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 خالصه :

 

 

 به او بازگشت با. اوست با دیدار خواستار پدرش حال و بوده دور پدرانه محبت و مهر طعم از هاستسال که ستجوانی دختر جنی

 سمت به را او ایزمزمه. زندمی پرسه دخترک زندگانی حوالی «مرگ. »خواندفرامی خود سمت به را او تاریکی دنیای اش،زادگاه

 را جاودانه زندگی یک یوعده که شفابخش ایدریاچه. نمایدمی دعوت آغوشش به را او «مرگ» لبخند و کشاندمی هاراههبی

  ... و کندمی هدایت سمتش به را آشنایی هایغریبه که گوننقره ایدریاچه! دارد دنبال به را «مرگ» تنها او برای اما دهد؛می
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 :مقدمه

  ...آمدمی پچپچ صدای

 ...گفتندمی قتل و وسوسه از

 !ابدی حیات یک یوسوسه

 اید؟کرده تجربه را ترس و کنجکاوی حال به تا

  .کشانندمی هالکت به را زندگی جریان هانباید بعضی

 !نیست دروغ «ماوراء»

 !گمشده ایِنقره یدریاچه

 !هاانسان تمام هدف

 قدرت با را مرگ... تا بودم شده انتخاب من شاید،. خیزدمی پا بر «مرگ» پنهان، هایگمشده پی در

 مرگ کنید، باور. نبود حیات ماند، ـناه گـ یوسوسه از که چیزی تنها... اما! بکشم چالش به جاودانگی

 !شماست سر پشت قدم، یک درست،

 .کندمی زیاد را درد طول فقط ثمربی هایضجه

 .باشید داشته تریراحت مرگ تا کنید، انتخاب را سکوت... پس
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 ...تو و هاپرده پشت حقایق از زنممی دم من و

  «!کن باور مرا مرگ»

*** 

 شد؛ سرد و پژمرده بود، پرثمر و پرورده که باغی»

 .داشت روح زمانی یک که زنی جسد مثل

 بود؛ شیرین و خوب خواب، یک مثل ابتدا در گرچه

 شد تبدیل تباهی توده یک به آهستگی به ولی

 را خواب و بلرزاند را مردم تن تا

  «.کند حرام برایشان

 شهری توسکانی، سروده؛ جااین رو ابیات این ولی انگلیسیه؛ اصالتاً گرچه. منه یعالقه مورد شاعر شلی،

 .ایتالیا غرب در

 هایعقیده او. دادن دست از رو عقلشون یا و نشدن عاقل یا که مردمیه برای شعر کنهمی فکر من پدر

 باشه ایاسطوره و الگو داره انتظار و ذارهنمی مایه چیزی برای احساسش از وقتهیچ و داره جالبی و خاص

 .دیگران برای

 مادربزرگ، یگفته طبق. میام پدرم دیدن به که هاستمدت از بعد من و گذرهمی هاسال! پدر پدر، پدر،

 متولد تنها اون در من که شهری توسکانی،. دارم شده، ثبت مشناسنامه تو که اسمی تنها این از من
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 زبون از رو هاگفته این یهمه. کردم سپری جااین از دورتر شهری تو رو عمرم گذر مابقی و مشده

 یا چهار کودک یه من رفت، اون وقتی. دونممی مادرم از کمی چیزهای من. بودم شنیده مادربزرگ

 رگبز ایتالیا تو مادرم. بود داشته نگه قلبش تو گنج مثل رو مادرش خاطرات که کودکی بودم؛ سالهپنج

 مادرم وقتی. گردمبرمی ایتالیا به تولدم از بعد بارهاولین این ولی اومدم؛ دنیا به جااین هم من و شده

 با من. برد ایتالیا از رو من مادربزرگم. بشم بزرگ ایتالیا از خارج من گرفت تصمیم پدرم شد، مریض

 هم با رو خاطراتش و گرفتمی اشتباه رو هاآدم گرفت؛ آلزایمر که زمانی تا کردممی زندگی مادربزرگم

 مادرم. رفتم روزیشبانه یمدرسه یه به من و کشید بیمارستان به کارش نهایت در و کردمی قاتی

 اما شد؛ بود، اومده دنیا به ایتالیا آرتزو تو که من انگلیسی پدر عاشق اما داشت؛ ایتالیایی خواستگار

 هاسال از بعد من حاال و چرا؟ دونمنمی. برگشت آمریکا به و کنه تحمل رو پدرم کار نتونست رز مادربزرگ

  .گردمبرمی مزادگاه به دارم

 نگران همیشه من کشید،می فریاد گوشم تو هنوز الساندرو. میشم جدا افکارم از اتوبوس توقف با

. میدم مشدهخشک تن به قوسی و کش و کشممی بیرون هامگوش از رو هندزفری. بودم اون یحنجره

 پر و شلوغ فضای به اهمیتی و بودم کرده مشغول خوندنکتاب و آهنگ با رو خودم که شدمی هاساعت

 .دادمنمی اتوبوس سروصدای

 تدرس. شینهمی هاملب روی پررنگی لبخند. بینممی خیابون وراون روبروم رو پدرم کنم،می باز که چشم

 براش خوشحال. بود دوخته چشم من به و ایستاده قدیمی و بزرگ ساختمون کنار خیابون، طرف اون

 هک لبخندی داد؛ تشخیص میشه هم فاصله این از شینهمی لبش روی که رو لبخندی. میدم تکون دستی

 هدار رو خودش خاص شخصیت و هاویژگی انسانی هر...خب! نیست بیشتر کجیدهن مادربزرگ یگفته به

 !احساسهبی و خشک کمی فقط کمی، من پدر و
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 از یکی کتاب! کتاب گفتم گیرم،می دست به رو کتابم و میندازم دوشم روی رو بزرگم پشتیکوله

 و کنمنمی حس رو زمان گذر باشم، کتابی خوندن مشغول اگر که طوری به منه؛ هایمندیعالقه ترینمهم

 غر همیشه بزرگ مادر. کردممی سیر ایدیگه دنیای تو من و گذشته هاساعت که میام خودم به وقتی

 از وقتهیچ» که گفتممی و خندیدممی فقط من و میدم دست از راه این از رو هامچشم روزی که زدمی

  .بود حوصلگیمبی و تنهایی هایروز تو من دوست تنها کتاب.« نمیشم سیر کتاب خوندن

 اتوبوس از زدههیجان دیگران، کنجکاو هاینگاه به توجهبی. میده حرکت دستور ذهنم پدر یاشاره با

 تادهایس پدر که جایی سمت به و کنممی صورتم بونسایه رو دستم و کشممی عمیقی نفس. میشم پیاده

 میاد ادمی و گیرهمی رو گلوم ته بغضی. کنهمی باز برام رو آغوشش سمتش، به نگاهم دیدن با. کنممی نگاه

 سمتش به پرآب هایچشم با. بودم چندساله کودکی کرد باز برام رو آغوشش طوراین که باریآخرین که

 تورمانی هایشیشه پشت که تصویری و مجازیه فضای پدرم و من ارتباط تنها که هاستسال. کنممی پرواز

! دوازده...یا و یازده هم شاید یا و سالده درست نکردم، تجربه رو آغوشش که هاستسال. گیرهمی شکل

 به کهاین با پدر. رو عکسش تنها یا و بوسیدممی رو مانیتور یصفحه پدرم، یگونه جایبه هاستسال

 همیشه من و نکرد سیرابم خودش محبت از وقتهیچ ولی بار؛ یه چندسالی هم اون اومد،می دیدنم

 قدرچه کنممی حس تازه خودم، نزدیکی تو هم اون دیدنش با. بودم او یپدرونه محبت و مهر یتشنه

 یروونه تازگی به که پیری مادربزرگ و پدرم جز دنیا تو که من. هستم دلتنگش قدرچه و دارم دوستش

. بود کرده خوش جا صورتش روی مهربونی و مات لبخند. نداشتم رو کسی بود، شده سالمندان یخونه

 عجیبی حس پرمهرش، و مالیم صدای شنیدن با. زنهمی صدا رو اسمم آهسته و دارهمی بر سمتم به قدمی

 الیبهال سفید هایتار. کنممی نگاهش شگفتی با. کنهنمی باور رو بودن این قلبم. میشه تزریق تنم به
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 پدرم از دور به من که هاییسال داد؛می نشون نبودم کنارش در که رو هاییسال گذر موهاش جوگندمیِ

 .کردمی سپری رو زندگیش پنجم یدهه حاال اون و کردممی زندگی

 رو سرم و کنممی پنهون شپدرونه و گرم آغوش تو رو خودم زدهذوق پیچه،می کمرم دور که هاشدست

 با و آهسته. فرستممی دلتنگم هایریه به رو تنش عطر و کشممی عمیقی نفس. ذارممی شسینه روی

 :کنممی زمزمه بغض و دلتنگی از پر لحنی

 !بابا بود شده تنگ برات دلم-

 بـ و میشه خم. گیرهمی رنگ کمی ماتش لبخند و گذرونهمی نظر از رو صورتم اجزای مالیمت و دقت با

 ببینم؛ رو خندونش هایچشم تا گیرممی باال کمی رو سرم. نشونهمی بلندم موهای روی ایـوسه

 رازهای تمام به بهم، کردننگاه با داشت دوست و کردمی براندازم تیز و خندون که درشتی هایچشم

 سکوت در کمی. میده قرار صورتم طرف دو و دارهبرمی کمرم روی از رو هاشدست. کنه پیدا دست درونم

 :شینهمی هاشلب کنج واقعی لبخندی باراین و میاد کش هاشلب آخر در و کنهمی براندازم

 .شدی خانمی خودت برای و کشیدی قد جنی، شدی بزرگ -

 خندممی خوشی با و زنممی خودم دور به چرخی مغرور. گیرممی فاصله کمی ازش و اندازممی باال ابرویی

 :میگم و

 .مسالهبیست دختر یه االن من پدر، گذرهمی چهارسال دیدیم رو همدیگه که باری آخرین از -

 .کنهمی هدایتم سمتی به و اندازهمی کمرم دور رو دستش

 .جوان دختر البته -
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. افتهمی شدهخشک هاییدرخت و خلوت خیابون به نگاهم من و گذریممی قدیمی و بزرگ ساختمون از

 نمایان زباله هایسطل از یکی پشت از بزرگی و سیاه جسم بعد و خورهمی زنگ گوشم تو ایگربه صدای

 اب رنگسیاه هایگربه از همیشه من و میشه سیخ تنم به مو رنگ،سیاه یگربه بزرگی و هیبت از. میشه

 پناه،بی و کوچیک هایبچه مثل و کنممی وجورجمع رو خودم! بودم متنفر مرموز و روشن هایچشم

 نگاهم پرسشگرانه و میشه خم صورتم سمت به کمی. کنممی پدر رنگتیره و چرم کت بند رو دستم

 :زنممی لب مظلومانه و زنممی اینیمه نصفه لبخند. کنهمی

 .نمیاد خوشم هاگربه از -

 زیبای و بلند هایساختمون به نگاهم. کنهمی زمزمه خودش با چیزی لب زیر و میده تکون تاسف از سری

 و زنگی ساعت گفت،می زیادش قدمت از دیوارهاش هایتَرَک که بزرگی کلیسای و مونهمی خیره شهر

 یوارِد به شده، پیچیده دورش که هاییپیچک با انگار و داشت قرار ساختمون باالیی قسمت تو که بزرگی

 و شدمی خیره صورتم و هالباس به زیرچشمی شد،می رد کنارم از کسی هر. بود شده وصل کلیسا

 .کردمی دستیش کنار با پچیپچ

 .داره تازگی براشون لباس مد این: پدر

 ارلی،شلو کنم؛می نگاه گذشتنمی کنارم از که دخترانی و زنان هایلباس به و کشممی باالیی و بلند هوم

 و سنتی هایپیراهن با داشتم، سر به که کالهی و شال و رنگممشکی و چرم کاپشن بلند،آستین بلوز

 و زدهزنگ نسبتاً ماشین سمت به رو من پدر. نبود مقایسه قابل اصالً هااون یپوشیده و بلند هایدامن

 .زنهمی محوی لبخند نداشت، قرار و آروم که کنجکاوم نگاه دیدن با و کنهمی هدایت رنگیایقهوه

 .دخترم اومدی خوش خودت شهر به -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر شیرشاهی.ف | کن باور مرا مرگ فیکشن فن رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 10 

 !دخترم گفت من به پدر. میاد کش آرامش همه این از لبخندم

 .بابا ممنون-

 :میگم سرخوش و شاد و کشممی عمیقی نفس لذت با

 .باشه داشته همراه به رو خوشی هایخاطره برام جااین تو اقامتم مدت کنممی حس-

 .داری دوست رو بودن جااین که خوبه جنی، امیدوارم-

 .دارم دوست همیشه رو بودن شما پیش من-

 آهسته و کنهمی نوازش رو امگونه سردش هایسرانگشت با و کنهمی نگاهم خیره هاییچشم با و آهسته

 :میگه

 .اومدی که شد خوب-

 رو سوئیچ. میشم حرکاتش گرنظاره سکوت در و گیرممی قلب قوت شکوتاه هرچند هایحرف با

 و بودم کرده شیشه بند رو هامدست. بود نشده ارضا کنجکاویم هنوز. افتهمی راه به ماشین و چرخونهمی

 و کردم می سوال پدر از دیدممی که چیزی هر بازیگوش، کودکی مثل و گذروندممی نظرم از رو جاهمه

 به که طوالنی یجاده دیدن و شهر از دورشدنمون با. دادمی رو جوابم خودش خاص خونسردی با اون

 :پرسممی کنجکاو رفت،می جنگل سمت

 میریم؟ کجا داریم -

 :اندازهمی صورتم به نگاهینیم
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 گرفتم، زیبایی و کوچیک ویالی کشاورزی زمین کنار و فروختم رو شهر تو یخونه که هاستسال -

 .جنی میاد خوشت جااون از مطمئنم

  .البته -

 یه با مادر ازدواج از وقتهیچ اون کهاین و افتممی پدر مخفی کارهای بابت مادربزرگ غرغرهای یاد

 !نبود راضی مرموز انگلیسی

  .نگفتید من به رو دلیلش وقتهیچ گذاشتید؟ کنار رو جراحی چرا بابا -

 :میگه و کشهمی عمیقی نفس زنه،می سرخی به کمی صورتش و میشه سفت فرمون روی هاشدست

 .بذارم کنار رو کارم دادم ترجیح دادم، دست از رو مادرت وقتی -

 :میده ادامه سپس و کنهمی مکثی

 انجام رو مردم عمومی کارهای و شده من جایگزین هاستمدت که دارم باهوشی بسیار شاگرد البته -

 .میده

 :اندازممی باال ابرویی

  !جالب چه -

 کمکی و بگیره یاد کامل رو کارها درشت و ریز تا کنهمی زندگی من با اون شد؛ خواهد هم ترجالب و -

 .باشه مردم برای
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 میدم؛ بودیم گذر حال در کنارش از که جنگلی و جاده به رو نگاهم باز. میشه برقرار سکوت ایلحظه

 لِفص و پاییز به رو جاش و کرده خداحافظی زندگی رنگارنگِ فصل و تابستون از هاستمدت که جنگلی

 ابرهای و بود رنگآبی و صاف آسمون. داده بود، کرده جاخوش هادرخت هاینفس الیالبه که هابرگ زردِ

 :خورهمی زنگ گوشم تو پدر صدای. بودن گذر حال در نظرم از مختلف اَشکال با سفید

 بود؟ طورچه مدرسه -

 روی و هاچشم کنار در عمیق نسبتاً وچروکچین چند متوجه تازه و شینهمی رخشنیم روی نگاهم

 :کنممی کنجکاوش صورت نثار مهربون لبخندی. میشم پیشونیش

 .خوبه چیزهمه و آخرمه سال امسال -

 نیستی؟ ناراضی هستی تربزرگ همه از کهاین از دیگه -

 :میگم شوخی به و خندممی آروم

 و رسهمی همه به زورم کهاین و بودنم تربزرگ سال دو از امراضی االن بابا، نکن یادآوری رو گذشته اوه -

 !کنم دفاع خودم از تونممی

 .میشه ترپررنگ لبخندم و افتممی مدیر هایکنجکاوی یاد

 .بیام مسافرت این به تحصیلی سال وسط باید چرا بدونن خواستنمی هااون -

 گفتی؟ بهشون چی تو و -

 :بوسممی رو شگونه و میرم جلو ناگهان و اندازممی باال ابرویی
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 من اول اولویت که کردن درک رو مسئله هم هااون میرم، دیدنش برای و هستم پدرم دلتنگ که گفتم -

 .پدرمه فقط

 .گذریممی پیچی از. بود اومده خوش مذاقش به حرفم انگار کنه؛می نثارم لبخندی خاطر رضایت با پدر

 زیاد سرعت از همیشه. بود خطرناک من برای کمی سرعت این و داشت عجله رسیدن برای انگار پدر

  !رنگسیاه پشمالوی هایگربه مثل درست داشتم؛ وحشت

 خبر؟ چه دوستت از: پدر

 !دوستم؟-

 ...اِ بود؟ چی اسمش. دیدمش ببینمت اومدم بارآخرین که اونی-

 :پرممی حرفش میون و زنممی شرمگینی لبخند

 .اِریک -

 :زنهمی هوا تو بشکنی

 عاشقته؟ هم هنوز اون اِریک،. درسته بله -

 :کنممی امتناع دستپاچه و هول

 ...خب...من...آ...من ولی نظیره؛بی یعنی خوبیه، پسر اون...آم! نباشه امیدوارم -

 رو حثب و زنهمی لبخندی و میشه متوجه پدر. کنممی سکوت مستاصل و کنمنمی پیدا گفتن برای حرفی

 :کنهمی عوض
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 بری؟می لذت نیویورک تو کردنزندگی از هنوز -

 نمکمی سعی و کنممی بازی بلندم موهای با و گیرممی پایین رو سرم. شینهمی لبم روی محوی پوزخند

 .کنم پنهان میونشون رو غمگینم صورت

  .شده من شهر نیویورک که هاستسال دونم،می خودم یخونه رو جااون که هاستسال. البته -

 مناسبه؟ تتغذیه هستی؟ خودت مراقب -

 خونگی غذاهای از و دعوتم هامدوست یخونه هم اوقات گاهی خورم،می رو مدرسه و رستوران غذاهای -

 .برممی لذت

 :میدم ادامه نیشخندزنان و اندازممی باال ایشونه خیالبی

 .تحمله قابل نیست، بد هم چندان غذاهاشون -

 :چرخهمی سمتم به سرش

 .میای نظر به الغر ولی -

 :اندازممی هیکلم به نگاهی

 .مده نیویورک تو الغری! خیالبی -

 بوده؟ کی شدی، کامل چکاپ که باریآخرین -

 سمتش به کمی. درخشهمی خوشحالی از صورتم. میده دست بهم خوبی احساس نگرانی همه این از

 .کنممی نگاهش دقیق و میشم متمایل
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 .نباش من نگران. خوب خیلی بابایی، خوبم من ولی بوده؛ کِی نمیاد یادم -

 استنشاق توسکانی خالص هوای از که ماه یه از بعد. متفاوته نیویورک با جااین هوای و آب! دید خواهیم -

  .نگفتم غذاهاش یدرباره تازه. ببینی رو خودت باید موقع اون کردی،

 :میگم حین این در و میشم خم سمتش به ایدیگه یـوسه بـ برای و خندممی آروم

 .میده من به خوبی حس نگرانیت این پدر -

 اهمنگ جلوی عصبی و سرخ چشم جفت یک ناگهان که ببوسم دیگه بار رو شگونه تا میشم خم بیشتر

 از هامچشم میشه، حبس نفسم ایلحظه برای. میاد دیدم تو هاییمردمک حد از بیش سرخی میشه، سبز

 فریاد و گیرممی هامدست بین محکم رو پدر بازوی. خورممی محکمی تکون و میشه گرد ترس و شوک

 :زنممی

 !باش مراقب بابا، -

 و ماشین هایشیشه پشت از که عصبانی صورت اون و هاچشم. بود ناآشنا هم خودم برای فریادم صدای

 عتسر به پدر. میشن ناپدید نظرم از زدنیپلک با بود، کردنمنگاه حال در خلوت خیابون وسط در درست

 وجل سمت به کمی گیره،می پدر که شدیدی ترمز با. دارهمی نگه خیابان وسط و میده فشار ترمز روی پا

 هب توجهبی. میاد باال گلوم از تیزی و تند «آخ» و کنهمی برخورد ماشین داشبورد با سرم و میشم پرت

 عمیقی نفس. میشم کنده جا از و میام خودم به سریع کنه،می دووندنریشه به شروع سرم از که دردی

. ردیمک ترمز بود ایستاده که جایی درست. دوزممی ماشین از بیرون به رو نگاهم زناننفسنفس و کشممی

 .نشست سرم روی پدر دست! زدمی موج هاشچشم تو درد و نفرت قدرچه
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 جنی؟ خوبه حالت تو -

 طورهمین و دربیام زدنم پا و دست حال در درش که مبهوتی و گیجی حالت از تا میدم تکون سر چندبار

 :میگم و کنممی لمس آروم رو پدر سرد دست بود، ماشین از بیرون به مشدهخشک نگاهِ که

 !اوه. خوبم من بله، بله -

 کنه؟نمی درد جاییت ندیدی؟ که صدمه -

 .نیست چیزیم خوبم، من پدر، نه -

 خوبی؟ مطمئنی کرد، برخورد داشبورد به محکم خیلی سرت -

 !خوبم کن باور ندارم، مشکلی من. بابا البته -

 :کنممی تکرار لب زیر چندبار. لرزیدمی بود شده وارد بهم که شوکی و ترس از صدام

 !خوبم خوبم، من -

 به و میشم پیاده ماشین از سرم، درد به توجهبی. میره هم تو ابروهام درد از و کشهمی تیر کمی سرم

 جنگلی و خلوت خیابون این تو. میرم خیابون کناری هایقسمت سمت به قدم چند. دوزممی چشم اطراف

 و شده پیاده ماشین از هم پدر. رنگشآبی آسمون تو حتی نبود، پدر و من از غیر ایزنده موجود هیچ

 .میشم جنگل وارد کمی و گذرممی خیابان آسفالت از. دوزهمی چشم اطراف به کنجکاو

 شده؟ چی جنی؟ میری کجا -

 .چرخممی خودم دور گیج. کنممی نگاه ماشین جلوی به فاصله اون از
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 کشیدی؟ فریاد چرا -

 :میگم مستاصل و کنممی اشاره ماشین جلوی به

 .بود ایستاده جاده وسط درست! بود جاده وسط پسر یه -

  !پسر؟ یه -

 :میدم تکون سر مطمئن و میدم جا گوشم پشت رو موهام

 .مطمئنم. دیدم خودم من البته، -

 .کنهمی اطراف و دور به نگاهی و ایستهمی کنارم پدر

  !شد؟ ناپدید طوریهمین کجاست؟ پسره خب -

 :زنممی پوزخندی و کشممی موهام تو دستی کالفه

 .ترسیده مرگ حد سر تا احتماال داشتید، شما که سرعتی با نداره؛ تعجبی -

 !ندیدم چیزی من اما -

 :میرم ماشین سمت به

 .بود پسر یه که مطمئنم ولی دونم؛نمی دونم،نمی -

 :زنممی لب مات و کنممی اشاره ماشین جلوی به

 ...یا و زد غیبش که انگار! نبود...بعد و دیدمش جاهمین درست -
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 .دوزممی چشم زمین به و زنممی چنگ رو موهام کالفه

 .شدیممی رد روش از بودی نزده جیغ اگه -

 :کنهمی ماشین سمت به ایاشاره

 .شده دور جااین از االن تا احتماالً بوده که کی هر جنی، بیفتیم راه بهتره -

 خودشون درون رو خون سرخی که رو مردمکی جفت یه اون ولی نبود؛ کسی. کنممی نگاه جنگل درون به

 عجیب هایعکس با ،A4 یبرگه چند که بشم ماشین سوار خواستم. کرد فراموش شدنمی بودند داده جا

 بهشون نگاهی کنجکاو و دارمبرمی رو هااون از ایدسته. دیدم پال و پخش ماشین صندلیِ روی غریب و

 هایبرگه دیدن با پدر. مجسمه چند از غریب و عجیب هایعکس! اومدن؟ کجا از دیگه هااین. اندازممی

 :میگه و کنهمی دراز رو دستش دستم، توی

  .میاد خون داره پیشونیت یگوشه. بشینی بهتره تو کنم،می جمع رو هااین من جنی، خب خیلی -

 سمتش به رو هااون نمیشم، چیزی متوجه وقتی و اندازممی هاعکس عجیب اشکال به ایدیگه نگاهنیم

. کنهیم رنگی رو دستم خون قطره چند تنها. کشممی پیشونیم یگوشه به دستی سرانگشت با و گیرممی

 :زنممی کمرنگی لبخند

 .شده خراشیده کمی صورتم پوستِ فقط خوبه، حالم من. بابا نیست چیزی-

 :گیرهمی دستم از رو هابرگه پدر

 .عزیزم ممنون-
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 :میگه آروم و گیرهمی سمتم به دستمالی

 .میاد کارت به بگیر،-

 .میده قرارشون سبزرنگی یپوشه داخل و کنهمی جمع تکتک رو هابرگه بعد و

 :کنهمی صندلی به ایاشاره و میشه ترعمیق لبخندش کنجکاوم نگاه دیدن با

  !من کنجکاو کوچولوی دختر بشین-

 در وجودم تو که بدی حس به توجهبی. برممی لذت میاد بیرون پدر دهن از که هاییواژه تکتک لمس از

 کنممی سعی مصنوعیم یخنده با درواقع میشم؛ جاگیر صندلی روی و خندممی آروم بود، بارگیری حال

 پدر .کنم دور افکارم و خودم از گرفته قرار تنم روی کیلویی چند ایوزنه مثل که رو نگاهی سنگینی اون

 .شینهمی هاشلب روی مندیرضایت لبخند و میده نشونم رو جایی دست با

 .عزیزم دختر شما یخونه هم این و رسیدیم؛ دیگه خب -

 .پرهمی باال ابروهام جفت زدهحیرت. کنممی نگاه بود کرده اشاره پدر که زیبایی و بزرگ ویالی به

 !زیباست قدرچه جااین واو! دنجه؟ و کوچیک ویال این کجای بابا،-

 یه وسط درست زیبا و بزرگ ویالیی. کنم پنهون تونمنمی بزرگی و زیبا جای همچین دیدن از رو ذوقم

. دندبو شده کشیده حصاری مثل زمین دورتادور زیبایی چوبی هاینرده و داشت قرار سرسبز نسبتاً زمین

 هشد کشیده صف به هم کنار در درخت چند. ببینم رو روبروم یمحوطه بهتر تا کنممی خم رو خودم کمی

 و بزرگ هایکدوتنبل از بود پر زمین از قسمتی. داشت قرار پرآبی و بزرگ استخر کنارشون در و بودند

 ماهی مثل که هاییلب با ناباور. میشه زده ذهنم تو ایجرقه! رویایی؟! رویایی... و زیبا قدرچه. رنگخوش
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 شوقی و زنممی پلک چندبار! رویایی؟. دوزممی چشم ویال به بعد و پدر به اول میشن، بسته و باز

 :زنممی فریاد تقریباً خندان. کنممی حس وجودم تو رو ناپذیروصف

 !جااین ،...جااین! وای-

 :میگه آروم پنهونی لبخندی با و اندازهمی عجیبم حرکات به نگاهینیم پدر

 درش داشت آرزو و زدمی حرف ازش همیشه که جاییهمون بود؛ مادرت رویایی یخونه اینجا جنی، البته-

 .کنه زندگی

 .زنهمی برق خوشحالی از هامچشم

 .کنم تشکر ازتون طورچه دونمنمی! نمیشه باورم! ممنونم بابا، ممنونم-

 ارث که گفتمی بزرگی ویالیی یخونه از بود زنده مادر که هاییسال. دوزممی ویال به رو نگاهم هم باز

 رو جااین دیدن حسرت همیشه. میاره در چنگش از رو اون تمام نامردی با ناپدریش و بوده مادریش

 .داشت

. جنی رسیدیم. دادم تغییرش بازسازی کمی با جااین خرید از بعد من و مرده که هاستسال مردک اون-

 .میارم رو تکوله من بشی، پیاده بهتره

 به نرسیده. گذرممی رنگزرشکی براقِ فرشسنگ از. میرم ورودی در سمت به و پرممی بیرون ماشین از

 04-04 حدوداً زنی. میاد سمتم به زیبایی لبخند با و کنهمی باز رو خونه در ناشناس زنی ورودی، هایپله

 خیره من به مختلفی احساسات با که هاییچشم و سبزه پوستی رنگ،خرمایی و کوتاه موهایی با ساله

 نکیخ نسیم از دورموندن برای رو رنگیتیره بافت و بود کرده تن به رنگیطوسی بلند پیراهن. بودن شده
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 دلبخن مثل درست پاشم؛می روش به کمرنگی لبخند شدنشنزدیک با. بود کرده انتخاب وزید،می که

. شوقه و ناباوری از مملو بودن،گنگ کنار در اون لبخند چند هر بینم،می زن اون لب روی که گنگی

 :پیچهمی گوشم تو گیراش و ظریف صدای و گیرهمی گرمش هایدست بین رو هامدست

 .عزیز جنیِ اومدی خوش خودت یخونه و توسکانی به-

 !من روبروی زن به نه خورد،می ساله چند و بیست دخترهای به بیشتر که دلنشین و لطیف آوایی

 !ممنونم...آ-

 .هستم اولگا من: زن

 :میگم مودبانه و کنممی خم سر کمی

  .خانم بینمتون،می که خوشحالم-

 جذابش و لوند حرکات به میشم مات من و زنهمی کنار رو پیشونیش روی موهای دست با. خندهمی ملیح

 !شدنمسخ این و من از بود بعید و

 .کنی صدام اولگا تونیمی عزیز، جنی نده خجالتم اوه،: اولگا

 :میدم تکون سر قبل از ترمطمئن بار این و میدم خودم به تکونی ریز

 .حتما-

 .بینممی اولگا و خودم روی مشتاقانه رو پدر نگاه و گردونممی بر سر. پیچهمی کمرم دور دستی

 اولگا؟ نه مگه زیباست، دخترم: پدر
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 :زنهمی رضایت روی از لبخندی سپس و کنهمی نگاهم متمرکز و خیره اولگا

 .ایهالعادهفوق و زیبا دختر جنی البته،-

 .میده تکون حرفش تاکید و تایید عنوان به سری و خورهمی چرخ تنم روی نگاهش باز

 .نذاشته کم تو زیبایی وصف در پدرت عزیزم! نقصهبی نهایتبی بگم باید واقع در: اولگا

 :زنممی هردوشون به شرمگینی لبخند

 .ندید خجالتم لطفاً بودم، نشنیده جا یه تعریف همه این وقتهیچ اوه،-

 .خندندمی آروم هردو

  .زدممی حرف ازش که زیرکیه و باهوش شاگرد همون اولگا: پدر

 .فشارممی قبل از ترحرارت پر رو دستش میشه، ترپررنگ کمی لبخندم

 .بینمتونمی نزدیک از که خوشحالم بود، کرده تعریف هاتونتوانایی و شما از بابا-

 .بودم تو سال و سن هم نوجوون دختر یه که زمانی از درست بودم، جراحی عاشق همیشه من: اولگا

 شناختید؟می رو مادرم شما پس-

 متعجب اومد، وجود به که عجیبی جو دیدن با. کنهمی نگاهم خاموش و میشه عوض نگاهش رنگ ایلحظه

 آورخفقان سکوت این شنتیجه و باشم آورده زبون به رو ایممنوعه حرف که انگار پره؛می باال ابروهام

 سری با و صدابی هم اولگا و کنهمی هدایت خونه سمت به رو من و میده خودش به تکونی پدر. بود

 .دارهبرمی قدم سرمون پشت متفکر و فروافتاده
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 .کنیم صحبت تونیممی هم خونه تو خونه، داخل بریم بهتره! هی: پدر

 داخل هب دست با نشسته، نگاهش تو که برقی و دلنشین لبخند با و کشهمی عقب کمی و کنهمی باز رو در

 .کنهمی اشاره خونه

 سرپایی؟ هنوز طورچه باره،می خستگی صورتت از. دخترم داخل بفرما-

 دلپذیری گرمای و میشم خونه وارد اولگا و پدر از جلوتر حرف،بی. اندازممی باال ایشونه و خندممی تنها

 هاملب روی دلپذیری لبخند و فرستممی وجودم اعماق به لذت با رو زندگی بوی. گیرهمی بر در رو صورتم

 رارق پذیرایی وسط در که راحتی مبلِ به سپس و تیره هایپارکت به رنگکرم دیوارهای از نگاهم. شینهمی

 سرخرنگی شربت پارچ و رنگ و آبخوش هایمیوه اقسام و انواع از بود پر میز روی. میشه کشیده داشت

 در بزرگ گلدون چند و بود نصب دیوارها روی قدیمی و زیبا هایقاب. زدمی چشمک کنارشون در هم

 ورودی در نزدیک جاکفشی روی رو رنگشتیره ژاکت پدر. بودن گرفته قرار پذیرایی یگوشه گوشه

 .ایستهمی کنارم در و ذارهمی

  .جنی باشه تسلیقه مطابق امیدوارم خونه، از اینم-

 دمتق از که هاستسال بود مشخص بود، رفته کار به خونه وسایل چیدن تو که ایسلیقه و زیبایی کنار در

 .افزودمی خونه جذابیتِ به قدمت این و گذرهمی خونه این

 :کنممی زمزمه آروم

  !جالبه و زیبا واقعا... واقعا جااین-
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 و بود چوب جنس از هاپنجره چارچوبِ. کشممی سرک خونه از بیرون به پنجره از و میرم جلوتر کمی

 .دید رو درش ریزِ هایترک شدمی

 !قدیمیه خیلی خونه این-

  .نیست قدیمی واشنگتون تو سفید کاخ یاندازه به: پدر

 داشت قرار پذیرایی یگوشه در بزرگی چوبی میز. اندازممی میز روی هایکتاب به نگاهی و خندممی آروم

 انگشت سر با. خوردهترک هاییمجسمه و قدیمی و بزرگ هایکتاب اقسام و انواع از بود پر که

 .کنممی لمس رو میز روی هایمجسمه

 .گذرهمی ساختنش از سال چند نیست معلوم-

 که؟ دونیمی نیست، روم امپراطوری دوران ساختِ ایتالیا هایخونه یهمه: پدر

 ایدیگه خوب حس یه هاخونه این تو آدم. گذشته قدمتش از هاستسال که امهاییخونه عاشق من-

 .میده زندگی بوی قدمت این داره،

 :میدم ادامه لبخند با و کنممی اشاره هامجسمه به

 !جاتهعتیقه کلکسیون جااین! بابا اوه. قدیمیه هم هااون حتی-

 .میشم میخکوب جام سر بود، شده نصب دیوار روی تنهایی به که زیبایی و بزرگ عکس قاب دیدن با

 :کنممی زمزمه زدههیجان. گیرنمی شکل ذهنم تو گذشته از هاییصحنه و کنممی نگاهی خیره

 !...قاب این! قاب این واو! اوه-
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 با زن و مرد چند تصویر قاب. کنممی نگاهش مشتاقانه و ایستممی جلوش دارم،برمی قدم سمتش به

 تا دور. بودن عبادت مشغول دریاچه داخل که هاشنل به وصل قرمزرنگِ هایکاله و سفید بلندِ هایشنل

 باهاش اگه حال عین در و زیبا تصویری. بود برگرفته در زیبایی و سرسبز هایدرخت رو عکس دور

 شبیننده دل به نامحسوسی ترس زیباییش و قاب این! بود برانگیزوحشت باشی، داشته کاملی آشنایی

 .انداختمی

 .بتهاست یدریاچه جااین... جااین-

 .میشه دیوار روی قاب تماشای محو من مثل و ایستهمی کنارم متفکر و جیب به دست پدر

 شنیدی؟ دریاچه این یدرباره کی از! خوبه خیلی اطالعاتت: پدر

 :کنممی زمزمه آهسته پدر سوال به توجهبی. خورهمی چرخ تصویر روی نگاهم کنجکاوانه

 باشن؟ هاآتروسن باید هااون. گفتم درست پس-

 :گفت و کرد راست و چپ سری میلبی کمی پدر

 .انتزاعی هنرمندهای بگیم بهشون بذار-

 :کنممی نگاهش سوالی

  چی؟-

 .کردنمی پا به مذهبی مراسم نوع یه بتها یدریاچه کنار در هاآتروسن-

 !؟«مذهبی مراسم» گفتمی اتفاقات اون به پدر. میشه جمع کمی صورتم
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 :میگم و کنممی نگاهش معترض

 بهتره کنم، حذف تونجمله از رو «مذهب» یکلمه میدم ترجیح مذهبیه؟ مراسمِ هاآدم کردنقربانی-

 ...هاآدم مرگ و داشتند؛ خاصی عقاید و افکار رسومات، که گروهی گفت

 !نه-

 پافشاری خودش عقاید روی میده ترجیح و گردهبرنمی زنه،می که حرفی از وقتهیچ پدر خندم؛می آروم

  .باشه اشتباه اگر حتی کنه،

 .بودن انسانی یپیشرفته تمدن یه هااون-

 ونرسوماتش با که ایحرفه قاتل یه و بودن؛ واقعی انسان ضد یه هااون. نیست صحیح نظریه این! بابا اوه،-

 .داشته خاصی هماهنگی

 .هست دختر و پدر بین متفاوت عقاید قدرچه و-

 :کنهمی عوض رو بحث و زنهمی مشونه به ایضربه میده، تکون تاسف روی از سری خنده با

 و بخواب برو. هست زیاد وقت همدیگه کردنقانع و کردنبحث برای جنی، کنی استراحت کمی بهتره-

 هم اب کمی و ببینی نزدیک از رو دریاچه تا میریم جنگل به دوتایی هم با شدی سرِحال وقتی صبح فردا

 .بزنیم حرف

 .میشم خیره برداشتهترک کمی و کاهیِ دیوار روی یگرفتهقاب تصویرِ به دوباره
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 اومدمی حساب به کردنشونعبادت از جزئی هاآدم کردنقربانی که افرادی بودن؛ عجیبی قوم هاآتروسن

 یکره روی بر کردنزندگی برای جایی ضعیف افراد ها،اون نظر به. داشتن عقایدشون روی خاصی تاکید و

 هایدست به. کردنمی دعوت مرگ به دردها ترینفجیع با رو هاشونقربانی اکثر و نداشتن خاکی

 برام مادرم بودم سنکم خیلی وقتی رو اطالعات این که میاد یادم و میشم خیره تصویر تو شونخونی

 به و کشممی آهی. کرده خودش جایگزین رو پدر رفتنش، با االن و شناسمباستان مادر بود؛ کرده بازگو

 :گردمبرمی پدر سمت

 کنی؟ راهنمایی اتاقم به رو من تونیمی بابا، البته-

 .کنهمی نثارم «شیطونی» لب زیر و کشهمی رو لپم

 بین زا رو اتاقت بدونی باید تو و هستن قفل بیشترشون که داره زیادی هایاتاق جااین جنی، بیا دنبالم-

 .داشته تعلق پرجمعیتی یخانواده به گذشته در خونه این انگار. بدی تشخیص هااون

. دوزممی راهرو آخر به رو نگاهم مردد و میشم جمع خودم تو کمی. گذریممی تاریکی نسبتاً راهروی از

 !عجایب این از عضوی هم خونه این و بودن عجیب کمی و تودرتو همیشه قدیمی هایخونه

 !میشه بیدار درش ماجراجویی و هیجان حس آدم ترسناک، و قدیمیه واقعاً جااین اوه،-

 نه؟ ها،فیلم مثل درست -

 :اندازممی پدر بازوی دور رو دستم و خندم می

 مبود که شهر. شده تنگ ماجراجوبودن برای دلم بگم باید خونه پشت جنگلِ و خونه این وجود با. شاید-

  .بودن هامدوست پیش اوقات گاهی و بود رفتن کافه یه درس از غیر تفریحم تنها
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 :کنممی زمزمه دلتنگی حس از مملو و آروم و میشه حسرت از پر لحنم

 شادی و هیجان از سرشار همیشه مامان وجود با. بردمی دیدنی جاهای رو من همیشه مامان هاوقتاون-

 .بودم

 :زنهمی لب آروم خودم مثل طوالنی، مکث از بعد پدر

 برای دلش هم مادرت مطمئناً شده، تنگ براش دلت که مطمئنم. میریم کلیسا قبرستان به هم روز یه-

 .شده تنگ دخترش تنها دیدن

 وجودم تو رو مامان من. نداره معنا من برای دلتنگی پس دارم، جا قلبت تو من گفتمی همیشه مامان-

  .کنممی حس

 هایچشم تو وضوح به شدمی رو غم بود، ناراحتی حس از پر پدر صورت. ایستیممی رنگیکرم در پشت

 .کرد حس شتیره

 .باشه بخشرضایت مسلیقه امیدوارم کردم، آماده برات رو جااین من -

 مدک تخت، یه که وجوریجمع و کوچیک اتاق. میشم اتاق وارد بلند قدمی با و کشممی پایین رو دستگیره

 درست تخت. اندازممی باال ابرویی متفکر و سینه به دست. بود داده جا خودش تو رو صندلی و میز یه و

 و تخت روبروی بزرگی و قدی یآینه شد،می باز جنگل طرف به اتاق یپنجره و داشت قرار پنجره زیر در

 و کوچک یکتابخونه و بودن گرفته قرار هااون مخالف سمت میز و کمد بود، شده نصب دیوار روی بر

 نارک اندازم،می هاکتاب به نگاهی و میرم جلو. بود گرفته قرار کور ینقطه تو و اتاق یگوشه هم پرکتابی
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 تر بل شوق با و میشه شکوفا مچهره ها،کتاب تِم دیدن با. گیرممی دست به کتابی و شینممی کتابخونه

 :میگم خندون و کنممی

 .بابا بود یادت که ممنون رمانم، هایکتاب عاشق من-

. شدممین سیر تکراریش و دوباره خوندن از که هاییهکتاب از یکی برونته جین اِمیلی از بادگیر هایبلندی

 سرانجام آخر در و زدمی پرسه ارنشاو کاترین و کلیف هیث بین که انگیزیغم و آتشین عشق روایت

 وجودش تو که انتقامی و کرد هیث وجود پذیرای رو درد کاترین، مرگ با و نداشت همراه به خوشی

 دو ابدی عشق زیبایی به نویسنده ولی نشد؛ تموم خوشی به عشقشون سرانجام هرچند. شد ورشعله

 و توصیفات از و بخونه رو کتاب بارها و بارها داشت دوست خواننده و بود آورده برگ روی رو انسان

 .ببره لذت زیباش هاینوشته

 :کنممی تکرار بیشتری شوق با

 .بود زیبایی و جالب سوپرایز. کردی خوشحالم خیلی بابا، ممنون-

 .دیدم تدارک برات خوبی سرگرمی که خوشحالم میره، سر تحوصله اوقات گاهی جااین-

 قدی و ظریف یجثه این با من. کشمشمی آغوش در و میرم سمتش به و ذارممی زمین روی رو هاکتاب

 با درپ. بکشم آغوش به رو پدر پهن و بزرگ هیکل کردممی سعی بود، ترکوتاه خیلی قدبلندم پدرِ از که

 :کنهمی حلقه هامشونه دور رو دستش و خندهمی سعیم دیدن

 .پس شو خیالبی رو هاکتاب فعالً کنی، استراحت اول بهتره. جنی بسه شیطونی-

 :میگم ناز از پر و آهسته و خندممی ریز
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 .زیبات یسلیقه خاطربه هم و هاکتاب خاطربه هم بابا، ممنون-

 .کنهمی نوازش رو موهام و نشونهمی سرم روی ایـوسه بـ

 مدک تو رو وسایلت و هالباس شدی بیدار که صبح و بخوابی فعالً بهتره. گذاشتم تخت روی رو تکوله -

 .عزیز جنی خیربهشب. بچینی

 :پاشممی روش به لبخندی

 .بابا خیربه شب-

 شمکمی خستگی سر از «پوفی. »میرم پنجره سمت به آهسته و میشه جمع لبم روی از لبخند رفتنش با

 زیبایی نقش مقابلم تصویر. کنممی نگاه جنگل به. ذارهمی اتاق به پا مالیمی نسیم. کنممی باز رو پنجره و

 انگار جنگل و دراومده خون رنگ به آسمون و بود کردنغروب حال در خورشید بود؛ زیبایی آفرینش از

 زیر رو دستم و کشممی دراز تخت روی و بندممی رو هامچشم. بشه پنهان درش خورشید که بود ایخونه

 .ذارممی سرم

 به دارم دوست. بود آرومی و خوب زن انگار هم اون خب...اولگا و زدمی لبخند پدر خوشحالم، خیلی من

 یدلشوره ولی میشه؛ درهم کمی هاماخم... ولی ذارم؛می سر پشت رو خوبی ماه دو یا یک بفهمونم خودم

 اعتقادم این و کن اعتماد ششمت حس به گفتمی همیشه بود، مادر وقتی. زنهمی چنگ رو دلم عجیبی

 .بود نفعم به زیادی کردنزندگی سال چند این تو
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 به اندکی سرمای و خوردمی چرخ اتاق تو پاییزی نسیم. بود دادنجوالن حال در مختلفی افکار ذهنم تو

 هامشونه تا رو ملحفه. میشم جمع خودم تو کمی بسته چشم. انداخت لرزش به رو تنم و کرد نفوذ جانم

 .گیرهمی بر در رو مغشوشم افکار عمیقی خواب و کشممی باال

*** 

 اومد،می گوشم کنار از انگار صدا. بود خواب مغزم هنوز. کنممی باز رو هامپلک چیزی کوبیدن صدای با

 چشم خمار. کنممی روشن رو تخت کنار خواب چراغ و میشم خیزنیم کمی. زدمی نبض گوشم زیر درست

 داشت قصد که میشه خیره رنگیسبز و کوچیک یپرنده روی سرم، باالی به نگاهم و چرخونممی

 تخت روی و مالممی دست با رو هامچشم. بشکونه رنگشخوش و کوچیک نوک با رو پنجره یشیشه

 پرنده. بود گرفته خودش به رنگ کمی ماه نور کمک با تنها فضا و بود نشده روشن هوا هنوز. شینممی

 به هم سر پشت رنگش،سرخ و کوچیک نوک با و بود نشسته پنجره به شده نصب آهنی یمیله روی

 .زدمی ضربه شیشه

 رد زیبای موجود اون به و دربیام آلودگیخواب حالت از تا زنممی پلک متوالی بار چند کشممی ایخمیازه

 آروم باالخره شدنم ترنزدیک با. میشم نزدیک بهش صدابی و آروم زانو دو. میشم خیره تقال حال

 و کوچیک ایپرنده. میشم تماشاش محو سکوت در و گیرممی آروم سمتم، به شتوجه دیدن با. گیرهمی

 هساخت زیبا مخلوق یه ازش رنگش،مشکی ایدکمه هایچشم و رنگسرخ نوک با تنش پَرهای سبزی زیبا؛

 یسع و میده حرکتی رو کوچیکش پاهای که بینممی و میشم ترنزدیک کمی بودنش آروم از متعجب. بود

 بیشتر انگار کرد،می مزدهحیرت این و نداشت؛ ترسی من از. بگذره مقابلش یشیشه از که داره این بر

 و کنهمی حرکت حرکتم، هر با پرنده سر و میدم قرار شیشه روی مقابلش رو انگشتم. بود کنجکاو

 ارهاش انگشت سر با. شینهمی لبم کنج محوی لبخند. کنهمی دنبال رو انگشتم رنگششب هایایدکمه
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 ازب و خندممی آروم. پیچهمی گوشم تو دیگه ایضربه یصدا متقابالً که زنممی شیشه به آرومی یضربه

 که کنممی خم کمی سمتش به رو سرم. شینهمی شیشه روی کوچولوش نوک بندشپشت و دیگه یضربه

 روی از رو انگشتم. بودم حیرت در باهوشی همه این از. میاد ترنزدیک و چرخهمی صورتم تو نگاهش

 وقتی و کنهمی حرکت انگشتم همراه پرنده کوچولوی سر و دممی سُر دیگه سمت به سمتی از شیشه

 ومآر و کنممی تر رو لبم. میاره در خودش از صدایی و چرخهمی سمتم به باز بینه،نمی من جانب از تکونی

 :کنممی زمزمه

 !باهوشی و زیبا کوچولوی چه-

 رو شخود. میشه بلند میله روی از و میده کوچیکش هایبال به تکونی و زنهمی شیشه به ایدیگه یضربه

 هایاستخون کنممی حس هاضربه با. میاره در خودش از صدایی و رسونهمی مشیشه به چسبیده دست به

 :دوزممی بهش رو متحیرم هایچشم. پاشهمی هم از کوچیکش

 داشتنی؟دوست کوچولوی چته تو! هی-

 نگلج سمت به آسمون تو پرنده بعد ایثانیه و شنوممی ازش ظریفی جیغ. میره پنجره قفل به که دستم

 دست. کنممی نگاه رفتنش به شدهخشک طورهمون. میشه گم هادرخت از انبوهی بین و درمیاد پرواز به

 .کشممی مریخته هم به موهای میون رو دستم زدهشگفت و میارم پایین رو مشدهخشک

 فسقل! دستم از فرارکردنش به نه و بشه یکی شیشه با خواستمی که زدنشنوک همه اون به نه-

  !کوچولو

. بودم نکرده جاجابه رو هاموسایل هنوز. چرخممی بزرگم یکوله سمت به و خندممی گلو تو و آروم

 خوابم کمبود کنممی حس هم هنوز و رفتم عمیقی خواب به خستگی از گذاشتم بالش رو سر تا دیشب
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 کتتک و شینممی زمین روی مکوله کنار و بندممی سر باالی کش با رو بلندم موهای. بود نشده جبران

 همراه به که وسایلی و هالباس خودم، خاص دقت با. کشممی بیرون کیفم تو از رو هاموسایل و لباس

 آماده یکتابخونه تو دیگه هایکتاب کنارِ یکییکی رو هاکتاب. میدم جا کمد و کشوها تو و اتاق تو آوردم،

 هایرهخاط از پر کتابی. مونهمی خیره محبوبم کتاب به نگاهم کتاب، آخرین گذاشتن با و میدم قرار مشده

. میاد باال گلوم از دلتنگی سر از آهی. گرفتمی آغوشم در خالص عشقی با که مهر پر هاییدست و دور

 نم برای دلش خداوند کاش. دیدنت دوباره بود زدنیپلک به کاش نبودن، گذر زود قدراین هاخوشی کاش

 ...کاش. گرفتنمی تنها منِ از رو مادرم و سوختمی

 سر هاشبرگه الیالبه از مادر عکس. کنممی باز و ذارممی زانوهام روی رو کتاب و میدم تکیه تخت به

 صورتم جلوی و دارمبرمی رو عکس مادرم، خدادادی هایزیبایی محو. افتهمی زمین روی و خورهمی

 .زنممی تصویر تو واقعیِ لبخندِ به تبسمی. گیرممی

 .مامان خونه اومدم من-

 و ملیح صورت سرانگشت با و گیرممی صورتم جلوی ارزشمند و ظریف شیء یه مثل رو مامان عکس

 :زنممی پچ آروم و کنممی نوازش رو خندونش

 از سرسبزش، و قشنگ حیاط از کردی؛می تعریف ازش همیشه که امایخونه تو االن من مامان،-

 یخونه داشتی، رو داشتنش آرزوی همیشه که امجایی االن من مامان،. داشتی ازش که دوری هایخاطره

 .آرزوهات

 رخ به رو بودنش اصیل و ریشه که رنگآبی هایچشم روشنش، و براق هایچشم به میدم سُر رو نگاهم

 .بود لبریز هاشچشم از که نوازشی و ناز و کشیدمی همه
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  ...تو و ذاشتممی پات رو سر راحت خیال با من و نشستیمی کنارم وقتاون مامانم، بودی جااین کاش-

 :میدم ادامه وارزمزمه و کشممی آهی

 دوباره برای هاستسال که هاییداستان همون از گفتی،می همیشگیت هاینداستا از برام تو و-

. گفتیمی برام قشنگ هایداستان عالمه یه و کردیمی نوازش رو موهام و بودی کاش. متشنه شنیدنشون

 .ردنک نوازشم کسهیچ نگفت، قصه من برای کسهیچ تو از بعد. مامان شده تنگ شنیدن قصه برای دلم

  :زنممی تلخی لبخند

  .نداشت دوستم تو یاندازه به کسهیچ-

 مداد عزیزم مامانِ به آخر یدفعه که قولی من و بچکه هامگونه روی اشکی قطره مبادا تا گیرممی باال سر

 .مادرش مراقب و باشم قوی گرفت قول من از رفتمی داشت وقتی مامان. بشکنم

 هک شد چی! خندیدیمی برام! بودی سالم تو... تو رو، رفتنت نمیشه باورم اصالً رفتی؟ که شد چی مامان-

 .شدم تنها تو از بعد من نبودی؟ من نگران چرا رفتی؟

 :خندممی بغض از پر و کنممی مکثی

 ...تنها خیلی-

 و گرفتممی بهونه. داشت زیباش صورت پهنای به لبخندی و بود نشسته زانو دو روی برومرو مامان»

 :زدم نق پراشکم هایچشم میون. کرد باز برام رو گرمش آغوش مامان

 .ببرید خودتون با منم-
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 یک ورای رو پدر چرا نفهمیدم قتوهیچ. کشید موهام روی دستی و نشست پا دو روی کنارمون پدر

 .داشت تفاوت دنیا دنیا برام هامکودکی همون از. دونستممی «پدر»

 .گردیمبرمی زودی ما. نکن اذیت رو بزرگمامان جنی، باش خوبی دختر: پدر

 :کنممی بغض

  !ها گردیدبرمی زود میشه، تنگ براتون دلم-

  :دوزهمی بهم رو رنگشآسمونی هایچشم و خندهمی لطیف و نرم مامان

 .دلم عزیز باش منتظرمون. زود خیلی جنی، گردیمبرمی زود-

 :زنممی غر

  برید؟نمی خودتون با رو من چرا اصالً-

 :کنممی التماس

 .باشم خوبی دختر میدم قول-

 .گردنبرمی قشنگ و خوب سورپرایز یه با و میرن بابا و مامان من، غرغروی دختر: مامان

 :زنهمی مزده یخ یگونه روی ایـوسه بـ و خندهمی مادر. کشممی تقال از دست و زنهمی برق هامچشم

  «.مامان قشنگِ داشت خواهی دوستش باش مطمئن-



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر شیرشاهی.ف | کن باور مرا مرگ فیکشن فن رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 36 

 برای رو بلندم موهای که دستی و آخر نوازش و لطافت میشه، تکرار ذهنم تو بارها آخر یـوسه بـ اون

 خیز پنجره سمت به و میام بیرون گذشته از دادنش، گاز و ماشین شدنروشن با. کرد لمس بار آخرین

 هم تو هاماخم. میشه تردور خونه از لحظه هر که بینممی رو پدر ماشین و چسبممی شیشه به. دارمبرمی

 در رفت؟ بیرون خونه از چرا پدر صبح، از موقع این و میشه آفتاب طلوع یخیره نگاهم و میشه کشیده

 .بود داده رو بتها رود دیدن و جنگل تو وگذارگشت قول من به گذشته شب که صورتی

 یکی دوتا هاپله از عجله با دست به کتاب و پیچوندم گردنم دور شالی و کرده تن به تریگرم پیراهن

 ویر افتاده خطوط کنممی سعی و ایستممی هاپله کنار رنگی،تیره در کنار اولگا دیدن با. میرم پایین

 بین زا متفکرش یقیافه دیدنم با. گردهبرمی سمتم به و کنهمی قفل رو در اولگا. کنم محو رو پیشونیم

. ودب کرده کور رو ذوقم کمی پدر رفتن. زنممی لبخند رنگکم. شینهمی هاشلب روی شادی لبخند و میره

 .بزنه بود داده بهم که قولی زیر روز اولین نداشتم دوست

 .اولگا خیربه صبح-

 به و رفتنش راه طرز به که کردمی وادارم داشت،می بر سمتم به که قدمی هر! بود طناز قدرچه زن این

 مچونه کنارِ خطوط تا مگونه روی از وارنوازش و شینهمی مگونه روی دستش. کنم دقت لبخندش ینحوه

 .میشه کشیده

 نشدی؟ که اذیت خوابیدی؟ خوب عزیز، جنیِ خیربه هم تو صبح -

 غروب و طلوع و جنگل اتاقم توی از تونممی راحتی به و دارم خوبی اتاق نشدم، اذیت نه. ممنون بله،-

 .کنم تماشا رو خورشید

  .کنهمی روشنش و میره پنجره کنار سماور سمت به
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 .داد خرج به وسواس و بود مشتاق خیلی اتاقت کردنآماده برای جان. داشتی دوست رو اتاقت پس -

 .میشه ترپررنگ لبخندم

 .رسونهمی سرانجام به اعالء حد به رو اون بده، انجام کاری خوادمی وقت هر بابا البته،-

 :خندممی آروم

 .رو قدیمیش هایکتاب مخصوصاً دارم؛ دوست رو کتابش هایقفسه قسمت بیشتر من-

*** 

 است شده ومنتشر ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 

*** 

 :میگه وارنوازش و کنهمی نثارم پرشوقی نگاهنیم اولگا

 از پر و رمانتیک هایکتاب مخصوصاً بود؛ عالیقم از یکی کتاب خوندن بودم، تو سن به وقتی هم من-

 همیشه و نمیشم سیر خوندش از وقتهیچ که هاییهکتاب از یکی رفته باد بر. گداز و پرسوز هایعشق

 عزیزم؟ داری دوست چی صبحونه. کنممی درکت. داره جذابیت برام

 گلدون چند مشغولِ رو خودم. شینممی آشپزخونه وسط قدیمی و چوبی هایصندلی از یکی روی

 :میگم آروم و کنممی میز روی کاکتوس کوچیک

 .نداره فرقی من برای-
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 .بیاد خوشت امیدوارم بخوریم، خونگی املت امروز بهتره پس-

 خورشید نور. زنهمی گره هم به و برهمی باال سمت به رو پرده اولگا. شینهمی لبم روی خفیفی تبسم

 ایدیگه صندلی روی حرفبی. کنهمی اذیت رو هامچشم و تابهمی بودم نشسته که جایی به مستقیم

 هخیر کمی و ذارهمی میز روی لیوان دو اولگا. میشم مشغول ظریفم و بلند هایناخن با باراین و شینممی

 :کنهمی نگاهم

 گفتمی همیشه. ببینمت نزدیک از زودتر داشتم دوست خیلی. گفتمی تو هایزیبایی از همیشه جان-

 .داری پدرت به عجیبی شباهت تو منه، دوم ینسخه جنی

 .هستم بابا یدخترونه ورژن من زیاده، خیلی شباهت این میگن همه بله. داره لطف من به بابا-

 جااین یروزمره اتفاقات از و داد آب رو آشپزخونه میز روی کوچیک هایگل اولگا صبحونه، شدنآماده تا

 در هاستسال بهشون رسیدن برای که آرزوهایی از و جااین در زندگی و هوا و آب از کرد؛ صحبت کمی

 :پرسممی مردد طوالنی، مکثِ از بعد و کنممی جابهجا هامانگشت میون رو چای لیوان. تالشه

 .باشه من کنار امروز بود قرار کجاست؟ بابا...آم-

  .نکردی میل رو تصبحونه هنوز تو عزیزم-

 :زنممی ملیحی لبخند و اندازممی نگاهی میز به

 .کنهمی کفایت من یمعده برای لقمه دو همین ندارم، پرخوری به عادت من-

 :میگه و کنهمی نگاهم متعجب اولگا
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 خوری؟می غذا طورهمین همیشه. خوردی کم خیلی ولی-

  .بشه سیر شکمم که خورممی غذا جایی تا همیشه-

 :کنممی تکرار رو سوالم باز بینم،می رو سکوتش وقتی

 رفته؟ جایی بابا اولگا،-

 :میگه لبش روی زیبای لبخند همون با و میاره باال رو سرش

 .آرتزو تا رفت سر یه جان-

 .اندازنمی چین پیشونیم روی کمی هاماخم باز ولی بودم؛ دیده رو رفتنش کهاین با

 رو دریاچه میریم هم با که گفت جنگل، برهمی رو من صبح امروز که داد قول بهم دیشب بابا اوه،-

  ...و بینیممی

 :کنممی زمزمه ترناامید

 رفت؟ چرا-

 :کنهمی نثارم مهربونی لبخند

 تنگرف تماس باهاش صبح. بره شهر به شد مجبور جان. بگم باید چی دونمنمی عزیزم، متاسفم واقعاً! اوه-

 .کنه شرکت مهمی یجلسه تو تحقیقاتش برای تا بره شهر به شد مجبور اون و

 اولگا. بود رفته شهر به تحقیقاتش خاطربه بابا. میدم تکون هاشحرف تایید عنوان به رو سرم آروم

 :میده فشار کمی و ذارهمی امشونه روی رو دستش
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 عزیزم؟ متوجهی. بره که شد مجبور جنی، بزنه قولش زیر نداشت قصد جان-

 :کنممی نگاهش مطمئن و زنممی لبخند

  .بله-

 :میگم و زنممی کنار صورتم از رو بلندم موهای

 .کنم بر و دور این به نگاهی تنهایی خودم باید انگار پس-

 .میشم بلند جا از و کنممی نگاه شده سرد چای به

 خوری؟نمی رو چاییت! جنی کجا -

 دمق سالن سمت به و زنممی لبخند. دارمبرمی میز روی از رو کتاب و پیچممی گردنم دور بیشتر رو شالم

 :دارممی بر

 .خورممی دیگه یدفعه شده، سرد چایی-

 :میشه خیزنیم کمی صندلی روی از اولگا

 .عزیزم بخوری صبحونه کمی باید تو ولی-

. داشت اخم کمی و کردمی نگاهم خیره کنم،می نگاهش و چرخممی سکوت در. ایستممی جام سرِ

 :میگم دستوریش لحن به توجهبی

 .اولگا ممنونم. ندارم تعارف هم شما با و نیستم گرسنه-
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 .کنه بیمارت جااین هوای و آب ندارم دوست نگرانتم؛ فقط من عزیز، جنی اوه -

 :زنممی کمرنگی لبخند

 .باشم خودم مراقب بیشتر کنممی سعی اولگا، ممنونم-

 :پرهمی جا از که بردارم قدمی خواستم باز

 .عزیزم کن صبر-

 :کنهمی باز رو کشویی و میره داشت قرار یخچال کنار که کمدی سمت به

 .کرده تجویز برات رو داروها این پدرت-

 .گیرهمی سمتم به و کنهمی جدا نوارشون از رو کپسول دوتا سریع و کشهمی بیرون رو رنگی جعبه دو

 .کنممی نگاه رفتارهاش به مات کمی و متعجب

 .عزیزم بخورشون -

 :پرسممی کنجکاو. کنممی نگاه دستش توی آبیِ و سبز رنگ دو کپسول دو به

 .بخورم دارو که نیستم مریض من هستن؟ چی داروها این-

 مریضی به ربطی بدمشون؛ بهت حتماً گفت صبح پدرت که هستن غذایی هایمکمل و ویتامین هااین -

 .شده تجویز ضعیفت یبنیه برای بیشتر نداره،

 :گیرممی دستش از رو داروها
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 !منه نگران قدراین بابا چرا دونمنمی-

 کنه جبران داره دوست االن و بوده دور ازت که هاستسال اون باشی، سالم و قوی تو خوادمی پدرت-

 .بوده همین روش پیش راهِ تنها شاید و جنی

 :خندهمی آروم

 .کنه کمک اطرافیانش به داره دوست داروهاش تجویز با همیشه که؟ شناسیشمی-

 ور اطرافیانش هوای همیشه ولی بود؛ کشیده کنار طبابت از کهاین با پدر گفت،می راست. زنممی لبخند

 .داشت

 .بود مادربزرگ و من نگران همیشه پدر درسته،-

 :میدم ادامه و خندممی آروم

 .شنیدمی ازش که غرهایی و مادربزرگ هایمخالفت وجود با حتی-

 معدهم به رو کپسول دو لذت با م،سالمتی بابت پدر نگرانی شنیدن با و گیرممی دستش از رو آب لیوان

 .کارهمی مگونه روی ایـوسه بـ و گیرهمی ازم رو لیوان. کنممی دعوت

 .باش هانزدیکی همین عزیزم، باش خودت مراقب -

 عمیقی نفس تابه،می صورتم به که خورشید نور. میام بیرون خونه از و کنممی سرسری خداحافظی

 وت هم اون صبحگاهی رویپیاده یه و شدن بیدار زود صبح مثل چیزهیچ. بندممی چشم لذت با و کشممی

 اهپرنده و پیچیدمی هادرخت الیبهال مالیمی نسیم. گذرممی برگبی هایدرخت بین از. نیست جنگل
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 تعریف مادر که زیبایی و سرسبزی از فصل این تو. کردنمی کوچ دیگه درخت به درختی از گروهی

. دادنمی بهم خوبی حس پاهام زیر خشخش با پاییزی زردِ هایبرگ جاش به ولی نبود؛ خبری کردمی

 یدرباره مطمئناً بیاد، خونه به پدر که وقت هر. رسیدمی گوش به هانزدیکی همین از آب شرشر صدای

 آرومآروم رو کمی سرازیری و پرممی ایشده بریده درخت روی از. زنهمی حرف باهام بتها یدریاچه

 یزمینه در تحقیق و مطالعه صرف رو وقتش تمام گذاشت، کنار رو طبابت که زمانی از پدر. میرم پایین

 خوابیده رازهایی کشف عاشق پدر. کرد بود، خوابیده درش که رمزهایی و راز و شناسیباستان ناحیه این

 و هاداستان مورد در که دونممی. کشهنمی کارش از دست وقتهیچ دونممی و خلقته جهان در

 لبخندی. بتهاست یدریاچه کشف دنبال که مدتیه و شده حساس میگن منطقه این از که هاییافسانه

 اوقات گاهی. کشهمی خودش طرف به رو نگاهم و گذرهمی کنارم از ایپرنده. شینهمی لبم روی

 مطلوب و خوشایند همیشه که رویاهایی بینم؛می خیاالتم تو رو میشد تعریف برام که هاییداستان

 .چرخهنمی هاانسان ما مراد وفق بر زندگی گاهی که طورهمون نیستن،

 گوشم به آب قلقل صدای. میشه روشن مچهره کنه،می برخورد صورتم به که دارینم هوای حس با

 !بتها یدریاچه. دوممی رومروبه سرباالیی سمت به. رسهمی

 یزندگ و افتنمی زمین روی به زندگی، درخت هایپیچک روی به خوردنشون سر با ها،برگ رنگ تغییر با

. میشه منتهی شاد یقهقهه به که ایخنده خندم،می آروم. رسممی دریاچه به. کننمی عوض مرگ با رو

 یه با و افتنمی زمین روی بر و میشن جدا درختان یشاخه از هابرگ. میان در صدا به پام زیر هابرگ

 تو که هاییبرگ از رو نگاهم. میشن ناپدید و برنمی پناه هاپیچک درون به زمین سرمای از ناگهانی، پرواز

 !روح یک شدن ناپدید مثل درست کنم؛می شونحواله پوزخندی و گیرممی رقصیدنمی هوا



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر شیرشاهی.ف | کن باور مرا مرگ فیکشن فن رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 44 

 عورش و ـختـ لـ هایشاخه زیر. داشت قرار دریاچه کنار بلند هایشاخه با کهنسالی و بزرگ درخت

 به هانزدیکی همین از آبشار صدای. میدن صدا خشخش زیرش در شده ریخته هایبرگ و شینممی

 تریبیش شهامت با تونستممی تا میومد اینجا به همراهم پدر کاش. نبود دیدم جلوی ولی رسید؛می گوشم

 رماد. ببینم چشم با رو بودم شنیده پیش هاسال که هاییگفته راحت، خیال با و برم فرو جنگل دل تو

 هاشبچگی بازی محل که خالی ایتنه با قدیمی و بزرگ بسیار درختی زد،می حرف رویا درختِ از همیشه

 درخت خالی یتنه تو ساعتی بود، دلخور زمان و زمین از و کردمی قهر که وقت هر گفتمی. بوده

 کردنش پیدا برای رو گروهی پدرش و بود رفته خوابش اونجا صبح خود تا هم باری یه و نشستمی

 افرادی و کردنمی زندگی تمدن از دور به که هاییآدم از پره جنگل تو گفتمی مادر. بودن فرستاده

 تروریستی هایگروهک کردمی فکر اون. پدر هایعقیده برخالف درست هستن، مهربان و زیرک

 :کنممی باز رو کتاب اول یصفحه. کننمی زندگی مخفیانه و کردن پنهون جنگل داخل رو خودشون

 احساس درختان یریشه زیر»

 اندگفته بدرود را مرگ کورها موش

 شده منجمد سرد هوای خاطربه ایپرنده

 «شده گرفتار درختی یبرهنه و خشک هایشاخه میان در و

 بیشتر لحظه هر که آبی و پام کنار خوره؛می سُر پاهام نزدیکی به کتاب روی متن از هامچشم چرخش

 یتو نیمه و نصف عروسک تصویر. میشم متعجب... و گیرهمی بر در رو زمین خشکی و کنهمی پیشروی

 کامالً عروسکی کنه؛می خودنمایی رود آبِ زیر از طالیی و بلند موهایی با عروسک سر. میشه حک ذهنم
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 هایمژه و بود بسته عروسک هایچشم. خریدمی برام اوقات گاهی مادر که هاییهمون از قدیمی،

 :زنممی غر. دادمی نشون طبیعی کامالً رو اون سفیدش، صورت روی شمصنوعی

 کنه؟ خراب رو زیبایی این به عروسک میاد دلش کی-

 میشم خم کمی. میشد دیده هاتَرَک الیالبه از سیاهی رنگ و بود برداشته ترک کمی صورتش چپ سمت

 وم عروسکِ سر حرکتی، با آب جریان. شینهمی مپیشونی روی اخمی. کنممی دراز سمتش به رو دستم و

 خودگذشتگی از کمی باید بهش دستیابی برای که طوری به کنه،می هدایت من از دورتر جایی رو طالیی

. سپردممی آب سرمای دست به رو خودم زانو هاینزدیکی تا رفته، سردی به رو هوای این تو و کردممی

 روی رو خودم قبل، از بیشتر ناراضی. نبود پذیرامکان هستم سرمایی که منی از خودگذشتگی از این

 :میارم کش خاکی زمین

  !نداره رو بعدش سرماخوردگی ارزش خیال،بی-

 باال ابرویی. میاد باال آب، سطح سمت به نرم و خورهمی تکونی داشت قرار که جایی از عروسک سر

 به تبدیل براقش و رنگی موهای که زمانی تا نگاهم و میشه دور کمکم آب جریان با عروسک. میندازم

 :کنممی زمزمه آروم خودم با. میشه کشیده همراهش میشه، مبهم اینقطه

 ...موهاش! بود واقعی کوچولوی آدم یه سر انگار-

 قطع حرفم گیره،می قرار هامچشم روی که هاییانگشت و صورتم پوست روی سردی دستِ برخورد با

 درست دست. بشم بلند زمین روی از سرعت به کنممی سعی و خورممی سختی تکون ترسیده، و میشه

 به شزدهیخ و کوچیک هایدست لمس با و کنممی خفه گلو تو رو خفیفم جیغ. بود گرفته رو دیدم جلوی

 .نداره مسینه تو جایی دیگه قلبم کنممی حس. افتممی تکاپو به صورتم روی
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 .باش آروم! هی-

 دختری دیدن با! ناآشنا و ضعیف صدایی چرخیدم، صدا سمت به و دادم هول سمتی به رو دست کتاب با

 ومآر کمی تنم لرزش و فرستم می بیرون به فشار با رو مشده حبس نفس بود، ایستاده سرم پشت که

. زنممی نفسنفس. کوبیدمی مسینه یقفسه به ناباور و تند هنوز ذارم،می قلبم روی رو دستم. گیرهمی

 نبود معلوم و بودم نیومده بیرون هاشدست سردی لمس و حالت اون از هنوز و بود شده یهویی چی همه

 که عصبانیت کمی و داشت لرزش کمی صدام بود؟ درآورده اینجا از سر طورچه رومروبه ناشناس حجم

 :بود متعجبم و نگران لحنِ قاطیِ

 ...اوف! بود؟ کاری چه این دختر! ترسوندی رو من مرگ حد سر تا! من خدای-

 روال به رو بازدمم و دم کنممی سعی و کشممی لرزونی نفس. بودم فوران حال در آتشفشان مثل درون از

 .برگردونم عادی

 :شینهمی دخترک یبرداشته ترک هایلب روی رنگیبی لبخند

 .بترسونم رو شما خواستمنمی من خانم، متاسفم-

 چرخ دخترک اوضاع روی نگاهم. میشه باز هامچشم تازه انگار و کشممی ایدیگه عمیق نفس هم باز

 پوشیده ای،پوسیده و سفید یپارچه با هاشچشم و داشت ایبیمارگونه و پریده رنگ صورت خوره؛می

 که پوششی تنها روی نگاهم. رقصیدمی هوا توی نسیم وزش با آزادانه رنگششب موهای و بود شده

 حتی دختر این. اومدمی پاش ساق روی تا اون بلندی که ایکهنه نسبتاً پیراهن خوره؛می چرخ داشت،

 اتفاقی چه ترسم،می کمی ظاهرش از! کلوخ و سنگ از پر جنگل این تو هم اون نداشت، پا به کفشی

 ایج کردمی سعی داشت، دست به که عصایی با و بود رنگبی رنگِبی هاشلب باشه؟ افتاده براش ممکنه
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 از وممل صدایی با و لرزهمی هاشلب. بود من سمت به سرش هنوز ولی کنه؛ انتخاب ایستادن برای مناسبی

 :میگه پشیمونی

 .کنم اذیت رو شما خواستمنمی من خانم خانم؟-

  :کنممی زمزمه خرابش حال و دخترک وضعیت دیدن از زدهبهت

  !اومدی؟ کجا از دیگه تو-

 .بود ترسیده من سکوت و حرکت از هم اون انگار و داشت لرز کمی صداش. میندازه باال ایشونه دخترک

 ...ببخشید -

 لبخند هاشچشم روی یپارچه دیدن با که بدم تحویلش لبخندی کنممی سعی و ذارممی هم رو چشم

 قورت رو دهنم آب! خورهمی نابینا دخترک این درد چه به لبخندم. میرم وا و میشه خشک منیمه و نصف

 :میدم

 .خوبه حالم نیست، مهم-

 :کنممی صدام قاطی خنده کمی و کنممی هاشدست لرزش به نگاهی

 .کردم رد رو خفیف یسکته یه تقریباً ولی-

 :میندازه پایین سر دخترک. خندممی و

 .بیام ترنزدیک شدم مجبور نشنیدید، ولی کردم صداتون بار چند. بترسونمتون خواستمنمی من-

 :میگم و میدم تکون نفی عالمت به هوا تو رو هامدست کنم، آرومش کنممی سعی
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 .خوبه حالم االن. شدی نزدیک تو که نبود حواسم من میگی، درست نه، نه،-

. بود شده خشک پاش هایانگشت روی خون کمی... و بود زخم کمی میندازم، شخاکی پاهای به نگاهی

 .بود شده گم بلندش پیراهن زیر و شده کشیده ساقش روی تا پاش انگشت روی از ملتهبی و قرمز خط

 :پرسممی متعجب و مردد و میندازم اطراف به نگاهی کنجکاو

  اینجا؟ اومدی تنها تو-

 :میرم سمتش به و میشم جاجابه کمی

 داره؟ اطالع مادرت اینجایی؟ تو دونهمی کسی-

 .خانم کنممی زندگی هابچه یبقیه با من-

  ها؟بچه-

 :شینهمی هاشلب رو آرومی تبسم و میده تکون تایید عنوان به سری

  .نداریم رو کسی ما. کنیممی زندگی هست شهر قدیمی بیمارستان تو که کوچیکی اتاقِ تو بله،-

  !اوه-

 لجنگ به داشت که وضعیتی این با چرا. سوخت حالش به دلم. اومد باال گلوم از که بود آوایی تنها «اوه»

 نبود؟ بود، خطرناک شبرا بود؟ اومده

 .کنیممی زندگی برادرهام و خواهر و من اونجا -
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 :پرسممی مردد

 ست؟خونه یتیم اونجا-

 :کنهمی معاصی سکوتش

 ؟!کردی فرار تو-

 به رو خودم. بودم کرده رویزیاده انگار میشم، ناراحت میره کبودی به که رنگش و چهره حالت دیدن با

 صمیمانه رو دستش سردی، همه این از متعجب. گیرممی دستم تو رو سردش دست و کشممی سمتش

 :میدم فشار

 چیه؟ تو اسم عزیزم، هستم جنی من حال هر به-

 .جنی هستم، ماالال من-

 :گزهمی لب و کشهمی پس رو دستش زودی

  .چی یعنی گفتی تو که همونی اِم،...یتیم که دونممی من -

 .میشم پشیمون بودم زده بهش که حرفی از

. یایمم بیرون ما که بفهمن نباید اونا. قایمکی میام، بیرون اونجا از گیرهمی دلم که اوقات بعضی من...من -

 .بدم گوش جنگل صدای به و هاتپه روی بشینم اینجا، بیام دارم دوست من

 :میگم پرسشی و آهسته

 ؟!جنگل صدای-
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 :بندهمی نقش رنگشبی صورت روی شادی لبخند ماالال

 میاد، باد صدای. کنممی فرو رودخونه آب توی رو پاهام و شینممی درخت کنار من. جنگل صدای البته،-

 سمتی هر به و کننمی بازی هم با آسمون تو که شنوممی رو هاپرنده صدای گیرم،می باال که رو سرم

 شنوی؟می...اوم. رها آسمون تو و باشم آزاد یپرنده یه خواستمی دلم گاهی من اوه،. کننمی پرواز

 شتربی یکم و رفت جنگل دل تو باید بیشتر کمی فقط هاست؛نزدیکی همین رود آبشارِ رو، آبشار صدای

 .کنممی زندگی اطرافم صداهای با من. کننمی زندگی هم وحشی هایحیوون اینجا. داشت جرأت باید

 زیبایی ش،بیمارگونه حالت و پوسیده یپارچه زیر که دختری سوزه،می رومبهرو دخترک برای دلم

  .بود کرده خودش جادوی رو من قهار، افسونگری مثل هاشحرف با و خوابیده ایکهنه

 :کنهمی زمزمه شادی از پر صدایی با و کشهمی عمیقی نفس لذت با و گیرهمی باال سر ماالال

 .میده آرامش بهمون که هستم رودی و جنگل این عاشق من ماست، زندگی محل اینجا-

 حرف ازش ماالال که لذتی کنممی سعی و دوزممی دریاچه به نگاهم و میدم گوش هاشحرف به سکوت در

 .بود منظره این به من شوقِ ورای زد،می حرف ماالال که شادی و لذت. کنم درک جان و دل با رو زدمی

 جنی؟ -

 زا کنممی حس. دوزممی ماالال یگونهمهتاب صورت به و گیرممی دریاچه از رو نگاهم و میام بیرون فکر از

 .بینهمی رو من پارچه پشت

 ماالال؟ بله-

 ببری؟ خونه به رو من میشه-
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 :میگه عجیب لحنی با و میشه متوجه. مرددم سوالش پاسخ برای

 .نیست دور زیاد-

 :کنهمی شمظلومانه لحن قاطی التماس کمی و

 ...کنممی خواهش هاست،نزدیکی همین-

 و کردمی کمک درخواست. رسیدنمی ساعت به مونآشنایی که غریبه منِ از اصرارش بود، جالب برام

 برای انگاری دارم،برمی زمین روی از رو کتابم و میشم خم. بیاد سرش بالیی شاید که نداشت ترسی

 .باشم دریاچه مهمون دیگه روز یه باید خوندنش

 .میام همراهت نیست، مشکلی. عزیزم باشه-

 :میشه کشیده کمی هاشلب

 .خیلی خیلی کردی، خوشحالم جنی، ممنون-

 پایانبی رودِ جز و چرخونممی اطراف به رو سرم نگاهی، سنگینی حس با. کنهمی دراز طرفم به رو دستش

 متعجب و گیرممی رو دستش و میام خودم به ماالال صدای با. بینمنمی چیزی شده خشک جنگلی و

 و ودب عصا به دستش یه ماالال نابیناست؟ وقتی دونهمی رو برگشت و رفت راه طورچه دختر این که میشم

 :پرسممی متعجب. کردمی هدایت خواستمی که سمتی به رو من شدیگه دست با

 !دونی؟می رو برگشت و رفت راه طورچه تو ماالال،-

 .میشم پشیمون آنی به سوالم پرسیدن از شنوممی که رو صداش لحن و میره پایین که سرش
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  .نبودم نابینا همیشه من -

 :کنممی عوض رو بحث «شدی؟ نابینا چطور! »بزنم خط رو اومده ذهنم تو که سوالی میدم ترجیح

 هستی؟ ایتالیا اهل ماالال-

  .دونمنمی-

 سالته؟ چند تو-

 :کنهمی زمزمه آروم و کنهمی مکث کمی

 .سالمه چند دونمنمی من-

 .میره هم تو مچهره

 .باشی سالهچهارده یا سیزده خورهمی بهت-

 چقدر؟ یعنی-

 .میرم فرو بهت تو و میشه بسته دهانم

 :زنهمی لبخند تلخ

 .پرسیدم جایینابه سوال متاسفم،-

 :میشم هول

 .بدم سوالت به درستی پاسخ نتونستم من...اِم. نیست طوراین نه، نه-
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 نت رو که بود داغی آب انگار حرفم این ولی دیدی؛ رو بهار فصل عمرت هایسال تعداد به بگم خواستممی

 .کنم منحرف حرفم از رو ذهنش کنممی سعی! باشن ریخته خودم

 درسته؟ داری، آمریکایی بومی اسم یه تو ماالال-

 دونی؟می رو من اسم معنی تو. کننمی صدام اسم این به همیشه بله، -

 .متاسفانه نه-

 :خندهمی آروم

 .کنهمی شنا حرکت آب جریان خالف که ماهی میشه، شمعنی-

  !ماهی؟-

 :میشه عمیق شخنده

 .کنممی فراموش رو چی همه میام اینجا به وقت هر هستم، دریاچه عاشق که همینه خاطربه شاید-

 .گذشتیممی هادرخت بین از

 داری؟ دوست رو دریاچه هم تو: ماالال

 :میگم آهسته و زنممی نیشخندی. تلخی یکم و موهام شدن سیخ حس اون و افتممی عروسک یاد

  .ترسونهمی رو من کمی-

 :میدم ادامه رو حرفم و زنممی لبخندی. چرخهمی سمتم به و ایستهمی
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 .آرامشه از پر برام جنگل صدایِ و شمحوطه دارم، دوستش ولی-

 ترسناکه؟-

 عروسک اون دیدن از فقط من ترسناک؟ کنم،می پایین و باال بار چند ذهنم تو رو سوالش و کنممی مکث

 ...و شد منتقل بهم بد حس کمی آب تو

 :میگم آهسته

 !کمی خب-

 !کنیمی سکته ترس از مطمئناً نیای، اطراف این اصالً هاشب بهتره پس-

 .نمیگم چیزی و خندممی

 سرِهم داستان کلی همه ولی جغده؛ میگم من. میاد عجیبی صداهای میشه، سرد خیلی هوا اینجا هاشب -

 .هاشونبچه ترسوندن برای کننمی

 با ماالال. میریم ساختمون پشت سمت به و میشیم رد سرازیری از. رسیممی قدیمی ساختمون چند به

 هاساختمون به عصا با ماالال. گذریممی ازشون دوتایی و زنهمی پس رو خاردار هایسیم عصاش کمک

 :کنهمی اشاره

 .کنیممی زندگی هابچه یبقیه و من که جاییه اینجا،-

 رفشا سفت رو دستم که گذرممی کنارش از و کنممی برانداز رو دادمی نشون که جایی ناراضی و غمگین

 .میده
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 .ببینه رو تو نباید کسی جنی، باش مراقب -

 چرا؟-

  .تو بیای ذارننمی ببیننت، اگه. میشن عصبانی ببینن اینجا رو تو وقتی ترهابزرگ-

 :میشه گرفته کمی شچهره

 .نداره دوست رو ما کسهیچ کنن،می رفتار بد خیلی ما با هااون-

 .میشه مچاله کنم،می حس صداش تو که دردی از قلبم

 :کنممی زمزمه گرفته

 .کنممی تهمراهی ساختمون ورودی تا فقط تو، بیام خوامنمی من. عزیزم نباش من نگران-

 صدای با. میریم نظر مد ساختمان سمت به پنهانی بلند، هایبوته کمک با و گذریممی هادرخت کنار از

 دستم تو رو ماالال دست. میشیم پنهون سالیکهن و فرتوت درخت پشت سریع شاخه چند شکستن

 .چرخونممی رومروبه سرد و خلوت فضای تو رو نگاهم و گیرممی

 مه کنار که مرد یه و زن یه میشه، خیره داشتن تن به روشن آبی رنگِ به روپوشی که نفر دو روی نگاهم

 :زنهمی پچ گوشم زیر ماالال. بودن ایستاده

 کنن؟می کارچه هااون-

 :میگم آروم. کردنمی پچپچ هم گوش زیر و کرده بدل و رد سیگار و بودن داده تکیه دیوار به نفر دو هر

 کین؟ هااون ماالال. زننمی حرف هم با و کشنمی سیگار دارن-
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 .زننمی رو ما اوقات گاهی هااون-

 .ودب دادن دلداری برای ششونه فشردن بدم، انجام تونستممی که کاری تنها و میده آزارم غمگینش لحن

 .نهانتظارمو در سختی تنبیه ببینن رو ما اگه. داره هم دیگه ورودی یه اینجا بریم، دیگه راه یه از بهتره -

 .میشم کشیده دنبالش به حرفبی. کشهمی سمتی به رو دستم

  کنید؟نمی شکایت ازشون چرا ماالال-

 :خندهمی تلخ

 !کسهیچ میده؟ گوش تنها و مریض یبچه مشت یه هایحرف به کی-

 مهبه ماالال، یشده مچاله صورت دیدن با. میده فشار مشتش تو رو قلبم کسی انگار و میره هم تو مچهره

 .کنممی مشت دست حرص با و ریزممی

 ...االن و کنیم پیدا وفق اوضاع با کردیم سعی همیشه ما جنی، خیالبی -

 :کنهمی زمزمه و مظلومانه و تلخ ایخنده خنده،می آرومی به

 !کن باور جنی، خوشحالیم ما االن و-

 از پر راهرو هایدیواره. میشیم تاریک و تنگ راهروی وارد آروم. میشه نمایان مخفی در هابوته پشت از

 نیست؟ خطرناک زیادی کردن زندگی برای اینجا. بود عمیق هایترک

 !پله قدرچه واو-



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر شیرشاهی.ف | کن باور مرا مرگ فیکشن فن رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 57 

 رو اهر نصف. کنم ایستادگی دختر این جلوی تونمنمی چرا دونمنمی. میشم کشیده هاپله سمت به دوباره

 فسن کنممی حس کنه،می اذیتم دارم که سنگینی حس. چرخهمی سمتم به ماالال و ایستممی رفتیم که

 :میگم ضعیفی صدای با و کشممی عمیقی نفس. شده سخت برام کشیدن

 .برم من که بهتره ماالال، رسیدیم دیگه-

 :دارمبرمی عقب به قدمی کنه،می ول رو دستم آروم

 .ماالال خداحافظ-

 :کنهمی صدام دارخش و آروم که گردمبرمی عقب به

 بینمت؟می هم باز جنی؟-

 اهرور روشنی و تاریکی تو. میشم خشک و میشه هاپله باالی میخ نگاهم که بدم جواب تا کنممی باز دهن

 و پرممی جا از کنارم در ایتقه صدای با. کنهمی نگاهم و نشسته ویلچر روی که بینممی رو آدمی یسایه

 باز داشت قرار چپم سمت که ایگرفته غبار و ایشیشه درِ. کشونممی صدا سمت به زدههول رو نگاهم

 این من میشم، صورتش میخکوب زدهحیرت. میاد بیرون ازش طالیی موهای با کوچیک پسری و میشه

 دیده کجا من رو آشنا ولی حالت بی هایچشم این میده، نشون العملعکس ذهنم! شناختم می رو صورت

 انگار اومد،می آرومی هایقدم صدای. بود کدر و پریده رنگ ماالال مثل درست صورتش پوست! بودم؟

 هک بینممی ایدیگه مشکی مو پسرک و چرخممی صدا سمت به. کشیدمی زمین روی رو هاشکفش کسی

 حلقه هاشچشم دور سیاهی یهاله. خورممی اییکه. کردمی نگاه من به و اومدمی پایین آهسته هاپله از

 و چهره روی ماتم نگاه. شینهمی بازوم روی دستش. داشت تن به سیاهی دستیک لباس و بود بسته

 .مونهمی خیره ماالال لبخند
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 ...آنتونیه اون ایم،بچه تا چند فقط ما. هستن من برادرهای و خواهر هااون جنی، نترس -

 بهم شدن منجمد حس هاشدست سرمای از کنه،می لمس آروم رو دستم و میاد نزدیک موطالیی پسرک

 .زنممی لبخندی معصومش و کودکانه صورت به ولی میده؛ دست

 .بیله هم این و -

 روی نگاهم کنجکاو. باشه سالههشت خوردمی بهش. کنهمی خم سری و زنهمی رنگیبی لبخند بیل

 .بود من به هم اون نگاه و خورهمی سُر بود، نشسته ویلچر روی که دختری

 .منه یبزرگه خواهر اون. ویلچرشه روی و باال که هم ارورا هستی؟ ارورا -

 ادش صدای. کنهمی پنهون تاریکی تو رو خودش کمی و میندازه پایین سر کنجکاوم و خیره نگاه دیدن با

 :پیچهمی راهرو خلوت و انگیزوهم فضای تو ماالال

  .اومد اینجا به من همراه جنی بعد و کردم پیدا دریاچه کنار رو اون من. جنیه من، دوست ایشون هابچه-

 نگاهش باز شد باعث صداش ظرافت! خوب حس از پر و آروم صدایی میاد، هاپله باالی از ارورا صدای

 :کنم

 حرف هم با راحت تونیدمی و نمیشه پیداشون هاتربزرگ جااون اتاق؛ تو بریم بهتره ها،بچه باال بیاید-

 .بزنید

 :پرسهمی پرشوق صدایی با و میاد کنارم آنتونی. میشه گم راهرو پیچ تو چرخدارش صندلی همراه به و

 جنی؟ میای بیا، باهامون لطفاً-
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 .زنممی لبخند بود، نشسته گود به که آشناش هایچشم و پریده رنگ به

 .بشی آشنا هم پیتر با باید تو جنی، بیا: آنتونی

 :میشم پشیمون رفتنم از

 .باال بریم بهتره نشده پیدا ترهابزرگ یسروکله تا پس ها،بچه باشه-

 :دوهمی هاپله سمت به و پرهمی پایین و باال خنده با و کودکانه آنتونی

 .پیتر پیش بریم آره، آره،-

 :خندهمی ماالال

 .ندو آنتونی. داره دوست خیلی رو پیتر اون زنه،می حرف ازش آنتونی که چیزیه تمام پیتر-

 :پرهمی جلومون ماالال هشدار به توجهبی آنتونی

 .بزرگتره مونهمه از پیتر خب-

 .تریکوچیک مونهمه از هم تو اصال؟ دونیمی چی تو! اوف: بیل

 :کنهمی بیل نثار ایغره چشم ناراحت و میره هم تو آنتونی هایاخم

 ...و ترهبزرگ ما یهمه از پیتر که دونممی رو این ولی-

 :درمیاره زبونی خنده با و کنهمی مکثی

 .کنی اذیت رو من داری دوست همیشه و بیل احمقی یه تو و-
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 .بخندم میشه باعث سروصداشون و دارهبرمی خیز بازیگوش آنتونی سمت به بیل

 .دارن جنگ سر هم با همیشه هااون: ماالال

 :زنممی لب آروم

 .انبامزه-

 ودب منتظرمون که ارورا به! بود کنندهسرگرم بگم، بخوام ترواضح و نشستمی دل به هاشونزدن سروکله

 :کنممی دراز سمتش به رو دستم و زنممی بهش لبخندی کنجکاوش نگاه دیدن با. رسیممی

 .هستم جنی من بشیم، آشنا هم با بهتر بذار-

 افاطر به نگاهینیم. بود هابچه این از جزئی سرما انگار کنه،می دراز سمتم به رو دستش و خندهمی ملیح

 جااین تو سالمی زندگی کسی رفته، خرابی به رو ساختمون این و سرد هوای این وجود با مطمئناً. میندازم

 .بود شده برابر دو سرما نفوذ انگار ساختمون، خلوتی وجود با و بود سرد هم هوا! نداره

 .ترمبزرگ همه از و هستم ارورا هم من جنی، خوشحالم و خوشبخت دیدنت از: ارورا

 :کنهمی زمزمه آروم و کنهمی مکثی

 .پیتر از بعد البته-

 .میشه اتاق وارد خودش به مختص صدای و سر با و گذرهمی کنارمون از وخیزکنانجست آنتونی

 ؟...پیتر کجایی؟ پیتر پیتر؟: آنتونی
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 هامچشم یکاسه و زنهمی خشکم گفتنمی اتاق بهش هابچه که جایی دیدن با. میشم اتاق وارد کنجکاو

 .میشه اشک از پر

 .پیتر ماست دوست اون ببینیش؟ خواینمی آوردیم، رو جنی ما پیتر؟: آنتونی

 لداخ به هاپرده هایسوراخ الیالبه از ضعیفی نور و بودن شده پوشیده ایکهنه هایپرده با هاپنجره تمام

 شده پخش زمین روی که سفیدی هایملحفه و داشت قرار اتاق تو چوبی تخت چند تنها. تابیدمی اتاق

 .بودن

 هب غم این از بیشتر تا زنممی پس رو اشکم. میره اتاق از ایگوشه سمت به و کنهمی ول رو دستم ماالال

 .کنممی کنجکاوشون هایچشم نثار زورکی لبخند. ندم راه هابچه دل

  بیرون؟ نمیای پیتر؟: ماالال

 .میشه دورتر و دور که خورهمی آدمی یسایه به نگاهم

 باز؟ رفتی کجا بده، نشون رو خودت! نباش مالحظهبی قدراین پیتر اوه: ماالال

. بود کرده روشن رو شقسمتی فقط نور هایبارقه که داشت قرار تاریکی و تنگ راهروی اتاق یگوشه

 :میگه آهسته و زنهمی لبخند چرخید،می اتاق سرتاسر که متعجبم و کنجکاو نگاه دیدن با ارورا

 .داره تودرتویی و پیچیده هایخونه جااین-

 .ببینه رو تو خوادمی جنی بیرون، بیا پیتر: آنتونی
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 اتاق تو که بود چیزی تنها سکوت. دید رو اتاقش داخل حدی تا میشد که رسیممی ایشکسته در پشت

 کمی. ذارهمی اتاق از ایگوشه و کنهمی جمع رو زمین رو چوب هایتیکه آنتونی. بود دادنجوالن حال در

 هاچوب این... زنممی گیج کمی! شده شکسته هایچوب خرده همون یا چوب، هایتیکه این. بودم متعجب

 نوزه آثارش و بوده کرده متالشی رو اون و افتاده در جون به تبر با یکی انگار شدن؟ شکسته کی توسط

 .بود مونده باز نیمه در و زمین روی هنوزه که

 آره؟ بیرون؟ اومدی پیتر: ماالال

 پخش اتاق تو که صدایی با که زنممی آنتونی هایپریدن پایین و باال و هادادن تکون سر به لبخندی

 .مونهمی ثابت در روی نگاهم و میشه خشک لبخندم میشه،

 .نه -

 بیشتر صدا صاحب دیدن برای رو من و میشه اکو گوشم تو بار چند که صدایی! دلنشین و بم صدایی

 روی که دستی با! بود کرده بیان رو «نه»  یکلمه نفرت با توام لحنی با و محکم که صدایی. کنهمی کنجکاو

 انگاری. گیرممی بود، مشخص میانش از که ایسایه و در روی از رو نگاهم و میام خودم به شینه،می دستم

 پس. بود افتاده روشروبه دیوار روی به شسایه و بود شده خم کمی و زده تکیه دیوار به مجهول شخص

 ازب. دوزممی سقف به رو نگاهم و کنممی ایسرفه. باشه گرفته قرار پنجره یه نزدیکی در جایی باید اون

 .کنهمی خوش جا صورتم روی مالیمی اخم و افتممی نشست گوشم تو که ایکلمه تک یاد

 .نیست مهم باشه،-

 :میگم متغیر و بلند صدایی با و کنممی نگاه در به باز
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 .خوشبختم شما با آشنایی از پیتر،-

 .مبر خونه به بود بهتر افتم،می راه خروجی سمت به و کشممی بیرون آنتونی هایدست توی از رو دستم

  جنی؟: ارورا

 .میشه دیر داره ها،بچه برم من بهتره-

 .جنی کن صبر لحظه یه! جنی: ارورا

 .میشه دورتر اتاق یشده باز در کنارِ از که بینممی رو سایه. چرخممی سمتش به و ایستممی

 .جنی نرو پیشمون از لطفاً. نشو عصبانی دستش از. گیرگوشه و ساکت جوریه،این همیشه پیتر: ارورا

 :بود نشسته دلم به عجیب غمگین و ساکت دختر این کنم،می نگاهش مهر با

 .شدن نگرانم مطمئناً و شده دیرم خیلی. خونه برم باید فقط ارورا، نیستم عصبانی من-

 :میندازم اتاق به نگاهی نیم

 ور شما و گردممی بر هم باز من. نمیشم ناراحت من و نیست مشکلی ببینه، رو من خوادنمی پیتر اگه-

  .ارورا باش مطمئن بینم،می

 :کنممی بیشتر رو لبخندم عمق و کنممی مکثی

 باشه؟ میام، پیشتون زودی به-
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 انگار دادن،می گوش هامحرف به دقیق و بودن زده حلقه دورم هابچه. کنهمی شادم لبشون روی لبخند

 .بشن آشنا جدیدی فرد با خواستمی دلشون و بودن شده خسته غربت و تنهایی این از هم هااون

 !میگی؟ راست: میگه خنده با ارورا

 میدی؟ قول ما؟ پیش میای دوباره یعنی گردی؟میبر تو: ماالال

 .پیشتون میام هم باز عزیزم، البته-

 به ور متوجه تا پریدنمی پایین و باال جلوم پسرها. افتنمی راه دنبالم هم هابچه اتاق، از اومدنم بیرون با

 .کنن جلب خودشون

 پیشمون؟ بیای هم باز داری دوست تو یعنی دادی؟ قول ما به تو جنی: آنتونی

 دوست رو هااون کسهیچ دونستممی طرفی از و داشتم خوبی حس داشتن اصرار اومدنم به کهاین از

 آروم. بشم قدشون هم تا میشم خم کمر تا. داره جذابیت براشون باشم پیششون من که این و نداره

 :کنممی زمزمه و کنممی لمس رو دو هر یپریده رنگ یگونه

 هوم؟ کنید، استراحت هم شما بهتره موقع اون تا گردم،می بر زودی. من هایخوشگل دادم قول-

 .جنی هستی خوبی دوست تو گفت ماالال که طورهمون: بیل

 :خندممی رشدش به رو غرور و سخت صورت به

 .هستی خوبی دوست من برای هم تو بیل، ممنون-
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 مانندش تخس حالت و حرکت این از میندازه، باال ابرویی آنتونی برای و زنهمی غرور روی از لبخندی

 از. کنم مخفی رو مخنده و بذارم دهنم روی دست میشه باعث ماالال گفتن «هیس» صدای که خندممی

 .میرم پایین هاپله

 .ببیننت نباید هااون باش، ترهابزرگ مراقب جنی: ماالال

 .کنممی نگاه غمشون غرقِ صورت به

 .ما پیش بیای تونینمی دیگه ببیننت، هااون اگه: ارورا

 :زنممی محوی لبخند

 .دیدار امید به. نباشید نگران ها،بچه مراقبم-

 دوست هم من. گذرممی راهرو پیچ از و میشم خم. میرم پایین رو هاپله تراحتیاط با باراین و گردمبرمی

  .ببینمشون دوباره داشتم

*** 

 مشامم به مطلوبی بوی. بود دربرگرفته رو خونه سردی سکوت. بندممی سرم پشت رو در خنده با

 در و بشی خوب حس از پر و بشی خونه وارد کهاین میده؛ زندگی بوی جااین. میاد کش لبخندم. خورهمی

 بالشت روی سر گرسنه شب بدونی و برسه مشامت به قُلهقُل حال در گاز روی که غذایی بوی کنارش،

 حس هم من و کردنمی درست غذا رز بزرگمامان که شدمی گاهی. جدیدیه زندگی یه حس ذاری،نمی

 توی که هم اواخر این. نداشتم خوردن تکون نای خستگی از نباشه، حسی نکه. نداشتم خوردن تکون
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 شادی از ماسکی و زنممی پس ذهنم از رو خاطرات کالفه. نبود درست همچین اوضاعش و بودیم خوابگاه

 .نشونممی صورتم روی

 بابا؟-

 :میشم سالن وارد و ذارممی ایگوشه و درمیارم رو هامکفش

  ...بابا برگشتی؟ بابا-

 :میرم بود باز درش که اتاقی و سالن سمت به

 جایی؟این بابا-

 ابمکت خسته. خورهمی دردم به آینده در مطمئنم که ایکتابخونه قدیمی، هایکتاب و برگه از بود پر اتاق

 معمول حد از بلندتر کمی و کنجکاو و میرم ایدیگه اتاق سمت به. درمیارم رو شالم و ذارممی میز روی رو

 :کنممی صدا

 بابا؟-

  .پیچه می گوشم تو در یتقه صدای

  کجایی؟ بابا-

 مدیدن با. بینممی رو اولگا که میرم راهرو سمت به. کنهمی جلب رو متوجه قفل توی کلید چرخش صدای

 خطوط هاشاخم و بود سردرگم و کالفه شچهره. میاد سمتم به تندی هایقدم با و کنهمی قفل رو در

 .بود انداخته بلندش پیشونیِ روی رو زیادی
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 تو؟ بودی کجا جنی،! من خدای -

 پچ به کمی رو سرم و گیرهمی دست به رو مچونه و رسهمی کنارم! بود عصبی شدت به و زدمی نفسنفس

 .چرخونهمی راست و

 خوبی؟ خوبه؟ حالت شدم، نگرانت خیلی -

  :کنممی زمزمه رفتارش از زدهحیرت

! نکردم حس رو زمان گذر و شد پرت خوندن کتاب به حواسم... و دریاچه کنار رفتم من! اولگا خوبم من-

 ...من

 .خورهمی گره هم به ابروهام خودخودبه و کنهمی قطع رو حرفم بلندش تقریباً صدای

 و شدنت گم ترس از داشتم! من خدای اوه. افتاده برات اتفاقی کردم فکر شدی، گم که کردم فکر من -

 !کردممی سکته باشه افتاده اتفاقی برات شاید کهاین

 :کشهمی صافش و کوتاه موهای به دستی عصبی

 ام نگرانی فکر به اصالً تو جنی،. بدم رو شدنت گم خبر و بزنم زنگ بانیجنگل به خواستممی دیگه-

  !نیستی

 :میشه نیشخند به تبدیل مشدهخشک لبخندِ

 !اولگا خانمِ نیستم بچه من-

 :کنهمی نگاهم خیره
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 ...فقط...بودم نگرانت من...من...اما-

 .کردمی خودنمایی بلندش پیشونی روی اخم هنوز و زدمی نفسنفس

 ذهنم به رو برگشت راه که شدم بزرگ کافی قدر به و بودم هانزدیکی همین چون نمیشم؛ گم من-

 !مخونه من و نکرده غروب خورشید هنوز شدم؟ گم من کردید فکر طورچه. بسپارم

 :کشهمی عمیقی نفس

 .باشه افتاده اتفاقی برات جنگل تو بودم نگران فقط من کنی، درک رو من حس امیدوارم عزیز جنیِ-

 دارم دوست و نیستم نشستن جا یه آدمِ من. هستم خودم مراقب من ولی ت؛نگرانی حس از ممنون-

 .بودم بیرون االن تا همین برای و باشم وگذارگشت تو بیشتر

 :کنممی اضافه سینه به دست و زنممی نیشخندی

 هالبت باشه، مراقبم که نیست کسی و کنممی زندگی تنها که هاستسال من که دونیدمی کنم فکر-

 !من مراقب اون تا بودم مراقبش بیشتر من... که بود بزرگمامان

 !البته -

 :پرسممی کرده اخم

 اومده؟ شهر از کجاست؟ بابا-

 :زنهمی لب نرم و میشه ترآروم کمی مخورده گره هایاخم دیدن با

 .کرد عذرخواهی گذاشته تنهات اول روز کهاین از و زد زنگ پدرت نبودی وقتی-
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 .بود خوبی روز برام امروز نیست، مشکلی! آه-

 .خونه به گردنبرمی فردا بمونن، آرتزو تو رو امشب مجبورن جلسات خاطربه گفتن ایشون-

 :زنممی لب

 !روش هم شب یه این و کردم صبر همه این-

 :میگه بیشتری نرمش با باراین و گذرهمی ازم قدم چند

 ما. جنی بدی اهمیت سالمتیت به و نکنی فراموش رو هاتقرص که کنم یادآوری بهت خواست ازم پدرت-

 .عزیزم رشدی سن تو تو، هستیم، سالمتیت نگران

 یکم رو هامچشم و نشونممی لبم روی تمسخر روی از لبخندی و میدم بیرون رو نفسم کالفه رفتنش با

 :کنممی چپ

 !پوف! بروکز اولگا دکتر! حتماً-

 یزن همنشین خواستنمی دلم اصالً و بودم معذب خونه تو نیست، پدر وقتی. افتممی راه اتاقم سمت به

 واقعا هم شاید و ؛کردمی مالکیت ادعای برام نرسیده راه از و بود مجهول برام هنوز شخصیتش که بشم

 .دادمی نشون طوراین یعنی بود؛ نگرانم

*** 

 به که سمتی به رو من نامرئی دستی و بود شده خشک چوب، مثل تنم. برهمی رو نفسم آب صدای

 در مختلفی هایمکان از باد سرعتِ به. شدمی اکو گوشم تو هازمزمه صدای. کشوندمی بود، شدلخواه
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 کسی. بود داشته وا حرکت به رو من نامرئی دستی. دیدممی غلیظی مه در رو چیز همه و بودم گذر حال

 شدم؛ متوجه ازش مبهم یکلمه چند فقط که ایزمزمه و ناشناس و بم صدایی کرد،می زمزمه گوشم بغل

 و نت به که شدیدی تکون با. بدم تشخیص رو صدا منبع تونستمنمی و شدمی نزدیک و دور که ایزمزمه

 ...و رفتمی کنار کمکم که غلیظ مه و شدم شدنمثابت متوجه شد، وارد روحم

 !آشنا قدرچه. شدم اطرافم گرنظاره شده درشت هایچشم با

 .اومددرمی حرکت به وزشی هر با بلندم و سفید پیراهن. بود درآورده رقـــص به رو بلندم موهای نسیم

 دریاچه آب بین پا، ساق تا رو خودم و کشونممی پاهام طرف به رو هامچشم چیزی خنکای حس با

 و مبهم پچیپچ شد،می شنیده گوشم زیر از پچپچ صدای. اومدمی نزدیکی از گرگ یزوزه صدای. بینممی

 دریاچه آب تو شدنم کشیده حس با. داشت شباهت ناله و ضجه صدای به... کمی و تشخیص قابل غیر

 و زنممی خودم دور چرخی. کنممی پیدا دریاچه قعر تو رو خودم و زنممی پلک. کشممی ایخفه جیغ

. زنممی خودم دور به چرخی آب تو و کشممی باال رو خودم کمی. میدم تکون شناکردن برای رو هامدست

 به رو کهاین از قبل و زنممی پس رو تعجبم. شده خراب و شکسته هایعروسک از بود پر دریاچه کف

 ترنزدیک با سیاه حجم. اومدمی سمتم به دور از سیاهی ینقطه. کنممی شنا آب سطح طرف به برم خفگی

! سرخ و بزرگ هاییچشم با رنگ سیاه موجودی به میشه تبدیل...و میشه تربزرگ و بزرگ شدنش

 .بود پوشونده رو سفیدش صورت از نیمی که هاییچشم

 کشیده باال سمت به که میشه هاییحباب جیغم آب، حجم میون و میشه آزاد ترس از مشده حبس نفس

 ور خودم باز کنم،می باز چشم وقتی و میرم فرو سیاهی تو که کنممی آماده خفگی برای رو خودم. میشن

 مینسی. لرزممی پیراهنم خشکی از و کشممی هاملباس به دستی. بینممی بودم ایستاده که قبلی جای

 ایستادن توان پاهام و لرزیدممی ترس از. شنوممی سر پشت از آرومی یناله و پیچهمی موهام زیر
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 خیره و بود سمتم به نگاهش بینم،می رو درشت هایچشم و سیاهی همون آب هایموج بین. نداشتم

 یکاسه انگار! سرخ و غلیظ خون؛ شبیه درست رنگی و قرنیه بدون و گرد هاییچشم. کردمی نگاهم

 !میشه عوض صحنه و لرزهمی لبم. بود کرده پر شده لخته خون فقط رو هاشچشم

 رو دورم سیاهی. کنممی لمس رو هااون زدهحیرت و متعجب. بود هامدست توی سنگی یمجسمه چند

 ادغام رقصیدمی هوا توی که سیاهی با و بود چرخش حال در اطرافم محافظ، مثل غلیظ مه. گیرهمی دربر

 خون ایقطره هامجسمه هایلبخند بین از. کنممی پاک رو هامجسمه روی هایگِل لرزان و ترسیده. شد

 به رو آلودماشک هایچشم میشه، بیشتر لرزم و کشممی پس رو دستم ترسیده. چکهمی دستم روی

 :چرخونممی اطراف

 !کمک-

 روی تا و خورهمی سُر دستم روی دستم، تو هایمجسمه الیبهال از خون و میشه خفه گلوم تو صدام

 روی از رو خون. میشه محبوس جاهمون و میاد باال گلوم تا فقط جیغم. میشه کشیده بازوم و ساق پوست

 پاک با انگار. میشه روان دریاچه توی رنگسرخ حجم و کنممی پاک مجسمه روی از. کنممی پاک دستم

 بین از هامجسمه زنم،می پلک! باشم کرده کمک شدنش روان بیشتر به فقط هااون روی خون کردن

 کمکم که زاللی آب و مونهمی باقی هامدست روی رنگسرخ خون فقط و میشن ناپدید لرزونم هایدست

 زیر از که رنگیخونین غلیظ، و سرخ خون از میشه دریایی دریاچه، آب و میره کنار مه! زنهمی سرخی به

 :کشممی عقب رو خودم ترسیده. گرفتمی نشأت من پاهای

 !نه-

 .میشن کشیده هامدست ساق و کمر به اون از بعد و ساق به پام هایانگشت الیبهال از غلیظ خون
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 بابا؟...کمک! نه-

 فضا توی بلندم جیغ و بینممی رومبهرو شیطانی و مرموز نگاهی با رنگسرخ چشم جفت یه و زنممی پلک

 .میشه اکو

 !نه-

 باال رو هامدست سرعت به. بینممی رنگسفید هایملحفه میون و تخت تو رو خودم و کنممی باز چشم

 و گزممی لب. زنممی خیال آسودگیِ روی از نفسی و بینمنمی چیزی صافم و سفید پوست جز و میارم

 هنوز کشم،می آغوش به رو خودم. سوختنمی هامدست. زنممی کنار هامچشم جلوی از رو موهام

 .لرزیدممی

 !بود بد رویای و خواب یه فقط اون جنی، باش آروم! بود خواب-

 !سوختنمی. میدم خراش رو دستم پوست کمی ناخن با

. کردممی فکر فقط و کرده کز تخت کنج ترسیده، و نشسته حالت همون تو هنوز من و بود گذشته ساعتی

 پنجره به که آرومی یتقه صدای با. نبود خبری اولیه سوزش اون از ولی لرزیدن؛می هامدست هنوز

 ویر از رو پتو. میشه کشیده بود، رفته کنار به که ایپرده و پنجره سمت به نگاهم و پرممی جا از خورهمی

 آرومی به پنجره و خورهمی چرخ گوشم تو ناهنجاری صدای. میشم خم پنجره سمت به و زنممی کنار تنم

 یدستگیره. کنهمی منقبض رو تنم ایزننده سرمای و میشه پخش صورتم تو مالیمی باد. میشه باز

 :کنممی پایین و باال کمی رو پنجره یشکسته

  !بستش نخ یه با بشه شاید-
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  :زنممی لبخندی تخت، روی مو کش دیدن با

 .مو کش یه هم شاید-

  .کنممی بند خوردهترک یشیشه از قسمتی به و کشممی مو کش با رو دستگیره

 .کردمی خونه هایپنجره و در برای هم فکری یه بابا کاش-

 خودنمایی هاترک الیبهال از که خودم عکس روی نگاهم و خورهمی چرخ شکسته یشیشه روی هامچشم

 رنگمشب و پراکنده موهای و سفیدرنگ و بلند لباس اون با شیشه قاب تو مونه؛می خیره کرد،می

 :زنممی خودم به پوزخندی. بودم آورده وجود به رو ترسناکی یصحنه

 !شدم آورده در خاک از سر هایمرده مثل درست-

. کردمی ناله درد از کسی انگار و درهم و پیچیده صداهایی رسید،می گوش به مبهمی صداهای بیرون از

 و ترسناک خواب همچین وقتهیچ حاال تا بود؟ آورده سرم بر چه تنهایی و زنممی خیاالتم به لبخندی

 :پیچممی خودم دور رو دستم شیشه، تو خودم عکس به خیره. بودم ندیده مزخرفی

 !جنی نیست تنها تو مثل کسهیچ-

 شستشو رو مغزم که بود خیال و فکر تنها و رفتممی راه اتاق تو سرگردان هایروح مثل آفتاب طلوع تا

 .بود شدن پخش حال در بدنم تمام به گیجگاهم از که دردی و دادمی

 هب تحصیلی سال اواسط خاطرشبه که پدری بود؛ پدرم توجه مخواسته تنها که بودم تنها دختر یه من

 شلوغ از اولگا باشم، ناشکر نباید آه،...و گذاشت تنها رو من اومدنم، اول روز که پدری اومدم، دیدنش
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 کنم چه اما کردم؛می درکش باید دخترش، مقام در من و زدمی حرف شپیچیده کارهای و بابا سرِ بودن

 .گرفتمی زیاد بهونه دلم که

 و برم نبیرو تودرتو یخونه این از بتونم باز تا بکشه سرک تاریکی میون به زودتر خورشید داشتم دوست

 به عالقه چقدر دیدنم دوباره برای که مشتاقی و کوچیک هایبچه کنم، تازه خونهیتیم هایبچه با دیداری

 من که غریب حسی بدم، تشخیص کالمشون بین رو غریبی حس و عالقه عمقِ تونستممی و دادن خرج

 .کرد می تشویق شون دوباره دیدن و رفتن به رو

*** 

 رو ـناه گـ من کردمی خیال چون کرد؛ دعا من برای کورا کردم،می صحبت کورا با داشتم روز یه-

 چند فقط نظرشون به ـناه گـ که هاییآدم چون کنم؛ دعا و بزنم زانو هم من خواستمی. بینمنمی

 ...ستکلمه چند فقط نظرشون به هم رستگاری ست،کلمه

 و معصوم ایگربه مثل بیل. کنممی نگاهش پرسشگرانه و میارم در کتاب از سر بیل معترض صدای با

 :کنهمی نگاهم و چرخهمی دورم به پناهبی

 !جنی فهممنمی چیزی من-

 :کردمی نگاهم مات و زده شچونه زیر دست و بود نشسته چهارزانو تخت روی آنتونی. زنممی لبخند

 .نفهمیدم چیزی هم من-

 .فهمینمی چیزی وقتهیچ تو: بیل
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 حق. خندممی صدابی و میدم تکون تاسف از سری. میده هولش و گیرهمی خیز سمتش حرصی آنتونی

  !کوچیک؟ یبچه چند به چه رو سنگین کتاب این! داشتن

  .داری داشتنیدوست و ظریف صدای تو جنی،: ارورا

 .عزیزم ممنون-

 هاینوشته کنممی درک کامالً من. بده گوش دلنشینت صدای به و بشینه هامدت داره دوست آدم: ماالال

 .ستنهفته رازی خطش هر تو انگار رو، کتاب

 .بود رمانتیک و احساساتی زیادی دختر این و گیرهمی عمق لبخندم

 .بدم گوش و بشینم شب تا دارم دوست که من بخون، بیشتر برامون لطفاً: ارورا

 :میشه بلند نهادم از آه و میندازم ممچی ساعت به نگاهی شیادآوری با

 .شده دیرم من کافیه، دیگه امروز برای هابچه! اوه-

  .خوب داستان یه بگو، داستان یه برامون...نرو جنی، نه: آنتونی

 :کنهمی زمزمه غمگین

 .گفتنمی داستان ما برای کسهیچ-

 .مرگ و مبارزه و شمشیر از بگو، برامون طوطی از: بیل

 .خندنمی دخترها
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 .براتون میارم بیشتری هایکتاب اومدم که بعد یدفعه باشه،! بیل داری طلبیمبارزه یروحیه چه-

 زا رو خودش که پسری و افتهمی راهرو توی یسایه به نگاهم. پریدنمی پایین و باال خوشحالی با هابچه

 لوج به رو خودم کمی کنجکاو. بود ما پیش گوشش مطمئناً و بود داده تکیه دیوار به. کردمی مخفی دیدم

 :دادم سر

 داری؟ دوست رو خوندن کتاب تو اصالً داری؟ دوست هاییداستان نوع چه پیتر؟ چی تو-

 :خندهمی ریز بیل

 .داره دوست رو عاشقانه هایداستان اون-

 :خندممی حرفش از

 جداً؟! اوه-

 .ترسناکه هایکتاب عاشق پیتر داری، دوست عاشقانه داستان خودت تو! نه: آنتونی

 .خواهرجون شو خفه: بیل

 :دارهبرمی خیز سمتش به عصبی آنتونی

  .احمق نیستم خواهر من-

 :کنهمی زمزمه گوشم زیر ارورا

 .دونهمی دخترها مثل رو آنتونی همیشه بیل-
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 :میشم متعجب

  !چرا؟ -

 .نازکه دل العادهفوق و داره حساسی و لطیف یروحیه آنتونی: ارورا

 :کنممی نگاهش مهر با

 .خوبیه پسر اون-

 لحظه هر که میدم سایه به رو نگاهم و مونهمی نصفه بحثمون تاریک، راهروی طرف از هاییقدم صدای با

 خیره پاهایی به کنجکاو من و پیچهمی سرد و خلوت اتاق تو هاشقدم صدای. میشه ترنزدیک و نزدیک

 .گیرهمی فاصله راهرو تاریکی از لحظه هر که میشم

 .پرممی جا از تقریباً و میام خودم به ارورا آرومِ یزمزمه و شدنش نزدیک دیدن با

 ؟!پیتر: ارورا

 .میدم ماالال دست به رو کتاب. میندازم مکوله به چنگی و کنممی پام رو هامکفش

 جنی؟ کنیمی کارچه: ماالال

 :زنممی شده پوشیده پارچه با که هاشچشم به لبخندی

 .خونه برگردم که بهتره شده، دیرم که گفتم-

 .آسمونه تو خورشید هنوز ببین برگردی، که زوده االن ولی: آنتونی
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 بانِنگه بمونم این از بیشتر اگه عزیزم، متاسفم بمونم؟ پیشتون شب تا داری انتظار تو آنتونی! اوه-

 !میده شهر کل به رو شدنمگم خبر و زنهمی زنگ مطمئناً مونخونه

 :کنممی زمزمه لب زیر و

 .خونه نگهبانِ! ایبرازنده اسم چه-

  !گذرهمی زود زمان قدرچه: ارورا

 :زنممی استخونیش یگونه روی ایـوسه بـ

 حس رو زمان گذشت کنیم،می سپری هم کنار رو خوشی هایلحظه ما چون عزیزم، گذرهنمی زود زمان-

 .کنیمنمی

 :میده تکون سر متفکرانه

 .میگی تو که طورههمین بله،-

 یصندل بند رو دستش ماالال. کشممی بیرون شیقه زیر از رو موهام و کنممی تن به رو رنگممشکی کت

 .میشه بلند جا از و کنهمی

 میای؟ هم باز: ماالال

 خواهر؟ ببینیمت تونیممی هم فردا: بیل

 زا بعد. چرخهمی سمتش به گردم هایچشم و میشه حسبی تنم بیل، زبون از «خواهر» یکلمه شنیدن با

 .کردنمی نگاهش هم بقیه که میشم متوجه ایلحظه
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 :کنهمی صداش هشدارگونه ماالال

 !بیل-

 رو بیل لپ پرمحبت و زنممی مصنوعی لبخند ولی گرفته؛ بر در رو وجودم که حسیه چه این دونمنمی

 :کشممی

 .بزنم سر بهتون فرصت سر کنممی سعی ولی میام؛ کِی دونمنمی-

 :میگم ماالال به رو و

 .ماالال نداره اشکالی-

 :کنهمی نگاهم معصومانه آنتونی

 میدی؟ قول-

 !قوله من قولِ عزیزم، البته-

 .شینهمی گوشم تو دلنشین و بم صدایی که بودم برنداشته قدم از قدم

 !بله-

 .پیچهمی گوشم تو دوباره صدا. میشه خشک رفتن برای پاهام و مونهمی حرکتبی هامدست

 .بله-



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر شیرشاهی.ف | کن باور مرا مرگ فیکشن فن رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 80 

 اًنسبت ایچهره باراین و گردمبرمی تاریک راهروی سمت به واراتوماتیک. بود آمیزترتحکم صدا باراین

 .میرم سمتش به وارهیپنوتیزم من و میاد جلوتر و جلو. گیرهمی قرار هامچشم جلوی گذشته از ترواضح

 حصار در که بینممی زیبا و درشت چشم جفت یه تنها من و میاره در سر از رو کالهش و گیرهمی باال سر

 ده،می خودش به که تکونی با! آسمان رنگ به زیبا هاییچشم بود، شده خیره من به تابدار و بلند هایمژه

 ابروهای و بود پریدهرنگ و کدر پوستش. کنممی نگاهش خیره طوراین که وقته خیلی میشم متوجه

 این با حتی. شینهمی لبم روی محوی لبخند. کردنمی عمل هاشچشم برای محافظی مثل فرمشخوش

 به و نشسته گود به هاشچشم زیر. بود نرفته بین از هاشچشم زیبایی شبیمارگونه حالت و پوست

 !بود رو و رنگبی شبیمارگونه صورت میون رنگشبی هایلب و زدمی کبودی

 !اوه-

 .پیتر بیرون اومدی که خوبه: ارورا

 پیتر؟! واو: ماالال

 که کردممی حس رو سرمایی ها،زیبایی این کنار در. کردمی نگاهم هنوز زننده و سرد هاشچشم مردمک

 جمع خودم تو کمی میشه باعث و لرزونهمی رو تنم آنی لرز. بردمی پیش سیاهی دنیای قعر به رو من

 .بشم

 جلو محتاطانه! دریغ ولی کنم؛ دور خودم از رو دربرگرفته رو وجودم که ایدلهره و ترس کنممی سعی

 مشکیش سرتاسر هایلباس. داشتم فاصله مرموز و پرابهت حجم اون از قدم چند فقط که طوری به میرم،

 صدام لرزش کنممی سعی و میدم قورت رو دهانم آب. کردمی برابر دو رو داشتم که نگرانی و استرس این

 .کنم مخفی رو
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 .باشی بلد رو گفتن نه فقط تو که کردممی فکر من-

 :کنممی زمزمه ترآهسته و کنممی مکثی

 .پیتر-

 .کشممی عمیقی نفس و زنممی ایاحمقانه لبخند سردش نگاه و سکوت دیدن با

 :پرسممی آروم و کنممی تر لب

 داری؟ دوست رو عاشقانه هایداستان هم تو میگه؟ درست بیل ببینم، بگو خب؛ -

 «بله» یکلمه و لرزهمی خشکش و رنگبی هایلب میشم، خیره ششدهپوستپوست هایلب به منتظر و

 :گفت کنم، معنیش درست تونمنمی که نگاهی با و میشه ترنزدیک کمی. میاد بیرون بینشون از

 .دارن انگیزیغم پایان که هاییداستان-

 :میگم متعجب

 !چی -

 .دارم دوست دارن، انگیزغم پایان که رو هاییداستان -

 :میگم محتاطانه و زنممی مبهمی لبخند! ایعالقه و حس هیچبی زد،می حرف هاربات مثل درست

 نرسن؟ هم به هاعاشق که اینه منظورت...آم -

 :میده تکون سر
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 .نه -

 :میشه ثابت لرزونم هایمردمک روی هاشچشم سرمای و میشن کج پایین سمت به رنگشبی هایلب

 .میرنمی داستان آخر هاعاشق که دارم دوست هاییداستان من -

 مکثی از پس و لرزهمی لبم. میده هدیه تنم به رو سرما کالمش احساسیبی و پوچی پره،می رخم از رنگ

 :میگم آهسته

 ...باشه-

 :میگم تررسا کمی شدم، مسلط خودم به کمی وقتی و زنممی کنار هامچشم جلوی از رو موهام

 !کنم پیدا تونممی موضوعی چنین با داستانی همچین ببینم گردممی خونه تو باشه،-

 و ودب پایین سرش که ماالال از غیر کردن،می نگاهمون کنجکاو و مشتاق که میندازم هابچه به نگاهینیم

 به رو دستم و میرم جلو قدمی و میدم جرأت خودم به کمی شخیره نگاه دیدن با. هم به قفل هاشدست

 .کنممی بلند سمتش

 .دیدمت که خوشحالم پیتر،-

 خشک لبخندم. خورهمی گره ابروهاش بین اخم و میره عقب به قدمی لبم روی لبخند و دست دیدن با

. یشهم بلند هابچه صدای رفتنش با. کنهمی تند قدم راهرو سمت به و میندازه دستم به نگاهینیم. میشه

 یلب گفتن آخ صدای با. میارم پایین رو دستم و کشممی ایکالفه «پوف» و میدم باال رو ابروهام زدهحیرت

 .کردمی نگاه آنتونی به اخم با و بود سرش به دستش چرخم،می سمتش به
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 !وحشی: بیل

 .هستی وحشی خودت هی،: آنتونی

 !نکنید شروع باز لطفاً ها،بچه هی: ماالال

 .کنممی جداشون هم از و کرده تند پا افتادن، هم جون به وقتی

 .اومد دردم لعنتی،: بیل

 زخم. خورممی جا بود پیشونیش روی که ایکهنه و بزرگ زخم دیدن با و کنممی نگاه سرش به کنجکاو

 اضافه گوشت و بود شده کشیده راستش گوش تا چپ گوش کنار از عمیقی و صاف خط مثل درست

 نبودم؟ زخم این متوجه حاال تا چرا. داشت

  !چیه؟ دیگه این! من خدای-

 .هکنمی پنهون دیدم از رو زخم و ریزهمی پیشونیش روی رو بلندش موهای دستپاچه نگاهم دیدن با بیل

 !هیچی هیچی،: بیل

 :نالممی و کنممی نگاهش وارگالیه

  !بیل؟-

 :کنهمی زمزمه آروم و دزدهمی چشم هام،چشم از

 !خوریممی کتک زیاد ما خب-
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 ساده خوردنکتک یه به دونممی که زخمی از هم و زد که حرفی از هم میشه، گرد زدهحیرت هامچشم

 که طوراین. برسه پاسخ و پرسش برای مناسب زمان تا ذارم می و بندممی فرو لب ولی نشده؛ ختم

 که کنممی لمس رو زخمش روی آروم. نداشتن جریان کردن بازگو به ایعالقه کدومهیچ پیداست،

 .پیچهمی هم به هاشاخم

  !میاد دردم جنی آخ،: بیل

 سرش روی ایـوسه بـ اطرافم سکوت به توجهبی و کنممی بغض. میشه مچاله صداش تو دردِ از صورتم

 .زنممی

 .بیل متاسفم-

 .کنم می رد رو راهرو پیچ

 .دارن نیزه و اسب که هاییاون بگی؟ داستان بلدی هم هاشوالیه یدرباره: آنتونی

 بودم، هامدیده ناراحتِ هنوز. کردنمی فکر خیالی و فانتزی هایداستان به فقط و فقط وروجک دو این

 اریک براشون شدمی کاش! بیارن ـناه گـبی و معصوم هایبچه این سر بالیی همچین جااین شدنمی باورم

 .پذیرفتن مشتاقانه قدراین چرا رو من وجود فهمممی حاال خندم،می مصنوعی و آروم. کرد

 .هابچه میارم داستان کتاب عالمه یه براتون بیام که باراین-

 .خوبه خیلی این! یوهو: آنتونی

 ...که البته-
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 اهرور خلوتی تو ضعیفی صدای. میشه محو لبم روی از کمکم لبخندم و شد قطع حرفم صدایی شنیدن با

 .میشه اکو گوشم تو بار چندین و پیچهمی

 !صداییه؟ چه این...این-

 ردنکمی نگاهم فقط بیل و آنتونی. رسهمی گوشمون به تا گذرهمی راهرو پیچ از آوا. میرم باال رو پله چند

 قلبم به رو سرما پیتر مثل صورتشون نبود، صورتشون روی سرخوشِ هایخنده اون از خبری دیگه و

 .دادمی نشونم رو عمیق نفرتی با توام و کهنه غم...هاشونچشم و کرد دعوت

 !صداییه؟ چه این: کنممی تکرار

  :کنممی زمزمه زدهبهت. میشه اکو گوشم تو بارها صدا و کنممی تمرکز بیشتر. کننمی سکوت دو هر

 !کیه؟ یگریه صدای این-

 :زنممی مبهوتی لبخند. بودن مردد دادن جواب برای دو هر

 شماها؟ هستید چی نگران بگید، من به هست مشکلی اگه هابچه! هی-

 :کنهمی زمزمه آروم و کشهمی پیشونیش به دستی بیل

  .هستیم مریض همه جااین ما خب...اِم دونی،می خودت...خب-

 ...صدا این کنه، می گریه داره که اونی-

 .نمیاد بر ما دست از کاریهیچ و جنی نیست خوب حالش اون: بیل

  .میشه بلندتر پردرد یناله با توام گریه صدای
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  !نیست؟ ایدیگه چیز مطمئنید: پرسممی مردد

 وممعص و بانمک لبخندی رو شپریده رنگ یچهره کنم،می نگاه آنتونی به. میندازه پایین رو سرش بیل

 .بود کرده

 ...میشه خوب که دونممی من: آنتونی

 :میگه ترمطمئن و کنهمی مکثی

 .میشه خوب زودی به-

 :کنممی زمزمه جونبی

 !امیدوارم بله،-

 :میگم نگراندل کمی و متعجب و دمگربرمی رو رفته راه

 درسته؟ میگید، من به افتاد اتفاقی اگه-

 :زنهمی زیبایی لبخند آنتونی

 .خواهر البته-

 :میگم آهسته و گیرممی نزدیکش رو دستم کوچک انگشت

 قول؟-

 :میاره باال رو کوچیکش دست آهسته سپس و کنهمی مکث
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 .میدم قول-

 .شدن پژمرده بحث این از بعد هم پسرها که دیدممی. اومدمی باالتر طبقات از گریه صدای

 .بخیر روزتون. بقیه پیش برید بمونید، راهرو این تو زیاد نیست خوب هابچه خب-

 برای دستی دادن تکون با و کشممی تلخی آه. بود گرفته نشونه رو قلبم زهرآگینی تیرِ مثل ناله صدای

 .کنممی تند پا پایین سمت به پسرها

 اذیتم هنوز گریه صدای. رسونممی دریاچه به رو خودم و کنممی عبور جنگل خاکی قسمت از زنانسوت

 رو خودم کنممی سعی. نپاشم هم از طوراین اتفاقی هر با که نبود حساس قدراین مروحیه کاش کرد،می

 ونهخ به ازشون حرفی تا بودم داده قول هابچه به حیف. بدم نشون پیش دقیقه چند به توجهبی و خیالبی

 تونستمی پدر مطمئنم. خواستممی راهنمایی بهشون، کمک برای پدر از رسیدن محض به وگرنه نبرم

 !دادم قول حیف...هااون ولی بده؛ انجام کاری سرپرستبی و ـناه گـبی یبچه چند برای

 یادآوری با و کنممی پرت دریاچه کنار قسمت عمقِ کم آب سمت به سنگی پا با رفت،می سردی به رو هوا

 صدای «شلپ» و کنم می پرتاب ایدیگه سنگ. زنممی لبخند باشه، برگشته هاموقع این باید پدر کهاین

 حسش بار چند که نگاهی سنگینی و رسهمی گوشم به ایدیگه «شلپ» صدای. رسهمی گوشم به آب

 تمیز آب زیر از و گردممیبر دریاچه سمت به ناگهانی طور به. میشه خشک لبم روی لبخند. بودم کرده

 و متعجب. گیرهمی خیز دریاچه پرعمق سمت به نگاهم دیدن با که بینممی شنا حال در رو چیزی دریاچه

 آبِ. میشم خیره باز و میشم ترنزدیک نظرم مد قسمت به کمی و رسونممی درخت به رو خودم زدهحیرت

 ور کسی از مبهمی تصویر و میشه کشیده ایدیگه سمت به نگاهم! بود حباب از پر و متحرک قسمت اون
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 عقب رو خودم. ذارهمی تنها ترسیده و متعجب رو من و میشه ناپدید زدنی پلک با که بینممی آب روی

 .میشم خیره دریچه آب به درهم افکاری با و کشممی

  !بود؟ کی یعنی-

 .کنممی نگاه لرزون هایآب به

 !اوه...و نداشته لباس...و اومده جااین به شنا واسه کسی انگار خب-

 .گزممی لب و گیرم می رو هامچشم جلوی شرمنده

 !دیوونه یدختره-

 داشته که وضعیتی از حسابی رو شخص اون مطمئناً اینجا ایستادنم با. زنممی سرم به جونیکم مشت

 روی نگاهم و گیرممی دریاچه از چشم و شینهمی لبم روی شرمگینی لبخند. شرمنده شاید و ترسوندم

 من به خیره هم او. مونهمی خیره بود ایستاده من از دورتر کمی و گیاهان و گل میون که ایدیگه شخص

 :میشه باز هم از دیدنش با صورتم. بود ایستاده سینه به دست و بود

  !بابا-

 .کنهمی باز برام رو هاشدست

*** 
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 و دمخنمی ریز حرکاتش به. بده جا دستش دو تو رو هاپالستیک کنهمی سعی و بندهمی پا با رو ماشین در

 مکنمی سعی و میرم جلو معترض دستش، از پالستیکی افتادن با. میدم تکون راست و چپ به رو سرم

 .بگیرم دستش از رو هاپالستیک از یکی

 .سنگینن بیارم، کمکت رو شونیکی بذار حداقل! بابا-

 .دارهبرمی زمین روی از رو پالستیک و کنهمی نگاهم ظریفی اخم با

 تو؟ دست بدم رو سنگینی این به پالستیک داری انتظار سنگینن، میگی که خوبه-

 :زنهمی نیشخندی

 !بَسِته هست تشونه رو که ایکوله همون-

 :زنهمی غر لب زیر و

  ...پوف! میره راه خمیده که کرده پر چی توش نیست معلوم-

 گرمایی از و میشم سالن وارد زودتر. کنم باز براش رو در تا میرم باال رو هاپله و خندممی غرغرکردنش به

 .شده دوندون تنم پوست تمام کنممی حس. بندممی چشم میشه ورحمله صورتم به که

 !سوزهمی صورتم بودم، کرده عادت بیرون سرمای به! اوف-

 .کنیمی عادت زود-

 .کشممی رو صورتم پوست دست با کمی و کنممی ریزی اخم

 !میره بین از پوستم از الیه یه کنم عادت تا کنم فکر-
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 :کنهمی دستش تو پُرِ هایپالستیک به ایاشاره و خندهمی آروم پدر

 فتهر یادم تقریباً بودم، نرفته بازار به که بود وقت خیلی. کنم خرید همه این تا کشید طول ساعت چند-

 .رو کردن خرید بود

 .افتادی زحمت به حسابی پس-

 :میگه آروم و کنهمی محواله مهربونی نگاه پدر

 .ارزهمی خوب دختر یه داشتن به-

 .پیچهمی سالن بزرگ فضای تو مخنده صدای و خندممی سرخوش

 .داریم ویژه خیلی خیلی غذای یه شام امشب-

 :میگه و چرخونه می رو هاشچشم ایبامزه حالت با

 نشد متاسفانه و دادم بهت که قولی شکستن خاطربه هم و مخونه به دخترم باشکوه ورود خاطربه هم-

 .عزیزم ببخشی رو من امیدوارم. کنم عملیش

 :میگم و میدم تکون هوا تو رو دستم

 .نیستم ناراحت من! بابا خیالبی-

 :زنممی لب ترآروم و

 .نیستم ناراحت دیگه هستی کنارم که االن حداقل خب-
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 ام؛بی همراهت نتونستم من درسته. بگذرونیم خوش کلی و بریم دریاچه به هم با بودم داده قول بهت من-

 .ایهالعاده فوق جایِ جااون کردی، پیدا رو دریاچه راهِ خودت که خوشحالم ولی

 بزرگی درخت زیر اونجا من عالیه، جااون. شدم دریاچه دلنشین و زیبا فضای عاشق من بابا، البته-

 .خونممی کتاب هاساعت و شینممی

 رختد زیر صبح دیروز من بودم، نگفته هم دروغ البته! نبره درونیم حال به پی پدر تا میندازم پایین سر

  .دیدم رو ماالال کهاین تا بردم لذت اطراف مناظر از کلی و خوندممی کتاب دریاچه کنار کهنسالِ و بزرگ

 .جنی گذشته خوش بهت که خوشحالم: پدر

 .کردم سرگرم میز روی مجالت و کتاب با رو خودم و شدم دور پدر از کمی اولگا صدای شنیدن با

 .دکتر بخیر روز: اولگا

 .عزیز اولگای بخیر عصر: پدر

 دکتر؟ مرتبه چیز همه: اولگا

 روی هامچشم ایلحظه و چرخونممی هاقاب روی رو نگاهم و کنممی رو و زیر کمی رو مجالت

 .میشه خشک بودن، گرفته قرار خونه یشومینه روی که هاییمجسمه

 و رفت پیش خوبی به جلسه بودیم، کرده ریزیبرنامه که طورهمون درست. اولگا مرتبه چیز همه: پدر

 .ببینم چشم به رو هامتالش از بخشی ینتیجه تونستم باالخره

 :رسهمی گوش به اولگا شاد صدای
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 .دکتر براتون خوشحالم عالی، چه-

 :زنممی غر دلم تو

 و تلطاف همه این با زن این چرا دونمنمی! االنش گفتن دکتر دکتر به نه و سرش پشت گفتن جان به نه-

  !نداره برام خوبی یچهره زیبایی،

 :کنممی زمزمه ترمالیم و

  .بخوام خودم برای فقط رو پدرم که منه حق این و پدرمه کنارِ در چون شاید-

 :میگم خودم به ناراحت و بندممی چشم

 رو موضوع این داری تو و بینهمی دستیار یه چشم به رو اون فقط بابا ها،حرف این خیالبی جنی اوه-

 همیشه که اون کنی، آماده پدرت ازدواج برای رو خودت باید تو باشه، که چی هر اصالً! کنیمی بزرگ

 .بمونه تنها تونهنمی

 خشخش صدای. میدم هامجسمه به دوباره رو مشده پرت حواس و کنممی آروم رو خودم افکار این با

 .پدر صدای سپس و میاد هاپالستیک

 .ببینه رو آرتزو تا بیرون برممی رو جنی فردا من راستی، اولگا، امشبه شامِ برای ماهی این: پدر

  .شینهمی لبم روی شادی لبخند و چرخونممی سمتشون به رو نگاهم حرف این شنیدن با

 جنی؟ درسته کنه، رو قولیم بد جبران کارم این شاید: پدر

 :کنهمی نگاه زدهذوق منِ به خنده با هم اولگا
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 !خوبه خیلی این-

 :میگم شاد و خندممی آروم

 .کنممی درک رو شما من! کردید بزرگ رو موضوع این زیادی شما بابا وای-

 :میگم بازتر ایچهره با و درمیام خمیده حالت از

 زود؟ صبح بریم؟ خوایممی ساعتی چه-

 تصمیم...هوم. نخوری صبحونه فردا باشه یادت فقط بشی، بیدار خواب از زود صبح نیست الزم نه: پدر

 .کننمی درست رو توسکانی کاپوچینوی بهترین اونجا. ببرمت آرتزو تو خوب یکافه یه به فردا دارم

 دست به رو شونیکی آروم. ببینمشون نزدیک از تا میرم هامجسمه سمت به پدر با زدن حرف حین در

 .کنممی لمسشون و گیرممی

 .بابا بیرون میریم هم با فردا که خوبه-

 :میدم نشونش و میارم باال رو دستم توی آدمک یمجسمه

 !بابا نیستم بیشتر مجسمه یه کردممی حس داشتم دیگه-

 :میاد سمتم به دستپاچه و هول ناگهان و میشه خشک دستم تو یمجسمه دیدن با پدر لبخند

 !جنی باش مراقب-

 سر به دقت با و گیرهمی دستم از آرومی به رو مجسمه و میاد سمتم به. زنهمی خشکم ششدههول لحن از

 .کشهمی عمیقی نفس سپس و گردونهبرمی جاش
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 !حساس و شکننده خیلی البته و قدیمیه خیلی خیلی مجسمه، این: پدر

 .فرستممی بیرون رو مشده حبس نفس آهستگی به. کنهمی لمس رو مجسمه انگشت سر با

 .زد خشکم ترس از لحظه یه اوه،-

 :نشونهمی لبش روی محوی لبخند

 .هستن ارزشمند خیلی هامجسمه این ولی متاسفم؛ ترسوندمت؟-

 رنگ به اَرابه و اسب چند و جنگی خودهایکاله با کوچیک آدمک چند کنم،می نگاه هامجسمه به

 !بودن خاکستری

  !ببخشید-

 .بودن هاجنگنده از گروهی مثل درست! سر هاشونبعضی و نداشتن دست هاآدمک بعضی

 :پرسممی کنجکاو و کنممی تر رو لبم زبون با

 دارن؟ قدمت قدرچه-

 .کنهمی نگاهشون و میده تکیه شومینه کنار دیوار به پدر

 .دارن قدمت سال 0444...تا 0044 بین...آ -

 :میشه خشک هامجسمه روی شده درشت هامچشم

 !زیاد قدرچه! واو-
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 .کنممی مطالعه روشون که هست سالی چند و کردم پیداشون سختی به-

 .بابا میشم مندعالقه کنیدمی دنبال که ایرشته به دارم کنممی حس-

 :خندهمی آهسته پدر

 .بشین جااین بیا. خوب خیلی جنی، خوبه خیلی این-

 هکنمی حلقه مشونه دور رو دستش. شینممی رنگی هایکاناپه روی همراهش به. کنهمی اشاره سمتی به و

 :میگه ستخیره هامجسمه به نگاهش که طورهمون و

 .هستن هاآتروسن تمدن یدوره به مربوط هامجسمه اون-

 .دوزممی پدر به رو نگاهم زدهحیرت

  ....هااون پیش سال 0444 یعنی... اوه! واقعا-

 :میده تکون سر متفکر

 .شدمی شامل رو قرن چند و بود پایدار خیلی هاآتروسن یدوره البته،-

 کردی؟ مطالعه هااون روی قدرچه بابا؟-

 کردم سعی و داشتم دقیق یمطالعه سرنوشتشون و تمدن این روی هاستسال من! خیلی جنی، خیلی-

 و حرکت هر از میشه سختی به و بودن مرموزی و رازدار مردم هااون. کنم پیدا دست پنهانشون رازهای به

 ماجرا از قسمتی فهمیدن با که اینجاست ماجرا جالبی و یافت دست رازشون از قسمتی به شون،زندگی

  !میشم غرق میشه، بازگو برام که ایتازه مجهولیات تو هم باز



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر شیرشاهی.ف | کن باور مرا مرگ فیکشن فن رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 96 

 .اومد وجود به هااون خاطربه فقط بهتا یدریاچه شنیدم من-

 .داره قدمت سال 0444 از بیشتر بهتا یدریاچه کرد، اکتفا نباید هاشنیده به-

 .گیرهمی ضرب میز روی انگشت با

 و خطرناک و قبیح افکار این ماها االنِ برای شاید دادن، شکل رو عرفانی و مذهبی تمدن یه هاآتروسن-

 دامها حیاتش به مرگ از بعد هاانسان وجود از قسمتی داشتن اعتقاد هااون ولی باشه؛ باورغیرقابل مطمئناً

 .میده

  !واقعا؟! اوه-

 .میده تکون سر «آره» معنای به پدر

 هایسال این از و میده ادامه خودش حیات به اون از بیشتر شاید و سال هزاران انسان بخش این البته، -

 تیِسالم به معطوف شونتوجه بیشترین تمدن این همین برای ارزشمندتره؛ و ترمهم فانی انسان زودگذر

 هستی؟ متوجه. زنده افراد تا بوده مردگانشون

  :میدم تکون سر

 .بله-

 :پرسممی کنجکاو و کنممی عکس قاب به نگاهی

 بوده؟ هاشونمرده دفن محل بهتا یدریاچه پس،-

 .کردهمی درمان رو هاشونبیماری دریاچه بخشه،زندگی بهتا یدریاچه! نه که معلومه نه،-
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 :کنهمی زمزمه و زنهمی لبخندی

 هااون که مذهبی مراسم تو داره، درمانی ویژه خواص سری یه دریاچه آبِ که داشتن اعتقاد هاآتروسن-

 نیاز هک بیمار بدن از بخشی یا بیمار عنوان به کوچیک، ابعاد تو برنز جنس از هایمجسمه کردن،می برگزار

  .انداختنمی دریاچه به رو داشتن شفا و درمان به

 .ببینم بتونم رو پدر صورت تا گیرممی باالتر کمی رو سرم. بود شده جالب برام موضوع

 !شدن؟می درمان هابیمار اون...آم داده؟می جواب کارشون این و-

 :زنهمی نامفهومی لبخند مکنجکاوی دیدن با پدر

 ...و بفهمم خواستممی اخیر سال بیست این تو که چیزیه این-

 :میده ادامه وارزمزمه و میشه سخت شچهره چرا دونمنمی

 .جنی نرسیدم دلخواهم ینتیجه به هنوز و-

*** 

 این به کنه،می هدایتم ازدحام پر و شلوغ خیابون سمت به و پیچهمی گردنم دور بیشتر رو شال

 مواد هایفروشنده از بود پر طرفش دو هر که وآمدیپررفت و طویل خیابون. خندممی هاشوسواسی

  .تزئینی هایوسایل و پوشاک غذایی،

 ره نظر که زیبایی نقوش با چندرنگ و بلند هایدامن و پیراهن کنم؛می نگاه شهرم سنتی هایلباس به

 .کردمی جلب رو ایبیننده
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 .خرید چیزی هافروشنده تکتک از شدمی کاش! عالیه جااین بابا-

 :زنهمی لب و گیرهمی انگشتش دو بین رو مبینی پدر

 .بخرم بگو خوادمی دلت هرچی-

 من به کردنش، حساب از بعد و گرفتمی دست به رو اون سریع پدر کردم،می نگاه که چیزی هر به

 خرید هم کنار در که بود باراولین این، و بودم نکرده تجربه رو پدرم با خرید حاال تا. کردمی شحواله

 قسمتی هر از و کردیم رو و زیر رو بازار. بود دلچسب و شیرین برام عسل، مثل که باری اولین کردیم؛می

 هاهمراهی این تمام در. دادمی... و لباس سبزیجات، ها،میوه انواع به راجع توضیحاتی پدر گذشتیم،می که

 بازوی به ساله چند و کوچیک هایبچه مثل. داشتم غریبی حس هام،چشم درخشش و خوشحالی کنار در

 روی رو نگاهی سنگینی اما؛ باشم شده دیوونه شاید. خوردمنمی تکون کنارش از و بودم چسبیده پدر

 نشونه رو من که چشمی از دریغ و گذروند نظر از رو اطراف جای جا هامچشم و کردممی حس خودم

 :کنممی نگاهش سوالی و گیرممی ایشیشه هایعروسک از رو نگاهم پدر، ایستادن با! باشه گرفته

 شده؟ چیزی-

 برگردم؟ من تا بمونی جا همین میشه جنی. عزیزم نه-

 ...من و بره جایی خواستمی برگرده؟ تا

 :میگم اخم کمی و دلهره با... حس اون و شناختمنمی رو کسی جااین من

 بری؟ خوایمی جایی کجا؟ چرا؟-

 :خندهمی آروم و میشه ترسم متوجه
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 !خوب دختر که نداره ترس-

 قدیمی هایمجسمه و کتاب شدمی هم هاشیشه پشت و جاهمین از که ایمغازه کنه،می اشاره ایمغازه به

 .رنگطالیی و قدیمی هایساعت از بود پر البته و دید رو قیمتشگرون و

 .برگردم تا بمونی اینجا خواممی دارم، کار اونجا من-

 :میگه و زنهمی مشونه به مالیمی یضربه

 .هستی ترسو دونستمنمی-

 :میگم آلوداخم و کنممی ترش رو

 .نیست خوشایند برام موندن تنها و غریبم، اینجا من ولی؛ نیستم ترسو-

 نداره؟ اشکالی گردم،برمی ایدقیقه ده من عزیزم، البته-

 :میگم آهسته و میدم تکون سر

 .کنممی سرگرم هااون با رو خودم هم من...من. بفرمایید نه،-

 لبخندی پدر. کنممی اشاره بودن کردنشنا حال در ایشیشه هایتنگ در که رنگارنگی هایماهی به و

 فردی و پدر به نگاهینیم گاهی و کنم می هاماهی سرگرم رو خودم. کنهمی تند پا مغازه سمت به و زنهمی

. زدمی حرف عصبی کمی و جدی خیلی پدر ولی نبود؛ دیدم تو فرد یچهره میندازم، بود مقابلش که

 رسُ نگاهم و میندازم باال ایشونه خیالبی نمیشه، دستگیرم کنجکاوی این از چیزی میشم متوجه وقتی

 لبم روی پهنی لبخند. بود چینی هایعروسک از پر «هاعروسک یدهکده. »کنارش یمغازه روی خورهمی
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. ممیش وارد آروم و کشممی پایین به رو دستگیره و میدم جا مکوله تو رو خرید هایپالستیک. شینهمی

 :میاد هاعروسک پشت از مردی صدای! عروسک قدرچه! واو

 .اومدید خوش-

 .آقا ممنونم آه،-

 و دختر نوزادهای بزرگ، و کوچیک هایعروسک میشم؛ مغازه زدن دید سرگرم و چرخونممی سر کنجکاو

. میرم ترجلو. عروس لباس در پوشیده هایعروسک و مصنوعی و زیبا هایمژه و طبیعی لبخندهای با پسر

 .خورهمی سُر مانندشون طبیعی و رنگی موهای روی نگاهم

 خودم منتظر مغازه از بیرون رو پدر و میام خودم به ایخفه صدای و خورهمی شیشه به که ایتقه با

 روی چشمم هایمردمک که بودم برنداشته بیشتر قدم دو. میرم سمتش به و زنممی لبخندی. بینممی

 وارهیپنوتیزم و شده خشک. میره صورتم از کمکم لبخند و میشه ثابت درشتی هایچشم و رنگی موهای

 !بود شده خیره من به هاشچشم با انگار. میرم سمتش به

 بلندش موهای رنگ، گندمی واقعی هایآدم مثل پاش و دست و بود لباسبی رنگش سفید و ایپارچه تنِ

  ...و بودن پخش

 تصویر به ذهنم تو ایصحنه. میاره هجوم بدنم به سرما. کنممی بلندش آروم و میدم قورت رو دهنم آب

 !بسته هایپلک زنم،می پلک میشه، کشیده
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 مثل و میشه باز هامچشم ناگهان...و بسته پلک! بودم دیده بهتا یدریاچه تو که عروسکی یشدهکنده سر

 و گیج! رنگآبی هایچشم نبود؟! بود؟ باز هاشچشم میشم، خیره دستم توی عروسک به هازدهسکته

 همون لبخند، همون میشم، خیره لبش روی لبخند به! دونمنمی میدم، تکون بار چند رو سرم سردرگم

 شباهت! شباهت شونه،می دلم به رو بدی حس شباهتش! رنگطالیی تابدار و بلند موهای همون و هاچشم

 !عروسک دو

 جیغ و میشه جدا تنش از عروسک سر ناگهان و شینهمی عرق به تنم. میشه تکرار ایدیگه بار صحنه

 یعسر قدری به. افتنمی پاهام جلوی و میشن تیکهتیکه عروسک پاهای و دست پیچه،می مغازه تو مخفه

 ینا مات فقط و نداشتم خفیفم و ضعیف جیغ جز العملیعکس دادن نشون توانایی که افتاد اتفاق این

 .بودم شده صحنه

 :شنوممی سرم پشت رو ایغریبه صدای

 خانم؟ اومده پیش مشکلی-

 با و کنممی تر رو زبونم. بینممی رو سفیدی مو پیرمرد و چرخونممی صدا سمت به رو مشده چوب مثل تنِ

 :زدن حرف به کنممی شروع ومِنمِن

 ...چرا دونمنمی...نکردم رو کاراین...من...متاسفم...من-

 .جوان دختر ترآروم-

 :بود لرزون و ضعیف صدام. کشممی عمیقی نفس

 !شد چی دونمنمی-
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 :کنهمی عروسک پای و دست به ایاشاره پیرمرد

 .دخترجون نداره اشکالی. کنم وصلشون هم به نکردم وقت هستن، هم از جدا هنوز هاقطعه-

 :زنممی لب آروم و ذارممی میز روی رو عروسک تنِ

 .متاسفم-

 م،پریدهرنگ صورت دیدن با پدر! انداختم بیرون شدهطلسم یمغازه اون از رو خودم طورچه دونمنمی

 :پرید باال ابروهاش متعجب

 جنی؟ خوبه حالت-

 :کنممی زمزمه عمیقی نفس از پس و میدم قورت رو دهنم آب

 !امعالی-

 .پدر یزدهشگفت و پرسوال صورت از غیر به چرخه،می جاهمه هامچشم

  میریم؟ کجا حاال...آم-

 .کنم فراموش رو صحنه اون کنممی سعی

 .بشم آشنا شهر جای همه با دارم دوست بچرخم، جااین شب تا دارم دوست-

 :میشه کدر کمی شچهره

 .خونه برگردیم که بهتره دخترم-
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  .میشه خشک ممصنوعی لبخند

 خونه؟-

 !غروبه طرفای االن جنی-

 .بمونم هنوز دارم دوست من نرفتیم، جایی هنوز ما... ما. کنممی خواهش! بابا نه-

 .بدم انجامش ترسریع چه هر باید که دارم مهمی کار یه من عزیزم-

 .بمونی من پیش امروز که دادی قول تو ولی-

 .کشهمی آهی سپس و کنهمی نگاهم اندرسفیهانه عاقل کمی

 .برگردونم خونه به رو تو مجبورم من و مهمیه یمسئله واقعاً عزیزم، جنی-

  .میشه کشیده هم تو مچهره

 .خونه برگردیم زودتر بهتره جنی، بیا-

 تریممال کمی کنهمی سعی و کنهمی باز برام رو ماشین در. ایستممی ماشین کنار عصبی و سینه به دست

 :بزنه حرف

 .کنیمی درک رو من تو مطمئنم چیه، درمورد قضیه میگم بهت من-

 :کنممی زمزمه ناراحت. کنممی نگاهش و گردمبرمی
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 اًواقع! متنفرم تنهایی از من من، خدای. کنم سر اتاقم تو تنها رو روز تمام باید من که باشه شما به اگه-

 .آورهکسالت

 :نالمیم تقریبا و برممی باالتر رو صدام کمی. میره ماشین از ایدیگه طرف به بزنه حرفی کهاین بدون پدر

 لقب از تنهاتر کهاین نه بابا، بگذره خوش بهم تا جااین اومدم من نیست، من سال و سن هم کسی جااین-

 !بشم

 :غرممی عصبی و کوبونممی ماشین سرد هایصندلی روی رو خودم

 .شدم آشنا هابچه اون با که آوردم شانس خیلی اوصاف این با-

 ها؟بچه کدوم-

 .افتممی هابچه هایحرف یاد! من خدای آه،. میام خودم به تازه

 ها؟بچه کدوم! جنی-

 .نمیگم چیزی و گیرممی مخالف سمت به رو سرم حوصلهبی

 !شدی آشنا ایبچه با بودی نگفته بهم-

 :میگم ناراحت و معذب

 .بگم چیزی باهاشون آشنایی از نبود نیاز غریبن، و عجیب و مریض هااون-

 :میگم ترآروم و میندازم بهش نگاهی نیم
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 .دارم دوستشون من ،داشتنیدوست و مهربونن خیلی ولی-

 :پرسهمی کنجکاو و میشه سوار پدر

 شدی؟ آشنا باهاشون کجا-

 :زنهمی لبخندی هاماخم دیدن با

 بود؟ بیمارستان جااون دیدیشون؟ بیمارستان تو-

 !هوم-

 بشی؟ دکتر پدرت مثل داری دوست-

 کوچک و داشتنیدوست شهر این جذابیت ندارم، دوست رو موندن جااین من. چرخممی سمتش به نگران

 !معذب عمرم آخر تا و باشم موندگار جااین ندارم دوست. روزه چند برای فقط

 دوست .بودم کشیده نقشه کلی اومدنم برای من! اوه. میشه کنندهخسته برام داره دیگه سفر این! بابا نه-

 .باشم رویاپرداز قدراین نباید! بابا خیالبی... و باشی پیشم داشتم دوست ببینم، رو جاهمه داشتم

 در کنممی حس من و افتهمی راه خونه سمت به و چرخونهمی رو سوئیچ سکوت در و زنهنمی حرفی پدر

  .بود شدنم دور گرنظاره آشنا چشم جفت یک جمعیت بین

*** 

 .کدام هیچ است، ششصد باالی تانکلسترول اگر دار؟دل یا باشد دادهدل است بهتر آدم راستی»
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 و پسربچه یا فرزند، و مادر بین نه مرد؛ و زن بین عشق است، رمانتیک عشق عشق، از مرادم البته

  .پیشخدمت سر دو بین یا سگش،

 ابربر در شده قیمتی هر به باید. دارد آوازخواندن ویر است، عاشق کسی وقتی که این آورشگفت ینکته

 صورتبه گرمخون جوانان توسط اشعاشقانه هایحرف که باشد مراقب همچنین. کند مقاومت کشش این

  «.نیاید در تصنیف

 من و باشه نشسته رومروبه گوته که انگار میدم؛ تکون سر متفکر شده، ریز هایچشم با و کنممی تر لب

 و زنممی برگ. میدم تکون پرمفهومش، و ارزشمند هایحرف تاییدِ عنوان به سری شجمله هر برای

 .خورهمی سُر کتاب رنگین هاینوشته روی باز نگاهم

 برای اما کرد؛ ستایش هم دور از شودمی را هاآدم. دارد فرق شدن ستایش با شدن داشته دوست مسلماً»

 «.کنی قوز هاپرده پشت و باشی اتاق یک در او با است الزم باشی، داشته دوست واقعا را کسی کهاین

 ناراحتی و کدورت باعث امروز ولی دارم؛ دوست رو پدر من. کشهمی پر پدر سمت به نقیضم و ضد افکار

 مدت هی فقط که منی برای زندگیش و کار از که باشم داشته این از بیش انتظاری او از نباید. شدم بینمون

 و داره بهش وافری یعالقه شدم مطمئن هاشگفته و حرکات با که کاری بگذره؛ هستم مهمونش کوتاه

 چی همه و افتهمی کتاب به چشمم که منی مثل درست زنه،می حرف ازش افتادهبرق هاییچشم با همیشه

 .کنممی فراموش رو

 زیر یکی انگار! گوشم زیر درست کنم،می حس خودم هاینزدیکی رو صدا. میام خودم به زیری صدای با

 اکو گوشم تو مبهم زمزمه، صدای. پیچهمی مبینی تو ناخوشایندی بوی. کردمی زمزمه داشت گوشم

 حس هاممژه زیر از رو مبهمی چیز یه. بود افتاده تخت رویروبه یآینه تو رنگمبی صورت عکس. میشه
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 مات ایلحظه! میشه ناپدید و خورهمی پیچ هوا تو رنگیسیاه دود بینممی چرخونم،می که نگاه. کنممی

. شممی خیره بود افتاده تخت روی که سنگی به و خورممی تکونی شیشه به ایضربه با ناگهان و مونممی

 حاال و کنم مراجعه پزشک به نکردم وقت و شده ضعیف هامچشم که مدتی زنم،می پوزخندی خودم به

 .بود زده دامن رنگارنگم هایتوهم به ضعیفی این

 مثل رو من یزمزمه صدای. میشم روروبه میخکوب و چرخهمی سرعت به نگاهم دردآوری صدای با

 از ضعیفی نور تنها و بود تاریک اتاق. کشونهمی دیواری و بزرگ یآینه سمت به شدههیپنوتیزم هایآدم

 .شدمی ساطع تخت کنار خوابِ چراغ

 ...جنی... جنی-

 و بود افتاده نفسنفس به و کردمی تحمل رو کاهیجان درد صدا صاحب انگار بود؛ لرزون و کشیده صدا

 !کشیدمی رو آخرش هاینفس هم شاید

  ...جنی-

 وانی تو کنممی حس. کنهمی پیشروی به شروع پام هایانگشتش نوک به تا سرم فرق از سرما و سوزش

 .آوردن هجوم ظریفم تنِ به همزمان سرما و گرما و مرفته فرو یخ از پر

  ...جنی-

 نمت رجبهرج خیره هامچشم و میشم خیره بلندم و سفید سرتاسر لباس به آینه از. زنن می زنگ هامگوش

 گرمای. دارهمی وا لرزیدن به رو مزدهیخ تن و پیچهمی گوشم تو مانندی جیغ صدای. گذرونهمی نظر از رو

 .کنهمی گزگزکردن به شروع قسمت همون دقیقاً و کنممی حس گوشم زیر رو سردی نفس
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 .باش خودت مراقب-

 تو بارها که میشه ایزمزمه یزمینه کشداری و مانندهیس آوای و میشه رد گوشم بغل از سردی نفس

 نمکمی حس تنم روی رو آرومی لمس. کرده حبس قلبم و سینه میون جایی تو رو نفسم و شده اکو گوشم

 .میشه قهر من با انگار اکسیژن و مونممی اینقطه مات آینه تو چرخونم،می چشم تا و

 گسترش لحظه هر که رنگیسرخ یدایره و مونهمی خیره روشنم پیراهن از قسمتی روی نگاهم ترسیده

 ایهانگشت آهسته. کنممی نگاه بود، دراومده خون رنگ به که چپم پهلوی به حیرون و مات. کنهمی پیدا

 پای روی ایقطره. میان در خون رنگ به هامسرانگشت و کشممی مشدهرنگ پیراهن روی رو دستم

 .میشه پخش پوستم روی و چکهمی مبرهنه

 .جنی...باش خودت مراقب-

 ولی داد؛می آزارم قبل از بیشتر نگاهی سنگینی حس و اومدمی اتاق بیرون از ها،دوردست از حاال صدا

 تنم از سرما. بود داشته نگه ثابت آینه جلوی رو من هنوز بلندم پیراهن و هامانگشت شدن خونی این

 و میشم خم درد از. کشهمی تیر و کنهمی تجمع پیراهنم سرخ رنگِ زیر درست جایی و کنهمی عبور

 .میشه گرد هامچشم و میره گیج سرم کنممی حس که چیزی از و ذارممی پهلوم روی رو دستم

 

 صاف آروم. کنممی نگاه مپریدهرنگ صورت به آینه تو از و کنممی لمس رو هامانگشتسر خونِ ترسیده

 بند پیراهن پایین سمت به رو دستم بود، برگرفته در رو بدنم سرتاسر که دردی به توجهبی و ایستممی

 تو که چیزی از لرزممی و کشممی باال رو پیراهن یلبه آرومآروم و مردد و کشممی عمیقی نفس. کنممی

 .میشه بلند مناله و کشهمی تیر پهلوم. میده جوالن افکارم



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر شیرشاهی.ف | کن باور مرا مرگ فیکشن فن رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 109 

 !آه-

 قطره چند پیراهنم زیر از. کنهمی باز راه مگونه روی به چشمم یگوشه از اشک ایقطره و گزممی لب

 هزدوحشت و گیرممی نفسی. میدم تکیه کمد به ناشیانه و میشه حسبی پاهام. چکهمی زمین روی خون

 خیره بود شده ناپدید که بدنم از قسمتی روی به گنگم و مات هایچشم و کشممی باالتر رو پیراهن

 قسمت از زدهبهت و چرخممی کمی. گیرهدربرمی رو بدنم سرتاسر لرزشی. اومدنمی باال نفسم. مونهمی

 عق و کنممی حس رو ممعده سوزش. بینممی رو داخلی رنگسرخ گوشت و خونی هایرگه پهلوم، خالی

 رو مشدهثابت هایچشم میشد کاش و زنممی پلک هم سر پشت بار چند. سوزهمی درد از گلوم و زنممی

 هایقطره. کنممی حس رو دهنم و گلو تا ممعده از اومدنش باال و درد چرخش! بکشونم ایدیگه طرف به

 راهش ممعده از ایمزهتلخ مایع و خورهمی سُر پوستم و گوشت روی رنگخونین و متورم هایرگه از خون

 .کنهمی باز گلوم به رو

 ...جنی-

 .پیچهمی تاریکنیمه و سرد اتاقک تو صدا

 !کن باور مرا مرگ...جنی-

 و کوچیک دستی و کنهمی عبور تنم از حسی ناگهان که میشم خیره بدنم چپ سمت ینداشته پهلوی به

 منفس ایستن،می هاثانیه. میشه کشیده بیرون به تنم یشدهمتورم هایرنگخونین میون از رنگ سرخ

 با و کنممی برخورد چوبی تخت به محکم. کنهمی پرتاب عقب به رو من نامرئی دستی و میشه حبس

 روی از درپیپی هاماشک. میشه بلند مناله و پیچممی هم به میشه، وارد بدنم و سر به که ایضربه

 .خورنمی سُر مچونه امتداد تا هامگونه
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  !بابا-

 .کشهمی تیر سرم. کنهنمی میاری کمک، طلب و صدام کردن بلند برای نفسم

 !آخ-

 مثل درست هامدست. میام خودم به و خورممی اییکه کنم،می پهلوم بند رو دستم و کنممی باز چشم

 ساعت. میشه دمیده اتاق داخل به صبحگاهی نور از ایاشعه. بودن شده سرد و سنگین یخ از ایتیکه

 .گیرهمی سرش روی رو، اتاق و کنهمی وجود ابراز به شروع نظر مورد ساعت سر درست خورمزنگ

 کشیده آینه سمت به دادم،می نشون خودم از گاهگه که شجاعتی و جرأت با و میدم قورت رو دهنم آب

 نگز یزننده صدای! زدهوحشت و تلخ زنم،می لبخند. کنممی نگاه ماتوکشیده و صاف پیراهن به و میشم

 به چشمم لرزون هایمردمک و خورهمی چرخ نگاهم. خودم ناالن ذهن از پردرد صدای میشه، اکو سرم تو

 رو ممعده و میره پایین گلوم از ایمزهتلخ مایع. گذرونهمی نظر از رو جاهمه خون ایقطره دنبال

 باال رو پیراهنم سختی به. بشم خم کمر تا و بپیچه ممعده و شکم تو دردی میشه باعث و سوزونهمی

 .کنهمی خودنمایی اتاق روشنایی و تاریکی میون سفیدم و صاف پوست و کشممی

 لمس رو هامانگشتسر. خورهمی سُر تنم جای همه روی لرزونم و گرد هایچشم و میاد کش لبخندم

 !تیره ایلکه از دریغ و سفیده کنم،می

 !من خدای اوه،-

 با بلند و گشاد پیراهن! بودم شده دیوونه هایانسان مثل درست. میشم خیره سفیدرنگم و مات صورت به

 .بود دراومده حدقه از وحشت، و ترس از که هاییچشم و رفتمی کبودی به که صورتی و پخش موهایی
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 .نیستم دیوونه من-

 دبع و آروم اول خندم،می. نیستم دیوونه من که دونممی فقط دونم،نمی رو بود پرسشی یا خبری مجمله

 جا زا ایضربه صدای با فهمه؟می کسی بشه، گرفتار مرگ به کسی اگه جااین و معمول حد از بلندتر کمی

 .خورهمی سُر پایین به لرزونم هایانگشت بین از پیراهنم یدنباله و پرممی

 رنگِ و آب خوش یپرنده همون. میده صدا «ترق» خشکم گردن. چرخهمی صدا سمت به مزدهبهت نگاهِ

 !بود فراری

 

*** 

 ریدهخ کتاب چند بود، کوچیکمون شهر فروشیفودفست تنها کنار در که قدیمی و کوچیک یکتابخونه از

 در که هم دست در دست مرد و زن از عکسی بود، کرده جلب رو متوجه هاکتاب از یکی تیتر سر. بودم

 کتاب رنگکرم جلد روی بر بولدشده و زیبا فونتی با متنی و بود بسته نقش کتاب، روی بر قلبی قالب

 پیرشکس ویلیام. رسوندمی خواننده به رو کتاب پایان سرانجام که ترکوچیک متنی و کردمی خودنمایی

 وندردناکش مرگ: »نیست مقایسه قابل ایدیگه کتاب هیچ با که کنهمی پا به آدم دل تو غوغایی همیشه

 «شد عشقشون نشان

 لهجم خوندن با. بود شنیدنش یآماده مطمئناً که داستانی زد،می حرف ازش پیتر که تلخی پایان و مرگ

 گیرم،ب بود سازگار پیتر عجیب و مرموز هایعالقه با که داستانی تونستم کهاین از و افتادم پیتر یاد به

 ازپرو کشیدنمی رو انتظارم که هاییدوست تنها سمت به من و بود رفته شهر به باز پدر. بودم خوشحال

 .کردم
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 با خشم این. کرد پیدا ادامه والدینشون خشم مرگشون با و شد عشقشون نشون دردناکشون مرگ-

 انتظارش در هاستمدت که ستخونینی نمایش وقت هم حاال و نرفت بین از فرزندانشون سرانجام

  ...هستن

 :پرسیدم مکثی با و کردم نگاهش چشمی زیر تخت روی از ماالال شدن بلند با

 داستان این فهمونهمی بهمون شنمایشنامه خط اولین از کنه؟می کارچی شکسپیر بینیدمی... خب-

 .داره پایانی چه و بشه تموم خوادمی طورچه

 سمت به شونهمه. کنممی حس رو هابچه تکتک شدن بلند بعد و افتهمی کتاب خط روی چشمم باز

 .خوندم رو بعدی خط کنجکاو وراین من و زدمی پچ پیتر گوش زیر داشت ماالال. رفتنمی پیتر

 ...شودمی آلوده خون به جوامع دست جایی-

 هتکی اتاق ترک پر دیوار به پیتر. دوزممی بهشون چشم علناً باراین و میشم ساکت شد خلوت که دورم

 گوشش کنار بتونه ترراحت ماالال تا بود شده خم کمی و چسبونده دیوار به رو پاهاش از یکی و بود داده

 تکون سر متفکر و پیچیده هم به هاییاخم با و برده فرو شلی شلوار جیب تو رو هاشدست. بزنه پچ

 صندلی اون با ارورا و بودن ایستاده روشروبه خطاکار شاگرد دو مثل مطیع و ساکت پسرها. دادمی

. کنن تن به ایدیگه لباس بودم ندیده مدت این تو. کردمی نگاهشون دورتر کمی قدیمیش چرخدار

 رو خدا و میدم فشار هم به لب. خوردمی چشم به پارگی ریز هایقسمت حتی و بود کهنه ماالال پیراهن

 تا دم،بو االنم از تربزرگ کاش میاد، باال گلوم از تلخی آه. بخشیده من به که نعمتی بابت کنممی شکر
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 میک و کشممی سمتشون به تخت روی از رو خودم کمی هاشونپچپچ از کالفه. کنم کمک بهشون بتونم

 .کنممی مچهره مهمون اخم

 ها؟بچه برده سر رو تونحوصله ژولیت و رومئو-

 نگاهِ دیدن با آنتونی. خورهمی چرخ تنم روی پیتر تیز نگاه سنگینی چرخه،می سمتم به نگاهشون

 .چرخهمی پیتر سمت به و کنهمی نثارم لبخندی معذبم و ناراحت

 .بدی نشون بهش رو اونجا که بهتره ببری، باال یطبقه به رو جنی باید تو پیتر: آنتونی

 .بود افسوس و حزن از پر ولی جدی؛ صداش لحن

 ...بشیم مطمئن باید ما میگه، درست آنتونی: ارورا

 مردد. گزهمی لب و کنهمی نگاه رو من ملتمسانه تابدارش هایمژه زیر از و کنهمی سکوت ناگهان

 :پرسممی

 افتاده؟ اتفاقی بشید؟ مطمئن باید چی از-

 و ستقیمم ها،بچه یگونهالتماس حالت و توجهیبی برخالف پیتر، و کننمی نگاه رو پیتر سوالم به توجهبی

 هم ور من بلکه تا مونممی منتظر و سینه به دست رفتارشون از ناراضی و کنممی اخم. کردمی نگاهم خیره

 به ندپوزخ حال به لبش حالتم و وضعیت دیدن با پیتر. کنن مطلع داره، ربط من به مطمئناً که موضوعی از

 .دوزهمی چشم سقف به و چرخونهمی سر سمتش، به نگاهم دیدن با و میشه کشیده پایین سمت

 .دونممی: پیتر
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 .کنم تیز رو هامگوش باز میشه باعث صداش لرزش بود، کهنه بغضی از مملو ارورا صدای

 هستی؟ چی منتظر پس! خب: ارورا

 !لطفاً پیتر: آنتونی

 ...زوده هنوز: پیتر

 روی رنگششب موهای از تار چند میشه، کشیده سیاهش هایچشم سمت به نگاهم. کنهمی مکثی

 داپی خاصی جذابیت و زیبایی بیمارگونه، و مات حالت اون از جدا شچهره و بود ریخته بلندش پیشونی

 !شد کنده جا از ایلحظه که قلبم به لعنت و بندممی چشم خوره،می تکون هاشلب. بود کرده

  بمونی؟ جااین تونیمی جنی: پیتر

 خارج شقبلی ایستادن ژست اون از. ایستممی تخت کنار و میشم بلند جا از مردد و کنممی باز چشم

 دیدن با. کردمی نگاه شکارش به شکارچی مثل و ایستاده صامت و صاف همیشه، مثل حاال و بود شده

 :کنهمی تکرار رو سوالش دیگه بار گیجم و مات نگاه

 خونه؟ بری خوایمی یا بمونی؟ جااین تونیمی بشه، تاریک هوا که وقتی تا-

 شونمعنی درست تونستمنمی که هایینگاه سنگینی زیر. کردنمی نگاهم عجیب و منتظر نفر پنج هر

 یواکنش تا گزممی لب و کرده اکتفا سر دادن تکون به تنها و کنممی قفل همبه رو هامدست معذب کنم،

 .نشن بود، افتاده دلم به که ترسی متوجه و ندم نشون هابچه انتظار برخالف
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 قسمتی .کردمی نگاه کامل ماه و بیرون به و بود داده تکیه پنجره کنارِ دیوارِ به همیشه، از ترخونسرد پیتر

 شده دوخته ماه به که هایینگاه برخالف و میرم کنارش به. بود شده پنهان شب سیاهِ ابرهای زیر ماه از

 .میشم خیره درخشیدمی مهتاب نور زیر که سفیدش صورت و پیتر به من بود،

 .بیا همراهم جنی، خب خیلی: پیتر

 دندانمی اجازه هابچه و بود بسته هم باز ششدهشکسته درِ وجود با که اتاقی میریم، مرموز اتاق سمت به

 نشون ایعالقه من دیدن برای و شدمی پنهان درش مدتی پیتر که اتاقی همون بزنم؛ پرسه اطرافش

 شمچ به که چیزی تنها وسیله، ایتیکه از دریغ! بود خالی خالیِ. میشم اتاق وارد پیتر سر پشت. دادنمی

. تداش قرار اولیه در مقابل که رنگیسیاه و سالم درِ و بود برداشته ترک هایشیشه با پنجره یه خوردمی

 نپایی سمت به رو در یدستگیره مردد. کنهمی هدایتم در سمت به دست با م،خیره نگاه دیدن با پیتر

 امپ و میشه خشک رومبهرو تاریک و تنگ یپلهراه به نگاهم. میشه باز اتاق داخل سمت به در و کشممی

 .ایستهمی حرکت از

 جنی؟ شد چی-

 بم و دلنشین صدای. اومدمی همراهمون هابچه از یکی حداقل کاش دوزم،می زمین به رو نگاهم نگراندل

 :میشه اکو گوشم تو پیتر

 .باهاتم من جنی، نترس-

 هب من از جلوتر و میشه ترسم متوجه. ترسممی باهامی که همین. شینهمی لبم کنج ماتی و محو لبخند

  .ببینی رو پات جلوی هایپله تونستیمی تنها بود، محض تاریکی کردمی کار چشم تا. میاد در حرکت
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 .تاریکه خیلی جااین-

 .داشتم کردنشپنهون در سعی که بود ترسی و هیجان از مملو صدام و لرزید می صوتیم تارهای

 .میشه روشن راهرو و کنهمی منعکس رو ماه نورِ که هست پنجره تا چند بریم که باالتر-

 :زنممی پچ آهسته و خندممی میشه، روشم سرم باالی چراغی و کنممی فکری

 .کن صبر لحظه یه-

 راهرو سمت به رو شصفحه نور و کشممی بیرون رو ماینچی هشت تبلت و کنممی مکوله تو دست

  .گیرممی

 .شد بهتر حاال-

. کنهیم طی باال سمت به رو هاپله محو لبخندی با سپس و کنهمی مکث براقم نگاه و لبخند دیدن با پیتر

 ارکن در و رومروبه پیتر. ایستیممی داشت قرار راهرو انتهای در که دری رویروبه و کنیممی عبور هاپله از

 ایقهوه خطوط با رنگکرم چوبی درِ بین نگاهم. کنهمی نگاهم غریب حالتی با و میده تکیه دیوار به در،

 رو راهرو فضای حدودی تا مهتاب نور هایبارقه. بود چرخش حال در پیتر احساس از خالی صورت و تیره

 هب رو دستش که قسمتی و پیتر کنار در سپس و چرخهمی جاهمه به کنجکاو هامچشم. بودن کرده روشن

 .ایستممی سیخ و میشن گشاد ترس از لرزونم هایمردمک. مونهمی ثابت بود داده تکیه دیوار

 !پیتر-

 فضای تو صدادارش پوزخند چرخه،می بودم شده خیره که سمتی به سرش و گیرهمی رو نگاهم امتداد

 ود؛ب بسته نقش دست جای برداشته ترک دیوارِ روی. میشه اکو گوشم تو بار چند و پیچهمی راهرو خلوت
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 کرده پیدا ادامه راهرو میانی قسمت تا و کشیده در یلبه طرف از رو خونینش هایسرانگشت که دستی

 پای رد و میشم خم شده مسخ. کردمی خودنمایی ایزننده و زشت طرز به شدهخشک خون هایلکه. بود

 رقـــص به رو بلندم موهای و میاد داخل به شکسته یپنجره الیالبه از بادی. کنممی لمس رو خونین

 :نالممی تقریباً و میدم قورت رو دهانم آب تلخ. افتاد گزگز به سرما نفوذ از گوشم زیر. درمیاره

 !نیست االن مال-

 .گذرهمی هاسال-

 صدا منشاء طرف به آنی به خمیده حالت همون تو کنه،می جلب خودش به رو متوجه ایناله صدای

 صاف. اومدمی رومروبه اتاق داخل از حرکت و گریه صدای. میده صدا «ترق» گردنم استخون و چرخممی

 سرِ از ایناله میشه، بلندتر گریه صدای. لرزممی میاد، باال در قفل روی تا دستم. میرم جلوتر کمی و میشم

 رنگِاینقره قفل به مزده یخ هایسرانگشت رسیدن مانع سرد جسمی نرسیده در به دستم. کنهمی درد

. میده دست بهم انجماد حس و میشه منتقل تنم تمام به دستم پوست لمس طریق از سرمایی. میشه در

 و زنهمی چنبره کوچیکم و ظریف تن روی پیتر بزرگ یسایه. لرزممی خودم به و خورممی سختی تکون

 نگاهش سرمای سمت به فروغمبی نگاه. کنهمی خودش قفل رو لرزونم و کوچیک دست دستش،

 بسته در به ایاشاره. بودفرورفته تاریکی تو اون یدیگه ینیمه و روشن شچهره از نیمی چرخه،می

 :زنهمی لب آروم و کنهمی

 .جنی نیست وقتش االن-

 «کنی؟می کارچی جااین هستی؟ کی تو: »بگم شدمی کاش. کنممی نگاهش مات. میاره پایین رو دستم

 «!ها؟ لعنتی خبره چه جااین» که بزنم فریاد شدمی کاش
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 و دیوار روی رو نور تبلتم با و میرم باال هاپله از. افتممی راه رفتمی پیتر که سمتی به و کشممی تلخی آه

 :زنممی پچ لب زیر. میندازم راهرو سقف

 !کیه؟ هایدست جای هااین-

 هم باز و شدمی قطع سپس و داشت ادامه قسمتی تا و شده شروع راهرو پیچ از رنگخونین خطوط

 طرز به رو راهرو خلوت و تاریک فضای و کردمی خودنمایی دیوار جای جای رنگیسرخ هایسرانگشت

 .دادمی جلوه ترسناک و بدترکیب وحشتناکی،

 .کنی پیدا بعدها باید خودت رو جوابش که نپرس سوالی جنی، نپرس-

 :کنممی زمزمه ترسیده و لرزممی خود به

 نمیگی؟ چرا تو من؟ چرا! من؟-

 .جنی خودته پای به مسائل حل و کمک ینتیجه کنم، کمکت تونممی فقط من-

 :میگه سرد و آروم و کشهمی باالیی و بلند «هیس» و ذارهمی لبش روی رو شاشاره انگشت سپس

 .نپرسی سوالی دیگه بهتره-

 اگه. خورممی سکندری و ندیدم رو آخری یپله که بود راهرو دیوار و در به حواسم و هوش قدری به

 آزاد رو مشدهحبس نفس. موندنمی باقی صورتم از چیزی مطمئناً بود نچسبیده رو کمرم پیتر دست

 :نالممی لب زیر و کنممی

 ...االن بودیم نگرفته اگه! وای پیتر، ممنون! من خدای اوه-
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 اتاقک کنه،می هدایت نظرش مد اتاقک به رو من کمرم به فشاری با پیتر و کنممی سکوت پریشون

 سوز. داشت وجود درش قدیمی و پوسیده در یه تنها که متر نُه-هشت حدودِ مساحتی با پیکردروبی

 نای که فکر این و باشه داشته ورود راه سرما این که نیست ایپنجره کهاین از و خورهمی صورتم به سرما

 مسینه به معمول حد از تندتر قلبم. کنهمی منقبض رو تنم هایعضله میاد، کجا از سوزنده سرمای

 پنهان گرمم کت زیر رو بلندم موهای مدیگه دست با و دارممی نگه رو تبلت دست یه با. کوبیدمی

 حس کرد،می منتقل آدم به تلخی و بد حس. بودم بیزار ساختمون تودرتوی هایاتاق همه این از. کنممی

 باز رو مشده خشک دهن. کنممی حس سرم پشت رو پیتر حضور! نتیجهبی و سروتهبی هزارتوی یه

 :کنممی زمزمه تلخ و کنممی

 !ندارم جااین به خوبی حس من...من پیتر؟-

 رو من بود گردش حال در کوچک اتاقک توی که مالیمی نسیم صدای تنها و شنومنمی ازش صدایی

 .ترسوندمی

 :میگم ناراحت و ایستممی وجورترجمع کمی

 ...من! نمیدی؟ رو جوابم چرا پیتر،-

 گزنده و تلخ و گزممی لب عمیقی، نفس با. بندهمی رو دهنم ایلحظه و کنهمی عبور کنارم از شسایه

 :میگم

 نمیدی؟ رو جوابم چرا! پسر توام با آوردی؟ جااین به رو من چرا-
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 صدا که بود قدرچه متری نه-هشت اتاقک این مگه. اومدمی بودم ایستاده که جایی از دورتر کمی صداش

 رسید؟می گوش به ضعیف طوراین

  جنی؟ ترسیمی من از تو-

 اصد سمت به آنی به و کنممی فکر سوالش به ایلحظه مونه،می ثابت زمین روی بر مسایه روی هامچشم

 :میگم و چرخممی

  !بترسم؟ باید-

 غضب و حرص با رو نفسم. بینمنمی چیزی راهرو و دیوار جز من و میشه تابیده سمت همون به تبلت نور

 :کنممی زمزمه آروم و کنممی حبس

 گرفته؟ تبازی پیتر،-

 :زدمی پرسه اتاق در که بود روحی انگار خودش و پیچیدمی گوشم تو پیتر صدای تنها

 و ردیک اعتماد بهم چرا! بکشونه تلخ پایانی به رو تو که کسی شاید و قاتل شاید باشم، شیطان من شاید-

 جنی؟ اومدی جااین به

 حس و ترس هیجان، روی از ایخنده خندم؛می بود، شده منتقل هامدندون به لرزشش که هاییلب با

 هام،دست لرزش از جلوگیری برای و بود هم تو کمی هاماخم. بود اومده سراغم به سوالش از که عجیبی

 :زنممی لب آهسته. گیرممی هامانگشت بین فشار با و محکم رو تبلت

 ...لطفا پیتر،-
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 :نالممی و میندازم اطراف به نگاهی

 !پیتر درنیار بازی لطفاً کنم، احساس رو ترس جااین تونممی ترسونه،می رو من داره جااین-

 :زنممی لب همیشه از ترآهسته

 !پیتر کنیمی اذیتم داری-

 اینچیِ چند تو درست هاشچشم. میرم پیتر به ایغرهچشم و پرممی جا از. میاد جلو گوشم کنار از سری

 :خورنمی تکون رنگشبی هایلب. بود نگاهم

 ؟...ترس-

 دیوار رویبهرو رو تبلت نور و کنهمی هدایت دیوار سمت به رو من هاشدست. کشممی لرزونی نفس

 :زنهمی پچ گوشم کنار سنگین و بَم و میندازه

 !جنی محض حقیقت جز نیست چیزی ترس،-

 دیوار به قدم چند ناخوداگاه و کشهمی پر بدم حس بودن، بسته نقش دیوار روی که اشکالی دیدن با

. بینمب بیشتری دقت با رو هم کنار و پیوسته نقوش تا گیرممی باالتر رو تبلت. میشم نزدیک رومروبه

 طرحِ اجزای به و میرم ترنزدیک. بود کرده احاطه رو نقوش دور تا دور وارقطره شدهلخته خون سرخی

 .میشم خیره دیوار روی

 یه. بود خراشیده رو دیوار عمیقاً که چیزی هر... یا چاقو بود، انداخته خط دیوار روی تیزی شیءِ با نقش

 و بود انسان دست کف یاندازه به سایزش، و پیچیده نقطه دورتادور و شده شروع اینقطه از که دایره

 دوتای برای صاف خط و اون سر برای دایره یه! آدمک یه. شدمی منتهی دیگه نقش یه به آخر خط سپس
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 خط چهار و دادمی نشون رو بود هااون جنسیت ینشونه انگار که مانندمثلث دیگه تایسه برای و هااون

. کردمی تکمیل رو نقش هاشوندست و پاها برای کوچیک یدایره چهار آخر در و اون پاهای و دست برای

 و دایره خونین و بزرگ یدایره نیم دو آخر در و شده زده طرح دایره باالی قسمت در که آدمک پنج

 .بود شده روون دیوار روی بر هاطراحی تیزی بین از خون. بودن دربرگرفته رو هاآدمک

 !خونن هااین... هااین اوه،-

 :پرسممی و کنممی نگاه پیتر به گرانهپرسش و ناباور

 کشیده؟ کی رو هااین پیتر-

 :دوزهمی چشم دیوار روی نقاشی به و گیرهمی جا کنارم سینه به دست

 ...یکی-

 روی از و میشه مورمور تنم کنه،می پر رو گوشم دیوار روی بر چیزی کشیدگی و خراش صدای ایلحظه

 .بندممی چشم درد و چندش

 .جنی کن نگاه-

 هب نگاهم. گیرهمی راست طرف به کمی بودم، ایستاده که جایی از رو تبلت کنم،می باز هم از رو هامپلک

 واهی افکار تا میدم تکون رو سرم سردرگم و گیج! آه...صدا اون! من خدای. مونهمی خیره ایدیگه تصویر

 و ودب شده حک دیوار روی ترعمیق و بیشتر هایخراش با که آدمک یه از بزرگتر تصویری. نکنن مآشفته

 .بود هم مؤنث انگاری آدمک

 :پرسممی آشفته ذهنی با کنجکاو
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 !کیه؟ دختره اون-

 ودشخ روی به نگاهم دیدن با. بود شده خیره نقش به من از دورتر کمی کنم،می نگاه پیتر به و گردمبرمی

 :میگه گوشم زیر و میاره ترنزدیک رو سرش کنه،می لمس رو دستم آرنجش که طوری به میاد نزدیکم

 کیه؟ بدونی خوایمی-

 یپوسیده در به و میره عقب قدمبهقدم. کنممی نگاهش گرانهپرسش و میدم تکون تأییدوار رو سرم

 .رسهمی سرش پشت

 .جنی بیای دریاچه به باید بدونی، خوایمی اگه-

  !داره؟ ربطی چه جاناو به! بهتا؟ یدریاچه! دریاچه-

 اریکیت تمام سرعت با نور و میشه باز سنگینی و تیز صدای با در و کشهمی پایین سمت به رو دستگیره

 .کرده تغییر چیزی کنممی حس میندازم، دیوار روی هاینقاشی به رو آخرم نگاه. گیرهدربرمی رو اتاقک

 .جنی بیا-

 .خندممی بود زده سرم به که فکری به و گیرممی نگاه

 !برگردی خونه به بهتره جنی، تمومه وقت-

*** 

 هک اتفاقاتی به و داده تکیه بود، پدر یمزرعه رویروبه که درختی تک به و گذاشته پام کنار رو مکوله

 مابین جایی جا،این از دورتر فکرم و بود ساختمون روی نگاهم. کردممی فکر بود، کرده مغشوش رو ذهنم
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 کرد؛می یاد ازش بیمارستان اسم با پدر و گفتممی خونهیتیم بهش من که بود ساختمونی هایبچه

 یمتروکه یه شبیه بیشتر و نداشت بیمارستان به شباهتی هیچ که قدیمی بسیار و تاریکنیمه ساختمون

 !باشن کرده زندانی درش رو هابچه که بود استفادهبی و قدیمی

 بازگو جرأت و گرفته قرار ظلم مورد که هستن دفاعیبی و مظلوم دوستان ها،بچه کردممی فکر اوایل

 از مخلوطی با که دیوار روی نقاشی دیدن با م،گذشته افکار بر عالوه االن، ولی ندارن؛ رو حقایق کردن

 به ،بود شده کشیده هادیوار روی بر باالتر طبقات تا که خونی ردهای و بود بسته نقش دیوار روی بر خون

 موج ارورا یتیره هایچشم تو که ترسی فهمممی حاال. میشم واقف کنهمی تهدید رو هااون که خطراتی

 .چیه از زدمی

 حال در پیوسته هم به و بلند هایکوه پشت کمکم و شده کشیده کنار به آسمون وسط از خورشید

 چندهزارتایی هایدسته و میان در حرکت به باد وزش با درختان هایشاخه و هابوته بود، شدنپنهون

 و وجا به و پیچونممی صورتم و گردن دور پیش از بیشتر رو گردنمشال. گیرنمی اوج آسمون تو پرندگان

 .کنممی نگاه پرواز حال در پرندگانِ فرود

 هایلب به دستی. ایستممی صاف و میام خودم به گیرهبرمی در رو بدنم سرتاسر که ضعفی احساس با

 ور آسمون که االن تا و بودم نخورده چیزی اولگا لذیذ یصبحونه از غیر به صبح از. کشم می مشدهخشک

 سرم از دردی. افتممی راه خونه طرف به دست به کوله. بودم نکرده حس رو زمان گذر رفت،می تاریکی به

 و شکم طرف به دستم و میدم قورت رو دهنم آب سخت. کنهمی سرایت تنم تمام به کمکم و گیرهمی اوج

  .میشه کشیده ممعده

 !لعنتی... اَه-
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 یه رپد قبالً. میرم باال یکییکی رو هاپله ها،نرده به دستم کردن بند با و شده کم سرعتم دردم خاطربه

 دوالدوال و آهسته. میشم خونه تاریک فضای وارد و کنممی باز رو در صدابی. بود داده بهم کلید دسته

 ود،ب افتاده جونم به زالو یه مثل که دردی از متعجب. بود رفته فرو مطلق سکوت تو خونه دارم،برمی قدم

 و برسونم اتاق به رو خودم راهرو دیوارهای به شدن بند با کنممی سعی و رفته باال هاپله از کشونکشون

 شکمم تو درد. بیارم دست به رو مرفته دست از قوای چای و کیک تکه چند خوردن و استراحت کمی با

 دو ابینم. بیاد باال گلوم ته از ضعیفی یناله و بشم مچاله خودم تو پیش از بیشتر میشه باعث و پیچهمی

 .نداشتم خوردن تکون نای و بودم افتاده گیر اتاق

 و بود دادنجوالن حال در نامرئی موجودی شکمم تو انگار داد،می آزارم و شده ادغام درد با عجیبی حس

 یآماده. کردمی نفوذ استخوونم مغز تا که دردی و کردممی حس رو پیچشی شکمم تو حرکتش هر با

 چند و بود قفل همیشه که راهرو انتهاییِ درِ سپس و پیچهمی راهرو تو عجیبی صدای که بودم حرکت

 گوشم تو آشنا پچیپچ صدای و میشه باز بودم، دیده اتاق اون از اومدن بیرون حال در رو اولگا باری

 پیچهمی اکووار

 شانسی بود، رسونده حد به رو طاقتم که دردی وجود با. کنهمی دادنم حرکت به شروع نامرئی دستی

 سنف و داده هل داخل به رو خودم شدنش باز با و کشممی پایین به رو بودم بند بهش که دری یدستگیره

 هر که صداهایی به و کنممی باز کمی رو در الی و چرخممی در طرف به کمی. کنممی آزاد رو مشده حبس

 ترنزدیک که هاییسایه به در الی از و چسبونممی دیوار به سر. میدم گوش شدنمی ترنزدیک لحظه

 :میشه اندازطنین خونه تاریک و خلوت راهروی تو مردونه صدایی. کنممی نگاه شدنمی

 .کنیم اقدام زودتر چی هر باید نمیشه، طوریاین-
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 ...اوه! نمیشه نه، نیست، آماده هنوز اون-

 .نباش نگران-

 .باش فکر به کمی! بکنی رو کار این تونینمی تو! نه اوه،-

 .عزیزم نکن گریه... طرفاین بیا کن، نگاه رو پات جلوی-

 کنیم؟ کارچی باید دفعه این خدایا، آه-

 !دونمنمی دونم،نمی-

 !بزرگه حماقت یه محضه، اشتباه کار این! کنیم شروع دوباره رو کار این تونیمنمی ما-

 ماطراف فضای انگار بینم،می تار و مات رو میشن نزدیک اتاق به که جسمی دو و هاسایه و میره گیج سرم

 ستن؛ه کسانی چه بدم تشخیص بود آشنا برام که صداشون از کنممی سعی. بود دربرگرفته غلیظی مه رو

 نای که بدم تشخیص ذاشتنمی صداشون، لرزونِ تُن و زدنمی حرف گونهپچپچ و ضعیف که طوراین ولی

 رو قلبم عمیق ترسی ناگهان. بود شده قفل تشخیصی و حرکت هر برای ذهنم. هستن کی نفر دو

 تونستم در کمک و زور به و میشه حسبی پاهام! شدن؟ خونه وارد اجازهبی افراد این نکنه و لرزونهمی

 :پیچهمی گوشم تو ناله صدای. دارم نگه پا سرِ رو خودم

  !فهمی؟می نیست، پذیرامکان کار این تونیم،نمی ما نه، نه،-

 ...باش آروم-

  !کنممی خواهش کن، فکری یه کنممی خواهش کنی، کاری یه باید تو! باشم؟ آروم خوایمی طورچه نه،-
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 رو زدنشونحرف صدای. میشن بسته شدم، دچارش که ایسرگیجه و درد زور از حالمبی هایچشم

 از عرق درشت هایدونه. اون به چسبیده و دیوار طرفاون در. کنممی احساس همیشه از ترنزدیک

 .شدنمی گم مپوشیده هایلباس تو سپس و شده سرریز گردنم تا موهام الیالبه

 !هیس... عزیزم باش آروم. لطفاً باش آروم تو فقط کنم؛می فکری یه باشه، باشه، باشه،-

 فرو سکوت توی راهرو و محو صداها کمکم پیچه،می سنگینم گوشِ تو شدمی دور که هاییقدم صدای

 یصدا. میشم خارج اتاق از کندنجون با و کنممی باز رو هامپلک الی حالبی. کشممی عمیقی نفس. میره

 سنفنفس به. کنهمی کر رو گوشم قلبم وارِدیوونه و تند ضربان صدای میشه، اکو گوشم تو ناله و عجز

 .بود شده پخش بدنم اعضای تمام به سرم و قلب از ضعف و درد بودم، افتاده

 قطرهقطره کنممی حس ندارم، هم کردنناله نای. میرن فرو میخ مثل پردردم سرِ تو گونهپچپچ هایناله

 سکندری با و میره پاهام و دست از حس نخورده، اتاق یدستگیره به دستم. رفتنه هدر حال در جونم

 شکسته رو راهرو سکوت عمیقم و کوتاه هاینفس. میشم زمین بر نقش تاریک، و سرد راهروی تو کوتاه

 بازی به رو گوشم ضعیفی فریاد صدای. دویدمی طرفم به و من از دور بینم،می پا دو. زنممی پلک. بود

 و بندممی چشم. میان فرود زمین روی حالمبی هایچشم رویروبه پا جفت یه زنم،می پلک. گیرهمی

 .گیرهمی فرا رو تنم حسیبی و مطلق سیاهی

*** 

 و بلند هاینفس و رفتمی وراون و وراین به تاببی هانزدیکی همین تو مردونه و محکم هاییقدم

 نیلح با هاییزمزمه و میشه بسته و باز قیژمانند صدای با در. بود شکسته رو اتاق سکوت که پرحرصی

 .رسهمی گوشم به نگرانی از مملو
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 .خوبه حالش اون نباش، نگران جان، میشه بیدار-

 :کنهمی زمزمه آروم و میاد بیرون شسینه از سوزیجان و تلخ آه

 .امیدوارم-

 بسته آرومی صدای با در و میده شدنش دور از نشون هاسرامیک روی بر زنانه یپاشنه صدای تقتق

 و کنممی باز هم از رو هامپلک. کنممی حس راستم دستِ آرنج تو رو سوزشی لرزه،می هامانگشت. میشه

 باز هامچشم تاریِ و ماتی همه این از خسته. دوزممی اطرافم به رو هامچشم لرزون هایمردمک حالبی

 گلوش ته از مانندینوچ صدای اوقات گاهی و بود رفتن رژه حال در رومروبه آشنایی جسم. زنممی پلک

 تاری. خوردمی سُر موهاش الیالبه دستش و پیمودمی رو اتاق طول گاه و اتاق عرض گاهی. اومدمی باال

 از پر و ترناآشنا اتاقی و ناآشنا تخت روی رو خودم هوشیار،نیمه حالتی با من و میشه ترکم و کم دید

 ندید از که نامطلوب حسی و رنگ همون به هاییپرده و سفید در سفید، دیوار بینم؛می تلخی و سفیدی

 !میاد سراغم به رنگیبی همه این

 :نالممی دستم سوزش به توجهبی و میدم دستم هایانگشت به تکونی

 ...بابا-

 .مرتبه چی همه دخترم، جام همین من-

 هایلب روی دست فوری پدر. میاد باال گلوم از بلندی آخ و پیچهمی همبه درد از بدنم اعضای

 :کنهمی زمزمه و ذارهمی مشدهخشک

 .میشه بهتر حالت االن زدن، مسکن بهت عزیزم، باش آروم-
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 :پرسممی لرزش و درد از پر لحنی و ناله با و دوزممی صورتش به رو هامچشم لرزون هایمردمک

 بابا؟ کنممی کارچی جااین من! آخ...من افتاده؟ اتفاقی چه-

 :میگه آروم و ذارهمی پیشونیم روی ایـوسه بـ کنهمی نوازش رو سرم که حینی در

 مرتبه، اوضاعت االن و رفت پیش خوبی به چی همه. جزئی عمل یه داشتی، کوچیک جراحی عمل یه تو-

 .نباش چیزی نگران

 :میده ادامه محبت با و زنهمی عمیقی لبخند

 .باشیم مراقبت تونیممی بیشتر جااون خونه، برمتمی شد بهتر حالت که فردا-

 ادمی باال گلوم تا که هاییناله از کنممی سعی و کشممی عمیقی نفس ناراحت و کالفه و بندممی چشم

 تو رو خودم کردم باز چشم وقتی طورچه! ندارم؟ یاد به چیزی طورچه بود، خوب حالم من. کنم جلوگیری

 !کردم؟ پیدا منفی حس از پر اتاقی و تخت

 ...ریخت بهم چی همه یهو و بود خوب حالم من افتادم؟ روز و حال این به طورچه بابا، اوه،-

 .نیست نگرانی هیچ جای و سالمی و خوب االن تو عزیزم، نیست مشکلی-

 عمل؟ گفتید-

 :پرسممی تعجب و ترس از پر سپس و کنهمی پردازش به شروع ذهنم

 کردن؟ عمل رو چی عملی؟ چه-
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 دهغ گفتنمی دونستی،نمی چیزی کهاین از کردن تعجب دکترها داشتی؛ کلیوی یغده عفونت یه تو-

 و دونستیمی چیزی بیماریت از تو جنی؟ آره. شدیمی عمل هااین از زودتر باید و کرده پیشروی خیلی

 .شدم ناراحت و عصبی خیلی شنیدم وقتی نگفتی؟ من به

 :زنممی لب زدهحیرت بودم، شنیده که بود باراولین که چیزی از متعجب

  من؟! غیرممکنه من، خدای-

 !دونستینمی هم خودت پس-

 خاطربه کردممی فکر من... و گرفت درد بدنم شد، بد حالم یهو فقط من دونستم؛نمی من نه،-

 !بوده ناهارنخوردنم

 :میگه من به رو عصبی کمی و میده تکون سر متاسف حالتی با پدر

 و خوریمی چی پیکر و دربی شهر اون تو نیست معلوم جنی، باشی خودت مراقب هااین از بیشتر باید-

 ...شدی دچار بال این به که هستی خودت مراقب طورچه

. خورهمی وخیمم حال و اشک در غرق هایچشم و من به چشمش که زنهمی حرف گرمواخذه طورهمین

 وصل سرم بهش که دستی. میده فشار هم روی چشم حرص با و بندهمی دهن و کنهمی قطع رو حرفش

 .بشه مسلط خودش به کنهمی سعی و کنهمی نوازش کمی رو بود

 دخترم تنها نگران حد از زیاد فقط من...من. کنی نگران رو خودت خوادنمی جنی، نیست مهمی چیز-

 .کنی درکم امیدوارم هستم،

 .کنممی درکت من نداره، اشکالی-



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر شیرشاهی.ف | کن باور مرا مرگ فیکشن فن رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 131 

 من! ایصحنه از دریغ ولی بیارم؛ یاد به رو افتاده برام که اتفاقاتی کنممی سعی و کنممی سکوت ایلحظه

 جااین از سر طورچه پس محض، خاموشی بعد و دارم یاد به رو زمین روی بر افتادنم آخر یلحظه فقط

 درآوردم؟

 :کشممی تلخی آه

 دیدم رو یکی آخر یلحظه فقط اومدم؛ جااین به طورچه دونمنمی حتی بابا، نمیارم خاطربه رو چیزی من-

 .دویدمی سمتم به که

 شدم عصبانی خودم دست از. کردم پیدا هوشبی و زمین روی رو تو که اومدم باال یطبقه به کاری برای-

 اجاین به رو تو آمبوالنس با ما. افتادی راهرو وسط جونبی و حالبی طوراین تو و گذاشتم تنهات چرا که

 .آوردیم

 .کنممی تلخی تبسم

 مسکن با کمکم و عمله از بعد عوارض... خب که داری درد کمی نباش، نگران. جنی خوبه حالت حاال ولی-

 .میره بین از دارو و

 :نالممی سردرگمی و گیجی همه این بین از

 ببری؟ خونه به رو من میشه! ندارم خوبی احساس بمونم، جااین خوامنمی من بابا،-

 :نالممی التماس و درد از مملو لحنی با

 .بابا لطفاً-
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 بود، راضی حالت از دکتر وقتی و ذاریمی سر پشت رو درمانت مراحل آخرین فردا تو عزیزم، جنی-

 .میشی مرخص

 :نالممی برسونم، شب به رو روز بیمارستان این تو دیگه روزِ یه قراره کهاین از زدهوحشت

 مراقب میدم قول بدی؟ بیشتری داروی بهم تونیمی. ندارم دوست رو جااین خونه، برم خواممی من نه،-

  !کنممی خواهش بریم، جااین از فقط باشم، خودم

 باال ایشونه کالفه حالتی با بودنم مصمم دیدن با. کردمی نگاهم اصرار همه این از متعجب و مردد پدر

 :میشه بلند صندلی روی از و میندازه

 قول تو و بدن بهت بخشآرام یه بگم بهشون و بدم برات رو ترتیبش تونممی میدی، ترجیح طوراین اگه-

 .کنی استراحت و باشی اتاقت تو فقط متوجهی؟! جنی کنی استراحت فقط بدی

 :میدم تکون سر هاشحرف تایید به

 !ندارم بیمارستان از خوبی یخاطره من بابا، ببر جااین از رو من فقط میشه هرطور ممنون،-

 .میدم قول بهت برمت،می سرمت شدن تموم از بعد. کنممی درکت جنی، باش آروم-

 به .میشم روروبه شخالی جای با و کنممی لمس رو انگشتم گرفتن آرامش برای عادت طبق و همیشه مثل

 .کنممی نگاه مخالی انگشت به گیرممی باال کمی رو سرم نگران و ناچار

 کجاست؟ مامان انگشتر... انگشتر بابا؟-

  .آوردن درش جراحی برای-
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 :میگه آهسته و گیرهمی سمتم به و دارهبرمی میز روی از رو شیئی و چرخهمی کنارش میز سمت به

 .کن دستت خوایمی اگه ایناهاش،-

 یالخ با. کنهمی انگشتم وارد رو انگشتر آرومی به و میاره باال رو دستم پدر و کنم می نگاهش لبخند با

 :کنممی زمزمه بیاد، سراغم به خواب باز کهاین از قبل و کنممی آزاد رو نفسم راحت

 ...بهترینی تو بابا، ممنون-

*** 

Si parlava di te l'altra sera 

 میشد صحبت تو از دیگه شبی

 

si diceva che non canti più 

 خونینمی ترانه دیگه که میشد گفته

 

quelle strofe di frontiera 

 مرزی ابیات این

 

belle come la tua gioventù 
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 تو جوانی مثل زیباست

 

Ma se il cuore ha un'ala spezzata 

 باشد داشته شکسته باله یه قلب اگه اما

 

devi solo curarla perchè 

 که چون بدی التیامش باید فقط

 

non è ancora la fermata 

 نیست توقف زمانِ هنوز

 

altri viaggi aspettano te 

 کشنمی رو تو انتظار دیگه سفرهای

 

Dall'istinto che hai 

 داری که فطرتی خاطربه
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di non cedere mai 

 نمیشی تسلیم هرگز

 

 به چشم و ایتالیایی آهنگِ معنای و شادی به گوش سرخوش و دراومده حرکت به آهنگ ریتمِ با سرم

 یگاه حتی و بشینم کمی تونستممی و گذشته مدتی عملم از. بودم سپرده کتاب هایبرگ روی هایواژه

 پدر هایمحبت و اولگا درپیپی هایمراقبت مدیون رو این و نداشتم رو اولیه درد اون دیگه. برم راه اوقات

 شگونهملتمس یگریه و... هاحرف اون پنهانی شنیدنِ با. بود کرده تغییر اولگا به حسم. دونستممی

 دردهای به دردی نامناسبم اخالق با هم من اومدنمی دلم و کشهمی زجر پنهون دردی از اون که مطمئنم

 .کنم اضافه دلش

 چرخهمی شده باز درِ سمت به هامچشم مردمک و ایستممی حرکت از چشمم یگوشه از حرکتی دیدن با

 بود، شده چیده رنگارنگ غذاهای روش که دارپایه و کوچیک میز با اولگا سپس و پدر اون، با متابعت و

 و کشیده بیرون هامگوش از رو هندزفری سریع و ذارممی تخت کنار و بندممی رو کتاب. میشن وارد

 .میدم تکیه تخت تاج به و کشممی باال رو خودم قبل از بیشتر

 

è da questo lo sai 

 اینجاست از دونیمی
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che riparte il cammino 

 میشه شروع دوباره راه که

 

Ognuno di noi 

 ما از کدوم هر

 

ha la sua strada da fare 

 داره پیمودن برای رو خودش راه

 

prendi un respiro ma poi 

 بعد اما گیریمی نفسی

 

tu non smettere di camminare 

 ندار بر دست مسیر پیمودن از تو
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 چرا زیاد صدای این با که تعجبم در شد،می شنیده هنذفری از پرضرب صداش و خوندمی همچنان آهنگ

 ندیدن؟ آسیب هامگوش

 :میگم و زنممی خوشحالشون یچهره به لبخندی

 .شدمی مگرسنه داشت کمکم اوه، سالم،-

 مدرازشده پاهای روی رو میز و میده رو سالمم جواب همیشه از شادتر اولگا ایستن،می کنارم دو هر

 .ذارهمی

 .عزیزم بفرما. خوبیه ینشونه این: اولگا

 .اولگا ممنون: پدر

 عقب کمی. میده تکون پدر کالمی محبتِ جوابِ عنوان به سری تنها و کنهمی نگاه پدر به مهربونی با اولگا

 .دوزهمی چشم من به مشتاقانه و کشهمی

 طوره؟چه نظرت به: اولگا

 :میگیره وسعت لبخندم و میندازم رنگارنگ غذاهای به نگاهی

 .خوبی خیلی تو، اولگا، عالیه این! غذا قدرچه واو،-

 و هم کنار در زیبایی به که هانون و سبزیجات به نگاهینیم با و چرخونممی آش یکاسه توی رو قاشق

 :میگم بودن، شده چیده ظرف یه توی

 .ایدسلیقه خوش هم خیلی شما-
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 :میگه جواب در و خندهمی آروم اولگا

 موقع به رو هاتقرص چی؟ هاتقرص نداری؟ درد دیگه بهتره؟ حالت جنی، میای خوب خیلی نظر به-

 خوری؟می

 خودم کمی اولگا، و پدر منتظر نگاهِ دیدن با و کنممی مزهمزه رو آش لذت با و میدم جا دهنم تو رو قاشق

 .کنممی وجورجمع رو

 سر هم رو هامقرص و دونممی شما مدیون رو این و بهترم خیلی خیلی. باشید مطمئن خوبه، حالم من-

 مطمئنم و نیست نگرانی جای ولی شده؛ قبل از کمتر خیلی یعنی اوم، ندارم؛ هم دردی و خورممی موقع

 .میشه خوب کنممی حس که هم کمی درد همین زودی به که

 :میگه آرومی به و دارهبرمی قدم در سمت به آرامش با اولگا

 .جنی جان نوش. بگو بهم حتماً داشتی، نیاز چیزی به اگه خوبه، حالت که خوشحالم-

 .دوزممی چشم پدر به منتظر من و بندهمی سرش پشت رو در

 .میای نظر به حال سر و سالم درسته،: پدر

 :میگه وارزمزمه و آروم و کنهمی نگاهم مات خمیده حالت همون تو و زنهمی موهام روی ایـوسه بـ

 ...و بردی ارث به من از رو این بشی، پا سر سریع که هستی محکم و قوی قدراون تو-

 :پرسممی حین همون در و زنممی هم کمی رو آش

 نبود؟ طوراین مامان...مامان-



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر شیرشاهی.ف | کن باور مرا مرگ فیکشن فن رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 139 

 با و کشهمی گردنش و سر به دستی ایسته،می رومروبه تقریباً و گیرهمی فاصله تخت از کمی پدر

 :کنهمی زمزمه کشیده همبه هاییاخم

 زمانی تا داد،می ایویژه اهمیت خودش موندن حال سر به همیشه و بود سالمی و قوی زن هم اون چرا،-

 .کشید درد خیلی مادرت...و نبود خودش جای سر هیچی موقع، اون. آورد درش پا از بیماری... که

 کلی االن غذا خوردن جای به انگار بخورم، غذام از قاشقی خوادنمی دلم دیگه کشم،می زیر به رو نگاهم

 !بود شده سیر شکمم و خوردم غصه

 :پرسممی ترسون و مردد کمی کوتاه، مکثی از پس و کشممی نیش به لب

 خاک سر دارم دوست من...من...بابا داشتی؟ دوست رو مامان زنی؟نمی حرفی ازش وقتهیچ چرا...چرا-

 ...خیلی خیلی شده، تنگ براش دلم. بزنم حرف باهاش و بشینم جااون برم، مامان

 از پر صدایی با و ملتمس. بینممی خودم روی رو تیزش نگاه و کشممی باال شتیره هایچشم تا رو نگاهم

 :پرسممی بود، درونم غمِ از نشون که لرزش

 پیشش؟ بریمی رو من-

 :میگه آروم و ذارهمی هم روی چشم حرفم، پاسخ به. میاد بیرون پدر یسینه از پرمعنایی و تلخ آهِ

. کنم ناراحتت گذشته از زدن حرف با خوامنمی نداریش، دیگه وقته خیلی که کسی از زدن حرف سخته-

 ذهنم تو و گذشته تو خوبش خاطرات خواممی فقط جنی، نیست نداشتنم دوست بر دلیل نزدنم حرف

 عزیزم؟ درسته هستی، منظورم متوجه. نکنم اذیت رو تو یا و خودم کردنش بیان با و بمونه

 :میگم آروم و ذارممی هم روی چشم



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر شیرشاهی.ف | کن باور مرا مرگ فیکشن فن رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 140 

 .بابا بله-

 ایبر دلش مطمئناً هم اون. مادرت پیش میریم بالفاصله شدنت بهتر از بعد بخور، کامل رو غذات هم حاال-

 .شده تنگ دخترش

*** 

 به و کنممی جاجابه دستم تو رو گل دسته. دارهبرمی قدم کنارم و بندهمی سرم پشت رو ماشین درِ

 هایساختمون تموم. دوزممی چشم داشت، قرار قدیمی و بزرگ قبرستون یه تهش که خلوتی خیابون

 !نمونده شدنشون خراب تا چیزی گفت، شدمی و بود قدیمی خیابون، توی موجود

 طفل شما...گیرممی تحویلش و میام جااون سر یه حتماً عصر امروز...بله بله،...تشکر سیبلی، آقای ممنون-

 ...تشکر بازم...دارید

 مشغول که بود ایدقیقه چند پدر و کنممی نگاه گلم دسته رنگیِ هایگل به و میرم باال یکییکی رو هاپله

 .کردمی هدایت قبرستون سمت به رو من تنها و بود گوشی پشت شخصِ با زدن حرف

 قرار هم کنار مانندیروزنامه کاغذ تو براق هایاکلیل کمی و سبز هایبرگ با صورتی و سرخ رز هایگل

 نوازش رو مشامم طبیعی هایگل عطر. بودن داده تشکیل رو ایکننده خیره و زیبا گل دسته و گرفته

 .میشیم رد آهنی و بزرگ یدروازه از. بود رز گل عاشق مامان. کنهمی

 رو مسر و بکشم پدر سمت به رو خودم قبل از بیشتر میشه باعث و کنهمی وزیدن به شروع سردی نسیم

 .کنم قایم کالهم و شال میون

 .خدانگهدار بینمتون،می پس-
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 هب دستی. گرفته غبار رو جاهمه کنممی حس میندازم، اطراف به نگاهی و ایستممی شده باز یدروازه کنار

. کنممی پاک سرانگشت با رو بود هامگونه روی اومدن فرود حال در که اشکی قطره و کشممی هامچشم

 هب متعجب و کنهمی قطع رو گوشیش پدر. میدم فشار همبه لب غمگین و کنممی پدر کتِ بندِ رو دستم

 .کنهمی پیدا امتداد بود بند هامدست تو که کتی و دستم تا هاشچشم و کنهمی نگاه ایستادنم

 عزیزم؟ افتاده اتفاقی-

 تنهاست؟ مامان... بابا-

 :شینهمی لبم کنج تلخی لبخند. میشه قبل از ترزدهحیرت نگاهش

 بود؟ کِی اومدی دیدنش به که باری آخرین-

 .چسبممی دستم دو با ارزشی، با شیء مثل رو گل دسته و کنممی ول رو کتش

 :میگه آهستگی به مکثی از پس پدر

 طور؟چه میشه، مدتی-

 .پرسیدم طوریهمین-

 که ور گل گلدونِ و میشم خم کمی. شدنمی پیدا قبرستون این تو ایزنده موجود هیچ. ایستممی قبر کنار

 شدهخشک هایشاخه تنها هاشبرگ و گل از. کنممی جاجابه قبر سنگِ کنار در رو بود افتاده زمین روی

 پا دو روی قبر کنار. کنممی آزاد رو امشدهحبس نفس و شینهمی لبم رو پوزخندی. بود مونده باقی

 نام به بعد و رسممی اسم به و زنممی کنار رو سنگ روی هایریزهسنگ و خاک دست با و شینممی

 ...من گذاشتن تنها تاریخ آخر در و تولد تاریخ... سپس و خانوادگی
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 جسم این کنممی حس و کنهمی نوازش رو سنگ هامسرانگشت و ذارممی سیاه سنگ روی رو گل دسته

 .بوده دور دخترش از هاستسال که مادریه تنِ سخت و سفت

 دارلینک کاترین»

 6790: تولد تاریخ

  «6771: وفات تاریخ

 .میشه کشیده دوری هایسال به ذهنم و بندممی چشم میدم، قورت رو بغضم

 کادوهای مامان، هایتشویق و انجمن توی مسابقات رز، بزرگمامان کنار در و خونه تو هامونخنده صدای

 ...گرمش آغوش امیدبخش، لبخندهای و رنگارنگ

 از ترمحکم تا بود کاش. پیچهمی گوشم تو هاشخنده صدای هم هنوز میشم، خیره قدیمی سنگ به

... و میشه کشیده مچونه کنار تا خورهمی سُر مگونه روی اشک ایقطره. گرفتممی آغوشش در همیشه

 زیر و جااین که کنمنمی باور چرا کشم،می دست سنگ به. بعدیمه هایاشک قطره پذیرای سیاه سنگ

 نیست باور قابل من برای رفتنت سال همه این از بعد و هنوز چرا مامان؟ خوابیدی خاک و سنگ این

 دلم .زنممی خاکش زیر تنِ به ایـوسه بـ و شینهمی غبارگرفته و سرد سنگِ روی لبم دارلینگ؟ کاترین

 میشه خیس پلکم پشت کنارمی؟ در همیشه کنممی حس ازت دوری حین در چرا شده، تنگ بودنت برای

 دوزم،می آسمون به چشم و گیرممی باال سر. چکهمی صورتم روی ایدیگه یقطره شدنباله به و

 .میشه شکوفا هاملب روی عمیقی لبخند. میان فرود موهام و صورت روی درپیپی بارون هایقطره

*** 
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 جااین نظرم به و کنممی نگاه رو بیرون و میشم خم شیشه سمت به کمی. میشیم متوقف ایمغازه کنار

 .میشم خیره اطرافم و دور به تردقیق و کنممی فکر کمی. میاد آشنا قدرچه

 نیست؟ مشکلی کشه،می طول مقدار یه جنی، دارم کار کمی جااین من: پدر

 و مبودی اومده بابا با قبل یدفعه که ایهبازارچه همون جااین میره، نشونه رو لبم آشنایی سر از لبخندی

 سنتی قشنگِ و کوچیک هایوسیله هایفروش دست همون بودن، ایستاده خیابون کنار که هاییآدم اون

 .بودن

 بگردم؟ اطراف این کمی تونممی بابا-

 خیره فروشیعروسک یمغازه به چشمم و میشه خشک لبم روی لبخند ناگهان و گردونممی چشم

 یمغازه به رفته وا. میره هوا به و میشه دود داشتم، بازارچه دیدن از که هاییخوشی تموم و مونهمی

 .کنممی نگاه بزرگش

 .ببینمت که باش اطراف همین فقط البته،-

 از پر یمغازه همون میره، بود فروشیعروسک کنار در که ایمغازه سمت به و میشه پیاده ماشین از پدر

 بود، کشیده ته مانرژی تموم گونهانسان و بزرگ هایعروسک اون دیدن با که من. جاتعتیقه و ساعت

. میشم قشنگش هایدیدنی و بازارچه با دیدار تجدید خیالبی و بندممی چشم و میشم ولو صندلی روی

 از. میشه فشرده همبه پیچهمی سرم تو که دردی فشار از هامچشم و میاره هجوم تنم به خستگی حس

 هامقرص خوردن زمان از ساعتی که افتهمی یادم و میندازم نگاهینیم ممچی ساعت به هاممژه زیر

 !...پوف. کردممی عادت رنگیرنگی هایقرص و کپسول اون به داشتم زیادی انگاری گذشته،
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 یالالبه از ماه نورِ. کنممی پنهان کالهم زیر رو بلندم موهای و کرده مرتب گردنم دور دوم بارِ برای رو شال

 دوست بودم، خونه نگرانِ کمی. بود کرده روشن رو زمین و کرده باز راه کشیده فلک به سر هایدرخت

 هستم خوشی خوابِ تو شب ساعتِ این تو و االن من انگار که بودم کرده سازیصحنه طوری ولی نداشتم؛

 ودب دریاچه نزدیک که سرپایینی کنار! نداره خارجی وجود هستم هابچه کنار و جنگل تو و االن که منی و

 من دل و شینهمی لبش روی لبخندی کنم،می نوازش آرومی به بود دستم تو که رو ماالال دست. ایستادیم

 سمت به پیتر. نبود خبری قبلشون هایشیطنت و هاقراریبی اون از و بودن آروم هابچه. میشه روشن هم

 :کنهمی آنتونی به ریزی یاشاره و کنهمی بلند دارشچرخ صندلی روی از رو اون آرومی به و میره ارورا

 بندازی؟ ارورا روی رو پارچه اون تونیمی آنتونی،-

 مسینه بین جایی قلبم، و میشه خیره ارورا تنِ از قسمتی روی و چرخهمی سریع نگاهم حرفش گفتن با

 پیدا دختر این تنِ تو پا اسم به عضوی گشتم، هرچی. پیچهمی ممعده توی درد و گیرهمی بازی به رو

 .داشته قرار ضخیمی یپارچه پاهاش روی همیشه چرا که فهمممی حاال و نکردم

 و کرده برخورد آب سطح به ماه نورِ. چرخونممی رودخونه سمت به رو نگاهم و میدم قورت رو بغضم

 .میشه ترنزدیک کمی و فهمهمی رو حسم ماالال. بود کرده درخشانش

 جنی؟ خوبه حالت: ماالال

 :میگم و کشممی باال رو مبینی. لرزهمی دیدم، چشم به پیش لحظه چند که چیزی دردِ و بغض از صدام

 ...خوبم عزیزم، خوبم-
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 .هابچه بریم خب،: پیتر

 نگاه دیدن با. بود چسبیده رو خواهرش سفت دستش دو با پیتر و انداخته پیتر گردن دور دست ارورا

 موج هاشچشم هایمردمک تو که حسیبی و سرما این از دلم و میشه هامچشم یخیره سرد م،خیره

 .درمیایم حرکت به همه از ترعقب ماالال و من و دارهبرمی قدم مونهمه از جلوتر. لرزهمی زد،می

 سفت رو ماالال دست. کنهمی پیدا راه تنم به استرس کمی و رسهمی گوشم به نامفهومی صداهای

 .چسبممی

 .جنگل صدای میگم این به من: ماالال

 .بود کرده روشن رو بیمارش صورت لبخند همین انگار و بینممی لبش روی لبخندی و گردمبرمی

 اینجا؟ بیایم باید شب گفت پیتر چرا-

 .گیرهدربرمی رو تنم حسیبی همون باز و چرخهمی سمتمون به پیتر نکرده باز دهن ماالال

  .میاد پیش تاریکی تو تنها اتفاقات بعضی و دید هاشب تو ممکنه رو چیزها بعضی چون: پیتر

 جاییهمون درست ذاره؛می زمین روی کهنسال، درخت کنار نرمی به رو ارورا پیتر. رسیممی رود کنار به

 چشم رود انتهای به. بردممی لذت اطرافم محیط زیبایی از و داده لم زمین روی قبل یدفعه من که

 اسانع اطراف به زیبایی به شروشنایی و نور و بسته نقش رود بر که ماه کاملِ قرصِ تصویرِ به و دوزممی

 .کرده پیدا

 و ایستنمی کنارم هم دست در دست پسرها و گیرهمی جای ارورا کنار در ماالال و میشه رد کنارم از پیتر

 رود تو رو خودش خوادمی کنممی حس که طوریبه میشه، نزدیک رود آبِ به پیتر. دوزنمی چشم رود به
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. رو شدنش نزدیک مصمم این ندارم، دوست رو بودنش تفاوتبی و حسیبی همه این! کنه غرق

 دیدن با. شینهمی زانو دو صورت به زمین روی من سمت به نگاهینیم با و زنهمی باال رو هاشآستین

 :پرسممی متعجب حالتش

 کنی؟می کارچی داری! هی-

 مقلب ته تا و درخشیدمی مه و تاریکی بین از پرنور چراغ مثل براقش هایچشم چرخه،می سمتم به سرش

 :شکنهمی رو شب غریبِ سکوتِ آرومش و سرد صدای. کردمی نفوذ

 .داری حضور جااین چرا بدونی و کنی نگاه که اومدی جااین به تو جنی، کن نگاه-

 !آشنا برقی میشه، رد نگاهش سرمای از برقی و میشه هامچشم یخیره باراین و کنهمی مکثی

 !مهم خیلی جنی، مهمه حضورت: پیتر

 :میگه وارزمزمه و چرخهمی هاشدست سمت به سرش

 ...جنی کن نگاه-

 انگار. رو شلبی زیر یزمزمه و شنوممی رو بلندش هاینفس صدای من و گیرهمی قرار آب توی دستش

 راکووا گوشم تو مانندناله صدایی. میشه پردرد کمی و کشدار هاشنفس باشه، شده جونش وارد دردی که

 .میشن خیره رومبهرو به ترس از پر و شده گشاد هامچشم و کنهمی عبور تنم از برقی ناگهان و پیچهمی

 زخی سمتی به سرعت به و کنهمی پیدا گسترش کمکم پیتر هایدست بین از رنگیآبی و روشن نور

 .گیرهمی
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 ممآرو کنهمی سعی و گیرهمی محکم رو دستم بیل و پرهمی بیرون هاملب بین از بلندی نسبتاً «هین»

 به رو راهش وکولهکج خطی مثل نور و کنهمی دنبال رو نور قراربی هامچشم. کردمی قراریبی دلم. کنه

 لیظغ مه از بیشتر شدنمی. میشه ناپیدا انتهاش و کرده عبور شب تاریکی و مه میون از و کشیده سمتی

 ول رو دستم بیل کاش. زنممی پلک ترسیده و مات. کنهمی حرکت به شروع سفید مه. رفت پیش شب

 .کردممی فرار جااین از داشتم توان تا من و کردمی

 ...جنی نترس: پیتر

 آنی هب اشک و میشه شنیده هاملب بین از اینیمه نصفه جیغ باراین و میشه کشیده سمتش به ماتم نگاهِ

 د،بو شده رنگسیاه یشکسته خطوط از پر حاال پیتر، یپریدهرنگ و صاف صورت. کنهمی پر رو هامچشم

 هایرگه از پر حاال...هاچشم اون و کرده پر رو صورتش کل بیمار و رنگسیاه هایرگ مثل درست

 !بود شده تیکه تیکه هایپازل مثل صورتش! نداشتم راهی سکته مرز تا من و بودن شده رنگسرخ

 .ببین رو جااون جنی، رو جااون: بیل

 تو که دردی و پیتر از رو نگاهم سختی به. کنهمی اشاره دراومده حرکت به هایمه میون سمتی به و

 !میشه نمایان رنگآبی نور انتهای باالخره و گیرممی بود نشسته شچهره

  !کنه؟می رو کاراین داره طورچه اون... اون! اوه-

 رومآ آنتونی. میاد در پرواز به هوا تو دود مثل بود پیتر یشدهسیاه هایدست منشأش که روشنایی انتهای

 :کنهمی زمزمه

 ...هم هااون و داره دوست رو هااون پیتر بده، انجام رو کاراین تونهمی پیتر فقط جنی، دونیمنمی ما-
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 سمتمون به که حجم چند دیدن با من و پیوندنمی همبه هاروشنایی و چرخهمی روشنایی میون هامچشم

 :کنممی پرتاب عقب به رو خودم سنگین تنی با و چسبهمی حلقم ته نفسم درمیان، حرکت به

  !نه نه! اوه-

 گوشم تو ماالال یآهسته صدای و چسبهمی رو تنم سفت دست دو که بودم نرفته عقب به قدم چند

 :پیچهمی

 .ما کنار بیا جنی، باش آروم-

 .هستن تو منتظر هااون جنی، نزدیک بیا: پیتر

 تونممی من و کننمی پیشروی به شروع سمتمون به آب، سطح روی و پراکنده مه و دود بین حجم سه

 حاال و آبی نورِ روشنایی از که هاییانسان! بودن هاانسان مثل درست حجم سه اون که بخورم قسم

 .شدنمی ترنزدیک و نزدیک و شده تشکیل سبزرنگ

 بینیشون؟می: پیتر

 :ارهمی خودم به رو من پیتر بلند صدای. نداشتم حلقم ته صدایی اول روز از که انگار شد،نمی بلند صدام

 بینیشون؟می... جنی-

 اون. بودن دوخته چشم من به دلهره و ترس از پر هاییچشم با و نگران هابچه و خورممی سختی تکون

 اطراف به و شده عوض حرکتشون جهت بعد و شدن متوقف ما متری چند در دریاچه سطح روی حجم سه

 .کشیدنمی سرک
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 :پیچهمی گوشم تو ناآشنا صدایی و لرزهمی لبم

 !اوه... بینمشونمی من...من بینم،می-

 ویجل که نفری سه اون و نور و میشه برداشته هاآب میون از پیتر هایدست که نمیشه کشیده ثانیه به

 محض تاریکی از پر اطرافم و میشن ناپدید آنی به بودن، دراومده حرکت به سویی و سمت هر به هامچشم

 .میشه

 !خوبه: پیتر

 با و پیچممی همبه بود، شده سردم. کرده تحمل رو ناپذیریجبران درد کنممی حس و زدمی نفسنفس

 :کنممی زمزمه ناامیدی و ترس از پر تنی

 !اوه... هااون بودن؟ کی هااون... هااون-

 .میرم عقبعقب ترسیده. قرمز خط از پر هشدار یه میده، اخطار بهم مغزم تازه انگار

 ...وای شدم، گیج من..من! نه اوه آدم؟ بودن؟ چی هااون نه، کی هااون-

 زیر جایی درست رو پیتر یزمزمه و میشه حلقه کمرم دور سردی هایدست اومد،می بند داشت نفسم

 :شنوممی گوشم

 ازش هااین از ترقبل باید که بشی آشنا دنیایی با که آوردمت بترسی؛ خوامنمی جنی، بکش عمیق نفس-

 ...نداریم وقت ما لطفاً، بیا، خودت به جنی. شدیمی خبردار
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 دور از سردش هایدست. کردمی بیان سرد و تفاوتبی رو کلماتش تکتک و بود حسبی صداش هم هنوز

 وزهن که قلبم از امان و میشن عادی کمکم سنگینم هاینفس. میشن کشیده موهام زیر و گردنم تا کمرم

 :کنممی زمزمه پرسشگر و آروم و کشممی عمیقی نفس. کوبیدمی مسینه تو پرقدرت و محکم

 بودن؟ چی هااون بود؟ خبر چه جااین بگو من به فقط پیتر، کنممی خواهش-

 :کنممی زمزمه همیشه از ترملتمس

 ...پیتر-

 :کننمی نوازش رو گوشم سردش و صدابی هاینفس

 .بزنیم حرف هم با بعد و بشی آروم باید اول تو جنی،-

 میدم نجات پیتر هایدست زیر از رو خودم. بودن من طرف از حرکتی منتظر و نشسته صدابی هنوز هابچه

 :کنممی زمزمه مغشوش دلی و لرزان نفسی با و

 محض هستن؟ چی هااون و کنممی کارچی جااین من بگید میشه حاال! قبل از ترآروم... یعنی آرومم، من-

 !میشم دیوونه دارم من! بزنید حرف خدا رضای

 هچسبمی ارورا به قبل از بیشتر تنها اون و میشم خیره بهش حیرون و مات کنه،می خشکم ماالال یجمله

 .میده جای آغوشش تو رو اون ارورا و

 .جنی هستن دریاچه هایروح هااون: ماالال
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 شدمی رو نگرانی برق ایلحظه برای هم پیتر هایچشم تو حتی که میشه طورچه مچهره دونمنمی

 رمکم. میاد باال گلوم و معده هایدیواره از درد و تهوع کنممی حس من و میاد سمتم به پیتر! داد تشخیص

 و نگران آنتونی. گیرهدربرمی رو ممعده هامدست. افتهمی سوزش به اشک و درد از هامچشم و میشه خم

 :پیچهمی کمرم دور کوچیکش دست و میاد سمتم به دلسوزانه

 ...پیتر خوبه؟ حالت تو جنی؟-

 انگیزوهم برام کمی حاال که ایداشتنی دوست پرم،می داشتنی دوست کوچولوی این هاینگرانی میون

 هب سویی و سمت به کدوم هر و پراکنده فکرم کنم، فکر درست تونستمنمی! اوه ارواح؟ و هابچه این. بود

 گاهی هامچشم هایمردمک کنم، متمرکز جایی به تونستمنمی هم رو لرزونم نگاه حتی. بود دراومده پرواز

 و ایستادن طرز و پیتر سمت به سپس و هابچه سمت به گاهی و شدمی کشیده ارورا و ماالال سمت به

 وارد مترس هزارتوی به رو من قبل از بیشتر و نشسته لبش کنج که محوی لبخند و بودنش جیب به دست

 دنیای یه وارد انگار من و بود روشنایی و نور از پر پیش یلحظه چند تا که ایرودخونه آخر در و کردمی

 !هاانسان دنیای از غیر دنیایی! بودم شده ایدیگه

 !مغریبه خودم صدای با زنم،می حرف لرز از پر. درمیاد چاه ته از انگار صدام

 نه؟ کنید،می شوخی دارید دارید،-

 گَزیده که لبی و هاشونچشم ولی بدن؛ رو من دلخواه جوابِ هااون شاید تا میگم ،«نه» میگم ملتمس

 .کنهمی ثابت رو من بودن دلخواه خالف میشه

 ...هاروح یعنی....یَـ دریاچه؟ روح...رو-
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 .میاد باال سختی به نفسم

 !بترسه جنی نبود قرار پیتر: ارورا

 فاصله با و من رویروبه االن اون مگه میشه، کنده جا از قلبم ایلحظه و میشه شنیده کنارم از صداش

 !کرد؟نمی نگاهم

 .شده شوکه تنها نترسیده، جنی: پیتر

 الِح و دربیاد جاش از خوادمی که قلبم و پام و دست لرزش این پس نترسیدم اگه بزنم فریاد خواستممی

 !شدن؟ شوکه برای فقط چیه؟ برای خرابم

 .گذاشته ایدیگه دنیای به پا که اولشه یدفعه اون: پیتر

 خودم، یخونه نه، بابا یخونه. مونخونه برم شدمی کاش!« خوامنمی غیری دنیای خودم، دنیای جز من»

 خوندن با رو سرم و نشستممی اتاق یگوشه بود؛ من برای خوابگاه توی که مرتبی و کوچیک اتاق همون

 !کردم؟می کارچی آشنا یغریبه چند میون و جااین من اصالً...اصالً. کردممی گرم قشنگم هایکتاب

 مردن؟ هااون ها،اون-

 نهک آرومم کمی هامدست لمس و نوازش با کنهمی سعی و گیرهمی رو دستم بود، اومده سمتم به که ماالال

 :کنهمی زمزمه لب زیر حین همین در و

 !مردن کامالً مردن، بله،-

 .بیشتر هم شاید و جنی سالشونه هزار سه تقریباً هااون: بیل
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 :کنم ایجاد بقیه و خودم بین ایفاصله تا میرم عقب به سریع و میشه گرد هامچشم

 ...ماالال لطفاً، خونه بریم ترسیدم، من...من خونه؟ بریم میشه باشه، باشه،-

 چون شاید دارم، بهش که ایهویژه یعالقه خاطربه شاید کنه؛می آرومم کمی سردش هایدست لمس

 !دارم دوستش شونهمه از بیشتر

 کاری بهمون دیدی دارن، دوست رو ما هااون. نترسیدم ولی ترم؛کوچیک تو از من! باش آروم جنی،: ماالال

 .باش مطمئن جنی، ندارن برامون خطری باش مطمئن. دارن احتیاج کمکمون و ما به فقط هااون نداشتن؟

 ونتخش کمی با و آرومی به مکثی از پس ماالال. میده تکون سر مطمئن اون و میندازم پیتر به نگاهینیم

 :میده ادامه صداش در

 .خوانمی رو هاشونمجسمه هااون حاال و دزدیده دریاچه از رو هااون هایمجسمه کسی-

 شده رهخی بهم تاریکی از پر و سرد چشم جفت دو کنم، شوننگاه میشه باعث بیل و آنتونی سنگین نگاهِ

 .میره باال قلبم ضربان. بود

 :کنممی زمزمه لب زیر

 !مجسمه؟-

 و سرگشته هااون شدنشون دزدیده با حاال و روحه سه اون نشونِ که مجسمه سه جنی، درسته: ماالال

 پیدا رو هااون باید جنی، مهمن خیلی هامجسمه اون. خوانمی کمک ما از که همینه برای ان؛عصبانی

 .کنیم
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 جلوی محو هاییصحنه و پیچهمی گوشم تو اکووار هاشحرف گیره،می بازی به رو روانم و روح هاشجمله

 .بندنمی نقش هامچشم

 ...بابا باش، مواظب بابا-»

 !وایسا-

 !بودن شده فشرده همبه خشونت با که هاییلب! عصبانی و رنگسرخ چشم جفت یه

 !خورممی قسم بود، جااین که مطمئنم من-

 !لبخندش و بابا نگاهِ! بودن پخش صندلی روی که هاییعکس و ماشین توی یصحنه

 !من کنجکاو کوچولوی دختر بشین-

 .کنممی جمع رو هااین من-

 «!هاعکس اون و رنگ سبز یپوشه

 !اوه. فرستممی بیرون به آهسته رو نفسم و چرخهمی هابچه کنجکاو هایچهره روی نگاهم

*** 

 مه و کنهمی عمل دوربین مثل نگاهم. شکنهمی درهم رو اطرافم محیط سکوت درنده حیوانات یزوزه

 خورشید. بود کرده پیدا راه جنگل درون به اطراف هایکوه یدامنه از که بینممی رو ایپراکنده و غلیظ

 و دربرگرفته رو جنگل تاریکی از درصدی تنها ضعیفش هایاشعه و بود شدنپنهون حال در کوه پشت

 تاریکی به رو جاش کمکم که ضعیفی نور دید؛ چشم به رو جنگل باالی و بلند هایدرخت از کمی شدمی
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 وتدع وحشت کارناوال به رو جنگل و میشه بیشتر و بیشتر تاریکی شروع با که صداهایی و میده محض

 .کنهمی

. مشنومی سرم پشت رو کسی دویدن صدای دنبالش به و شکنهمی مبرهنه پاهای زیر نازکی چوب تیکه

 و دارمبرمی قدم از قدم بودنم تنها دیدن با و میندازم اطرافم به نگاهی کرده اخم و کنممی جمع رو موهام

 حال در پاهام زیر سفید دود. کنممی نگاه زمین روی. میده صدا «تق» پاهام زیر ایدیگه چوب تیکه باز

 ایمجسمه گیرم،می دست به رو شیء و میشم خم گیره،می رو چشمم پام کنار در شیئی. بود پیشروی

 و داده قرار شسینه روی گونهصلیب رو هاشدست که بسته هاییچشم با انسانی و رنگ خاکستری

 و میره خودم از جلوتر نگاهم. بود شده ریخته جلو به هاششونه روی از ششدهبافته و بلند موهای

 مُهری با ولی قبل یمجسمه مثل شمایلی و شکل دارمش،برمی و میرم جلو. بینممی رو ایدیگه یمجسمه

. بود شده قفل هم به شسینه روی ششده مشت هایدست و شده حک شپیشونی روی بر که عجیب

 ...دیگری و میرم جلوتر

 پرواز و چوب شکستن صدای. میاد همراهم نوپا کودکی مثل سفید مه میرم، جلوتر که قدمی هر با

 کنار بزرگِ درخت بینم،می رو بزرگ و فرسوده درخت همون و کنهمی جمع سمتی به رو حواسم هاپرنده

 و جلو لبخند با. گرفتن اوج آسمون تو اون مخالف و دراومدن پرواز به سمتش از که هاییپرنده و دریاچه

 !خشخش و آروم یناله یه پیچه،می گوشم تو نامفهومی صدای. میرم جلوتر

 زمین سمت به هامدست توی از هامجسمه و میشم خشک درخت کنار در رومروبه موجود دو دیدن با

 کنهیم گیر مسینه قسمت تو جایی نرسیده حلقم به نفس. کننمی ایجاد رو بلندی صدای و میشن پرتاب

 آدم از رو خوردن تکون جونِ که شدن خشک از امان و کننمی قراریبی آوایی هر برای هاملب و

 !گیرهمی



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر شیرشاهی.ف | کن باور مرا مرگ فیکشن فن رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 156 

 و کشیده دراز زمین روی بود شب تاریکی به سیاهی شدت از که موهایی و بلند و سفید لباس با زنی

 به ششده پخش و سیاه موهای بود، شده خم او روی به داشت انسان به زیادی شباهت که موجودی

 همه این بین در و بود کرده سیاهی از پر رو اطرافش خودش، صورت و سر بر عالوه که بود بلند قدری

 .کردمی خودنمایی هااون الیالبه از درخشان و سفید پوستی سیاهی،

 یکهتتیکه هامنفس. میشه کشیده سمتم به موجود نگاهِ بود، شده بلند هامجسمه از که صدایی و سر با

 سرچشمه کجا از آشنایی حجم این میره، گیج سرم! چشم جفت یه. میشم بند درخت به ترسیده و میشه

 جاجابه ناشناس زن سرِ خوردنش تکون با و میشه بلند زن صورت روی از آرومآروم سرش گیره؟می

 اب سفید صورتی میشم؛ سفیدش صورت یخیره هراس از پر نگاهی با من و میره کنار به موهاش و میشه

! هاشچشم و بود سیاهی و قیر از پر انگار که موجود هایلب و دهان و! چشم یناحیه از عمیقی سیاهی

 .کوبهمی مسینه تو شدت به قلبم

 !آه... که موهایی و ذارهمی نمایش به رو هاشدندون تیزی و خورهمی تکون کمی عجیب نگاهی با موجود

 دهشنفرین زنی بود؛ مدوسا مثل درست داشتم، بهش نسبت که دوری آشنایی همه این با رومروبه موجود

 مارهایی. کشوند نابودی به رو خودش و گرفت قرار آتنا الهه خشم مورد که زیبا ایدوشیزه یونان، تبار از

 .بودن چرخش حال در سمتی به کدوم هر و کرده رشد او سر روی مو جای به که

... که ایشده سیاه هایچشم چرخه،می موجود اون سمت به زن یشدهسیاه هایچشم از لرز از پر نگاهم

 به رنگش سرخ هاینیش. زنممی پلک! نداره وجود درش قرنیه و چشم اسم به چیزی دیگه کنممی حس

 محو و سفیدی از پر تنی با من قدمی دو تو درست زنم،می پلک...گیرممی لرز. میشن کشیده بیرون

 .بود ایستاده
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 پر ور گوشم و اومده بیرون من حلق از که ناآشنا صدایی و ببندم چشم تونستم تنها میشه، هوشیار مغزم

 !کنهمی

 ...عزیزم جنی کن، باز رو هاتچشم جنی جنی؟-

 .بود کرده پر رو صورتم روی اشک هایقطره. کنهمی نوازش رو گوشم آشنایی صدای

 .بینیمی کابوس داری جنی شو، بیدار عزیزم؟ جنی؟-

. شینمب تخت روی سیخ و بپرسم جا از هاگرفتهبرق مثل میشه باعث و کنهمی پیدا جریان تنم تو نیرویی

 و ینگران با و شده خم دارزاویه یدرجه چند با تختم کنار بابا. بودن گرفته رو دیدم جلوی مآشفته موهای

 :کرد می صدام آروم و بود دوخته چشم صورتم به کنجکاوی

 جنی؟ خوبه حالت-

  !بوده؟ بد مگه حالم؟ کنم،می نگاهش گنگ

 :میگه گرپرسش و و شینهمی تخت روی کنارم آهسته و میشه مگیجی متوجه

 !اومدمی پایین تا هاتگریه صدای دیدی؟می خواب داشتی-

 :نالممی ریخته بهم و میره توهم دیدم که خوابی یادآوری با مچهره و خورهمی ایجرقه ذهنم

  !بود چی دیگه این اوه،-

 مکمک و گیرهمی رو دستم. زنهمی کنار صورتم جلوی از رو هااون و غلتهمی موهام الیالبه بابا هایانگشت

 .بخوابم بارهدو کنهمی
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 ...آخ بابا،-

 همین در جایی از آورشدلهره و پرعمق هایچشم کنممی حس میشم، مچاله درد از. کشهمی تیر پهلوم

 .کنهمی نگاهم داره هانزدیکی

 .خوب دخترِ شده تموم بوده، هرچی شد تموم دیدی؟ خواب باش، آروم جنی؟ شده چی-

 حال قرارِبی که قلبی و نامیزونم هاینفس. کنممی روشن رو خواب چراغ و میشم خم. کشهمی روم رو پتو

 بین جایی تا پتو و کنهمی نوازش رو بازوم دستش. کندمی جا از رو مسینه داشت هم هنوز بود احوالم و

 .میشه کشیده باال سروگردنم

 .باش آروم بود، خواب یه فقط اون جنی، مرتبه چی همه-

 اون و هابچه هایحرف. درمیان نمایش به هامچشم جلوی سینما، یپرده روی فیلم پخش مثل هاصحنه

 :کنممی زمزمه گیج...سیاهی و هاچشم

 !اوف... اون رو، جنگل خواب بینم،می رو دریاچه اون خواب همیشه من من،-

 :کنممی اضافه درد با شیادآوری با

 !رنگخاکستری هایمجسمه اون ها،مجسمه اون خواب و-

 هم شاید و رسهمی نظر به خشن کمی شاید کمی، و آهسته صداش میشه، متوقف بازوم روی پدر دست

 !کنجکاو

 !ها؟مجسمه کدوم-
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 ترآشنا کمی برام حاال هاچشم اون بندم،می چشم عمیقی آه با... که روزی همون افتم،می ورودم روز یاد

  .بود شده همیشه از

 روزی همون... و اومدم من که روزی همون روز، همون. دیدم شما ماشین توی رو هااون از یکی عکس من-

 ...سرم آخ. میشم دیوونه دارم! من خدای اوه،! دادیممی کشتن به رو بیچاره پسرِ اون تقریباً داشتیم که

 :زنممی پلک شدهمسخ. میره فرو گوشم تو تیزی و بلند سرود مثل همزمان و هم با هابچه صدای

 !ببینم رو هااون باید من-

 .بینممی خودم روی گنگ کمی و عمیق رو نگاهش و گردمبرمی سمتش به کمی

 :پرسممی تلخی لبخند با

 ...هامجسمه اون بابا؟ میدی نشون من به رو هااون -

 مثل. حسی هیچ بی کنه،می نگاهم خیرهخیره فقط باشه، شده مسخ که انگار کنم؛نمی درک رو نگاهش

 :کنممی تکرار ربات

 ...آخ لطفاً، لطفا،ً بابا، کنممی خواهش ببینم، باید رو هامجسمه اون-

 بلند «پوف» با و میاد خودش به زنهمی موج مچهره تو که دردی دیدن با پدر. میره پهلوم سمت به دستم

 .زنهمی مپیشونی روی ایـوسه بـ و میشه خم سمتم به کشه،می که باالیی و

 قدراین چرا. نیست خوب برات خیال و خواب و فشار همه این جنی، نکردی پیدا بهبود کامل هنوز تو-

 کنی؟می اذیت رو خودت
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 :میدم ادامه قبل از ترملتمس سوالش به توجهبی

 .ببینم رو هااون من بذار لطفا، بابا-

 .بخواب عزیزدلم، بخواب! پیچیمی هم به داری درد از دختر. بخواب آروم االن فقط باشه باشه،-

 و ذارممی سرم زیر رو هامدست. میرم فرو پتو زیر به قبل از بیشتر و کنممی جاجابه بالش روی رو سرم

 پس رو درد. میشه خمار کمی هامچشم آرومش صدای و هانوازش با. دوزممی صورتش به رو هامچشم

 .زدنم وپادست حال در بیداری و خواب تو زنم،می

 .دادی قول تو پدر-

 .دخترم باش خودت مراقب عزیزم، جنی کن استراحت فقط-

 دیگه عالمی به رو من خواب و کننمی رو خودشون کار هانوازش. شیننمی هم روی نرمی به هامپلک

 .برهمی

*** 

 صدای. بود کرده عاصی حسابی رو اولگا و شکسته رو اطراف ساکت یمحوطه هاکالغ قارقار صدای

 ابرها پشت هنوز و داده خرج به نامالطفت کمی خورشید صبح، از. اومدمی هم راهرو توی تا غرغرش

 خود یریشه از و گرفته بازی به رو درختان روی شدهخشک هایبرگ باد و بود کرده پنهون رو خودش

 مثل هم من کاش. بردمی داشت دوست که طرفی هر به آسمون توی خودش همراه به و کردمی جداشون

 دلم که هرکجا به و دربیام پرواز به تونستممی رنگخوش و کوچیک هایپرنده مثل هم شاید و هابرگ

 ولی روشنایی؛ بر قرار و بود روز کهاین با هوا بود، دیگه روزهای از سردتر امروز. کنم سرکشی خوادمی
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 و پیچهمی موهام بین که سردی باد با. خواستمی بارون دلش آسمون انگار و داده نشون رخ تیره ابرهای

  .کنممی قایم تنم لباس تو رو خودم و کشمباالترمی رو بافت کنه،می نوازش رو گردنم

 ماالال بخشآرامش هایفحر آنتونی، و بیل هایبازیگوشی و شیطنت هوای بود؛ کرده رو هابچه هوای دلم

 شده تنگ تاریک و سرد نگاهِ اون برای دلم که میدم حق خودم به کمی و... و ارورا ملیح هایلبخند و

 برای بودنش... ولی هست همراهش هم ترس که وجودی! شکننده دلگرم ولی خنثی؛ وجود برای باشه،

  .کردمی افاقه من

 وزهن اولگا رسونم،می آشپزخونه به رو خودم و گیرممی فاصله راهرو توی یپنجره از هام،دست کوبیدن با

 .زدمی غر لب زیر و نالیدمی هوا از رفته توهم هایبااخم

 .اولگا سالم،-

 و میره کنار وتارتیره ابرهای مثل هاشاخم دیدنم، با و میشه دوخته سمتم به گاز اجاق از نگاهش

 !کنهمی هدیه دنیا به رو نور خورشید

 !شدی بیدار زود چه. بخیر صبحت عزیز، جنی سالم-

 :شینممی صندلی روی آهستگی به و میرم جلو خنده با

 و خواب تو شهمه داشتم، بدی خیلی حس و نخوابیدم درست دیشب. شدم بیدار دیر که دونممی اوه،-

 بیرون گرم همیشه تخت اون از زور به بخوابم، هم هنوز خوادمی دلم... اوف زدم،می پا و دست بیداری

 .اومدم
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 در هم لیوانی و ذارهمی میز روی رو چای قوری و کشهمی مرتبش موهای به دستی خنده،می هامحرف به

 شناخته یا و کرده درک رو بودن شلخته و نامرتب مفهوم و معنی وقتهیچ نکنم فکر زن این. کنارش

 !باشه

 همب پدرت صبح. بنوشید چای بزرگ لیوانِ یه چیزی هر از قبل حتماً باید هاصبح همید، مثل دختر و پدر-

 تشراس خوابیدی، تا نشسته سرت باال ساعتی چند گفت درسته؟ دیدی،می کابوس دیشب انگار گفت،

 دو که بهتر چه که گفتم و دیدم رو پدرت ولی اومدم؛ راهرو توی تا و شنیدم رو هاتگریه صدای دیشب

 که گفت جان کنه؟می درد پهلوت راستی. کردم دم تازه ریزم،می برات خودم بذار. کنید خلوت نفری

 .باشم مراقبت بیشتر

 :کنممی زمزمه معذب لبخندی با و میشم جاجابه ناراضی کمی

 !یهویی خیلی کنه،می اذیتم یکم دیشب از...پوف... دونمنمی فقط خوبم؛ من نه، نه-

 کاش. شینهمی لبم روی لبخندی پدر و خودم بین اشتراک وجه از کشم،می سر داغداغ رو چای لیوانِ

 .آوردمی لب روی لبخند راحتی به و بود دغدغهبی و راحت طوراین چی همه

 خوری؟می چی صبحونه: اولگا

 :میگه و خندهمی آرومی به لبخندم، و نگاه دیدن با

 .کنممی آماده چیزی یه بذار پرسیدم، باز! آ-

 :میرم در سمت به و میشم بلند صندلی روی از و خندممی
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 ماش دستپخت یشیفته مدت این تو وگرنه عزیز، اولگای کنم اذیت یا و معذب رو شما خوامنمی فقط من-

 حس مدت این تو که مخصوصاً خورم؛می ایاضافه حرف بدون بذارید جلوم هم سنگ مطمئناً و شدم

 !باشم شده هم چاق کیلویی چند کنممی

 به وقتی. عمیق شادی از پر ولی خانومانه؛ ایخنده خنده،می شادی با و شینهمی هاشچشم توی برقی

 پرتیحواس دیدن با و کرده عمل عجول کمی گرده،برمی داشت، قرار کنارش در که موادی و اجاق سمت

. ممنوعه بهش ورود و قفل همیشه که دری راهرو، ته اتاقِ آخرین. گیرممی خیز راهرو ته سمت به اولگا

 سروصدابی رو اون و میره در یدستگیره سمت به دستم مضطرب. رسهمی گوش به اولگا آروم آوازِ صدای

 !خونه قفلِ همیشه درِ میشه، بلند نهادم از آه و کشممی پایین به

 مرغ با سرش هنوز اولگا. گردمبرمی آشپزخونه سمت به و گذرونممی مأیوسانه رو هااتاق یبقیه

 با ایلحظه. دادمی قرار دیس دور تزئینش برای سبزیجاتی و مواد و بود گرم دیس توی رنگخوش

 :میگه بهم لبخند با و گیرهمی باال سر نگاهم سنگینی

 چیزی یه بشین، بیا بیا،. بشه آماده غذا بذار. باز گیرهمی درد پهلوت ایستادی؟ چرا عزیزم، بشین-

 .میشه بهتر حالت بخوری

 شرو که هاییگل و میز روی کمی و ذارممی صندلی گاهتکیه روی دست نگاهش فرم و لبخند به توجهبی

 درست کردن،می وداع شادابی و طراوت با داشتن کمکم هم گلدون توی هایگل. میشم خم داشت، قرار

 .شدمی پنهون و کشیدمی زیر به رو خودش بهونهبی و بابهونه که خورشیدی و بیرون هوای مثل

 اخیر هایکنجکاوی از پر صورتی با و گیرممی مشتم توی و کشیده ترپایین رو لباسم هایآستین

  :پرسممی
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 ندیدی؟ رو اون کجاست؟ بابا اولگا؟-

 .مشغوله کارش اتاق توی آفتاب طلوع از بیاد، که هاستاالن هم ایشون آه،-

 :میگم و دارمبرمی عقب قدمی ترمطمئن باراین

 !ببینمش برم من پس-

 :پیچهمی گوشم تو اولگا یهشدارگونه صدای نرسیده دوم به قدمم

  .جنی کن صبر-

 :میگه و کنه می ترمالیم رو صداش نگاهم دیدن با

 .بشه مزاحمش کسی نداره دوست هست کارش اتاق توی که زمانی ایشون عزیزم-

 نگاهم دید، رو احساسی هیچ درش شدنمی که نگاهی با و ایستاده میز پشت کنم،می نگاهش متعجب

 .نگم چیزی و بشینم کنگوشحرف دخترهای مثل و برگردم قبلم جای به باز که بود منتظر و کردمی

 به تدس حرکاتش طلبکارانهبودنِ احساس به توجهبی و میندازم باال ابرویی شینه،می لبم روی پوزخندی

 :میگم تیکهتیکه و سینه

 !هستم دخترش من! عزیز اولگای نیستم...مزاحم...من-

 تا باشه تنها داره دوست میره، کارش اتاق به وقتی جان. عزیزم نبود این من منظور! دونممی دونم،می-

 .بده انجام رو کارهاش آزاد ذهنی با بتونه
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 هتشبا پوزخند به هم شاید و زهرخند به بیشتر لبخند این کنممی فکر من و میاد کش کمی لبخندش

 !داره

 !عزیزم بشه، مزاحمش کار هنگام کسی نداره دوست یعنی کنه،می قفل رو اتاقش در وقتی-

 :کنهمی زمزمه عجیب لحنی با و میندازه زیر به رو سرش

 .باشه خوادمی که هرکسی حاال-

 :فرستممی بیرون به حرص از پر رو نفسم و گیرممی سقف سمت به رو سرم ناراحت و عصبی

 درسته؟ داری، رو اتاقش کلید هم تو کنه؟ حبس اتاق تو رو خودش شهمه داره دوست بابا چرا اولگا؟-

 داریش؟

 مکنجکاوی دیدن با. ایستهمی مقدمی چند تو و میاد جلوتر کمی و کنهمی پاک رو هاشدست دستمال با

 :میگه خنده با و میده تکون تأسف از سری

 اتاق وت رو داده انجام که تحقیقاتی سال بیست عالوه به کرده پیدا که باستانی آثار یهمه ایشون عزیزم-

 و باشه زحماتش و تحقیقات مراقب و کنه قفل رو اتاقش درِ لحظه هر بخواد که طبیعیه پس داره،می نگه

 .کنه دفاع هااون از

 به رو وجودم عمق تا که نگاهی و لحن و لبخند اون با. کنم برداشت طوریچه رو هاشحرف دونمنمی

 آتیش یکپارچه وجودم تموم و هست خودم شخص به تنها هاشحرف تموم کنممی حس انداخت، سوزش

 فشار زیر رو صندلی هایدسته هامدست. میشه کشیده هم تو دلخوری و حرص با هاماخم و گیرهمی

 ادب از دور حرفی مبادا که بگیرم رو خودم جلوی تا کنممی سعی و میاد باال گلوم تا حرف صد و گیرهمی
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 خیره جرأتی چه با. بره بین از دارم، داشتننگه بر سعی که هاییحرمت تموم و بزنم روم جلوی زن به

 مونه با و کنهمی اشاره میز روی رنگارنگ غذاهای به اولگا! کرد بارم نگفته و گفته حرف صد و کرد نگاهم

 :میگه نگاه و لبخند

 .جنی بخور رو تصبحونه-

 :میگم و شده خم سمتش به تمسخر از پر نگاهی با آخر در و میشن فشرده هم به هاملب

 !نیستی که مادرم نباش، من نگران تو-

 زا ترمتفاوت و عجیب هاینگاه همون با رو اولگا و میرم پدر اتاق سمت به و کنممی ول صدا با رو صندلی

 گیرممی مهادندون فشار زیر استرس از رو لبم و زنممی در به ایتقه دوم بار برای. ذارممی تنها شهمیشه

 شنوم؟نمی صدایی هیچ چرا اتاقه تو اگه اصالً! کردمی باز رو در کاش و

 هر هک پهلو درد این با فعالً و خوردم حرص کافی اندازه به کنم،می رفتن عزم و گیرممی فاصله در از ناامید

 درپ قامت و میشه باز در وسپس میاد قفل صدای. داشتم آرامش و استراحت به نیاز شدمی بیشتر لحظه

  .میشه نمایان اتاق یبسته در پشت از

 جنی؟-

 شبغل زیر رو رنگی سبز یپوشه بینم،می در کردن قفل حال در رو پدر و گیرممی باال رو سرم تندی به

 :گیرممی خیز سمتش به هول. بستمی بزرگی قفل با رو در و گرفته

 .بدی نشون بهم رو دریاچه هایمجسمه که دادی قول دیشب! نبند رو در بابا-
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 اشاره انگشت با و میده جا جیبش توی رو کلیدش یدسته و کنهمی قفل رو در حرفم به توجهبی پدر

  :میگه شده، زده حرفی یا افتاده اتفاقی انگار نه انگار خونسرد، و زنهمی مپیشونی به آرومی یضربه

 .جنی ندادم قولی هیچ من-

 مجبور هم رو من و افتهمی راه پذیرایی سمت به و کرده حلقه مشونه دور رو دستش. میشم شخیره گنگ

 :نالممی و میشم خم سمتش به ناامید. کنهمی همراهی به

 ...گفتی خودت اتاقم، تو دیشب،! دادی قول خودت تو ولی بابا! بابا ای-

 جوراب با که پام هایانگشت تا گرفته موهام تارتار از کنه،می نگاهم و ایستهمی رومروبه محکم پدر

 تحکم از پر و میشه خم صورتم روی و میشه نگرانم هایچشم میخ آخر در و بود شده پوشونده انگشتی

  :میگه

 نگرانم کمی موضوع این و هستم هاآتروسن تاریخی آثار بندیدسته و تحلیل وسط درست من جنی،-

 و برهمی بین از رو چی همه من، طرف از اشتباهی ترینکوچیک و دقیقه و ظریف بسیار کار این کرده،

 !همهم خیلی خیلی مهمه، خیلی برام کار این عزیزم. بعد برای بذار. میشه پوچ مساله چند تحقیقات تموم

 .کنهمی باز هم از رو هاماخم انگشت با پدر و میرن هم جنگ به شمشیر دو مثل ابروهام

 خیلی رو خودم من و زحماتم برای نیست کم سال بیست کنی؛ درکم که دارم انتظار من جنی، نکن اخم-

 !برهب اول یخونه به رو من اشتباهی ترینکوچیک ندارم دوست بینم، می تحقیقاتم ینتیجه به نزدیک

 به رو چای فنجون و میندازه باال ابرویی دیدنم با اون و میندازم لبش یگوشه پوزخند و اولگا به نگاهینیم

  .گیرهمی چشم من از و برهمی دهنش سمت
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 پدر. میشم خیره یگوشه به زندگی از ناامید هایآدم مثل و رفته وا پذیرایی توی راحتی یکاناپه روی

 و هذارمی میز روی رو دستش توی وسایل لبش یگوشه لبخندی با و میندازه موارفته چهره به نگاهینیم

 :میگه آروم حین همین در کنه،می گیریشماره به شروع و دارهبرمی رو میز روی گوشی عوض در

 .دخترجون کردی پیدا دیدنی یچهره-

 :میشه ترعمیق شخنده حرکتم این با پدر و چینمبرمی لب

 .کنجکاو کوچولوی-

 بابا؟-

 .میگه «هومی» آروم و میره فرو گوشی توی سرش

 :کنممی زمزمه آشفته و افتهمی میز روی کلید یدسته به چشمم

 .بزن رو تلفنت هیچی، هیچی،-

 ...سیزده هفتاد،...من اشتراک کد...بله بله،...جناب بخیرصبح... اُکی-

 با زدن حرف مشغول سخت و شده ایدیگه اتاق وارد که پدر به دوباره و میندازم کلید به نگاهی نیم

 باز ور مانندشچرم کوچیکِ کیف یدکمه و کلید دسته سمت گیرممی خیز فکربی. گوشیه پشتِ مخاطب

 .کنممی

 ...درسته بله،: پدر
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 متالش در قلب تپش و استرس این با من و بودن چرم کیفِ به وصل ردیف به هم کنار کلید تا 7-1 حدود

 و فقط. نه یا کنهمی باز رو در اون قفل آیا دونمنمی که کلیدی کنم؛ جدا محکمش قفلِ از رو کلیدی که

 .نمیدم بودنشبیهوده به اهمیتی و کنممی تالش فقط

 ...که دارید رو وقتش شما بدم، سفارش دوباره رو دادم سفارش پیش یهفته که چیزی همون خواممی-

. زدمی حرف تلفن با هنوز و بود من به پشتش میندازم، پدر به نگاهی باز کلیدها نشدن جدا از ناتوان

 !شدنمی جدا اصالً! هیچ که هیچ و کلید دسته جون به بودم افتاده مضطرب

 .بله عالی، چه-

 .کنممی پایین و باال رو کوچیک کیف

 .خداحافظ... بله بله،... باشید سالمت... خب بسیار بله،...بله... شدید؟ متوجه پس بله،-

 به هاتن رو کوچیک کیف دستپاچه من و شینهمی پذیرایی زمینِ روی به اتاق توی تاریکی از پدر یسایه

 .میندازم میز روی و بندممی تندی

. نمکمی حس کنارم در رو پدر حضور لحظه همون و کنممی نگاه بودن بیرون کیف توی از که کلیدهایی به

 من؟ وپامدستبی قدراین چرا و میندازم پایین رو سرم و بندممی چشم آرومی یناله با

 و باال بار چند و دارهبرمی رو کلیدش دسته سرجاش، تلفن گذاشتن از بعد و کنهمی مکث ایلحظه پدر

 رو صورتم کل حاال و نبستم رو موهام که خوبه قدرچه. گیرهمی جا کنارم در حین همون و کنهمی پایین

 .بودن پوشونده

 .کنممی حس موهام و گردن روی رو دستش
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 شده؟ چیزی بزنی؟ حرف باهام چی یدرباره خواستیمی! خب-

 سعی هاشلب و کنهمی پیدا نمود عمیقی یخنده هاشچشم ته ته کنم،می نگاهش و میدم کنار رو موهام

 لبش روی محوی یخنده و میره وا صورتم. بمونن باقی هم به فشرده و محکم طورهمون هنوز کردنمی

 :کنممی زمزمه قراربی و میدم تکون راست و چپ به سری ناامید. شینهمی

  !هیچ-

 .بزنم بهشون سری امروز بشه کاش افتم،می هابچه یاد

 مطمئنی؟-

 :زنممی پلک آرومی به

 .نیست چیزی بله، -

 .میشه بلند جا از و زنهمی مشونه روی به آرومی یضربه کوچیکش کیفِ با

 !نداره تعریفی زیاد روت و رنگ بخوریم، چیزی یه بریم شو بلند شو، بلند-

 .هستم شدنذوب حال در مذاب مواد تو کنممی حس و میشه داغ هامگوش تا! آخر یضربه و

*** 

 :گفت آخر. کرد نگاه کوچولو شازده به زیادی مدت و شد ساکت روباه»

  .کن اهلی مرا زحمتبی-
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 :گفت جواب در کوچولو شازده

 باید که هست چیزها خیلی و کنم پیدا دوستانی باید من. ندارم وقت زیاد ولی خواهد؛می دلم خیلی-

 .بشناسم

 :گفت روباه

 آنها ندارند، را چیزهیچ شناختن وقت دیگر هاآدم. شناخت توانندنمی نکنند اهلی تا را چیزی هیچ-

 دوستبی هاآدم بفروشد، دوست که نیست کاسبی چون اما خرند؛می دکان از پرداخته و ساخته چیزهای

  .کن اهلی مرا خواهیمی اگر تو. اندمانده آشنا و

 :پرسید کوچولو شازده

 کرد؟ باید چه کاراین برای-

 :گفت جواب در روباه

 تو به چشم یگوشه از من نشینی،می هاعلف الی شکل این به من از دور کمی اول تو. بود صبور باید-

 روز هر توانیمی تو ولی هاست؛تفاهمسوء یسرچشمه زبان. زد نخواهی حرفی هیچ تو و کرد خواهم نگاه

 .بنشینی جلوتر قدری

  «.آمد باز کوچولو شازده فردا

 یشدهچفت همبه هایدست میون رو خودش قراربی و کنجکاو آنتونی. گیرممی نفسی و کنممی سکوت

 :پرسهمی و میده تکون ماالال
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 شد؟ چی بعدش خب؟ خب؟-

 زودتر هرچی داشت دوست کرد؛می نگاهم نگرانیدل از پر و فراخ هاییچشم با کنم،می نگاهش حالبی

 .برسه خودش سواالت پایانِ به

 :میدم ادامه قبل از ترروان و کنممی دستم توی کتابِ تو سر باز کوتاهی مکث از پس

 :گفت روباه»

 به سه ساعت از من بیایی، بعدازظهر چهار ساعت روز هر مثالً اگر تو. آمدیمی دیروز وقت به بود بهتر-

 رس. بود خواهد بیشتر من خوشحالی احساس بگذرد وقت بیشتر چه هر و شد خواهم خوشحال کمکم بعد

 در اگر ولی برد؛ خواهم پی خوشبختی ارزش به وقت آن و شد خواهم زدههیجان و نگران چهار ساعت

 ایدب چیزی هر در آخر...بیاراید تو استقبال برای را خود کی داندنمی من مشتاق دل بیایی، نامعلومی وقت

 «.باشد آیین

 :پرسهمی و کنهمی خم سمتم به رو خودش کمی هیجان با و پرهمی جمالت میون مشتاق بیل

 چی؟ یعنی آیین جنی؟-

 :میگم آهستگی همون به. نیست رنگ و آب خوش قبل روزهای مثل هم هامخنده حتی خندم،می آروم

 .برسی جوابت به تا کن صبر کمی! عجول یپسره-

 .دوزهمی چشم هاملب به و چسبونهمی ارورا به رو خودش باز و میگه «چشمی» دستپاچه

 :پرسید کوچولو شازده»
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 چیست؟ «آیین»-

 :گفت روباه

 ساعتی و دیگر روزهای با روزی شودمی باعث که است چیزی شده، فراموش بسیار است چیزی هم آیین-

 ...کند پیدا فرق دیگر هایساعت با

 :گفت روباه شد نزدیک وداع ساعت کههمین و کرد اهلی را روباه کوچولو شازده گونهبدین

  «.گریست خواهم من!... آه-

 و تند نفس با روم، به شونخیره هاینگاه و هابچه دقت و سکوت دیدن با و کنممی جمالتم میون مکثی

 پرت ماالال کنار و تخت رویبهرو رو کتاب کوتاه، یفاصله همین از و بندممی رو کتاب ایحوصلهبی

 .کنممی

 :میگم ناامید و میشه کج انگشت بندِ یاندازه به هاملب. کردنمی نگاهم سکوت در و منتظر هنوز هابچه

 .بعد روزهای باشه مابقیش کافیه، دیگه ها،بچه خب خیلی-

 :میگم ابروهام میون اخم کمی با و کنممی بند سرم به رو دستم

 .بخونم کتاب براتون بیشتر بعد یدفعه میدم قول-

 .میدم جا مکوله توی رو کتاب و میرم تخت سمت به

 .نبود همیشه مثل صدات! ایکالفه کنممی حس...کنممی حس مرتبه؟ چی همه جنی؟: ماالال
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 حالیبی لبخند کرد،می پایینم و باال که هاییچشم به توجهبی. شینهمی صورتم روی نگاهش سنگینی

 .میندازم باال ایشونه حرفبی و زنممی

 صورت دیدن برای و میاد سمتم به کمی چرخدارش صندلی همراه و رونهمی عقب به کمی رو بیل ارورا

 بود، شپریدهرنگ صورت جدانشدنی جزء که لبخندی با و کرده خم زیر سمت به رو صورتش ناراحتم،

 :پرسهمی

 یجن... پریدهرنگ و حالبی حوصله،بی نیستی، همیشه مثل کنه؟می اذیتت داره چی بگی داری دوست-

 !شدی؟ مریض

. یندازمم زیرسربه طوالنی چندان نه مکث با و زنممی پرمهری لبخند بود صداش تُنِ الیالبه که نگرانی به

 رو نفسم و بینممی بود، تابیده اتاق درون به پنجره از که نور ضعیفِ هایاشعه میون از رو شسایه

 :میگم و فرستممی بیرون به مانندپوف

 ...آم...دونیدمی...راستش-

 :میگم و کرده شونمچاله مشتم تو و زنممی موهام به چنگی حرص از پر

 !کنم پیدا رو هامجسمه اون تونمنمی من که، اینه موضوع... آه-

 .پدر عصبی نگاهِ و فتمامی هاکلید یاد

 !خودشه دست تنها کلیدش و قفله همیشه بابا کارِ اتاقِ درِ-

  !گیرممی فاکتور رو مونده نامعلوم ذهنم توی شجبهه هنوز بین این که اولگایی و
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 زدم دست کلیدش دسته به که فهمید اون...اوه. کنم کارچی دونمنمی نیست، راهی اصالً...اصالً-

 هااون! خیلی بود، بد خیلی! بمیرم خواستمی دلم لحظه اون بود، معنیپر و سنگین خیلی نگاهش...و

 ...که بفهمه اگه و کنهمی تحقیق روشون داره که هاستسال مهمن، خیلی بابا برای

 :میگه دیدم،می ازش کمتر که تحکمی با و کنهمی قطع رو حرفم ماالال

 پدرت. مهمن صاحبانش و دریاچه حیات برای باشن، مهم پدرت برای کهاین از بیشتر هااون جنی؛ اما-

 پیدا رو هامجسمه اون باید تو. گرفت قرار دریاچه صاحبانِ غضب مورد و دزدید رو هااون که کرد اشتباه

 ...وگرنه بشن برگشته دارن تعلق بهشون که جایی به باید هااون نشده دیر تا جنی، کنی

 :میشه ترنزدیک و نزدیک که هاییقدم و شد شنیده تاریکی از حجمی میون از صداش باراین

 !ماالال-

 دش باعث که دلیلی و لحن این به فکری که هستم حوصلهبی قدراین من و تذکر و هشدار از پر صدایی

 :کنهمی زمزمه آرومی به مکثی از پس ماالال. نپرسم بِبُره، رو ماالال حرف

 !بدیم پس دریاچه هایروح به رو هامجسمه اون باید ما-

 ه؟ن یا اونجان دریاچه هایمجسمه آیا که ببینی و پدرت اتاق تو بری باید تو تونی،می تو جنی،: آنتونی

  باشن؟ جااون که معلوم کجا از اصالً

 :میگه کبودشده هایلب با و ایستهمی بیل

 .جنی میگه راست اسکول این-



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر شیرشاهی.ف | کن باور مرا مرگ فیکشن فن رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 176 

 و جدی هاداستان تو جنگجوهای مثل. پیچهمی اتاق تو صداشون و برهمی هجوم بیل سمت به آنتونی باز و

 ایخنده به هاملب و کنممی گرد چشم کنن،می هم نثار که هاییحرف شنیدن با و پیچنمی همبه اخمو

 .میده حالت تغییر ناباور

 !هابچه اوه-

 آنتونی؟... کنید عذرخواهی هم از سریع بیل؟ آنتونی؟ ها،بچه نیست وقتش االن! هیس: ماالال

 یزیچ لب زیر و حرص با و میده لم تخت روی سپس و کنهمی دراز زبون ایادبانهبی کامالً شکل به آنتونی

 هابچه این نیست معلوم و میدم تکون سری متاسف. کنیممی شتلقی عذرخواهی همون ما که زنهمی پچ

  !میشن بزرگ کی

 .بشی اتاق اون وارد بتونی که کنی پیدا راهی یه باید تو جنی؟: ارورا

 :کشممی تاسف روی از آهی

 .بود راهی کاش-

 مدست و پرممی جا از دستپاچه و هول پیچه،می گوشم زیر تقریباً و خودم نزدیکی جایی در که صدایی با

 و غضبم پر هایچشم به اول متعجب. کنممی نگاهش عصبی و چرخممی سمتش به. میره مسینه سمت به

 رد کنارم از خیالبی. گیرهمی شکل لبش روی پوزخندی و میره بود، مسینه روی که دستم به سپس

  :میگه جیب به دست و ایستهمی دادیم تشکیل که ایدایره مرکز تو و میشه

 .بشه اتاق اون وارد باید کجا از جنی دونممی من-

*** 
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 تو معصوم ایبره مثل و کرده جمع متنه زیر رو پاهام. شینممی پذیرایی توی ینفرهتک یکاناپه روی

 خط صورتم تو نارضایتی و اخم و میره هم تو مچهره و ریزممی طرف یه رو موهام. میشم مچاله خودم

 به نگاهی. زنهمی چنگ موهام توی مدیگه دست و گیرممی مشده عمل پهلوی روی دستم یه. کشهمی

 میاد، پذیرایی تو یشده باز یپنجره از که نسیمی وزیدن با و میندازم زمستونیم و سفید هایجوراب

 :میاد راهرو توی از پدر صدای. بشه ایجاد نشستنم تو تغییری ندارم حوصله و زنممی غر ناراضی

 جنی؟-

 پذیرایی وارد اولگا اون، از بعد و پدر اول. زنهمی چنگ رو پهلوم دستم و میدم فشار هم به رو هاملب

 وجورجمع رو خودم کمی. سر به کاله و شال و ضخیم پالتوهای در پوشیده و بیرون هایلباس با میشن،

 جایی به عصبی کدوم هر که هامدست و چهره حالت دیدن با پدر. کنم می نگاهشون کنجکاو و کنممی

 :پرسه می سوالی سپس و کنهمی مکثی شدن، بند

 خوبه؟ حالت-

 :میگم و کارممی لبم روی م،چهره میون ناراحتی و درد همه اون برخالف لبخندی

 .داد قرص بهم و کرد لطف اولگا که داشتم درد کمییه صبح از بهترمیشم،... یعنی بابا؛ خوبم -

. نمک فرار اومده وجود به جَو از کنممی سعی. کنهمی براندازم باالرفته ابرویی با و کنهمی ادا غلیظی آهان

 :میگم و کشممی باال کاناپه روی از رو خودم مصنوعی لبخند همون با

 داشتی؟ کارم کردی، صدام بابا؟-

 !بیای؟ خواینمی آرتزو، بریم سر یه قراره اولگا و من عزیزم! گفتی شد خوب اوه،-
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 می لب حالبی و گیرم می شنادیده میشه، شکوفا دلم تو لبخند. میندازه حالم به نگاهی و پرسهمی مردد

 :زنم

 .کنم استراحت کمی که بهتره و مخسته من بابا، نه-

 به و پالستیکی لیوانی دیگری و ایشیشه لیوان یه میده، پدر دست به رو لیوان دو و میاد جلوتر اولگا

 .سفید رنگ

 .عزیزم بیا خب، خیلی-

 .کردممی مصرفشون روزانه که رنگی آشنای کپسول دو همون دوم لیوان و بود آب از پر اول لیوان

 داری؟ دوست چی تو میاریم، برات عالی و خوشمزه غذای یه شام برای جنی؟-

 :میگم و گیرممی مشتم تو رو هاکپسول

 !دارم ایمان شما یسلیقه به من بیارید، خواستید خودتون چی هر-

 ممعده سمت به آب از پر لیوان با رو کپسول دو دوشون هر جلوی و گیرممی مدیگه دست با رو آب لیوان

 .کنممی روانه

 .دخترم باش خودت مراقب. بیاد خوشت که امیدوارم رسید، فکرم به خوب چیز یه! عالی چه-

 .هستم بابا، حتماً-

  گذاشته؟ باز کی رو پنجره سرده، هوا آه-

 :گیرهمی واقعیت رنگ کمی لبخندم. بندهمی رو اون و میره داشت قرار سرم پشت که پنجره سمت به
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 .بودمش بسته صدبار خودم االن تا وگرنه نداشتم شدن بلند حال راستش بابا، ممنون-

 :زنهمی لب آهسته و زنهمی مبینی روی به آرومی یضربه

  !تنبل یدختره-

 :میگم و میندازم منتظر اولگای به نگاهی نیم

 .نره یادتون هم من شام بهتون، بگذره خوش صورت هر در -

 من شک و میندازه خنده به رو دو هر ولی دونم؛نمی. شد بیان پرمعنی کمی یا داشت، ایراد کمی مجمله

 .میشه بیشتر

 .عزیزم فعالً. میشی بهتر روزروزبه و طبیعیه هادرد این کن، استراحت کمی اتاقت تو برو: پدر

 بعد یدقیقه چند و رسه می گوش به خونه درِ شدن بسته صدای. کنممی خداحافظی ازشون لبخندی با

 !میشن دورتر و دور خونه این از دارن لحظه هر هااون میده نشون که ماشین دادن گاز صدای

 یه و جایی یه روزی، یه شاید! اوف. میندازم روزم و حال به نگاهی و ذارممی کنارم میز روی رو لیوان

 !بدم آزمون جذاب، و عالی فیلم یه تو داشتن نقش و مملکت یه بودنِ سوپراستار برای زمانی

 مطمئن برای. دوممی پایین سمت به خونه هایپله از عجله با و دست به کوله و پوشممی رو چرمم کت

 ور کوله. زنممی خیال راحتیِ سر از نفسی و بینممی خالی رو جااون و میرم ماشین جایگاه سمت به شدن

 .افتممی راه برم، قراره که جایی سمت به و کنممی جاجابه دوشم روی
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 با که پنجره دو و میشم روروبه خونه، تو یشومینه و زدنآتیش برای آماده هایچوب تکه با ها،پله زیر

 شالی با. میشه بلند خاک و گرد و زنممی هاآجر پاره به ایضربه دست با. بودن شده پوشونده آجر و خاک

 و آجر دونهدونه. میدم ادامه کارم به و گیرممی رو دهنم جلوی بود، شده پیچیده گردنم دور که

 وارد با و کنهمی اذیت رو هامچشم خاک و گرد. ذارممی زمین و دارمبرمی پنجره توی از رو هاسنگتکه

 .کنممی باز دهنم دور از رو شال و افتممی سرفه به. میندازه مسرفه به حلقم به شدن

 ...لعنتی اَه-

 و کلوخ و سنگ از پر اتاقکی میندازم، اتاقک درون به پنجره توی از رو خودم و ذارممی هاآجر روی پا

 .کنممی حس بود، خورده بارون خاکِ مثل که بویی و برداشته ترک دیوارهای با پوشال،

 گفت؟می رو جااین پیتر یعنی-

 نور. همیش بیشتر و بیشتر و گرفته زاویه گاهی و کمتر و کم زمین تا سقف یفاصله میرم، جلوتر چی هر

 و اتاقک یگوشهگوشه که بینممی قدیمی و فلزی هایوسیله تیکه و میندازم تاریکی توی رو قوهچراغ

 .هستن پال و پخش زمین روی راهرو طولِ

 چوب قطعه گیرِ که تبری بود، افتاده زمین روی بزرگی فلزی نردبون. کنممی رد صدابی رو راهرو طولِ

 خودنمایی زمین روی راهرو هایکناره گوشه که ماشین هایالستیک و خرده آهن تا چند و بود بزرگی

 ...و کردنمی

 :پیچهمی گوشم تو وارزمزمه پیتر صدای

 ...هاپله...هاپله-
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 دهشنی کنارم تاریک اتاقِ توی از ایضربه صدای ناگهان که کنممی تمرکز بود زده بهم که هاییحرف روی

 راهرو از ایگوشه گریون و ترسیده هایبچه مثل. پیچهمی خلوت و تاریک یمحوطه توی جیغم و میشه

 از ضربتی و تند هامنفس لرزه،می هامدست. افتاد اتفاقی چه یهو بفهمم و بیاد باال نفسم تا کنممی کز

 اهر مسینه درون به رو محیط بدبوی کمی و گرفتهنم هوای قبل از ترحریص و میشن خارج مبینی و دهان

 متری 0-4 کوچیکِ اتاقک. گیرممی اومدمی ازش صدا که جایی سمت به رو قوهچراغ نور دستپاچه. میدم

. میشم دور مکان اون از سرعت به و دارمبرمی عقب به قدمی. بود چوب هایتیکه و آالتآهن از پر که

 هاوسیله روی آهن ایتیکه حتماً. کنم دور خودم از رو نگرانی و استرس عمیق هاینفس با کنممی سعی

 !درسته آره،. خورده لیز و نبوده محکم جاش افتاده،

 و بزرگ اتاق یه اتاق، داخل برو. هست شده شکسته ایشیشه هایپنجره با دری راهرو، انتهای: پیتر»

 باعث که دیوار داخل سوراخ تا چند و شده پوشیده قدیمی هایروزنامه با که پنجره چند با تاریک نیمه

  «...شدن اتاق شدن روشن

 بدون بود، باز نیمه در! گرفته خاک ینیمه و نصفه هایپنجره با ایشیشه در همون و اتاق همون! دیدمش

 هر از خالی و بیشتر یا و متر ده حدود اتاق. میشم اتاق وارد و میشم رد در الی از بهش زدن دست

 انگار بود، شده تابیده داخل به سوراخ چند از که نوری هایاشعه با! غبار ایذره از دریغ حتی و ایوسیله

  .باشی شده وارد ایدیگه دنیای به دنیایی از

 «...جااون و باال سمت به خورهمی پله چند چپت سمت اتاق تو-»
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 که آشنایی در همون آشنا، رنگی و در رسم،می رنگیتیره چوبی در به و میرم باال یکی تا دو رو هاپله

 با در ، «تق» و میدم هول داخل به رو در کمی بود، باز در! قفل همیشه درِ بودم، دیده هم خونه داخل

 .میشه باز ایآهسته صدای

 اتاق همون این. میشه بلند نهادم از آه و درمیارم حرکت به اتاق جای جای رو نور. بود تاریکی غرقِ اتاق

 بهش مشغول ذکرم و فکر تموم و کرده نگرانی از پر و حریص رو من بهش دسترسی که هست پدرم مرموز

 چند .کرد پیدا نشستن برای خالی جای یه شدنمی که ریختگی همبه و نامرتبی از پر اتاقی! هست و بوده

 میزی و بود نصب دیوار روی که کتاب از پر ایقفسه بودن، کرده خوش جا اتاق یگوشه شده پاره قاب

 رنگی هایماده از هاشونبعضی که ایشیشه هایلوله و بود رنگشهم هایوسیله از پر روش که سفیدرنگ

 حس کردم،می نگاه قسمت این به وقتی. بود شده زده روشون نامعلوم هاینوشته با برچسبی و شده پر

  .شدم کامل تجهیزات با آزمایشگاه یه وارد کردممی

 از بود پر روش و گرفته قرار گوشه یه گاوصندوق. گیرممی اتاق از ایدیگه طرف به رو قوهچراغ نورِ

 هک هایینوشته و بازشده کتاب چند شده،پخش هایبرگ از پر میز به. هم روی به شده تلنبار هایکتاب

! شدن نوشته دنیا تو ایزنده زبان چه با هاکتاب این نیست معلوم کنم،می دقت آوردمدرنمی سر ازشون

 بزرگ کارتون چند روش که بود کرده خوش جا اتاق یگوشه کمدی. گیرممی ایدیگه سمت به رو نگاهم

 نور...عکس تیکه چند و پوشه چند فلزی، و کوچیک میز روی کپی دستگاه و کامپیوتر و بود گرفته قرار

 ها،مجسمه ها،مجسمه. بودم دیده ماشین توی که هاییعکس همون کنم،می متمرکز هاعکس روی رو

 ...هامجسمه

 نور. کنممی روشن رو خوابشب چراغ کجان؟ هااون... هامجسمه چرخونم،می و چرخونممی رو نور

 باشن؟ کجا باید هامجسمه لعنتی، اَه. میشه پخش اتاق تو ضعیفی
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 زیادی قدمت که داد تشخیص شدمی هم فاصله همین از که بودن هاییکتاب کتاب، از پر یقفسه روی

 از حتی و داد تشخیص شدمی رنگشون و جلد روی از این و بیشتر؛ یا و دویست سال، صد شاید دارن،

 ،بود گرفته قرار عجیب صندوقی قفسه، اون روی. بود شده حکاکی جلدشون چرمِ و قطر روی که تاریخی

 باشه شده جمع خودش تو مویی و پشم از پر حیوون انگار! حیوون پوست یا و چرم از جنسی با صندوقی

  .باشه رفته عمیق خوابی به قفسه اون روی و

 زیر رو صندلی. ذارممی میز روی رو قوهچراغ خوام،می که چیزی دیدن با و کنممی اطراف به نگاهی هول

 حس یه و میشه مورمور تنم خوره،می بهش که دستم. برسه صندوق اون به دستم تا ذارممی پام

 به رو چراغ نور و ذارممی میز روی رو صندوق شدهجمع صورتی با. پیچهمی ممعده تو آوریچندش

 درست حیوون یه موی و پوست از حتماً صندوق این بودم، داده تشخیص درست. کنممی تنظیم سمتش

 !شده

. همیش باز «تیک» درش فشار یه با که بود شده کار روش ساده هایقفل این از کنم،می باز رو صندوق قفل

 و باال زنم،می باال کمی رو پارچه دست دو هر با. داشت قرار رنگیکرم مانندگونی یپارچه صندوق داخل

 ...باالتر

 زا پرمعنی و عمیق لبخند با هاملب! پرنور و باال هایولت با پروژکتورها مثل درست زنه؛می برق هامچشم

  .نمونده لبم هایگوشه جرخوردن تا چیزی کنممی حس که قدری به! میشن باز هم

 بینم،می بیداری و خواب تو که هاییمجسمه همون داشتن؛ قرار کیف تو و برومرو قدیمی یمجسمه سه

 رو حسابی و درست خوراک و خواب و کرده خودشون معطوف رو ذکرم و فکر که ایمجسمه سه همون
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 پرواز به دریاچه هایآب روی که روحی سه همون مرد، دو و زن یه یمجسمه بود، درست. بودن گرفته ازم

 .کردنمی نگاه من به عجیب و خیره که روح سه همون و کردن؛می وخیزجست و دراومده

 یشهم باعث و کنهمی عبور تنم از گرفتگیبرق مثل جریانی و کنممی لمس رو زن یمجسمه سرانگشت با

 مبسته هایچشم جلوی از سرعت به هاصحنه و میشن بسته ناخودآگاه هامچشم. بپرم عقب به قدمی که

 پر هایضجه حتی و عصبی فریادهای و درهم صداهای میشه، اکو گوشم تو فریاد و جیغ صدای. گذرنمی

 .مشت هامدست و میشه باز هامچشم. کنارم در درست جان،همین صداها! هادویدن صدای... و درد

 رو اطراف آلودخون محیط ،همهمه صدای دوه،می هادرخت سمت به کوچیکی و چوبی یخونه پشت از زن

 روی بر نیزه هایکناره از که خونه... و کننمی پیشروی مرد قلب تا خونین و تیز هاینیزه. بود کرده پر

 جویبار مثل خون. فتهامی زمین روی بر محکم جسم صاحبِ و بازهنیمه که پرخونی دهن و چکهمی زمین

 هاشمشیرکشیدن و هافریاد بین کودکان جیغ صدای. میشه روانه سمتی به شدهرنگین هایسبزه میون از

 بدن و تن تو هانیزه و میرن پیش پلید و جنگجویانه هاسواره. فراره حال در سمتی به هرکس و پیچهمی

 و تحرکبی یالشه مثل که گناهیبی هایبچه و بود کرده رنگین رو جاهمه خون و رفته فرو هازن و مردها

 .میشن کشیده زمین روی و بسته طنابی با هااسب پشت به مرده

 و هکهن لباسی با بینم،می رو زن. زنممی پلک و پیچهمی و پیچهمی گوشم تو واریدیوانه هایخنده صدای

 رو سرش پشت و دویدمی. دویدمی گریون و عرق از خیس و زده جنگل دل به که برهنه پای و قدیمی

 شبرهنه پاهای روی آلودخون ترک چند و شده روان پیشونیش هایکناره از خون هایقطره. کردمی نگاه

 به هک بود بلند قدری به قلبش تپش صدای زد،می نفسنفس خستگی از. کردمی کمتر و کم رو سرعتش

 صدای. بود رفته فرو رحمبی وحشتی و سکوت تو جنگل. میاد اسب هایسم صدای. نشستمی گوشم

 ...واردیوانه هایخنده
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 پنهون رو خودش هااون از یکی پشت گاهی و شدمی رد کشیده فلک به سر هایدرخت بین از زن

 .زن دردناک هقهق و مرد فریاد گذشت،می و ذاشتمی جا به زمین روی بر آلودخون پایی رد کرد،می

 فرار برای راهی میره، پیش کمی و ذارهمی آب توی پا زناننفس نیست، فرار برای راهی. زنممی پلک

 آخر در ترس و دلهره از پر! ایدیگه یسایه و بود زده چنبره جسمش روی ترس سنگین یسایه و نیست

 هاییچشم و شیطانی ایقیافه و خندان مردِ بینه،می رو سواره مردِ و گردهبرمی جاش تو ایستاده ناامید

 !گرفته نشأت شومش افکار از که نیشخندی و پلیدیه از پر که

 یرو زیبایی به ظریفش هایشونه طرف دو از که بلندش یشدهبافته موهای بینم؛می من و ایستهمی زن

 شده غرق خونین دریای تو که هاشمردمک ناب عسل و درشت هاییچشم بود، نشسته آلودشخون تن

 ...میشه نزدیک سواره مردِ. بود شده پوشیده عمیقی هایزخم با که شسبزه پوست و بودن

. میده آزار رو هامگوش پرخراشی و بلند جیغ صدای میره، گیج سرم. میشه عوض صحنه زنم،می پلک

 ساکت با. دادمی سر ناله گوشم بیخ هنوز صدا و گیرممی رو هامگوش و میشم جمع خودم توی پردرد

 یصحنه یخیره نگاهم و کنممی باز رو هامچشم گیره،برمی در رو محیط یهویی که سکوتی و شدن

 با زن. شینهمی مگونه روی اشکی قطره ناخوداگاه و کنممی تر رو مخشکیده هایلب. میشه رومروبه

 کوچیکش و ظریف هایشونه میون جایی که تیزی ینیزه با خودش، خونِ تو ورغوطه و پاره هاییلباس

 جای به روشن هایآب میون خون از جویباری دنبالش به و بود شدن دور حال در آّب روی بود، رفته فرو

 .ذاشتمی

. میشم پرتاب جلو به هستم که جایی از و میشه باز هامچشم و میام خودم به تیزی جسم برخورد با

. کردمی خودنمایی روش خون ایقطره که بینممی رو ایشیشه و تیز شی و گردمبرمی عقب به دلنگران
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 با. بودن کرده مزین رو پیراهنم که بینممی رو خونی هایقطره و میارم باال رو دستم سوخت،می بازوم

 پوست. دادم خودم دست کار باز. میرم هامجسمه سمت به حرص با و کشممی عمیقی نفس زخم دیدن

 .بود جهیده بیرون به خون قطره چند ازش و خورده خراش بازوم

 و کنممی نگاه هامسرانگشت به زدهحیرت و کشممی مگونه روی دست. میشم متعجب مگونه خیسی با

 .میرم چمدون سمت به احوالم و حال از قراربی. زدمی برق روشون که اشکی هایقطره

 باهاش کمی سوزه،می هنوز دستم. کشممی دوش به رو کوله و میدم جا کیفم تو دونهدونه رو هامجسمه

 ن،میش تکرار ذهنم تو دیگری از پس یکی هاصحنه! خون. نکنه خونی رو لباسم این از بیشتر تا میرم ور

 ...و حالت همون و موها همون! زن یمجسمه

 بود؛ نزدیک حال عین در و دور صدای یه صدا،. کنممی نگاه اطراف به و درمیام فکر از ضعیفی صدای با

 دو به چشمم و کنممی نگاه اطرافم به و درمیارم حرکت به رو قوهچراغ نور. دیوارها همین پشت صدایی

 .افتهمی هم کنار در در

 پایین سمت به رو موردنظر در یدستگیره. بود درها این از یکی پشت صدا سپرم،می گوش و میرم جلو

 دیوارهای و روشن ایقهوه هایپوشکف با تنگی و کوچیک راهروی و میشه باز آهستگی به در و کشممی

 با برخورد با هامکفش. خیالبی و شاد صدای بود، شده بیشتر صدا. گیرهمی قرار دیدم تو براقی و سفید

 رنگآبی درِ. داشت قرار راهرو انتهای تو در یه. کنم احتیاط بیشتر میشن باعث و میدن صدا هاپوشکف

 صدا. بود کرده روشن رو راهرو اتاق از که روشنایی و در باالی نورگیری و راهرو راست سمت درست

 !درست دوباره و میشه دارخش
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 روشن تلویزیون به نگاهم...و چرخونممی رو دستگیره سرخوش صدای این از متعجب و استرس با

 میقد! بوده رنگی و کوچیک تلویزیون همین از صدا پس بود، پخش حال در کارتونی یبرنامه که خورهمی

 پیش یلحظه چند تا که اتاقی همون و بیرون از ایضربه صدای ناگهان نرسیده اتاق به پام...و میرم جلو

. کنهمی تپیدن به شروع قبل از ترپرقدرت سپس و ایستهمی ایثانیه برای قلبم. شنوممی بودم داخلش

  .برممی هجوم اتاق سمت به و کنممی ول رو دستگیره سرعت با و پرهمی رخم از رنگ

 یحت نبود، کسهیچ اتاق تو! بیان خونه به شب تا نبود قرار هااون میشن، تکرار گوشم تو پدر هایحرف

 و بودم شده حساس صداها این روی قدرچه من. زدمی تند قلبم هنوز. اومدنمی خونه تو از هم صدایی

 .گرفتبرمیدر رو پام تا سر استرس و پریدممی جا از ضعیفی یتقه با حتی

 صداهای به توجهبی و گذرممی تاریکش و تنگ راهروی از. گردمبرمی بودم، اومده که جایی همون از

 یهمه. پرممی بیرون ازش و رسونممی پنجره به رو خودم رسه،می گوش به دیوارهاش و در از که ضعیفی

 کشبی گشتبرمی پدر اگه و بود چشمی جلوی جای. گردونمبرمی قبلش جای به رو هاتیکهسنگ و آجر

 من خودِ کنه،می شک که کسی تنها به هامجسمه خالی جای دیدن با هرچند، کردم؛ کارچی که فهمیدمی

 شدن ناپدید هامجسمه این که امروز حال عین در و بوده هامجسمه دنبال دردربه که کسی تنها هستم؛

 .بودم خونه تو تنها من

 و دگر از رو هاملباس و کشممی عقب کمی. بود کرده بارش به شروع نَمَکنَم برف. میام بیرون هاپله زیر از

 چند. افتهمی بودن ساختمون کنار که ایجعبه چند به چشمم که تکونممی بود، نشسته روشون که غباری

 و میرم جلو. میشم متعجب. بود کرده خیس رو کارتونشون برف کمی مقدار و گرفته قرار هم روی جعبه

 نوار و کنهمی جلب رو متوجه هاجعبه روی بزرگ و سفید برچسب روی پدر اسم خونم،می رو روشون

 تا دادمی نشون و نبود پدر ماشین. شدنمی تایی1-9 بود، پوشونده رو هاجعبه دورتادور که قرمزرنگی
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 از و کِی نفهمیدم آخر در کهاین و هاجعبه کنکاش از بعد. بدم انجام باید که کارهایی برای دارم وقت شب

 هاییبچه دیدن و متروکه ساختمون راهی و میشم خیالبی هست، چیزی چه داخلشون و اومدن کجا

 حاال ات. گیرهمی جا لبم یگوشه محوی لبخند فکر این با. هستن من منتظر مشتاقانه مطمئنم که میشم

 حس این من به که نبوده کسیهیچ و بود نداده نشون عالقه دیدنم به کسهیچ نبوده، من منتظر کسهیچ

 !مپیشه عاشق کالسیهم... حتی و رزبزرگ مامان حتی! کسهیچ کنه؛ اعطا رو بودنمهم خوبِ

 :بوسممی رو رنگشسرخ و کوچیک بینی و زنممی لبخندی بود شده کتم آویزون که آنتونی به

 !پوشسرخ هایدلقک مثل شده بینیت سرده؟ صورتت قدراین چرا پسر، هی-

 شوخی به عجیبش، حرکات به توجهبی. کشهمی خوردنتکون از دست ایلحظه و کنهمی نگاهم مات

 :میگم و پیچونممی رو گوشش

  دریاچه؟ رفتی شدی پا سرد هوای این تو باز-

. بینممی خودم به خیره رو هابچه و چرخونممی چشم! راحت نفس یه رسه،می گوشم به عمیقی نفس

 :میندازم باال ابرویی

 شده؟ سرخ و پریدهرنگ صورتتون قدراین چرا درسته؟ بیرون، رفتید انگار هم شماها-

 غمگین و حالبی. کشونهمی تخت سمت به و گیرهمی رو دستم و میاد پیشم چرخدارش صندلی با ارورا

 :زنهمی لب

  .بودیم دریاچه-
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 حال این با نمیشه؛ دور خیالم از ایلحظه بودن، زدنپرسه حال در آبش روی که ارواحی و دریاچه یاد

 :میگم و زنممی مصنوعی لبخند

 .رفتیممی هم با که اومدممی زودتر کاش من؟بی تنها؟ تنها-

 :میگه و کشهمی دل از آهی هاش،چشم بستن با همراه ارورا

 یخونه به هامجسمه اون زودتر بشه کاش! کننمی اذیت نتیجه در و میشن اذیت دارن بده، حالشون-

  .برگردن شوناصلی

 .هست همراه شیطنت کمی و نگاه برق با که لبخندهایی اون از میشه، شکوفا لبم روی لبخند

 چی؟ دیگه-

 :میگم و خندممی. سوالی و گنگ کنه؛می نگاهم گنگ ارورا

 داری؟ آرزوهایی چه کوچولوت سر تو بدونم دارم دوست بعدیت؟ آرزوی چی؟ دیگه-

 :کنهمی زمزمه لب زیر و میره فرو فکر به و کنهمی نگاهم گنگ طورهمون

 !آرزو؟-

 داری؟ آرزوهایی چه. آرزو آره،-

 :میگه نشدنیدرک غمِ از پر ایچهره با گیرهمی باال سر ایثانیه از پس ارورا

 چی؟ یعنی آرزو-
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 عدب ایثانیه و میشه حبس مسینه تو نفسم. مونهمی حرکتبی ایلحظه برای بدنم حیاتی اعضای تموم

 اهبچه شدننزدیک دیدن با. کنه می پیدا راه مسینه بیرون به شرم و بغض و تاسف سر از آهی با همراه

 و کنهمی پارهپاره رو گلوم بزرگی سنگقلوه مثل حاال و کرده پیدا راه گلوم تا بغض میدم، قورت رو بغضم

 .کنهمی باز جا مسینه میون جایی آخر در و میره پایین

 روی رو اون و درمیارم رو کتم که حینی در. کنممی تنظیم روبروم رو ارورا صندلیِ و شینممی تخت روی

 هاممژه زیر از و کنممی خیس زبون با رو هاملب. گیرنمی جا کنارم ماالال و بیل آنتونی، ذارم،می تخت

 :میگم و میندازم ارورا به نگاهی

 ...آرزو-

 حاال تا. کنهمی نگاه تنها جواب از خالی ذهنم و «چیه؟ آرزو» کنهمی سوال ازم قلبم کنم،می مکثی

 م،بود افتاده گیر موقعیت این تو که حاال! بودم نشده حیرون و درمونده قلبم و ذهن جوابیبی از قدراین

 .کنیمنمی درک رو شونحقیقی مفهوم و معنا و گذریممی کلمات بعضی از راحت قدرچه که فهمممی

  «آرزو؟»

  :میگه قلبم میان، بر قلبم از هامحرف

. کنه پیدا دست بهشون داره دوست انسان که هاییخواسته سری یه انسان، یه قلبیِ یخواسته یعنی-

 زندگی هدف. هدف میگن هااون به هستن، اولویت تو همه از بیشتر براش آدم یه هایخواسته از بعضی

 که هستن هاخواسته بعضی و هستن انگیزه یه خودشون گاهی و دارن انگیزه هاهدف سازه،می رو آدم

 هاانسان قلب تو همیشه هااون. رسننمی تحقق به وقتهیچ و موننمی باقی آرزو و خواسته یه فقط
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 اساس و پایه که هستن هم هاشونبعضی ولی نمیشن؛ کشیده ترواقعی دنیای و بیرون به ولی موندگارن؛

 .کنه پیدا دست بهشون که کنهمی تالش انسان و دارن قوی

 نگاهش شد باعث بیل یجمله که کنم مشغول کتم و کوله با رو خودم که کنهمی وادارم هابچه سکوت

 .کنم

 .کنمنمی آرزو وقتهیچ من پس: بیل

 و جدی طورهمون میندازه، پیتر یاد رو من نگاهش برق. کاوش از پر و عمیق کنم؛می نگاهش جدی

 .سخت و سرد طورهمون

 شونهمه به دارم دوست و هستن اول یدسته تو که آرزوهایی اون از دارم، زیادی آرزوهای من ولی: ارورا

 .برسم

 .هدف میگن نمیگن، آرزو دسته اون به گفت جنی: ماالال

 :میگه و زنهمی ملیحی لبخند ارورا

 .رسممی بهشون که آرزوهایی حقیقی، آرزوهای میگم بهشون من. میاد خوشم «آرزو» یکلمه از-

 :همیگ بود، متفاوت غمگینش هایچشم با آسمون تا زمین که لبخندی همون با و من به کنهمی رو سپس

  .ببینم آزاد و خوشحال و شاد رو مادرم ببینم، رو مادرم دیگه بار یه که کنممی آرزو من-
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 اطراف هب نگاهی و کنممی بسنده لبخندی به تنها بپرسم، سوالی ندونستم جایز پکرشون حالت دیدن با

 نبی رو قلبم انگار کسی. وزیدمی سردی باد اتاق هایپنجره یشدهشکسته هایشیشه بین از. میندازم

 :کنممی عوض رو بحث و میدم هامچشم به چرخشی. فشارهمی داره توان تا و گرفته هاشمشت

 .ندیدمش کجاست؟ پیتر پیتر؟-

 :پرسممی هاشونخنده و نیشخند از متعجب. کننمی نگاهم عجیبی لبخند با همه

 ...پسر این! دید؟می تحویلم نیشخند چرا دادنجواب جای به! هی-

 .جنی جاماین من-

 هیچ ربااین خالی، اتاق اون به سپس و کنممی نگاه اطراف به باز دهنِ با و مونهمی باقی نیمه و نصفه حرفم

  .بودم ندیده رو ایسایه

 ...جاماین-

 کمی اتاق یگوشه تخت، یدیگه سمت سرم، پشت. چرخهمی صدا سمتِ به هامگوش فرمانِ به گوش سرم

 .بود گرفته رو دیدم جلوی آخر یزاویه و داشت گوشه چهار اتاق، بودنِ گوش سه جای به و بود دارزاویه

 :میگه و کنهمی بلندی یخنده آنتونی. ببینم رو صدا صاحب تا کشممی گردن کمی

 .ببند رو دهنت شده، دارخنده خیلی تقیافه جنی، اوه-

 دیدن با باراین و میشه بسته خودخودبه دهنم صاحب، دستور منتظر و کنگوشحرف هایربات مثل

 .میام خودم به و خورممی تکونی هاشچشم
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  :پرسممی و میشم شخیره متعجب

 بودی؟ جااین تو موقع اون از-

 :میگه لبش یگوشه نیشخندی با و میده سر شلوارش جیبِ تو رو هاشدست

 .نبوده حواست-

  :میگم و میندازم اتاق یگوشه به نگاهینیم

 !داری شدنپنهون به زیادی ی عالقه انگار-

 :میدم ادامه من و کنهمی نگاهم منتظر

 داری؟ دوست رو بودن تنها-

 .همیشه نه: پیتر

 :میگم و کنممی نگاهش متفکر

 رو اون چی؟ تاریکی. تاریکی تو پنهون و تنها بینم،می هابچه از تردور جایی رو تو همیشه من ولی-

 داری؟ دوست

 با همزمان من نگاهِ و کشهمی لبش زیر دستی و شینهمی روبروم تخت، وراون و میاد ترنزدیک پیتر

 ...و میره شپریدهرنگ هایلب رو حرکتش

 .باشم داشته دوست که بهتره: پیتر
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 سریع درونیم، تحوالت و تغییر از متعجب. دوزممی سقف به رو نگاهم و کشممی موهام به دستی کالفه

 هب توجهبی و کنممی گشاد رو هامچشم کمی. کارممی لبم روی مصنوعی لبخند و شینممی بهش پشت

 :میگم موذیانه قبلیم، گفتگوی

 .دارم خوب خبر یه! راستی-

  .بودم منتظرش-

 بررسی رو شتیره هایچشم و چرخهمی درجه نود سرم. گردونهبرمی سمتش به رو نگاهم پیتر یزمزمه

 .کنهمی خودنمایی لبش روی محوی لبخند. کنهمی

 گفتی؟ چیزی-

  .بگو رو خوبت خبر: پیتر

 :زنممی فریاد تقریباً هابچه به رو و میگم آهانی سرخوش و افتممی بازیم سوپرمن یاد

  !کردم پیداشون-

 :میگم و خندممی. کننمی نگاهم خیرهخیره و زدهحیرت

 .کردم پیداشون باالخره میگم، رو هامجسمه-

 هجوم سمتم به و کشنمی شادی روی از فریادی زمانهم و میشن غیرمعمولم شادی و حرفم متوجه تازه

 .گرمشون و کوچیک هایآغوش بین میشم غرق من و میارن
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 و گاهن دیدن با. کنممی نگاه پیتر به افتادهبرق هاییچشم با و کنممی حلقه بیل و آنتونی دور رو دستم

 :زنهمی لب و گیرهمی عمق لبخندش خندونم هایلب

 .دونستممی-

 آخر رو زن یمجسمه. میدم هابچه دست به و کشممی بیرون مکوله از احتیاط با و یکییکی رو هامجسمه

 یکشیدهعذاب مظلومِ زنِ. دوزممی چشم بهش غمگین و متفکر کمی و گیرممی دست به همه از

 !خاطراتم

 :میگه و کنهمی لمس رو دستش توی یمجسمه ماالال

 کنممی حس. موندن منتظر خیلی برگرده، خودشون به هاشونمجسمه خوانمی که وقته خیلی هااون-

 !نمونده چیزی میشه، درست داره چیهمه

 .میارم باال رو سرم سوالی

 بوده؟ دور ازشون که قدرهچه قدر؟چه-

 ور اشسینه روی دستش و بود کرده هامجسمه بند رو نگاهش که طورهمین و شینهمی صندلی روی پیتر

 :میگه و میده فشار

 حدود هامجسمه این که حالیه در این و کردن گم رو هاشونمجسمه که سالهبیست هااون وقته، خیلی-

 .بودن دسترس از دور و پنهون دریاچه زیر بیشتر شاید یا و سال هزار سه

 عمر یک برات هم روز یک حتی کنی،می گم باارزشه و مهم خیلی برات که چیزی یه تو وقتی: ارورا

 .کنممی درکشون سخته، و طوالنی
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 :میگه و کنهمی لمس رو کناری یمجسمه سرانگشت با و ذارهمی تخت روی رو مجسمه ماالال

 .سخته خیلی میگه، راست ارورا-

 :میگه وارزمزمه هم پیتر

 ...و کنه پیدا رو هامجسمه که شد موفق جنی هرحال، به...پوف. میگه راست ارورا آره،-

 :میگم متعجب. کنهمی نگاهم منتظر و کنهمی سکوت

 !چی؟ و-

 :میگه و گیرهمی هاشدست بین رو سرش و میده قرار زانوهاش روی رو هاشآرنج

 .منتظرن هااون دریاچه، سمت به ریممی حاال و-

 :میگن خوشحالی سرِ از فریادی با و کشنمی آغوش به رو همدیگه خوشحال بیل و آنتونی

  !بود عالی کارت جنی-

 .ایالعادهفوق تو جنی، ممنون: ماالال

 .جنی بود عالی کارت: ارورا

 .بودن راضی و خوشحال دل ته از باراین انگار زنم،می لبشون روی لبخند به لبخندی

 .ممنون جنی، بود عالی کارت: پیتر
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 نیاد یه برام حرفش. کردمی نگاه من مخالف جهت سمتِ به اون و گردهبرمی پیتر سمت به خوشحالم نگاه

 .داشت ارزش

 :میگم موقرانه و سنگین کرد،می خودنمایی دلم ته که ذوقی به توجهبی

 .هابچه کنم کمکتون تونستم که خوشحالم-

 شده خرد هااون کوبیدن اثر بر که هاییصخره و هاآب کردن وخیزجست به و ایستممی دریاچه برویرو

 یشهم تبدیل وحشتناکی هیوالی به طورچه بینیممی خطربی که آبی قطره اوقات گاهی. میشم خیره بودن

 دقیقه به بردارم جلو قدمی مطمئنم دریاچه اوضاع و هوا این با. کنه حل خودش در رو موجودات تونهمی و

 ات پیتر رو این و داره وجود درش پنهونی زندگی که قعری کنم؛می پیدا راه دریاچه قعر به که کشهنمی

 !داشت نخواهد وجود ازش بازگشتی راه دیگه که پنهونی قعرِ بود؛ کرده گوشزد من به بار هاده االن

 هب کنارم، در قرارگرفتنش با. میشه خیره وحشی یدریاچه به من مثل و ایستهمی کنارم صدابی پیتر

 عرض یاندازه به که پاهایی با و کرده هم چفت رو هاشدست! پسر این بود خالی از پر گردم،برمی سمتش

 نگاهِ. کردمی نگاه دریاچه به شدم، شخیره و ایستادم کنارش که منی به توجهبی بود، باز ششونه

 شرتشسویی کاله زیر صورتش از نیمی. بود چرخش حال در پیتر سپس و دریاچه سمت به سردرگمم

 .شد سردش نگاه غرق همیشه مثل شدنمی و شده پنهون

 :پرسممی آهسته و کنممی فرو کتم جیب تو رو هامدست

 کنیم؟ کارچی باید حاال پیتر؟-
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 رو ترس که حسشبی صدای و بینممی رو هاشلب تنها من و چرخهمی سمتم به کمی یزاویه با گردنش

 .میندازه جونم به

 .میدی پس بهشون رو هامجسمه تو و جنی منتظرن هااون-

 :پرسممی استرس و ترس از پر طورهمون و میندازم باال رو هامشونه پرسشگرانه و خندممی ناباور

 ...طوریچه اصالً چرا؟ من من؟ چی؟-

 .دارمبرمی عقب به قدمی

 .برگردون بهشون رو هااون هستن، هامجسمه طالب فقط هااون. معنیهبی تو ترس جنی، نباش نگران-

 :پرسممی قبل از ترآروم لحنی با باراین و کشممی عمیقی نفس

 کنم؟ باید کارچی من... من-

 خشکی؛ از دورتر خیلی کن، پرتاب دریاچه مرکز به رو هامجسمه کردن، هاآتروسن که کاری همون-

  .نرسه بهشون کسهیچ دست که جایی

 هب مردد و کنممی نگاه رو مجسمه اولین. کشممی بیرون مکوله توی از رو هامجسمه و شینممی زمین روی

 .گیرممی پیتر سمت

 کنی؟ پرت تو رو شونیکی خوایمی میگم،-

 راحتی به رو مغزم در پنهون افکارِ تموم انگار. میندازم زیر به سر سریع که کنهمی نگاهم طوری

  .خونهمی



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر شیرشاهی.ف | کن باور مرا مرگ فیکشن فن رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 199 

 .کنارتم من. کن پرت دریاچه مرکز به درست رو هااون بدی، انجام رو کاراین باید تو جنی، نه-

 روی محوی لبخند! چسبیده هم به یکلمه دو همین کرد، تزریق تنم به رو خوبی حس چه «کنارتم من»

 هچ دیگه این لعنتی،! آه. گیرهمی قرار مسینه به چسبیده و لباسم ییقه میون سرم و شینهمی هاملب

 دچارش میشم روبرو هابچه از یک هر با که درونی تحوالت و تغییر و ناآشنا حس دارم؟ من که حسیه

 و داره فانی جسم یه فقط انگار که پسرکی بذاره، اثر روم تونهمی هااون یهمه از بیشتر پیتر و میشم

 .نشده دمیده جسم این در روحی

 رتپ دریاچه سمت به رو مجسمه اولین توان تمام با و میشم پا زمین روی از هانگاه سنگینی به توجهبی

... و مجسمه دومین و کنهمی تشویقم نگاه با و گیرهمی سمتم به رو مجسمه دومین پیتر کنم،می

 صدای! بود گرفته رو جونش که تیزی ینیزه و هاشگریه لبخندش،. گیرممی دستم تو رو زن یمجسمه

 چند درست! اون میشه، بریدهبریده نفسم و کنممی نگاه پاهام زیر به. خورهمی پیچ گوشم تو ایزمزمه

... و ایستاده بودم، ایستاده من که جاییهمین درست... پیش سال هزار چند بیشتر، یا و پیش صدسال

 یازمزمه. بود گفته ازش پیتر که قعری همون بود، شده کشیده دریاچه درون به آخر در و تلخ بالهای اون

 .خوندمی شعری داشت انگار که آهنگیخوش یزمزمه. پیچهمی محوطه توی

 .زودتر جنی، بندازش-

 :پرسممی آهسته و گیرممی مجسمه از نگاه

 کشید؟ درد اون-

 :میدم ادامه تلخی لبخند با. شینهمی صورتم روی گنگ نگاهش
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 چرا؟ نه؟ کشید، درد. دیدمش ولی طوری؛چه دونمنمی دیدمش، من-

 دمیق. کردنمی نگاه ما به تپه روی از و بودن ایستاده منتظر هم هااون. میندازه هابچه به نگاهینیم پیتر

 :میگه زیری صدای با و اومد سمتم به

 و شده نوشته عجیبی حکایت سرنوشتش توی کسی هر جنی، کنهمی عجیبی هایبازی سرنوشت-

 ...زن این و خودشه دست به تنها تغییرش

 :میده ادامه نگاهش تو حسی هیچ بدون و قبل از ترجدی باراین و کنهمی مکثی

 یزندگ آزادانه خوادمی و منتظره اون جنی، بندازش. شد دچار تلخ سرنوشت این به طالعش تغییر با اون-

 .باشه خوشحال و شاد دیگه دنیای تو حداقل بذار. کنه

 رنگ به دریاچه. بودیم ایستاده ما که جاییاین از دورتر خیلی میشه، پرتاب دوردستی جای به مجسمه

 هایآب میون که خونی جویبارِ بودم، دیده خواب در من که راهی همون و خون سرخی درمیاد، خون

 .بود شده کشیده انتهاییبی ینقطه به دریاچه

*** 

 ومهج اتاقم سمت به و کرده بیشتر رو سرعتم مد،اومی خونه بیرون از که ماشین موتور صدای شنیدن با

. کنممی رها اتاقم تاریکیِ میون جایی در و کشممی بیرون تنم از رو هاملباس دستپاچه و هول. برممی

 و خزممی پتو زیر به هامکفش درآوردن با و کرده خاموش بود تختم کنار در که رو روشنی خواب چراغ

 .میدم فشار هم روی رو هامچشم
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 بلندم هایمو که کنممی شکر رو خدا. میشه باز دارخش آوایی با در اون با متابعت و میاد در یتقه صدای

 مخاطب و بودن گرفته رو صورتم جلوی موهام تارتار! رسنمی دادم به و دارن کاربرد جا همه و همیشه

 کنار پیشونیم روی از رو موهام سرانگشتی. بده تشخیص راحتی به رو بیداریم و خواب تونستنمی

 خطوط به رو ترس و استرس و برسونم حداقل به رو چشمم هایمردمک حرکت کنممی سعی. زنهمی

 .ندم راه مچهره

 :پیچهمی گوشم تو پدر وارزمزمه صدای

 .جنی خیربه شب-

*** 

 خودش در رو پدر دستخط که شدهپاره رنگکاهی یبرگه تیکه میارم، باال رو برگه و میدم تکیه میز به

 .گذرونهمی رو هاخط هامچشم و شینممی صندلی روی. بود کرده حل

 نتونستم و بودی خواب رفتیم، آرتزو به کاری برای زود صبح اولگا و من. عزیزم دخترِ خیربه صبح»

  «.عزیزم باش خودت مراقب. کن درست صبحونه خودت برای. بینیممی رو همدیگه غروب. کنم بیدارت

 سمت به و میام پایین یکی دوتا رو هاپله. دوممی بیرون سمت به میندازم میز روی رو برگه متعجب

 به یهویی که بود چهارمشون یدفعه روز، چند این تو! نیستن هم باز. افتممی راه ماشین پارک جایگاه

 رو من و شینهمی کوتاهم بافت روی نمکنم برف. گذاشتنمی باقی برام یادداشتی تنها و رفتنمی شهر

 اتاقِ به که نداشته فرصتی یعنی نشده؛ هامجسمه نبودِ متوجه پدر هنوز. میندازه پیش شب چند یاد

 ونبد گشتن،برمی خونه به آفتاب طلوع حتی و شب و رفتنمی آرتزو شهر به اولگا با شهمه بره، کارش

  .بگن چیزی من به کهاین



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر شیرشاهی.ف | کن باور مرا مرگ فیکشن فن رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 202 

 کهاین بدونم، پدر کارهای درمورد بیشتر دارم دوست. خورهمی خونه هایپله زیر یپنجره به چشمم

 چرا و کردنمی کارچی دقیقاً هاآتروسن کهاین خواسته،می چی برای رو هامجسمه اون و و کنهمی کارچی

 ارواحِ اون و ندارم پدر تحقیقات به خوبی حس جدیداً ست؟قبیله این هایدانسته دنبال به پدر

 .بودن داده افزایش رو بد حس این دردکشیده

 اتاقک درون به رو خودم پنجره از و شده رد هاچوب روی از و میرم هاپله زیرِ سمت به آنی تصمیم با

 خرآ تصویر و بود کارتون پخش حال در که رنگی تلویزیون افتم،می روشن تلویزیون یاد. میندازم نمدار

 !فرارکردنم و صدا اون سپس و بود گلیگل یملحفه با تخت یه

 شاد یصدا. کنممی رو لبم پوست و میدم فشار هامدندون بین رو لبم استرس با ایستم،می بسته درِ پشت

 و کارتون پخش حال در و بود روشن تلویزیون هم باز. اومدمی بسته درِ پشت از آهنگیخوش و

 .شاد هایآهنگ

 ور تلویزیون. زنهمی ذوقم تو رنگی دیوارهای کنم،می باز آرومی صدای با رو در و چرخونممی رو دستگیره

 چند. دخترونه و پشمی زیبای هایعروسک از بود پر تلویزیون پشت و داشت قرار بزرگی تخت روی به

 و تداش قرار تخت کنار در مبلی. بود شده نصب زیبایی به کوچیک اتاق دورتادور هم زیبا و کوچیک قاب

 و شاد صداهای و کردمی پخش برنامه هنوز تلویزیون. بود نشسته هم بزرگی رنگِآبی عروسک روش

 .بود کرده پر رو اتاق فضای دلنشینی

 و زنممی زل پتو زیر حجم به متعجب و مات هایچشم با. میشم اتاق وارد آرومی به و میرم جلوتر قدمی

. میاره خودم به رو من و خورهمی تکون حجم. میشم خشک جام تو زدهحیرت و صامت ایلحظه

 موجود اون باالی و تخت به رو خودم لرزون و کوچیک قدم چند با و کنممی ول رو در یدستگیره
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 رو سرم جواببی هایسوال از پر ذهنی با و متعجب و چرخهمی صورتش توی نگاهم. رسونممی انگیزرقت

 .برممی ترنزدیک

 و عمیق هاینفس. بود انداخته سایه شمهتابی پوست روی به بلندش هایمژه و بود بسته هاشچشم

 موهای. برممی سرش سمت به رو دستم مردد. بود رفته فرو عمیقی خواب تو انگار و کشیدمی کشداری

 تمدس مچ دستی ناگهان نخورده، موش تار به سرانگشتم. زدمی برق اتاق تاریکِ ینیمه تو رنگشطالیی

 .میشن خیره بهم رنگشتیره هایمردمک و میشه باز شدت به شبسته هایچشم و چسبهمی محکم رو

 رمشن از پر و نازک صدایی با و زنهمی پلک چندبار. طوالنی و عمیق کنم؛می نگاه بهش پرتپش قلبی با

 :پرسهمی

 هستی؟ کی تو-

 و اومدمی نظر به ملتهب پریدگیرنگ عین در پوستش میشم؛ خیره شپریدهرنگ پوست و صورت به

 زا راست، به چپ از موهاش خط کنار در و پیشونی کنار جایی تیره، ایقهوه به متمایل رنگیتیره خطوط

 کمی و بد بود صورتش تو رو که ایکهنه زیبایی و شده کشیده هاشچشم زیر و شچونه زیر تا بناگوش

 :پرسهمی باز و میده تکون رو رنگشسرخ و ایقلوه هایلب. دادنمی جلوه ترسناک

 هستی؟ کی تو-

 هایچشم با. کردمی نوازش رو روحم داشت آهنگشخوش آوای با انگار و بود لطافت از پر صداش

 :زنممی لب آروم. دارم بهش عجیبی حس یه. برممی جلوتر رو سرم متعجب و شدهگشاد

 .جنیه اسمم هستم، جنی من-
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 جنی؟ سالته چند-

 نبی از رو دستم مچ کنممی سعی. میشم کشیده سمتش به بیشتر و میشه ترمحکم مچم دور دستش

 .بکشم بیرون هاشدست

 .شکست مچم کنی؟ ول رو دستم میشه آخ،-

 هایخط اون با صورتش انگار کنم،می برانداز رو صورتش متعجب. کنهمی نگاهم گنگ و خیره طورهمون

 نمکمی لمس رو پیشونیش مدیگه دست با. باشه خورده جوش هم به دوباره و شکسته چندجا از رنگتیره

 :میگم و

 سالته؟ چند تو-

 :میگه سوالم از متعجب و کشهمی درهم اخم سپس و کنهمی نگاهم اول

  !که دونمنمی من من؟-

 :شینهمی لبش روی عجیبی لبخند

 سالشه؟ چند موسمیکی-

 منتظر. بینممی شادش هایبرنامه اجرای حال در رو موسمیکی و گردهبرمی تلویزیون سمت به نگاهم

 :کنممی زمزمه میاد، چاه ته از انگار صدام. کردمی نوازش رو مچم هاشانگشتسر با و بود مخیره

 !دونمنمی! دونمنمی-

 :نالممی آروم. گیرهمی قرار متکا روی و چرخهمی آروم سرش
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 .گرفت درد دستم! لطفا کن، ول رو دستم-

 یگونه روی هامسرانگشت. کشهمی شگونه روی نوازش حالت به و برهمی صورتش سمت به رو دستم

 :کنهمی زمزمه آروم. شیننمی سردش

 !جنی بیا-

 :میگه و چسبونهمی دستم به رو سرش

 .سالشه چند موسمیکی دونمنمی من-

 :پرسممی عجیبش هایحرف و حرکات از متعجب و کشممی دست تقالً از

 چیه؟ اسمت تو تو،-

 و رهگیمی شکل لبش روی لبخندی باالرفته، ابروهای با و کنهمی نوازش رو دستم روی شست، انگشت با

 :میگه خندون

 .مایاست من اسم مایا،-

 شانسی هم من. نبود کسی دید جلوی و بود هزارتو ینقشه مثل که اتاقی میندازم، اتاقش به نگاهی

 .شد واردش شدمی بابا کار اتاق طریق از تنها که اتاقی. کردم پیداش

 مایا؟ آورده جااین به رو تو کی-

 .کنهمی نگاهم و چرخهمی سمتم به سرش

 .دونمنمی من-
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 .میشم اذیت دارم کنی؟ ول رو دستم لطفاً میشه مایا؟-

 :میگه لبخند با و کنهمی بلند متکا روی از رو سرش که کشممی عقب کمی رو دستم

 .خوشگلی خیلی تو جنی،-

 :نالممی و کشممی ترعقب رو خودم ماتش نگاه از ترسیده

 ...دستم آخ کن، ولم لطفاً مایا، لطفاً-

 :میگه صدام و چهره تو درد به توجهبی مایا

 .خوشگلی خیلی تو هستم؟ خوشگل تو مثل هم من هم، من جنی؟-

 :میگم مضطربی و محو لبخند با. سوزهمی سردرگمش و مات نگاهِ برای دلم

 عزیزم؟ کنی ول رو من دست میشه فقط خیلی؛ مایا، خوشگلی خیلی تو آره،-

 :میگه عمیقی لبخند با و چسبونهمی شگونه به رو دستم و کنهنمی التماسم به توجهی بازهم

 .داره دوستم خیلی اون. هستم زیبا خیلی که میگه میگه، بهم هم بابایی-

 :پرسممی متعجب و کنممی نگاهش کنجکاو

 پدرت؟-

 :میگم ترسیده زنه،می دودو هامچشم

 !کیه؟ پدرت! مایا کیه؟ اون-
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 .عسل میگه بهم همیشه. داره دوستم اون بابامم، عسل من. دیگه باباییم-

 و زنممی پسش داد،می جولون سرم تو موذی فکری. بودن رسونده انفجار مرز به رو سرم درهمم افکار

 :پرسممی مردد و جدی

 مایا؟ کیه پدرت بگو من به خب عزیزم، آفرین...رو من ببین مایا کن، نگاه رو من مایا؟-

 به میشم، خیره بهش و کشممی عقب رو خودم کمی. میشه آزاد دستم مچ و میشن باز هاشانگشت

 !آشنا کنم،می نگاه آشناش یچهره به. داشت لبش روی معنیبی لبخند و بود زده زل تلویزیون

 :خورد گوشم به اتاق تاریک ینیمه بین و سرم پشت از که ترآشنا صدایی و

 .پدرشم من-

  !...صدا این میشه، حبس سینه تو نفسم

 با چهره دو بینم؛می آشنا یچهره دو من و میشه روشن اتاق چراغِ عقب، سمت به چرخیدنم با همزمان

 درِ کنار در اولگا و بود ایستاده سینه به دست سرم پشت دقیق و ترجلو پدر. حسبی و سرد صورتی

 کارچی جااین اولگا و پدر. کنممی نگاهشون گیج. بود برق کلید روی هاشدست از یکی و بازشده

 ...هااون! کردن؟می

 عصبی لحنی و خشمگین هایچشم با و میشه ترنزدیک بهم قدمی پدر و میشم شونخیره حرفبی

 :میگه

  !جنی بگی بهم رو ایدیگه چیز اول باید بشه، روشن ایدیگه یقضیه باید اول اما-
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 .زدنمی برق سفیدش دستیک هایدندون کرد،می نگاهمون عمیقی و کشدار لبخند با مایا

 :میگه و شده مخیره نافذ هایچشم با و میشه خم سمتم به کمی پدر

 هستن؟ کجا هامجسمه اون بگو بهم -

 یصدای با و شینهمی لبم روی لرزونی لبخند! پرهمی پلکم و لرزهمی تنم لرزه،می هاملب لرزه،می دستم

 :میگم میاد چاه ته از انگار از که

 !بابا؟ میگی رو هامجسمه کدوم-

 همون با هنوز که میفته مایا به نگاهم باز و کنممی جمع کمی رو خودم. کنهمی نگاهم تنها صدابی پدر

 .بود زده زل ما به شاد لبخند

 پرسشگر و کنجکاو و دارممیبر سمتش به قدمی چرخم،می پدر سمت به. افتممی پرسوالش حضور یادِ

 :میگم

  بودی؟ نگفته چیزی من به دخترِ این مورد در چرا! بابا-

 :رسهمی گوش به همیشه از ترجدی که پدر صدای سپس و چرخهمی مایا سمت به نگاهمون هرسه

 !مایاست هم اسمش و داره اسم دختر اون! جنی نه دختر این -

 :میگم و فشارممی هم به لب متعجب

 !بابا؟ کیه اون جاست؟این چرا مایا! مایا مایا، -

 :میگه و شینهمی لبش روی محوی لبخند مایا به خیره پدر
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 ...اون. جنی اومد دنیا به تو از قبل سالهشت مایا -

 :میگه پدر سخت یچهره به خیره و میاد پدر سمت به اولگا. کنهمی قطع رو حرفش اولگا هایقدم

 .بدی توضیح بهش رو چیزهمه تونینمی تو جان، تونینمی تو! نه -

 .زدمی برق بود، شده روون موهاش الیالبه از که عرقی از پیشونیش و بود برداشته نم اولگا هایچشم

 :میگه تحکم با من به خیره طورهمون پدر

 !کنهمی درک رو ما اون مطمئنا. کنه درک باید جنی! اولگا نه -

 بابا؟ کنم درک باید رو چی من...من -

 در حضورش یمتوجه هنوز ولی شده؛ متولد من از قبل سالهشت مایا. گیرممی هامدست بین رو سرم

 کیه؟ اون جاست؟این چرا اون! بودم نشده جااین

 جنی؟: پدر

 هم، دست در دست کردن؛می نگاهم سرد و کرده علم قد هم کنار که اولگا و پدر به میشم، خیره پدر به

 !زوج یک مثل

 .بوده من زندگی عشق تنها اولگا-

 میگه؟ چی داره پدر! چی؟. میره گیج سرم ایثانیه برای و بینهمی تار هامچشم

 :میده ادامه من گیج و گنگ حالت به توجهبی پدر
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 .باشیم داشته تونستیممی ما که ایهبچه تنها مایا و -

 با اولگا. کشهمی تیر سرم. نداشت ما به توجهی دیگه و بود خودش هوای و حال تو میشم، خیره مایا به

 .بود شده خیره مایا به عشق

 ود،ب ما دنیای تمام مایا! چیزها خیلی کرد، تغییر ما زندگی تو چیزها خیلی مایا اومدن دنیا به از بعد: پدر

 و عجیب بیماری یه از زندگیش اول هایسال همون از مایا...اون ولی هستیم؛ و بودیم عاشقش ما

 که هرکاری درمانش برای و بردیم هامتخصص بهترین پیش رو اون ما. بردمی رنج درمانغیرقابل

 رونده،پیش بیماری. نذاشت باقی برامون امیدی هیچ هااون بینیپیش...ولی کردیم؛ تونستیممی

 ...اوسیفیکنس

 :نالممی و میدم تکیه تخت به نداره، رو جسمم داشتننگه توان و لرزهمی پاهام

  !چی؟ یعنی چی؟-

 اب بیماری این. نذاشته جا به علمی درمانِ راه هیچ که بیماری سنگیه، مرد بیماری این یدیگه اسم: پدر

 نفوذناپذیر و سفت سنگ مثل رو حیاتی هایارگان یهمه و بدن عضالت و هامفصل تموم زمان، گذشت

 .میشه محکوم حتمی مرگ یک به بیمار و کنهمی

 و میندازه پایین رو سرش نگاهم دیدن با. میشه روان شگونه سمت به اولگا چشم یگوشه از اشکی قطره

 ختم کجا به آخر در هاحرف این دونمنمی و گیجم هنوز که منی سپارم؛می پدر هایحرف به گوش باز من

 !شد خواهند
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 شتنیِدادوست تنها مایا. کنیم نگاه رو دادنش دست از و بشینیم تونستیمنمی داشتیم، دوستش ما: پدر

 رو خودم هایآزمایش من که بود خاطر همین به. کردمی زندگی و موندمی زنده باید و بود ما زندگی

 ...بود اعضایی پیوند اون، و بردن پیش احتمالی حلراه سمت به رو من تحقیقاتم کردم، شروع

 ناخودآگاه. شدمی تشعشع ازشون بدی حس بودن؛ عمیق و سیاه نبود، همیشه مثل هاشمردمک یتیره

 .دارمبرمی عقب به قدمی

 هرچی باید هاقسمت اون. شدمی ظاهر هااون تو فیکنساوسی بیماری که بود اعضایی پیوند: پدر

 .خوردمی پیوند بهش جدید اعضای و شدمی خارج تنش از زدمی مایا به آسیبی کهاین از قبل تر،سریع

 :میگه و میشه خیره اولگا به پدر

  .داریمنگه زنده رو مایا تا... تا گذاشتیم رو مونزندگی تمام ما-

 .خندیدمی سرخوش و بود تلویزیون یخیره چرخم؛می مایا سمت به

  .بود آمیزموفقیت تالشمون و: پدر

 :میگم ناباور پوزخند با و کنممی نگاه اتاق به

 ونا ایه؟زندگی طورچه این بگید میشه! کنید؟ زندانیش اتاق یه تو تا داشتید شنگه زنده شما نه، نه،-

 !باشه آزاد باید

 :میگه عجیبی لبخند با و کنهمی اتاق به ایاشاره پدر

  !چیزی هر داره، اتاق این تو بخواد که هرچیزی مایا-
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 .زنهمی شگونه روی ایـوسه بـ و میشه خم میره، مایا سمت به اولگا

 .دارن دوستش عاشقانه که مادر و پدر یه داره، رو ما عشق و مراقبت اون: پدر

 مفهوم و معنا از پر نگاهش. خورهمی سُر من سمت به مایا روی از اولگا نگاه میشم، خیره مایا و اولگا به

 کشیده دورم تا دور که قرمز ردِ از پر و ترسناک هشدار میده، هشدار ذهنم. ناگفته هایحرف از پر بود،

 !میشه

 هایحرف و میشه کشیده قبل ماه دو سمت به ذهنم میشه، پیچیده گوشم تو هادوردست از پدر صدای

 !پدر

 دهغ گفتنمی دونستی،نمی چیزی کهاین از کردن تعجب دکترها داشتی، کلیوی یغده عفونت یه تو-»

 .شدیمی عمل هااین از زودتر باید و کرده پیشروی خیلی

  !اومدم جااین به طورچه دونمنمی حتی بابا، نمیارم خاطربه رو چیزی من-

 .آوردیم جااین به رو تو آمبوالنس با ما-

 «!بهترینی تو بابا، ممنون-

 ...نگاه اون و چرخهمی پدر سمت به سرعت به سرم

 زمزمه ترس با! هابخیه اون کنم،می لمس رو پهلوم آرومی به و گیرهمی قرار پهلوم روی دستم زدهحیرت

 :کنممی

 !کردی؟ کارچی من با تو تو،...! نه! اوه-
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 رد که سپاس و مهربونی از پر لبخندی عجیبشم؛ لبخند ماتِ. میاد کنارم به و زنهمی دور رو تخت اولگا

 کل و گذشتمی هامریشه و رگ از که بدی حس کرد؛می تزریق بهم رو بدی حس عطوفت و مهربونی عین

 .شینهمی مشونه روی آروم دستش. گرفتدربرمی رو وجودم

 .ممنونه خیلی تو از اون جنی، دادی بزرگ یهدیه یه بزرگت خواهرِ به تو: اولگا

 :کنممی زمزمه گنگ. میشه ظاهر هامچشم جلوی بیمارستان تو هایصحنه

 ...من من، یعنی! درآوردی رو هامکلیه از یکی تو تو،-

 :میگه لبخند با پدر و میشه دور ازم اولگا

 ور کردنزندگی احتمال مایا به تو بخشیدی؛ زندگی مایا به تو. کن درک لطفاً. بفهمی کن سعی! جنی-

 .توئه خواهر اون. جنی خواهرت به بخشیدی،

 :زنممی فریاد تقریباً و زنممی چنگ رو موهام. گیرممی فاصله ازشون زدهوحشت و افتممی سکسکه به

 !نه نه،-

 چه روبروم آدم دو این فهمممی دارم تازه اومده، سرم به بالیی چه فهمممی تازه میام؛ خودم به تازه

 و هستن زندگی حال در انسان قالب تو که ترسناکی موجوداتِ هستن، انگیزینفرت و ترسناک موجودات

 انسان هزار صدها بین در که هیوالیی هستن، هیوال یه هااون! کنهنمی شک هااون موجودیت به کسهیچ

 !کننمی زندگی

 :میگم ترسیده میشن، روون هامچشم از اشک هایقطره
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 !وحشتناکه این... یه تو تو،! دزدیدی ازم رو مکلیه تو نکردم، اهدا چیزی من-

 :زنهمی فریاد و پرهمی حرفم میون مترسیده حالتِ به توجهبی پدر

 !جنی بود مرده مایا،. بود مرده حاال تا دخترم صورت، این غیر در-

 عقب رو خودم...هم نگاهش ندارم، دوست رو لبخندش. کنهمی نگاهم لبخند با و میاد جلو به قدمی

 .کشممی

 !بخشیدی زندگی مایا به تو: پدر

 رد دستش زیر از سرعت به گیره،می دربر رو صورتم تمام هاماشک! آزاد بوق سپس و میده هشدار مغزم

 :زنممی فریاد دوم،می اتاق در سمت به که حینی در و میشم

 ...من خدای روانی، یدیوونه یه! ایدیوونه تو-

 نگاهی ترسیده. شد بسته اصلی در رسیدم بهش من تا و بود راهرو ته اولگا بینم،می راهرو توی رو خودم

 و بینممی رو دیوار همرنگ درِ یه کنممی که دقت. بینممی بازنیمه رو دیوار از قسمتی و میندازم دورم به

 .زنهمی خشکم ناگهان و میشم پرت داخلش به شتاب با. برممی هجوم سمتش به

 و تخت کنار در اکسیژن ماسک روش، سفیدرنگ یپارچه و تخت میشه، کشیده سمت همه به نگاهم

 و تیز ءهایشی از پر میزی داشت، قرار میز روی بر که رنگارنگی مواد و دارو! سفید دیوارهای و زمین

 !عمل؟ اتاق گیرم،می لرز! برنده

  .میشم قایم پشتش و بندممی رو در
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 .هیوالئه یه اون اون،! مامان... اوه-

 .ذارممی خیسم صورت روی رو دستم

 .کنممی خواهش کن، کمکم مامان، کن کمکم-

 .خباثته از پر و دهندهعذاب برام االن که صدایی میاد؛ در پشت از پدر صدای

 ...جنی جنی؟-

. میشن خالی و پر هم سر پشت هامچشم و کنممی مشت مسینه روی رو دستم افتم،می نفسنفس به

 .میندازه دوران به رو سرم و کنهمی عمل ناقوس مثل در پشتِ صدای

  .جنی مادرتی مثل دقیقاً تو-

 !ندیدم رو مادرم یجنازه وقتهیچ من

  .داشت پایینی درک قدرت هم اون-

 ناو تو بازگشتی که رفتنی رفت، پدر با اون... اون و کردم خداحافظی باهاش فقط من ندیدمش، وقتهیچ

 !نبود

 هق. کردنمی نگاهم خیره و بودن ایستاده در پشت کنم،می باز رو در و کشممی پایین رو دستگیره

 .کنممی نگاهشون نفرت با و زنممی

 کردید؟ کارچی مامان با شما شما،-

 :میگه و کنهمی خم سمتم به رو سرش زنه، می برق هاشچشم پدر
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 .بود اومده بیمارستان به چکاپ برای اون. سالم و قوی جوونِ زن یه بود، جوون زن یه مادرت-

 :افتممی گریه به

 کردی؟ کارچی مامان با-

 !اومدی دنیا به تو... بعد و بود سالمی زنِ اون-

. میشم شوکه ایدیگه بارِ برای و میشم وارد دو با بود، باز روبروم در. دوممی باز و میندازم نگاهی هردو به

 !بود سفید چیهمه. کنممی نگاه اطرافم به و نالممی

 با م،بردن بیمارستان به گفتمی اون. میاد چشمم جلو هستم بیمارستان تو کردممی فکر که هاییصحنه

 !دیدممی جااین داشتم رو رنگشبی سردِ اتاقکِ که بیمارستانی آمبوالنس،

 یخوبه آدم نبود، خوب و مهربون برام صورت این دیگه. گردمبرمی سمتش به و پرممی جا از پدر صدای با

 !بود شده تبدیل بدترکیب و زشت موجودی به من

 تو ات گرفتم تصمیم. مشکوک همیشه و پیر زنک اون بفرستم، مادربزرگت پیش رو تو شد قرار... بعد و-

 .بشی بزرگ جااین از دور

 .میرم عقبعقب و گیرممی رو هامگوش

  .کنهمی پیدا نیاز بهت مایا روزی که دونستممی من-

 .کنممی نگاهش ترس از پر و میدم تکیه دیوار به
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 درک رو حرفم امیدوارم. هستی سالم و قوی مادرت یاندازه به هم تو بخشه،می زندگی مایا به تو زندگیِ-

 .دخترم کنی

 .خورممی سُر زمین روی به اتاق یگوشه و افتممی هقهق به من و میشه فریاد به تبدیل صداش

 .توئه خواهر اون بدی؟ نجات رو مایا جونِ بخوای نباید چرا جنی، خونیهم مایا با تو-

. اومده سرت بالیی چه دونستممی کاش! عزیزم مامان. کنممی گریه و ذارممی زانوهام روی رو سرم

 .میشم مچاله خودم توی قبل از بیشتر و کنممی حس مگونه و گردن روی رو سردش هاینفس

 اسم که هاییانسان از ترپیشرفته خیلی بودن؛ پیشرفته خیلی علمی لحاظ به باستانی، هایآتروسن: پدر

 .کردم پیروی هااون مذهبی رسومات و مراسم از هم من و کشنمی یدک رو «دکتر»

 سنگِقلوه و سوختمی شدت به ممعده. کنهمی حبس رو نفسم و شینهمی موهام روی هاشسرانگشت

 .بود بسته برام رو کشیدننفس راه سختی

 گفتی، خودت یادته؟ انداختم، دریاچه به رو اون تو، یکلیه کردم، درست برنز جنس از ایکلیه من: پدر

 .شفادهنده یدریاچه

 .نکنه خراب رو حالم لمسش تا کنممی جمع رو خودم

 .کردم استفاده مایا داشتننگه زنده برای دریاچه قدرت از من-

 :کشممی بلندی جیغ مشونه رو هاشدست فشار به

  !لعنتی کن ولم-
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 :زنهمی ایقهقهه حالم به توجهبی پدر

 .زندگی خود زندگیه، دریاچه. کنیمی هدیه اون به رو زندگی تو و جنی مایاست یدهندهنجات دریاچه-

 قویش و بزرگ دست زیر رو هامجیغ صدای گیره،می آغوشم تو محکم و میشه کشیده دستش تو بازوم

 .ریزنمی دستش روی به هامگونه روی از هاماشک. کنهمی خاموش

 .اجراست حالِ در مایا داشتننگه زنده برای هاستسال که ایبرنامه جنی، ایبرنامه این از بخشی تو-

 یدمم تکون راست و چپ به رو سرم. میشه نزدیکمون سفیدرنگ مایع از پر آمپولی با که بینممی رو اولگا

 اولگا سمت به. شدمی خارج نامفهومی فریادهای و جیغ داشت کردنم خفه در سعی که هاشدست زیر از و

 .میشه بلند فریادم دهنم، آزادشدن با. میده قرارم

 .رو خواهرت جونِ میدی؛ نجات رو مایا جون بدنت اعضای اهدای با تو جنی،: پدر

 .میاد نزدیک اولگا. گیرهمی قرار دید معرض رو مبرهنه یشونه و کشهمی محکم رو پیراهنم

 .مامان... آخ لعنتی، کن ولم کنید، ولم-

 :زنهمی فریاد گوشم زیر پدر

 فهمی؟می جنی، مایا جونِ نجاتِ برای تو جون-

 :زنهمی فریاد واردیوانه

 فهمی؟می-



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر شیرشاهی.ف | کن باور مرا مرگ فیکشن فن رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 219 

 هامچشم. زنممی جیغ ترس و درد روی از و کنممی حس میره فرو مشونه تو که رو سوزن نوکِ تیزی

 همه چرخه،می اتاق میره، گیج سرم. بودن مخیره هنوز براقشون هایچشم و لبخند. میره سیاهی

 بینم،می مهربونی لبخند با رو مامان. چرخهمی جاهمه به لرزش از پر چشمهام هایمردمک! چرخیدنمی

 .بود داشته نگهم محکم دستی افته،می هم روی هامپلک. کنهمی دراز سمتم به رو دستش

 .جنی بخواب: پدر

*** 

 وت حرکت ترینکوچیک توانایی ولی شنیدم؛می رو اطرافم صدای. زنهمی نبض سرم تو. لرزهمی هامپلک

 گوش و من برای نبودن، خودم مال بدنم اعضای تمام انگار بود؛ شده جونبی جسمم. دیدمنمی رو خودم

 در رو نفر دو یسایه بازمنیمه هایپلک و هامژه زیر از. کردمنمی حس رو هیچی. نبودن من فرمانِ به

 نای حتی. سوزونهمی رو مبینی تیزی و سرد بوی و میشنوم قوطی در آب حرکت صدای. بینممی کنارم

 رو اطرافش محیط تونستمی تنها و افتاده تخت روی که بودم تحرکیبی جسم. نداشتم هم کردنناله

 هک صدایی رسه،می گوش به آشنایی صدای. بود گرفته رو دورتادورم که غلیظی مه تو هم اون کنه، حس

 !کردم زندگی مدتی باهاش

 خواهر یه که خوشحاله خیلی و بوده شزندگی روز بهترین امروز گفت، بهم االن همین مایا مایا، جان؟-

 .ستزدهذوق خیلی مایا بگیریم، نظر در رو چی همه بهتره جان،. خودشه برای که خوشگل خواهر یه داره؛

 :میده ادامه استرس و غم اندکی با سپس و میشه داربغض صدا

 ایدش شاید،. باشه داشته طبیعی زندگی یه شده، که هم کوتاه مدت یه برای بده اجازه... که اینه منظورم-

 ...اون کنه، کمک بتونه جنی
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 .بزنه کاری چه به دست قراره که انگار نه انگار طبیعی؛ و محکم میشه، بلند مرد صدای

 .بسه! اولگا-

 ...اما-

 .نمیشه سابق مثل وقتهیچ و فهمیده رو چیز همه جنی خیلی؛ اولگا، شده دیر خیلی هاحرف این برای -

 .نشنوم حرفی بارهاین در دیگه! بفهم اولگا، داره نیاز بهش مایا

 گوشم به کشداری آهِ تنها هاملب میون از. کنهمی هوشیارم کمی شدمی تردور و دور که هاییقدم صدای

 هم به کمی هاماخم و میره فرو بازوم تو که تیزی و میشن حلقه بازوم دور دستی هایانگشت. رسهمی

 .پیچهمی

 :کنهمی زمزمه گوشم زیر صدا

 .میشی هوشیار داری جنی، میای هوش به داری-

 .پرهمی هامپلک

  .نباش نگران جنی،-

 پلک آرومی به. بینممی بود، شده خم صورتم روی که رو تاری و مات صورت و میشه باز نیمه هامچشم

 .بود دستیک سفیدِ جا همه. زنممی

 .دخترم مرتبه چیز همه-

 :میگه وارزمزمه و میشه کشیده هامانگشت سمت به و شینه می هامدست رو دستش



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر شیرشاهی.ف | کن باور مرا مرگ فیکشن فن رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 221 

 وت. دوباره شروع یه برای دیره، خیلی دیره، ولی گفت؟ چی اولگا شنیدی. داره دوستت مایا عزیزم، جنی-

 .کنم عملت خواممی بار آخرین برای داره، نیاز بهت دوباره مایا. عزیزم دونیمی حد از زیاد

 قلبم. درمیاره انگشتم از رو حلقه که دستی و کنهمی حرکت هامانگشت سمت به چشمم هایمردمک

 نم دارایی تنها اون. باش نداشته کاری مادرم ی حلقه به: »بزنم فریاد شدمی کاش. کنممی بغض و لرزهمی

 «!هامهتنهایی تمام تو

 ناپدید بازمنیمه هایچشم جلوی از سپس و میشه دورتر و دور و خورهمی تاب هامچشم جلوی حلقه

 .میده قلقلک رو گوشم زیر سردی نفس. میشه

 .کشینمی درد وقتهیچ دیگه عزیزم، جنی کنینمی احساس رو دردی هیچ دیگه اون، از بعد-

*** 

 ایهتپش. شینهمی قلبم روی و پیچهمی سرم تو بار چندین صداش کنه،می صدا رو اسمم آشنایی صدای

 .کنممی حس رو قلبم آروم

 جنی؟-

 مغزم خودِ تو از انگار! خودم حتی... از ترنزدیک حال عین در و میشه شنیده هادوردست از که صدایی

 .شنوممی رو صدا

 جنی؟. شو بیدار جنی جنی؟-

 رو دیدنم حجم تموم و گرفته قرار صورتم جلوی محوی یسایه کنم،می باز آرومی به رو هامپلک

 .بود دربرگرفته
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 جنی؟ شو، بیدار جنی -

 جفت یه محیط، سفیدی همه اون بین و بشه طرف بر دیدم تاری تا زنممی پلک هم سر پشت بار چند

 یهمه از بیشتر صورتش یپریده ِرنگ و بودن شده صورتش پخش موهاش. بینممی منتظر و تیره چشم

 .خورنمی تکون آرومی به بود، هامچشم جلوی درست شخوردهترک هایلب. اومدمی چشم به روزها

 .جنی لطفاً کنی، گوش هامحرف به باید تو شو، بیدار جنی-

 با بود مساوی پلک هر میارم؛ یاد به رو برم و دور هایاتفاق یهمه زدنپلک هر با. میشم هوشیار کمکم

 اسیر مخوفی زندان چه تو کنممی درک که کشهمی طول ثانیه چند تنها! من زندگی هایصحنه دیدن

 صداش ضعیفی یناله با و کنممی نگاه هاشچشم به. میشم نزدیک تدریجی مرگ به لحظه هر و شدم

 :کنممی

 !پیتر-

 :کنممی زمزمه آروم. گیرهدربرمی رو وجودم تموم ترس کرد؟می کارچی اتاق این تو اون

 ...برو. پیتر شو دور جااین از نشده دیر تا برو، جااین از-

 :نالممی پردردتر و کنممی بغض

 .پیتر برو جااین از. ترسناک هیوالی یه شیطانه، یه اون...اون پدرم،-

 ،شدمی پخش صورتم تو هاشنفس حاال میاره، ترنزدیک رو سرش و کنهمی اتاق در طرف به نگاهی پیتر

 .بودن آشنا قدرچه هاشچشم
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 .بری دریاچه به باید تو جنی، کن؛ نگاه رو من. کن گوش حرفم به جنی،-

 میشم متوجه و میدم تکون رو هامدست مچ! ارواح یدریاچه دریاچه؟ مونه،می خیره هاشلب به نگاهم

 .پوشونهمی رو چشمم هایمردمک اشک از ایالیه. شدم بسته تخت به محکم که

  ...برو. بشی دچار من سرنوشت به خوامنمی برو؛ جااین از لطفاً شدم، بسته تخت به من پیتر-

 :زنممی لب کردهبغض میشه، خیس صورتم. شینهمی مگونه روی وارنوازش سردش هایانگشت

 !کنممی خواهش بیفته، اتفاقی تو برای خوامنمی-

 :میگه هامناله و عجز به توجهبی پیتر

 الهاس این تمامی تو پدرت که رو برنزی اشیاء تمام باید بری، دریاچه به باید تو جنی؛ بده گوش من به-

 .بکشی بیرون دریاچه از و کنی پیدا انداخته جااون

 .بود گفته بهم شیطان اون که همونی برنز؟ اشیاء. میشه بسته هامچشم

 تونیمی فوراً تو ست،دریاچه ته برنز اشیاء اون از تاشیش. آخر یدونه تا فهمی؟می جنی، رو شونهمه-

 از رو شونهمه کردن، روشن رو دریاچه کف که نورانی و براق اشیاء. بدی تشخیص دریاچه ته رو هااون

. جاست اون کی پرسیدی ازم که اتاقی همون بیار؛ بسته اتاق به خودت با رو هااون و کن خارج دریاچه

 شدی؟ متوجه جنی؟ باشه

 :نالممی لب زیر

 .آره-
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 ست؟دریاچه ته برنز شیء تا چند جنی؟-

 :کنممی زمزمه و میشم خیره هاشلب به

 .تاشیش-

 :میگه آهسته و میده تکون سر محو لبخند با

 .خوبه خیلی-

 :پرسممی و کنممی نگاهش حالبی بود، انفجار حال در سرم

 ان؟چی هااون کنم؟ خارج دریاچه از باید رو هااون باید چرا چرا؟ ولی-

 .کنهمی نوازش رو صورتم آروم و پرهمی باال ابروهاش

 وجود تغییری و مرگ هیچ شادی، و زیبایی برای عشق، برای. جنی باش داشته ایمان دریاچه قدرت به-

 یادته؟ پرسیدی؟ ازم زن اون یدرباره یادته. میره بهتری جای به هااون بدن که چرا نداره؛

 .میگم لب زیر آرومی «آره» حالبی

 پذیراش مرگ زمانِ که ایدریاچه همون دریاچه؛ قدرت با داد، تغییر رو خودش سرنوشت جادو با زن اون-

 زمانِ. ببنده رو هاشچشم آرومی به مرگش زمانِ تو تونستمی که صورتی در کشید؛ درد زن اون. بود

 دردناکی نفرین زن، اون فرارِ و بود زن اون سرنوشت از جزِئی دریاچه قدرت بود، خواهد تغییرناپذیر مرگ

 .جنی نیست خودش دست کسهیچ مرگِ. داشت دنبال به رو

 :کنممی زمزمه لب زیر
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 کاراین با کننمی فکر هااون. داشتننگه تاریکی تو رو خودشون هااون نداره، وجود نوری نه و تغییری نه-

 !کردن دچار ابدی نفرین به رو اون که صورتی در کنن،می مایا حق در بزرگی لطف

 باز شدت به هامچشم و پرممی جا از چرخه،می دنیا و کنهمی خودش یخیره رو هامچشم نوری ناگهان

 و پیچیده هامدست دور تا دور که بینممی رو سفیدرنگی هایپارچه و گیرممی باال رو هامدست. میشه

 دستم و میره گیج کمی سرم شینم،می تخت روی و میشم خارج کشیده دراز حالت از. بود تخت به وصل

 میون از رو هامدست بعد و برسن هم به هامدست تا میارم باال آرنج تا رو هاپارچه. میشه گاهمگیج بند

 از آه و کشممی بیرون بود رفته فرو بازوم پوستِ توی که رو سرمی. کنممی آزاد شدهبسته هایپارچه

 دبلن تخت روی از آرومی به و میدم کنار رو پتو. پیچهمی بدنم عضالت تموم تو درد و میشه بلند نهادم

 پس ور بغضم! عمل برای آماده و نازک پیراهنی داشتم؛ تن به بلندی نسبتاً و سفید پیراهن تنها. میشم

 .بوسممی و دارمبرمی بود تخت کنار میز روی که رو مادر یحلقه و زنممی

 هایستاد سرش باالی صفتشیطان دو اون و بود کشیده دراز تخت روی مایا کنم،می نگاهشون ایگوشه از

 میده قرار مایا دهن روی رو اکسیژن ماسک اولگا خندید،می معصومانه مایا. زدنمی حرف باهاش و بودن

 ویر اشک هایقطره صدابی. انسان یه زندگی گرفتن برای بود مهیا چیزهمه. ـوسه بـمی رو پیشونیش و

 .شده پنهان جامعه در که جنایتی این کنم؛نمی درک رو منطقیبی و خشونت همه این. چکنمی مگونه

 سمتش به اتاق بازِ در دیدن با. گذرونممی رو هااتاق و راهرو واردیوونه و میشم رد اتاق جلوی از سرعت به

 اشک پر و تار هایچشم با. میزه روی رنگمشکی تلفنِ خورهمی چشمم به که چیزی اولین. برممی هجوم

 .کننمی فرار هامانگشت زیر از هاعدد انگار و لرزنمی هامدست. کنممی گیریشماره

 !بردارید لطفا لطفا، -
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 کی مثل برام ثانیه هر میان، کش برام هاثانیه اتاقه، درِ سمت به نگاهم پیچه، می گوشم تو بوق صدای

 .کشممی هامدندون زیر رو هاملب استرس از. گذرهمی سختی از پر و طوالنی عمر

 :کنممی زمزمه پردرد

 !لعنتی بردار بردارید،! یاال کنم،می خواهش -

 ...الو-

 کشم؛می لبم یگوشه به دستی میشن، آزاد هاملب میشه، باز داریزنگ صدای با هامچشم جلوی اتاق درِ

 !بود شده جاری لبم یگوشه از رنگیسرخ مایع

*** 

. ودب دربرگرفته رو خونه اطراف غلیظی مه بارید،می نمنم بارون و بود خیس زمین. دوممی پایین هاپله از

 ونمدنمی کرد،می سنگینی بدنم روی سرم. افتممی راه خونه پشت سمت به و کنممی سرم بند رو دستم

 تکتک تو درد بود، کشیده بیرون بدنم از رو جونم تموم ولی بود؛ چی سِرُم اون و سفیدرنگ مایع اون

 .بود شدنپخش حال در بدنم عضالت

 نظرم توی هابچه تکتک یچهره ایلحظه. منتظر هایچشم اون میشه، پخش اکووار گوشم تو پیتر صدای

 .مهربونم ارورای و عاقل ماالالی پیتر، به عجیبش شباهت و بیل هاش،شیطنت و آنتونی میاد؛

 سکوتِ تو جنگل. دوممی تپه سمت به زمین روی هایالی و گل بین از بخشم،می سرعت هامقدم به

 پاهای و میشم رد هادرخت خشک هایشاخه بین از پرم،می درخت یتنه روی از. بود رفته فرو معناداری

 که دردهایی به توجهبی. میشن خونی سپس و زخم زمین روی تیز هایشاخه و سنگ برخورد با مبرهنه
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 هک دونممی و فهمهمی باالخره که دونممی. گذرونممی سرعت با رو سرپایینی میشن، بیشتر لحظه هر

 فاصله ازم دقیقه چند تنها و باشه فهمیده االن تا هم شاید جاست،همین میاد سراغم به که جاییاولین

 .باشه داشته

. میان بیرون امسینه از میون در یکی هامنفس. افتممی زمین روی صورت با و میره گیج سرم ایلحظه

 کنه،می وزیدن به شروع مالیمی نسیم. کنممی حس پاهام روی رو عجیبی سرمای دنیاست؟ آخر جااین

 .بودن کرده خیس رو تنم تموم بارون هایقطره

 «.ببیننت بزرگترها نذار -»

 «.جنی کننمی اذیت رو ما اونا بدن، بزرگترها -»

 «!مریضیم مونهمه جااین ما -»

 ساختمونِ دیوار روی رنگ خونین تصویرهای. میاد یادم به خوردممی روزانه که دورنگی هایکپسول

 !مایا بود؛ شده جدا بدنش از سرش که تنهایی دخترِ نقشِ آخر، تصویر. متروکه

 تو تهوع حالت پیچه،می گوشم تو بلندی صدای. بودم شده آوار زمین روی میشه، باز هامچشم شدت به

 .خورهمی تاب و پیچ تنم

 جنی؟ -

 .لرزهمی آنی به بدنم

 جنی؟ -
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 !بود اون ترسناکِ و بلند صدای

 جنی؟ -

  .خورهمی بهم دریاچه بوی بود، همیشه از ترنزدیک صداش. کشممی باال تپه از سختی به رو خودم

 .جنی داریم نیاز بهت ما -

 .ذارممی آب توی پا

 .جنی بیار بیرون رو اون برنزه، شیء شیش -

 و شنوممی رو فریادش صدای. کنه غرق خودش تو رو من دریاچه آبِ ذارممی و زنممی آب به رو خودم

 .کنممی حبس رو نفسم

 .باش داشته ایمان دریاچه قدرتِ به -

 !دارم ایمان من و

 رزی براق نوری انتها، در و محض تاریکی از پر بود، سیاهی از پر آب زیر. کنممی شنا دریاچه تهِ سمت به

 .تابیدمی مهتاب زیبایی به هاجلبک

 شیء اولین و کنممی شنا نور سمت به مکان و زمان به توجهبی و کنممی حس خودم دور به رو حرکتی

 آب سطح سمت به رو خودم مونده، هامریه تو که نفسی یموندهته با و گیرممی دست به رو براق برنزی

 .کشممی
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 برگرد برگرد،: »پیچهمی گوشم زیر پیتر صدای. ذارممی درختی یتنه روی رو شیء و میفتم زمین روی

 «.جنی

 .کشممی عمیقی نفس

 ...میاد داره پدرت. برگرد جنی، بیاری بیرون آب از هم رو شبقیه باید تو -

 .کردمی نگاهم پیتر منتظر های چشم

 .شو بلند جنی-

 رد چندمتریم یفاصله تو آب زیر. شدمی قلبم قوت باعث پیتر صدای. سپارممی آب به رو خودم دوباره

 کمرم دور دستی. برممی آب سطح سمت به رو دوم یتکه و کشممی زیر به رو خودم. بود شنا حال

 به رو شیء ضعیفی جیغ با همراه و میاد بیرون آب از سرم. چرخونهمی خودش سمت به رو من و پیچهمی

 امهانگشت میون از رو برنز شیء کنهمی سعی و شینهمی دستم روی شدیگه دست. گیرممی باال سمت

 .کنه آزاد

 !جنی کن ولش رو اون کن، ولش: پدر

 .کنم فرار دستش بین از که کنممی تقال و زنممی جیغ

 !دختر کن ول رو اون جنی، بمونن آب زیر باید اونا-

 آشنایی یچهره گریونم هایچشم و بازنیمه هایپلک میون از. میفته سوزش به پهلوم زنم،می جیغ

 :خندممی درد، همه اون بین. بینممی
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 !پیتر -

 م،کنمی دریافت بود لبخندش تو که رو خوبی حس اون فاصله این از من و روشن لبخندی زنه؛می لبخند

 .میشه بازتاب تاریکی تو که نوری اشعه مثل درست

 !جنی باش خودت مراقب -

 سفت دورم که هاییدست و پدر محکم یتنه میون از سرعت به سپس و پیچهمی کمرم دور جسمی

 هب میاره بدنم به مارپیچ جسم اون که سرعتی با سپس و میشم خشک ایلحظه. میشم آزاد بود پیچیده

 میشه جدا کمرم دور از مارپیچ لیزِ جسم. اومدمی سرم پشت پدر فریاد صدای. کنممی شنا خشکی سمت

  .رسممی خشکی به من و

 و مات ترس از و بینممی هاییسیاهی بین رو اون و برگردم تندی میشه باعث پدر فریادهای صدای

 پا؛هشت مثل درست بود؛ پیچیدن حال در پدر دور به مارمانندی و سیاه جسم. مونممی جام سر خشک

 رو پدر صورت و زنهمی بیرون خون جسم، هایسیاهی میون از. داشت پا حیوون اون از بیشتر و سیاه ولی

 پوستش از رنگیسرخ خون و دارهبرمی ترک تاول مثل سیاه جسم برخورد با بدنش پوست که بینممی

  .کنهمی فوران به شروع

 رهخی و ایستاده بینم؛می دریاچه طرف اون رو پیتر. لرزونهمی ایلحظه رو قلبم دردناکش فریادهای صدای

 !مطمئن و زیبا لبخندی با پدر، به

 ...پنج چهار، سه، دو، یک،: شمارممی بریده هاینفس با رو اشیاء
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 زیر. میشم خیره جاهمه به و خورممی چرخ آب تو شیء، آخرین. گردمبرمی دریاچه سمت به دوباره

 .گیرممی خیز سمتش به. کنهمی جلب رو متوجه براقی نور چوبی یکنده

 بین در من و میشه نور غرق اطرافم تمام ایلحظه برای و گیرممی دست به رو روشن و براق شیء

 با سیاهی غرقِ هاییچشم. بینممی رو ترسناکی و آشنا یچهره دریاچه، هایآب زیر و نور روشنایی

 رهخی من سمت به هاچشم. بود گرفته بر در رو پدر جونبی جسم و کرده رشد قبال به نسبت که موهایی

 پوست روی به بلندش موهای روی از که خونی هایقطره و گیرهمی لبخند از طرحی سیاهش هایلب بود،

 حاال من و درمیاره پریدگیرنگ از رو اون و میشه پوستش جذب آرومآروم خورد،می سُر شپریدهرنگ

 !نفرینیه نوع چه زدمی حرف ازش پیتر که نفرینی فهمممی

 به رو من رنگسیاه جسم. بودم شخیره استرسبی. میاد من سمت به و شده جدا موهاش از ایریشه

 چشم پدر روحبی صورتِ به رو نگاهم لحظه آخرین برای من و کنهمی هدایت دریاچه سطح سمت

 .دوزممی

. کنممی تف بیرون به رو بودن شده جمع دهنم تو که رو هاییآب تموم و میندازم زمین روی رو سنگ

 ریه ا،پ کلیه، کنم؛می نگاه دیگه هایسنگ به! انسان یک قلب از طرحی و شکل بود، قلب نماد که سنگی

  !انسان یک بدن اعضای از هرکدوم و

 .میشن سرازیر هامچشم از اشک هایقطره

 !بابا؟ کردی کار چی تو-

 .شکنهمی رو جنگل سکوتِ هقمهق صدای



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر شیرشاهی.ف | کن باور مرا مرگ فیکشن فن رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 232 

*** 

 ...حساس گیاه»

 است نامه یک هایاشک و ممنوعیت یک مثل

 کنندمی رشد تاخورده که هاییبرگ مانند

 «.کندمی تغییر زدهیخ آبیِ رنگ به نور

 .ایستممی ساختمون روبروی بود، کرده نفوذ بدنم به که سرمایی و لرزون هایلب و آب از خیس تنی با

 .بود عزادار باشه خوب داشتم دوست که زندگی برای قلبم و بود شده خشک اشکم یچشمه

 افتندمی زمین روی به زودی به هابرگ اما»

 «.شوندمی تبدیل هیزم از تلی به و شده خرد سنگین تبرِ یک با هاشاخه و

 .گیرهمی بر در رو من گنگ حسی شدنمنزدیک با. میرم باال جونم یموندهته با رو هاپله

 شوندمی خرد هاریشه خیزش با دیوارها»

 «!ماندنمی قلب در بیشتری خون طور،همین

 هایسنگ تموم. کشممی اتاق داخل به رو خودم دیوار، به تکیه و کمک با و چرخونممی رو در یدستگیره

 .میشم آوار حس و جون بی زمین روی... خودم و افتنمی زمین روی دستم توی

 امموه مالیمی نسیم. شینهمی گوشم تو و خورهمی پیچ اتاق تو گنگ ایزمزمه. میاد آشنا هاییقدم صدای

 و نبود ایستاده سرم باالی که بینممی رو بیل و آنتونی بازمنیمه هایپلک الی از. گیرهمی بازی به رو
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 رمگیمی هامانگشت بین بود، قلب نماد که رو سنگی. نالممی و پیچممی خودم به درد از. کردنمی نگاهم

 .بشم بلند کنممی سعی و

 :زنممی لب ضعیف

 ...هابچه -

 یارمهوش نگاهِ دیدن با بیل. کنممی نگاهشون ضعیفی لبخند با و کنممی علم قد بیل و آنتونی جلوی

 .کشهمی باال سمت به رو شپاره و کهنه پیراهن و برهمی لباسش سمت به دست لرزه،می هاشلب

 خط بود؛ شده پوشیده ایتیره خط با بیل سفیدِ شکم پوست. میشه خشک شکمش روی هامچشم

 مخود پهلوی روی که بدترکیبی پوست همون بودم، دیده هم مایا یپریدهرنگ صورت روی که رنگیتیره

 .لرزممی خود به تنها و گزممی لب. بود انداخته رد هم

 خطوط. میره کمکش به بیل و چرخهمی سمتش به هامچشم. ایستهمی من به پشت و گردهبرمی آنتونی

 مشت امسینه روی دستم. هاشکتف پشت و دستش دو هر زیر بودن؛ کشیده رد هاشدست زیر تیره

 .کوبهمی امسینه یقفسه به امانبی و تند قلبم میشه،

 یک جای به من و میده باال آرومآروم رو هاشچشم روی یپارچه لب، روی تلخی لبخند با میاد، جلو ماالال

 .چکنمی پام زیر و زمین روی هاماشک. بینممی شدهدوخته هم به پلک دو تنها چشم، جفت

 یکهنه یپارچه آروم. کردمی نگاه من به مهربونش نگاهِ و لبخند همون با مونه؛می خیره ارورا به نگاهم

 تیر مسینه لرزم،می. میشه بلند هامضجه صدای! هیچی بینم،نمی هیچی من و میده باال رو پاهاش روی

 .کشهمی
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 زیر. چرخممی سمتش به آهسته و کنممی حس رو آشنایی سرمای شینه،می مشونه روی دستی

 پیراهن هایدکمه بین از. کننمی باز زخم باز هامدندون فشار زیر هاملب. بود افتاده گود هاشچشم

 رنگیتیره خطوط و میشه کشیده پایین به هاشدست بین پیراهن... و بینممی رو سفیدش پوست سیاهش

 .کردمی خودنمایی اشسینه چپ سمت که

 هگری به بلند من و زنهمی لبخند میشه، خیره دستم توی سنگِ به اون و برم می جلو رو سنگ اشک با

 و بینممی رو رنگیطالیی کلید هامچشم تاری بین از گیره،می قرار دستم توی سردی شیء. افتممی

 .کردمی اشاره سمتی به که پیتر هایچشم سپس

 رنگ به توجهبی. میشه باز داریخش و خوردهزنگ صدای با درِ و چرخونممی قفل توی رو کلید لرز با

 تشویقم رفتن به چشم با هم هااون کنم؛می نگاه هابچه به بود، بسته نقش دیوارها روی که سرخی

 .کننمی

 داخل بیرون، از ضعیفی نور. ذارممی اتاق داخلِ به قدمی و شده خم پهلوم روی بود، سرد و تاریک اتاق

 .بودن منتظر هابچه نیست، رویا. ترنزدیک و نزدیک میشم، نزدیک قدم به قدم. کنهمی روشن رو اتاق

 تختی تنها اتاق انتهای در. خورهمی پیچ هم به ممعده. دید میشه خواب توی فقط رو رویا پره،می پلکم

 !نماانسان هایعروسک کنم،می نگاه چپ سمت به... و داشت قرار

 هایینقاشی با خوردهترک دیوارهای. کنممی نگاه اطرافم به. چرخهمی سرم تو کودکانه هایخنده صدای

 چپی سرم تو که ایکلمه تنها و مختلف هایجمله و بود انسان شکل از طرحی که هایینقش خون، رنگ به

 الیالبه از خون که هست «کمک» رنگِ خونین و بزرگ یکلمه میندازه، سوزش به رو قلبم و خورهمی

 .بود شده روون دیوار روی به حروفش
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 .هاشوندادنگوش داستان و شادی هاشون،خنده صدای خوره؛می زنگ گوشم تو هابچه صدای

 «.جنی داری داشتنیدوست صدای چه- »

 .بود گرفته رو دورش کودک چند که مادری کنم؛می انسان نقشِ به نگاهی

 «.غمگین پایان یه با ولی دارم؛ دوست داستان- »

 «پیتر.» میشم متوقف اسم روی

 .کنممی نگاه میز روی داروهای و هاجعبه به

 «.بیماریم همه جااین ما-»

 «.نبیننت بزرگترها کن سعی-»

 «.جنی بَدَن اونا-»

 به هک مفلوکی موجود به. کنممی حس رو نگاهی سنگینی ایستم،می تخت کنار و گذرممی زنجیر کنار از

 !دردآور و آشنا قدرچه آشنا، قدرچه و میشم خیره شده زنجیر و قفل تخت

 نمت تموم و میرن یادم از اتفاقات تموم میشه، سپرده فراموشی به دردم. کنممی نگاه بهش حیرون و گیج

 فرو با. میگه چیزی وارزمزمه لب زیر خورن،می تکون هاشدست. ببینم رو روبروم موجود تا میشه چشم

 هایلب به و چینمشونمی هم کنار دونهدونه ذارم،می لباسش روی رو برنز هایسنگ هام،اشک ریختن

  .میشم خیره لرزونش
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 محبت، از پر و محکم گیرمشون؛می هامدست بین محکم و کنممی آزاد تخت اسارتِ از رو هاشدست

 .شده دریغ ازم هاستسال که محبتی

 اشک و نالهمی لب زیر و کنهمی لمس رو هااون تکتک شینه،می هاسنگ روی من کمک با هاشدست

 نگاهش مختلف هایحس با. میشه متوقف و کنهمی گیر دستم توی یحلقه به سرانگشتش. ریزهمی

 .محبت... و عشق با درد، و اندوه غم، با دلتنگی، با کنم؛می

 مدست و میشه خیره صورتم به و میاد باال رنگشخوش هایچشم کنه،می لمس رو حلقه دیگه بار دستش

 .میاره درد به رو قلبم شچروکیده و مهتابی صورت. گیرهمی دست توی محکم رو

 .زنممی هق آرومش صدای شنیدن با من و زنهمی لب آهسته

 جنی؟ -

 .نالممی درد و دلتنگی روی از بسته هایچشم با و گیرممی پایین رو سرم

 دخترم؟ جنی -

 .کشممی مشام به رو تنش عطر و بوسممی رو موهاش روی

 !بودم دلتنگت قدرچه مامان آخ مامان، مامان، -

 رو مامان زیبای صورتِ درشت و ریز هایترک و چروک نبود، زیبا و سرزنده صورت اون از خبری دیگه

 .زدمی موج صورتش تو ترس و ناامیدی. میده نشون داره که سنی از تربزرگ

 !جنی؟ کنیمی کار چی جااین-
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 هکرد خیس رو صورتم تموم که هاییاشک بین. کردمی نگاهم ترسیده و متعجب درد، و خستگی عین در

 .خندممی بودن

 .بود شده تنگ برات دلم ندیدمت، وقته خیلی مامان، دنبالت اومدم -

 :کنهمی زمزمه ترسیده

 ...اون -

 :میگم گیرهمی نشأت قلبم از که نفرتی با و پرممی حرفش میون

 !باش مطمئن کشید، خواهد درد همیشه اون مامان، رسید عملش سزای به اون -

 و درد این از ذارممی و نالممی و کنممی گریه کنم،می بغض همراهش و کنممی نوازش رو سرش روی

 .بشه آزاد کشیده دراز سالیان که اندوهی

 مونه به رو سرم و شینممی تخت روی. بینممی روبرو به رو نگاهش و گیرممی باال سر سرش، بلندشدن با

 .بودن ایستاده هم کنار در و ردیف به بینم؛می اتاق وسط رو هابچه و گیرممی سمت

 و زنممی لبخند کردهبغض. کردنمی نگاه رو ما لب به زیبا لبخندی و درخشان هاییصورت با چهارنفر هر

 هاییچشم کرد؛می نگاهم براق و روشن هاییچشم با ماالال. کنممی نگاهشون خاصی عطوفت و مهر با

 آنتونی و بیل زد،می لبخند بهم ماالال دست در دست و بود ایستاده کنارش در ارورا. حالتخوش و درشت

 ...آخر در و خندیدنمی و انداخته همدیگه گردن دور دست نورانی صورتی و شاد لبخندهای با
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 رنگششب موهای و زدمی برق اتاق روشننیمه میون روشنش و شفاف پوست کرد،می نگاهم مهر با پیتر

 و کنهمی محواله چشمکی زیبا، و عمیق لبخند با همراه نگاهم، دیدن با. بود ریخته پیشونیش روی

 .ذاشتمی نمایش به رو دستشیک و سفید هایدندون ردیف و بود دلنشین و بلند هاشخنده. خندهمی

 :کنهمی جلب رو متوجه مامان لرزون صدای

 !بینیشون؟می جنی؟ بینیمی رو اونا هم تو -

 :زنممی لب و میدم تکون سر بود، شده روشن حاال که واقعیتی از کردهبغض

 .بینمشونمی مامان، آره -

 :زنهمی لب تلخ. شدهکشیده هایسختی از پر بود، درد از پر نگاهش مامان

 .هستن برادرهات و خواهرها اونا جنی، -

 :نالممی زدهبهت. میشه پر هامچشم و بندهمی رو نفسم راه سنگ مثل بغض

 !چی؟ -

 وت داستان همیشه من. داشتن دوستت اونا بودن، منتظرت وقته خیلی جنی، هستن برادرات و خواهر اونا-

  .بدی نجاتشون و بیای زودتر تو بودن امیدوار اونا کردم،می تعریف براشون رو

 هایدوست بر عالوه هااون نبود، برادرهام و خواهر از خبری! بودن رفته هااون... و گردمبرمی سمتشون به

 .داشتن خونی نسبت باهام مهربونم،

 .بودم ایلحظه چنین منتظر بود وقتخیلی جنی، کردی بهشون بزرگی کمک تو-
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 .زنممی پلک بودن؟ من وجود از قسمتی هااون نفهمیدم طورچه. کنممی نگاه برنز هایسنگ به

 .مامان میشه تنگ براشون دلم -

 .جنی کنارتن در همیشه اونا -

*** 

 ...حساس گیاه مثل»

 شودمی رها کمان یچله از که تیری یا

 شود؛می خارج تن از که ماست وجودیِ یجوهره مانند

 .تباهی و فساد از دور به

 است کرده احساس را تغییر این حاال

 ...بگویم توانمنمی

 است مهربان خانم این که این

 اششدهترکیب فرم این با نه

 کندمی پراکنده ستاره یک تأللؤ مانند را عشق که چرا

 .خزدمی کناری به اندوه و غم و

 ندارم؛ زدنحدس جرأت
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 ...زندگی این در ولی

 رسد؛می نظر به چیزهمه ولی نیست؛ چیزی نادانی، و جهل

 «...رویاییم از خارج هایسایه ما که طورهمان

 دو و میشه باز خونه درِ. میشم خیره بودن، کرده پارک ردیف به ساختمون جلوی که هاییماشین به

 و بود خونابه از پر صورتش. کشنمی بیرون به خونه داخل از رو دست به دستبند سبزپوشِ آدمِ مامور،

 حرکت به بود شده حلقه بازوهاش دور به که هاییدست با خودش از توانبی سردرگم، و مات نگاهش

. بود خون سرخی از پر بلندش پیراهن سبزی. میشه کشیده آژیرکشان، های ماشین طرف به و دراومده

 .خورهمی گره هم در هانگاه... و میشه کشیده سمت این به رنگشبی و مات نگاه ایلحظه

 قیعمی سیاهی به توجهبی. گیرهمی قرار شسینه روی محکم سرم و پیچهمی مشونه دور به ظریفی دست

 الالیی دور هایسال که قلبی هایتپش به سپارممی گوش و بندممی چشم گرفته، نظرمون زیر که

 .بوده هامشب

 :رسهمی گوش به مامور دو صدای

 یجنازه یه کنارش. کردیم پیدا هااون از یکی تو رو زن این داره، وجود مخفی اتاقک دو خونه تو -

 تموم و بود شده جدا هم از بدنش اجزای تموم! بودن آورده سرش بالیی چه بیچاره. بود عجیب و پوسیده

 باشه؟ گرفته تماس مقتول نکنه. گرفته تماس باهامون کی نیست معلوم! بود کرده پر خون رو اتاق

. میریم دریاچه سمت به آرامش با اتفاقی هر از دور به. میشن محوتر و محو صداها گرفتنمونفاصله با

 .زنممی محوی لبخند دریاچه دیدن با. بودم مامان گرم آغوش تو هنوز
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 مرگش با و میره اون شهر به پدرم با ازدواج با مامان. اومد دنیا به جااین مامان منه، مادریِ ارث خونه اون-

 مریناپد هدف تنها و بود سختی روزگار. ذارهمی مونزندگی به پا مناپدری بعد و گردیمبرمی اینجا به باز

 پدر شهر به باز ما و انداخت بیرون خونه از رو ما رسید هدفش به وقتی. بود مزرعه و خونه همین هم

 .کردی زندگی درش هاسال که کوچیکی یخونه اون و برگشتیم

 .کردمی خودنمایی لبش یگوشه محوی پوزخند

 با کوچیک شهر این به رو من باز که آشنایی شدیم، آشنا هم با شانسی و بود جاهمین اهل هم اون-

 برای بودم، عشق و محبت یتشنه زمان اون تو من و اومد جلو باعالقه اون. برگردوند سرد و تلخ خاطرات

 رضایت داره شهرمون از که خاطراتی خاطربه کردممی فکر و دادمنمی اهمیتی مامان هایحرف به همین

 رو نفرت این وقتهیچ من و کردمی نگاهش نفرت با و بود متنفر ازش همیشه. نمیده بودنمون باهم به

 شد این و نداشتم رو مامان رضایت هنوز ولی گرفتم؛ ایتازه جونِ پیتر اومدن دنیا به با. کردمنمی درک

 ایبر رو مامان رضایت تا برگشتیم ما و! پدرت دستیار! اولگا موند؛ اولگا پیش و خونه این تو پیتر که

 وت من و بود فرستاده من برای خدا که بود محبتی و پرمهر یفرشته هاموقع اون جان. بگیریم ازدواجمون

 نیاد به من پدری شهر تو تو،. کردممی سِیر بود شده پنهان درش عمیقی پوچی تنها که خوشبختی و رویا

 به من. زدیممی شهر این و پیتر به سری هم گاهیگه و کردیم زندگی شهر اون تو سال چند ما و اومدی

... روز اون تا آوردمی ایبهونه جان زدم،می برگشتش از حرف هروقت و نبودم راضی پیتر بودن دور

 در بطنم تو هم دیگه یبچه یه...اون بر عالوه و بشه اضافه جمعمون به قراره هم پیتر که بودم خوشحال

 فهمیدم که بود زمان اون تازه و آوردم دنیا به رو ارورا بعد ماه چند تو ترک از بعد من جنی،. بود رشد حال

 تو هاسال من و شدم گرفتار درش که انتهاییهبی جهنم یه تنها ساختم خودم برای که زیبایی دنیای تمام

 .بود بزرگی عذاب گرفتار جسمم و روحم وگرنه کشیدممی نفس تنها جهنم این
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 :کنهمی زمزمه لب زیر و کشهمی تلخی آه

 دیدممی وقتی شدن؛نیست آرزوی کردم،می مرگ آرزوی مزندگی از ثانیه هر و لحظه هر که بود جااون-

 دستم از کاری و کشیدممی زجر فقط و بودم تماشاچی یه تنها من و میشن نابود هامبچه هامچشم جلوی

 .اومدنمیبر

 .میشم خیره هادستدور به درد و بغض با و کنممی چفت هم به رو لرزونم هایلب

 لبخند و زنممی پس رو افکارم. کنهمی جلب رو متوجه آشنا و درخشان یچهره چند ایلحظه برای

 ینقطه زندگی، تاریکی بین در که دارم ایمان من و افتهمی برق به هامچشم و شینهمی لبم یگوشه

 .کنهمی دعوت خود سمت به رو ما روشنی

 .مامان اینجان هااون -

 صورتم مهمون رو لبخند چکه،می مگونه روی که اشکی قطره با همراه. کنممی حس رو نگاهش سنگینی

 :میگم و کنممی

 خودِ... حاال و شدن مرد و زن اون یرحمانهبی بازی وارد ـناه گـبی هااون. گرفت رو جونشون دریاچه -

 .خوشحال خیلی خیلی خوشحالن، هااون مامان،. رسوند حقیقی آرامش با رو هااون دریاچه

 وت مامان یکردهبغض صدای سپس و شینهمی بلندم موهای روی نرمی یـوسه بـ لبخندهاشون به خیره

 :شینهمی گوشم

 .عزیزم میگی تو که طورههمین درسته،-
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 برام پیتر هایچشم چرا که فهمممی حاال دوزم،می مامان هایچشم به رو نگاهم و زنممی پس رو اشکم

 .بود آشنا

 باز خوادمی دلم که هاستمدت. مونداشتنیدوست اما کوچیک؛ یخونه همون خونه، برگردیم بیا مامان؟-

 برای شده، تنگ تشبانه الالیی برای دلم. بپیچه خونه توی هامونخنده صدای باز بشیم، جمع هم دور

 نبودنت وقتهیچ اون توئه، برگشت منتظر که هاستسال رزبزرگمامان مامان،. هم بزرگمامان غرغرهای

 خودش به خوشی بوی و رنگ وقتهیچ ما زندگیِ نشد، سابق مثل چیزهیچ تو رفتن از بعد. نکرد باور رو

 اومدممی داشتم وقتی شده، تنگ بزرگمامان برای دلم... دلم مامان؟. بودیم تنها خیلی ما ما،. ندید

. نبرگشتنمو منتظر منه، برگشتن منتظر بزرگمامان. بده دست از هم رو من ترسیدمی کرد،می قراریبی

 بزرگمامان که نبودم راضی وقتهیچ من. ببریم خونه به هم رو بزرگمامان و برگردیم باهم بیا مامان

 .داریم رو همدیگه ما مامان، نیستیم تنها دیگه ما. کنه سالمندان یخونه گرفتار رو خودش

 

 «پایان»

 -شیرشاهی فاطمه-

 69:60: ساعت

 6070/  66/  06 پایان

 باقی همچنان حکایت دفتر این آمد پایان به

 .رسید خودش پایان به فن این باالخره و
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 مهرشون پر نظرات و ایده با و بودن بنده همراه اینجا تا که عزیزی هایی خواننده و دوستان از ممنون

 .کردن می همراهیم

  .گذاشتمش اشتراک به که بود من مجازی داستانِ اولین داستان، این

 باعث خودش صاحبِ برای ای نوشته هر که انشاهلل و باشه جا به و خوب ام نوشته و باشید راضی امیدوارم

  بشه تجربه کسب

 با و نذاشت تنهام و بود پام به پا که عزیزم ی فاطمه از کنم، می تشکر هم عزیزم دوستای از اینجا در

 .کرد راهنماییم و کمک بسیار نظراتش

 نارینه و کشیدن رو مقدمه زحمت که عزیز ی فائزه از! زیباش های حرف با عزیز ی مهدیه گلم، سیمای از

 ...و جان روشنک از و هستن و بودن بنده راهنمای و استاد همیشه مثل که گل بانوی

 .دوستان باشید شاد و موفق همیشه که انشاهلل

 .باشید پایدار و موفق

 "یاحق"
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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 معرفی رمان های در حال

 دانلود به نشانی :
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