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 :خالصه

جایی شروع شد که بار زندگی گردنش افتاد. بعد همه چی از آن

اتفاقی که افتاد ماجرای عجیبی پیش آمد. از فرارش تا پاکسازی 

 ...شهر، قاتل روانی و

 .دهدای براشون رخ میاتفاقات پیچیدهچند رفیق که 

کنند؛ اما این تغییر فرق داشت. او را از یک آدم آدم ها تغییر می

تونه به مثبت و فرشته، تبدیل به آدم سرد و شیطانی کردند که می

 .راحتی همه رو شکست بده

کنی خوب پیش اما در زندگی همه چیز اون جوری که فکر می

این رو داشتم که مغزم رو به فروش بزارم. رود. اما گاهی توان نمی

 .رسدآره... این مغز با افکارش به فروش می

 :مقدمه

 .قصه اینجاست که شب بود و هوا ریخت بهم

 من چنان دردی کشیدم، که خدا ریخت بهم

 صاف بود آب و هوایم که دو چشمت بارید

 ...که به یک پلک زدن آب و هوا ریخت بهم

 با آمدنم دست در دست خدا بودی و

 ...ها ریخت بهمعاشق من شدی و رابطه

 وای مرد رویاهایم ببخشید مرا

 ...عشق بعدی شدم و بین شما ریخت بهم

 فاصله بین من و تو نفسی بود ولی
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 ...ها ریخت بهمرفتی و وسوسه فاصله

 قصد این بود ک عاشق بشویم اما نه

 ...ها ریخت بهمی زاویهعشق ما از همه

 سیگار دا بود و من بینیمه شب بود خ

 ...لعنتی رفتنش اعصاب مرا ریخت بهم

 باز اقبالی و آهنگ شقایق اما

 ...آغوشی ما ریخت بهمچقدر ساده هم

 بعد از آن زندگی آنقدر به من سخت گرفت

 ...ها ریخت بهمخانه از بعد همان ثانیه

 کلماتم همه در بغض گلو درد شدند

 ...ت بهمها ریخبعد از آن شعر و غزل قافیه

 ام آه چرا رابطه عشقی ماخسته

 به همین سرعت و بی چون و چرا ریخت بهم؟
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 متنفر بو این از. پیچید مابینی زیر الکل بوی. شدم داروخانه وارد

 نسخه. شدمی استرسم باعث همین و افتادممی آمپول یاد چون بودم

 حال بی و خسته. گرفتم رو بود جانا برای که داروهایی و دادم رو

 سالن ته و شدم سالن وارد. رفتم بیمارستان سمت به تشکر یک بعد

 .افتاد قدی یآینه به نگاهم

 من خود البته نداشت، خبر امگذشته از کس هیچ بودم؛ ایساده دختر

 پوشیده که مشکی چرم شلوار با رنگم کرم کت لباس. نداشتم خبر هم

 عینک. بستممی همیشه و بودم بسته رو موهام. اومدمی بهم بودم

 زندگی ایران از خارج که بود سال چند. زدممی دکوری هم طالیی

 .کردممی

 یاد با. کردممی فعالیت شغل چند تو و بودم کرده تموم رو درسم

 دبو بسته رو هایشچشم. شدم پی آی وی اتاق وارد سریع جانا آوری

 بود، وصل بهش که عجیبی چیزهای و دستگاه همه اون زیر و

 و حال االن نباید بود اطرافم که کسی ترین صمیمی. بود خوابیده

 . نبود این شکمش تو یبچه اون حق. باشه این روزش

 !خریدم خوراکی برات بلندشو هاخانم خانم هوی -

 دستش رو قرص. زد لبخندی و کرد باز رو هایش چشم الی آروم

 . دادم

 کشیدی؟ زحمت الکی چرا: جانا

 .نکردم خاصی کار ایش: من
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 .خوردن به کرد شروع دادم بهش که رو ایآبمیوه پاکت و کرد اخمی

 چطوره؟ پسرمون آقا حال: من

 ...باباش به کنممی فکر. بازیگوشه خیلی: جانا

 حق که میگم. انداخت پایین رو سرش و نگفت رو اشجمله یادامه

 .نبود این اصال دختر این

 جانا: من

 .کرد غمگینی نگاه

 .دیگه نباش ناراحت لطفا: من

 !برقصم؟ بزنم برات داری انتظار: جانا

 :گفتم و زدم چشمکی

 .شاید دونمنمی -

 :گفت و کرد بغل رو زانوهایش

 . دارم دوستش اما آرا؛ دل متنفرم ازش -

 .زدم غمگینی لبخند و کردم  بهش نگاهی

 رفتی؟ فیلمبرداری برای امروز راستی. ولش: جانا

 .میرم بعدا ولی نشد؛ وقت! نه: من

  به کنیمی وقت چجوری داری تو که شغلی همه این با دختر: جانا
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 برسی؟ شونهمه

 که خودت کردم؟ تالش سال چند دونیمی بابا، منه رویای این: من

 .شاهدی

 تونست سختی به و افتاد خس خس به اشسینه که داد تکون سری

 وارد هاشریه به اکسیژن و دادم دستش رو اسپری سریع. بکشه نفس

 .شد

 خوبه؟ حالت: من

 :گفت و. داد تکون سری

 .عالیم -

 پسره اون پسره؟ اون بخاطر. کردی چیکار خودت با جانا ببین: من

  نبود؟ مهم براش عاشقی و عشق که

 .داشت دوستم اون: جانا

 این تو چرا نیست؟ اشبچه و زنش نگران چرا نیست؟ چرا: من

 نیست؟ شدهخراب

 :دادم ادامه و گذاشتم اششونه تا دو رو رو دستم

 باهات شدم خونهیتیم وارد که اول روز از کن، نگاه رو من جانا -

 کارت این دونستممی اول از! شناسممی خوب رو تو من. شدم آشنا

 . نکردی باور رو حرفم تو اما اشتباهه؛ یک
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 . بود کرده عصبیم بدجور اشگونه رو اشک. شد خیره بهم گریه با

 . ببینم بیا نکن، گریه: من

 کشیدم عمیقی نفس. گذاشت امسینه روی رو سرش. کرد بغلم محکم

 .دادم آباد ناکجا به رو نگاهم و

 در هایمچشم و بودم نشسته سالن داخل صندلی رو که بود ساعت چند

 خونه هم من و بود نمونده جانا زایمان تا چیزی. بود شدن بسته حال

 .اومدم خودم به کسی صدای با. بودم نرفته روز چند این تو

 بیدارید؟ خانم...خانم -

 :گفتم انگلیسی به و کردم باز رو چشمام الی

 شده؟ چیزی بیدارم بله -

 .داره کارتون دکتر: پرستار

 میز پشت و کرد باز رو در که رفتم همراهش و دادم تکون سری

 .داشت خوبی یقیافه و بور موهای. دیدم رو جوانی دکتر

 :گفت و زد لبخندی

 .بنشینید بفرمائید -

 .کردم نگاهش منتظر و نشستم

 .کنم صحبت باهاتون چیزی درمورد باید: دکتر

 جانا؟ مورد در: من
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 .  زدم  زل بهش منتظر که داد تکون سری

 اینجوری روند این اگه. نیست خوب اصال زارعی خانم حال: دکتر

 .ذارهمی تاثیر هم بچه رو بره پیش

 .دکتر آقای کنیم چیکار باید: من

 شرایط شدن بدتر باعث بشه بسته تنفسیش راه چقدر هر ایشون: دکتر

 .میشه

 .انداختم پایین رو سرم غمگین

 .شد خواهد بهتر حالشون حتما نباشید ناراحت: دکتر

 :گفتم و زدم لبخندی

 .ممنون -

 بود بهتر. رفتم بیرون بیمارستان از و کردم باز رو در و شدم بلند

 .بزنم هم خونه به سر یک

 شده تنگ ایران برای دلم چقدر. شدممی رد شهر های خیابون از

 .برم بتونم روزی یک بودم امیدوار. بود

 رو مکلید. بود خوبی اهالی با آروم یمحله کردممی زندگی که جایی

 حدود بود؛ خوبی زن. دیدم رو کلویی خانم موقع همون که آوردم در

 .بود کرده فوت شوهرش و بود سالش پنجاه

 :گفت و زد لبخندی
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 چطوره؟ حالت دلبر سالم -

 .گرفتمی خندم کنه صدام دلبر بود عادتش اینکه از

 چطورید؟ شما ممنون: من

 چطوره؟ جانا عزیزم مرسی: کلویی خانم

 .زدم غمگینی لبخند

 .بهبودیه حالی در خوبه حالش: من

 گل سمت به معمول طبق کردن صحبت یکم بعد و داد تکون سری

 .رفت خیابون سر فروشی

 .بود شده روح بی خونه و بودن شده خشک ها گل شدم حیاط وارد

 هایرشته تو. شدم تاکسی سوار و برداشتم رو نیازم مورد وسایل

 و بازیگری کارگردانی، نویسندگی، مثل. کردممی فعالیت مختلفی

 .ورزش

 .بودم جانا درگیر و نرسیدم کدوم هیچ به وقت چند این تو

 هم اول از. بودم دیده دور از رو پسره اون. نبود خوب حالش اصال

 .نداشتم خوبی حس بهش

 حال در ها بچه. شدم سالن وارد. هستش خالفکار که فهمیدم اون بعد

 نفر یک. بودن ایرانی اکثرا من اطراف های آدم. بودن برداری فیلم

 .کرد بغلم و دوید سمتم به سالن انتهای از
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 :گفتم و زدم لبخندی

 ُزلفا؟ چطوری -

 امجمله اشاره زبان به و زدم گند فهمیدم تازه که کرد، نگاهم تعجب با

 .کردم تکرار رو

 این که حیف بازم و حیف و حیف. داد تکون سری و زد لبخندی

 .شنیدمی سختی به و گذاشتمی سمعک گاهی. بود الل و کر دختر

 .بود صمیمی جانا با و بود خوبی دختر

 .نباشید چلمنگ آنقدر.  زدید گند کات آقا کات: شبنم

 حرص بیشتر هم من از حتی دختر این. کردم نگاهش پوکر یقیافه با

 .خوردمی

 .کنید ردیف رو هاکار زودتر هفته این تو ها بچه: من

 پاک رو عینکم و کردم نگاه خودم به آینه تو. دادند تکون سری

 اشاره و کردم نگاه زلفا به متعجب که گرفت رو دستم کسی. کردم

 .کردم

 میای؟ هم تو -

 .گفتم ایباشه که داد تکون سری

 .بشنوه تونستمی بهتر سمعکش با آورد، در رو سمعکش

 .زدیم قدم پیاده اونجا تا همین بخاطر و بود نزدیک بیمارستان
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 بغلش و دوید جانا سمت به. شد وارد زلفا و کردم باز رو ورودی در

 .کرد

 .کرد نگاه بهم جانا که کرد ایاشاره

 .شده تنگ برات دلم میگه: من

 چطوره؟ حالت عزیزم مرسی: جانا

 .داد تکون سری و زد لبخندی زلفا

 بعد. گرفتم نسکافه و رفتم دکه سمت به و شدم خارج محوطه از

 وارد. انداختم اشغال سطل داخل رو پالستیکی لیوان خوردن،

. کرد برخورد بهم دوستاش تا دو با همراه دختری که شدم بیمارستان

 :زد داد که زمین افتادم

 چته؟ کوری؟ -

 .شده رد روم از قطار کنممی احساس فقط هیچی: من

 :گفت دوستش یکی اون. زد پام به محکمی لگد و کرد اخمی

 .بریم بیا مرسانا -

 .گفت چی دیدی احمق یدختره این کن ولم: مرسانا

 .بدون رو خودت حد چاقال هوی: من

 شده؟ چی کرد اشاره زلفا که رفتم اهمیت بی

 .هیچی: من
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 دوستته؟ این زلفا: مرسانا

 .رفت بیمارستان از بیرون به نفر سه اون همراه و دوید زلفا

 که روزی فردا گفت و زد بهم لبخندی دکتر و شدم جانا اتاق وارد

 .رسهمی فرا بودید منتظرش

 :گفتم بلند و زدم لبخندی

 فردا؟ جدی -

 :گفت و داد تکون سری

 .بشه بد کمی حالشون ممکنه فقط -

 .کشیدم عمیقی نفس

 :گفت و خندید که نشستم جانا کنار

 چیه؟ -

 .هیچی: من

 آرا؟ دل: جانا

 :گفت که کردم بهش نگاهی

 .کردم انتخاب براش اسم من -

 .زدن دست به کردم شروع خوشحالی با

 اسمی؟ چه: من
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 .سورن: جانا

 .قشنگی اسم چه! واو: من

 :گفت و کرد غمگینی نگاه

 .شنیدم من آرا دل -

 :گفتم و کردم نگاهش تعجب با

 رو؟ چی -

 بودنم زنده درصد گفتن که شنیدم. دکتر و پرستار های حرف: جانا

 .کمه

 :داد ادامه که کردم نگاهش ناباور

 بدتر داره اوضاع وفقط شده ضعیف من تنفسی سیستم. کن گوش -

 زجر بیشتر جوریاین اطرافیانم و خودم فقط که دونممی و میشه

 مبرا خاطره آخرین بودنمون، هم با زمان این خواممی. کشنمی

 مانزای بعد که خواممی. شد بدتر چیز همه رفت بنیامین وقتی. باشه

 .یازده رو ببری رو سرم دوز

 :گفتم ناباور و گرفتم رو دستش

 .کن بس بزنی، هاروحرف این نباید -

 :گفت و زد لبخندی

 .بهتره نباشم من. آرا دل افتیمی دردسر تو من بعد -
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 :زدم داد

 اون بابا و مامان. ندارم رو کسی تو غیر به من کن؛ تمومش -

 .نکن ولم دیگه تو کردن ولم طوری

 .زد لبخندی

 که من مثل نه میاد بار به قوی خودت مثل. باش سورن مواظب: جانا

 .هستم ترسو انقدر

 . کردم بغلش محکم و کردم بهش نگاهی بغض با

 .مونیمی زنده مونی،می زنده تو: من

 .زد تلخی لبخند

 .داری پیش در رو سختی روز فردا. کن استراحت برو: جانا

 و استرس. رفتم نمازخانه سمت به عصبی و انداختم پایین رو سرم

 برام جانا هایحرف و دادم تکیه رو سرم. بود افتاده جونم به دلهره

 .شد تکرار

 !خانم خانم -

 . کشید تیر کمرم که خوردم تکونی و کردم باز رو هایم چشما

 سیانگلی به که شدم خیره کرد،می نگاهم تعجب با که مسنی خانم به

 :گفت

 !برده خوابت اینجا دیشب از -
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 هست؟ چند ساعت ببخشید! اره اینکه مثل: من

 :گفت و کرد ساعتش به نگاهی

  ُنه ساعت -

 به کردم شروع. رفتم سالن داخل. کردم تشکری و شدم بلند سریع

 .گرفت رو جلوم پرستار و رسیدم جانا اتاق به اینکه تا دویدن

 چطوره؟ حالش: من

 .بهتره: پرستار

 .اومد دنیا به بچه: دکتر

 در و زدم زل بود پرستار بغل که نوزادی به خوشحالی با در الی از

 .شد بسته

 بیاد در از دکتر بودم منتظر و بودم نشسته صندلی رو ساعت چند

 .بیرون

 .بردم هجوم سمتش و اومد بیرون دکتر

 :گفت و زد لبخندی

 ...اما سالمه بچه -

 چی؟ اما: من

 .بشه بدتر زارعی خانم حال ممکنه: دکتر

 .زدم زل رفتنش به و کرد خواهی عذر
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 قرار شکل مستطیل یشیشه داخل که نوزادی به شیشه پشت از

 .زدم زل بود گرفته

 عدب جانا با. ذاشتممی کم بچه این واسه نباید. کشیدم عمیقی نفس

 . دارهن دوست خودش که چند هر. ایران گردیممیبر شدنش مرخص

 .زدم غمگینی لبخند. باحالی اسم چه! سورن

 برخورد بهم روز اون که چاقی دختر اون و رفتم محوطه بیرون به

 .دیدم رو کرد

 زد پسره که شد چی دونمنمی. بود ایستاده جلوش پسری و بود تنها

 .موند بود، افتاده زمین که دختری به خیره نگاهم ناباور. گوشش تو

 . رفتم جلو قدم چند

 چته؟ جون پسر هوی: من

 :گفت و زد نیشخندی و انداخت بهم نگاهی

 .لحنی همچین خورهنمی بهت ضعیفی -

 .یادمه رو اسمش. گرفتم رو دختره دست و کردم اخمی

 .کردمی نگاه بهم خیره که کردم جمع زمین از رو وسایلش

 .اومدن مونسمت تعجب با دوستاش دوتا

 .زدم زل پسره به و برگشتم

  تا سه این که کردم تعجب اما. خوردنمی هاایرانی به پسره یقیافه
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 .بودن ایرانی

 .بده خیلی زن رو کردن بلند دست: من

 :گفت و کرد عصبی یخنده

 .بابا نگو پرت و چرت -

 .زدم پاش ساق به لگدی و گرفتم هوا رو که کرد بلند رو دستش

 .زدم نیشخندی

 .لحنی همچین خورهنمی بهت ضعیفی: من

 .کردم نگاهی دخترا به

 .بیشتره لیاقتت. نده هدر یارو این واسه رو وقتت: من

 .اومد جانا اتاق از دستگاه صدای که شدم سالن وارد

 اهمیت بی و خوردم زمین زانو با محکم راه وسط و دویدم ناباور

 .شدم بلند

 .زدم زل دستگاه به و بشم خواستم اتاق وارد

 زل جانا به و زدم پلک بار چند ناباور. کردم نگاه شده صاف خط به

 .کشید رو سفید ملحفه و زدم

 :زدم داد لرزون صدای و ناباور هایچشم با

  کنی؟می داری چیکار -
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 .شد پر هایمچشم تو اشک که گرفت رو جلوم پرستار

 کنید؟می دارید غلطی چه. کنید صدا رو دکتر باید: من

 .گفت دوستش به چیزی آلمانی به پرستار

 خارجش اتاق از و دادند حرکت رو تخت. نداشتم صدام رو کنترلی

 .کردند

 بریدش؟می کجا کنید؟می دارید چیکار! جانا: من

 :گفت و داد تکون سری پرستار

 .متاسفم -

 . گذاشتم گلوم روی دستم. کردم نگاهش ناباور

 :گفت و داد بهم رو اینامه 

 .بدم شما به که گفتن رو این -

 باز رو نامه لرزون هایدست با و شدم جمع خودم تو سالن یگوشه

 .کردم

 چیزها سری یک باید اما بد؛ حالت االن که دونممی! آرا دل سالم-

 توی. هستی قوی دختر تو. باشی سورن مراقب خواممی. بگم بهت

 خواممی ازت. افتهمی اتفاق این حال هر به اما افتی؛می بدی دردسر

 افراد سال پنج بعد. بری بنیامین دنبال شد، سالش پنج سورن وقتی که

 نخواهد و نداره خبر هیچی از بنیامین اما آیند؛می سورن دنبال اونا

  روزی یک و بده بنیامین به من طرف از رو نامه پاکت این. داشت
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 !خداحافظ. باش سورن و خودت مراقب. بخون براش رو آهنگ اون

 . زدن زجه به کردم شروع و گذاشتم پام روی رو سرم

 .ریخت فرو نامه رو اشکی یقطره

 :زدن داد کردم شروع هق هق با و زدم زجه

 ...جانا! نه! نه -

 

 ***بعد سال پنج

 

 .بیارید رو خانم عروس هابچه: آالله

. بودند مرد بیشتر لرزیدم، خودم به که کردند نگاهم جوری همه

 .کشید خودش دنبال و گرفت رو دستم. زدم داماد به نیشخندی

 .باشی خوبی دختر آدم مثل رو امروز یک بهتره: رادین

 .هستم و بودم: من

 افتاده فطرت پست آدم این گیر. نشستیم صندلی رو و زد پوزخندی

 .بود بزرگی خیلی ریسک داشتم که اینقشه اما بودم؛

 رخ نیم به. رقصیدنمی سره یک وسط اون هاشونفامیل یهمه

 خجالت خیلی خیلی انداختم، پایین رو سرم و کردم نگاهی رادین

 .بود رسیده وقتش دیگه اما باشم؛ جمع این تو که کشیدممی
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 .میرم باال لحظه یک من: من

 .میام باهات منم: رادین

 :گفتم انزجار با و کردم بهش نگاهی

 .رادین -

 رو اسمش که بود بار اولین برای کرد، نگاهم خیره و کرد مکثی

 .زدممی صدا

 .باش داشته اعتماد بهم: من

 .دارم اعتماد بهت باشه: رادین

 های کفش بستم رو در و شدم اتاق وارد. رفتم باال و زدم لبخندی

 باز رو پنجره. پوشیدم رو هام کتونی و آوردم در رو بلندم پاشنه

 چون و زدم چنگ رو لباسم! ها داره دردسر هم عروس لباس کردم

 زبان به و کرد بهم نگاهی نگهبان. پریدم پایین نبود ارتفاعی

 .گفت رو چیزی خودشون

 یرگ پام زیر لباسم. دویدن به کردم شروع و ریختن هانگهبان یهمه

 اصلی نخیابو سمت. دویدممی سرعتم تمام با ماهرانه اما کرد؛می

 نگاهم تعجب با هابعضی. کردم اطراف و دور به نگاهی و رفتم

 بهش لگدی که گرفت پشت از رو لباسم هانگهبان از یکی. کردندمی

 برم عقب شد باعث که شد رد بینمون از ماشینی موقع همون و زدم

 . کنم فرار دستش از بتونم و
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 .شدم سوار و دویدم سریع و دیدم رو هابچه ماشین

 ماشین الی نگهبان دست و زدم بلندی جیغ برسند بهم خواستند تا

 .موند

 :زدم داد و دادم پایین رو شیشه که زد اینعره رادین

 .پسر نکن اعتماد کسی به وقت هیچ یک یشماره قانون-

 .کردم بهشون نگاهی که خنده زیر زدند دخترا

 :گفت اشاره زبان با زلفا

 .نداشت حرف کارت-

 .زدم بهش لبخندی

 .رفت پیش خوبی به چیز همه بینممی خب: مرسانا

 .کردم بهش نگاهی

 .میشی ترالغر داری روز هر بینممی: من

 .رفت ایغرهچشم و گفت ایشی

 بری؟می در به سالم جون مطمئنی: آینور

 .کنه فرار بتونه یارو این دست از عمرا بابا نه: پانیا

 .بزنه آسیب بهش تونهنمی کسی هستم من وقتی البته: سورن

 .کردم نگاه سورن به تعجب با
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 آوردید؟ خودتون با چرا دیگه رواین: من

 :گفت آینور و رفت سورن به ایغرهچشم زلفا

 .دیگه خودته تربیت-

 لسا پنج این تو. زدم زل شونهمه به و دادم تکیه شیشه به رو سرم

 مرسانا و بود شده تربزرگ سورن فقط. بود نشده عوض زیادی چیز

 . بود شده الغرتر و بود خوابیده بادش هم

 رو خودمون مشکالت کدوم هر. شدم صمیمی دخترا با جانا، بعد

 زندگی بودم کرده اجاره که کوچیکی یخونه تو سورن و من. داشتیم

 هشد سالش پنج سورن که حاال ولی ایران برم نتونستم و کردیممی

 . داشتم هابرنامه خیلی بود

 بری؟ کجا االن عروس لباس این با خوایمی: پانیا

 .خونه: من

 چی؟ رادین پس شدی؟ دیوونه: مرسانا

 .نباشید نگران نیست بلد رو خونه آدرس: من

 .شدیم پیاده سورن و من و داشت نگه پانیا

 .بینمتونمی فردا هابچه خب: من

 .رفتیم داخل سورن با خدحافظی بعد

 .شدی عوض خیلی آرا دل ولی: سورن
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 .ایش: من

 عینک بدون االن بگذریم که اتقراضه عینک اون از: سورن

 .تری خوشگل

 بدو. بخوریم چیزی یک بشور رو دستت برو! توله ببینم شو بلند: من

 .ببینم

 .دوید و خندید شیطون سریع

 بودم کرده درست ظهر از که سوسیسی و کردم باز رو یخچال در

 .کردم عوض رو اممسخره لباس. آوردم در رو

 . نشست صندلی رو راحتی لباس با سورن و چیدم رو میز

 .رفت هم در اشچهره

 !بابا ای! سوسیس بازم: سورن

 .باشه خداتم از: من

 هوش بخاطر سورن.خوردن به کردیم شروع و نشستم روشروبه

 .بودمش فرستاده مدرسه زودتر داشت که باالیی

 بود؟ چطور مدرسه امروز: من

 .مزخرف همیشه مثل: سورن

 :گفتم پر دهن با و کردم نگاه تعجب با

 باز؟ چرا هوم؟-
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 انمام من گفت چون. کرد اممسخره هایشدوست با پسره اون: سورن

 .ندارم بابا و

 .انداختم پایین رو سرم و کردم مکثی

 .گفتم رو تو جاش به. دارم مامان که گفتم بهش اما: سورن

 .زدم لبخندی

 شد؟ چی بعدش خب: من

 اون مامان. شه ثابت تا ببینه رو تو تا بیای فردا شد قرار: سورن

 .تریخوشگل خیلی تو ولی است هاجادوگر شبیه و پیره خیلی

 .کردم نگاهش شده گرد چشمای با

 بار یک' نزن؟ هاحرف این از گفتم بهت دفعه چند! بچه !هوی: من

 .ببینم کن مرور رو هاقانون

 :گفت و کشید ایکالفه پوف

 .نکنم اعتماد کسی به-

 .دادم تکون سری

 اذیتم کسی اگه و بخونم رو هامدرس بزارم، احترام همه به: سورن

 .بزنمش کرد

 .درسته: من

 .بود شده خوابش موقع دیگه سورن و کردم جمع رو هاظرف
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 با هم اون بعد. بیام باهات باید خودمم صبح فردا سورن پاشو: من

 .بخواب زود. دارم کار دخترها

 .یکم باشم بیدار بزار دیگه یکم: سورن

 .بکپ نخیر: من

 خودم. رفت اتاقش داخل و گفت بخیری شب بعد و رفت غره چشم

 .شد گرم کم کم هایمچشم و پریدم تختم رو هم

 اما اومد؛می خوابم شدید. پریدم خواب از ساعت زنگ صدای با

 .شستم رو صورتم و دست و شدم بلند. برم که بودم مجبور

 زیادی. زدم زل خوابش در غرق یقیافه به و رفتم سورن اتاق داخل

 .بود قیافهخوش

 .شو بلند توله: من

 هوم؟:سورن

 .شد دیر شو بلند! مرض: من

 رو صبحانش بود؛ شده حاضر سورن و کردم حاضر رو صبحانه

 ماشین سوار سریع و کردم کوفت رو تلخی یقهوه هم خودم. خورد

 .شدیم

 البته. بخرم ماشین یک بودم تونسته فقط چندسال این تو کنم فکر

 .بود هاشآخر دیگه هم برداری فیلم یپروژه

  فقط نکن کاری تو ادوارد؛ اسمش پسره نزنیا، گند آرا دل: سورن
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 . بیا حیاط داخل باهام

 .کنم کار چی دونممی خودم: من

 .بازی شهر بریم بعدا میشه: سورن

 !نه: من

 .دادی قول تو: سورن

 کشیدم ایکالفه پوف و کردم بهش نگاهی

 !میشه چی ببینم: من

 وارد. بودند ایستاده مدرسه دم مادرها تمام و کردم پارک رو ماشین

 .زد صدا رو پسره اون سورن که شدیم حیاط

 .کردند نگاه بهم تعجب با دوستانش بقیه با ادوارد

 .زد چشمکی و پرید بغلم سورن

 .زدم زل رفتنش به لبخند با

 . شد رد سرعت با جلوم از رنگی مشگی ماشین

 .شدند دیوانه ملت: من

 .شاپ کافی سمت دادم گاز و شدم ماشین سوار

 .دیدم رو دخترا کافی داخل و شدم پیاده

 .زدم لبخندی و رفتم داخل
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 چطوره؟ حالتون! گایز های: من

 !عجب چه! به به: پانیا

 بیارم؟ برات چی: آینور

 .قهوه با کیک: من

 اینجا مونپاتوق و کردمی کار اینجا آینور. رفت و داد تکون سری

 .بود

 زلفا؟ چطوری: من

 .کرد اشاره گوشش به

 :گفتم اشاره با

 .بچه بزار رو سمعکت خب-

 .رفت ایغره چشم

 خبر؟ چه رادین از: مرسانا

 !خبر هیج: من

 آرا؟ دل میگم: پانیا

 :گفت که کردم نگاهش منتظر

 .بری پسره اون دنبال خواینمی نم نم-

 :گفت که انداختم پایین رو سرم
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 .ببینه رو اون باید هم شده باریک حتی سورن. کن نگاه من به-

 .دونممی: من

 .باشید خودتون مراقب. رفتم من! دانی خود: پانیا

 .میره همراهش که کرد اشاره زلفا

 .موندیم مرسانا و من و رفتند خدافظی بعد

 :زدم داد

 .دیگه بشین بیا آینور-

 .کردند نگاه تعجب با نبودند بلد  رو ما زبان چون هابعضی

 .میام االن: آینور

 به تبدیل چاق دختر اون از. زدم لبخندی. کردم مرسانا به نگاهی

 .شد دریایی پری

 ناراحت جای ولی. کردندمی اشمسخره همه بود گفته بهم اشدرباره

 چاق بخاطر بود عاشقش که کسی و عشقش که بود اینجا اشکننده

 . رفت و کرد ولش بودن

 آرا؟ دل: مرسانا

 :گفت که کردم نگاهی

 .دیدمش پیش روز چند-
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 رو؟ کی: من

 :زد نیشخندی

 .داشت رو عاشق مرد حکم که همون-

 .کردم نگاهش تعجب با

 ازم امایرانی بود گفته چون اشخانواده. دید رو من دور از: مرسانا

 رو من چندسال بعد حاال ولی. شد دور ازم هم اون. کردند جداش

 . دید

 :گفت و خندید

 ولی ادد درخواست بهم دوباره. بود برده ماتش اش،قیافه آرادل وای-

 .بیاره بدستش تونهنمی دیگه که امکسی من

 .کردم ایخنده تک

 .ببخشید: من

 هوم؟: مرسانا

 بخاطر. نکردم خواهی عذر ازت روز اون بابت سال پنج بعد: من

 .هاحرف اون

 .ممنونم من ولی: مرسانا

 :گفت که کردم بهش نگاهی

 .  کردی کمکم و زدی بهش که مشتی اون بابت-
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 .خنده زیر زدم

 گفتین؟می چی خب: آینور

 کرد فرار خونه از و شد جدا اشخانواده از آینور زدم تلخی لبخند

 دهندی رو اون بار یک حتی که کسی عقد به خواستنمی زور به چون

 .شد طرد اشخانواده طرف از که هست کسی اون. بیارندش در بود

 شناسی؟می رو ماشین اون: آینور

 .دیدم رو ماشینی که برگشتم

 چطور؟ نه: من

 .کردمی تعقیبت داشت کنم فکر: آینور

 .افتاد راه که کردم ماشین به نگاهی و برگشتم تعجب با

 .آرا دل: مرسانا

 هوم؟: من

 .کردند بهم مضطربی نگاه هردو

 .اومدند سورن دنبال دیگه کنم فکر: آینور

 .کشیدم عمیقی نفس نگرانی با

 !کنه بخیر خدا: من

 .شدم ماشین سوار و رفتم سورن دنبال

 چطوری؟: من
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 .میاد خوابم: سورن

 بریم؟ بازی شهر مگه نداشتی دوست تنبل ای: من

 : گفت و شد گرد چشمانش یکهو

 واقعا؟ چی-

 .پرید باال که دادم تکون سری

 ها؟لباس این با اما: سورن

 خوشحالی با. آوردم برات لباس. بینهنمی کسی. کن عوض پشت برو

 .خورد سرم تو لنگش که پرید عقب

 ندازی؟امی جفتک چرا کنی؟می چیکار آی: من

 .نگفت چیزی و کرد اخمی

 .رفتیم داخل و داشتم نگه  شهربازی جلوی

 بشیم؟ سوار رو کدوم خب: من

 .هوایی ترن اون: سورن

 . زدم زل هوایی ترن به تعجب با

 رو هوایی ترن به رفتن یاجازه تو سن میگی؟ چی! حسین یا: من

 .نداره

 .برم خواممی من ولی: سورن
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 .رفتم بهش ایغرهچشم

 .بریم رو فلک چرخ اون بیا: من

 .رفتیم واگن یک تو دوتایی و خریدم رو بلیط و گفت ایباشه

 .شد زیاد ارتفاع و رفتیم باال نم نم

 !ببین رو منظره: من

 آرا؟ دل: سورن

 :گفت بود زده زل بیرون به که جور همون. کردم بهش نگاهی

 هستی؟ قولت پای-

 قولی؟ چه: من

 .کنیمی پیدا رو بابا که: سورن

 .بود سخت خیلی بود، سخت... هعی

 یکی نبنیامی کردن پیدا و بگیرن ازم رو سورن که ترسیدممی این از

 . داره بچه یک دونهنمی حتی که پدری. بود هاکار ترین سخت از

 .هستم قولم سر: من

 .زد لبخندی

 بود؟ زنی جور چه مامان: سورن

 .زدم کمرنگی لبخند
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 .مامانت: من

 :گفتم و کردم مکثی

 داشت که ییزیبا به بیشتر! شجاع و فداکار. بود ایالعادهفوق زن-

 .بود معروف

 کرد؟ ولش بابا چرا پس: سورن

 :کردم زمزمه و کردم بهش طوالنی نگاه

 .دونمنمی-

 در سورن. برگشتیم خونه به گذروندیم خوش کلی اونجا اینکه بعد

 .گوشی تو سرم هم من و بود کردن تماشا تلویزیون حال

 .زد زل بهم ترسیده سورن. پریدم متر یک چیزی شکستن با

 .زدم زل شکسته یپنجره به تعجب با

 .بود شد پیچیده کاغذی سنگ دور

 .شد حبس نفسم و کردم بازش

 .باش کوچولوت پسر مراقب-

 خبر مگه بنیامین ولی اومدند؛ دنبالش که بودم مطمئن دیگه حاال

 داره؟

 .کردم بغل رو سورن و کشیدم عمیقی نفس

 .ترسممی من: سورن
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 .زدن سنگ خر هایبچه این. هستی قوی مرد تو بابا؟ چی از: من

 .کشید عمیقی نفس

 !سورن: من

 :گفتم که کرد بهم نگاهی

 !باشه؟. نشی کسی نزدیک و ندی محل هاغریبه به خواممی ازت-

 .داد تکون سری

 و کرد باز رو در پانیا. زدم رو در زنگ و شدم آپارتمان وارد

 :گفت خوشحال

 .اومدی خوش-

 !تونستیا باالخره! مبارکه! به به: من

 پانیا و کردنمی زندگی هم با زلفا و پانیا. اومد بیرون اتاقش از زلفا

 ینا. بود شده فرستاده فرانسه یموزه داخل بود کشیده که نقاشی خانم

 که تونست فقط ولی بره؛ فرانسه به که داشت آرزو و بود رویاش

 کردند؛ زیادی محلیبی بهش مادرش و پدر. بفرسته رو اشنقاشی

 آمدیدر و هست مسخره چیز یک نقاشی که بود این باورشون چون؛

 .نداره

 .رسهمی داره بهشون و رفت رویاهاش دنبال اون ولی

 :کرد اشاره زلفا
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 .رسید اشخواسته به خانم این باالخره. اومدی خوش-

 :گفتم و خندیدم

 .دقیقا-

 خبر؟ چه. بشین: پانیا

 تو زد ناباور زلفا که کردم تعریف براشون رو دیشب ماجرای

 .کرد غمگینی نگاه و صورتش

 کنی؟ کار چی خوایمی حاال: پانیا

 .دونمنمی هیچی! دونمنمی: من

 :گفت اشاره با و کرد اخمی زلفا

 .بری بنیامین دنبال نباید-

 .تره مهم سورن اما خالفکاره؛ یک اون دونممی. برم باید: من

 خالفکار؟ باباش فهمهمی چه! آرا دل بچست اون: پانیا

 :زدم پوزخندی

 .فهمهمی بیشتر خیلی هم تو و من از بچه اون-

 .کشیدم سوزناکی آه و آوردم در رو عینکم

 .برم زود و بزنم سری یک اومدم برم دیگه من خب: من

 .راحتی جور هر باشه: پانیا



 

 

 WWW.98IA3.IR 37 کاربرنودهشتیاصبا طهرانی  –نمایش مرگ 

 

 

 .شدم ماشین سوار و رفتم پایین خداحافظی بعد

 .کردنم تعقیب به کرد شروع سرم پشت ماشینی که رفتم باشگاه سمت

 .آشنایی ماشین چه. زدم زل بهش آینه از

 .اومد پام به پا که زدم دور رو میدون

 کردم اخمی

 !شانس خشکی به: من

 .گرفتم نادیده رو ماشین اون و رفتم باشگاه به اهمیت بی

 .شدن بلند  احترامم به همه که شدم وارد

. دادمی انجام رو کارها من نبود در که بود بلوندی مو دختر سوزی

 و ورزش تمام. کردم گرم رو بدنم و کردم عوض رو هایملباس

 افکارم اما دادم؛می یاد و بودم گرنظاره خودم. بودم بلد رو هارقص

 .کنم کار چی باید دونستمنمی که بود درگیر قدر اون

 در از وقتی. بیاد سورن تا شدم منتظر و داشتم نگه مدرسه جلوی

 و داد بهش رو چیزی. شد نزدیکش پوشسیاه مردی اومد بیرون

 :گفتم عصبانیت با که شد ماشین سوار  سورن. رفت

 .دونمنمی: بود؟سورن کی-

 چیه؟ این: من

 :گفت و انداخت دستش تو خرس به نگاهی
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 .دیگه خرس-

 !سورن: من

 .رفت ایغرهچشم

 .بیرون بندازش: من

 .دارم دوستش من اما: سورن

 تو خرس به و کردم حرکت خونه سمت و کشیدم ایکالفه پوف

 .زدم زل دستش

 . بود عجیب برام زیادی. بود عجیبی خرس

 .رفتیم خونه داخل و انداختم کلید

 .باحالیه خرس خیلی: سورن

 .زدم زل خرس به مشکوک

 !نیست خوب! نه: من

 نگفتی؟ آرا دل میگم: سورن

 رو؟ چی: من

 .مادرت پدر مورد در: سورن

 .شدم متوقف که رفتممی اتاق سمت

 .میام االن: من
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 و کردم عوض رو لباسم.  کشیدم عمیقی نفس و بستم رو اتاق در

 .نشستم روشروبه

 . بود خرس اون با کردن بازی حال در

 !خب: سورن

 !جمالت به: من

 .دیگه بگو: سورن

 :گفتم و دادم موبایلم به رو نگاهم

 .مردند سوزی آتش تو-

 .زد زل بهم تعجب با

 .نداشتم خبر! متاسفم: سورن

 .زدم لبخندی

 !بچه نداره عیبی: من

 :گفت و شد بلند

 داری؟ نگهش برام میشه. دستشویی رممی من-

 .دوید و گرفتم ازش رو خرس آروم

 با و متوسط رنگ ایقهوه خرس. زدم زل ایشدکمه هایچشم به

 .کردمی نگاهم انگار لبخندی
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 .زد لبخندی و اومد سمتم سورن که کشیدم ایکالفه پوف

 .بگیر رو عجیبت خرس این: من

 .خوبه هم خیلی: سورن

 .کردم نگاه کمی و زدم رو اخبار

 ایران؟ ریممی کی: سورن

 .زودی به: من

 .کردم تعجب کرد که زیرنویسی با

 این. شدند کشته و گرفتند قرار حمله مورد شهر در افراد از تعدادی-

 های پلیس اخیر سال چند طی است کرده نفوذ شهر به که باند

 .هستند دنبالشون المللیبین

 .بودن پوش سیاه مرد چند و اومد صفحه رو عکسی

 !بده اطالع پلیس به سریعا دید رو نفر چند این اگه فردی هر-

 .کردم خاموش رو تلویزیون

 !بخوابی باید: من

 :گفت و کرد نگاهی خرسش به

 .بدم نشون بهت رو اتاقت بزار. خوابه وقت-

 :زدم داد که دوید
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 !لعنتی عروسک اون نه! توعه اتاق اون-

 !ساکت: سورن

 .کشیدم دراز تخت رو و رفتم اتاقم داخل

 :اومد پیامی

 بیداری؟-

 .بود زلفا

 .بیدارم! آره: من

 کردی؟ نگاه رو اخبار: زلفا

 چطور؟ آره: من

 .بشه تخلیه باید شهر: زلفا

 .زدم پلک بار چند ناباور تعجب با

 میگی؟ چی: من

 .کن باور: زلفا

 چی؟ برای: من

 .هاخالفکار اون برای: زلفا

 ! وای ای: من

 .ریمب باید تر سریع چه هر! بمیرند هاخیلی قراره هفته این تو: زلفا
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 کجا؟: من

 .اینجا از غیر به جا هر: زلفا

 .کشیدم عمیقی نفس

 .بخوابم میرم من: زلفا

 .بخیر شبت! باشه: من

 .بخیر شب: زلفا

 .موندم خیره سقف به و گذاشتم کنار رو موبایل

 بود؟ چی منظورش تخلیه؟

 .شد بدتر چیز همه بود، فشار روم کافی اندازه به! هعی

 پیش. بودم بیدار صبح تا و نبرد خوابم اصال اما بستم؛ رو چشمانم

 .کردم نگاه دستش تو خرس به و رفتم سورن

 !پاشو سورن: من

 هوم؟: سورن

 .مدرسه: من

 .بخوابم خواممی! نه وای: سورن

 .نکن تنبلی شو بلند! کنیمی استراحت تعطیله فردا: من

 .کرد عوض رو لباسش و شد بلند انزجار با
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 .شد رفتن موقع و خوردیم رو صبحونه

 چی؟ خرسم اما: سورن

 .خودش از کنه مراقبت تونهمی خودش اون: من

 .شدیم ماشین سوار و داد تکون سری

 .گرفتیم قرار تعقیب مورد دوباره

 !لعنتی: من

 شده؟چی: سورن

 .هیچی: من

 و دادم گاز بعد و بره موندم منتظر و شد پیاده سورن و داشتم نگه

 .رفتم برداری فیلم سالن سمت

 شما آنقدر چرا وضعشه؟ چه این زدید، گند همتون! کات: شبنم

 چلمنگید؟

 .کردنمی نگاه تعجب با هاشونبعضی

 !شبنم: من

 :گفتم و کرد نگاهی

 بلدن؟ فارسی اینا مگه دختر-

 :گفت عصبی
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 !گیرهمی اشخنده فقط نیست؟ بلد رو تیکه این بینینمی-

 !بابا سرت فدای: من

 :گفتم انگلیسی به

 .برگردید سرجاتون همه هابچه-

 .زد امشونه به زلفا

 هوم؟: من

 :گفت اشاره با

 کردی؟ گوش رو اخبار-

 بشه؟ تخلیه باید شهر چی؟ یعنی آخه،: من

 .داد تکون سری

 خونه همه تا میشه تعطیل جا همه و بشه بدتر قراره فردا شنیدم: من

 .بمونن هاشون

 :کرد اشاره و داد تکون سری

 .موند نباید دیگه اینجا-

 اینکه و ناشنوایی مشکل بخاطر همه. زدم زل مظلومش یقیافه به

 .کردن می اشمسخره بزنه حرف تونستنمی

 .برم من دیگه خب: من



 

 

 WWW.98IA3.IR 45 کاربرنودهشتیاصبا طهرانی  –نمایش مرگ 

 

 

 .شدم ماشین سوار خداحافظی بعد و داد تکون سری

 .خورد زنگ موبایلم

 بله؟: من

 دیدی؟ رو اخبار! آرا دل وای: مرسانا

 .دونممی! هوف: من

 .کشتند رومروبه دقیقا رو یکی  دیروز! وای: مرسانا

 .رفتم شیشه تو سر با و زدم ترمز زد، که حرفی با

 .افتادم راه دوباره و زد بوق پشتیم ماشین

 چی؟: من

 .دمش دور اونجا از و دویدم تونستممی تا فقط! کن باور: مرسانا 

 بودن؟ هاخالفکار اون یعنی: من

 وسایلت فردا همین. هستم شک تو هنوز من! اره! وای! وای: مرسانا

 .بیار هم سورن بینیم،می رو همدیگر کافه تو کن جمع رو

 !باشه باشه: من

 .بای: مرسانا

 .بای: من

 .کردن رانندگی به کردم شروع ناباور و کردم قطع رو تماس
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 .کردم کپ دیدنش با اما خونه برم که کردم پارک رو ماشین

 کرد؟می کار چی اینجا اون

 رادین؟

 .دردسر بازم وای ای افرادش؟ با اینجا؟ اونم

 .نیستن بلد رو خونه آدرس که کردممی فکر

 .کردم عوض رو مسیرم و دادم گاز سریع

 .گرفتم رو آینور یشماره

 هوم؟: آینور

 پیشت؟ بیام سورن و من امشب میشه کرده پیدام رادین: من

 :زد داد

 .بیای باید که معلومه احمق-

 .مرسی باشه: من

 .خواهش: آینور

 .رفتیم آینور پیش اونجا از و رفتم سورن دنبال سریع

 زد لبخندی آینور که رفتیم داخل. شدیم باغ وارد

 سورن؟ چطوری اومدید خوش: آینور

 :گفت و زد لبخندی



 

 

 WWW.98IA3.IR 47 کاربرنودهشتیاصبا طهرانی  –نمایش مرگ 

 

 

 .خوبم-

 .بیارم چیزی یک براتون بشینید: آینور

 .اومد مونپیش آلبالو شربت دو با دقیقه چند بعد و رفت

 شد؟چی باز خب: آینور

 .برم من تا بود زده کمین اونجا خره اون: من

 .هست تخلیه موقع فردا بدتر اون از. اومدی کردی خوب :آینور

 .رسیده قیامت روز کن باور هووف: من

 .میرم باغ تو من: سورن

 .باش مواظب: من

 .دوید و گفت ای باشه

 کنیم؟ چیکار خوایممی حاال خب: آینور

 .بریم کافه داخل گذاشتن قرار هابچه فردا :من

 چی؟ بنیامین. خوبه اهوم: آینور

 . کردم بهش نگاهی

 .دونمنمی: من

 .اصال دونینمی هیچی وا: آینور

 خب کنم چیکار ایش: من
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 .بکپیم که گرفتیم تصمیم شد شب و رفت ایغره چشم

 .کردن بازی کرد شروع موهام با و اومد بغلم سورن

 بندی؟می رو موهات هم خواب موقع: سورن

 .دادم تکون سری

 خونه؟ گردیمنمی بر دیگه راستی: سورن

 .کوتاه مدت یک برای شاید: من

 چی؟ خرسم پس: سورن

 خوبه؟ میارمش خونه از برات: من

 فکر به هم من و برد خوابش نم -نم. داد تکون سری و زد لبخندی

 رفتم فرو

 .ودب خوابیده مظلوم که دیدم کنارم رو سورن و کردم باز رو هامچشم

 .دیدم رو آینور و شدم بلند

 .بخیر صبح: من

 .بخیر صبح: آینور

 .شده تعطیل مدارس امروز از 

 .پاشو سورن: من

 .بابا بخوابه بزار:آینور
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 .میام منم کافه برو سورن با تو شو، حاضر: من

 .باشه: آینور

 .پوشیدم مشکی شلوار با رنگ کرم بلند کت

 .بستم رو موهام و زدم رو عینکم

 .سورن: من

 .میشم حاضر دارم: سورن

 .اومد پیشم دقیقه چند بعد

 نمیای؟ ما با تو: سورن

 بیارم؟ رو خرس برات خواینمی مگه: من

 .داد تکون سری و زد لبخندی

 .لطفا باش مواظب آرا دل: آینور

 .گردممیبر زود نباش، نگران: من

 چی؟ بود اونجا رادین اگه: آینور

 .نباش نگران. هست حواسم من بابا نه: من

 .منتظرتم باشه: آینور

 سمت به و شدم ماشین سوار منم. شدن تاکسی سوار سورن و آینور

 .رفتم خونه
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 .کردم اطراف به نگاهی و شدم کوچه وارد

 .رفتم داخل و شدم پیاده سریع .نبود ماشینی

 هاخورده شیشه. کردم نگاه شده شکسته یپنجره به و شدم خونه وارد

 .بود ریخته جا همه

 . برداشتم رو بود هم پولم و کارت داخلش که کیفم و سورن خرس

 .رفتم در سمت. نیست نیاز چیزی که دیدم وقتی و گشتم رو خونه کل

 شروع رو ورودی در کسی و اومد کسی دویدن صدای موقع همون

 .زدن مشت به کرد

 .زدم زل بشه باز لحظه هر بود ممکن که دری به وحشت با

 .اومد در پشت از فریادی صدای

 .اونجایی دونممی باش، زود. بیرون بیا-

 در سر پشتی خیابون از و دویدن به کردم شروع حیاط پشتی در از

 . افتادم راه و شدم ماشین سوار قایمکی بود بدبختی هر با. آوردم

 زل ماشین به دقت با. کردنم تعقیب به کرد شروع ماشینی سرم پشت

 .نبود کردمی تعقیبم همیشه که ماشینی اون این. زدم

 کیه؟ اون... پس

 .رفتم شاپ کافی سمت به سرعت با و کردم فرار دستش از باالخره

 . بود آور تعجب برام خیلی و بود کور و سوت خیلی شهر
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 روی رو کافه کل که بودن دخترا فقط که شدم شاپ کافی وارد

 .بودن گذاشته سرشون

 چطورید؟ گایز های: من

 .پرید پایین و باال خوشحالی با که دادم دستشرو سورن خرس

  خلوته چقدر امروز: پانیا

 .کردم تعجب منم اره: مرسانا

 .دیگه شده بسته جا همه امروز خب: من

 .کرد تایید و داد تکون سری زلفا

 بود؟ اومدن واسه خوبی روز امروز مطمئنید هابچه: من

 .بابا اره: آینور

 چی؟ خالفکارها اون ولی: مرسانا

 .الکیه همش: پانیا

 .زد زل بهم ترسیده زلفا

 .شهنمی چیزی بابا نترس: من

 خالفکار؟: سورن

 .نگن هیچی که کردم اشاره چشم با

 خورید؟می چی هابچه خب: آینور
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 :گفت و داد لم سورن

 .شکالتی کیک من-

 .منم اهوم: من

 اون به زده وحشت تیری صدای با که بودیم صحبت گرم ساعت چند

 .زدیم زل خیابون سمت

 بود افتاده زمین رو زنی و بود کرده پارک رنگی مشکی بزرگ ون

 .بود ایستاده اسلحه با سرش باال پوشی سیاه فرد و

 .زد زل ما به و برگردوند آهسته رو سرش لحظه چند بعد

 :بگم تونستم تنها و شد حبس امسینه تو نفس

 .بکش پایین رو... کرکره آینور... آ-

 با که. اومد جلو قدم یک پوش سیاه فرد اون. زدیم زل بهم ترس با

 .کشیدم پایین رو کرکره و دوییدم عجله

 .شدمی  تر نزدیک داشت لحظه هر

 .آرادل بجنب: مرسانا

 .شد کشیده پایین کرکره که گرفت مونسمت رو اسلحه

 .ببندید  هارو در  پشتی در برید: من

 .کرد بغلم محکم سورن

 .باش آروم. نیست چیزی: من
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 :گفت اشاره با زلفا

 خالفکارا؟ همون آرادل بودن کی اینا-

 .هستن همونا کنممی احساس: من

  کنیم؟ چیکار باید حاال: پانیا

 .دونمنمی: من

 .زدم زل سورن به

 .بیرون میرم من: من

 .اومد باال از کسی زدن قدم صدای که کردن نگاه بهم وحشت با

 :گفتم تعجب با

 هست؟ کسی باال طبقه-

 .نه: آینور

 .کشیدم عمیقی نفس

 :کرد اشاره ترس با زلفا

 بری؟ خوایمی کجا شدی دیوونه-

 شما دنبال  ماشین با بعد و ببرم امن جای یک رو سورن باید: من

 .میام

 .مونممی باهات من: سورن
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 .هیس: من

 :گفتم و کردم نگاه آینور به

 داره؟ راه باال به اینجا-

 .داد تکون سری

 .گردممیبر زود من نخورید تکون جاتون از هابچه: من

 .رفتم باال اضطراری هایپله از

 .ترسممی من: سورن

 :گفتم کشیدممی سرک رو پایین باال، از که جور همون

 .باشی قوی باید بعدی قانون-

 .پریدیم پایین هانرده از ندیدم ماشینی هیچ وقتی

 نم ماشین فقط شهر این هایخیابون تو. دادم گاز و شدم ماشین سوار

 .بود

 .شدیم ساختمان وارد و داشتم نگه کلویی خانم یخونه دم

 .کرد باز رو در لرز و ترس با که زدم رو در زنگ

 .بجنب داخل بیا کنیمی چیکار اینجا تو: کلوییخانم

 میشه باشم تونمنمی مدتی برای من ندارم وقت االن ولی متاسفم: من

 کنید؟ مراقبت سورن از
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 :گفت و کرد نگاه سورن به

 ری؟می کجا خودت ؛اما نه که چرا البته-

 .بلده و خوبه خیلی زبانش سورن راستی هابچه پیش: من

 داد تکون سری

 .آرا دل: سورن

 :گفت که کردم بهش نگاهی

 گردی؟میبر-

 .گردمبرمی زود خیلی بابا اره: من

 :گفت و پرید بغلم

 .خونه برگرد زود-

 .زدم زل خرسش به و کردم بهش نگاهی

 .باش سورن مواظب عجیب خرس هوی: من

 .زد لبخندی سورن

 .کلویی خانم خدافظ: من

 :گفت وار زمزمه

 .خدانگهدار باش خودت مراقب-

 .دیدم رو سورن نگران یقیافه آخر در و رفتم پایین هاپله از
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 شدم ماشین سوار

 . رفتم کافه سمت به سرعت با

 :زدم داد بلند

 .بیاید ها بچه-

 رقرا دیدم تو رنگی مشکی ماشین چند موقعهمون و رفت باال کرکره

 دادم گاز و شدن ماشین سوار سرعت با هابچه. گرفت

 رو که کردم نگاهی تعجب با و شد پخش شهر داخل آژیر صدای

 .گرفت قرار خاصی تایم شهر مانیتور هایصفحه

 .خوندن به کردم شروع دقت با

 زیپاکسا پایان تا دیگر یهفته سه پاکسازی پایان تا شده داده زمان-

 .است مانده

 هفته؟ سه چی؟: پانیا

 .دیدم مونسر پشت رو ون هایماشین

 .وای ای: من

 .کنم فرار شوندست از خواستم سرعت با فقط و دادم گاز

 و دیدممی رو گناهی بی های آدم هایجسد رفتیممی تر جلو چی هر

 .شدمی بد حالم

 .شدیم جهنم وارد انگار: من
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 .امن جای یک بری باید: مرسانا

 کجا؟: من

 .دونمنمی: مرسانا

 .کردم پارک دیگه هایماشین کنار و رفتم پارکینگ داخل

 .کرد نگاهم تعجب با زلفا

 .کنن مونپیدا ماشین همه این بین نتونن شاید که کردمپارک اینجا: من

 .پایین برید: من

 .نشستیم ماشین کف مونهمه

 .بودم کرده بغل رو هامزانو

 .ترسممی من: پانیا

 نه من اما: مرسانا

 .کردم نگاهش تعجب با

 .نمیرم یا بمیرم که نیست مهم برام: مرسانا

 کردم اخمی

 .نگو پرت چرت کن بس: من

 .اومد ماشینی الستیک صدای

  اطراف به نگاهی و کشیدم باال رو خودم که کردن نگاهم ترس با
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 .دیدم ترطرف اون کمی رو رنگی مشکی ماشین و کردم

 با رو شونصورت و بودن مشکی پا تا سر و شدن پیاده نفر چند

 .بودن کرده پنهان ماسک

 کین؟ دیگه اونا:من

 .کشنمی مارو میان االن: مرسانا

 .کرد بغض ترسیده زلفا

 .مرسانا شو ساکت: من

 .کردنمی نگاهشون ترسیده و بودن وایساده خانواده یک

 رو نفر چند اون زدن بهم چشم یک تو و آورد در رو اشاسلحه

 .شدن خون غرق و افتادن زمین

 .کردن بغل رو همدیگر ترسیده هابچه که شد بلند هوایی تیر صدای

 .خدا یا: پانیا

 .هاماشین گشتن به کردن شروع و شدن خارج ون از نفر چند

 :زدم لب ترس با

 .بجنبید شید پیاده-

 .دویدن به کردیم شروع و شدیم پیاده سریع

 :گفتم و وایسادم راه وسط
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 !کیفم-

 .بجنب نیست الزم: آینور

 .دادیم ادامه دویدن به و گرفت رو دستم

 .نشستیم درختی پشت بست بن داخل

 .زدم زل مانیتور یصفحه به باال از

 ...هابچه: من

 .انداختن مانیتور به بعد و من به نگاهی

 مونده؟ ماه یک پاکسازی پایان تا: مرسانا

 :گفت اشاره با زلفا

 نبود؟ هفته سه مگه-

 .کردن عوضش انگار:من

 .شدمی پخش شهر تو تیر صدای

 بخوابیم؟ کجا امشب: پانیا

 .بریم خلوت جای یک باید دونمنمی: من

 .شدیم قایم درخت پشت همه که کرد پارک خیابون سر ون ماشین

 .کردن چک رو اطراف و اومدن بیرون نفر چند

 .رفتن اونجا از دقیقه چند بعد
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 .امنه اینجا: من

 .مونیممی اینجا فردا تا اره: مرسانا

 

*** 

 .بودن خوابیده هابچه و بود شده تاریک هوا

 .زدیم زل پرستاره آسمان به و نشست کنارم مرسانا

 خوبه؟ حالت: مرسانا

 .سورنم نگران: من

 .رفته خودت به قویه بچه: مرسانا

 .زدم لبخندی

 داری؟ آرزویی چه تو: من

 :گفت بهم کردم نگاه بدون

 کل تو. ببینمش دیگه بار یک دارم دوست بمیرم اینکه قبل دونمنمی-

. برسم هدفم به تونستم هاسال بعد ولی کردن؛ اممسخره همه عمرم

 بعد و نداره دوست کس هیچ باشی چاق وقتی ارا،دل بدن خیلی هاادم

 .ظاهر خاطر به فقط. میان سمتت همه باشی خوشگل و الغر

 .کردممی نگاهش فقط حرف بدون

 :گفت انداخت بهم نگاهی
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 چی؟ تو نمیرم یا بمیرم که نیست مهم برام-

 .نیست مهم هم من برای اهوم: من

 .پریدیم خواب از تیری صدای با صبح

 .شد ترواضح هاصدا و رفتیم اصلی خیابون سمت

 کردنمی فرار ناآشنا هایادم این دست از و کشیدنمی داد جیغ مردم

 .شدنمی کشته ولی

 !بود خالی. زدم زل خیابون سمت اون ون ماشین به

 .باشید همینجا: من

 که نشستم فرمون پشت و شدم ون وارد زدن صدام همشون و دویدم

 پرتش و پیچوندم رو دستش. گذاشت گلوم رو چاقو پشت از فردی

 .بیرون کردم

 .دادم گاز سرعت تمام با. شدن ون وارد هابچه و زدم دور

 .کنن مونپیدا ممکنه: من

 !اسلحه چقدر: پانیا

 .بود اسلحه کلی ایجعبه داخل و برگشتم

 و کن مرسانا کمک هم تو آینور. کن چک رو ون کل مرسانا: من

 وت زلفا. باشه بیرون به حواست تو پانیا. بگرد چیزی یا مدرکی دنبال

 .بشین جلو بیا هم
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 .نشست کنارم و داد تکون سری

 .هست وسیله فقط نیست مدرکی هیج:  آینور

 چی؟ خوراکی: من

 .هست غذایی مواد اینجا: مرسانا

. خوردن به کردیم شروع و کردیم باز رو سردی ساندویچ کدوم هر

 !بود گشنم چقدر

 .سرت پشت آرادل: پانیا

 فشار ور پدال. بودن موندنبال ماشینچند که کردم نگاهی آینه از

 .کردم فرار شوندست از سرعت تمام با و دادم

 .کردم پارک گوشهیک

 :کرد اشاره زلفا

 کنی؟ چیکار خوایمی حاال-

 .دونمنمی: من

 .دونینمی هیچی که توهم: آینور

 کشیدم عمیقی نفس و انداختم پایین رو سرم

 صدای. شدیم قایم ستونی هر پشت کدوم هر و شدیم ایمتروکه وارد

 .بود شده قاطی تیر صدای با نفر چند دویدن

 .شدمی پایین و باال امسینه یقفسه استرس شدت از
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 . فشردم دستم تو رو اماسلحه

 صورتش رو که ماسکی اون با قدمی چند تو که اومد مردی صدای

 .بود زده زل بهمون داشت

 .دویدن به کردیم شروع و شدیم بلند باد و برق سرعت به

 .گرفتم طرفشون رو اماسلحه و وایسادم. بود ون ماشین یک جلوتر

 کنی؟می چیکار داری: مرسانا

 :گفتم بلند داد با

 .دارم رو هواتون من ون سمت برید-

 تو کوبیدم محکم اسلحه با. اومدن سمتم به افراد اون از نفر سه

 .سرش

 :گفت وحشتناک صدای با

 .شی تسلیم بهتره-

 :زدم لب و کردم بهش نگاهی نفرت با

 .هرگز-

 شد متوقف که زدنم کرد شروع پا با یکی اون و گرفت رو دستم دوتا

 .کشید رو دستم و

 .دویدم بعد و زدن لگد به کردم شروع

 .رفتم ون سمت و نکردم ایتوجه هاشزدن صدا به
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 تپش مرسانا باالخره و بودن درگیر عجیب هایآدم اون با هابچه

 .داد گاز و نشست فرمون

 .کردم نگاهش و برگشتم تعجب با و وایساد ماشین

 .دیگه برو کنیمی چیکار: پانیا

 .افتادهنمی راه چرا لعنتی: مرسانا

 .بشید پیاده بجنبید: من

 .بریم دیوار سمت اون تونستیم هم کمک با و رفتیم ایخونه سمت

 .زدم زل کوچیکش حیاط به

 .نکنن پیدامون امیدوارم: من

 .اومد در پشت از کسی پای صدای که. شدم بلند

 .زدیم زل بهم ترس با

 .رفته فرد اون که فهمیدم و شد ساکت جا همه دقیقه چند بعد

 :کرد اشاره زلفا

 بود؟ کی-

 :گفتم اشاره زبان به نشنوه رو صدامون کسی اینکه برای

 .دونمنمی-

 .برگشتیم ترسیده و شد کوبیده در به محکم چیزی
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 .بشه باز در بود ممکن لحظه هر

 ممخود و برن درخت باالی که کردم اشاره هابچه به و باغ ته دویدیم

 .رفتم زمین زیر سمت به

 .رفتم کمد داخل سریع و کردم باز رو در

 . زدم زل بیرون به کمد در الی از

 .اومد کسی هایقدم صدای و شد باز بدی صدای با در

 .شدم قایم کمد ته سریع که اومد کمد سمت به

 .زد کنار هارولباس و برد کمد داخل رو دستش

 .رفت و شد خیالبی لحظه چند بعد و گذاشتم دهانم روی رو دستم

 .رفتم باال هاپله از و رفتم بیرون کردم پیدا اطمینان رفتنش از وقتی

 .بیان پایین که کردم اشاره هابچه به نبود کسی از خبری

 .فهمیدن رو جات که کردم فکر خداروشکر: آینور

 .بود نزدیک هووف: من

 شروع خلوت هایخیابون اون تو هم باز و رفتیم بیرون اونجااز

 .زدنقدم کردیم

 کین؟ اینا یعنی: پانیا

 شد؟ اینجوری شهر یهو چرا: مرسانا
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 .کشیدم عمیقی نفس و کردم نگاه هاآدم های جسد به

 .خوابهیک که میکنم فکر هم هنوز: من

 .کشیدم عمیقی نفس

 :کرد اشاره زلفا

 .گشنمه خیلی-

 .منم اهوم: من

 به بعد و خوردن نوبتی کدوم هر که دادم شوندست رو معدنی آب

 .رسید من

 .زدم زل خالی بطری به

 :گفتم و زدم لبخندی

 .نبودم تشنه نداره عیبی-

 که دونستمنمی و اومدمی تیر صدای کردمنگاهرو اطراف عجله با

 .هستن کجا هااون

 .زدنمی پر هم پرنده اما کردم؛می نگاه سرم پشت به گاهی از هر

 .آرادل: آینور

 .شدم مواجه المبورگینی ماشین با و برگشتم

 .بدویید: من
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 .بست بن به رسیدیم تا دویدن به کردیم شروع

 . شدیم پنهان درخت پشت

 .خدایا وای: پانیا

 .نرسیده آخر به دنیا بکشید عمیق نفس: من

 .رسیده انگار ولی: مرسانا

 .دادم سوق خیابون به رو نگاهم و گفتم ایشی

 ترس از هابچه که شد زده هوایی تیر. کرد عبور خیابون از ماشین

 .لرزیدن

 .دویدن به کردیم شروع هم باز و شدیم بلند

 نشونه و برگشتم شنمی تر نزدیک دارن که اومدمی هاماشین صدای

 .خورد ماشین الستیک به تیر و گرفتم

 .ایول: من

 :گفت زدمی نفس نفس که طور همون آینور

 .بدوییم باید کی تا-

 .دونمنمی: من

 .برج اون باال بریم بیاید: مرسانا

 :اومد سرمون پشت از مرد صدای
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 .نیست شهر این تو شما و ما غیر به کس هیچ وایسید بهتره-

 .زدیم بلندی جیغ که اومد تیر صدای و دویدیم بیشتر ناباور

 .اومدن مونسراغ نفرشون چند و شدیم برج وارد

 .رفت بیرون به و وایساد مرسانا

 روانی؟ کنیمی داری چیکار: من

 :گفت و کرد شلیک مرد پای به

 .میام منم باال برید-

 هلش. گرفت رو جلوم دیگه دار نقاب فرد یک و رفتیم باال سریع

 .برسم هابچه به که دویدم و دادم

 هرش کل در دود و بود گرفته آتیش هاییخانه. زدم زل برج بیرون به

 .بودشده پخش

 خودنمایی دیدش شدمی کجا هر از که بزرگ مانیتور یصفحه اون

 .کردمی

 اون به محکمی مشت آرنج با و زدم جیغی شد کشیده موهام پشت از

 .زدم مرد

 .  برداشت ترک عینکم و شد باز موهام

. داد فشار و گرفت رو گلوم. شدم درگیر باهاش و کشید رو دستم

  زبان به و زدم چنگ رو صورتش هامناخن با اومدنمی باال نفسم
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 .داد بهم فحشی خودش

 :کرد اشاره زلفا

 .میرم پایین من-

 .کن صبر زلفا نه: من

 .رفت و کشید رو خودش راه اهمیت بی

 .شد پخش آژیری صدای برج داخل

 .بیان مونسراغ بیشتری تعداد ممکن لحظه هر: پانیا

 .نداشتیم پناهی سر و بود شده تاریک هوا کردم نگاه بیرون به

 .بریم باید: من

 .درگیرهکه شدم آینور یمتوجه که دویدیم

 .  کشیدم و گرفتم رو دستش

 .کردم نگاه خوراکی هایوسیله به

 .میام منم برید شما: من

 .برداشتم مونهمه تعداد به رو وسایل سریع

 .زدم زل سالن دیگه جاهای به

 از سریع روبروم یصحنه دیدن با و زدم زل پایین به برج باالی از

  دویدم سرعت تمام با. انداختم راهرو تو رو وسیله و رفتم پایین هاپله
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 .زدن زل روبرو به گریه با هابچه و

 و رفتم جلو قدم چند کردم نگاه مرسانا و رنگ مشکی ماشین به

 :کردم زمزمه

 !نه -نه-

 :زد بهم لبخندی و برگشت مرسانا

 .آرا دل-

 .شد حبس امسینه تو نفس

 :گفت و خندید تلخ

 .باش همه مراقب. دار نگه سالم رو سورن و کن پیدا رو بنیامین-

 :گفت لبخند همون با و زد حلقه چشماش تو اشک

 .باش خودت مواظب-

 .بود فیلم یک مثل مرسانا با برخوردش و ماشین الستیک صدای

 .ریخت فرو چشمم یگوشه از اشکی یقطره. شد آهسته صحنه

 چته؟ نمیبینی کوری؟ هوی: مرسانا)

 .شده رد روم از قطار یک کنممی احساس فقط هیچی: من

 .بدون رو خودت حد احمق یدختره: مرسانا

 .( چاق یدختره: من
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 آهنگی همزمان و دویدم مرسانا سمت و گذاشتم دهانم رو دستم ناباور

 شد اکو سرم تو

 اومد یادم چیزی یه تازه کنم فکر

I think I left the faucet running 

 کردم ول همینجوری/کار حال در آبو شیر میکنم فکر

Now my words are filling up the tub 

 کرده پر وانو من حرفای حاال

Darling, you're just soaking in it 

 هستی ور غوطه اون در فقط تو عزیزم

Why do I always spill? 

 میکنم کاری خراب همیشه من چرا

 I feel it coming out my throat؟

 بیرون میپره گلوم از داره میکنم حس

Guess I better wash my mouth out with Soap 

 بشورم صابون با رو دهنم بهتره کنم فکر

God I wish I never spoke 

 نمیزدم حرف هیچوقت کاش خدایا
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Now I gotta wash my mouth out with Soap 

 .بشورم صابون با رو دهنم باید االن

  بودن کرده احاطه رو دورمون افراد اون تمام

 .کردم نگاه مرسانا به ناباور هایچشم با

 .شو بلند مرسانا...مر: من

 :زدم داد گریه با و زدم زل خونیش صورت به

 ...کن نگاه من به شو بلند-

 . دادنش تکون به کردم شروع 

 .زدم بلندی فریاد و گذاشتم هامزانو روی رو سرش

 مرسانا. شو بلند لطفا: من

 .کردن تقال به کردم شروع که گرفتن رو دستام پشت از

 : زدم داد بلند

 .مرسانا... نه: من

 حظهل آخرین تا و زدم زل بود افتاده ایگوشه که جونشبی جسد به

 .کردم تقال فقط

 .اومدن سمتم به گریه با دخترا و داد هلم

 .زدم زل مرسانا به و برگشتم دوباره و بود ریخته جلوم موهام
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 چیه؟ آرزوت: من)

 مبه اینکه با حتی آرادل ببینمش دیگه بار یک دارم دوست: مرسانا

 .(کرده بدی

 .سیلی بابت روز اون واسه ممنون راستی: مرسانا

 .شد اکو سرم تو هاشخنده صدای

 به و برگشتم. بودن افتاده زمین رو دخترا از کدوم هر و برگشتم

 محوطه کل تو دودی موقع همون رسوندم هابچه به رو خودم زور

 .شد پخش

 .شد بیهوش زلفا که داشتم نگه بینیم جلوی رو لباسم

 :گفتم سرفه با

 ... زلفا-

 ماکسیمای به نگاهم و شدن بیهوش دونه به دونه کدوم هر هابچه

 اون بعد و دیدم رو براقی یمردونه هایکفش که افتاد رنگ مشکی

 .رفت سیاهی چشمام و شد پیاده

 

*** 

 :شنیدم رو گنگی صدای

 .آرا دل...آرادل-
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 .دیدم سرم باال رو پانیا یقیافه و کردم باز رو چشمام

 .کرد برخورد سرش با سرم که شدم بلند سریع

 .آی..آخ: پانیا

 .ببخشید: من

 :گفتم و کردم نگاه اطراف به

 کجاست؟ اینجا-

 .دونیممی ما نظرت به: آینور

 تخت یک با داغون کمد زدم زل بود تیمارستان به شبیه که اتاقی به

 .آهنی

 .زد زل بهم گریه با زلفا

 .کردم بغلش اتفاقات آوری یاد با

 .باش آروم نیست چیزی: من

 .کشتن رو مرسانا عوضیا اون: پانیا

 . کردم کنترل رو خودم اما اومد؛ سراغم بدی بغض

 .اومد مونسراغ به پوش سیاه با فردی که شد باز در

 .زدن دستبند آینور و پانیا به

 زندانه؟ اینجا مگه کنیمی چیکار: من
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 .زد دستبند هم زلفا و من دست به و نداد جوابی

 به تعجب با برداشتیم قدم تاریکی راهروی داخل و رفتیم بیرون

 .کردممی نگاه اطراف

 .نبود معلوم هیچی که شدیم تاریکی جای وارد

 .شدن پرت وسط اون دختر تاچند و شد زوم سالن وسط نوری

 :زد داد گریه با شون یکی

 .بریم بزارید توروخدا آقا-

 .کردن التماس به کردن شروع

 :گفت آروم پوش سیاه فرد اون

 موندن زنده شهر این تو شما مثل. بینیدمی رو دخترا اون-

 .دادیم تکون سری

 جونشونبی جسم به نگاهم ناباور و بستن تیر رگبار به رو شونهمه

 .افتاد

 :گفت و زد پوزخندی

 .بینیدنمی حاال-

 .اوردن باال رو سرشون ترسیده هابچه و شدیم پرت جلو

 .بودیم اونجا ما فقط انگار نبود معلوم هیچی
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 :گفت و افتاد روش نور که اومد جلو پوش سیاه فرد اون

 سگ زیادی کردم خوب البته کشتم رو دوستتون من چیه دونیدمی-

 .بود جون

 یقهقهه که کردممی نگاهش پوکر یقیافه و نفرت با چشم یگوشه از

 .خورد میز رو چاقوی به نگاهم زد بلندی

 چاقو با حرکت یک توی و برداشتم قدم یک که گرفت رو دستم آینور

 .زد بلندی داد و کشیدم صورتش روی

 :زد فریاد

 ...می کارچی احمق یدختره-

 .بریدم هم صورتش یدیگه سمت که بود نزده رو حرفش ادامه

 .گرفت دستش دوتا هر با رو صورتش

 .دادم فشار گلوش  پا با

 .کن تمومش بسه: پانیا

 شجدا ازم زور به که شنیدمنمی هیچی و بود شده کر گوشام انگار

 .کردن

 .افتاد زمین رو عینکم که زد بهم محکمی سیلی و شد بلند

 .کرد لگد پاش زیر رو عینکم و برداشت قدم

 :کشید و گرفت رو زلفا دست
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 درسته؟ هست ضعیفه همون این-

 .انداخت پایین رو سرش زلفا

 :گفت پوزخند با

 چیه؟ اسمت-

 .نگفت چیزی زلفا

 :زد داد و کرد اخمی

 .نمیگه چیزی چرا-

 .الل: من

 :گفتم اشاره با زلفا به که زد شیطانی لبخند

 .رمز عنوان به میزنم حرف باهات اشاره با بعد به این از-

 :زد داد مرد اون که داد تکون سری

 گفتی؟ بهش چی-

 :گفت که نگفتم چیزی

 .بکشتم نکن کاری-

 :گفتم و زدم پوزخندی

 چی؟ با-

 .آرا دل: آینور
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 .هیس: من

 .گشت اشاسلحه دنبال و کرد جیبش تو دست و کرد اخمی

 :گفتم و آوردم باال رو اسلحه

 اینه؟ منظورت-

 .گرفتم نشونه سمتش به رو اسلحه که موند حرکت بی تعجب با

 .پانی کن روشن برق برو: من

 ...اما: پانیا

 .کن روشن برق میگم: من

 بی که مردی چند رو نگاهم. کرد روشنش و رفت برق پریز سمت

 .زدم زل کردنمی نگاه مرد اون و من جنگ به لذت با و خیال

 و پیپ هاشونبعضی و داشتن غریب عجیب هاینقاب شونهمه

 .کشیدنمی سیگار

 :گفت و کرد اخمی

 بندازی پایین رو اسلحه بهتره هستن زیادی هایادم اینجا بینیمی-

 .میرهمی این وگرنه

 .انداختم پایین رو اسلحه که. گرفت رو دستم ترس با زلفا

 .کردم اخمی

 هستین؟ کی هاشما: من
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 :گفت و خندید شون یکی

 .وحشی یگربه دونستن برای زوده-

 .عمته وحشی یگربه: من

 .خندیدن به کردن شروع شونهمه

 داره؟ خنده چیزی چه دقیقا االن: آینور

 .کشیدم ایکالفه هووف

 :گفت شون یکی

 .نگید بهش بهتره میگیم بهتون که چیزایی-

 کی؟ به: من

 :گفت و داد تکون سری

 .فهمیمی بعدا-

 :داد ادامه  و کرد اخمی

 .بیاری رو سورن بهتره-

 فکر من که هستن همونایی یعنی اینا کردم نگاهشون تعجب با

 کنم؟می

 هستین کی گفتم :من

 :وگفت کرد شیطانی یخنده



 

 

 WWW.98IA3.IR 80 کاربرنودهشتیاصبا طهرانی  –نمایش مرگ 

 

 

 .بیار رو سورن فهمیدن واسه زوده که گفتم-

 بدونه؟ نباید کی: پانیا

 .نگفت چیزی و زد نیشخندی

 خوای؟می چی: من

 :گفت و کرد ایخنده تک

 . بشید آشنا ما با بهتره-

 .داشتن جذابی یچهره کدوم هر و اوردن در رو هاشوننقاب

 :گفت و کرد اشاره بود نشسته نفر اولین که پسری به

 .پسرمه اصالن-

 :گفت و کرد اشاره بود جوونی پسر که دستش بغل به

 .اهورا اینم-

 :گفت و داد ادامه

 .داریم کارا خیلی باهاتون-

 چیه؟ خودت اسم چی؟ یعنی: من

 :گفت و زد لبخندی

 .شیدمی آشنا هم دیگه کسای با عمارت تو خب. فواد-

 عمارت؟: من
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 دودی هم باز و زدن صورتشون رو ماسکی و زد شیطانی لبخند

 .شد پخش محوطه داخل

 .شدم بیهوش و افتادم سرفه به

 

*** 

 

 .آرادل: پانیا

 .زدم زل اطراف به و کردم باز رو چشمام

 کجاست؟ اینجا: من

 .شیکی وسایل چه: آینور

 :گفت و کرد اشاره زلفا

 .عمارته کنم فکر-

 .کردم نگاه اطراف به تعجب با

 به کرد شروع موهام یریشه از و اومد داخل بیرون از نفر چند

 .کشیدن

 .وحشی... آی: من

 .دمز زل بود شده زده دیوار به که هاییاسلحه به و شدم سالن وارد

  ولی بود پنجاه به نزدیک حدودا که مردی به نگاهم و رفتیم پایین
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 .موند داشت جوگندمی موهای با جذاب تیغ شیش صورت

 .زد زل بهمون مرموزش چشمای با

 :گفت و زد زل بهمون فواد

 .میرنمی همه اینجا-

 .مردن هم شهر کل که همینه واسه: آینور

 دقیقا: فواد

 و کرد شلیک نگهبانی به حرکت یک طی و آورد در رو اشاسلحه

 . پاچید دیوار رو خونش

 .موند مرد رو نگاهم ناباور منم و زدن جیغی هابچه

 .بودن هم اصالن و اهورا  پسر دو اون

 :وگفت کرد ایخنده تک

 .میریدمی یارو همون مثل دیدی-

 :کرد زمزمه و زد شیطانی لبخند

 .مرسانا مثل شایدم یا-

 .کردم مشت رو دستم و کردم بهش نگاهی

 ..خوندی کور ترسیممی ازت کردی فکر اگه. عوضی: من

 :گفت و زد نیشخندی اهورا
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 میاد خوشم وحشی هایگربه از-

 ویلچر روی رو پسری که موند روش خیره نگاهم نفر یک ورود با

 .دادمی هل

 میانسال و جذاب که یارو این کنار مبل روی خودش و اومدن جلو

 جوون یک مثل ولی بود سالش پنجاه بود الیاس اسمش. نشست بود

 .بود ساله بیست

 .زدم زل روبروم فرد به ناباور

 .براهان برادرش و بنیامین کنممی معرفی: فواد

 :کردم زمزمه آروم

 .بنیامین-

 :کرد اشاره و کرد بهم خشکی نگاه

 همونان؟ اینا-

 .داد تکون سری فواد

 .کشتم رو مرسانا من آهان بودیم؟ کجا راستی: فواد

 .گفت رو اشجمله خندان و خونسرد خیلی

 :زدم نیشخندی و بردم هجوم سمتش

 .دادمی برش باید تورو صورت چاقو اون رفت یادم-
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 .بریدم رو صورتش و برداشتم رو چاقویی

 .زد بهم محکمی سیلی و شد بلند اهورا

 .بدونی خودتو حد بهتره عوضی: آینور

 .زد نیشخندی

 یخجالت شخصیت باید. خورهنمی بهش خانم این اهورا کن ولش: فواد

 .باشی داشته آرومی

 :زدم نیشخندی

 درونم شیطان با و بمونه همینجوری فکر طرز این بزاری بهتره-

 .نشی آشنا

 :گفت و خندید

 بیاری بهتره رو سورن نیست کارا این وقت فعال-

 کیه؟ سورن: بنیامین

 .پسرت احمق: کردم زمزمه دلم تو و زدم پوزخندی

 نکشتید مارو چرا اصال دلیل؟ چه به: من

 رو سورن باید فعال بگذریم. نداری خبر چیزا خیلی از تو: فواد

 .داریم کار باهم ها حاال حاال که بیاری

 چیه؟ منظورش چی؟ یعنی

 :گفت و داد تکون سمتم رو نوشیدنی
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 .برید باال بهتره حاال-

 هنگا مستقیم به و بود افتاده گود هاشچشم زیر که پسری و برگشتم

 افتاده؟ براش اتفاقی چه یعنی. زدم زل کردمی

 یک در مباه دادیم ترجیح و رفتیم هاموناتاق به خدمتکار راهنمایی با

 .باشیم اتاق

 دیدی؟ رو پسره اون: آینور

 روانیه؟ همون: پانیا

 :کرد اشاره زلفا

 بود؟ اینطوری چرا-

 .زدمی حرف رئیس درمورد یکی با داشت شنیدم: من

 رئیس؟: پانیا

 معلوم صورتش ولی دیدم رو نفر یک شدیم بیهوش که وقتی اره: من

 .باشه اون رئیس کنم فکر. بودمعلوم کفشاش فقط نبود

 چی؟ بنیامین کنی؟ چیکار رو سورن میخوای: آینور

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 .دونمنمی-

 پیری خانم که خدمتکار زدم زل عمارت اطراف به و رفتم بیرون

 :گفت و اومد سمتم بود
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 کنم؟ کمکت تونممی-

 چیه؟ شما اسم ندارم خاصی کار نه: من

 :گفت و زد لبخندی

 .حلما خاله میگن بهم-

 بود؟ کی پسره اون راستی قشنگی اسم چه: من

 کدوم؟: حلما

 .دیگه بود ویلچر رو که همونی: من

 براهان؟ آقا: حلما

 اومده؟ سرش بالئی چه اهوم: من

 .دارن میسوفونیا بیماری و شده وارد بهشون شک مریضن آقا: حلما

 چی؟: من

 .هستش اعصابشون رو و میده ازارشون چیز همه میسوفونیا: حلما

 .عجب کردم نگاه تعجب با

 مرموزش هایچشم با و گرفت رو جلوم الیاس که شدم سالن وارد

 .کرد نگاهم

 !ِاته؟چه: من

 :گفت و زد نیشخندی
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 !تویی جدید پرستار-

 میگه؟ داره داستان کردم، نگاهش تعجب با

 هوم؟: من

 :گفت و کرد اشاره باال به

 جدید پرستار. دادن استعفا هم پرستاریها نیست، خوب حالش براهان-

 !تویی

 :گفتم که رفت و کشید رو راهش

 چیه؟ الماس یقضیه-

 :گفت و وایساد جاش سر

 .کنممی تعریف برات بعدا  -

 !بود مرسانا کاش خبره؟ چه جااین نیست معلوم! روزگار هی

 .شدم روروبه بنیامین با که برم خواستممی اتاق داخل و برگشتم

. دونستممی جانا مرگ مقصر رو بنیامین. زدم پسش خشم با

 یچشم دو من اما کنن کارچی سورن با میخوان که دونستمنمی

 .هستم مواظبش

 رنگ مشکی در به و رفتم سالن انتهای. نبودن پسرها اون و فواد

 در سر چیزهمه از خواستممی که بودم آدمی من متأسفانه. زدم زل

 !فضولم من بگم ترراحت بیارم،
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 روشروبه دیوار به که کردم نگاهش در الی از و کردم باز رو در

 .داشت ترسناکی و تاریک اتاق و بود زده زل

 :گفت و داد بهم رو داروهایی حلما و شدم اتاق وارد

 .بدید بهشون باید که داروهایی اینها! باشید شونمواظب لطفا  -

 پوف. کردم بهش نگاهی و برگشتم. رفت که دادم تکون سری

 :گفتم و کشیدم ایکالفه

 اضافه که هم تو سورن، از این مرسانا، از این. داشتیم کم رو همین-

 .شدی

 و کشیدم روش رو پتو بعد و دادم بهش آب لیوان یک با رو قرص

 .بود زده زل  سقف   به کشید، دراز

 !ببند بزنی؟ زل باال به وزغ مثل خوایمی صبح تا! هوی: من

 .بست و کشیدم هاشچشم روی رو دستم

 و مردونه صورت ،بود ایقهوه هاشچشم و بود دار حالت موهاش

 .بود حالبی البته که داشت خشنی

 .کردم پرت اتاقم داخل رو خودم و رفتم بیرون اتاقش از

 تهنشس میزش پشت الیاس. زدم زل باز نیمه در به و رفتم باال یطبقه

 !بشین:  کرد اشاره و زد سیگارش به عمیقی پک و بود

 .کردم نگاهش منتظر و نشستم
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 .کنممی کمک بهت من: الیاس

 کمک؟: من

 :گفت و دوخت بهم رو نگاهش

. داریم باهات جااین تریمهم هایکار ولی متأسفم دوستت بابت-

 !میاری رو سورن بعد و براهان از نگهداری توظیفه

 داره؟ بچه که نگفتید بهش چرا: من

 .زد نیشخندی

 برای وقت که قدریاون سرگرمه، زیادی دخترهای با اون: الیاس

 .بری الماس دنبال باید سورن بعد گفتم،می داشتم! نداره چیزها این

 الماس؟: من

 رو الماس باید من اون از قبل ولی میخواد رو الماس فواد: الیاس

 .باشم داشته

 کجاست؟ الماس:  گفتم و کردم نگاهش تعجب با

 !لندن یموزه موزه، داخل: الیاس

 چی؟ هامدوست پس:  گفتم و کردم اخمی

 اطمینان بهت من اما میکنن کمک بهت راه این تو هم اونها: الیاس

 .دارم

 .شناسینمی رو من تو: من
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 .انداخت معناداری نگاه

 .شناسممی خودت از بهتر رو تو من: الیاس

! مخه رو زیادی بودنت ساده عینک و تیپ این: گفت و کرد براندازم

 مینبنیا به باشه یادت و باشه جوریاین نباید تو مثل قوی دختر یک

 !نمیگی چیزی

 .شدم بلند و زدم شیطانی لبخند

 کنم؟ باید کارچی حاال خب، خیلی: من

 .میاری رو سورن روز چند بعد و براهان از مراقبت :الیاس

 بریم؟ میذاری کی: من

 . پاکسازی پایان و آوردی رو الماس وقتی: الیاس

 . رفتم بیرون و کردم اخمی

 .رفتم دخترها پیش

 کنی؟ چیکار خوایمی: آینور

 .سرم تو زدم عصبی

 !خدا ای الماس، سورن،: من

 !چیه؟ منظورت: پانیا

 شخصی خدمتکار که برم من بیاریم، براشون الماس یک باید: من

 .شدم روانی این
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 .بود زده زل پنجره به من به پشت و شدم اتاقش وارد

 و نمیکنه حرکتی هیچ بودم شنیده. انداختم اطراف به نگاهی

  افتاده؟ شواسه اتفاقی چه ولی. نمیده نشون العملیعکس

 سمت  خورد، که یکمی و کردم دهنش نزدیک رو آب لیوان

 .کردم بازش و برداشتم رو دفتری و رفتم شکتابخونه

 برای. زدمی قدم داشت مشکی هایچشم و ایقهوه موهای با دختری

 و اومدمی شاپ کافی داخل همیشه! شدم عاشقش و دیدمش باراولین

 تلخی یقهوه عادتش طبق و میخوره؟ چیزی چه که پرسیدممی ازش

 .دادمی سفارش رو

 ...و دوستش با گاهی و اومدمی تنها گاهی

 !ببخشید خانم: حلما

 .گذاشتم میز روی رو دفتر و آوردم باال رو سرم

 بله؟: من

 !بدید رو آقا هایدارو لطفا  : حلما

 .دادم بهش رو داروهاش و دادم تکون سری

 . بود زده زل روروبه به حرکتبی و کردم بهش نگاهی

 درمورد بیشتر بودم مشتاق خیلی. کردم قایمش و برداشتم رو دفتر

 !بدونم براهان یارو این
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 پایی زیر. افتاد من به نگاهش و شد وارد مشکی پا تا سر دختر یک

 :گفت و زد نیشخندی و انداخت

 !جون دختر باشه خودت به حواست-

 !اومدم عشقم:  گفت و رفت الیاس سمت و شدم بلند عصبی

 دختر؟ این با پیرمرد یارو این

 کنی؟می کارچی جااین آنا: الیاس

 !بود خوشتیپی خیلی مرد یک گیرم،می پس رو حرفم نه

 یمتصم و بود شده تاریک هوا. شدم اتاقم وارد اونها به اهمیتبی

 رو هامچشم. افتادم مرسانا یاد بعد و کشیدم دراز. بخوابم که گرفتم

 به کردم شروع و کردم باز رو دفتر کشیدم، عمیقی نفس و بستم

 .خوندن

 شعر یک رویشروبه گاهی و بودم شده صمیمی دخترک با نم -نم

 آن بدون او و کردممی آماده را تلخش یقهوه و گذاشتممی عاشقانه

 و زود خیلی !بودم شده عاشق من. رفتمی بزند، قهوه به لب که

 .او با آشنایی بدون

 رفت،می و گذاشتمی سرد را قهوه و آمدمی کافه به سال یک حدود

 در به خیره و کردم صبر هرچه. نیامد دیگر روز یک که این تا

 .ماندم

 چیه؟ اون آرا دل: آینور
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 .بستم رو دفتر و کردم بهش نگاهی

 .کردم پیدا کتابخونه از دونمنمی: گفتم و زدم زل سقف به

 !آرادل میگم: آینور

 هوم؟: من

 بیاری؟ رو سورن باید نظرت به فردا: آینور

 ...هی دونمنمی: من

 !بخیر شبت خوابیدم، من: آینور

 !آینور میگم: من

 هوم؟: آینور

 چیه؟ آرزوت: من

 و ببینم رو بابام و مامان بتونم:  گفت و کرد نگاهی و برگشت

 .بشه عوض چیزهمه

 .گفتم ای«بخیر شب» و زدم لبخندی

 .برد خوابم کم -کم و بستم رو هامچشم

 

*** 

  رو موهام و شستم رو صورتم دست. شدم بلند و کشیدم ایخمیازه
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 .باشم عینک بدون که بودم مجبور و بود شکسته عینکم.بستم

 .رفتم روانی یارو اون اتاق سمت هم خودم و کردم بیدار رو دخترها

 .بود زده زل کتابخونه به و بود نشسته

 .کنه عوض رو لباسش که کردم کمکش و نشستم روشروبه

 .بردمش پایین یطبقه و نشوندمش ویلچر رو

 !بخیر صبح: من

 .نشستن کنارم و اومدن هم دخترا و کردن بهم نگاهی الیاس و بنیامین

 .خندیدن به کرد شروع هادیوونه مثل و کرد بهم نگاهی بنیامین

 !خلی معلومه گیرم،نمی دل به: گفتم و کردم نگاهش خیالبی

 !رو دهنت ببند: الیاس

 !بری سورن دنبال بهتره:  گفت الیاس که نگفت چیزی بنیامین

 منم الدنب باز و کشتنمی و هاآدم داشتن افرادشون هنوز بیرون اون

 .بودن

 !تونمنمی: من

 چرا؟: بنیامین

 !دیگه بگو:  کرد اشاره زلفا که زدم زل دخترها به دودلی با

 .دنبالمن آدم سری یک بیرون اون خب: من
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 کی؟: الیاس

 .خب: من

 !بگو زودتر جمالت، به :الیاس

 .بودم افتاده دیوونه آدم یک گیر چون کردم فرار عروسی از من: من

 !یاروئه؟ این منظورت:  گفت و زد نیشخندی

 زل بهم حالبی و زخمی صورت با که دیدم رو رادین و برگشتم

 .زده

 !بمیره بهتره پس خب: الیاس

 .زدم زل رومروبه یصحنه به بهت با و آورد در رو شاسلحه

 مرد،می نباید اما بودم؛ متنفر ازش دارم قبول آره آره،... رادین

 !بمیره خواستمنمی

 !کشتیش: آینور

 .رفت دنبالش به هم پانیا و رفت باال گریه با زلفا

 .بود دردسر باعث: الیاس

 :گفت و کرد روشن رو سیگارش خیالبی

 .میاری رو سورن و میری بادیگاردها با-

 . بردنشمی بیرون سالن از داشتن که موند رادین جسد رو نگاهم
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 :گفت و وایساد جلوم بنیامین

 .خودته نفع به اینجوری! بشه خوب داداشم حال زودتر بهتره-

 .زدم نیشخندی و زدم زل رفتنش به

 بیرون به نگاهی. نشستم داخل و رفتم ماشین سمت هابادیگارد با

 .بودن بسته رگبار به رو همه پوش سیاه افراد و نگهبانها که کردم

 .کنم کاری تونستمنمی من و مردنمی هاآدم هامچشم جلوی

 کجاست؟ آدرس: گفت و کرد نگاهی نگهبان

 باال. کرد پارک کلویی  خانم یخونه در دم و دادم بهش رو آدرس

 نگاه رو اطراف تعجب با شد باز در که زدم رو در زنگ و رفتم

 .کردم

 !کلویی خانم: من

 .دادم گوش اومدمی که آرومی صدای به تعجب با

 !آرادل-

 نگاهم گریه با که سورن به کردم، باز رو اتاق در و رفتم جلوتر

 .زدم زل کردمی

 !سورن: من

 .زد صدا رو اسمم گریه با که کردم بغلش محکم

 کجااست؟ کلویی خانم: من



 

 

 WWW.98IA3.IR 97 کاربرنودهشتیاصبا طهرانی  –نمایش مرگ 

 

 

 .گردممیبر من! باش جاهمین:  گفتم که شد شدیدتر شگریه

 در نفس و رفتم جلوتر. دیدم رو رنگی قرمز یلکه و رفتم بیرون

 .شد حبس مسینه

 .بود شده پخش خون و بود افتاده رمین رو جونشبی جسم

 و رفتم ماشین سمت به و کردم بغل رو سورن دویدم کرده بغض

 .شدیم سوار

 .افتاد راه و کرد نگاهی نگهبان

 میریم؟ کجا: سورن

 !احمقته بابای اون که جایی عمارت،: من

 :گفت و کرد نگاهم تعجب با

 کردی؟ پیداش! چی؟-

! بریم بزن پس:  گفت و کرد بغلم خوشحالی با که دادم تکون سری

 .مننه و مادر نه میکنم معرفیت زنم عنوان به جااون

 که شدیم پیاده. کرد پارک پارکینگ داخل رو ماشین کردم اخمی

 !دارم هیجان خیلی: گفت

 !باحاله چقدر:  گفت و دوید باغ داخل که کردم نگاهش خیالبی

 !باش خوبی یبچه سورن،: من

  و افتاد سورن به نگاهش حلما. کشید و گرفت رو دستم خیالبی
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 .زد لبخندی

 الم،س:  زد داد لبخند با سورن که افتاد سورن و من به شوننگاه همه

 !مآینده همسر آرادل هم این! سورنه من اسم

 :کرد اشاره ابرو با

 کدومه؟ بابا-

 .موند خیره روش نگاهش که کردم اشاره بنیامین به

 الیاس و کردمی نگاه سورن و من به خیره دست به سیگار بنیامین

 .بود زده کجی لبخند

 .کشیدم پوفی کالفه و نشستم

 بمونیم؟ اینجا میشه همسرم! باحاله خیلی جااین: سورن

 :گفت که کردم بهش اخمی

 نی؟نمیک معرفی رو اینها! دیگه نکن جوریاین رو تقیافه آرا دل-

 .داد تکون صورتش جلوی رو دستش و رفت براهان سمت به

 ریختیه؟ این چرا:  سورن

 .نیستی خوب بچه تربیت تو که این مثل: گفت و کرد نگاهم الیاس

 !نداره ربطی شما به: من

 پسرته؟ این: بنیامین

  از مامانمه، آره:  گفت و زد زل بنیامین به و نشست کنارم سورن
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 .کشیده زحمت برام بیشتر واقعی مادر و پدر یک

:  گفت و کرد نگاه سورن به مرموز و ترسناک هایچشم با الیاس

 کنم؟ تیکه -تیکه رو زبونت داری دوست

 بزنید؟ حرف لطفا   آدم مثل میشه:  گفتم که بغلم پرید سورن

 و بود کرده کج کمی رو سرش که کردم نگاه براهان به و برگشتم

 .کردمی نگاه بهم

 دوباره و شدهچی فهمیدم تازه بعد لحظه  اما زدم زل سورن به

 .برگشتم

 .روانیم اون جای به من کردم احساس و بود زده زل روروبه به

 . زدم توهم هوف

 کو؟ مرسانا! راستی: سورن

 .کردن بهمون نگاهی معنادار که زدیم زل ناراحتی با همدیگه به

 !نیست مهم رفته، دور جای یک: من

 :گفتم  که کرد بغل رو خرسش سورن

 آوردی؟ رو این باز-

 چیه؟ خرسه این با مشکلت دقیقا   تو: آینور

 .دونمنمی زدم، زل خرس به

 .کردم آماده رو سورن اتاق: حلما
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 :گفتم و کردم بهش نگاهی

 .بخوابه خودم پیش میدم ترجیح! مرسی نه-

 :گفتم و برگشتم

 !کن بازی یکم برو بدو-

 .رفت و دوید

 .زدم زل بنیامین و الیاس به

 !لطفا   نکنید خطرناک کارهای بچه این جلوی: من

 :گفت الیاس و دادن تکون سری

 !باشید آماده فردا پس مهمونی برای-

 .کشیدم و گرفتم رو   دخترها دست و دادم تکون سری

 !وای وای، وای،: من

 :کرد اشاره زلفا

 شده؟چی-

 .کلویی: من

 چی؟ کلویی خانم: پانیا

 !بود خونه تو جسدش مرده،: من

 :گفت آینور و کردن نگاهم ترس با
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 چی؟ پس سورن... سورن-

 .بپرسم ازش شدرباره بعدا   باید بود، خوب حالش و بود اتاق تو: من

 یک. انداختم آینه در  خودم به نگاهی غمگین که دادن تکون سری

 جینگول هایلباس از نه و بودم آرایش اهل نه دیدم، رو ساده دختر

 . اومدمی خوشم مینگولی

 ! وحشتناکه بشم، هیوال به تبدیل بخوان که کن فرض حاال

 :گفت و شد نزدیکم. افتاد بود الیاس با که دختری همون آنا به نگاهم

 !اومدی خوش اما نیستم؛ خوشحال دیدنت از! سعادتی چه آرادل-

 :گفتم و کردم اخمی

 جنابعالی؟-

 .شناسممی خوب رو تو من اما شناسینمی رو من تو: آنا

 .رفت و زد چشمکی

 !روانی یدختره

 شروع رو داستان یادامه و کردم باز رو دفتر و رفتم تراس داخل

 :خوندن به کردم

 کردم صبر ماه یک هفته، یک روز، یک نیامد، دیگه دختر اون-

 میز اون برای و بود شده پرت حواسم شبی چند! بود فایدهبی ولی

  شروع. کردممی نگاه اشخالی صندلی به و ریختممی تلخ یقهوه
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 از. بودم وایساده اشخانه دم. کنم پیداش تونستم وجو،پرس به کردم

 ماشین از پسری موقع همون و رفت ماشینی سمت و آمد بیرون خانه

 .کردن بغل را همدیگر و شد پیاده

 خونی؟می چی: سورن

 اومدم بیرون ناراحتی حال حس از. بود مونده خیره صفحه رو نگاهم

 :گفتم و

 !هیچی-

 :گفت و نشست کنارم

 نه؟ مگه مرده مرسانا-

 .نمرده! نه: من

 :گفتم و کردم اشاره قلبمم به که کرد نگاه بهم

 !اینجااست جاش همیشه-

 .زد لبخندی

 افتاد؟ خونه تو اتفاقی چه: من

 نباید که گفت و بست رو اتاق در و اومد عجله با کلویی خانم: سورن

 .اومد تیری صدای اون بعد و بیرون بیام

 .انداختم پایین رو سرم غمگین

 !بخواب کنی، استراحت بهتره: من
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 .پرید تخت رو و گفت ای«باشه»

 تخت رو کردم کمکش. بود ویلچر رو که رفتم براهان اتاق داخل

 .کردم خاموش رو خواب چراغ و بکشه دراز

 .شد تکرار برام بنیامین هایحرف و انداختم بهش نگاهی

 گردیم؟می بر زنده هم ما آزادیم، هم ما بشه خوب حالش اگه یعنی

 .زدم شیطونی لبخند و رفتم بیرون خوشحال

 پیش خوبی به قطعا   بدم، انجام رو کاری یک بخوام منم من که اگه

 !میره

 خیلی مرد یک کردم؛ نگاه دور از الیاس به و نشستم خستگی با

 برگشت. کردمی صحبت باهات همیشه نگاهش با! مرموز و عجیب

 . شدم چشم تو چشم باهاش که

 . ودب درگیر خیلی ذهنم و افکارم گذشت،می که هاییشب این تو

 جلوی رو ویلچر و کردم بلندش. رفتم براهان اتاق داخل و شدم بلند

 .کردم تنظیم آینه

 که کردم نگاهش آینه از کردم شونه رو دارش حالت و لخت موهای

 .کردمی نگاه کج لبخند با

 . زده زل روروبه به دیدم که زدم پلک تعجب با

 هاآدم این شهمه بود، توهم چرا ولی! باشم زده توهم من نداره امکان

  نگاهی و کردم عوض رو لباسش. کنن روانی رو من خواستنمی
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 .نشستم روشروبه و کردم بهش

 !بشه خوبه حالت باید: من

 .نزد هم پلک حتی اون ولی

 !برم هامدوست با من تا بشه خوب حالت باید ببین: من

 !نداشت ایفایده من هایصحبت. کشیدم پوفی

 .جوریه یه اتاقت هوای و حال: من

 . شد اتاق وارد نور که زدم کنار رو پنجره

 . بره حمام داخل که و کردم کمکش

 حال چقدر. دادن ماساژ رو سرش کردم شروع و زدم رو شامپو

 مراعات چون! حیف اما اش؛کله تو بزنم گردنی پس یک دادمی

 .کردم  رو حالش

 . سپردم اون یعهده به رو کارها یبقیه و بیاد که خواستم بنیامین از

 و کردم روشن رو سشوار   اومدن، بیرون که وقتی ساعت نیم بعد

 .بردمش پایین موهاش، کردن خشک بعد

 نیاوردی؟ سرش که مال بال: بنیامین

 :زدم نیشخندی

 .نبردم ارث به رو بودن قاتل شما مثل! خیر-

 :گفتم و کردم نگاه دخترها به



 

 

 WWW.98IA3.IR 105 کاربرنودهشتیاصبا طهرانی  –نمایش مرگ 

 

 

 کجااست؟ آینور-

 .رفتم و شدم بلند که کردن اشاره بیرون به

 .زد بهم لبخندی که نشستم کنارش. بود نشسته هاچمن رو ایگوشه 

 شده؟چی: من

 :گفت و زد لبخندی

 .مخسته-

 رو  خستگی اصال   میشه مگه! نیست توصیف قابل هم خستگی

 کرد؟ توصیف

 انتها در شده، خسته بودن ایستاده از که کوهی مثل گفت میشه مثال  

 کشت؟ سنگین ریزش یه با رو خودش

 پشت از رو خودش که دیوونه اون مثل م،خسته بگم میتونم مثال  

 من چون   بگم نمیتونم! نه کرد؟ آویز حلقه آسایشگاه اتاق پنجره

 هب هم دیوونه بود، خسته خودش اندازه به کوه م،خسته خودم اندازه

 .خودش اندازه

 .تو درد نه من، درد نه! نیست توصیف قابل هیچی

 اما ایم،خسته بگیم هم به صبح تا کنیم، نگاه هم هایچشم تو میتونیم

 .بکنیم نمیتونیم حسش

 .کردم نگاهش غمگین
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 خوبه؟ حالت! هی: من

 :گفت خنده با و داد تکون سری

 !عالی-

 ...آینور: من

 :گفتم که کرد بهم نگاهی

 .کنممی اینجا از رفتن بیرون برای رو تالشم تمام من-

 هستن قاتل هاشونآدم تمام اینجا! بنداز اطرافت به نگاه یک: آینور

 .آرادل

 .بودم موافق رو این آره

 اون یادامه دادم ترجیح و رفتم اتاقم .رفتیم داخل و گرفتم رو دستش

 .بخونم رو کتاب

 :کردم باز رو دفتر و نشستم

 ...لعنتی... لعنتی. کردم ناتوانی احساس لحظه یک برای-

 و داغونه حالش چقدر نویسنده فرد کردم حس که بود داستان اینجای

 :دادم ادامه دوباره

 و دریا به زدم رو دلم روز یک ولی نیاوردم دستبه رو دختر اون-

 نزدیک که کرد بهم نگاهی. دید رو من او و کردم نگاهش دور از

 :گفتم و شدم
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 چطوره؟ حالت-

 :گفتم که نداد جوابی

 .بگم بهت خواستممی که وقته خیلی راستش-

 :گفت یهو

 هبهتر! میکنم ازدواج دارم االن من ببین! نیستی من رویاهای مرد تو-

 . بری

 :گفت و انداخت سرتاپام به نگاهی

 .هستی معمولی خیلی تو اما میخوام قدرتمند مرد یک من-

 بعد. شدم دورتر و دورتر اونجا از. دویدم و کردم مشت رو دستم

 قدرتمند، مرد یک خودش قول به. کنم تغییر گرفتم تصمیم وقت چند

 ...بد مرد یک

 !آرادل: سورن

 !بخونم من گذاشت اگه. بستم رو هامچشم عصبی

 چیه؟: من

 .بگم بنیامین به برم: سورن

 !نمیگی که بده قول! نکن خراب رو امنقشه  اِ  نه،: من

 :گفت و داد تکون سری
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 .قول باشه-

 .کرد لمس رو انگشتم و گرفتم سمتش رو کوچیکم انگشت

 !میاد خوشش ازت خیلی خرسم: سورن

 .زدم زل خرسش به برگشتم

 !استمسخره: من

 و اومد تیری صدای. رفتم بیرون و شدم بلند که رفت ایغره چشم

 .کردم نگاه رو بیرون پنجره از و دویدم زده وحشت

 نگاه زده وحشت بود، افتاده زمین خونی صورت با مردی یک

 و دویدم سریع. زد زل بهم و آورد باال رو سرش الیاس که کردممی

 .کشیدم عمیقی نفس و کردم قفل رو در. رفتم اتاقم داخل

 .باشم شده خراب این تو نمیخوام من. زدم چنگ رو موهام کالفه

 !تونهمه به لعنت: من

 :گفت سرم پشت از الیاس که رفتم بیرون آهسته

 !موبایلت بیا،-

 یشماره که گرفتم ازش موبایل. کردم بهش نگاهی و برگشتم

 .دیدم رو ساالری

 و بود ونا کننده تهیه ساختممی که فیلمی و کردممی کار اون برای

 .بود رئیسم جورایی یک کرد، شغل این وارد رو من که بود خودش
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 .هافضول کردن،می نگاهم چشمی زیر الیاس و بنیامین

 .الو: ساالری

 خوبید؟ سالم: من

 :گفت داد با

  هستی؟ گوری کدوم-

 !ندارید خبر شهر پاکسازی از کهاین مثل: من

 .نداشت خبر اوضاع از و بود دیگه شهر یک خودش آخه

 :زد بلندی داد

 ساختی؟ رو فیلم شد؟ چی حاال بیا. بدم وقت بهت سال یک گفتی بهم-

 خوای؟می وقت ازم چندساله میدونی

 :گفتم و انداختم پایین رو سرم

 ...ولی متأسفم من-

 !اخراجی نداره، ولی: ساالری

 :کردم زمزمه ناباور

 ...هنوز من! کنید صبر نه -نه چی؟-

 !اخراجی آرا،دل تمومه دیگه وقتت: ساالری

 .پریشون افکار با موندم من و کرد قطع خداحافظی بدون
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 بود؟ کی: پانیا

 :کردم زمزمه و نشستم

 .رئیسم-

 گفت؟ چی خب: آینور

 نگفتی؟ بهش که رو اینجا ماجرای: الیاس

 .نه: من

 :داد ادامه و کرد ریز رو هاشچشم

 شدی؟ ناراحت که گفت چی-

 :گفتم و زدم لبخندی

 .نیستم ،ناراحتنه-

 :گفت و کرد اشاره زلفا

 چی؟ پس-

 !شدم اخراج: من

 :گفتم که کرد نگاهم تعجب با زلفا

 !مونهمه سر فدای نداره، عیبی-

 .آوردی دستبه سختی با رو شغل این اما: پانیا

 !خیالبی !بابا کن ولش. دادم دستش از هم آسونی به و: من
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 .نزدم حرفی هیچ رفتم، براهان پیش و رفتم باال

 .کردم نگاهش و نشستم جلوش

 !وزغی چشم بابا بزن پلک: من

 ولی بازی، دلقک به کردم شروع که ندادم نشون العملیعکس هیچ

 .بود زده زل روروبه به خونسرد و جدی خیلی

 .زدم زل دیوار به و برگشتم

 کنی؟می نگاهش تو داره چی دیوار آخه: من

 .میشم باخبر چیز همه از که آخرش. رفتم بیرون اهمیتبی

 

*** 

 

 .بودم آرایشگر منتظر بودم نشسته و رسید فرا مهمونی روز

 .کرد اشاره لبخند با و کرد بهم نگاهی زلفا شد، اتاق وارد

 .بشی ترخوشگل کنی تغییر کنم فکر-

 !کنم تغییر نمیخوام من ولی: من

 .کرد اشاره

 .میشن افراد تغییر باعث هاآدم اوقات گاهی-
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 :گفت و کرد باز رو موهام آرایشگر که غمگینی لبخند

 .بدم انجام گفتن بهم آقا رو هاتونکار! هستش لیلی اسمم-

 .باشه: من

 .کردنم آرایش به کرد شروع بخواد، نظری ازم کهاین بدون

 :گفت و زد بهم لبخندی! بودم متنفر تغییر این از

 !کن نگاه شدی، چی بودی چی-

 . کردم نگاه خودم به آینه تو

 .داشتم هم چتری خورده چندتا و بود ریخته جلوم لختم موهای

 رارق همه دید تو لبم تیرگی و کردمی خودنمایی بدجور هامچشم خط

 .بود گرفته

 .نبود ریمل به نیاز و بود بلند هاممژه

 :گفت که کردم نگاهش کالفه و شدم بلند

 !بپوش رو لباست بیا حاال-

 یک. پوشیدمش بدبختی با  داشت، نگه جلوم رو رنگی مشکی لباس

 . بود تور بعد به پایین و بود مخملی باالش که مشکی لباس

 .نپوشیدم تاحاال هالباس این از: من

 :گفت و زد لبخندی
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 !شدی خوشگل خیلی ولی-

 بودن پوشیده مشکی هم هااون. شدن وارد مجلسی لباسهای با دخترها

 .داشتن زیبایی و ملیح آرایش و

 :کرد اشاره زلفا که کردن نگاه بهم تعجب با

 !شدی محشر-

 !شدی خوشگل واقعا  ! واو: آینور

 :گفت لیلی که برم بیرون میخواستم کردم، اخمی

 !برید بیرون نباید بشه شروع مهمونی وقتی تا-

 اینجااست؟ مهمونی مگه: من

 .دادن دستور آقا اما نه،: لیلی

 وارد رنگی مشکی شلوار کت با سورن که نشستم تخت رو کالفه

 .اومد لبم رو لبخندی شد،

 !تیپخوش به -به: من

 !شدی خوشگل عجب آرادل: سورن

 .ایش: من

 کنیم؟ کارچی خب: پانیا

 !باشه حواستون اطرافتون و دور به هابچه: من
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 .کردیم صبر ساعت چند و دادن تکون سری

 :کردم باز رو دفتر جاش به ولی بودم گشنه خیلی

 و گرفتم رو قطعی تصمیم دیگه حاال. رفتم باند داخل چندسال بعد

 مرفت جلو بود، پیچیده جاهمه فریادش و داد صدای. دزدیدم را دختر

 .نگفت چیزی من دیدن با و

 .بود شده ترپخته حاال بود، اشخونه خانم دیگه حاال

   چرا؟ : زد لب گریه با

 . دارم دوست هم هنوز چون: گفتم و زدم نیشخندی

 .کردم باز رو دستاش و شدم نزدیکش

 :گفتم که کرد نگاهم تعجب با

 ...برو پس دارمنمی نگهت اجبار به. برو-

 .دوید و چرخوند صورتم رو ناباور رو نگاهش

 ...راحت و آسون خیلی رفت اون. شد دورتر دورتر

 .آرادل بیا: آینور

 :گفت و زد لبخندی بادیدنمون حلما که رفتیم بیرون و شدم بلند

  رفتن بنیامین و الیاس آقا-

 براهان؟ با: من
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 :داد ادامه و تکون سری

 .میرین هابادیگارد با شما-

 . شدیم ماشین سوار و دادیم تکون سری

 .زدم زل بیرون به

 :خندید و کرد نگاهم آینور

 !باش خودت مواظب-

 .زد لبخندی که دادم تکون سری

 .زمین نخورم تا گرفتم رو لباسم و رفتیم بیرون

 پوشیده مشکی هایلباس هامهمون یهمه. موند عمارت رو نگاهم

 .بود رنگ این تم پس بودن،

. زدم زل لباسم به و کردم آویزون رو کتم. رفتیم باال و شدیم وارد

 .بود قشنگ

 :گفت و کرد نگاهم سورن

 .میرم پایین من-

 بری؟ باهاش میشه! زلفا: من

 .داد تکون سری و زد لبخندی

 نمیای؟: پانیا
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 .میام هم من! برید: من

 .رفتن و گفت ای«باشه»

 .زدم لبخندی غمگین و کردم نگاه خودم به

 :زدم لب و کردم باز در

 !آرادل اومدی خوش هاقاتل جمع به-

 دبو شده گذاشته کالسیکی آهنگ. کردم نگاه همه به هاپله باالی از

 .بودن دونفره رقصیدن درحال همه که

 ونا الیاس، کنار. بودن پوشیده شلوار کت شونهمه که دیدم رو بقیه

 .پسرهاش از دوتا با بود خر فواد

 .دمکر حس روم رو هاغریبه یخیره نگاه که رفتم پایین هاپله از

 .زدن بهم لبخندی که برداشتم قدم شونسمت احتیاط با

 :گفت بنیامین که نشستم

 !اومدی بیرون ترسناک حالت از خوبه-

 که زد کمرنگی لبخند. شدم چشم تو چشم الیاس با که کردم اخمی

 .بود چی برای دونمنمی

 .شدم روروبه براهان که برگشتم

 !خدا ای زدم توهم باز

 .امهگشنه: من
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 !کن تحمل دقیقه دو: آینور

 وم روبه زهرمار کوفت عالمه یک و بیان که کرد اشاره الیاس

 .گذاشتن

 .کردن نگاهم تعجب با که خوردن به کردم شروع

 :گفتم پر دهن با

 هوم؟-

 .کرد اذیتم فواد یخیره نگاه که نگفتن چیزی

 اته؟چه: من

 :گفت و کرد اخمی

 گفتم؟ بهت مگه چیزی-

 :گفت سورن که رفتم ایغره چشم

 !آرادل-

 :گفت و کرد اشاره دختری به که کردم نگاهش منتظر

 گیری؟می برام رو اون-

 .زدیم بهم لبخندی و شدیم چشم تو چشم که زدم زل دختر به برگشتم

 !هیس: من

 :گفتم اخم با که کشید رو موهام
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 !نکن شروع باز-

 .خندید ریز -ریز بنیامین که زد شیطونی لبخند

 :گفت اشاره زبان به پانیا

 . نیومده رئیسه گفتن-

 .شد کشیده جذاب پسری به نگاهم که دادم تکون سری

 .کشید سر رو لیوان و داد تکون برام دستی

 :گفتم لب زیر که دادم تکون سری

 کیه؟ اون-

 .خوادمی رو الماس که  همونی: الیاس

 .آهان: من

   و انداختم پایی زیر آنا به موقع همون و رفتم بار سمت و شدم بلند

 . زدم پوزخندی

 !کن جمع رو حواست-

 .کرد نگاهم تعجب با و شد بلند

 .دادم ادامه راهم به و زدم نیشخندی

 بنیامین با سورن. میشه چی ببینم بودم منتظر و کردممی نگاه همه به

  هردوتایی و کرد اشاره دختری با بنیامین. بود شده صمیمی زیادی

 



 

 

 WWW.98IA3.IR 119 کاربرنودهشتیاصبا طهرانی  –نمایش مرگ 

 

 

 .خنده زیر زدن

 .کشیدم سر رو نوشیدنیم و زدم نیشخندی

 الیاس مردم؟ من مگه! کنه خودش مثل هم بچه اون بتونه اگه عمرا  

 !بگم بهت چیزایی یک الماس درمورد باید بعدا  :  گفت و اومد کنارم

 چی؟: من

 .تونمنمی االن: الیاس

 .باشه: من

 رقص؟ میای: گفت و کرد اشاره که کردم اطراف به نگاهی

 . کردم نگاهش تعجب با

 .برقصی اونها با تونیمی خب دختر، همه این: من

 !بیا:  گفت و گرفت رو دستم

 .شد خاموش هاچراغ و رفتیم وسط

 .گذاشت کمرم روی رو دستش. خورد گره براقش نگاه تو نگاهم

 بود؟ چی پسره اون اسم: من

 .دیاکو: الیاس

 آورد؟ دست به رو الماس باید چجوری: من

 .میگم بهت کردن چک بعد موزه، میریم روز یک: الیاس
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 .شدیم جدا هم از و دادم تکون سری

 .رفتم دخترا پیش

 شد؟چی خب: آینور

 .کردیم صحبت الماس و موزه درمورد هیچی،: من

 .دادیم تکون سری

 !باغ تو ببر رو براهان: بنیامین

 چرا؟: من

 . رفتم ایغره چشم که کرد نگاهم اخم با

 .دادم هل بیرون به و گرفتم رو ویلچر

 !ایمسخره مهمونی عجب: من

 !بشه خوب حالت بهتره:  گفتم و کردم بهش نگاهی

:  گفتم دستور با و گرفتم دستم دوتا با رو صورتش و زدم زانو جلوش

 !شو خوب

 زل هامچشم به و سمتم چرخید کمی نگاهش که دادم فشار رو لپش

 ...تو:  گفتم و کردم نگاهش تعجب با. زد

 . کرد کج رو سرش فقط و نگفت چیزی

 .کردم نگاهش خوشحال
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 . بودم خوشحال چقدر و بود اومده در شوک از اون

 :گفتم بنیامین به و داخل بردمش و دویدم

 !اومد در شوک از-

 . کرد نگاهش و برد هجوم براهان سمت به زده بهت بنیامین

 !ممنون: بنیامین

 .دادم تکون سری و زدم لبخندی

 متوقف شنیدم، که تیری صدای با اما دخترها؛ پیش برم گرفتم تصمیم

 رو عمارت کل فریاد جیغ صدای و بردن هجوم در به همه. شدم

 بیرون. گشتم دخترها دنبال و کردم اطراف به نگاهی. بود برداشته

 .کردم اطراف به نگاهی و رفتم

 پوش مشکی مرد. انداختم رومروبه یصحنه به نگاهی ناباوری با

 برام چیزهمه و دویدم اومدن، سمتم گریه با دخترها. کرد فرار سریع

 .زدم زل آینور خون در غرق جسم به. شد نامفهوم

 ...نه... نه: من

 .دوخت بهم رو بازش نیمه هایچشم

 !کنید خبر رو آمبوالنس... آمبوالنس: من

 :گفت و زد جونیبی لبخند

 !باش... بابام و مامان... مواظب. آرا...دل-
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 :گفتم و زدم بلندی داد

 !کن نگاه من به! نه آینور-

 .بست رو بازش نیمه هایچشم و گذاشتم صورتش روی رو دستم

 یک ولی خوابید هم آینور. کردم بغلش محکم و زدم بلندی فریاد

 .ابدی خواب

When you said your last good 

 کردی رو خداحافظیت آخرین وقتی

I died a little bit inside 

 مردم ذره یک درون من

I lay in tears in bed all night 

 میریزم واشک کشممی دراز تختم در شب تمام من

Alone without you by my side 

 ندارم کنارم رو تو و تنهام

But if you loved me 

 داشتی دوست مرا اگر ولی

Why'd you leave me 

 کردی؟ ترکم چرا
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Take my body 

 ببر خودت با را بدنم

Take my body 

 ببر خودت با را بدنم

All I Want is 

 میخوام که چیزی تمام

And all I need is 

 دارم نیاز که چیزی تمام و

To find somebody 

 کنم پیدا رو یکی که اینه

I'll find somebody 

 کرد خواهم پیدا رو یکی آره

Like you, oh, oh 

 توئه مثل که

Oh, ohYou 

Like you 

 تو مثل آره



 

 

 WWW.98IA3.IR 124 کاربرنودهشتیاصبا طهرانی  –نمایش مرگ 

 

 

'Cause you brought out the best of me 

 دادی نشون و کردی روشن رو وجودم در قسمت بهترین تو چون

A part of me I'd never seen 

 ندیدم هیچوقت هم خودم که رو بخشی اون

You took my soul and wiped it clean 

 کردی پاک و تمیز رو اون و برداشتی رو روحم تو

Our love was made for movie screens 

 (بود فیلما مثل)  بود شده درست فیلما برای ما عشق

But if you loved me 

 داشتی دوست مرا اگر ولی

Why'd you leave me 

 کردی؟ ترکم چرا

Take my body 

 ببر خودت با را بدنم

Take my body 

 ببر خودت با را بدنم

All I Want is 



 

 

 WWW.98IA3.IR 125 کاربرنودهشتیاصبا طهرانی  –نمایش مرگ 

 

 

 میخوام که چیزی تمام

And all I need is 

 دارم نیاز که چیزی تمام و

To find somebody 

 کنم پیدا رو یکی که اینه

I'll find somebody 

 کرد خواهم پیدا رو یکی آره

 

 روی اومد آمبوالنس موقع همون و کردم نوازش رو صورتش

 .کشیدن صورتش روی رو سفید یپارچه و گذاشتنش برانکارد

 .بود نشده سرازیر اما بود زده حلقه اشک هامچشم تو

  .انداختم زلفا و پانیا به  نگاهی. کردن بغلم هابچه بدی بغض با

 حال بی. بودن صحبت حال در هانگهبان با دور از بنیامین و الیاس

 .رفتم و گرفتم رو خودم راه حرف بدون و

 آدمی اینجا. موند خلوت خیابون رو نگاهم و شدم خارج عمارت از

 .بودن اینجا پولدار هایآدم فقط چون کشتن،نمی رو

 برگشتم. گرفت رو دستم پشت از یکی که زدممی قدم جوری همین

 میری؟ داری کجا هست معلوم : گفت بنیامین که
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 !کن ولم: من

 شهر کل حتی نیست، امن اینجا! بیای بهتره: گفت و فشرد رو دستم

 .نیست امن هم

 .نشستیم ماشین تو و کشید رو دستم

 . نگفتیم هیچی عمارت تا و زدم زل بیرون به

 .کردم قفل رو اتاقم در و کردم عوض رو هاملباس و شدیم پیاده

 .بود شده جدا هم از مونهمه اتاق

 .شد زده در که کشیدم عمیقی نفس

 !آرادل: سورن

 .اومد  داخل که کردم باز رو در

 خوبه؟ حالت:  گفت و کرد بهم نگاهی

 .آره: من

 .کرد اخمی

 !نگو دروغ: سورن

 :گفت که ندادم بهش جوابی

 افتاد؟ اتفاقی چه-

 !هیچی: من
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 :گفت و کرد اخمی

 !داره کار باهات یارو اون-

 !کی؟: من

 !الیاس: سورن

 . رفت و دادم تکون سری

 .نشستم حمام  کف  لباس   با و کشیدم عمیقی نفس

 .بستم رو هامچشم و شد سرازیر هاماشک

 الیاس اتاق به موهام کردن خشک بدون و کردم عوض رو هاملباس

 :گفت و کرد وضعم و سر به نگاهی. رفتم

 .خوریمی سرما-

 :گفتم و نشستم حوصلهبی

 داشتی؟ کارچی-

 .الماس درمورد: الیاس

 .کردم نگاهش منتظر و آوردم باال رو نگاهم

 باید و هستش موزه داخل الماس فهمیدی، که جورهمون: الیاس

 بررسی رو جاهمه خوب باید تو و اونجا میریم روز یک. کنیم پیداش

 فواد دست نمیخوام بیاری، رو الماس که میگم بهت شب یک! کنی

 .برسه بهش
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 کشت؟ رو آینور کی:  گفتم و دادم تکون سری

 شاید فواد، هایآدم شاید نیست، معلوم هنوز: گفت و کرد نگاهم کمی

 .دیاکو هم

 .رفتم بیرون و دادم تکون سری و کشیدم عمیقی نفس

 .افتاد خودم به آینه تو نگاهم

 .کردم مکثی که ببندم خواستم رو موهام

 .کنم خداحافظی ازت باید ولی آرا؛گدل ببخشید: من

 کی؟ با: وجدان

 .قبلی آرای دل: من

 .دوختم خودم به آینه تو رو نگاهم و گذاشتم کنار رو کش

 چی؟ لعنتی انتقام این پس اما! باشم خودم تونستممی کاش

 . هی بزارم، دست رو دست تونستمنمی

 زبا رو پنجره و انداخت بهم نگاهی  رفتم، براهان اتاق و رفتم بیرون

 .اومد داخل مالیمی باد و کردم

 .زدم زل سیگار به تعجب با که کردم باز رو کشو در

 میکشی؟ سیگار: من

 .کرد نگاهم فقط و نگفت چیزی
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 . رفتم فکر تو و نشستم و دادم رو داروهاش

 جانا، مردن؛ بودن اطرافم دور که کسایی عزیزترین از تا سه من

 . آینور و مرسانا

 .شدم بلند و کشیدم عمیقی نفس

 مجبورم. زدم زل دستش و براهان به تعجب با که شد گرفته دستم

 . بشینم که کرد

 داد عالمت و کرد بسته و باز رو پلکش که کردم نگاهش تعجب با

 .بمونم که

 .میشی خوب داری باالخره روانی تو! نمیشه باورم: من

 و کرد روشن رو فندکش و درآورد رو سیگارش و کرد باز رو کشو

 .صورتم تو کرد فوت رو دودش و زد عمیقی پک

 کنی؟ تمومش میشه:  گفتم سرفه با

 . بیرون کردم پرتش و گرفتم رو سیگار

 .بشه خوب هم پاهات نم -نم بهتره: من

 .کوبیدم هم به رو دستام کف و نشستم جلوش

 !بری راه باید من کمک با: من

 .بشه بلند کردم کمکش و انداخت گردنم دور رو دستش

 !داربر رو قدم اولین حاال! خوبه خیلی: من
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 تخت رو رسید که دومی به اما بود؛ خوب برداشت که رو قدم اولین

 نگاهش تعجب با.دادم دست از رو تعادلم همراهش هم من و افتاد

 و شدم بلند سریع که بود زده زل بهم حرفی هیچ بدون اون ولی کردم

 .بشینه که کردم کمکش

 . برم دیگه من! بری راه روز هر کن سعی! خوبه: من

 .رفتم دفتر سراغ باز و رفتم بیرون اتاق از

 :خوندن به کردم شروع و کردم باز رو دفتر

 قدرتمند حاال. رفتم کافههمون به روز یک و بود گذشته چندسال-

 !هه چی؟ موقع اون اما بودم

 داخل. دادم سفارش رو تلخی یقهوه و میز همون روی دقیقا   نشستم

 دختر همون اسم که کردم پیدا رو کاغذی و گشتم رو قدیمی کشوهای

 دفتری! کرد؟می کارچی اسمش جااین من یمعشوقه. بود نوشته رو

 دفتر ینا دنبال چقدر. کردم پیدا نوشت،می رو هایششعر داخلش که

 شده خشک متنی، دیدن با و خوندم رو شعرهایش و نشستم! گشتم

 :موند متن رو نگاهم

 ردس را آن من و آوردمی برایم تلخی یقهوه که شدم پسری عاشق-

 .کردممی رها

 چرا پس داشت؟ دوستش هم دختره یعنی. بستم رو دفتر تعجب با

 نگفت؟ بهش
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 بازی داشت سورن با بنیامین. کردم اطراف به نگاهی و رفتم بیرون

 .رفتم حلما پیش و شدم رد اهمیتبی و کردمی

 .بیرون برم میخوام: من

 :کرد اشاره زلفا

 .بیام میخوام هم من آره،-

 !نمیشه: الیاس

 .میریم  هانگهبان با خب: من

 .داد تکون سری و کرد اخمی

 نمیای؟ تو پانی: من

 !نچ: پانیا

 مشکی هودی و کردیم عوض رو هامونلباس و دادم تکون سری

 .پوشیدم

 شهر داخل. رفت فروشگاهی سمت به راننده و شدیم ماشین سوار

 نشون و شدمی شنیده کمتر خیلی تیر صدای ولی بود تیر صدای فقط

 .مردن زیادی یعدهکه دادمی

 و بودن شکسته هاشیشه. کرد اشاره فروشگاه به تعجب با زلفا

 .نبود هیچکسی

 :گفتم و برداشتم سبد



 

 

 WWW.98IA3.IR 132 کاربرنودهشتیاصبا طهرانی  –نمایش مرگ 

 

 

 !کنیمنمی پرداخت پولی هیچ که خوبه بابت این از-

 و دویدممی فروشگاه داخل و دادم هل رو سبد شیطانی لبخند با

 .ریختممی سبد داخل رو چیزهمه

 .داد هولم زلفا و رفتم سبد داخل کردن خرید کلی بعد

 بریم؟ خب: من

 به تعجب با راننده که پریدم سبد از رفتیم بیرون و داد تکون سری

 .کرد نگاه هامونخرید

 اشاره و زد لبخندی. کردیم نگاه رو   همدیگه و شدیم ماشین سوار

 :کرد

 !خالی مرسانا و آینور جای-

 .واقعا   آره: من

 .کردنمی نگاه هاخرید به تعجب با همه و برگشتیم عمارت به

 :گفتم و کردم اخمی براهان اتاق تو آنا دختره این دیدن با

 کنی؟می چیکار جااین-

 .میزنم حرف براهان با مگه؟ بینینمی: آنا

 !جونت الیاس پیش بری بهتره: من

 :گفت و زد نیشخندی

  دختر همون تو باشه یادت! من نه باشه، خودت به حواست بهتره-
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 .بشی پررو نباید دادم رو بهت چون حاال! ایضعیفه

 .شدم ترقوی بینیمی و کردم تغییر! امقوی دختر همون من: من

 واقعا  . بستم رو هامچشم و کشیدم دراز حوصلهبی و رفتم اتاقم داخل

 !داشتم خواب به نیاز

 .کردم اطراف به نگاهی و شدم بیدار شخصی هایدادن تکون با

 !بدو شو، بلند: پانیا

 :گفتم و شدم بلند

 شده؟چی-

 !شده تردیوونه و بود دیوونه روانی اون: پانیا

 .زدم زل اتاق یشده قفل در به و شدم بلند عجله با

 .زدم زل بنیامین به و کردم پایین و باال در

 قفله؟ در چرا: من

 .داد تکون رو سرش عصبی

 !کن باز رو در هوی،: من

 !ور اون برو: بنیامین

 . کوبید در به رو خودش محکم و رفتم کنار

  تعجب با. افتاد شپریده رنگ صورت به نگاهم و شد باز در باالخره
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 .لرزیدمی پاهاش و دست کردم، نگاهش

 . گرفت رو پاهاش و دست و رفت سمتش بنیامین

 !کن باز رو کشو: بینامین

 !بده رو سرنگ:  گفت که کردم باز رو کشو

 .کرد تزریق بهش و کرد مخلوط رو موادی که دادم رو سرنگ

 !کردی؟ کارچی: من

 :گفت و کرد بهم نگاهی

 !اومد بهوش که زمانی تا باش جااین تو-

 :گفت و کرد اشاره پانیا به

 !بیا باهام هم تو-

 . زدم زل براهان یقیافه به شونرفتن بعد

 .گذاشت رو داروهاش و اومد داخل حلما

 چیه؟ رد این:  گفتم و کردم اشاره براهان گردن روی رد به

 .افتاد براشون اتفاق این بچگی تو سوختگی،: حلما

 .بودم زده زل شقیافه به جااون ساعت چند حدود. دادم تکون سری

 .زدم زل بیرون به و وایسادم پنجره کنار

  که دونستمنمی. اومد لبم رو لبخندی کرد،می بازی باغ داخل سورن
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 بدم؟ بنیامین به رو جانا ینامه میشه وقتش کی

 ،میکنم شوخی نه. شدم روروبه وزغی هایچشم دوتا با که برگشتم

 !داشت قشنگی هایچشم

 شدی؟ بیدار: من

 بهتری؟:  گفتم و شدم نزدیکش

 . کرد بسته و باز رو هاشچشم

 و کشیدم عمیقی نفس  کردم، لباسش به نگاهی و دادم تکون سری

 :گفتم

 .کنی عوض رو لباست تونیمی دیگه خودت خب-

 . بردمش بیرون و کردم شونه رو موهاش

 :گفت الیاس که رفتیم سالن داخل

 !بریم دیگه که وقتشه-

 کجا؟: من

 .لندن: الیاس

 موزه؟ برای: من

 و انداختم کردمی بازی سورنبا که زلفا به نگاهی. داد تکون سری

 .بیاد که کردم اشاره بهش

 .بستم رو در و رفتیم اتاق داخل
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. باشه خودتون به حواستون بعد به این از. کنید گوش خوب خب: من

 . بیاریم موزه از رو الماس اون جااین از رفتن برای باید

 چی؟ سورن و بنیامین: پانیا

 :گفتم و کردم نگاهی

 .الماس اول هست که چی هر ولی دونم،نمی-

 .کردیم هماهنگ و گفتم رو نقشه یبقیه. دادن تکون سری

 .مداشتی اماده وسایل و لباس یهمه جااون چون. نداشتیم وسایلی

 .رفتم حلما پیش همین برای بودم بیکار خیلی هوف

 بدم؟ انجام نداریکاری اومدم من های: من

 !چی برای شما خانم نه: حلما

 .انداختم میزرو کیکبه نگاهی

 .کیک به -به: من

 تنها. شستم رو هاظرف هم بعدش بگو شدم خوردن مشغول و نشستم

 . بدم انجام تونستممی که بود کاری

 :خوندن به کردم شروع و کردم باز رو دفتر و رفتم اتاق داخل

 قهوه و اومدم خودم به شخصی صدای به بود متن رو نگاهم ناباور 

 .گذاشت میز روی رو

  رها سرد رو قهوه و گذاشتم جاش سر رو دفتر بعد و کردم تشکری
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 تونستم بودم، شده ایحرفه خیلی کارم تو و بود گذشته هامدت. کردم

. خواستمنمی رو هااین من اما متنوع؛ هایماشین. باشم داشته خونه

 رومروبه پسر به نگاهی. بشه که نشد. خواستممی رو خودش من

 رقیب اما بود؛ سال و سن کم. بود جذابی و پرجذبه پسر. انداختم

 شدم ماشین سوار همیشه مثل بستم باهاش که رو قرارداد. بود کاریم

 ماشین. نشد خبری اما بیاد؛ که شدم منتظر. رفتم خونشون دم و

 رو ماسکم و شدم پیاده. بود کرده نگرانم خیلی این نبود هم شوهرش

 :گفت خانمی. فشردم رو خونه در زنگ و زدم

  بله؟-

 هستن؟ همسرشون با داریوش ببخشید: من

 .هستن بیمارستان نخیر-

 :کردم زمزمه تعجب با

 چی؟ برای بیمارستان-

 نگاهی. کردم قایم تخت زیر و بستم رو دفتر و شد اتاق وارد الیاس

 :گفت و کرد بهم

 خوبه؟ حالت-

 داشتی؟ کاری خوبم اره اره،: من

 .میریم فردا بگم خواستم: الیاس

 فردا؟ چی؟: من
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 :گفت و داد تکون سری

 .کنی جمع رو حواست بهتره نیست، وقتی-

 . رفت و دادم تکون سری

 :گفت و اومد داخل سورن

 بازی؟ میای آرادل-

 .سورن نه االن: من

 :گفت غمگین

 .دارنگه رو خرسم حداقل-

 .گرفتم رو خرسش و گفتم ایباشه

 داشتم که هاییعروسک یاد رو من بود غریبی و عجیب خرس

 .انداختمی

 زل اششده خاموش یصفحه به حوصلهبی. آوردم در رو موبایلم

 !هی. دادم دست از کارمم. زدم

 عکس. موند گوشیم گراند بک رو نگاهم و شد روشن رو موبایل

 .نبودن مرسانا و آینور حاال اما بود؛ مونجمعی دست

. کنه جمع رو وسایلش که کردم کمکش و رفتم براهان اتاق داخل

 :گفتم و کردم اخمی

 .جنابعالی شخصی خدمتکار شدم رسما  -
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 .گرفتم دستش از رو سیگار و شدم بلند

 .خره داره ضرر این: من

 .دادم رو خودم جواب خودم و دادم تکون رو سرم بار تاسف

 .فهمهمی مگه اصال این میگم کی برای دارم: من

 . کرد ریزی اخم

 :گفتم و کشیدم روش رو پتو

 .بشیم بیدار زود باید فردا بخواب،-

 .کردم خاموش رو برق که دوخت بهم رو نگاهش

 :گفت و اومد پیشم سورن. دادم لم تخت رو و رفتم بیرون

 .بخیر شب خوابممی من-

 .بخوابی خوب: من

 !برد خوابم و بستم رو هایمچشم خودمم

 .کردم عوض رو لباسم و شدم بلند بیرون صداهای با صبح

 .بخیر صبح: من

 .دادن تکون سری همه

 ای؟اماده بریم باید: پانیا

 :گفتم  و زدم رو رنگم مشکی دودی عینک
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 .آمادم همیشه من-

 در نگهبان. گذاشتنش ماشین داخل. آوردم هم براهان و رفتم باال

 .شدیم سوار و کرد باز برامون رو ماشین

 .بینمتونمی جااون ماشین یکی اون داخل میریم ما: الیاس

 :کرد اشاره زلفا که دادیم تکون سری

 کو؟ پس سورن-

 :گفتم و زدم زل بود باغ داخل که سورن به

 .بیا باش زود توله-

 .شد ماشین سوار و دوید

 .بنیامین پیش برم نمیشه: سورن

 .نه: من

 .افتاد راه ماشین که رفت ایغره چشم

 بیرون و خوندن رو پروازمون. شدیم فرودگاه وارد و رسیدیم بالخره

 .رفتیم محوطه از

 .گرفتم پی آی وی سفرمون برای رو هواپیما: الیاس

 خودش و نشوند صندلی رو براهان بنیامین که کردم نگاهش تعجب با

 .نشست پانیا کنار هم

  هامچشم ناراحت. زدم زل بیرون به و نشستم ایگوشه یک هم من
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 بودم شده خسته خیلی وضعیت این از. بستم رو

 

*** 

 .لندن نوامبر پانزده

 .دادمی حرکت باد رو مشکیم چرم بلند کت

 خداروشکر شهر این. کردم اطرافم به نگاهی و آوردم در رو عینکم

 .نبود کشتاری هیچ

 کشید؟نمی رو کسی دیگه که جااین خداروشکر هوف: من

 :گفت و زد مرموزی لبخند الیاس

 .کنم فکر اشدرباره باید-

 با مردم. افتادن راه سرمون پشت هانگهبان یهمه که کردم اخمی

 .کردنمی موننگاه تعجب

 .کردن تعظیمی بهشون و کردن باز رو در هاپیشخدمت

 قسمت اما بیام؛ داشتم دوست. زدم زل لندن به و شدیم ماشین سوار

 .بیام روانی و قاتل آدم چند با که شد جوریاین

 میریم؟ داریم کجا :پانیا

 .عمارت: بنیامین

 .داشت نگه بزرگی یخونه جلوی
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 اب و دادم هل رو براهان ویلچر. زد برقی هامچشم شدیم وارد وقتی

 .زدم زل باغ وسط آبشار به تعجب

 .بود آینه مثل خونه تمام

 .برد مارو موناتاق داخل و اومد مونسمت کاریخدمت

 .بود سفید و بنفش ترکیب و کردم باز اتاق در

 عوض که رو لباسم. کردم پرت تخت روی رو خودم. بود قشنگ

 .رفتم براهان سراغ کردم

 .گرفتم سمتش رو آب لیوان و خورد رو قرص

 .کردم اشخسته یچهره به نگاهی

 رو دفتر باز و رفتم اتاقم داخل. بیرون دویدم و افتادم دفتر یاد یكهو

 .خوندن به کردم شروع و آوردم در کیفم از

 !بدید؟ رو بیمارستان آدرس میشه: من

 بیمارستان سمت به سرعت با گفت رو بیمارستان آدرس کهاین بعد

 . موند داریوش رو نگاهم و دویدم. رفتم

 :گفتم و رفتم پرستار سمت به

 نشد؟ که چیزی خوبه حالش خانم اون ببخشید-

 .اومدن دنیا به سالم بچه خوبن: پرستار

 :گفتم تعجب با
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 بچه؟! ؟چی-

 .آرادل هوی: بنیامین

 :گفتم خونسرد و کردم پرت رو دفتر

 .تو بیا-

 :گفت و کردپرترو ایبرگه

 ...که بهتره هست موزه ینقشه این کن نگاه-

 کردی؟ ازدواج تو: من

 :گفت و کرد مکثی

 پرسی؟می چی برای-

 .جور همین: من

 :گفت و کرد طوالنی نگاه

 .نه-

  چی؟ جانا پس عوضی ای

 .زدم زل برگه به و کردم بهش نگاهی

 موزه؟ ینقشه :من

 :گفت و اومد بیرون فکر از

 .میشه برگزار موزه تو مهمونی دیگه شب چند. کن نگاه خوب اره-
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 .اوکیه: من

 .کردم فکر فواد به و گذاشتم کنار رو کاغذ. رفت و داد تکون سری

 .زدم زل آنا به تعجب با و شد باز در

 کنی؟می چیکار جااین تو: من

 :گفت و داد لم تختم رو

 .جاماون منم باشه الیاس هرجا-

 :گفتم و کردم اخمی

 .بنده نافش به نافم بگو یکهو-

 :گفت تعجب با

 چی؟-

 !بود نفس منظورم: من

 :گفت و کرد اخمی

 . باشی جریان در گفتم هرحال به-

 .کشیدم راحتی نفس و رفت بیرون

 . کشیدم ایخمیازه و شدم بلند خسته

 امپ زیر عمارت کل و کردم باز رو ایشیشه در و رفتم باال یطبقه

 .بود
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 .کشیدم عمیقی نفس

 :گفتم و رفتم پایین هاپله از

 بیرون؟ برم میشه-

 :گفت و کرد اخمی

 .نه -

 .نگهبان با: الیاس

 .تنها نه: من

 :گفتم و کردم اشاره دخترا به

 نمیاید؟ شما-

 .میام من: پانیا

 بیام؟ منم: سورن

 .رفت و فهمید خودش که کردم اخمی

 .شدیم حاضر و گفتم ایباشه

 .بیرون زدیم عمارت از

 بریم؟ کجا: من

 .کافه بریم: پانیا

 .زدیم قدم پیاده جااون تا و گفتم ایباشه
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 :گفتم که کرد بهم نگاهی پسره. داد سفارش نسکافه پانیا و نشستیم

 .تلخ یقهوه-

 .رفت و داد تکون سری

 به شد خیره خوردُ  قهوشُ  پانیا و گذاشت میز رو دقیقه چند بعد

 : گفت و خیابون

 شونخود بیرون، زننمی خونه از روز هر بینی؟می رو آدما این-

 همب که آدمایی. نشه دیده درداشون شاید که جمعیت تو کننمی گم رو

 این کوچه، این! خدافظی بدون! میشن غیب بعدشم میگن سالم

 ستد یکی به میده، ُمرده یک هرشب هرروز، بینی؟می ارو هخیابون

 هر بینی؟می رو هاپنجره این!  میرهمی درد از یکی میشه، درازی

 یِ خورده هایهق -هق صدای هرشب میره،می جوون یک توش شب

 خیابونا، این. کنهمی گریه داره بفهمه کسی خوادنمی که میاد پسری

 !خیلی عجیبن، خیلی هاکوچه این ها،پنجره این آدما، این

 :گفتم و زدم غمگینی لبخند

 بینیمی رو هاییآدم اطرافت دور در تو! شدن عجیب زیادی هاآدم-

 رو هاشونماسک همه اصل در ولی زدن، ماسک دهنشون رو که

 .چشمشونه

 :گفتم و خوردم رو امقهوه

 .بریم خب -
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 پیش گرفتم تصمیم. بودن گرفته گرم الیاس با آنا. خونه برگشتیم

 :گفتم و دادم رو داروهاش برم براهان

 بهتری؟-

 نگاه بود میز رو که خاکستری به. زدم لبخندی که داد تکون سری

 :گفتم و کردم

 سیگار؟ باز-

 .رفتم بیرون و شدم بلند کالفه.شدمی ترطوالنی لحظه هر نگاهش

 نشستم. خوندممی رو دفتر اون فقط من و بود شده کننده کسل هاروز

 :خوندن به کردم شروع و تخت رو

 .زدم زل بود پرستار آغوش در کودکی به تعجب با

 نگاه. زد حلقه چشمانم در اشک بار اولین برای و رفتم عقب قدم یک

 دیگه. کردم ترک رو جااون سرعت با و گرفتم کودک صورت از

 من هم چقدر هر. داشت فرزند یک حاال او. بودم کرده فراموش

 بود گذشته سالچند. گشتنمی بر عقب به چیزی هیچ کردممی تالش

 .فرزندش دنبال و گشتن به کردم شروع کهاین تا

 حالم. بزارم کنار رو کتاب شدم مجبور و کشید شدیدی تیر سرم

 آشپزخونه به بدبختی با و کردم اطراف به نگاهی و نبود خوب اصال

 :گفت و اومد سمتم الیاس که خوردم رو سردردی قرص. رفتم

 خوبی؟ شده؟چی-
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 ...سرم فقط اره: من

 دیگه و آورد هجوم سمتم الیاس و میره سیاهی هامچشم کردم احساس

 .نفهمیدم چیزی

 

*** 

 

 به و شدم بلند. دوختم سقف به رو نگاهم و کردم باز رو هامچشم

 .کردم نگاه بود وصل بهش سرم که دستم

 خوبی؟: بنیامین

 :زدم زل بهش و برگشتم

 کنی؟می کارچه جااین تو-

 :گفت و گرفت رو دستم

 خوبی؟ االن بود، بد حالت-

 :گفت و رفت عقب که زدم زل دستش به

 .بدم نشون بهت رو موزه تا میریم فردا کنی استراحت بهتره-

 .کردم اخمی و رفت که دادم تکون سری

 :گفت و اومد پیشم سورن
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 بهتری؟ آرادل-

 .خوبم اهوم: من

 :گفت و بهم کوبید رو دستش ذوق با

 .خریده بازی اسباب برام بنیامین-

 :گفتم و کردم اخمی

 شدی؟ صمیمی باهاش یعنی قدران-

 :گفت و داد تکون سری

 .بگی بهش رو چیز همه که روزی اون دارم ذوق خیلی-

 

 :گفتم و زدم نیشخندی

 .نرسیم قتل به امیدوارم روز اون-

 .رفت ایغره چشم

 .کن استراحت خوب خیلی: سورن

 .بود جانا خود مثل. زدم غمگینی لبخند

 

***  
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 و پوشیدم رو لباسم. انداختم ساعت به نگاهی و شدم بلند خستگی با

 . رفتم بیرون و کردم رنگی کم آرایش

 حاضرید؟: بنیامین

 :گفت که رفتیم دنبالش و دادیم تکون سری دخترا و من

 از که ببرمتون امروز تونممی فقط کنید، جمع خوب رو حواستون-

 اوکی؟. کنید نگاه موزه به بیرون

 .شدیم ماشین سوار الیاس با خداحافظی بعد و دادیم تکون سری

 :گفت و کرد نگاهی

 .باشید مواظب باید-

 روی نگاهم. وایستاد ماشین. گذاشت پاهاش دو هر روی رو ارنجش

 .موند رومروبه قصر

 است؟ موزه جااین: من

 .رفت پایین اتومات شیشه و داد تکون سری

 .بودن زیبا  خیلی موزه هایستون

 .کردیممی نگاه تعجب با

 !است جااین الماس: پانیا

 .داد تکون سری

 .آورد بیرون رو الماس جااین از بشه اگه عمرا  : من
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 :گفت و زد نیشخندی

 .میشه خوبم میشه،-

 :گفتم خیالبی و دادم تکیه کردم، اخمی

 .نیفته اتفاقی امیدوارم-

 :گفت و زد لبخندی

 .نباش نگران-

 خودشون زبان به و کرد اطراف به نگاهی و کرد حرکت ماشین

 شدم متوجه که زدم زل سرمون پشت به. نفهمیدم که گفت چیزی

 .بود ما تعقیب حال در ماشینی

 با. آورد بیرون رو رنگی مشکی کلت و زد کنار رو کتش بنیامین

 .کردیم اشنگاه تعجب

 :گفت و کرد اخمی

 . میان دنبالمون دارن-

 هستن؟ کی اینا-

 . رفت بیشتری سرعت با راننده

 .دونمنمی: بنیامین

 .رفت عقب و داد گاز رنگ مشکی ماشین و رسیدیم عمارت به

 .نیومد دنبالمون دیگه چرا: پانیا
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 .اتاقتون داخل برید دیگه بهتره: بنیامین

 .زدم زل رفتنش به تعجب با

 .رفتم بیرون و کردم عوض رو هاملباس و رفتم اتاقم به

 .زد  زل بهم هاشچشم با. نشستم کنارش و رفتم براهان اتاق داخل

 گاهی. کردیممی نگاه هم به فقط که بود طوریاین ما روز هر کار

 و مبود نگرانش زیادی. کردمی نگاهم فقط اون ولی گرفتمی خندم

 .بشه خوب زودتر که داشتم دوست همیشه

 .نکن نگاه اینجوری: من

 به کرد ای اشاره. برداشت رو سیگار پاکت و برگردوند رو روش

 .رفتم ایغره چشم که سیگار

 .نیستم سیگاری جنابعالی مثل من نخیرم: من

 شده مخوف برام خیلی فضا. کردمی نگاهم مرموزش هایچشم با 

 .کنم ترک رو اونجا دادم ترجیح و بود

 کنارم هم هابچه و نشستم سلطنتی میز روی و شدم سالن وارد

 .اومدن

 دونفر جای وقت چند این تو اما کردن؛ صحبت به کردیم شروع

 عجز با نشست، الیاس پای رو آنا. کشیدم عمیقی نفس. بود خالی

 چیزی الماس بررسی روز تا. شدم بلند و گرفتم ازشون رو نگاهم

 .رفتم دنبالش یواشکی. خورد زنگ بنیامین تلفن. بود نمونده
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 .بده انجام خوب رو کارت فقط تو نباش چیزی نگران اره،: بنیامین

 :گفت مکثی بعد و داد تکون سری

 ...موقع اون بگیرم رو جلوش تونمنمی من فقط باشه-

 .هست کسی چه خط پشت ببینم بودم مشتاق

 .کردم بازی سورن با کمی و رفتم اهمیت بی

 :خوندم رو اشادامه و کردم باز رو دفتر

 ...و رسیده بهم بد خبر یک وقت چند این تو-

 همین فقط چرا نبود؟ متن یبقیه چرا. زدم زل شده پاره  کاغذ به

 بود؟ شده پاره صفحه

 ...خوندن رو اشادامه کردم شروع و کشیدم پوفی

 و شدم خیالبی اما بودم؛ کردنش پیدا درحال همیشه اتفاق اون بعد-

 و نبودم اصلی رئیس شاید من. کردن کار به کردم شروع سازمان تو

 .بودم رئیس بخش این تو اما بودم؛ ندیده رو اون حاال تا

 . بود رفته مخم رو بدجور وقته چند این تو بنیامین

 .ببینیمش بریم امروز بیا بابا کن گوش لحظه یک پسر: بنیامین

 چجوریه؟: من

 .بیا حاال تو نیست بد: بنیامین

 .رفتیم بود داده که آدرسی به و پوشیدم رو کتم و دادم تکون سری
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 که خواستم ولی داشتم هیجان داستان یادامه برای و بستم رو دفتر

 .بخوابم هم باز

 برام لحظه اون در هیچی دستش، میسپارم رو خودم وقتی! خواب

 فکر و کنممی فکر و کنممی فکر انقدر بیدارم وقتی اما نداره؛ اهمیت

 رمبیدا وقتی. گیری تصمیم برای مونهنمی مغزی دیگه که کنممی

 صد که فیلمی  یک مثل. میشه شروع تکراری اول از هی چیز همه

 وقتی. اتروده و دل تو میخورن پیچ کلماتش هی و شده پخش دور

 .همین نیست، خوش و خوب اوضاع بیدارم

*** 

 که بود همین نقشه اصال. رسیدممی زود باید دویدن به کردم شروع

 .موزه برسم زود من

 دیدن و تماشا برای که هاییادم به نگاهم و شدم ورودی وارد باالخره

 نگاه بهم و بودن ایستاده منتظر زلفا و پانیا. افتاد بودن اومده موزه

 .کردنمی

 :کرد اشاره زلفا

 .کردی دیر چرا بودی؟ کجا-

 :گفتم زدممی نفس نفس که جورهمون

 .بابا اومدم پیاده جااین... این تا عمارت... از-

 .بریم باید زود کن عجله: پانیا
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 .شدم اطراف زیبای هایمجسمه مجذوب و شدیم وارد

 رو اینجا که خوانمی مهمونی روز برای بینی؟می رو جااین: پانیا

 نظرمون زیر بنیامین و الیاس بینی؟می رو هادوربین این. کنن رزرو

 .دارن

 :گفتم تعجب با

 دونی؟می کجا از تو-

 .کرد تهدید خودش: پانیا

. شد کشیده الماس و سالن انتهای به نگاهم و رفتیم باال هاپله از

 .کردم نگاهش خیره شیشه پشت از و رفتیم جلوتر

 .بود درخشانی و سفید الماس

 زدم، نیشخندی. برسه الماس به همه از زودتر که خواستمی فواد

 .بتونه اگه عمرا

 .زدم زل سالن هایدوربین به

 .میشه کنترل هانگهبان توسط هادوربین نصف: من

 راهی و گرفتم عکس الماس از کنه شک کسی اینکه بدون و برگشتم

 . شدیم خونه

 .شدیم وارد و کردن باز رو در هانگهبان

 :گفت و پرید بغلم سورن
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 بودی؟ کجا-

 .داشتیم کار یکم جاهیچ: من

 چه اطرافش که فهمیدمی چه بچه اون. دوید و داد تکون سری

 سملبا. کردم سالمی همه به و شدم سالن وارد .میوفته داره اتفاقاتی

 .نبود اما رفتم؛ براهان اتاق به کردم عوض که رو

 :گفتم و رفتم پایین

  کجاست؟ براهان-

 . باغ داخل: الیاس

 .دیدم رو براهان که رفتم باغ پشت و باغ داخل

 روروبه به داشت دست به سیگار. رفتم سمتش به و برداشتم قدمی

 . کردمی نگاه

 .زدم زل بهش و گرفتم دستش از رو سیگار

 .داری تمرین امروز شنیدم: من

 :گفتم و زدم لبخندی. کرد بسته و باز رو هاشچشم

 .بریم داخل بهتره سرده،-

 .رفتیم خونه داخل و دادم حرکت رو ویلچر

 .ورزش سالن داخل ببر رو براهان لطفا: الیاس
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 .بردمش و دادم تکون سری

 .بود وایساده اندام خوش و بلوند مو دختری

 :گفت و زد لبخندی

 .براهان مربی هستم ساتیانا سالم-

 :گفتم و کردم لمس رو دستش

 .هستم آرادل خوشبختم،-

 نزدیک ساتیانا. شد بلند  ساتیانا کمک با که نشستم و داد تکون سری

 .کرد بغلش زد، حرف باهاش که کمی یک و شد براهان

 . کردم نگاهش جدیت و اخم با

. بره راه کم -کم تونست خودش هانرده کمک با و رفت راه قدم چند

 ردمک اشاره و زدم لبخندی که کرد نگاه بهم افتاد؛می جاهایی یک

 .بده ادامه

 .گرفت رو دستم مچ که برم خواستم و بردمش اتاق داخل تمرین بعد

 . شد بیشتر مچم دور دستاش فشار شدت و کردم نگاه بهش تعجب با

 خوبه؟ حالت: من

 . شد خورد استخونام و گرفت رو کمرم یهو

 ...آیی: من

 .زدم  زل لرزونش دست به. اومد خودش به
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 .شد ترآروم کمی قرص اون خوردن بعد و دادم بهش رو قرصی

 .رفتم بیرون استرس با

 .کشیدم دراز و نشستم تختم روی

 :خوندن به کردم شروعو کردم باز رو دفتر

 .زدم زل خونه یتیم به تعجب با-

 اومدیم؟ اینجا چی برای: من

 .اینجااست گفتم که دختره همون: بنیامین

 خونه؟ یتیم: من

 .داد تکون سری

 .بیرون بیارش: من

 زیبایی و ظریف دختر با دقیقه چند بعد. رفت و داد تکون سری

 .اومد بیرون

 .گفت لب زیر آرومی سالم و نشست ماشینداخل

 چیه؟ اسمت: من

 :گفت آروم

 .جانا-

 .بیفت راه خب خیلی: من
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 . نگفت چیزی کسی اونجا تا و افتاد راه راننده

 :گفتم و رفتیم عمارت داخل

 .اتاقش داخل ببریدش-

 :زدم زل بنیامین به رفتنش بعد

 اوردی؟ که کیه این خونه یتیم تو از-

 .کنم ازدواج باهاش خواممی من: بنیامین

 :گفتم اخم با

 یزیر برنامه پاکسازی واسه دارم من نزنی بهم رو هامبرنامه بهتره-

 .کنممی

 االن؟ از دیگه؟ چندسال تا: بنیامین

 :گفتم کنم بهش نگاهی اینکه بدون و رفتم

 .میشه بد بفهمه رئیس.  بره کنی ولش آینده روز چند تا که بهتره-

 .گذاشتم سرم روی رو دستم ناباور و بستم رو کتاب

 !کردی چیکار خودت با تو... جانا جانا وای ای

 فقط و شمبا تنها داشتم نیاز. رفتم بیرون. چرخیدممی خودم دور کالفه

 .کردم نگاهش و رفتم پانیا پیش. کنم فکر خودم با

 کنی؟می کار چی: من
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 :گفت و کرد اشاره دفترش به

 .میره سر حوصلم جااین کنم،می طراحی-

 شد؟چی کشیدی که نقاشی راستی! منم اوهوم-

 :گفت خوشحالی با

 .ببینم رو هامنقاشی تمام که پاریس برم خواممی ماجرا این بعد-

 :زدم لبخندی

 . میریم باهم-

 .بیاریم جااون از رو الماس بتونیم دیگه روز چند امیدوارم-

 .امیدوارم-

 عینک پشت از. زدم زل بود اتاقش داخل که الیاس به و شدم بلند

 که سورن خرس به. شدم پنهان دیدش از و رفتم که کرد بهم نگاهی

 .کردمی بازی باهاش داشت بنیامین زدم، زل بود افتاده راه وسط

 . کردم بهش نگاهی و برداشتم رو خرس

 .گذاشتی جا رو یارو این سورن: من

 :گفت و گرفتش که هوا تو که کردم پرت رو خرس

 .هست تدی اسمش نه، یارو-

 :کردم زمزمه آروم
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 تدی؟-

 .شد بازی مشغول باز و داد تکون سری

 .اومده فواد: بنیامین

 رو روم چندش با. افتاد رومروبه مرد به نگاهم و شدم متوقف اخم با

 و بود دیگه شب چند مهمونی. شدم دور جااون از و برگردوندم

 .بریم خرید بود قرار امروز

 :گفتم و رفتم براهان اتاق داخل

 بخرم؟ برات خواینمی چیزی خرید؛ میریم ما-

 سوار و رفتیم هانگهبان سمت. داد تکون نه عالمت به رو سرش

 .شدیم ماشین

 :کرد اشاره زلفا

 خوبه؟ حالت-

 چطور؟ اره-

 :گفت اشاره با 

 .افتاده گود بدجوری هاتچشم زیر آخه-

 .نیست چیزی نه-

 .موند رومروبه شیک خرید مرکز به رو امنگاه و رسیدیم باالخره
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 !بریم بزن: من

 جلف زیادی. کردم نگاهی مجلسی شب هایلباس به و رفتیم داخل

 شیک واقعا دیدم، رو آبی ایپارچه و مخمل لباس یک ولی بودن؛

 . بود

 :گفتم انگلیسی به

 میشه؟ قدرچه-

 :گفت و زد لبخندی

 .کننمی حساب خودشون آقا-

 .رفتم بیرون سریع و دادم تکون سری تعجب با

 بود؟ منظورش الیاس آقا؟

 خمش رو خرید مرکز کل هابچه با و انداختم باال ایشونه خیال بی

 .رفتیم خونه سمت به و شدیم ماشین سوار. زدیم

 دمکر پر رو وان همین واسه گرفتم،می حسابی دوش یک باید امروز

 هاملباس و اومدم بیرون ساعت یک بعد. کردم ریلکس ساعت چند و

 .کردم عوض رو

 :گفتم و کشیدم ایکالفه  پوف انا دیدن با

 خوای؟می چی باز ها؟-

 :گفت و برداشت رو در کلید
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 .هستش هجلس پایین. بیرون بیاید کدومتونهیچ نذارم که گفته الیاس-

 .دادبی و داد به کردم شروع و دویدم. کرد قفل و بست رو در

 !توام با. کنی باز در بیای بهتره آهای-

 .زدم در به لگدی

 !لعنتی-

 :داد خطا و کردم روشنش که رفتم موبایلم سراغ

 .است درصد یک گوشی شارژ-

 .نه نه، وای-

 .رفتم پنجره سمت به و زدم چنگ موهام به عصبی که شد خاموش

 این با رسیدنمی پایین به هم راپونزل موهای. بود زیاد ارتفاع

 .ارتفاع

 :رسید گوشم به سورن صدای

 .آرا دل-

 :گفتم و رفتم در سمت سریع

 اونجایی؟ سورن-

 .آرادل منم اره-

  هابچه. بگو بهم و جاستاون کی ببین کن نگاه یواشکی ببین،-
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 کجان؟

 .کن صبر هستن، اتاقشون تو هم هااون-

 :اومد در پشت از صداش باز دقیقه چند بعد و اومد دویدنش صدای

 کیه؟ گنده کله یارو اون فقط. بودن زده  نقاب همشون آرادل-

 فواد؟-

 زده نقاب هااون دیگه؛ نفر چهار یک و الیاس با بود اون اره،-

 .بودن

 .بگو بهم بفهمی، چیزی هاشونحرف از تونستی اگه-

 .بود گرفته خوابم و بودم نشسته ساعت چند. رفت و گفت ایباشه

 باال رو سرم. زدم زل مردونه هایکفش به و افتادم در شدن باز با

 .کردمی نگاهم جیب به دست الیاس که آوردم

 :پرسید و کرد بلندم و گرفت رو دستم

 جایی؟این موقع اون از-

 .دادم تکون سری

 بودن؟ کی هااون-

 .نداره ربطی تو به-

 !داره ربط-
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 .اومدن باهام هم هادختر زمان هم که بیرون اومدیم اتاق از

 .بگی من به باید اما: من

 : گفت و برگشت

 فهمیدی؟ نکنی، پیله من به بهتره-

 .نگفتم چیزی و کردم مکثی

 .رفت و کرد اخمی

 بودن؟ کی هااون: پانیا

 .داد بهم سورن رو آمارشون-

 :کرد اشاره زلفا

 کیه؟ مهمونی-

 .واال دونمنمی-

 .کردمی نگاهم شیطانی لبخند با آنا. کردم همه به نگاهی و رفتم پایین

 بدی؛ جون هاتدوست مثل هم خودت که هستم روزی منتظر: آنا

 .خودم چشمای جلوی البته

 .کشید و گرفت رو دستم و ریخت اشکی زلفا که ایستادم

 :زدم لب نفرت با و کردم آنا به نگاهی

 گفتی؟ چی-
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 :گفت و زد لبخندی

 !مردن؟ خودت جلوی آخی، نمردن؟ رفیقات مگه-

 . کشیدم و گرفتم رو موهاش و سمتش دویدم

 . گرفت رو کمرم دستی که کوبیدم میز به رو سرش

 :گفت بنیامین و گرفت رو زخمیش سر

 .آنا خوبه حالت تو؟ چته باش آروم-

 .زدم زل الیاس به و برگشتم

 .بشین توروخدا آرادل: پانیا

 :زد داد آنا

 .مردن که بود حقشون-

 و گرفت رو دستم الیاس که بردم هجوم سمتش و زدم جیغی عصبی

 .کشید خودش دنبال

 !آروم دختر، بگیر آروم: الیاس

 .بست رو در و اتاقش داخل داد هلم که زدم نفس -نفس

 :غرید و گرفت رو چونم

 ! باش اروم چته؟-

 .کن ولم-
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 :گفت و گرفت ترمحکم رو چونم

 اره؟ بمیری، داری دوست-

 آهسته. زد زل اشکم از شده پر هایچشم به کالفه که نگفتم چیزی

 .کرد ول رو امشده مشت دست. انداختم پایین رو سرم که کرد ولم

 :گفتم بغض با

 .کنه توهین هامدوست به نداره حق اون-

 و رفتم تخت رو دویدم، اتاقم داخل و زدمش کنار که نگفت چیزی

 فشردم هم روی رو هامچشم. کشیدم سرم روی رو پتو

 :گفت و اومد داخل بنیامین که شدم بلند حالبی

 خوبه؟ حالت-

 :گفت که دادم تکون سری

 .زدیمی حرف جوریاین نباید-

 !من؟ چی؟-

 .زدیشمی نباید که اینه منظورم-

 :گفت که نگفتم چیزی و کردم اخمی

 نکردی؟ ازدواج چی برای راستی-

 :گفتم و کردم نگاهش تعجب با
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 !طور؟چه-

 .بدونم خواممی-

 :گفتم و کردم اخمی

 .داره دردسر ولی  کنم؛ ازدواج بخوام شاید دونیمی-

 چرا؟-

 رو هوات هم من و آرزوهات پیِ  برو بگه آیندم مرد دارم دوست-

 کار برم من تا خونه تو بشینی باید فقط و زنی تو بگه که نه دارم،

 میتونی  داری، انتخاب حق توهم منی، مثل هم تو بگه میخوام. کنم

. هستم پشتیبانت هم من و آرزوهات دنبال بری و کنی کار بری

 یا دادم دست مرد یک با چون که باشیم داشته جنگ باهم نمیخوام

 با اگه حتی که بدونه میخوام. بدم دختر یک یعنی  کردم، بخند بگو

 نباشه جوریاین خواممی. بینممی رو اون فقط بازم باشم دیگه یکی

 به رتغی. کنیم تقسیم هم با رو کارها خواممی.  کنه کار اون فقط که

 پشتیبانی به غیرت. دارن نگه محدودیت تو رو آدم که نیست این

 میگم؟ چی دونیمی. دخترم یک من زنم، یک من. هاستآدم

 :گفت و زد پلکی

 .فهمیدم خوب خیلی آره-

 :گفتم و شدم جمع خودم تو

 .خب خیلی-
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 .الیاس اتاق برو خواستی وقت هر-

 .رفت که گفتم ایباشه

 .خوندن به کردم شروع و کردم باز رو دفتر

 :گفتم اجبار با و اومد بنیامین که بودم هاکار مشغول-

 .باشه جااین نباید بره بگو دختره به باش زود-

 ؟فهمینمی چرا کنم، ازدواج باهاش خواممی-

 .کارش پی بره که بگو رو ماجرا یهمه بهش برو! نداری حق-

 :گفت و کرد مشت رو دستش

 .کنمنمی ولش جنگم، می بخاطرش من-

 :گفتم و زدم لبخندی

 هوم؟ بکشتش؟ رئیس داری دوست-

 .رفت عصبانیت با و کرد نگاهم ناباور

 امروز. بود کرده رها رو دختره بنیامین و بود گذشته روز چند

.  معلوم کجا از باشه پلیس شاید. برم دختره دنبال که گرفتم تصمیم

 اهنگهم بقیه با اما بود؛ بنیامین یبچه اون  بارداره، که بودم شنیده

. زدم زل دقیق بود، همراهش که دختری به. نگن بهش که بودم کرده

 !بود؟ کی دیگه اون

 :گفتم خودم با و بستم رو دفتر
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 میگه؟ رو من داره نکنه-

 و نشستم معمول طبق. رفتم الیاس اتاق سمت به و شدم بلند خیالبی

 .کردم نگاهش

 قهوه؟: الیاس

 .تلخ-

 . داد تکون سری بعد و کرد نگاهی

 .اومد فنجون دو با حلما دقیقه چند بعد

 :گفت الیاس و کردم تشکری

 دیگه؟ دونیمی رو چیز همه الماس برای خب-

 :گفت که دادم تکون سری

 وسط کنیم،می هک رو هادوربین که هست جوریاین نقشه بقیه-

 ما کار که بفهمن شاید بقیه و فواد. برداری رو الماس باید مهمونی

  کنیم؛می کمکت ما. میان دنبالت هانگهبان جااون از بعد اما بوده؛

 .برگردی خونه و کنی فرار باید ولی

 . باشه-

 .نره یادت پس. کننمی کمک بهت پانیا و زلفا راه این تو-

 نگاه ما نمایش به نشستی فقط  شلغمی، وسط این که هم جنابعالی-

 .کنیمی
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 :گفت و زد کجی لبخند

 .شاید-

 کنی؟می نگاه بیخیال نقدراین هم مردم کشتن به-

 .بردن فواد و رئیس رو لذت بیشتر! برممی لذت نمایش این از من-

 دامی داشتن، آرزو هااون مردن؟ آدم هزاران که سوزهنمی دلت-

 و جسم تو. گرفتی ازشون رو امید این امثالت اون و تو ولی  داشتن؛

 !گرفتی رو روحشون

 دیگه، رو ماجرا فهمیدی پس ندارم، رو باهات بحث یحوصله-

 اوکی؟

 .فهمیدم. کنن قبول خواننمی وقتهیچ رو حقیقت هاآدم-

 .رفتم براهان اتاق به و  زدم  بیرون عصبانیت با

 خوبه؟ حالت-

 .داد تکون سری

 .گرفتم سمتش رو آب و قرص

 .زد زل پریشونم یقیافه به خوردن بعد

 .وایسادم پنجره کنار

 سوختگی به و کردن عوض رو لباسش کردم شروع و رفتم سمتش

  جای اما بودم؛ نکرده دقت بهش حال به تا. زدم  زل شکمش روی
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 .بود نکرده کم جذابیتش از زخم اون

 .بود کردنمون آماده حال در آرایشگر و بود رسیده مهمونی روز

 :گفتم و افتاد دخترها به نگاهم. اومدمی بهم تیره و سبز سایه

 !شدید خوشگل خیلی وای-

 رو مخملی لباس و شدم بلند  زدم، که رو لبم برق. زدن لبخندی

 شدممی مجبور. شدمی کشیده زمین رو رفتممی راه که وقتی. پوشیدم

 .بگیرمش دستم یک با و کنم جمعش گاهی

 بیام؟ منم نمیشه: سورن

 :گفتم و کردم اخمی

 .باش براهان مراقب! نخیر-

 .داد تکون سری

 هشب حسودی با آنا و کرد نگاهم خیره الیاس که رفتم پایین هابچه با

 ... .که حیف اما بود؛ شده خوشتیپ هم بنیامین. چسبید

 چی؟ حیف: وجدان

 .اومدمی هم براهان کاشکی

 روانی؟ اون: وجدان

 .داره گناه اما باشه؛ روانی شاید خب ایش

 . رفتیم ماشین داخل باهم و کشیدن رو دستم پانیا و زلفا
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 روی نگاهم دوباره و رسیدیم موزه به. نزدیم حرفی هیچ جااون تا

 باهم. رسیدمی گوشم به کالسیکی موزیک. موند باشکوه قصر این

 :گفت گوشم کنار الیاس و شدیم وارد

 .خودتون با بعد به جااین از-

 .شد جدا ازم و کرد نگاهی

 .رو جااون هابچه: پانیا

 ن؛بود دیاکو یارو اون و فواد. کردم نگاه بود کرده اشاره که جایی به

 .بود نشسته نقاب با مردی کنارشون در اما

 . نشستیم موزه از گوشه یک و زدم زل بهشون شده ریز هایچشم با

 برام و داشتن نقاب هاشونبعضی. زدم زل رقصیدنمی که کسایی به

 چرا؟ که بود سوال واقعا  

 .میرم باال سر یک من هابچه: من

 از کیی داخل. کردم نگاه الماس به و رفتم باال هاپله از و شدم بلند

 .شدم مواجه فواد با که رفتم هااتاق

 طوری؟چه: فواد

 آرایش؟ تمدید واسه اومدی: من

 :گفت و نشست تخت روی و خندید

 .هستی باحالی دختر-
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 :گفتم و زدم رو رژلبم توجه بی

 !نه تو، باحالی  به-

 :گفت عصبی

 . بکشه رو تو که بگم رئیس به االن همین میتونم دونستیمی-

 .راحته خیلی براتون من کشتن آره-

 :گفت و شد بلند

 . دارم کار هنوز باهات چون کشمت،نمی-

 که افتادممی داشتم. کردم برخورد شخصی به که رفتم بیرون عصبی

 زل هاشچشم به  زدم، زل دار نقاب فرد اون به. گرفت رو کمرم

 .شدم رد و گفتم آرومی ببخشید. زدم

  بود؟ کی دیگه اون

 تکونریس. کردم نگاه بنیامین و الیاس به هانرده باالی از توجهبی

 باال طبقه که کسایی یهمه. کنم شروع باید رو کارم فهمیدم که داد

 سالن انتهای و کردم استفاده فرصت از هم من و رفتن پایین بودن

 و کردم باز رو شیشه در آروم  زدم، زل الماس و شیشه به. دویدم

 رو ایدیگه الماس و زدم نیشخندی. برداشتم جاش سر از رو الماس

 .گذاشتم جاش سر

 دمش خارج موزه از کهاین بعد  رفتم، پایین اضطراری هایپله از

 .دویدن به کردم شروع
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 . اومدمی هانگهبان بیداد و داد صدای

 .دویدم بیشتری سرعت با و گرفتم رو لباسم یدنباله

 .انداختم داخلش رو الماس و کردم باز رو پشتی کوله

 .آرادل: پانیا

 .دویدن به کردیم شروع باهم و کردم نگاه سرم پشت به

 کنی؟می چیکار جااین تو-

 فکر همه و کمکت اومدم و کردم فرار مهمونی از من... من: پانیا

 . هست من کار کردن

 !داری؟ مرض مگه تو پانیا وای، ای-

 صدای   کردم، نگاهش دویدن حین و شدیم رد کوچه از سرعت با

 . بودم دزد یک االن رسما   من و اومدمی پلیس آژیر

 که اونی ضمن در. دنبالمون میاد... داره الیاس نباش نگران: پانیا

 !تو نه هستم من میگیرن

 زیادی عمق و بود دریاچه. کردم پایین به نگاهی و رسیدیم پل به

 .داشت

 . رسیدنمی داشتن هانگهبان

 ... .راستی: پانیا

 :گفت که کردم نگاهش
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 .ببینم رو نقاشیم که اینه آرزوم-

 :گفت و زد لبخندی

 !میتونی تو نمیتونم، من اما-

 :گفت که کردم نگاه بهش تعجب با

 . باشم باهات پاریس تو نمیتونم دیگه که ببخشید-

 .شد پرت پانیا و زدم بلندی فریاد  رفت، عقب قدم یک و زد لبخندی

 .پریدم پایین و رفتم باال سنگ از

 .بود شدن غرق حال در پانیا  کردم، باز رو هامچشم آب سردی با

 . بگیرم رو دستش بتونم تا زدم پا و دست و کردمشنا

 داخل آب و شدممی غرق داشتم فقط اما زدن؛ جیغ به کردم شروع

 . شنیدنمی رو صدام کسی  ،رفتمی دهنم

 و کرد خدافظی ازم بار آخرین برای و داد تکون دستی پانیا آخر در

 .شد پنهان سیاهی در

 تقال کردم شروع.  رسیدم دریاچه سطح به و گرفت رو دستم نفر یک

 .رسید آسمان گوش به که زدم بلندی جیغ و بستم رو هامچشم و کردن

 ...ما سرنوشت. ماست به متعلق شعر این

It’s been a long day without you, my friend 
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 گذروندم رو اتفاقی پر و طوالنی روز تو بدون رفیق،

And I’ll tell you all about it when I see you again 

 کنم می تعریف برات رو همش ببینمت دوباره وقتی

We’ve come a long way from where we began 

 به کردیم شروع که جاییاون از تا کردیم طی رو طوالنی راه ما

 برسیم جااین

Oh, I’ll tell you all about it when I see you again 

 کنممی تعریف برات رو همش ببینمت دوباره وقتی

When I see you again 

 ببینمت دوباره که موقعی

?Damn, who knew 

 کردمی رو فکرش کی لعنتی،

All the planes we flew 

 بودیم باهم که پروازهایی اون یهمه بعد

Good things we’ve been through 

 ساختیم باهم که خوبی خاطرات بعد

That I’ll be standing right here talking to you 

about another path 
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 بزنم حرف جدایی از تو با و بایستم تابوتت کنار جااین النا

I know we loved to hit the road and laugh 

 باشیم خوش و بزنیم جاده به دل که بودیم این عاشق

But something told me that it wouldn’t last 

 باشه ابدی خوشی این نیست قرار که گفت بهم حسی یک ولی

Had to switch up ,look at things different, see the 

bigger picture 

 کنم نگاه موضوع به تر کلی و کنم عوض رو نگرشم باید

Those were the days, hard work forever pays 

 نتیجه همیشه کردن تالش سخت  بودن، خوبی روزهای دوران اون

 میده

Now I see you in a better place see you in a 

better place 

 بینمتمی بهتری جای تو رو تو االن

?How can we not talk about family when family’s 

all that we got 

 مون دارایی تنها وقتی نزنیم حرف خونواده راجب میشه طورچه

 خونوادس
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Everything I went through you were standing 

 there by my side 

 بودی کنارم همیشه تو افتاده برام که اتفاقاتی تمام تو

And now you gon’ be with me for the last ride 

 باشی کنارم بار آخرین برای که قراره االن و

It’s been a long day without you, my friend 

 گذروندم رو اتفاقی پر و طوالنی روز تو بدون رفیق،

And I’ll tell you all about it when I see you again 

 کنم می تعریف برات رو همش ببینمت دوباره وقتی

We’ve come a long way from where we began 

 به کردیم شروع که جاییاون از تا کردیم طی رو طوالنی راه ما

 برسیم جااین

Oh, I’ll tell you all about it when I see you again 

 کنم می تعریف برات رو همش ببینمت دوباره وقتی

When I see you again 

 ببینمت دوباره که موقعی

First you both go out your way 
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 بود خودتون کار تو سرتون هم جفتتون اولش

And the vibe is feeling strong 

 شد تر قوی بود تون بین که ای رابطه بعدش

And what’s small turn to a friendship 

 شد عمیق رفاقت یه به شد تبدیل ساده ی رابطه یه و

A friendship turn to a bond 

 شد تبدیل عهد یه به رفاقت اون و

And that bond will never be broken 

 شد نخواهد شکسته هرگز پیمان و عهد اون و

The love will never get lost 

 رفت نخواهد بین از داره وجود که عشقی

Then the line will never be crossed 

 نمیزنه دور رو یکی اون کسی اونموقع

Established it on our own 

 بودیم کرده تعیین خودمون برا که بود حدودی و حد اینا

When that line had to be drawn 

 بزاریم رفاقتمون برا قوانینی یه شد قرار که موقعی
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And that line is what we reach 

 رسیدیم پایان خط به االن و

So remember me when I’mii gone 

 باش یادم به رفتم وقتی پس

?How can we not talk about family when family’s 

all that we got 

 موندارایی تنها وقتی نزنیم حرف خونواده راجب میشه چطور

 خونوادس

Everything I went through you were standing 

there by my side 

 بودی کنارم همیشه تو افتاده برام که اتفاقاتی تمام تو

And now you gon’ be with me for the last ride 

 باشی کنارم بار آخرین برای که قراره االن و

So let the light guide your way, yeah 

 بده نشونت رو مسیر روشنایی که بزار

Hold every memory as you go 

 بردار خودت با رو خاطرات ی همه رفتن موقع
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And every road you take 

 کنی انتخاب که مسیری هر و

Will always lead you home, home 

 رسوند خواهد خونه به رو تو

It’s been a long day without you, my friend 

 گذروندم رو اتفاقی پر و طوالنی روز تو بدون ، رفیق

And I’ll tell you all about it when I see you again 

 کنم می تعریف برات رو همش ببینمت دوباره وقتی

 کنممی تعریف برات رو همش ببینمت وقتی اره

 اما کشیدن؛می رو هامدست شدت با نفر چند و رفتیم خشکی سمت

 .کردممی صدا رو پانیا اسم و زدممی جیغ فقط من

 .کرد بغلم و دوید  سمتم دور از زلفا

 کرد؛می گریه داشت که بود معنا این به و خوردمی تکون هاشگونه

 عمرم کل تو که بود هاییسکوت ترین مرگبار از یکی سکوتش اما

 .بودم شنیده

 اقیانوس. نبود دریاچه  موند، دریاچه اون روی امشده خشک نگاه

 غرق افکارم داخل هم من. بود شده غرق توش پانیا که بود عظیمی

 . شدم
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 :گفت و پیچید دورش ایحوله بنیامین

 . بریم باید سرده خیلی-

 .ترسریع باشید، زود: الیاس

 روبه به حسبی. رفتیم ماشین سمت و کشیدن رو دستمون هانگهبان

 .نگفت چیزی کسی راه پایان تا و بودم زده زل روم

 داخل که بود این کردیم زلفا و من که کاری تنها و رسیدیم خونه به

 .باشیم تنها فقط و بریم موناتاق

 تکرار برام صحنه  زدم، زل سقف به و کشیدم دراز تخت رو

 جوریاین دور، انداختمشمی یا فروختممی رو مغزم کاش. شدمی

 و زممغ. نبود کافی تنهایی به مغز ولی  رفت؛می بین از هاخاطره

 بزرگی بیلبورد رو که میمونه این مثل. شدمی فروخته باید افکارش

 (مجانی. )میرسه فروش به افکارش با مغز این: بنویسم

 :گفت و اومد داخل سورن و شد زده در

 خوبی؟-

 :گفتم آروم و زدم کمرنگی لبخند

 .خوبم-

 نیومده؟ پانیا چرا میگم: سورن

  و ندم بروز رو چیزی کردم سعی  گذاشتم، هم روی رو هامچشم

 



 

 

 WWW.98IA3.IR 184 کاربرنودهشتیاصبا طهرانی  –نمایش مرگ 

 

 

 :گفتم

 .رفته بقیه پیش هم اون-

 :گفت و کرد مکثی

 برای منگول شنگول داستان نیست نیاز آرا، دل نیستم بچه من-

 . کن استراحت بسازی خودت

 کالفه و شد زده در. کشیدم سرم رو پتو و زدم غمگینی لبخند

 و باال تخت و اومد کسی هایقدم صدای که کردم باز رو هامچشم

 .شد پایین

 :اومد الیاس یمردونه صدای

 خوبه؟ حالت-

 :گفت و کشید رو پتو که نگفتم چیزی

 کجاست؟ الماس-

 .برداشت رو الماس و رفت سمتش که کردم اشاره پشتی کوله به

 .افتاد بهم نگاهش و زد رضایت سر از لبخندی

 .میرنمی روزی یک همه  نکنی، ناراحت رو خودت بهتره: الیاس

 .مرد شماها بخاطر اون-

 :گفتم و شدم بلند کالفه که شد باز اتاق در. رفت و زد نیشخندی

 چیه؟ باز-
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 . افتاد بود نشسته ویلچر روی که براهان به نگاهم

 کنی؟می چیکار جااین تو-

 و کرد بهم نگاهی و شد نزدیک. داد هل و برد چرخ سمت رو دستش

 زدم غمگینی لبخند  کرد، بسته و باز رو هاشچشم. گرفت رو دستم

 سمتش که کرد اشاره و کرد باز رو دستش. انداختم پایین رو سرم و

 . برم

 اششونه روی رو سرم و شد حلقه کمرم دور دستش که رفتم جلو

 . گذاشتم

 .بود آرامش منبع حالش این با مرد این شاید!  اومد لبم رو لبخندی

. بخوابم خواستممی فقط. نداشتم هیچی یحوصله. رفت و کرد نگاهی

 .بستم رو هامچشم و انداختم تخت روی رو خودم و کردم قفل رو در

*** 

 و بود تاریک هوا  انداختم، ساعت به نگاهی و کردم باز رو هامچشم

  رفتم، پایین احتیاط با و آروم.  بود تاریک جاهمه. بود سه ساعت

 رو بود مونده که همبرگری و کردم روشن رو آشپزخونه برق

 از هالقمه این. خوردن به کردم شروع بعد و بشه گرم یکم که گذاشتم

 .تمرف زلفا اتاق داخل و باال به خوردن بعد  رفت،نمی پایین گلوم

 :گفتم آروم تعجب با

 !بیداری؟ تو-
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 :گفتم و نشستم کنارش. داد تکون سری

 .موندیم تو و من انگار دیگه حاال-

 .کرد اشاره گوشش به و زد غمگینی لبخند

 :گفت اشاره با که کردم تکرار رو امجمله اشاره با

 دیگه شد، گم سمعکم کردیممی فرار داشتیم وقتی! درسته آره-

 .بشنوم خوب تونمنمی

 :گفت که کردم بغلش

 بگی؟ بنیامین به رو ماجرا خواینمی آرادل-

 خواستیممی دوباره که مخصوصا   نبود موقعش فعال  . دادم تکون سری

 ازلف اتاق از. بود نمونده پاکسازی پایان تا چیزی مطمئنا  . برگردیم

 زل خوابش در غرق صورت به. رفتم براهان پیش و رفتم بیرون

 .اومد لبم روی لبخندی و زدم

 :کردم باز رو دفتر و رفتم اتاقم داخل

 بود گذشته وقت چند. موند دوستش رو نگاهم  کردم، بهشون نگاهی-

 زل دختره به و رفتم بیمارستان روز یک. بود شده بدتر جانا حال و

 سپردممی هابچه به درموردش باید ولی  بود؛ وفاداری دوست. زدم

 بچه اون که ایلحظه یادمه خوب رو فریادش صدای. کنن تحقیق که

. بودم وایساده سالن یگوشه مبهوت و ناباور. مرد جانا و اومد دنیا به

 :کردم زمزمه آروم
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 .بنیامین متاسفم-

 ماشین سوار  کردم، روشن رو سیگارم و بردم جیبم داخل رو دستم

 .شدم

 برم؟ کجا آقا-

 .عمارت: من

 بدتر  بشه، بهتر حالم خواستممی قدرچه هر. بستم رو دفتر عصبی

 .شدمی

 سرد یپله رو. زدممی قدم باغ داخل صبح تا و کردم جمع رو وسایلم

 هب و برگشتم. شد انداخته دوشم رو ایمردونه کت که بودم نشسته باغ

 .زدم زل الیاس

 .خوریمی سرما: الیاس

 .زدم نیشخندی

 داره؟ اهمیتی چه-

 :زد رو خودش حرف و نداد رو جوابم

 .میشه برگزار کشتی داخل بعدی مهمونی  گردیم،برمی فردا-

 :گفت و زد مرموزی لبخند

 .موندید زنده دوستت و تو که شانسید خوش-

 .!زدم پوزخندی
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 ..کردم نگاهی باال به  رفت، و شد بلند

 .انداخت پایین و کرد لهش انگشتش دو با که کردم سیگار به اشاره

 .رفتم براهان اتاق به و کردم آویزون رو کت و شدم بلند

 :گفتم و کردم باز رو اتاق در

 .حمام بری باید-

 .آوردم در رو براهان لباس و بردم حمام سمت رو ویلچر

 بلند کرد سعی. کردم باز براش رو دوش و زد شامپو رو موهاش

 هک بود چیزی تنها شاید این و تونستمی داشت کم  -کم  بشه،

 .کنه خوشحال رو من تونستمی

 .افتاد روم وزنش و شد حلقه گردنم دور دستش

 سرش که بود داشته نگه رو خودش و کرد نگاهم کمی یفاصله با

 .بردمش بیرون و پیچیدم دورش رو حوله و شستم رو

 . زد محوی لبخند که ریختم بهم رو موهاش و تخت روی پریدم

. کردم موهاش کردن خشک به کردم شروع و آوردم در رو سشوار

 . کردمی معذبم نگاهش سنگینی

 :گفت و اومد اتاق داخل بنیامین

 بذاری؟ تنهامون میشه-

  بیخیال ولی  بود؛ کرده گل فضولیم حس کهاین با و دادم تکون سری
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 .شدم

 :گفت که برم خواستم کالفه فواد دیدن با و شد باز در

 .بیاری رو الماس تونستی که بینممی-

 پوفی الفهک اصالن و اهورا دیدن با  فهمه،می بعدا   که بود گفته الیاس

 :زدم داد نبود، حواسش که الیاس به رو و کشیدم

 .داری چلغوز مهمون چندتا بیا-

 .متاسفم عزیزت دوست بابت راستی: فواد

 :گفت و شد نزدیکم

 .نندازی من تقصیر پس نکشتم من دفعه این-

 و گرفت قرار کمرم رو دستی که زد بلندی یقهقهه حرفش بند پشت

 :گفت الیاس

 .میزنه زر یارو این کن استراحت برو-

 و رفتم اتاقم داخل. زدم زل فواد به نفرت با بعد و دادم تکون سری

 . زدم زل گالری هایعکس به و آوردم در رو موبایلم

 اون از! بودم کرده تغییر قدرچه. موند خودم عکس روی نگاهم

 من. شدم این به تبدیل  بود، عینکی و بستمی رو موهاش که دختری

 شده تنگ قبلیم خود واسهخیلی دلم ولی  هردوشون؛ از میاد خوشم

 . رفتیم فرودگاه سمت و برداشتیم هاروچمدون
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 خیره نگاهم و شدیم رد دریاچه اون کنار از  کردم، لندن به نگاهی

 .موند

 :زدم لب آروم

 .پانیا خداحافظ-

 .دادم رو جوابش   که زد غمگینی لبخند و گرفت رو دستم زلفا

 کرد بهم نگاهی  نشستم، براهان کنار. شدیم هواپیما سوار و رسیدیم

 راه تو ساعت دو. خوردم آب کمی  آوردن، نوشیدنی  هاخدمه و

 جا همه خون هایلکه. زدم زل فرودگاه سالن به و رسیدیم. بودیم

 :گفتم تعجب با مشکی هایماشین دیدن با. بود آور عذاب قدرچه بود،

 هستن؟ ما با هااین-

 .بارمرگ و خلوت شهر اون دوباره  شدیم، سوار که داد تکون سری

 .شدیم وارد و رفتیم عمارت سمت

 ورآین و پانیا اتاق به  کردم، عوض رو هاملباس و رفتم اتاق داخل

 رفتم عقب ترسیده آنا دیدن با و اومد لبم رو غمگینی لبخند. زدم زل

 :گفتم کالفه و

 .نشی ظاهر جن مثل میشه-

 :گفت و زد مرموزی لبخندی

 آرا؟ دل طورهچه حالت-
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 بوده؟ جااین ما قبل چرا دختره این

 .کارت پی برو-

 :گفت و زد لبخندی

 .متاسفم رفیقت بابت-

 متاسفی؟ تو! هه-

 .کرد نگاهمون چشمی زیر و شد رد کنارمون از بنیامین

 مگه؟ چیه خب آره: آنا

 عزیزم؟ زدی چیزی-

 :گفت و خندید

 .بیام کنار باهات کنممی سعی دارم! خیالبی-

 .زدم زل سالن داخل الماس به و رفتم بیرون و زدم پوزخندی

  خونش؟ ویترین تو بذاره دکوری خواستمی فقط همین؟

 .دادم لم سلطنتی مبل رو و دادم تکون تاسف از سری

 رو اشحوصله اصال و بود اومده تاتیانا براهان، مربی امروز

 .بردم ورزش سالن رو براهان و شدم بلند حال این با. نداشتم

 خوبی؟ سالم: تاتیانا

 . ممنون-
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 جوریاین  داد، دستش رو واکر و کرد بلند رو براهان و زد لبخندی

 . بره راه تونستمی بهتر

 سورن با دادم ترجیح. رفتم راه وسط اون هاشتر مثل و شدم بلند

 .بود سربر حوصله بسیار خونه  کنم، بازی

 .برم زلفا پیش دادم ترجیح و کردم همه به نگاهی

 :گفتم اشاره با و کردم بهش نگاهی

 طوری؟چه-

 :زد اشاره و داد تکون سری

 .کنم استراحت باید شده، بد حالم یکم امروز-

 برای شاید  کردن،می نگاهمون تعجب با بقیه و دادم تکون سری

 تونستنمی کسهیچ و زدیممی حرف هم با اشاره زبان با کهاین

 .بشه متوجه

 چیه؟ آرزوت-

 :گفت و زد لبخندی

 شنوایی مشکل و بزنم حرف بتونم داشتم دوست همیشه دونمنمی-

 .باشم نداشته

 و پدر. زدم زل سورن و بنیامین به  شدم، بلند و زدم تلخی لبخند

  بهم خیلی بنیامین و جانا... بنیامین. اومدنمی بهم خیلی که پسری
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 !دختر اون حیف. اومدنمی

 خوبی ویو  کردم، باز رو بزرگ تراس در و رفتم باال  طبقه یک

 .شدم تماشا محو و گذاشتم امچونه زیر رو دستم. داشت

 مبش بزرگ که کردممی فکر. نداشتم شانس وقتهیچ بودم که بچه

 .شد بدتر چی همه شدم تربزرگ چی هر ولی  میشه؛ عادی چی همه

 .اومدمنمی دنیا به وقتهیچ کاش گفتممی خودم با اوقات گاهی

 !خدا ای. بدم لفت زندگی این از خواممی واقعا   من هووف

 .بودم شده خسته مسخره نمایش این از

 . رفتم براهان پیش و کشیدم پوفی

 رو لحنم و نشستم  بشینم، به کرد اشاره و کرد اخمی که برم خواستم

 :گفتم و کردم بچگونه

 .کنی استراحت باید تو ،برم خواممی خب-

 بیرون اتاق از  کرد، بسته و باز رو هاشچشم و زد محوی لبخند

! هه. اومدنمی تیری صدای هیچ بیرون. رفتم خودم اتاق به و اومدم

 ... .همه. بودن مرده همه دیگه

 .کردم گیر بزرگ سیاهی یک تو کنممی احساس هاوقت بعضی

 سیاهی یک معلقم، توش که سیاهی یک خودمم، فقط که سیاهی یک

  تو آب قطره کردن چیکه  -چیکه صدای مثل من هایاشک که
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 .بشنوم راحت میتونم رو هامنفس صدای که سیاهی یک. سینکه

 .منه جنس از سیاهی اون و کنممی زندگی دارم سیاهی اون تو من

 تا رفتممی الیاس اتاق به باید شده جورهر کردم، اطراف به نگاهی

 که یکار هر و بذارم دست رو دست تونستمنمی. کنم پیدا چیزی شاید

 :گفتم زلفا به اشاره با. بدم انجام رو میگه

 کجاست؟ الیاس زلفا-

 .رفتم الیاس اتاق داخل جت مثل بنابراین و کرد اشاره بیرون به

. کردم هابرگه کردن  چک به کردم شروع و رفتم کارش میز سمت

 شنیده. بود الماس طور همین و کارخونه درمورد نبود، خاصی چیز

 تا میزنه آتیش و آب به داره رو خودش شده جور هر فواد که بودم

 !زدم نیشخندی. بگیره رو الماس

 اون! بود خودش  کردم، برخورد برگه چندتا به گشتن بعد

 .کردم پیداش. نبود دفتر داخل که هاییصفحه

 .حلما: الیاس

 با و دویدم اتاقم طرف به و کردم قایم رو برگه الیاس داد صدای با

 و رفتم بیرون هم خودم و کردم قایم تخت زیر رو برگه استرس

 .نشستم روشون روبه خونسرد

 .کنیم زیاد باید رو هانگهبان تعداد: الیاس

  باز و داشتیم نگهبان کافی اندازه به ما! کردم تعجب حرفش این با
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 کنه؟ اضافه خواستمی

 چی؟ هااین: بنیامین

 :گفت الیاس که کرد اشاره زلفا و من به

 .هستم مراقبشون خودم-

 .اومدمی مردی هایالتماس و فریاد صدای!  عمت ارواح آره

 .رفت بیرون الیاس و شدن بلند دو هر

 .باال برید خورید،نمی تکون جاتون از: بنیامین

 .زدیم زل بیرون به اتاق یپنجره از و رفتیم باال مکث با

 ایاشاره و زد نیشخندی الیاس که کردمی نگاهشون التماس با مرد

 .کرد

 ...شلیک و آورد باال رو اشاسلحه نگهبان

 هامدست استرس با  ،نشستم تخت روی و شد بسته ناخودآگاه هامچشم

 .لرزیدمی

 :گفت اشاره با و اومد کنارم زلفا

 .گذرهمی-

 نگاهی. کرد مچاله بغلم تو رو خودش زلفا که کشیدم عمیقی نفس

 یک حدود. بود چیز بهترین بود کنارم زلفا که این  کردم، بهش

  آوردم در رو دفتر هم من و رفت اتاقش به زلفا و بود گذشته ساعت
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 .کردم خوندن به شروع و

 !بودم کرده تعجب است چیکاره و کیه دختر اون کهاین فهمیدن با-

 شده دوست نفر چند با اتفاق اون بعد  کردنش، دنبال بود شده کارم

 مشکالتی شونزندگی تو کدوم هر. بودم آورده در رو آمارشون بود،

 پنج هک بودم تعقیبشون حال در قدراین. بودن هم با همیشه اما داشتن؛

 منتظر و بودم وایساده عمارت در جلوی! است مسخره. گذشت سال

 :گفت که زدم زل دستم کنار فرد به  کردم،می نگاه

 بره؟ خوادمی مطمئنی-

 :گفتم و دادم تکون سری

 . رئیس نکن شک-

 .پریدم باال متر سه نفر یک داد صدای با

 .آرا دل: سورن

 .بخونم من گذاشتی اگه!  کردم نگاه بهش تعجب با

 هان؟: من

 بیرون؟ بریم میای: سورن

 !بیرون؟: من

 .پارک اوهوم: سورن

 .دادم تکون سری و کشیدم ایکالفه پوف
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 بیاد؟ هم بنیامین میشه-

 .دادم تکون سری و کردم بهش نگاهی

  .زدم زل بنیامین به و گذاشتم رو کالهم و پوشیدم رو بلندی چرم کت

 بریم؟: من

 شهر بزرگ پارک سمت. شدیم ماشین سوار باهم و داد تکون سری

 به کرد شروع و دوید سورن! نبود؟ کسی هیچ وقتی فایده چه  رفتیم،

 .خوردن تاب

 کجان؟ سورن مادر و پدر: بنیامین

 :گفتم و کردم بهش نگاهی

 .هست قاتل پدرش-

 :گفت و کرد نگاه تعجب با

 چی؟ مامانش-

 .مرده-

 :گفت و کرد ایزمزمه ناباور

 کردی؟ مراقبت ازش تو پس-

 :گفتم و زدم لبخندی

  میشه سالی پنج حدود  کرد،می مراقبت باید من از یکی زمان اون-
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 . هست من پیش

 بگیره؟ رو سورن که نیومد باباش-

 .نمیدونه-

 !رو؟ چی-

 .داره بچه که-

 !بگم چی دونمنمی واقعا  ... پشمام حاجی-

 .زدی رو سکته که وقته اون خودتی اون بدونی وقتی گفتم دلم تو

 .کن ولش بگذریم،-

 :زدم داد بلند

 .خوریمی سرما بریم، بیا سورن-

 .باشه راحت بذار کن ولش-

 :گفت و اومد مونسمت سورن

 .گشنمه-

 .خونه بریم شید سوار پس: بنیامین

 .رسیدیم باالخره و گذشت سورن هایشیطنت و صحبت با راه تو

 :گفت اشاره با و اومد من سمت ترس با زلفا

 .شده بد حالش براهان-
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 .رفتم براهان اتاق سمت به و دویدم

 روی که دیدم بدی حال با رو براهان و کردم باز شدت با رو در

 . کنهمی موننگاه عصبانیت و خشم با و افتاده زمین

 .زد چنگ گلوم به و شد بلند دیوار کمکبا

 اوج تو  کشوند، اتاق داخل رو من براهان  دوید، شد شوکه زلفا

 ویلچرش روی و کرد بهم نگاهی. شدمی ترزیاد قدرتش عصبانیت

 . نشست

 .پسر بیا خودت به: من

 موهام  شدم، پرت  بغلش تو و زدم جیغی که کشید رو موهام عصبی

. کردم بهش نگاهی. شد شل دستش نم  -نم و دادم ماساژ رو

 . کردمی نگاهم مضطرب

 خوبه؟ حالت: من

 . زد زل هامچشم به و کشید موهام روی رو دستش و داد تکون سری

 لندب و اومدم خودم به... . مرموز هایچشم دوتا اون  بودم، شده محو

 .دادم بهش رو قرص و شدم

 دمکشی عمیقی نفس. رفتم بیرون جااون از سریع و اومد داخل بنیامین

 خرس این. کردمی بازی داشت خرسش با که زدم زل سورن به و

 داد؟ بهش کی رو

  داد؟ بهش اصال   چی برای
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 .چته؟ دیگه تو  گذاشتم، قلبم روی رو دستم!  سرنوشت این به لعنت

 که دلم بیچاره!  هعی. دادم تکیه پنجره به کالفه و رفتم اتاق داخل

 .شکنهمی داره

 فتادما برگه اون یاد  موند، دفتر رو نگاهم و انداختم بیرون به نگاهی

 :خوندن به کردم شروع و شدم بلند سریع و

 !اوناهاش اومد: من

 لباس با  کرد، نگاهش محوی لبخند با دقیق و کشید جلوتر رو نقابش

. دویدمی بود شده ست لباسش با که سفید هایکتونی و بلند عروس

 سختی اب نگهبان. دویدنمی دنبالش هانگهبان  اومد، لبم رو لبخندی

 :گفتم و کردم راننده به اشاره که گرفتش

 .شو رد بینشون از-

 به   بره، هاشدوست پیش و بذاره فرار به پا تونست ما شدن رد با

 .کردم نگاه دویدمی دنبالش که پسری

 .میخوام رو یارو این: من

 ماشین اون  بودم، زده زل روم روبه دیوار به تعجب با دقیقه چند

 اون  دارم، یاد به خوب رو مزخرف عروسی  روز... . مشکی

 ...  . هاتعقیب اون شد، رد ما بین از که رنگی مشکی ماشین

 دیگه سال پنج که دونستمی جانا! خندیدم حرصی و گرفتم رو سرم

  نامه داخل بیمارستان توی روز اون یادمه  افته،می اتفاق پاکسازی
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 :گفتم خودم به دلم تو نفهمیدم؟ چرا من و بود نوشته

 .کنی تمومش باید دیگه آرا، دل بده ادامه-

 .بود مونده صفحه چند فقط کردم، باز رو دفتر

 کنی؟ کارچی میخوای رو دختره-

 .کنیممی صبر پاکسازی تا: من

 . موندن هااون فقط شهر کل تو و بود شده شروع پاکسازی

 اون. بودم مجبور ولی  سوخت؛ براش دلم بد حال اون تو دیدنش با

 !خودش مثل دقیقا   بود، خودش خود دختر

 همشون موقع همون و شد پیاده ماشین از که کردم رئیس به نگاهی

 .شدن بیهوش

 :گفتم و شدم پیاده ماشین از

 ... .آرا دل ببخش رو من-

 بود مونده که هاییصفحه لرزون هایدست با. بستم رو کتاب ناباور

 :خوندن به کردم شروع و آوردم در تخت زیر از رو

 . رفتم خونشون سمت به و دویدم شده شوکه رسید بهم که خبری با-

 رو نگاهم  شدم، سست زنی هایجیغ و آتش هایشعله دیدن با

 .موند هاشعله

 :کردم زمزمه ناباور
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 !گیسو-

 تعجب بود کرده بغل را خرسش گریه با که کوچکی دخترک دیدن با

 که بود دخترکش اون. بود شده بزرگ زود   بود، خودش!  کردم

 را جا همه هایشجیغ صدای. بود داده دست از رو  پدرش و مادر

 :بود برداشته

 !بابا  مامان، کنید، ولم نمیام-

 .بردنش جااون از و افتاد دستش از خرس

 . زدم زل روم روبه به و برداشتم رو خرس

 و دادم دست از رو عشقم. رسیدم خط پایان به جهانگیر الیاس من

. باشه میتونه عوضی کدوم کار دونستممی  شدم، سنگدلی آدم به تبدیل

 .دختر اون کمک با اما گیرم؛می رو انتقامم من

 فکرش که نبود چیزی این! الیاس  کردم، مکثی.  افتاد دستم از کاغذ

 . نداره امکان نه  کردم،می رو

 به نگاهم  رفتم، سورن سمت به و اومدم بیرون اتاق از سرعت به

 . شد کشیده خرس

 .میرم من باشه بهش حواست: سورن

 .کردم بهش نگاهی و گرفتمش دستم

 :کردم زمزمه آروم
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 !ِتدی-

 :افتادم هاشحرف یاد

 (شناسممی خودت از تر خوب تورو من)

 سیگار مشغول ریلکس که رفتم اتاقش سمت به و شدم بلند حرص با

 . کرد بهم نگاهی و شد بلند  بود، کشیدن

 نرسیدن؟ بهم چرا ولی اون؟ عاشق هم مامان و بود مامان عاشق اون

 کرد؟ ازدواج یکهو مامان چرا

 .گرفتم رو اشیقه و بردم هجوم سمتش

 ! کردی پنهان من از رو چی همه تو نگفتی؟ بهم چرا چرا؟-

 :گفت خونسرد

 .میگی چی فهممنمی-

 آره؟ داشتی، دوستش رو مامان تو-

 .کرد نگاهم زده بهت و کرد مکثی

 :گفت آروم

 فهمیدی؟ کجا از-

 :گفتم و کردم اشاره دفتر به بغض با

 اون و تو  دادی، سورن به رو خرس تو پس!  بدی توضیح باید-

  این تمام   شناختی،می رو من تو. بودید خبر با چی همه از  رئیست
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 .نشناختم رو خودم وقتهیچ هاسال

 :گفت و زد موهاش به چنگی کالفه

 .بشین میدم توضیح-

 :گفتم جیغ با

 .بگو االن همین-

 :زد داد بلند و کرد اخمی

 سوگی مرگ  داشت، تقصیر بود بابات اون شد؟چی بدونی خوایمی-

 ازت فقط من  بود، بابات خونی دشمن فواد. بود اون بخاطر فقط

 .همین کردم مراقبت

 .شدن قربانی هابچه فقط وسط این مراقبت؟-

 :گفت و کرد نگاهم

 تدیدم که اول روز از ولی  مقصرم؛ دونممی من... من آرادل-

 .ندم دست از رو گیسو این دیگه خواممی  بودی، گیسو خود انگار

 .زد زل هامچشم تو و اومد سمتم که کردم نگاهش تعجب با

 شکست کافی اندازه به من ولی  گیسو؛ نه آراییدل تو: الیاس

 .باشی دخترم رسمی صورت به خواممی خوردم،

 :زد محوی لبخند که کردم نگاه بهش ناباور

  و بکن رو فکرهات. داریوش نه منم باشه پدرت باید که کسی اون-
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 .بگو بهم بعدا  

 .رفتم بیرون و کردم گرد عقب و انداختم پایین رو سرم

 دهن با هم اون و کردم تعریف براش رو چی همه و رفتم زلفا کنار

 .کردمی نگاهم باز

 . فرستادم بیرون رو نفسم عصبی

 سرنوشت و زندگی شاید. نبود مقصر اون شاید. زدم زل بنیامین به

 ترپیچیده ماجرا نبود ماجرا اصل این. شد اینجوری که بود بد هممون

 الیاس از باید بعدا   و بودم عصبانیت اوج تو من بود حرفا این از

 خودش چرا کجاست؟ کیه؟ رئیسه که این ماجرای حتی. پرسیدممی

 نمیده؟ نشون رو

 راتخاط زمان اون از فقط. هستن کی بابام و مامان دونستمنمی من

 کجا از رو فواد بود؟ دشمن فواد با بابا اما یادمه؛ رو گنگی

 شناخت؟می

 . بود کرده درگیر رو ذهنم که هست سواالتی این

 من. گرفتم ازش چشم که کرد بهم نگاهی که زدم زل الیاس به

 ..اما، باشم کسی دختر خواستمنمی

 خوشم باید چرا. شد پاک لبم از سریع خیلی اما زدم؛ محوی لبخند

 !بابا؟ بگم بهش! مسخره چه باشه؟ بابام اون بیاد

 .شدنمی اینجوری کردم،می استراحت باید
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 :گفتم و کردم زلفا به نگاهی خسته

 .کنم استراحت میرم من-

 سورن برای دلم. کردم قفل رو اتاق در رفتم، باال و داد تکون سری

 و اومدمی فقط گاهی و بود شده تنها حسابی وقته چند این. سوختمی

 ها تربزرگ از هابچه که الحق. دادمی دلداریم و نشستمی کنارم

 . بستم رو هامچشم و کشیدم دراز. فهمنمی بیشتر

 . رفتمی رژه هامچشم جلوی دود و آتش هایشعله

 ..بابا،.. مامان،

 .بود رفته باال قلبم ضربان. پریدم خواب از دستم شدن کشیده با

 .دیدم رو الیاس و کردم اطراف به نگاهی

 :گفتم و شدم جمع خودم تو

 کنی؟می چیکار اینجا-

 دیدی؟ خواب: الیاس

 :گفت و دادم تکون سری

 گرفتی؟ رو تصمیمت-

 :کردم زمزمه

 !نه-

 .کشید و گرفت رو دستم و کرد نگاهی
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. زد زل هامچشم به. برگشت و کرد مکثی که کردم نگاهش تعجب با

 .بود شده ترترسناک و خودخواه هاشچشم

 :الیاس

 .بدم دست از رو چیزی خوامنمی دیگه-

 .کن ولم-

 :گفت و کشید رو دستم مچ

 .بیا-

 شرفتن بعد. بره بیرون که کرد اشاره ایپوشیده شلوار و کت مرد به

 :گفت و کرد نگاه بهم

 .کن امضا-

 چیه؟ این-

 :گفت و داد باال رو ابروش یک

 .کنم رسمیش خواممی-

 .کردم نگاهش و آوردم باال رو سرم زده بهت

 :من

 ..اما،-

 با که خواممی. بیاره سرت بالیی یک و بیاد فواد ممکنه لحظه هر-

 .کنهنمی فرقی جا همه. باشی من
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 که دمون آنا مضطرب یقیافه رو نگاهم. زدم زل رومروبه یبرگه به

 .رفت و انداخت پایین رو سرش

 نکنی؟ یا کنی امضا آرا؟ دل کنهمی فرقی چه دیگه

 .گرفتم دستم رو خودکار

 :الیاس

 .بجنب-

 :گفت و زد محوی لبخند که کردم امضا رو کاغذ

 .بری تونیمی-

 .نشستم کنارش و کرد بهم نگاهی. رفتم براهان اتاق سمت

 :من

 خوردی؟ رو قرصات-

 .داد تکون سری

 :کردم اشاره که کرد بهم نگاهی

  چیه؟-

. گذاشت امگونه روی رو دستش جاش به و نداد نشون العملیعکس

 رو نوازش با رو شصتش انگشت. زدم زل بهش مبهوت و مات

 و بود ایستاده حرکت از قلبم. بود زده زل هامچشم به و کشید امگونه

 . شدمی رو زیر هم من قلب همزمان امگونه رو انگشتش حرکت با
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 ایمقهوه موهای. کرد باز رو موهام و زد گوشم پشت رو موهام تار

 و دادم قورت رو دهنم آب. زد برقی چشماش و ریخت هامشونه دور

 :گفتم آروم و شدم بلند

 .بگو بعدا داشتی کاری-

 اینجوری یهو چرا. کشیدم موهام به دستی کردم ترک رو اونجا سریع

  پرسم؟رومی مسخره سوال این چرا شدم؟

 شدم؟ عاشق نکنه

 :وجدان

 .دادی پا زود خودت-

 :من

 .شوخفه-

 :آنا

 اوکیی؟

 .زدم زل بهش و برگشتم

 :من

 .خوبم اره.. امم-

 :آنا

 .دخترم بگم بهت باید االن از-
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 :من

  من؟ مامان اونم تو؟-

 :گفت و کرد ایخنده

 باشم؟ داشته سنی این دختر همچین نمیاد بهم چیه؟-

 !بزرگ مامان نره یادت منی، همسن هم خودت تو-

 :گفتم که کرد اخمی

 کردی؟ ازدواج الیاس با-

 :گفت و زد نیشخندی

 .بود گیسو داشت دوستش واقعا که کسی. هستم پارتنرش فقط من-

 .کردم نگاهش تعجب با

 :من

 !ها فضولی خیلی-

 :گفت و داد ادامه بهم کردن نگاه بدون رو راهش

 .خودتی-

 .زمین افتاد خورد لیز زیرزمین بردن رو فضول-

 :گفت بلند

 .بامزه ها ها ها-
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 یصفحه و کردم نگاه دفتر به. رفتم اتاقم داخل و کردم ایخنده تک

 :کردم باز رو آخرش

 .بود انگیز غم ما یقصه پایان-

 .بود جدایی ما عشق پایان

 .بود مرگ ما راه پایان

 .بود شده سرد تلخ، یهقهو یک مثل ما یقصه پایان

 :کردم زمزمه و کردم نگاه کتاب جلد به

 .تلخ یقهوه-

 یک. بود مرد یک عشق داستان این. اومد لبم رو غمگینی لبخند

 !اینجا به رسید کردن، کار شاپ کافی از که مردی

 .گذاشتم خودش جای سر رو دفتر و رفتم کتابخونه داخل و شدم بلند

 .شدم روروبه بنیامین با و رفتم بیرون

 :من

 کجاست؟ سورن-

 .کنهمی بازی داره-

 :گفت که دادم تکون سری

 .شدی سرد بدجور که هست وقت چند-
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 :داد ادامه و زد لبخندی

 .سردی خیلی اما زیبایی؛. مونیمی برف مثل تو-

 .رفت رو خودش مسیر و کرد پشت بهم و کرد زمزمه آروم

 انگیزرقت دنیای این از سردتر بود دلم تو که برفی بارش واقعا شاید

 . بود

 خم رو امکله پله یباال از. اومد پسری صدای و شد باز سالن در

 گاهن اصالن به پشتم از هم آنا زمانهم که زدم زل اصالن به و کردم

 .کرد

 :من

 چته؟-

 .رفتیم پایین دو هر و رفت ایغره چشم

 :گفت و کرد بهمون نگاهی

 چطوری؟ ارباب، جدید دختر-

 .فواره پسر چطوری تو-

 :گفت و کرد ایخنده تک

 .بودن نکرده صدا اینجوری رو بابا تاحاال-

 !واال یکیه هردوش کنه؟می فرقی چه فواره و فواد

 :گفت و زد چشمکی آنا به
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 رئیس؟ چطوری-

 .نگفت چیزی و رفت ایغره چشم آنا

 :الیاس

 اوردی؟ در اینجا از سر چیه-

 :اصالن

 .بزنم سر شما به اومدم-

 .نگفت چیزی و زد نیشخندی الیاس

 :اصالن

 برگزار رو مهمونی و میشه تموم پاکسازی دیگه وقت چند تا-

 هنام دعوت میگم اطالع محض ولی بمونه، یادت امیدوارم کنیم،می

 .بفرستن رو

 :گفت و کرد نگاه آنا به

 بگیرم؟ قرض لحظه چند شما از رو بانو دارم اجازه-

 :گفت جدی و کرد اصالن و آنا به نگاهی الیاس

 .باشه-

 .رفتند و شدن بلند

 :من
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 نمیزنن؟ مشکوک-

 .انداخت باال ایشونه خیال بی

 !هعی. داشتم هم من یکم رو تو خیالیبی کاش

 آنا با اصالن که کردم اطراف به نگاهی و شدم بلند حوصلهبی

 . اومدن

 :گفت بعد و کرد ما به نگاهی اصالن

 حممزا هم خیلی اتفاقا نیستم؟ که مزاحم بمونم، روز چند اینجا اومدم-

 .هستی

 زد لبخندی. رفتم بود، نشسته گوشه یک که زلفا سمت به و شدم بلند

 :کرد اشاره بهم و

 .میشه تموم داره دیگه پاکسازی-

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 . تمومه دیگه چی همه اره،-

 چه کردم، ایخنده تک. افتادم عروسی روز یاد. رفتم اتاقم سمت

 ..هم، رادین و کنم فرار خواستممی وقتی نداختممی ایتخته شلنگ

 ! رادین

 اون تو رادین دارم قبول. بمیره خواستمنمی که من ولی. مرد هم اون

  بمیره، خواستمنمی ولی. بود روانی و بود کرده اذیتم بدجور زمان
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 ...خواستم،نمی

 .بزنیم حرف پاها رد از بیاین

 آخ. داره وجود عمیق پاهای رد سری یک مونهمه زندگی تو خب

 چیه؟ دونیمی

 ترین نرم توی و زندگی قسمت ترین صاف توی میان پاها این

 ترین عمیق میشه پا رد این که جوری. میزارن پا زندگیمون جاهای

 .مونده جا به زندگیت توی حاال تا که پایی رد

 فتر فرو. بزاری پا خیس سیمان روی مونهمی این مثل دونی؟می

 روی جاش رفت، شد تموم شد، خشک دیگه سیمان اون سیمان، اون

 تو عمیق پاهای رد اگه نداره عیبی. موند موند، موند، سیمان اون

 !هه. بودیم احمق زمان اون فهمیدم اینه مهم داریم، زندگیمون

 اصال چرا آنا. زیاد خیلی بودن مشکوک و بود آنا کنار بیشتر اصالن

 بود؟ الیاس با

 صورتم تو رو سیگارش دود. نشستم روشروبه و رفتم الیاس پیش

 :گفت و کرد فوت

 چیه؟-

 :گفتم و کردم ایسرفه

 .بدی توضیح باید-

 رو؟ چی-
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 توی اومدی چرا نرسیدید؟ بهم چرا و کرد ازدواج مامان چرا-

 نکردی؟ کاری کشتن رو هامدوست وقتی چرا و خالفکارا

 :گفت و کرد مکثی

 و نبود خوب مالیم وضع من. بودیم جوون مونهمه زمان اون-

 پولدار مرد یک اون باالخره. بشه داریوش مال گیسو دادن ترجیح

 ..ولی، کردم، تالش و کردم تالش و بشم عوض گفتم خودم با. بود

 :گفتم و کردم نگاهش

 چی؟ ولی-

 :گفت و زد پوزخندی

 من. بود عروسیشون روز دیگه که بگم بهش برم خواستم-

 .نکشن رو هاتدوست که بشم قدم پیش تونستمنمی

 !نبود هم مهم برات حتی تو-

 .کردیمی رو کار این باید تو وسط این. نیستم کار اصل من-

 :زدم نیشخندی

 .نیستم قاتل من ولی-

 .رفت و شد بلند جاش به نگفت، چیزی

 .زد بهم چشمکی که زدم زل اصالن به

 :من
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 چته؟-

 :گفت موذیانه لبخند با و نشست کنارم

 آوردی بیرون موزه از چجوری رو الماس اون اینکه کار راه بهتره-

 .بگی

 :گفتم و زدم غمگینی لبخند

 .نکردم رو کار این من-

 بود؟ کی پس-

 .پانیا-

 !پانیا؟-

 :گفت و رو ماجرا فهمید تازه مکثی بعد

 .ماجرا اون بخاطر متاسفم میگی، راست اره... اوه،-

 .باباته تقصیر بیشترش-

 .نیست من بابای اون-

 .کردم نگاهش تعجب با

 !چی؟-

 .هباش بابام اون ندارم خوش البته که کنهمی معرفی پدرم رو خودش-

 .نگفتم چیزی و کردم نگاه بهش فقط تعجب با
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 :من

 الیاسه؟ با آنا چرا-

 :گفتو زد لبخندی

 جلو نقشه با هااون نداری، شناختی هیچ خونه این اهالی از تو-

 .میرن

 نقشه؟-

 دیدن با که زد کنار رو کتش و داد تکون سری و زدنیشخندی

 .زدم  زل بهش  زده بهت و کردم سکوت اشاسلحه

 .من به هااون نه و دارم اعتماد بهشون من نه بینی؟می-

 :من

 شناسی؟می رو رئیس ظظتو-

 جالب. شناسنشنمی بنیامین و الیاس از غیر به کدوم هیچ نه،-

 . خبره با مونهمه زندگی از اون که اینجاست

 :گفت و کرد مکثی

 !تو حتی-

 سالشه؟ چند-

 .باشه باید سالش ایخورده و سی-

 :گفت که دادم تکون سری متفکر
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 .رسمنمی اون به هم من. رسهنمی اشخواسته به کسهیچ اینجا-

 :گفتم و کردم نگاهش تعجب با

 میگی؟ رو بدجنس نامادری آنا، نکنه-

 .داد تکون سری و زد محوی لبخند

 !داری دوستش پس: من

 ...هعی-

 .داره دوست اونم نباش، نگران-

 :گفت که شدم بلند

 دونی؟می کجا از-

 :گفتم و دادم ادامه رو راهم

 .دونممی -

. وندم خونه داخل شدمی نه  و رفت بیرون شدمی نه. رفتم اتاقم داخل

 و گنگستر هایآدم یدسته و دار و ما فقط. نبود کسی هیچ بیرون اون

 .بودیم افتاده گیرشون که هاییآدم. بودیم مونده پولدار

 اخه؟ چجوری

 این تو کردم باز رو چشمم که زمانی دونممی فقط دونم،نمی خودمم

 موبایلم به رو نگاهم و نشستم تخت رو. بودم کرده گیر طوفان

 .ناشناس از پیام یک. دوختم
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 :کردم بازش تعجب با

 چطوری؟-

 :نوشتم براش کیه؟ این

  شما؟-

 :نوشت دقیقه یک بعد

 خبر؟ چه نیست، مهم-

 هستی؟ کی دیگه تو بزن، زر باو؟ چی یعنی-

 :نوشت و فرستاد خنده استیکر

 !وحشی سگ ای-

 .بزن زنگ داری جرعت-

 :گفتم عصبی و خورد زنگ موبایل

 !عوضی؟ وحشی سگ میگی من به-

 :گفتم که نیومد صدایی

  پلشت؟ خورده موش رو زبونت پسرم؟ اللی-

 ...آزار، مردم. کردم قطع عصبی

 .رفتم خواب به و شد بسته هامچشم کم کم

*** 
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 کوفت رو غذا خوریناهار میز یرو و بودیم نشسته تراس داخل

 :گفت و کرد همه به نگاهی الیاس. کردیممی

 دادین؟ انجام رو کارخونه کارای خب-

 :بنیامین

 .میاد هم رئیس مهمونی روز گفتن فقط اره،-

 .کردم جور و جمع رو خودم سریع که پرید گلوم تو نوشابه

 :گفت و کرد نگاهی اصالن

 خوره؟می دردت چه به الماس اون-

 :الیاس

 .دارم الزمش-

 :اصالن

 داری پرت و خرت توش کلی که صندوقی تو خوایمی که نبود یادم-

 .بذاری

 :الیاس

 .نداره ربطی تو به-

 .ندم گوش بحثشون به دادم ترجیح و شدم بلند و کردم تشکری

 :گفت مشکوک و کرد همه به نگاهی اصالن
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 است؟الماسه اون دلیلش فقط نگهبان همه این-

 :گفت و کرد خیالی بی نگاه الیاس

 بگم؟ بهت باید چرا-

 به دادن دستور مشغول که آنا به رو نگاهش و کرد اخمی اصالن

 .داد بود حلما

 .زدیم شیطانی لبخند و کردیم بهم نگاهی من و زلفا

 :گفت و اومد راهرو از بنیامین

 .بریم تر سریع باید-

 :کردم زمزمه تعجب با

 چرا؟-

 . زد خشکم اسلحه، شدن مصلح صدای با

 .بود گرفته طرفم رو اسلحه اصالن که برگشتم

 :گفت و کرد الیاس به نگاهی

 .الیاس بده رو الماس-

 .شد بدل و رد اسلحه و من بین نگاهش مضطرب

 دست از اسلحه و پرید بنیامین اومد بیرون از که تیری صدای با

 .افتاد اصالن
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 :گفت و زد صورتش به محکمی مشت

 .برید باید-

 .کردم نگاهشون تعجب با که گفت چیزی آنا به رو الیاس

 :الیاس

 !برو-

 مونده روش راه آخر تا نگاهم شد کشیده دستم و کردم بهش نگاهی

 به که آنا به و برگردوندم رو روم. شد پنهان دیدم از وقتی تا بود

 .شدم خیره کرد اشاره ماشین

 :آنا

 .کنیممی پیداتون ما بشید دور اینجا از کیفه تو الماس-

 :من

 چی؟ بقیه ولی-

 .شد خیره بهم ترس با زلفا که اومد هاپنجره شدن شکسته صدای

 :گفت داد با آنا

 .برو-

 .شدم دور اونجا از و شدیم ماشین سوار سریع

 :کرد اشاره زلفا
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 کنیم؟ چیکار یمخوامی حاال-

 .دادم تکون دونمنمی عالمت به سری

 کردمی خودنمایی ایجعبه داخل که الماس با و کردم باز رو کیف

 .شدم روبهرو

 :گفتم زلفا به و کشیدم عمیقی نفس

 بریم؟ کجا-

 بریم؟ کجا باید واقعا. داد تکون رو سرش تاسف با

 :من

 نظرت؟ به خوبه حالش االن چی؟ براهان-

 :گفتم و کردم اخمی که خندید شیطون

 کنیم؟ چیکار االن دیگه، بگو زلفا-

 :گفت و کرد ایاشاره

 .کافی بریم بیا-

 .فهمید تازه که زدم زل شهر به

 :من

 .نیست کسهیچ شهر این تو-

 . نشستیم جدول کنار و شدیم پیاده
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 برای دونستمنمی. بودیم شده جمع خودمون تو بود؛ سرد خیلی هوا

 .افتاده اتفاقی چه هااون

 و شدیم بلند وحشت با که بود شده قاطی باهم تیر و بیداد و داد صدای

 اام شدم؛ دور اونجا از و دادم فشار پدال روی پام. شدیم ماشین سوار

 به نگاهی. کردم بیشتر رو سرعت عصبی شونپی در پی تعقیب با

 .شدم متوقف جلومون ماشینی پیچیدن با که. انداختم سرم پشت

 .گرفت رو دستم ترس با زلفا

 .بردن ماشین سمت مارو زور با و اومدن مونسمت هانگهبان

 .کردم اخمی اهورا و فواد دیدن با

 :فواد

 .بیفت راه. نداره فایده فرار-

 ریم،یم کجا داریم دونستمنمی کردم مشت رو دستم. افتاد راه ماشین

 پیاده. بودیم خودش عمارت جلوی کردم باز رو هامچشم وقتی فقط

 . دادن مونهل سالن سمت و شدیم

 چپ پچ گودزیال هایقیافه با دخترهایی راه تو و رفتیم اتاقی سمت

 رو در شتپ از که رفتیم اتاقی داخل. کردنمی نگاه ما به و کردنمی

  بود شیکی و تمیز اتاق. کردم نگاهی اطراف به. کردن قفل

 .زدم زل پایین به سریع و کرد اشاره اتاق پنجره به زلفا

  به حرص با بود، لگد و  مشت زیر که حال اون تو بنیامین دیدن با
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 .کوبیدم شیشه

 . کرد ما به نگاهی و آورد باال رو سرش که بود افتاده زمین روی

 .افتادم سورن یاد تازه وای

 و شد وارد خشم با هانگهبان از یکی. کوبیدم در به بیشتری شدت با

 :گفت

 مرگتونه؟ چه-

 :من

 کجاست؟ سورن-

 :گفت و زد نیشخندی

 . نیست اینجا نباش نگران است؟بچه فسقل اون منظورت-

 با و کردم نگاهش. شد کشیده دستش زلفا که کشیدم عمیقی نفس

 .دویدم دنبالشون عصبانیت

 :من

 .هستم شماها با هوی کنید، ولش-

 با. زدم جیغی که کشید رو موهام. شدم درگیر اهورا با که دویدم

 بهم محکمی سیلی اهورا که شدم بلند میاد سمت این که الیاس دیدن

 .زد

 .کرد اشحواله محکمی مشت الیاس عوضش در
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 :زد داد فواد که بودن شده درگیر هم با هانگهبان یهمه

 .من به بده رو الماس-

 :زلفا

 .آرا دل کن فرار-

 زده خشکم باغ داخل. کردم نگاهش و برگشتم زده بهت زلفا داد با

 . بود

 .کرد نگاهم ناباور و گذاشت دهانش روی رو دستش

 زد؟ حرف اون

 :کرد زمزمه آروم

 !آرا دل-

 .کردم نگاهش و رفتم سمتش آروم! بود گرفته فرا سکوت رو جا همه

 :زد داد فواد

 .بدید رو الماس هابازی مسخره این جای به-

 زده بهت اون و من اما شد؛ ایجاد همهمه و شلوغی اون دوباره

 .بودیم

 .اومد بند نفسم که گذاشت گلوم زیر رو چاقویی کسی

 !زلفا رو گرفت نشونه رو اسلحه فواد. گرفتن رو الیاس و بنیامین
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 :فواد

 .بچه بزن رو آخرت هایحرف-

 و بود شده سست بدنم دیگه. اومد بند نفسم شد، خشک گلوم زده بهت

 .شنیدمنمی هیچی

 :گفت و زد لبخندی زلفا

 دیدی؟ رسیدم، آرزوم به من. مدت این تمام از آرا دل مرسی-

 .کردم نگاهش کرده بغض

 :زلفا

 ولی رسیدم ارزوم به من. بودم پیشت راه این تمام تو که خوشحالم-

 . دیره که حیف

 :گفت و خندید

 .بخند همیشه-

 !برد ماتم. شد پخش نزدیکی تا که خونی و شلیک صدای با

 .موندم خیره زلفا خون در غرق بدن به

 .شد گنگ برام هاصدا

Well its good to hear your voice 

 شنیدم صداتو که شد خب،خوب

I hope youre doing fine 
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 باشه خوب حالت امیدوارم

And if you ever wonder 

 نه، یا مهمه ت واسه نمیدونم و

Im lonely here tonight 

 تنهام اینجا امشب من ولی

Lost here in this moment 

 شدم گم لحظه این توی و اینجا

And time keeps slipping by 

 (میره جلو و میلغزه داره که اینه مثل) میره جلو آروم که هم زمان و

And if I could have just one wish 

 بکنم میتونستم آرزو یه فقط اگه و

Id have you by my side 

 باشم داشته کنارم رو تو که میکردم آرزو

Oooh oh I miss you 

 شده تنگ ت واسه دلم

Oooh oh I need you 

 دارم نیاز بهت
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And I love you more than I did before 

 دارم دوِست هم قبل از بیشتر حتی و

And if today I dont see your face 

 نبینم رو ت چهره امروز اگه و

Nothings changed  one can take your place 

 بگیره رو تو جای نمیتونه هیچکس و نمیشه عوض چیزی بازم

It gets harder everyday 

 میشه تر سخت چیز همه روز هر

Say you love me more than you did before 

 داری دوست قبل از بیشتر منو که بگو هم تو

And Im sorry its this way 

 رفت پیش اینطوری چیزا که متاسفم و

But Im coming home Ill be coming home 

 خونه برمیگردم،برمیگردم ولی

And if you ask me I will stay, I will stay 

 میمونم بمونم، بخوای ازم تو اگه و

Well I try to live without you 
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 کنم زندگی تو بدون که کردم تالش خب،خیلی

The tears fall from my eyes 

 ریختم اشک کلی

Im alone and I feel empty 

 میکنم بودن تهی احساس و تنهام که هم االن

God Im torn apart inside 

 شدم تیکه تیکه درون از من

I look up at the stars 

 میکنم نگاه رو ها ستاره من

Hoping youre doing the same 

 باشی من مثل هم تو که میکنم آرزو و

Somehow I feel closer and I can hear you say 

 میگی که میشنوم حتی و ترم نزدیک بهت میکنم احساس اینجوری

Oooh oh I miss you 

 شده تنگ ت واسه دلم

Oooh oh I need you 

 دارم نیاز بهت
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 :شد پخش شهر داخل حتی جاهمه که پیچید گوشم تو صدایی

 همگی از ممنون. رسید اتمام به پاکسازی. رسید اتمام به پاکسازی-

 !شهروندان

 خیلی من پاکسازی، شدن تموم با. کردم بغل رو زلفا جونبی جسم

 زلفا پاکسازی اتمام با. رو خودم و هابچه. دادم دست از هاروچیز

 .شد تموم چیهمه و رفت

 رو دستش. کردم نگاهش گریون و روحبی یچهره با و شدم بلند

 !قلبم مثل بود سرد. رفت نفسم و گرفتم

 :کردم زمزمه آروم

 بیدارشی؟ میشه! زلفا؟-

 راحتی؟ این به شدم؟ تنها دیگه من

 به رو خودش هواپیما یک درونم تو که بود پیش دقیقه چند همین

 .کوبید صخره

 از رو همه من. باشم داشته رو کسی اینکه بدون شدم، تنها دیگه من

 .دادم دست

 با پانیا اسلحه، شلیک با آینور ماشین، اون با تصادف بخاطر مرسانا

 ...هم زلفا و لعنتی دریاچه اون داخل شدن پرت

 !نیست عادالنه این

  رو نگاهم و برگشتم حالبی ماشینی هایالستیک صدای با
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 .موند پوش مشکی هایمحافظ

 که موند زلفا جونبی جسم رو نگاهم اطرافم، هایآدم به اهمیتبی

 !بردنش

 رو الماس. شدم خیره فواد به مبهوت و مات. نشستم و جاهمون

 .زدم پوزخندی که گرفت دستش

 :فواد

 .اوردم بدستش باالخره-

 :من

 !نه-

 :گفت حرص با و کرد نگاهی تعجب با

  کوری؟ مگه-

 خوردش پام زیر و گرفتم دستش از رو الماس و رفتم سمتش آروم

 .کردم

 :گفت و کرد نگاهم زده بهت

 ..الماسم، روانی؟ یدختره کردی غلطی چه-

 میشه؟ نمیشه، خورد که الماس. نکن اشتباه-

 ایمردونه بم صدای با که آورد، هجوم سمتم و کرد نگاهم ناباور

 .برگشت
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 .جات سر بتمرگی آدم مثل بهتره-

 مداو سمتم بنیامین! کردم کپ رسما رومروبه فرد دیدن با و برگشتم

 :گفت و

 خب؟. میدم توضیح برات رو چی همه من-

 . کرد نگاهم محوی لبخند با و آورد پایین رو اشاسلحه

 . کردنمی خودنمایی گردنش و دستش روی تتوهای

 .نه اصالن اما کردن؛می نگاه تعجب با فواد و اهورا

 :فواد

 تو؟-

 :گفت و زد نیشخندی

 .من اره-

 :فواد

 !هستی؟ کی تو-

 :گفت و کرد بهم نگاهی

 .رئیسم من-

 !اون؟ رئیس؟

 :اهورا
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 ریزی برنامه هم قالبی الماس اون. بودید دستی هم باهم همه شما-

 بود؟ شده

 .رفتمی راه اون زد،می حرف اون. بود مونده براهان رو نگاهم

 روغد همشون. بود هاشتتو جای گفت،می که هاسوختگی اون جای

 !یعنی؟ گفتن

 باید روز هر که مظلومی پسر اون با شباهتی هیچ رومروبه مرد

 .ترسنگدل ،بود شده ترخشن االن. نداشت زدممی سر بهش

 :براهان 

 .جناب بینمتمی مهمونی تو-

 :گفت و اومد سمتم که زدم زل الیاس به 

 .شد اینجوری اما بگم؛ بهت خواستممی-

 دست خونسرد. بردم هجوم براهان سمت و بودم شده خود بی خود از

 .کردمی نگاهم و بود کرده جیبش تو

 :گفتم بغض با و گرفتم رو اشیقه خشم با

 .کردی نابود رو من تو...! کردی چیکار تو-

 :گفت ریلکس

 . من نه کشت فواد-

 :گفتم فریاد با
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 حصب و پاشه اینکه از بدیه؟ حس چه دونیمی بشه تنها آدم اینکه-

 .کنه حس رو اونا خالی جای و بده ادامه رو لعنتی زندگی این و بشه

 !سوخت حالت به دلم. کردم اعتماد عوضی توی به من

 :گفتم و کردم نگاه الیاس به

 وقت هیچ من کردی عوض منو تو. کردی رو کار بدترین تو... تو-

 .کردی بدی هم بنیامین حق در حتی تو. باشم این نخواستم

 .کردنمی نگاهم صدابی اونا ولی کرد، نگاه تعجب با بنیامین

 مرور برام اتفاقات. کردم جمع شکمم تو رو پاهام و نشستم زمین رو

 سرم به مشتی عصبانیت با. شدممی تردیوونه لحظه هر شدمی

 ،لعنتی مغز این تو. سرمتو زدن کردم شروع و کردم مکثی. کوبیدم

 . من جز به مردن همه که نمایشی لعنتی، نمایش

 :گفتم و کشیدم رو دستم که اومدن سمتم دیگه دختری و آنا

 .بیمارستان میرم من-

 :الیاس

 .میایم ماهم-

 زمزمه براهان و شد کشیده دستم که کنم مخالفت خواستم عصبانیت با

 :کرد

 .نیستم صبوری آدم وگرنه باشی خوبی دختر بهتره-
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 .نفهمیدم هیچی بیمارستان تا و ماشین داخل کرد پرتم

 .شدم بیمارستان وارد بقیه و الیاس از جلوتر

 :گفت و گرفت رو جلوم پرستاری

 کیه؟ مریضتون ببخشید-

 :گفتم و زدم غمگینی لبخند

 .یاری زلفا نیست، مریض-

 .کرد مکثی و کرد نگاه تعجب با

 :پرستار

 .نه و هشتاد اتاق شاد، روحش. متاسفم بابتش-

 با و کردم نگاهی اتاقک به. شدم سردخونه وارد و دادم تکون سری

 و زدم کنار رو پارچه. دیدم سفید یپارچه زیر رو جسمی ورودم

 رو هامچشم کرده بغض. کردم لمس رو دستش. کردن نگاهبدون

 .بستم

 :من

 !نمیبینی؟ رو من اصال که کجایی نیستی؟ چرا؟ خدایا-

 :گفتم گریه با و نشستم پاهام روی و گرفتم رو دستش دستم، دو هر با

 احمق بزنم؟ حرف اشاره زبان کی با دیگه پس پاشو، خنگ یدختره-

 !رفتی؟ گذاشتی حاال. گرفتم یاد تو بخاطر من
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 .زدم صدا رو اسمش گریه با

 .رفتم براهان و الیاس پیش و اومدم بیرون اتاق از دقیقه چند بعد

 راه تو. بود نمونده باقی اشکی هیچ دیگه و بود شدهخشک هاماشک

 نشون العملیعکس هیچ ولی انداخت دوشم روی رو کتش الیاس

 . ندادم

 .کرد بغلم و کرد نگاهی الیاس. برگشتیم عمارت به

 :الیاس

 .بشه درست چی همه میدم قول-

 فقط من و رفتن داخل همه. نشستم صندلی رو باغ تو و کردم نگاهی

 عطری کردن حس با. بودم شده خیره خون یلکه اون و باغ وسط به

 .دوختم براهان به رو حسم بی نگاه

 :براهان

 !متاسفم-

 :گفت و کردم نگاهی

 .چی همه بخاطر-

 . همه ارباب. بود رئیس اون زدم نیشخندی

 :براهان

 .بده توضیح بعدا رو الماس قضیه-
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 .برگشتم و گرفت رو دستم که شدم بلند

 :گفت و کرد نگاه روحمبی صورت به

 برای رو خودت هوم؟ رفته؟ کجا پس. خواممی رو قوی دختر اون-

 .کن آماده جنگ

 و زد موهام رو ایبوسه آروم که کردم نگاهش و زدم نیشخندی

 :گفت

 .باش خوب فقط ،مهربونم نکن فکر-

 بار آخرین برای و شدم سالن وارد و شدم دور ازش حرفی هیچبی

 و بستم رو اتاق در. کردم بغل رو سورن و انداختم بیرون به نگاهی

 و بسازم رو ساختمونم دوباره باشم، تنها باید همیشه من. کردم قفلش

 مهه که وقتی تا باشم تنها باید هم االن. کنم شروع  رو چیز همه بعد

 .  بشه راهروبه چیم

 همم واسم که هاییآدم به رسیدن واسه دویدم رو زندگیم اینجای تا

 بعد به االن از ولی هرچی؛..دونم،می چه یا داشتم دوستشون و بودن

 ... آدم، اون شد تموم و چی همه شد عوض کردم، فرق

 ***بعد روز سه

 هایزدن صدا با و بودم کرده حبس رو خودم اتاق داخل روز سه

 اونقدری براهان شب یک که هست یادم. اومدمنمی بیرون کدوم هیچ

 :زد داد و بشکنه رو در خواستمی که بود عصبی
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 .آرا دل رو وامونده در این کن وا-

 من! بود شیرین اشهمه و همه اسمم؛ زدن صدا... بمش صدای اون

 کمکش که کوچولویی پسر اون به من. داشتم دوست رو مرد اون

 رمس درونم ولی. شدم عالقمند ذاشتممی سرش به سر و بره راه کردم

 :گفت و زد داد

 .زندان میره اون. بدبختیاته تموم مقصر و قاتل رئیس اون! احمق-

 رو هابچه که اون گفتم خودم با و شدم خر باز اما گفت؛می راست

 تقصیر چی؟ مردن پاکسازی تو که آدمی هزاران اون  ولی نکشته،

  بوده؟ کی

. سخت انتقام یک برای کردم آماده رو خودم پس. مقصره اون فواد،

 مهه باید. مرد روحم هم من. مردن زلفا و پانیا آینور، مرسانا، جانا،

 زیر. زدم زل خودم به آینه رویروبه. گفتممی بنیامین به رو چیز

 بدون خوردم،می آب فقط که بود روز سه چون بود شده گود هامچشم

 .غذایی هیچ

  رو لباسم. کشیدم عمیقی نفس و رفتم دوش زیر. رفتم حمام سمت

 کسی سالن؛ داخل به کردم نگاهی. کردم باز رو در و کردم عوض

 :گفت و اومد سمتم خوشحالی با دیدنم با حلما. نبود

 عزیزم؟ خوبه حالت-

 :گفت که دادم تکون سری
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 .باشی گرسنه خیلی باید بیا همراهم-

 تند تند کردم شروع زدم محوی لبخند و گذاشت رو غذا میز روی

 :گفتم و کردم تشکری شدن تموم بعد. خوردن

 هستن؟ کجا بقیه-

 :حلما

 .خوری هوا سالن-

 ایشیشه سقف و بود گیاه گل از پر که بود جایی خوری هوا سالن

 .بشه نمایان آبی آسمون شدمی باعث

 زدن گپ حال در براهان و الیاس بنیامین، آنا، و کردم باز رو در

 داد هیجان با. زدم زل بود کردن بازی حال در که سورن به. بودن

 :زد

 .آرا دل-

 :گفت ناراحتی با و کردم بغلش محکم که دوید سمتم

 شده؟ اینجوری هاتچشم چرا-

 :گفتم آروم

 .بچه نیست چیزی-

 :گفت و کشید صورتم به دستی

 کردی؟ گریه-
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 :من

 .نخیر-

 :گفتم آروم و رفتم شونسمت که بودن کرده تعجب دیدنم با همه

 .های-

 :گفت تعجب با بنیامین

 برات چیزی یک حلما بگم بزار! کردی؟ چیکار خودت با تو دختر-

 .بیاره

 .خوردم نه-

 .داد تکون سری و کرد مکثی

 :گفت و کرد نگاهی الیاس

 خوبی؟-

 .رفت باغ سمت براهان. دادم تکون سری

 :آنا

 شدی؟ بهتر-

 :گفتم و کردم نگاهی

 مهمه؟ برات مگه-

 .کردم تعجب کمی که داد تکون سری
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 .زدم زل دستش سیگار و براهان به و رفتم باغ سمت

 .زدم عمیقی پک و گرفتم دستش از رو سیگار و نشستم کنارش

 :کرد زمزمه و برد باال رو ابروش یک

 .،.خودت حاال بکشم، نباید گفتیمی که تو-

 .کرده فرق چی همه-

 :گفت و دوخت بهم رو اشخیره نگاه

 ای؟آماده کشتی تو مهمونی برای-

 :گفت که دادم تکون سری

 .بریم بیا-

 :فتگ که دادن دستم رو هاییکاغذ. رفتیم بقیه پیش و گرفت رو دستم

 توئه؟ دست الماس -

 :گفتم و زدم پوزخندی

 .نزدم هم دست الماس به حتی من-

 :گفتم که کردن نگاهم منتظر

 به رو جعلی الماس فقط من. موزه داخل خودشه، جای سر الماس-

 .دادم شما

 :گفت بنیامین که کردن نگاه تعجب با
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 .نبود مهم ما برای الماس اون-

 :من

 .فواد  بخاطر فقط کردم، کارو همین هم من-

 :  الیاس

 کنی؟ چیکار خوایمی-

 .نداره ربطی جنابعالی به-

 :گفت و کرد اخمی

 .پدرتم من-

 :گفتم خیالبی

 .شاید-

 .زدیم قدم باهم همزمان و رفتم آنا کنار و شدم بلند

 :من

 .خوبه خیلی انگار کارت اینجایی؟ چی برای تو-

 :گفت و زد نیشخندی

 نرپارت شدم نمایش برای. کنممی مراقبت هاسالح بخش از فقط من-

 .نبود اینجور واقع در ولی الیاس

 :گفتم آروم
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 .داری حس اصالن به پس-

 :گفتم که کرد نگاهم و ایستاد

 .مشخصه-

 :گفت و اومد سمتم

 زده؟ حرفی من یدرباره تاحاال-

 .داره دوست اونم مطمئنم ولی اوهوم،-

 اومد خودش به که کردم نگاهش و زدم پلکی. کرد بغلم خوشحالی با

 :گفت و شد جدا من از و

 .خواممی معذرت هاماذیت و آزار بابت-

 :گفتم پوکر یقیافه با و کردم نگاهی

 بشیم؟ رفیق میای-

 :گفت و کرد نگاهم تعجب با

 !تونم؟می-

 :گفت خوشحالی با که دادم تکون سری

 !شیممی خوبی تیم ایول-

 . دوست امسال ولی دشمن پارسال. زدم محوی لبخند

 :آنا
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 خدایی؟ کنی چیکار خوایمی-

 .بگیرم انتقام-

 :گفت استرس با

 .افتادیم زندان همه شاید درضمن افتی،می دردسر تو-

  میشه؟ چی سورن تکلیف چی؟ بنیامین الیاس؟ حتی. کردم نگاهش

. کردمی صحبت داشت نفر چند با براهان. کشیدم عمیقی نفس

 .بود کرده جذابش خیلی هاشچشم اون و سردش و خشن یچهره

. دمبو مونده من هادختر بین دیگه حاال. زدم زل گوشیم گراند بک به

 .گیرممی رو انتقامم من

 پاکسازی و اون بخاطر که دیگه نفر هزاران و هادختر خودم بخاطر

 .مردن اشاحمقانه

 :گفت براهان که کردم، نگاه بنیامین و سورن به

 .بودی جالب برام اول از-

 :داد ادامه و کردم نگاهش

 دونی؟می. اومدیمی نظر به قوی دختر مثبتت، ظاهر برعکس-

 .باشی خودم شخصی پرستار دیگه بهتره

 خدمتکاره؟ منظورت: من

 .زد محوی لبخند
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 نکرده کسی حاال تا که کردی کارایی ولی گفت، میشه اونم: براهان

 . بود

 :زدم نیشخندی

 من اشتباه. شدی رئیس و ارباب به تبدیل مظلوم پسر اون از توهم-

 .نمیره هیچکس کنی کاری تونستیمی تو بود، کردن اعتماد

 . حرفاست این از ترزرنگ فواد: براهان

 شناختی؟می رو امخوانواده توهم: من

 .اره: براهان

 شدی؟ باند وارد تو چرا: من

 تا و دادمی انجام رو پاکسازی سال پنج هر. بود رئیس پدرم: براهان

 گرفتم تصمیم و  کشت رو مادرم و پدر فواد. شدم بزرگ من اینکه

 از من. بزنم جا صدا و سربی و حاشیهبی نقشی جای رو خودم

 . بود فواد به حواسم هم و کردممی مواظبت باید بنیامین

 :گفت و سمتم برگشت

 .اومدی تو اینکه تا-

 میشه؟ چی مهمونی بعد: من

 .ازادی دیگه: براهان

 :گفت و زد پوزخندی که کردم نگاهش زده بهت
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 .آرا دل نره یادت-

 :گفت ترآروم گوشم دم

 .موند خواهم رئیست من ابد تا و جاهمه و همیشه-

 .کنم دورش کردم سعی

 :گفت و خندید ترسناک

 .نداره فایده نکن تالش بچه؟ چیه-

 . گفتممی بهش نباید. کردم نگاه بنیامین به. شدم بلند و کردم اخمی

 باید حتما که گفت امدیگه حس و نیست موقعش االن گفت حسی یک

 .بگم بهش

 درد خیلی سرم. خوردن به کردم شروع جاش به و نگم دادم ترجیح

 :گفت آنا خوردم قرصی همین بخاطر کردمی

 چی؟ واسه قرص-

 .دارم سردرد: من

 اومده اصالن. کن استراحت برو: آنا

 :گفت دیدنم با اصالن که رفتم و زدم لبخندی

 .بینمتمی خوشحالم-

 .اومدی تو باز: من
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 ...نیومدم شماها بخاطر: اصالن

 یجذبه با آنا ولی انداخت؛ پایین رو سرش خجالت با که زد زل آنا به

 .شد دور ما از خودش

 .دیوونه یدختره میده قر داره االن مطمئنم

 نگاهم و کرد بهم نگاهی. کردم برخورد براهان با و رفتم سالن سمت

 .موند گردنش روی و هاشتتو رو

 :من

 نه؟ مگه هستش، سوختگی جای که گفتی دروغ-

 :گفت و گذاشت دیوار روی رو هایشدست دوتا. داد هلم دیوار سمت

 اوکی؟ نکن فضولی کوچولو خانم-

 .شدم روبروم مرد محو جاش به و رفتبین از کم-کم که کردم اخمی

 ...متنفرم ازش من

 که کسایی چون متنفرم ازش ،کرد داغونم چون متنفرم ازش

 ...ولی متنفرم ازش کشت، رو دارم دوستشون

 . دارم دوستش ولی

 .ندارم دوستش من نه

 :وجدان

  مرگته؟ چه. خواهر کن مشخص مارو تکلیف-
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 !دونمنمی هم خودم-

 :گفتم و رفتم الیاس پیش و کشیدم پووفی. بود رفته بیام، خودم به تا

 .بیرون میرم دارم من-

 :گفت و کرد نگاهی

 چی؟ برای-

 :من

 . هیچی-

 و رفتم شهر داخل گذاشتم، رو کالهم و پوشیدم رو کتم بهش توجهبی

 .زدم زل اومدن دیگه هایشهر و هاپناهگاه از تازه که افرادی به

 اما ؛بود شده داغون چیزهمه. رفتم داخلش و زدم زل آینور یکافه به

 به افتادم،می روز اون یاد کردم،می نگاه کافه جای هر به و نشستم

 ...هعی. نبود مرد اون از خبری دیگه زدم زل خیابون سمت اون

 .زدم زل اومدن داخل که مردی و زن به

 .شدم بلند ناباور و کردم ریز رو هامچشم

 :من)

 داری؟ آرزویی چه-

 :آینور

  دونممی ببینم، دوباره رو مادرم و پدر دارم دوست خیلی دونیمی-
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 (نداره دوری طاقت صاحببی دل این اما کردن؛ نامردی اونا

 .اومدن سمتم و زدن زل بهم تعجب با! بودن مادرش و پدر اونا

 :گفت لرزون صدای با

 هستی؟ آینور دوست شما-

 .ایرانیم: من

 : گفت ناباور

 کجاست؟ آینور خب هستی؟ ایرانی تو-

 گذاشتم اششونه روی رو دستم و زدم نیشخندی

 :من

 .متا سفم-

 فهمیدنمی باید شد، پخش جاهمه زن اون هایجیغ و کشیدم رو راهم

 .دختر اون با کردن چیکار که

 یا براهان که دونستممی. زدم کنار رو هاآدم و رفتم پناهگاه داخل

 به ییک یکی. نبود مهم اما تعقیبم؛ برای فرستادن رو هانگهبان الیاس

 .گشتممی نظرم مورد شخص دنبال

 نگاهی و کردم مکثی برگشتم، و دادم سوق چپ سمت به رو نگاهم

 .انداختم پسر اون به

 ...بود خودش
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 اشحافظه در داشت انگار. موند من رو نگاهش و شدم نزدیکش

 و اومد سمتم تعجب با. دیده کجا رو من که کردمی بررسی و تحلیل

 :گفت

 مرسانایی؟ دوست تو آرادل-

 :گفت خوشحالی با که دادم تکون سری

 .شدی عوض چقدر. نبود ولی گشتم مرسانا دنبال خیلی من... من-

 :گفتم و زدم نیشخندی

 گشتی؟می دنبالش تو تو؟-

 :گفت و کشید پووفی

 .باشم باهاش خواممی شده عوض نظرم من-

 :گفتم و زدم غمگینی لبخند

 دیره؟ خیلی کنینمی فکر-

 :گفت ناباور

 چیه؟ منظورت-

 :گفتم و زدم پوزخندی

 ...دیر خیلی برادر کردی اقدام دیر-

 .رفتم و کشیدم رو راهم حرفی هیچ بی

  داغ فقط و فقط دعوایی نه و کردم اذیتش نه نباش نگران مرسانا
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 . موند دلش رو دلتنگی

 با و کردم همه به نگاهی. رسیدم باالخره و رفتم زنان قدم عمارت تا

 .اومد لبم رو لبخندی آنا دیدن

 و دادم تکون سری. بخوریم چیزی یک بریم بیا تو؟ بودی کجا: آنا

 .شدیم خوردن مشغول

 .نگفت چیزی اصالن: من

 :گفت و زد غمگینی لبخند

 من ماهاست دشمن درضمن. هست مغرور کافی یاندازه به اون-

 .شدم دشمنم عاشق

 .شدم رفیق دشمنم با من تازه که نداره عیبی خب: من

 و الیاس سمت به. رفت ایغره چشم که کردم اشاره خودش به

 .رفتم براهان

 :گفتم حوصلهبی

 چیه؟ برنامه خب-

 مهمونی و کنیم خرید بریم باید. هست مهمونی دیگه روز چند: الیاس

 ایشهنق چه که دونیمنمی ما از کدوم هیچ. میشه برگزار کشتی داخل

 . کنید جمع رو حواستون پس داره،

 :گفت و کرد بهم ایاشاره
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 .گذرهمی داره سرت تو شومی ینقشه چه دونممی-

 ...تو به صورت هر در: من

 :گفت و گرفت رو گلوم

 ...کنی احترامی بی دیگه بار یک اگه دخترمی، تو-

 کنی؟می خالصم هوم؟: من

 :گفت و زد موهاش به چنگی

 . شینمی آدم تو-

 مرکز سمت و شدیم ماشین سوار. شدیم حاضر و خندیدم واردیوانه

 . اومدیممی هابچه با که همیشگی خرید مرکز همون. رفتیم خریدی

 !بودن خوشگل چقدر. زدم زل هالباس به

 ودب رنگی مشکی کت روش که موند ایتنهنیمه لباس ست رو نگاهم

 .بلند هایچکمه و کوتاه لی شلوارک با و

 :گفتم و کردم اشاره دست با

 .ددی خواممی رو اون-

 :گفت و کرد نگاهی مغازه داخل و زد محوی لبخند

 .بیخیال مرده دارمغازه انگار-

  نگاهش تعجب با و بردارن که گفت هابادیگارد به مانکن همون با
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 :گفت براهان که کردم

 .بیخیاله همیشه بابات نکن تعجب-

 ...من بابای اون: من

 :گفت کرد، اخمی و بگم رو اشادامه که نذاشت

 .نکنیم بحث بیا دخترشی دیگه که حاال-

 .رفتیم ماشین سمت و کشید رو دستم

 داخل و دویدم بعد و دادم گوش شدمی پخش که آهنگی به خونه تا

 .زدم زل سورن به و رفتم اتاقم

 نمیدی؟ اهمیت بهم دیگه چرا تو: سورن

 :گفتم و کردم بغلش

 .دیگه ببخشید سورنم-

 :گفت و رفت ایغره چشم

 مهمونی؟ بیام تونمنمی من-

 .بخواب من پیش امشب عوضش ولی نچ :من

 .پرید تخت  روی خودش بالش با و دوید خوشحالی با

 .میام االن: من

  کنار و گفتم بلندی بخیر شب همه به و کردم عوض رو هاملباس
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 .خوابیدم سورن

 و شدم روروبه سورن مظلوم یقیافه با و کردم بازرو هامچشم

 . رفتم پایین کردم، رو هامکار اینکه بعد. اومد لبم رو لبخندی

 .بخیر صبح: من

 .براهان از غیر به دادن رو جوابم و کردن نگاهی همه

 دور رو دستش و نشست کنارم براهان که رفتم ور یکم گوشی با

 .انداخت امشونه

 .کردم نگاهش حرص با و کردم اخمی

  چته؟: من

 .فرداست پس مهمونی: براهان

 :گفت و کرد بازی موهام با که زدم زل بهش

 . بره پیش خوب چی همه امیدوارم-

 .میشه بد چی همه گفتمی وامونده حس این چرا ولی

 .رفتم آنا پیش و شدم بلند کالفه بدتر؟ این از

 :گفتم و نشستم کنارش

 میشه؟ چی بعدش مهمونی-

 !چیه همه پایان ولی دونمنمی: آنا
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 :گفت و کرد بهم نگاهی که کشیدم عمیقی نفس

 چی؟ بنیامین و سورن ماجرای-

 .میگم حتما مهمونی بعد: من

 :گفت مکثی بعد و زد غمگینی لبخند

 موندیم؟ زنده بحران همه این بین چجوری-

 :گفتم و زدم نیشخندی

 ...رویا بافتیم؛ رویا-

 چی؟ رفتمی اگه. زدم زل براهان به که داد تکون سری

 دمخو زندگیمه، توی اون که اونقدری اخه چی؟ دیدمشنمی دیگه اگه

 ...!نیستم

 که آرادل نبود، بدجنس که آرادل. نبودم آرادل اون دیگه من اصال

 نای شد چی. اومد سراغم هم در افکار همه این شدچی بود سالم قلبش

 شد؟ شروع نمایش

 !دادمی بودنت به حکم و بود خوب دیکتاتور یه زمونه کاش

 ...باشی باهام ابد تا که حکمی

 :گفت و زد زل بهم الیاس

 !فکری تو-

 :گفت که کشیدم عمیقی نفس
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 شده؟ چت-

 .هیچی: من

 :گفت و کرد نگاه مشکوک

 داری؟ قبول پدر عنوان به رو من تو-

 هم باز ولی بود، کشآدم یک شاید مرد این. زدم زل هاشچشم به

 .داشتم دوستش

 ددی؟ اینه از غیر مگه: من

 .رفت و زد جذابی لبخند بار اولین برای

*** 

 .بودم شدن حاضر درحال هم من و بود مونده مهمونی تا ساعت چند

 کت بودم پوشیده رو بودیم خریده که لباسی. کردم خودم به نگاهی

 مشکیم هایچکمه عالوه به و بودم پوشیده زیرش ایتنهنیمه با چرمم

 .اومدمی خیلی

 آماده حاضر و بودم کرده خفنی ارایش. اومد لبم رو کمرنگی لبخند

 :گفتم و زدم زل سورن به و گرفتم دستم رو کیفم

 .نکن شیطونی هست، مواظبت حلما-

 چند نگاه که وایسادم هاپله باالی و کردم باز رو در که گفت ایباشه

  که زدم زل الیاس به و رفتم پایین هاپله از. کردم حس روم رو نفر
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 :گفت

 ای؟اماده-

 .انداخت بهم سردی و طوالنی نگاه براهان که دادم تکون سری

 عجیب خیلی... نگاهش ولی بود آتیش یکوره درون از نبود سرد

 .بود

 . پشت ماهم و نشست جلو بنیامین

 پیاده همه اینکه بعد. نگفت چیزی کسی مقصد تا و افتاد راه راننده

 هامهمون که نورانی و بزرگ کشتی. زدم زل روبروم کشتی به شدن

 کشتی. شدیم وارد و گرفت رو دستم الیاس. رفتنمی داخل به دونه

 براهان به تعجب با هابعضی. نشستیم قسمت یک ماهم و افتاد راه

 و گرفتم دستم رو جام... بودن اینجا هم دخترا کاش. کردنمی نگاه

 .انداختم پایین رو سرم و خوردم ازش یکمی

 من جز خودشه شبیه چی همه اینجا

 نمیکنه حل رو چیزی صبوری اینجا

 میکشه نفس داره ُمرده منِ  اینجا

 !خوب حاله از غیر میشه پیدا هرچیزی اینجا

 ..!ُمردنه آرامش راهه تنها وقته خیلی اینجا

  اخمام فواد دیدن با و زدم بهشون لبخندی و زدم زل اصالن و آنا به
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 .رفت توهم

 .پیشت هنوز کوچولو خانم این بینممی: فواد

 باشه؟ پیشش دخترش نباید آدم: الیاس

 .زدم کمرنگی لبخند

 .میشه حساب دخترت نبود یادم! اوه: فواد

 به و ایستادم کشتی نوک و رفتم بیرون سمت و شدم دور جمع از

 .زدم زل دریا

 بهش و برگشتم. کردم حس کنارم رو نفر یک حضور دقیقه چند بعد

 :گفت که زدم زل

 چرا؟ ناراحتی-

 .نیستم: من

 تک تک منه، مال شهر این کل .کردم بزرگ هاروادم من: براهان

 هاشونلبخند و گریه رو هاشونصعف نقطه شناسممیرو هاشادم

 .بلدمت خوب چون کنی پنهان نکن سعی .رو

 :گفتم و کردم ایخنده

 همه زدی و دارم دوستشون که هستن کسایی هامضعف نقطه دیدی-

 .کشتی رو

 :گفت و کرد مکثی
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 ... نکشتم من-

 .میشه درست چیز همه آینده در

 :داد ادامه و زد نیشخندی

 .تو برای فقط البته-

 منطقی یکم میشه، حل چیز همه بره جلو زمان میکنی فکر چرا: من

 .میکنم درست رو چیز همه خودم من عقب بره باشه،

 .وایسادیم هم رخ به رخ روبروش و گرفت رو دستم

 :گفت که بود صورتم روی گردش حال در نگاهش

 خواممی چیزی یک ازت -

 هوم؟: من

 دیگه وجههیچ به افتاد اتفاقی هر کنممی تاکید وجههیچ به:براهان

 .نمیای من سراغ

 .کردم مشت رو دستم و کردمسکوت

 این... ولی نداره ایعالقه چون کنه ولم بتونه اون شاید چجوری؟

 . میشم قربانی باز من وسط

 :گفت و کرد روشن رو سیگارش

 .کشممی سیگار دیگه که باره آخرین این-
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 .اومد یادم چیزی تازه و زدم زل بنیامین به و کشیدم عمیقی نفس

 کشنزدی و کردم بود جی دی که پسری به نگاهی و زدم زل پیانوبه

 .شدم

 .ببخشید: من

 :گفت و آورد در رو هدفونش و کرد نگاهی

 چیه؟-

 .کنم خواهشی یک ازت تونممی: من

 ایباشه تعجب با و گفتم رو چیز همه گوشش در که داد تکون سری

 .گفت

 سریع. کرد قطع رو برق که کردم، ایاشاره آنا به و شد قطع آهنگ

 .شد وصل هابرق و نشستم پیانو پشت

 :گفتم میکروفن پشت و زدم لبخندی

 تونم؟می کنم اجراش نفر یک برای خواممی و درخواستی آهنگ این-

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس دست و سوت صدای با

 ...جانا تو برای-

 یامینبن برای رو آهنگ این روز یک که خواممی ازت آرادل: جانا)

 .(بخونی

 :کردم شروع و کشیدم پیانو روی رو انگشتم آروم
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Summer after high school when we first met 

 داشتیم مالقاتو اولین ما وقتی دبیرستان از بعد تابستون

We make-out in your Mustang to RadioheadAnd 

on my 18th Birthday 

 من سالگی هیجده تولد توی و

We got matching tattoos 

 زدیم ست تتو ما

Used to steal your parents' liquor 

 دزدیدیممی مادرتو و پدر هاینوشیدنی

And climb to the roof 

 بوم پشت رفتیممی و

Talk about our future 

 زدیممی حرف آینده درمورد

Like we had a clue 

 داشتیم معما یه ما اینکه مثل

Never planned that one day 

 نچیدیم رو روزی ی برنامه هیچوقت



 

 

 WWW.98IA3.IR 264 کاربرنودهشتیاصبا طهرانی  –نمایش مرگ 

 

I'd be losing you 

 *داد خواهم دستت از من که*

In another life 

 بعدی زندگی در

I would be your girl 

 (میشم تو مال) میشم تو دختر

We keep all our promises 

 میداریم نگه هامونو قول ی همه ما

Be us against the world 

 جهان تمام درمقابل باشیم ما

In another life 

 بعدی زندگی در

I would make you stay 

 بمونی میکنم مجبورت

So I don't have to say 

 بگم نیستم مجبور دیگه پس

You were The One That Got Away 

 رفته که بودی کسی تو
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The One That Got Away 

 رفته که کسی

I was June and you were my Johnny Cash 

 من کش جانی تو و بودم تو جان من

Never one without the other We made a pact 

( کرد نخواهیم زندگی همدیگه بدون هیچوقت)همدیگه بدون هیچوقت

 بودیم بسته عهد ما

Sometimes when I miss you 

 شدمی تنگ واست دلم که زمانایی

I put those records on (whoa) 

 گذاشتم هارو رکورد اون من

Someone said you had your tattoo removed 

 کردی( حذف)ریمو تتوتو حتما تو گفت نفر یه

Saw you downtown singing the Blues 

 خوندیمی رو( اهنگ یه)بلوز که دیدم شهر مرکز تو

It's time to face the music 

 بشی رو به رو موسیقی با اینکه زمان
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I'm  longer your muse 

 نیستم تو موزیک دیگه من

In another life 

 بعدی زندگی در

I would be your girl 

 (میشم تو مال) میشم تو دختر

We keep all our promises 

 داریممی نگه هامونو قول ی همه ما

 

 بغضم .انداختم بودمزده زل بهم مبهوت و خیره که بنیامین به نگاهی

 .رفتم بهداشتی سرویس داخل و شدم بلند و دادم قورت رو

. رفتم بیرون و زدم موهایم به چنگی کالفه و زدم صورتم به آبی

 بودن اصلی سالن تو کمی افراد

 :گفت و اومد سمتم براهان

 .طرفم ماهر یخواننده یک با دونستمنمی-

 :گفتم و خندیدم

 خونممی خودم واسه زیاد نه-
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 :گفت و کشید رو دستم

 .بیا همراهم-

 .اومد چنگال و قاشق صدای که رفتیم تاریکی جای داخل

 برام الیاس که خالفکاری و پولدار مردهای  و رفتیم میز سمت باهم

 .دیدم رو بود گفته

 .نشست کنارم هم خودش و نشستم و کشید رو صندلی براهان

 :گفت مردی

 اینه؟ مونده زنده پاکسازی تو و فرزندته هم که دختری پس-

 .داد تکون سری الیاس

 غذا به دیگه میلیهیچ اما بود؛ گوناگون غذاهای اقسام و انواع

 .بودن هاانسان قاتل که هاییشریک این با مخصوصا نداشتم،

 :گفت و شد گرفته براهان توسط چونم

 .لطفا باش خوبی دختر-

 مجبورم و کرد دهنم داخل رو قاشق که دادم تکون رو سرم عصبی

 .بخورم که کرد

 :گفت که کردم نگاه جذابش رخ نیم به

 .بخور نکن ریزی آبرو-

 .شدم بلند و خوردم قاشق چند اجبار با
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 :گفت و اومد کنارم آنا

 .آرادل-

 :وگفت پرید بغلم خوشحالی با که کردم نگاهش

 .کرد اعتراف کرد اعتراف-

 . اومد لبم رو عمیقی لبخند

 .زدی رو مخش بالخره شیطون ای میگم تبریک: من

 :گفت که زد ایقهقه

 هاخاص خیلی هم دوتا شما هاینگاه-

 :زدم لب تعحب با

 چی؟-

 .دیگه براهان و تو: آنا

 :گفتم و زد جیغی که کشیدم رو موهاش

 . آقاتون پیش برو کارا این جای به بابا شو خفه-

 ودب نشسته سالن از ایگوشه مدت تمام بنیامین. رفت و کرد ایخنده

 .کردمی نگاه بهم و

 :گفتم و رفتم کنارش

 خوبه؟ حالت-
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 :گفت و زد تلخی کمرنگ لبخند

 شناسی؟می رو جانا تو-

 :گفتم و زدم نیشخندی

 مفصل راجبش بعدا دادن توضیح واسه زوده خیلی فعال ولی اره-

 .زنیممی حرف

 به. زدمی حرف براهان با و کردمی نگاهم خبیث فواد. شدم بلند

 .زدم زلبراهان

 خوانمنمی جایى من كه شعرى آن تو

 دوستش که کسی به شدمی کاش... نبودم مهم کسی برای وقت هیچ

 پی یکی اون و میشه قربانی یکی عشق تو اگه خب بابا. برسیم داریم

 میگن این به آخه عشق؟ اومد؟ وجود عشق اصال چرا خودشه،

 پایان میگم کلمه یک کن تعریف رو عشق بگن که من! عشق

 خوشه؟ پایان هابعضی برای حاال.انگیزغم

 سوزهیم خودم برای دلم خورم،می حرص خیالیشبی از گاهی اصال

 . نداشتم شانس زندگیم از چیزی هیچ تو که

 خودت و نیستی مهم چلغوز اون واسه فهمیمی بعد به جا یک از

 اونم اینکه امید با بشه؟ چی که بمونی. میری و کشیمی رو راهت

 داره؟ دوست تورو

 .بکنم دل تونستمنمی مرد این از من ولی زدم نیشخندی
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 لبم رو کمرنگی لبخند و زد چشمکی که خورد گره نگاهم با نگاهش

 .داد ادامه فواره با بحثش به هم اون و اومد

. کردم نگاهی اطراف به تعجب با. پیچید جا همه سوختگی بوی

 لحظه یک هاسرفه صدای. زدم گشتی محوطه بیرون و رفتم بیرون

 . شدنمی قطع هم

 که آنا ندید با. رفتم بقیه و براهان پیش و دویدم ترسیده تیر صدایبا

 .زدم زل دفوا به ناباور پیچیدمی خودش به و کردمی درد از یناله

 .زدنش کتک به کرد شروع و زد بلندی داد خشم با اصالن

 :گفت و اومد سمتش اهورا

 اصالن؟ کنیمی غلطی چه-

 . کرد شلیک و گرفت رو اسلحه بار دیوانه اصالن

 .زدم زل اهورا خون در غرق جسم به ناباور

 .کردم نگاه روبروم به زده بهت که برگشتم

 .براهان...ب: من

 و هامهمون یهمهمه با که کردم آتش به ایاشاره و برگشت سمتم

 تعجب کرد،می خارج کشتی از هارواون داشت که کوچکی قایق

 .کردم

 ! لعنتی سوزی آتش اون... بابا و مامان... آتیش
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 .گرفتن رو دستم براهان و بنیامین

 .بیار رو الیاس برو: براهان

 از و کرد بغلش اصالن آنا، وضعیت و بودن اورژانسی بخاطر

 و رفت پایین براهان. بنیامین و الیاس اونها بعد. شدن خارج کشتی

 :زد داد و آورد سمتم رو دستش

 ...بجنب-

 .بره اینجا از داشت سعی که کردم فواد به نگاهی

 :گفت ران قایق

 .بیاید بعدی هایقایق با بقیه نیست جا دیگه-

 :گفتم و زدم غمگینی لبخندی که زد داد زده بهت براهان

 .میام منم برو-

 .شدم خیره فواد به بهش توجهبی

 .بود گرفته آتیش کشتی نصف دیگه حاال

 .زدم صورتش تو محکمی مشت و رفتم سمتش خشم با

 .گرفته آتیش کشتی روانی یدختره: فواد

 . اومد داخل آب و خورد تکونی کشتی که زدم زل بهش توجه،بی

 :گفتم و گرفتم رو اشیقه و زدم بلندی جیغ
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 .همه گرفتی، ازم رو همه تو لعنتی د-

 ... دخترا و بابا و مامان

 بفهمی؟ تونیمی رو، دوستام روحم، دادم، دست از رو چیزم همه من

 زیپاکسا اون و تو کنه لعنت خدا ُمردم، من کنی؟حسش تونیمی

   رو چیزمهمه کردی نابود تو رو، اتمسخره

 :گفتم و دادم تکونش که بگهچیزی خواست

   کشتیمنو تو. عوضی بده جواب داره؟ درد چقدر کنی حس تونیمی-

 .گرفتم ازش رو اسلحه که زد نیشخندی

 :گفت و رفت عقب قدمی

 .آرادل کن صبر-

 جلوی تکشون تک. کردممی فکر که کی هر گرفت ازم رو همه اون

  نشم سابق آدم وقت هیچ ابد تا من شد باعث و مردن چشمام

  روانی یمردیکه درک به برو: من

 ...تمام و گرفتم نشونه رو اسلحه

 .شلیک

 رو سالن در. انداختمش وسط و سالن داخل کشیدمش که کرد ایناله

 .زد بلندی فریاد زده بهت شیشه پشت از و بستم

 .شد منفجر کشتی من شدنپرت با. دویدم و گرفتن اوج هاشعله
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 اومدن بیرون با .کردم حس رو آب هایموج فقط و شد بسته چشمام

 کشتی بهرو نگاهم. رفتم خشکی سمت و کشیدم عمیقی نفس آب از

 که روز همون از. مرگ نمایش شدم، نمایش تماشای حال در و دادم

 ...پاکسازی روز دقیقا. شد شروع بودیم شاپ کافی داخل هابچه با

 دختر یک به تبدیل مثبت دختر یک از من. قاتلم یک من حاال و

 شیطان یک و فراری عروس یک متحرک، مرده و خورده شکست

 .قاتلم یک حاال و شدم عاشق

 و اومدم خودم به تازه و کردم نگاهی رمق بی پلیس آژیر صدای با

 که بنیامین و الیاس و اصالن دیدن با. دویدم سرعت تمام با دویدم

 .شد حبس نفسم ای،دیگه افراد تعداد  و برنشونمی زده دستبند

 :گفت و کرد نگاهم الیاس

 .نباش نگران-

 .نباشم نگران شدمی مگه

 . کردم نگاهش و افتاد دستم از اسلحه رمق بی براهان دیدن با

 :گفت و اومد سمتم

 .آرادل-

 :گفت که کردم نگاه بهش اشک از شده پر هایچشم با

 .باش خودت مواظب-
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 :گفت و شد ماشین وارد هاپلیس زور با آخر در

 .نره یادت رئیستم بازم باشی هرجایی-

 .زدم زل شدمی دورتر و دورتر که ماشین به شده خشک

 ایحوله که شدم آمبوالنس سوار و گرفتن رو خودشون راه هاماشک

 .زدم زل آنا یقیافه به و شد انداخت دوشم رو

 :گفت و کرد نگاه بهم باز نیمه هایچشم با

 .آرادل-

 :کردم زمزمه آروم خیلی بغض با

 جانم-

 کجاست اصالن... ا: آنا

 :گفتم و ریختم اشک صدا بی

 آنا بردنشون-

 که کردم سعی بیمارستان به رسیدن تا و ریختیم اشک باهم هردو

 .کنم ارومش

 صدایی با بودم گرفته دستم دو بین رو سرم و بودم نشسته سالن داخل

 :زدم زل بهش و برگشتم

 ...خانم-

 بله؟: من
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 :گفت و داد بهم رو مدارکی. بود سروان کنم فکر

 .بدید توضیح رو دونیدمی هرچی اول روز از لطفا-

 و کرد زحمت رفع سوال چند پرسیدن و جزئیات تمام نوشتن با

 .شد خیالبی

 .بودم داده دست از رو امیدم کامال دیگه حاال

 

*** 

 .بود کرده تغییر چی همه دیگه حاال و بود گذشته روز چند

 .بنیامین طور همین و شد آزاد روز چند بعد الیاس

 .شد حل چی همه فهمیدن رو دوتا این عاشقی ماجرای تا

 چی؟ اون و من ولی شدمی درمان خونه تو و بود شده بهتر حالش آنا

 زمان سال یک. شدن محکوم حبس سال یک به براهان و اصالن

 . من برای البته بود، زیادی

 .بود برام کابوس یک مثل براهان از دوری

 شاتاق به رفتن شده کارم روز هر. بود شده روحبی خیلی دیگه خونه

 .کنم حس رو تنش عطر بتونم تا خوابیدن تخت رو و

 رو خاطرات دونه به دونه و دخترا اتاق به رفتن شده کارم روز هر

 .کردن مرور
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 سوال این پرسیدن و زدن زل دیوار به شده کارم هرروز و روز هر

 ...شد؟ اینجوری چرا که

 .آنا نه و داشتم انرژی من نه دیگه

 . بودن فهمیده رو هاییچیز رفتارم از هم الیاس و بنیامین حتی

 .آرادل بیا: الیاس

 :گفتم و رفتم سمتش

 بله؟-

 عیمواق پدر شاید بودشده خوب خیلی الیاس و من رفتار مدت این تو

 .کردیممی رفتار واقعی دختر و پدر یک مثل اما نبود؛

 هوم؟ کنی تموم رو بازی مسخره خوایمی کی :الیاس

 بازی مسخره چه: من

 دوستت دونیمی کجا از اصال کردی چیکار خودت با ببین: الیاس

 باشه؟ داشته

 که گردیدبرمی هم به باز شما آرادل چی بعدش ولی گذشت سال یک

 .کنیمی ولز جلز اینجوری االن

 .کردممی چیکار واقعا داشتم من گفتمی راست

 .توئه با حق دونممی: من

 :دادم ادامه و کردم نگاهی
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 .بگم رو چیز همه بنیامین به خواممی -

 :گفت و دوخت بهم رو تیزش نگاه

 .باشه -

 نه؟ مگه وقتشه دیگه موند، بنیامین رو نگاهم و کشیدم عمیقی نفس

 خودش پسر سورن بگم بهش. بگم بهش رو چیزهمه و برم که

 ...و جانا درمورد

 .دور کشیدم رو بنیامین دست که کردم نگاهی بنیامین به و شدم بلند

 :گفت تعجب با که کردم قفل در

 کنی؟ چیکار باهام خوایمی -

 .کرد فرار و کشید جیغی مصنوعی که کردم ایخنده تک

 ...خوادمی دختره این هوی  جونم الیاس: بنیامین

 :گفتم و کشیدم محکم رو گوشش

 .نکنی غار غار و بتمرگی بهتره -

 .کشید ایآسوده نفس و داد تکون سری

 :گفتم و کردم نگاهش

 .بودی جانا با میدونم من -

 .کرد نگاهم زده بهت و کرد باز متر سه رو دهنش
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 بهت. دونینمی رو چیزی هیچ تو ولی دونممی رو چیز همه: من

 .میگمکه بودم گفته

 .دادم بهش و کردم باز رو دفتر اون از ایصفحه

 بخون: من

 .کرد نگاهم خیره و کرد خوندن به شروع مضطرب

  کیه؟ سورن و بودم کی من فهمیدی فهمیدی؟ چیه؟: من

 :گفت ایمردونه بغض با

 چرا -

 بودم داده قول سورن به من. بنیامین بودم دنبالت اول از من: من

 الب این و کردم بزرگ روبچه اون سال پنج من. کنم پیدا رو باباش

 تا اینجا اومدم من. نشدم عوضی ولی شدم عوض من. اومد سرم ها

 درگیر. شدم درگیر خودم ناخواسته ولی برگردونم بهت رو سورن

 .الیاس درگیر داداشت، اون درگیر ها،بچه مرگ و پاکسازی

 ...من وداره احتیاج بهت سورن

 .کردم مکثی

 :گفت و کرد اخمی

 .لعنتی بنال دِ  -

 :گفتم و زدم تلخی لبخند
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 خواممی که چیزایی به وقت هیچ دونممی چون میرم دارم من -

 یک جز هیچی فقط من زندگی. نرسیدم هیچی به چون رسم،نمی

 . رسیدم نتیجه به و کردم رو خواستم که کاری هر من. نیست جوک

 :گفت و کرد نگاهم مبهوت

 ...اما -

 سورن مواظب بده قول برم باید دارم تموم نیمه کار یک هنوز: من

 باشی

 .داد تکون سری و زد لبخندی

 بعد اما نکرد؛ موافقت. کردم صحبت هم الیاس با و رفتیم بیرون

 .شدم خوشحال کردنش راضی

 چی همه دیگه بود هرچی ولی شدممی دور ازشون شاید دونممی

 درسته؟ رفتممی باید بود شده تموم

  نخیر: وجدان

 خواست نظر تو از کی

 در بازی شاسگول انقدر میکنی؟ غلطی چه داری آرادل: وجدان

 .نیار

 .لطفا گمشو -

  به و اومد اتاق داخل سورن که کردن جمع رو وسایلم کردم شروع
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 :گفت ناراحتی با. زد زل چمدون

 میری؟ کجا داری کنی؟می چیکار -

 .ارتباطم در باهات تازه نمیرم که همیشه برای: من

 :گفت و گرفت رو دستم

 مخود من نباش نگران میریمی داری شوهری بی از اگه آرادل -

 .نرو فقط کنممی ازدواج باهات

 :گفتم و کردم اخمی

 .نداشتم توهم کردن تربیت یعرضه من -

 :گفت و انداخت باال ایشونه

 .بوده بد خودت تربیت خب -

 !پرو بچه: من

 .دادم ادامه کردن جمع به هم من و خندید

 :گفت و اومد داخل الیاس و شد زده در

 .داره کار تو با بیا -

 .گرفتم ازش گوشی و کردم نگاهش تعجب با

 :شنیدم رو مردی لرزون صدای

  الو...ا -
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 .بفرمائید: من

 :گفت و کرد ایسرفه

. فیلمنامه برای گیرممی تماس مدیر دفتر از من خانم آرادل سالم -

 هستم اسدی

 :گفتم تعجب با

 فیلمنامه؟ -

 ننک بررسی که دادم هابچه به نشد ساخته که فیلمی اون... بله: اسدی

 بیاید فیلم قراداد برای بخواید هروقت و گرفتن قرار تایید مورد و

 .دفتر

 :گفتم خوشحالی با

 میگید؟ جدی -

 .بود کجا شوخیم بله: اسدی

 کار دونستممی. کردم قطع صحبت بعد و زدم جیغی خوشحالی با

 . الیاسه

 .شد حلقه کمرم دور دستش که کردم بغلش محکم و دویدم سمتش

 .جون ددی مرسی: من

 .بکپم دادم ترجیح و رفتم اتاق داخل شوق با که کرد ایخنده تک

 . شدم بیدار سورن عر عر صدای با
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 .اومد آمدگوییخوش صدای همزمان و زدم چنگ بالش به کالفه

 .شستم رو صورتم دست و شدم بلند کالفه

 :زدم غر لب زیر

 اومده شده پا سحر کله کیه این -

 . بود ظهر یک که کردم نگاه ساعت به

 .شده مزاحم ظهر یکله البته

 هاییمهمون دیدن با و رفتم پایین کردم عوض رو هاملباس اینکه بعد

 .کردم تعجب

 بلند دیدنم با خانم و آقا یک و داشت ملیحی یچهره که دختری یک

 .شدن

 و جان آرش. براهان و بنیامین عموزن و عمو میکنم معرفی: الیاس

 . ساجده دخترشون و خانم ترانه

 :گفتم و زدم لبخندی

 .خوشبختم -

 اضافه بهمون هم بنیامین و سورن نشستیم، که دادن تکون سری

 .شدن

 ایشونن؟ خانسورن پس عمو پسر: ساجده

 :گفت و زد چشمکی سورن
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 .بله شما یاجازه با -

 :گفت بنیامین که کردم ایخنده تک

 خودش به زحمتی هیچ سورن تربیت برای جان آرادل شرمنده -

 .نداده

 رفتن وقت دیگه انگار زدم، زل ساعت به و رفتم بهش ایغره چشم

 نه؟ مگه بود

 و شدم حاضر زدم، بهش لبخندی که کرد بهم نگاهی مضطرب الیاس

 .آوردم پایین رو چمدونم هابادیگارد کمک به بدبختی با

 از کردم خواهی عذر ولی بودن اومده سورن دیدن برای هامهمون

 .برم باید دیگه که گفتم و همه

 :گفتم و کردم نگاه الیاس به

 .رفتنه وقت انگار دیگه خب -

 :گفت و زد تلخی لبخند

 ...آرادل -

 :گفت که کردم نگاهش

 من بودی برام اتفاق بهترین زندگیم تو ولی نرسیدم مادرت به من -

 .هستی همیشه میدونم چون گیرمنمی رو جلوت

 :گفتم و زدم لبخندی که کرد اشاره قلبش به
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 دونستی؟می بابایی بهترین تو -

 :گفتم که آورد باال رو مبهوتش نگاهِ 

 .گنگستر بابایی کدوم دیگه میگم راست -

 . کشیدم رو چمدون که خنده زیر زدیم باهم هردو

 :گفت ناراحت و کرد بهم نگاهی و اومد پایین آنا موقعهمون

 میری؟ داری -

 :گفت که دادم تکون سری

 .متاسفم چیهمه بابت البته و چی همه بابت ممنون آرادل -

 .بابا ببند -

 سمتم یواشکی همهمه اون بین سورن کردیم، بغل رو هم و خندید

 و کرد بغلم و دوید

 :گفت بغض با

 !نره یادت رو من -

 :گفتم و فشردمش بغلم تو بیشتر و بستم رو چشمام

 !باش خودت مراقب بچه؟ کنم فراموشت تونممی چجوری -

 خب کردم، نگاهی دستم تو نامه به شد، جدا ازم و داد تکون سری

 .مبد بنیامین به مدت همه این بعد رو جانا نامه وقتشه -وقتشه دیگه
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 :گفتم الیاس به و گذاشتم میز روی رو نامه و زدم تلخی لبخند

 خوشم خدافظی از که دونیمی بده، بهش بعدا خودشه برای این -

 .بهتره اینجوری کنمنمی خدافظی و نمیاد

 :گفتم و دادم پایین رو شیشه شدم، ماشین سوار و کردم بغلش

 !میشه تنگ برات دلم -

 :گفت و کرد زمزمه آروم

 ...منم -

 که وقتی تا کردم خدافظی باهاش شیشه پشت از و افتاد راه ماشین

 .شد نقطه یک عمارت

 ...انگیزند غم

 ،قطار های ایستگاه مسافربری، هایترمینال دست، در هایچمدان

 مرگ البته و ها فرودگاه

  را عزیزانمان  که هستند چیزهایی آن تمام

 .کنندمی دور ما از

 .اند کرده سفر خود از هایآدم هااین تمام از انگیزتر غم

 خود هب گاه هیچ دیگر و  اندکرده فراموش را خودشان  که هاییآن

 !گشت نخواهند باز

  بدون عصر، یک در یشانمعشوقه که گویممی را هاییعاشق
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 !رفتند و اند کرده رها را هاآن خداحافظی

 وارد هامچمدون و وسایل کردن چک از بعد و شدم فرودگاه وارد

 .شدم سالن

 هابعضی کردن،می خدافظی شخصی با کدوم هر که بودن افرادی

 .همیشه واسه هابعضی و مدت یک واسه

 زا تازه اومدن، اینجا به تازه که هستن کسانی اون از ترقشنگ اما

 .دیدن رو عزیزانشان تازه و رسیدن راه

 .زدم زل سرم پشت به و ایستادم

 .ببینمش تونستممی دیگه بار یک فقط بار، یک فقط کاش

 و برگشتم پلیس آژیر صدای با کردم بغض و رفتم برقی پله سمت

 پشت که شخصی دیدن با محوطه بیرون و  زدم زل هاشیشه پشتبه

 .کردم کپ بود وایساده هاشیشه

 به انگار رو اشزمزمه و داد تکون دستی و زد لبخندی بود، خودش

 :گفت که شنیدم واضح

 .دیدار امید به -

 :کردم زمزمه بغض با و آوردم باال رو دستم و رفت باال برقی پله

 .دیدار امید به -

  وارد شد، سرازیر هاماشک و برگشتم که شدیم پنهان هم دید از
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 .دادم تکیه صندلی به و شدم هواپیما

*** 

 ...جانا ینامه

 چطوره؟ حالت دلبر سالم

 خوب ولی ندارم، خوبی وضع زیاد نویسممی رو این دارم که االن

 ازت آرادل اینکه از شاید چجوره، حالت و کجایی االن دونممی

 همین عادتش همیشه اون نگیر دل به ولی ناراحتی نکرده خدافظی

 .بوده

 و پاکسازی از. داشتم خبر چی همه از ولی نیستم پیشگو من

 افته؛می آرادل برای بدی اتفاقات چقدر مرگم بعد دونستممی چی،همه

 و عمارت اومدم که روز اون ولی خواستمنمی رو این من اما

 .شد عوض چی همه فهمیدم رو اتوننقشه

 اینجا ،کجام من نمیدونی تو نویسم،می تو برای رو نامه این! بگذریم

 ،غریب و عجیب آدمای از ُپر هست، تیر و بلند هایساختمان از ُپر

 برس مداد به! آوردم َدووم هااین بین چطور دونمنمی هم خودم حتی

 ...اما

 مراقبت سورن از رسیدی، دادم به عشقت یوسیله به قلبم مردن با

 فقط ننوشتم هارواین کردن بحث واسه من. آرادل طورهمین و کن

 چجوری؟ گفتی اگه. هستم کنارت همیشه من که بدونی خواستم
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 هر برم باید هستن، تن دو  تو من جسم و روح آرادل و سورن خب

 ...رفتم دیگه که چند

 !جانا دارم، دوست

 

 

 ...بعد سال یک

 

*** 

 

 ...هاشهرعاشق بود پاریس اینجا دویدم، اول خیابان تو عجله با

 یک دختر همون من. بود نکرده تغییر زیادی چیز سال یک این تو

 .بود ریخته دورم بازم و چتری موهای بودم پیش سال

 اینکه بخاطر ولی بودم ارتباط در پیش هفته چند تا بقیه و سورن با

 .بزنم زنگ بودم نتونسته بود شلوغ سرم

 ماتما به رو بودم ساخته که فیلمی بودم تونسته فقط شاید مدت این تو

 شاید... مونهمه داستان بود، ما داستان مرگ، نمایش فیلم برسونم،

 جدیدی هایچیز اما شد؛ برام خاطرات بدترین از یکی پاکسازی اون

 .بشم آشنا جدید افراد با تونستم و گرفتم یاد
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 تا کردمی صحبت میکروفن پشت که کسی صدای و رفتم محوطه تو

 . اومدمی اینجا

 نقاشیش که موقعی بودم داده قول بهش ،زدم زل پانیا نقاشی به

 . بود پاریس موزه داخل اثرش حاال و افتاد اتفاق اون شد، انتخاب

 :برگشتن سمتش همه فرد اون صدای با

 شخص کدوم واسه دونیدمی که العاده فوق اثر این اقایان و هاخانم -

 اینجا دوستشون بهترین جاش به  ایشون مرگ بخاطر اما هست

 دارن، حضور

 .دادم تکون سری و زدم لبخندی

 در تونست فیلمم ،رفتم خونه سمتِ  به شد تموم مراسم اینکه بعد

 ناراحتم بودم تنها و تک مراسم تو اینکه ولی بگیره جایزه اسکار

 .کردمی

 اینجا روزی من کردمی رو فکرش کی کردم، نگاه ایفل برج به

 باشم؟

 .خوردمنمی بر مشکل به و بودم گرفته یاد فرانسوی خداروشکر

 کردم عوض رو هاملباس حوصله بی رفتم، داخل و کردم باز رو در

 :دادم جواب آنا یشماره دیدن با. خورد زنگ موبایلم که

 بلی؟ -

 !خوب خبر یک -
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 .داری ما واسه اینقشه چه باز -

 .بدجنس اِ : آنا

 !حاال بگو -

 .پاریس اومدم -

 :گفتم ناباور و سوخت دستم حرفش با و کردم روشن رو فندک

 چی؟ -

 !خواهر دیدنت اومدم پیچی پیچ -

 و کردم کج رو سرم و گذاشتم هاملب بین و کردم روشن رو سیگار

 .داشتم نگه رو تلفن

 من؟ جان -

 .بدبخت شدی معتاد یهو کشی؟می رو کوفتی اون داری باز -

 !دنبالت بیام بگو کجایی ببینم، نزن زر -

 !کن باز رو در فقط نیست نیاز -

 آنا دلقکِ یقیافه با که کردم باز در  دویدم و کردم مکث ایثانیه چند

 .پریدم بغلش و  شدم روروبه

 !کمرم وای -

 :گفتم و داخل کشوندمش
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 .نمیشه باورم -

 :گفت و کرد پرت مبل روی رو خودش

 .بشه باورت باید -

 :گفت و زد زل اطراف دور به

 .شدی ترشلخته آرا،دل شدی عوض خیلی -

 :گفتم و زدم عمیقی پک و دادم لم مبل رو

 .بکشی رو زحمتش بیای شما گذاشتم -

 مختلفی هایخوراکی و غذا و رفتم آشپزخونه سمتِ  که کرد اخمی

 :گفتم بهش رو و آوردم براش

 .کن کوفت بیا -

 هم خودم برای و دادم دستش رو جام کرد، حمله غذا سمت

 :گفتم ریختممی که جورهمون

 اومدی؟ کنار عشق... اون با -

 :گفت و داد ادامه خوردن غذا به و کرد نگاهم خیره و کرد مکثی

 .نه -

 :گفتم و نشستم

 چرا؟ -
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 شک تو هنوز که گذشت زود سال یک این قدر اون دونیمی -

 .بود سریع خیلی آهنگ، یک مثل بود، فیلم یک مثل هستم،

 :گفت ُپر دهن با که کشیدم عمیقی نفس

 !بود قشنگ خیلی فیلمت راستی... اوم -

 دیدی؟ -

 :گفت و زد غمگینی لبخند

 .دیدن همه اره -

 هستی؟ ما پیش کی تا ببینم بگو حاال خب -

 .هفته یک کنم فکر دونمنمی -

 هفته؟ یک فقط -

 .ببرمت اونجا دادم قول الیاس به چی پس -

 .کنممی رو خودم سعی اما شلوغه سرم اینجا -

 :گفت و داد تکون رو سرش تند تند

 .بدی نشون بهم پاریس کل بده قول -

 !ایخسته که هم تو بکپیم بیا االن برمت،می فردا باشه -

 .کردم خاموش رو چراغ کشید، دراز تختم رو و داد تکون سری

 .بود نفره دو تختم خوشبختانه
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 !نندازیا جفتک -

 :گفتم که کرد بغلم و گفت ایشی

 نداری؟ اصالن از خبری -

 :گفت و زد زل بهم و کرد باز رو هاشچشم

 .نه -

 نداشتی؟ خبر مدت این تمام -

 چند بعد که اومدمی دنبالم گنده کله یارو یک همیشه فقط بابا، نه -

 .زد غیبش وقت

 !کیه فهمیدیمی سر بر خاک خب -

 .رفت فنا به یارو جونالیاس لطف به البته -

 :گفتم و کشیدم پووفی

 نشدن؟ آدم هنوز اینا -

 برای بزرگ بابا شده دیگه الیاس گذاشتن، کنار خالف کار بابا -

 .سورن

 :گفتم و زدم لبخندی

 .سالشه سه که من چشم به -

 .واو -
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 ! بخواب درد -

 .باو باشه -

 .برد مونخواب هردو کم -کم و بست رو هاشچشم

 .شدم بیدار خستگی با

 .کندم کوه انگار خستگی میگم همچین

 بهش نگاهی شستم رو صورتم و دست اینکه بعد نبود، کنارم آنا

 :گفت لبخند با که کردم

 .کردم درست صبحانه تو جای به من بخیر، صبح -

 !نکنه درد دستت به به: من

 ...شدیم خوردن مشغول و نشستیم

 ایمقهوه و مشکی بلند پالتوی هم من و شدن حاضر به کرد شروع آنا

 :گفتم  که بیرون رفتیم هم با و پوشیدم رو

 کردی؟ پیدا رو آدرس چجوری تو راستی -

 :گفت و زد شیطانی لبخندی

 .بودم هکر زمان یک -

 خالفکار؟ یک یا -

 .هرچی حاال -
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 عادتش طبق ژینوس. رفتیم رستوران سمت به و گشتیم رو شهر کل

 :گفت فرانسوی به

 تلخ؟ یقهوه بینمت،می هم باز خوشحالم -

 :گفت که دادم تکون سری

 داری؟ مهمون -

 :گفتم که کردمی نگاه تعجب با آنا

 اسپاگتی و پاستا از زحمت بی نیست، بلد فرانسوی من دوست -

 !بیار برامون

 :گفت و زد لبخندی

 .حتما -

 :گفت آنا رفتنش از بعد

 زدید؟می زر باهم چی -

 یپاستاها بیاره، گفتم غذا نوع دو و نیستی بلد فرانسوی گفتم هیچی -

 .هست خوشمزه خیلی اینجا

 شروع گوریل مثل غذا آوردن با و کوبید هم به رو هاشدست کف

 :گفتم که خوردن به کرد

 !بریم بیا بابا نمونده چیزی دیگه -

 :گفت و کشید سر رو نوشیدنی
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 .بریم آخیش -

 :گفتم و کردم اشاره ایفل برج به

 .بریم بیا -

 .شدیم خیره برج به و زدن قدم کردیم شروع هم با رسیدیم اینکه بعد

 .خندیدنمی و گرفتنمی عکس هم کنار که بودن هاییزوج بیشتر

 که خوردیم حسرت و کردیم نگاهی هم به تلخی لبخند با هم آنا و من

 :گفت آنا

 ...هعی -

 ای دلم زند می پر تو هوای در امشب میگه، که شاعر قول به -

 !کجا؟  من و کجایی تو  من، مهربان

 :گفت آنا و کردم ایخنده تک

 !آرادل -

 :گفت و کرد اشاره بهداشتی سرویس به که کردم نگاهش

 .دارم دستشویی -

 نرفتی؟ خونه مگه -

 کردم؟ تنظیمش من مگه خب ولی رفتم -

 .اینجام من برو باشه -
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 موهام که وزید مالیمی باد و خندیدم آروم دوید، و داد تکون سری

 هوا رو باد همراه به رنگی صورتی هایگل و شد معلق هوا رو

 لذت عطرش از و گرفتم هوا روی رو گلی برگ کردن، حرکت

 .بردم

 حال و حس بودن، شده قاطی عاشقانه و دلتنگی هوای این با هاگل

 .بود اومده سراغم به عجیبی

 کسانی وقت چند این اینکه با حتی بودم، نکرده فراموشش هم هنوز

 دیگه جای یک من دل خب ولی هستن من عاشق گفتنمی که بودن

 .بود گیر

 چند بعد که زدم غمگینی لبخند و کردم نگاه خودم به حوضچه داخل

 یحوضچه این شاید گرفت، قرار کنارم مردی تصویر دقیقه

 نه؟ مگه هاستآرزو

 آهی. کنیمی حس کنارت رو داری دوستش که چیزی تصویر که

 :اومد گوشم کنار مرد صدای که کشیدم

 !باشه گرفته دلت نبینم -

 برگشتم، کم کم و شدم میخکوب تعجب با

 !نه

 .زیاد خیلی بود شده عوض خودش، خود، -بود خودش

 :گفت و زد کمرنگی لبخند
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 .واقعیته نیست خیال -

 باز باالییش یدکمه که مردونه سفید پیراهن اش،مردونه و بم صدای

 .رنگ ایسورمه شلوار و بود پوشیده رو بود

 پیشونیش رو موهاش کمی بود شده باعث و بود شده بلند موهاش

 .کنه پنهان رو مرموزش هایچشم و بریزه

 نم واسه اما بود؛ شده ترخشن صورتش و بود زده بیشتری هایتتو

 ... نه

 . رفتم آغوشش تو کی که نفهمیدم و کردم بغض

 :کرد زمزمه آروم

 و هستم مالکت و رئیس هم باز من باشی که هرجا بودم گفته -

 .ابد تا بود خواهم

 .بود شده قلبم روح و جسم مالک گفتمی راست

 .دادم تکیه اشسینه به رو سرم و انداختم گردنش دور رو دستم

 :گفت و شد جدا ازم

 ...آرادل -

 :گفت تحکم و جدیت با که کردم نگاهش

 حق گهدی گذاشت، نخواهم تنهات وقتهیج -وقتهیچ من باشه یادت -

 !کنی زندگی تنها نداری
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 :گفت و رفت باال سمت به لبش

 که گفتم خودم پیش داری رو دوستات و جانا فقط که دیدم وقتی -

 تک هک نامرده چقدر دنیا فهمیدم که بود اونجا ،بازیرفیق چقدر

 .گرفت ازت رو تکشون

 و عینک بدون متفاوت دختر یک دیدم که شد قراربی دلم روز اون

 .کنهمی فرار عروسیش مراسم از داره سفید هایکتونی

 که دیگه لحظات از خیلی و  بود زیبا نمایش یک مثل برام لحظه اون

 ولی شدمی آهسته هاصحنه برام شدممی آشنا باهات و کردممی کشفت

 راهش تنها و شدمی بدتر حالم دیدممی رو شدنت ترداغون چقدر هر

 .بود سیگار

 تارمپرس من کردن بازینقش و هاموقع اون واسه فقط خوامنمی

 .باشی قلبم پرستار همیشه واسه خواممی باشی،

 .کنم جلوگیری گریه از تا کردم مشت رو دستم

 :گفت و آورد در کیفم از رو سیگار پاکت

 مو شدی من از بدتر که تو وقت اون کردم ترک تو واسه من -

 !قشنگ

 و بدبختی یگریه. گریه زیر زدم دل ته از و شدن سرازیر هاماشک

 موقع حاال دخترها دادن دست از و سختی همه این بعد خوشحالی

 یعنی؟ بود خوشبختی
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 :گفت و کرد بغلم

 که کسانی دادن دست از سخته چقدر دونممی نیست، چیزی هیس -

 سخته دونممی شن،می َپر َپر هاتچشم جلو ولی داری دوستشون

 لسا چند سخته کنی، چیکار باید دونینمی که ایبچه کردن بزرگ

 .هستم دیگه من ولی کنی حمل خودت با رو بار و درد این

 :گفتم و زدم زل بهش گریه با

 !براهان -

 :گفت کرد نگاهی

 جانم؟ -

 !نذار تنهام دیگه تو -

 .گفت چشمی و زد محوی لبخند

 شیدمک رو براهان دست و کردم پاک رو هاماشک و افتادم آنا یاد تازه

 .دویدم و

 کرده؟ گیر دستشویی تو هنوز بچه اون -

 !زاریه گریه حال در اصالن آقا با نه -

 .رفتم شونسمت خوشحالی با اصالن دیدن با و کرد بهشون اشاره

 :گفت و زمین رو کرد شوت رو آنا دیدنم با اصالن

 !آرادل آبجی جونم ای -
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 داداشی؟ نه مگه بهتره همه از من داداش ایش کمرم آخ -

 :گفتم تعجب با که کرد ایخنده تک براهان

 پاریس؟ اومدید یهو چرا تا سه شما -

 .اومدم دیروز من عشقم ببخشید -

 انداخت براهان گردن دور رو دستش و آورد در رو آنا ادای اصالن

 :گفت و

 دستور با و شدیم آزاد باهم زندان از همزمان هم تو و من عشقم -

 .اومدیم اینجا جان الیاس یعنی شوهرم پدر

 !گوسفند کن جمع رو خودت -

 :میگه و ندازهمی دوشش روی رو آنا و گفت ایشی اصالن

 !ببریمشون بیا دیگه داداش خب -

 .ریممی خب فردا -

 :گفت خیال بی و زمین رو کرد پرت رو آنا

 .فردا واسه بزاریم پس باشه -

 :زد داد که خندیممی بهش هم خودم و شه بلند کردم کمک

 !اَه خونه بریم خنده،می هر -هر زهرمار -

 :گفتم و رفتم ایغره چشم
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 .داشت خبر الیاس پس -

 سه و کردم باز رو در شدیم، خونه راهی و دادن تکون سری

 .شدن وارد تاییشون

 اصالن و براهان ولی کنه عوض رو هاشلباس تا اتاق داخل رفت آنا

 .کردنمی نگاه سیگار هایپاکت و اطراف به تعجب با

 :گفتم ریلکس

 وایسید؟ اونجا خواینمی کی تا -

 :گفت اصالن که نشستن مبل رو و اومدن داخل

  شامه؟ بازار حاجی شکستیا رو رکورد -

 !کنید مرتب که شماها و خانمت واسه گذاشتم -

 :گفت و بست رو سر دستمال اصالن

 !داداش شو بلند شده منفجر چی همه زدن بمب یک انگار اینجا -

 .ندارم حوصله برو -

 :گفت و اومد بیرون غرغرکنان آنا

 !کنید جور جمع رو چی همه نکنید تنبلی -

 تماشاشون و شینممی هم من و کردن جمع به کننمی شروع اونا

 .کنممی

  کنهمی بغل رو آنا اصالن اول جای سر برگشت چی همه اینکه بعد
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 :گفت و زد جیغ که

 !روانی یپسره کن ولم -

 چرا؟ کردی رم بابا باشه -

 :میگه و کنهمی اشاره آنا به  و میره براهان سمت

 گیری؟می برام رو اون داداشی -

 گیری؟می برام رو اون هم تو -

 :گفتم و میاد سمتم براهان که  رفتم ایغره چشم

 بریم؟ کجا رفتیم بقیه پیش اینکه بعد میگم -

 :گفت و بهم زد زل متفکر

 داشته دوست هرجا و گردیممیبر بعد و زنیممی سر یک ایران -

 .کنیممی زندگی باشی

 .داشتم دوست واقعا من که بود جایی پاریس کنم فکر

  همینجا -

 :گفت و زد چشمکی

 ور لبخندی حرفش با سفریم، حال در همیشه مونیمنمی جا یک ما -

 .اومد لبم

 و سورن تونممی باالخره شدنمی باورم اومدیم، بیرون فرودگاه از

 .ببینم رو الیاس و بنیامین
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 همگی شدیم، بود فرستاده الیاس که  ماشینی سوار خوشحالی با

 براهان بودیم، زده مشکی ست البته و بودیم زده مشکی هایعینک

 خوبی حس بود شده آدم اینکه از کردم ذوق که گرفت رو دستم

 دمشآ انگار کل در و دادنمی انجام خالف هایکار آخه خب داشتم،

 آقایون این که بمونه من پیش خواست روز دو آنا بدبخت. بودم کرده

 .شد پیدا شونکله و سر

 برام رو در پریدم، بیرون ذوق با عمارت جلوی ماشین ایستادن با

 .کردم بغلش محکم و دویدم میاد سمتم که سورن دیدن با و کردن باز

 :گفتم و زدیم زل بهم ذوق با

 !شدی مردی دیگه خودت واسه ها،شده بلند قدت -

 !شدی ترجذاب ولی میشی پیرتر داری اینکه با -

 :گفت که کردم اخمی

 !خوشگلی هم خیلی دلی، کردم شوخی -

 .کردیم بغل رو همدیگر بنیامین دیدن با و  خندیدم

 .میام گفتم دیدی -

 !هستی قولی خوش آدم اومد، خوشم -

 :گفت گوشم کنار

 !ُبردیا منم داداش دلِ  -
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 .خندید که زدم بازوش به آرومی مشت

 ترانرژی خوش حتی و بود شده ترجذاب که روبروم مرد دیدن با

 جیغ و آوردم پایین کمرش از رو پام جفت. پریدم بغلش و دویدم

 .کردن نگاه تعجب با همه که زدم بلندی

 .بود شدن خالی واسه نیست چیزی -

 :گفت و کرد ایخنده تک الیاس

 .شدی ترخانوم -

 .ددی بیارم در بازی بچه واسش نبود کسی چی، پس بله -

 .کردم بغلش و رفتم حلما سمت کشه،می رو لپم مظلومم لحن از

 !عشقم چطوره حالت -

 :گفت و خندید

 !عزیزم اومدی خوش ُشکر، -

 :گفت اصالن که نشستیم دورهم استراحت، بعد. زدم لبخندی

 بگم؟ چیزی یک من آقا -

 :گفت که کردیم نگاهش منتظر

 .خوادمی رو اون اینم خوام،می رو این من -

 :گفت الیاس که زد بهش محکمی مشت براهان
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 .دارم خبر چی همه از خودم -

 داری؟ غیب علم جدی؟ -

 !راضیم منم باشن راضی دخترها اگه خب ببند، -

 :زد داد اصالن

 . کنید بارون ستاره کنید چراغون شهر بیا دست حاال آقا، مبارکه -

 بنیامین که مردممی خنده از داشتم دیگه بازیاشوندیوونه همه این از

 :گفت

  چی؟ عروسی مراسم -

 !تمام عقد فقط کنمنمی خرج پول من -

 .بیشعوری خیلی -

 !نکن اذیتش هوی -

 .چشم -

 . بگیریم دورهمی مهمونی یک شد قرار

 .شدیم چشم تو چشم که برگشتم و کردم حس رو براهان یخیره نگاه

 زمزمه که دادم تکون چیه عالمت به رو سرم و زدم نمکیبا لبخند

 :کرد

 .هیچی -
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 ینا از چون بود ایساده لباس کردم، نگاه بلندم سفید سیاه لباس به

 رو مموها از الیه دوتا اخه، چیه واال نداشتم، دوست هافنردار و پفی

 .بود باز بقیش و بودن بسته پشتم

 چشمکی و زدم زل آنا به ساده، شیک و نبود غلیظ زیاد هم ارایشم

 :گفتم و زدم بهش

 !شدیا خوشگل -

 .تخته به بزن -

 .خودراضی از ایش -

 شد،می پخش کالسیک آهنگ صدای و بودن اومده همه هامهمون

 ایمق پشتم آنا. زدیم زل پایین به باال از و رفتیم بیرون دوتایی آروم

 :گفت و شد

 . خبره چه! اوه -

 زل بودن پوشیده رنگی مشکی شلوار کت که اصالن و براهان به

 خودنمایی بدجور گردنش زنجیر و کردم نگاهش لبخند با.زدم

 .کردمی

 :گفت ما دیدن با و اومد باال هاپله از تند تند حلما

 !منتظرن همه شما کجایید -

 !برو اومدیم، -

 



 

 

 WWW.98IA3.IR 308 کاربرنودهشتیاصبا طهرانی  –نمایش مرگ 

 

 

 !تو اول نخیر -

 باشه؟ همزمان -

 مشغول هامهمون با و رفتیم پایین باهم دوتایی که داد تکون سری

 :گفت آنا که شدیم احوالپرسی و سالم

 کین؟ اینا -

 دونم؟می من مگه -

 ایاشاره دوتا اون یخیره نگاه با و بودیم کردن کل -َکل حال در

 :گفتم و کردم

 !آقاتون برو بدو -

 جلوم رو دستش و اومد سمتم براهان لحظه چند بعد رفت، و خندید

 :گفت و داشت نگه

 دین؟می رو بنده با رقص افتخار -

 :گفتم و زدم کمرنگی لبخند

 .حتما -

 به نگاهی و شد نزدیکم رقص، پیست رفتیم باهم و گرفت رو دستم

 :گفت و کرد بغلم که انداختم هاشچشم

 !بودم لحظه این منتظر همیشه -

 :گفتم و گذاشتم اشسینه روی رو سرم
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 .اومدی تو که وقتی تا نداشتم اعتقادی خوش پایان به من ولی -

 همه اومد اون وقتی ولی دادم دست از چیزها خیلی من دنیا این تو

 .شد عوض چیز

 .تکراری نه و میشی تکرار نه تو بگم باید و شد کمتر دردهام شاید

 ذوق با اصالن که رفتیم آنا و اصالن پیش آهنگ شدن تموم از بعد

 :گفت

 .امشب بشه شبی چه -

 :گفت اصالن که انداخت پایین رو سرش شده سرخ آنا

 ...که من نکش خجالت خانمم -

 :گفت الیاس که موند ناتموم حرفش الیاس اومدن با

 .کنیدمی مراقبت خوب دوتا این از میگم چی کنید گوش خوب -

 :گفت و پرید سورن

 .بگیری زن منم برای میشه بابا -

 :گفت و سرش تو زد بنیامین

 .نکنم سکته بچه این دست از امیدوارم! بده صبر خدایا -

 :گفتم و رفتم ایغره چشم

 .زدن غر جای به باش هم فسقل این مواظب -
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 :گفت و کرد بهم نگاهی الیاس

 !آرادل باش خودت مراقب همیشه شید،خوشبخت هم پای به -

 :گفتم و کردم بغلش

 .دیگه نباش نگران بابا ای -

 .هستش باهات رئیس دونممی چون نیستم -

  زد زل بهم و زد کجی لبخند براهان

 . کرد نخواهم فراموشش وقت هیچ و بود خوبی خیلی شب شب، اون

 براهان کنار در. رفتم خودمون شهر و رفتیم ایران براهان و من

 دیگه و برگشتیم مدت یک از بعد خوبه، خیلی هم جهنم تو حتی بودن

 .فرانسه برگردیم خواستیم می روز چند این تو

 سه براهان که زدم بلندی جیغ همین برای نیست خوب آنا حال شنیدم

 .کنیم تصادف بود نزدیک و پرید متر

 کجایید؟ االن چی -

 .آدرس این بیا! آروم دختر چته -

 :گفتم و زدم زل براهان به داد رو بیمارستان آدرس اینکه بعد

 !اینجا برو اورژانسیه وضعیت -

 گاز سرعت تمام با و کرد عوض رو دنده و دادم بهش رو آدرس

  باالخره خوندم که الکرسی آیت دعای و صلوات ذکر با راه تو داد،
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 . رسیدیم سالم و صحیح

 سریع الیاس دیدن با دویدیم سالن داخل و کشیدم رو براهان دست

 :گفتم و رفتیم سمتش

 کجاست؟ کو؟ -

 خوشحالی با که اصالن  همزمان و کرد ایاشاره اتاق به خیال بی

 .شدیم روروبه پریدمی پایین و باال

 :گفت آروم براهان

 میاری؟ در چیه بازیا جنگولک پسر باش آدم -

 !میزنی زر چی داداش شدم بابا -

 :گفتم و زدم زل آنا صورت به و خندیدم ناباور

 چیه؟ جنسیتش -

 :گفت اصالن

 .ایههسته بمب اژدره، که نداره جنسیت -

 :میگه حرص با آنا

 .کنی محبت بچمون به نیست الزم عزیزم -

 :میگه و خندهمی دکتر

 !بچتون پسرهِ  -
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 :میگه و کشهمی مانیتور روی رو دستش اصالن

 .بابا بیا اژدر آقا بیا -

 .مار زهر -

 :گفت اصالن و خندیدم ریز ریز

 بابا شد بابام قانونیم، زن شد دخترم دوست ببین رو نتیجه خدایی -

 .عمو شد الدنگت داداش بزرگ،

 :گفت استرس با آنا

 بگم؟ مامانم و بابا به چجوری هابچه وای -

 واسه فرستیممی کنیممی پیچش فوکل اومد دنیا به که اژدر هیچی -

 !توننوه اینم سوپرایز  میگیم بابات و مامان

 .مونهمی دهنتون تو اژدر نگید هی -

 کز پرهایمان و ایحامله فهمیدم که روزی یاد به چطوره؟ پرهام -

 .  خورد

 :گفتم و خندیدم

 !شدی دیوونه خدابه -

 .ببخشید شدید اذیت هم شماها بازی، اُمل بسه -

 :گفتم و زدم لبخندی

 !باش اژدر آقا ُمراقب وظفمه، -
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 .پرهام -

 !نریزه پا به باش پرهات مراقب بابا باشه -

 بیرون و کردیم خدافظی همشون از کردیم، ترک رو اونجا قهقه با

 .رفتیم

 بریم؟ خب -

 :گفتم و زدم لبخندی

 !بریم -

 .خودمون زندگی پی بریم تونستیم رئیس جناب و من باالخره و

 :گفتم و کردم بیدارش

 !رسیدیم شو بلند -

 درِ  بادیگارد چند رفتیم، بیرون فرودگاه از و اومد همراهم خسته

 :گفتم تعجب با که کردن باز رو ماشین

 ریم؟می کجا -

 :گفت آلود خواب

 !فهمیمی -

 چی همه کردم، نگاهش تعجب با و کردن پارک عمارتی جلوی

 .خوب ویوی با لوکس جای یک داشت

  معلوم پاریس کل و ایفل برج که ایشیشه هایپنجره از و هاسالن از
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 ...و دونفره تخت رفتیم، موناتاق داخل و شدیم رد بود

 :گفت و داد لم تخت رو

 کردی؟ حال -

 :گفت که بغلش پریدم خستگی با کردم عوض که رو لباسم

 .شد تموم آخیش -

 .رفتم عمارت سمت و شدم رد خیابون از

 .ساختممی داشتم رو جدیدم فیلم و بودم برگشته سرکار از تازه

 باد بود، ایفل برج نزدیک قرارمون و دنبالم بیاد خواستمی براهان

 .زدم زل هاشکوفه به و وزید مالیمی

 وسایلش و کردم برخورد شخصی با که بودم خودم هوای و حال تو

 :گفتم و افتاد زمین

 !ببخشید -

 :پیچید گوشم تو صداش

 .نداره ایرادی -

 آروم کردم تعجب آشناش یچهره دیدنِ  با و کردم بلند رو سرم

 :کردم زمزمه

 ...مرسانا -

 :گفت و زد لبخندی
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 .ببخشید بازم -

 زل ایدخترونه اکیپ به تعجب با و رفت شاپی کافی داخل و دوید

 .زدم

 همشون ،بود پانیا زلفا، مرسانا، آینور، جانا، شبیه هایشانچهره ته

 .میرندنمی وقت هیچ هاآدم. زدن لبخندی و زدن زل بهم

 من. بعدی زندگی به میرسی زندگی یک از دارید؟ اعتقاد تناسخ به

 ... دارم اعتقاد

 نیست مهم ایدیگه دنیای حتی یا دنیا این تو هستن زنده همیشه هااون

 . باشه کجا

 گاهی. کنیممی اشتجربه فقط میگم من و نمایشِ  یک فقط مرگ

 خسته ازش چون بفروشیم رو افکارمون و مغز این داریم دوست

 ردشون و خالی جای که هادرد این و بیهوده افکار از اره شدیم،

 .مونهمی باقی همیشه

 ُمردن، َمرد اون خاطر به سوزی آتش تو مادرم و پدر که دختریم من

 هایآدم گیر افتادم، مرگبار شهر گیر و شدم عوض که دختریم من

 جلوی اونم دادم دست از رو داشتم دوست که  کسایی من قاتل،

 . رسیدم هامخواسته و هاچیز از خیلی به جاش به ولی هامچشم

 . پریدم براهان بغل و دویدم.  کشیدم عمیقی نفس

  تو براهان با و زدم کمرنگی لبخند و دادم دخترها به رو آخرم نگاه
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 .زدیم قدم شهر این هایخیابون

 

*** 

 

 پاکسازی#

 

 پاکسازی از منظور ولی کشتن رو  مردم کل و شد پاکسازی شهر تو

 ....دادیم دست از رو مونعزیزان که کرونا به داشت اشاره

 

*** 

 

 جانا#

 

 ....برسه بهش نتونست و شد جدا عشق از که دختری

 

*** 
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 مرسانا#

 

 یک بعد اما شد مسخره دیگران و عشقش توسط بودنش چاق بخاطر

 ...شد قوی دختر به تبدیل مدت

 

*** 

 

 آینور#

 

 اشخانواده توسط و کنه اجباری ازدواج که خواستن اشخانواده

 ...نخورد شکست ولی شد دگرگون زندگیش

 

*** 

 

 پانیا#

 

  داد ادامه برسه، ارزوهاش به نذاشتن و گرفتن رو جلوش اشخانواده
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 .شد موفقی نقاش و

 

*** 

 

 زلفا#

 

 ...رسید آرزوش به ولی شد مسخره بودنش الل و کر بخاطر

 

*** 

 

 ولی نداشت خوبی مالی وضعیت گرفتن، ازش رو عشقش الیاس#

 .باشه جهان هایترین پولدار و ترین موفق عضو تونست

 

*** 

 

 بنیامین#
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 .کشید عذاب عشقش دوری غم با هاسال

 

*** 

 

 براهان#

 

 .بگیره رو انتقامش تا شد مافیا عضو و کشتن رو پدرش و مادر

 

*** 

 

 آرادل#

 

  هاشرفیق تک -تک و داد دست از سوزی آتش تو رو مادرش و پدر

 یعهده به زندگی کل و سورن مسئولیت. شدن کشته خودش جلوی

 .نشد تسلیم و کرد مبارزه کرد، تغییر. بود خودش

 

 پایان

 ۱۴۰۰ آذر ۲۱ یکشنبه
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 مراجعه کنید.  www.98ia3.IR جهت دانلود رمان های بیشتر و عضویت در انجمن به آدرس

 @98Ia.irآدرس انجمن در اینستاگرام: 

 www_98iia_comآدرس انجمن در تلگرام: 

 

 

 

 

http://www.98ia3.ir/
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