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 ییتنها وارید کیدور خودت  دیبا یگاه

 ... یبکش

 کنمیان را خراب م یچه کس ینیبب نکهیا نه

 یرا از خودت دور کن گرانید دیبا بلکه

*** 

 يوجه مشخصه  قت،یبشمار آمده و در حق یهندوئ نیمهم د اریبس يهایژگیتناسخ و تولد دوباره، از و ي هینظر

محبوس بوده و  یجسم خاک نیآنان روح درکالبد ا ي دهیبه عق. شودیمحسوب م انیاد ریاز سا یهندوئ نید

 . قرار دارد یو لذات نفسان يماد رو تعلق خاطر او به امو یتحت الشعاع وابستگروح انسان،  یعظمت و جاودانگ

است و هر چه بکارد  شیسرنوشت خو يانسان سازنده . از اعمال اوست یناش ،یروح در کالبد جسم خاک اسارت

 یباشد، سرنوشت تیعدم تعلق خاطر و صرفاً بر اساس انسان ياگر اعمالش از رو. همان را برداشت خواهد کرد

اما اگر اعمالش از . انتظار او خواهد بود رد يرستگار ایآزاد از رنج و از هر نوع اسارت و در واقع وصول به موکشا 

دوباره،  يتولد و تولد انیپا یب ریباشد، او با اسارت در زنج يویدن يو جاذبه ها یو لذات نفسان یخود خواه يرو

 .دیآنها را خواهد د جینتا

 کتاب بلند کردم يسرم رو از رو نیماش يناتکو با

 دستت؟ یکتابارو گرفت نیباز تو ا:صدف

 شما دیمن دار کاریچ_

 ما نیامد ب یرو دوباره برگردوندم رو کتاب که هلمااز وسط صندل سرم

 دانشگاه وحال وهول گهیسال د...هست يمدرسه ا ياردو نیاخر نیا دیفکر کن...میرسیم میدار یه:هلما

 هه_

 هه هلما برگشت سمت من يصدا با

 شد وونهینبود که د وونهیجمع د يتو نیخدا ا يا...کتابو گرفت دستش نیباز ا:هلما

 یاخ گفت:صدف

 رونیب دیبا سرعت کتابو از چنگم کش يشاد بعدم

 پسش بده امانته یه_

 نیکند ذهن گرفت رزنیکتاب از اون پ هیباز تو داداشت :هلما
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 ما مهمه يبرا...ب امانتهکتا نیا کنمیهلما خواهش م_

 که خورتشیمهمه نکن بابا نم...مهمه:صدف

 بخوره دمیاز کجا معلوم شا_

 مگه من مثل تو بزم؟:هلما

 صدفه کتابو بده نیبز ا_

 ام؟ یوسط چ نیمن ا دیکنیدعوا م دیشما دار دیبله؟ببخش:صدف

 گهید يبز_

 يمعلممون خانم عباد يرفت هوا وپشت بندش صدا غمیکه ج دیحرفم به سمتم حمله کرد ولپم رو محکم کش با

 د؟یباز شما سه تا باهم دعوا کرد يوا_

 دوتا بزه نیا ریتقص:هلما

 رو سر هلما میختیصدف ر منو

 ...دانشگاه ها دیریم گهیسال د یبسه نا سالمت دیصدف هلما الما بزرگ شد:يعباد

 کش شیدانشگاه پ میهامون رو پاس کن ییخانوم ما نها:هلما

پشت سر اتوبوس ما  نییپا میتیخیوما ر سادیدر باغ وا يبماند که درسمون خوب بود باالخره اتوبوس جلو حاال

تا االن که سال  رستانیشدن کال از سال اول دب ادهیهمشون با اعتماد به نفس پ ستادیها ا ياتوبوس حساب دار

بار  هی ادمهینداشت  یها تموم يدار ابوحس يمعمار يبچه ها نیجنگ ب میها لج بود يسومه ما با حساب دار

که  حیزنگ تفر میبدهکار بمون یبه کس میانداختن گردن ما ماهم که عادت ندار اطیکردن تو ح ياب باز

کالسشون تا ساعت اخر کل مدرسه تو  يتو بخار میختیبسته کامل قرص ژلوفن ر هیبودن  اطیهمشون تو ح

 ...توپ...ها دادن يحساب دار نیهم به ا یظباطنمره ان هیکالساشون رو برگذار کردن  اطیح

 شدیوم میاورده بود یتو باغ ومرد نبود لباس راحت میبود که چون همه دختر بود نیا شیتو باغ خوب میرفت یهمگ

نگذشته بود که  قهیدو دق میته ته باغ واونجا پهن شد قیاالچ هی میاول همه ما سه نخاله رفت میوبرقص میبزن

 ما قیتو االچ ختنیبروبچ کالس ر

 د؟یبه ارازل چطور_

 شما نه؟ دیبزن وبرقص که هست هیپا نمیبب میخوب:انیپرن

 اوف اره بابا:هلما
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 دیپس شروع کن:زهرا

 ما وپهن شدن  قیامدن تو االچ همه

 قیجلو وگرنه اگه مورد قبول واقع نشد از االچ ادیکه صداش خوبه ب یکیبخونه؟ لطفا  خوادیم یخب؟ک:سوگند

 رونیب کنمیشوتش م

 روش میبشه بزن دیبد یچ هیخب بابا  لیخ_

 من ازش گرفتم يدر اورد وگرفت جلو فشیاز تو ک یکیباکس پالست هیدست کرد  صدف

 دیبد یاهنگ درخواست...خب_

 از دل تنگت بگو يخوایم یهرچ:هلما

 نشه فراموش ياریخب هم_

 المپ اضافه خاموش:باهم گفتن همه

 میاخر بود پس بزار خوش باش يزدم رو باکس وشروع کردم اردو یضرب خواص با

 نیاز مشرق زم يتو شهر شیصدسال پ_

 نیوبب ایبود که بابا ب ییایب برو

 همون ورا ییجا هیتو اون شهر  گنیم

 داشت قصر وخونه حرم سرا یسلطان

 اون کم نداشت یچیه ایمال دن از

 داشت غهیوچل ص يتا زن عقد چار

 اون کم نداشت یچیه ایمال دن از

 داشت غهیوچل ص يتا زن عقد چار

 ...وبلند کیبار

 داشتش:گفتن همه

 ولوند فیضر

 داشتش_

 از همه رنگ ناز وقشنگ رنگاوارنگ,کمند سویوگ يموفرفر

 داشتش_
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 بود یلب گل گشونید یکیو یگل گل رنشیپ یکی

 ...اون همه گل ونیم اما

 بود یواسش سوگل یتپل,بود یواسش سوگل یتپل,بود  یواسش سوگل یتپل:همه خوندن دوباره

 وقر دادن دنیبه رقص سادیموقع سمانه پاشد وا همون

 جونش بود یسوگل دونستنیگلش بود همه م یسوگل دونستنیهمه م_

 نمک نمکدونش بود...تو قندونش بود قند

 ...یخبر نداشت شبا سوگل اما

 رو مهمونش بود یباش میحک پسر

 رو مهمونش بود یباش میحک پسر

 جز منو هلما وصدف دنیرقصیبودن وسط م ختهیهمه ر گهید حاال

 لباش سرخ تنش سبزه بود یسوگل

 رو اون کنج لباش خنده بود شهیهم

 مپل تپل

 دل برو تو

 پوس کنده بود يهلو

 پوس کنده بود يمپل وتودل برو وهلو تپل

 اروم برگشتم پشت سرم رو نگاه کردم نییاپ دیپریم قیطرف االچ هیاز  یهر ک ختیگر تیجمع دمیهو د هی

 سالم...س_

باهامونن در رفتن خانم  یبود اون نامردا که فقط تو خوش سادهیبد اخالقمون درست پشت سرمون وا ناظم

 کردینگامون م نهیدست به س یابیافراس

 ...يدیخونیم...خب_

 تموم شد گهینه د_

 لبخند ازمون دور شد با

 دیخند يدیاه پسر د:هلما

 پسر نه دختر:صدف
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 !!!!!!گشنمه:هلما

 بزارش لب افتاب:صدف

 منم گرسنه ام_

 دنیوصدف خند یهل

 م؟یاماده ها اوردم بخور چیساندو نیمن از ا:هلما

 دوتا توش بود رونیاماده اورد ب چیباکس ساندو فشیتو ک واز

 اوردم ریمن نون پن:صدف

 میهلما رو خورد چیما هم سانود رشیشروع کرد به خوردن نون پن اون

 الما؟:صدف

 هوم؟_

 ده؟یبه کجا رس قاتونیتحق:صدف

 جا چیه...ام_

 همش خرافاته نایبابا ا:هلما

 داره نه؟ يباور واعتقاد هی یخب هر کس_

 نکن هلما تشیاذ:صدف

بعدم تو  میهر سه تامون جوجه گرفت میباغ گرفت يناهارم از رستوران تو میدیورقص میزد یاون روز کل خالصه

تا دوباره  میصدف وخالصه اتوبوس ها امدن وما سوار شد یبا تبلت من وگوش میعکس گرفت یوکل میباغ گشت

چپ چپ  ابونیمردم تو خ همهزدن وکل زدن  غیهمه تو اتوبوس شروع کردن به اهنگ گذاشتن وج میسوار شد

 ؟ییکجا:رفت بازش کردم بابا بود برهیتو دستم و یول دمیتبلتم بلند شد البته نشن يصدا کردنینگامون م

 میکینزد_

 کردم وسوار شدم یبا بچه ها خدافظ دمیرو د نیماش میشد ادهیوما پ سادیاتوبوس جلو مدرسه وا باالخره

 سالم_

 امد یم غاتونیج يصدا يمتر لویک کیسالم از :بابا

 اخر بود ياردو گهیاره د...هه_

 داخل میورفت میخونه رو باز کرد در
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 سالم :مامان

 سالم_

 خوش گذشت؟:مامان

 ...بد نبود يا_

 نشسته بود بابا هم رفت تو اتاقش لباسشو عوض کنه ونیتلوز يجلو مامان

 ارسام کو؟_

 خوابه:مامان

 اهان_

 چارهیتو ب دمیرفتم سمت طبقه باال ورفتم دم در اتاقش بدون در زدن پر ستیکلک خواب ن نیا دونستمیم

 رو کتابا  دیست زود پربابا ایفکرکرد مامان  دیگرخ

 سالم_

 ؟ییتو یعوض:ارسام

 )مایعمه ندار(عمته یعوض_

 تو درو بستم امد

 ها؟ یبخواب يامد_

 کشمیچند ساله دارم زحمت م یک يمنو بگو برا:ارسام

 يباال هنر کرد یتو مماغتو بکش_

 رو کتابا بلند شد از

 ؟يدیخر يشد اسپر یچ_

 اره بابا:ارسام

 گه؟یقرمز د_

 اره:ارسام

 تو اتاقم خب؟ ایخوبه ظهر که همه خواستن بخوابن ب_

 حله:ارسام

 یبرس قاتتیبه ادامه تحق یتونیحاال م_



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا B_کمند  – یچشم برزخ

wWw.98iA.Com ٩ 

 ورفتم سمت اتاق خودم رونیاتاقش زدم ب از

*** 

 يچشما يروشن قهوه ا يکردم موها نهینگاه به خودم تو ا هی دمیپوش يعوض کردم ولباس تو خونه ا لباسمو

 یلیخ یکه سه تا مردمک داشته باش نهیدارم مثل ا یخال مشک هیچشمم  يها هنیاز رنگ یکیکه تو يقهوه ا

 رمیبابت ناراحتم اخه هرجا م نیدارم واز ا ییصورت کوچولو ستیخوبه دماغمم گنده ن ستیباحاله لبامم بزرگ ن

چهره شدم  الیخ یب... شنومیم...و...زسیم زهیچه ر...چه ملوسه یاخ...چه نازه يوا:مثل یمزخرف يجمله ها

رو تخت چهار زانو نشستم دستامو به حالت درست  دمیبود پر3االن ساعت خوابنیظهر همه م يطرفا دونستمیم

 يشستم رو يهم باشه به سمت باال انگشت ها يرو يبا وسطهام دوتا انگشت  نیگرفتم حالت درست تمر

ونگه  قینفس عم هیحاال ...شه هم با يکه بند دومشون رو يانگشتا خم باشن طور هیبق نییهم به سمت پا

 رونیب دمیوبازم رو اروم م دمیاز هم فاصله م یبکنم ولبامو کم نمیکه احساس درد تو قفسه س یتا موقع دارمیم

زبونم رو  دیبا نباریا قینفس عم هیدوباره ...مرحله دوم يبرا شمیخب اماده م... کنمین کارو تکرار میا گهیبا د هی

وتموم تو  کنمیکارو م نیهم ا گهیدوبار د...رونیمثل تسسسسسسسس بدم ب يدندونام بزارم وبازم رو با صدا نیب

 نیلطفا ا...(ندهیساعت ا24تا  فتر نیخب تمر...انجام دادم نویدرست تمر گهیسرم احساس سوزن سوزن بهم م

 )دیکارو انجام ند

تخت  نییپا شمیوشوت م رهیم جیسرم گ نییپا زارمیت مکه پامو از تخ نیهم. يبعد نیحاال وقتشه برم تمر خب

 شهیهمون موقع در باز م

 ...یچ نیبب یه:ارسام

 تخت افتادم نییکه پا نهیبیم منو

 ؟يبلند شد نیباز زود بعد تمر:ارسام

 خب رهیم ادمیاه _

 میشروع کن ایب الیخ یب:ارسام

 رو در اورد کتابشو باز کرد  يباال ارسام اسپر میگوشه فرشو زد باهم

 ...خب:ارسام
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که توش پره از  رهیدا هی دنیکش نیرو کف زم بیاون شکل عج يهمون صفحه توپ وشروع کرد با اسپر زد

دورشه مثل  میبخون میتون یکه ما نم بیعج يکلمه ها یچشم انسانه وکل هیو وسطش  کتریکوچ يها رهیدا

  گهید يمخلوط شده با شکال اییشکسته  یسهند يمثلث وشکل ها یچیپ چیپ يها رهیدا

 خب تمومه:ارسام

 ؟ياورد ریسنگم گ نمیبب_

 ایاره ب:ارسام

تو  میدوتامون رفت میخوشگل بود فرشو انداخت یلیگرفت جلوم خ 250سکه هیاصل اندازه يا روزهیف وسنگ

 خاك يمن سنگو گذاشتم رو ياز گلدون ها رو گذاشت جلو یکیبالکن تو اتاق من 

 ؟یفکر رو بخون یکه بتون یاونوقت انقدر قدرت داشته باش یکنیفکر م:ارسام

 میتونیکه گفت م رزنهیاون پ_

 نه من یتونیتو م...هوم:ارسام

 قرار شد اول من امتحال کنم اگه نشد نوبت توعه یه یه_

 اره:ارسام

 خب فکر کنم اماده شد_

 )دیمتخصص انجام ند هیکارو بدون نظارت  نیلطفا هرگز ا(ابرو هام نیب میشونیبرداشتم وگذاشتم رو پ سنگو

 که گذشت سنگو برداشتم وگذاشتم تو گلدون رو خاك قهیدق دو

 میخب بر_

 داخل میرفت

 کارو بکنم؟ نیا دیگفت چند روز با نمیبب_

 رهیم نیتموم از ب...بره  ادتیروز  هیاگه  یعنیپنج روز بدون وقفه :ارسام

 ها يبنداز ادمینره  ادتیاره _

 بده یاون کتابه رو امروز از تو اتاقم کش رفت یحله راست:ارسام

 وکتابو در اوردم وبهش دادم فمیلبخند پهن رفتم سمت ک با

 جفتمون رو بکشه؟ يریاون پ يخوایم:ارسام

 خب لیخب خ لیخ_
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 دمیتو تخت وخواب دمیمنم پر رونیاز اتاق رفت ب ارسام

*** 

چراغ  نییپا ادیداره از دماغم م يزیچ هیبود احساس کردم  کیچشمامو باز کردم هوا تار کردمیم یسیخ احساس

دماغم خون دماغ شده بودم احتماال مال امروزه که همش تو افتاب بودم از  ریز دمیخوابو روشن کردم دست کش

 رونیدماغم امدم ب ریدمال گرفتم ز هیوصورتمو با اب خنک شستم  ییرفتم تو دستشو میومستق رونیاتاق امدم ب

 نییارفتم پ

 ...الما ایب:مامان

 دماغم ریز یافتاد به دسمال خون چشمش

 شده؟ یوا دماغت چ:مامان

 خون دماغ شدم_

 ؟یالک:مامان

 نه بابا مال امروزه همش تو افتاب بودم_

 بخور وهیم ایاهان ب:مامان

 بابا ارسام کجان؟_

 اردیلیبابا که مغازس ارسامم با دوستاش رفته باشگاه ب:مامان

 نفله اخه نیمگه چند سالشه ا اردیلیاوه باشگاه ب_

 پسره دوست داره یحاال هرچ:مامان

رو  ونیبرداشتم وشروع کردم به گاز زدن مامانم رفت تو اشپزخونه منم کنترل تلوز بیس هیمبل پهن شدم و رو

  کردمیم نییبرداشتم وکاناالرو باال پا

 رهیخ ونیتموم شده بود انداختمش تو بشقاب وبه تلوز بنمیس یام س یباحال نداشت اخر زدم پ یچیجا ه چیه

 يداشت تو دیسف کیکرم کوچ هی السیگاز زدم چشمم افتاد به گ هیبرداشتم  السیگ هیشدم دوباره خم شدم 

 امد تو هال يتند ماندستمال برداشتم دهنم رو پاك کردم ما هیپرتش کردم اونور  غیبا ج دیلولیم

 ؟یزنیم غیچرا ج هیچ:مامان

 ...السهیمامان کرم داشت گ_

  شهیوا مگه م:مامان
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 برداشت و نگاش کرد السویگ مامان

 که کرم نداره ؟ نیکو ا:مامان

 بود دیسف دمشیخودم د_

 يشد یاالتیخ:مامان

 همون موقع در باز شد ارسام امد ونیبرد تو اشپزخونه منم دوباره سرم رو برگردوندم سمت تلوز السویگ

 سالم اهل خونه:ارسام

 سالم خوب بود؟:مامان

 اره ترکوندم:ارسام

 بود تو هال ومدهین هنوز

 قل خلم کو؟ نیا:ارسام

 خل عمته_

 به نافش يبندیم یبدبخت عمه نداشته ما که تو ه:ارسام

 وهه هه هه هه_

 هه هه هه هه:ارسام

 از دست شما دوتا خل ها يوا:مامان

 قل ها:میارسام باهم گفت منو

 اتاقم کارت دارم میبر ایخله ب یابج:ارسام

 داخل درو بستم میشدم دنبالش راه افتادم سمت اتاقش رفت بلند

 هوم؟_

 برات گرفتم ازش دیجد شنیتیمد هی ایب:ارسام

 نه؟ نینرفته بود اردیلیب یپس اصال جنابال...اهان_

 بودم یجنابال يدنبال کارا...نوچ:ارسام

 ارسام؟_

 هوم؟:ارسام

 شه؟ینم يزیپس چرا چ میکنیکارارو م نیا میساله دار4ما  شمیم دیدارم نا ام کمی گمیم_
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 تازه از منم خوشش امده...ییبدردبخوره خدا یلیخ رزنهیپ نیاالن ا یول میاطالع نداشت ادیاون موقع ز:ارسام

 تو بازوش زدم

 هسالش باش 35بابا فوق فوق  رهیواقعا پ کنمیهمش احساس م رزشیپ یگیاز بس بهش م_

 رهیاز نظر من پ:ارسام

 دتویجد شنیتیمد نیا نمیبده بب...جرینیخب بابا ت_

 ریبگ:ارسام

 بود یمیکاغذ داد دستم که بنظر کهنه قد هیو

 مینیبتمر میما رفت_

 برو برو:ارسام

نگاه به  هیگرفتم  يورفتم سمت اتاقم نشستم رو تخت چهار زانو دستامو دوباره همونجور رونیاتاقش زدم ب از

 شدن رو گفته بود همه رو انجام دادم لکسیبرگه روبه روم کردم اول مراحل ر

کارو  نیهم دیشو رهیخود خ یشانیوبه پ)همون لوچ کردن خودمونه(دیگفته بود چشمان خود را متقاطع کن بعد

به مرحله کردم بعد کارو مرحله  نیدوباره هم دیکارو انجام ده نیکردم بعد گفته بود با چشمان بسته دوباره هم

بازم  یچشمم درد گرفت ول کمیکه کردم  نکارویا دیخود نگاه کن ینیوبه نوك ب دیگفته بود دوباره متقاطع کن

کارو کردم چشمامو باز کردم تخم  نیکارو بکنم دوباره هم نیانجامش دادم بعد گفته بود با چشم بسته هم

در  دیرو انجام نده نیتمار نیاز ا کی چیلطفا ه یخواننده گرام(رو خوندم يرفتم خط بعد کردیچشمم درد م

زود  میاریشمع ب کینوشته بود  يخب خط بعد)ظر متخصص باشد ریز اه نیصورت خواستن لطفا تمام تمر

 تو اشپزخونه دمیدو

 ننه؟_

 شدم ننه؟ گهیهوم؟حاال د:مامان

 شمع بده هیاره _

 کار؟یچ يخوایشمع م:مامان

 به گلدونام سر بزنم خوامیالمپ تو تراس خراب شده م یونیم...ام_

 برو صبح سر بزن ینصف شب:مامان

 گهیبده د...شمیم داریدوباره شب ب خوابمیصبح مدرسم بعدم خستمه م_



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا B_کمند  – یچشم برزخ

wWw.98iA.Com ١٤ 

 بردار نتهیتو کاب:مامان

 مادر من خب یگفتیاز اول م_

نشستم  یرو صندل ندفعهیوشمع رو برداشتم دوباره بادو رفتم تو اتاقم ودوباره چهار زانو ا نتیسمت کاب رفتم

 کاغذم اوردم

 خب کوج بودم؟_

 نیهم دینیدو شمع بب دیحالت با نیدر ا دیوچشمان خود را متقاتع کن دینوشته بود شمع رو روشن کن..شمع اهان

 رهیدو شمع خ نیبعد نوشته بود به فاصله ا دمید یاصلکنار شمع  گهیشمع د هیکارو کردم چشمامو لوچ کردم 

 شدم رهیدوباره چشامو چپ کردم وبه فاصلشون خ دیشو

رفتم دم در اتاق ارسام  رونیب دمیدو دیدار ازین گهیفرد د کیکار به  نیا يکارم کردم بعد نوشته بود برا نیا خب

 تو دمیدوباره بودن در زدن پر

 ...وی_

بست  هیثان هی يدهنشو بست چشماشم برا یبگه ول يزیچ هیخواست  دیتا منو د یرو کتابا ول دیدوباره پر ارسام

 ودوباره به من نگاه کرد

مچم رو  خوانیمامان م ایبابا  کنمیحس م ییایم ينجوریدفعه نگفتم ا ؟صديبهت بگم بزبز یاخه چ:ارسام

 رنیبگ

 دمیخند

 هستم تونیاریمند  ازیهم اکنون ن ایب_

برعکس گذاشت نشست  دیتولت رو کش زیم یتختش امد بامن تو اتاقم صندل ریابارو گذاشت زشد کت بلند

 وچونش رو گذاشت رو دستاش یصندل یدستاشو گذاشت روپشت

 هوم؟:ارسام

 نشستم  منم

 نمیخب بزار ب...هم باشه گهید یکی دیکار با یکی نیا يخب نوشته برا_

 همون خطو خوندم دوباره

چشمان  نیچشم ب کی دیهمانند قبل شما با دیوچشمان خود را متقاطع کن دیشو رهیخ ينوشته به چشمان فرد_

 دینیان فرد بب
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 خب برو:ارسام

 ریارسام نگاه کردم چشمامو چپ کردم که ارسام بلند زد ز يسرم رو خم کردم به چشما زیگذاشتم رو م کاغذو

 خنده

 کردمایداشتم تمرکز م يعه؟مرض دار_

 يدیدیخودتو م دیاب...اخه....اخه:ارسام

 احساس داشته باش شعوریب_

 برو از اول يسار یاوک:ارسام

 نمیچشماش بب نیچشم ب هیکردم  یسع دینخند ندفعهیبه چشماش نگاه کردم وچشمامو چپ کردم ا دوباره

 وموفقم شدم

 يهر یتونیخب تموم شد م_

 يبزبز کنمیخواهش م:ارسام

*** 

بابا هم امده  نییواسه شام رفتم پا کردیرو گذاشتم واسه فردا مامان داشت صدامون م نایتمر هیرفتن ارسام بق بعد

 بود

  ییسالم بابا_

 سالم خل دوم:بابا

 قل بابا قل:ارسام

بابا  کنهیارسام داره بد نگام م دمیروش د ختمیر دمیسس سف یوشروع کردم به خوردن ماکارون زیسر م نشستم

 بهش اشاره کردم ومامان مشغول صحبت بودن با ابرو

 ه؟یچ_

 دمیخب؟ تکون دادم د ینگاه به غذام کردم دوباره سرم رو براش به معن هیچشماش به غذام اشاره کرد  با

 يمگه قرار نبود شبا غذا والیه(بود برش داشتم بازش کردم نوشته بود برهیرو در اورد تبلت من رو و شیگوش

 )هنگه ها یمغزت م يچرب نخور

 )خب؟ خورمیامشب کم م هی(ذهن خوب نبود براش نوشتم يبرا گفتیم راست

 ونیتلوز يپا مینشست یتکون داد منم واقعا کم خوردم همگ یهرجور راحت یرو به معن سرش
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  میدیبزن بزن د لمیف هی

 فردا من مدرسه ندارما نمیبب دیپاش:بابا

 ...دمیبود که سرم رو گذاشتم رو بالشت وخواب12يتو اتاقامون ساعت طرفا میرفت میدوتا با غرغر بلند شد ما

 ریز دمیبود چراغ خوابو روشن کردم دوباره دست کش کیشدم هوا تار داریتو دماغم ب يزیچ هیاحساس حرکت  با

دماغم رفتم تو  ریز يودوباره با دستمال کاغذ ییروز رفتم تو دستشو هیدماغم بازم خون دماغ شده بودم اونم تو 

 ... دمیبود طاق باز خواب3ت کردم اتاق نگاه ساع

*** 

دماغم  نییپا کمینگاه خودم کردم  نهیتو ا ییشدم هوا روشن شده بود زود رفتم تو دستشو داریساعت ب يصدا با

 نییمغنعمم کردم سرم ورفتم پا دمیمدرسه رو پوش يرفتم تو اتاقم لباسا رونیلک بود شستم صورتمو امدم ب

 خوردیتو اشپزخونه نشسته بود تند تند م زهیارسام پشت م

 يها_

 يها:ارسام

 برداشت فشویخورد ک يموقع ها خوابن منم نشستم با ارسام صبحونه خوردم اون زود نیا شهیوبابا هم مامان

 يبا:ارسام

 يبا_

و همون موقع امد رفتم جل ستادمیامد رفتم دم در ا یم سمیسرو گهید قهیدق5منم خوردم  رونیدر رفت ب واز

 نشستم 

 سالم_

چشمامو  نیماش سادنیبا وا یپلکام گرم شد ول کمیجز راننده جوابم رو نداد اخه همه خواب بودن منم  چکسیه

وزهرا امده بودن وداشتن صحبت  يشاد شهیشدم ورفتم سمت مدرسه رفتم تو کالس مثل هم ادهیباز کردم پ

 کردنیم

 سالم_

 دمیسرم وخواب ریگذاشتم ز فمویجلو ک دمیرو هم کش یمهندس زیاخر م یجوابم رو دادن رفتم صندل دوتاشون

کلمو بلند کردم  دیامد وگوشم سوت کش یگروپ يکه صدا کردمیتازه داشتم خواب راحت رو تجربه م...کارم بود 

 زیم يبود رو دهیکوب فشویک سادهیسرم وا يباال بارهیکه ازش خواب م یداغون افهیصدف با ق دمید
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 يریبم_

 کردیگود نشسته نگام م يارم وبا چشم هانشست کن امد

 يکره ا لمیف يپا یباز تا صبح نشست_

 ...اره:صدف

خوابش برد منم دوباره به حالت  دینکش هیشد به دو ثان هوشیب فیجلو خودش وافتاد رو ک دیمنو کش فیک بعد

 واریهنوز چشمام گرم نشده بود که در کالس با شدت باز شد وخورد تو د زیقبلم برگشتم سرم رو گذاشتم رو م

 بود سادهیهوا هلما تو در وا دمیصدفم بلند شد منم پر

 !!!!!از مدرسه متنفرم:هلما

 اونم از تو_

طور  نیصدفم هم دیگذاشت روش و خواب فشویدسته دار ک ینشست صندل یصندل هیامد سمت مون رو  هلما

زنگ امد کلم که خشک شده بود رو  يهلما صدا نیمخصوصا ا میا کل سال رو خواب بودمنم کال ما سه ت

وچوب بالسا  کتسر کمدامون مقوا ما میرفت میبرداشتم همه امده بودن معلمم ماکتمونم امد همه بلند شد

  میکردیساختمون درست م دیپرژه اخرمون بود با میبرداشت

 شه؟یخوب م نجایم اپنجره رو بزار نیبنظرت اگه ا گمیم:هلما

 بزار چسب نزن یامتحان دونمینم:صدف

 ...یالما تو چ:هلما

 ؟یمن چ:سمتش برگشتم

 کننیدوتاشون با بهت به من نگاه م دمید

 هوم؟_

 الما:صدف

 هوم_

 ...دماغت:صدف

 شهیم يعاد ریداره غ گهید نیامد ا یدماغم داشت بازم خون م ریز دمیکش دست

 شده میگرم...من خوبم_

 صورتمو شستم نییپا دمیاجازه گرفتم دو زود
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 میباالخره کالس ماکتمون تموم شد رفت یوزندگ نیساعت د4 میساعت ماکت داشت4باال اون روز  برگشتم

 مونیشگیهم يما سه تا زود سر جا میکالس بود هیها تو  يبا حساب دار میداشت یوزندگ نیکه د یکالس بغل

 شتریکه ما سه تا ب يخانم با جذبه بود طور هی مونینیطرفم معلم د هیمن وسط صدف کنارم هلما هم  مینشست

 دیپرسیهر جلسه درس م گرفتیهر جلسه امتحان م دیسر کالسش بخواب میهلما البته تا حاال جرئت نکرده بود

 ...تو کلت اصال جذبه ها رفتیم يکه خنگم بود دادیدرس م يطور هی

 رهیگیالما داره خوابم م يوا:هلما

 یبخواب نیسر کالس خانم مع دیتو نبا یتحمل کن هل_

 تونمینم:هلما

 یتونیم...یتونیم_

 خودتو مرده فرض کن یبخواب:صدف

 کنمیم یدارم سع:هلما

 ما تموم شد وبرگشتم خونه درو باز کردم ورفتم داخل يساعتم با مسخره باز4اون  خالصه

 ست؟یخونه ن یسالم کس_

 میمهمون دار يامروز عصر ایسالم چرا مامان ب کیعل:مامان

 تو اشپزخونه رفتم

 ؟یک_

 انیدارن م نایخالت ا:مامان

 بابا يا_

 میخواستیبود م يامد ارسامم رشتش معمار یبود م دهیارسام که از راه رس يتو اتاقم لباسامو در اوردم صدا رفتم

ارسام امد تو  يافسانه ا يدوقلو ها گفتنیبهمون م میچون همه جا باهم بود شهیهم میتو دانشگاه باهم باش

 اتاقم

 مگس؟ يچطور:ارسام

 خوبم انگل_

 کرم کدو:ارسام

 ...سیاسکار_
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 نره ادتی ناتیپاشو تمر:ارسام

 ياورد ادمیاوه اوه خوب شد _

دو  نیب میشونیرو از تو خاك برداشتم وگذاشتم رو پ روزهیتو تراس نشستم ارسام رفت تو اتاقش سنگ ف دمیدو

 گذاشتمش سر جاش ابرو هام وبعد دوباره

*** 

شدم هوا هنوز روشن  داریامد ب یم نییکه از پا ییعصر با صداها...دمیانجام دادم وبعد خوردن ناهار خواب نامویتمر

 يفرش بود احساس کردم صدا يصورتم رو به رو نیکه ضعف کردم وافتادم زم نییبود پامو از تخت گذاشتم پا

 یدماغم ول ریز دمیبود دست کش ینفرش نگاه کردم خو يبه رو زدینبض سرم م زدمیم جیگ ادیچک چک م

بلند شدم  یبود به سخت یکنار لپم خون دمیکنار صورتم حس کردم دست کش یسینبود احساس خ یدماغم خون

خون داشت  کهیبار هینگاه کردم از گوشم  نهیتو راهرو باال نبود که متوجهم بشه تو ا یکس ییرفتم تو دستشو

 نییپاوحشت کرده بودم رفتم ...مدیامد ترس یم

 مامان_

 کردنیبرگشت جوابمو بده که نگاش رو گوشم موند همه با بهت نگاه م ییبودن مامان با خوشرو نییپا نایا خاله

 شده؟ یخدا مرگم بده گوشت چ:مامان

 بودم ينجوریدونم از خواب بلند شدم ا ینم_

 ارسام بلند شو بپوش:مامان

از من  نجاستیاصال حواسم نبود که عسل دختر خالمم ا مدیحول کرده بودن منم با کمک خالم پوش همه

 مارستانیبابا هم سر کار بود مامان زنگش زد زود امد همه منو بردن ب کردیبود با بهت نگام م کتریدوسال کوچ

*** 

 دهیسر نم یاز شکستگ يعکسا که نشونه ا:دکتر

 ؟دکتر يشده اقا یپس چ:مامان

 یشکستگ ایشدن پوسته نازك جمجمه باشه که مال افراد مسنه  دهیگش تونهیاز گوش م يزیخون ر لیدال:دکتر

 پوسته نداره یدگیکش ای یجمجمه دخترتون سالمه وشکستگ یول گهید يزایچ یلیبر اثر ضربه تصادف دعوا وخ

 باشه؟ تونهیم یخب چ:بابا

 رو روش رو کنده یازخمیتو گوشش کرده  زیت زیاحتماال چ ستیمعلوم ن:دکتر



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا B_کمند  – یچشم برزخ

wWw.98iA.Com ٢٠ 

 گوشم زخم نبود یول_

*** 

نه بابا ...میشونیرو پ زارمیسنگه هست که م نیمال ا دیمعلوم نبود شا یچیه رونیب میسوال همه امد یکل با

 داره اخه؟ نیبه ا یاصال اون چه ربط مهیشونیرو پ قهیسنگ باشه که به مدت دو دق هیمال  تونهینم

 میموضوع رو فراموش کرد نیخونه وا میبرگشت همه

*** 

به سقف  دمیخودش استراحت وخواب مطلق برام در نظر گرفت االنم من رو تخت طاق باز خواب زیبه تجو مامان

وخوابم ...شد نیپلکام سنگ... ارهیبودم خواب خواب م دهیشن... شنیشدم چشم هام کم کم دارن بسته م رهیخ

 ...برد

 الما؟...الما:مامان

 تو دستش بود ینیتو س دیشیکاسه که ازش بخارم بلند م هیباز کردم مامان کنارم بود  اموچشم

 هوم؟_

 پاشو سوپ بخور:مامان

به زور مامان خوردم  یامد ول یمدرسه از سوپ بدم م یرو تخت خدارو شکر فردا جمعه بود مدرسه ب نشستم

کردم تکون بخورم  یسع...زمانو مکانو گم کرده بودم بدنم خشک شده بود...چشمامو باز کردم... دمیودوباره خواب

 یبه سخت نمهیرو قفسه س ییلویک100یجعبه چوب یکل کردمیانگار به تخت بسه بودنم احساس م...شدینم یول

مامانو صدا ...بزنم غیکردم ج یسع...دمیترس...طناب کلفت دور گردنمه هی کردمیاحساس م دمیکشینفس م

اشکم داشت در  گهیامد؟د ینم یپس چرا کس...دمیکشیوحشتناك م يها غیج...ارسام وبابا رو نطوریهم...زدمیم

 خوشحال شدم...در باز شد مامان بود...در امد يصدا...تکون بخورم تونستمیسانتم نم کی...امد یم

 د؟یدادیصداتون مبزدم جواب نم یمامان چرا هرچ...مامان_

 تولتم شونم رو برداشت وبه سمت در رفت زینگاه کوتاه به من کرد ورفت سر م هیمامان  یول

 !!!!!!مامان!!!!مامان_

بازم تالش کردم ...وخسته بودم دهیترس...رونیودر اخر از در رفت ب دیشنیمنو نم يوداد ها غیاون اصال ج یول

دستم تکون خورد واون حس  کهیر انگشت کوچانقدر تالش کردم که در اخ...بود دهیفا یب یول...تکون بخورم

 نییرفتم پا دمیدو زدمینفس نفس م...وبلند شدم نشستم...دیپر نمیقفسه س يتا کارتون رو100
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 مامان؟مامان؟_

 رونیامد ب یاز اشپرخونه با نگران مامان

 ؟يزدیشده؟چرا هوار م یچ هیچ:مامان

تو خونسرد شونه  یصدات کردم ول یتو اتاقم کل يامد یحت يدیشنینم زدمیم غیج یهرچ یچ يمامان برا_

 چرا ؟چرا؟ رونیب یورفت یروبرداشت

 چشماتم بسته بود...يالما من امدم تو اتاقت تو خواب بود یگیم یچ:مامان

 یورفت یوشونه رو برداشت يتو امد دمینه چشمام باز بود من د_

*** 

تو خواب  گفتیمامان م کردنیباور نم کدومچیه کردمیم فیبابا ومامان وارسام تعر يبرا یروز هرچ اون

مو نگذاشتم کنار امروز  نایبهرحال من تمر...من مطمئن بودم که چشمام باز بود یول...يدید يزیچ هی يداریوب

 ومدیخون ن گهیاز گوشمم د یحت شمیخون دماغ نم گهید...میشونیرو پ زارمیرو م روزهیروز چهارمه که سنگ ف

 ...من کامال حواسم بود یول...تو گوشت يکرد یچ هیحواست نبوده  گفتنیم گهیمامان وبابا هم د

*** 

 ؟یسالم خوب:هلما

 بلند کردم زیرو از رو م سرم

 اره خوبم_

 ومده؟یصدف کو ؟ن:هلما

 نه_

 ؟يچته پکر:هلما

 نه خوبم فقط خسم_

 مگه؟ یساعت چند خواب شبید:هلما

 فکر کنم11_

 االن شنگولم دمیخواب3واو من!!!!!؟يپکر ؟االنيدیخواب11:هلما

 اوهوم_

  ادیداره کش م میشونیپوست پ کردمیاحساس م شدنیاز خواب سردرد هام خوب نم یول...خسته بودم واقعا
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چند روزه عصابم سر  نیا... میشونیرو پ زاشتمیرو م روزهیبود که سنگ ف يروز نیمدرسه برگشتم خونه اخر بعد

بعد خوردن  زدمیباهاش حرفم نم...طور با ارسام نیبا مامان دعوام شده بود هم شدیمسائل خورد م نیکوچکتر

عاشق دست  شهیمن چم شده بود؟من هم...مبود که خورده بودم رفتم تو اتاق ییغذا نیناهار که بنظر بد مزه تر

اذان  يفتم براگر میتصم...کردم بخوام یرفتم رو تختم وسع...مزش مثل زهرمار بود...حاال یپخت مامان بودم ول

 ...دمیوخواب دمیروتختم دراز کش...به ارامش داشتم اجیاحت یول ستمین یادم مومن...بلند شم ونماز بخونم

نماز بلند شم خواستم بلند  يافتاد به خودم قول دادم برا ادمیبود  کیبودم اتاق تار دهیباز کردم دمر خواب چشمامو

 دمیمامانو شن يشم که صدا

 وقت نماز نشده بخواب هنوز:مامان

 دمیدوباره خواب نیواسه هم...خواب بودم  جیگ

*** 

 شبه9الما؟الما بلند شو ساعت :مامان

 وحشت چشمامو باز کردم با

 هنوز وقت نماز نشده؟ یمگه تو نگفت...9_

 ومدمیمن اصال تو اتاق تو ن يمن؟خل شد:مامان

 ...اما من صداتو...یول_

 ها يخدا مثال کنکورم دار يدرس بخون محض رضا کممیپاشو ...يدیدیحتما خواب م:مامان

هرچند ...مامان بود من مطمئنم ياون صدا...مطمئن بودم خواب نبود...تو بهت بودم...رونیاتاق رفت ب واز

 چند مشت اب به صورتم زدم...ییبلند شدم ورفت تو دست شو تیبا عصبان...پشتم به در اتاق بود دمیصورتشو ند

درباره نماز خوندنم  يزیافتاد من اصال چ ادفیرو پر اب کردم وخواستم بزنم به صورتم  بود دستم نییپا صورتم

ابو زدم به ...زدیقلبم تو دهنم م دمیلحضه گرخ هی...دمیدونست؟ترسیبه مامان نگفته بودم پس اون از کجا م

انعکاس صورت ...نبود یچیه نهیامد تو ا ینم نفسم باال دمیدیکه م يزیاز چ...یول...صورتم وسرم رو اوردم باال

 یدردش به شدت ترس یول دیکشیم ریکمرم ت رونیباز شد واز عقب افتادم ب ییرفتم در دستشو ینداشتم عقبک

 که داشتم نبود

 ؟يشد ينطوریخدا بکشتم چرا تو ا يوا:مامان

 ...بودم دهیوترس..زدمیامد کمکم کرد وبلندم کرد نفس نفس م مامان
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 حالت خوبه تو؟:مامان

 اره...ا_

 کردیتو اشپز خونه غر غر م رفتینشوندم رو مبل وهمون جور که م بردم

از االن که  نمیا يدیشنینم زدمیم غیج گفتیمن امدم باال سرش اون از شبش که م گهیاون از امروز که م:مامان

 ...تو در رهیدرو باز کنه با لگد م نکهیا يبجا

اب قند دستش بود  وانیل هی رونیمامان امد از تو اشپزخونه ب...دهمعلوم نبود چم ش دمیشنیحرفاشو نم هیبق گهید

 گرفت سمتم

 يزرد شد نمیبخور بب:مامان

 شور بود یگرفتم وخوردم ول ازش

 !!!!مامان_

 شده؟ یهان چ:مامان

 توش؟ یختینمک ر_

 نمیبده بب..نه:مامان

 قلپ خورد هیگرفت و ازم

 ... دیببخش يوا:مامان

کنارم بود زنگ خورد شماره هلما  مینگران منه گوش کنمیالبته درك م...تو اشپز خونه مامانمم حواس نداره رفت

 یافتاده بود رو گوش

 ...الو_

 ؟يسالم الما چطور:هلما

 ستمیبد ن يا_

 دیبازد میبر میخوایم دیاریفردا پول ب يخواه گفت برا کیبگم فردا خانوم ن دمیزنگ:هلما

 باشه_

 یستیروبه راه ن ينگارچته ا:هلما

 يبا...هان نه خوبم_

 يتا ها يبا:هلما
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 يبا_

 کردم قطع

 بود؟ یک:مامان

 بود یهل_

 خب؟:مامان

 اخر دیبازد میبر میخوایفردام  اریگفت پول ب_

 دتونهیبازد نیخوبه اخر...اهان:مامان

 اوهوم_

 وارسام امدن بابا

 ؟يشد داریبه به تنبل خانوم باالخره ب:بابا

 اره بابا_

به زور  گهیبابا رو نداشتم با ارسامم که د يها یحوصله شوخ یحت...اخالقم سرد شده بود کدفعهیچرا  دونمینم

 ينشستم پا کمیبعد خوردن شام ...ختیبهم ر کدفعهیمنو قلم  یعال ونهیشد که م یچ دونمینم...زدمیحرف م

 ریشب بخ هیبلند شدم با  نیهم واسهحوصله نگاه کردن نداشتم  دادیعاشقونه نشون م لمیف هیداشت  ونیتلوز

 ...دمیتو تختم وخواب دمیپر...هامو نداشتم  نیحوصله انجام تمر یحت گهیمرتب کردم د فمویرفتم تو اتاقم ک

*** 

 دیبازد يالزم بود برا یبرداشتم هر چ نمیدورب...دمیحوصله پوش یزنگ ساعت بلند شدم لباسامو ب يصدا با

  خوردیصبحونشو تند تند م شهیتو اشپزخونه داشت مثل همارسام  رونیبرداشتم ورفتم ب

 سالم_

 بازم مثل قبال ارسام باهام خوب باشه نشستم خواستمیرفتارو م نیدوست نداشتم ا...نداد جوابم

 ؟يبا من قهر...ارسام؟_

 جوابم نداد بازم

 ...من بگم غلط کردم خوبه؟قلم؟_

 حوصلتون دارم...برو ...یکنیم یروز باهم اشت هی يازم متنفر یگیم يایروز م هیتو چه مرگته :ارسام

 بود يدفعه جد نیا یول کردیها م یشوخ نیباهام از ا شهیهم زدیحرف م يبار جد نیا
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 گهید دیببخش...بودم یمن اون روز عصبان دیببخش...ارسام_

 ...برو بابا:ارسام

چرا ...کردیقبول م يمرکدم زود یاون هر وقت من ازش معذرت خواه...رونیبرداشت وزد ب فشویک یعصب بعدم

 انقدر ارسام عوض شده؟

 ...بعد امدش رفتم نشستم جلو قهیدو دق ادیب سیحوصله خوردم ورفتم دم در تا سرو یرو ب صبحونه

*** 

 چکسیبار ه نیا یسالم کردم ول شهیشدم ورفتم داخل رفتم باال تو کالسمون مثل هم ادهیدر مدرسه پ جلو

 ...میشگیهم ينشستم جا الیخیجوابم رو نداد منم ب

 ؟یسالم خوب:صدف

 ؟يمن خوبم تو چطور...سالم_

 ....امروز یدونیم نمیخوبم بب:صدف

 بهم گفت شبید یاره هل_

 خوبه:صدف

 کنارم نشست

 ؟ينامه اورد تیرضا:صدف

 ...نه  يوا_

 موقع هلما هم امد همونم

 ؟ينامه اورد تیتو رضا یهل_

 ...نه:هلما

 میدیتامون خند سه

 نیکاغذ بد هی_

 اوردمین يجامداد چیوه يدفتر چیوه یکتاب چیمن که اصال ه...کاغذ؟...کاغذ؟:صدف

 منم:هلما

 پس؟ میخب چه کن_

 میریگیها م یاول ای ایاز کالس دوم میریم ایب:هلما
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 ریمنم بگ يبرا ریبرو بگ_

 ...اخه گشاد:هلما

 یخودت_

بوس  ینیخواه هم امد وما سوار م کیوخانم ن مینامه نوشت تیخودمون رضا يبا کاغذ برگشت ما هم برا خالصه

به جز ما دانشجو  یکل...رالملکیمسجد نص میبا بناها اول رفت ییدرس اشنا دیسمت بازد میوراه افتاد میشد

هر  شهیهم اطشیتو ح میاول رفت بوداونجا  ستیتور یکل نطوریوهم دیبازد يامده بودن برا گهیودانش اموز د

 شهیورفتم داخل مسجد نور به ش میکفشامون رو در اورد...دوست داشتم  یلیرو خ نجایا...نجایا موناوردنیسال م

 انداخته بود یباحال يها یورو فرش ها رنگ رنگ خوردیم ینیتزئ يها

 اند؟ ییکجا نایبدونم ا دیمن با:صدف

 خب برو بپرس...اند ییکجا نایا یپرسیم یه میامد یاز وقت يصدف مخم رو خورد يوا_

 شهینه بابا روم نم:صدف

 اصال بلند زبان:یهل

 چپ چپ به هلما نگاه کرد صدف

 رمیخب خوردم م_

 امیمنم م:صدف

 بود يدختر هیجلو  رفتم

_hi…can I ask a Question  

 ؟Yes: دختره

 تو حرفم دیصدف بز پر نیدفعه ا هی

Where are you from? صدف: 

 china:دختره

  welcome to iran: صدف

 tnx: دختره
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باهاشون  میبر ایب گفتیم یدر عوض همل ه یمال کجان ول نایا دیپرسینم یه گهیصدف راحت شد ود خالصه

 يبرا یول...دییاهل کجا دیپرسیم دیرسیهم م یبه هرک رهیبا ما عکس بگ ایتو باهش بگو ب ایب میریعکس بگ

 ...جاها امده بودن یلیاز خ...انگلستان...نیدن اهل چهاشون اهل اروپا بو يسر هیخودمم جالب بود 

مدرسه  يبار که امده بودم با بچه ها نیاول ادمهی...چاه گاو...من جالب بود يبرا شهیکه هم یبه قستم میدیرس

 کیراهرو تار هی میبود دهیداخل گرخ یرفت یهمه وقت مینیجا جن بب هی میبر دیخوایجا معلممون گفت م نیا

 میکه در قد یمحل:چاه گاو( دیتابیم بود ونورشون به باال نیزم يرو یکیکوچ يودراز که دورش فقط المپ ها

 خوردیاونجا اولش پله م میرفت)بردنیپشتشون بوده رو م يکه رو یاب يو مخزن ها کردنیگاوها از اونجا عبور م

ها داخلش رو  لهیم نیاز ب یتونستیم ین ولپله ها بود که روشو پوشونده بود نییهم پا یچاه هی نییپا رفتیوم

خوب داخلش رو  یشدم وداخلش رو نگاه کردم داخلش چراغ گذاشته بودن که بتون والتوش قبال اب بود د ینیبب

به گرفتن  میبا صدف وهلما شروع کرد...مردیافتاد داخلش حتما م ینفر م هیکه اگه  يبه قدر...قیعم...ینیبب

  میخواه صدامون زد که بر کیکه خانوم ن میاوردیادا در م یترسناك از خودمون وه يعکسا

 دیایب:هلما

نشده بود برش داشتم به  شیهوف خداروشکر طور...صدف راه افتاد امدم پشت سرشون برم که تبلتم افتاد وبا

همون ...هم زده بودمراحت شد حتما واقعا اون روز تو المیخ دمیصفحش نگاه کردم انعکاس صفحه خودم رو د

گشاد بود  یبه اندازه نلبک شبود پشت سرم چشما دهیکه چسب دمیصورت د هیلحضه تو انعکاس از بغل مغنعم 

هنوزم  رونیزدم وبا دور رفتم سمت پله ها وبا دو از اونجا زدم ب غیج... کردیداشت از تو انعکاس منو نگاه م

 نفر هیکه خوردم به  زدیم هیتادرثان100قلبم دمیدویداشتم م

 ؟يمگه کور...اخ:هلما

 ...هل...ل...ه_

 دیشده الما؟رنگت شده سف یچ:صدف

 ...هل...اون...اون_

 يریمیم يشده خره؟دار یچ:هلما

 جا...اون_

 ...بودم دهیحرف بزنم گرخ تونستمینم اصال
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گرفت وداد دستم تا  وهیاب م هیها هم کم کم امدن معلممون هم نگارن شده بود اخرشم صدف رفت برام  بچه

 ریهمشون خشکشون زد بعد زدن ز هیثان هیاولش ...دمید یکردم چ فیبراشون تعر...دنیلرزیبخورم دستام م

 خنده

 يشد یاالتیحتما خ...خنگول:هلما

 ...کتابارو نینخون ا میچند بار گفت:صدف

 واضح یلیخ...دمشیمن د یول_

 ت؟یاز تو انعکاس گوش:هلما

 اره از تو انعکاس دمشیمن د...یحاال هر چ یول...تبلت_

 فکر کنم افتاب زده به کلت میپاشو بر...پاشو:هلما

اون با اون ...مطمئن بودم دمیکه د يزیمن از چ یول...دنیوبه حرفام خند...چکدومشونیه...باورم نکردن اونا

پشت کلم ومثل من بود  دهیکه کامال چسب دمیگندش به من زل زده بود من فقط نصف صورتشو د يچشما

لحضه بهش فکر  هی...(کنهیم خیتنم رو س يفکر کرمدن بهش موها...کردیداشت به صفحه تبلت نگاه م

 ياونم با چشما کنهینگاه م وترتونیاز پشت سر شما االن داره به صفحه کامپ يفاصله ا چیبدون ه یکی...دیکن

  الریها میوخالصه اخرش رفت دمینفهم یچیه از گردش اون روز)بده نه؟...گشاد شدن یبزرگ که اندازه نلبک

 د؟یخوریم یشما چ:صدف

 يمن فرانسو_

 ؟یهل یتوچ...عه منم:صدف

 گهید يمنم فراسو:هلما

 مدرسه  میبا نوشابه داد وما برگشت يسفارش سه تا فرانسو صدف

 بهش فکر نکن الیخیب:هلما

 کنمیم یسع_

 خوردنیرو م چاشونیمعلممون رفت زنگ اخرم بود همه ساکت داشتن ساندو میجامون نشست سر

 دیحاضر50ببرتون به دهه  خوامیم...خب:هلما

خوردن با  نیگذاشت همه رفتن تو فاز ح یمیاهنگ قد هیرو برداشت و شیانگار شارژشده بودن هلما گوش همه

 دادنیوقر م خونندنیاهنگم م
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 به سرعت برق وباد میبزن بر_

 نجایاز ا میرب بزن

 دادیعشقه وداد وب میبر بزن

 نجایاز ا میبر بزن

 نجایاز ا میبزن بر...نجایاز ا میبر بزن

 رمیدوباره گوشه گ...عشق دوباره

 رمیبس دوباره سر بز نویهم

 پنهون بشم شهینم

 دلم رو شده دست

 یتا نگ میبر بزن

 ترسو شده یطفلک

 به سرعت برق و باد میبر بزن

 نجایاز ا میبر بزن

 دادیعشقه وداد وب میبر بزن

 نجایاز ا میبر بزن

 بادا باد میبر بزن

 نجایاز ا میبر بزن

 نجایاز ا میبر بزن

طمع  شهیبنظرم مثل هم چهیساندو خوردمیهمه خورده بودن امده بودن وسط کالس من هنوز داشتم م حاال

سرم رو به بچه ها گرم کردم که با اهنگ قر  شسیمثل هم گفتنیصدف وهلما م یخودشو نداشت ول یعال

 بزار گهید یچ هی یهل:تو کالس سمانه دادنیم

 60برمتون به دهه یحاال م...باشه:یهل

 کرد یهل هلشون بلند شد هلما اهنگو پل همه

 یدلم زیتو عز...یدلم زیتو عز_

 یدلم زیعز تو
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رو نصفه  چمین تو کالس ما منم ساندوهم که درس نداشتن امده بود ییرفت هوا حاال کالسا غشونیج همه

 انداختم دور ونشستم سر جام وشروع کردم به دست زدن شویخوردم وبق

 نمینازن يگل من ا_

 یدلم زیعز...یدلم زیعز تو

 یدلم زیعز تو

 دادنیوقر م خوندنیبا اهنگه م همه

 شبنم نهیرو چشات نش_

 یدلم زیعز...یزدلمیعز تو

 یدلم زیتوعز

 شهر چشات يتو گردمیدربدر م من

 کوچه خاطرات تو

 نگات نهیشیتو قاب پنجره م امیم تا

 برات رمیمیم یراست

 دهیرو هرکس که ند تو

 دهیرو شن تیکه خوب بس

 تحمل یب اسیتو  يا

 تر از گل فیتو ضر تن

 یدلم زیعز...یدلم زیعز تو

 یدلم زیعز تو

 ..الالال..الالال...الالال

 گل پونه...دونه دونه

 موهات يبه رو زمیریم

 میگل مر...دسته  دسته

 قدم هات يجا زمیریم

 شدن میزنگ همه رو به خودش اورد همه بند وبساطشون رو جمع کردن وج يصدا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا B_کمند  – یچشم برزخ

wWw.98iA.Com ٣١ 

 یهمگ يتا امتحانا با:هلما

 نمتونیبیم گهیتو مدرسه د...اوه اوه اوه:صدف

 يتا ها يبا_

 ...میرفت همه

*** 

 خونه رو باز کردم ورفتم داخل در

 من امدم...مامان_

 رفتم تو اشپز خونه ومدین ییصدا چیه یول

 مامان_

 برگشت سمتم نیدستشو گذاشت رو قلبش وبا ه مامان

 ...مامان امروز چه يسالم وا_

 !!!!!!!!!!!!يمنو سکته بد يخوایم وونهیدختره د:مامان

چه بزرگ  ایو کیسر مسائل کوچ چوقتیشدم ه رهیکه زد حرفم رو قورت دادم وبا بهت به مامان خ يداد با

 زدیسرم داد نم

 ...مامان_

 نمیچشمم دور شوبب ياز جلو!!!!مامانو زهر:مامان

 ...انقدر که خوابم برد...کردن هیسمت اتاقم افتادم رو تخت وشروع کردم به گر دمیدو هیگر با

......... 

 ادمیسه رو تختم بودم تازه مدر يبا لباسا کردیچشمام ذوق ذوق م کردیباز کردم سرم درد م چشمامو

لباسامو عوض کردم ورفتم ...بود کیبلند شدم اتاق تار...نطوریارسامم هم...مامان نبود گهیمامان د...امروز...امد

خونه نبود همه  چکسیه نییامد رفتم پا ینم نییاز پا ییصدا چیچشمام پف کرده بود ه...ییسمت دستشو

 بابا رو گرفتم شماره...نبود یکس یاتاقارو چک کردم ول

 الو بابا_

 کوچولو؟ یبله قل:بابا

 شکر بابا هنوز بابا بود خدارو
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 د؟ییبابا من تنهام شما کجا_

 ؟ییعه؟تنها:بابا

 ستیاره مامان ن_

 امیاالن م سایوا:بابا

بابا هم تعجب شده  يبعد تلفن امد وشماره مامانو گرفت منم براش گفتم امروز مامان دعوام کرد برا قهیدودق بابا

 نجوریمامان امد خونه ا...دوستم داشت یلیمامان خ شتریاز همه ب...دوستم نداشت مامان وبابا وارسام یهرک...بود 

نکرده وبهم نگفته مامان  داریکرد که چرا منو از خواب ب بحثکه معلوم بود رفته بود به خاله سر بزنه بابا باهاش 

شدهم که به بابا زنگ  مونیپش یلیومن از کارم خ...صه اون شب دعوا شدخال...گفت خاله حالش بد شده بود

کرد ورفت تو اتاقش بابا  یسالم هیبود  یداغون امد خونه معلوم بود دعوا کرده لباساش خاک افهیزدم ارسامم با ق

بابا منو  اددیداد وب يامد وبعدش صدا یشق ياز رفتن بابا نگذشته بود که صدا قهیدودق...چشه نهیبب رهیگفت م

 تو اتاق ارسام میدیمامان زود دو

 شده؟ یچ:مامان

 ارسام قرمز بود معلوم بود بابا زده تو گوشش صورت

 کردم دایپ یتو اتاق گل پسرت چ نیشد؟؟؟بب یشده؟؟؟چ یچ:بابا

 مامان يانداخت جلو گاریپاکت س هیو

 نینه نه ا...شناختمشیمن خوب م...امکان نداشت...ارسام...نطوریمنم ه کردیبهت زده به ارسام نگاه م مامان

 يمن جلو یکنه ارومش کنه ول یمامانم پشتش رفت که سع رونیاز اتاق زد ب تیبابا با عصبان...امکان نداره

 ...بود نییپا سرش نیکه خورده افتاده زم یلیبودم معلوم بود از شدت س ساهدیارسام وا

 ...ارس_

 ...تو اتاق من یگذاشت نویتو ا دمینکش گاریمن س...دونمیم...ش کار توعههم!!!!!خفه شو:ارسام

 دادمیگوش م گفتیکه م يزایبهت به چ با

 ...اش يارسام دار_

 !!!!رونیاز اتاقم برو ب!!!!!گفتم خفه شو:ارسام

 هیگر تونستمینم یحت...کرد ودرو با شدت بست رونمیکه زد دو قدم رفتم عقب بلند شد امد هلم داد وب يداد

در ...ومدیمامان وبابا م يدعوا يصدا...رفتم سمت اتاقم دمشونیکشیم نیزم يکه رو ییاروم با قدم ها...کنم
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 کیپارك نزد هی...امد ینم ییصدا گهیحاال د...رفتم تو تراس ودر تراسم بستم...اتاقو بستم صداها کمتر شد

سالم بود 9اون موقع من همش... میکردیم يبازداخلش و میرفتیم میکه بود کتریخونمون بود که منو ارسام کوچ

وارسامم دنبالم تو پارك بابا ومامانم  دمیدویمن داشتم م...چشمم زنده شدن يخاطرات جلو...نطوریارسامم هم

من داشتم ...ارسام امد سمتم....نیکه من محکم خوردم زم کردیوبه ما نگاه م دنهمون گرفته بو يعاشقونه دستا

 کردمیم هیگر

 ...ينکن خواهر هیگر:ارسام

 سوختیزخم شده بود وم زانوم

 شمایمن ناراحت م یکن هیاگه گر:ارسام

 کردمیهنوز هق هق م یرو مهار کنم ول میکردم گر یسع

 ؟یخوشحال...خندمیم...من...یوقت...تو...یعنی_

 اره:ارسام

 کدفعه؟چرا؟یچرا ...شد؟ یپس چ...بود یخوب ياون روزا چه روزا....وبغلش کردم  دمیلبخند بهم زد منم خند هیو

*** 

من  نکهیقبل ا... رفتیارسامم هم صبحا زودتر م رفتمیوکسل سر جلسه م خوندمیکم م دیامتحانا از راه رس روز

 شم داریب

*** 

 دنیپرسیهلما وصدف مدام حالمو ازم م...زدمیحرف نم ادیبا بچه هام ز یاون روز من حت... دیامتحان رس نیاخر

هاشونم برام جذاب  یشوخ گهید یول زدنیباهم حرف م یبا شوخ ياونا از هر در...خوبم گفتمین فقط مم...یول

 هیسخت بود متره هم بود  کمی...کردمسر جامون به سواال نگاه  میبرگه هارو بهمون دادن ومانشست...نبود

کرده بودم  ریگ شیکینصف سواال روجواب داده بودم تو  کردمیداشتم فکر م...اسون تر یول یاضیمثل ر ییجورا

 جادیوسوزش ا يحس درد بد هی میشونیبرخورد ناخونم باپ نیوخواستم بخارونم اول میشونیدستم رو بردم سمت پ

دور نبود دستم ور  چکسیه دیحرکت از د نیتکون خورد ا میصندل کمیو لرزمکرد که باعث شد از شدتت درد ب

 سرم يمراقب امتحان امد باال میگرفتم به پبشون

 حالت خوبه؟_

 سرم فقط درد گرفت کدفعهی...من خوبم...ام_
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 سراغت؟ انیبگم ب...يخواینم یمطمئن_

 ممنون...نه من خوبم_

که منظورم ...لبخند هیبهش زدم و هچشمکیشده؟منم  یکه چ کردیبهم اشاره م یرفت هلما با چشم ه واون

لحضه حس  هیدوباره سرم روبرگردوندم سمت برگه امتحان وبه سوال نگاه کردم ...ستین يبود که طور نیا

نوشته  یول...نگاه کردم وبارهتکون دادم وچند بار پلک زدم ود کمیسرم رو ...خورنیکردم نوشته ها دارن تکون م

ودوباره به  دمیکش قینفس عم هیسرم رو گرفتم باال ...کردنیخودشون حرکت م يوبرا...خوردنیداشتن تکون م

جابه جا شدن وباهم  عیسر یلیکه کلمات خ سمیخواستم بنو...درست سر جاش بود زیهمه چ...برگه نگاه کردم 

متوجه شدم همه زوم کردن روم ...عقب  دمیکش کمیدم خودمو یترس)ییتو مال ما(دادن لیجلمه رو تشک هی

دستمو  یکیبرداشتم خواستم برم که  فمویک...رونیبلند شدم برگم رو دادم ورفتم ب کننیودارن با تعجب نگام م

 دیکش

 هلما؟_

 ؟یشده؟تو خوب یچ...الما:هلما

 اره...ا_

 ایب...یگیدروغ م ينه دار:هلما

 دیمدرسه رو چمنا نشست ودستمو کش کینزد یپارک هیسمت  رفتیمدرسه داشت م رونیوبردم ب دیکش دستمو

 نمیکه بش

 شنومیخب؟م:هلما

 ؟یکنیباور نم_

 باور کنم کنمیم یسع:هلما

 ...خب لیخ_

که البته  نیساله به اسم ژاکل30زن هیگفتم واز اون کتابا که ارسام از  نامیاز تمر زیکردم به گفتن همه چ شروع

 از دعوا ها واز خون دماغ شدنم واز همه براش گفتم...براش گفتم روزهیاز سنگ ف رهیگیم ستین شیاسم واقع

 ...نیهم_

 ...الما يکرد کاریتو چ...نکهیمنظور ا...واو:هلما

 ناست؟یهمش مال تمر یگیتو م یعنی_
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 همون زنه شیپ يبر دیبا...اره:هلما

 ارسام با اون در ارتباطه دمشیبار از دور د هینرفتم فقط  ششیمن تاحاال پ_

 ؟يخب ادرسش و که بلد:هلما

 اره_

 میپاشو تا بر:هلما

 مدرسه؟ يبا لباسا_

 ؟یاوک... امیه لباساتو عوض کن ادرس روبرام اس کن تا ببرو خون...نبود ادمیاه :هلما

 یاوک_

سالم اروم دادم مامانم اروم جواب داد ارسامم هنوز از امتحان برنگشته بود رفتم تو اتاقم  هی...رفتم خونه يتند

امدم  نطوریهلما هم کنمینم شمیارا یبا شال مشک یبا شلوار مشک دمیپوش یمانتو مشک هیصبح بود 10ساعت

 رونیب

 پارك رمیمن با دوستام م_

 به سالمت:مامان

محله  هیاس کردم وخودم رفتم اونجا  یهل يادرسم برا رونیراه افتادم رفتم ب...دمیمن شن یاروم گفت ول یلیخ

 هلما امد یمیقد

 نجاست؟یا:یهل

 اره_

 میخب بر:یهل

 به در زدن میوشروع کرد میسادیدر خونه وا يجلو

 امدم بابا چخبرته؟_

 هیبود و دهیدماغش کش ریداغون که رژلبش رو تا ز افهیبا ق یزن هیدر بازشد و میلما با تعجب بهم نگاه کرده منو

 دیجویکه با دهن باز ادامس م یدر حال رونیامد ب ینیبب شدیبود که خط شورتش م دهیساپرت تنگ بنفش پوش

 بله؟:گفت

 میکار داشت نیبا خانم ژاکل دیببخش...ام_

 خودمم امرتون؟:منو هلما انداخت وگفت یینگاه به سرتا پا هی
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 رهیگیمن خواهرارسامم همون که کتابارو ازتون م دیببخش_

 زد وخوشحال شد یچشماش برق کدفعهی

 نشناختم دیتو ببخش دییبفرما:نیژاکل

 شدیم دایپ یبگ یهرچ اطشیبود تو ح فیداخل خونش فوق العاده کث میرفت دیدر رفت کنار ما باترد يجلو واز

 سادیرو باز کردم وکنار وا ياونجا بود خالصه در ورود ونیچند تا قل اطیماهواره له ولورده افتاده بود تو ح شیپ

 بود ظیغل یلیخ ششینگاه کردم موهاش مش کرده بود وارا هیبهش  میتا ما بر

بود  رایهمه جا دکور قرمز مث خونه فالگ نیرو زم فتهیتو کم مونده بود دهنم ب میتاپ قرمزم هم تنش بود رفت هی

هم  يشمع قرمز وسط بود چراغ کم نور قرمز هیگرفته بود و يگرد وسط بود که دورش پارچه طور زیم هی

 روشن بود با تعجب به هلما نگاه کردم اونم کپ کرده بود

 لطفا دیبشن دیستادیچرا ا:نیژاکل

برامون شربت  نیژاکل زیدورم میبا هلما نشست...لطفا؟...ه االننه ب دادینه به اون اول که داشت قورتمون م...وا

 اورد

 ...ممنون _

 نشستم خودشم

 الما؟...ادیازم بر م یخب چه کمک:نیژاکل

 ؟یشناسیشما منو م_

 يکرد نیوبراش چند ساله تمر يریبگ ادیرو  یذهن خون...يدوست دار گهیم...گهیازت م یلیارسام خ:نیژاکل

 ...اره...اه_

 ؟يموفقم شد...خب:نیژاکل

 دیبودم شما کمکم کن دواریبرام افتاده ام ییاتفاقا يسر هی...راستش...ام_

 مثال؟ ییچه اتفاقا:نیژاکل

 رو گفتم یحال بهش همه چ نیاصال متعجب نبود با ا افشیق

 هیدعوا که نمک زندگ...فتهیاتفاق م يعاد یتو زندگ نایا...خب:نیژاکل

 ...گمیم نمیبیرو که م ییزایچ...گمیمن دعوا هارو نم...دینه نه منظورم رو متوجه نشد_

 ...تو ذهنت خسته هست... ستین يزیچ دمیم نانیمن بهت اطم:نیژاکل



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا B_کمند  – یچشم برزخ

wWw.98iA.Com ٣٧ 

 بود زیگذاشت رو دستم که رو م ودستشو

 یشیبعد ها خوشحال م...از اعتماد به من...بهم اعتماد کن ...یهم هست ییکه دختر قو نمیبیم:نیژاکل

 ممنون...ام_

 رونیب دمیاروم کش ودستمو

 ست؟ین یسوال گهید...خب:نیژاکل

 ...بهتره که ما...نه_

 رم؟یفال قهوه براتون نگ هی دیهست نجایچرا تا ا:نیژاکل

 میبر دیما با...راستش مامانم خونه منتظره_

 زدینم یاز اولش که ساکت بود وحرف هلما

 میدیکش قینفس عم هیدوتامو ن میدور شد کمیتا دم در بدرقمون کرد تا  رونیب میورفت میشد بلند

 بود یچه مدل گهید نیا...واو:هلما

 مدل داغون_

 ذره از حرفاشو باور نکردم کیمن که :هلما

 منم_

*** 

 دختر بچه امد جلو مون هیسر کوچه  میرفتیم میداشت

 سالم_

 سالم کوچولو؟:هلما

 مشکلتون يبرا ششیپ دیایعمو گفته بهتون بگم ب:بهمون کرد وگفت ینگاه هی دختره

 میهلما با تعجب بهم نگاه کرد منو

 زم؟یخونه عموت کجاست عز:هلما

در باز بود دوتا تقه ...در خونه میورفت منو هلما رفت دیکوچه اشاره کرد ودو ياز خونه ها یکیبا دستش به  دختره

 تو دخترم ایب:امد یمرد مسن يصدا...زدم به در 

 اطشیح...نشسته بود اطیتخت تو ح هیوبلند رو  دیسف يها شیبا ر رمردیپ هیداخل  میورفت میاروم هل داد درو

 خوشش امده  اطیهلما که معلوم بود از ح یحوض خوشکل با چند تا ماه هیپر گل وگلودن بود و
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 ...شما دیببخش...سالم_

 نجایا دیایبله من از نسترن کوچولو خواستم به شما بگه ب:دیحرفم رو بر رمردیپ

 د؟یدونیشما از کجا مشکل ما رو م یول:هلما

 اون دختره ساحره مگه نه؟ شیپ دیشما رفته بود:رمردیپ

 ساحره؟_

 یصورت مهربون میشونیتخت بلند شد وامد سمت من وبا دقت به چشمام نگاه کرد وبعد به پ ياز رو اون

 باعث شد بهش اعتماد کنم نیهم دیشا...داشت

 ...که اون باز شده نمیبیم...اه:رمردیپ

 باز شده؟ ی؟چیچ_

که توش  یبود که مال اون فصل ییها وهیظرف پر م هیپشتشو کرد ورفت دوباره رو تخت نشست رو تخت  اون

 کردیها نگاه م وهیشد داشت با بهت به م هیهلما متوجه قوض...دنیرسیها تازه وابدار بنظر م وهیم...نبود میبود

 میونشست میما هم رفت میبشن میایبه تخت کرد وبه ماگفت که ب ياشاره ا رمردهیپ

باز شده  یچ یدونیتو نم...ودوم جواب سوالت...زننیهمه منو عمو صدا م نجایعمو ا دیاول همه به من بگ:رمردیپ

 الما...تو رو طمع خودش کرده...اون ساحره با دروغ به تو ...درسته؟

 ...شما اسم منو...شما_

 ستت که االن کنارتهراجب دو یحت دونمیراجب تو م زایچ یلیمن خ:عمو

 کردینگاه م رمردهیهلما نگاه کردم با تعجب داشت به پ به

ساده تر از دوتا  یچه کس...اون تو وبرادرت رو خام کرد...يجادوگر گوش داد هیبه حرف ...دخترم...تو :عمو

 ...که طعمه کنه ارهیب ریگ تونستینوجون م

 ...شمیمن متوجه نم...من_

 کنهیکار م یسعال يبرا...شناسنشیم نیاون زن که االن همه به اسم ژاکل:عمو

 ؟یسعال:هلما

 جن ساحره...جنه کیاون ...ستیانسان ن کی یسعال:عمو

گفتهاند  یبرخ. آموزند یکه با آنها رابطه دارند سحرم ثیخب يجنها ساحر و جادوگرند و به انسانها نیا: یسعال(

 یاوقات گرگها آنها را شکار کرده وم یو گاه کنندیداده و از راهشان منحرف م بینوع جنها انسانها را فر نیا
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ص  60بحار ج . (دهدیاو را نجات نم یکس یدهد ولیمرا نجات م یچه کس: دیگویزده و م ادیفر زیخورد و آنها ن

125( 

 جن؟...ج_

تا انسان ...کنهیاموزه واونا رو بنده خودش م یوبه اونا سحر م رهیم ثیخب يانسان ها شیبه پ یدرسته سعال:عمو

 ...هارو گمراه کنه

 ..من...من یول_

 ...اون به حرفم گوش نداد یمتاسفانه به برادرتم گفتم ول... ياون بود دیتو طعمه جد:عمو

 ه؟یباز شده اون چ يزیچ هی دییشما گفت...خب:هلما

چشم برزخ تو  ای...باز شدن آجنا يها نیدر اصل تمر...يکردیم یذهن خوان يکه تو برا ییها نیتمر:عمو

 شناستشیکه همه به اسم چشم سوم م...بوده

 باز نشده يزیچ نینه همچ...نه_

که موقع امتحان سراغم امده بود سوزش  يدو ابروم دوباره همون درد نیب میشونیانگشتشو زد وسط پ عمو

 اخ گفتم هیوسوزن سوزن شدم سرم رو گرفتم و

 چون من انگشتم رو زدم بهش...چشمت سوخت...يدید:عمو

 ...نینه ا...يوا_

 ه؟یچشم مگه چ نیخب حاال ا:هلما

تو ...باز باشه یچشم موقع نیا...هم دارن یبازشدن متفاوت يراه ها یول...دارن یهمه انسان ها چشم سوم:عمو

 ...ستیکه متعلق به مان يایدن...ینیروبب گهید يایدن هی یتونیم

 ...ونمنظورت:هلما

 هست کیموجودات ارگان يایاره منظورم دن:عمو

 ک؟یارگان_

 ...رنیگیتعلق م یوکالبد ذهن انیبله به دوسته جن:عمو

 کنم؟ کاریچ دیبستنش با يبرا_

 شهیبسته نم گهیاون د...متاسفم:نییرو انداخت پا عموسرش

 باشه یراه هی دیبا یول یچ:هلما
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 هاست یومخالف همه خوب یاخالق ریچشم سوم غ ایبستن آجنا  يتمام راه ها:عمو

 متوجهم_

 کردم کاریمن چ...نییرو انداختم پا سرم

 گتید ییچاکراه ها دیقبل از باز شدن آجنا با...یول...داشت يادیز يها یخوب...شدیاگه از راه درست باز م:عمو

 ارهیبرات فقط خطر رو م یبازشدن آجنا اونم بدون معلومات کاف...شدیباز م

 ه؟یچ..چاکرا:هلما

چشم ...ودادن اون رو دارن چاکراه هستن يانرژ افتیدر تیاز بدن انسان که قابل ییقسمت ها:عمو

 ششم هست يچاکرا...سوم

 ...فصل نیها اونم تو ا وهیم نیبپرسم ا شهیم یول...هیفوضول دونمیم دیببخش:هلما

 گهید يایاز دن...ارنیرو دوستانم برام م نایا:زد  يلبخند عمو

 نیبود به زم دهیکامال فکمون چسب گهیهلما د منو

 دمیعمو رو شن يکه صدا رفتمیمنم داشت م رونیهلما رفت ب میکرد یاون خدافظ با

 ...یزنیدوباره لبخند م يروز هی...یبش روزیجنگ پ نیوتو ا یاگه موفق بش...گوش کن الما:عمو

 رونیسرم رو تکون دادم وامدم ب جیگ

 گفت بهت؟ یچ:هلما

 ؟یچیه...هان_

 ...من يها یخوش انیپا...یعنی نیا...یزنیدوباره لبخند م يروز هی

کردم ورفت خونه خودشون منم رفتم سمت خونه  یراه ازم خدافظ يهلما راه افتادم سمت خونه اون تو با

 ...خودمون

.... 

 رو باز کردم در

 سالم_

 سالم:مامان



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا B_کمند  – یچشم برزخ

wWw.98iA.Com ٤١ 

بود دشک تختم پاره شده بود در کمدا باز  ختهیربهم  یهمه چ...خشکم زد...باال در اتاقم رو که باز کردم  رفتم

 یشیات یامد رفتم تو تراس همه گالم سوخته بودن ول یسوختن م يبود بو ختهیر نیبود همه لباسام رو زم

 رونیب رفتمشدم  یعصبان...دماغم ریدسمتمو گرفتم ز دادنیهم م يبد ينداشتن بو

 مامان ارسام کجاست؟_

 هخون ومدهیارسام هنوز ن:مامان

 اون بال رو سر اتاقم اورده؟ یک ؟پسیچ_

 وا کدوم بال:مامان

 دینیبب دیایب_

 امد باال در اتاقم رو باز کرد من پشتش بودم مامان

 گهیحتما کار پسرتونه د...يدید_

 برگشت سمت من مامان

با پدرت  دیبا شهینم ينجوریمعلوم هست چت شده؟ا...الما؟ هیهاچ يمسخره باز نیه؟ایحرفا چ نیا:مامان

 روان پزشک شیپ میصبحت کنم تو رو ببر

 حرف رفت برگشتم سمت اتاقم نیگفتن ا وبا

 ...شیپ نیببر دیاون پسر خلتون رو با_

بود دشکم سالم بود همه  افتادهین یاتفاق چیه...سر جاش بود یبه اتاق نگاه کردم همه چ...دیتو دهنم ماس حرف

 زدمینشستم نفس نفس م نیسرم رو گرفتم وهمونجا رو زم...م بودنسالم بود رفتم تو تراس گل ها همه سال یچ

 کردم کاریمن چ...کردم کاریمن چ_

 کیبه نظر ...شده بودم رهیخ واریبرگشته بودم خونه گوشه اتاق کز کرده بودم وبه د یناهار شده بود از وقت موقع

 بابا هم امده بودم نییظهره رفتم پا2ساعت دمیساعت رو نگاه کردم د یوقت یگذشته بود ول هیثان

 سالم بابا_

 سالم :بابا

ناهار ...ستیبابا ن....بابا هم گهید یعنی...یعنی...پس...ها کجا رفت؟ یپس خل دوم وشوخ...شد؟پسیچ ؟یچ

 ...و رفتم دمیلباس پوش نیواسه هم...بتونم چشمم رو ببندم دیبا رمردیاون پ شیبازم برم پ خواستیخوردم دلم م

 در خونشون بودم در زدم يجلو....
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 ه؟یک:عمو

 منم الما_

 باز شد در

 دخترم ییتو:عمو

 باهاتون صحبت کنم دیمن با...سالم_

*** 

 ...که تو خونه اتفاق افتاده بود رو بهش گفتم يزیومن همه چ مینشست اطیتخت تو ح رو

 پس اتفاق افتاده:عمو

 دیاطالعات بهم بد کمیحداقل ...دیممکنه کمکم کن...ندارم نهیزم نیدر ا یدانش چیمن ه...من_

 یکیزیتماس ف انیچشم ما ب يفرکانس به جلو رییبا تغ توننیتر از ماده هستن وم قیرق یموجودات...انیجن:عمو

دارن  يماد اءیبه اش ازین یزندگ ينه برا کنندیمصرف م يماد يبزنن اما نه غذا ایدست به اش یبرقرار کنند وحت

 يبدن انسان انرژ يکنند از چاکراها ریتسخ رو یواگر انسان کنندیم نیتام عتیطب قیشون رو از طر يا انرژاون

 رنیگیم

 خب؟_

 نوشتمیکاغذ برداشته بودم وهمش رو موبه مو م هی

جابه  عیسر تونندیم...دارن اریاخت...ندارن تیندارن خالق یهوش استدالل...عقل دارند...اونا تبعات عشق ندارن:عمو

ندارن صداهاو  يماریندارن ب يماد اءیبه اش ازین...فرکانس رییوتغ دنیشکل م رییتغ کنندیمثل م دیجا شند تول

 کنندیم دیتقل

 حالتم شد ریینماز صدام کنه عمو متوجه تغ يبرا خواستیبه مامان افتاد که م ادمی

 شده؟ يزیچ:عمو

 ...اون مامان نبود...یتو اتاقم وگفت موقع نماز نشده ولمامان امد  یشم ول داریموقع نماز ب خواستمیم...من_

 کار اونه..زها...حیصح:عمو

 زها؟_

 نشه داریکنه انسان موقع نماز ب يکار نکهیکار اون ا:عمو
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 دیگویو به او م زندیوقت نماز صبح سراغ انسان آمده و بر سر او و بالشش گره م طانیش نیا: جن رها ایزها (

و بانگ  جنباندیو بر گشته و دمش را م کندینشود بهصورت او بول م داریبخواب وقت نماز نشده است و اگر ب

 ))86ص  1محاسن ج . (آوردیبر م يشاد

 توننینم کاریبکنن وچ توننیم کاریچ گهید...شیبق...خب_

اونا ...ز عشق وعاطفه هستمال انسان ا یول واناتیهست مانند ح زهیوشهوت اونا در حد غر...به تسلط لیم:عمو

ودر اخر تولد ...ندارن ییبایبه ز لیتما...به دروغ دارن لیتما...حس حسادت ندارن...ندارن يابزار ساز تیقابل

 ...ومرگ دارن

 کنند؟ تیاذ کنندیم یاند؟چرا سع یاونا چ...یچ گهید...خب_

گروه ...که گروه اول هستن...بانان هستن یاونا هست یول...مثل نگهبانان...شندیم میاونا به هفت گروه تقس:عمو

گروه اول از ...بانان ریتسخ...طلسم بانان...جزابانان...حکمت بانان...جهت بانان...ازمون بانان...شنیم يبعد يها

به  گهید يکار ها یلیوخ یاحترام یوب نیتوه اندرخت يمثال شکستن شاخه ها...کنندیمراقبت م یجهان هست

 ...شهیاونا مربوط م

 ...یول دیبرگهاشو نکن ای دیدرخت رو نشکن يشاخه ها گنیبودم م دهیشن شهیهم_

 دروغه ها؟ يکردیفکر م:عمو

 ...يا_

انسان  شیازما لیتا از اونا برخورد داشته باشه اونا وسا100ممکنه با یحاال ازمون بانان که روزانه هر انسان:عمو

نفر به  هی یوقتا هم وقت یبعض رنیگیانسان ها در سر راه ما ها قرار م يفرد مانیازمودن ا يها هستن اونا برا

انسان جهت خودش  یگروه سوم که جهت بان ها بودن وقت... رندیگیاونا سر راهش قرار م رسهیم یغرور مذهب

ر واون رو مورد ازا رندیگینکرده باشه موجودات به نام جهت بانان در سر راهش قرار م میرو به سمت خدا تنظ

اون شخص  نکهیبدون ا کنندیاونا به صورت نامحسوس حمله م یکیزیبلکه نه بصورت ف دنیقرار م تیواذ

 ...متوجه باشد

 ندارن نه؟ ياریواو اونا واقعا قدرت اخت_

 ...دارند عقل هم دارن اریاشتباه نکن اونا قدرت اخت:عمو

 اوه درسته_
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رو انتخاب  یکه راه غلط ینقش دارند کس یاله شدن حکمت يهستن که در جار یحکمت بانان موجودات:عمو

 يبد جهینداشته باشه واون رو به نت یکه اون راه براش خوش کنندیم يوکار شندیکنه اونا سر راهش ظاهر م

 رسونندیم

 کنندیها رو اجرا م ياونا در هر صورت بد يوا_

 ...ماهست مانیتر از ا يقو یلیاونا خ مانیا...کنندیاونا به ما کمک م...نه در هر صورت:عمو

 ه؟یکارش چ...يخب گروه بد_

 شیجزابانان انرژ رهیقرار گ طانیهمون ش ای ینفسان يکه تحت هوا یهر انسان...جزابانان هستن يگروه بد:عمو

طلسم بانان هستن اونا کارشون فعال کردن  گهیگروه د دنیواون رو مورد شکنجه قرار م کنندیم افتیرو در

 شامل ساحره ها هستنکه ...طلسم ها هست

 کنهیبراشون کار م نیکه ژاکل ییمثل اونا_

 جادیا يبرا کنهیم رشونیهستن که تسخ یموجودات رام کسان نیبانان هستن ا ریگروه اخر تسخ...درسته:عمو

 جن ها از اتش بدون دود هست یدر کل ساختار بدن...کارها یلیوخ ییکارگشا,مزاحمت 

 اتش بدون دود؟_

 اره اونا از اتش بدون دود ساخته شدن:عمو

 د؟یگیرو به من م نایچرا ا...سوال هی_

 ممکنه یول...برهیزمان م...یباش يکمکت کنم قو خوامیم:عمو

 هست؟ رونیمثل من اون ب...بازم_

 فقط...تو هنوزم همونه يایدن...شدن مینگرفتن وتسل ادیهام  یلیگرفتن خ ادیاونام ...البته که هست دخترم:عمو

در  یول...شهیم یچشم سوم برات کمک خوب...موقش که برسه...ینیبیخودت م يایرو هم کنار دن يزایچ هی گهید

 ينه ماد یازش استفاده کن دیبا يمعنو يراه ها

 کنهیم کاریچ گهید دنیبجز د...چشم نیا....اوهوم_

 آجنا به چه معناست؟ یدونیم...یذهن خوان:عمو

 نه_

برو وبرگشت  یکه از طرف چشم سوم تو صادر بشه ب ییدستور ها...دستور دادن وامر کردنه يآجنا به معنا:عمو

 رهیتسخ ندهیفرا کی نیا...شهیم رفتهیپذ
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 دستور بدم ؟ تونمیمن م یعنیاوه پس _

البته که تو ...باشه يقو یوقت یول نهیبیونم نهیبیاون هنوز تار م...فهیچشمت فوق العاده ضع...نه االن نه:عمو

 یوپا پس نکش یباش يقو دیبرسونن با بیتا اون موقع ممکنه بهت اس یول يدیتور مدس

 چشمو دارن؟ نیهمه ا_

 شهیمدت بسته م هیبعد  یول...چشمش بازه ادیم ایبه دن ینوزاد وقت...ستیمال همه باز ن یول...اره همه:عمو

 ...شهیباز م قهیچند دق يچشم برا کنهیم یعیطب مانیکه زا یزن نطوریهم

 ...هوف_

 نه؟ یترسیم:عمو

 ترسمیدروغ چرا اره م...اره_

 يریگیم ادی زویبه موقع همه چ...نگران نباش:عمو

 بود5ساعت نگاه کردم  به

 ام؟یبازم ب شهیم یول...برم گهیمن د_

 يایبازم ب یتونیم شهیالبته که م:عمو

 ممنون_

 ...ورفتم سمت خونه رونیب امدم

*** 

کردم ورفتم تو  یحوصله پوف یب...کردنیامد مامان وبابا داشتن دعوا م یدعوا م يخونه رو باز کردم صدا در

 بود برش داشتم محکم گرفتم تو مشتم روزهیدوال شدم سنگ ف...يزیچ هیرفتم تو تراس پام رفت رو ...اتاقم

 ...تو بود ریهمش تقص_

روتخته با وحشت عقب عقب سنگه  دمیکه د نمیبرگشتم تو اتاقم خواستم رو تخت بش...پرتش کردم ومحکم

 ...واریرفتم ودستمو گذاشتم رو دهنم پشتم خورد به د

 یکیکه خوردم به  رونیدر اتاقو باز کردم ورفتم ب عیسر

 چشم کورتو باز کن:ارسام

 ریتقص...منه ریتقص...منه ریهمش تقص...شدیم دینبا ينطوریا...رو مبل نشستم حالیوب نییرفتم پا...ورفت

 ومدیحرف نزدم شام هم خودم تنها خوردم مامان اتاقشو از بابا جدا کرده بود ارسامم ن چکسیه اون شب با...منه
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سنگو از رو تختم برداشتم وگذاشتم تو کمد ...ورفتم تو اتاقم...لقمه گرفتم وخوردم ریخودم نون پن يخودمم برا

 ...دمیدرشم قفل کردم وخواب

 ززززززززززززز

 زززززززز

 سسسسسسسسسس

امد؟نشستم سر جام هوا  یاصال از کجا م...مثل...امد چشمامو باز کردم صدا مثل  یکه م یبیعج يصدا با

مثل سسسس که واضح  زیر ییصدا هیو دنیلرزیتو گلدون ها داشتن م يبود برگشتم سمت تراس گال کیتار

 ...شدنصدا ها کم کم واضح ...زدیقلبم تو دهنم م کردمیداشتم سکته م...اوردنینبود در م

 ...توعه ریهمش تقص..توعه ریهمش تقص...توعه ریهمش تقص...توعه ریهمش تقص_

 خوامینم یول...تونستمینم...کردمیتو بالشت خفه م غامویکردن ج هیرو کلم وشروع کردم به گر دمیرو کش پتو

 ...رو یزندگ نیا خوامینم...رمیمیدارم م...یلعنت ترسمیمن م...ترسمیم یول...بشم میتسل

*** 

نشده  يزیهنوز چ...رونیب امیپتو ب ریبودم که بخوام از ز یخسته تر از اون...باز کردم هوا روشن شده بود چشمامو

 يغایبخاطر ج...سوختیگلوم م...به خودم دادم ونشستم یباالخره تکون...بود ومن خسته شده بودم

 بپرم هوا زنگ خورد باعث شد میگوش... ادیز هیچشمام پف کرده بود بخاطر گر...شبید

 الو؟_

 ؟ییتو...الما؟:هلما

 اره خودمم_

 ...صدات:هلما

 ؟یداشت کارمیچ...من خوبم_

 نه؟ گهید یهست میریرو بگ پلمیهمون گرفتن د ای یلیجشن فارق التحص میبر میخوایراستش م:هلما

 ...من دونمینم_

ساله  کی نامهیگواه لیبا برگه اشتغال به تحص...شد یحدس بزن چ یراست...کشمتیکه م يارینه ن:هلما

 ...نمیبا ماش...دنبالم  امیم سایوا...امتحانم دادم قبول شدم...گرفتم
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ها نگاه  نهیبه ا گهید ییبعد صبحت با هلما بلند شدم رفتم تو دستشو...خوشحال بود و ذوق داشت  چقدر

رفتم  رونیامدم ب ییدستشو از...دمیترسیم دمیشا...روزم رو خراب کنم خواستمینم دیشا...چرا دونمینم... کردمینم

صبحونه  ایناهار  ییامد تنها ینم ادمی چوقتیه...زهر خند زدم هیگفت صبحونه خورده بودن  شهیهمه م نییپا

 ختمیر ریش وانیل هیخودم  يبرا...کنمیکارو م نیا ییاالن دو وعده هست که دارم تنها یول...شام خورده باشم ای

 ریقلپ ش هیخواستم ...غذا ها فاسد شدن کردمیحس م...بود ایمزه دن نیبنظر افتضاح تر...وگردو خوردم  ریبا پن

ظاهر زدن  يشتریب يکم کم حبابا...با دقت نگاه کردم...حباب روش ظاهر شد هی ردمبخورم که احساس ک

چشم بود داشت بهم نگاه  هیتکون دادم برگشت  کمی وانویل...رنگ بود دیسف ریش يامد رو يگرد هی کدفعهی

 دمیمحکمم کش غیج هیول کردم افتاد شکست  وانویتکون خورد با سرعت ل کردیم

 ؟یزنیم غیشد؟چرا ج یچ:مامان

 ...ن...ماما...مامم_

  چت شده؟حرف بزن؟:مامان

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

*** 

خوردم رو باال اوردم حس  یوهر چ ییاشاره کردم بعد با سرعت رفتم تو دستشو نیزم يشکسته رو وانیل به

داشت منو ...اون تکون خورد...واقعا چندش بود...چشم بود هیخورده بودم که توش  يریقلپ از ش هیمن  نکهیا

 کردیم زیتم نویوزم کردیبرگشتم تو اشپزخونه مامان داشت غرغر م...کردینگاه م

 ؟يدیند يزیمامان چ_

 ؟یمثال چ...رینخ:مامان

 ...بیعج...زیچ...هی_

 ...رینخ:مامان

 ...شمیم وونهیدارم د دیشا...هست یوونگیاز د یمراحل هی نایا دمیشا...تو هال برگشتم

*** 
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زنگ خورد  میرنگ گوش یمشک یوکفش اسپرت زرشک یبا شال زرشک یبا شلوار مشک دمیپوش یمانتو مشک هی

 نییامده دنبالم رفتم پا یهل دادیکه نشون م

 با دوستام جشن گرفتن رونیب رمیمن دارم م_

 بسالمت:مامان

 ...رونیبرم ب ادیمن ز زاشتنیقبال نم...مراقب خودت باش نه ن؟نهیهم

*** 

رو زدم  ینقاب خوشحال نیدوستامو ناراحت کنم واسه هم خوامینم...بود باز کردم ينقره ا 206که  نشویماش در

 ...به صورتم

 يبده بز ینیریش...مبارك نیماش... یسالم هل_

 دمیهم م ینیریش...یمرس...سالم کیعل:اهلم

 یلیچشماش خ يسبز وقهوه ا يدختر فوق العاده بوره با چشما هیهلما ...میگذاشت رو گاز ودبرو که رفت پاشو

 يموها شهیمن هم یتو بور تره ول يموها گنیهمه م شهیهم یداره موهاش بوره ول یخوشگله وجذبه خاص

وکفش  یمشک یشلوار لوله تفنگ با يبود با شال قهوه ا دهیپوش یمانتو مشک هیهلما ...نمیبیم يخودم رو قهوه ا

عقب  دیوپر رونیب دیدر خونه صدف ترمز کرد همون موقع صدف پر يبعد جلو قهیدو دق...يقهوه ا یعروسک

 نیماش

 یمبارك هل یراست...نیکرد ریسالم چرا د:صدف

 وممنون صدك...خانوم بود نیا ریتقص:هلما

 مرض صدبار نگفتم بهم نگو صدك:صدف

 صدك؟_

 هوم؟:صدف

 بود خوردمش_

 خنده صدفم قاط زد ریز میهلما زد با

 از اون موضوع چخبر؟ یراست:هلما

 ...کدوم موضوع...یهل...ام_

 نفهمه يزیکه صدف چ کردمیاشاره م بهش
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 اشاره نکن بهش گفتم یالک:هلما

 واقعا؟_

 ییمعنا...به تمام...وونهید...هی...تو :صدف

 دونمیم_

 ستین یکار هرکس یکه ذهن خوان يفکر نکرد نیواقعا به ا:صدف

 باشه يانقدرام جد کردمیمن فکر نم نیبب_

 ...یپس فکر م دیببخش:صدف

 اول همه اهنگ...میبه جشنمون برس دیاهههه بس بابا بزار:هلما

 کدوم دهه؟ مونیبر يخوایباز م:میصدف باهم گفت منو

 60دهه میریم...دیکمربنداتون رو ببن...شد حرف حساب نیا...اه:هلما

 :وروشنش کرد نیلبخند زدم هلما دستشو برد سمت ضبط ماش هی

 افتاب لبه بومه_

 کارش تمومه روز

 تنگه غروبه ولک

 بندر شلوغه  لب

 ابه يرو دیخورش

 که بخوابه خوادینم

 دختر بندر يمو

 ابه يتو شونیپر

 درس بذار یچ هیا باب يبریابرومون رو م یهل...اه_

 بردم سمت ضبط واهنگو رد کردم درست

 عاشق تر از قبلم_

 شمیتو پ بمون

 شمیر از چشات هر گز اروم نم دو

 شدن خوبه اگه عشق تو باشه عاشق
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 از هم نپاشه امیتو دن ینزار تا ب تنهام

 از هم نپاشه امیتو دن ینزار تا ب تنهام

 تونمیمن نگذر نم از

 وابستس به تو جونم چون

 به نفسهاتو محتاجم

 دور از دستات تو زندونم اخه

*** 

 چه خبرته یدونینم یه

 ، ستمیتو ن يکه جا ،منيبر ينفره بگم ،حق دار هیحرفامو  تونمینم

 ، ستمیمال تو ن گهیکه من د یکنیفکر م يدار

 قبل باز گشت ، يبه روزا یچشمارو بستو باز کردو به راحت شدیم کاش

 ، ینبودو نه جر رو بحث ي، قصه ا یدردو رنج چیکنار هم بدون ه ماها

 هیچ

 باورش سخته؟ یبهم بگ يخوایم

 هیک

 که کنار تو تا اخرش نشسته اون

 به تو کهی، مثه نفس نزد ونتهیکه د اون

 عمر هی نهیبا تو بودن درداشو تسک گهی،م

*** 

 دور شمیغرق تو م یاگر باش میهست

 شمیچشات هرگز اروم نم از

 دمیام يغم دلم دوره اخه تو از

 محاله تیدور گهید

 دمیجونمو م واسط

 تونمیمن نگذر نم از



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا B_کمند  – یچشم برزخ

wWw.98iA.Com ٥١ 

 وابستس به تو جونم چون

 به نفسهاتو محتاجم

 دور از دستات تو زندونم اخه

 تو حس میاهنگ رو قطع کرد همه رفته بود هلما

 جشنمونه هاامروز  یبابا ناسالمت...زدهیامدم س ایبابا منو بگو با ک دیریبم:هلما

 اره بابا_

 میپس برو تا بر...اهان:یهل

 میبر میخوایاول کجا م:صدف

 اونجا میریم میوقت گرفتن دار یواال بروبچ عکاس:هلما

 اوه الال نه بابا:صدف

 اره بابا:یهل

 رومون ختنیهمه ر میشد ادهیبودن تا ما پ سادهیاونجا وا ينفر 12 هینگه داشت  یعکاس هی يجلو

 یگرفت نیماش...اوه اوه نه بابا هلما :سمانه

 کو شینیریش:زهرا

 بابا دمتونیم:هلما

 دلم خواست...ینیریش يوا:سوگند

 داخل  میبا خنده رفت همه

 میوقت گرفته بود دیببخش:انیپرن

 بود زیخانومه پشت م هی

 تو اتاق دییبله بفرما_

 مینیبب شهیلباس ست هاتون م دیببخش:سوگند

 کردنیم شیارا نهیا يهام جلو يسر هیست  يبه نگاه کردن لباسا میسادیبورشور گذاشت جلومون وا هی زنه

 نیلباس است هیداشت کوتاه با  یدامن اب هی میدیتو اتاق وپوش میرفت میبرداشت یخالصه لباس ست هممون ملوان

با اون لباسا  ییتا4 ییسه تا یگروه یعکس تک یکل میباحال شده بود یلیخ یبا کاله ملوان یواب دیکوتاه سف

  میگرفت
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عکسا رو بزنن رو چوب برامون کال خرج هر  میباهم داد میبا اونام عکس گرفت دمیخودمون رو پوش يلباسا بعد

هام زنگ زدن  يسر هی میامد یهل نیها با ماش يسر هی رونیب میشد از اونا امد یتومن100کدوممنون

 فست فودش متقس میرفت... هفت خان میختیناهار ر يبابا شون برا ایمامانشون  ایداداشاشون 

 بره سفارش خودشو بده یخب هرک:يپر

 ن؟یخوریم یشما دوتا چ:هلما

 کنهینم یمن فرق_

 سه تامون يبرا ریستاره بگ تزایپ هی:صدف

 ساالد هیمنم  ياره برا_

 خوامیم يمن قارچ سوخار:صدف

 گهینوشابه د...خب منم قارچ:هلما

 اره_

مشغول صحبت با دوست فاب  یهر ک میبزرگ نشسته بود زیم هیبلند شد رفت سفارش بده هممون سر  هلما

 خودش بود

 ؟یکن کاریچ يخوایم:صدف

 شمیم وونهیدارم د کنمیاحساس م دونمینم_

 بده نه؟:صدف

 ترسناك يزایچ هی...نمیبیم بیعج يزایچ هی...یلیخ_

 مثال؟:صدف

 يبشنو يمطمئنا دوست ندار_

 باشه نگو:صدف

 امد نشست هلما

 د؟یزدیحرف م یراجب چ:یهل

 مشکل الما:صدف

 د؟یکن کاریچ دیخوایدانشگاه م يبچه ها برا_

 بگم زیچ هی...گمیم:هلما
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 بگو:میصدف گفت منو

 گه؟یشهر د هی میبزن دیهست هیپا:هلما

 اره اره اره...من اره_

 بخاطر توئه المیاز دل یکی:هلما

 رمیاجازه بگ دیبا دونمینم:صدف

 سالمونه17گهیماد یه:هلما

 بد تمیمن پا_

 تو صدف مونهیم...خودمم:هلما

 دمیخبرتون م:صدف

نزنن اگه واقعا  یحرف هیراجب قض گهیکردن د یبه خوردن وبچه ها سع میرو اوردن ما هم شروع کرد ناهارمون

 ...کنمیدارم فرار م...دمیشا...ننیکمتر صدمه بب هیبق ينجوریا دیشا...هیعال گهیشهر د هیجور بشه که من برم 

 ها يگرد رازیش میریباشه که م يبار نیاخر دیشا میباغ هارم بگرد میبر دیخب پاش:هلما

 اره_

عکس  یهمراش بود کل نیدورب هی یداخل هر ک میرفت میگرفت طیبل...سمت باغ ارم  میباهم راه افتاد همه

 يا رهیدا میمنا اخرش نشسترو چ میبود اوردهیهلما اورده بود منو صدف ن نیدورب میگرفت

 امیاب بخورم ب رمیمن م_

 دمیلحضه ترس يجلوم نشسته  اهیگربه س هی دمیاب خوردم برگشت د يشدم رفتم سمت اب خور بلند

 گربه میترسوند...اوف_

شد شروع  خیتنم س ياز خودش در اورد موها کنهیگاو که ماما م يمثل صدا ییصدا هیدهنشو باز کرد و اون

 شتریب ياون صدا دمیدویامد اون وقت ظهرم باغ خلوت بود فقط م یصدا از پشت سرم هنوز م دنیکردم به دو

از ترس هنوز  شدهیچ دمیدینماون گربه قطع شد  يامد وصدا یتق يصدا یکیخوردم به  نکهیتا ا شدیم شتریوب

شونه هامو ول کرد  یلو نمشیسرم رو اوردم باال تا بب...که بهش برخورد کردم یهمون کس...تو بغل اون بودم

 ...اونجا نبود یبرگشتم کس یوقت...از کنارم رد شد عیوسر

 ...گفت هنوز تو شک بودم شهیبچه ها م شیپ برگشتم

 ؟یخوب:هلما
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 اره..ا_

 ؟يدید يزیچ...ییایبنظر شوکه م:صدف

 دمیگربه بامزه د هی...فقط...اوه نه_

 ؟یخوب یمطمئن:هلما

 اره_

*** 

امد ارسام رو مبل نشسته بود صدا از تو اتاق مامان  یدعوا بازم م يبرگشتم خونه صدا یروز خوب بود وقت اون

 امد یوبابا م

 توئه ریهمش تقص...؟ینیبیم:ارسام

 اس به هلما دادم هی...بدون جواب دادن بهش برگشتم تو اتاقم رمیدوست داشتم برم بم...جمله متنفر بودم نیا از

 ...رمیمن حتما م_

از ...گذرهیزمان زودتر م ينجوریا کردمیزمانم رو با خواب بگذرونم احساس م دادمیم حیروزا ترج نیا...دمیوخواب

 ...خودمه ریهمش تقص...منه ریتقص نایدرسته ا...شدم چارهیانقدر ب یاز ک...انقدر سرد شدم یک

*** 

 اس برام امده بود  هیرو برداشتم  میبود گوش کیخواب بلند شدم هوا تار از

 نره ادتی ادینفله امروز دفترچه کنکور م یه:صدف

 هیدارم وارد  دمیشا...کنمیحس م ينطوریخودم ا...دیشا ای...شمیدارم ازاد م...نکهیا يبرا...لبخند زدم مچهین هی

 ...دمیشا...شمیقفس بزرگتر م

همون ...هوم...رو روشن کردم واز نت دفترچه رو دانلود کردم وشروع کردم به خوندن شهر ها وتریشدم کامپ بلند

 زنگ خورد میموقع گوش

 هلما_

 ؟یخونیدفترچه رو م يدار یه:هلما

 اره_

 ...خب:هلما

 ه؟یتهران چ...نظرت راجب...راستش_
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 میمن پا...هست99امکانش ...ماکه درسمون خوبه:هلما

 منم...خوبه_

 کردم یخدافظ یامد پشت خطم با هل یکیموقع  همون

 درست به موقع...صدف_

 شد؟کجا؟ یچ:صدف

 ...تهران_

*** 

تونستم تهران قبول ...نخونده بودم يزیچ نکهیکنکور تموم شد ومن با ا...بهم نداشتن یتوجه چیه گهید خانوادم

که فقط به  کیکوچ میخونه گرفت هیهم  يرو میمنو هلما وصدف باهم پوالمون رو گذاشت یانتفاه ریشم البته غ

 ...شهیحداقل من واسه هم...شهیهم واسه دیشا...میوبر میفتیاه بفردا قرار بود ر... خوردیدرد خودمون م

*** 

 نطوریدر خونشون پر ادم بود هم يجلو...وبه سمت خونه عمو راه افتادم رونیورفتم از خونه ب دمیپوش لباسامو

 دمیزنه پرس هیاز  سیپل نیماش

 شده؟ يزیچ دیببخش_

 شده بیغ کدفعهی رمردهیاره اون پ_

 ؟یچ_

 نکردن دایپ یچیگشتن ه سایحاال که خونش رو پل ومدهین رونیکه از خونه ب دمیشن هیمنم از بق دونمینم_

 شمیوبا دو امد پ دینسترن اون منو د دمیکه همون دختر بچه رو د گردوندمیتعجبم بود داشتم سر م باعث

 سالم خاله الما:نسترن

 ؟یدونیتو اسم منو از کجا م...سالم_

 بدم به شما نویاون گفت ا...عمو بهم گفت:نسترن

 کاغذ گرفت جلوم  هیو

 ممنون_

 ...ورفت دیازش گرفتم زود دو تا

*** 
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 ...خونه رو تختم نشستم وکاغذو باز کردم برگشتم

 يایمن به دن...مطمئن باش نمردم...ستمین ایدن نیا يتو گهیمن د یخونینامه رو م نیا یالما دخترم وقت:عمو

من ...الما...ببرن يانجام بد ندهیکه در ا یخوب يتو رو هم بخاطر کار ها يروز هی دیشا...دعوت شدم گهید

 ستیالزم ن...یباش يقو کنندیاونا کمکت م...عده منتظر تو هستن  هی...اونجا...يکه تو قراره به تهران بر دونمیم

 یشکارچ کیبه  لیتبد کنندیاونا کمکت م...دارن زایمثل تو ن یکیاونا به ...مثل تو اند یول...اونا انسانند یبترس

 خوامیازت م...الما...افته یدر خطر م شتریدارن اونا جونشون ب ياریها تفاوت بس ریها با جن گ یشکارچ...یبش

 ...یموفق باش دوارمیام...هست دخترم تیروزیپ دیکل نیا...یباش يقو

حوصله از عقب خودم رو  ین؟بیهم...کوتاه حیتوض هیاند؟ یکنم؟اونا ک دایاونا رو ازکجا پ یول...ین؟ولی؟همیچ

راجب  گهید زیچ هیعمو  یکاشک...باشم یشکارچ هی خوامیمن نم یول...ها؟هوممم یشکارچ...پرت کردم رو تخت

اسمون ...نشستم رو تخت خیدم وسیگرومپ امد که لرز هی...گفتیاز شر چشم خالص شم بهم م يچجور نکهیا

 ...هیعال...اوه...تابستون ياونم تو...دیوبارون شد...رعد وبرق بود...شده بود يابر يبدجور

 چیه...به جونم افتاده بود که اصال الیانقدر فکر وخ...در اوردم وخوردم خچالیاز تو  یچ هی رونیشدم رفتم ب بلند

تو  يرعد برق بد هی...ستیخونه ن یکس نکهیمثل ا...ادینم ییصدا چیه دمیدقت کردم د...دمیفهم ینم یاز جوون

ماهوارم ...بود یبرفک یرو روشن کردم ول ونیرفتم رو مبل نشستم وتلوز...اسمون زد که تنم رو به لرزه انداخت

نگاه  کشیحوصله به صفحه تار یب...شدم وخاموشش کردم ونیتلوز خالیب نیواسه هم...هم تمام کاناال قطع بود

 دنیدو يدوباره صدا یاولش حس کردم توهم زدم ول...از طبقه باال امد دنیدو يکه صدا...کردمیم

 یطوالن یول زنهیکه بادگلو م یمثل کس يصدا هی...بدترم کرد يکه ضربه بعد...ردمیمیداشتم م...دمیترس...امد

 ومنظم امد

 آآآآآآآآآ

پله ها ظاهر شد وبعد  يرو دیسف يپا هیسمت پله ها اول  دینبود سرم چرخ یالیخ یموقع ب گهیشدم د بلند

تو صورتش  شیمشک يموها نییامد پا یاروم از پله ها م...مثل دختر بچه ها بود با همون صدا...دمیکلشو د

 ...بود دهیمچ پاش پوش ابلند ت دیلباس سف هیو...واریرنگ گچ د...بود دیرنگ بدنش سف...بود ختهیر

فرار  تونستمینم...دنیلرزیاز ترس پاهام م... رفتمیم یومن عقبک نییامد پا یاون اروم م کردمیسکته م داشتم

 امد سمتم یم يصورت گربه ا هیو نیودستاشو گذاشت زم نییاون امد پا...ضعف کرده بودم...کنم
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سرعت باور  هیاون با  واریرفتم عقب تا خوردم به د یامد سمتم ومن م یم میاون مستق...امد یباال نم نفسم

 ...نمیصورتشو بب تونستمیقف شد سرش رو اورد باال حاال مصورتم متو يامد وجلو ينکرد

 درشت وبزرگ...دمیکه تو گاو چاه د ییچشما همون

 از ترس بود...دمیشا نمیمرگم رو بب خواستمینم دیشا...بستم چشمامو

واقعا  دیشا...فقط توهم بود دیشا...جلوم نبود یچیدر امد ومن چشمامو باز کردم ه يتو دیچرخش کل يصدا

 یکش يبلند نیوه...مامان امد تو خونه...شدم وونهید

 ....يجا رو نجس کرد ؟همهيدر اورد يبه چه روز مویزندگ نیسر بب رهیدختره خ:مامان

پاهام ...قدمم بردارم  هی تونستمینم یبلند شدم ول...کرده بودم سیخودمو خ...ازترس...شدم تمیمتوجه موقع تازه

االن  نیاز هم...که ؟واقعايشکست نخور يخوایم ينجوریا...گفتیهم مب ییصدا هی...ضعف کرده بود يبدجور

دوش  هیدرست کردم ورفتم تو حموم و مویکار دگن...بازمینم...نه...قدم رو برداشتم وبه صدا گفتم نیاول...یباخت

 ...دمیترسیم... گهیبه عبارت د...موندن رو دوست نداشتم ادیتو حموم ز...گرفتم

بارون هنوز  کردمیبه رنگ لباسم فکر نم گهیروزا د نیلباسمو عوض کردم ا عیوسر رونیوامدم ب دمیرو پوش حولم

ترسناکتر  شناختمشونینم گهیکه د يمقابله با خانواده ا یترسناك بود ول ییتنها نکهیبا ا...بود ومدهیبند ن

 ...برادر دوقلوم...ارسام...بود

*** 

روز اخر که خانوادم رو ...اره...موندمیم رازیبود که تو ش يفردا روز اخر عصر نامه عمو رو بارها وبار ها خوندم تا

 دمیرو پشت بوم منم دنبالشون دو رنیمامان وبابا با دو دارن م دمید رونیب دمیمامان امد دو غیج يصدا...دمیدیم

 زدیمامان مدام داد م

 ...بچم....بچم:مامان

روشن  زدیکه اسمون م يبود وبا رعد وبرقا کیبود هوا تار دهسایرو پشت بوم ارسام لبه پشت بوم وا میرفت همه

 شدیم

 !!!!!!ارسام_

 ...برگشت سمتم ارسام

 ؟یکنیم يدار کاریچ...کنمیخواهش م...یداداش...ارسام_

 يکنم تو نر يکار هیاونا ازم خواستن ...اونا ازم خواستن:ارسام
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 ...ارسام_

 کنمیخواهش م نییاپای؟بیگیم ی؟چیپسرم ک...ارسام:مامان

 نییپا اینکن ب يارسام لجباز:بابا

 میشده بود سیخ سیخ همه

 يکه تو نر کنمیکارو م نیمن ا...نرو...نرو الما:ارسام

 نییپا ییایاگه توب رمیخب من نم لیخ...خب لیخ_

 که عذابت بدن ينر خوانیم...ادیاونا ازت بدشون م...من تنهات بزارم خوانیاونا م...امینه نم:ارسام

 نییپا ایارسام ب:مامان

 کنمیخواهشم م نییپا ایارسام بحرف ما گوش کن ب:بابا

 من يبرا...بخند...الما:ارسام

 بودن سیبودن همه لباساش خ ختهیارسام تو صورتش ر يقهوه ا يموها ختنیریتند وتند م اشکام

 نییپا ایخب؟ب میریاصال باهم م....نییپا ایب...ارسام_

 ...يبخند...قول بده...بخند:ارسام

 رفت یوعقبک

 !!!!!!!!ارسام_

تو سرم اکو  فیظر يصدا هی... رفتنیکه مامان وبابا بادو به لبه ساختمون م دمیدیتو اسمون زد م يوبرق بد رعد

 ...چشمام بسته شد...توئه ریهمش تقص...توئه ریهمش تقص...توئه ریهمش تقص...شدیم

*** 

 چکسیه...نشستم رو پشت بوم بودم...بدنم خشک شده بود..دمیدیرو م یاسمون اب...باز کردم چشمامو

 لحضه اخر...ارسام افتادم ادی...بلند شدم...نییبه خودشون زحمت ندادن منو ببرن پا یعنی...هه...نبود

 يقول بده بخند....بخند :ارسام

 ...دمیقول م_

 ...پرواز داشتم گهیساعت د1به ساعت نگاه کردم ...خونه نبود یکس نییپا رفتم

 !!!!نرم دیمجبور کن دیتونیبا بردن اون نم:داد زدم بلند
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که تو  یبیبا چاقو ج...اون عالمت یلعنت...افتاد فرشو زدم کنار يزیچ هیبه  ادمیقبل رفتم  یبرداشتم ول ساکمو

مانتو  هی...زدم یلبخند حرص هی...ناله مانند تو خونه اکو شد يصدا هیرفت  نیار ب دمشیگذاشته بودم خراش بمیج

 رو در اوردم وبه هلما زنگ زدم میرون گوشیاز خونه زدم ب...دمیپوش یوشال مشک یبا شلوار مشک یمشک

 ؟ییکجا_

 ؟يریگیسالم چته پاچه م کیعل:هلما

 ؟ییایدنبالم ب یتونیم_

 ام؟یکجا ب:هلما

 ...ایب سادمیوا يپارك علو کینزد_

 شدم صدفم بود نشستم عقبامد سوار  نشیبودم با ماش کینزد نامیخونه هلما ا به

 تهران يبسو شیپ:هلما

طرف  کی کنمیاز خواب بلند شدم احساس م یاز وقت...از نبودن ارسام...از دل من خبر نداشتن...بودن  خوشحال

تمامش ...خوردم نیکه زم یموقع...امدم ایکه به دن یموقع...تو شکم مادرم...همه جا...اون با من بود...ستیقبلم ن

 فرودگاه متس رهیهلما داره م دمید...االن...یول...تمامش...با من بود

 سر برو دارالرحمه هیاول _

 هوم چرا؟:هلما

 گمیبرو بهت م_

 سر خاك مامان بزرگت؟ يبر يخوایباش م:هلما

 برم سر خاك برادرم خوامیم...نه_

 شهیمحکم زد رو ترمز که صدف پرت شد سمت ش هلما

 !!!؟؟یچ:هلما

 گمیتو راه بهتون م...برو هلما_

*** 

 دوستمیمن نم...میدیرس گهید دادنیرو بهشون گفتم اونام ساکت گوش م یبه اونجا تو راه همه چ دنیرس تا

 ...کجا قراره ببرنش

 اونجا باشن دیاونا رو با تیجمع:هلما
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 زن ومرد کردنیم هیعده داشتن گر هیدر مسجد داخل شلوغ بود  يجلو

 تو؟ میبر:صدف

 لباسامون نیبا ا...ها:هلما

 دونستنیبودم اونا نم دهیپوش یفقط من مشک گفتیم راست

 ننیمنو بب خوامینه نم_

 ...دلم شروع کردم به حرف زدن تو

تو حس  یول...دمیترسیم شهیمن هم...ترسمیمن م یول...نه؟ یخوشحال خندیمن م یوقت یتو گفت...ارسام_

 ...لطفا...منو ببخش...ارسام...کردمینم نیاز اونکارا روتمر چکدومیمن ه ياگه تو نبود يشجاعت من بود

 باز کردم  چشمامو

 ؟یخوب:هلما

 میبر_

*** 

 شیجالب...نییتا نوبت پروازمون بشه هلما وصدف سراشون رو انداخته بودن پا میمنتظر بود میفرودگاه بود تو

 ...سوختمیداشتم از درون م یول...کردمیهم نم هیکه من گر نجاستیا

 ...رو حس کردم يزیچ هی...دمیرو فهم يزیچ هی شبید

ما ...اند یدرسته اون موجودات فکر کردن ک...انتقام... زارنیفکر کنم همه اسمشو م...اتش هی...يشعله قو هی

 ...هوف...ارمیب ریاون گروهو گ دیاز کجا با یول...کنمیثابت م نویومن ا میمخلوقات برتر

 ؟یخوب:هلما

 ز ماستپروا میبر:صدف

 خوبم_

 ...میورفت میشد بلند

 کنارش بود یرزنیپ هیهلما کنارم بود صدفم جلو با ...کنار پنجره نشسته بودم مایهوا پ تو

 ؟یکن هیگر يخوایم:هلما

 گهیوقت د هیباشه واسه  هینه گر_

 گه؟یمثال چه وقت د:هلما



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا B_کمند  – یچشم برزخ

wWw.98iA.Com ٦١ 

 انتقام گرفتم یمثال وقت_

 ؟يریاز خودت انتقام بگ زبرتریچ هیاز  يخوای؟ميشد وونهید:هلما

 ...انسان_

 بلندم شوکه شد ومن ادامه دادم يبا صدا هلما

 ...گهید زینه چ...نیهم...انسان برتره_

 دارن يشتریاونا قدرت ب یدرسته ول...درسته:هلما

 در اوردم ودادم به هلما اونم شروع کرد به خوندنش بمیرو از ج کاغذ

 ؟یکن داشونیکجا پ ن؟ننوشتهیهم:هلما

 موضوع هم هست نیاحتماال حواسش به ا...اعتماد داشتم ودارم رمردیمن به اون پ...یول...تاسفانه نه؟م_

 خوبه:هلما

 ...رو در اوردم وگذاشتم تو گوشم میهنسفر

 تو قلبم یهست ام،تویتو رو یهست تو

 حال خرابم يدیو ند یرفت یول

 عالم نیا يتو ا،یدن نیا يتو

 تو معنا نداره یب یزندگ

 دل پاك من نیاون عشق و محبت حس ا ي همه

 رفت ادتیشب عشقمون از  کی ي هیسا رهیز چرا

 چرا شد عشق از ما جدا ایدارم از تو خدا گله

 بسوزم شیو روز از دور شب

 دل پاك من نیاون عشق و محبت حس ا ي همه

 رفت ادتیشب عشقمون از  کی ي هیسا رهیز چرا

 چرا شد عشق از ما جدا ایدارم از تو خدا گله

 بسوزم شیو روز از دور شب

 نداره یینا گهیمن د تنه

 نداره يکار یزندگ با
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 با اشک شب و روز واسه برگشتنت دست به دامن خدام من

 احساس ستیقلبت ن يمن که انگار تو نمیب یم

 شمیپ يکه برگرد يخوا ینم

 دل پاك من نیاون عشق و محبت حس ا ي همه

 رفت ادتیشب عشقمون از  کی ي هیسا رهیز چرا

 چرا شد عشق از ما جدا ایدارم از تو خدا گله

 بسوزم شیو روز از دور شب

A`del 

 تو خاطره ها؟ یاالن باش دیبا چرا“

 سهممون از عشق فقط فاصله هاست؟ چرا

 ها یعشقشونن و من چ شهیپ همه

 هاش یاز عشق بخونم و سخت دیبا

 بدون من خوش یرفتن گفتم باش وقته

 جنگ شد دونیم میکه نگم بدون تو زندگ دروغه

 گم یو منم دارم م نیا مونییجدا اشتباه

 ان یکه قصد کلماتم چ یباش دهیفهم دیای

 دیشا میمه زده که من و تو گم شد دیشا

 میبا تو دور شد ادهیز فاصله

 ییکه عشقم تو یو بدون نیا دیبا

 يمن امشب طور یول یرفت یبه سادگ تو

 يگرد یدا بر مکه فر امیرو تو

 غیرگ بدم ت دیبا دیشا ياین اگه

 برگرد که هنوزم در به درتم پس

 "سر به سر هم میبزار مایخوام مثل قد یم

 دل پاك من نیاون عشق و محبت حس ا ي همه
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 رفت ادتیشب عشقمون از  کی ي هیسا رهیز چرا

 چرا شد عشق از ما جدا ایدارم از تو خدا گله

 بسوزم شیو روز از دور شب

 دل پاك من نیاون عشق و محبت حس ا ي همه

 رفت ادتیشب عشقمون از  کی ي هیسا رهیز چرا

 چرا شد عشق از ما جدا ایدارم از تو خدا گله

 بسوزم شیو روز از دور شب

*** 

 فکر بودم يوقت بود تموم شده بود ومن تو یلیهلما چشمامو باز کردم اهنگ خ يباتکونا

 هوم؟_

 میدیرس:هلما

 ...سمت پنجره تهران دمیچرخ

 که بهمون خوشامد بگه ستین یکس...خوبه_

 میخودمون...اره:هلما

 دوست دارم شتریخانواده رو ب نیمن ا...خب_

 نم؟یبینم يکو؟من خانواده ا:صدف

 بود ییمنظور تنها_

 ...مشیدیوبه سمت خونه خودمون که با پول خودمون خر میوسوار آژانس شد میشد ادهیپ مایهواپ از

 يدار هیبعدم ما از خانواده ما...سه نفر بزرگم بود بابا يخب برا...تو میانداخت ودرو باز کرد ورفت دیکل صدف

 ...دیرسینم یخونه قبل يبه پا یول...خونه ام بزرگ...بود  ادیز میکه تو بانک داشت يپوال...میبود

 ...اوه الال بابا خوبه که:هلما

 اره بزرگه:صدف

 کیتا خواب داشت اشپزخونه اپن دو طبقه وش4

 ...اتاق من...خب:صدف
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 هی شونیبه خل باز نییحرفش دوتاشون هجوم بردن به سمت باال که اتاق خوشکله رو بردارن منم پا نیا با

 ...زدم کیلبخند کوچ

 ...ها وونهید_

 ...دمیشن:هلما

 يگفت که بشنو:صدف

بود مثل اتاق  یاتاقو برداشته بود طرحش گل وپروانه صورت نیما اولرو برداشتم وبه سمت پله ها رفتم هل ساکم

نفر بود مثل مال هلما  هیوبزرگونه بود تختش  یاسمون یرو برداشته بود اب یدختر بچه ها بود صدف اتاق وسط

 راتیبه تم ازینبود ن یجالب یلیزدم اتاق خ دتختش دو نفره بود به حماقت اون دوتا لبخن یمنم رفتم اتاق سوم

 ...دارم یخدارو شکر مدرك نقاش...کمرنگ بود  یاسیرنگش ...کردمیداشت که خودم حلش م

 ستین خچالیتو  یچیه... میبخر یچ رونیب میبچه ها بر:هلما

 کنمیبرو بخر منم ناهار درست م:صدف

 رونیاز اتاق کردم ب کلم

 ریاشتراکم بگ ریغذا بگ میدیبپر سر کوچه رستورانه که د یهل...نیپخت وپز بش الیخیامروز رو ب_

 گشاد...دهیدستورم م...نوکر بابات:هلما

 ...یخودت_

*** 

 که اونجا بود صدف امد داخل يتو کمد لمیوسا دنیکردم به چ شروع

 دمیند نوینامرد من چرا ا يا:صدف

 يکردیچشماتو باز م یکورعل_

 مرض:صدف

 ومد؟یشد ناهار ن یچ_

 ومدهیهنوز ن یههه هل:صدف

 ادیم یدست خال خورهیهمونجا م نهیاگه به ا_

 اره بابا:صدف

 موقع زنگ درو زدن همون
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 امد يچشم زد...پاشو_

 بزرگ دستش بود سهیتو دوتا ک دیهلما پر نییپا میصدف رفت با

مانندهمش مال  يانواع واقسام متلک ها...همش مال خودمه کردیفکر م دمیتو کوچه د یهرک...دیریبم:هلما

 بهم دادن...و...کوچولو ی؟نترکيدیخودته؟ به مام م

 ؟ينه تو جواب نداد یاخ:صدف

 گهیجواب دادم د...پ ن پ:یهل

مزه تموم غذا ها به  شدیم یوقت یلیخ یهم بد نبود ول یلیمزش خ...گشنم بود با وجود مزه بدش خوردم یلیخ

 ...خوبه گفتنیمزش چطوره اونام م دمیپرسیم یهم از صدف وهل یدهنم عوض شده بودن ه

 یول فرستادیهرچند صدف وهلما باباشون براشون پول م...میروزنامه گرفت میوبعدش رفت میرت زدچ هی ظهر

 ...خودشون باشه بیدستشون تو ج خوانیخودشون گفتن م

 يجلو مینشست حوصلهیب...که بدرد ما بخوره نبود يکار...یچیبه ه یچیه یول میجاها زنگ زد یکل به

 ...ونیتلوز

 ...وگذشته گم شده بودم ندهیتو فکر ا...نبود ونیاصال حواسم به تلوز من

 ...کنمیهنوز تالش م یول...رو از دست دادم یهمه چ عیچقدر سر...اتفاق افتاد عیچقدر سر...شدینم باورم

دوباره لبخند  يروز هی یبش روزیجنگ پ نیوتو ا یاگه موفق بش...شهیجمله عمو تو سرم تکرار م کی فقط

 ...یزنیم

 ...جنگه هیمن  يبرا نیا...درسته

من انتقام برادر دو قلوم رو ...انسانه...مخلوق خدا نیبرتر...کنمیثابت م نویومن ا ستیاز انسان باالتر ن يموجود

اون به من ...زدم يلبخند محو میکه داشت ییخاطره ها ادیبا ...اون خل اول بود...من بود زیارسام همه چ...رمیگیم

اگه اون ...بود یکیحرفامون باهم ...خل اول گفتمیم اونرسام امدم من به بعد ا قهیدق5خل دوم چون من گفتیم

درسته قلبم ...ارسامه ناراحته نهیکه تو س گمیقلبم د هیکه  دادیقلبم بهم خبر م دادیوبروز نم شدیناراحت م

 کردمیهمه رو حس م...عواطفش...احساساش...قلب دوم من بود...ارسام

 ...هم باخودش برداز من رو  یقسمت هی...رفت یوقت

*** 

 ؟ییکجا:هلما
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 نیخستم هم یکمی...جا نیهم_

 الما؟ یخوب یمطمئن:صدف

 خوبم...اوه اره_

 ه؟یچ نیهوم؟ا:هلما

که هلما وصدفم  ستادمیبود با وحشت بلند شدم وا زیم يرو روزهیسنگ ف هی میکه اشاره کرد نگاه کرد ییجا به

 دنیترس

 ساك بود...تو...سنگ نیا_

 نبود یباحال یاصال شوخ مونیترسونیم يالما دار:هلما

 !!!!کنمینم یشوخ_

 ...بس کن الم:صدف

 ...نطوریالبت خودمم هم...که از باال امد جفتشون الل شدن یتق محک يصدا با

 بود یچ نمیبب رمیمن م_

 ...سر ساینه وا:هلما

 دیاوف حساب کن...رو بغل کرده بودن گهیاروم به سمت پله ها رفتم صدف وهلما همد...همون صدا امد دوباره

نه؟اروم از پله ها ...بده...فکرشم...صدا ها نیخونه نسبتا بزرگ تنها با ا هیتو  بیساله تو شهر غر17سه تا دختر

 شهیبهم رفتم وبستمش از پشت ش خوردیپنجره اتاق هلما بود که م دمیتو اتاقا سرك کش یکی یکیرفتم باال 

بعد اروم راهشو  یول...معلوم نبود ادیز افشیق...شده رهیپنجره وبه باال خ ریدرست ز هسادیتو کوچه وا یکی دمید

 نییاروم برگشتم پا...امد یورفت بنظر انسان م دیکش

 ...ن يزیچ_

 زدن غیحرفم رو نزده بودم که هلما وصدف شروع کردن به ج هنوز

 ...منم بابا_

 ساکت شدن وبه من نگاه کردن دوتاشون

 بود یپنجره جنابال_

 هلما اشاره کردم وبه

 امشب بخوابم يمن چجور:صدف
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 ...دیمن بخواب شیپ دیتونیم_

 پسر شجاع ياوه اوه نه بابا شجاع شد:هلما

 نه؟ گهیعادت کنم د دیبعدم با...دختر شجاع_

 زدم که هلما وصدف متوجه شدن يجد يجد میاخر حرف

 من گشنمه...االی_

 بزارش لب افتاب:صدف

 تو اشپزخونه من گرسنه ام دیبر...میفعال افتاب ندار_

 یستیهم بلد ن مرویکه خوبه ن يخدابه داد شوهرت تو اشپز:هلما

 یحاال هرچ_

 درست کنه کیپن ک خواستیبار م هیفقط ...بار هی ادتهی:صدف

 گهیبرو حواست باشه م میگیبهش م رونیتو ظرف از اشپزخونه امد ب ختیموادشو ر یوقت... ادمهیبعله خوب :هلما

 ؟يچرا برنگردوند نیگیبهش م شهیدود داره از ظرف بلند م مینیبیتو اشپز خونه م میریم یحواسم هست وقت

 صدف گفت ادامشو

 پزهیبزارمش اون ورشم م ينجوریفکر کردم هم گهیم:صدف

واسه ...تسیفرمال زنمیروزا م نیکه ا نایا...خاطرات خوشم يها ياداوریشده  گهیخنده هام د...لبخند زدم اره هی

 دوستام ناراحت نشن نکهیا

تنها بودم حتما خودم سکته  نجایخوشحالم که اونا باهامن اگه ا...ترسو فراموش کردن بایهلما وصدف تقر خالصه

شب همه با چراغ ...خوشمزه بود میشام هم کتلت خورد...کمیاره ..شجاعن کمیخوشحالم که اونم  یول...زدمیم

 ...میدیروشن تو اتاق من خواب

*** 

 يها ونیانگار تلوز...نمیبیم دیسف اهیاحساس کردم دورم رو س...خودم تنها رو تخت بودم...باز کردم  چشمامو

چشمم ...چند بار سرمو تکون دادم چشمامو باز بسته کردم...بودم داریب...خواب نبودم...برفک هی یهر از گاه میقد

نگاه کردم انگار  وارایبه د...بود دیوسف اهیجا س همه...نشستم رو تخت...دوتا کوشن نیپس ا...بود8افتاد به ساعت

بنظر  یمیکمد کنار اتاق قد...باال  رفتنیوم سوختنیامد کم کم مثل کاغذ اروم م یداشت ور م شونیروکش رنگ

درشت بود  چشماش دمشیتختم داغون بود برگشتم سمت پنجره همون دختر که اون روز تو خونه د...دیرسیم
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بود چشماشم  روحیاون صورتش ب زدمیبود از ترس داشتم نفس نفس م شهیبود دستاشم رو ش دهیچسب شهیبه ش

 رو در اوردم يهمون روز يکرده باشه گشاد بود اون دهنشو باز کردو صدا يادیانگار تعجب ز

 آآآآآآآآآآآآآآآآآ

 زدم وچشمامو بستم غیج نباریترس ا از

*** 

 دادیمداشت تکونم  یکی

 الما؟الما؟:هلما

 باز کردم چشمامو

 ؟يدیشد؟خواب بد د یچ:صدف

 ...اره...من...من_

برگشتم  یول...سالم بودن جرعت نداشتم برگردم سمت پنجره واراید...بود یرنگ یهمه چ زدمینفس نفس م هنوز

نشسته ...بودم دهیکه د ییهمون جا...چرا من رو تخت نشسته بودم...اگه خواب بود یول...یول...اونجا نبود يزیچ

 ....داورمیام...خواب بوده باشه دوارمیام...بودم

*** 

 میصبحونه تو اشپزخونه نشسته بود زیم سر

 د؟یرس نتیماش یهل نمیبب_

 دنبالش رمیباشه امروز م دهیرس دیبا:یهل

 میدانشگاهم که کرد يکارا:صدف

 شه؟یشروع م یک_

 گهیماه د هی...اوووو:صدف

 میوقت باش هیدنبال کار نم دیبا:یهل

 اوهوم_

 گردش میامروز بر دیا هیپا:صدف

  ستین هیپا یک:هلما

 امینم...من حوصله ندارم...من_
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تو رو  نکهیا میکنیم میکه ما دار ییتمام کار یول...ستمیکه اهلش ن یدونیبرم م هیحاش خوامینم...نیبب...الما:هلما

 میدونیهم من هم صدف هردومون م...دونمیم...یکن يهمکار خوامیوازت م میاز اون اتفاق دور کن

 ...يریبگ نتقاما يمگه تو قول نداد یواقعا ول...واقعا تکون دهنده بود...ارسام...فوت

 چرا_

 کن يباما همکار...لطفا...پس یتا موفق بش یداشته باش يقو هیروح دیبا...؟ينجوریا:هلما

 باشه تکون دادم یسرم رو به معن...امد یاز رك بودن هلما خوشم م شهیهم

 ...خوبه:صدف

 گردش میبر دیبزن...پس:هلما

*** 

رو زدن  روزشونید پینکردم هلما وصدف ت شمیارا یوشلوار بگ مشک یبا شال مشک...دمیپوش یمانتو مشک هی

ش فرامو یمن موقع یول...من خودشون رو شاد نشون بدن که منم کم کم فراموش کنم يجلو خواستنیم

 ...رمیکه انتقام بگ کنمیم

 دیرسیبود وگرنه حاال حاال ها نم دهیباباش رس يباز یهلما با پارت نیسر وقت ماش میاول رفت رونیب میخونه زد از

اهنگ  گهید...من عقب نشستم میسوار شد ییسه تا مشیتا باالخره گرفت میمعطل کاراش بود یساعت کی هی

 ...به احترام ارسام میدادیگوش نم

  میدیجا بازار د هیدر اخر  میگشت نیجاها رو با ماش یکل میرفت

 م؟ینیبب میبر:هلما

 ممنوع یولخرج یباشه ول:صدف

 دیش ادهیپ...باشه بابا:هلما

 ...تو بازار میوراه افتاد میشد ادهیپ نیماش از

 صبح بود  نکهیشلوغ بود با ا یلیخ

رو در اوردم تا به هلما زنگ بزنم  میرفتم گوش میراهو مستق یوصدف جلوتر از من بودن گمشون کردم ول هلما

 دنیوشروع کرد به دو دیدستم رو کش یکیکه 

 ...اخ!!!یه_

 از مغازه ها ودستشو گذاشت رو دهنم یکیپشت  بردم
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 ؟ییتو الما_

به  سرم رو...وکاله یمشک شرتیبنظرم اشنا بود سو یول دمیدینم افشویبودم ق دهیحرف بزنم ترس تونستمینم

 اره تکون دادم دستشو از رو دهنم برداشت یمعن

 ...ایبا من ب_

 رفتیاز تو کوچه ها با دو م دیمن حرف بزنم دستشو کش سهیوا نکهیا بدون

 اصال؟ یهست یتو ک...سایوا یه_

 ارنیسرم ب ییاگه بال يوا...داخل دیبار زد رو در در باز شد منو کش4 سادیخونه وا هیکوچه خلوت جلو در  هی تو

هوا رو نگاه  دیبا...گهیقدش که د...کنم يکار تونستمینم...نطوریهم کلشمیبود ه شتریازم ب ؟زورشمیچ

 ادم دورم بودن یتو به اطراف نگاه کردم کل میرفت...کردمیم

 نه؟یا_

 یق مبنظر بد اخال...رهیت یاب يچشما یول يقهوه ا يپسر با موها هی...واو...حرفو زد نگاه کردم نیکه ا یاون به

 که هنوز دستم تو دستش بود گفت یامد اون

 ...اره خودشه_

 رونیب دمیدستمو کش محکم

 د؟یهست یک گهیچخبره؟شما د نجایا...خب لیخ_

 کوتاه امد جلو یمشک يدختر با موها هی

 ...یشکارچ...گنیبهمون م...میکردیم داتیپ دیکه با مییما همونا...معلومه...ما_

 ...شهیداره بهتر وبهتر م یهمه چ هیاوه عال...ها؟ یشکارچ...؟یچ...نمیصبرکن بب...بامزه بود افشیق

*** 

 د؟یدونیشما اسم منو از کجا م...خب لیخ_

 ...ویاون :دختره گفت اون

 !!!!!سارا_

 اسمش ساراست ساکت شد دمیبا نمکه فهم یمو مشک دختره

 ...سهند یول:سارا
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 شرتشیهم اسمش سهند خب گرفتم اون درازه ك هبغل دست من بود کاله سو هیاون پسر بداخالقه چشم اب و

 باال ومدیکمرنگ محکم زد پشتم که نفسم ن یرو در اورد موهاش بور بور بود چشماشم اب

 از مابشه یکیاون قراره  ریبهش سخت نگ سیرئ یه_

 س؟یرئ:گرفته گفتم ینفس با

 گروهمونه سیسهند رئ:سارا

بود چشماش قرمز بودن  سادهیبود که ساکت گوشه وا گمیدختره د هی کردیسهند نگاه کردم با اخم نگام م به

 هیکلیقد بلند وه ستایدراز ن ادمیکرده پسره درازه دستشو گرفت سمتم البت ز هیمعلوم بود گر

 من مسعودم_

 الما_

 جلو دیپر سارا

 نمیگروه ما وا سیسهنده رئ نیا...من سارام_

 ره چشم قرمزه اشاره کرد دخت به

 هست)گل کینام (ایدال نمیا:سارا

سالم اورد  یسوخته سرش رو اروم به معن يکوتاه بود چشماشم قهوه ا ينگاه کردم موهاش قهوه ا ایدال به

 نییپا

 کوشن هیبق...اما:همون دراز خودمون ایمسعود

 م؟یگروه چند نفره ا هی ه؟مایبق_

دوتامون داخل  مییتا6)خودش نهیزد به قفسه س(بعدم ما...فعال.. یستیتو جزو ما ن..اوال ما نه دخترم کوچولو:سهند

 اتاق اند

 از اتاقا یکیسرخوشانه رفت سمت  مسعود

 د؟ییول؟کجایراب؟یه:مسعود

 گرفت قشویپشت  یعصبان سهند

 کنمیصداشون م رمیکجا؟خودم م...هو:سهند

 ااز اتاق یکیرفت تو  یوعصب

 هینطوریا شهیاون هم ریبه دل نگ یه:سارا
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 ول؟ی...دمیدرست شن نمیبب_

 بزار سهند برات بگه...خب...اره:سارا

 اهان_

 زنگ خورد میموقع گوش همون

 الو؟_

 ؟یهست يمعلومه کدوم گبر:هلما

 باالسرتم یدونی؟نمیقبره هان...زمیگبر نه عز_

 هم داد وهیمارو صدف سبز شد م یکاشت...الما کشتمیم:هلما

 امد یداد صدف از اونطرف م يصدا

 امیخونه خودم م دیبر_

 حاال؟ يدیکوج ب:هلما

 دمیب يجا_

 الو؟الما؟:صدف

 الو صدك_

 دهیحس کالباس بهم دست م..مرض صد بار نگفتم نگو صدك:صدف

 خونه دیبابا بر یاوک_

 ؟يبار يکار:صدف

 ...ناهار_

 !!!!!!ریبم:صدف

 کرد وقطع

 دوستات بودن:سارا

 دوستا نیبهتر...وخواهر يخب هم خونه ا...اره_

 هیعال یلیخ نیا:سارا

 ممنون_

 !!!!رابیه!!!رابیره؟هیسهند رفت بم نیاه ا:مسعود
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 بابا چه خبرته؟ واشی:سارا

 !!!!سهند...اه:مسعود

 ههه.قفط واسه ما بود؟ ایبود  یشگیاخمش هم دونمینم... رونیاتاق باز شد سهند امد ب در

 چه مرگته مسعود...مرض:سهند

 دوتا؟ نیکوشن ا:سارا

 سرش تو کاراشه شهیکه مثل هم رابیه انیدارن م:سهند

 بود سادهیکنار من وا سارا

 مخ گروهمونه رابیه:سارا

 اوه واقعا؟_

 ده؟یجد یه:سهند

 الما...من اسم دارم_

 ؟يدینشو فهم رهیخ ولیبه  ادیز...یحاال هر چ:سهند

 اوه بابا تو هم:سارا

 ادیکار خوشش نم نیاون از ا گهیسهند راست م:ایدال

نگام نکنه  کردیم یوسع گرفتینگاهشو با اخم ازم م یچرا ول دونمینم...ازم متنفره ییجورا هی ایدال کردمیم حس

هم قد ...خوشکل بود یلیخ یول...کترهیمعلوم بود ازم کوچ...واو...رونیپسر زود امد ب هیهمون موقع در باز شد و

که نه  دیخب سف... دیزال انقدر خوشکله موهاش سف هی دمیدیبار بود که م نیاول ییجورا هی...زال بود...من بود

 امد جلو ودستشو به سمت من دراز کرد... کمرنگ یچشماشم اب...بود یطوس

 خوشبختم...رابمیمن ه_

 دست دادم باهاش

 خوشبختم...منم الما_

 ؟یخوب...ولی:سهند

دختر که قدش از من  هی...دمیدیرو م يزیچ نیهمچ هیبار بود  نیاول...من ياوه خدا...نگاه کردم  رابیپشت ه به

... رهیت یاب يبودموها نیا) youl(ولیپس ...امد کنار رابیبود ه سادهیوا رابیسرد پشت ه افهیکوتاه تر بود با ق

 ... يعاد ریغ...یبود ول بایز یلیخ...سبز يتا پشت زانوش بود چشما شیموهاش بلند رهیت یاب يابرو ها
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 جلو امد

 ...سالم_

 جوابم نداد یول

 الما زنهیاون حرف نم:سارا

 ..من متاسفم...اوه_

 !!!!ستیاون الل ن:سهند

 حرفو زد نیا یعصب یلیخ

 !!!!سهند:مسعود

 با اخم روشو برگردوند سهند

 الک..زنهیخودش حرف نم...نه اون:سارا

ابرو  نیقلقلکم شد واسه هم کمیچشم رو لمس کرد  يمن و اروم جا یشونیانگشت اشارشو اورد سمت پ ولی

 تو هم دمیهامو کش

 چشم تو بازه...پس درسته:رابیه

 خب عمو گفت نصفه..نه کامال...ام_

 که چشمش کامل باز باشه فرستهیرو م یکیاون به ما گفت  یول:سهند

 !!!!سهند:سارا

 ...هست سمیرئ یاوف لعنت...بد اخالق بود یلیخ...رو مخم بود یلیخ اروی نیاخالق ا...اوف

کنم اون  کاریباشم؟چ يقو دیبا يه؟وچجوریها چ یشکارچ د؟کاریکرد دامیبدونم از کجا پ خوامیم...من...ام_

 موجودات ولم کنن؟

 ؟ینیشیچرا نم...اروم باش یه یه:سارا

 نشستم اونام دور تا دورم نشسته بودن یبود رو صندل یمیوقد کیبرام اورد خونه کوچ یصندل هی

 ...میکه از دست داد هیچند وقت هیما چشم گروهمون رو ...اول همه:سهند

 ...ارسام افتادم ادیخودمم ...نییسرشون رو انداختن پا همه

 یعنیکه ...گفت اسمش الما هست...فرستهیرو م یکیاون گفت برامون  میموضوع رو به عمو گفت یوقت:سهند

 ...میافتاد یجامون کجاست تو خطر م گفتیاگه عمو م یول...تو
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 ستیانسان ن...اون...بود ولیکار  داکردنتیپ:سارا

 !!!!ست؟یانسان ن_

 رسهیاصال ترسناك بنظر نم یول...ه؟یگفتم چرا موهاش اب یییووو

 ؟یدونیرو که م نایا نمیبب...بانه یهست هیاون ...ستیدرسته اون انسان ن:سهند

 ...اره..ا_

 ییگروها هیکه  شهیم یچند سال یول...کنهیاز ماه مراقبت م یعنی...بانه ماه هست یاون هست:مسعود

 از خودشون تیبه تبع...بوجود امدن تا نابود کنند)ییموجودات ماورا(کیرارگانیغ

 ...اونا یول_

پس به ازار ...انسان رو قبول ندارن يعده برتر هی...که اونا از اتشن  یدونیم....دارن اریاونا قدرت اخت:سهند

 ...پردازنیوکشتن م

 ...تا کمکمون کنه نجاستیا ولی:سارا

 نمشونیب یتر از ماده اند تا خودشون نخوان ما نم قیرق کیارگان ریموجودات غ...میخوایچشم م هیما  یول:ایدال

 ...ما ينقطه ضعفه برا هی نیوا

 تو یعنیکه ...نهیاونا رو بب تونهیچشم برزخ م یول:سارا

 یینجایکه تو االن ا نهیواسه هم...درسته:رابیه

 فهیچشم من ضع...یول...خب گرفتم لیخ_

 میکنیم تشیتقو:رابیه

 تو گروه؟ کنمیگفته من قبولش م یک یه:سهند

 !!!!سهند:باهم گفتن همشون

 موقع دوباره تلفنم زنگ خورد همون

 الو_

 یاز گشنگ میمرد هگید ایب:صدف

 امدم_

 کردم وقطع

 برم دیبا گهیخب من د_
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 شنینابغه افراد گروه از هم جدا نم...؟ههيبر:سهند

 یبمون نجایبا ما ا دیبا گهیتو د...درسته:مسعود

 نجا؟یا_

 خوره؟پرنسسیبه شما نم هیچ:ایدال

 !!!!ایدال:سارا

 مال شماست؟ نجایا...خب_

 میاجاره کرد نجارویا:رابیه

 اد؟ها؟یخونه ما بزرگتره چرا شما نم_

اند  یباشه اونا شکارچ یهرچ...ودوستام نترسن رمیمورد ازار قرار نگ گهیمنم د دیشا انیبه هدف اگه اونا ب زدم

 گهید

 امکان نداره:سهند

 ...دیرو جمع کن لتونیوسا...چرا که نه:سارا

*** 

 زدم زنگو

 ه؟یک:صدف

 منم صدك_

 مرض:صدف

در  نتشینب یکه کس...چله زمستون پوشونده بودن نیرو ع ولیبودن  رونیهمشون محو ب اطیتو ح میزد رفت درو

 سادیباز بود کنار وا يورود

 دییبفرما_

 ساك دستشو بود هی همشون

 داخل خودمم رفتم رفتن

 ...نفله ما گش ياو:هلما

 بود سادهیقورت داد حرفشو صدفم کنارش وا تیجمع دنید با

 ها اند که گفتم یشکارچ...خب...نایا...سالم_
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 ؟یتو به دوستات گفت:سهند

 خواهرامن...ستنیاونا ادم فروش ن یه_

 هه:سهند

 سالم من مسعودم خوشبختم:مسعود

 سالم:هلما

 جلو رفتم

 هلما وصدف دوستامن نایبچه ها ا_

 ها اشاره کردم یدو نخاله اشاره کردم بعد به شکارچ وبه

 هستند...ولی....و ایدال رابیسارا سهند مسعود ه...نامیا...هلما صدف_

 ول؟ی:هلما

 میبهرحال خوشبخت:صدف

 راب؟یمگه نه ه میما خوشبخت دیخوب یلیشما خ...واو:سارا

 رابیتو کمره وزد

 اره...ا:رابیه

سهند  رابیه یعنیشدن قرار شد پسرا  میاتاقا تقس ادمونیبخاطر تعداد ز میخورد یروز ناهار دور هم اون

هرچند ...تو اتاق من ولیومنو ...یتو اتاق هل یوهل ایدال...باشن سارا صدف تو اتاق صدف يومسعود تو اتاق اخر

 ...غرغر کرد  یسهند کل هیقض نیسر ا

 میتو هال نشسته بود يمبل ها رو

 الما؟:رابیه

 هوم؟_

 ...یدونیم...؟مثاليدیهم د يزیچ:رابیه

 دمید زایچ یلیخ...اره_

 ترسناك يجا هی...یباش گهید يجا هیمثل  یدونیم...که يدیند يفضا هی رایاخ:رابیه

 دمیرو د ییجا نیتو خواب همچ کنمیاحساس م...خب_

 ؟یتو خواب؟مطمئن:سهند
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 پنجره...سمت...سمت پنجره...وکهنه و یمیبود وقد دیوسف اهیتو اتاقم بودم همه جا س...خب_

 خب؟:مسعود

 داشت بیعج يصدا هیو...کردیرسناك بهم نگاه مگشاد وت ينفر داشت با چشما...هی_

 بد بوده باشه دیبا...يوا:هلما

 یلیاره خ_

 ه؟ینظر تو چ...رابیه:سارا

 ...خواب نبوده:رابیه

اون دختر ...و...کمد داغون یمیقد وارایواون د دیوسف اهیس يخواب نبود؟ اون فضا...یعنی...امد یباال نم نفس

 ...يوا...درشت يپشت پنجره با چشما

 شهیهم باز م يزود هی...شهیچشمش داره کامل باز م..بنظرم:رابیه

 ...خوبه:مسعود

 خوبه؟:صدف

 چشم ماست گهیباشه اون د یهرچ...ما ياره برا:ایدال

 گفت يبه طرز مسخره ا نویا

دوست دارم بدونم چراحرف  یلیخ...یول...دادیوگوش م شدیم رهیاون ساکت به هممون خ ولیافتاد به  نگاهم

 ...زنهینم

 وقت اموزش دادنه...دیایب دیپاش:رابیه

 ...مونیمراقب باش نکش:امد کنارم ودر گوشم گفت ایدال نطوریمنم هم رابیبلند شدن دنبال ه همه

برد  نویهلما ماش نگیتو پارک میرفت کنه؟یم ينجوریچرا ا...باال؟ دمیارثشو کش...حق باباشو خوردم؟ دونمینم ورفت

 نبود که بخواد ازش استفاده کنه يا گهیفقط مخصوص خودمون بود واحد د نگیخوبه پارک اطیتو ح

 مال توئه نیا...ایب...خب :رابیه

 مثل لوله گرفت سمتم...يبنفش استوانه ا زیچ هیو

 ه؟یچ...نیا...ام_

 گمیبهت م...رشیبگ:رابیه

 ساده بود  يلوله استوانه ا هیگرفتم  ازش



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا B_کمند  – یچشم برزخ

wWw.98iA.Com ٧٩ 

 میرو دار نایما ا نیبب:مسعود

 هم بود همشون داشتن  یمشک رونیاورد ب سیپل يها رویشوکر ن هیشب يزیچ هیو

 کنهیفرق م هیسالحت با بق یتو چشم یول...سالح توئه نیا:رابیه

 ؟یچه فرق_

 نیبب:رابیه

گذاشت دو طرفو به جهت مخالف  مییسمت پا لهیم يدستشو رو هیدستشو باال و هیرو ازم گرفت  استوانه

 ...شکل کمان بدون بند شد رونیامد ب يا گهید يقسمت ها نییوپا باز شد از باال لهیچرخوند م

 گرفتم ازش

 واو_

 بند نداره؟ یباحاله ول:صدف

 بند بهش بود  هی دمشیحلقه بود کش هی ییباال قسمت

 بندش داخل لوله قرار گرفته:رابیه

 یکمان حساب هیحاال شد ...کمان ینییوحلقه سر بند رو زد به قالب پا دیبند رو کش خودش

 نداره؟ ریت...چرا یول...ام_

  دمیکش بندو

 !!!!!نه ساینه وا:همه باهم داد زدن کدفعهی

به ...نگیپارک واریاشعه بنفش از کمان خود به خود خارج شد وخورد تو د هی...حواسم نبود بند رو ول کردم یول

 شده بود اهینگاه کردم قد کله هلما س وارید

 گذشت ریبخ يوا:سارا

 حواست کجاست؟:ایدال

 دونستم؟یم دیمن از کجا با_

 مخصوصا ادما...یبزن دینبا یرو به سمت کس نایالما ا یول...گذشت ریاشکال نداره حاال که بخ:رابیه

 هست ینامرئ...کنهیکارم ينطوریا رشیپس ت:هلما

 ؟ههینامرئ:...سهند

 گفتم؟ يخنده دار زیچ:هلما
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 نه اون اشعه ها مال خود کمانه یاوال نامرئ:سهند

 سالحا از کجا امده؟ یول_

دست به دست به ...شهیسال پ انیمال سال...ستیمطمئن باش مال زمان ما ن...اونا رو درست کرده بودن:سارا

 دهیمارس

 اهان_

دوتا قسمت  ییبه قسمت باال دیبود خودش زود رفت چسب یرو ازقالب جدا کردم بندش کش)بند کمان(زه حلقه

 یاول کیوشد همون لوله استوانه کوچ...جمع شد ورفت داخل استوانه نییاستوانه رو دوباره چرخوندم از باال وپا

 

*** 

 ادیرو بهم  زایچ یلیوخ کردیم نیبا من تمر رابیکردن کار بودن ه دایوصدف تمام روز رو مشغول پ هلما

 داکردهیرو پ گهید یکیاز قرار معلوم سهند ...میتر از خودمون طرف ادیعده ز هیبود که مابا  نیومهمش ا...دادیم

شدن  رفتهیاز پذ يزیسهند چ ستین اریاون کم ب شناسمشیکه من م یهل...که باهاش دعوا کنه اون هلماست

 زنهیهم م یوقت زنهیباهام حرف نم ادیاون اصال ز...ایدال...سکوت عالمت رضاست...خب یمن تو گروه نگفت ول

سارا ...زنهیشنگول م یلیگروهه خ نیبنظرم اون خل ا.رو بپرسم مسعود لشیدل دیبا ستیوکنا شیهمش ن

خوشحال  شتریمن ب ياگه تو هم بود...ارسام...اه...کنهیم وشحالمنو خ نیباهم فاب شدن وا ییجورا هیوصدف 

 شدمیم

 الما؟ یخوب:رابیه

 رونیتو فکر امدم ب از

 اره..ا_

 ؟يکردیفکر م یبه چ:رابیه

 باغچه نشستم لب

 به برادرم_

 براش افتاد؟ یچه اتفاق...اون:رابیه

 ایقضا نیا یوقت...کارا متنفر بود نیمن مشناختمش از ا یول کنندیم یهمه از کارش برداشت خودشک...دونمینم_

 ...ضربه بزرگ برام بود هیهمش ...برادرم...خانوادم...ختیبهم ر ییهو هیو عیسر یهمه چ...امد شیپ
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 ...نمم:رابیه

 اشک تو چشماش جمع شده بود...خوشکل بودن یلیچشماش خ...شده بود رهیخ نینگاه کردم به زم بهش

 تو؟_

 نکهیتا ا...نکرد یبهم توجه گهیگرفت ود یبعد رفتن مادرم پدرم افسردگ...منم مادرم رو از دست دادم...اره:رابیه

 فرار کردم

 افتاد؟ یمادرت چه اتفاق يبرا_

 یداشت یبازم تو دوستان...خودم يبرخالف سن وسال ها ادیز یلیخ...گشتمیم زایچ نیدور وبر ا یلیمن خ:رابیه

من ...من...خورد  زیمادر ل...يکوهنورد...گردش میاون روز ما رفته بود...نداشتم یدوست چیمن ه... یول يودار

شده  رید یلیکه خ...که...دیرس یتوق...ما بود زبکشمش باال پدرم جلو تر با تونستمینم یول...دستشو گرفته بودم

 ...ختمیقطره هم اشک نر کیمن  یول...اون افتاد...اون...خورد زیدستم ل يدست اون از تو...بود

 ...کردیهق هق م...کردیم هیگر داشت

 ...رابیه_

به  یهرچ...یول...رمیگرفتم ازشون انتقام بگ میپس تصم...کار اونا بوده دونمیم...اتفاق نبوده نایا دونمیم:رابیه

 باورم نکرد چکسیه...پدرم گفتم اون قبول نکرد

 کردیوهق هق م نمیکردم سرش رو گذاشته بود رو س بغلش

 ...رابیه کنمیمن باورت م...مرگ ارسام بردارم اتفاق نبود دونمیمنم م...کنمیمن باورت م_

 ...الما...ممنونم:رابیه

ممکنه  ییجا هی شهیهم...باورت کنن گرانید یکن يکه کار ستین نیسخت تر از ا ایتو دن يکار چیه... دیدونیم

 ...مسئله بلنگه نیبازم ا

*** 

 امد یبحث م يتو خونه صدا میورفت میالروم شد بلند شد رابیه یوقت

 يهه هه فکر کرد:هلما

 یتونیمطمئنم نم ؟منیپس چ:سهند

 تونمیخوبشم م تونمیم:هلما

 د؟یامد:سارا
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 دوتا رو جمع کنه؟ نیا تونهیم یکس نمیبب:مسعود

 کردم پوف

 شده؟ یچ_

 کنندیبحث م ونیهلما وسهند سر کنترل تلوز:ایدال

 اورده ریهلما قل خودش رو گ کنمیچرا حس م دونمینم...یدونیم:صدف

 موافقم_

 جلو کنترل رو گرفتم رفتم

 ؟يشما دوتا بچه ا_

 دستوره هی نیبدش به من ا:سهند

 وجود نداره يتو خونه دستور_

هم با چشماشون شاخ  يبرا یسهند وهلما به زود نشستن ول یکانال هیهمه امدن نشستن خودم زدم  نشستم

 بغل دست من نشست رابیه دنیکشیوشونه م

 صدف من گشنمه_

 میشام ندار:صدف

 شام...ستین میحرفا حال نیچه؟من ا_

 رونیب میبر دیخوایم:سارا

 !!!!نه:سهند

 چرا؟:مسعود

 مثل تو خونه...امن باشه يجا هی دیاون با...میهمه جا با خودمون ببر شهیرو نم ولینه؟ ستین تیحال:سهند

 ادیب تونهیم ولمیجا که  نیا شناسمیم يجاا هی...خب_

 کنه بهت اعتماد کنم يانتظار ندار...نه امکان نداره:سهند

 حق با سهنده:ایدال

 میریگیم يرا:هلما

 با الما موافقن؟ ایک...اره:سارا

 استثنا هست ولیالبته ...ایدستاشون رو کردن باال جز سهند ودال همه
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 دیبپوش دیخب پاش:مسعود

ودستمو به سمتش دراز کردم با تعجب دستشو گذاشت تو دستم  ولیبا لبخند بلند شدن من رفتم سمت  همه

 ...بردمش باال تو اتاقمون

*** 

 نییرو گرفتم واز پله ها امدم پا ولی در اتاق رو باز کردم دست دیساعت طول کش میتو اتاق ن کارم

 نیاز ا نمیا دیبفرما_

 هیهلما کش رفته بودم  يالیاز تو وسا سیکاله گ هی کردنینگاه م ولیرفتم کنار همشون با بهت به  وخودم

 رهیت يوشال قهوه ا يمانتو هم تنش بود رنگ اجر هیسوخته فر بود گذاشته بودم رو سرش  يرنگ قهوه ا

 ...بود دهناناز ش یلیکمرنگم براش زده بودم خ یرژلب صورت هی یمشک یوشلوار لوله تفنگ

 واو:هلما

 الما يدار ولیا:صدف

 گهید مینیما ا_

 داشتیبرنم ولیهم تعجب کرده بود چشم از  سهند

 خودت ناقوال:سارا

 صبح پیهمون ت... ینگاه کردم مشک هیخودم  به

 ؟يدیبه خودت چرا نرس:سارا

 ...من...ام_

 نییهلما صدف سرشو نرو انداخته بودن پا...بگم ارسام رو یعنی

 شد رید میبر:رابیه

سالشه 15...چند سالشه دمیازش پرس نیتمر نیامروز ب یراست...چشمک بهم زد هینگاه کردم  رابیتعجب به ه با

  میهمه به سمت در رفت...کترهیدوسال از من کوچ

 که میشیجا نم:هلما

 گرفتم نیبابا من امروز ماش دینگران نباش:مسعود

 کدوم پول؟ ؟بایچ:سهند

 جمع کردم:مسعود
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 میریم نهیپس دو ماش:هلما

 میشیما همه جا م نیتو ماش ستیالزم ن:مسعود

 البد وانته:سارا

 مسعود اخم کرد یول دنیخند همه

 پاتروله...رمینخ:مسعود

 اوالال_

 یپس چ:مسعود

 !!!ینخود چ:هلما

 ممنون:کنارم ن بود اروم بهش گفتم رابیه رونیب میدر رفت از

 ...لبخند بهم زد هی

مسعود  میاخر بود فیوسارا وصدف رد رابیداخلش من وه میختیبود همه ر یپاترول مشک هیمسعود  نیماش

که گفتم وسط نشسته  ولیسهند و ایوسط هلما رفت جلو ودال فینشست رد ولیپشت فرمون سهند بخاطر 

 میشد وما حرکت کرد روشن نیبودن ماش

 م؟یرفتیم دیخب کجا با: مسعود

 گمیمن بلندم برو بهت م:هلما

ارسامم ...میبا خانوادش وما همه باهم بود نایتهران هلما ا یدسته جمع میبلند بود چون قبال که امده بود هلما

 رو نگاه کردم رونیواز پنجره ب میکش یاه...بود

 ؟یخوب:رابیه

 اوهوم_

 واروم تو گوشش حرف زدم رابیسمت ه برگشتم

 ه؟یبا من چ ایمشکل دال...رابیه_

 تیبا که مامور نیاخر...یول...بود اینامزد دال...اون...چشم گروه ما بود هانیقبل تو ک یدونیم...خب...ایدال...اه:رابیه

 يالن به جاتو ا نکهیبنظر من ا...موضوع ناراحت بود االنم هست نیاز ا یلیخ ایدال...اون کشته شد میرفته بود

 شهیم رستد...بهش زمان بده کنهیم تیاونو اذ کمی یهانیک

 یزنیاز سنت حرف م شتریب یلیخ...یدونیم_
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 اره:رابیه

 ؟یچ یعنیاسمت  یراست_

 فرشته باد یعنی رابیه:رابیه

 قشنگه یلیخ_

 ممنون:رابیه

 ه؟یاسمش چ میبر میخوایکه م نجایالما ا یراست:مسعود

 بام تهران:میهلما باهم گفت منو

*** 

سمت بام  میوراه افتاد میگرفت يفرانسو رستانیدب امیا ادیبه  میستادیهم اول ا یفروش چیساندو هی يجلو

من داشتم  میچند تا سنگ بزرگ کنار هم نشست يرو میشد ادهیوپ میپارك کرد کیجا تار هی نویماش...تهران

 ولیسمت  شویکیدست بچه ها حواسم نبود گرفتم  دادمیرو م چایساندو

 خورن؟ینم يماد ياونا غذا یدونیاونوقت نم یتو قراره چشم ما باش...هه:سهند

 اه حواسم نبود_

 وال؟یه يدار میابج کاریچ:هلما

 ارشوریخ یخودت والیه:سهند

نداشتن وغذاشون  شونیهم اصال کار هیبق دادیجوابش رو م لکسیکردن سهندم ر غیج غیشروع کرد به ج هلما

وبه نور ها ماه  میکردیبه شهر نگاه م میسمت چپم نشسته بود صدف سمت راستم داشت رابیه...خوردنیرو م

 چشمامو بسته بود وصورتش رو باال گرفته بود ولیهم تو اسمو نبود 

 کنه؟یم کاریداره چ ولی_

 کنندیم هیتغذ ينجوریاونا ا...يانرژ افتیدر:رابیه

 رهیگیرو از ماه م شیپس اون انرژ:صدف

 درسته:سارا

 ...بایز یلیخ...بود بایواقعا ز...نگاه کردم ولیصورت  به

 تو؟ یکنینگا م یبه چ:سهند

 اههههه_
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 گفتم رابیرو به ه دیخند رابیه

 د؟یکنیتحملش م يچجور_

 یبه سخت:رابیه

 دمیشن:سهند

 يگفتن که بشنو:هلما

 ارشوریبا تو بود خ یک:سهند

 ...دوباره شروع کردن و

 ...گذرهیکه بهم خوش نم شهیم یوقت یلیواقعا خ...بگم خوش گذشت چون تونمینم...خوب بود...شب اون

 گهید میبر:سهند

که  کردمیرو نگاه م رونیاز پنجره داشتم ب...میوبه سمت خونه حرکت کرد میشد نیوسوار ماش میبلند شد همه

 بودلبخند رو لبش  هی یخوابش برده بود ول رابهیه دمیافتاد رو شونم برگشتم د یچ هیحس کردم 

 دیخندیم قیبود که انقدر عم يبار نیاول:سارا

 سارا نگاه کردم به

 ...یبار واقع نیا...میبخند گهیبار د هیبا امدن تو همه ما  دیشا...الما يخوشحالم که تو امد:سارا

 یواقع گهیبار د هی خواستمیمنم م...دم؟اوناهم؟یشنیم یمن چ يخدا...برگردوندم شهیرو به سمت ش سرم

 ...با من فرق نداشتن ادیاونام ز...بخندم

 ...میهست یکیما  یگفتیتو راست م...عمو

 خوامیمن م...دمیدوستان جد يوبرا...که به ارسام دادم یقول يبرا...واقعا بجنگم خوامیم نباریمن ا...خب لیخ

 دیمون با یبه خوشبخت دنیرس ي؟برایترس تا ک...بزارم کنار دیبودن رو با فیضع...کنم اونام باز بخندن يکار

 ...بجنگم

*** 

 شدن ادهیدم در خونه همه پ میدیرس

 ...بلند شو رابیه:سارا

جا داشت  یاندازه کاف هی ولیمنو  يتخت برا...تو اتاقامون میرفت میتو ومستق میخواب الود بلند شد همه رفت اون

 ...طرف هیومن  دیتخت خواب طرفیاون 
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*** 

محوطه  هی...بود بایز یلیخ...همه جا سرسبز بود...گردهیوبهم برم شهیصدام اکو م کردمیحس م...کجا بودم؟ من

موهام ...بلند تنم بود دیلباس سف هی...که من بودم فقط چمن سبز بود ییجا یگرد بودم دور تا دورم درخت بود ول

 رهیبه اسمون خ...بود بایز یلیخ...بود یاسمون اب...سرم رو بردم باال ...کردمیبه اطراف نگاه م جیگ...باز بود

وسط ...میشونیدستم رو گذاشتم رو پ...درد گرفت میشونیپ...شهیاحساس کردم از وسط داره از هم جدا م...شدم

از ترس زبونم بند امده ...اسمون باز شد کدفعهی...شده بود ادیز میشونیدرد پ...شدیاسمو نداشت از هم باز م

 ...منم با وحشت به اون...کردیداشت با وحشت به من نگاه م...چشم بود هیوسط اسمون ...چشم بود هیاون ...بود

*** 

من ازم دور شد بلند شدم  یشونیبود به پ دهیچسب شیشونیبود پ میسانت میتو ن ولیباز کردم صورت  چشمامو

 تو ختیهو همه ر هی زدمینفس نفس م

 يزد غیشده؟ج یچ:هلما

 الما؟ یخوب:صدف

 من...من_

 شده؟ یچ ولی:سهند

 دادیتکون م دمیفهم یسهند هم سرش رو به معن دادیدستاشو تو هوا تکون م ولی

 اب گرفت جلو وانیل هیامد کنارم رو تخت و رابیه

 الما؟ یخوب:رابیه

 خوبم_

 سهند؟ گهیم یچ:سارا

 چشم الما رو باز کرده ولی:سهند

 ؟یچ_

 که خوبه؟ نیا:مسعود

 ؟يچجور یول...و_

 نه؟ يدیخواب د هیتو :سهند

 اره_
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بچسبونه چشم اون شخص  گهیچشم د کیها محل چشم خودش رو به محل  کیارگان ریاز غ کی یوقت:سهند

 شهیباز م

 ...من ياوه خدا:هلما

 امد جلوم ودستاشو تکون داد ولی

 گمیم کیتبر تویداریب گهیم:سهند

 ممنون_

 ستین یجالب زیاصال چ...یول...ک؟یتبر:صدف

لبخند  هیبودنش شدن سارا دستشو گذاشت رو شونم وبهم  یهمه متوجه عصب رونیاز اتاق رفت ب یعصب ایدال

 ...منم متقابال لبخند زدم...زد

 ...من بازه یچشم برزخ ای...چشم سوم من...گهید حاال

*** 

 کردمیم يجز من داشتم باز خوردنیهمه م مینشسته بود زیصبحونه همه دور م واسه

 تو؟ یخوب:هلما

 اره_

 یکنیبهش فکر نکن عادت م:سارا

 یکنیاره عادت م:ایدال

 يزیبهم با سر گفت چ...بود رابیدستشو گذاشت رو دستم برگشتم ه یکیپوزخند زد خواستم جواب بدم که  هیو

 ...نگفتم یچیوه دمیکش قینفس عم هی...نگو

 نیشما درامد هم دار یراست:هلما

 میاره دار گهید میکار کن دیبا:سارا

 راهه نینه منظورش از ا:صدف

 دهینجات جون ادما پول نم يبرا چکسینه ه:سارا

 رنیگیدرسته قهرمانا حقوق نم:مسعود

 یومسعود تو شرکت ساختمان ایمنو دال...میریکار جداگونه م یول:سهند

 نیاوه پس مهندس:صدف
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 هست سمعود حساب داره سهند دست راسته مهندسه یمنش ایدال...نه:سارا

 ...رابیه_

 سمت من گشتبر

 مگه نه؟ یخونیتو درس م_

 برگشتم سمت سهند نییسرشو انداخت پا اون

 اون درس بخونه؟ يزاریتو نم_

 خودش نخواست...جک نگو الما:سهند

 ...نییانداختم سرش رو انداخت پا رابیبه ه یعصبان نگاه

 د؟یاریب ریما کار گ يبرا دیتونینم نمیبب:هلما

 میمپ رو بلد يد3من وهلما والما کامل اتوکد و يما هم رشتمون معمار:صدف

 !!!!نه:سهند

 کنمیباهاشون صحبت م رمیمن م:مسعود

 ممنون:هلما

 با اخم روشو برگردوند سهند

 ...میتو خونه تنها بمون رابیوه ولیمنو  شهینم یه:سارا

 مونهیالما با تو م...خب:مسعود

 اونوقت؟ ارمیخرجم رو از کجا در ب دیپس من با دیببخش...جانم_

 تو نگران اونش نباش:هلما

 اون با ما:صدف

 شهینم_

 محکم زد پس کلم هلما

 ...نفله يباز تو رو حرف بزرگترت حرف زد:هلما

تو  چرخوندمیبدون کنترل رو حرکاتم چشم م...کرد خیتو فاز صحبت باهم بودن که احساس کردم کمرم  همه

 ...جز خودمون رو يزیچ هی...کردمیحس م يزیچ هی...خونه

 شده؟ یچ:سهند
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 الما؟ ینیبیم يزیچ:رابیه

 ...کنمیحس م یول دونمینم_

اطراف  طیکه خودشو با مح نمیبیرو م يتار زیچ هیمتوجه شدم  کدفعهی...همه هم دنبالم رونیاشپزخونه زدم ب از

 نگاه کردم يشتریبا دقت ب...وقف داده

 ...ای ینیبیم يزیاه حاال چ:سهند

تار بود با شدت پرت شد طرفمون همه جا  زیاون چ کیاز گلدونا که نزد یکیحرفش تموم نشده بود که  هنوز

 میداد یخال

 هست يزیچ هی نجایخب واقعا ا لیخ:رابیه

فرصت که  هی...خودشه...بودن بهم  دهیشوکر بود رو در اوردم هلما وصدف چسب هیسالحشون که شب همشون

 زهش رو وصل کردم عیتو کمرم واستوانه رو در اوردم وچرخوندم سر دست کردم...نشون بدم عوض شدم

 یخونه رو نترکون یه یه:ایدال

 نترس حواسم هست_

 اون کجاست الما؟:رابیه

 اشاره کردم ینامرئ طیمح به

 نمشیبیتار م قهیرق یلیخ یول...اونجا_

اشعه  کهیبار هیو ول کردم  دمیوبندشو اروم کش يکمان رو گرفتم طرف اون تار...بود سادهیوا ولی يجلو سهند

لباش به ...چشماشم زرد...بود دیدلقکابود پوستش سف هیاون خودشو نشون داد شب...ازش خارج شد وخورد بهش

که سرش منگوله بود رو سرش  الهک هیگوشش بود  يکایرنگ بنفش بود ولبخند به لب داشت که دهنش تا نزد

 زدنیم غیج یوهلما وصدف ه دیپریر مواونو نوریا مونیبود مثل م

خودمم ...بهش بزنه تونستینم یکس دیپریاونطرف م نطرفیا یلیخ یسالحاشون رو طرفش گرفته بودن ول همه

 ...تو دستم اماده بودم دهیزه کش

 ...یلعنت:ایدال

 سایجا وا هی يجرئت دار:سهند

 ...دییدویم وارایواونطرف رو د نطرفیوا دیخندیسر خوشانه م اون

 کنه يکار هی یکی:سارا
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 مثال؟_

 يهر کار دونمینم:سارا

 ستادیلحضه ا هیاونجا پرت کردم  پرهیاالن م دونستمیکه م ییبغل دستم بود برداشت جا وانیل هی

 حاال_

وخاکستر ...اشعه به سمت اون رفت وخورد بهش یسالحشون رو گرفتن سمتش ودکمه روش رو زدن کل همه

 شد

 ...میما تونست...واو_

 اره:رابیه

 بود؟ یچه کوفت گهیاون د:سارا

 میخونه حفاظ بکش نیا يبرا دیبا...دیایبا من ب ایمسعود دال...بود یهرچ:سهند

 حفاظ؟_

 داخل انیب توننیاونا نم میخونه بکش یرونیب يوارایهستن که اگه رو د ییشکل ها يسر هی:مسعود

 ...گهید ایب:سهند

 من برم تا کلمو نکنده:مسعود

 دادیداشت به هلما وصدف اب م سارا

 لرزمیهنوز دارم م يوا:هلما

 زنهیمن قلبم تو حلقم م:صدف

 دیمن خوش امد يایبه دن...اوف_

شده بود رفتم نشستم  رهیخ ییجا هیرو مبل نشسته بود وبه  رابیوصدف وسارا رفتن تو اشپزخونه ه هلما

 کنارش

 نه؟ يریکه مدرسه نم_

 شهیم یوقت یلینه خ:رابیه

 ؟یاز ک_

 رفتمیاگه مادرم زنده بود م...رستانیاز اول دب:رابیه

 ...یول...من راجب مادرت متاسفم...نیبب_
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 یکن حتیمنو نص يخوایندارم تو اگه م یکس حتیبه نص یاجیاحت یکن حتمینص خوامی؟نمیچ یول:رابیه

 ...یالزم ن يجون داداشت رو نجات بد یتونستیم

 محکم زدم یلیصورتش رو گرفته بود خ رابیه رونیاز تو اشپز خونه امدن ب یتو گوش ياز صدا همه

 ...سر کارتون دیبرگرد_

 ...الما تو:هلما

 !!!!دیگفتم برگرد_

تو  شیخاکستر يموها...هنوز دستش رو گوشش بود رابیتو اشپزخونه ه دنیدادم به خودشون امدن وپر با

 یهق هق اروم...تو بغلم دمشیشونش رو گرفتم وکش...بد زدم یلیخ...دلم براش سوخت...بود ختهیصورتش ر

 ...کنهیم هیمعلوم بود داره گر کردیم

 متاسفم_

 دیببخش....اشتباه من بود...نباش:رابیه

 ...دور کمرم حلقه کرد دستاشو

 ؟ییجا هی میبر يخوایم یه_

 کجا؟:رابیه

  کردیتو اتاق بود با تعجب نگام م ولی دمیتو اتاق مانتوم رو پوش رقتم

 ؟ییایم_

 نه تکون داد یرو به معن سرش

 باشه پس مراقب خودت باش_

 رو گرفتم رابیدست ه نییرفتم پا زود

 کجا نفله يهو:صدف

 ...میگردیناهار برم يبرا_

 رونیب میدر رفت از

 کجا؟:سهند

 رونیب_

 ..نیبرگرد شهینم:سهند
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اونجا من اونجا رو  کینزد یپارک هی میرفت...دمیکشیدنبال خودم م رابمیه رونیتوجه بهش از خونه زدم ب بدون

 میرو چمنا نشست...خلوت گاه من بود...اون پارك...تهران میامد یم ادیدوست داشتم قبال ز

 نه؟ هیباحال يجا_

 ساکته یلیخ...اره:رابیه

 ...تازه االن ظهرم هست ادینم نجایا ادیز یاره کس_

 ...اره:رابیه

 یمن بودن اون زنده نم...میما دو قلو بود...اون قل اول من بود...به ارسام وابسته بودم یلیخ...من یندویم_

من مال چند روز  يماجرا یتحمل کرد ول شهیبازم م...شهیسال پ کیتو مال  يماجرا...زندم یول...موندم

بعد رفتن او ن ...قلب دوم من بود امارس...مونهیبچه مثل خدا م يبرا...تحملش سختره نه؟هرچند مادر...شهیپ

 دمیشا یدونیم...هیخوب يارسام انقدر پاك بود که من مطمئنم االن جا یول...گمیقلبم رو م...نداشت یتپش گهید

 کننیاالن با مادر تو نشستن دارن مارو نگاه م

 امد یم نییاشکش اروم پا رابیسمت ه برگشتم

 ...الما...یممنون که هست:رابیه

 دهیزجر د شتریاون ب...دوست داشتم هیقیب شتریب رابویه...لم کرد وسرشو گذاشت رو شونمبغ,بغل  واز

 نداشت یواالن سن...شده بود یشکارچ یسالگ14تو...بود

*** 

شدم رو  رهیخ یرنگ ينوارا هی دمیدیدور بچه ها م يایزیچ هی کردمیحس م میهم داشت نیناهار که ته چ سر

 هلما

 ...يبخور يخوایم ؟منوينشد ریس هیچ:هلما

 ...زهیچ...نه_

 الما؟ ینیب یم يزیچ:رابیه

  هی...اره_

 ؟یرنگ ينوارا:سهند

 ...اره_

 ینیبیم يتو هاله هارو دار:رابیه
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 اره تو کتابا راجبشون خوندم...هاله ها_

 به ماهم بگه یکیخب :صدف

 هست یدرون يها تیاند که اطراف همه ادما هستن نشون دهنده شخص یرنگ ينور ها هیهاله ها :مسعود

اگه تو استرس داشته باشه هالت رنگش زرد ...که نهیبگه ا کنهیم یکه مسعود سع يزیدر واقع چ:رابیه

 اند یرنگها نشون دهنده حاالت درون...شهیقرمز م یباش یاگه عصبان...شهیم

 ...اهان:هلما

 رنگ ها اسمشون هاله هست نیا:سارا

 ...هوم_

 الما؟ هیمال من چه رنگ:هلما

 دستش بندازم خواستم

 یخال خال پشم یشمی_

 زد تو کمرم محکم

 خورمیدارم غذا م ابوی يهو_

 بگو گهید ریبم...یخودت ابوی:هلما

 به قرمز بود لیما رهیت یدقت نگاش کردم دورش صورت با

 هلما نه؟ یتو ازم عصبان_

 ...از کجا..از:هلما

 هالت قرمز رنگه_

  دیخند صدف

 ستین يوقت باز...دیغذاتون رو بخور:سهند

 ها نه؟ رزنیپ نیع یغرغر نکن یتونیتو نم:هلما

 ...یخودت رزنیپ:سهند

 ییتو:هلما

 ییتو:سهند

 میتوجه به اون دوتا ادامه غذامون رو خورد یوب میدیکش قینفس عم هیباهم  همه
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*** 

 با داد صدام کرد یکیبودم که  دهیخواب ظهر

 !!!!!الما:سارا

 شدم رو تخت  بلند

 شده؟ یچ_

 فسیوقت انجام وظ...بلند شو:سارا

 یچ_

 سراغش میریم میکرد دایرو پ شونیکی االیبلند شو :سارا

 نییورفتم پا دمیشده بود مانتوم رو پوش کیبلند شدم هوا تار عیسر

 چه عجب:سهند

 به جمالت_

 نگاه بد بهم انداخت هی

 میبر:مسعود

 ما هم دنبالش صدف وهلما تو خونه موندن  رونیحرف از در زد ب نیبا ا عیسر کردیم يقرار یب ولی

 کهینزد گهیم ولی:سارا

 فهمهیاز کجا م ولی_

 سراغشون میریوما م کنهیاونا رو حس م ولیبود  یبودنمون الک یشکارچ میاگه اونو نداشت:رابیه

 اهان_

 ...میرفتیماهم دبالش م کیکوچه تار هیتو  دیدو عیسر ولی

 میدیدیهامون جلو پامون رو م یبود اصال المپ توش نبود با نور گوش کتریتار گهیکوچه د هیبه سر  میدیرس

 خونه هام چراغاشون خاموش بود

 مشکوکه:ایدال

 دیاماده باش...اره:سهند

 ...بودم کیاسلحه هاشون رو در اوردن منم در اوردم وبازش کردم وبندشو زدم سر جاش اماده شل همه

 امدن یپشت سرش دوتا پسر داشتن م...معلوم بود مسته وردخیتلو تلو م...دختر امد هیروبه رو  از
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 هاله دارن؟ نیب...الما:رابیه

 اون دوتا پسرا یتمرکز کردم از ظهر راحت برام بود دختره هاله داشت ول روشون

 پسرا ندارن_

 مشونیگرفت دیاماده باش:سهند

 خوردیمدام تکون م دیرسیبنظر م یعصب ولی

 میایما از پسش بر م...ولی ستین يزیچ:سهند

 ...تو بهت لفظ حرف زدن سهند بودم فقط اخم وتخمش واسه ماست پس من

 رونیدختره رو ببر ب...سارا:سهند

 باشه:سارا

 نیپشت من باش...هیبق:سهند

 باشه: میباهم گفت همه

 میبود سادهیدختره رو برد ما جلو پسرا وا دیجلو شون سارا پر میدیپر

 م؟یدیاند که راجبشون شن ییبرادر اونا همونا_

 خودشون باشن دیاره برادر با_

 همزمان باهم گفتن کدفعهیبود  یکی صداشون

 نمیکیما نابودتون م_

 ...بهم دنیاب شده از بغل شروع کردن به چسب کیانگار پالست ییجورا هیو گهیشدن سمت همد دهیکش کدفعهی

*** 

 کدفعهی...باز شده بود که نرمال نبود يادیدهنشون اندازه ز نیافتاده بودن رو زم...کردنیم یوحشتناک يها ناله

 بهم میدیاز پشت چسب یشد همگ بیغ

 الما؟:مسعود

 نمیبینم_

 مونیکشیتمرکز وگرنه م:سارا

 کردم تمرکز کنم یسع

 الما تیشونیببر سمت پ تویهمه انرژ:سهند
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 مسعود جم شد تو خودش کدفعهیکارو کنم  نیکردم هم یسع

 تو دلمزد  یلعنت:مسعود

 يهمه به سمت باال  شهیم دهیکش نیپاش تو هواست وداره رو زم ایدال دمید میشد همه برگشت یهو پشم خال هی

 شمونیبلند شد وامد پ ایدال کدفعهیکردن  کیشل ایپاش دال

 !!!!الما:رابیه

کردم واضحش کنم  یسع...تار بود...دمیدیخونه م يمثل همون تو... يزیچ هی...بستم وباز کردم چشمامو

از باسن به باال دوتا کمر بود که ...بودم دهیکه تا حاال تو عمرم د يموجود نیزشت...من ياوه خدا...دمشید...

 کمرنگ بود یداشتن ورنگ پوستشون اب یکیپشتشون بهم بود چشم 

 اونجا_

 يسرعت باور نکردظاهر شد وبا  کدفعهی...نطوریکردن خودمم هم کیشل یاشاره کردم همه همون سمت بهشون

 ...امد سمت من

 !!!الما:رابیه

 دیمعدم چسب وارایاز د یکینبودم اون محکم زد بهم که پرت شدم سمت  عیسر ادیز یکمانو اوردم باال ول عیسر

 نییبه کمرم افتادم پا

 رنیباهاش درگ هیکه بق دمیدیامد سمتم م رابیه

 ؟یخوب:رابیه

 ...اره...ا_

 شد بیاون دوباره غ کدفعهی

 !!!!الما:سهند

با ترس به دور  ولی...ادیکه سارا هم داره با دو از سر کوچه م دمیخورد به مسعود همون موقع د ایهو دال هی

 بلند شدم دوباره تمرکز کردم خوردیتکون نم ولیسهند کنار  کردیوبرش نگا م

 ولیسمت  رفتیم میداشت مستق دمشید

 سهند پشت سرتونه_

اسلحه ...باال سرش میشده بود همه رفت فیضع نیبهش ظاهر شد افتاد زم کرد خورد کیبرگشت وشل سهند

 ...مثل دود رفت هوا...میکرد کیسمتش وشل میهامون رو گرفت
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 از دست دادم؟ میزیچ:سارا

 بود دهیرس تازه

 اکشن کامل رو  لمیف هی...اره:مسعود

 فیاه چه ح:سارا

 الما؟ یخوب:رابیه

 واریاز برخورد با د کردیبود کمرم درد م سادهیوا کنارم

 ...شمیبهتر م...اره_

جلو راه  ولیامد سهند با  یبه اون م هیدستشو گذاشته بود رو شونه مسعود وبا تک ایدال میسمت خونه راه افتاد به

 میهم باهم بود رابیمنو سارا وه رفتنیم

 ه؟یزیچ زیو دختر شگفت انگ سیرئ نیب نمیبب_

 هواشو داره یلیخ یول میدونیبگم ما هم نم دیبا...هست ولیسهند و نیاگه منظورت ب:سارا

 هواشو داشته باشه اون هسته گروهه دیمعلومه که با...یگیم یسارا چ...اه:رابیه

 ...هیدوست داشتن ولی...اره واقعا_

 ییزایچ هیوداره تو گوشش  سادهیپشت سر فروشنده وا یکس هی دمیکه د میشدیمغازه رد م هیاز جلو  میداشت

 نهیبیفروشنده اونو نم دیرسیمشکوك بود بنظر م گهیم

 راب؟یه_

 ه؟یچ:رابیه

 میدار یمشک هیفکرکنم _

 کنهیشده ومثل من داره داخل مغازه رو نگاه م میپشت سهند قا ولی دمید برگشتم

 ایسهند ب:رابیه

 امدن امیامدن کنارما مسعود ودال ولیبا  سهند

 د؟ینیبیم سادهیرو که پشت فروشنده داخل مغازه وا یشما اون کس نمیبب_

 سمت مغازه دیسراشون چرخ همشون

 نه:سهند

 نمیبیمنم نم:سارا
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 کنه؟یم کاریاون داره چ:مسعود

 کنهیزمزمه م يزیچ هیداره تو گوش فروشنده _

 یلعنت:ایدال

 زکتبور باشه دیبا:سهند

 ولیبرگشت سمت  بعد

 درسته؟:سهند

 سرش رو به عالمت مثبت تکون داد ولی

 .)کند یم بیترغ ییگو هودهیدروغ کاال و ب فیاو در بازار ها بوده ومردم سوگند دروغ وتعر:جن زکتبور(

 سراغش؟ میبر_

 میومردم هست تیما تو جمع...شهیاالن نم:سهند

 ؟یدورش کن یتونیم...ول؟ی:رابیه

 دیبه مغازه نگاه کردم اون جن لرز نییاره تکون داد چشماشو بست وسرش رو انداخت پا یسرش رو به معن ولی

 چشماشو باز کرد ولی...شد بیاز اونجا غ عیوسر

 اون کجاست؟ ولی:مسعود

 ...رو گرفته بود ولیماهم دنبالش سهند دست  دنیدوباره شروع کرد به دو ولی

 وعقب عقب رفت دیزلر ولی...در خونه باز بود...خونه هیبه  میدیرس

 باشن يادیتعداد ز نجایا دیبا:سهند

 سهند سکهیر:رابیه

 ممکنه فرار کنند:سهند

 م؟یبر:مسعود

 ؟یچ رنیرو بگ ولیبا ماست اگه  ولینه سهند عاقل باش :سارا

 با بچه ها موفقم نباریاره سهند من ا:ایدال

 بودن دهیترس همه

 م؟یجدا ش دیخوایم_

 ؟يخل شد ؟المایچ:مسعود
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 خونه امنه مگه نه...واز اونجا برن خونه تیبرن سمت جمع ولیو اینه دال_

 اون نشانه ها رو داره اره یاز وقت:سهند

 تو رنیهم م هیبق...خب_

 ؟يشجاع شد:سارا

 ...دارم لیدل_

 ستین يبد فکر:رابیه

 عوض کنم رابیچطوره من جام وبا ه:ایدال

 باشم خوامیمن م یه:رابیه

 يتو هنوز بچه ا:ایدال

 به من نگو بچه:رابیه

 بسه_

 يریم ولیبا ..ایدال:سهند

 غرغر کرد ایدال

 !!!!دستوره هی نیا:سهند

واژه  نیا...کیتار یمیقد...سمت خونه میبرگشت...تیتو اونا رفتن تو جمع میرو گرفت منتظر شد ولیدست  ایدال

 ...ها رو دوست ندارم

 دمیدیهامون م یداخل با گوش میرفت

 هیوونگید نیا:مسعود

 ...شیه:سهند

بود  یخونه کلنگ...ومسعود پشتمون رابیسارا وه یعنیهم  هیبق میرفتیمنو سهند جلو م میکردیحرکت م اروم

سالحامونم در اورده  میبود کیراهرو بار هیداخل بود  شهیاجر وخورده ش یمعلوم بود قرار بوده خراب بشه کل

 ...میبود

 غغغغغغغ

 ...میترس به روبه رو نگاه کرد با

 شب هیتو  اتیدوتا عمل هیعال:رابیه
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 خودت به سمت مرگ رفتن يبا پا زارمیم نویمن اسم ا ات؟نهیعمل:مسعود

 ...زیچقدر حرف م:سهند

  واریخورد تو د ییرویحرفش تموم نشده بود که با ن هنوز

 الما؟:رابیه

 دمیدیتار م زیتا چ4 کردیتا دور رو نگاه م دور

 ادنیز...ادنیز_

 بهم میبود دهیرفت سمت سهند وبلندش کرد همه از پشت چسب سارا

 ...اوه نه:سهند

بعد که همشون رو ظاهر ...با بچه ها بود  شیکه ظاهر شن بق کردمیم يزدن بهشون من کار ریکردم به ت شروع

 شدیم کیداشت از پشت بهش نزد شونیکی رابینگاهم افتاد به ه... زدنیم ریخودمم بهشون ت ردمیم

 !!!رابیه_

 شهیپرت شد سمت ش رابیه...ضربه محکم از اون موجود هیبود با خوردن  يبرگشتش مساو یبرگشت ول اون

 بردن نیرفتم طرفش سارا ومسعود اون موجود رو از ب عیخوردا سر

 ؟یبلند ش یتونی؟میخوب_

 تونمیم..یم...خوبم...خ:رابیه

 ...زدمیاشعه م ریهمه مشغول بودن از همونجا بهشون ت کردمیزانو زدم جلوش به اطراف نگاه م کنارش

 رابیباهام حرف بزن ه_

 چرا؟:رابیه

 یداشته باش يزیخون ر ترسمیم_

 ندارم...ن:رابیه

 حرف بزن_

 بگم یچ:رابیه

 ساکت نباش...دونمینم_

 شد الما بیغ شونیکی:سهند

 دمشیتمرکز دور وبرم رو نگاه کردم د با
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 پشت سرت سارا_

 شت وزدشبرگ عیسر اون

 راب؟یه...راب؟یه_

 هنوز زندم:رابیه

 ستیحرفا ن نیاالن وقت ا_

دستشو گرفتم واروم  رابیبرگشتم سمت ه عیسر...اونم سهند از پشت زدش دود شد...مونده بود گشونید یکی

 ...رفته بود تو رون پاش کیکوچ شیش هی...بلندش کردم

 ؟یخوب...قیرف یه:مسعود

 خوبم:رابیه

 بودن سادهیلبخندزد سارا وسهند مراقب اطراف بودن پشت به ما وا هیو

 ؟ینیزکتبور رو بب یتونیم نیالما بب:سهند

 وبرم رو نگاه کردم  دور

 ستین نجایا_

 رونیب میریم...خب لیخ:سهند

 مینکرد دایاونو پ یول:سارا

 بعد يباشه برا:مسعود

 رو بغل کرد  رابیبود ه شتریزورش از همه ب چون

 سایاو:سهند

 رابیه يکنار پا رفت

 الما ریدهنشو بگ:سهند

 ...سهن یول یچ_

 گفتم ریبگ:سهند

ناله بد کرد واز هوش رفت شالم  هی رابیه رونیب دیرو کش شهیش عیسهند سر رابیرو گذاشتم رو دهن ه دستم

 تلفنم رو در اوردم  رونیب میاز اونجا زد...رو پاره کردم وبستم دور پاش

 هلما؟_
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 د؟یخوب:هلما

 دنبالمون ادیب ایرو بده دال نایاز ماش یکی چیاره سو_

*** 

 با پاترول امده بود  ایدال میامد همه سوار شد ایبعد دال قهیدق چند

 مارستانیراست برو ب هی...مسعود_

 بهشون میبگ یچ:سهند

 ها شهیرو ش نیخورده زم کردهیم يباز_

 اره خوبه:سارا

 نش؟یشد؟گرفت یچ:ایدال

 نه:سهند

*** 

 ...قبول کردن...مشیببر میکارش که تموم شد اصرار کرد...خواستیم هیتا بخ7زخمش  مارستانیب میرفت

 ..کردیناله م یبه هوش امده بود ول رابیخونه ه میدیرس

 داغونمون تعجب کرده بود يها افهیق دنیتو هلما باد میرفت

 ...میبود یخاک همه

 امده؟ رابیسر ه ییچه بال:صدف

 کجاست ولی...رفته بود تو پاش شهیاون ش...دیشلوغش نکن:سهند

 باال تو اتاقش:صدف

 بره باال که مچشو گرفتم خواست

 اون اتاق منم هستا یه یه_

 عه؟نه بابا:سهند

 ودر اورد ورفت باال دستم

 ...گهیم طونهیش:هلما

 گرفت قشویبره سمت پله ها سارا از پشت  خواست

 رو برد باال تو اتاق خودشون رابیه مسعود
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 نشسته بود ولیرفتم تو اتاق خودم سهند رو تخت کنار  منم

 رونیب...ياو_

 تو کالت ياو:سهند

 رونیدر رفت ب واز

 ؟یتو خوب_

شام حاظر بود ...نییمنم لباسمو عوض کردم ورفتم پا رونیاره تکون داد واروم رفت ب یسرش رو به معن ولی

 در زدم...رفتم سمت اتاق پسرا  ینیگذاشتم تو س دمیخودم کش يمنم برا دیکش رابیه يسارا برا

 ایب:رابیه

 داخل رفتم

 اجازه هست؟_

 اره:رابیه

 رو گذاشتم رو تخت ینیلبخند زد رفتم وس هیو

 ندارم لیم:رابیه

 میباهم بخور ایپس ب...منم_

 خوردمیوشروع کرد به خوردن منم باهاش م دیخند رابیه

 یهست یقهرمان خوب...یدونیم...خب_

 ...اره:رابیه

 کردیم تشیاذ يزیچ هی انگار

 ؟یبگ يخوایم يزیچ...راب؟یه_

 ...اوه نه:رابیه

 خونمایذهنتو م یاگه نگ_

 کارو نکن نیا...نه نه لطفا:رابیه

 دیرسیبنظر م هول

 ذهن بخونم ستمیبستم هنوز بلد ن یخال...خب لیخ_

 خوبه...اوه:رابیه
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 ...غذاشو خورد هینخورد وبق يزیچ گهیود

*** 

 ...چشامو باز کردم...افتاب زد تو صورتم صبح

 یم اطیحرف از تو ح يصدا...بود10يساعت طرفا... نبود یکس نییبلند شدم اروم رفتم پا...رو تخت نبود ولی

 اطیامد اروم رفتم تو ح

 ...اخه یدونیم...خب...یول... دونمیم:هلما

 نه؟ یگیبخاطر کار م:مسعود

 بشم يمنتظر خبر بد قهیخطر ناك کنه که هر دق يکه دوستش دارم کارا یکس خوامیمن نم...اره:هلما

 واو...هلما ومسعود...دمیشنیم یچ...گاد...يما...اوه

 ؟يسادیگوش وا:رابیه

دستمو از رو  رابیه دنمونیدیهلما ومسعود نم میبود واریپشت د رابیهوا زود دست گذاشتم رو دهن ه دمیپر

 دهنش برداشت

 ...لطفا...شهیدرست م یهمه چ...بخاطر من...لطفا صبر داشته باش...یول دونمیاره م:مسعود

 باشه یول...دونمینم:هلما

 مسعود بغلش کرد وتو هوا چرخوندش کدفعهی

 شهیم داریاالن الما ب وونهید یکنیم کاریچ:هلما

 اون خواهر توئه از االن خواهر منم هست...خب بشه:مسعود

 نه؟ کیچه رمانت:رابیه

 اره_

ادم ...مسعود...هلما ومسعود...شدیباورم نم يجورا هی...خب...کردمینگاه م.... هههه...خند به دو گل نو شکفتهلب با

 دیام يجورا هی نیواسه هم...شهیتموم م ایقضا نیروز همه ا هیداشت که  مانیمهمتر از همه ا...بود یجالب

سخت  يها تیموقع يبا لبخنداش تو...باکاراش...دادیم هیوقتا بهمون روح یاون بود که بعض...گروهمون بود

 يشخص برا نیبنظر من اون بهتر...فتادهین یکه انگار اتفاق خاص کردیوانمود م يجور

دراز چون قدش از هممون بلند تره والبته  گمیبهش م...اون درازه يتایشخص نیا...بامزه...مهربون...هلماست

 ...تره یکلیتر از سهندم ه یکلیه
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 الما؟...امم:رابیه

 هوم؟_

 میتنها گذاشت اطیداخل واون دوتا رو تو ح میامد رابیه با

 عشقه ؟منظورميدوست دار...رو هم یکس...تو:رابیه

 نه چطور مگه؟_

 يجور نیهم...یچیه:رابیه

 کوشن هیبق...رابیه یراست_

 کار صدف وهلما هم همونجا استخدام شدن  يوصدف رفتن برا ایسهند و سارا ودال: رابیه

  ول؟ی_

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 کنهیواز خودش جداش نم برهیکه سهند اونو باخودش همه جا م یدونیم:رابیه

 بهیعج...یکمیرابطشون _

 یکمیاز  شتریب:رابیه

 که هلما ومسعود امدن داخل میخوردیصبحونه م میداشت رابیه منو

 ؟يشد داریعه؟ب:هلما

 بله_

 خواب خوب بود؟:هلما

 شما خوب بود يبرا شتریب يداریب نکهیمثل ا یاره ول_

 نییوسرش انداخت پا دیخند رابمیگفتم ه یوهلما دوتاشون گرفتن چ مسعود

 گهیبرم د...خب من...خ:هلما

 میباهم بر دیاره بپوش با..ا:مسعود

 هامو انداختم باال ابرو

 هست یکیمحل کارمون ...که نکهیمنظور ا!!!نه...ن:مسعود
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 ...اهان_

 دیخندیم یواشکی رابمیه

 خدافظ...میفتما ر...خب:هلما

  میماهم با خنده صبحونمون رو خورد رونیبرق دوتاشون زدن ب نیوع

 امدن تو خونه ولیبود که سارا و ومدهیاز رفتن هلما ومسعود ن قهیدق ده

 سالم_

 د؟یخوب...سالم يوا:سارا

 خوش گذشت؟ رونیب دیسالم شما بهتر:رابیه

 بمونم خوامینه م یخودت گفت ایب میما که بهت گفت:سارا

 هول شد وبه تته پته افتاد رابیه

 ام...مشغول بودم...کار داشتم اره...نه کار..ن:رابیه

 من گشنمه صبحونه درست نخوردم...خب لیخ:سارا

 هست برو بخور خچالیصبحونه تو _

ما نشست کنترل دست من بود داشتم کاناال رو  شیهال پ يهم تو ولیتو اشپزخونه  دیعوض کرد وپر لباساشو

 ...زدم اخبار کردمیم نییال وپابا

ومشکوك البته ...دنیبه قتل رس يجنگل شمال به طرز بد ياز جوون ها تو يتعداد هیکه معلومه  نطوریبله ا_

 نکرده دایپ نیاز قاتل يرد چیه سیپل

 دش رهیخ ونیبلند شد وبا وحشت به تلوز ولی کدفعهیجسدا رو نشون داد تمام بدنشون پاره پاره شده بود  عکس

 شده؟ یچ ولی_

 ؟یول؟خوبی:رابیه

 کردینگاه م ونیداشت به تلوز نجوریاون هم یول

 !!!!سارا...سارا؟_

 رونیبا دهن پر از اشپزخونه امد ب سارا

 ه؟یچ:سارا

 !!!االی...زنگ بزن سهند_
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*** 

 ...نیهم:رابیه

 واکنش رو نشون داد نیا دیخبرو شن یوقت...اون یبگ يخوایم یعنی:سهند

 ...اره_

 کنهیحس نم ينجوریرو ا زایمعموال چ...اون ...بهیعج:مسعود

 ...خودشه:سهند

 ولیبرگشت سمت  بعد

 ؟نه؟يکرد داشیتو پ...ولی:سهند

 سرش رو به عالمت مثبت تکون داد ولی

 سر دستشون رو؟...یعنی:ایدال

 رو شونیسر دسته اصل...اره:سهند

 ما هم بگه يبرا یکی...خب لیخ_

که  یسر دسته دارن کس هی...واز ادما متنفر اند کنندیم تیکه در اصل ادما رو اذ یاون گروه یدونیخب م:رابیه

 رندیگیاز اون دستور م يجورا هی

 تیعفر...گنیدرسته بهش م:مسعود

 ت؟یعفر:هلما

 ...نام دارن تیجن ها عفر دیتر ثیوخب نیتریقو:سهند

 ...دوتان...میکه ما باهاشون طرف یینایا:ایدال

 اند یکی دیفکر کردم گفت:صدف

 کنند لیرو تکم گهیهمد تونندیم...اند یکیدو  نیا:سهند

 باهم کامل اند یدوتاشون تو تضاد اند ول:رابیه

جنگ تموم ...دوتا نابود شن نیاگه ا...ها ینه فقط ما بلکه تمام شکارچ...میهست که دنبالشون یچند سال:سارا

 ...شهیم

 متوقفشون کنند؟ کنندینم یسع گهید ياند پس چرا جن ها نیبر خالف قوان نایا...سوال هی_

 نوع از خودشون هینه به فکر تموم کردن راه ...موجودات فقط به فکر رفتن راه خودشون اند نیا:سهند
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 ستین یمنطق_

 ستین یمنطق وعدل چیاونا ه يایتو دن:رابیه

 ها هست فیاند؟منظورم عر یچ...دوتا نیا...خب لیخ_

 یکیبان تار یهست شونیکیو...نور هست...بانه یهست...شونیکیاون دوتا :سهند

 فهممیحاال تضادشون رو م هیعال:هلما

 ...ها تیعفر نیتر ياز قو یکیگفت  شهیم...هست یکیبان تار یاون هست...اربوس) )Erebus: سهند

 بان نور هست یاون هست)Bhunivelze(وباناولزا:ایدال

 خب؟_

 نهیکنند که چشم هم اونا رو نب يکار توننیوم...اند يقو یلیاونا خ...یدونیم...خب...که  نجاستیمشکل ا:رابیه

 ممکنه ریغ زیچ هیگفت مرگ اونا  شهیم دیگیکه م ينجوریا:صدف

 نه دمیشا...دیشا:سهند

 میشانسمون رو امتحان کن شهیم:رابیه

 سکه باال انداخت وگرفتش وگذاشتش پشت دستش هیمسعود بلند شد  کدفعهی

 شمال میریما م...خب لیخ:مسعود

 چشمک زد هیو

 رابیاز ه خواستمیم يزیچ هیافتاد  ادمی... زاشتمیچند تا لباس م میمیقد يمدرسه ا فیتو اتاق تو ک داشتم

 هلما وصدف تا هال بودن رونیبپرسم رفتم ب

 کوش؟ رابیه یه_

 اطهیتو ح ولیبا :صدف

 زدیداشت حرف م رابیمتوجه من نبودن ه... لب باغچه پشت به من نشسته بودن رونیدر رفتم ب از

 یول...من عاشقش شدم...دوستش دارم یلیمن خ...من...ولیبهش بگم  يچجور دونمینم...دونمینم...اه:رابیه

 ...عشقه منه نیاون اول یدونیم شکنهیاگه قوب نکنه م...کنهیمطمئنم اون قبول نم...

 کنمیجرئت داره ردش کنه خودم خفش م یک...ما بزرگ شده اون عاشق شده رابیلبخند زدم واو ه هی

هنوز دستم بهش  یول زنمیبا دختره حرف م رمینباشه خودم م التیخواستم محکم بزنم تو کمرش بگم خ...

 دمینخورده بود که صداشو شن
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 ...ولیمن عاشق الما شدم :رابیه

 ...ددستم رو هوا مون...زد خشکم

 ؟یچ...چ_

 خونسرد برگشت سمت من واروم بلند شد ورفت داخل یلیخ ولی یبا ترس برگشت ول اون

 ...یتوچ...تو_

 ...الما...الم...ا:رابیه

*** 

 !!؟یفهمیم نویا يبچه ا هیتو در مقابل من ...يبچه ا هیتو هنوز  رابیه!!!!تو چه مرگت شده؟من؟_

 اطیتو ح ختنیهمه ر دادمیداد وب از

 یدونیاز عشق م یچ يتو هنوز بچه ا...عشق اول هه...من دوسال از تو بزرگترم رابیه...؟یستیمتوجه ن_

 برگشتم...صورتم سوخت طرفیخواستم برم که  زدمیداد م شیاشک يتوجه به شوکش وچشما یب

 تو چه مرگت شده؟مگه گناه کرده؟:هلما

 ؟خواهرتو؟يتو منو زد...تو_

رو متهم  یکی یبخاطر عاشق...الما...ییعوض نشده اون که عوض شده تو رابیه...زنمیالزم باشه بازم م:هلما

 ؟یهست یک ؟تویکنیم

 ...پتو  ریهم نبود رفتم ز ولیکه زل زده بودن بهم رفتم باال تو اتاقم  قهیتوجه به ب یوب دمیکش راهمو

 ...الما؟ یهست یتو ک...یکنیرو متهم م یکی یبه جرم عاشق...رفتینم رونیهلما از تو گوشم ب يحرفا

گفت عشق  یاون م...منظورش به منه دمیکه هنوز نفهم یافتاد موقع رابیه يبه حرفا ادمیکردم  یپوف هی

 به خودم افتاد ادمی...کنمیقبول نم دونستیاون م...اول

 حاال اون دختره خودمم...داشتم گوش اون دختره رو بکنم یسع

 ...کردم رشیتحقهمه  يجلو...کردم کاریمن چ...يوا يوا

 ...همه شکوندمش يجلو من

 ؟يشد یبه چ لیواقعا تو تبد الما

*** 

 از بس فکر کردم خوابم برده بود...شدم داریتق تق در ب يصدا با
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 بله؟_

 میکنیحرکت م میبلند شو دار:سارا

انداختم کولم سالحم رو هم گذاشتم پشت شلوارم ودر  فممیک دمیسرد وخشک گفت بلند شدم لباسامو پوش یلیخ

 بودن اماده بجز هلما وصدف سادهیهمه دم در وا نییاتاقو باز کردم رفتم پا

 من حاظرم_

چشماش قرمز بود معلوم  رابینگاهم افتاد به ه دمیکردم ورفتم کفشم رو پوش یپوف...برنگشت سمتم چکسیه

 ...کرده هیبود گر

 خب دیمراقب باش:صدف

 میهست:سارا

اونم داشت  رابیبرگشتم سمت ه...همو گرفته بودن يدستا زدنیبودن وحرف م سادهیوا اطیومسعود تو ح هلما

 زدیاخه داشت لبخند م...بود تعجب کردم ایزد رو شونم برگشتم دال یکی...کردیبه اون دوتا نگاه م

 ...ستیسن اصال مهم ن...یدونیم:ایدال

 ...نیهم... ورفت

 ؟يبا منم قهر...نفله یه:صدف

 سمتش برگشتم

 البته که نه_

 کردم بغلش

 مینیبیباشه که همو م يبار نیاخر دیشا_

 خفه شو الما:صدف

 اگه بر نگرشتم به خانوادم بگو دوستشون داشتم_

 ببند دهنتو:صدف

 بود یلبخند زدم ازش جدا شدم چشماش اشک هی

 رابیراجب ه...یراست:صدف

 من اشتباه کردم نه؟ یبگ يخوایتو هم م دونمیم_

 يادیبنظر تو از سرشم ز...یدونیم...یدونیخوبه که م:صدف
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 زدم تو بازوش محکم

 ادم فروش_

 ولطفا زنده برگرد...مراقب باش:صدف

 باشه_

 باال سرمه دستم رو گذاشتم رو قلبم رغضبیهلما مثل م دمید برگشتم

 یکشیاگه زنده بمونمم تو منو م... یدونیم_

 منو تو بغلش دیهو کش هی

 ...مراقب خودت باش:هلما

 جدا شدم ازش

 به مسعود بدم زهیجا هی دیبا دهیهمه احساسات از تو بع نیاوه اوه ا_

 که زدم تو گوشت ستمیمتاسف ن:هلما

 دونمیم_

 یدونیخوبه که م:هلما

 میبر:سهند

 تو پاترول  میکردم ونشست یخدافظ همه

کنار من نشسته بود سهند جلو  ایدال...نمشونیبیباشه که م يبار نیاخر دیشا...بچه ها دست تکون دادم يبرا

 ...بودن ولیو رابیوسط بودم پشت سرم سارا وه فینشسته بود کنار مسعود من رد

 میحرکت کرد وما به سمت شمال راه افتاد نیماش

 رو در اوردم وگذاشتم تو گوشم میهنسفر

 رنیدوتا پنجره اس یسنگ وارید کی يتو

 من شونیکیتو  شونیکیخسته دوتا تنها  دوتا

 سنگ سردو سخت خارا اهیاز سنگ س وارید

 ما يخسته  يبه لبا ییصدا یقفل ب زده

 وارید ینیسنگ ریز میکه بجنب میتون ینم

 دارید يعشق منو تو قصه است قصه  ي همه
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 منو تو يدستا نیفاصله بوده ب شهیهم

 منو تو يگذشته شب و روزا یتلخ نیهم با

 ادهیز نمیاما باز ا ستیما ن نیب يدور راه

 منو تو دست مهربون باده وندیپ تنها

 میریتا اس میزنده هست میبمون ریاس دیبا ما

 میریمیم میمرگه تا رها بش ییما رها باسه

 میریخرابشه منو تو باهم بم وارید نیا یکاشک

 میریهمو بگ يدستا گهید يایدن کی يتو

 نباشه يزار یدلها درد ب ياونجا تو دیشا

 نباشه يوارید گهیپنجره هاشون د ونیم

 ادتهی يتو قول داد...نه یول...گرفت میگر

 ...شدیداشت از جلو چشمم رد م میزندگ تمام

 ...با دوستام خوش بودم چقدر

 ارسام با

 ...بابا...با...مامان با

 شدنیها از جلو چشمم رد م خاطره

 ...)بخند...يقول بده بخند(ارسام يصدا...شدیو گوشم اکو مصدا ت هیهمش ...زهیبستم که اشکم نر چشمامو

 داداش دمیقول م...دمیم قول

 ..رو قورت دادم بغضم

 ...بایز یلیبه جاده دو طرف درخت بود خ میبود دهیرس

 !!!!سهند:سارا

 سمت سارا میبا وحشت برگشت همه

 ولی:سارا

 کنهیم یتاب یداره ب ولی دمید
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به سرعت رفت سمت درختا ماهم دنبالش سالحامونم در وارده  ولی میشد ادهیبرد گوشه همه پ نویماش مسعود

دور وبرمون  ستادیا ولی کدفعهی میریم میکجا دار میبفهم نکهیبدون ا میدیدویاون اطراف نبود ما م یکس میبود

 میبود دهیرو دو يادیراه ز میزدینفس نفس م...نمناك بود نیپر درخت بود زم

 خب؟_

 ؟ینیبینم يزیتو چ...دونمینم:سهند

 نه_

 اههههههه:رابیه

 ینبود ول يزیدرخت سر طناب چ هی يباال شدیم دهیطناب دور پاش بود داشت کش هی رابیسمت ه میبرگشت

 ظاهر شد میکرد کیهمه شل

 دشیبزن...هست ندهیربا هیاون :سهند

فرمود  د؟یانسان را بربا تواندیجن م ایآ دندیپرس  از امام صادق. دیربایاز انسانها را م یجن برخ نیا: ندهیجن ربا(

 )152ص  92بحار ج . (دعا ذکر خواهد شد نیو ا ندیاو را بربا توانندیدعا را بخواند جنها نم نیاگر انسان ا

مثل درخت شاخ و برگ داشت بدنش به رنگ چوب درخت ...به زدن اشعه به سمت اون جن میشروع کرد همه

 شد  بیوغ نییپا دیردرخت بود پ يبود وخشک دور بدنش برگا

 الما؟:مسعود

 نمشیبینم_

 جنگل کرده طیاون خودشو رنگ مح یلعنت:سارا

 شدیچون رنگ درختا وشکل اونا بود متوجهش نم دمشیدیاگه م یجنگل پر درخت بود حت چرخوندمیم چشم

 شدمیم دهیکش نیورو زم نیپام رفت هوا وخوردم زم کدفعهی

 اههه_

پام ازاد شد بلند  کدفعهی کردمیدور مچ پام حس م ياحساس قو کردنیم کیپام شل يها داشتن به باال بچه

 برگ تو لباسم بود یشدم کل

 ؟یخوب:ایدال

 اره_

 بازم بگرد الما:سهند
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 دمشیدیم کردیحرکت م یوقت دمشید...چشم چرخوندم دوباره

 اونجا_

 دود شد ورفت هوا کدفعهیخودمم  کردنیم کیبه اون سمتس که گفتم شل همه

 هوف_

 کنندیم یما مخف دیکه اونا راحت خودشون رو از د میهست ییجا...هیعال:سارا

 م؟ییما کجا...خبر بدتر دارم هیمن :رابیه

 میگم شده بود...میبه اطراف نگاه کرد همه

 ...یگم بش...تو جنگل..شانس گنیم نیبه ا...اوه_

 میبر:سهند

 میهنوز سالم میباش دواریام ادیاره ب:مسعود

 نیفش نگذشته بود پاش رفت تو چاله افتاد زماز حر هیدوثان

 دوارمیاالن ام نیاوه من از هم:سارا

 ریهمش تقص یلعنت...شده بود رهیخ نیفقط به زم دیخندیاصال نم رابیمن چشمم افتاد به ه میدیخند همه

 ...من سنم برام مهمه...خب یول...منه

*** 

 گشنمون بود میناهارم نخورده بود...بود نیتو ماش المونمیوسا یبدبخت...میرفتیراه م هنوز

 کن يکار هیسهند _

 دیخودمم گشنمه پس غرغر نکن ییجا هیبه  میچوبم رو بچرخونم وبرس ستمیمثال؟من که جادو بلد ن:سهند

 بگه یبه خود جنابال دیبا یکی...ما؟...غرغر نکنه؟ یک:سارا

 من گشنمه:مسعود

 بسه سرم رفت:سهند

 دارم ينظر هیمن ...ام_

 برگشتن سمت من همه

 نفر گفته بود فکر کنم بتونه کمکمون کنه هیراستش عمو برام از _

 ؟یک:ایدال
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 ...صالح_

 میکنیاونا رو شکار م ؟مايخل شد م؟المایجن کمک بخوا کیما از ...جن:سارا

 اون خوبه...میکنیما بداشون رو شکار م_

از  یکیهمانا : آمده است یتیدر روا. رسانندیرا که راهشان را گم کردهاند به مقصد م ییجنها انسانها نیا: صالح(

. صالح کمکم کن يا یعنی" یصالح اغثن ای "دیندا کن دیشما صالح نام دارد هر گاه راه را گم کرد یبرادران جن

 )443ص  11ج  عهیشال لیوسا. (کند ییراهنما اگمشده را بشنود او ر يهرگاه صدا گرددیم ابانهایاو در ب

 ؟يتو راهشو بلد...خب لیخ:سهند

 ...اره_

 داد زدم بلند

 !!!!یصالح اغثن ای_

 ...ومدهین یچیه

 ...تالش جال:مسعود

 ...صالح...بود نیپس ا...شد برگشتم  رهیبه پشت سرم خ دمید

 سالم_

رنگ بود وچشماش  ییبودن موهاش طال دیهمه سف يهم داشت لباسا ییبایپسر بود که چهره ز هی اون

 ...یعسل

 میسالم کرد همه

 ...دیشما گم شد:صالح

 دیکن ییمارو راهنما شهیم...درسته:سهند

 دییایالبته دنبال من ب:صالح

 میراه افتاد دنبالش

 ...دمیدیکلبه م هیدور  از

 نمونیسمت ماش دیفکر کردم قراره مارو ببر_

 د؟یاره کجا بمونشب قر..بعدم...دیشد کتریبه هدفتون نزد ينجوریا:صالح

 بهرحال ممنون...گهیراست م:سهند
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 ه؟یکلبه مال ک نیا:سارا

 االن مال شماست یول...مال ما:صالح

 ...بهرحال ممنون:ایدال

  ستادیا ولی يبود سهند زود امد جلو ولیرو  رهینگاش خ صالح

 ...یمرس:سهند

 ...تو کلبه میشد ماهم رفت بیاون جن غ...حساسه ولی يسهند رو میدونستیهمه م...برو یعنیحرفش  نیا با

داغون سارا  یچوب یوچند تا صندل کیکوچ خچالی هیو نهیفقط داشت وشوم کنفرهیتخت  هیبود  یکیکوچ کلبه

 رو باز کرد خچالیدر 

 غذا هم هست...تازه یخوراک...واو:سارا

 ستیما ن يایاز دن...دست به اونا نزن سارا :سهند

 ماگشنمونه...بهرحال:مسعود

 برداشت شروع کرد به خوردن بیس هیو

 کله خر:سهند

 قائل ام شتریشکمم ارزش ب يبرا... یتو بگ یهرچ:مسعود

دوستش ...روشو با هول برگردوند دیشده تا نگاه منو د رهیبه من خ رابیه دمیلبخند زدم برگشتم د هی

که عاشق  ییها کتریکوچ نیا کردمیحس م شهیمشه یول...هوامو داشت يمدت اون بدجور نیتمام ا...داشتم

تفکر من اشتباه  نیا دمیشا...روز قلبم بشکنه هی خواستمینم...رنیوم زارنیم يروز هی شنیبزرگتر خودشون م

 یلیشد خ یخال خچالی بایتقر میخورد خچالیتو  يزایناهار از چ...کنم کاریچ دونمینم جمیخودمم گ...باشه

 بود که خورده بودم  يزیچ نیچند وقت خوش مزه تر نیگفت بعد ا شهیم...خوشمزه بود

 کردمیحس م ينجوریبودن ا ایغذا ها مال اون دن نیچون ا دمیشا...تونستم مزه خوب غذا رو حس کنم باالخره

 دیرو تخت خواب ولیبدن  کیشیبمونن وک داریالبته قرار شد مسعود وسهند ب میچرت بزن هیظهر  میگرفت میتصم

سرم  ریمانتوم رو گذاشتم ز...همه جا نم داشت اخه میرو هم روشن کرده بود نهیشوم نیرو زمماهم 

 يواخم داشت موها دادیم رهم فشا يچشمامو به زور رو دهیمن خواب يرو به رو رابیمتوجه شدم ه...دمیخواب

 دمیشدم وخواب الیخیب...بود ختهیرو صورتش ر شیطوس

.... 
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 ....الما_

 ...الما_

 ...اشنا يصدا هی...کردیداشت صدام م یکی

 ...صدارو مشناختم نیا

 الما_

 بشم داریب خوامیخوابه پس نم حتما

 پاشو...الما_

 رونیها خوابشون برده بود ب یخاموش شده بود مسعود وسهند رو صندل نهیباز کردم بلند شدم شوم چشمامو

 همه خواب بودن...بود کیتار

 الما_

 ...اوردمیشتم از تعجب شاخ در مسمت پنجره کلبه دا برگشتم

 ...ارسام:زمزمه کردم اروم

 ایدنبالم ب_

 ...بود کیهمه جا تار رونیواروم از کلبه زدم ب دمیکلبه دور شد بلند شدم مانتوم رو پوش ياز جلو عیوسر

 ایدنبالم ب:ارسام

 ...ارسام که مرده بود...مردد بودم...سمت درختا  ورفت

 ...دنبالش رفتم نیواسه هم...اون ارسامه یول...روحشه دیشا

 ارسام؟ارسام؟_

 رودخونه اروم بود هیکردم جلوم  گمش

 رودخونه کینزد ایب:ارسام

  کترینزد رفتم

 دلم برات تنگ شده بود خواهر:ارسام

 ادیز یلیخ...منم_

 جدامون کنه تونهینم یچیه گهید یول:ارسام

 بهرحال اون برادرمه...یول...زدینم ينجوریا يرفاح طمیشرا نیتو بدتر یارسام حت بهیعج...ام...
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 دستتو بده به من:ارسام

 به سمتش دراز کردم وگذاشتم تو دستش دستمو

 جلو تر ایب:ارسام

 ارسام جلو ابه یول_

 ...به من اعتماد کن...ایب:ارسام

 قدم رفتم جلو هی

 زانو بزن:ارسام

 ... سرد بود...اب زانو زدم زانو هام تو اب خورد يجلو

 شد بیارسام غ کدفعهی

 ارسام؟_

تونستم نفس بکشم داشتم  ینم زدمیدست وپا م...پشت کلم رو گرفت وسرم رو فرو کرد تو اب یکیکردم  حس

 کردمیسرم امد باال سرفه م...اب خودم یکل شدمیخفه م

 تونهیمرگ م...خب اشتاب کردم ...جدامون کنه نهتوینم گهید یچیگفتم ه...خواهر ادتهی:ارسام

 ...اب مونده بود ریاز حد کلم ز ادیز اوردمیداشتم کم م گهید...اب ریکلمو برد ز ودوباره

 دمیشنیرو اطرافم م یگنگ يشدم صداها دهیکردم دست ارسام از پشت کلم برداشته شد ومن به عقب کش حس

 الما؟...الما؟_

 ...سرم بود يباال رابیه...باز کردمها واضح شدن چشمامو  صدا

 سام...ار_

 ؟يشنویالما؟الما؟صدامو م:رابیه

 شده بودن  ریبه رو به رو نگاه کردم بچه ها با ارسام درگ...بلند شدم ونشستم  کدفعهی

 ارسام...نه_

 الما ستینه اون ارسام ن:رابیه

 اون یول...یول_

 محکم گرفتم تو بغلش رابیبلند شم که ه خواستم

 ارسام...نه_
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 اون جنه ستیاون ارسام ن:رابیه

 جن؟_

 متکون گنیاره بهش م...اره:رابیه

 ؟یچ_

بحار ج .(ء ایو اول ایو اوص ایمتمثل باشد بهجز صورت انب تواندیکه بخواهد م ینوع جن به هر شکل نیا: متکون(

 )327ص  25

 امدن کنارم بردم همه یومن به اشتباهم پ...با ضربه اخر سهند اون دود شد کدفعهی

 ؟یتو خوب:مسعود

 اره...ا_

 یشوك شده باش دیبا:سارا

 !!!!!؟یخودتو بکش يخوای؟م يشد وونهی؟دیتو چرا دنبالش رفت یلعنت:سهند

 کردیم دادیوب داد

 !!!!!!سهند:رابیه

 ساکت شد  سهند

 اون شکل برادر دوقلوم بود...دنبال اون رفتم چون نیمن بخاطر ا...من...اون_

 سر برادرت امد؟ ییچه بال:مسعود

 مرد شیاون چند وقت پ_

 متاسفم:ایدال

 ...سهند:رابیه

 هان؟:سهند

 کن یمعذرت خواه:سارا

 امکان نداره:سهند

 گوش سهند رو گرفت  سارا

 االی:سارا

 یول کن روان يا...يا:سهند
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نگاه منو حس کرد ...نطوریهم هم رابیه...زدیفقط لبخند م یعنی...خب... دیخندیهم م ولی میدیخند همه

 شد رهیخ نیرفت وبه زم نیلحضه خندش از ب هی...برگشت سمتم

 راب؟یه_

 بچم یلیمن خ...دونمیخودم م...یبگ يزیچ خوادینم...نه:رابیه

همه بلند ...قرار بود بهش بگم یچ دونمینم... دمیشا...خب...بگم نویا خواستمینم...من  یول...جاش بلند شد  واز

 شدن وبه سمت کلبه رفتن

 ...داخل میبه کلبه رفت میدیدنبالشون رس منم

 گشنم کرده یهمه دوندگ نیاوف ا:سارا

 اره:ایدال

 ...گهیفکر نکنم د نیبود ظهر خورد یهر چ:سهند

 پر پر بود خچالینصفه موند داخل  خچالیبا باز شدن در  حرفش

 یگفتیم...خب:مسعود

 یهر چ:ندسه

 کندمیپوست م بیمن داشتم س میخوردیم وهیهضم غذا م يوبرا مینشسته بود نیرو زم میشام خورد8ساعت

 دم؟یومن ادامه درسم رو م شهیماجرا ها تموم م نیا یک...یه:سارا

 ...يبه زود:ایدال

 بوده سارا؟ یرشته تو چ یراست_

 ...يحسابدار:سارا

 يمن معمار...خوبه_

 که اتفاقا رو فراموش کنم يفقط دوست دارم برم وخودمو مشغول کنم به قدر...ماجرا تموم بشه نیا یوقت:ایدال

 ...مسافرت برم هیمنم دوست دارم :سهند

 داره ریداغون تاث هیاره حتما تو روح:مسعود

 زد تو بازو مسعود سهند

 ؟يماجرا چه کاره ا نیالما؟بعد ا یتو چ:مسعود

 وشرکت خودم رو بزنم...درسم رو بخونم...خانوادم شیدوست دارم برگردم پ...من...خب_
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 راب؟یه یتو چ:سارا

 بهش فکر نکردم...دونمینم...من:رابیه

 خب االن فکر کن:مسعود

 ...دوست دارم درسم رو بخونم...فکر کنم:رابیه

 خونتون؟ يبرگرد يخواینم:ایدال

 ...ستیمن ن يبرا یخوب ياون خونه بدون مادرم جا:رابیه

 رمیگیخونه خواهر م کیخونه هم نزد هی...باشم)وبه من اشاره کرد(من دوست دارم با همسرم وخواهرم :مسعود

 به من نگو خواهر یه_

 باشه خواهر:مسعود

اورده  رونیکه از ب ییبا سنگا يومسعود نشستن به باز ایلبخند زدن وباهم مشغول صبحت شدن سارا ودال همه

من  زدیها نشسته بود ودر گوشش حرف م یاز صندل یکیرو  ولی شید پسهن کردنیم يقل دو قل باز هیبودن 

 رابیطرف دهن ه مزدم به چاقو وگرفت بیس کهیت هیمن  میاول نشسته بود يهنوز همونجا رابیوه

 ایب_

 ...من ینه مرس:رابیه

 تو دهنش حرفشو نزد کردم

 هم بلند شد ولیحس کردم بلد شدم همزمان با من  ییصدا هیبخورم که  بیقاچ از س هیخواستم  منم

 ول؟یشده  یچ:سهند

 به من نگاه کردم ولی

 ؟یکنیحس م يزیالما؟چ:سارا

 دمیشن ییصدا هی_

 يچه صدا:مسعود

 ...بچه هیگر يصدا_

 ؟یچ:سارا

 میکردیهامون حرکت م یبود با نور گوش کیامدن هوا تار یهمه هم دنبالم م رونیاز کلبه زدم ب عیسر

 بچه؟تو جنگل؟ هیالما؟ یمطمئن:ایدال
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 دمیرو شن شیگر ياره صدا_

 بچه هیگر فیخف يصدا...دوباره گوش دادم...صدا قطع شده بود ستادمیلحضه ا هی

 تله باشه دیبا:سهند

 شنومیمنم دارم م گیم یچ:مسعود

 شنومیمنم م...اره:رابیه

 میدیرسکه بهش  يانقدر شدیبه سمت صدا صدا واضح و واضح تر م میدیدو

 شد میبا وحشت پشت سهند قا ولی دفعهینوزاد بود دورش پارچه بود  هیدرخت  هی ریز

 دینش کیبهش نزد:سهند

 نوزاده هیسهند اون  یگیم یچ:سارا

 دستوره هی نیا:سهند

 رفت جلو سهند سالحشو در اورد سارا

 !!!!سارا:مسعود

 میسالحامون رو در اورد همه

 عقب ایسارا ب_

اروم رفتم جلو وبه ...عقب دیسارا رو کش عیمسعود سر کردیم هیبد گر یلیخ کردیبچه دل سنگو اب م هیگر

 رمینگ یگرفته بودم شوخ ادیرو  ولیاحساس  یول باینوزاد ز هیخوشکل بود  یلیخ...صورتش نگاه کردم 

 ...الما:رابیه

 رسهیبنظر م يعاد_

امد سهند سالحشو گرفت سمت بچه سارا محکم زد رو  ینم رونیاز پشت سهند ب ولیدورش جمع شدن  همه

 دستش

 بچس هیچه مرگته؟اون فقط :سارا

 هیاون عصب...کن ولینگاه به  هی:سهند

 بچس هیاون ...نشیبب...ولی یول...یول:سارا

 میبهتره مراقب باش:رابیه

 ...اره:مسعود
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 که شکل بچه ها بود  یاروم پارچه روش رو کنار زد جسمان سارا

 سهند؟_

 رفتم عقب باوحشت

 !!!!سهند_

 ؟ینیبیم یه؟چیچ:سهند

 هاله نداره...اون_

 میازش دور شد عیسر همه

 بچه ها هاله ندارن؟ دیکنه؟شاینم يپس چرا کار:ایدال

 ستیاجسامم هاله دارن اگه هاله نداره پس انسان ن یحت:سهند

 اجسام يبه استثنا...که روح دارن هاله دارن ییزایچ...گهیسهند راست م...اره:رابیه

 کنه؟ینم يچرا کار...یول_

 رفت جلو وبغلش کرد یعصبان سارا

 سارا:میباهم داد زد همه

 نوزاده هیفقط  د؟اونینیبیه؟نمیچ:سارا

 رسهیبه نظر م نطوریا:مسعود

نوزاد  یول..دندون ...مثل...دمید يزیچ هی...بهش نگاه کنم میکردم با چشم برزخ یشدم سع رهیدقت به بچه خ با

 بود دایناپ دیتازه از د...انقدر دندون نداره

 !!!!!!!!!سارا_

چشماش قرمز شده بود  رهیبا وحشت برگشتن سمت من همون موقع اون نوزاد خواست سارا رو گاز بگ همه

 ادیبود سارا انداختش خواست ب یامده بود دور چشماش گود افتاده ومشک رونیدراز از دهنش ب يزیت زیت يدندونا

 گاز گرفت اشوسمت سارا رفت وساق پ هیدست وپا 4 يادیسمت ما که اون مثل گربه با سرع ز

 آآآآآآآآآآآ:سارا

ابشار  نیخون ع زدیم غیسارا پاشو گرفته بود وج رفتیواونور م نوریاون فرز ا...میکردیم کیبه اون نوزاد شل همه

پرت شد  رشیلگد زدم ز هی رابیبه ه دهیکه نرس رابیسمت ه رفتین داشت ماو رونیب ختیریاز داخل پاش م

که تشنج کرده باشه بعد  یمثل کس وردوتکون تکون خ نیافتاد رو زم...وزدم بهش دمیعقب زه کمانو محکم کش
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 گهید نکهیتا ا میبد بود که هممون گوشامون رو گرفته بود غاشیزدن انقدر ج غیگرفت وشروع کرد به ج شیات

 ...تکون نخورد وثابت وساکت شد

 یلعنت_

 يا...يا:سارا

 رفت سراغ سارا وزخمش رو چک کرد ایدال

 قهیزخمش عم:ایدال

 ...سارا بهت هشدار:سهند

 بهم کرد  ینگاه عصبان هیسهند  يرو گفتم جلو دستم

 سهند ستیاالن وقتش ن_

 کلبه میبر دیبا:رابیه

 راحت اونو بغل کرد مسعود

نوزاد تازه متولدشده  کیاو اغلب به شکل . شودیکودك ظاهر م کیبه شکل  ،ینیپیلیف يههاطبق افسان اناكیت(

. را به خود جلب کند خبریتا توجه مسافران از همهجا ب دهدیسر م هیمانند جنگلها گر ییو در مکانها دیآیدرم

 یعالوه بر زخم اناك،یت. کندیو به او حمله م دیآیخود درم یبه شکل واقع اناكیت دارد،یبچه را برم ،یقربان یوقت

 یروح کودک اناك،یت ندیگویم يعدها. عالقه دارد مسافران را گمراه کند و کودکان را بدزدد انش،یکردن قربان

شکل درآمده  نیبه ا لیدل نینوزاد در خاك متولد شده و به هم نیا. از تولد او مرده است شیاست که مادرش پ

 (.است

 بود یوچه شبچه روز  يتو کلبه وا میرفت

تار  زیچ هی...نگاه کردم  یشده با دقت به صندل رهیها با ترس خ یاز صندل یکیبه  ولی دمیدر کلبه رو بستم د تا

 دمید

 ؟یهست یتو ک_

اون شروع کرد به ...سالحاشون رو در اوردم عیسر دنید یمنو به صندل ينگاها یبه من نگاه کردن وقت همه

 ...وظاهر شد..دست زدن واز جاش بلند شد

 ن؟یندار ادیمنو به ...من؟_

 ...تو:سهند
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 یکنیکه گروهتو اداره م نمیبیم...؟اوممممیهنوزم تو کار وبار پدرت نمیبب...سهند میخوشحالم که شناخت_

 ستین سیابل يمکان برا نیمره؟ا يخوایم یچ نجایا:سهند

 رمیمن هرجا بخوام م یاوه واقعا؟ول:مره

 ه؟یسهند؟اون ک:سارا

 هستم سیپسر ابل...مره...من...نکردم یخودمو معرف...اوه متاسفم:مره

 يرو به هوا بود لباسا خیس خیچشماش گود افتاده بود موهاش س ریبا نفرت نگاه کردم موهاش قرمز بود ز بهش

 راك بود يخواننده ها هیبهشون بودن شب ینیتزئ يها ریبود که زنج دهیپوش یمشک

 )البحار ماده بلس نهیسف. (ندیاست و بدان جهت ابو مره گو سیاز پسران ابل یکی: مره(

 افتاد به من نگاش

 از اون پسره بدرد بخور تره یلیکه خ نمیبیم...دتونهیچشم جد نیا...خب:مره

 کردیخواست بره سمتش که سهند جلوش رو گرفت سارا ناله م یعصب ایدال

 ...دنیاون نوزادا هنوز کارشون رو خوب انجام م نکهیمثل ا:مره

 ؟يبندیچرا فقط دهن گشادتو نم...تو دارم ينظر برا هیمن _

 کن شیمخف...خوب...الما نمیترست رو بب تونمیم یول...شجاعه دیاوه خوشم امد عضو جد:مره

 شنیهمه ازش متنفر م...شمیمعلومه که م...شدممتنفر  ازش

 ؟يخوایم یچ نجایا:مسعود

 کمکتون کنم خوامیم...من:مره

 کمک ؟تو؟...هه:سهند

 د؟ینیباالزوا و اربوس رو بب دیخوایمگه شما نم...البته:مره

 ...تو از کجا:رابیه

 د؟یفراموش کرد طانمیمن ش...دیاه منو نخندون:مره

 سراغ اونا میبر میخوایکه م رمیگ...خب:سهند

 اتونیودن...دور از شما یلیخ يجا هی...ستنیجا ن نیاونا ا...برتونیمن م:مره

 زد ثیلبخند خب هیو

 درسته؟ ستنین ایدن نیاونا تو ا:رابیه
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 پسر عاشق...درسته:مره

 هم فشار داد دستم رو گذاشتم رو شونش يشد ودندوناش رو رو یعصب رابیه

 یدونیخودتم م...ستیمال تو ن شونیکی یول...سهند...يداد بیترت یباحال یگروه عاشق...خوبه:مره

 ولی يجلو شترامدیپشت سهند جا کرد وسهند ب شتریخودش رو ب ولیشد  رهیخ ولیبا خباثت به  با

 اون جا درسته؟ يبریپس تو مارو م:ایدال

 کنمیدرواقع دارم بهتون لطف م...درسته:مره

 نه؟ يخوایهم م يزیچ هیلطفت  يپس حتما برا_

 منم کارم رو...دیشما کارتون رو انجام بد یول...اره:مره

 ؟یبکن يخوایم کاریچ:سهند

 بنظر من که شده...؟یکیتار یبان یهست ينشده برا یمیقد یکمی گهیبنظرتون اربوس د:مره

 یبان بش یهست هی يخوایتو م...گرفتم:مسعود

 يتو که اربوس بدتر:سهند

 اهداف من بزرگتر از ادما هست...ندارم يادما کار کیکوچ يایبا دن دینترس:مره

 هی ولی شونیدیبودکه مره نم سادهیوا يسهند جور ولیسهند برگشت سمت  دیلباس سهند رو کش نیاست ولی

 تکون داد وبرگشت دمیفهم یانجام داد وسهند سرش رو به معن ییحرکاتا

 قبوله:سهند

 خوبه:مره

 ؟یچ:سارا

 ؟يواوا تو زنده ا:مسعود

 ؟یکنیکار م یچ...سهند...زیمزه نر:سارا

 کمک دوستونم بکنم تونمیم:مره

 رونیامد ب شتریسارا خون ب دهید بیاس يجلو ودستشو فشار داد به پا امد

 !!!؟یکنیم يدار یچه غلط:ایدال

 ...دستشو برداشت مره

 نمتونیبیم...شنیمن منتظرتون م يجنگل سربازا يتو:مره
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 ...زخم نبود ياز جا ياثر نیامد مسعود گذاشتش زم یرا از پاش خون نمسمت سا میشد همه برگشت بیوغ

 نه؟ ایاون دن میبر دیبا...پس:رابیه

 رسهیبنظر م:مسعود

 بان باشه؟ یبدتر از اربوس هست یکی يچرا سهند؟دوستدار:سارا

 بوده یچ لمیدل دیشیمتوجه م:سهند

*** 

 عده به تعدادمون هیجلومون  رونیب میاز کلبه زد همه

 بودن سادهیجلومون وا رهیدا میصورت ن به

 دیبمون کینزد:سهند

 ...دستشو محکم تر گرفتم...نگاه بهش انداختم هیدست منو گرفت  عیسر رابیه

 صورتاشونم معلوم نبود یبودن حت دهیوبلند پوش یمشک)شنل(اونا که جلو مون بودن همشون ردا...جلو میرفت

 دیخوش امد:مره

 داده بود هیتک یکیدرخت تو تار هیسمت راست به  دیچرخ سرامون

 د؟یسفر کوتاه هست هیاماده :مره

 زیمزه نر:سهند

 ...حتما:مره

 اونا امدن جلو  دیوخند

 نیبهم بچسب کنمیم هیتوص:مره

  دیخند ودوباره

 بودن امدن دورمون دهیاونام که شنل پوش میرو وسط قرار داد ولی میگرد دور هم جمع شد هممون

 ادیتو راه خوشتون ن دیشا...دیچشماتونم ببند:مره

*** 

 ...من ياوه خدا...اروم چشمامو باز کردم ستیدورم ن يزیبعد حس کردم چ هیچند ثان...میچشمامون رو بست همه

 ...مییکجا ما

 دیچشماتون رو باز کن یه_
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 چشماشون روباز کردن همه

 م؟ییکجا...ما:رابیه

 ...دیاونا خوش امد يایبه دن:سهند

 ...ومرده ياسمون خاکستر...کیمه گرفته وتار کمیخلوت و ياطاف نگاه کردم کوچه ها به

 وحشتناکه نیا:سارا

 ...ما يبرا:مسعود

 مره کجاست؟:ایدال

 با خودمونه شیبق..مارو اورد...اون کارشو انجام داد:سهند

 ...میتو دل دشمن ؟مایکنیم ی؟شوخیچ:رابیه

 ...اره:سهند

 ...بهم الحاق شده بودن کدفعهیهمه حس ها ...بد بود یلیخودم حالم خ...د منمام یم شونیبنظر پر ولی

 امد یخودمون م يقدم ها يراه رفتن تنها صدا میکه توش بود يتو کوچه ا میشروع کرد اروم

 دارم يحس بد:ایدال

 منم:رابیه

 میحسو دار نیهمه ا_

 میسادیامد همه وا دنیدو يصدا کدفعهی

 ...فکر کن دیدیشن:مسعود

 سیه:سهند

پا بود با تق 4 يرو دنیمثل دو دنیدو يصدا...دیدویپا داشت م4موجود  هیانگار  یول...امد دنیدو يصدا دوباره

 ادیتق ز

مثل گربه رو دستو پاش  یعقب اون بدن ادم رو داشت ول دمیجلومون ظاهر شد همه از ترس پر یچ هی کدفعهی

 روغن..مثل دیچکیم يماده ا هیاز بدنش  يبود وچشماش خاکستر اهیبود رنگش س

 حال بهم زنه یاه لعنت:سارا

 شدیم یگلوش مثل دوتا بادکنک باد وخال دور

 ...اونا:مسعود



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا B_کمند  – یچشم برزخ

wWw.98iA.Com ١٣٠ 

 اب شش داره:سهند

 شدیم دهیدرازش کف کوچه کش يناخونا

 دراز بود  رونیاون دهنش رو باز کرد وزبون ش رو اورد ب میسالحامون رو در وارد همه

 یلعنت:رابیه

 شد  بیغ کدفعهی میکردیم کیوبهش شل میدیدویداد وبهش نخورد دنبالش م یکرد اون جاخال کیبهش شل اون

 الما:سهند

 شدیم کیداشت به مسعود نزد دمیوبرم رو نگاه کردم د دور

 !!!!مسعود جلوت_

 به صورت مسعود دیواون موجود ظاهر شد با زبونش کش نیمسعود افتاد زم کدفعهی

 اه کثافت:مسعود

 کردن اون دود شد کیهمزمان بهش شل رابیوه ایباال سارا ودال دیزد اون پر ریبهش ت سهند

 حالم بهم خورد...لجن...اه:مسعود

 کرد زیرو در وارد وصورتشو تم شییکت رو فیشده بود وصورتش کث یروغن بدنش

 ؟یخوب:سهند

 شمیبهتر نم:مسعود

 میدیبهش خند همه

 میراه افتاد دوباره

 میکن دایباالزار واربوس رو پ دیبا شهیکه نم ينجوریا:رابیه

 از کجا؟ یول:سهند

 نه؟ دیخوایشما کمک م_

 میکردیبا وحشت به اطراف نگاه م همه

 اونجاست؟ یک:سارا

 جلومون ظاهر شد یکی کدفعهی

 صالح؟_

 نرفته که من جن راهنمام ادتونی:صالح
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 ...اوه اره:ایدال

 میما اسمتو صدا نزد یول:رابیه

 کمکتون امیعمو ازم خواست ب:صالح

 نجاست؟یا...عمو؟اون_

 به ما کینه نزد یاره ول:صالح

 م؟یداکنیاربوس رو پ میتونیکجا م...خب لیخ:سهند

 دیایبا من ب دیبا:صالح

بگم از مسعودم بلند تر بود  تونمیقدش م شدیم کینزد یاهیشبح س هیاز دور تو همون کوچه  میراه افتاد دنبالش

از  یشده بود وتا وقت رهیبه ما خ يخاکستر یدرشت و وزغ يچشماش بود با چشما ریبه ما شنلش تا ز دیرس

 کردینگامون م ينجوریهم شدیکنارمون رد م

 بهیواقعا عج...نجایا:رابیه

 رهیکجا م دمیدیهوا بود نم يکه تهش تو مه ها يوبزرگ جور یمیقد یچوب...دروازه هیبه  میدیرس

 دیموفق باش...خودتونه با نجاشیاز ا:صالح

 ممنون:سارا

 کنمیخواهش م:صالح

 شد مسعود در رو هل داد اون در اروم باز شد  بیوغ

 میرسیبه ته خط م میاگار دار...خب:سهند

 ته خط خودمون نباشه دوارمیام:ایدال

 هله؟...دیباش دواریام یه:مسعود

 هله: میباهم گفت همه

 در با شدت بسته شد میهممون داخل شد نکهیداخل به محض ا میرفت

 ندازهیم زیسحرام يایجک ولوب ادیمنو  نیا دیدونیم:مسعود

 حرفاست؟ نیاالن وقت ا..اخه مسخره:سارا

 ندازهیم ییغاز طال ادیمسعود منو  یول:ایدال

 یه:مسعود
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 هییاره موهاشم طال:رابیه

 لرزش کرد وافتاد  هی ولیکه  دمیخندیم میداشت

 !!!!ولی:سهند

 ...شده بود رهیخ ولیبا وحشت به  شیاب يسهند با چشما...میبغلش کرد همه دورش جمع شد زود

 ...سهند:ولی

 میکردیاون حرف زد همه با بهت نگاه م...من يخدا اوه

 بمونم شتریب زارهینم گهیباناولزا د...تموم شده گهیزمان من د...یول...متاسفم:ولی

 کنمینه خواهش م...ولی:سهند

گونه  يدستش رو گذاشت رو ولیگونش  يقطره اشکش امد رو هیسهند ...میکردینگاه م میاشتتو بهت د همه

 سهند

 رفتمیم دیمن در اخر با...یکن هیگر ستیالزم ن:ولی

 کنمیخواهش م...نه:سهند

دهنشون مسعود سرش رو انداخته بود  يهق هقشون بلند شده بود دستشون رو گرفته بودن جلو ایودال سارا

 نییپا

 ...نمتیبازم بب...يروز هی...دوارمیام:ولی

 ...سبزش رو بست يوچشما

 ...نه...نه:سهند

 ...نور به هوا رفت کیواون مثل ذرات کوچ...بلند شد ينور ولی از

 نیبه زم دیمشتشو کوب یعصب سهند

 !!!!!!نه:سهند

 رفت طرفش وخواست بلندش کنه که محکم پسش زد مسعود

 ندارم یبه ترحم کس يازین...ولم کن:سهند

 شده بود رهیافتاده بود برداشت وگرفتم جلوش با تعجب به من خ نیرو زم سالحش

 به گفته خودش...اون دست باناولزا هست...ریپس برو پسش بگ...يبه ترحم ندار يازیدرسته تون _

 سالحشو از دستم گرفت وبلند شد اون
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 میبر:سهند

 بله:میباهم گفت همه

جنگل  کیبشکل  یرفت وهمه چ نیاطراف ار ب يفضا کدفعهی میافتاد بود ولی يکه برا یتو شک اتفاق همه

 يخاکستر نیبادختان سوخته در امد زم کیتار

 کنند؟یم ياونا دارن باهامون باز:مسعود

 ...میاربوس هست نیما تو زم:سارا

 میبهتره راهمون رو ادامه بد:سهند

 از رو به رو تکون خورد يزیچ هیکردم  که حس میرفتیم میداشت میسالحامون رو محکم گرفته بود همه

 ...یه_

 برگشت سمت ما همه

 از درختا تکون خورد یکی دمیغلط نکن د_

 هیعال ؟اوهیچ:ایدال

در  چیدرخت پ يشاخه ها نهیزم يرو شیها شهیفرق داره ور شونیاز درختا با بق یکی دمیجلو د میرفتیم اروم

 شکل کله اسکلت بود یبیعج يها وهیم هیبودن وسرشون  چیپ

 ه؟یاون چ دونمیمن م...یه:رابیه

 نابغه بگو...خب:سهند

 درخت زقوم گنیبهش م:رابیه

 زقوم؟:سارا

 رهیواگه ش...کنندیم هیهاش تغذ وهیاز م انیدوزخ گنیها م یلیخ... طانهیهاش به شکل کله ش وهیم...اره:رابیه

 کنهیدرخت وارد بدن انسان بشه ورم م

 چندشه نجایا یهمه چ:مسعود

 رفت راست یکمیدرخت تکون خورد و کدفعهی

 دیچشم ازش برندار...میبهتره بر:سهند
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 ایآ: دیفرما یشود که م یسوره مبارکه صافات شروع م 62 هیاز آ یبهشت ينعمتها انیبعد از ب میدر قرآن کر(

 زیدرخت نفرت انگ ای کنند ، بهتر است یم ییرایرا با آن پذ انیو لذت بخش که بهشت دانیجاو ينعمتها نیا

 )نُّزُلًا أَم شَجرَةُ الزَّقُّومِ رٌیأَذَلک خَ! (زقوم؟

 میداشتیوچشم ازش برنم میاروم از کنارش رد شد همه

 هی کدفعهی دمیدینم گهیو د گرفتیپشتمون رو مه م میرفتیجلو م شتریب یدورمون مهبود هرچ میازش دور شد تا

 عقب میرفت کمیتو فضا اکو شد همه  یطانیش يخنده ها يصدا

 دینترس:سهند

 رونیکله از داخل مه امد ب هی کدفعهیباال  میامد اسالحه هامون رو گرفت یبه سمتمون م یکی دنیدو يصدا

 !!!!بو_

بود  دیرنگ بود بجز دور چشماش سف اهیکل بدنش س دنیوشروع کرد به خند رونیبدنش امد از مه ب وکامل

 بودن زیور زیت دیخندیم یدندوناشم وقتچشمم نداشت  هیقرن

 ترسوندمتون؟_

 نه:مسعود

 ترستون رو بو بکشم تونمیمن م یول_

 زدیوحرف م دیخندیداشت مثل جوکر ها ودلقل کا م يزیر يصدا

 نه؟ یمردازما هست...تو یه:رابیه

 بچه يدست حدث زد_

 یو اگر از او بترسند با ترساندن قربان شودینترسد با او دوست م ياز و یجن است که اگر کس یمردآزما نام نوع(

 .)آوردیاش را از پا در م

 کارتون رو تموم کنم دیپس من با...دیدیترس یول:مردازما

 میدیما نترس...اهیگوش کن س یه:مسعود

 اربوس منتظر شماست...تا شما رو بکشم ستمین نجایبهرحال من ا...کشمیمن ترسو از بدن شما بو م یول:مردازما

 نه مونیبریپس تو م:ایدال

 انسان ها دیایدنبالم ب...اره:مردازما
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امد وکم کم داشت  یمشک يدود ها هیپامون  ریاز دور ز میکه رفت کمی میزد دنبالش راه افتاد ثیلبخند خب هیو

  گرفتیفضا رو م

 راب؟یه_

 نبود چکسیوبرم رو نگاه کردم ه دور

 سارا؟_

 سهند؟_

 یچیسرم هم امده بودن ه يتا باال یمشک يدور ها دادینمجوابم رو  یکس کردمیصداشون م یهرچ

 زدمیوبچه ها رو صدا م کشتمیدور خودم م یالک...دمیدینم

 مسعود؟...ا؟یدال_

 راب؟یه_

 شد ومن افتادم یپام خال ریز کدفعهی

*** 

 )دمیترسیم شهیمن هم یول...مگه نه؟ یخوشحال خندمیمن م یوقت یتو گفت(

دره بودم هرکدوم از بچه ها  هیدور وبرم رو نگاه کردم تو ...کردیباز کردم بدنم کوفته بود سرم درد م چشمامو

 رابیسر ه يجا افتاده بودن بلند شدم رفتم باال هیمثل من 

 راب؟یراب؟هیه_

 خورد وبلند شد نشست یتکون سهند

 شد؟ یچ:سهند

 میافتاد:ایدال

 سادمین مسعود وسارا هم بلند شدن من بلند شدم وابلند شد همه سرشون رو گرفته بود رابمیه

 میدره ا هیما تو _

از  ینیرو بب ياسمون خاکستر شدیبود اخرش م يبلند یسنگ يوارایوبرم رو نگاه کردم چپ وراستمون د دور

 گهیلباسم رو تکوندم شالم هم در اوردم د يخاکا...بود ومعلوم نبود  اهیکه تهش س یراه طوالن هیروبه رو پشتم 

 ...بهش نداشتم يازین

 میفتیبهتره راه ب:رابیه
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 !!!به کجا؟:ایدال

 ... دیلرزیبود همونجور که نشسته بود زانو هاشو بغل کرده بود لباش م یبنظر عصب مینگاه کرد ایبه دال همه

 میتموم کن نویا دیما با:سهند

 دیشا ای؟یینجایوقته ا م؟چندییکجا میدونینم یما حت...کنندیم ياونا دارن باهامون باز یفهمی؟نميچجور:ایدال

 کنندیم ياونا دارند باهامون باز...چند ساله؟االن روزه شبه؟چه موقعست؟سهند 

 ...میبش روزیمبارزه رو پ نیا میتونیمن باور دارم ما م...یول...ایدال یتو راست بگ دیشا...دیشا:رابیه

 ...موافقم رابیمن با ه...اره_

 من رفتم جلوشون ایبلند شدن بجز دال همه

اگه برنده نشم ...بکنم دیکنم که با يقول دادم که برنده بشم وبازم بخندم وکار...به برادرم...قول دادم هیمن _

که کارم  ستیمعلوم ن...جنگمیکه به ارسام دادم دارم م یقول دیمن به ام...؟يدیبه چه ام...برگردم دیپس چرا با

 نه ایدرسته 

داشته  مانیما به خودمون ا...ما یعنی...داشته باشم مانیبه خودم ا نکهیا...مبکن تونمیکه م يکار تنها

تو پر از درد ورنج وعذاب  يوروزا رنیمیم لیدل یمردم دارن ب ینیوبب یاسونه که عقب بکش یلیخ...میباش

که  یکه راه ستمیمطمئن ن...موبجنگ...از چشمم استفاده کنم وفکر کنم خوامیمن م...گذشتته يوجدان کارا

 ...عقب بکشم خوامینم گهید...انتخابش کردم یوقت یول...نه ایانتخاب کردم درسته 

 الما هیعال نیا:سارا

دستشو گذاشت تو ...رفتم سمتش ودستم رو گرفتم جلوش نطوریهم ایسهند دال یحت زدنیداشتن لبخند م همه

 ...دستم

 میانجامش بد دیایب...خب لیخ:سهند

 فتهیب یره چه اتفاققرا ستمیالبته من مطمئن ن_

 ها یشکارچ,خب لیخ:مسعود

 اون گرفتش وگذاشت پشت دستش کردمیانداخت باال همه به سکش نگاه م وسکشو

 ...میبر يایب:مسعود

 ...میبه سمت جلو راه افتاد همه

 ...خوب اسون نبود ندهیبه ا دنیوقت رس چیه
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 ...میسرنوشت داشت هیمن فکر کنم همه ما  یول

 ...ایرو کی

 ...ارزو کی

 رییبه تغ مانیا...مانیباور وا کنمیمن صداش م...میباعث شده ما راهمون رو محکم ادامه بد يزیچ هیو

 ...سرنوشت

 میبود ستادهیا یکیتار يتو...نبود یطیبود اصال مح کیهمه جا تار...یول یکیبه تار میدیرس

 میهم باش کیبهتره نزد:سارا

 اوهوم:معسود

 ...دیباالخره امد_

 یبود ول قیرق شهیپامون مثل مش ریهمه جا روشن شد ز کدفعهیبه اطرافمون رو نگاه کردن  میشروع کرد همه

 ستادهیکه قبال ا ییبا جا یفرق میرفتیبود از هر طرف م کیتار مینیداخلش رو بب میتونستیم میبود ستادهیروش ا

 نداشت میبود

 !!!اربوس:سهند

 میهمه همون سمتو نگاه کرد کردینگاه م ییجا هیداشت به  میبه سهند نگاه کرد همه

بودم بزرگتر  دهیکه د يزیگفت نفر اون از نظر جسته از هر چ شدینم...خب ...بود سادهینفر روبه رو سهند وا هی

نشسته بود صورتش  یشاه یصندل هیرو  زدیزردش برق م يچشما اهیبدنش مثل زره بود واز رنگ س...بود

 ...دادیرو نشون نم یحس چیه...لباش یبنفش رنگ بود حت

 دیبان رو شکست بد یهست کی دیتونیکه م دیفکرکرد نیچطور به ا...یفان يانسان ها:اربوس

 دیکشیم گاناهویب يشما ادما:مسعود

 به جرم انسان بودن:سارا

 میما...ستیانسان موجود برتر ن:اربوس

 ...دینه شما از اتش_

 وشما از خاك:اربوس

 میبریم نینسان ها صدمه بزنه از برو که به ا یما هرکس:رابیه

 د؟یپس چرا معطل:اربوس
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بود وکل  یکلیبزرگ وه یونانیاون بدنش مثل مبارزان  میدیرسیگفت ما در مقابلش تا کمرش م شهیشد م وبلند

 شده بود  لیتشک یمشک يبدنش از سپر ها

*** 

به  یاهیس يدوده ها هیکردن اون از دستاش  کیبهش شل میسمتش وشروع کرد میاسلحه هامون رو گرفت همه

 اون افتاد رو زانو هاش...خورد به سارا  شیکی کردیسمتمون پرتاب م

 !!!!سارا:ایدال

 حس شدم یب کمیفقط ...خوبم:سارا

 که افتاد رو زانو هاش میبهش اشعه زد انقدر

 !!!!نهیا:مسعود

 دیتاب ادیتور با قدرت ز هیسرمون  يبعد از باال دنیپامون شروع کرد به لرز ریز نیزم کدفعهیکه  میبود خوشحال

 میبود ستادهیکه ا ییجسم سخت وبزرگ با شدت امد همونجا هیو

 !!!!!!!!شما انسان ها_

بود  یخی یرنگ چشماش اب دیسف یاون هم اندازه اربوس بود ول میبا وحشت چشمامون رو باز کرد همه

اون ...رنگ بود ییگونه هاش بود زره تنش طال يچشماش تا رو ریاز ز دهیکش یودورشون بنفش دوتا خط مثلث

 ...بان نور یهست...باناولزا باشه يبا

 باناولزا:سهند

 شدنیم یکیداشتن باهم ...زدنیرفت سمت اربوس واونو بلند کرد وومحکم به خودش فشرد دوتاشون داد م اون

 ...میچشمامون رو ببند میجبور شدازشون امد وما م ينور قو هیباال  میهمه ما سالحامون رو گرفت

به صورت ...شاهانه یاون صندل يبود ورو شیاون بزرگتر از جسه قبل...رفت چشمامو باز کردم نیکه از ب نوز

 نشسته بود يشاهانه ا

 

 

 بزرگ بود یخیالماس  هیبود پشت سرش  ییوطال یهاش رنگش بنفش بود سپر بدنش حاال مشک لب

 سرنوشت رییتغ ه؟کرستالیاون چ دونمیمن م:رابیه

 م؟یسرنوشتمون رو عوض کن...میتونیم یعنی؟یچ_
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 بهتر؟ ندهیا هیبا ...به گذشته میگردیبرم یعنی:سارا

 باشه ينطوریا دیبا:رابیه

 یلعنت:سهند

دستشو اورد باال همون موقع از دستس دور  یخی یبود اب یچشماش همون رنگ...باناولزا بود تا اربوس شتریب اون

 ...میبخور میتونستیبه طرف ما امدن و کل بدنمون رو گرفته بودن جز سرمون تکون نم یمشک يها

 فرو میریم میدار...نه:مسعود

 ...اروم اروم...میریپامون فرو م ریز قیتو ماده رق میشدم دار متوجه

 ...نه...نه:ایدال

 نییاول همه رفت پا ایدال

 !!!!!اینه دال_

 دیکن يکار هی:سهند

 م؟یبکن میتونیم کاریچ:مسعود

 !!!!!نه:سارا

 سهند ومسعود هم اروم اروم رفتن...ددمشونینم نییهم کامل رفت پا سارا

 ...کن يکار هیالما :سهند

 ...چشمامو بستم رفتیهم کم کم داشت فرو م رابیه

 ...قول دادم من

 دادم مانیبه اونا ا من

 ...کنم يکار هی دیبا

نور از  هیموفق شدم چشمامو باز کردم  دمیود نمیکردم از پشت پرده چشمم باناولزا رو بب یکردم سع تمرکز

بخاطر ...موفق نشد ونور خورد بهش یدستشو گرفت جلوش ول عیبه سمت باناولزا رفت اون سر میشونیسمت پ

 حال شده بودم یب...که از دست دادم يادیز يانرژ

 ...باز کردم چشمامو

 من کجام؟_

 الما يموفق شد تو:ارسام
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 اون واقعا ارسام بود؟...روبه روم نگاه کردم  به

 ...تو_

ام که تو  ییوجا...باشم يخوایام که تو م يزیمن چ...نه خود ارسام...تو از ارسام هستم یذهن ریمن تصو:ارسام

 ...باشم يخوایم

 یستیپس تو واقعا اون ن_

 ...نه:ارسام

 بودم سادهیوا قیاون ماده رق ریباال بود ومن ز رابیرو بردم باال ه سرم

 ؟الما؟ییالما؟الما کجا:رابیه

 ...پاش بودم نییمن پا...دیدیمنو نم اون

 راب؟یه_

 ؟ییتو کجا شنومیالما من صداتو م:رابیه

 غهیمن دورشون ت يپا ریز...اونا اربوس وباناولزا بودن...نگاه کردم  نییپام امد به پا ریشکستن از ز يصدا هی

 ...امدن باال یوم شکوندنیبود داشتن اونا رو م یبزرگ یخی يها

 گردنیاونا باز برم:ارسام

 متوقفشون کنم؟ يچجور_

 ...یونگهبان اونا باش یبمون یتونیم:ارسام

 شد بیوغ

 ؟ییالما؟الما کجا:رابیه

 رستالیک شیبرو پ...رابیه_

 نمتیبینم ؟منییتو کجا یول...یچ:رابیه

 برو وسرنوشت خودتو عوض کن...امیب تونمیمن نم...برو_

 نبود رابیامد به باال نگاه کردم ه یها دور اربوس وباناولزا م خیتق تق شکستن  يصدا

 ه؟ینطوریا انشیپس پا_

 يرو تو رقم زد انشیپا:ارسام

 جلوم بود دوباره
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 ه؟یخوب انیپا...بنظرت:ارسام

 نه...من يبرا_

 ییترسو هی شهیتو هم:ارسام

 لبخند زد هیو

 نه؟ یمونیم نجایتو ا_

 یمونیم نجایکه تا ابد ا ییتو نیا...نه:ارسام

رنگ که چشم  يمثل ارواح خاکستر يزایچ هیدور مچ پام حس کردم به پام نگاه کردم  يزیچ هی کدفعهی

  رفتمیاروم اروم داشتم فرو م...نییپا دنیکشینداشتن و داشتن منو م

 خواهر...برم دیمن با:ارسام

 ...نه ارسام...تنها باشم خوامیمن نم...نه صبر کن...نه_

 بترسم خوامیمن نم...نرو کنمیم خواهش

دستمو به سمت باال بردم ارسام ...بود ينجوریمن ا یداستان زندگ انیپس پا...راه خودشو باز کرده بود اشکم

 چشمامو بستم...رفتیداشت م

 !!!!!!!نه_

 دستمو گرفت چشمامو باز کردم یکی

 ...رابیه_

 ...دوباره چشمامو بستم نیبود واسه هم ادینور ز... دیمنو باال کش اون

 کنم؟یواقعا ولت م يفکر کرد:رابیه

 باز کردم همه دورم بودن چشمامو

 یستیحاال حاال ها از دست ما در امان ن...واقعا که نابغه:سارا

 ها ياریدر ب يشجاع باز یخواستیم یول:مسعود

 ستیگفته اون شجاع ن یک:ایدال

 بچه کارت خوب بود یه:سهند

 بهش نگو بچه یه:رابیه

 مینگاه کرد نییوبه پا میهمه برگشت دمیترق ترق شن ينگاه کردم دوباره صدا بهشون
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 باختشون رو قبول کنند نه؟ خوانیاونا نم:سارا

 رسهیبنظر م نطوریا:سهند

 ش کردمبرش داشتم وچرخوندمش وباز نیافتاده بود رو زم کمانم

 واقعا برتره یک میبهشون نشون بد دیایب....خب پس_

شکوندن وبه سمت باال حجوم اوردم ماهم  خارویزور  نیهسالحاشون رو در واردم اربوس وباناولزا با اخر هم

پخش شد  یاز قبل شترینور ب هیچشمم رو ازاد کردم  یومن همزمان قدرت اصل میکرد کیهمزمان باهم شل

 ...وهمه جا روشن شد

همه جا  کردیجلو صورتم تکون دادم تو دود ها برن کنار دور وبرم رو نگاه کردم مسعود داشت سرفه م دستمو

بود مثل کوه  یخی يها لیدور تادورمون قند گهید میبود نیمثل زم ییجا هیرو  یبود ول کیتار یدوباره کم

 بود ادهستینفر ا کیروبه رومون ...کوچولو خی يها

 ؟یهست یتو ک_

 دمیامد جلو تازه صورتش رو واضح د اون

 عمو؟_

 ...يتو موفق شد...الما:عمو

 نجا؟یشما؟ا:سارا

 دیبان خورش یهست...بان هستم یمن هست:عمو

 ...اهان:سهند

 دیسرنوشت استفاده کن ستالیکه از کر دیاجازه رو دار نیا...دیشما موفق شد:عمو

 شه؟یم یسرنوشت ما چ:ایدال

 فقط خودتون...گهیموجود د هیبدون دخالت  ندفعهیا...دیزنیخودتون رقم م گهیاونو د:عمو

 میریبه کجا م میبش ستالیاگه وارد ک...ما:مسعود

 به تولدتون:عمو

 م؟یاریم ادیرو به  نایا:سهند

 تکون داد یسرش رو به عالمت منف عمو

 ادیبا ما ب ولیممکنه ...گهیخواهش د هی:سهند
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 نوع خودش نیب نجاستیاجاش  ولی:عمو

 رونیاز پشت عمو امد ب یکیموقع  همون

 ولی:سهند

 سهند رفت جلوش زدیداشت لبخند م اون

 ...ایبامن ب:سهند

 ...نگاه به عمو کرد هی ولی

 با خودته لیم...ولی یشیادم م کیبه  لیتبد...ياگه بر:عمو

 ...بغلش کرد سهند هم محکم اونو بغل کرد عیلبخند زد وسر هیو..سرش رو برگردوند سمت سهند ولی

 ...منم بهش لبخند زدم زدیب بود داشت بهم لبخند م رایه...دستم رو گرفته برگشتم یکیشدم  متوجه

 دیوقتشه که بر:عمو

 هیقی خیها سالحم رو در اوردم بازش کردم ومحکم زدمش داخل  خیاز قطعه  یکی يشد من رفتم جلو بیوغ

 میرفت رستالیکمان من وبه سمت ک ریو گذاشتن زهم امدن وسالحاشون ر

 انعکاس همه مارو داشت بایز یلیخ

 هینجوریا انشیپس پا:سارا

 رسهیبنظر م نطوریا:سهند

 رو دوست دارم انیپا نیخوبه ا:مسعود

 یزندگ يشانس دوباره برا...اره:ایدال

 میکه ما خواست هیزیچ نیا:رابیه

 میکه ما باور کرد يزیوچ...اره_

 میکه انتخاب کرد يزیچ:ولی

نور  رفتنیشد که به باال م یرنگ يبه نور ها لیشکست وتبد کدفعهی ستالیرو کر میدستامون رو گذاشت همه

 ...ختمیقطره اشک ر هی...دیتابیم يدیاز باال هم نور سف بایز دیوسف یاب يها

 الما؟:رابیه

 هوم؟_

 مگه نه؟ مینیبیما دوباره همو م...ما:رابیه
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 رو به نشونه اره تکون دادم سرم

 خوبه:رابیه

 میوقتشه که بر...خب لیخ:مسعود

  میشد دهیداخلش اروم به سمت باال کش میرفت یبود وقت دهیکه نور تاب یتو اون قسمت میقدم گذاشت همه

 فوق العادس نیا:سارا

 میایم میما دار دیجد یزندگ:ایدال

 ...سرم رو گرفتم باال وبه نور نگاه کردم دنیخندیم همه

*** 

 )سال بعد24(

 یصوت غامیرو در اوردم دوتا پ میگوش...بودم دهیرس...قطار به صورتم خورد شهینور از داخل ش...باز کردم چشمامو

 رو زدم یداشتم اول

راستش االن همه  درسوننیصدف وسارا سالم م...میما خوش گذشت ماهم خوب یب التینامرد تعط...الما یه:هلما

دختر  استیاوردم اسمش دال ریتوپ برات گ یمنش هی...یراست...خانوم مهندس میفردا منتظرت...میتو شرکت هست

 یام من ول یچه فوضول یگیم يدار النا دونمیم...هانهیساله ازدواج کرده اسم شوهرش هم ک کیتازه  هیباحال

سر به بام  هی ادیمنم بدم ن...تهران میبر یسفر دست جمع هیداده  ریگ یمسعود ه یکه راست میشناسیم...خب

اسمش سهند ...هم امد دیمهندس بخش جد...یراست...همن کیتو ج کیصدف وسارا هم که ج نیا...تهران بزنم

تازه بنظر من موهاشو ...باحاله نه...ولی هیاسمش خارج...هیدختر خارج هیخانو  يوا...امروز با خانوش امده بود

 يتا ها يخب من برم االن وقت جلسه هست با...هیاخه اب کنهیرنگ م

 رو چک کردم يبعد امیوپ...لبخند زدم هی

گنده فراهم  زیسوپر هیبابا براش ...خودتو مرده فرض کن...رفت ادتیامشب تولد مامانه ...مگس يهو:ارسام

 يبا يبا...ینکن رید...قل خل  یوگرنه با من طرف...بهشا نفله ینگ...نی؟ماشیبگو چ...کرده

 ...شد یکه چ ارمیم ادیفقط من ب...از اون ماجرا...بودم ستگایا کینزد گهیرو بستم د تلفن

سال گذشته ودست سرنوشت دوباره همه رو دور 24االن...ادمهیرو  یقبل یفقط من زندگ یرو ول لشیدل دونمینم

 ...رابیه...یکیهمه به جز ...هم جمع کرده 
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گرفتم سرم رو اوردم باال که فوشش بدم  عیسر یکیکه خوردم به  شدمیم ستگاهیشدم داشتم وارد ا ادهیقطار پ از

 دهنم بسته شد یول

 حالتون خوبه؟...متاسفم خانوم_

 من خوبم...ممنون...ام_

 دستشو به سمتم دراز کرد سادمیوا صاف

 ...هستم رابیمن ه_

 الما_

 برام اشناست یلیشما خ افهیق:رابیه

 ...شما هم_

 عشق اولت بودم تیقبل یتو زندگ...تو دلم گفتم  یول

 میدیهمو د ییما قبال جا:رابیه

 کنمیفکر نم_

 نمتونیباز بب شمیخوشحال م...بهرحال:رابیه

 رو در اوردم کارتم

 نمیبازم شما رو بب شمیمنم خوشحال م...شماره من نمیا...محل کار منه نجایا_

 ومن به سمت خونه راه افتادم میکرد یازم گرفت باهم خدافظ کارتو

وبه ...ستادمیلحضه ا هی...شدمیرد م دیکه دور تا دورش درخت بود با ییبایبه خونه از کوچه باغ ز دنیرس يبرا

 بود بایوز یاسمون افتاب...باال نگاه کردم

 ...بار نیوا

 ...لبخند از عماق قلبم زدم هی

 ...میکه ما باور دار هیزیچ نیا...درسته

 

 ...انیپا

 93سال

 )وجود داره زیهمه چ(
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  93خرداد   : تایپ در نودهشتیا یینها انیپا

  94 اردیبهشت: انتشار در سایت نودهشتیا 

 

  

  http://www.forum.98ia.com/member242263.html : نویسنده

  http://www.forum.98ia.com/member31058.html : طراح جلد

  http://www.forum.98ia.com/member42416.html    :ناظر 
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