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 :خالصه

 !گناه؛ اما گناهکار به ظاهر بی

 ماند؟ گونه آرام می ای آرام؛ اما آیا همیشه این زندگی

  ماند و همیشه همه چیز مخفی می

 زند؟ مانند در صورتمان نمی سرنوشت حقیقت را وحشی

 .تلنگر کوچکسرنوشت فقط منتظر یک تلنگر است، یک 

 .تا همه چیز را درون خودش غرق کند و تو را به قَهر سیاهی بکشد

 !سرنوشت فقط منتظر است

﹍﹍﹍﹍ 

 :دانای کل

قدم با پیرمرد کنارش بردارد به  هایی آرام که سعی داشت هم با قدم

بخشی روی لبش  سمت ساختمان در حرکت بود. لبخند رضایت

همه وقت در به در دنبال  جای خوش کرده بود. باالخره پس از این

یک ساختمان خوب گشتن، این اولین ساختمانی بود که ناخودآگاه 

 .به دلش نشسته بود

شدند، شوقش برای نشان دادنش  تر می هرچقدر به ساختمان نزدیک

شد. چند قدمی مانده بود که پدربزرگش  به پدربزرگش بیشتر می

رویش شد.  روبه ی ایستاد و با تعجب و ترس خیره ساختمان متروکه
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ای که قبالً به آن نام بیمارستان داده بودند؛ اما  ساختمان متروکه

 .ای از آن باقی نمانده بود حاال هیچ چیز جز خرابه

با ایستادن پدربزرگ، اَرنَواز نیز ایستاده و با تعجب به او خیره شده 

 :بود. وقتی دید پدربزرگش قصد حرکت ندارد به حرف آمد

ی شده؟ چرا جلوتر نمیای؟ نکنه واقعاً شما هم پدربزرگ، چیز -

ی اول که دیدمش  مثل من ازش خوشتون اومده؟ من هم دفعه

 اومد خوشم که انقدر طوری مات و مبهوت ایستاده بودم همین

 !ازش

جا،  خبر از همه زد بی بند پشت سر هم حرف می طور یک اَرنواز همین

خوشش آمده مبهوت که پدربزرگش بخاطر این که  خبر از این بی

 .نگشته، بخاطر ترسی است که در دلش افتاده

ناصر بزرگ که تازه کمی به خودش آمده بود، بدون زدن حرف 

کوچکی رویش را از ساختمان برگردانده و به سمت ماشین رفت. 

اَرنواز با تعجب خیره جای خالی پدربزرگش بود. چیزی نگذشت که 

نده را باز کرد و روی با دو به سمت ماشین رفت، در سمت ران

 :صندلی جای گرفت. به سمت پدربزرگش برگشته و گفت

پدربزرگ چرا نیومدین داخل رو نگاه کنین؟ داخلش حتی از  -
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 خوام می که چیزیه همون دقیقاً   تره! بیرونش هم قشنگ

 هم جا این قبالً تازه. درمیاد ازش قشنگ بیمارستان   یک

 .است  متروکه که هوقت خیلی از ولی بوده؛ بیمارستان

پدربزرگش با دو دست سر خود را گرفته و با صدایی آرام و 

 :وار گفت زمزمه

 میشه حرکت کنی؟ -

اَرنواز کمی با تعجب پدربزرگش را برانداز کرد و بعد سریع حرکت 

 .کرد

حدود یک ساعت بعد جلوی ویالی پدربزرگش ایستاد و هر دو 

حیاط بزرگ و طویل خانه  پیاده شدند. در ویال را باز کرده و از

 .گذشتد تا به در سالن رسیدند و وارد شدند

روی  پدربزرگش عصازنان به سمت صندلی سلطنتی بزرگش که روبه

های  ها قرار داشت رفت و روی آن نشست. اَرنواز از رفتار مبل

گونه شده بود و  پدربزرگش متعجب بود. بعد از دیدن ساختمان این

که از ساختمان خوشش آمده  بخاطر این االن اَرنواز مطمئن بود

 .نیست

روی او روی مبل  ها به سمت پدربزرگش رفت و روبه با همان لباس
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ای نشست. پدربزرگش با نشستن اَرنواز کنارش سرش را  تک نفره

 .بلند کرده و به او خیره شد که اَرنواز به حرف آمد

 پدربزرگ نظرتون راجع به ساختمون چیه؟ -

شان جواب اَرنواز  ی خانوادگی رگرداند و خیره به تابلوناصر رویش را ب

 :را داد

 !بنظرم ساختمون خوبی نیست، ازش خوشم نیومد -

 :تر از حد معمول جوابش را داد با تعجب و با صدای کمی بلند

چی؟ پدربزرگ اما این ساختمون عالیه! اولین جایی هست که  -

 !انقدر جذبش شدم و ازش خوشم اومد

 :بانیت به سمتش برگشتناصر با عص

ن ساخت برای اصالً شدی؟ متروکه ساختمون    جذبِ چیه یک -

 .بیمارستان خوب نیست

 .جا قبالً هم بیمارستان بوده اما اون -

 :ناصر با عصبانیتی که تا کنون از خود نشان نداده بود داد زد

 !گفتم نه -

اش  ی پدربزرگی بود که حاال صد برابر به جذبه اَرنواز با تعجب خیره

افزوده شده بود. ترسی در دلش رخنه کرده بود؛ اما محال بود از آن 
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 و عصبانیت با و شده بلند خود جای از   ساختمان دست بکشد.

 :نشاند کرسی به را خود حرف تاکید

ید کدوم ساختمون قرار نیست من منتظر بمونم تا شما انتخاب کن -

خواد جلوی من رو بگیره و  رو بخرم، من فقط منتظرم ببینم کی می

 خوشم جا اون از من پدربزرگ  مانع از خریدن اون ساختمون بشه.

 به را پشتش. بندم می رو جا اون ی قولنامه هم فردا همین و اومده

ی آخر ناصر  ات و مبهوت تنها گذاشت. در لحظهم را او و کرده ناصر

 :داد زد

 جا چی داره که انقدر جذبش شدی؟ مگه اون -

شنید و حال  اما اَرنواز دیگر به اتاق رسیده بود و صدایی نمی

دید که با عجز به عکس پدر و  اش را نمی پدربزرگ پیر و خسته

 :گوید مادرش خیره شده و با خود می

 .ببخشید که نتونستم مراقبش باشم -

ی کوتاه  خارج شده و از سه پله با برداشتن کیف کوچکش از اتاق

 .راهش را از اتاقش به سالن تغییر داد

ناصر در آشپزخانه نشسته بود و مشغول خوردن صبحانه بود. اَرنواز 

طور هم  داخل شد و سالم کوتاه و آرامی به ناصر کرد که همان
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ساز رفت و بعد از خوردن  جواب گرفت. بدون معطلی به سمت قهوه

 .خارج شد قهوه از آشپزخانه

ی پدربزرگش را احاطه  ها و درختانی که تمام باغ خانه از میان گل

کرده بودند گذشت تا به مایشنش رسید. سوار شد و روی صندلی 

 باز را خانه  راننده جای گرفت به سمت در برگشته و با کلید در

ی سیاهی که از  کرد که سایه یم حرکت بیرون سمت به آرام. کرد

 سمت به سرعت به کرد، جلب را نظرش   گذشتی چشمش  گوشه

 مطمئن وقتی. کرد نگاه بود، دیده را سایه که حیاط انتهای ی گوشه

 بُنگای سمت به و برد بیرون را ماشین نیست جا آن چیزی شد

 به را بیمارستان ساخت برای   متروکه ساختمان که دوستش همسر

 .رفی کرده بود، رفتمع او

جا رسید. وسایلش را برداشته و از  آن چیزی نگذشته بود که به

ماشین پیاده شد، درهای ماشین را به سرعت قفل کرده و به سمت 

روی میز  بُنگاه حرکت کرد. داخل شد و با دیدن مشتری که روبه

ای نشست تا کارشان  مسعود نشسته بود، سالم کوتاهی کرد و گوشه

ه تمام شود. بعد از حدود نیم ساعت باالخره راضی شد ک

 منتظر همه این از ای کالفه پوف اَرنواز   خداحافظی کند و برود.

 . نشست مسعود میز روی روبه صندلی روی و کشید ماندن
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ی قولنامه را که از قبل آماده  اش نشست و برگه مسعود روی صندلی

 :روی اَرنواز گذاشت و گفت کرده بود روبه

تونی امضاش  یاول بخونش اَرنواز. اگر باهاش مشکلی نداشتی م -

 !کنی

 مشکلی داری، قبولش خودت اگر"اَرنواز لبخندی زد و با گفتن 

 در را خودکارش   .داد قرار خود روی روبه و گرفت را برگه "نداره

 :شد بلند مسعود صدای که کن امضایش خواست و آورده

طوری من هم  نظر لطفته؛ ولی بهتره خودت هم بخونیش. این -

 .تر هستم راضی

یک دور سرسری برگه  "باشه"ی آرامی کرد و با گفتن  اَرنواز خنده

 .را خواند و آخر سر برگه را امضا کرد

همان لحظه پول را از طریق گوشی برای صاحب ساختمان ریخت و 

با خوشحالی از بُنگاه خارج شد و با ذوق جیغ آرامی کشید. هر 

نگاهش شد چند لحظه با تعجب خیره  کسی از کنارش رد می

گونه وسط  ای چیزی شده که این کرد دیوانه کرد، شاید فکر می می

آور بود.  خیابان شروع به جیغ زدن کرده. برای خود اَرنواز هم تعجب

 .گونه برای چیزی ذوق دارد بار اولش بود در کل زندگیش که این
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کردند  توجه به مردم دور و اطرافش که خیره به او نگاه می اَرنواز بی

فروشی که سرِ  ت ماشینش دوید و به سمت اولین شیرینیبه سم

راهش قرار داشت حرکت کرد، جعبه بزرگ شیرینی خرید و به 

 .سمت ویالی پدربزرگش حرکت کرد

 !شود اش می که روزی همین خوشحالی باعث ناراحتی غافل از این

ماشین را جلوی ساختمان پارک کرده و داخل شد. آرام از میان 

جا را فرا گرفته بودند  ای سرسبزی که همهه درختان و گل

هایش  گذشت و بوی تک به تکشان را با جان و دل به درون ریه می

کشید. همیشه عاشق حیاط پدربزرگش بود، حتی زمان  می

 مادرش و پدر یاد با   آمد. جا می اش که با پدر و مادرش به آن بچگی

زده که غم  ماتمای  روی لبانش پر کشید. با چهره از لبخند ای لحظه

های مورد عالقه مادرش  های یاس، گل روی گل بارید روبه از آن می

 حیاط در مادرش با. افتاد اش سالگی ده سال اوایل یاد   ایستاد.

 ها آن تا بود آمده یاس های گل از سبدی با مادرش و بودند نشسته

 .بکارد را

ی او شده بود که با حوصله  کنار مادرش ایستاده بود و خیره در "

گذاشت و به  های یاس را با آرامش درون خاک می دانه به دانه گل
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 .داد آنان کمی آب می

 کاری؟ ها رو برای چی می مامان این گل -

ها  جا نیستیم پدربزرگ با دیدن این گل که هر وقت این برای این-

 " !افته یاد ما بی

بارید روی لبش جای  کوچکی که از آن غم می لبخند

 دخترش تک باید بعد سال دو از دانست نمی مادرش   گرفت.

 .افتد بی یادش به و بنشیند یاس های گل روی روبه

های یاس فاصله گرفته و به سمت سالن حرکت کرد. با  از گل

روی در روی  خوشحالی در را باز کرد و داخل شد. پدربزرگش روبه

اش است که  ی در سالن بود، گویا منتظر نوه نشسته بود و خیرهمبل 

داخل بشود و بگوید از خریدن آن ساختمان متروکه پشیمان 

 نشان را چیزی همچین اصالً خوشحال ی چهره این اما   شده؛

 .داد نمی

 .اَرنواز داخل شد و به سمت ناصر رفت

ن دیگه تمام اش کردم. االن اون ساختمو پدربزرگ باالخره قولنامه-

تونم آرزوی مامان و بابا رو برآورده  و کمال مالِ خودمه، باالخره می

ذارم، برای شما  ای رو توی یخچال می کنم! این شیرینی خامه
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 .ذارمش روی میز شیرینی خشک گرفتم می

 با که اَرنوازی به و داد آرامی تکان "باشه"ناصر سرش را به عالمت 

ره کنارش نف تک مبل روی   .شد خیره شد، اتاق وارد خوشحالی

کرد هرکاری هم کند سرنوشت دست از  نشست. با خود فکر می

خیال  سرشان بر نخواهد داشت، چه کسی دیده تا حاال سرنوشت بی

 !خواند؟ کسی بشود؟ آن هم کسی که خودش آن را فرا می

ناصر دوباره به قدیم برگشته بود زمانی که تازه اَرنواز یازده ساله 

 .ودشده ب

از همان اول هیچ دوستی نداشت و همیشه تنها بود؛ اما چندان  "

هم برایش مهم نبود، بیشتر وقتش را در حیاط ویالی پدربزرگش 

ی عموی اَرنواز به  گذراند. در آن روز کذایی قرار بود خانواده می

 و بودند کردن کار مشغول خدمتکارها ی همه صبح از   جا بیایند. آن

ه خوبی از پسرش پذیرایی ب خواست می ناصر بود،ن کار بی هیچکس

ی خدمتکارها شلوغ بود. اَرنواز هم مثل همیشه تنها  کند و سر همه

کدام از  وقت هیچ کرد. هیچ های یاس نشسته بود و بازی می کنار گل

ترسیدند و  رفتند، گویا همه از او می خدمتکارها به سمتش نمی

کردند؛ اما چندان  پچ می - دیگر پچ همیشه درموردش در گوش یک

 .برایش مهم هم نبود
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رسید و همه حاضر شده بودند و  ی کارها به پایان می کم همه - کم

ی  منتظر ورود محمد، همسرش و دو فرزندش بودند. باالخره لحظه

موعود فرا رسید و از در حیاط وارد شدند. محمد با دیدن پدرش 

پدرش را به آغوش  سریع خودش را به آن رساند و با عشقی بسیار

کشید. همه با خوشحالی و روی خوش درحال خوش و بِش بودند، 

 ای گوشه اَرنواز   به جز اَرنواز و دو پسر محمد، ارسالن و مهرسام.

 و بود شده خیره اتاقش ی شیشه به بقیه به توجه بی و بود ایستاده

 .او به مهرسام و ارسالن

 .او جلب شدمادرش به سمتش آمد که نظر اَرنواز به 

 .دخترم بیا به عمو و زن عمو سالم کن -

عمویش رفت و سالم آرامی  اَرنواز آرام بلند شد و به سمت عمو و زن

 ارسالن سمت به   رویی هم جواب گرفت. ها کرد که با خوش به آن

 مهرسام از انگار که ارسالن سمت به را دستش رفت، مهرسام و

 .برد بود، اَرنواز خودِ سن هم و بود تر بزرگ

 ...سَ -

هنوز حرفش تمام نشده بود که ارسالن جیغ بلندی کشید و پشت 

 :زد می جیغ و کرد می هوار و داد بند مادرش قایم شد. یک
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 حتی بینمشون، می دارم مامان،   روی سرش شاخ داره! -

 !سفیده هم هاش چشم

کند، هنوز هم  هر چقدر در تالش بودند تا قانعش کنند اشتباه می

 از بود هرکسی که سرد چشمانی با اَرنواز   حال جیغ زدن بود.در 

 متوجه و بود عمویش پسر ی خیره زد، می یخ چشمانش سردی

 .نبود آید، می سمتش به که مهرسام

 .مهرسام خود را به اَرنواز رساند و دست کوچکش را به سمتش برد

 تا که این با حتی بشناسیم، کنم فکر هستم، مهرسام من   سالم. -

 !ندیدیم رو دیگه هم االن

ای به سمتش برگشت، مهرسام را  گانه اَرنواز با شنیدن صدای بچه

 کوچکی لبخند با   .دارد سن سال پنج -چهار آید می نظر به   دید.

فته و گر دست در را مهرسام کوچک دست بود، لبش ی گوشه که

 " فشرد

دوباره در خاطرات صدای در اتاق اَرنواز مانع از این شد که ناصر 

 .قدیم غرق شود و از این بابت از اَرنواز متشکر بود

بلند شد و به اَرنواز که درون آشپزخانه مشغول خوردن شام بود، 

شب بخیری گفت و به سمت اتاقش به راه افتاد. داخل شد و در را 
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وقت از آن خاطرات  پشت سرش بست و روی تختش نشست. هیچ

بکشد، گاهی اوقات آن هم با قرص خواب کذایی نتوانسته بود دست 

ها را مرور نکند؛ اما  کرد زودتر به خواب برود تا دوباره آن سعی می

 .فایده بود همیشه بی

ی ماه سفید و پر نوری که در آسمان  از پنجره بزرگ اتاقش خیره

 .کرد درخشید شد و دوباره و دوباره او بود که در گذشته سِیر می می

ر نور ماه جمع شده بودند و مشغول خوردن شام همه در حیاط زی "

 ترس با هم هنوز اما   بود؛ شده ساکت ارسالن باالخره    بودند.

 بچه که بودند معتقد همه   .شد می  خیره اَرنواز به غذایش میان

باهم گرم صحبت بودند  آرام شام حین در. گرفته اش شوخی و است

که صدای در حیاط بلند شد، خدمتکارها همه در آشپزخانه مشغول 

 خواست اَرنواز مادر   غذا خوردن بودند و کسی نبود در را باز کند.

 .برخواست خود جای از اَرنواز که برود در سمت به

 !مامان، من میرم، شما بشینید -

 که پیرزنی   را گشود.اَرنواز به سمت در حرکت کرده و آرام در 

 در دم است، خسته چقدر بود مشخص ای شده خم کمر از کامالً

 شب رنگ هم آن سیاه رنگ که داشت تن به شنلی   .بود ایستاده
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 و بود کرده رها خود دور آزادانه را سفیدش و بلند موهای بود،

 افتاده درخشش به کوچه سیاهی درون سیاهش های چشم

واز زد که اَرنواز هم جوابش را داد، کم پیش اَرن به لبخندی   .بودند

گونه لبخند بزند؛ اما انگار از دیدن پیرزن  آمد که اَرنواز این می

  !خوشحال شده بود

ترین حرفی در را گشود و پیرزن را به درون خانه  بدون کوچک

 دیدن از همه شدند، می نزدیک شام میز به کم -کم   دعوت کرد.

رنواز در حال صحبت است از جا برخواستند. اَ با گرمی به که پیرزن

 .ها کرد ها شد سالم کوتاهی به آن پیرزن وقتی متوجه آن

 رَدای با عجیب پیرزن این   همه از دیدن پیرزن تعجب کرده بودند.

 شد می دیده ها ساحره به شبیه بیشتر که اش ژولیده موهای و بلند

ی کوچکی بیش نبود  بچه که اَرنواز با باید چرا عادی، پیرزن یک تا

 !انقدر گرم بگیرد؟

 :شمرده شروع به حرف زدن کرد -پیرزن آرام و شمرده

دونم مزاحم نیستم، پس بهتره این رو  جا ندارم، می کار زیادی این -

 !بهم نگید، بشینید و غذاتون رو میل کنید

 شب از وقت این چرا   آورد. هایش در نمی هیچکس سر از حرف



 

 

 WWW.98IA3.IR کاربر نودهشتیاmahsabp4 – مبرا
 

داند  ها بیاید و با کمال پررویی بگوید می ی آن نهخا به باید پیرزنی

های  که مزاحم نیست؟! پیرزن رَدای خود را باز کرده و سبدی از گل

ها را بو کرده و از بوی خوششان  رز مشکی را درآورد، اندکی آن

لبخندی به لب آورد، به سمت اَرنواز که هنوز کنارش ایستاده بود، 

 :ستش داد و با لبخند کوتاهی گفتبرگشت و سبد گل را به د

 باید که زمانی تنها   مواظبشون باش و ازشون خوب مراقبت کن! -

 !باشی مواظبشون امیدوارم. است دیگه سال بدی آب بهشون

هایش نگاهی به پدر و مادر اَرنواز انداخت و بدون  بعد از زدن حرف

شدن ترین حرفی به سمت در رفت. میان راه قبل از خارج  کوچک

 :ای به سرِ اَرنواز کرد به سمت اَرنواز برگشت و با لبخند اشاره

 !ها هم باش های قشنگی داری، مواظب اون راستی، شاخ -

بعد از زدن حرفش در را باز کرده و خارج شد، دوباره صدای جیغ 

 :ارسالن بلند شد

 باور اما داره؛ شاخ سرش روی گفتم دیدی   دیدی گفتم مامان! -

 !نکردی

ی  طور که خیره نقویش همان -رنواز بدون توجه به پسر عموی نقاَ

 " ها بود، به سمت اتاقش حرکت کرد گل
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 هر   ناصر به فکر آن روزها دوباره سردرد شدیدش عود کرده بود.

 آرام. گرفت می درد سرش طور همین شد می غرق گذشته در وقت

 .گذاشت هم روی را هایش چشم و کشید دراز تختش روی

اَرنواز درون اتاقش مشغول آماده شدن بود. باید به سمت ساختمان 

اند  رفت تا مطمئن شود که کارگرهایی که سر ساختمان رفته می

هایش را تنش کرد. از  کارشان را درست انجام دهند. سرسری لباس

اش شروع به زنگ خوردن  اتاق خارج شد که همان لحظه گوشی

اش  های زندگی لسا تمام در هک دوستی تنها بود، پرستو   کرد.

 از حین همان در. شد او با صحبت مشغول و داد را جوابش   داشت.

 رسید ماشینش به وقتی. شد خارج خانه از و کرده خداحافظی ناصر

 ساختمان سمت به و نشست و کرد خداحافظی پرستو از سریع

 .کرد حرکت

 ٭٭٭
مهندس اَرنواز بیشتر از یک ساعت بود که درگیر صحبت با 

 .زد گفت او ساز مخالف می ساختمان بود. هرچه اَرنواز می

 خوام می من اصالً نشه؟ چرا   آقای سلطانی، لطفاً بس کنید! -

 .زنم می رو ساختمونم اسم اول که باشم نفری اولین

 هنوز ساختمون   خانم محمدی! نمیشه همچین کاری انجام داد. -
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 !بزنم؟ رو اسمش اول چطور داغونه، و درب

اَرنواز که خم شده بود تا با آقای سلطانی که روی صندلی نشسته 

 :صحبت کند، کمرش را صاف کرد و با تاکید گفت

 ی همه به میشه، زده ساختمون اسم اول   همین که گفتم! -

 بیارم جدید مهندس  یک میشم مجبور وگرنه بگین، هم کارگرها

 .بده گوش هم حرفم به که

از جای خود بلند شد و رو به کارگرها با صدایی سلطانی با اکراه 

 :بلند که همه بشنود گفت

خوان اول اسم رو بزنن سر در بیمارستان. اول  خانم محمدی می -

 !کار اون رو تموم کنید، تابلو رو از توی کامیون در بیارید

 .اَرنواز لبخند رضایتی زد و به سمت ماشینش حرکت کرد

سپارم، کارها رو تموم  به خودت میآقای سلطانی همه چیز رو  -

 !کن

سوار ماشینش شد و حرکت کرد و آن دو چشم قرمز که درون 

 !تاریکی بیمارستان به او خیره شده بودند را ندید

 و پسرش رفتن از قبل   که  شان ناصر خیره بود به عکس خانوادگی

د به لب داشتند و از ته لبخن همه بود، بودند گرفته هم با  عروسش
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خندیده بودند و درون حیاط ایستاده بودند و به دوربین نگاه  دل

 تنها بود، نصب دیوار روی که بزرگ عکس  قاب این شاید   کردند. می

 در دوباره ناصر   .دارد دوست را خانه این هم هنوز که بود دلیلی

 .بود شده غرق روزها آن خاطرات

رفتند و از  میبعد از گرفتن عکس همه یکی پس از دیگری جلو "

 بود ایستاده ای گوشه اَرنواز   کردند. مادر و پدر اَرنواز خداحافظی می

 چند غیبت بخاطر و کند خداحافظی مادرش و پدر از همه آخر تا

 و پدر نفر آخرین   پدربزرگش بماند. کنار در مادرش و پدر ی روزه

 و پدر تا بود منتظر   کرد. خداحافظی ها آن از و کرد بغل را مادرش

 در ماندن تحمل برگردد، اتاقش به تا شوند ماشین سوار مادرش

 .نداشت را شلوغ جمعیت این کنار

گذشت، زنگی زده بودند و  یک ساعتی از رفتن پدر و مادرش می

اند. در کنار بقیه نشسته بود  خبر داده بودند که سوار هواپیما شده

به او داده بود. االن که ناگهان یاد گلی افتاد که پیرزن قبل از رفتن 

یک سالی از آن روز گذشته بود و امروز روزی بود که باید به آن 

 .داد کمی آب می

سریع به سمت اتاقش دوید، وارد شد و رزهای سیاه را از روی میز 

های  برداشت و روی بالکن اتاقش گذاشت و کمی آب روی خاک
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گل خشک شده سبد ریخت. از بین آن همه گل شاداب، تنها دو 

ها را از جا درآورد و از باال  وجود داشت. اَرنواز آرام آن  خشک شده

شان شد که چگونه به زمین  به پایین پرتاب کرد و مشغول تماشای

 .خورند می

 بلند پایین طبقه از   چیزی نگذشته بود که صدای داد و هوار

ن حرکت کرد، به پایی سمت به و شده خارج اتاقش از اَرنواز   .شد

کرد که انگار هیچ صدای دادی را از  با آرامش حرکت می قدری

بلند داد  -شنید که بلند اش را می شنود. صدای خاله پایین نمی

 :زند می

 .خواهرم... خواهرم از دست رفت -

جا ایستاد و به پایین خیره شد. لبخند آرامی زد و با  اَرنواز آرام همان

 :خود گفت

 !کنه شوخی میحتماً این هم مثل ارسالن داره  -

خورد که در حال  زده پایین به کسانی می اما کدام رفتار افراد ماتم

 " !شوخی کردن با یک دختر دوازده ساله هستند؟

 
ها تنها  های یاس که در این سال روی گل اَرنواز درون حیاط روبه
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 مادرش و پدر فوت سالگرد امروز   همدمش بودند نشسته بود.

 ها گل کنار در مادرش با همیشه که گذشته یاد به   .بود

. آورد لب روی تلخی لبخند کردند، می بازی هم با و نشستند می

 دیگر شد، می تنگ مادرش و پدر برای دلش تنها دنیا این در شاید

 االن و بشود دلتنگ بخاطرش بخواهد که نبود اش زندگی در کسی

 .بود شده مادرش و پدر تنگ دوباره دلش

 های حرف کجای آخر   اش شده بود. ی نوه خیرهناصر از درون خانه 

 سال دوازده گذشت از بعد هنوز! خورد؟ می دختر این به پیرزن آن

 .بود نیامده کنار آن با دانست می که حقیقتی از

گذشت، در  ای از به خاک سپردن پدر و مادر اَرنواز می یک هفته "

ی کسانی که دور و اطراف ناصر بودند  این یک هفته همه

توانستند با اطمینان قسم بخورند که ناصر نصف زمان قبل از  می

اش  مرگ پسرش و عروسش شده و این کامالً از کمر خم شده

 به این از   .زند نمی دیگر قلبش کرد می حس ناصر   مشخص بود.

 مگر شد؟ می مگر آخر آمد؟ می کنار نبودنشان غم با چگونه بعد

 !گذاشته باشند؟ر زود او را تنها انقد که شد می

رسید برایش مهم  کرد به نظر می اَرنواز! هر کسی به او نگاه می

نیست، مهم نیست که دیگر پدر و مادری ندارد، مهم نیست که 
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یتیم شده است، مهم نیست که دیگر مادری ندارد که باهم در کنار 

ها صحبت کنند، دیگر پدری ندارد که  ها بنشینند و ساعت گل

 -هایش آرامش را در جای و را بغل کند و با حرفهنگام ناراحتی ا

 خیلی از بیشتر خیلی   .بود مهم اما   هایش تزریق کند؛ جای رگ

 و اشک با! دهد بروز را آن باید چگونه دانست نمی فقط   .بود مهم

 چگونه   .وقت هیچ نه گشت؟ بازخواهند مادرش و پدر ناله، و آه

کند را بروز دهد  سنگینی میگی که روی قلبش بزر درد توانست می

 !گونه نگاه کردن به او بردارند؟ کار دست از این تا این جماعت بی

کردند و  شدند و خداحافظی می کم همه از جای خود بلند می -کم

کردند، این  رفتند و دیگر حتی پشت سرشان را نگاه هم نمی می

رهای فقط ناصر و اَرنواز بودند که کنار هم نشسته بودند و به قب

جا خاک شده بودند، نگاه  جفت هم که دو نفر از عزیزانشان آن

 !حسی هیچ بدون اشکی، هیچ بدون حرفی، هیچ بدون   کردند. می

های سردی که عزیزانشان را خاک کرده بودند نشسته  روی خاک

های سیاهشان پر از خاک بود و این اصالً برایشان مهم  بودند، لباس

های دروغین و  دیگر کسی دور و اطرافشان نبود که با تأسف   نبود.

های پر از ترحم  های کاذب برایشان دل بسوزاند و با نگاه اشک

ها تازه شروع شده  آخرین غم؟ غم "آخرین غمتان باشد"بگویند 
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 .بودند

ها دراز کشیده و سرش را روی پای پدربزرگش  اَرنواز آرام روی خاک

کرد  ا دیدن اَرنواز در این اوضاع اخمی میگذاشت، اگر مادرش بود ب

 :گفت و می

 روی چقدر دونی می خودت تو   اَرنواز لطفاً از روی زمین بلند شو! -

 .حساسم تمیزی

های  کرد از حرف شد و اخم می و همیشه اَرنواز عصبی می

 او به را تمیزی بخواهد که نداشت   مادری دیگر حاال اما   مادرش؛

ها بود که بیدار بود و ناخودآگاه چشمانش  از ساعتاَرنو   .بیاموزد

روی هم افتادند، قبل از این که به خواب برود با صدایی که انگار از 

 :شد به پدربزرگش گفت ته چاه بلند می

 !االن دیگه تنها شدیم -

و به خواب عمیقی رفت. ناصر شنیده بود و با لبخند تلخی دوباره 

 چند این در که بود چندمی بار  ره.قلبش فرو ریخت، دوباره و دوبا

 دلش   .بود رفته در دستش از حسابش شکند؟ می قلبش روز

 در که هایی بغض تمام جبران برای بزند، داد دل ته از خواست می

 .بودند شده تلنبار گلویش درون روز چند این
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هایش روی  اَرنواز به خواب عمیقی رفته بود و باالخره ناصر اشک

 گرفته را خود جلوی خیلی هم االن تا   جاری شدند.هایش  گونه

 رفته خواب به اَرنواز دیگر حاال ولی نشکند؛ بغضش تا بود

 .ندارد پشتیبانی کند حس اَرنواز خواست نمی   .بود

 زده یخ قبرستان تاریکی درون را ای سایه که ریخت می اشک   آرام

تر از دور قدم چند که بزرگی درخت سمت به را رویش سریع. دید

 آشنا برایش بسیار که پیری پیرزن دیدن با   خودش بود برگرداند.

 برخورد پیرزن این به دوباره   .شد گرد هایش چشم تعجب از بود

 را او جا همه گذشت می آن دیدن از که سالی یک این در. بود کرده

 در ورود، هنگام اش خانه روی روبه بازار، در اوقات گاهی   .دید می

شد تا از فکرش بیرون نرود. این  ابان و همین باعث میخی و کوچه

 خواست؟ پیرزن عجیب چه از جانشان می

ترین  ها رسیده بود. بدون زدن کوچک پیرزن االن دیگر کامالً به آن

 :حرفی به سمت اَرنواز رفت و کنارش نشست. لبخند کوتاهی زد

خوب هاش  ها و هم از شاخ به حرفم خوب گوش داده، هم از گل -

 بهش خیلی کنیم تنش بلند رَدای   مراقبت کرده! بنظرم اگر یک

 !بیاد
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دستش را بلند کرده و روی صورت اَرنواز گذاشت، ناصر با سرعت 

 .دست پیرزن را کنار زده

 و ات مسخره های گل اون با تو آره؟ بودی، باعثش تو   بس کن! -

ین ا گفتن برای خوبی زمان اصالً االن   .ترت مسخره های حرف

 !بدونی رو این هم خودت   ها نیست، فکر کنم چرت و پرت

پیرزن دستش را بلند کرده و در هوا بشکنی زد. ناگهان همه چیز 

عوض شد. ناصر به دور و اطرافش نگاهی انداخت؛ اما اثری از اَرنواز 

های دور و اطرافش و آن  رویش نبود. به جای خاک و قبرهای روبه

های  شد، تخت ای دیده می ویلچرهای خراب و کهنهفضای تاریک، 

های سفید که کامالً به گل نشسته  زهوار در رفته با ملحفه

 دیده اتاق جای -جای در مختلف های آمپول و سرنگ   بودند.

 از بلرزد، خود به شد باعث اطرافش تاریک و سرد فضای   .شدند می

 است وقت خیلی که هستند بیمارستانی در بود مشخص اطرافش

 .کند نمی آمد و رفت آن در کسی

آمد به حرف بیاید که صدای جیغ و دادی از بیرون به گوش رسید،  

ای بدود  شدند. ناصر خواست به گوشه تر می صداها هر لحظه نزدیک

و خود را قایم کند که دیده نشود؛ اما پیرزن دستش را گرفت و 
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 :گفت

 .ما رو ببیننتونن  ها نمی خواد نگران باشی! اون نمی -

 داخل   در فرسوده و خراب بیمارستان باز شد و دختر و پسری به

. هستند دعوا حال در که بود مشخص کامالً این   .شدند پرت

 قرمزی دسته چاقوی دختر دست در   .بود خاک از پر هایشان لباس

 :آمد حرف به پیرزن. شد می دیده

 !درست نگاه کن! باید خوب به خاطر بسپاریش -

رسید نه  دختر و پسر هر دو از روی زمین بلند شدند، به نظر می

شنوند. پسر  بینند بلکه حتی صدایشان را هم نمی ها را نمی تنها آن

به دختر حمله کرد و محکم آن را به دیوار کوبید، دخترک از درد 

زیادی که درون کمرش پیچید، جیغی زد؛ اما زمان زیادی نگذشت 

 .د و روی زمین پرت کردکه محکم پسر را هول دا

 .ناصر با تعجب به آن دو خیره شده بود

تونن ما رو ببینن؟ چرا صدامون رو  جا هسنیم؟ چرا نمی ما چرا این -

 شنون؟ نمی

ی کوتاه  های ناصر فقط یک جمله ی سوال پیرزن در جواب همه

 :گفت



 

 

 WWW.98IA3.IR کاربر نودهشتیاmahsabp4 – مبرا
 

 .گذشته به عقب، اومدی   فقط کمی -

به آن دو خیره شد. پسر تا ناصر نتوانست چیزی بگوید و دوباره 

ور شد و با  خواست از روی زمین بلند شود دختر به سمتش حمله

 :جیغ بلندی گفت

 !بمیر عوضی -

 های چشم از که بود اشک   و چاقو را درون قلب پسر فرو کرد.

 که فهمید شد می هایش چشم درون از اما شد؛ می جاری دختر

 z.نیست پیشمان چندان

 اَرنواز   زده و به جای قبلی خود برگشتند. پیرزن دوباره بشکنی

 :د. رو به پیرزن برگشته و گفتبو خواب ناصر پای روی هنوز

 میشه توضیح بدی چه خبره؟ -

 .ی اَرنواز بود که به ناصر نگاهی کند، خیره پیرزن بدون این

 اگر خطرناکیه، و مبهم خیلی چیز گذشته  به گذشته برگشتی. -

 بزرگ ی فاجعه یک به ات آینده توی بدی انجام کوچک اشتباه   یک

 باید اَرنواز   ه باشه چه یک قرن.گذشت سال چند چه   .میشه تبدیل

 حتی. بود می داد، می انجام گذشته توی که کاری مراقب بیشتر

 تا میاد آدم دنبال اشتباه اون   باشه، بوده قبلیش زندگی توی  اگه
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 گیر رو اَرنواز باالخره االن و    بندازه گیرش جایی   یک باالخره

افته، هر  انفاق می این بدی انجام   بخوای هم کاری هر   .آورده

ات در برابر این اتفاق محافظت  چقدر هم فرار کنی و بخوای از نوه

 !کنی، باز هم باید تاوان کاری که انجام داده رو بده

 های حرف هنوز  ناصر تا آمد به خودش بیاید پیرزن غیب شده بود.

 قبلی زندگی در بود اَرنواز دختر آن یعنی. بود نکرده هضم را پیرزن

های  آن پسر که به دست اَرنواز کشته شده بود که بود؟ سوال خود؟

شدند؛ اما االن زمان مناسبی برای  زیادی در ذهنش باال و پایین می

ها نبود. اَرنواز را بلند کرده و به سوی  فکر کردن به این سوال

 " .ماشینش رفت

ناصر با فکر به گذشته قلبش به درد آمده بود. پیرزن درست 

اشتباه و بدبختی به دنبال اَرنواز آمده بودند تا به  گفت! آن می

 را اش زندگی تا بودند رسیده شان اصلی صاحب به باالخره و   امروز

 .کنند ویران ممکن شکل بهترین به

ها حرکت کرد،  اَرنواز از روی زمین بلند شد و آرام به سمت گل

 او   سد.ها بر خواست به آن گل هایش آرام بود و انگار دلش نمی قدم

 را؟ خودش دانست؟ می مادرش و پدر مرگ مقصر را کسی چه باید

 هم شاید. بود نیاورده در پیرزن کار از سر هم هنوز اما را؟ پیرزن آن
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 از دیگر اَرنواز به ها گل آن دادن هدیه از بعد که بود این بخاطر

 را او شهر کنار و گوشه در همیشه اما   بود؛ ندیده را او نزدیک

 .است گرفته نظر زیر را اَرنواز و است ایستاده   ای د که گوشهدی می

ها کشید و دوباره و دوباره یاد پدر و مادرش  دستش را روی گل

کرد، بعد از مرگ پدر و  ها در آن زندگی می ای که با آن افتاد. خانه

 و پدر دیگر چون شاید   ای به آن سمت نرفته بود. مادرش لحظه

جا زندگی کند دیگر  ها در آرامش آن نآ با که نداشت مادری

جا میگذراند و  ای که هر روزش را آن جا نداشت. خانه ای به آن عالقه

جا خارج شود، حاال چندین سال بود  خواست از آن اصالً دلش نمی

 .که حتی چشمش هم به در خانه نیفتاده بود

ای  بدون فکر کردن به موقعیتی که در آن است به سمت در قهوه

دوید و به سرعت در را باز کرد و وارد شد و به سمت اتاقش که  ویال

ای که به اتاقش  در سمت چپ ویال قرار داشت، دوید. از سه پله

شد، گذشت و در سفید اتاقش را باز کرد و وارد شد. سریع  ختم می

هایش را با یک مانتو و شلوار مشکی تعویض کرد و بعد از زدن  لباس

های ماشینش را برداشته و از ویال  دشال سیاهی روی سرش کلی

 از سرعت به و کرد باز را ویال در و شد ماشین سوار   خارج شد.

 در بود رفته یادش حتی که داشت عجله حدی به   .شد دور جا آن
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 .ببندد را

ی  بعد از ربع ساعت که برای اَرنواز چند ساعتی گذشته بود به خانه

هم بوی پدر و مادرش را  ای که هنوز قدیمی خودشان رسید، خانه

داد. آرام در را باز کرد و وارد حیاط شد. دور تا دور حیاط که  می

های خشک به  قبالً پر از درخت و گل و گیاه بود، حال تنها بوته

 خشکیده، های درخت و ها گل از بود پر حیاط   خورد. چشم می

ز ا بهتر جایی انگار که خورد می چشم به گربه چندین حیاط اطراف

کند، پیدا  ی قدیمی که کسی هم در آن رفت و آمد نمی یک خانه

 زمین روی درختان خشک های برگ   اند. نشسته بودند. نکرده

 چندین تنها حاال بود آب از پر همیشه که حوضی و بود ریخته

 .خورد می چشم به آن در مرده قورباغه

که با آرام به سمت خانه حرکت کرد و در خانه را هُل داد  -آرام

قیژ بلندی باز شد و ناگهان گرد و خاکی که ناشی از  -صدای قیژ

وسایل قدیمی خانه بود به سمتش هجوم آوردند و اَرنواز با صدای 

بلند به سرفه افتاد. وسایل خانه پر از گرد و غبار بود. در سمت چپ 

ای رنگ و رو رفته و خاکی که همیشه جای  های قهوه خانه مبل

نشست  جا می د، قرار داشت. پدرش همیشه آنمخصوص پدرش بودن

 حرکت جلو سمت به آرام اَرنواز   شد. و مشغول تلویزیون دیدن می
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 زمان ماشین در گویی. بود شده قدیمش خاطرات در غرق و کرد می

 .است برگشته عقب به و گرفته قرار

 و گذراند را اتاق به متوالی ی پله دو   آرام به سمت اتاق مادر رفت.

در را باز کرد. با باز شدن در اولین چیزی که نظرش را جلب  آرام

 درون را وقتش بیشتر او   ی پر از کتاب مادرش بود. کرد کتابخانه

 به اَرنواز که زمانی از شد می مشغول خواندن کتاب به و ماند می اتاق

 کرد می نگاه را کجا هر خانه کنار و گوشه در آورد می خاطر

 .های مادرش را ببیند ابکت از یکی توانست می

 به آرام   از اتاق خارج شد و به سمت اتاق خودش حرکت کرد.

 روشن های رنگ از قدیم همان از. رفت می اتاقش مشکی درب سمت

 .گرفت می قرار انتقاد مورد موضوع این سر همیشه و بود زار بی

رویش، اَرنواز جیغ بلندی کشید و  با باز شدن در و دیدن روبه

 .دستش را روی قلبش گذاشت و چند قدمی به عقب حرکت کرد

ی براق روی دیوار را  هایش هیچ چیزی به غیر از نوشته چشم

هایش را تنگ کرد  دید. آرام نزدیک شد و در تاریکی اتاق چشم نمی

بلکه چیزی ببیند، با حروفی که هر یک نیم متر فاصله داشت روی 

تابید.  ر ماهی که از پنجره میدیوار چیزی نوشته شده بود که در نو
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 :روی دیوار نوشته بود

" ?How you like to die " 

ای که روی  اَرنواز آرام دستش را روی نوشته کشید، دستش به ماده

دیوار بود آغشته شد، آرام دستش را به سمت دماغش برد و بو 

ی روی دیوار را  هایش شد. آرام نوشته کشید، بوی خون وارد ریه

 :دزمزمه کر

 دوست داری چطوری بمیری؟ -

قلبش به تپش افتاده بود و در تاریکی اتاق مطمئن بود رنگش پریده 

 آن از بیشتر. رفت بود اتاقش ی گوشه که ای آینه سمت به   است.

 و برد سمتش به را دستش آرام. بود گرفته خاک بکند را فکرش که

ست توان می تابید می بیرون از که کمی  نور با. کشید آن روی

ی اندکی که پاک شده بود، کسی را  خودش را ببیند. در همان تکه

 آینه در کامل که بود بلند ای اندازه به قدش   پشت سر خود دید.

 های چشم. بود معلق هوا در و بود سفید کامالً بدنش نبود، پیدا

 به ترس با اَرنواز   .بودند شده خیره اَرنواز به آینه از درست قرمزش

؛ اما چیزی ندید. ناگهان صدای شکستن آینه از برگشت سمتش

  .پشت سرش بلند شد

شود. با  جا بماند دیوانه می اَرنواز دیگر مطمئن بود اگر کمی دیگر آن
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 بود، افتاده تخت روی  ترس از آینه جدا شد و به سمت کیفش که

 بود نمانده چیزی. دوید اتاق باز در سمت به و برداشت را آن و رفت

ارج شود که به شدت در بسته شد. با ترس وسط اتاق خ در از که

کشید. صدای شکستن وسایل از  بلند نفس می -ایستاده بود و بلند

 بکشد؛ جیغ دل ته از خواست می دلش اَرنواز   آمد. بیرون اتاق می

 و بود داشته نگه خودش جلوی را کیفش   .آمد نمی باال صدایش اما

 .دبو ایستاده جایش سر سیخ   ترس از

همان موقع صدای رعد و برق باعث شد از جای خود بپرد، همین را 

 باعث اتاق باز ی پنجره کرد، باریدن به شروع باران   کم داشت.

 اَرنواز ترس به برابر صد و بخورند شدیدی تکان ها پرده شد می

 .افزایند بی

از باالخره صدای شکستن وسایل قطع شد و اَرنواز توانست اندکی 

جای خود تکان بخورد. وقتی خیالش راحت شد که دیگر در امان 

ها پایین  است، به سمت در دوید و به سرعت در را باز کرد، از پله

 .دوید و از خانه خارج شد

توانست درست  بارید و نمی باران به شدت روی سر و صورتش می

 بهاری های باران و بود بهار   هایش را باز نگه دارد. چشم

روی درب  رفت روبه ماشینش را هر کجا که می همیشه   .لشما
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تر پارک  کرد؛ اما امروز از شانس بدش دو کوچه پایین خانه پارک می

 به و فرستاد خود به لعنتی   روی کرده بود. کرده بود و کمی پیاده

 بود کرده خیس را صورتش باران   .دوید ماشینش سوی به سرعت

ی پر از گِل  چاله شد باعث همین و شد نمی باز هایش چشم و

 .رویش را نبیند و پایش به آن گیر کند و روی زمین بیفتد روبه

که کامل در آب گل  پاهایش تا زانو پر از گِل شده بود. قبل از این

فرو برود، کسی دستش را گرفت و مانع از این شد که 

 بود ایستاده رویش روبه که فردی به و کرده بلند را سرش   بیفتد.

 صورت به لبخندی و کرده رها را دستش پسر   .کرد نگاه

 :کرد زمزمه آرامش با و زد اَرنواز   مبهوت

کردی که همچین اتفاقی برات  اول بهتر بود گِریمت و پاک می -

 !نیافته

 :اَرنواز با تعجب زمزمه کرد

 گِریم؟ -

جشنواره آره! شنیده بودم ته این خیابون یه تئاتره که امروز هم  -

 .جا اجرا داشتی دارن، از گریمت مشخصه که اون

 خیابان همان سمت به پسر همراه به   اَرنواز گیج و منگ مانده بود.
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 به بود نمانده چیزی. کردند حرکت بود کرده پارک را ماشینش که

 :آمد حرف به پسر دوباره که برسند ماشین

م بهتره طوری بشینی پشت ماشین؟ بنظر خوای همین نکنه می -

هات انجام دادی رو پاک کنی و  اول اون گِریمی که برای چشم

 !خطرناکه چون دربیاری، هم رو گذاشتی که قرمزی   های چشم

توانست بگوید. پسر  اَرنواز مات و مبهوت مانده بود و هیچ چیزی نمی

دستش را در هوا تکان داد و خداحافظی کرد، پشتش را به اَرنواز 

که خیلی از اَرنواز دور شود، به  دور شد. قبل از اینجا  کرد و از آن

سمتش برگشت و با لبخندی که کل صورتش را در بر گرفته بود به 

 :سر اَرنواز اشاره کرد و گفت

ها رو هم در  ها هم توی ماشین جا بشی، اون فکر نکنم با این شاخ -

 !بیار

 ی مهه   پشتش را کرده و اَرنواز مات و مبهوت را تنها گذاشت.

 دوباره   گذشت، هایش می ز جلوی چشما یکی -یکی خاطراتش

 شد سوار و کرده باز را ماشین درب آرام   .قدیمی های حرف همان

 .کرد حرکت ویال سمت به و

چرخی روی تخت زد و دستش را به سمت گوشیش که روی عسلی 
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اش را قطع کرد. پتو را تا روی سرش  بود، برد و صدای آزاردهنده

شد که دوباره صدای زنگ  آرام بسته می -هایش آرام چشم کشید و

گوشی بلند شد. از جای خود برخاست و دستش را به سمت گوشی 

ی پاسخ را فشرد، گوشی را به گوش خود  برد و با عصبانیت دکمه

که با عصبانیت شروع به داد زدن بکند از  نزدیک کرد و قبل از این

 :نی بلند شدپشت گوشی صدای ترسیده و مضطرب سلطا

 و گرفتم تماس موقع بد   دونم خیلی خانم زنگنه ببخشید می -

  !تر سریع هرچه جا این بیاید لطفاً ولی هستید؛ عصبانی

و سپس تلفن را روی اَرنواز متعجب قطع کرد. اَرنواز از جای خود 

 .هایش را تعویض کرد بلند شده و با عجله لباس

 ٭٭٭

و به سمت سلطانی حرکت کرد،  با عصبانیت از ماشین پیاده شده

طور با اضطراب  سلطانی به محض دیدن او به سمتش دوید و همان

رویش  داد. اَرنواز روبه دیگر فشار می هایش را روی یک و نگرانی دست

 :ایستاد و با عصبانیت داد زد

 !چی شده؟ به ساعت نگاه کردی؟ ساعت هفت صبحه -

ع شرو رو کارها بودیم اومده ها بچه با. دونم می  دونم خانم، می -

 دیوار روی چیزی   ها رفته بودن داخل؛ اما یهو یک کنیم، بچه
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 ...دیدن

افتد که  های اَرنواز شل شد و نزدیک بود کیفش از دستش بی دست

 های حرف ی ادامه به توجه   به موقع جلوی خودش را گرفت. بدون

 .دوید ساختمان سمت به سلطانی

درخشید و با آن  باالی ساختمان می "زاَرنوا"نام طالیی رنگ 

 !دار بود ساختمان خراب و درب و داغان واقعاً خنده

هایش  اَرنواز وارد شد و در اولین لحظه خاک بود که به سوی چشم

های خود را بسته و به سرفه افتاد. با دست خاک  هجوم آورد، چشم

ا هایش را باز کرد و ب جمع شده جلوی صورتش را کنار زد و چشم

ای که روی دیوار سنگی ساختمان بود، قلبش به تپش  دیدن نوشته

 !خواستند؟ می جانش از چه دیگر نوشته این   افتاد.

 .به نوشته نزدیک شد و آرام بو کشید، بوی خون... خون... خون

" ?Are you a hurry to die " 

 مردن برای  شد، برای مردن عجله داری؟ نوشته در سر اَرنواز اکو می

 !داری؟ عجله

قلب اَرنواز آرام و قرار نداشت، حاال این نوشته را کجای دلش جا 

لرزید از  طور که از ترس به خود می بدهد؟ به سرعت همان

  .ساختمان خارج شد
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روی ساختمان منتظر خارج شدن  سلطانی و کارگرانش همه روبه

که از ساختمان خارج شد همگی به  اَرنواز بودند. به محض این

 .ش دویدند و باهم شروع به سخن گفتن کردندسمت

اَرنواز دستش را بلند کرد تا همه را ساکت کند و سپس شروع به 

 :سخن گفتن کرد

 کار چی باید ببینم بکنم فکری   امروز کار رو تعطیل کنید تا یک -

 .کنم

 :سلطانی با تعجب و ترس شروع به حرف زدن کرد

بینید؟ با  نوشته رو نمیخواید بکنید؟ مگه  کارش می خانم چی -

 .فهمید؟ خون خون نوشته شده. می

اَرنواز با عصبانیت دستی به پیشانی عرق کرده خود کشید و با 

 :لحنی جدی رو به سلطانی کرد

 !کنم، بهتره االن برید استراحت کنید تا فردا گفتم درستش می -

های جدی و نافذ اَرنواز انداخت و آب دهان  سلطانی نگاهی به چشم

دانست، حداقل خودش مطمئن  خود را قورت داد. هیچکس که نمی

ترسد، مخصوصاً این  بود که تا چه حد از اَرنواز می

  !جدی   های چشم
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که یک به یک وسایل را به کمک کارگران  چشمی گفت و بعد از این

 .جا دور شدند ها شدند و از آن جمع کردند سوار ماشین

ود رفت و زنگی به شرکت اَرغوان اَرنواز به سرعت به سمت ماشین خ

 .اش زد دوست قدیمی

که از اَرغوان خواسته بود که خودش به همراه تیمش به  بعد از آن

محل ساخت بیمارستان برود و بعد از آن با عصبانیت گوشی را قطع 

خواستند چه به او بفهمانند؟  ها دیگر چه بودند؟ نشانه؟ می کرد. این

رفتند  جواب در مغزش رژه می های بی لاصالً کار چه کسی بود؟ سوا

 .کرد و او حرصش را روی پدال گاز خالی می

حدوداً بعد از نیم ساعت به ویال رسید. ماشین را در حیاط 

 و شد وارد. رساند خانه به را خود دوان -دوان و کرده پارک   ویال

 جواب یک از دریغ اما   کرد؛ پدربزرگش کردن صدا به شروع

 .کوچک

ی خانه را گشت و پدربزرگش را ندید به این نتیجه رسید  همهوقتی 

که دوباره به بیمارستان رفته است، این روزها سرش بیش از حد 

 .گرفت ممکن درد می

اَرنواز، خسته به سمت اتاقش حرکت کرد، در اتاقش را باز کرد و 
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های خورشید  های مخمل مشکی، اشعه وارد شد. به لطف پرده

اتاقش شود و اتاقش بیشتر اوقات تاریک بود و این  توانست وارد نمی

 .ها به او کرده بودند یک لطف بزرگ بود که پرده

سفتی گیر   خسته به سمت تخت رفت، در تاریکی اتاق پایش به شئ

طور که با یک  کرده و روی زمین افتاد. آخ آرامی گفت و همان

که  داد، دست دیگرش را به سمت دفتری دستش پایش را فشار می

وسط اتاق بود، برد و آرام آن را بلند کرد. بلند شد و به سمت چراغ 

ی روی میز رفت. کمی بعد نور کمی فضای اتاق را روشن  مطالعه

کرد. روی صندلی نشست و دفتر را روی میز قرار داد و شروع به 

 .خواندن مشخصات روی جلد کتاب کرد

 .ناصر شکیبا... سال هزار و سیصد و نود -

 دفتر یک   اندن تاریخ روی جلد متعجب دفتر را باز کرد.با خو

 هم آن کرد؟ می چه او اتاق در پدربزرگش به متعلق هم آن خاطرات

 ؟قبل سال ده خاطرات

 ی بقیه صفحه ده از غیر به   ها را نگاه میکرد. یکی صفحه -یکی

باز کرده و مشغول  را آخر ی صفحه. بودند خالی آن صفحات

 .خواندنش شد
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امروز هفت روز است که از رفتن دختر و دامادم از کنارم  "

 " ...گذرد، دوباره آن ساحره را دیده بودم می

هایش بیشتر سیاهی  خواند، جلوی چشم اَرنواز هرچه می

 را دفتر خاطره، پایان با که بود بد قدری به حالش   رفت. می

ی خود بلند شد. بغض گلویش را جا از و کرد پرت ای گوشه

فشرد؛ اما دریغ از یک قطره اشک که روی صورتش جاری شود!  می

حرکت  به سمت تخت رفت خود را روی تخت پرت کرده و آرام و بی

کم  -طور به سقف اتاق خیره شد که کم ماند، انقدر همان

 .هایش سنگین شد و به خواب رفت چشم

هایش را باز کرد. با  خورد چشم با باد خنکی که به صورتش می

از جای خود بلند شد و به دور و اطرافش نگاهی انداخت، با  تعجب

شمار دور و اطرافش متوجه شد که در جنگل  های بی دیدن درخت

 !قرار دارد؛ اما چگونه؟ او که آخرین بار در اتاقش بود

ای که اندکی از او  از جای خود برخاست و چرخی زد. با دیدن خانه

شد،  تر می ه نزدیکفاصله داشت به آن سمت روانه شد. هرچ

ی دور هم  شد. از همان فاصله رغبتش برای ادامه راه کمتر می

 .توانست نام طالیی اَرنواز را روی سر در ساختمان ببیند می
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شدند، به سمت ساختمان  تر می هایی که هر لحظه آرام و آرام با قدم

شد، باعث شد  رفت. نور زیادی که از داخل ساختمان خارج می می

ی در  هایش کند. دستش را به دیواره ش را سایبان چشمهای دست

ی مقابلش جیغ بلندی کشید و  بند کرده و وارد شد. با دیدن صحنه

دید و  ی مقابلش را می هایش فقط صحنه به عقب حرکت کرد. چشم

همین باعث شد پایش به سنگ کوچکی گیر کند و روی زمین 

نده بود و سعی زد، دهانش باز ما دو می -هایش دو بیفتد. چشم

 .فایده بود کرد صدایی از گلویش خارج کند؛ اما فقط تالش بی می

رویش بود و درون وان پر از آب خونی بود و تا  وان سفیدی روبه

دید که  چند متری وان هم پر از خون بود. درون وان خودش را می

 همان با وان   کند، فرد درون با لبخندی خبیث به خودش نگاه می

 جیغ خراش گوش صدایی با و کرده باز را دهانش حکمض لبخند

 :کشید

 !تو باید بمیری -

هایش را سپر خودش روی زمین کرده بود که نیفتد  اَرنواز که دست

جیغی کشید. اَرنواز قالبی از درون وان بود، بلند شده و به سمت 

اَرنواز حرکت کرد. اَرنواز خودش را روی زمین به عقب کشید و جیغ 

. اَرنواز قالبی روی اَرنواز خم شده و گلویش را گرفت و بلندی زد
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زد و آن با  هایش دست و پا می محکم فشار داد. اَرنواز زیر دست

لبخند خبیثش به اَرنواز خیره شده بود. اَرنواز قالبی با دست چپش 

داد و با دست راستش به ساعتی که روی  گلوی اَرنواز را فشار می

داد، اشاره کرد و با جیغ  را نشان میدیوار بود و ساعت دو شب 

 :بلندی که در سر اَرنواز اکو شد گفت

 .میری توی این ساعت می -

 دست کردن تقال   کم از -اَرنواز نفسش بند آمده بود و کم

 .کرد باز اَرنواز گردن دور از را دستش ناگهان که داشت برمی

و اطراف  کشید. به دور از روی تخت پریده و بلند و کشیده نفس می

 خواب به تخت روی و بود اتاقش درون   خودش نگاهی انداخت،

 که است خوابی بدترین این که بگوید جرئت به توانست می! بود رفته

 .است دیده عمرش تمام در

گشت و توانست از  کم نفس کشیدنش به حالت عادی برمی -کم

 روی تخت بلند شود. به ساعت نگاهی انداخت، ساعت دو ظهر بود و

 .این یعنی چهار ساعت بود که به خواب رفته

از روی تخت بلند شد و به سمت میزش رفت؛ اما هرچه گشت اثری 

 !از دفتر خاطرات پدربزرگش ندید
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از اتاق خارج شد و به سمت آشپزخانه رفت. پدربزرگش درون 

خورد. به سمتش رفت و سالم  آشپزخانه نشسته بود و ناهار می

 .هم جواب گرفت طور آرامی کرد که همان

 به را دلش آخر در اما   دودل بود که سوالش را از ناصر بپرسد یا نه؛

 :برگشت ناصر سمت به و زده دریا

 پدربزرگ! اون کتابی که روی میزم بود رو شما ندیدید؟ -

 :ناصر دست از غذا خوردن برداشت و به اَرنواز خیره شد

 .نه! من اصالً سمت اتاقت نیومدم -

ساز برگشت و مشغول درست  ی گفت و به سمت قهوه"آهان"اَرنواز 

 .کردن قهوه برای خودش شد

اش از آشپزخانه خارج شد و به سمت سالن  بعد از خوردن قهوه

حرکت کرد، روی مبلی نزدیک به پنجره نشست و مشغول تماشای 

 . های حیاط شد گل

های زیادی بود؛ اما چیزی که خیلی فکرش را  درون فکرش سوال

خواست متوجه بشود که آن پسر چه کسی  غول کرده بود و میمش

رساند؟ آن هم در زندگی  بوده؟ اصالً بخاطر چه باید او را به قتل می

 قبلیش؟ و چرا باید در زندگی االنش به این مشکل بربخورد؟



 

 

 WWW.98IA3.IR کاربر نودهشتیاmahsabp4 – مبرا
 

جا و فکر کردن به این  به ساعت نگاه کرد، یک ساعتی از نشستن آن

مدت زمان کمی بود که از خواب بیدار  که موضوع گذشته بود. با این

 .آمد شده بود؛ اما دوباره به شدت خوابش می

از روی مبل بلند شده و به سمت اتاقش رفت و روی تخت دراز 

دانست و  کشید. خودش هم دلیل این همه خواب آلودگی را نمی

خواست  خواست به خواب برود. شاید بخاطر این بود که می فقط می

 !دانست نمی هم خودش   دوری کند. از این همه فکر

اش بیدار شده  ساعت دوازده شب بود که از خواب چندین ساعته

شان افتاده بود؛ اما  ی قدیمی بود. با اتفاقاتی که آن روز در خانه

جا برود. خودش هم دلیلش را  دوست داشت دوباره به آن

جا  خواست که در آن دانست، فقط خیلی ناگهانی دلش می نمی

 .داشته باشد حضور

اش با یک دست مانتو شلوار  های خانگی بعد از عوض کردن لباس

مشکی از خانه خارج شد. بعد از سوار ماشین شدن از خانه خارج 

ی  شده و به سمت مقصدش حرکت کرد. بعد از بیست دقیقه

روی خانه پارک کرده و پیاده شد و درب حیاط را  کننده روبه خسته

  .باز کرد و وارد شد

رویش نزدیک بود  ی روبه ا وارد شدنش به حیاط و دیدن صحنهب
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  !چشمانش از حدقه بیرون بپرد

با تعجب به بیرون برگشت و دوباره به درب حیاط نگاه کرد تا 

روح  مطمئن شود درست وارد خانه شده. این حیاط، حیاط بی

  !ی قبلی نبود دفعه

کل ممکن های رنگارنگی بود که به زیباترین ش حیاط پر از گل

های مختلف در کنار هم رشد کرده بودند.  طبقه و به رنگ -طبقه

 چشم به خانه بزرگ حیاط  درختان سرسبز زیادی دور تا دور

 چشم به مختلفی های میوه هایشان شاخه روی که خورد می

ه اندازه یک متر ب رنگارنگ درختان و ها گل میان در. خورد می

 ی ساحره   هایی که آن همان گلشد. از  های سیاه رنگ دیده می گل

 .بود داده هدیه اَرنواز به عجیب

 به اَرنواز شدن وارد با   اَرنواز قدم آرامی به درون حیاط گذاشت.

 از را خود روشن رنگ   ناگهان اطراف و دور درختان تمام خانه

های سرسبز دور  رنگ دادند. گل تغییر مشکی رنگ به و داده دست

ها به پایین افتادند.  و اطراف حیاط پژمرده شده و از روی ساقه

های مشکی وسط حیاط خم شده و از هم جدا شدند و  گل

ی وسط  وسطشان به اندازه نیم سانت باز شد و اَرنواز توانست نوشته

 :آنان را ببیند
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- Death! 

ت دیوار پرتاب کرد. کیف با اَرنواز با عصبانیت کیف خود را به سم

ای که داخل  صدای بلندی که مشخص بود صدای شکستن گوشی

  .آن بود، به دیوار خورد و روی زمین افتاد

با عصبانیتی که تا به حال از خودش ندیده بود شروع به داد زدن 

 :کرد

 خوای می! بسه  خوای؟ دیگه خسته شدم. بسه، چی از جونم می -

 و بده نشون رو خودت   نشون بده، ور خودت پس بمیرم؟ من

 !کن تموم رو کارم خودت

صدای در حیاط را از پشت سرش شنید، کمی از در فاصله گرفته و 

ی آشنایی پشت در بود. پسر  به پشت سرش نگاه کرد. چهره

 :لبخندی زد

 .بینم توی دردسر افتادی باز هم تویی! هر دفعه تو رو می -

به هم برخورد کرده بودند به غیر از هر دفعه؟ مگر آنان چند دفعه 

چند روز پیش که اَرنواز نزدیک بود با سر روی زمین پخش شود؟ 

 :پسر کمی به در هول داد و وارد شد و به حیاط خیره شده

 .حیاط قشنگیه! دوستش دارم -
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های پژمرده و  حیاط قشنگ؟ این حیاط درب و داغان و پر از گل

های  ه اَرنواز این حیاط را با گلطور ک مشکی زیبا بود؟ شاید همان

داد نظر  های رنگارنگ ترجیح می پژمرده و مشکی به حیاطی با گل

 :پسر هم با او یکی بود. پسر به سمت اَرنواز برگشت

 .اتفاقی برات افتاده؟ صدات رو از بیرون شنیدم -

 باشه؟ افتاده باید اتفاقی چه   اتفاق؟ نه اتفاقی نیفتاده. -

گوید، فقط همین کلمه را تکرار  نست چه میدا خودش هم نمی

کرد. پسر شروع به جلو رفتن کرد تا زمانی که به درب ورودی  می

خانه رسید. همین که دستش به سمت در رفت اَرنواز به سمتش 

دوید و دستش را روی دست پسر گذاشت تا مانع از باز شدن در 

گاه کرد. شود. پسر نگاهش را از خانه گرفت و به صورت اَرنواز ن

نگاهش را از صورت اَرنواز گرفت و با ابروهایی باال داده به دست 

 .اَرنواز خیره شد و آرام دستش را از زیر دست اَرنواز در آورد

 چیزی شده؟ -

 :هایش را به هم فشار داد اَرنواز دستش

 .نه چیزی نیست، فقط بهتر نیست دیگه بریم ساعت یک شبه -

 :د و با صدای تقریباً بلندی گفتپسر پشتش را به اَرنواز کر
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 .آره بنظرم درست میگی باید بریم -

و سپش به سمت در رفت و از حیاط خارج شد و اَرنواز هم به 

دنبالش حرکت کرد و بعد از خارج شدن از حیاط در را قفل کرده و 

به سمت پسر که کنار ماشینش ایستاده بود، حرکت کرد. سریع از 

خواست سوار ماشین شود که صدای پسر بلند او خداحافظی کرده و 

 :شد

 راستی اسمت رو بهم نگفتی. میشه بدونم اسمت چیه؟ -

 :اَرنواز به سمتش برگشت و گفت

 .اَرنواز... اسمم اَرنوازه! تو هم اسمت رو بهم نگفتی -

که حرفی  پسر لبخندی زد و پشتش را به اَرنواز کرده و بدون این

 :اَرنواز دوباره سوال خود را به زبان آوردبزند از اَرنواز دور شد. 

 نگفتی؟ اسمت چیه؟ -

پسر به سمت اَرنواز برگشت؛ اما متوقف نشد و هنوز راهش را ادامه 

 :داد می

 .ی نجات تو فرشته -

 که این بدون اَرنواز   جا دور شد. ی کوتاهی کرد و از آن سپس خنده

شد و  اشینشم سوار سپس و کرد نگاه شدنش دور به بزند لبخندی
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 .به سمت ویالی پدربزرگش حرکت کرد

ی قدیمیشان رفته بود  چهار روز از آخرین روزی که اَرنواز به خانه

گذشت و این چند روز برای اویی که این همه اتفاقات ناگوار  می

 .برایش افتاده بود به اندازه چندین سال بود

ز در همان شب وقتی به ویال رسید، متوجه شد پدربزرگش چند رو

رود و چند روزی  کنارش نیست و برای عمل چشمانش به شیراز می

 .در خانه تنها بود و این یعنی اوج بدبختی

از همان زمانی که ناصر از خانه خارج شده بود، اَرنواز یک لحظه هم 

رفت  خواب می چشم بر روی هم نگذاشته بود. هر موقع به رخت

رسید و باعث برهم  پچ از سر تا سر خانه به گوش می -صدای پچ

  .شد زدن استراحت اَرنواز می

شدند و اَرنواز  تر می های درون باغچه روز به روز خشک گل

دانست چه باید بکند. درختی که چندین سال پیش به همراه  نمی

بار هم خشک نشده  پدر و مادرش کاشته بود و تا کنون حتی یک

 گلی هیچ دیگر و بود شده تر خشک زمانی هر از   اکنون   اما   بود؛

 پدربزرگش رنواز مطمئن بود اگ اَ. بود نمانده هایش شاخه روی

 یک اش خشکیده های گل و حیاط وضع این با صد در صد برگردد

 بر دستش از هم کاری اما   گذراد؛ می سر پشت را ناقص ی سکته
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 .بدهد انجام بخواهد که آمد نمی

که از بدو تولدش  بعد از مرگ پدر و مادرش تا کنون قلب دردش

اما این چند روز به اندازه تمام    همراهش بود را حس نکرده بود؛

عمرش قلبش درد گرفته بود و مجبور شده بود دوباره مصرف 

 .داروهایش را از سر گرفته بود

ای نشسته بود و مشغول فکر  اَرنواز در نشیمن روی مبل تک نفره

از جایش تکان  که شد که بدون این کردن بود. یک ساعتی می

های رز قرمز کنارش  بخورد به فکر فرو رفته بود. دستش را روی گل

داد که ناگهان صدایی از پشت سرش به گوش  آرام حرکت می

ای که با  رسید. همین که خواست به عقب برگردد دست مشکی

هایش حرکت  های بلند قرمز آراسته شده بودند، آرام روی شانه ناخن

  .تنش به عقب شدکرد و مانع از برگش

هایی که حاال روی  اَرنواز آرام و با ترس سرش را به سمت دست

دو  -هایش از ترس درون حدقه دو گردنش بودند، برگرداند. چشم

زدند و قلبش درون سینه به تپش افتاده بود. مطمئن بود  می

  .رویش شده بود صورتش تغییر رنگ داده و هم رنگ دیوار روبه

اش احساس کرد و به سمتش  ن چیزی را روی شانهاَرنواز قرار گرفت

ی  های قرمز و از حدقه بیرون زده برگشت. با دیدن سر سیاه و چشم
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رویش جیغ بلندی کشید و تقال کرد تا از زیر دستانش فرار  فرد روبه

تر دور گردن اَرنواز حلقه  هایش را محکم کند؛ اما فرد کنارش دست

 .کرد

ستاده بود دور و اطراف اَرنواز پخش موهای قرمز زنی که کنارش ای

  .کرد می   شده بودند و این حس بدی را به او منتقل

ی اَرنواز کمی کج  زنی که کنارش ایستاده بود سرش را از روی شانه

مانندش  دار و جیغ ی او را ببیند و با صدای خش کرد تا بتواند چهره

 :فریاد کشید

 ای؟ برای مردن آماده -

فایده بود.  ن حرفش بیشتر تقال کرد؛ اما هنوز هم بیاَرنواز با شنید

کرد صد در صد  تر می اگر کمی دیگر دستش را دور گردنش محکم

 .برد نفس کشیدن را از یاد می

ی نفسی که  نفس افتاده بود، با همان ته مانده -اَرنواز که به نفس

 :برایش باقی مانده بود و به زحمت سوالش را به زبان آورد

 خوای؟ هستی؟ چی از جونم میتو می  -

 .خوام خوام؟ من خود جونت رو می پیک مرگ. چی از جونت می -

هایش را روی دیوار  صدایش مانند کسی که از حرص دیگران ناخن
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 .داد کشد، روح اَرنواز را آزار می می

کرد و  دیگر نفسی برایش نمانده بود و حتی دیگر تقال هم نمی

  .تسلیم شده بود

رفت و نزدیک بود که از هوش برود  کم چشمانش سیاهی می -کم

های زن از دور گردن  که ناگهان صدای زنگ درِ خانه بلند شد. دست

هایش  اَرنواز باز شد و گویی که انگار بار سنگینی از روی شانه

برداشته شود، روی صندلی ولو شد و شروع به سرفه کردن کرد. 

های  چند لحظه پیش زیر دستدستش را روی گردنش و جایی که 

وع به ماساژ دادنش کرد. به شر آرام شد را گرفت و  زن فشرده می

 .های زیادش اشک از چشمانش سرازیر شده بود علت سرفه

بار با شدت  دوباره صدای زنگ به صدا در آمد؛ ولی این

 از زحمت به و داد تکیه صندلی ی دسته به را دستش اَرنواز   بیشتر.

 داخل از و کرد حرکت آیفون سمت به و شد بلند صندلی روی

 .جا نبود گاه کرد؛ اما هیچکس آنن بیرون به تصویر

دید؛ اما صدای زنگ در یک لحظه هم متوقف  که کسی را نمی با این

شد. از آیفون فاصله گرفت و به سمت حیاط حرکت کرد و با  نمی

 .عجله در را باز کرد

 .حرکت کرد با دیدن شخص پشت در یک قدم به عقب
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 ی من رو از کجا داری؟ تو... تو آدرس خونه -

بار اَرنواز را از مرگ نجات  فرد پشت در همان پسری بود که چندین

ی نجات را داده بود. با شدت اَرنواز را به  داده و به خود لقب فرشته

عقب هل داد و وارد خانه شد و در را پشت سرش بست. دست اَرنواز 

به سمت خانه حرکت کرد. اَرنواز پشت سرش را کشید و به تندی 

توانست بگوید، زبانش از تعجب بند آمده  شد و هیچ نمی کشیده می

 .بود

ی اَرنواز بیاید و با این  چرا باید این پسر در این وقت از روز به خانه

کشید؟ آن هم دقیقاً در زمانی  رفتار عجیبش او را به سمت خانه می

ی بد ذات به قتل برسد؟  ست آن ساحرهکه اَرنواز نزدیک بود به د

شد که این خطرها به سراغش  چرا همیشه در مواقعی پیدایش می

ترین حرفی به سمت اتاق اَرنواز  آمدند؟ پسر بدون زدن کوچک می

دانست اتاق اَرنواز کجا است؟ شاید از رنگش  حرکت کرد. از کجا می

د به سمتش فهمیده؟ یا شاید هم چون اولین اتاق نزدیک به در بو

 .رفته

 افکاری آن که کند   کرد خود را توجیح اَرنواز در هر حال سعی می

 .بزند پس را بود ذهنش در پسر این مورد در که

 حال در هنوز پسر   باالخره توانست خونسردی خود را باز یابد.
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 بیرون پسر دست از محکم را دستش و ایستاد اَرنواز بود، حرکت

 برگشت؛ سمتش به کند رها را دستش که این جای به پسر. کشید

 .گرفته بود را اَرنواز دست هنوز اما

ی من؟ این  کنی؟ توی خونه جا چیکار می تونم بپرسم این می -

  کارهای عجیب چیه؟ چرا همیشه سر بزنگاه پیدات میشه؟

 !جا بریم تونم جوابت و بدم! باید از این االن نمی -

که  دوباره حرفی بزند؛ اما پسر بدون این اَرنواز دهانش را باز کرد تا

به او توجهی کند، پشتش را به او کرد و به سمت اتاق حرکت کرد. 

در را باز کرده و به سمت کمد رفت و چمدان اَرنواز را از درون کمد 

های اَرنواز درون چمدان کرد!  خارج کرد و شروع به ریختن لباس

همه چیز خبر داشت، گویی با برای اَرنواز بسیار عجیب بود که او از 

لد بود، اتاقش را بلد بود، ب را اش خانه   کرد. اَرنواز زندگی می

کرد  هایش کجاست و جوری رفتار می دانست چمدان و لباس می

 .کنند شناسند و با هم زندگی می دیگر را می انگار چندین سال هم

 دست   هچمدان اَرنواز را پر از لباس کرده و بعد از بستن آن دوبار

زه نداده اجا اَرنواز به حتی. دوید حیاط سمت به و گرفت را اَرنواز

بود شالی روی سرش بیاندازد. پسر جلوی در ویال متوقف شد و با 
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روی در حیاط بود حرکت کرد و  چمدان به سمت ماشینی که روبه

چمدان را روی صندلی عقب گذاشت و خودش هم روی صندلی 

ز اشاره کرد که روی صندلی شاگرد بنشیند. راننده نشست و به اَرنوا

اَرنواز به سمت ماشین رفت و روی صندلی جای گرفت و پسر به 

 .سمت مکانی نامشخص حرکت کرد

 کنار پسر بودند، حرکت در وقفه بی که ساعت نیم  بعد از حدوداً

 خانه سمت به اَرنواز چمدان آوردن در از بعد و ایستاد خانه یک

 سمت به پسر   .شود بدل و رد میانشان حرفی که این بدون. رفت

ید رفت و چمدان را درون اتاق گذاشت. سف رنگ به دری با اتاقی

اَرنواز از فرصت پیش آمده استفاده کرد و شروع به دید زدن خانه 

 .کرد

دانست که قرار است از این خانه متنفر باشد! تمام  از بدو ورودش می

از رنگ سفید بود. از وسایل  کرد پر وسایل خانه تا چشم کار می

ای از خانه  های رزی که گوشه آشپزخانه تا مبلمان و حتی رنگ گل

  .ای جای خوش کرده بودند در گلدانی قهوه

اَرنواز از در فاصله گرفت و به سمت مبلمان که درست در 

رویش بودند و فقط کمی از فاصله داشتند، حرکت کرد و روی  روبه

های سفید خانه سمت چپ قرار  پلهیک مبل تک نفره نشست. 
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ها آشپزخانه قرار داشت. یک راهرو کنار  روی آن داشتند و روبه

آشپزخانه بود که چندین اتاق در آن قرار داشت که پسر چمدان 

 .اَرنواز را در اولین اتاق از راهرو قرار داده بود

هایش را تنگ کرد تا درست بتواند همه جا را  اَرنواز کمی چشم

های تیره بود  ی خودش پر از وسایل با رنگ از بس در خانه ببیند.

های روشن سفید، آبی و سبز که تمام دور و  که حاال این رنگ

 .زدند اطرافش را احاطه کرده بودند، چشمش را می

پسر از آشپزخانه خارج شد و با دو لیوان قهوه به سمت او آمد. 

زنوار را جلویش ی اَ ای نشست و قهوه رویش روی مبل تک نفره روبه

، زیرا هر دفعه  قرار داد. اَرنواز دودل بود که سوالش را بپرسد یا نه

شنید. فنجان قهوه را از  پرسید جوابی سر باال می این سوال را می

 .ای نوشید روی میز برداشت و جرعه

 بپرسم؟ ازت سوال   تونم یک می -

اش خیره  وهپسر نگاه زیر چشمی به اَرنواز انداخت و دوباره به قه

 :شد

 .اوهوم -

دونم چطور باید  میشه اسمت رو بهم بگی؟ واقعاً سخته که نمی -
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 !صدات کنم

 :پسر فنجانش را روی میز گذاشت و به اَرنواز خیره شد

 !تونی سولین صدام کنی سولین... می -

 :اَرنواز ابروهایش را باال داد و گفت

 تونم معنیش رو بدونم؟ اسم جالبی داری! می -

 :سر لبخندی زدپ

 .سولین به معنای خورشیده -

 :ی آرامی کرد اَرنواز خنده

دوست دارم بدونم پدر و مادرت برای چی این اسم رو روت  -

 .گذاشتن. منظورم این نیست که بده، نه. فقط خیلی برام جالبه

روی اَرنواز و درست  پسر لبخندی زد و از روی مبل بلند شد و روبه

 :قرار گرفتدر چند سانتی متریش 

 خوای بدونی؟ پشیمون نمیشی؟ مطمئنی که می -

که پدر و مادرت چرا این اسم رو  فکر نکنم بخاطر دونستن این -

 .روت گذاشتن، بخوام پشیمون بشم

سولین کمی از او فاصله گرفت، دستش را باال برد و در هوا بشکنی 

ی وسایل خانه شروع به حرکت کرد، گویی درون  زد! ناگهان همه
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دیگر  افشان درون یکاطر و دور های رنگ   روند. دیگر فرو می یک

 .کردند رفتند و دور و برشان را احاطه می فرو می

اَرنواز با ترس از روی مبل بلند شد. نور زیادی که چشم هر کسی را 

های  . اَرنواز که در برابر تکان زد دور اطراف سولین را پر کرده بود می

 .بد شده بود، چشمانش را بست خورد حااش شدیدی که می

شد تا زمانی که کامالً از  کم شدت تکان خورن کمتر می -کم

حرکت ایستاد. اَرنواز چشمانش را آهسته باز کرد و با احتیاط نگاهی 

رویش بود،  به دور و اطراف انداخت، با دیدن مکانی که روبه

 .چشمانش تا آخرین حد ممکن گشاد شد

دند دور و اطرافشان پر از ابرهای سفید ای در آن بو به جای خانه

های گل در کنار هم به زیباترین شکل چیده شده بودند و  بود. بوته

شد. در  آوردند که به باغی زیبا ختم می راهرویی را به وجود می

 آنان رنگ که بود کشیده فلک به سر   های کنارشان پر از درخت

 را کسی هر درختان بنفش رنگ   .داشت می وا تعجب به را اَرنواز

 بود؛ مختلف های میوه از پر درختان روی   !کرد می خودش مجذوب

 از درختان روی های میوه. عادی های میوه گفت شد نمی اما

 و صورتی های سیب از بودند، شده تشکیل مختلفی های رنگ

 !سبز موز حتی و زرد انگور و آبی پرتقال تا بگیر نارنجی
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شد که  اطراف اَرنواز بود و همین باعث مینور بسیار زیادی دور و 

چشمانش اذیت شود و بخواهد آنان را ببندد. به همین دلیل 

هایش را سایبان چشمانش کرد و با صدای بلند سولین را صدا  دست

 :زد

 !سولین؟ سولین کجایی؟ -

اش قرار گرفت که باعث شد با ترس  دستی از پشت سر روی شانه

تلو خورد و  -ت و با چیزی که دید تلوقدمی به عقب بردارد. برگش

اش به شدت  رو به عقب روی ابرها فرود آمد. قلبش درون سینه

تپید. مگر تا کنون چند دفعه یک موجود به این عجیبی دیده  می

 !بود؟

شد به تن داشت  اش چند متری می سولین شنل سفیدی که بلندی

از  شد. کاله شنل اندکی و نیمی از آن روی زمین کشیده می

موهایش و پیشانیش را پنهان کرده بود. پوستش بیش از حد ممکن 

سفید بود، گویی که انگار رنگش پریده است. دستش که از زیر 

شنل بیرون زده بود به سمت اَرنواز گرفته بود تا او را از روی زمین 

هایش بلند  بلند کند با خطوط طالیی زیبایی آراسته شده بود. ناخن

ر همین االن ناخن کاشته باشد؛ اما مشخص بود که و سفید بود انگا

های خودش است. موهای زردش روی صورتش ریخته بود و  ناخن
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پریدگی صورتش کمتر  روحی و رنگ شد که کمی از بی باعث می

های بنفش خندانش که به اَرنواز خیره شده بودند، کمی  شود. شب

 .دادند عجیب بودند، حس خوبی به اَرنواز نمی

خوای از روی زمین بلند بشی؟ بهت گفته بودم شاید  نمی -

 .پشیمون بشی

اَرنواز خودش را جمع و جور کرد و با گرفتن دست سولین از روی 

  .زمین بلند شد

 خونه توی االن تا ما مگه   جا کجاست؟ خیلی عجیبه! این -

 بگم بهتره یا هستی؟  کی تو   اصالً جاییم؟ این االن چرا نبودیم؟

 هستی؟  چی

خواستی بدونی چرا پدر و مادرم اسمم رو سولین  خب می -

 .خواستم بهت بگم گذاشتن، من هم می

 :هایش را به کمرش زد اَرنواز دست

 !خب بگو -

 :سولین لبخندی به حرکت اَرنواز زد و شروع به راه رفتن کرد

 نداشتم،   من از همون موقع که به این دنیا اومدم پدر و مادری -

 .نداره مادر و پدر تولدش بدو از خدایی هیچ خب یعنی
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 :اَرنواز که به دنبالش روانه شده بود، با تعجب ایستاد و جیغ زد

 خدا؟ -

سولین به سمتش برگشت و دستش را محکم روی دهان اَرنواز 

 :چفت کرد

ها!  جا هستم آره خدا. میشه داد نزنی؟ مثالً من فرمانروای این -

 زنی؟ دیگه داد نمی

ی منفی تکان داد و سولین دستش را از  اَرنواز سرش را به نشانه

 .روی دهانش برداشت

 !وسط حرفم نپر، بذار حرفم تموم بشه -

طور که دستانش را  ای گفت و همان سولین این را با لحن جدی

 :گذاشت، دوباره به راهش ادامه داد پشت کمرش می

نیا اومدم من خدای خورشید هستم. از زمانی که به این د -

 .جا بودم فرمانروای این

 از زمانی که به این دنیا اومدی؟ یعنی حتی زمانی که بچه بودی؟ -

 :ی با صدایی کرد سولین خنده

 طور همین و بودم طور همین همیشه   وقت بچه نبودم، من هیچ -

 !سالمه هزار دو من! مونم می هم
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ین ادامه اَرنواز از شدت تعجب دستش را روی دهانش گذاشت. سول

 :داد

 .دونم خیلی خوب موندم خواد تعجب کنی! خودم هم می نمی -

ای نشست و اَرنواز هم  جا روی صندلی ای کرد و همان سپس خنده

ی کوتاه سولین با لحنی آرام  کنارش قرار گرفت. پس از چند لحظه

 :شروع به حرف زدن کرد

 عاشق حق وقت هیچ   هستی، خدا   وقتی از بدو تولدت یک -

دونی، خب چون تا االن هیچکس خدایی رو  شدن رو نداری! می

شناسه که عاشق شده باشه، البته روی زمین که خداهای  نمی

ی اهالی یک سرزمین  جا همه شناسن؛ اما این زیادی رو نمی

 خب و بده انجام قراره خداشون که   چشمشون به کارهایی هست

 دختر اون به نباید   ،دادم می انجام رو کار این نباید که دونم می

 وقت هیچ بشه، تنگ براش دلم ذاشتم می نباید شدم، می نزدیک

 سرزمین یک فرمانروای آخه؟ میشه مگه. کردم می نگاهش نباید

. شد اما ببازم؛ رو دلم سریع نفر یک ی خنده به نگاه یک با و باشی

 !دیگه بریم بهتره نیست، مهم هم زیاد   حاال

جا ایستاده بود و به  سولین بلند شد و حرکت کرد. اَرنواز هنوز همان
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هایش برای اَرنواز بسیار  رفت، خیره شده بود. حرف راهی که او می

گونه با  آور بود. او عاشق چه کسی شده است که حال این تعجب

 کند؟ کند؟ و چرا با اَرنواز درد و دل می اَرنواز درد و دل می

 :شده و به سرعت به دنبال سولین به راه افتاداز جای خود بلند 

داره که این همه من رو نجات دادی و االن هم  دلیلی   حتماً یک -

 !ها رو بهم میگی داری این

سولین به سمتش برگشت. دهانش را باز کرد که حرفی بزند؛ اما آن 

 :را میان را خورد

 .بود ساده دل و درد   طوری فقط یک چیزی نیست. همین -

 :اَرنواز با قاطعیت گفت

 تو! باش راحت بگو. بگی چیزی   خواستی یک نه! مطمئنم می -

 برات بربیاد دستم از کاری هر دادی، نجات رو من جون چندبار

 .میدم انجام

سولین دوباره به سمت همان صندلی که چند لحظه پیش روی آن 

نشسته بودند، رفت و نشست. سرش را پایین انداخته بود و حرفی 
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 :زد. اَرنواز کنارش نشست نمی

 .بگو، گوش میدم -

 توی مردم، بین رفتم و بیرون اومدم که قصر از روز   یک -

  .دیدم رو دختره   یک یهو که بودم کتابخونه

 :لبخندی زد و ادامه داد

 خیلی و رفتم سمتش به    انگار اختیار پاهام دست خودم نبود، -

 من برای   ی کنارش نشستم تعجب کرد؛ اما چیزی نگفت.یهوی

 اما   پرسیدم؛ ازش رو اسمش نشناخته، رو من چطور بود عجیب

 و شد بلند جاش سر از و زد بهم لبخندی فقط نگفت، بهم چیزی

 رفتم می رو وقتم بیشتر کردم، پیدا رو خونش و رفتم دنبالش! رفت

که برم جلو رو  ت اینجرئ اما   کنه؛ می کار چی که دیدم می و

که یک روز باالخره رفتم پیشش. کنار آبشار نشسته  نداشتم. تا این

 وقتی اما زدیم؛ حرف دیگه هم با   بود، رفتم و کنار نشستم کمی

 بود، حسی چه دونم نمی. رفت و شد بلند دوباره پرسیدم رو اسمش

 کنارم همیشه داشتم دوست اما دونستم؛ نمی موقع اون یعنی

دونستم،  ش، همیشه پیشم باشه. اون رو نیمی از خودم میببینم
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 .زدم برای همین از اون روز به بعد اونو ر اورورا صدا می

 :اَرنواز ابروهایش را باال برد

 !اورورا. اسم قشنگیه -

 :زدسولین لبخندی 

یک روز توی قصر نشسته بودم که برام یک نامه اومد از پادشاه  -

بزرگ. من ماموریت داشتم که از کسی روی زمین محافظت کنم، 

مجبور بودم قبول کنم چون یک دستور بود. اومدم روی زمین که 

 .مواظبت باشم

 :اَرنواز از تعجب دهانش باز مانده بود. به خودش اشاره کرد

 ظب من باشی؟من؟ باید موا -

 :ی تایید سری تکان داد سولین سری به نشانه

بیشتر باید مواظب اعمالت بودم؛ اما اون فردی که توی زندگی  -

آورد، اورورا رو  قبلیت کشته بودی و داشت این بالها رو سرت می

دزدید! اورورا االن چندین ماهه که پیش اون زندانیه و من هیچ 

نجام بدم. فقط در یک صورت اورورا کاری از دستم بر نمیاد براش ا
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 !کنه اون هم اینه که... اینه که... ولش کن، بهتره بریم رو آزاد می

که حرکت کند،  بلند شد و پشتش را به اَرنواز کرد؛ اما قبل از این

 :اَرنواز راه او را صدا کرد

 !بگو رو ادامش   بگو، -

تمام توانش را آمد، مشخص بود  صدای اَرنواز از ته گلویش در می

جمع کرده تا بتواند صدایی از خود تولید کند. سولین کمی از او 

فاصله گرفت دستی در موهایش کشید و کالفه نگاهی به اَرنواز نگاه 

 :کرد. اَرنواز جیغ زد

 گفتم بگو! چطور اون آزاد میشه؟ -

 :سولین با کالفگی و صدای بلند داد زد

ن عوضی بدم تا اورورا رو آزاد با مرگ تو! باید تو رو به دست او -

 .کنه

 حرف داشت هنوز سولین   .گذاشت قلبش   اَرنواز دستش را روی

 نفسش. بود شده کر گویی شنید، نمی چیزی دیگر او اما زد؛ می

 تالش کشیدن نفس برای چقدر هر و بود شده حبس سینه درون
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  .کرد می خفگی احساس بیشتر کرد، می

ی اَرنواز شده بود که برای  چهره سولین که حاال متوجه حالت

زد از حرف زدن دست برداشت و  ای هوا دست و پا می جوییدن تکه

سریع بشکنی در هوا زد و ناگهان دوباره همه چیز به سر جای خود 

 .برگشت دوباره در خانه بودند

اش  اَرنواز باالخره توانست نفس بکشد. با شدت هوا را درون سینه

کرد.  ه بود و احساس گرمای زیادی میفرستاد. صورتش سرخ شد

کرد درون یک ماکرویو قرار دارد که هر لحظه ممکن از  حس می

 .آتش بگیرد و او بسوزد

کرد. اَرنواز  سولین باالی سرش ایستاده بود و با نگرانی او را نگاه می

گونه حرفی از جای خود بلند شد. نگاهی به سولین  بدون زدن هیچ

اتاقی که سولین برای او درنظر گرفته بود انداخت و سپس به سمت 

شد، روی تخت ولو شد و چیزی نگذشت که از افکار مزاحمش 

 .خالص شد و باالخره به خواب رفت

ها درون اتاق مانده بود و بیرون  صبح که از خواب بیدار شد تا ساعت

خواست دوباره چشمش به سولین بیفتد و به فکر  رفت. نمی نمی

های دیشب، دوباره اعصابش به هم بریزد؛ اما در اتاق ماندن  حرف
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 .هم همچین در فکر نکردن تاثیری نگذاشته بود

تا همین االن ساعت  هایش را گشوده بود از زمانی که صبح چشم

بند به فکر فرو رفته بود. گشنه بود و دلش  دوازده ظهر، یک

جا از گشنگی  خواست از اتاق خارج شود و چیزی بخورد تا همین می

 .جان نداده

باالخره در برابر شکمش تسلیم شد و از اتاق خارج شد. به سمت 

ید. آشپزخانه رفت. هنوز وارد آشپزخانه نشده بود که سولین را د

روی میز ناهار خوری نشسته بود و مشغول  روی صندلی روبه

که فقط جسمش  بود مشخص کامال اما   صبحانه خوردن بود؛

 .کند جاست و فکرش جای دیگری سیر می آن

اَزنواز آرام وارد شد. سولین سرش را بلند کرد و به او خیره شد. با 

ع که میز دیدن اَرنواز سریع از جای خود بلند شد، به حدی سری

 .ریخت میز روی کمی    متری تکان خورد و قهوه چند میلی

اَرنواز نگاه کوتاهی به او انداخت و بعد سرش را پایین انداخت به 

سمت میز رفت و پشت آن نشست. سولین بدون زدن حرفی از 

جای خود بلند شد و فنجانی برداشت و آن را پر از قهوه کرد و به 

 .جلوی اَرنواز گذاشت ای کیک شکالتی همراه تکه

خواست از آشپزخانه خارج شود که با صدای اَرنواز ایستاد و به 



 

 

 WWW.98IA3.IR کاربر نودهشتیاmahsabp4 – مبرا
 

 :سمتش برگشت

 .سولین -

 بله؟ -

 :اَرنواز دوباره سرش را زیر انداخت

جا  کنم اون میشه یکی از اتاقهای باال رو بردارم؟ حس می -

 .ترم راحت

 :سولین لبخندی به او زد

 .دوست داری بردار مشکلی نیست، هر کدوم رو که -

 .اَرنواز تشکری کرد و مشغول خوردن صبحانه شد

هایش از اتاقش که حاال به باال  بعد خوردن صبحانه و پوشیدن لباس

انتقالش داده بود، خارج شد و به سمت سالن رفت. سولین در سالن 

نشسته بود و مشغول کتاب خواندن بود. اَرنواز مردد ماند که آیا باید 

 :رفت سمتش به آخر در اما   افطی کند یا نه؛از او خداح

 .خبر شده من دارم میرم ساختمون ببینم چه -
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 :سولین با وحشت از جای خود برخاست

 کجا؟ -

 :اَرنواز با تعجب قدمی به عقب برداشت

 .ساختمون -

 .من هم میام -

 :به سمت اتاقش رفت. اَرنواز راهش را سد کرد

 .الزم نیست بیای، خودم میرم -

 :سولین با تاکید حرف خود را دوباره تکرار کرد

 .گفتم من هم میام -

بعد از آماده شدن سولین و خارج شدن از خانه، درون ماشین 

نشسته و به سمت ساختمان حرکت کرده بودند. اَرنواز سرش را 

پایین نگه داشته بود و حتی اندکی برای بلند شدنش تالش 

لین. او باعث شده بود اورورا ی سو کرد. شرمنده بود، شرمنده نمی

داد و از او  اش را انجام می دزدیده شود؛ ولی هنوز هم سولین وظیفه
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 .کرد خاطر می کرد و این موضوع بسیار اَرنواز را آزرده مراقبت می

سولین هم تالشی برای شکستن سکوت و باال آوردن سر اَرنواز از 

گونه اَرنواز  ینکرد ا کرد، شاید با خود فکر می اش نمی روی سینه

تر است. بعد از ربع ساعت به مکان ساخت و ساز ساختمان  راحت

جا نبود و هیچ کاری هم هنوز پیش نرفنه بود،  رسیدند. هیچکس آن

 .زد به غیر از همان اسم اَرنواز که سر در ساختمان برق می

اَرنواز با عجله پیاده شد و با عصبانیت به سمت ساختمان رفت. 

ی سلطانی را گرفت. پس از چند بوق  ر آورد و شمارهاش را د گوشی

 :صدای سلطانی درون گوشش پیچید

 .سالم خانم -

 :اَرنواز دستی به کمرش زد و با عصبانیت داد زد

 خبره؟ چرا سرکارتون نیستید؟ جا چه این -

سلطانی که از پشت گوشی هم مشخص بود رنگش پریده است، با 

 :ترس گفت

ه اون اتفاق افتاد، دیگه ماهم نتونستیم خانم از همون روزی ک -

 .بیایم. یعنی خب نگفتید که بیایم
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بند و با  اَرنواز جیغ بلندی کشید و گوشی را روی سلطانی که یک

 .زد، قطع کرد ترس حرف می

سولین با خونسردی به ماشین تکیه داده بود و دست به سینه به 

. با عصبانیت و اَرنواز خیره شده بود و اَرنواز دقیقاً برعکس او

 .هایی به پهلو زده، به سولین خیره شده بود دست

طور به هم خیره بودند که ناگهان اَرنواز صدای باد شدیدی از  همان

درون ساختمان شنید. با تعجب نگاهش را از سولین گرفت و به 

داخل ساختمان خیره شد. کمی به در نزدیک شد که ناگهان 

 :سولین دستش را از پشت گرفت

 !پشت سرم بیا -

اَرنواز کمی خیره او را نگاه کرد و سپس دستش را از دست سولین 

 :بیرون کشید

 .کنارت میام -

سولین نگاهش را از او گرفت و آرام داخل شد. خبری از باد تند و 

رسید. همه چیز آرام  شدید نبود؛ اما صدایش به گوش می

  آمد؟ رویشان قرار داشت؛ اما صدا! صدا از کجا می روبه
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ناگهان صدای جیغ اَرنواز بلند شد. سولین سریع به سمت او 

رود، به  برگشت. با دیدن اَرنواز که با سرعت به سمت دیوار می

 سرعت با اَرنواز شد، می تر نزدیک او هرچه   سمتش دوید؛ اما

 دیوار به کمرش محکم ناگهان. شد می کشیده عقب به بیشتری

 .کشید بلندی جیغ و خورد

کرد کمرش دو نصف  اَرنواز از درد صورتش جمع شده بود. حس می

توانست  شده، دستانش را انگار محکم به چیزی بسته بودند و نمی

کرد چندین  تکانشان بدهد، پاهایش سفت شده بود و حس می

 .سنگ روی پاهایش قرار گرفته

سولین به سمتش دوید؛ اما ناگهان خود او هم به درد اَرنواز گرفتار 

د و محکم به دیوار پشت سرش خورد. هوای ساختمان لحظه به ش

 .تر شد و هر لحظه نفس کشیدن سخت تر می لحظه سنگین

ها  ای که جلویشان ظاهر شده بود، کسی از آن در میان باد و مه

شنلش صورتش را   خارج شد. سر تا پایش مشکی بود و با کاله

زده بود، رویش  های سفیدی که از شنلش بیرون پوشانده بود. دست

پر از خون بود. روی شنلش چاقویی بود که درون قلبش فرو رفته 

آمد، با ترس شروع  بود. اَرنواز با دیدن او که مستقیم به سمتش می
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به تالش برای تکان دادن دست و پایش کرد؛ اما دریغ از 

 .خوردن تکان   ای ذره

ز زیر شنل رویش ایستاد. اَرنواز ا فرد به سمتش آمد و درست روبه

توانست پوزخندش را ببیند که به دست و پا زدن اَرنواز دهن  می

 .کرد کجی می

اش را گرفت تا مانع از تکان خودنش  به سمت اَرنواز خم شد و شانه

 رها برای کردن تقال  شنید که از شود. اَرنواز صدای سولین را می

 اما   بود؛ خوردن تکان مشغول بند یک و کشید نمی دست شدن

بود. فرد به  شده خیره رویش روبه فرد به و بود ایستاده آرام اَرنواز

هایش روی صورت اَرنواز  سمتش خم شد، آنقدر نزدیک بود که نفس

 :پخش شود

 من رو شناختی دوست قدیمی؟ -

ای که چاقویی را در قلبش  اَرنواز او را شناخته بود. از همان لحظه

انست حرفی بزند و بگوید بله او دیده بود، او را شناخته بود؛ اما نتو

 .را شناخته

پسر آرام کاله شنلش را کنار زد و چشمان مشکی و سردش را به 

اَرنواز دوخت. سولین هنوز در حال تالش برای آزادی از بندهای 
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نامرئی بود که او را محکم به دیوار بند کرده بودند. پسر به سمت او 

 :برگشت و لبخندی زد

نکنی، وگرنه مجبورم تو رو هم بفرستم پیش اون بهتره الکی تقال  -

 !ی احمق دختره

سولین دست از تقال برداشت و به پسر خیره شد. نگاهش روی 

 هایش دست اگر بود   صورت پسر در گردش بود و اَرنواز مطمئن

. بود گردش حال در پسر صورت روی خونی االن حتماً بودند رها

 :رفت سمتش به پسر

 .بدبخت آخه آقای خورشید -

 :ی بلندی کرد خنده

 .تونم کاری کنم که ببینیش می -

که سرش درست  سولین با سر به سمتش حمله کرد؛ اما قبل از این

در دماغ پسر فرود بیاید، پسر از او فاصله گرفت و در هوا بشکنی زد. 

ی دیوار دختری ظاهر شد. سر تا پایش سفید و  ناگهان در گوشه

شد.  هایش خون قرمزی دیده می باسای از ل گوشه - فقط گوشه

سولین با دیدن او خواست به سمتش برود؛ اما هر چه تالش کرد از 
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سر جایش تکان نخورد. خواست حرفی بزند؛ اما گویی روی دهانش 

  .هم چسب نامرئی زده بودند

 و بود برگشته سولین سمت به است، اورورا   دختر که مشخص بود

ه حاال در کنار اَرنواز ایستاده بود، ک پسر. کند آرام را او کرد می سعی

 :ای را کنار بزند خواست پشه دستی در هوا تکان داد، گویی می

های عاشقانه رو تموم کنین، آخه امروز قراره  بازی بسه! این مسخره -

 .بهترین دوستتون بمیره

به سمت اَرنواز برگشت و لبخند کجی زد. در چشمانش شرارت زوزه 

برای اَرنواز عجیب بود که چرا حس بدی از آنان به کشید و این  می

شد، شاید چون شرارتی که در چشمان خودش بود، از  او منتقل نمی

 .شرارت چشمان پسر هم بیشتر بود

هایش را محکم گرفت و آن را از  پسر به سمت اَرنواز خم شد و شانه

دیوار جدا کرد. با جدا شدنش از دیوار تمام سنگینی که روی 

ش بود، از بین رفت و به حالت عادی برگشت. پسر سرش را دستان

 :نزدیک گوش او برد

 !خودت رو آماده کن، برای زندگی جدیدت -
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ای از اتاق شروع به تغییر کردن  دوباره روی هوا بشکنی زد و گوشه

و تغییر کرد تا زمانی که بیمارستان متروکه به  کرد تغییر   کرد.

جا بود باز شد و  ی آن بیمارستانی نونوار تبدیل شد. دری که گوشه

دو نفر وارد شدند. اَرنواز با دیدن خودش و پسر که در حال جدال 

اند. مانند یک  بودند، متوجه شد که به چند صد سال پیش برگشته

شده و حاال دوباره او را پخش  ای ضبط تلویزیون که فیلمی از لحظه

 .رویشان به نمایش درآمده بود کرده بودند، روبه

اَرنواز به سمتش رفت و چاقو را در قلبش فرو کرد. ناگهان همه چیز 

 . به حالت عادی بازگشت

دونستی اون زمان چه اتفاقی افتاده؛ اما  دونم که خودت هم می می -

مرگ من و دلیل مرگ بهتر بود که بتونی درست ببینیش. دلیل 

 .خودت رو

پسر عقب رفت و چاقویی که درون قلبش بود را درآورد. خونی که 

ریخت. اَرنواز خواست دهان باز کند و  روی چاقو بود روی زمین می

یافت که بتواند با گفتن آن سر  ای را نمی سخن بگوید؛ اما کلمه

  .صحبت را باز کند

ر قتلی که خودش خواست التماس کند؟ بخاطر چه؟ بخاط می
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گفت او را ببخشد؟ سر چه؟ بعد از چند صد  مرتکب شده بود؟ یا می

سال او به دنبالش آمده بود تا انتقام مرگش را بگیرد و حاال اَرنواز با 

 نکش، رو من لطفاً نه"  گفت افتاد و می گریه و زاری به پایش می

  آمد؟ می در جور عقل با "دارم؟ آرزو کلی و جوانم هنوز من

اَرنواز به سولین و اورورا خیره شد که در حال تقال بودند که خود را 

طور به آنان خیره بود  آزاد کنند و به کمک او بشتابند. اَرنواز همان

 سولین از چشم. کرد حس قلبش درون را   ای که ناگهان تیزی شئ

 و تعجب با و بودند برداشته کردن تقال از دست حاال که اورورا و

ز به او خیره بودند، برداشت و به چاقویی که حاال در قلبش با دهانی

فرو رفته بود، خیره شد. چشمان پر از ترسش را به پسر دوخت. 

کم پاهایش سست شد و روی زمین افتاد دستش را روی چاقو  -کم

گذاشت آن را از درون قلبش بیرود کشید. چاقو روی زمین افتاد و 

 .جیرینگی صدا داد

باالخره از بندِ بندهای نامرئی رها شده بودند و با  سولین و اورورا

دید که او را صدا  آمدند. اَرنواز آنان را می عجله به سمتش می

ریختند. باالی سر اَرنواز زانو زدند و او را  زدند و هر دو اشک می می

زدند؛ اما اَرنواز دیگر صدایی  داند و هنوز داشتند حرف می تکان می
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 .ی راشنید، هیچ صدای نمی

ی آخر دید سولین از  شدند، در لحظه کم چشمانش بسته می -کم

جایش بلند شده و به سمت پسر حمله کرد؛ اما قبل از رسیدن او، 

 .پسر ناپدید شد

 ٭٭٭

روی ساختمان ایستاده بود و به سر در آن که اسم  اَرنواز روبه

توانست خودش را در آن  داد، خیره شده بود. می خودش را نشان می

های  زد. بیشتر از هر چیز شاخ ببیند. چشمان سفیدش برق می

کرد. دستی به لباس بلند  مشکی روی سرش بود که جلب توجه می

اش کشید و آن را صاف کرد. صدای پایی از پشت سرش به  مشکی

گوش رسید، زحمت برگشت به خودش نداد تا ببیند چه کسی در 

 .دانست او کیست حال آمدن است، می

 اَرنواز به نگاهی ایستاد، کنارش و آمد لوسیفر   بود.   لوسیفر

 سمتش به اَرنواز. گرفت شکل لبش روی پوزخندی و انداخت

 خیره او به سوالی حالت با بزند، حرفی که این بدون و برگشت

 :گفت لوسیفر  .شد
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 .رو شیطان ی یک ی واقعی خودت رو گرفتی، چهره باالخره چهره -

او رفت که با آن چشمانش بسیار ترسناک ای به  غره اَرنواز چشم

 .لوسیفر برای نه اما   شد؛ می

ای که  اَرنواز بدون زدن حرفی پشتش را به او کرد و به سمت خانه

 .اش ی ابدی رویش بود رفت، خانه درست روبه

 

 !شود تر می هر چقدر هم از سرنوشتت دور شوی، او به تو نزدیک

نجام داده باشی، فقط یک ات چه کارهایی ا مهم نیست در زندگی

 !کار اشتباه کافیست

 !ات به سوی پوچی برود تنها یک کار اشتباه تا تمام زندگی

 !فقط این مهم است که چگونه باید از آن استقبال کرد

 ≈پایان≈
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