نفس می کشید گفت

 .خانم،شما کوه نوردینضحی -

 لبخند کمرنگی زدم و گفت

 نه.چه طور مگه؟-
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 .سروان:آخه سریع تر از همه پایین اومدین

لبخندم رو جمع کردم و خواستم جواب بدم که آرام درحالی که به زور نفس می کشید و سرخ سرخ شده بود دست در دست علی 

 از کنار سنگ رد شد و گفت

نه...کال عادت دارههه .....همه چی رو سریع انجام بده.....اصال ....اصال صبر و حوصله حالیش امین آقا....این...این دیو-

 .نیست

 علی دست آرام رو کشید و روی سنگ نشوندش و گفت

 .بگیر بشین تا حالت بهتر شه-

 و خودش هم کناش نشست،از چهره مچالش تشخیص دادم که درد داره،با نگرانی به سمتش رفتم و گفتم

 اشی خوبی؟داد-

 سرش رو آروم تکون داد،آرام به صورتش نگاهی کرد و گفت

 .آره،از چهرت مشخصه هیچیت نیست-

 علی با لبخند نگاهی بهش کرد و گفت

 .چیز مهمی نیست،گرمه عرق کردم داره میسوزه-

 .سروان تک سرفه ای کرد که به سمتش برگشتم

 سروان:اجازه هست ضحی خانم؟

 کنار رفتم و گفتم

 .فرماییدبله ب-

 سروان رد شد کنار علی ایستاد و گفت

 مطمئنی خوبی؟-

 .علی با لبخند سر تکون داد و بلند شد

 سروان:خب ضحی خانم،می شه بگید کدوم خونه خونه آقا کسری هست؟

 گفتسری تکون دادم و نگاهم روروی خونه ها چرخوندم تا بآلخره چشمم به در خونه آقا کسری افتاد.به درش اشاره کردم و 

 .اون خونه-

 سروان سری تکون داد و بعد از تشکر رو به علی و آرام گفت

 بریم؟-

 آرام بلند شد و گفت

 .بله،بریم-

وبعد همه باهم به سمت در خونه حرکت کردیم،سروان چند تقه آروم به در زد ولی هیچ کس در رو باز نکرد،کمی منتظر موند 

 وان دستش رو بین موهاش فرو برد و گفتو دوباره در زد ولی باز هم هیچ کس نیومد.سر

 .فکر نمی کنم اینجا باشه-

 .من:خب پس باید بریم قسمت ممنوعه
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 سروان به صورتم نگاهی کرد و با لحنی تند گفت

 .خانم محترم.اونجا خطرناکه میفهمید؟من نمی تونم الکی شماها رو ببرم اونجا،برام مسئولیت داره-

 های مغزم قاطی کرد،دستم رو مشت کردم و با عصبانیت به صورتش خیره شدم و گفتماز شنیدن حرفاش با اون لحن سیم 

 .این حرف هارو بالحن بهتری هم می گفتید متوجه میشدم آقای محترم-

 .سروان:ببخشید ولی من حوصله شنیدن حرفی که جوابش مشخصه رو ندارم

محکم تر فشار دادم و خواستم جواب بدم که علی با صورتم از عصبانیت هم رنگ لبوشد،برای کم کردن خشمم دستم رو 

 صدایی حرصی گفت

 .میشه تمومش کنید؟این بحث خیلی روی مغزمه-

 سروان نگاهی به علی کرد و بی توجه به بحث و حرف علی خیلی ریلکس گفت

 .خب بریم از بقیه بپرسیم شاید چیزی بدونن-

 .به داخل خونش بود رفت و ما سه تا همون جا ایستادیمو بدون توجه به ما به سمت پیر زنی که در حال رفتن 

 .....علی:ضحی

 حرفش رو قطع کردم

 .می دونم،ببخشید ولی من نمی تونم حرف زور بشنوم-

 پوفی کشید و گفت

 .پس ادامه نمیدیم-

 سرم باال آوردم و گفتم

 باشه،من دیگه حرف نمی زنم،خوبه؟-

 که گذشت سروان برگشت و گفتزیر چشمی نگاهم کرد و هیچی نگفت.چند دقیقه 

 .چهار روز اصال ندیتتش-اون خانم همسایه آقا کسری بود،گفت توی این سه-

 علی:خب حاال باید چی کار کنیم؟

 .سروان:هیچی.میریم از بقیه می پرسیم.شاید کسی چیزی بدونه

 .و بعد از این حرف هرسه به سمت در خونه ای رفتیم و کارمون رو از همونجا شروع کردیم

********* 

دستم رو به پیشونی خیس عرقم کشیدم بابی حالی سوار ماشین شدم.به آرام نگاهی کردم سرش توی موبایلش بود و پوست سرخ 

 شدش به زردی میزد. با تعجب نگاهی بهش کردم و گفتم
 چی شده ؟-

 مموبایلش رو مقابل صورتم گرفت،پنجاه و هشت تماس بی پاسخ از عمو.خنده ای کردم و گفت

 خو چرا جواب ندادی؟-

 نگاه عاقل اندر سهیفی بهم کرد و گفت
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 آخه عاقل من کیف همرام بوده که جواب بدم؟-

خواستم بخندم و مسخرش کنم که با اومدن سروان و علی از تصمیمم منسرف شدم و سرم رو پایین انداختم.هردو سوار شدن و 

تعریف کنم که موبایل آرام دوباره زنگ خورد،با ترس نگاهی به سروان ماشین رو روشن کرد.خواستم ماجرا رو واسه علی 

 صفحش کرد و بعد به سمت من گرفتش و گفت

 .ضحی جون من جواب بده،بابامه-

 دستش رو پس زدم و گفتم

 .چرا من؟خودت جواب بده-

 نگاهی بهم کرد و گفت

 .آخه عاقل اگه من جواب بدم که بابا از پشت گوشی خفم میکنه-

 به من چه که علی به سمتمون برگشت و بدون اطالع از موضوع گفتخواستم بگم 

 .چرا همچین می کنی آرام.جواب بده دیگه،اآلن قطع میشه نگران میشن-

 آرام آب دهنش رو به زور قورت داد و گفت

 ...آخه-

 .علی:آخه بی آخه.جواب بده دیگه

 جواب داد در گوشش گذاشت آرام نگاهی به من و بعد به علی کرد و با دستی لرزون موبایل رو

 .الو سالم بابا جون-

 صدای عصبی عمو رو از اونور خط شنیدم

 سالم و ...... .دختر تو معلومه کجایی؟چرا هرچی زنگ میزنم جواب نمیدی؟-

 .آرام کمی موبایل رو از گوشش فاصله داد تا صدای بلند عمو کمتر عذیتش کنه

 .آرام:ببخشید بابایی.موبایلم همرام نبوده

 این بار صدای عمو از دفعه قبل هم بلند تر شد

یعنی چی که همرات نبوده.این چند روز هرچی به گوشی هاتون زنگ میزنم جواب نمیدین،شماها قصد سکته دادن ما دوتا رو -

 دارین؟

 علی با شنیدن داد عمو سرش رو به عقب برگردوند و آروم گفت

 چرا اینقدر عصبیه؟-

 .زنگ زده،آرام هم موبایلش باهاش نبودهمن:یه شصت باری به آرام 

 با شنیدن حرفم سری تکون داد و موبایل رو از دست آرام گرفت و گفت

 .سالم عمو سامان-

 عمو باصدایی تقریبا آروم گفت

 علیک السالم علی آقا.معلومه کجایی؟میدونی چه قدر نگران شدیم؟-

 .دور موبایلشون نیستن علی:ببخشید عمو،موبایل من سوخته،ضحی و آرام هم که زیاد
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 بعد از این حرف علی صدای عمو آروم شد و دیگه نشنیدم چی گفت.خودم رو به سمت آرام کشیدم و آروم در گوشش گفتم

 .نکران نباش علی حلش می کنه-

 بهم نگاهی کرد و گفت

 تو هیچی نگو بد جنس،خفه میشدی جواب میدادی؟-

 لی لوس در گوشش گفتمچشمم رو توی کاسه چرخوندم و نجواکنان و خی

 .خب اگه من بر می داشتمم عمو جون می گفت گوشی رو بده آرام-

 نگاه حرسی بهم کرد و خواست چیزی بگه که علی موبایل رو دستش داد و گفت

 .بیا آرام،عمو با تو کار داره-

 لبم رو غنچ کردم و مثل بچه ها گفتم

 !دیدی آرام خانم-

 گذاشتایشی بهم گفت و گوشی رو در گوشش 

 .جانم بابایی-

-....... 

 ......چی؟ولی ما-

-....... 

 .چشمممم-

 وبعد گوشی رو قطع کرد و با حرس انداخت توی کیفش.علی به سمتش برگشت و آروم گفت

 .عمو چی گفت-

 آرام زمزمه کنان گفت

 .هیچی گفت دیگه اجازه نمی دم با علی بری-

 علی با آسودگی سر تکون داد و گفت

 .عصبیه،آردم شه یادش میرهفعال -

 .آرام:هوم

 علی سرش رو برگردوند و سر جاش نشست،سروان هم که تا اون لحظه ساکت بود گفت

 .می ریم اداره پلیس-

 .علی:چرا اونجا؟خونه که راحت تره

 .سروان:نه علی جان،تمرکزم توی اداره بیشتره

 .ی اداره پلیس رسیدیمعلی سری تکون داد و دیگه چیزی نگفت و طولی نکشید که به جلو

 از ماشین پیاده شدیم و به سمت اتاق سروان رفتیم،سروان در رو باز کرد و گفت

 .بفرمایید-

 و بعد صدازد
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 .احمدی-

 احمدی به سرعت به سمت سروان اومد و پاش رو به زمین کوبید و گفت

 .بله قربان-

 .سروان:به هیچکس اجازه ورود نده،من کار دارم

 ی زمین کوبید و گفتدوباره پاش رو رو

 .چشم قربان-

 .سروان با اشاره احمدی رو فرستاد و خودش وارد اتاق شد و در رو بست

 .سروان:بفرمایید بشینید

 هرسه با پیروی از حرفش روی مبل نشستیم و خودش هم پشت میز نشست،به پشت صندلی تکیه داد و گفت

 نظرتون باید چی کار کرد؟ خب از حرف های مردم روستا که هیچی دستگیرمون نشد،به-

 .علی:من که دیگه واقعا نمی دونم،باید چی کار کنیم

 سروان نگاهی به من کرد و گفت

 ضحی خانم شما نظری ندارین؟-

 کامال جدی نگاهش کردم و گفتم

 .خیر آقای عارف،من نظرم رو قبال گفتم-

 سروان بی توجه به حرفم گفت

 .ا،لطفا کار احمقانه ای نکنیدپس خونه باشید تا بهتون خبر بدم و لطف-

 علی سر تکون داد و بعد هرسه بلند شدیم و بعد از خدا حافظی به سمت در رفتیم،به در نرسیده بودم که سروان گفت

 .ضحی خانم،اگه میشه یک دقیقه بمونید،باهاتون کار دادم-

میز بلند شد و در فاصله یک متری من ایستاد سرجام ایستادم،آرام و علی از اتاق بیرون رفتن و در رو بستن،سروان از پشت 

 و باسری پایین گفت

من بابت حرف هام ازتون عذر میخوام،و قتی یا مسئله حل نمی شه عصبی میشم و کنترلی روی اعصابم ندارم،قصد بدی از -

 .حرفام نداشتم خانم

 رور گفتمبه صورتش نگاهی کردم و با نفسی عمیق استرسم رو کنار زدم و کامال جدی و با غ

ببینید آقا،یه چیزی ته قلبم به من میگه اونجا یه خبریه،و این حس همون حسیه که به خاطرش به اون روستا رفتم و تمام این -

 .کار هارو انجام دادم،وتمام حرف هایی که تاحاالحسم زده درست بوده پس بهتره بهش اعتماد کنیم

 سرش رو باال آورد و خیلی عادی گفت

 .سری اونجا هم خطرناکه هم انیکه خیلی بزرگه و امکان پیدا کردن مکانی که شما دنبالشید صفرهاما خانم یا-

 .من:من مطمئنم که میتونم،این رو همون حس بهم میگه امین آقا

 سروان دستی به پیشونیش کشید و گفت 

 .سروان:باشه،بهش فکر میکنم.می تونید تشریف ببرید
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 .من:بله،خدا حافظ

ایی کوتاه اما تند به سمت در رفتم و به سرعت ازش خارج شدم،دلم یک نفس عمیق می خواست ولی با خراب و بعد با قدم ه

شدن کوه سواالت و سیم جین های علی و آرام نفس کشیدن رو به کل فراموش کردم.علی به محض خروجم به سمتم اومد و در 

 حالی که به سمت بیرون میکشید گفت

 چی بهت گفت؟-

 از دستش بیرون آوردم و بی حرف و هم قدم باهاش از در پاسگاه خارج شدم،اینبار آرام دستم رو گرفت دستم رو آروم

 .ضحی بگو سروان چی بهت گفت-

 پوفی کشیدم و گفتم

 .هیچی بابا چیز مهمی نبود-

 .علی:همون چیزی که مهم نبود چیه.بگو

 فتمظلوم به صورتش نگاه کردم که دست ورداره،اما جدی تر از قبل گ

 .علی:ضحی،حرف بزن

 .من:اوففف،گفت که به خاطر رفتارش عذر می خواد،همین

 برخالف تصوراتم خیلی ریلکس سرش رو تکون داد و گفت

 .که اینطور. ....بریم خونه-

 متعجب به صورتش خیره شدم،نگاهی به سر تاپام کرد

 .چرا وایسادی بر و برمنو نگاه میکنی؟بریم دیگه-

م قدم باهاش به سمت خونه حرکت کردم.وارد که شدیم آرام بی هیچ مکسی خودش رو جلوی سانترال سرم رو تکون دادم و ه

 انداخت و گفت

 .آخیش،چه قدر گرمه-

نگاهی بهش کردم و نچ نچ کنان به سمت اتاقم رفتم و بعد از تعویض لباس بیرون اومدم.آرام همچنان جلوی سانترال افتاده بود 

 .،نگاهم رو به اطراف خونه چرخوندم ولی علی رو پیدا نکردمو با دست خودش رو باد میزد

 .من:میگم آرام،علی کجا رفت

 سرش رو بلند کرد و گفت

 ....چه می دونم-

 .هنوز حرفش تموم نشد بود که علی از در اتاقش بیرون اومد

 علی:من اینجام، چی کارم داری؟

 .من:هیچی همینطوری

 رفتم و مقابلش وایسادم و گفتمیک دفعه یاد درد زخمش افتادم.به سمتش 

 زخمت هنوز درد داره؟-

 لبخندی به روم زد و گفت
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 .نگران نباش،حالم خوبه-

 سری تکون دادم و رفتم باالی سر آرام و لگد آرومی به پاش زدم و گفتم

 .پاشو تنبل،پاشو یه چیزی سرهم کنیم-

 تکونی خورد و گفت

 .خدا نکشتت ضحی،نمی بینی جون ندارم-

 .خواد چیزی درست کنین یه چیزی سفارش میدیمعلی:نمی 

 آرام به زوربلند شد و نشست

 .آرام:آخیش،خدا خیرت بده

 علی خنده آرومی کرد و روبه من گفت

 .ضحی بیا تو اتاقم،باهات کار دارم-

 م به سمتمو بعد بی حرف به اتاقش برگشت.پوفی کشیدم و از آرام دور شدم،در اتاقش رو واکردم و وارد شدم،به محض ورود

 برگشت و بی مقدمه گفت

 .ضحی وقیق بهم بگو سروان چی بهت گفت-

 .من:علی حالت خوشه؟من که بهت گفتم

 دستش رو بین موهاش فرو برد و گفت

 .میدونم ضحی،ولی میخوام دقیق بهم بگی که از وقتی ما رفتیم بیرون تاوقتی که اومدی بیرون چه اتفاقی افتاد-

مام اتفاقات و حرف های سروان رو جزء به جزء براش گفتم و اون هم بی هیچ حرف گوش داد و به نفسم رو بیرون فرستادم ت

 محض پایان حرفام گفت

 .خب دیگه برو بیرون-

 نگاهی به صورتش کردم و نچ نچ کنان از در بیرون رفتم.با خروجم آرام به سمتم اومد و آروم گفت

 علی چی کارت داشت ضحی؟-

 .اجرای سروانمن:پوففف،هیچی،همون م

 سری تکون داد که یک دفعه چیزی به ذهنم رسید،دستش رو گرفتم و آروم گفتم

 آرام میشه از زیر زبونش بکشی ببینم چرا اینقدر حساس شده؟-

 .آرام:راجع به این موضع روی من حساب نکن ضحی،خودت می دونی علی تا نخواد چیزی رو به کسی نمی گه

 .ه صدای بسته شدن در از پشت سرم اومد،به سمت صدا برگشتم و علی رو دیدمسرم رو تکون دادم که همون لحظ

 .علی:زنگ زدم غذا بیارن

 آرام با تعجب نگاهی بهش کرد و گفت

 !هنوز ساعت یازده نشده،حاال میخوای ناهار بخوری-

 .علی:آره من که خیلی خستم،ترجیح میدم سریع یه چیز بخورم و استراحت کنم

 ی یکی از مبل ها انداخت و گفتو بعد خودش رو رو
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 .ضحی-

 .من:بله

 .علی:بیا بشین

 بی حرف جلو رفتیم روی مبل مقابلش نشستیم.بلند شد و صاف نشست و گفت

 خیلی کنجکاوی بدونی چرا اینقدر حساس شدم؟-

 با تعجب به آرام نگاهی کردم و گفتم

 .خب......آره میخوام بدونم-

 .اه ها و حرف هاش ندارمعلی:واسه اینکه حس خوبی نسبت به نگ

 به صورتش خیره شدم

 .منظورت چیه علی-

 شونه ای باال انداخت و گفت

 ....منظورم واضحه،خودت می دونی آدم حساسی و متعصبی نیستم ولی خوشم نمیاد یه غریبه-

 وسط حرفش پریدم

 ....دیگه در بارش حرف نزنبسته داداشی،سروان منظوری از حرفاش نداشت،شما هم لطفا سر این ماجرا رو ببند و -

 دستش رو به نشانه سکوت روی لبش گذاشت و گفت

 .هیس ضحی،من خودم می دونم چی کار میکنم،تو نمی خواد نگران باشی تند نمیرم-

 .سرم رو تکون دادم.حوصله بحث کردن نداشتم به همین دلیل سکوت کردم تا زمان همه چیز رو درست کنه

*********** 

 دم گوشش برداشت و به طرفم گرفت و با چهره ای تقریبا گرفته گفت علی گوشی رو از
 .بیا ضحی،با تو کار داره-

 .با تعجب نگاهی بهش کردم

 !من:با من

 سرش رو تکون داد و گفت
 .آره،امینه-

 سری تکون دادم و موبایل رو از دستش گرفتم
 .من:بله،بفرمایید

 .سروان:سالم ضحی خانم

 .من:سالم
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ه مزاحمتون شدم،خواستم بگم که کمی به این ماجراها فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که بهترین و تنها راه سروان:ببخشید ک

 .اینه که به جنگل بریم

 .لبخندی روی لبم نشست.ذوق توی صدام رو به زور پنهان کردم تا وقارم رو در برابر یه نا محرم از دست ندم

 .من:که اینطور

 .اینجا بهتر بشه راجع به این موضوع حرف زد سروان:فکر کنم اگه بیاید

 .من:نه.شما اگه مشکلی ندارید بیاید اینجا.اینطوری راحت تر میشه حرف زد

 سروان:باشه.کی وقت دارین؟

 .من:همین حال بیاید خوش حال میشیم

 ..خدا نگه دارسروان:ممنون.پس من تا پنج دقیقه دیگه اونجام

 .من:خدا نگه دار

 .و قطع کردم و دست علی دادمو بعد موبایل ر

 علی:چی می گفت؟

 شونه ای باال انداختم و گفتم

 .چیز مهمی نگفت.قرار شد بیاد اینجا راجع به رفتن به جنگل صحبت کنیم-

 علی:چی؟

 .من:هیچی،همین

 دستش رو بین موهاش فروبرد و گفت

 .شت ندارهاین امین عقلش رو باخته؟فکر کنم یادش رفته که اونجا رفت داره ولی برگ-

 .من:من و آرام اونجا رفتیم و زنده برگشتیم،خودتم همین طور

 پوفی کشید و گفت

 دیوانه اونجا خطرناکه می فهمی؟-

 من:علی میشه این ترس های الکی رو تموم کنی؟مگه تا حاال هر کاری کردیم بی خطر بوده؟

 .جلو اومد و دستش رو روی شونم گذاشت کمی فشار داد

 .حماقت کردم که به حرفای تو گوش دادم ضحی،اونجا خطرناکه،من نمی خوام شما هارو از دست بدمعلی:تا حاال هم 

 ...من:پوففف،داداشی من قول می دم اتفاقی نیفته تو

با صدای زنگ آیفن حرفم رو خوردم و به سرعت به اتاقم برگشتم و لباس درست پوشیدم و از اتاق خارج شدم.سروان مقابل 

 .آروم با هم حرف می زدن،به سمت شون رفتم و آروم سالم کردم و روی مبل نشستم،هر دو مقابلم نشستن علی ایستاده بود

 .سروان:علی می گه مخالفه ضحی خانم

 .سرم رو تکون دادم و به آرام که تازه اومده بود نگاه کردم

 .ین موضوع فکر کنه درست میشهآرام:علی فقط کمی نگرانه امین آقا.مشکلی نیست،شما حرفتون رو بزنید کمی که به ا
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 .علی نگاهی بدی بهمون کرد ولی هیچ کدوممون از رو نرفتیم

 .من:بله امین آقا،حق با آرامه،شما شروع کنید

 سروان سری تکون داد و گفت

 ....باشه،پس-

 توی جاش صاف شد و با همون حالت جدیش که موقع کار به خودش می گرفت گفت

 .باید بگن دقیقا چی از اون جنگل میدونن و در واقع به قول خودشون اون حسه چی میگهمببینید اول از همه ضحی خان-

 توی جام جا به جا شدم خیلی آروم گفتم
 .خوابی که من از اونجا دیدم یه چیز درهم بود،اون خونه رو دقیق یادمه ولی مسیر رو نه.اما اگه وارد محیط بشم یادم میاد-

 حرفی بزنه ولی به جاش صدای علی رو شنیدمسروان دهنش رو باز کرد که 
 خواهرم،عزیزم،گلم،اونجا خطرناکه ممنوعه است می فهمی؟-

 آرام در حالی که به سمت آشپزخونه می رفت گفت
 .علی،می شه یه دقیقه بیای باهات کار دارم-

 داشته بود،آروم گفتمعلی فشاری به دسته مبل داد و کالفه بلند شد.نگاهی به سروان کردم،به زور خندش رو نگه 
 .امین آقا فکر نکنین خیلی حرف آرام رو قبول داره یا ازش می ترسه ها-

 سروان با لبخند گفت

 .مشخص بود-

 .من:نه جدی میگم،حاال باید کلی روش کار کنیم تا راضی شه

 دوباره حالت جدی به خودش گرفت

 ضحی خانم،علی که از اول راضی بود،چرا حاال اینطوری می کنه؟-

 .من:نه سروان،علی از روز اول هم مخالف بود و فقط به خاطر اینکه من سر خود کاری نکنم همراهیم کرده

 سروان سری تکون داد و گفت

 .پس من بر میگردم پاسگاه،هروقت حل شد خبرم کنید تا بیام باهم حرف بزنیم-

 .من:نه،نیازی نیست شما برید،آرام کار خودش رو بهتر از هرکسی بلده

وان سری تکون داد و سر به زیر و متفکر سر جاش نشست.دقایقی بعد علی کالفه و آرام خندان وارد شدن و روی مبل سر

 .نشستن

 .آرام:خب،می گفتین

 سروان سرش رو باال آورد و گفت

 .اگه علی آقا اجازه بدن ادامه می دیم-

 .آرام با لبخند به صورت علی خیره شد
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 .وعلی:من که راضی نیستم ولی..بگ

 آرام لبخندش رو به اخم کمرنگ تبدیل کرد و آروم گفت

 !علی-

 .علی:قرار شد بعدا حرف بزنیم

 آرام سرش رو تکون داد و روبه سروان گفت

 .بفرمایید امین آقا-

سروان:خب به نظرم حاال که شبه و اونجاهم به اندازه کافی تاریکه،فردا صبح بریم،بلکه ضحی خانم راهی برای پیدا کردن 

 .خونه ای که می گن پیدا کنن اون

 وبعد بلند شد و گفت

 .البته به نظرمن امکان پیدا کردن اونجا خیلی کمه ولی آخرین و تنها راهمونه پس مجبوریم-

 وبعد در حالی که به سمت در می رفت روبه علی گفت

 .علی اگه پشیمون شدی زنگ بزن تا خودم و بقیه یه کاریش کنیم.با اجازه-

 تکون داد و گفتعلی سرش رو 

 .حتما.خدانگه دار-

 سروان لبخندی زد و از در خارج شد.به محض خروجش آرام گفت

 علی چرا؟تو یا از اول کمک نکن یا تا تهش باش.چرا هچین می کنی؟-

 علی خیلی آروم و مرموز گفت

 .مخالف که نیستم-

 من:چی؟
 .آرام:تو که راضی بودی چرا این همه ما رو زجر دادی

 د و گفتنیشخندی ز
 میخواستم ببینم اگه بگم نه چی کار میکنین؟-

 .آرام با شنیدن حرفش از کوره در رفت شروع کرد به جیغ جیغ کردن

واقعا که،خجالت بکش،خیلی دیونه ای،چرا همچین کردی؟می دونی چقدر منتت رو کشیدم؟خفه می شدی بگی دارم عذیتتون -

 ..میکنم؟

 یغ بلندی کشیدو بعد بادیدن نیشخندحرس درار علی ج

 .خیلی بدجنسیییی-

 .علی به سرعت به سمتش رفت دستش رو روی دهنش گذاشت

 .علی:هیسسس،چرا جیغ میزنی آرام؟شوخی کردم،اشتباه کردم فقط جیغ نزن
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 آرام دست علی رو از روی دهنش برداشت و گفت

 به خیر شه؟ شوخیت خیلی مزخرف و بی مزه بود.مگه تو دلت نمیخواد سریع این ماجرا ها ختم-

 علی بینمون نشست و گفت

 .می خوام اما تو وقتای بی کاری الزم میشه شماروعذیت کرد-

هردو با خشم به صورتش خیره شدیم.به سرعت بلند شد و به دورترین مبل پناه برد.این از اون موقعیت هایی بود که آدم 

 .دوست داشت از دست علی سر به دیوار بکوبه

 .ن به امین آقا بگو که مشکلی نداریمن:حاال حداقل زنگ بز

 .علی:الزم نمی دونم،گفت اگه مخالف بودی زنگ بزن

وهر وقت اینجوری حرف میزنه یعنی خفه شو.پس در نتیجه به مفهوم حرفش عمل کردم و ساکت شدم و به فکر فرو رفتم.در 

مرگ رز و کسری بود،یعنی واقعا اون لحظه تنها چیزی که در مغزم میچرخید و توان حالجی کردنش رو نداشتم ربط 

آقاکسری اون دختر بچه رو کشته بود!اصال اگه کار اون بود چه طوری این کار رو انجام داد که هیشکی نفهمیدو...... . سیل 

سواالت بی جواب درباره رز دوباره به سمتم هجوم آوردن.ازطرفی دلم میخواست زود تر صبح بشه تا جواب تمامشون رو 

ازطرفی هم می ترسیدم،از اینکه نتونم به اون خونه بزرگ ترسناک برسم واز اینکه دوباره بالیی سر نزدیک پیدا کنم و 

 .ترین کسانم بیاد.سرم رو باال آوردم به علی نگاه کردم.دراز به دراز روی مبل افتاده بود

 .من:چرا اینجاخوابیدی؟برو تو اتاقت

 سرش رو از روی بالشت برداشت گفت

 .نمیری بخوابی؟چشمات داد میزنه که خسته ایخودت چرا -

 خیلی خسته بودم،ظهر از فکر اینکه ادامه این ماجرا به کجامی رسه اصال خوابم نبرد.بلند شدم و گفتمراست میگفت

 .باشه قانعم کردی،شب به خیر-

 .علی و آرام:شب به خیر

با فکری مثبت و امید به اتفاقات خوب در فردا  تم ووارد اتاق شدم و در رو بستم و خودم رو روی تشک همیشه پهنم انداخ

 .سرم رو روی بالشتم گذاشتم و به دنیای خواب و رویا سفر کردم

************ 

با صدای صوت دل انگیز اذان که از موبایلم پخش می شد از خواب پریدم،نگاهی به صفحش کردم،ساعت پنج و نیم بود.به 

اد رو سر کوب کردم و بلند شدم و به سمت دست شویی رفتم و وضو گرفتم.انگار با زور حس درونیم که فرمان خواب مید

این قصد آب به صورت زدن انسان رو بیدار می کرد و هشدار میداد که وقت عبادته،وقت اینه که با خدای خودت،با خالق بی 

تت درشه رو بهت بده.با این همتا حرف بزنی و هرچی رو که می خوای ازش درخواست کنی تا اونچه که صالح و مصلح

فکر از دست شویی خارج شدم و به سمت اتاقم رفتم تا در خلوت با خدای خودم حرف بزنم،جانمازم رو پهن کردم و بعد از 

سر کردن چادر به نماز ایستادم.انگار تمام تار و پود وجودم با سوره ها و آیات مقدس و حرکات آرامبخشش گره خورده 

و عظیم به رنگ اخالص تمام قلبم رو پر کرد،نوری که انگار تمام نگرانی ها و تاریکی های قلبم رو بود.نوری آرامبخش 

می بلعید و به روشنی تبدیل می کرد و قلبم هم راضی از این نور خواستنی آرام و پشت سر هم به عشق خالق بی همتا می 
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آری 》ااَل ِبِذکرهللا تطمئنَّ قلوب《:رو درک کرد که می گفتتپید.انگار در این لحظه بود که اون آیه نورانی پر مفهوم قرآن 

.و این آرامش را میتوان تنها با خواندن دورکعت نماز خالصانه به دست آورد.سالم یاد خدا تنها راه رسیدن به آرامش است

 .نمازم رو دادم و سر به سجده فرود آوردم و خدام رو از اعماق وجود صدا زدم

 .همتا،خودت کمکم کن تا راز نهان این ماجرارو کشف کنم و این سکوت رو بشکنمخدایا،ای یکتای بی -

 و بعد آروم تر و خالصانه تر گفتم
 .خودت حافظمون باش،در برابر تمام بال ها و اتفاقات پیش رو-

دن آب به بـ ــوسه ای بر تربت پاک سّید الشهدا زدم و بلند شدم و جانماز و چادر رو داخل کمد گذاشتم و برای خور

 .آشپزخونه رفتم،توی راه برگشتن چشمم به علی افتاد که روی جا نمازش نشسته

 .من:قبول باشه داداشی

 سرش رو به سمتم برگردوند و با لبخندی زیبا و ناب گفت
 .قبول حق-

د وار به در پاسخ لبخندی به روش زدم و دوباره به اتاق برگشت و خودم رو روی تشک انداختم و با قلبی آروم و امی

 .روشنایی آینده به خوابی عمیق فرورفتم

********* 

نمی دونم این خواب عجیب و مبهم چی بود،انگار چشمام رو بسته بودن و فقط صدا ها رو می شنیدم،صدای داد ها،جیغ ها، 

ب،تیره بود اما التماس هاو...... .دریک لحظه صدا ها قطع شد و انگار چشمان تارم تازه همه جارو می دید،یک محیط عجی

نه چرک و زشت بلکه زیبا.تیرگیش زیبا تر و پاک تر از هر روشنیی بود.تیره بود اما میشد همه چی رو درش دید،حتی بهتر 

 .از جاهای روشن.با شنیدن صدای آروم و بشاش کودکی از فکر محیط اطرافم بیرون اومدم

 .ممنون ضحی،ممنون که می خوای کمکم کنی-

 ختر،رز.دور خودم چرخیدم اما صدا از همه طرفم میومد.آروم زیر لب گفتمخودش بود،همون د

 .رز-

و بعد دوباره محیط تاریک شد و انگار از جایی به پایین کشیده شدم و از خواب پریدم،اینبار نه خبری از نفس های مقطع و 

و بلند شدم و بعد از پوشیدن لباس و  ضربان قلب بود و نه عرق سرد و لرز،کامال آروم بودم.دستم رو روی پیشونیم کشیدم

 .شونه کردن موهام از اتاق خارج شدم

به دور برم نگاهی انداختم،هر دوشون توی آشپزخونه نشسته بودن.آروم به سمت شون رفتم،کمی که نزدیک شدم متوجه 

با  نگاهم موذب نشن و دست های به هم گره خورده و نگاه پر از احساس شون شدم،سرم رو به سرعت پایین انداختم تا با

 تک سرفه ای حضور خودم رو اعالم کردم.علی با لحنی هراسون گفت

 .ِا تویی،کی بیدار شدی ضحی-
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سرم رو باال آوردم.فیافه هاشون واقعا دیدنی بود،مثل لبو سرخ شده بودن.علی که به زور خودش رو با بازی با انگشتاش 

رو تویقش فرو برده بود لب می گزید.واسه اینکه موذب ترشون نکنم  آروم نگه داشته بود و آرام هم درحالی که سرش

 لبخندی زدم و گفتم

 .همین حاال-

 .و بعد کنار میز چیده شده رفتم و نشستم

 من:وای ببخشید که دیر کردم منتظرم بودین؟

 .هر دو نشستن

 .علی:آره،کم کم داشتم میومدم بیدارت کنم

یم،این از اون آره گفتن هایی بود که در باطن داد میزد که ای کاش ده دقیقه دیر لبخندی به روش زدم و مشغول خوردن شد

 .تر بیدار میشدی!بعد از تموم شدن خورد و خوراک و شست و شو هر سه مون به پذیرایی رفتیم و روی مبل ها نشستم

 .من:داداشی ای کاش یه زنگ به امین آقا می زدی.دیگه صبر ندارم

 و گفتنگاهی به صورتم کرد 

 .باشه،شماها برین لباس درست بپوشین من زنگ میزنم-

با حرفش هردوبلند شدیم و به اتاق هامون برگشتیم.یک مانتو تقریبا بلند و شلوار ستش رو پوشیدم و بعد از سر کردن 

 .روسری از اتاق خارج شدم

 .علی:ضحی امین گفت توی راه،من میرم حاضر شم اگه اومد در رو روش واکن

 .ون دادم و روی مبل نشستم،آرام هم از اتاق بیرون اومد و کنارم نشستسری تک

 .آرام:پس علی کو

 جواب سوال آرام رو با زنگ خوردن آیفن به بعد موکول کردم و بلند شدم و آیفن رو برداشتم

 من:بله

 .امین آقا:سالم ضحی خانم،امینم اگه میشه بیاید بیرون،منتظرم

 آیفن رو فشاردادم

 .ین آقا،بیاد باالمن:سالم ام

 .امین آقا:ممنون،توی ماشین منتظرم

 .من:باشه پس ما اآلن میایم

 و بعد آیفن رو سرجاش گذاشتم و به سمت آرام وعلی که تازه اومده بود برگشتم و گفتم

 .امین آقا بیرون منتظره-

 هر دو بلند شدن

 .شهعلی:آرام،ضحی همین اآلن میگم اونجا خطرناکه،از من جدا نمی شین با

من:اَه علی یه جوری حرف میزنی انگار ما چهار سالمونه توهم بابامونی می خوای ببریمون جنگل پیکنیک.بسته دیگه 

 .خودمون میدونیم.جدا نمیشیم
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 شونه ای باال انداخت و در حالی که به سمت در می رفت گفت

 .امید وارم-

پوشیدم و هم قدم با هاشون از در خارج شدم.با هیچ پاسخی به حرفش ندادم و پشت سرش بیرون رفتم،کفش هام رو 

با دیدن مون خروجمون چشمم به سروان افتاد که یک پاش رو به در ماشین زده بود و دست به سینه به در خیره شده بود

 لبخندی زد و گفت

 .سالم.بیاید سوار شید-

ی که همیشه موقع کار به خودش میگرفت هر سه سالم کردیم و سوار شدیم.سروان در رو بست و بی حرف و باقیافه ای جد

 .به سمت جنگل به راه افتاد

با شروع حرکت ماشین قلب من هم شروع به حرکت کرد،اما تند،خیلی تند.اونقدر هیجان داشتم که دلم میخواست تا خود 

ی ان گرفته تا حتجنگل بدو ام!پنجره رو کمی پایین دادم و نفسی عمیق کشیدم.حس می کردم همه چیز کند پیش میره،از زم

ماشین.سرم رو به شیشه تکیه دادم تا خودم رو با تماشای اطراف سرگرم کنم اما هیچ فایده ای نداشت،پوفی کشیدم و کالفه 

 .سرم رو از روی شیشه برداشتم و از آنیه ماشین به سروان که خیلی ریلکس مشغول رانندگی بود خیره شدم

 .من:ببخشید امین آقا

 گفتبهم نگاهی کرد و 

 .بله-

 من:میشه یکم سریع تر برید؟

 با ابرو های باال پریده از توی آینه بهم خیره شد و گفت

 .ضحی خانم فکر کنم حالتون زیاد خوش نیستا!من که سرعتم از همیشه هم بیشتره-

 .نگاهی به کیلومتر ماشین کردم،راست می گفت

 .نکن، هیجان زده که می شه صبرشم کم می شهعلی:آره امین جان،سرعتت خوبه.زیاد به حرف ضحی خانم توجه 

و از ترس اینکه دوباره حرف الکیی بزنم تا خود جنگل ساکت موندم.به جنگل که رسیدیم به سرعت  سرم رو پایین انداختم

 پیاده شدم و خواستم به داخل جنگل برم که سروان گفت

 .صبر کنید ضحی خانم.با هاتون کار دارم-

شتم،نگاهی به من و علی و آرام که تازه پیاده شده بودن کرد و به سمت صندوق عقب ماشینش رفت و ایستادم و به سمتش برگ

 چند چراغ قوه و یک کوله رو ازش بیرون آورد.هر کدوم از چراغ ها رو به دست یکیمون داد و بعد گفت

 .اونجا به اینا نیاز پیدا میکنیم-

ند،بیسیم و یک شیشه تقریبا کوچک رنگ فشاری شبرنگ ازش بیرون و بعد کوله رو روی صندلی گذاشت و اسلحه ،دست ب

آورد.دست بند،بیسیم و کلتش رو داخل لباس جاسازی کرد و رنگ فشاری رو داخل جیبش گذاشت و درحالی که در ماشین 

 رو قفل میکرد گفت

 .اونجا از هم جدا نشید،حتی فاصله هم نگیرید خیلی خطرناکه-

 و بعد خطاب به من گفت
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 .طفا،لطفا تاوقتی که نگفتم دست به کاری نزنید و راه نیفتیدول-

 سرم روپایین انداختم و هیچی نگفتم.ادامه داد

 فکر نکنم دیگه حرفی برای زدن مونده باشه.سوالی نیست؟-

 .من:چرا.من یه سوال دارم

 .نگاهی بهم کرد

 .امین آقا:بفرمایید

 من:اون رنگ فشاری به چه دردی می خوره؟

 .واسه اینکه گم نشیم با هاش روی درختا عالمت میزنیمامین آقا:

 سری تکون دادم که گفت

 .اگه دیگه سوالی نیست بریم-

هیچ کس چیزی نگفت.سروان سری به نشانه رضایت تکون داد و هم قدم با ما به سمت داخل جنگل به راه افتاد.از روی 

میشدیم و با هر قدم خودمون رو به تاریکی پر ِسّر و وهم شاخه ها و برگ های خشکیده ای که روی زمین افتاده بودن رد 

جنگل نزدیک میکردیم.نفس های پی در پی و بلندم رو به بیرون فوت میکردم وبا تالش فراوان سرعتم رو افزایش میدادم 

در جنگل  تاهرچه زود تر به قسمت ممنوعه برسم و بتونم سر از این ماجرای پر پیچ و خم دربیارم.مدتی به همین منوال

بزرگ و زیبا قدم زدیم تا مقابل اون تاریکی پیچ در پیچ قرار گرفتیم.نگاهی به درختان بلند و قطورش کردم و برای اینکه از 

 ترسم کم بشه بسم اللهی زیر لب گفتم و خواستم وارد قسمت ممنوعه بشم که سروان گفت

 .صبر کنید خانم-

 به سمتش برگشتم و با کالفگی گفتم

 شده امین آقا؟چرا الکی وقت رو تلف می کنید؟باز چی -

 دستی به پیشونیش کشید و گفت

 .فکر کنم قبل از ورودمون به جنگل گوشزد کردم که بی هوا حرکت نکنید خطرناکه-

سرم رو پایین دادم وکنار آرام ایستادم.سروان قدم آرومی برداشت و زیر لب چیزی گفت و وارد شد و ماهم به دنبالش وارد 

 .ظلمتی عظیم شدیم.چراغ ها رو روشن کردیم

 امین آقا:خب ضحی خانم شما کجا رفتین؟

قدمی به جلو برداشتم و نور رو به دنبال اون مسیر که به داخلش رفته بودیم به اطراف چرخوندم،کمی که گذشت متوجه اون 

 مسیر شدم،نور رو درست روش انداختم و گفتم

 .اونجا،ما از اون مسیر رفتیم-

 ان کنارم ایستاد وبه مسیر اشاره کردسرو

 اون مسیر؟-

 .من:بله،همون مسیره

 سروان چراغ رو روی صورت علی و آرام انداخت و گفت
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 .بیاید،مسیر پیدا شد-

هر دو به سمتمون اومدن و بعد با هم به طرف اون مسیر رفتیم،با رسیدنمون سروان رنگ رو بیرون آورد و ضربدری روی 

 ف مسیر رو گرفته بودن زد و رو به ما گفتدرخت هایی که دو طر

 .بریم-

هر سه سر تکون دادیم و هم راه با سروان به سمت داخل مسیر حرکت کردیم.مسیر درست مثل اون صبح بود.باریک و 

ترسناک و کفش هم پوشیده شده بود از برگ ها و شاخه های خشکیده درختان که هنگام راه رفتن روشون صدای نخراشیده 

شکستنشون ایجاد می شد و جو رو وهم انگیزتر از قبل می کرد.کمی پیش رفتیم.مسیر با ریشه بزرگ و قطور درختی ای از 

 .که بیرون زده بود قطع می شد

 .من:این همون ریشه ایه که پام پشتش گیر کرد و فتادم

 و بعد کامل چر خیدم و گفتم

 .توی سرش زد و آقا کسری هم اینجا وایساده بود و علی چوب رو از پشت-

 .و بعد به علی خیره شدم

 .علی:من حالم خوب نبود ضحی،اصال یادم نمیاد از کدوم طرف اومدم

 .من:می دونم

 . از بین علی و آرام رد شدم و نور رو روی خالف جهت مسیر انداختم

 .امین آقا:پس وقتی که علی چوب رو از پشت توی سر کسری زده یعنی این که از همین جهت اومده

 .ن:دقیقام

سروان کنارم ایستاد و با دست به علی و آرام اشاره کرد که بیان.و بعد از اینکه عالمتی روی یکی از درخت ها زد باهم به 

سمتی که فکر میکردم منکنه مسیر باشه حرکت کردیم.آروم از بین شاخه ها رد میشدم و به سمت جلو می رفتم و امین آقا هم 

 .هم قدم با هام حرکت میکرد

 امین آقا:ضحی خانم رشتتون چیه؟

 من:معماری.چه طور مگه؟

 .امین آقا:فکر کردم می خواید پلیس شید

 من:چرا همچین فکری کردید؟

 .امین آقا:آخه کار های یک پلیس رو خیلی خوب انجام میدید

 خواستم بگم همیشه از پلیس شدن متنفر بودم که علی ختاب به امین آقا گفت

 متر حرف بزنید کار سریع تر پیش میره تمرکزمون هم بیشتره؟فکر نمی کنید اگه ک-

 امین آقا ایستاد و به علی خیره شد

 .امین آقا:بله.حق با شماست

 علی دست آرام رو گرفت و جلو اومد و کنارم ایستاد و رو به امین آقا گفت

 نمی خوایم حرکت کنیم؟-
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 رو گرفت و گفت امین آقا سری تکون داد و دوباره به راه افتاد.علی دستم

 .کنار آرام باش ضحی-

 .وبعد به سمت امین آقا رفت.شونه ای باال انداختم و هم قدم با آرام به سمت علی و امین آقا حرکت کردیم

************ 

 نمی دونم چه قدر راه رفتیم،یک ساعت،نیم ساعت.فقط می دونم از شدت خستگی کنار درختی نشستم و گفتم

 .خیلی خستم میشه یکم وایسیم؟من-

 آرام کنارم نشست و گفت

 چه عجب!مگه جناب عالی خستگی هم حالیته؟-

 .جوابی بهش ندادم،علی و امین آقا اومدن و رو به رو مون نشستن

 علی:ما که تازه ربع ساعته داریم راه میریم.اونوقت چه طوری اینقدر خسته شدی؟

 درخت تکیه دادم و گفتمنگاهی به موبایلم کردم.راست می گفت،سرم رو به تنه 

 .نمی دونم،فقط می فهمم خستم-

 علی دیگه حرفی نزد.کمی نشستیم که صدای شکسته شدن برگ ها از پشت سر مون شنیده شد.امین آقا ایستاد و گفت

 .بلند شید بریم اینجا نشستن خطرناکه-

 .با فکر وجود حیون وحشی به سرعت بلند شدیم

 .من:از کدوم طرف می خوایم بریم

 .....امین آقا:همین مسیر رو

 .علی وسط حرفش پرید

 .یک دقیقه صبر کن-

 نگاهی به اطرافش کرد و آروم زیر لب زمزمه کرد

 .اینجا خیلی برام آشناست-

 وبعد چشماش رو محکم روی هم فشرد،صدای خش خش دوباره بلندشد

 .....امین آقا:علی اینجا خطر

 پش اشاره میکرد گفتعلی وسط حرفش پرید و در حالی که به سمت چ

 .از اون طرف،من از اون طرف اومدم-

 امین آقا نگاهی بهمون کرد گفت

 .پس چرا معطلین؟بریم دیگه-

هر سه سر تکون دادیم و به دنبال امین آقا که به سرعت در حال حرکت بود به راه افتادیم.امین آقا روی چند درخت عالمت 

اهم به دنبالش رفتیم.کمی که راه رفتیم به یک جای عجیب رسیدیم،انگار دیگه زد و اینبار سریع تر از قبل حرکت کرد و م

توی اون جنگل نبودیم،درخت ها دیگه به هم چسبیده و نزدیک نبودن بلکه فاصله زیادی از هم داشتن اما اونقدر بزرگ و پر 
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از مهی غلیظ پوشیده بود که شاخ و برگ بودن که اجازه رسیدن حتی یک زره نور روهم به زمیش نمیدادن و زمین هم 

 باعث ترسناک تر شدن محیط میشد.با صدای علی به خودم اومدم

 .خودشه،همین مسیره-

 و بعد دوباره به سمت جلو حرکت کرد.دست سرد آرام رو توی دستم گرفتم و به سمتش رفتم و گفتم

 اینجا چرا اینجوریه؟-

 .از حرکت ایستاد

 .میدهعلی:نمی دونم،حس غریبی رو به آدم 

 .سروان هم کنارمون ایستاد

 شبیه محل زندگی ارواحه-

 .من:ِا،امین آقا چرا اینجوری حرف میزنید؟ اینجا به اندازه کافی ترسناک هست

 خنده آرومی کرد و گفت

 .پش لطفا راه بیفتید تا ارواح نیومدن سراغمون-

 اینبار آرام باصدایی گرفته و ترسیده گفت

 لمه رو تکرار نکنید؟ممیشه لطفا اینقدر این ک-

 .امین آقا:باشه.ببخشید نمی دونستم میترسید

و بعد مشغول حرکت در اون مسیر مه آلود ترسناک شد و ماهم هم قدم باهاش حرکت کردیم.راه رفتیم و راه رفتیم تا اینکه 

روبه پوشیده شده ازمه مسیر با محلی از تجمع مه ها تموم شد،از بین درخت ها رد شدم،با عبورم چشمم به خونه بزرگ مخ

افتاد.انگار مسخ تصویر وهم انگیز مقابلم شده بودم.بی هیچ حرفی به سمت جلو رفتم.هنوز چند قدم تا رسیدنم مونده بود که 

 یک دفعه توسط دستی نا آشنا به عقب کشیده شدمو بعد صدای سروان روشنیدم

 حواست کجاست دختر؟-

و علی رو دیدم که با خشم به سمت امین آقا رفت و یقش رو توی دستش مچاله وبعد توسط دستی دگه به سمتی کشیده شدم 

 کرد و داد زد

 تو حواست پرت تر از اونه!به چه حقی دستت رو به خواهر من زدی؟-

 امین آقا یقش رو از توی دست علی بیرون کشید و با سری که حاال به زیر افتاده بود گفت

 ....و گرنه عذر میخوام.من.....من ترسیدم بیفتن-

 آهی کشید و نور رو روی صورت من انداخت و گفت

 .ببخشید ضحی خانم،من منظوری نداشتم-

 علی دستی به پیشونیش کشید و باچند نفس عمیق خودش رو آروم کرد و گفت

 .اشکال نداره.ببخشید من یکم روی این مسئله حساسم برای همین عصبی شدم-

 امین آقا سری تکون داد و گفت

 .یکنمدرک م-



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر snow80 | کابوسی از بیداریرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 161 

 و بعد نور رو روی مسیر انداخت و گفت

 .خب دیگه،بهتره بریم-

 .بعد به راه افتاد.با آرام پیش علی رفتیم و شروع به حرکت کردیم

 .آرام:علی برخوردت خیلی زشت بود

 نگاه بدی به آرام کرد و گفت

 آرام توکه بهتر از همه منو میشناسی؟-

 .......قرار نیستآرام:آره ولی

 قطع کردم حرفش رو

 می شه بس کنید؟-

 .هردو نگاهی بهم کردن و دیگه هیچی نگفتن

********** 

بانگرانی به خونه ای که حاال در چند متریم قرار داشت نگاه کردم.چرا اینقدر ترسناک بود؟نگاهم رو به آسمانی که شاخ و 

بسم هللا دربین اون مه های غلیظ به سمت  برگ های درختان بزرگ و عجیب کنار دره پوشونده بودنش دوختم و بعد از گفتن

 .اون خونه پر رمز و راز حرکت کردم

نزدیک که شدم چشمم به پله های چوبی و پوسیده افتاد،آروم و باترس از شون باال رفتم و دستم رو روی دست گیره در 

سرم رو به طرفین تکون دادم و گذاشتم.عجیب بود که اون خونه اونقدر خاکی و مخروبه بود اما دستگیرش تمیز تمیز بود!

افکار به درد نخور رو ازش بیرون کردم و دستگیره سرد در رو به سمت پایین کشیدم.در با صدای غژ غژ گوش خراشی 

باز شد.آروم و باترس و لرز قدمی به داخل خونه گذاشتم،سرد و مرطوب بود.چراغ رو به اطراف چرخوندم.خونه ای بزرگ 

یمی که همه با الیه ای از غبار و تار عنکبوت پوشیده شده بودن.نور رو کمی باال گرفتم که چشمم به اما ساده با وسایلی قد

پله های طویل آخر سالن افتاد.پله هایی مارپیچ که باعث ترسناک تر شدن خونه می شد.با دقت مشغول تماشای همه جزئیات 

 .دی کشیدم و به عقب برگشتمخونه بودم که با خوردن دستی به شونم به خودم اومدم،هین بلن

 علی:چته چرا همچین میکنی؟

 نفس عمق و طوالنی ای کشیدم و رو بهش گفتم

 .زهره ترکم کردی داداش-

لبخندی زد و خواست چیزی بگه که صدای قدم هایی از سمت پله ها اومد مانع حرف زدنش شد.سرم رو به سمت پله ها 

می اومد اما کسی دیده نمی شد.کمی ترسیدم،علی دست من و آرام رو در برگردوندم و دقیق نگاه کردم،هنوز صدای قدم 

 .دست گرفت.دستش رو آروم فشار دادم که صدای سروان رو شنیدم

 .پیس.بچه ها بیاید اینجا-

هر سه به سمتش برگشتیم،به گوشه ای که میزی درش،گذاشته شده بود اشاره می کرد،هرسه به سرعت به سمت جایی که 

 شت رفتیم و خیلی آروم گوشه ای نشستیم.امین آقا هم کنار علی نشست و آروم گفتمیز قرار دا

 .چراغ ها تون رو خاموش کنید-
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هر سه اطاعت کردیم و بعد با ترس و کنجکاوی به پله ها خیره شدیم.سکوت خونه هر از گاهی باصدای قرار گرفتن پایی 

لحظه به پایین نزدیک تر میشد.اونقدر نزدیک که گوشام صدای  روی پله های چوبی و پوسیده خونه شکسته میشد و صدا هر

پایی که روی اولین پله قرار گرفت رو حس کرد.با کنجکاوی به پله ها خیره شدم که صدای یک،دو،سه آروم سروان رو 

یر دیدن تصو شنیدم و بعد درحالی که چیزی رو از زیر لباسش بیرون می آورد بلند شد و نور رو روی اولین پله انداخت.با

 .مقابلم ناخواسته بلند شدم و ایستادم،آرام و علی هم کنارم ایستادن و به پیرمرد روبه رومون چشم دوختن

 .سروان:دستت رو بذار روی سرت و زانو بزن

اطاعت کرد،سروان دست بند رو از زیر لباسش بیرون کشید و در حالی که تفنگش رو به جلو گرفته بود آروم پیش 

بهش رسید روی زمین پر از گرد و غبار خوابوندش و به دستش دست بند زد.پیش رفتم و کنار سروان ایستادم و رفت.وقتی 

 آروم گفتم

 کسری تو اینجا چی کار میکنی؟-

 .امین آقا بلندش کرد

 .کسری:پس سماجتت به اینجا کشوندت

 سروان خواست بیسیمش رو در بیاره که گفتم

 .یک لحظه صبر کن-

 گفت و بعد رو بهش

 چه بالیی سر رز آوردی؟-

 علی و آرام هم به ما پیوستن وکنارم وایسادن.کسری زهر خندی زد و گفت

 .اون هستی من رو ازم گرفت من هم زندگیش رو ازش گرفتم-

 من:باهاش چی کار کردی؟

 کسری:خیلی کنجکاوی؟

ان محکم به دیوار چسبوندش و بی سیمش رو سرم رو به نشانه آره به باال و پایین تکون دادم.خواست به سمتی بره که سرو

 .در آور

 .سروان:عارف.عارف به نعیمی

 .نعیمی به گوشم-

 .سروان:من در موقعیتم،قسمت ممنوعه جنگل، مسیر رو مشخص کردم مفهومه

 .بله سروان-

 و بعد بی سیم رو داخل لباسش گذاشت و رو به کسری گفت

 .تو هیچ جا نمی ری-

 .بفهمم چه بالیی سر اون بچه اومده من:اما امین آقا من باید

 امین آقا نگاهی بهم کرد و تفنگ رو روی سر کسری گذاشت و گفت

 کجا می خواستی بری؟-
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وم خم .کسری آرکسری آروم به راه افتاد و ماهم دنبالش رفتیم تا به گوشه ای از خونه که دقیقا زیر پله ها قرار داشت رسیدیم

کهنه کشید و آروم هلش داد.دریچه ای تاریک باز شد.باباز شدن دریچه کسری ایستاد  شد و دستش رو روی پارکت چوبی و

 و گفت

 .رز اونجاست،اون زیر-

نگاهی به قعر تاریکی کردم و نا خواسته به سمتش رفتم،هنوز چند قدم باهاش فاصله داشتم که امین آقا دستش رو جولم گرفت 

 و گفت
 کجا میخواید برید؟-

 گفتو بعد روبه کسری 
 .چی اون زیره-

 کسری باصورتی خنصی گفت
 .بریم اون پایین تا بهتون نشون بدم-

 امین آقا نگاهی به صورت ناراضی علی و بعد به صورت ملتمس من کرد و گفت
 .خطر ناکه،نمی تونم ریسک کنم-

 .من:ولی ما باید بدونم ماجرا چیه

د رو از یکی از دست هاش باز کرد و به دست و خودش زد و امین آقا پوفی کشید و کسری رو به دیوار چسبوند و دست بن

 گفت

 .راه بیفت-

 کسری به سمت سوراخ رفت و گفت

 .نور نیاز داریم-

امین آقا نور چراغ قوه رو روی گودال انداخت.نردبان چوبی و پوسیدهداخل گودال قرار داشت.نگاهی به نردبان و بعد به 

 کسری کرد و گفت

 .برو-

دال رفت و پاش رو روی اولین پله گذاشت و آروم پایین رفت و امین آقا هم به دنبالش از پله های پوسیده کسری به سمت گو

 و غبار گرفته پایین رفت.دقایقی که گذاشت صدای امین آقا به گوشمون رسید

 .بیاید پایین،امنه-

 به سمت گودال رفتم و خواستم از پله ها پایین برم که علی دستم رو گرفت و گفت

 .صبر کن ضحی.من اول میرم-

 سرم رو تکون دادم،به سمت گودال رفت وپاش رو روی اولین پله گذاشت و روقتی از محکم بودنش مطمئن شد گفت

 .بیاید-
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هردو به سمت پله ها رفتیم و آروم مشغول پایین رفتن شدیم.چند دقیقه که گذشت به پایین پله ها رسیدیم.نور رو به اطراف 

 .یک زیر زمین بود اما هیچ وسیله ای درش قرار نداشت و زمینش هم از جنس خاک بود چرخوندم.شبیه به

 من:اینجا دیگه کجاست؟

 صدای کسری رو شنیدم

 .زیزمین این خونه-

 و بعد چراغ رو از دست سروان گرفت و روی قسمتی از خاک ها که برآمده بود انداخت و گفت

 .اینجاست-

 بود رفتم و گفتمبه سمت مکانی که نور روش افتاده 

 چی اینجاست؟-

 کسری روی زمین نشست و گفت

 .تو که بخاطرش تا اینجا اومدی پس بشین تا از اول برات بگم-

 .آروم روی زمین نشستم و بقیه هم کنارم نشستن و به لب های کسری چشم دوختن

 .کسری:از وقتی از دواج کردم آرزوی بچه داشتم اما..... بچه دار نمی شدیم

 کشید و ادامه دادآهی 

حدود ده سال صبر کردم تا اینکه بآلخره در اوج نا امیدی صاحب یک پسر شیرین شدم.پسری که کل زندگیم خالصه شده -

 .بود در خنده ها و گریه هاش.باهر لبخندش قلبم می تپید و باهر قطره اشکش دلم به درد می اومد

 .صورتش با لبخندی زیبا چین خورد

راش خیلی آرزو ها داشتم.هر روز روز شماری میکردم که کی بزرگ می شه،ازدواج میکنه،کی....کی از همون بچگیش ب-

 .می تونم نوم رو ببینم و......هزاران آرزوی رنگارنگ دیگه که هر پدر و مادری واسه بچش داره

 .کمی مکث کرد و دوباره ادامه داد

زرگ شد وازدواج کرد.بایه دختر شهری.توی شهر یه خونه زمان زود تر از اون چیزی که فکر میکردم گذشت و بچم ب-

خریدن و زندگی شون رو همونجا شروع کردن.یه مدت بعد ازدواجشون صاحب یه بچه شدن،یه دختر شیرین و دوست 

داشتنی که اسمش رو هستی گذاشتن.من و همسرم عاشق هستی بودیم. طوری که عالقمون به اون یه چیزی فراتر از عالقه 

 .که به پسر مون داشتیم ای بود

 .لبخندش کم کم محو شد و صداش گرفت

....دیگه هیچ وقت هستی یک سال و چند ماهش بود که مامان و باباش پیش ما گذاشتنش و برای خرید به شهر برگشتن اما-

 .برنگشتن

 .اینبارغمی عظیم درصداش نمایان شد

 .رای ما به یادگار گذاشتنپسرم و همسرش تصادف کردن و هردوشون مردن و هستی رو ب-

 .قطره اشکی از گوشه چشمش چکید و روی خاک سرد و بی روح افتاد

وقتی خبرش رو بهمون دادن تقریبا دیونه شدیم،تا چند روز کارمون گریه و غصه بود ولی.... غصه خوردن چیزی رو -
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ما  یم فکر کنیم مسافرتن و هستی رو پیشبرنمی گردوند بلکه نومون رو هم نابود میکرد.سعی کردیم فراموش کنیم،سعی کرد

 .....ول کردن،سعی کردیم

 دست لرزونش رو روی خاک گذاشت و باسری به زیر افتاده و صدایی لرزون ادامه داد

زمان من رو محکم کرد اما همسرم رو از پا در آورد.اون قدر غصه نبود بچش رو خورد که دق کرد ومن تنهای تنها -

 .م یه بچه،یه بچه سه ساله بی پدر و مادر که باید بزرگش میکردمشدم.دیگا فقط من بود

 .دوباره آه کشید اما سوزان تر و بلند تر از قبل

هستی من توی اون مدت با رز دوست شد و رز شد هم بازی و بهترین دوستش.حدود دوسال گذشت.همه چیز به خوبی پیش -

 .....میرفت و زندگیم دوباره آروم شده بود تا اینکه

 .دستش مشت شدش و به زمین کوبوند

تا اینکه توی اون روز وقتی از خونه بیرون اومدم رز رو دیدم که آشفته به سمت خونشون میرفت،به سرعت به سمتش رفتم -

 {و گفتم}چی شده؟چرا اینقدر ترسیدی؟

 و بعد کمی به خاک ها نگاه کرد و ادامه داد

یم می دویدیم که دستم به کمرش خورده و از کوه افتاد{و یادمه که چه طوری هنوز یادمه که چه طور با اشک بهم گفت}داشت-

دودستم رو به سرم کوفتم به سمت کوه دویدم.وقتی رسیدم مردم رو دیدم که یه جا جمع شده بودن. به سرعت جمعیت رو کنار 

مش و چند بار صداش زدم اما بلند زدم که چشمم به جنازه غرق در خون هستی افتاد،کنارش زانو زدم و آروم توی بغلم گرفت

 ......نشد،داد زدم،تکونش دادم اما

 اینبار اشک هاش زمین رو خیس و صدای هق هقش دل همه رو کباب کرد.توی جام جابه جا شدم وگفتم

 خب بعدش چی شد؟-

 به زور خودش رو جمع کرد و اشکاش رو کنار زد و بعد از کمی مکث دوباره ادامه 
دنیا روی سرم خراب شده.دیگه هیچی توی این دنیا نداشتم.اطرافم پراز صداها بود اما تنها صدایی که  اون لحظه حس کردم-

میشنیدم صدای رز بود که مرطب می گفت}من این کار روکردم،من اون رو هل دادم،من کشتمش.{انگار به این صدا حساس 

و خانوادش دوختم و دیگه یادم نیست چی شد.اون روز ها  شده بودم.جنازه رو چند بار بوسیدم و نگاه پر از نفرتم رو به رز

برای من فقط جهنم بود،می سوختم و می ساختم و هروز ظهر،وقتی که همه خواب بودن به قبرستون میرفتم و کنار قبرش 

رستون به قب.یک روز ظهر وقتی مثل همیشه از خونه بیرون اومده بودم که مینشستم و اونقدر گریه میکردم که از حال میرفتم

برم رز رو دیدم که در خونشون ایستاده بود.اون به چشم من یه قاتل بود،قاتل تنهاکسم،هستی من.ازش نفرت داشتم و اون هم 

ازم می ترسید.این رو از تغییر ناگهانی چهرش و عقب رفتنش می فهمیدم.اون لحظه یه حس عجیب به سراغم اومده بود و 

بده.اون یه قاتله،قاتل هستی.{سعی کردم سرکوبش کنم اما نشد.خون جلوی چشمام رو مرطب می گفت}اون باید تقاص پس 

گرفت.آروم به سمتش رفتم و مچ دستش رو گرفتم و به زور به سمت جنگل کشیدمش.اوایل از ترس سکوت کرده بود اما 

قاتی که مقابل چشمم افتاده بود وقتی دید داره به جنگل نزدیک میشه شروع کرد به فریاد زدن و گریه کردن اما من با اتفا

سنگ شده بودم و هیچ چیز نرمم نمی کرد.دنبال خودم کشیدیمش و نمیدونم چه طوری سر از قسمت ممنوعه در آوردم.رز 

که چشمش به اون همه تاریکی و درخت های بلند افتاده بود بلند تر از قبل فریاد می زد و کمک می خواست و مرطب 
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{اما انگار هیچ چیز نمی فهمیدم.فقط با بی رحمی به دنبال خودم می کشیدمش.هنوز اون نگاه های میگفت}ترو خدا ولم کن.

ملتمس و ترسیدش جلوی چشممه.چند بار خودش رو به درختاها چسبوند و سعی می کرد خودش رو نجات بده اما هر بار 

این خونه رسیدیم.دختر بی چاره اونقدر ترسیده محکم تر و خشن تر از قبل به دنبال خودم می کشیدمش.اونقدر کشیدمش تا به 

بود که هم رنگ ارواح شده بود و مثل بید می لرزید.ولی اینها برای من هیچ اهمیتی نداشت.این بار محکم تر و تند تر از قبل 

شروع  به سمت داخل خونه کشیدمش و باالی همین گودال آوردمش و پارکت رو کنار زدم.با دیدن گودال اونقدر ترسید که

کرد به جیغ زدن.جیغ های بلند و گوش خراش که مثل سوحانی روی مغزم کشیده می شد و اعصاب خرابم رو خراب تر 

 ....میکرد.اونقدر عصبی شدم که از همون باال به پایین پرتش کردم و

 باشنیدن حرفش صورتم جمع شد و تنم به رعشه افتاد.یک انسان چه قدر می تونست ظالم باشه؟

 قا:بعد از اینکه پرتش کردی چی شد؟امین آ

 کسری به تل کوچک خاک چشم دوخت و با صدایی آروم ادامه داد

خودم هم پایین اومدم.زنده بود اما اونقدر ترسیده بود که حتی حرف هم نمی زد.تن بی روحش رو به دنبال خودم کشیدم و -

رو داخلش انداختم و خاک هارو آروم روش ریختم و همینجا وایسوندمش و بادست خودم گودال تقریبا عمیقی کندم و رز 

 .آخرین چیزی که دیدم صورت معصوم و قطره اشکی بود که از گوشه چشمش چکید

 .بابهت به صورتش چشم دوختم

 من:ییعنی شما یه بچه پنچ ساله رو زنده به گور کردین؟

 .سرش رو با اندوه تکون داد

 ....امین آقا:پس اون جنازه

 طع کردکسری حرفش رو ق

اون جنازه یه حیون بود و اون تکه های لباس هم..... موقعی که داشتم به اینجا میاوردمش لباسش به یه سنگ گیر کرد و -

 .پاره شد

 .دهنم رو باز کردم تا سوالی در ذهنم چرخ میخورد رو بپرم که باصدایی که از باال می اومد دهنم بسته شد

 صدا:سرواان،کجایی؟

 دامین آقا فریاد ز

 .من اینجااام.این پایین-

و طولی نکشید که نوری باالی گودال قرار گرفت و بعد دو سرباز و یک درجه دار پایین اومدن.سروان دست بند رو از 

 دست خودش باز کرد و با سرعت دست های کسری رو بست و به سمت اون درجه داره رفت و گفت

 .ی و بقیه حل شدسروان نعیمی پرونده با کمک ها فراوان خانم یاسر-

 فرد که حاال فهمیده بودم سروان نعیمیه لبخندی زد و روبه سرباز ها گفت

 .پس چرا منتظرید؟ببریدش باال-

 سرباز ها پاشون رو به زمین کوبیدن و به سمت کسری رفتن.ایستادم و باسری به زیر افتاده و صدایی آروم گفتم

 .ببخشید سروان عارف-
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 به سمتم اومد و گفت

 .خانم یاسریبله -

 ....من:جنازه

 دستش رو آروم روی پی شونیش کشید و روبه سرباز ها گفت

 .دست نگه دارید-

 سروان نعیمی:چرا؟

 امین آقا به خاک های باال اومده اشاره کرد و گفت

 .جنازه رز اون زیره-

شد.مدتی گود زدن و خاک ها رو و بعد به سرباز ها اشاره کرد که خاک ها رو کنار بزنن و خودش هم مشغول کمک بهشون 

بیرون ریختن تا اینک استخوان های جنازه مشخص شد.امین آقا و سروان نعیمی دستکشی از جنسی خاص به دست کردن و 

 .آروم استخون هارو بیرون آوردن و در چیزی خاص گذاشتن

*************** 

ه بودن و به سمت در خروجی می بردن.نگاهی به کسری کمی بعد همه بیرون گودال بودیم.دو سرباز بازوهای کسری رو گرفت

 کردم که سوالم یادم اومد،آروم گفتم

 .سروان میشه بگید یک لحظه وایسن؟باید چیزی رو از کسری به پرسم-

امین آقا سرش رو آروم تکون داد و فرمان ایست رو به سرباز ها داد.سرباز ها اطاعت کردن،آروم به سمت کسری رفتم و 

 گفتم

 .....ن خونهای-

 سرش رو باال آورد و گفت

 .سال ها پیش قبل از اینکه اون روستا رو بسازیم ما اینجا زندگی می کردیم و این خونه هم خونه ما بود.خونه کد خدا-

 من:پس چرا از اینجا رفتید؟

 رد.بیشتر مردم رو کشت و تعدادکسری:به همون دلیلی که اینجا ممنوعه شد.حدودا چهار ده ساله بودم که یه ببر به اینجا حمله ک

 .کمی که زنده موندن از اینجا رفتن و در اون روستا ساکن شدن

سرم رو تکون دادم و کنار رفتم و سرباز ها با خودشون به بیرون بردنش و ماها هم به دنبالشون بیرون رفتیم و از جنگل 

زی بزرگ.آرامش از حس فارغ شدن از کابوس خارج شدیم.احساس آرامش میکردم،آرامشی حاصل از پرده برداری از را

های ترسناک و.....حس اینکه روح اون دختر آروم گرفته.نفسی از سر آسودگی کشیدم و به ماشین امین آقا تکیه دادم.امین آقا 

 در طرف راننده رو باز کرد و باصدایی بشاش گفت

 ضحی خانم قصد سوار شدن ندارید؟-

 ندی کمرنگ زدم و سوار شدم و کنار آرام نشستم.امین آقا سوار شد و روبه علی گفتسرم رو به سمتش برگردوندم و لبخ

 خب همکاران گرامی کجا برم؟-

 علی لبخندی زد و گفت
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 .همکاریمون تموم شد سروان عارف.میریم خونه-

 .امین آقا:اطاعت

 .و بعد ماشین رو روشن کرد و طولی نکشید که به خونمون رسیدیم.همه پیاده شدیم

 .:بیا توامینعلی

 در ماشین رو باز کردم و درحالی که سوار میشد گفت

 .نه دیگه.ماموریتم تمومه-

 و بعد ماشین رو روشن کرد و در حالی که دست تکون می داد گفت

 .بهتون سرمیزنم.خدا حافظ-

 .و به سمت اداره رفت

************* 

 یک هفته بعد

 .ساکم رو توی جعبه عقب گذاشتم

 ضحی؟علی:گذاشتیش 

 .من:آره گذاشتم

صدای ترمز ماشینی رو کنارپام شنیدم.باترس کنار رفتم که امین آقا رو دیدم که با خنده بهم نگاه میکرد.منتظر شدم پیاده 

 شه،پیاده که شد اخمی کردم و گفتم

 دستت درد نکنه امین آقا می خوای آخر کاری از خودت خاطره خوب به جا بذاری؟-

 خنده ای کرد و گفت

 .ره،خواستم همیشه یادتون بمونهآ-

و بعد به سمت علی رفت و باهم رو بوسی کردن و بعد از خدا حافظی با اون دوتا به سمتم اومد و دستش رو پشت کمرش 

 گرفت و سرش رو پایین انداخت و من من کنان و با خجالت گفت

 .....اومممم ضحی خانم-

 گردوند و گفتعلی دستش رو روی شونش گذاشت و به سمت خودش برش 

 .این دختر بزرگ تری هم داره ها-

سروان لبخندی به روش زد و آروم باهام خداحافظی کرد.جواب خدا حافظیش رو دادم و به خواست علی به ماشین برگشتم و 

 روی صندلی عقب نشستم.کمی بعد علی هم سوار ماشین شد و شیشه رو پایین داد و رو به امین آقا گفت

 .بهت خبر میدم-

 .مین آقا:باشه.مارو فراموش نکنیا باز هم بهمون سربزنا

 .علی با لبخند سر تکون داد و خدا حافظی کرد و استارت زد

 .من:امین آقا چی می گفت علی

 شیشه رو باال داد و خیلی ریلکس گفت
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 .تورو ازم خواستگاری کرد-

 .چشام از حقه بیرون زد

 من:چیییی؟

 گفت علی دستش رو آروم روی دهنش گذاشت و

 .هیسس،تعجبی نداره.من خیلی وقت اینو میدونم-

 و بعد در حالی که من من می کرد گفت

 ...... اینو بدون که من تعییدش میکنم،می دونم که می تونه خوشبختت کنهعلی:میل خودته ولی

خوب نیست{یا فوق باورم نمی شد این همون علی ایه که موقع خاستگاری ها همه رو با وسواس برسی میکرد و میگفت}نه 

 .فوقش می گفت}بد نیست ولی نه...{و حاال داشت با اطمینان کامل از خوب بودن امین آقا حرف میزد

 .علی:خب.نظرت

 .من:وقتی تو تعیید میکنی من چی بگم

 علی سرش رو تکون داد و گفت

 .نظر تو،نه حرف من-

 ی اومد.با خجالت سرم رو پایین انداختم و گفتمعاشقش نبودم چون عادت نداشتم به کسی دل بدم ولی ازش بدم هم نم

 .منم ازش بدم نمیاد-

 علی لبخند کمرنگی زد و گفت

 .پس باید بگم بیاد اونجا تا باهم حرف بزنید-

هیچ نگفتم و گذاشتم زمان بگذره.اونقدر گذشت تا اون روز رسید و من پذیرفتمش.پذیرفتم که امین همسرم باشه و از انتخابم هم 

شدم چون همون طور که علی گفت اون مردی بود مناسب برای زندگی بامن و من این زندگی سراسر محبت و پشیمون ن

 .خوشی رو مدیون اون کابوس های ترسناک و رز بودم

راست است که می گیند بعد از هر سختی آسانی است.بله. من این را تجربه کردم،پس از آن مرگ ناگوار،آن همه منزوی 

 .ا حال به آن آرامشی که حقم بود رسیدمبودن،آن کابوس ه

 《پایان》
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 به سایت نگاه دانلود مراجعه کنید : ،با فرمت های دلخواه و برای دانلود رمان های بیشتر

WWW.NEGAHD L . COM 
 

برای اشتراک گذاری و انتشار رمان یا آثار ادبی خود، و مطالعه رمان های در حال تایپ، به انجمن نگاه دانلود مراجعه 

 کنید :

WWW.FORUM.NEGAHDL . COM 

تلگرام نگاه کانال ، رمان های جدید سایت، و اطالع رسانی های سایت و انجمن در تایپ حالمعرفی رمان های در 

 دانلود به نشانی :

T .ME /NEGAHD L 

 

 

 

http://www.negahdl.com/
http://www.forum.negahdl.com/
https://t.me/negahdl

