
 



 : خالصه

 ! ییاز جنس روشنا  یطلوع   ی،از جنس جاودانگ   یقبل از طوفان، دختر   آرامشی

 جاودانه! یموجود یول یظاهر معمول به

همگان آشکار شود؛  یبرا یها درون قلب او نهفته است تا روزکه سال  رازی
 نهان نخواهد ماند.در پشت ابر پ یشهکه هم  یراز

 نخواهد ماند. یها باق خون در رگ یشهکه هم  گونههمان

 و مبهم! یرینتلخ و ش اتفاقاتی

 نامعلوم! یانیپا و

 

 

 ... .یرانام یک  طلوع

 :گویندیم یاو عده خوانندیم یگرانو د نویسیمیباشد که م یادمان

 .«خندندیم یو بعض ریزندیاشک م یو بعض یبا! چه زآه»

 است! یباتر که در راه است، ز  ییهاکوتاه به دروغ  یهاباشد که لذت یادمان

 یلطابق م یزیچ یو وقت  یلذت  یدنو چش یباشد که برآوردن خواهش یادمان
 را! یز چهمه شکنیمیو چه ساده م زنیمیما نبود، چقدر راحت لگد م

*** 



 م.شون داشتمو نگه یرهسرم جمع کردمو با گ یرو باال یسمخ موهای

بنفش درشت پراکنده، از اون حالت  یهاکه گل یرنگ  یصورت  یحوله
 .یچوندمدورش کرده بود رو دور بدنم پ نواختییک 

نرم و راحت، پامو داخل اتاق گذاشتم و در حمام  هایییدمپا یدناز پوش بعد
 رو بستم.

 یروو روبه  یرو صندل  یاآسوده  یال. با خچکیدیم  یسمخ  یآب از موها  قطرات
 نشستم. یشیآرا یز م

که هم   یدرس یونهام زدم، نوبت به لوسکننده رو برداشتم و به دستنرم کرم
 !یدیداشت و هم سف یخوشبوکنندگ  یجنبه

تنم رو کامال خشک کردم و از خشک کردن موهام با سشوار، از اون  اول
 .یدمبه تمام تنم مال یونلوس

 !بردمیتشمامش لذت مخودمم از اس یداشت و حت  یخوب  بوی

به خاطر بخار هام سرخ شده بود و گونه یکمبه خاطر شامپو بزرگم  چشمای
 .یصورت  یحمام حساب  یتو

 یو موها  یکمون   یابروها  ی،اقهوه  یهاشدم؛ چشم  یرهخ  ینهخودم داخل آ   به
محکم  یکیخودم بودم که ناگهان چشمم به ساعت خورد.  یز بلند، درحال آنال

 .سرم زدم یتو

 یروناز اتاق ب  یدمفرممو پوش  یهالباس  یع سروانم، چقدر وقت شناس. سر   مثالا 
 ننه. یبه سو یشزدم و پ



 !یه؟: آخه دختر من چقدر به تو بگم آدم باش ننه چمامان

 ماچ ازش گرفتم. یهلبخند  با

 یشن؟ها آدم مننه جونم مگه فرشته -

 آروشا! -

 :رفتمیعقب معقب طور همین

من واسه پوستت خوب  یز عز  یشیم یخب! چرا عصبان  یلهخب خ یلهخ -
 ها! یستن

 آروشا! -

 گفتم:  داشتمیبرم یخچالرو از  یرموز که ش  طور همون

 جانـم؟ -

 :رسیدیمامان به گوشم م صدای

 .یز کم زبون بر   -

 گفتم:  یبلند یبا صدا شدمیکه داشتم از خونه خارج م  طور همون

 ها! یستن یختنیزبون ر ی،مامان  -

و شش  یست)منظور دو یزمبه طرف رخش عز  یبستم، با لبخند پر انرژ درو
 داره( رفتم. یادهستش، بچمون ذوق ز

 کردم. هوف!   یر راه پشت چراغ قرمز گ بین



 ینبلوتوث ماش یرو گرفتم و رو یانو برداشتم شماره آر یلمبردم موبا دست
 :یچیدپ یلمردونه و بمش داخل موبا یگذاشتم، صدا

 الو سالم آروشا خانم. -

 کوچولو؟!  ی. چطوریانبه احوال داداش آربه -

وقت ترم اونخوبه من از تو پنج سال بزرگ  ی؟شروع کرد  یدهآروشا هنوز نرس  -
 کوچولو؟!  یگیبه من م

 و یشگاهبا اون آزما یکاشما که آمر  یتر، ولخب شما پنج سال بزرگ یلهخ -
 ینا  یر م! اگه غپس من فرزند ارشد خانواده  یری،درگ  یشگاهیتآزما  یهاموش

 خونت حالله! یبگ 

 .شدیم یدهش شنخنده صدای

 خان داداش کم بخند، مسواک گرونه. -

 کرد و گفت:  یاخنده تک 

 !یارهآدم کم م یاتفلسفه باف یندر برابر تو و ا -

 !یاریکم ب  یدمبله بابله -

 خبر مامان و بابا، آرونا چطورن؟چه -

بزنه که فرار کردم، بابا هم که  خواستیمنو م یاوم مامان که سر صبح  -
البته اگه به من   یاره،ب  چیزییهبلکه کنکور    خونهیشرکته، آرونا هم که درس م

 اگه به تو رفته باشه خدا به دادش برسه! یول یشه،رفته باشه کنکور قبول م



 ه گفت:با خند آریان

 انگار شوفرم! یگیم ینهمچ -

 مزاحمم نشو کار دارم. یگه،خب د یلیداداش. خ یاز شوفر کم ندار -

 ی؟شما زنگ نزد یاناا حاج خانم اح -

 خدافظ! ی،کم حافظه شد  یداداش -

 خنده قطع کردم. با

به خودم اومدم و گاز ماشينو گرفتم و رفتم  یپشت  هایینبوِق ماش یصدا با
 اداره.

هاشون تق احترامتق  ِی رو پارک کردم، وارد اداره شدم. صدا  ینماش  ینکها  از   بعد
در هر حال مافوقشون  کردم؛یو منم به تکون دادن سر اکتفا م اومدیم

 .شدمیمحسوب م

اسکول رو  یز رفتم داخل اون دوتا دوست عز  یوقت  یدم؛به اتاقم رس باالخره
بسته شدن در اتاق سراشون  ِی هاست. با صداکه سرشون داخِل پرونده  یدمد

 رو باال آوردن.

 دخترم؟ ی: چطورهستی

 جان دخترم؟! اهلل اکبر. -

 .یارلوس بار ن ینو: وا اکیم

 خنده گفتم: با



 من؟ یزانعز  ین. خوبینباز من اومدم شما دوتا شروع کرد -

 لوس! یش: اکیم

طرفم پرت   یشد و خودکار  یاز خداتم باشه و زبونم واسش درآوردم که حرص  -
 که داخله پرونده بود.  یدادم، خورد به سر هست  یکرد، منم جا خال

 !ینتر کنجرمتون رو سبک  ینبگ یاال: کار کدومتون بود؟ هستی

 بود. یمیاک  -

 .یخودت بود یگی: ِا چرا دروغ مکیم

 عجبا! -

شد. دوباره سرشو داخل  یریگاعتراف یخیالرآورد و بهم ادامون رو د هستی
 پرونده کرد.

 گفت و صورتشو برگردوند.  یشیا کیمیا

. هردوشون یفتنبه جون هم م یخروس جنگ  ینِ شون کردم علبخند نگاه با
 کردم.  یزونرفتم، چادر رو آو یزم. به طرف میدنساکت شدن به کارشون رس

پرونده بودم که   یه  یرهن همچنان درگ_سه ساعت از کارمون گذشته بود و مدو
اومده  یر که گ  یوسط مدارک  یناز دخترا بود و ا یشدن تعداد یبغ یدرباره
 یو سع دادهیم یام، به دوتا از دخترا پفرد به نام ساسان یک بود که  ینبود ا

ساسان   یننجا بود که ایاونا رو به طرفه خودش بکشه. حاال مسئله ا  کردهیم
 زدم گفتم: یتلفن به ستوان مراد یهنه!  یاهمون ساسانه 



و تا فردا حاضر   یرینو بگ  دادنیکه دخترا م  هایییامک پ  ینتستوان لطفا پر   -
 .ینکن

 دم کر یو جمع م یلمرو به اتمام بود منم داشتم وسا یکم وقت ادارکم  دیگه
 که:

 یشه؟مون ملحق مبه اداره یدنفر جد یهفردا  ینها خبر داربچه ی: راست کیم

 ین اومده، فردا واسه هم  یران! تازه به ایهمغرور و جد  یلیخ  یگنهمه م  سرگرد
 کنن.  یشجلسه گذاشتن که معرف یهداخل ستاد 

 !رین؟یآهان شماها هم البد م -

 : چرا که نه! تو هم بيا.هستی

 .یاهم ب: آره تو کیم

 !یستن یمست و البته اجبارساده یمعرف  یه ینکهخب ا -

 و نفهم. احساسیسرد، مغرور، ب  یا،: باشه بابا نکیم

 نسبت چشمام گشاد شد: همهینا از 

 !احساسم؟یمن ب  -

 .یگهد احساسیی: نه پس من، قبول کن ب کیمیا

 پس کلش زدم گفتم: یکی

 نه قبول ندارم. -



گفتم و چادرم رو سرم کردم و از اتاق خارج   یخدافظ   یهباال انداختم،    ابروهامو
 شدم.

درش آوردم و به طرِف خونه   ینگرفتم و سوارش شدم؛ از پارک  ینطرف ماش  به
 حرکت کردم.

 تو ی"چشم من افتاد به چشما

 تو یایآرامش داره دن خیلی

 با تو باشم یگهقراره د من

 زنگ حرفات پاشم یصدا با

 پرته به ما دوتا یادن یک  حواسه

 که تو رو تنهات نذارم  یدمم قول

 فردا خوشبختم از فردا خوشحالم از 

 ندارم یدرد یگهکنارت د  من

 زنهیقلبم چه تندتند م زنهیبارون م بوی

 کنهیخوشم کنار تو عاشق که دل نم من

 عطرت تو آغوشه منه زنهیبارون م بوی

 زنه... یهمردو  یهعشق  یستن یعالقه عاد این

 زنهیقلبم چه تندتند م زنهیبارون م بوی



 کنهیخوشم کنار تو عاشق که دل نم من

 عطرت تو آغوشه منه زنهیبارون م بوی

 زنه یهمردو  یهعشق  یستن یعالقه عاد این

 ییبا چشما یندازیهم نگام م باز 

 یاست به چشما یرهخ که

 باعث شده چشمامو ینا که

 تو بسته یر غ یو هرچ  یهرک  رو

 یمبا بودنت تو زندگ یگهد دنیام

 بهشته یه یوونگیمهمه د ینا با

 فرشته یهکه باشه صدات کنم   یاسمت رو هرچ  خواممی

 زنهیتند مقلبم چه تند زنهیبارون م بوی

 کنهیخوشم کنار تو عاشق که دل نم من

 نهعطرت تو آغوشه م یزنهبارون م بوی

 زنه" یهمردو  یهعشق  یستن یعالقه عاد این

 زاده( یم)محسن ابراه

 وجود قشنگ بود. یناما با ا دادیبهم نم یحس خاص آهنگش



بکنم به طرفه اتاقم  اییگهکاره د  ینکهقبل از ا یدمبه خونه رس ینکهاز ا بعد
 یسه ربع گلبه ینآست یهدوشه به قوله خودمون گربه شور  یهرفتم و بعد از 

 ید. داخل خونه که باکنمیگشاد. آخ که حال م  یهشلوار مشک یهتنم کردم با 
 . واال!یگهد یمراحت باش

از پشت بغلش کردم  کرد؛یم یننه که تو آشپزخونه داشت آشپز  یشپ رفتم
 .یدمشو بوس

 اه.اه کنییم یهنو منو تف مال یدختره قد خرس شد یش: امامان

 !یه  یدش،ننه ما رو! عوض خسته نباش -

 گفتم:  دوباره

 ننه جان؟ -

 با مالقه دنبالم افتاد. که

 دونییننه نگو بچه عه مگه نمننه؛    یگهم  یکنم؟ ه   یکار آخه دختر، من با تو چ  -
 !یادکه بدم م

که با   زدیحرف م یز ر یهها، مامان هم جلو مبل داشت بودم پشِت مبل رفته
 زه از شرکتش برگشته بود ساکت شد.بابا که تا ِی صدا

 !کنییدخترم رو دعوا م یباز که دار شدهیخانم چ  ی: سوربابا

 کن. عوض دعوا کردنشه؟  یتبه تو هم که از دخترت فقط حما: بهمامان

 گفت:  یدوخند بابام



 !یه؟آروشا خانم که مامانت عصبان یکرد  یکار باز چ -

 رو لوس کردم و گفتم: یافمق منم

 !ینط به مامان گفتم ننه، همبابا فق -

 با خنده گفت: بابامم

 .یادکلمه بدش م  ینکه مامانت از ا  دونییمگه نم یطونش یا -

 باز شد و گفتم: نیشم

 .یشهتکرار نم یگهچشم بابا د -

 بچه! یلمتهف دونمیمن که م یریبگ یافهواسم ق خوادی: حاال نمبابا

 .یدمچ یزوم یلبخند از بابا دور شدم، وارد آشپزخونه شدم کمک دست مام با

 .یادرو صدا زدم که ب بابا

 آرونا کجاست؟ یراست  -

کنکور ثبِت نام کردن  یهاکالس یبا دوستاش رفتن برا یروز : آرونا دمامان
 االنم رفته کالس.

 .یشهقبول م یآرونا خانم چ  ینمحاال بب ـ

گذاشتم و به طرف   ییظرفشو ینم، ظرف رو تو ماشغذامو تموم کرد حرفبی
 بخوابم. یکمیاتاقم رفتم تا 



فکر  ینرفتن به تخت خواب به ا ینطرفه تخت خوابم حرکت کردم؛ در ح به
ازش حساب  همهینا یومده،که هنوز ن یهسرگردمون ک ینکه ا کردمیم
 !برنیم

 .یدمنفهم یزیچ یگههم اومد و د یفکر کردن چشام رو یاز کم بعد

*** 

 یسکه ده تومن یهقِد  یع رو تختم فرود اومد چشام سر  یکی ینکهاحساس ا با
 ش زدم و گفتم:پس کله یکیآرونا  یدنشد، با د

 بچه؟ یمگه مرض دار -

 زد و گفت: یپت و پهن لبخنده

 !یدشا -

. من، کردیو فرار م زدیم یغ بلند شدم و دنبالش افتادم اونم ج یدمشن  ینوا  تا
 سنگر گرفت. یرفتو پشت سِر مام یع . سر گیرمیرو م یکیتو 

 منو بزنه! خوادیم یر دختره خلتو بگ ین: مامان اآرونا

 .یزدبه کارامون لبخند م مامیم

 یبه اتاقم برگردم که مام  خواستمیآرونا شدم م  خیالیگفتم و ب   ییبرو بابا  یه
 گفت:

 ! یممنو بابات کارت دار ینبش یاآروشا ب -



مامان و بابا نشستم  یرومبل روبه یرفتم و رو یاز حرف مام یتبه تبع منم
 گفت:  یکه مام

 واست. یادفردا شب خواستگار م -

پسره  کنه؛یتو شرکت خودمون کار م ی،خواستگار یادم یکم: پسره شر بابا
 و جوابت مثبت باشه! یهخوب

 دوختن و تنم کردن. یدن،! چشام از حد معمول گشادتر شد. بر جان؟

 ینوست. اوف! من ابچه ننه یلیخ یدمکه من چندبار د  یچلمنگ  یپسره این
 ینم؟بب یدنخوام كيو با

 دختر. ینکن یزی: آروشا آبرورمامی

 یزی؟راحت منو آبرور یالتنه مامان خ -

 !پیچوندییماها رو م یکه چجور  یادمهبله  -

 کارا؟  ینراحت! منو ا التونیخ -

 خداکنه. -

 اتاقم. یرممن م ـ

 هم سرشونو تکون دادن. وارِد اتاقم شدم. اونا

بابام( رو دست به   یِک شر   یلیه)فام  یسبحان   ینا  یجورفکر کردم که چه  ینا  به
 سرم زد. هاها... .فکِر خوب به  یهسر کنم، که 

 .ینو تماشا کن ینینبش حاال



خواب به اتاقم رفتم و بعد از زدن مسواک، لباس  ِی رااز خوردِن شام ب بعد
 یدهو به طرِف تختم حرکت کردم. سرم به بالشت نرس  یدمپوش  یموخواب خرس

 خوابم برد... .

*** 

الزم، به طرف کمِد لباسام   یاتشدم بعد از انجام عمل  یدار ب  یبا آالرم گوش  صبح
نگاه  ینهآ  یه خودم توفرمم و سر کردن مقنعه ب یلباسا یدنرفتم. بعد از پوش

 کردم.

 کوچولو رژ زدم، تمام.  یهنداره، لبامم که  یزیهام که بلنده الزم به چمژه ام

 برداشتم و سوار رخشم شدم. یرموز ش یهرفتم طبق معمول  پایین

به سمت اتاقمون رفتم، در  راستیک  یشگیستاد که شدم به روال هم وارد
 .یرنم یرونکه دارن ب  یدمرو د یمو ک یو هست  اتاقو باز کردم

 کجا؟  یهو -

 باز کرد گفت: یششون هستی

 شجاع! یپسر آقا یخونه -

اون مستره؛ مگه تو   یهکه واسه معرف  یا. جلسهریمی: خب معلومه کجا مکیم
 یای؟نم

 کار کنم.  یداون پرونده با ینه بابا من رو -

 .یبر  یتو دوس دار دونمی: آخ من که می]وج 



 .یستن طور یناصال هم ا یرمنخ -

 .یدروغ بگ  تونییکه نمبه من  یاوخ  -

 ینه؟اونو بب خوادیم یبرو ک  یابرو، ب یاب -

 از من گفتن بود. یول یرمباشه م -

 !یششرت کم. ا -

 .یشمیشبخور ک -

 عه برو[ -

 هاینتزدم، بعد از آوردن پر  یتلفن به ستوان مراد یه یبا وج  از جنگ  بعد
 منم مشغول شدم.

 .یدمرو خط کش کردیاز اونا استفاده م یشتر که ب  یدیکلمات کل  دور 

 ساسان همون ساسانه! ینکه ا  شدینوع مدرک بود و معلوم م یک 

مشغول  یقسمت از ماجرا رو حل کنم با خوشحال یهکه تونسته بودم   ینا از 
 ها شدم.جمع کردن پرونده

 .گفتنیبه هم م  چیزایییهدوتا مشنگ اومدن داخل، داشتن    ینباز شد و ا  در 

 : آقا چقدر خوشگله المصب!هستی

 !یهخوشگل بود انگار چ یگیم ینتو هم همچ یا: اوال که آقا نه خانم، ثانکیم



رو باال آوردن و تازه  که سرشون دادمیوش مبه جر و بحثشون گ داشتم
 من شدن. یمتوجه

 مون آراد رادفر چقدر اخموئه!دسرگر  ین! اینبود ی: واهستی

 .کنهیم یسخود خ: آره جذبه داشت؛ آدم خود به کیم

 زدم. یحرفاشون لبخند به

 گفتم:  رفتمیکه به سمت در اتاق م  طور همون

 ارِش پرونده رو بدم!اتاق سرهنگ گز  یرمها من مبچه -

اول چند تقه به  یدم،با هم گفتن باشه. به اتاق سرهنگ که رس یمو ک هستی
احترام گذاشتم  ینکهرو باز کردم بعد از ا سرهنگ دِر اتاق ییددر زدم و با بفرما

 سرهنگ گفت:

 سروان؟ یداشت  یکار  -

 بله جناب سرهنگ. راجع به اون پرونده هست. -

 کاغذ بود سرشو بلند کرد.  یسر  یهکه تا االن سرش داخل   یمحمد سرهنگ

 .یبد یحتوض تونییخب م -

که مقابل هم هستن نشست و به منم   هایییصندل یبلند شد اومد رو بعد
 گفت:

 دخترم! ینبش -



رو  ینتپر  ِی هامقابلش نشستم، برگه یصندل یاز حرفش رو یتبه تبع منم
 و گفتم: گذاشتم  یز م یرو

ساسان همون  ینا کنهیاز دو شماره هست که معلوم م هاییینتپر  ینا -
 رو به سرهنگ شرح دادم. کارم  ییوهساسانه؛ ش

 گفتمیکه م  ییبود و با دقت به حرفا  یینمدت سرش پا  یندر تمامه ا  سرهنگم
 .دادیگوش م

نگام کرد، منم  ینتموم شد، سرشو باال آورد و با تحس یحاتمتوض کهیناز ا بعد
 لبخند اکتفا کردم. یک به زدن 

 یو هم ما درباره یرو بد یحاتتکه هم تو توض  یدمم یبجلسه ترت یهفردا  -
 تموم شده! یوقِت ادار یبر  تونییو االنم م یمپرونده مشورت کن ینا

اومدم و به طرف اتاِق  یروناتاق ب از  یبا اجازه و احترام نظام یهبا  منم
 کمون حرکت کردم.مشتر 

 ها گفتم:. رو به بچهیشنکه دارن آماده م  یدمرو د یمیاو ک هستی

ست )دوسته مشترکمون که االن پرستاره( ها آخر هفته تولده الههبچه -
 ید؟خر  یمموافقين بر 

 گفتم:  ینهم که ماشاءاهلل، با کله قبول کردن، بنابرا اونا

رو برداشتم،  یلمزنگ به مامان بزنم. موبا یهمن  شینیپس تا شما آماده م -
 ، گرفتم.ت کرده بودم( ثبیره رو که ننه )کال حرف تو کلش نم یشماره مام

 .یچیدپ یلموبا یقشنگ مامان تو ِی از چندتا بوق صدا بعد



 ! الـو... .زنییچرا حرف نم ی؟مرد ی؟خورد یر ت ی؟: الو آروشا خوب مامان

 .زنهیکه تا خوِد صبح حرف م  یمامانو بذار اگه

 م.نخوردم، نمردم و زنده یر سالمم، ت ی؟سالم مامان، خوبم، خوب  -

 کار دارم.  ینمبنال بخب خوبه،  -

 !زدینیحرف م ینوا خوبه که شما تا االن داشت -

 قطع کنم؟ یا یگیم -

برم   یمیاو ک یبا هست  خوامیجونم من م  ی. مامینشما بگ یباشه هرچ باشه  -
 .یدخر 

 !ی...بایچونیباشه خواستگار امشبو نپ یادت یا،زود ب یباشه برو ول ـ

 دارم من! ینگاه کردم، عجب مامان  یل...با تعجب به موبایبب بیب

*** 

 یاما لباس خوب  گشتیم،یبود که تو پاساژ دنبال لباس مناسب م یساعت  چند
رو گرفت؛ واقعا  اییروزهف یلباس آب  یهچشمم  ینکهتا ا اومدینم یرمونگ

 بود. یدهقشنگ و صدالبته پوش

 ینو ساله خودمون بود اما با اسن  دختر هم  یهش  . فروشندهیممغازه شد  واردِ 
 کرده بود.  یادهصورتش پ یرو یشعالمه آرا یه تفاوت که

 بود. یخازل یگرهکه ماشاءاهلل ج  لباشم



هست رو برام  یترینو که پشت  اییروزهفاون لباس  یشهم یدسالم ببخش -
 یارین؟ب

 لباس رو برام آورد. یزمسا یدنبعد از پرس اونم

قسمت   اومدیبه اتاق پرو رفتم، لباس رو تنم کردم. واقعا بهم م  یهزار بدبخت   با
 داشت. یشده بود و به بعدشم دامن بلند یکار  ینکمرش نگ

 رو صدا زدم، که اونا هم اومدن. یمیاک  هستی

 آرو! یچه ناز شد ی: الههستی

 : عشقم شماره بدم؟کیم

 کمک!  یاینبسه ببسه ـ

 گفتن:  زمانهم

 چرا؟ ـ

 زدمو گفتم: یپهنو پت  لبخند

 .کننیم ینیسنگ یادیبغلم ز یر ز یهاچون نوشابه -

 : بيشورکیم

 یارشورخ ـ

 .یار: بسه زود باش درش بهستی



اومدم؛ بعد از  یرونخودم از اتاق پرو ب یلباسا یدندرو بستم بعد از پوش منم
 .یماومد یرونحساب کردن، از مغازه ب

 .یدنکردن و خر   یداها گشتن لباس مورد نظرشونو پدوتا هم بعد از ساعت  اون

لباس  یههم  یمیاتا باال زانو دامن َلخت گرفت، ک یلباسه صورت  یه هستی
 .یدو دامن بود رو خر  حالت کت

 کارمون تموم شد.  تو پاساژ  یدنباألخره بعد از چند ساعت چرخ اوف

هم  یمیااز اون در پاساژ رفت. منو ک یادکه گفت داداشش دنبالش م  هستی
 .یماومد یروندر پاساژ ب ینکه از ا  یمموند

 .یارمب یرونب ینگاز پارک ینوتا من ماش مونهیگفت منتظر م  کیمیا

 شدم. ینراه رفتن، سوار ماش یبعد از مدت  منم

خارج بشم،   ینگ از پاک  خواستمیکه م  ینزدم و دنده عقب گرفتم، هم  استارت
 .ینمبه ماش یداز پشت در کوب یکی

 کردنه؟  یکم داشتم! آخه آدم عاقل چه وضع رانندگ   ینوشانس هم  یبه خشک   َاه

 ینمکه به ماش  طور ینشد. هم یادههم پ یاروشدم اون  یادهپ یناز ماش اوف
 درحال غرغر کردنم بودم. کردمینگاه م

مگه چشم  ی؟ندار ینامه! مگه گواهیهآخه آدم عاقل چه وضع رانندگ -
 خدا! ی...ایندار



رو باال آوردم که   سرم  یارواون    یکه با صدا  زدمیپشت سر هم حرف م  داشتم
 لحظه مات موندم. یه یدنشبارش کنم اما با د یچاریچهارتا ل یه

 یهچقد خوشگله. چشاشو آبيه، صورتشو  ! ییچه هلو یدی؟خدا چه آفر  وای
فرم درکل بدک خوش یمتناسب با صورتش، لبا یصورت کامال مردونه، بين

 بود( ینواسه هم یفشتعر  همهیننبود. )ا

 هم رفت، گفت: یکه اخماش تو  کردمیمثل منگوال نگاش م جوریهمین

 تموم شد؟! یتونبازرس ـ

 گفتم:  یدموهم کش ی! منم اخمامو توخاصیتیب  یپسره ایش

 به یکه بزن   جوریهینمگه هم یه؟چه وضع رانندگ ینظاهر محترم ا به یآقا -
 ینجوری که االن ا زنینینم ینک چرا ع یندار ینک به ع یاز ن یاون! وقت  ینوا

 نشـ... .

اجل معلق حرفمو قطع کرد و  ینکه باز ع  زدمیپشت سر هم حرف م داشتم
 گفت:

 ین. با اکردیدیم یترعا یدبا یدخانم محترم شما هم به هر حال مقصر  -
اوه کامال جمع شده بود کردم. اوه  طرفشیه اون که ینگاه به کمر  یهحرفش 

 !یطهاوضاع خ

 گفت:  دوباره

خودتونو!   ینشما هم ماش  کنم،یخودمو درست م  ینمن ماش  یستن  یمشکل  -
 .شیمیم حسابیب  طوریینا



 بشه گفت: ینشسوار ماش ینکهخودش رفت، قبل از ا ینبه طرف ماش بعدم

 !یدو زود قضاوت نکن یدبه بعد، خوب چشاتون رو باز کن یناز ا -

 و رفت. شد و گازشو گرفت ینشدرآر زد، سوار ماشلبخند حرص  یه

 رو بشکنم. هـه! گردنش  خواستیدلم م یعنی

مئن بودم االن از حرص سرخ شده به پشت سرم برگشتم، که مط  یصورت  با
 .یادکه به طرفم م  یدمرو د یمیاک

 پام درخت سبز شـ... . یرهز یی: بابا کجاکیم

 حرف تو دهنش ماسيد. سريع به طرفم اومدو گفت: ینماش یدند با

 !جوریه؟ینچرا ا ینماش ی؟خوب  شده؟یچ  -

 تصادف کردم! یچیه -

 نشده؟ یزیتچ ی؟خاک بر سرم، خوب  -

 بادمجون بم آفت نداره. یخوبم آج  -

 .یفتخب بادمجون راه ب یله: خکیم

 ممنونم. یتواقعا از نگران -

 .یزمعز  کنمیخواهش م -

 کردم.  یفتعر  خودم هاییجز سوت  راه تمام ماجرا رو البته به توی

 !یشنم یداپ ییعجب آدما -



گذاشتم با   یرگاهتعم ینوماش ینکهت. منم بعد از اشون و رفدم در خونه رسیدم
 خونه رفتم. یتاکس

کردم؛ بابا که گفت فدا سرت، مامانم که  یفرو با سانسور کردن تعر  ماجرا
 بود. ینبه فکِر ماش یشتر فداش بشم ب

*** 

 آراد

 ینگرو از پارک ینماش یبودم که وقت  یمانتقال یکارا یر امروز انقدر درگ اوف
 کردم.  یرانندگ  ییدرآوردم با سرعت باال

شم شدم؛ راننده  یادهپ  یع و درست کن! سر   یاحاال ب  ۲۰۶  یهداد تق زدم به    یا  که
 شد. یادهدختر بود، پ یهکه 

 :یدکه صداش به گوشم رس  رفتمیم یکشنزد داشتم

 ی؟مگه چشم ندار ی؟ندار ینامهمگه گواه یهآخه آدم عاقل چه وضع رانندگ -
 خدا... . یا

 و گفتم: صدامو صاف کردم ینبنابرا زدیکه هنوز حرف م  ذاشتمیم اگه

 خانم؟! یدببخش -

 یوارس یه. کردیفقط نگاه م حرکتیسرشو باال آورد اما ب  یغضبناک  یافهق با
 بود. یبهش کردم در کل دختره جذاب  یکل



 یو توافکار اخمام  ینردن به احرفاست؟ با فکر ک  ینخدا مگه االن وقِت ا  وای
 گفتم:  کردیو رو به دختره که هنوز داشت نگام م یدمهم کش

 تموم شد؟ یتونبازرس -

 تو هم بره! یشتر حرفم باعث شد اخماش ب همین

 اون... . ینوبه ا یکه بزن   جوریهینمگه هم یهآقا چه وضع رانندگ -

که تا صبح حرف   ذاشتمیاگه م زد،یپشت سر هم حرف م جور ینهم داشت
 .زدیم

 و گفتم: یدموسط حرفش پر  بنابراین

 .کردیدیم یترعا یدبا یدخانم محترم به هر حال شما هم مقصر  -

 یدهحرفم تازه متوجه شد که خودشم مقصره! هه مادمازل تازه فهم  یناز ا  بعد
 جر و بحث نداشتم رو به مادمازل گفتم: یکه خودشم مقصره! حوصله

خودتون رو درست  ینشما هم ماش کنمیرو درست م ینممن خودم ماش -
 .شیمیم حسابیب  ین،کن

حرصش  ینکها یبشم برا ینسوار ماش ینکهقبل از ا ینمرفتم سمت ماش بعدم
 گفتم:  یارمرو درب

 .یدو زود قضاوت نکن یدهاتونو باز کنبه بعد خوب چشم یناز ا -

 لبخند زدم. یه بعدشم



. یدمد  خوردیم  یصورتش که االن به قرمز  یحرص خوردنش رو از رو  قشنگ 
 کردم،یم یکه تنها خودم زندگ   یابعدشم به خونه یرگاهکه دادم تعم  ینمماش

 رفتم.

 یلیکنم اما من بنا به دال  یداشتن که با اونا زندگ  یادیو بابا اصرار ز مامان
 کنم.  یدگ باهاشون زن تونستمینم

 هام رو بستم.و چشم نشستم یمبل راحت  روی

به آلمان رفتم   یدر رشته افسر   یلادامه تحص  یبرا  یرانسالم بود که از ا  هجده
که اسمش   هایاز آلمان  یکیجا با سالمه اونجا بودم. همون ۲۶و تا االن که 

 .یمشد یقبود آشنا شدم بعد از چند وقت با هم رف یجان 

 به هفت ساله قبل. یدپر کش ذهنم

*** 

که   ینهعجيبه ا ینجاکه ا  یزینقل مکان کردم، اما چ ینجاکه به ا  یهوقت چند
ها رو گرگ یزوزه یشب صدا یمهکه ماه کامله ساعت دوازده ن ییهاشب

 ینندارم، اما چه کنم که ا  یقادوجود دارن اعت  هاینهگرگ  ینکهمن با ا  شنوم؛یم
 رو کنجکاو کرده. موضوع من

از خونه  یآن  یمتصم یه ینگاه به پنجره اتاقم کردم، امشبم ماه کامله! تو یه
نگا به ساعت  یهکه وسطش کوه بود حرکت کردم.   یاومدمو به جنگل یرونب

 .دادیرو نشون م ۱۱:۳۰کردم که ساعت   یممچ



 داد،یرو نشون م ۱۱:۵۰ساعت  یگه. حاال دیدمرس اون کوه یکیبه نزد باالخره
 شدم. یمقا یپشت سنگ بزرگ 

 یجادته دلم ا  یبیدلهره عج  یه  داد؛یرو نشون م  یقهدق  ۱۱:۵۹ساعت    یگهد  حاال
 .یدمند یزیور رو نگاه کردم اما چو اون ور ینا یکمشده بود. 

عقبگرد کنم  خواستمیباشه. م ینهگرگ  یهمنو باش توقع داشتم حاال واقعا  هه
باز اون دلهره سراغم اومد. از پشت اون  یدم،شن یزیوخش چخش یکه صدا

 خبره!چه ینمتا بهتر بب باال آوردم یرو کم سنگ سرم

 !کنه؟یم یکار چ ینجاجانيه اون ا ینکه...ااین

 یلتبد یگرگ بزرِگ خاکستر   یهبه  یدمدقدم به جلو بذارم که  خواستممی
 کرد.  یدن،شدو شروع به زوزه کش

 یبازو  یرو  یدمدقت کردم که د  یشدم، کم  یرهروم خبه اتفاقات روبه  یرتح  با
 .یدمشکه بارها د  یهراستش همون خالکوب

رفيق من،  ینبهتر  ی،جان  یعنی درخشید،یتفاوت که داشت م ینحاال با ا اما
 است؟! ینهگرگ

شد.   یداهم پ  یگهموجود د  یه  یدمدفعه داز اونجا دور بشم، يک   خواستمیم  تا
 یدبا یکه بلند شده به طور کل  هایییشقرمزو ن یهاچشم یه؟چ یگهد ینا

 انسانم بود! جورایییهگفت 

فراتر از تصوراتم  یزاهاییمن! چ یآشامه؟ اوه خداخون یه ین...اینا نکنه
 وجود داره. ینجاا



 جلو اومدو گفت: یعاون شده بود سر  یکه تازه متوجه  جانی

 جکسون؟! -

 کار تو اعالم جنگه! ینا اومدییبه قلمرو من م ید: جکسون نباجانی

حمله  یجکسون به طرف جان  شد؛یم یدهها از اطراف شنزوزه گرگ صدای
 کرد.

هر دو  جنگید،یآشام ماون خون یپاش شد همحمله ینتا متوجه ا جانی
 .جنگیدندیرانه مماه

کم آورده بود اما در   یاز پا دراومده بود چون در برابر ضربات جان  آشامخون
 فرو کرد. یرو تو قلب جان  زدیرو که سرش برق م اییزهلحظه ن یک 

 یدکش  یرونب یرو از بدن جان  یزهجکسون ن شد،یم تر یفهر لحظه ضع جانی
 و فرار کرد.

نگار اونا هم مشغول جنگ بودن. جکسون ا  شد؛یم  یدهها شنزوزه گرگ  صدای
 به طرفش رفتمو گفتم: یع افتاده بود. سر  ینزم یرو جونیب  یرفته بود و جان 

 !یجانـ -

 گفت:  جونییبا ب  جانی

 کنی؟یم...یکار...چینجاتو...ا -

 [UWSL.]/یمبر  یمارستانب[UWSL به ] افورا یدبا یستحالت خوب ن یجان  -

 شدم که کمکش کنم که دستمو گرفت و گفت: بلند



 منو...ببخش! -

بود؟ تا اومدم جوابشو بدم سوزش  یتعجب بهش نگاه کردم، منظورش چ  با
 یبه سخت  یستاد،آن از حرکت ا یهدستم احساس کردم. قلبم  یرو تو یبد

 افتاده بود نگاه کردم. ینزم یرو جونیرو که ب  یجان 

توان باز نگه داشتن   یحت   یگهاهام شروع شد. داز پ  یبد و ناگهان   یلیدرد خ  یه
 هامو نداشتم... .چشم

*** 

 

در توجه   یکه معلوم نبود کجاست نگاه کردم. صدا  ییباز کردمو به جا  چشامو
 من رو به طرف در کشوند.

 و سال خودم بود جلو اومد و گفت: سنپسر هم یه

 یادتونه؟ یزی: چپسر 

 خدا! یآشاما...واخون...هاینهجنگل...گرگ -

 لب گفتم: یر دو طرفه سرم گرفتم ز دستامو

 افتاده؟ یچه اتفاق  -

 !ینآلفا هست یعنی ها،ینهگرگ  یسرئ یجان  یگزینبه بعد جا ینجاشما از ا -

 حرفش سرمو باال آوردم و گفتم: ینا با

 شد؟یچ  یپس...پس جان  -



 گفت:  یانداخت و با لحن ناراحت  یینپا یسرشو با ناراحت  پسر 

کشته شده، اما   یلهوس ینبه ا ینقره وصل بوده و جان  یزهمتاسفانه به اون ن -
 هاشو به شما منتقل کرده.قبل از مرگش قدرت

 به پسر با تعجب گفتم: رو

 رو به من منتقل کرد؟ یروهاشن یجان  یعنی -

 .یدافراد رو به عهده دار یبله و حاال شما رهبر  -

 :یدمپرس یناراحت  با

 حمله کرد؟! یجکسون چرا به جان  -

آشام و خون ینکهآشام هست و اخون ینو قدرتمندتر  ینتر اون بزرگ -
ببره اما هنوز   ینرو ازب  یدارن، اونم اومده بود تا جان   یرینهد  ینهک  یه  هاینهگرگ

 وجود داره. اییگهد یآلفا یخبر نداره که بعد از جان 

 .مینهگرگ  ینتر من هفت ساله که بزرگ یدم؛ت کشخاطرات دس یادآوری از 

*** 

 آروشا

 یسع یلی! خایهیهرو برداشتم موهامو شونه کردم. آخه چه بدبخت برس اوف
. شدمیم یموناما باز پش ینمرو بچ رسیدیپام م یر کردم موهامو که االن به ز

 ذهنمو مرور کردم. یتو یبه ساعت نگاه کردم هنوز وقت داشتم نقشه

 !یشمحکمشون کردم. آخ یرهبا کش بستم و بعد با گ موهامو



 یرونکرم پودر ب  یه  ینشوننگاه کردم و از ب  یشیم! به لوازم آرایشهنوبت آرا  حاال
 و به صورتم زدم. یدمکش

هام زدم که پرتر به مژهرنگ زدم، ريملمو برداشتم رژ کم یهاز اون  بعد
 رنگ.کم  یلیخطه چشم خ یه یتنشونشون بده و درنها

 دادن خواستگار زشت باشن؟! یفرار یبرا یدمگه همه با هاها

 ینتر حاال نوبت انتخاب لباس هست. رفتم در کمدمو باز کردم؛ سخت خـب
 .جاستینقسمت هم

 بپوشم؟! یدخترا حاال چ  یبپوشم؟ سوال همه یچ  االن

 یبا ناراحت  یومدنور کردم به نظرم مناسب نو اون ور ینلباس رو ا اچندت
 هام درحال گردش بود.چشم

بود افتاد، با  یکار ینچشمم به کت و شلوار کرم رنگم که باالتنش نگ که
شدم که چشمم   یدنشمشغول پوش  یدموکش  یرونکت و شلوار رو ب  یحالخوش

باال  یاداره! شونه یرادیچه اازش استفاده کنم؟ خب  یعنیبه ادكنم افتاد. 
 انداختم.

افتاد   یبرش دارم تاالپ  خواستمیبردم، تا م  یشبرداشتن ادکلن پ  یبرا  دستمو
 و شکست. ینزم یرو

 یشونیمپ  یرو  یکی!  یهست   یدست و پا چلفت   قدر ینخدا آخه دختر تو چرا ا  ای
داخل   یکشت  یهکه    کردمیبزرگش رو با دستم جمع م  هاییکهزدم خم شدم، ت

 دستم رفت.



 یکه از دستم جار  یکم داشتم. به خون   ینونه هم یشد؛ وا یازش جار خون
 نگاه کردم. شدیم

به خون   یکم سردردم سراغم اومد. کشش خاصسوزش گلو گرفتم و کم  دوباره
 اف بلند شد.اف یخدا من چم شده؟ صدا یدستم داشتم، وا یرو

 یرفتم تا وارد آشپزخونه بشم. صدا یرونهمون سردرد بلند شدم از اتاق ب با
 .اومدیکردنشون م  ییآمدگوخوش 

 درست کنم. یادموندنیدبش و به  ییچا یهآشپزخونه شدم تا  وارد

 یراییبود که اتاقا سمت چپ و هال و پذ  یمون طورکه حالت خونه  ییاونجا  از 
 .افتادیهم سمت راست آشپزخونه م

مبل يه نفره  یبله رو یدمشازده کجا نشسته که د ینمتا بب یدمسرک کش یه
 بابام بلند شد. یهست. صدا

 .یاررو ب ییآروشا جان دخترم چا -

که   یگذاشتم قندون   ینیشکالت بودو داخل س یدوتا قندون رو که حاو سریع
که توش   ییهاکردم و شکالت  یداخلش و خال یهاطرف خودم بود شکالت

 گچ کردم رو گذاشتم.

 یختهکه توش قرص ر  یما. فنجونیدمچ  ینیرو هم داخل س  ییچا  هایفنجون
 داماد( بود کنار قندون گذاشتم. یبودم و متعلق به پرهام )آقا



به سر و وضعم انداختم وارد سالن شدم به همه  یگهنگاه د یه ینکهاز ا بعد
رو تعارف کردم که فنجونو  ییبه مامان و باباش چاسالم کردم اول از همه 

 شکالتشونو برداشتنو تشکر کردن.

برداشتن چون پرهام   شونوییمامان و بابا خودمم تعارف کردم، اونا هم چا  به
طرف پرهام فنجونشو  یدمجا کردم و چرخقندونو جابه یع پشت سرم بود سر 

 برداشت.

امشب به سرت   ییزدم، )بال  یلبخند  منو نگاه کرد منم متقابال  یلبخند محو  با
ها توش بود برداشت، رفتم کنار ها که همون گچ( از شکالتیکه حض کن  یادم

 نشستم. خندیدیم ریز یز آرونا که ر

همه  یقهبعد از چند دق یاون لبخندمو درک کرده. آخ  یفقط اون معن احتماال
رها ملچ و ملوچ پرهام بلند شد، همه س یمشغول خوردن شدن که صدا

 خورد. ییشوزد و از چا یاونم لبخند یدطرفش چرخ

 بلند شد و گفت: یهاز چند ثان بعد

 کجاست؟ بابام گفت:  ییدستشو یدببخش -

 کن.  ییشونآروشا جان بلندشو راهنما -

بود، بلند شدم اونم پشت سرم اومد تا از  یورود یراهرو یتو دستشویی
 چسبوند و گفت: یوار منو محکم به د یمپنهان شد یدشوند

 ! کنمیآدمت م ی؟که واسه من شاخ شد  -

 و گفتم: یدمتو هم کش ابروهامو



االن  دادینینم یر بود گ یشما اگه همون زمان که گفتم جواب من منف  -
 نبود! طوریینا

 صورتم خم شد که حالم بهم خورد: توی

 !ینحاال بب یارممن آخر تو رو بدست م -

بسته قرص کار خودشو کرده.  یهفکر کنم  یشد. آخ  ییشودست وارد سريع 
 یوارد خونه شدم تا کس یعزدم سر  یسبرگردم ته کفشاش و گر  ینکهقبل از ا

 متوجه نشه.

 یمکه فقط خودمون بشنو  یکنار آرونا نشستم. آروم طور  یلکسو ر  یعاد  خیلی
 گفت:

 !ی؟کرد  یکار باز چ -

 آروم مثل خودش گفتم: منم

 نکردم. یکار خاص  -

 مبل نشست. یخان اومد و رو پرهام یقهاز چند دق بعد

 پرهام گفت: پدر 

 دوتا زو... . ینبه ا یمخب برس -

 یپرواز کرد، حرف آقا ییشومثل جت بلند شد و به سمت دست پرهام
در  یم،نگاه کرد ییشومونده بود که همه به در دست ینصفه باق  یسبحان 
 باز شد. ییشودست



 نوش جونت! یاله یزد؛م یاومد و صورتش به زرد یرونب پرهام

که از   حرکت کرد. من ییشودوباره به طرف دِر دست ینهبش خواستیم تا
 .یادخنده لبمو به دندون گرفته بودم که صدام درن

جمع ما رو ترک کرد و به سمت اتاقش  یمعذرت خواه  یههم که با  آرونا
 کنه!  یهرفت تا خودشو تخل

 :یسبحان  خانم

 نگاه به من انداخت. یهخورده روش نساخته. بعدم  یزیالبد پرهام جان چ -

 هم گفت: یسبحان  آقای

 .رسیمیخدمت م یگهروز د یه کنیم،یفعال ما رفع زحمت م -

 یحرکت کرد. کم یبلندشدن که پرهام زودتر از همه به طرف در خروج  همه
. یمهجوم برد  یخروج   در   طرف  به  همه.  رفت  واھدادش به    یگذشت که صدا

 خودمو گرفته بودم. یبر شدم، اما به زور جلو از خنده روده یدمکه د  یزیبا چ

صحنه بابامو  ینا یدن. با دیاطبا کله رفته بود داخل حوض وسط ح پرهام
 به کمکش رفتن. یسبحان  یآقا

کرد بعدشم  یشونرفع زحمت کردن، بابا تا دم در همراه یعکه سر  خالصه
 داخل خونه اومد.

 ی؟کرد  یکار با پسره مردم چ ینبب ی: دختر مگه کرم دارامانم

 بود؟! یکارچه ینآخه ا ی،منو برد ی: دختر تو آبروبابا



 .یخوب  ین: پسر به امامان

 مامان ما رو کجاش خوبه آخه؟! هه

 .یستمن ازدواج کنم، اما نظر دخترتون مهم ن خواینیشما فقط م -

که ناراحتشون کنم اما   خواستیها باال رفتم دلم نمتموم شدن حرفم از پله  با
 .گفتمیم یدبا

تخت پرت  یلباس، خودمو رو یضو تعو اییقهدق یستدوش ب یهاز  بعد
که سر پرهام خان آوردم فکر   ییکردم و به اتفاقات امشب فکر کردم. با بالها

 نکنم دوباره مزاحم بشن!

شروع  ینبه خاطر هم اومدیهمون لبام شد خوابم نملبخند گله گشاد م یه
 یدهگوسفند نرس  ینگوسفند، دو گوسفند، به سوم  یهکردم به شمردن گوسفند.  

 خوابم برد.

*** 

به سمت  باز یمهن یهابلند شدم، با چشم یلمآالرم موبا یبا صدا صبح
 حرکت کردم. هایسسرو

که دارن صبحونه   یدمبا رو د. مامان و بایینها رفتم پالباس یدناز پوش بعد
 سالم بلند دادم. یه خورنیم

 سالم آروم داد. یهبابام فقط سرشو تکون داد، مامانم که  که

با  یرموز کنم، بعد از برداشتن ش  یازشون عذرخواه  یدازم دلخورن با فهمیدم
 به اداره رفتم. یتاکس



 یهل با اون سرگرِد هم حتما هست. طبق معمو یم،جلسه مهم داشت یه امروز 
 اخم وارد ستاد شدم و به طرف اتاقم حرکت کردم.

 .یدمکه شدم بعد از سالم دادم که جواب سالمم رو شن  وارد

 چطور بود؟ یشب: دهستی

 حرفش کرد. یچشمک هم چاشن یه

 خبر بوده؟چه یشب: مگه دکیم

 !یریدهنت و ِگل بگ تونییکه نم  یهست  یریبم ای

 بود؟ یزاچ ین! آخه االن وقت گفتن ایاوف از دست تو هست  -

هاشون رو کردم اونا هم ماشاءاهلل فقط اشک   یفشون تعر طور خالصه واسه  به
از جام بلند   داد،یرو نشون م  یقهدق  ۸:۴۵. به ساعت نگاه کردم  کردنیپاک م

 ها گفتم:شدم رو به بچه

 رم، فعال!برم ساعت ُنه جلسه دا یدها من باخب بچه -

*** 

 آراد

 وارد سالن جلسات شدم. یم؛ُنه جلسه داشت ساعت

هم  یگهد یهاو چندتا از سرگرد و سروان ییمحمدزاده، رضا ی،خان  سرگرد
 بودن.



طرفشون رفتم، به رسم احترام بلند شدن، منم با احترام باهاشون برخورد  به
 کردم.

اهش کردم. با دقت نگ یشدم، کم چیزییهنشستم تازه متوجه  وقتی
 !کردیم یکار چ جاینهمون دختر زبون دراز، ا ین...اینا

 بود. یاش سروان . فکر کنم درجهکردیبا تعجب من و نگاه م اونم

 .رسهیاما آدم به آدم م رسهیمادمازل زبون دراز! کوه به کوه نم هه

پوزخند به صورت متعجبش  یهمنم  کرد،یکه داشت من و نگاه م  طور همین
 زدم و صورتم رو برگردوندم.

 ... .یماومدن سرهنگ همه بلند شد با

. با اومدن سرهنگ اونم خودش و دیدمی! به وضوع حرص خوردنشو مهه
 جمع و جور کرد.

 دختر زبون دراز و مخاطب قرار داد و گفت: یمحمد سرهنگ

هم نظرات خودمون رو تا ما  ینالزم رو بد یحاتسروان رادمهر لطفا توض -
 .یمارائه بد

 بودم گفت: یدهرو فهم یلشدختر زبون دراز که حاال فام همون

 چشم جناب سرهنگ! -

دو نفر به ظاهر گم  یر دوماه اخ ینا یط  یانید،طور که در جر : همونرادمهر 
و آوا  یعدالت  ینکه روژ یدیمکه به دست اومد، فهم یشدن اما در گزارشات 



 یقاتتحق  یبه نام ساسان ارتباط داشتن و ط   یشدن با فرد  بيات، قبل از ربوده
 فرد با هر دونفر ارتباط داشته! ینکه ا  یدیمفهم یشتر ب

 که تموم شد، سرهنگ رو به هممون گفت:  توضیحاتش

 یه؟چ یانکه جر   یمبفهم یدخب. با یار بس -

 یم؟رو بشروبه ی: ممکنه که با بانده بزرگ یخان  سرگرد

 بانده قاچاق انسان هم ختم بشه! یک ماجرا به  ینممکنه ا -

 شونیالتوارد تشک یدوجود هر طور شده با ین: پس با ایمحمد سرهنگ
خب خسته  یم؛کسب کن  یشتریو اطالعات ب یمصبر کن یداما فعال با یم،بش

 . اتمام جلسه!یدنباش

منم به سمت اتاقم  یم،پشت سر سرهنگ از سالن جلسات خارج شد همه
 حرکت کردم.

*** 

 آروشا

 یشسرمو باال آوردم دهنم ش یبود اما وقت  یینسالن باز شد. اول سرم پا در 
 متر وا موند.

 کرد؟یم یکار چ ینجاا یگهد این

که نشست تازه متوجه من شد اول   یپسِر سرگرد بود، وقت  ینخدا من ا وای
 شدم. یحرصزد که  یبا تعجب نگاهم کرد، اما بعدش پوزخند



 .یم. با اومدن سرهنگ همه بلند شدیدم! نشونت مهه

رفت سر اصل مطلب، من و مخاطب قرار  ینیمقدمه چ یچبدون ه سرهنگ
 داد:

الزم رو بده تا ما هم نظرات خودمون رو ارائه   یحاتسروان رادمهر لطفا توص  -
 کنم.

دو  یر اخدوماه  ینا یط  یانید،طور که در جر بله حتما جناب سرهنگ! همون -
 ینکه روژ  یدیمکه به دست آمد فهم  ینفر به ظاهر گم شدن، اما در گزارشات 

به نام ساسان ارتباط داشتن و  یو آوا بيات قبل از ربوده شدن با فرد یعدالت 
 داشته! رتباطفرد با هر دو نفر ا ینکه ا  یدیمفهم یشتر ب یقاتتحق یط 

 یه؟چ یانجر  یمبفهم یدخب، با یار : بسیمحمد سرهنگ

 یم؟رو بشروبه یبانده بزرگ  یه: ممکنه که با یخان  سرگرد

 هرکولم هم گفت: یابونيغول ب اون

 بانده قاچاق انسان هم ختم بشه! یهماجرا به  ینممکنه ا -

 هم گفت: یمحمد سرهنگ

اطالعات  یداما فعال با یم،بش یالتشونوارد تشک یدپس هر طور که شده با -
 .یاریمبه دست ب یشتریب

 ختم جلسه رو اعالم کرد. ید،ته نباشخس یه با



به سمت اتاقمون قدم برداشتم. سروان فرناز   یمرفت  یروناز سرهنگ همه ب  بعد
 یره؛پرونده دستش هست و داره به طرف اون چلغوز م یهکه   یدمرو د یزدیا

 یز ت ینپروتزش صداشم که نگم همچ یو لبا یبا اون دماغ عمل یزوندختِر آو
 و جيغي بود. عق!

احترام گذاشت که فکر کنم پاشنه کفشش دراومد، رو  یه یدبهش رس وقتی
 بهش گفت:

 .ینپرونده رو امضاء کن ینا شهیجناب سرگرد م یدسالم ببخش -

و بدون نگاه کردن بهش به طرف پرونده رو ازش گرفت  یابونیمغول ب اون
 اتاقش رفت.

 قدر ینا  یرورآدم مغ  ینگرفته بود. خب آخه بنده خدا چرا واسه همچ  مخنده
 از تاسف تکون دادم. یسر  ؟یایناز م

 پرت کردم. یصندل یخودمو رو یدم،به اتاقم رس باالخره

طرف که گذشت از اداره که خالص شدم به  یبود. کم یامروز روز سخت  اوف
شده بعد از حساب کردن مبلغ، سوار  یر تعم ینرفتم که گفت ماش یرگاهتعم

به   هایرینیتوقف کردم و بعد از گرفتن ش  سرایرینیش  یهرخشم شدم و دم در  
 طرف خونه حرکت کردم.

باباهم که تازه اومده   کرد،ینگاه م  یزیونخونه شدم، مامان که داشت تلو  وارد
 مبل نشسته بود. یبود و رو



. یمو دادن، خب بسم اهلل الرحمن الرحجوابم  یسالم دادم که بازم با ناراحت   یه
 کنم:  یسخنران  خوامیانگار م

بگم که من واقعا دوستون دارم،  یداز کجا شروع کنم اما با دونمیخب نم -
 به بعد... . یناز ا کنمیم یقبول دارم اشتباه کردم و سع

 ییبعدم با لبخند به طرف ننه جونم رفتم تا جا کنم،یتر فکر معاقالنه بعد
 آبدارم کردم. گفت: یهاداشت از اون ب*و*س

 اہ!. اہکنییم یاریمآب یستی؟اه! دختر چته؟ ب*و*س کردنم بلد ن -

 ممنونم. یار از استقبال گرمت بس یمامان  -

 !خوای؟یتر ماستقبال گرم یناز ا -

 .یخودم ینه! مامان  -

 .یتوام دختر من -

جونم، به آغوش گرم پدرم پناه   یمادرم زدم. بعد از مام  یهالبخند به حرف  یه
 بردم و گفتم:

 !یتونمسارمباعث شر  یشهکه هم  ییشرمنده بابا -

 و گفت: یدسرم و بوس بابا

 .یهکاف  یت شدمتوجه اشتباه کهینهم -

 ازدواج کنم. یزود ینبه ا خوامیبابا من نم یول -

 هم گفت: بابا



 .شنومیو نم بینمینم یچیکه فعال ه  یار رو ب هایرینیبرو اون ش -

 واضح بود که بابا از جواب دادن به من طفره رفت. قشنگ 

*** 

 )چند روز بعد(

 یه؟چ ین. آه! اینگ د ینگد دینگ

برداشتم؛   یپاتخت   یکه باالخره از رو  گشتمیم  یلمبسته دنبال موبا  یهاچشم  با
 به اسم طرف دکمه اتصال رو زدم.بدون نگاه کردن 

 گفتم:  یآلودخواب یصدا با

 الو! -

 الو سالم. -

 سالم. -

 ی؟خوب  -

 زنونه بود. تو جام نشستم و گفتم: یصدا یه...یهصدا  یگه؟د یهک  این

 ممنون! -

 کرد چند لحظه گذشت که دوباره من گفتم:  سکوت

 خبر؟چه -

 !کنم بدبخت کپ کرد، چه کنم که مرض دارم  فکر 



 :یدپرس یدترد با

 شما؟! یدببخش -

 گفتم:  یطانیلبخند ش با

 پرسین؟یاز من م ین،اوم شما زنگ زد -

 بوق ممتد به گوشم خورد. یجوابش بودم که صدا منتظر 

 یام،ب ییناز تخت پا خواستمیسر دادم تا م یخنده بلند هامیباز یونهد به
ست برش همون شماره کهینا یالبه گوش خورد. با خ یلمموبا یدوباره صدا

 ییخودنما  یلموبا  یکه رو  یدمرو د  یداشتم به صفحه نگاه کردم که اسم هست 
 رو زدم. یاوک  کنه،یم

 گفتم:  یحالخوش یصدا با

 الو سالم. -

 خوبه؟ یمامان و بابا خوبن؟ آج  کنی؟یم یکار چ یی؟کجا  ی؟الو سالم. خوب  -

 .یر ! ترمز بگیکرداو چته دختر رم   -

 ام! خو چه کنم؟ اصال دوست دارم به تو چه؟ -

 یی؟هنوزم پررو یشد ینمعجب! مزاحم خواب نازنعجب -

 ساعت چنده؟ دونییدختر؟ اصالا م ی! تا االن خواب بودیوا -

 مگه ساعت چنده؟ -



 ساعت پنچ و ربع هست. یزمافتاده ساعت چنده. عز  یادشهه! تازه خانم  -

 !ی؟چـ -

 گوشم کر شد.  زنییدختر! چرا داد م تر واشی -

 !ی؟زنگ زد یر د قدر ینچرا ا یهست  یوا -

و مزاحمم  یکرد  یدار من رو چرا از خواب نازم ب گفتییکه تا االن م  یدببخش -
 نشو!

 برم؟ یندار یخب بابا! فعالا اگه کار یلهخ -

 .یایدنبال منم ب یرتچرا دارم واستا! زنگ زدم بگم تو مسچرا -

 . باشه خدافظ.ینهسنگ پا قزو یست،ماشاهلل رو که ن -

 کرد گفت:  یاتک خنده اونم

 .یبه تو رفتم، با -

 سريع قطع کرد. دختِر خنگ! بعدم

تو حمام و به قول خودمون، گربه شور کردم و   یدمپر   یع از قطع کردن، سر   بعد
 اومدم. اول سشوار رو به برق زدم و شروع کردم به خشک کردن موهام.  یرونب

*** 

 آراد



دوست نداشتم برم، اما مجبور  کهینتولد الهه دختر عموم بود. با ا امشب
 .بودم

قهوه واسه خودم درست کنم،   یهتا    رفتمیکه به طرف آشپزخونه م  طور همون
 به صدا دراومد. یلمموبا

اش نگاه کردم برداشتم و به صفحه  یز م یرو از رو  یلقهوه شدم و موبا  بیخیال
 که اسم هوراد افتاده بود؛ دكمه اتصال رو زدم و تماس رو برقرار کردم.

 سالم اقا آراد! -

 سالم هوراد خان. احوال شما؟ -

 خبر؟!خوبم داداش؛ چه -

 .یستن یخبر  -

 !یگه؟د یایآراد امشب م -

 گفتم:  میلییب  با

 یام؟ن یشهمگه م یام،ره مآ  -

 پس شب منتظرتم؛ خداحافظ. -

 خداحافظ. -

 یقهدق یبه ساعت نگاه کردم که ساعت چهار و س یل،از قطع کردن موبا بعد
 .دادیرو نشون م



اومدم،  یرونب اییقهدق یستدوش ب یهطرف حمام حرکت کردم. بعد از  به
ا شونه به طرفه باال وارد اتاقم شدم و اول موهام و با سشوار خشک کردم. ب

شلوار   یهو    ییاکت اسپرت سورمه  یههمراه با    یآب   یشرتت  یهشونه کردمشون.  
 .تمرو تخت خواب انداخ یدمکش  یروناز ُعمده لباسام ب یمشک  ینج

قهوه  کهینوقت داشتم، پس به طرف آشپزخونه حرکت کردم بعد از ا هنوز 
 جوشو به برق زدم.

 یونبود، وقت نداشتم تلوز  یرفتم و روشنش کردم. چند وقت   یونطرف تلوز  به
 .یدهمسابقه فرمانده رو نشون م یدمشبکه مستند رو زدم که د ینم؛بب

فنجون ريختم و رو  یهرو خاموش کردم، قهوه آماده شده رو داخل  تلوزیون
 دوختم. یرونبه پنجره چشم به منظره ب

 یگهبه ساعت انداختم، د یاه گذاشتم. نگ  یز م یتموم شده رو رو یمهن قهوه
 یدن. بلند شدم به طرف اتاق رفتم و بعد از پوششدمیآماده م یدکم باکم

از عطر خنک و تلخم استفاده  یتلباس، موهام و حالت فشن زدم و در نها
 کردم.

*** 

 آروشا

 شدم. اوف! خسته

نگاه کردم که تا االن وقتم رو فقط با فر کردن موهام و  ینهخودم تو آ  به
 مونده بود.صورتم  یشلباس گذروندم و فقط آرا یدنپوش



کرم پودر برداشتم و به   یک فقط  ینشونکردم و از ب  ینگاه  یشیلوازم آرا به
 یدمخط چشم کش یمل،ر ی،رنگ صورت رژ کم یک صورتم زدم، بعد از اون هم 

 به صورتم زدم. یرژ گونه آجر یک و 

واسه امشب در   ینباشم بنابرا  یگراند  یز ه  یهانداشتم امشب تو نگاه  دوست
 هست. یحد کاف  ینهم

پوشنده بودم، لباسم   ی. پاهام و با جوراب شلواریستادموا  یقد  ینهآ   رویبهرو
هم پام کردم و  یمشک  یجفت کفِش پاشنه ده سانت  یک . اومدیبهم م یلیخ

 بوم هم زدم.از ادکلنم خوش یتدر نها

 .اومدیبهم م یلیساده بود اما خ کهینبا ا یشمآرا کل

سمت راستم ثابت موند،  یبازو یهام روخودم بودم. چشم یوارس مشغول
 شده؟ یدهِاِا! دستم کجا کش

 کنم؟  یکار بابا قرمز هم که شده حاال چ ای

 یر اومد شال حر  یادمشدم.  یرهبه دستم خ یهم فشردم کم یهامو رو**بل
 .ندازمیهام مدست یهمون رو رو یتاا دارم نها یآب 

و سِرشونه  رسیدیتا مچ پاهام م یشکه بلند  یزرشک  یمانتو یدناز پوش بعد
 و َسرم کردم. یمشده بود، شال سرخآب یکار  ینهاش نگ

ساعت از نگاه کردِن خودم دل َکندم و به طرف در اتاق  یک بعد از  باالخره
از شرکت  یر اما چون بابام امروز د یادحرکت کردم. مامان دوست داشت ب

 اومده بود و خسته بود، خونه موند.



که آماده شده. از پاها تا صورت   یدمآرونا رو د یدم،ها که رسپله یینپا به
 ابت موند.سرخش ث یل**با یکردم که چشمام رو  یشبررس

 !لنگهیکار م  یجا یه یداخم کردم که فکر کنم خودشم فهم یه

 !ی؟آروشا چرا اخم کرد ی: آبج آرونا

بعد  کنییاالن پاک م ینرو هم یخازل یگر که شده ج  ییآرونا، اون لبا ینبب -
 جر و بحث ندارم؛ زود باش! ی! حوصلهذارییم یرونخونه ب ینپاتو از ا

 کرد.  ملتمس نگام یبا چشا اونم

 .خورمینکن که گول نم یجورهاتم اونچشم -

رنگ کنه. داخل سالن حرکت کرد تا رژش رو کم  ینهافتاده به طرف آ   ییافهق  با
هاش گرفت. هام رو تو دستاومد و دست یینها پاکه از پله  یدممامان رو د

 :دیدمیم طوریینجونم رو ا یبود مام بار یناول

و خواهرت باش، باشه ارم. مواظب خودت استرس د یلیآروشا امشب خ -
 دخترم؟

 هم گذاشتم: یهامو رواش کاشتم. چشمگونه  یبوس رو یهلبخند  با

 جونم. یچشم مام یبه رو -

 دلم. یز قربونت بشم عز  -

 ها! کنییلوس م ی: ِا! مامان آروشا رو دارآرونا

 به منم منتقل شده بود. یاسترس مام کهینش با ازدم پس کله یکی



 .یمبهتره بر  -

 :رفتیطور که به طرف در مهمون آرونا

 پس کلم؟ عجب! زنییِا چرا م -

حرکت کردم لحظه  ی. منم به طرف در ورودیوونهد یدر خارج شد، دختره از 
 گفتم:  یطونیبرگشتم و با لحِن ش یبه طرف مام یآخر 

 از طرِف من بابا رو ببوس. -

 یندرآورد و به طرفم پرت کرد که درو بستم و به طرف ماش  ویشروفرش  دمپایی
 حرکت کردم.

بهم  یشد و حس بد جورییهحرف زد، ته دلم  یجورکه مامان اون  یوقت  از 
 دست داد.

 دختر![ یگیکه تو م  یهحرفا چ ینبابا ا ی]ا

 پشت رول نشستم. آروناهم نشست. رفتم،یکه با خودم کلنجار م  طور همون

 یمیابا ک یبعد از سالم و احول پرس یمرو هم سوار کرد یو هست  یمیاراه ک سر 
 و آرونا با هم عقب نشستن. یمیاجلو نشست ک یهست  ی،و هست 

 یگهاومد د یشجلسه واسش پ یهاما  یام،: من قرار بود با داداشم بکیمیا
 مزاحم تو هم شدم.

 .یزمعز  یشما که مراحم اومدم،یم ینه بابا من که دنبال هست  -

 که آرونا گفت:  یمبود یر مس تو



 !یدمون پوکپخشو روشن کن که حوصله ینآروشا ا -

 گفت:  یو بردم پخش و روشن کنم که هست  دستم

 .گیرهیم مونیهکه گر   یبهتِر از اون آهنگات نذار -

 .یمن که به اون قشنگ  ِی هابابا! آهنگ  یا -

 .بینیمیبله م: بلهکیمیا

ها شروع کردن به هنگ شروع شد بچهفلش خودشو به پخش زد، تا آ   هستی
 خوندن.

 دمت گرم! یدلم و برد یو زد یوونتم"آخه د

 به سرم تو رو ببرم شمال و برنگردم زده

 نور ماه تو ساحل. یر شبو با هم ز یک کم   کِم  ِ کم

 یبه همه عاشقم بگی

 !"یخود خود خودم مال

 بلندبلند شروع کردن به خوندن آهنگ: یدنآهنگ که رس ینجاا به

 "خواد؟یم یوآدم چ یگهد یات،"شب موهات، چشم در

 !رفتینم یرونباال بود صدا ب هایشهش خداروشکر 

 تو یتو خود عشق  دونییم ینو"ا

 یزمعز  یمشک  یاون دوتا ابرو با



 عشقه یه یقلب، هرک  توی

 عشقم خودتو عشقه ولی

 خوامشیکه م  یتو همون  آره

 …یزمراهش، عز  ینههم یعاشق  آره

 دمت گرم!  یدلم و برد یو زد یوونتمد آخه

 به سرم تو رو ببرم شمال و برنگردم زده

 نور ماه تو ساحل. یر شبو با هم ز یهکم   کمکم

 یبه همه عاشقم بگی

 !یخود خود خودم مال

 برات یرهشهر و به پات آخ دلم م ینا ریزمشمی

 !یادنه بخند بهت م یشهنم ینخند جوریاین

 تر کن قربان!تو فقط لب جانجان

 برام ییالال یبرام، شد یاییمثل رو آره

 خوامینم یچیه یگهباهام د یآروم بینمتمی

 هر آن یشمتر مدارم عاشق جانجان

 دمت گرم!  یدلمو برد یو زد یوونتمد آخه

 به سرم تو رو ببرم شمال و برنگردم زده



 نور ماه تو ساحل. یر شبو با هم ز یهکم   کمکم

 یبه همه عاشقم بگی

 !"یخود خود خودم مال

 _شب موهات(یزمان  یوسف)

 اما من دلشوره داشتم. خوندن،یراحت آهنگ م یالبا خ اونا

 کنم.  یکار چ دونستمیشدم، نم جورییه یمام یهاحرف از 

رو از خودم دور کنم. ظاهراا  یکردم افکار منف   یبه عمارت سع یدنمونرس با
 پارک بود. یادیز هاییندعوت کردن، چون ماش یادیز یهامهمان

 .یمو به طرف عمارت حرکت کرد  یمشد یادهور پارک کردم، همه پ  ماشين  منم

 یهمه دختر پسرها  یم،وارد سالن شد  یمها عبور کردفرشاز سنگ   ینکهاز ا  بعد
 از تاسف تکون دادم. یلباساشونم که ماشاهلل! سر  رقصیدن،یجوون با هم م

اتاق رو   ین. در اولیاریمهامونم دربکه لباس  یمبه طبقه باال رفت  یزیاز هرچ  قبل
گوشه گذاشتن،   یک ها همه مانتوهاشونو درآوردن  داخل. بچه  یمرفت  یم،باز کرد

 ها گفتم:مشغول درآوردن مانتو بودم، رو به بچه کهیمنم درحال

 .یاممنم م یددخترا شماها بر  -

 کنم.  یمرفتم تا شالمو رو دستم تنظ ینهآ  یاز اتاق خارج شدن جلو دخترا

 یخالکوب  یه ینبود ع یبعج یلیخ یدمچقد قرمز شده، روش دست کش اوف
 بود.



داخل اومد؛  یکیکه در باز شد و   کردمیداشتم به دستم نگاه م جوریهمون
 تا َسرم رو برگردوندم. یاز دخترا هست ول یکیاول فکر کردم 

منم  کردی! اون منو نگاه مکرد؟یم یکار چ ینجاا ینب نگاهش کردم، اتعج با
 .کردمیاونو نگاه م

 تو بهت بود که با اخم گفتم: هنوز 

بعد وارد  یندر بزن یدقبل از ورودتون به اتاق با یشهشما اگه زحمتتون نم -
 .یستیدبلد ن ینمکه شما متأسفانه هم  یستن یسخت  یزهبشين، واال در زدن چ

 یلیکه متوجه شدم مثل گوجه قرمز شده. معلوم بود خ  زدمیحرف م داشتم
 !یهعصبان

 :یدش غر شده  یدکل  یهادندون  یاز رو  یوار،منو چسبوند به د  یحركته آن   یه  تو

 یینماشماها فقط بلدن مظلوم  ین،بد  یادشما به بنده درس ادب    یستالزم ن ـ 
 !موننیمار خوش خط و خال م یهاما همتون مثل  ینکن

 بهش گفتم: رو

 جناب! دوزییو م برییم یهنوز نشناخت  کنی،یزود قضاوت م یدار -

 :یدم. نالیهعصب یلیشد، کامال معلوم بود خ یشتر هاش بدست فشار 

 ولم کن. -

هاش شل شد و ازم فاصله گرفت. به طرف در کم دستکم  یهاز چند ثان بعد
 اتاق رفت.



 قدر ینمعلوم نبود چرا ا یبستم دستمو ماساژ دادم پسره روان  هاموچشم
 !یهعصب

کامالا معلوم بود بابت   یول یوار،گفتم فوراا منو چسبوند به د  یکه چ   نفهمیدم
 شده بود. یعصب قدر ینا یزیچ

گرفته بودم. شک نداشتم  یتم. سردرد بدهام دو طرف سرمو گرفدست با
 هام به شدت قرمز شده.چشم

هام رو بستم. خودمو جمع و جور کردم و به طرف در حرکت کردم. چشم  کمی
 !یکارشهو دم چ شاخیغول ب  ینباشه از الهه بپرسم ا یادم

 :یدمبهشون رس یستادن،ا یز م یهکناِر   یدمرفتم. دخترارو د یینها پاپله از 

 !یستادین؟ا ینجارا اشما چ -

 یمتوجه قرمز  یها خاموش بود و رقص نور روشن بود کسچراغ چون
 هام نشد.چشم

 فرما شدين بانو؟ یف: عه! تشر کیم

 پامون درخت سبز شد! یرهدختر؟ ز ی: کجا موندهستی

 الهه. یشپ یمبر  یاین. بزنینینق م یرزنابسه مثه پبسه -

سه ربع که تا کمر تنگ بود به بعد دامنش   ینلباس آست  یه  یدمدور الهه رو د  از 
کفش پاشنه   یهبود،  یدهپوش یزانو به رنگ کالباس یینوجب پا یهکلوش تا 

 که دخترونه بود.  یششمبلند به رنگ لباسش پاش کرده بود، آرا



 .یمگفت  یک بعد از سالم و احوال تولدشو تبر  یدیمرس بهش

 !ی. مرسینکه اومدخوشحال شدم   یلیها خبچه ی: واالهه

 :یمبا هم گفت یو هست  من

 . یزم! عزیهچه حرف ینا -

 شبم بد بگذره! یه: حاال کیم

 و گفت: یمیازد پس کله ک یکی الهه

 !کردی؟یم یکار چ یزبون و نداشت  ینموش بخورتت کوچولو، ا -

 .یگرفتم: از تو قرض مکیم

 : نه بابا!الهه

 : زن بابا!کیم

 تا حاال؟ یوقت از ک : آهان اونالهه

 اومد به بازار! یرانسلکه ا  ی: از وقت کیم

 .ندازینیکه تا صبح با هم کل م  یم: ماشاءاهلل شما دو نفرو اگه بذارآرونا

 خنديديم. همه

! یگهد یهاها من برم به مهمان: خب بچهالهه  هم سر بزنم، فعالا

 .یمتکون داد سری

 گفت:  یمرو به ک الهه



 .رسمیو که مر  یكیمن بعدا حساب تو  -

 .یستن یب: آرزو بر جوانان عکیم

 زبونشو درآورد که باعث خنده ما شد. الهه گفت: بعدم

 .کنییبهتره برم وگرنه تو منو ول نم -

و  یمیا. تازه به کیمنشست یز م یهازمون دور شد. بعد از رفتن الهه، سِر  فوراا 
 ساده! یلیمثل هم بود، خ یششوناآر  یو هست  یمیادقت کردم. ک یهست 

گل درست کرده بود.  یهبود از پشت، حالت  یختهاز جلو موهاشو ر کیمیا
 ساده کرده بود. یونشن یههم موهاشو  یهست 

با هم جور بودن گفتن  یشتر و آرونا که ب یمیاگذشت. ک  اییقهدق یستب یه
 قدم بزنن. یکم یرنم

 رقص داد و اونم قبول کرد. یشنهادپسر پ یههم که  یهست  ی،هست  موند

 هم دلش خوشه! واال! یهست  ینا ماشاءاهلل

 بودن. یدنکه مشغول رقص  کردمینگاه م یتبه جمع طور همون

 بانو؟ دینیرقص دونفره م یهافتخاره  -

 ۲۷_۲۶پسره    یهاز سر تا پاشو کردم    یکل  یوارس  یهروم نگاه کردم،  پسره روبه  به
به  یمآورو لبخند چندش یغهت یشه، صورتشم که شبرداشت یساله با ابروها

 لبش بود.

 .یاددخترنما بدم م یپسرها ینجمع شد. چقد از ا صورتم



 ابروهام نشوندم و گفتم: ینب یظیغل اخم

 دین؟یشما هم افتخار گم شدنتونو م -

 !یخانوم یاداخم بهت نم -

 .یشیپررو م گمینم یچیمن ه یه  -

 که!  یستن یدرخواست سخت  -

 نو پا. یبزغاله زنییحرف م یادیز یگهتو د -

 !یخانوم یادوا! چه طرز صحبت کردنه، بهت نم -

 گمشو!  -

 و رفت. یدگفت و راهشو کش  یشیا یهحرفم  ینا با

 .یشنم یداپ یینفهم. چه آدما یپسره

از پسرا اونم به  وقتیچ. هیدمکش  یرفتنش نگاه کردم. پوف  یر اخم به مس با
 .خوش نداشتم و ندارم  یلشکل و شما ینا

نشد. سرمو باال  یدمعا یزیزدم، چ ینستاداخل ا یچرخ  یهدرآوردم و  گوشیمو
 :یشدم یک باز داشت به من نزد یشکه با ن  یدمرو د یآوردم که هست 

 !خونهیبه بلبلت خروس مبه -

 اون کبکه نه بلبل!  یستی،ضرب المثلم بلد ن یه: خاک! هستی



بفهمم چقدر حواست جمع   خواستمیم  دونستم،یالزم به گفتن نبود خودم م  -
 بهت خوش گذشته؟ یلیهامه! ظاهراا خحرف

 آره چجورم! -

 تو هم دلت خوشه. -

 وا! -

 واال. -

 یاو افاده  یسدختر ف  یه.  یدمرو د  یابونجوابشو بدم اون غول ب  خواستمیم  تا
دكلته قرمز  یهکه به دختره نگاه کردم  تر یق. دقرفتیداشت به سمتش م

 بود. یروش مشک  یر تنش بود، که حر 

 بود تا پوشش بدنش. یشواسه نما یشتر وجب پارچه ب یمن ینا ولی

دور و  یچه برسه به پسرها یگهدختر بودم محو اون شده بودم د کهمن
 اطرافش... .

 !ی؟کم آورد  یی؟کجا  ی: هوهستی

رو به من بود حواسش به پشت سرش نبود، با چشمام به پشت   یهست   چون
 سرش اشاره کردم.

 سرش به طرف من برگشت و گفت: یهبرگردوند بعد از چند ثان سرشو

 !یست؟همون سرگرِد، آراد رادفر ن ینا -

 ابرومو باال دادم و گفتم: یه



 .یماشاءاهلل مشخصات طرفم بلد -

 خوشگله! ! چهیـیبرو بابا! اون دختره رو، و -

 اوهوم. -

 یگم؟م -

 !یگیم یشهتو هم -

 . برو بابا.یشا -

 دوباره گفت: کردیکه به پشت سرش نگاه م  طور همون

 یکارشه؟خوشگله. بنظرت چ یلیدختره خ -

که نداره.   یاح یداشته باشه، ول یخوشگل یددخترشه البد! ضمناا شادوست -
 .یاردرن بازییع ضا قدر ینضمناا ا

 هم قرض گرفته بودم. یگهل خر دوتا چشم دخودمم مث حاال

 گفت:  یحرص هستی

؟! کنییحاال خودت نگاه نم ـ  مثالا

 .یفتهکه جلو روشونم اگه نگاهم نکنم چشمم بهشون م  من -

 واسش درآوردم. زبونمو

 .بینمیبله م: بلههستی

 !ینیبب یدمبا -



 آراد... . یول خندیدیو م زدیمدت اون دختره حرف م ینا تمام

 .یکل: چه زود پسر خاله شد  ی]دانا

 !یدمبرو بچه تازه اسمشو فهم -

 !ی؟اسمشو بگ  یدبا یدیوقت چون تازه فهمآهان اون -

 عه! ولم کن. -

 من که تو رو نگرفتم. -

 رو بکن بچه. یسندگیتبرو نو یاب -

 ها! یستمهفده سالمه بچه ن -

 !یخب حاال هرچ  یلهخ -

 ! رفتم.[یشا -

 یاکل، به طرف سرگرد و دختِر نگاه کردم که چه عشوه  یاز گفتگو با دانا بعد
 .اومدیم

 گذاشته!  یگراند یشو به نما مثل اون متأسفم که خودش یکیواسه  واقعاا 

از اون دو زوج مادر  یکیکه به نظرم   یانسالدو زوج م یقه،_دو دقیکیاز  بعد
 یباهت داشتن( به طرف اون دوتا رفتن، روبهم ش  یلیو پدر آراد بود، )آخه خ

 نشستن. هایصندل

. چه کنم فضولم شدیخب نم  یول  یگنم  یچ   ینمکنجکاو شده بودم که بب  خیلی
 !یگهد



 شد. یداو آرونا هم سرو کلشون پ یمیاک  کمکم

 : خوش گذشت خانوما؟!هستی

 و آرونا با هم گفتن: کیم

 آره چجورم! -

 تر یطونش  یشههم  یمیا. آخه کزدنیمشکوک م  دوتا  ینخنده. ا  یر زدن ز  بعدم
. حاالم که ماشاءاهلل اروناهم باهاش تو یاورددرم  یهبال سر بق یلیبود خ  یهاز بق

 !یالواو یگهبود، د یمت یه

 !ین؟کرد  یکار باز شما دوتا چ -

زدن  کننیکه آدم خر م  ییلبخند از اونا یهنگاه بهم کردن و  یهو آرونا  کیمیا
 و گفتن:

 فقط...! یم،نکرد یما کار خاص -

 آوردن.  یکیسِر    ییبال  یهبود که    ینمشهود از ا  یگهفقط، د  گفتیم  یمیاک  وقتی

 !ی؟: فقط چ هستی

کرده بود خودشو پرت کرد داخل حوض   یپسر انگار هوس آب تن یه: کیمیا
 وسط عمارت!

 پوکرو گرفت و گفت: یافههم ق آرونا

 فقط با سر رفت داخل حوض! شد،یچ  دونیمینم -

 هاشو باال انداخت و گفت:شونه بعدم



 .کننیشدن خودشونو داخل حوض آب پرت م یونهمردم د -

 باال انداختمو گفتم: ابرویی

 کننیدوتا اسکل مردمو پرت م یا کننیشدن خودشونو پرت م یونهمردم د -
 داخل حوض آب!؟

 ه اون رو پرت کنن.ک  یدیمرو ند ی: نه واال ما که کسکیمیا

 و به عالمت تاسف تکون دادم و گفتم: سرم

 .ینآورد یر رو گ یکدوم بدبخت   یسمعلوم ن -

و به سمت  یمشد یخیالب یگه»شام حاضره« د گفتیکه م  جیید یصدا با
 .یمشام رفت یز م

همه هماهنگ آهنگ تولدت   ید،ها رسو کادو  یکاز صرف شام نوبت به ک  بعد
 .خوندیمیمبارکو م

. یمفوت کرد. همه براش دست زد  یشوسالگ  ۲۳هاشو بست و شمع  چشم  الهه
که   یمبود یدهدستبند طال خر  یه. من و آرونا یدنوبت به باز کردن کادوها رس

من  ییقهداشت؛ به نظرم خوشگل بود. به هر حال سل یدیسف یهاتوش رگه
 بود! ینکه ا

م داشت سر . حوصلهدادنیم اییهچه هد یگراند ینمنموندم بب دیگه
 قسمتو نداشتم. ینحوصله ا وقتیچه رفت،یم

 ییرشتغ  شدی. اما خب نمیستساله که ن  ۱۰بود آخه بچه   ینظرم بچه باز  از 
 داد.



!« تو یدم؟باال انداختم و گفتم »به من چه؟! من چرا خودم و حرص م شونمو
 .یفتادن یخاص یاتفاق  یچفاصله ه ینا

بود، انگار تنها  یدهچسب یابونیچنان به غول باون دختِر هم کهینجز ا به
 بود. ینهم یتشخاص

 ینبنابرا  گشتیمیبرم  یدوقت بود با  یر از اونم د  یر حال موندن نداشتم و غ  دیگه
 دخترا رو صدا زدم و گفتم:

 وقته! یر االنشم د ینهم یمبهتِر بر  -

که باهاش تو  ی)همون  یانبعد با شا مونهیم یگهد یکمکه گفت  هستی
 .یادآشنا شده( م یمهمون 

و خب منم به   گرفتیتر بود. زود با آدما گرم مماها متفاوت  یونم  یهست   کالا 
من تو َکِتش  یهاخب ظاهراا حرف یعنوان دوست بهش تذکر داده بودم ول

 خب به من چه از من گفتن بود! رفت،ینم

 گفت:  یع کردم که سر   یمیابه ک رو

 ! یاممن که باهات م -

 زدم و گفتم: لبخندی

 .یمرو بردار هامونیلوسا یمپس بر  -

 با کهین. بعد از ایمها رو عوض کردلباس یع . سر یمسه به طبقه باال رفت هر 
 یمهمه سکوت کرد ینماش ی. تویمشد ینسوار ماش یمکرد  یالهه خداحافظ 

 .یمانگار هممون خسته شده بود



به طرف خونه حرکت کردم. دوباره  یمیابعد از رسوندن ک یمرو رسوند کیمیا
سراغم اومد   یمامان تو گوشم اومد، هوف! دوباره اون استرس لعنت   یهاحرف

 ِچم شده بود. دونمینم

داخل پارک کردم؛  ینو. ماشیدیمبود به خونه رس یبه هر جون کندن  باالخره
و  ینماش یدشد و داخل رفت. وارد خونه شدم کل یادهآرونا زودتر از من پ

 آرونا بلند شد. یــغ ج یبود ناگهان صدا یک جا تارپرت کردم. همه یاگوشه

 : مـامـان! بـابـا!آرونا

خونه بهم  یجاالمپو زدم. همه یدندونستم، کل یز . موندنو جایختفرو ر قلبم
کردم نفس   یاحساس م  یدمکه د  یزیبه طبقه باال رفتم با چ  یعبود. سر   یختهر

 واسم سخته! یدنکش

. مادرم غرق در خون، ییدممادرم رو صدا زدم و به طرفش دو یبلند یصدا با
 کف راهرو افتاده بود.

 .یدمنشن یجواب  یو با دستام قاب گرفتم و صداش زدم ول صورتش

 شد. رونه صورتم اشکام

 گرفتم، نبض نداشت!  شونبض

 آخه چرا؟ خدا چـرا؟! -

 :نالیدم

 بود! یبتیچه مص ینخدا آخه ا -



که تو حالت   یدمکه پر از اشک بود، سر چرخوندم که بابا رو د  ییهاچشم با
 .اومدینشسته از سرش خون م

سست به طرفش  یهاحبس شد، قلبم به تالطم افتاد. با قدم ینمتو س نفس
 .شنیدمیآرونا رو هم نم یهازجه یحت  هیگرفتم، د

 رو تار کرده بود. بهش زل زدم. یدمد اشک 

 به سرش برخورد کرده بود. زمزمه کردم: تیر 

 خوابه! یه ینامکان نداره ا یننه! نـه! ا -

 یلتحل یلرزونم و به سرم گرفتم و با صدا یهازد. دست یر به شدت ت سرم
 گفتم:  یارفته

 بابا! -

 اییگهد یایهام به دنچشم یددور سرم چرخ یابه تنم نموند. دن یجون  دیگه
 دعوت شد.

*** 

 آراد

 !ینجا؟خبره اعمارت عمو شدم، چه وارد

مهمان دعوت کردن. تا وارد شدم،  قدر ینست که اتولد ساده یهخوبه  حاال
 .یدمهوراد رو د

 :یدپرس یپرسطرفش حرکت کردم بعد از سالم و احوال به



 !یداییاداش؟ کم و ناپخبر دچه -

 موهام بردم: یال دستی

 بودم، وقت نداشتم. یانتقال یکارها  یر چند وقت درگ ینا ـ

 فرو برد: یبشج یتو هاشودست

عمو و زن عمو کارت داشتن آخه گفتن هر  ینکه! مثل ایخیالرو ب یناحاال ا -
 !یششونپ یایحتما بحتما یوقت اومد

 :یدمتعجب پرس با

 حرف رو گفتن؟! ینمادر و پدر من ا -

داشته باشن که نتونستن پشت تلفن   توننیم  یفکر فرو رفتم. آخه چه کار  به
 بگن!

 هوراد به خودم اومدم: باصدای

 تيداعه! یانگار ماجرا -

 هم رفت و گفتم: یخود به خود تو اخمام

 نرفته؟ یادشونسال هنوز  همهینبعد از ا یعنی -

 زنهیکه م یکه چقد رو حرف  شناسییتو که خودت عمو رو بهتر از من م -
 مصممه!

 . به طرف مادر و پدر حرکت کردم.یدمموهام کش یدستم چندبار ال کالفه



اما تنها  یمهم بود ینشون کرده یتک دختر عمو فرزام هست، از بچگ  تیدا
 .یمهم بود یپدربزرگ نشون کرده یتبه خاطر وص یل،دل

 یکرد، ول یتووص ینپسراش بهتر بشه ا ینروابط ب کهینواسه ا رگمپدربز 
 بدتر بشه! ینشونممکنه روابطه ب جوریینکه ا  دونستینم

حاال   زنه،یم  یمنافع خودش دست به هر کار  یپدرم برا  دونستمیکه ممن  اما
 باهاش شراکت کنه. خوادیداره، م یشركت بزرِگ تجار یههم که عمو فرزام 

که من با دخترش ازدواج کنم، در واقع   ینهشراکت ا  یمم شرطش برافرزا  عمو
 ست!بهانه یهوصيت پدربزرگ 

که   یستمن یمن کس ینن،تو خواب بب یدرو با یرهازدواج سر بگ ینا ینکها ولی
 ازدواج بدم. ینتن به ا

 زدیهم که خودش زنگ م ییهاوقت یدمهفت سال ند ینرو تو ا یدات من
 .کردمیدست به سرش م جورییهمن 

 هست که من با اون دختر ازدواج کنم!  یچه اجبار دونمنمی

 .یفتهاتفاق نم ینا ولی

سالم کردم که جواب  یدم،افکارم بودم به پدر و مادر رس یر که درگ  طور همون
 .یدمسالمم رو شن

 !یم؟شد یبهپسرم؟ حاال ما هم غر  ی: چطورپدر

 !زنییر نمس یه: که بعد از هفت سال به ما مادر



وقت نشد  یگهبودم د یانتقال یکارها  یر چند روز درگ ینم! اواقعاا شرمنده -
 بهتون زودتر سر بزنم.

 !زنهیزنگ به ما هم نم یه! پسر بزرگ کردم حاال ی: ه مادر

 بودم. یر درگ ینباور کن یمنه، ول یر تقص -

 !یداییگم و ناپ  ی؟خبر داداش: به داداش آراد، چهآریانا

 !ینهبابا! انگار امروز همه سوالشون هم ای

کنم...   یرفت خواهر کوچولوم رو بهتون معرف   یادمکارهام بودم که    یر درگ  اینقد
. 

 !ترهیک خواهرم که پنج سال ازم کوچ آریانا،

 بوس به گونم کاشت و گفت: یهاومد. اول  جلو

 !معرفت؟یداداش ب  یخوب  -

 کردم و با لبخند گفتم:  بغلش

جغله  یدحاال خوبه فقط چند روز کار داشتم نتونستم بهتون سر بزنم، ببخش -
 خانم!

ابروهاش نشوند. رفتارش   ینب  یاخم مصنوع   یهاومد    یروناز بغلم ب  جیغیغ ج  با
 بود. گفت: جیغویغ نکرده بود هنوز ج ییر تغ یاذره

 .یگهم یچ  ینعه به من نگو جغله! مامان بب -

 !کنییم یتدخترم و اذ یومدی: آراد هنوز نمادر



 که باز شروع کرد:  یدمکش  شوینیو ب خندیدم

 .یعه نکن! دماغمو شکوند -

 رو بدم که پدر گفت: یاناجواب آر خواستممی

 آراد؟ -

 گرفتم و گفتم:  یانااز آر چشم

 بله؟! -

گفت که منم باهاش موافق بودم،   ییهاحرف یدم: امشب عمو فرزامو دپدر
 یتونوو نامزد یفتینب یدنبال مراسم عقد و عروس ی،مدحاال که او یستبهتر ن
 بهتره!   یلیکردنش خ  یاما رسم  دوننیم  هامونیلگرچند که فام  ین؟کن  یقطع

 ینبه ا کردیجا رو کرده بود. فکر متو هم رفت. پدرم فکر همه هاماخم
 .یامکوتاه م  هایراحت 

ازدواج مصمم هستش. فکر  ینا یرو قدر ینکه پدرم ا دونستمینم واقعاا 
موضوع رو  ینا خوادیزده، اما حاال پدر م یحرف  یههفت سال قبل  کردمیم

 کنه!  یقطع

 رو به پدرم گفتم: یجد خیلی

 پدر! یول -



! یکه رفت   «یرمبه آلمان م  یلتحص  ی»من برا  یآراد هفت سال قبل گفت   ینبب  -
 یبرگشت  یرانبه ا دوباره یشد که وقت  ینو قرارمون بر ا یمنداشت یممخالفت

 !یکارو بکن  ین. پس بهتِر زودتر ایکن  ینامزديتو قطع

حقارت!  یکیخشم و  یکیپدر دو حس درونم به وجود آورد؛  یهاحرف این
 از جانب پدرم!  یحقارت 

 یپسرش باز یبه اهداف خودش با زندگ  یدنچرا پدرم به خاطر رس واقعاا 
 !یاده؟طمعش به پول ز قدر ینا یعنی! کرد؟یم

. آخه َپست بودن گیرمیم یشافکار خودم احساس کردم دارم از درون آت از 
 تا چه حد؟!

 به پدرم گفتم: رو

 کالم ختم کالم!  یه. کنمیبا اون دختر ازدواج نم وقتیچپدر! من، ه -

 که آشکار بود گفت:  یتیخودم نداشتم. پدرم با عصبان یرو کنترل

 چون درخواست پدربزرگته! گیرهیازدواج سر م ینا -

 ! درخواست پدر بزرگمه!؟هه

 معلومه پدر که خبر نداره من از تمام ماجرا باخبرم! خب

 .یدمازدواج نم ین! من تن به ایشهنظرم عوض نم وقتیچپدر من ه -

! پس یشیت طرد موقت از خانوادهاون  ی،ازدواج نکن  یداخب! اگه با ت  یلهخ  -
 !یرهبگازدواج سر  ینبهتره ا



 . مادر دستشو رو دهنش قرار داد و گفت:لرزیدیم یتاز شدت عصبان دستم

 هـه! فرخ؟! -

 : تو ساکت خانم؟!پدر

گرفتم فعالا سکوت کنم. پشتم و بهشون   یمتصم  اومدیخونم در نم  زدییم  کارد
 :یدمپدرم و شن یقدم بردارم که صدا خواستمیکردم تا م

 !یهام خوب فکر کنبهتره به حرف -

 یدنخواب یحال برا یننبود اما با ا یوصلت راض یناصال دلم به ا ینکها با
 بحث گفتم:

 باشه قبول! -

پدر رو  یناز ا یشتر بشنوم. قبول کردم تا ب اییگهکه جواب د  ینستادموا دیگه
 دنده لج نره.

هام تند شده ! از زور خشم نفسیرهازدواج صورت بگ ینا ذارمیمن نم ولی
 از سر و صدا دور بمونم. خواستمیبود فقط م

بودم که  یعصبان  یقدراتاق و باز کردم، اون ینبه طبقه باال رفتم در اول سریع
 رفت؛ تا وارد اتاق شدم یادمدر زدن 

عقب گرد  خواستمیم کرد،یدختر پشت به من داشت شالشو درست م یه
 دوند.کنم که صورتش و برگر 



 یتمهنوز از عصبان  کرد؟یم  یکار چ  ینجاا  یگهد  ینلحظه از تعجب ماتم برد. ا  یه
 کم نشده بود که با اخم گفت:  یزیچ

 یز واال در زدن چ  ین،در بزن  یدقبل از ورودتون به اتاق با  یشهاگه زحمتتون نم  -
 .یستینبلد ن ینمکه شما هم  یستن یخاص

حرکت اونو چسبوندم به  یه یوشدم. ت تر یحرفش جر  ینبودم با ا عصبانی
 :یدملب غر  یر و ز یوار د

 یینمافقط مظلوم ینشماها هم بلد ین،بد یادشما درس ادب  یستالزم ن -
 !ینمار خوش خط و خال یهاما همتون  ین،کن

چشاش از درد   کهیلب درحال  یر حس کردم، ز  یدات  یدختر و به جا  ینآن ا  یه
 :یدجمع شده بود نال

 ولم کن! -

آروم دستام شل شد. کالفه شدم اعصابم به خودم اومدم، آروم  یهاز چند ثان  بعد
به موهام  یدست  یزدم و با کالفگ  یرونبه شدت متشنج شده بود. از اتاق ب

 .یدمکش

 زدم که حتم داشتم  یوار چندتا مشت به د  یتتو راهرو نبود، از سر عصبان  کسی
 .مونهیم یوار رد مشتام رو د یادبه احتمال ز

! محاله کنییم  یکار چ  ی! داریدا! تیداداشت؟ اوف! ت  یاون دختر چه گناه   آخه
 .کنمیباهات ازدواج نم یشده از خانواده طردشم ول یره،ازدواج سر بگ ینا



 یتاز حرص و عصبان یدمبه صورتم کش یکنم. دست  یکار باهات چ دونممی
 حرکت کردم. یینردم به طبقه پاهام مشت کدست

نشستم  یکردم به خودم مسلط باشم. هوراد به طرفم اومد. رو صندل  سعی
 دستمو دو طرف سرم گذاشتم.

 .اییختهبهم ر یلیداداش خ -

 !یستن یزیچ -

 رو شونم گذاشت و گفت: دستشو

 آراد؟ -

 یه؟چ -

که   فهممیم  یول  ینبود  یرانمدت ا  یهدرسته    ی؛آراد تو مثل داداش نداشتم  -
 بازم تيدا؟! شده؟یبگو چ  یست،و حالت خوش ن اییختهچه وقت بهم ر

 سرمو تکون دادم: کالفه

 تفاوت که...! ینآره بازم تيدا! اما با ا -

 و گفتم: حرفم کردم یپوزخند چاشن یه

پدرم فقط به فکر  دونیی. تو که بهتر از همه میشماگه ازدواج نکنم طرد م -
 .کردیکارو نم  ینکه پسرشم اخودشه وگرنه با من

 باال آوردم که هوراد گفت: سرمو

 !ی؟کن  یکار چ خواییم یتوضع ینحاال با ا -



 قبول کردم! -

 به من زل زد گفت: ناباور 

 !کنی؟یم یشوخ  -

 !یمکامالا جد  کنم،ینم یشوخ  -

ازدواج  ینتن به ا یکه گفت تو   شدیچ  ی؟قبول کرد یزود ینهه! تو به هم -
 !شد؟یپس چ  یدی،نم

 لبخند گفتم: با

 ازدواج کنم. خوامیفقط قبول کردم، نگفتم که م -

 باال داد و گفت: ابروشو

 !شناسییتو که عمو رو م ی؟کن  یکار چ خواییوقت مپس اون -

 نداشته باش. یتو به اونش کار -

 آراد؟ -

 بله؟! -

 ی؟خوب  یمطمئن -

 هاشو باال آورد و گفت:کردم که حساب کار دستش اومد. دستاخم نگاهش    با

به  کنید،یخب! توروخدا جناب سرگرد اگر به من رحم نم یلهخب! خ یلهخ -
 .یدزن و بچم رحم کن



 و خبر نداشتم؟! یم داشت به! زن و بچهبه -

 ازدواج کردم. یواشکیآره  -

 نکن. یخب! چرب زبون  یلهخ -

 چشــم! -

 !یوونهد یدر رفت. پسره یعبگم سر  یزیبخوام بهش چ کهیناز ا قبل

دختر و پسرا   کهینتأسف داشت از ا  یدوختم، واقعا جا  یترو به جمع  چشمم
 با هم راحت هستن. قدر ینا

. معلوم بود حواسش به یدماز تأسف تکون دادم که سروان رادمهر رو د سری
 بود. یگهِر ددخت یهچون درحال حرف زدن با  یستدور و اطرافش ن

بود اما  یهاش مجلسانداختم؛ چقدر متفاوت بود. لباس یپوشش نگاه  به
 ساده! یشآرا یهبا  یده،پوش

فرو فرستادم. سرمو برگردوندم   یخودم تعجب کردم، کالفه بازدم  یهاحرف  از 
 .یادبا لبخند داره به سمتم م یدمدختر رو د یهکه 

که  یدفهم شدیراحت م یلیکه داشت خ یکردم، از پوشش بد تعجب
 دور و اطراف روش زومه! یهاآدم یهمه یهانگاه

انداختم که درست اومد   یینهم رفت، سرمو پا  یصحنه اخمام تو  ینا  یدند  از 
 روم، و گفت: یجلو

 !ی؟خوب  یاحوال پسر عمو! چطور -



دختر  ینشد که ا  یلتبد  یقینحرفش جفت ابروهام باال رفت، شکم به    ینا  با
 تيداعه!

 گفتم:  یجد یاخم و لحن با

 ممنون! -

شوم  یتخودش رو نباخت. هه! فکر کرده نامه فدا یلحنم جا خورد. ول از 
 واسش فرستادم که توقع داره باهاش گرم برخورد کنم.

 خبر پسر عمو؟!چه -

 همون لحنم گفتم: با

 !یمت سال -

 !ی؟برگشت  خبر یچه ب  -

 شد! یهوییآره  -

من فقط با  یزدمدت اون حرف م ینبودم. تمام ا یدهبه پرو بودنش ند آدم
و  کردیم یفاونم واسه خودش جوک تعر  کردم،ینگاه م یتاخم به جمع

 .خندیدیم

پدر و مادر خودم و عمو فرزام و زن عمو به سمتمون اومدن. بلند   یاز مدت   بعد
 کردم.  یپرسم و احوالشدم سال

 !زنی؟یسر به عموت نم یهحاال  یرانا یفرزام: اومد عمو



که دخترشون وبال  جوریین! من برم خونه عمو فرزام! همیالخخوش چه
 گردنم کردن حاال هم برم خونشون؛ مهالـه!

فرصت نکردم به  یبودم که حت  یمانتقال یکارها  یر درگ قدر ینچند روز ا ینا -
 خودم سر بزنم.پدر و مادر 

 بعد! ینعمو: آره آرادجان انشاءاهلل از ا زن

منم فقط شنونده  زدنیحرف م یهدارن بگن! بق یچ  یگه! بله دبه بعد ینا از 
 عمو فرزام گفت: ینکهبودم تا ا

 !یفتین؟م یعقد و عروس یدنبال کارها یآراد جان ک  -

شما نشون  دوننیم یلتمام فام یگه! دیگه: عمو فرزامت راست معمو زن
 !یدهم یکرده

. تا کننیتنمم م دوزنیو م برنیواسه خودشون؟ م یگنم یچ  یناا خدایا
 رو باز کنم که پدر گفت:دهنم  خواستمیم

 .گیرنیبه بعد دنبال کارهاشونو م ینداداش جان از ا یگهد -

سکوت کنم و به حرفشون گوش کنم.  یدنگاه به من انداخت، که با یه بعدم
 . صدامو صاف کردم:یگمنم یچیه یواقعا شورشو درآوردن ه  گهید

بگم که شغلم  خوامیم دین،یو به منم مهلت حرف زدن م یناگه اجازه بد -
 ینو خودتون که بهتر از من اطالع دار  یتمهست که مدام درحال مأمور  یطور

با مرگ  یباز یه! یسکهبودن ر یسهست. پل یبودن شغل خطرناک  یسکه پل



هست که  یطور یطممن شرا یاز مرگ ندارم، ول یمن هراس یمه؛و زندگ
 ازدواج کنم. تونمنمی

 گفت:  یدات ایدفعهیه

 .یامآقا آراد کنار م یطمن هر جوره با شرا یول زنمیکه من حرف م  یدببخش -

 کردم و گفتم:  اخم

و  یرمم یتبه مأمور یگه. من تا چند روِز دیستازدواج جور ن یتاالن موقع -
 برگردم! یک   یستمعلوم ن

حاضرم صبر   میگهچند ماه د  ینسالو صبر کردم ا  همهین: به هر حال من اتیدا
 کنم.

 .یزدها رو محرف ینا ییدختر به چه رو ینا دونستمیواقعا نم دیگه

 .کنیمیرو هم صبر م میگهچند ماهه د ین! ایگهجان راست م یدا: تپدر

 .یستماج نازدو ینبه ا یاما پدر من راض -

که اونا ما رو به عقد هم   ذاشتمی. اگه مشدینم  یآروم باشم ول  کردمیم  سعی
 .یاوردندرم

 تو صورتش زد و گفت: یکیعمو  زن

 !یگی؟که م  یهچه حرف ینبر سرم! آراد جان ااوا خاک  -

 فرزامم با اخم گفت: عمو

 باخبرن! یلتازه تمام فام ید،هم یکه شما نشون کرده  دونییآراد خودت م -



 با اخم گفت: پدرمم

 یدااز ت تونهیهستش که اگر ازدواج کنه نم ینداداش جان! آراد به فکر ا -
 مراقبت کنه!

 هم گذاشتم. رو به هردوشون گفتم: یرو یتو از عصبان هامچشم

 االن به فکر ازدواج باشم! تونمیمن نم یول -

 رو نشون نده گفت: یتشعصبان کردیم یکه سع  یبا لحن پدرمم

 تموم بشه  یتتتا مامور  کنیمیرو هم صبر م  یگهچند ماه د یناشکال نداره ا  -

 دستمو تو موهام کردم. کالفه

*** 

 آروشا

هام رو باز کردم. دور و برمو نگاه کردم، انگار تو چشم یال یدیسردرد شد با
 بودم. یمارستانب

 اومد. یادم یز چهمه یهوبه مغزم فشار آوردم،  یکم! ینجام؟ا چرا

ارونا...و مامان و بابا غرق در خون...با وحشت تو جام نشستم. به   یغ ...جتولد
 تالطم افتادم.

تنش  یشد، به طرفم اومد؛ لباس مشک  یاننما یاندر باز شد. قامت آر فوراا 
 بود.

 بهت گفتم: با



 !یان؟آر -

 !ی؟جانم خواهر  -

 افتاده؟ ی! مامان بابا کجان؟ چه اتفاق کنی؟یم یکار چ ینجاتو...تو...ا -

 !یهوشیتو االن سه روزه ب یست،آروم باش آروشا حالت خوب ن -

مادر  یحت  یعنیبودم.  یهوش. سه روز بیدحرف مخم سوت کش ینا یدنشن با
 .یدمو پدرمم ند

 :یهگر   یر دستام گرفتم و بلند زدم ز ینرو ب سرم

 ...!یانشد؟ چرا؟ آخه چرا؟ آر جوریینافتاده؟ چرا ا یچه اتفاق  یانآر -

 :یدمنو به آغوشش کش یانبزنم. آر ینتونستم حرف  دیگه

 یااون دن یمامان و بابا تو یآروشا...خواهرکم...آروم باش! بدون که جا -
بلکه مامان و بابا   گرده،یبه عقب برنم  چیزییچه  یهبدون که با گر   ینوخوبه؛ ا

 !کنییرو هم ناراحت م

رو بهش   یاشک   یهااومدم. با چشم  یروناز تو بغلش ب  یحرفش، ناگهان   ینا  با
 گفتم:

 !یان؟آر -

 تعجب کرده بود گفت: کهینا با

 جانم خواهر گلم! -

 منو ببر بهشت زهرا!  -



 .یستآروشا حالت خوب ن یشهنم -

 گفتم:  یجد یلحن با

 !یستواسم مهم ن یزیچ یگه. دیرمخودم م یا برییمنو م یا -

 ...!یول -

 .کنمیم کاروین. مطمئن باش ایرمخودم م یاگه منو نبر  یانآر ینبب -

رو انجام بدم. سرمو  یصتترخ یشو تا من کارهاخب! باشه. آماده یلیخ -
 تکون دادم.

*** 

 یاتفاق، کار چه کس  ینکه ا  کردمیفکر م  ینرفتن به بهشت زهرا به ا  یر مس  تو
 جور ینمرتکب شده بودن که ا یادر و پدر من! اونا چه گناه بوده! اصال چرا م

 .شدنیمجازات م یدبا

. تمام ذهنم موندمیم  یششونکاش پ  ی. ارفتمیشب به تولد نمکاش اون    ای
زمان به عقب  یگهشده بود، د یر د یگهد یکاش! ول یپر شده بود از ا

 .گشتیبرنم

شدم و  یادهپ ین. از ماشیدیمساعت به بهشت زهرا رس یمبعد از ن باالخره
 .یدمبه دوتا سنگ قبر کنار هم رس کهینرفتم تا ا یاندنبال آر

 دوباره داغ دلم تازه شد. یدم،سنگ قبر حک شده بود د یکه رو  اسمشون

 دو قبر زانو زدم. اشکام رونه صورتم شد. ینب جاهمون



که بودن قدرشونو ندونستم حاال   یافسوس به دوتا سنگ قبر زل زدم، تا وقت   با
 افسوسشونو بخورم. یدبا

 ! با ناله گفتم:چرا

 خدا! چرا؟ چرا آخه؟! چرا! -

 جلو اومد سرم و تو بغلش گرفت. یانته دلم زجه زدم. آر از 

 !ی؟آروشا...آروشا خواهر  -

 :لرزیدیم صداش

. من، تو یمرو دار یگهشده، اما...ما هم د روحیو پدر ب  مادر یدرسته خونه ب  -
 یکرده سزا  کاروینکه ا  یداره. مطمئن باش کس  یاز و آرونا! آرونا به من و تو ن

 .بینهیاعمالشو م

 آورد و گفت: یروناز تو بغلش ب سرمو

ره! بهم قول دا یاجاونم به ما احت یممراقب آرونا باش ی،قول بده محکم باش -
 یدی؟م

 ینگفتم. منو بلند کرد سمت ماش جونیی»باشه« ب  یهو پاک کر؛  هاماشک 
 شونش گذاشتم. یمدت سرمو رو ین. تمام ایمرفت

 ذارمی. نمیرمانتقام خون مادر و پدرم و بگ یدمن با ریختم،یاشک نم دیگه
 شه! یمالخونشون پا

 .یمبه سکوت داشت از یانگار هردومون ن یم،راه هردومون سکوت کرد توی



. مادرم تک دختر خانواده بود و تنها یدم. عمه و عمو رو دیمخونه شد وارد
کنن   یکردن با من ابراز همدرد  یحاضر بود. اونا هم سع ینجاا یخانواده پدر

ساکت  هایهمدرد ینبود که با ا ینبدتر از ا یلیکه من داشتم خ  یاما درد
 شه!

*** 

کردن بفهمن   یها سع. همکار گذشتیماه از کشته شدن مامان و بابا م یک 
نکردن. اونقدر زرنگ بودن که کارشون   یداپ  یاثر   یچبوده اما ه  یکه کار چه کس

 و نقص انجام داده بودن. عیبیو ب 

 هم هست! پس منتظر عواقبشم باشن. یشکست  یروزی،بعد از هر پ اما

هفته سرهنگ  یهاون  یبه اداره برگشتم تو هفته بعد از اون ماجرا دوباره یه
بهمون کمک کرد و واقعا   یلیبابا بود، خ  یمیقد  یهااز دوست  یکیکه    یمحمد

 لحاظ ممنونش بودم. یناز ا

رفت و گفت ممکنه کارهاش  یکاآمر  یشانتقال یهاکار  یکه برا آریان
حال و احوالمون و  زنهی_دوماه طول بکشه. هر روز بهمون زنگ میکی

 .پرسهیم

 یا یستخونه ن یادهاش هست. کالا زهم سرش تو درس و کتاب آرونا
 !یآموزش درس یهاکالس  یاست کتابخونه

کردم دستم و   یر شدم. پشت چراغ قرمز گ  یناومدم و سوار ماش  یروناداره ب  از 
 دادم. یهبه پنجره تک



قدر بلند بود که به گوش من آهنگشون اون یصدا یستادکنارم وا  ینماش یه
 . آهنگ و کم کرد:رسیدیم

 خوشگله! یه  -

 یکردم جواب   یفکر کردم با خودشونن، اما بعد متوجه شدم با منن. اخم اول
 بهشون ندادم.

 نشدن. یخیالب ظاهراا 

 خوشگله؟ یدیچرا جواب نم -

عث شد شد. دستم و مشت کردم جلو دهنم نگه داشتم که با یشتر ب اخمم
 بشه! یانمچ دستم نما یرو یهادرجه

بگن. گاز  خوانیم یکه چ   ینستادمها، به تته پته افتادن. وادرجه یدند با
 گرفتم و به سمت خونه حرکت کردم.  ینوماش

راست وارد حموم شدم، با  یهآرونا خونه نبود.  یشهخونه شدم. مثل هم وارد
 یاز رو یات اب سرد حت . قطر یستادمدوش آب سرد وا یر ها زهمون لباس

 لباس حس کردم.

 یشاز آت یداشت، اما کم یفلرز خف یهآب بدنم  یبه خاطر سرد کهینا با
 .کردیدرونم رو کم م

تو اتاقم به   یقد  ینهآ   یاومدم. جلو  یرونخودمو شستم ب  یقهدق  یستاز ب  بعد
 شده بود. تر روحیب  یشهخودم نگاه کردم، صورتم از هم



به دست و صورتم زدم. شونه رو برداشتم به طرف هال  کنندهکرم مرطوب  یه
 حرکت کردم و رو مبل نشستم درحال شونه کردن موهام بودم:

کف   ریزهیپهن کن موهات م یزیچ یه: بچه موهاتو اونجا شونه نکن، مامان
 .یشههال، جمع نم

 بهش نگاه کردم: ملتمس

 مامان جونم؟ -

 !سوزهینکن که اصالا دلم واست نم یجورهاتو اونبچه چشم ینبب -

 یم؟مامان -

 خواد؟یبچه تو دلت کتک م -

 باال بردم: هامودست

 نه!نه -

 !یارآدم ترسوها رو درن یادا یالک  -

 یارم؟ادا درب یمن جرأت دارم آخه الک  یاوا مامان  -

 ه به سر بابا خورد.دادم ک  یبه طرفم پرت کرد. جاخال  یشوروفرش  ییدمپا  مامانم

 .یدمروز خند که چقد اون  وایی

سرم  یمدام تو ییصدا یهدستمو به سرم گرفتم.  سردرد سراغم اومد. دوباره
 .«یرا»نام پیچیدیم



که   یزدم دکور یغی. جشدیم یشتر به سرم گرفتم، صداها شدتش ب دستمو
 شد. ینپخش زم تیکهیکهکه ت  ینزم یبود پرت کردم رو یعسل یرو

*** 

 یهگل رو داشتم. امروزم   ینسال بود که ا یهشدم.  یرهروم خروبه یچک پ به
 سالم شد. ۲۴. چه زود گذشت! امروز شدیسال کامل م

درخواست   ینالبته ا  گرفت،یم  یک جشن تولد کوچ  یهمامان    موقعینسال ا  هر 
 خودم بود.

رو به  ینهواسه تولدم کنم همون هز  یآنچنان  یهاخرج کهینا یجا به
دست چندتا از  دونستمیبهتر بود، چون م یلیخ ینا دادم؛یم یازمندانن
 رو گرفتم. یازمندانن

مقدار پول به  ینا یول رسیدمینم ییها به جاخرج کردن ینمن با ا واال
 کارو بکنم.  ینداشتم هم یمکمک بود. امسالم تصم  یهبراشون  یازمندانن

 به طرف پنجره رفتم. شدم بلند

نگرانشم،  یلیهاش تا درس بخونه. خدوست یشامروزم رفته بود پ آرونا
کالس کمک   یاست  تو کتابخونه  یاتا شب    یرهها که مساکت شده. صبح  یلیخ

 !یدرس

 یمشده. تصم ینهم یش. کالا کل زندگیرهراست تو اتاقش م یه یادکه م  شبم
 حال و هواش عوض شه. یکم شمال تا یالو یمدارم بعد از کنکور بر



من  ینِ پرده رو کنار زدم. به آسمون نگاه کردم. آسمونم ع یختهافکار بهم ر با
 ست!دلش گرفته

و بارونم.   یابر   ی. عاشق هواخوردیقطره بارون به پنجره مبود. قطره  یابر   هوا
 .رفتمیبارون م یر بدون چتر ز اومدیکه بارون م  ییهاوقت یشههم

درآوردنشون  یخیالتاپ شلوارک تنم بود، ب یهبه طرف اتاقم رفتم و  سریع 
 یرهت  یشال آب   یهو    یدمپوش  یمانتو شلوار طرح ل  یهطور روشون  شدم و همون

 یطور رونداشتم پس شالم و همون یختنهم به سرم کردم عادت به مو ر
 نشه. یدهکه موهام د  یسرم گذاشتم طور

اسپورتم که همرنگ لباسام بود  یهاکفش  یدنزدم بعد از پوش یروناتاقم ب از 
 و باز کردم. یدر ورود یدمرو پوش

 ی َدم از هوا یههام و بستم و سرد به صورتم خورد. چشم یاز هوا موجی
 فرستادم. هامیهو به ر یبارون 

کوچه شدم؛   یه. وارد بزنم یابوندور تو خ یهداشتم  یمو بستم تصم یاطح در 
 هدفیوصل کردم و ب  یرو به گوش یود. هندزفرتر بخلوت یشهکوچه از هم

 آهنگ گذاشتم: یه

 بغضمه یهنمت شببارون بزن که نم ی"ه 

 بگم کمه یکه از غمت هرچ   بزن

 شم یسبارون بزن که خ هی

 شم یضمر  بذار 



 شم یز بفهمم باز براش عز  شاید

 با اون یادهم زبارون بزن فاصله ای

 بود یامکه دنرفته اون گذاشته

 با اون یه  ینبا ا هی

 کنمیم یهگر   یاگه نبار ببار 

 کنمیول نم شناسییکه م  منو

 سوالمو بده ینجواب ا یکی

 کنم  یزندگ  یمبدون زندگ چطور 

 عاشق شد قدر ینا یشهم مگه

 از دست رفت قدر ینا یشهم مگه

 من به خاطرش صدبار دل

 بست رفتراه بن یهته  تا

 رفت بستبن

 نمکیم یهگر   یاگه نبار ببار 

 سوالمو بده ینجواب ا یکی

 کنم"  یزندگ  یمبدون زندگ چطور 



 یهگر   ی. من ک یدمخودم اومدم آهنگ تموم شده بود. به صورتم دست کش  به
 کردم؟  یهگر   یک   یدمنفهم یحواسم پرت بوده که حت  قدر ینا یعنیکردم؟ 

 یر اهنگ اشکام سراز یهاالن با  کردم،ینم یهکه گر  یپاک کردم. من اشکامو
 .رفتیم یاهی. حالم اصالا خوب نبود؛ چشمام مدام سیشهم

 یست؟صورت خوشگلت ن ینا یفهح کنی؟یم یهچرا گر  یخانم -

حرفا بود   ینتر از ااون سمج  یبه پسره مزاحم به راهم ادامه دادم ول توجهبی
 .اومدیو هنوز دنبالم م

 ود با خشم به طرفش برگشتم:حالم خوب نب  ینکهرو شونم نشست با ا  دستش

 !یزمخوشگل خانم؟ دوست پسرت ولت کرده؟ غصه نخور عز  شدهیچ  -

 گمشو! آشغال.  -

 فاصله گرفتم که دوباره مچ دستمو گرفت و با خودش کشوند: ازش

 .کنمیآشغال؟ آدمت م یگیهه! به من م ی؟گفت   یچ  -

 ولم کن. -

از دستش در برم. با  تونستمینم کردمیم یده برابر من بود، هر کار هیکلش
 .کردمیحالم اصالا خوب نبود، اما بازم تقال م ینکها

 یفرشته ینممشت تو صورتش فرود اومد. برگشتم تا بب یه یدمد دفعهیه
 .یدمبوده که در کمال تعجب، سرگرد رادفرو د ینجاتم ک 



حرکت نداشتم. سرگرد   ییدادم و تونا  یهتک  یوار تار شده بود همونجا به د  دیدم
 شده بود. یر با اون پسره درگ

 یچیه یگهکردم و د  یاکِل بدنم فرا گرفت از درد ناله  یبد یدرد یه دفعهیه
 .یدمنفهم

*** 

 آراد

 .باشدیمورد نظر در دسترس نم مشترک

 بردار. دوباره گرفتم که بعد از دوتا بوق برداشت: دِ 

 الو سالم آراد. -

 !ی؟سالم خوب  -

 افتاده؟! یاتفاق  شدهیممنون، چ  -

 آره. ینگ  یبگ  -

 خب بگو! -

 !ینمتب یدبا یشهنم -

 که!  یشهنم یران،ا یامآراد؟ من از اونجا پاشم ب یگیم یچ  -

 شت تلفن بگم!از پ تونمی! نمیهجد یهفاران قض ینبب -

 سکوت کرد بعد گفت: کمی



 !یه؟چ یخب درباره -

 جکسونه! یموضوع درباره -

 زد گفت: یسوت  فاران

 حتماا فردا_پس فردا اونجام!اوه حتماا  -

 ممنون فعال. -

- .  فعالا

 به فکر فرو رفتم. یلاز قطع کردن موبا بعد

 یلتبد  ینهنجاتم داد و گفت من به گرگ  یشکه هفت سال پ  یههمون کس  فاران
بچه دورگه  یهافراد گروه هست. فاران  یناز بهتر  یکیشدم و تا االن فاران 

و  گردهیکه بعد از فوت پدرش به همراه مادرش به آلمان برم  یه_آلمانیرانیا
 ساحرست! یهبلکه  یستن ینهتر که اون گرگاز همه مهم

 هایابونتو خ  هدفیب   یرون؛م از خونه زدم بمبل بلند شدم و کتم برداشت  یرو  از 
 .چرخیدمیم

نم بود. نم یابر  یرونب یشده بود. هوا یشبد یکال مشغوِل مسئله ذهنم
 تر بودن.خلوت یاز هر وقت  هایابون. خخوردیم یشهقطرات بارون به ش

تند افتاد که داشت تند  یکوچه، نگاهم به دختر   یهتو    یچیدمپ  یاصل  یابونخ  از 
شدم معلوم  تر یک نزد یپسر دنبالش بود کم یه. پشت سرشم کردیت محرک

 مچ دست دختر رو گرفت. توجهینداشت اما پسِر ب  یبود دختِر حال خوش



 همون وسط خاموش کردم و به طرفشون رفتم.  ینوماش  کردیبازم تقال م  دخترِ 

کرده. رفتم جلو   یجادمطمئن شدم که مزاحمت ا یگهد شنیدمیو م صداشون
مشت خوابوندم تو صورت پسِر، دختِر با تعجب به من زل زده بود اما من   یه
 هم بهش ننداختم. نگاهییمن یحت 

 یرو یکه متوجه خالکوب  یچوندمشدم، لحظه آخر دستشو پ یر پسِر درگ با
که افراد  ییهادرست مثل همون عقرب بود یخالکوب  یهدستش شدم. 

 جکسون به مچ دستشون دارن.

ممکنه  یعنیول کردم که باعث شد با سرعت باد از اونجا دور شه،  دستشو
 از افراد جکسون باشه؟! یکی

رفتم  تر یک افتاده. نزد یوار کنار د  یدمافکارم، سرگردوندم که دختر رو د بیخیال
 .ردخویش به گوش مناله یکه صدا

 زانو زدم: کنارش

 خانم؟ خانم؟ حالتون خوبه؟! -

 یبهش دست بزنم مجبور بودم چون هر چ  خواستمینم کهینا برخالف
 یدن! نگران شدم، صورتش و برگردوندم از ددادیجواب نم زدمیصداش م

 اون دختر واقعـاا تعجب کردم.

که   یاا نالهشوک بودم اما ب  ینبود جز سروان رادمهر! هنوز تو  یدختر کس  اون
 یندو دستم بلندش کردم. به طرف ماش  یکرد وقتو تلف نکردم مثل پر کاه رو

 م حرکت کردم.عقب خوابوندم و به طرف خونه یحرکت کردم اونو صندل



افراد جکسون دنبال   یشهنم  دلیلیبفهمم چرا اون فرد دنبال سروان بوده ب   باید
 !یفتنب یکس

متوجه رفت و  یبود و کس یالییبود که و ینم اخونه یه. خوبیدمخونه رس به
 !شدیآمدم نم

پارک کردم. سروان رو بلند کردم به طرف در  ینگرو تو پارک ینماش سریع
 حرکت کردم. یورود

گذاشتم؛   یشونیش. دستمو رو پلرزیدیتخت گذاشتمش؛ هنوزم داشت م  روی
 بود! یسخ یِس هاش خ. لباسسوختیداشت تو تب م

 به هوراد زنگ زدم: سریع

 الو هوراد! -

 !ی؟روز زنگ زد وقتهینا شدهیچ  ی؟سالم. خوب  -

 یی؟هوراد کجا -

 افتاد؟! یاتفاق  یمارستانم؛من االن که ب -

 !یعفقط سر  یست،نفر خوب ن یهخونم حال  یاب یعسر  -

 جام! اون یگهد یقهدق یستخب! تا ب یلیخب! خ یلی: خهوراد

به دور و برم نگاه کردم. خدا  یبلند شدم با کالفگ  یلم،از قطع کردن موبا بعد
 کنم؟  یکار االن من چ

 .سوختی. داشت تو تب مکردمیهاش رو عوض ملباس یدبا الاقل



 .کشیدمیدستم و داخل موهام م یه  رفتم،یتو اتاق رژه م یکالفگ   با

 یعهام افتاد. سر که چشمم به کمد لباس  رفتمیتو اتاق کالفه راه م جور همین
که به نظر واسم تنگ شده بود، به   هایییشرتاز ت یکیه طرف کمد رفتم ب

 برداشتم. یشلوار راحت  یههمراه 

 یزینگاهش کردم که متوجه درخشش چ  یتخت نشستم با کالفگ   یرو  کنارش
 سه سر! یاژدها یبازوش شدم؛ خاکوب  یرو

ها اومده. افسانه یکه اسمش تو  یا! ملکهیراست؟اون...اون...ملکه نام یعنی
 موضوع واقعا برام سخت بود. ینباور ا

لباساشو عوض کردم. پتو رو روش انداختم؛   یعاا شده بود. سر   یر ذهنم درگ  شدیداا 
ظرف   یه  یینگذاشتم و رفتم از پا  یشونیشکه از قبل آورده بودمو رو پ  یاحوله

 آب سرد آوردم.

 افتادم. یزیچ یادکه   کردمیم یشپاشو داشتم

ببره، پس   ینبا خنجر جکسون رو از ب  تونهیهست که م  یتنها کس  یرانام  ملکه
 باشه. یرامتولد شدن نام تونهیحضور جکسون م یلدل

افکارم پاره شد. با هوراد سالم   یزنگ در خونه رشته  یفکر بودم که با صدا  تو
 کردم.  یتشکردم و به طرف اتاق هدا  یک عل

 یست؟حالش خوب ن یک خبره؟!  چه یبگ  یشه: آراد مهوراد

 !فهمییخودت االن م -



نگا به  یهنگاه به من کرد، بعد  یه، اول سروان یدناتاق رو باز کردم با د در 
 سروان کرد:

 یه؟دختِر ک ینآراد ا -

 و پشتش گذاشتم: دستم

 بارون بوده. یر داغه؛ ز یلیتب کرده! خ یستحالش خوب ن -

 ییننگفت. درو بستم و رفتم پا  یزیچ  یگهسردرگم وارد اتاق شد و د  یصورت   با
 مبل نشستم. یرو

 هام گرفتم.دست ینب سرمو

*** 

 آروشا

 گردنبند از آن توست؛ مراقب باش!  ینا یرا! ملکه خوناشامـا! نامیرایینام تو

 یدم؟بود که من د یچه خواب  ین! دستمو رو قلبم گذاشتم. اهـه

کجاست؟ نگاهم به کنار  ینجاا یادم. من کجام؟! خدابه خودم اوم دفعهیه
 تخت افتاد.

اومد. حتماا اون  یادمسرگرده! تازه  ینکه...این! دستم رو دهنم گرفتم. اهـی
 منو نجات داد!

 حوله بود، سرشو رو تخت گذاشته بود. یهدستش  تو



تا االن اون مراقبم بوده؟! ناخودآگاه ازش  یشباز د یعنیهنگ کرد.  مخم
 .یدمالت کشخج

و منگ به اطرافم نگاه کردم. اصالا ساعت چنده؟ به خودم نگاه کردم.  گیج
مردونه  یهالباس یدنهام از دتنم افتاد. چشم یهاناگهان چشمم به لباس

 گشاد شد.

 بلند بود که تا خورده بود. یلیخ هاشینبود که آست یآب  یشرتت یه

 قرار گرفتم. یشوک بد توی

 خورد، بعد از چند لحظه سرشو بلند کرد: تو جاش تکون سرگرد

 حالت خوبه؟! ی؟شد یدار باالخره ب -

 گفتم:  یینهاش نگاه کنم. سر پاتو چشم شدیبودم، هم شرمم م یعصبان  هم

 بله بهترم! -

 من ادامه دادم: من با

 بپرسم ساعت چنده؟ یشهم -

 لبخند رو لبش اومد: یهلحظه نگاهم کرد، بعد  چند

 صبح هست! یش_شیمو نفکر کنم حول و حوش پنج  -

 سرم و بلند کردم: ناخودآگاه

 !ی؟چـ -



 توقع رو ازم نداشت. با اخم گفت: ینا انگار 

 چته دختر؟ گوشم کر شد! -

 برم. یدآرونا تو خونه تنهاست! من با یوا -

 !ی؟تنها بر  خواییصبح م موقع ینا -

 برم؛ خواهرم تنهاست! یدبا -

 :یدکش  یشونشپر  یتو موها دستشو

 !یینپا یاب یمن رفتم. حاضر شد -

محکم تو سرم زدم  یکیرفت که دوباره نگاهم به خودم افتاد؛  یروناتاق ب از 
 نگاهش کنم. شدیروم نم یگهد

 یینها پاآروم از پله اومدم. آروم یرونو از اتاق ب یدمهامو پوشلباس سریع 
 ا از آشپزخونه بود؛ به طرف آشپزخونه حرکت کردم.رفتم. صد

بود.  آلیدهاش اخونه یدمانبه خونه انداختم. چ ینگاه کل یهفاصله  ینا تو
هاش فرش که گل یهرنگ پرده بود، هم یآب  یهاهال وسط قرار داشت. مبل

 .گرفتیهال قرار م  یروبود وسط هال پهن شده بود. آشپزخونه هم روبه  یآب 

 بود. یهم که سمت راست بود، سمت چپم در ورود هاپله

 !یدهصبحونه چ یز م یدمآشپزخونه شدم که د وارد

صبحونه هم بخوره؛ انگار متوجه  خوادیم یست،ن یالشخ ینراحت! ع چه
 من شد چون گفت:



 بخور! چیزییه یاب یستادی؟چرا اونجا وا -

 آروم گفتم:گرفتم و   یینسرمو پا خوردم،یکه از دستش حرص م  طور همون

 .یدمن رو زودتر برسون یشه. اگه مخورمیممنون! نم -

لقمه بزرگ از  یهبلند شد.  ینگفت؛ از رو صندل یزیچ یابروشو باال داد ول یه
منم   یگی! کمتر بخور نمخورهیپر کرد. ماشاءاهلل چقدرم که م  یو سبز   یر نون پن

ته شد. با تعجب جلوم گرف یر لقمه نون و پن یدمبود که د یینگشنمه! سرم پا
 سرمو بلند کردم که گفت:

 بخور! -

 کردم:  یشالم باز با

 !خورمینم یمرس -

 اخم بد کرد: یه

 !کنی؟یم یچیاز دستور مافوقت سرپ -

و  ییچبزنم لقمه رو تو دهنم گذاشت. کت و سو یدهنم و باز کردم که حرف  تا
 یلیزدم خگاز   یهشد.  جورییهو برداشت و به طرف در رفت. دلم  یلشموبا

 اشتهام باز شد. یچرا ول دونمیخوشمزه بود، نم

بدو کردم تا  خوردمیطور که داشتم مبود البته واسه من! همون یبزرگ  لقمه
 رفته بود. یادمبهش برسم. کالا اتفاقات چند ساعت قبل رو 



رفتم،   ینبه طرف ماش  یدمهامو پوشنگاه بهم کرد. در خونه رو بست؛ کفش  یه
. که کردمیعقب. داشتم جلو و عقب نگاه م یا ینممردد بودم که جلو بش

 :یدمصداشو شن

 زود باش سوار شو! ی؟پس چرا منتظر  -

مدت سکوت حاکم  ینتعلل رفتم و در جلو رو باز کردم. تو تمام ا یاز کم بعد
 بشم گفتم: یادهپ ینکه. قبل از ایدیمبود. به خونه رس

 ممنون بابت کمکتون! -

 بود. یستادهسرگرد هنوز وا یدم،رس یاطرو بستم. به در ح ینماش در 

فتاد. ا ینزم یرو یدمانتوم بردارم که نگاهم به کل یبو از ج یدکل  خواستممی
ماله آروناست!  یدرو برداشتم که متوجه شدم کل یدبا تعجب خم شدم کل

 یخوِن رو یدنرو باز کنم، که با د یاطدر ح خواستمیگرفتم م  یبیدلشوره عج
 در ترس تمام وجودم رو فرا گرفت.

برخورد کرد. سرگرد انگار  یوار در به د یبد یدر و هل دادم که با صدا محکم
 متوجه شده بود:

 افتاده؟! یتفاق ا -

 جواب دادن نداشتم زبونم بند اومده بود. توانایی

آرونا وسط  یهاو کتاب یلو موبا یفشدم؛ ک یاطلرزونم وارد ح یهادست با
 افتاده بود. یاطح



.اون از شدمیم یوونهداشتم د یگهجا رو گشتم دوارد خونه شدم، همه فوراا 
 تحمل ندارم. یگه! دکشمینم یگهد یااز آرونا! خدا ینممادر و پدر! ا

 :یدمسرگرد به طرفش چرخ یصدا با

 ظاهراا اونم طعمه بوده! -

 کاغذ به طرفم گرفت. فوراا کاغذ رو از دستش گرفتم.  یه یدمطرفش چرخ به

لذت بخش بود. بهتره دنبال خواهر کوچولوت   یلیمرگ مادر و پدرت خ  لحظه»
 . ققنوس مرگ!«کنیمیرو مالقات م یگهدهم یدجناب سروان؛ بزو ینگرد

 چرا آرونا؟! ی؟چ  یعنیهام افتاد. از دست برگه

 گرفتم.  یوار که دستم و به د  یفتمب خواستمیرفت، م یجلحظه سرم گ یه

. دوباره همون درد وحشتناک سراغم اومد. دردش کشیدیسرم سوت م مغز 
 تا مغز استخونم نفوذ کرده بود.

هام به شدت درد لثه چرخیدمیزدم. دور خودم م یغیود؛ جب یدهو بر  امونم
 کنترلم دست خودم نبود.  کرد؛یم

 :شدیصدا تو سرم اکو م یه

 «یرا»نام -

. دستمو به سرم گرفتم و ینزم یرو کردمیدم دستم بود رو پرت م یچ  هر 
 زدم. یغ ج

 فرو رفتم، صداش آروم بود: یکیتو آغوش  دفعهیک که   افتادمیم داشتم



 !یشتممن پ یستن یچیآروم باش آروشا! آروم باش! ه -

. هنوزم از لرزشم کم نشده بود، لرزیدمیتو بغلش بودم اما بازم م کهینا با
 ستبرش گذاشتم. از ته دلم زار زدم. ینهسرم رو س

 یداشت؟ اگه واسش اتفاق  یخواهرم و بدزدن آخه؟ اون چه گناه  یدچرا با -
 خودمو ببخشم. تونمینم یفتهب

 .یفتهنم یاتفاق  یچ! آروم باش آروشا! هیسه -

رو برداشت و به طرف در  یشهال خوابوند. بلند شد گوش یرو کاناپه تو منو
 حرکت کرد. یورود

 آرامش زد و گفت:  یاز رو  یکه برگشت و لبخند  کردمیهام دنبالش مچشم  با

 .یشهدرست م یز چنگران نباش! همه یاماالن م -

االن آرونا کجاست دوباره  کهینشده بودم. فکر ا یجدر خارج شد. واقعا گ از 
 بودمیمراقبش م یشتر ب یمن بود! اگر کم یر . همش تقصیاوردقلبمو به درد م

 .افتادیاتفاقا نم یناالن ا

 داخل اومد. گفت: یقهبعد از چند دق سرگرد

 !یبهتِر خودت رو جمع و جور کن ینجاا یانن مزنگ زدم ستاد، اال -

شالمو درست   یعسر   یدمکش  یخودم نگاه کردم شالم از سرم افتاده بود. هـ  به
 .شدی. واقعاا شرمم مکردمیکردم؛ بهش نگاه نم



خونه حرکت کردم. جارو بهش بزنم، به طرف آشپز  اییگهحرِف د ینکها بدون
 خاک انداز رو برداشتم.

که   کردمیشده بود رو داشتم جمع م  ینکه پخش زم  یاتو هال مجسمه  رفتم
. سرمو باال گرفتم که نگاهم تو نگاهش گره نگاهش شدم ینیسنگ یمتوجه

 ییلها تاون دوت دونمیشده بود. نم تر یرهت یشههاش از همچشم یخورد. آب 
غرق  م. داشتکردیبود که آدم رو خود به خود به خودش جذب م ینافذ چ 

! سرمو یارهباعث شد من رو به خودم ب یفونآ  یکه صدا شدمینگاهش م
 گرفتم.  یینپا

انداز رو باز کنه. بلند شدم جارو و خاک یرو زد رفت تا در ورود یفونآ  دکمه
 ب کردم.آشپزخونه گذاشتم و سر و وضعمو مرت یرو تو

. سرهنگ یمدادم و از در کنار رفت یسالم نظام یستادم،کنار سرگرد وا رفتم
 و به همراه گروه تجسس وارد شدن. یمحمد

 رو به افراد تجسس گفت: سرهنگ

 !ینکارتون رو شروع کن  یع سر  -

رفتن کارشون رو شروع کردن. به طرف  طرفیهکردن و هر کدوم به   اطاعت
آب پرتقال پر کردم. رفتم تو هال بعد از   یوانندتا لآشپزخونه قدم برداشتم، چ

 نشستم. یزبانم یصندل یشربت رو تعارف کردم رو ینکها

 قرار داد. یکاغذو مقابل سرهنگ محمد  سرگرد



. فکر کردمیم یمدت که سرهنگ درحال خوندن بود با شالم باز ینا تمام
 .ذاشتیم آرومم نملحظه یهآرونا کجاست  ینکها

 :یدکش  یدشسف یشبه ر یدست  یمحمد سرهنگ

! بهتره تا تموم شدن یستن یز جا یگهخونه د ینا یدخترم تنها موندنت تو -
 یشناسنکه اونا رو نم  یبه خونه اقوام بر   یاباند    ینا  یریو دستگ  یتمامور  ینا

 یطشرا  ینخونه واست محافظ گذاشته بشه. با توجه به ا  ینهم  یتو  ینکها  یا
 !یمشمراقب با یلیبهتره خ

 یداشتم که بگم! من حت  یآخه چ  گفتم؟یم یانداختم. چ  یینپا سرمو
برم که  ییعمه و عمو یخونه تونمینتونستم مراقب خواهرم باشم. چطور م

 !بینمشونینم بارمیه یسال

 فرو فرستادم:  بازدمی

 خونه بمونم! ینهم یمن تو یناگه اجازه بد -

 یشهنم یطشرا ینخب! هرطور که صالحته. پس با ا یار : بسیمحمد سرهنگ
من چند نفر رو به عنوان محافظ به صورت ناشناس  یتنها داخل خونه بمون 

 .ذارمیم

*** 

 یچتجسس ه یاما همکارها گذرهیشدن آرونا م یدهدزد یروز از ماجرا دو
 نکردن. یداپ یاثر 

 آرونا شده! یبرا یدو روز غصه و نگران  ینمن تو ا کار 



 یروهایخونه توسط ن ینمبل بلند شدم؛ به طرف پنجره رفتم. ا یرو از 
 .شدیخودمون محافظت م

خونه   یهتو    هایاز آرونا نشده بود، چقد سخت بود مثل زندان   یخبر   یچه  هنوز 
 !ینداشته باش یخبر  یچه یرونب یایو از دن یبمون 

 چند روز هر دفعه ینو به طرف آشپزخونه حرکت کردم. تو ا یدمکش آهی
 یاخوابه،    یا  یستن  یگمم  یابهانه  یه. به  پرسهیو از آرونا م  زنهیزنگ م  یانآر

 .شدیدرست نم یچی. با گفتنم هیشهم یخیال! اونم بخونهیدرس م

ها رو خاموش کردم و برنج یر قابلمه رو باز کردم؛ خورشت جا افتاده بود. ز در 
 گذاشتم و نشستم.  یز م یو بشقاب رو رو یدمغذا کش یکم

بود. بلند  یآرونا خال یخوردم. جا یا. چند لقمهرفتینم ییناز گلوم پا غذا
 شدم ظرفمو شستم.

تخت دراز  یبود. رو یازده_یمده و ن هاییک طبقه باال رفتم. ساعت نزد به
 شده! یر اس یکیتار یایماه روشن، در کنار در یهچشم به ماه دوختم.  یدم،کش

 تخت، به خواب رفتم. یغلت زدن تو ی. بعد از مدت اومدینم خوابم

آن با خودم گفتم نکنه   یه!  یه؟چ  یصدا  یعنی.  یدماز خواب پر   یزیچ  یصدا  با
 ییهازدم آخه با وجود اون محافظ یبخب بعدش به خودم نه یدزده؟ ول

 !یاد؟که گذاشتن چطور امکان داره دزد ب

 و از رو بالشت بلند کردم. شده بود. باتعجب سرم یشتر ها بصدا تقتق



. از رو تخت آهسته بلند اومدی! صدا از تو هال میهانگار واقعا موضوع جد  نه
 شال روسرم انداختم. یهشدم. 

شدم. دوتا  یرهبه جلو خ یها حرکت کردم. کمبه طرف پله پاورچینپاورچین
هنوز متوجه من نشده بودن.   اومدن؛یها مداشتن به طرف پله  پوشیاهآدم س

 .کردمیم کارییه یداما با ترسیدمیم کهینبا ا

جلوم   یدمد  یینکه پا  ییهاآدم از همون  یه  دفعهیهعقب گرد کنم،    خواستممی
 ظاهر شد.

فرار کنم که جلو  خواستمی. مکوبیدیم ینهدهنمو قورت دادم. قلبم تو س آب
 محکم تو شکمش زدم. اومد و راهم رو سد کرد. از ترس با پام

به عقب رفت، اما دوباره سرپا شد.  یشکمش گرفت و چند قدم  یرو  دستشو
 . به طرفم حمله کرد.یختاز ترسم ر یکم

لقد به پاش زدم. با سر و  یه یچوندم،مشت زد که دستشو پ یهگرفتم.   گارد
که   شدیم یک داشت از پشت نزد یکیما اون دوتا هم باال اومدن.  یصدا

بلند شد به طرفم حمله  یادم، نفر سوم دستش چاقو بود. نفر دومد یجاخال
 بازوماحساس کردم. دستمو رو  یبزنمش رو بازوم سوزش خواستمیکرد. تا م

 خون به مشامم خورد. یگذاشتم. بو

همون دردا سراغم اومدن؛ دستمو از رو بازوم برداشتم با تموم قدرتم  باز 
 پرت کردم. یکیشون



 یافتاد؛ بو  ینزم  ید اما با پام تو شکمش زدم که اونم روبو  یادزورش ز  دومی
 . نفر آخر جلو اومد.کردیم یتمخون اذ

شکستن  یکه صدا یدممشت تو دهنش کوب یهدستام گلوش و گرفتم،  با
 شد. یخون ازش جار یدم،فکشو شن

که از دهنش  ینبود! به خون  یبودم کاف  یدهکه به جنون رس یواسه من اما
داشت.   یخوب   ینگاه کردم. ناخودآگاه سرمو جلو بردم. امـم! بو  شدیم  یجار

 که االن بلند شده بودن تو گردنش فرو کردم.  یشمون یهادندون

*** 

 آراد

وجود داره که جکسون االن   یلیدل  یهحتما    یشه،نم  دلیلیب   یچی: خب هفاران
 !یرانها

 !شونخب! به نظرم اومده دنبال ملکه -

 ابروشو باال داد و گفت: یه فاران

 ملکه؟! -

 !یرانهوجود داره و االن تو ا یرافاران ملکه نام -

 !یهجالب یههه...شوخ -

 یرابه خاطِر ملکه نام کنمی! فکر میستن یاصالا شوخ  یهقض ینفاران ا -
 .ینجاستجکسون ا



 کرد:  یبشمبل بلند شد دستاش و تو ج یاز رو فاران

 ملکه کجاست؟! وجود، ینپس با ا -

از ملکه  یدکه ملکه هست. با  دونهیملکه تازه متولد شده. اون خودشم نم -
 تو سرشه! یجکسون چه فکر  یستمعلوم ن یم؛محافظت کن

از دشمنت محافظت   خواییآراد؟ اون ملکه خوناشامائه. چطور م  یگیم  یچ   -
مطمئن باش قدرتش از ماها   یرائه،نام  یهامکان نداره آراد! اون    ین! نه ای؟کن
 !یشترهب یلیخ

 !یفتهنم یاتفاق  یچفاران اگه ملکه طرف ما باشه، ه -

 تو راهه! یکارت جنجال بزرگ   ینآراد با ا -

 :یدمبه موهام کش دستی

 شمال بمونن. یالیتو و یرانا یانب یها رو بگ فاران بهتره بچه -

شب  یمهکالفه سرش و تکون داد و به طرف اتاقش رفت. ساعت از ن  فاران
شده  یج! واقعا گشدیلحظه هم از ذهنم خارج نم یهگذشته بود، فکر آروشا 

اون   یادغوغا به پا کنه،    ر قدینا  یروز  یهکه اون    کردمیفکر نم  وقتیچبودم. ه
 روز افتادم.

بغلش کردم آروم شد؛  یاما وقت  یختاون کاغذ چطور بهم ر یهانوشته با
 درست مثل دل من!

 یلبخند رو یهل*با*م اومد اما بعد از چند ثان یاون روز لبخند رو یادآوری با
 کردم؟یل*با*م محو شد، چرا من به اون فکر م



 ینهسرمو باال آوردم و تو آ  یهآب گرفتم. بعد از چند ثان یر ش یر سرم و ز کالفه
 یلیمن به اون فکر کنم؟ چه دل شدیباعث م یزیچخودمو نگاه کردم. چه

 داره؟

 یآب رو بستم به طرف در ورود یر . کالفه شیدمکش  یسمخ یتو موها دستمو
 شدم. ینحرکت کردم، سوار ماش

محافظ گذاشته بودن   کهیننگران بودم. با ا  یول  دونمیکوچه ترمز کردم. نم  سر 
 .شدیراحت م یالمتا خ اومدمیم یداما خب با

جلوتر رفتم در کمال تعجب   یدر بازه! کم  کردمینگاه کردم، حس م  یاطدر ح  به
 باز بود. یمهن یاطدر ح

 موقع شب باز باشه؟! ینا یاطدر ح یدجا پارک کردم. چرا باو همون ماشین

 ینزم یها روها حمله شده بود، دوتا از محافظشدم. به محافظ یاطح وارد
 افتاده بودن.

پا تند کردم  اومد،یشدم. سرو صدا از باال م وارد خونه یع نکردم و سر  معطل
 سرجام خشکم زد. یدمکه د  یزیاز چ یدم؛و به طبقه باال رس

 .خوردیآشام! داشت خون اونو مشد به خون یل...اون! باالخره تبداون

آروشا رو  خواستمیاومدم و فوراا به طرفش قدم برداشتم. م یرونبهت ب از 
گرفتمش  یع سر  افتاد،یم ینزم یرو داشت حالیب  یدمعقب بکشم که د

 داشت. یفلرز خف یههاش بسته بود چشم

 شون از فرصت استفاده کردن و فرار کردن.بود اما هر سه حالینفر ب  یه اون



تختش خوابوندمش. کالفه   یحاصلم نشد. رو  یزیآروشا و صدا زدم چ  هرچی
 . با سرهنگ تماس گرفتم.داشتمیتو اتاق قدم برم

 : الو سالم رادفر.سرهنگ 

 موقع شب با شما تماس گرفتم. ینسالم قربان! شرمندم که ا -

 سرگرد؟! شدهیچ  -

 قربان امشب به سروان رادمهر حمله شده! -

 گفت:  یزدموج م یکه توش نگران   ییبا صدا سرهنگ

 االن حالش چطوره؟! -

 به آروشا کردم و گفتم: نگاهی

بهشون وارد شده و االن   یحالشون خوبه منتها شوک بزرگ   یدتشون؛پزشک د  -
 !یهوشنب

 .یماونجا تا با هم حرف بزن یامخب! من االن م یلیخ -

 اطاعت قربان! -

 فهمیدیم  یزیماجرا چ  یناز ا  یچون اگر کس  یدتش،بودم بگم پزشک د  مجبور 
 .شدیواسه آروشا بد م

 تو هال نشستم. یهامبل روی

 !یبهافرادش رو بفرسته؟واقعا عج  یدچرا با  یبود ول  یطلبخوناشام جاه  جکسون



تنها بمونه. چون  یدنبا یگهآروشا د یتوضع ینا یاز اون، االن تو یر غ ولی
تازه متولده و  یه. اون یادتا بهوش ب برهیم یادیبوده زمان ز یلشمتبد یناول

 خواهد شد.  یشتر و ب  یشتر نداره اما به مرور زمان قدرتش ب  یادیهنوز قدرت ز

 یسرش هست نرسه! اون هرکار یکه تو یجکسون به فکر شوم امیدوارم
 یاتفاق  ینچن ذارمیمن نم یتا ملکه رو به سمت خودش بکشه. ول کنهیم
 .یفتهب

 سرهنگ اومد.   یقه،دق  یستب  یباهام گرفتم. بعد از تقر دست  ینسرمو ماب  کالفه

. یستواسه سروان مناسب ن ینجاها ابا وجود محافظ یگهجناب سرهنگ د -
درسته  اومد،یم یشونسِر ا ییمعلوم نبود چه بال زدمیامشبم اگه من سر نم

 که اون افراد فرار کردن اما هر آن ممکنه اون افراد دوباره حمله کنند.

 و گفت: یدکش  ششده یدسف یشبه ر یدست  سرهنگ

 !مونهیراه م یهپس فقط  -

*** 

 آروشا

 بود. یکیجنگل بودم. جنگل تار توی

 یجادرو ا یوحشتناک  یشده بود و فضا یکیزوزه باد با سکوت جنگل  صدای
 کرده بود.



جور که دور و برم و جنگل وجود نداره. همون یندر ا یوانیح یچکه ه  انگار 
اومد. سرمو برگردوندم که چشم تو چشم با  ییصدا یه دفعهیه کردمینگاه م

 موجود وحشتناک شدم. یه

 یغیبلند به من زل زده بود. از ترس چنان ج هاییشقرمز و ن ییهاچشم با
 خودم به درد اومد. یزدم که گوشا

 .ینقدم به عقب رفتم که پاهام از شدت ترس سست شد و افتادم زم چند

 ت:لحظه اون فرد جلوم زانو زد و گف همون

 !یراملکه نام یدلطفاا آروم باش -

نگاه   یهگفت؟! با من بود! دور و برمو    یاالن چ   ینلحظه هنگ کردم؛ ا  یه  واسه
 .یستن کسییچه یدمانداختم که د

 ! ی...بود...یتو...تو با ک  -

 !یرابا شما بودم ملکه نام -

 !یه؟حرفا چ ینا ی؟هست  یاصالا تو ک  -

 شن کنم!شما رو یرو برا یقیحقا یدمن با -

 دادن: یحکه شروع کرد به توض  کردمیبا تعجب نگاهش م داشتم

که   یدبدون ید. باینها هستملکه تمام خوناشام یرا،اکنون ملکه نامشما هم -
 یبلکه پدر و مادر اصل یستندن کنینیکه شما فکر م  یپدر و مادر شما کسان 

 رفتن. ینشما توسط جکسون ازب



 یچ  یاخدا شدیم یشتر لرزش بدنم ب هر آن گفتیکه م ییهاحرف با
 !شنوم؟یم

 امکان نداره! یننه...نه ا -

 کنم:  یکارم حرفشو نه  ینبا ا کردمیم یو سع دادمیسرم و تکون م مدام

بودند.  هاینهگرگ  یلهجکسون و پدرتون از قب یهاخوناشام یلهمادر شما از قب -
مادرتون که از افراد  ید،که شما هنوز متولد نشده بود  یسال قبل، هنگام ۲۳

ازدواج کردند. با  یبه طور پنهان  هاینهگرگ یلهاز قب یجکسون بودند با فرد
اما  یفتدبه خطر ب نشانکه جا شدیازدواجشان باعث م دانستندیم کهینا
ازدواج  ینکه مادرتان از ا کردیفکر نم کسیچه یرفتند،را پذ یسکر ینا

معجزه بود که مادرتان شما را باردار بودند. افراد   یه  ینشود. ا  یب فرزندصاح
به دنبال مادر و پدر شما بودند.   هاینهگرگ  یلهاز قب  یافراد  ینجکسون و همچن

با  ینهبا هم داشتند و ازدواج گرگ اییرینهد یکینهها  و خوناشام ینهچون گرگ
منوعه عبور کند، مجازاتش م ینها بود که هر کس از اخوناشام جز ممنوعه

 جز مرگ! یستن یزیچ

کشتن مادرتان  یبرا یدخبر باردار بودن مادرتان را شن یوقت  جکسون
ببرد. جکسون  ینتا شما و مادرتان را از ب کردیم یشد. او هرکار تر ینخشمگ

خوناشام قدرتمندتر از  یک  کهیناست و از ا یلخوناشام اص ینقدرتمندتر 
مادر  دید،آم یاشما به دن ینکه. بعد از اپذیردیجهان باشد را نم یخودش تو

که هم اکنون  یاحفظ جانتان، شما را به دست خانواده یو پدرتان برا
شدند تا جان شما   یمسپردند. مادر و پدرتان تسل  شوید،یفرزدشان محسوب م



مادرتان   یادگار گردنبند    ینبرد؛ ا  ینرا از ب  در امان بماند. جکسون مادر و پدرتان
 است.

. تنها شما یدببر   ینو جکسون را از ب  یدکن  یداآن خنجر را پ  یکلبه  یرا،نام  ملکه
به صندوقچه درون اتاق پدرتان   یمهااثبات حرف  ی. برایدنابودش کن  توانیدیم

 !یرا. بدرود ملکه نامیدبرو

 یز چهمه ینکهتا ا شدیم محوتر مبرا یر صداها کم و کمتر شد. تصاو کمکم
 شب اومد. یاهیهام به سمقابل چشم

 ینجاخبره؟ چرا اچشامو باز کردم. با تعجب به دور و برم نگاه کردم. چه الی
 ست؟یختهبهم ر ینقدا

بهم حمله شده با وحشت سر جام نشستم. من االن چرا رو   کهینا  یادآوری  با
افتاده؟!   یچه اتفاق   یشبد  یعنیشدم؟    یهوشب  یشدم؟ ک   یهوشتختم؟! چرا ب

 !یاد؟نم یادم یچیکه حمله کردن کجا رفتن؟ چرا ه  ییاونا

موهام  یسرم آوردن بعدم ولم کردن رفتن؟ با حرص دستم و ال ییبال نکنه
با  یلشکر بورسل یه یارهبال سرم ب ینکهواسه ا ی. آخه کدوم آدم احمق یدمکش

 یاره؟خودش م

 یاز جام بلند شدم. گفت »برا یع خودم کردم و سر  نگاه به یهزار،  یحال با
 بندازم.« یهاش برم به صندوقچه پدر نگاه اثبات حرف



و رو  یر کمد رو ز  یهاتمام کشو نداشت یداتاق پدر شدم. صندوقچه کل وارد
برداشتم. صندوقچه رو از پشت  یدوکشو رو باز کردم فوراا کل  ینکردم. در اخر 

 تابلو برداشتم.

. یدمند  یخوندم که مطلب خاص  یکییکیکاغذها و    یکردم و تمامو باز    درش
که تو   یرو کنار زدم که چشمم به گردنبند یگهکاغذ د  یهنگاهش کردم.  یدناام

 افتاد. یدمخواب د

 .یدمرفت. ناباور دستمو روش کش یادم یز چاون لحظه همه تو

که به  یهمون گردنبند ینا یعنی...امکان نداره چطور ممکنه؟ ین...ااین
 .یدهاصطالح از مادرم به ارث رس

به دست  یممتعجب نگاهش کردم. اون گفت »مادر و پدر واقع ییهاچشم با
 ینتر و خطرناک  ترینی»قو  گفتی! میه؟.« جکسون کیدنجکسون به قتل رس

 !بینمیکه من م  ییچه خوابا ینخوناشام جهانه!« خدا ا

شده  یجنکردم. به کل گ یداپ اییگهنشونه د یچبه گردنم بستم. ه گردنبندو
بلند شدم و به طرف در اتاق حرکت  یعسر  ی،سردرگم ینفرار از ا یبودم. برا

 کردم.

که  یدماومدم که زنگ در خونه زده شد. در کمال تعجب د یینها پاپله از 
 سرگرده.

از  منتظر موندم. یتعلل دکمه رو زدم. دم در ورود یز کمخاروندم بعد ا سرمو
 نون دستش بود، که به طرفم گرفت. یهدر که وارد شد سالم داد. 



 نگاش کردم که گفت: گنگ 

 کنی؟ینگاه م جوریینا یهچ -

 !یه؟چ ینا -

 !یگهنونه د یی؛موجود فضا -

 گفتم:  حرصی

 دینش؟ینونه. چرا به من م دونمیم -

 من هنوز صبحونه نخوردم. یر بگ -

 .یخوردبگم به من چه که ن خواستیم دلم

 بهت صبحونه بدم؟ یدمگه من با ینجا؟ا یچرا اومد اصالا 

 حرفا گفتم: ینا یجا به

 یکجا رفتن؟ ک   یالاون گور شد؟یچ  یشبافتاده؟ د یبپرسم چه اتفاق  یشهم -
شدم؟ اصالا چرا بهم حمله کردن؟ چرا  یهوشمنو نجات داد؟ چرا من ب

 بکشنم؟ چرا...؟ خواستنیم

. کنهیبا لبخند داره نگام م  یدمرو ازش بپرسم، که د  یبعد  یچرا  خواستمیم  تا
 گفت:

 یزوچ. بذار واسه بعد. همهیفتیپس ن  یر نفس بگ  یهدختر!    زنییچقد حرف م  -
 .یدمم یحتوض



 یوار بود سرمو به د  یتشگرمم شده! قطعاا اگه موقع  یلیواضح بود که خ  خیلی
 .کوبوندمیم

هم دم دستم اومد   یگهد  یو هرچ   یر . کره، مربا، پنیز م  یگذاشتم رو  ییچا  دوتا
از مسائل  یلیخ یر . هنوزم ذهنم درگیدمچ یز م یدرآوردم و رو یخچالاز تو 
 .کردمینم یداپ یجواب  کدومیچه یبرا یبود ول

 اییجهنت یچاما به ه کردمیم یو بارها سواالتمو تو ذهنم باز گردان  بارها
 .رسیدمینم

هال تا جناب   یرفتم تو  یر درگ  یمعادالتم بدون جواب مونده بودن، با ذهن  تمام
 رو صدا کنم. یابونیغول ب

صداش بزنم؟ مشنگ؟  ی. حاال چ یشهرو مبل نشسته، سرشم تو گوش دیدم
 مفت خور؟ نه ولش همون جناب سرگرد مجبورم بگم: یابونی؟غول ب یل؟گور

 ست!جناب سرگرد صبحانه آماده -

ورد و تکون داد. حرصم گرفت. آخه زبونت کجاست؟! خوب باال آ  سرشو
 بزنه! یشسرشو تکون بده اما با زبونش فقط بلده ن تونهیم

که تو   هایییمشغول، کوفت کردم و از اون فانتز  یداا شد یرو با ذهن صبحانه
که چرا اون خوابو   بود ینقدر ذهنم مشغول ا. اونیفتاداتفاق ن یگنرمانم م

 حواسم به خودمون نبود.که اصالا   یدمد

باور کنم. اه! اصالا با  یدخب با وجود اون گردنبند با کردم؟یباور م یدبا یعنی
 باور کنم؟ تونمیم ی. آخه چطوریادعقل جور درنم



مبل تک نفِر مقابل سرگرد نشستم. گفتم سرگرد، واال هر   یمشغول رو  یذهن  با
 ِاال سرگرد! یادمستر م ینبه ا یاسم

 کردم که شروع کرد:نگاش   منتظر 

 خب از کجا شروع کنم؟ -

 وسطه حرفش و گفتم: یدمپر  سریع

منو  یشدم؟ ک  یهوشافتاد؟ چرا من ب یچه اتفاق  شد؟دیچ  یشبخب د -
 نجات داد؟ چرا بهم حمله کردن؟ چرا...؟

 که کرد رسماا الل شدم. اونم شروع کرد:  یاخم با

 !یستن یادت یچیخب ظاهراا ه -

 !پرسیدم؟یبود از تو م یادمآخه آدم عاقل، اگه  خو

محافظت   یکه برا  ییهابه خونه حمله شده بود، دوتا از محافظ  ینکهبعد از ا  -
انجام شده،  یقاتشدن. نفر سومم که بعد از تحق یهوشب یماز تو گذاشته بود

! بعد از کردهیدست بوده و به اونا کمک ممشخص شد با همون افراد هم
ماجراها جناب   ونبعد از ا  یشباونا هم فرار کردن. د  ی،شد  یهوشتو ب  کهینا

 دستور دادن! یهسرهنگ به ما 

 تعجب گفتم: با

 دادن؟! یجور دستورچه -

 دستور دادن... . -



 حرفش کرد و گفت: یپوزخند چاشن یه

که   یالییو ی. تویمشمال بمون یممدت بر  یه یدبا یحفظ جون جنابعال یبرا -
 !یمبر  یددر نظر گرفته و امروزم با سرهنگ برامون

 یاون لحظه دو حس تموم وجودمو پر کرد؛ حرص و خشم. عالوه بر تعجب  توی
 یطور! همونرو داده یدستور ینبود که چرا سرهنگ همچ یناز ا یکه ناش

 خشکم زده بود. گفت:

 دنبالت. یامم یگهتا دوساعت د یبهتره آماده شب -

جا واستاده بودم ماست همون ینحرکت کرد؛ منم ع یبه طرف در ورود بعدم
 یزیچ یخدانگهدار یه! نکرد احساسیدر به خودم اومدم. چه ب  یکه با صدا

 بگه!

و از  یلم. موبایدبه گوشم رس یلمموبا یباال برم، صدا یبه طبقه خواستممی
بگم  یپاف بر داشتم و با استرس به اسم مخاطب نگاه کردم. حاال چ  یرو

 بورم بازم دروغ بگم!بهش مج

 الو سالم. آریان

 داداش؟ یسالم خوب  -

 ین؟ممنون تو و آرونا چطور -

 گفتم:  یارفته یلتحل یصدا با

 هاشه!درس یر . اونم خوبه درگیمرس -



 .یشهکارام درست م  یگهماه د یهخوبه من تا  -

 کردم صدامو شاد نشون بدم:  سعی

؟ چه خوب! -  واقعاا

 .یزدصدا م یانونفر اومد که ظاهرا آر یه یصدا یلپشت موبا از 

! یزمبرم عز  یدمن با -  . فعالا

- .  فعالا

باال برم که تلفن خونه به صدا  یبه طبقه خواستمیاز قطع کردن، م بعد
 !یه؟ک  یگهد ینبابا ا یدراومد. ا

 که افتاده بود رو نگاه کردم؛ شماره ناشناس بود:  یاکردم و شماره  یز ر چشامو

 بله!؟ -

 هستم. یسروان رادمهر، سرهنگ محمد سالم -

 جناب سرهنگه! ینکها عه

 !یاوردمسالم جناب سرهنگ. شرمنده که به جا ن -

که به تو و سرگرد   یدشمنت شرمنده دخترم! زنگ زدم تا در رابطه به دستور  -
 رادفر دادم باهات حرف بزنم.

 امروز صبح به من اطالع دادن. یشونبله ا -

 !یست؟ن یحیبه توض یاز خب پس ن -



 !یرخ -

 گفتم:  یتر آروم یبا صدا بعدم

 نشد؟ یدااز خواهرم پ یاثر  یچجناب سرهنگ ه -

 .یدبه من رس یخبر  یه یشساعت پ یم! چرا! ن: چراسرهنگ 

 گفتم:  خوشحال

؟ م -  !ی؟بپرسم چه خبر  یشهواقعاا

از  یکیما  برنشون؛یم یو هست که به دب  بوده ییخواهرت جزو دخترا -
دخترا رو به  ذاریمیمراقب خواهرتون هست نگران نباش نم هامونینفوذ

 !کشهیمدت طول م یهببرن اما  یدب 

 .ینخوشحالم کرد یلیممنون خ -

 پس فعال خدانگهدار دخترم. ی؛بهتره زودتر آماده بش -

 خدانگهدار! -

انبوه  یننگاه سرگردون ب یهبه اتاقم رفتم. در کمدم رو باز کردم و  سریع 
 هام انداختم.لباس

 یهچند دست لباِس خنک برداشتم، بق یه. یبرم عروس خوامینم خب
 رو هم جمع کردم. هامیلوسا

 یِب که ترک  یز شوم یه اییقهدق یستدوش ب یهوارد حموم شدم. بعد از  سریع 
 .یشال و شلوار مشک   یهبا    یدم،زانو پوش  یتا باال  یش_کرم بود که بلندیزرشک 



بردم و رفتم تو آشپزخونه. خب اون موقع که نتونستم   یینرو طبقه پا  وسایلم
دل  ینکه. با ایمبردارم تو راه بخور چیزییهصبحونه بخورم، الاقل  یبه راحت 

 .یشهجناب ندارم، اما خودمم گشنم م یناز ا یخوش

گذاشتم داخل   یهآوردم نون و با ساالد الو یرونب ینتسبد از تو کاب هی سریع
 آماده گذاشتم. یشخوان،پ یسبد؛ سبد رو رو

 یعنیناشناسه!    ینمخدا ا  یبلند شد. برش داشتم. ا  یلمموبا  یموقع صدا  همون
 !یه؟ک  ینا

 جواب ندادم: یکردم؛ ول  یعالمت سوال رو سرم، اوک  یکل  با

 الو سالم...الو... . -

 گفتم:  یع سرگرد خودمونه سر  ینکها عه

 ین؟! بله...سالم خوبیدببخش یعنیها... -

 .زنمیبر سرم که سه م خاک

 !یمتا به شب نخورد یاینمنتظرم، زودتر ب یرونمن ب -

 قطع کرد. بعدم

تحمل  ینوا یا. حاال بذارهیاعصاب نم یعنیکرد!   یکار چ ین. ببیز پسِر چ عهعه
 کن!

 .شدمیهمسفر نم یآدم ینهمچ یهبا  وقتیچاگه مجبور نبودم ه واقعاا 

 ذهنم به سمت مامان و بابا خطور کرد. دفعهیک 



 یناالن منم مجبور به همچ افتاد،یاون اتفاق واسه مامان و بابا نم اگه
نبودم. سرمو تکون دادم و چمدونم رو با سبد برداشتم. کفش اسپرت   یمسافرت 

 رو بستم. یاطپام کردم و در ح یممشک

سبز  یشرتسو یهخوشگل شده بود.  ییشبرگردوندم. مات موندم. خدا سرمو
 یشرتشرنگ سواسپرت هم یهاو اونم مثل من کفش یمشک  ینبا ج یرهت

 یخاص یژ هاش زده بود و با پرستهم به چشم یدود ینک ع یهپاش بود. 
 شلوارش کرده بود به جلو زل زده بود: یبدستاش و تو ج

 د بانو؟!تموم ش -

خودم رو  یعزد. سر  یگشاد نگاهش کردم؛ برگشت و پوزخند یهاچشم با
 جمع و جور کردم و اخم کردم.

بشم، از دست  یاز دست خودم حرص کهیناز ا یشتر ! پسِر استغفراهلل. باوف
 شدم؛ با اون پوزخنداش! یمستر حرص ینا

 ینصندوق عقب ماش یچمدون رو گرفت و تو یبه طرفم و دسته اومد
 گذاشت.

 هم بهش ندادم. حقشه! یسالم یاز دستش حرص خوردم که حت  قدر این

! به طرف در عقب رفتم که دستم شینمیعقب م  یرمنخ  ینم؟جلو بش  یدبا  خدایا
 در عقب نخورده بود، قفل مرکز و زد. یرهبه دستگ

 ین. ایدزد. خود به خود جفت ابروهام باال پر  یشخندینگاش کردم که ن گیج
 چشه؟ یگهد



 باال داد و گفت: عینکشو

... .یستمن یتمن راننده شخص -  ! لطفاا

هام رو باز بست کردم او با ابروش جلو رو رو نشون داد. چندبار چشم بعدم
 که االن قرمز شده باشم.  زدمیحدس م یعنیخدا! 

با   تونمیسبد به دست رفتم و در جلو رو باز کردم. من چطور م  یحرف   هیچبی
 بسازم؟ یآدم ینهمچ

خدا! خودت کمکم کن آخر عاقبتم رو با  یندارم. ا یمکل و لجبازکل  حوصله
 بگذره! یر داره بخ یاخالق  یهآفتاب پرست، که هرلحظه  ینا

 یم،بود خوش یم،کنم. ]تو راه بود  یلتحل یهرفتارهاش رو تجز  تونمینم هیچ
 شدم[ یتپاراز یدِاهم ببخش. ِاهمیمسوار الک پشت بود

و فقط با اخم  زدیو حوصلم سر رفته بود. جناب که حرف نم یمجاده بود تو
فکرش  یصورتش کرده بود. انگار گاهیهدستشم تک یهبه جلو زل زده بود. 

 کنم؟!  یکار مشغول بود؛ خو من چ

بابا!   ینخوردم. ا  یچیافتاد که از صبح تا االن ه  یادم! چقدر گشنمه. تازه  هوف
! یرهکنم؟ به من چه، خودش واسه خودش لقمه بگ  یکار اگه من بخورم اونو چ

 یره؟واسه خودش لقمه بگ  یهام و بهم فشار دادم. آخه اون چطورمحکم چشم
 اون نخوره. خورمیخب من م

 یهتم و رو پاهام گذاشتم؛ در ظرف ساالد الوبود سبد رو برداش یهر بدبخت  به
 رو باز کردم.



به  یچش یر گرفتم گذاشتم تو دهنم. ز  یکلقمه خوشگل و ش یهخودم  واسه
 یگهبه من انداخت و دوباره به جلو زل زد. د نگاهییمن یهآراد نگاه کردم، 

 اخم نداشت.

کردم. واسه خودم درست کردم، اصالا اونم حساب ن یگهلقمه خوشگِل د یه
 حقشه چرا فقط بلده پوزخند بزنه منو حرص بده؟!

و تو دهن خودش  یداز دستم قاپ دفعهیک دهنم بردم که  یکرو نزد لقمه
 گذاشت.

 کرد.  یدنشروع به خند یبلند یگشاد نگاهش کردم. با صدا  یهاچشم با

 پلک بزنم. تونستمیکه کالا انگار خشک شده بودم، فقط م  منم

 ست؟!کارات بامزه  قدر ینا: دختر تو چرا آراد

 مـن؟! -

قاه نگاهش کردم که دوباره شروع کرد به قاه  یاالن منو مسخره کرد؟ حرص  این
 با اخم گفتم: ینه. دست به سیدنخند

 کار من خنده داشت؟!  یاالن کجا -

 حرص خوردنت باحاله. -

 شده گفتم: یز ر یهاچشم با

 آره؟ یشم؟من حرص بخورم باحال م -



هم سرش   ییرشو تکون داد. استغفراهلل خودش کرم داره ها! اگه باللبخند س  با
 حقشه! یادب

درست کردم. اگه من به تو   یچساندو  یهجوابشو بدم واسه خودم    ینکها  بدون
 دادم! 

رو هم خوردم.   اییگهرو تو دهنم گذاشتم، خوردم. لقمه د  یچملقمه از ساندو  یه
با تعجب نگاهش  یستادگوشه ا یه یدمد دفعهیهاونم اصالا نگاه نکردم. 

نونم برداشت، با لبخند  یهرو برداشت،  یهتمام ظرف الو یدمکه د  کردمیم
 رو هم رو پام گذاشت.  یهالو  یهو ظرف خال یختنونش ر  یرو رو  یهالو  یهمه

 !ابروهاشو باال انداخت شروع کرد به خوردن خبیث

نگاه به اون آفتاب پرست  یه ی،نگاه به ظرف خال یه یونگر  یهاچشم با
 دوباره راه افتاد: خوردیرو م یهانداختم. داشت تمام الو

 !ی؟همشو خورد یعنی -

 !یبخور خواستیینبود که تو هم م یادم یدعه ببخش -

 لبخند زد. یه

 !مونه؟ینم یادتون وقتیچشما ه -

 .مونهینم یادم یچیمواقع ه ینبله من در ا -

 باشه. یتونبله کامالا معلومه! بهتِر حواستون به رانندگ -

 .یدبنده نباش یشما نگران رانندگ  -



 .یممن نگران حال خودمم که هر لحظه ممکنه تصادف کن -

 من حرف نداره. یههه! رانندگ -

 !یاوه! چه اعتماد به سقف  -

 باهاش با احترام برخورد کرد. یومدهغولتشن ن ینبه ا انگاری

 بله حرفم رد خور نداره! -

 ماشاءاهلل! -

 بله ماشاءاهلل هم داره. ممکنه چشم بخورم! -

. هم خندم گرفته بود هم از دست کارهاش ینکردم به سمت پنجره ماش  رومو
 کرد:  یآهنگ پل یه یگمنم یزیچ یدشده بودم. اونم که د یحرص

 واسه خودم خوامتینار توام تو رو مو ک ی"کنار من

 یدنتو شدم که همه فهم یگیر پ جورییه

 باحاله ینمونرواله چقدر حس ب یچ همه یشمیکه پ  تو

 یدمنم یادن یهتو رو به  یگهد نه

 من یتمپا یمن، هرجا بر  یتمپا ینمبش ییدوتا خوایمی

 من تو لب تر کن یتمپا ینیو بچ شمال

 من یتمپا یمن، هرجا بر  میتپا ینیمبش ییدوتا خوایمی

 من عاشقتم خب" یتمپا ینیبچ شمالو



نگاه بهش کردم که رو فرمون ضرب گرفته   یه.  یدهها گوش مبابا! چه آهنگ   نه
 :خوندیلب با آهنگ م یر بود ز

 کنهیآدم خودشو گم م کنییکه نگاه م  ینجوری"ا

 من چم شده یدمتکه د  یاز روز دونمنمی

 تو یپس ند یدلو ببر  تونییکه م  ییتو فقط

 یدلم چقدرم خوش اومد ینهتو شاه نش اومدی

 من یتمپا یمن هرجا بر  یتمپا ینیمبش ییدوتا خوایمی

 من تو لب تر کن یتمپا ینیبچ شمالو

 من یتمپا ینیمبش ییدوتا خوایمی

 من یتمپا یجا بر  هر 

 من عاشقتم خب" یتمپا ینیبچ شمالو

 من( یتم_پایا)آصف آر

هم   یمنم رو  یهاچشم  شد،یجور که آهنگ خونده مگرفته بود. همون  خوابم
 اومد... .

*** 

 آراد

 الو؟ سالم بابا. -



 پسرم؟! ی: سالم چطوربابا

 چطوره؟ یاناآر ین؟ممنون. شما و مامان چطور -

 آراد؟ ییهمه خوبن. امروز کجا -

 افتاده؟ یبابا، اتفاق  شدهیچ  -

به ما  یسر  یهاما تو  گذرهیاالن چند ماه از اومدنت م یاتفاق که نه ول -
 .زنیینم

 خب؟ -

 خونه، خدانگهدار! یایم. منتظرتم بآراد االن خونه -

 یرو قطع کردم، به مقصد خونه حرکت کردم. دکمه یو گوش یدمکش  پوفی
 باز شد و وارد خونه شدم. یکیت یرو فشردم؛ در با صدا یفونآ 

 بودن، سالم دادم و وارد خونه شدم. یستادهو مامان دم در ا بابا

 پسرم؟ ی: خوب مامان

 منم خوبم! ینشما خوب باش -

 آخه؟ اییچه خوب  ی: ه مامان

 کرد.  یشتر ب یموحرف مامان نگران این

 افتاده؟ یمامان اتفاق  -

 بابا گفت: دفعهاین



 یدی؟لفت مموضوع ازدواجت با دختر عموت رو  یدار قدر ینآراد چرا ا -

 کنم که دست از سرم بردارن:  یکار شروع شد. آخه من چ باز 

 !یتبرم مأمور یدبابا من که بهتون گفتم با -

 دارم! یتکه مأمور  یار روزه! پس بهانه ن یهمراسم عقد  دونییآراد خودتم م -

با پسِر خودش بکنه. رو به بابام با  ینکاروپدر ا یهکه   کردمیفکرشو نم واقعا
 م:گفت  یتجد

 !گیرهیازدواج سر نم ینکه ا  یدبدون ینوبابا بهتره ا -

 :یدمبابا رو شن یحرکت کردم که صدا یطرف در ورود به

! حاال یبر  یشههم یبرا یدبا یاگه رفت  ذاری،ینم یرونخونه ب ینپاتو از ا -
 !یازدواج کرده باش یدابا ت یدبا ی،انتخاب با خودته؛ اگه برگشت  یگهد

بود. بعد از  یتو خال یدتهد یهواسه من  یبود ول یحرف بابا جد ینا ینکها با
من بازم   یمکث دوباره به طرف در رفتم. آره! طرد شدم از طرف پدرم ول  یکم
 بکنه. یرونماگه ب ی! حت یدااما بدون ت یامم

بار حرف زور  یر ز تونستمیدم نزدم. نم یول یدممادرم رو شن ییهگر   صدای
 .برم

 که بود، تلخ بود!  یهرچ  یبود! ول یبود! ناحق  یدبود! نامر  حقارت

جمع کردم، سوار  یلمووسا ینکهزدم. بعد از ا یرونافکار در هم از خونه ب با
 دنبال آروشا! رفتمیم یدشدم. با ینماش



 شد واسم؟ آروشا؟ هه مغزم تاب برداشته! یلحظه از حرفم هنگ کردم. ک  یه

 ش بود گرفتم.که تو پرونده  شمارشو

دختر سر و کله بزنم؟ سرهنگ به  یهکه آخه من چطور با    کردمیفکر م  ینا  به
رو داده؛ اونم چه  یتمسئول ینکه نسبت به من داشته ا یخاطر اعتماد

 !یتیمسئول

 برداشت، صدامو صاف کردم: انگار 

 الو سالم...الو... . -

 به گوشم خورد: یازدههل  یصدا یه دفعهیه زنه؟یحرف نم چرا

 ین؟! بله، سالم خوبیدببخش یعنیها!  -

مادمازلم   ینکه گرفتم نگاه کردم. من که درست گرفتم. ا  یاتعجب به شماره  با
 .زنهیکه سه م

 باشه گفتم: یجد کردمیم یکه سع  ییگرفته بود، با صدا  مخنده

 !یمتا به شب نخورد یامنتظرم. زودتر ب یرونمن ب -

لبخند رو  یهبود.  بینییشقابل پ یر مادمازل غ ینا یردم. کارهاقطع ک بعدم
 لبام اومد.

 یمشد  یسفر   یحرص خوردن مادمازل بود؛ راه   یجشکل کردن که نتاز کل  بعد
 !یشهکه آخرش مشخص نبود به کجا ختم م

 شد. یر اتفاقات چند وقت اخ یر درگ ذهنم



وقتا  یتعجب بود. گاه  یواسم جا یده،رو نفهم یشهنوز خوده واقع یعنی
طرف، بابا و عمو  یهمشکالت  ینست! املکه یهکه اون واقعاا   کردمیشک م

 هم ول کنم نبودن.

پاهاش گذاشت. شروع کرد به  یظرفو رو یهبهش نگاه کردم که  یچشم زیر 
 !ستیهالو یدمبود فهم یچیدهپ ینکه تو ماش  ییخوردن. از بو

فکر   یهنکرد! با    یم. اصالا تعارفخوردیم  جور نیپررو بود؛ داشت هم  ین! چقد اِااِ 
دوباره به دهنش ببره رو از دستش  خواستیکه م یالقمه یع سر  یطانیش

 و تو دهن خودم گذاشتم. یدمقاپ

شروع  یبلند یلحظه کنترلمو از دست دادم و با صدا یهبهش افتاد،  نگاهم
 .یدنکردم به خند

رد. کامالا معلوم بود داره حرص نگام کرد و دوباره شروع به خوردن ک منگ 
 !یگهنم یزیاما چ خورهیم

 تر گرفت.لقمه بزرگ یه بار ینسر برگردوند ا دوباره

کل کردن کل ی! حت شدیتر مبامزه خوردیحرص م یکه وقت  کنمیم اعتراف
 !یرینهباهاش ش

. آروشا که خواب بود؛ سرشو به طرف من برگردوند یمبود  یالو  هاییک نزد  دیگه
 شده اما خواب بود. یدار فکر کردم ب

 یدبا یگه. دیدیمرس یالدادم، باالخره بعد از چند ساعت به و یرو تکون  گردنم
 بشه. صداش زدم:  یدار ب



 آروشا؟ آروشـا؟ -

چند وقت  یستگرفتم که اسمشو صدا کنم. به هر حال معلوم ن  یمتصم دیگه
 !یماهمخونه

 دختر! یه  -

و منگ به دوطرفش  یجآروم چشماشو باز کرد. گخورد آروم یتکون  یه دیدم
 نگاه کرد.

*** 

 آروشا

 خشک گفت: یلیکه خ  کردمیو منگ اطرافم رو نگاه م یجگ  داشتم

 .یدیمرس -

انداخت و در  یدوجناب. کل یک شدم، رفتم نزد یادهپ ینو از ماش یدمکش  پوفی
 به طرف من گرفت و گفت: یدورو هل داد. کل یاطح

 .یاطتو ح یارمرو ب ینتو برو داخل تا منم ماش -

 شدم. یاطرو تکون دادم و وارد ح سرم

بود. بعد چند  جوریینطبقه؛ البته ظاهر خونه که ا یه یساده یخونه یه
 کردم.  یدادر خونه رو پ یدباالخره کل یقهدق

 .یارنجناب دارن چمدونا رو م  یدمباز کردم. پشت سرم رو نگاه کردم که د  درو



ها رو باز کردم. چمدونم از اتاق  یکیدست رفتم در    خونه شدم. چمدون به  وارد
و خودم رو  یدمکش  یازهخم یهگوشه ول کردم و به طرف تخت رفتم،   یهرو 

 تخت پرت کردم.

 :اومدیداشت به طرفم م یابونب یهپوش وسط  یاهد سمر  یهمرد!  یه

 از آن توست! یقتحق ینا نامیراا»

 یخواه  یادیراه دوستان ز ینشد؛ تو در ا ینوعانت خواه باعث نجات هم تو
 داشت.

 !یدوستانت را بشناس توانییتالش خودت م با

 کن ملکه!  تالش

قلب توست، حال  یهها در گوشکه سال  یکن. راز  یدا! خودت را پیرانام ملکه
است. خودت را تو آشکار شده  یاکنون برابه جوانه شده! آن راز هم یلتبد

 کن!  یداپ

 !«یراملکه نام بدرود

. بردمیبه سر م  یداری. انگار تو خواب و بدادمیتکون م  ینمدام به طرف  سرمو
لرزونم   یهاعرق بود. با دست  یسهام خودکار باز شد. کِل بدنم خ! چشمیهـ
 .یدمتمو رو تاژ تخت گذاشتم و خودمو باال کشدس

 یخواب  یچدستمو به سرم گرفتم. ه یده؟م اییچه معن یه؟خوابا چ ینا معنی
 !یستن معنییب 



هام رژه رفت. اون جلو چشم یلمصحنه مثل ف یهرو دوباره بستم.  هامچشم
 .خوردمیمرد بهم حمله کرد و من! مـن! داشتم خونشو م یهشب 

 یهمن  کهین! باورش برام سخته؛ ای؟چ  یعنیو فوراا باز کردم.  هامچشم
 آشام باشم.خون

آن به  یهممکنه امکان داشته باشه،  یامکان نداره. ول ین! خنده داره اهه
 آشام باشم.خون یهزدم که ممکنه من  یبخودم نه

افکار بلند شدم به طرفه  ینفرار از ا ی. برایدمعرق کردم کش به صورت دستی
 اتاقم رفتم. یتو یپنجره قد

جنگل پشت به   یول  یمدور بود  یابود. از در  یبکر   یعتروم زل زدم. طببهرو  به
 .افتادیم یالو

! چشم از پنجره کردیشب، وحشت رو دوبرابر م یکیتار یجنگل که تو یه
برداشتم و به طرف حمام داخل اتاق رفتم.  یدست لباس راحت  یهگرفتم و 

 برم. یرونب یستمخوبه الاقل واسه حمام کردن مجبور ن

 .یدمکش  یرونو در حمام و بستم شونه رو از چمدون ب یدمپوش هامولباس

. با درخشیدیم یشتر ب یشهشونه کردن موهام شدم. موهام از هم مشغول
 .خوردیروشن م ییااما حاال به قهوه یزد،م یقبالا موهام به مشک  کهینا

 ینهتو آ   یرمنگاه کردم. تصو  ینهبود، کلمو خاروندمو به خودم تو آ   یبعج  واسم
 !جوریه؟ینبابا چرا ا یمات بود. ا



 ینهآ   یک بود. رفتم نزد  جوریینهامو باز و بسته کردم اما بازم همچشم  چندبار 
 یست؟ن یزینبود پس چرا چ یزیچ یدم،دستمو روش کش

 .یدماومدم و تو هال و سرک کش یرون! شالمو سر کردم. از اتاق بهوف

 . به من چه! اصالا بهتر!یستانگار ن خب

نگاه  یهو باز کردم  یخچالطرف آشپزخونه حرکت کردم. چقدر گشنمه! در  به
ز کردم، رو با  یز بود. در فر   یضرور  یزهایانداختم. خب چ  یخچال  یاز سر تا پا
 .خواستمیکه آماده باشه رو م  چیزییه یباا من تقر  یبود ول یز چخب همه

افتاد. با لبخند برشون  یتسلور سرمو کردم که چشمم به شنو اون ور ینا یکم
 یزیونتلو یداد و رفت جلو یسالم یه یین،جناب اومدن پا یدمداشتم که د

 نشست. جواب سالمشو دادم.

آرونا تنگ شده بود اما چه  یسرش تو الک خودش بود. دلم برا یهر کس کالا 
هاش کمتر شده بود؛ انگار اونم زنگ زدن یانازش نداشتم. آر یکنم که خبر 

 بود. یر درگ

ها رو سرخ کردم. گوجه  هایتسلچطور شن  یدمافکارم بودم که نفهم  یر درگ  اونقدر 
 .یدمچ یز کردم و سر م  یز ر یارو هم حلقه

اصالا انتظار  صداش بزنم که خودش برگشت طرفم یتو هال، موندم چ  رفتم
سنگر خودم رو حفظ  یدستپاچه شدم ول یحرکت و ازش نداشتم. کم ینا

 کردم:

 شام حاضره! -



وارد آشپزخونه شدم اونم پشت بند حرفم اومد  اییگهحرف د یچه بدون
 آفتاب پرست! یهپسر  یشنشست. ا یز پشت م

و  یدمرو عقب کش یصندل حرفی. منم ب دارهیبرم یرنگ  یه یقهبه دق دم
 ینآفتاب پرست رو نداشتم بنابرا ینبه دو با ا یکینشستم. اصال حوصله 

 سکوت شامم رو بخورم. یدادم تو یحترج

م اشتهام کور برسم. با فکر کردن به خانواده ینجابه ا کردمیفکر نم وقتهیچ
 ی. بلند شدم تا ظرف غذام رو تورفتینم ییناز گلوم پا یزیچ یگهشد؛ د

 هایک با همون ظرف غذا با مخ رفتم تو سرام  شدیچ   دونمیبذارم که نم  ینک س
هامو درد چشم  ز دستم حس کردم، ا  یرو تو  یگفتم. سوزش بد  یو »آخ« بلند

 رو کنارم حس کردم. یبسته بودم که حضور کس

 یعدست چپم بود، ما ی. دستم رویستن اییگهجز آراد کس د دونستممی
هام هامو باز کردم. چشمچشم  یشده بود. آروم ال  یدستم جار  یرو رو  یظیغل
 هاش بود، شد.چشم  یناز ا  یجزئ   یمکه نگران  یخوش رنگ   یآب   یهاچشم  یخم

 :یدپرس ینگران  با

 حالت خوبه؟! -

تا االن درد شد به طرف دستم که  یدهنگاه بهش کردم، نگاهم کش یه صدابی
 .کردیم

 یخون  ِی هااز زخم نبود، فقط لباس یاثر یچتعجب به دستم نگاه کردم ه با
 .یدهدستم صدمه د دادیبود که نشون م



اما مغزم  کردیصدام م داد،یبازوهامو تو دستش گرفته بود و تکونم م آراد
 آراد رو نداشت. یهاحرف یلو تحل یهاجازه تجز 

 !«کنهیم یداآشاما زخمشون به سرعت بهبود پ»خون یچیدصدا تو سرم پ یه

 یگهد  کهینقرار گرفتم، بدون ا  یشوک بد  ی. تویدقطره اشک از چشمم چک  یه
 .ییدمبه اشکام اجازه بارش بدم از جام بلند شدم به طرف اتاقم دو

باتالق  یتو یشتر ش بباتالق بود که هر لحظه یمثل راه رفتن تو یمزندگ انگار 
 .افتادمیم یر گ

 :یدمنگران آراد رو شن یآخر صدا لحظه

 آروشـا! -

تخت افتادم   یینبهش ندادم. پا  یحرف   یچسرعت وارد اتاقم شدم و اجازه ه  به
 زانوهامو بغل گرفتم سرم و رو زانوهام گذاشتم.

ذهنم داشتم  ی. توگذشتیم یر بستم. افکارم حول اتفاقات اخ هاموچشم
 !شدینم یداپ یچیکه بتونه منو متقاعد کنه، اما ه  گشتمیم یلیدل یهدنبال 

 آدم رو خورده بودم اما چطور ممکنه؟!  یهداشت؛ من واقعا خوِن    یقتحق  پس

 بشم! یلتبد یونیح ینهمچ یهممکنه من به  چطور 

 یه؟چ یلشم سر خورد. واقعا دلگونه  یرو اختیار یب  اشکام

بودن.   جوابیسواالت تو ذهنم بود که ب   یلیباز کردم، خ  حالییبا ب   هاموچشم
 اتفاق رو نداره. همهینا یشذهنم گنجا



مطمئنم  دونهیم یزهاییچ یهجرقه تو ذهنم زد. آراد! آره آراد! اون  یه
 امکان نداره که ندونه! دونه؛یم

 تر شده بود. بلند شدم و در به پنجره زل زدم. افکارم آروم  هدفیب   یقهدق  چند
فقط درخت بود که  یدم،ور رو سرک کشو اون ور ینا یکمپنجره رو باز کردم. 

 .شدیم یدهد

 جنگل! ینبهتر از ا ینباشه و چ  یبرم که کس ییجا یه خواستیم دلم

 زدم. یتلخ  لبخند

کردم و پا به جنگل مخوف و ترسناک گذاشتم. واسم   یزوناز پنجره آو خودمو
مکنه اون آفتاب پرستم مواخذه بشه و اما م یمشقمهم نبود که به خاطر کله

 نداشت! یبه من ربط  ینا

از ترس   بودیم  اییگههر وقت د  یدبه درخت زدم. شا  یهبستم و تک  هاموچشم
که خودم   ینداره وقت  اییترس واسم معن یگهاما حاال د لرزیدمیبه خودم م

 بدترم! یوونیاز هر ح

پنجره کنار درخت  یینپا یبا. سرمو تکون دادم. تقر اومدیخودم بدم م از 
 یارماون آفتاب پرست درب یسر از کارها خواستیبودم. دلم م یستادها

 شده بودم به شدت! کنجکاو

. پشت دادیشب رو نشون م یمو ن یازدهشدم. ساعت  یرهخ یمساعت مچ به
 .کردیم یر س یگهد ییبودم اما ذهنم جا یستادهوا یوار به د



 هاییلمف یشهشدم، با لبخند به ماه کامل نگاه کردم. هم یرهآسمون خ به
 بود. هاینهماه کامل و گرگ یرشکه نظ  کردم،ینگاه م یلیتخ

 گفتیها مآشامدرمورد خون یمیاکه ک ییهابه چرت و پرت همیشه
 یدم؛ کش  یوجود دارن. آه  یموجودات  یناما خبر نداشتم که همچ خندیدمیم
 !دم؟یجا رس ینکه به ا  شدیچ 

ها بوته  یالرو از البه  یزیخش چخش  یماه نشستم. صدا  ییهسا  یر ز  جاهمون
از  یزی. کنجکاو شدم. بلند شدم به طرف صدا رفتم که حس کردم چیدمشن

 رو گرفتم!  یفاون موجود نح  یکنار پام رد شد، با سرعت به طرفش رفتم و گلو

 یشدم. ام چ  یرهدستم خ یتو یزهم یزهابرو باال آمده به موجود ر با
 کشش خاتمه بدم.  ینبه ا بارمیک  شدیم ی...چ شدیم

 پرت کردم. یخرگوش رو به طرف  جونیدور لبمو پاک کردم و جسم ب  خون

 دوباره بهم القا شد. یکردم جون   احساس

که راه   دونستمیم ینوکنم. ا  یینخودم تع یبرا یاگرفتم که محدوده  تصمیم
 ِی ! هنوزم معنیهبودم جکسون ک یدهمن هنوز ادامه داره. من هنوز نفهم

 هامو درک نکرده بودم.خواب

. از اومدیم یالداشت به پشت و یکیانگار  یدم؛شن یگهد یصدا یه یجیگ  با
 .یدمپشت درخت سرک کش

 همون آفتاب پرسته! ینکها اِ 



و االن دنبالم  یستمکه تو اتاق ن  دهیرفت؛ نکنه فهم یبه طرفه جنگل م داشت
 !گردهیم

انداختم؛ ساعت  یمنگاه دوباره به ساعت مچ یهزمان دنبالش رفتم، هم به
کوه بزرگ رفت. مسلماا  یه یک. نزددادیرو نشون م یقهدوازده و هفت دق

تخته سنگ بزرگ  یهبه اطرافم نگاه کردم که  گشت؛یکوه نم  یدنبال من رو
 کردم.  یداپ

 یرونگوشه تخته سنگ ب  یهاز    یسرمو کم  یدم،پشت تخته سنگ خز   آرومآروم
 روم نشستم.روبه یفضا یآوردم و به تماشا

زور قورت دادم، هام به شدت گشاد شده بود! آِب دهنمو به بسم اهلل چشم یا
 روم شده بود.روبه یهام به شدت کند شده بود. قفل صحنهنفس

شده  یلتر از گرگ بود تبدش بزرگبزرگ که جثه یوونح یک به  یلتبد آراد
 کنم.  یدبا یکار چ دونستمیخوردم. نم یز بود. پشِت تخته سنگ ل

 شده بود. یشتر مونده بودم که سر و صداها ب حرکتیب  یقهچند دق دونمنمی

 .یدمرو در کنار هم د یادیز یهاآوردم که گرگ یرونبه ب یکم  سرمو

آروم از پشت تخته سنگ . آرومآوردیرو به لرزه درم  یتن هر کس  هاشونزوزه
 خونه انداختم. یسر و صدا خودم رو تو یناومدم، بدون کمتر  یرونب

 اما به سرعت نور خودمو به خونه رسوندم. زدمینفس منفس هنوزم

 یزاییچ ینبه همچاز سرعتم تعجب کرده بودم اما وقت فکر کردن  خودمم
 .یدمکش  یقینبود. نفِس عم



گوگل دنبال صفحه مورد   یدرآوردم و تو یموبه طرف اتاقم رفتم، گوش سریع
 «هاینهگرگ  یدرباره یز چکردم. »همه  یداشکه باالخره پ  گشتمینظرم م

 آنکه با اخالص حتی»

 دعا، خواندیدل شب م در 

 هنگام که در بدر کامل آن

 مبدل شود. یبه جانور تواندیماه، م است

 نما!گرگ  یانسان  به

گردش   یها براشب یباترینز درخشد،یكه ماه كامل در آسمان م  هاییشب
 یهاشب تا دمدمه یمهتاب از ابتدا یق. نور رقرودیبه شمار م یعتدر طب

 یعتمتفاوت با طب یهاو منظره كندیها را روشن مها و كوهبامداد، دشت
 .گشایدیچشمانمان م یشاطرافمان را پ یآشنا

شما   ینهگرگ  یكو از آن بدتر،    یردشما را گاز بگ  یژهو  یگرگ   یخاص  یطدر شرا  اگر 
 یشب یننه چندان راحت و پر از درد، در اول یادوره یپس از ط  یرد،را گاز بگ

 شود؛یم شما آغاز  ییر مراحل تغ درخشد،یكه ماه كامل در آسمان م

 كند،یصورتتان به سرعت مو رشد م یرو ریزد،یشما به هم م یاسكلت  بافت
. كندیم ییر و چشمانتان هم تغ شودیدار مبلند و صورتتان پوزه یتانهاناخن

 .شویدیم یلتبد یار تمام ع یبه گرگ  یقهدر واقع پس از چند دق

 را كشت؟ ینهگرگ  یك یدبا چگونه



آراسته و  یكه ظاهر   آیندیبه شمار م هاینهگرگ  یدشمنان اصل هاآشامخون
 و جذاب دارند. ینمت یرفتار

جدا كردن   یاها و  به قلب آن یانقره  یاگلوله  یككشتن آنها، شل  یراه برا  تنها
 سرشان از بدن است.«

ها تموم شدن مطلب سرمو باال آوردم، به فکر فرو رفتم. نوشته بود »خوناشام  با
 !«روندیبه شمار م هاینهگرگ  یاصلدشمنان 

 برسونه؟ یبممکنه آراد هم به من آس یعنی

 !یشمدشمنش محسوب م ینتر االن بزرگ من

 !یفته؟داره م یمن چه اتفاق  یخدا ی! وااما

. با تعجب یچیدسالن پ یتو یراه رفتن کس یصبح بود که صدا هاینزدیک 
 آروم رفتم پشت در.آروم

 فرو رفته بود.  یکیتار  یدر نگاه کردم. قامت آراد تو  یدرو باز کردم و از ال  آروم

 یفتهب یهر اتفاق  ینکهشده بود، قبل از ا یرهمبل نشسته بود و به جلو خ روی
 یدهام به سقف سف. چشمیدمتخت خواب  یدر اتاق رو آروم بستم و طاق باز رو

 شد. یدهکش

. سرمو بودیرنگ م  یک  یدسقف سف  ینکه باطن آدما هم مثل هم  شدیم  چی
 فکر کنم. یزیبه چ خواستمینم یگههامو محکم بستم. دپتو بردم و چشم یر ز

*** 



هام خودکار باز شد. اه دوباره صبح به داخل اتاق چشم یدتابش نور خورش با
 یینز تخت پاا ینداشت. با کرخت  اییدهفا یتو تخت موندم ول یشد. کم
 اومدم.

باال  یاکجا رفته! شونه  یست؛ معلوم نازش نبود یاومدم. خبر  یروناتاق ب از 
 انداختم و وارد آشپزخونه شدم.

! داشت قشنگ بدون من صبحانه ینجاستا  کهینطرف صورتم جمع شد. ا  یه
 .خوردیم

. تعللمو یاوردسرشم باال ن یبلد بود اما االن حت  یمتعارف یهقبالا  ینمبب وایستا
 سرشو بلند کرد. یدد

 .ینبش یاب یستادی؟چرا اونجا وا -

رو   یمکث صندل  یمرد در نقاب آراد بود، با کم  یهبود. انگار    جورییه  نگاهش
 و نشستم. یدمعقب کش

 .خوردیروش بود داشت معسل روبه ظرف

که من باهاش بودم  ییقابل هضم شده بود. تا جا یر آراد برام غ کارهای
 خوره؟یم یی! چرا االن داره چاکردیخودشو با قهوه خفه م یشههم

 دوست داره! ییمچا ید! شایدیواکنش نشون م یز چآروشا! چرا به همه هوف

آراد  ینا کردمیچرت و پرتا آزاد شم. چرا حس م ینتکون دادم تا از ا سرمو
 کجا بوده!  یشبکه ازش بپرسم د  شدیباعث م یحس یه یست؟اون آراد ن



کار ممکنه خودتو لو بده. در جدال جنگ با   یننه ا گفتیم یگهحس د یه اما
 دو حس بودم که زبونم باز شد: ینا

 ی؟کجا بود  یشبد -

و رو  یکارا هم بلد بود ینابروشو نامحسوس باال برد. عجب! تو از ا یک 
 کردی؟ینم

 !یباش که خواب  کردمیفکر م -

دست پاچه شده بودم  ینکهت! با ابه تمام نقشه یگند زد  یعنیآروشا  اوهاوه
 خونسرد گرفتم و جواب دادم: مویافهاما ق

اومدم شما   یروناز اتاقم که ب  یدمدرو شن  یداخل صدا  یاومد  یآره خب! وقت   -
 .یدمرو د

 تر بود ها!بلند شد. قبالا با ادب یز گفت و از کنار م  «ی»آهان  یه

بودم اما حاال   یدهند  ییر تغ  همهینا  وقتیچشده بود. ه  یز شک برانگ  رفتارهاش
 .بینمیم

گرفتم  یمحرصم داد، تصم یلیرفتارش خ ینمستر با ا ینکه ا ییجااون از 
 .یرمحالشو بگ ذرهیه

 یعنی؟هست  یست،که بد ن  یریگحال ذرهیه

 یکبه سرم زد. بساط  یطانیفکر ش یک ضرب گرفتم که  یز م یانگشتام رو با
 خوب رو راه انداختم. یقورمه سبز 



 یرو بهش اضافه کردم؛ همه  یهام قشنگ سرخ شدن، سبز گوشت  ینکهاز ا  بعد
 رو به قورمم اضافه کردم ِاال نمک! جاتیهادو

 یبامروز که عج  یارو هم خورد،   میهرو که تمام الو  یاون روز  یهتالف  یحت   هه
 .یارمشده بود، سرش درم یبغر 

آشام داره خون یک هست که با  ایینهسوال شده بود آراد چطور گرگ واسم
 برسونه! یبیبهم آس ینکهبدون ا کنه،یم یزندگ 

 یدببرتت! با ینآروشا؟ ممکنه که دنبال فرصت خوب بگرده تا از ب یگیم چی
 .کردمیم یفکر  یه

جز  کردم،یم یکار چ یدرافم رو فرا گرفته بود. االن بااط یمنف  یاالتخ دوباره
 یرونافکار ب ینتا از ا یدمکش  یقنفس عم یه ساختم؟یبا مشکالت م ینکها
 .یامب

به غذام دادم، نمک غذامو به شدت کم کرده بودم. داخل کشوها نگاه   حواسمو
 کردم.  یداکردم که قرص اسهال رو پ

 ییدستشو  یتو  یدفلک امروز تا شب رو بااز تفکراتم خندم گرفته بود. ط  خودم
 بگذرونه!

 یهبا  یختم،که بود و له کردم و داخل نمکدون ر  یاهر چندتا بسته قشنگ 
 .یختمقاشق کوچولو نمکم داخلش ر

 .یدمشم، اول رفتم داخل هال که نددوم نقشه  یبرم سراغ مرحله  ینکهاز ا  قبل



پارچ آب آوردم وسط گذاشتم،   یهراحت رفتم دوباره داخل آشپزخونه    یالخ  با
قلپ ازش خوردم.   یهقشنگ هم زدم    یختمکه جا داشت شکر ر  ییتا جا  یباتقر 
 بود. یریناوه چقد شاوه

شده بود، داخل کمد گذاشتم. دوباره رفتم سراغ ظرف  یشکر رو که خال ظرف
 یکه متوجه  زدمیآروم هم م. آرومیختمها رو توش رنمک  یها، همهنمک 

 نشه. یزیچ

مونده بود رو سر جاش برگردوندم.  یش باق ها رو هم که فقط تهنمک  ظرف
هم توش   یخچندتا    یشتر،ب  یباییز  ینداشتم. فقط برا  یدنشوجرأت چش  یگهد
 گذاشتم.  یخچالنداختم و داخل ا

 یعنی  ینهام باال اومده بود و اروغن قورمه  یباا راه افتاده بود. تقر   یی! چه بوام
 ست!م آمادهقورمه ینکها

گذاشتم،   ینتکاب  یرو هم تو  یتقلب  یهانمک   یدم،رو چ  یز م  یاقو اشت  یقهسل  با
 .یدمچ یز م یکرده بودم رو  یموشو پر از آبلکه سس  ییپارچ آب و ساالدها

 بگم![ ینبه نبوغ تو آفر  یدبه! آروشا من بابه! به]به

آشپزخونه، خودش وارد آشپزخونه شد. به روش لبخند  یتو یسرو صداها با
نشست. منم بعد از  یصندل یزدم که اونم جوابه لبخندمو داد و رو یخوشگل

 برنج نشستم. یسگذاشتن د

چه  دونیینم یبعدم جلوم گرفت. اله یخت؛بشقاب برداشت و برنج ر یه
 !یادقراره سرت ب ییبال



اول رو که تو   یگفتم، خودشم دست به کار شد. لقمه  یلب  یر ز  یلبخند تشکر   با
خودمو به اون  یقورتش دادم الک  ینکهبعد از ا ییدمشجو یکمدهنم گذاشتم 

 راه زدم:

 !نمکهیچقد ب  یوا -

 کم نمک بهتر از پر نمکه.  یاره غذااشکال ند -

 :شدمیکه بلند م  طور همون

 آره موافقم! -

 ای دفعهیهکردم که    یمدرجه درشتش تنظ  یرو  یقاا رو وسط گذاشتم دق  نمکدون
نمک  یشتر ب شدیکه نمک داخلش کم بود، مجبور م  ییو از اونجا یزهبر  یادز

 !یزهبر 

 بار یک بلکه    یختر  یادم نمک زطور که گفتهمون  زدم،یدلم داشتم قهقهه م  تو
 نه چندبار!

. خوردمیم یگهد یگوشه  یک بعد از  زدمیگوشه از غذام نمک م  یه یالک  منم
ازم دور شد؛  یدببخش یهجا شد با جابه یشرو صندل یکم یقهبعد از چند دق

 شد. ییوارد دستشو یعسر 

ظرف ساالد  دفعهیندوباره برگشت سر جاش نشست که ا یقهاز چند دق بعد
 گرش بودم.نظاره یینطور سر پامنم همون یخترو برداشت واسه خودش ر

اول رو کامل نخورده بود که به سرفه افتاد، لبم رو به شدت گاز گرفته  یلقمه
 که نخندم. هول زده بلند شدم گفتم:



 شد؟یچ  یوا -

ر تند بودن که طفلک قد. اونیختمد، نمک، فلفل رآب قن  یوانل  یهاز پارچ    سریع 
مثل  دفعهینکالا خوردش تازه به خودش اومد. ا  یکامل خورد. وقت   یوانول یه

 !ییگفت پرواز کرد تو دستشو  یشهقبل نبود؛ م یدفعه

 هام دراومده بود.اشک  یاداز خنده ز وایی

اشتم دستشو بلند به عقب برند  یبه طرفم پا تند کرد، از جام قدم  یتعصبان  با
 هاش زل زدم.کرد خودخواه تو چشم

برد. فوراا از آشپزخونه خارج شد. حقش بود؛ از کارم  ییندستشو پا کالفه
 کنم.  یکه بخوام برم عذرخواه   یبودم اما نه در حد یمونپش

چونم   یر رو ز  تختم نشستم. مشتم  یو رو  و به سمت اتاقم رفتم یدمکش  پوفی
 داخل چال لپم فرو کردم! و انگشتم یک و  گرفتم

. آروشا گرفتمیرو مژست  ینا شدمیم یمونپش یزیمدلم بود. اگر از چ کالا 
 حرفاست؟ یناالن وقت ا

! پس چرا االن یهست که خودت کرد  یگوشه کز کردم. آروشا کار  یه  حرفبی
 ی؟غمبرک زد

*** 

 یکه هنوز اقا کردیزد مبهم گوش ییدر دستشو ی. صدایدمکش ایخمیازه
 بالست! ینا یر آفتاب پرست درگ



لبخند گله گشاد مهمون لبام شد. از ظهر که اون بال  یه یریدرگ همهینا بین
 .یمبا هم نداشت یبرخورد یچه یگهسرش دراومد، د

دلم  ذرهیهغذام رو خوردم.  یراحت ادامه یالشام نخورد و منم با خ حتی
 شدم! یگراند یواسش سوخت اما مانع سوزش دلم برا

 .دادیبرداشتم، ساعت سه نصف شب رو نشون م یعسل یرو از رو گوشیم

چقد لبخند  یدالبخند زدم. ]جد زدمیورق م ویمگوش یکه منو طور همون
 [.زنهیم

 یرمان   یه  یمیاک  یشکه چند ماه پ  یادمهوقت بود که رمان نخونده بودم.    خیلی
 کرده بود.  یبهم معرف 

 بود. ین. آره فکر کنم همیعروسک  هاییبود؟! آهان زامب یاسمش چ  حاال

 جستجو رو زدم. دکمه

کردم و خالصشو خوندم. ژانرش ترسناک و عاشقانه بود. خب تا   یک کل  روش
 نداره که! یخوندش ضرر ینخوندم ول یژانر  یناالن که همچ

 یمونجاها از خوندنش پش یمشغول خوندنش بودم. بعض ۴:۲۵ساعت  تا
 .کردیاما چه کنم که کرم درون به احساساتم غلبه م شدمیم

هام شده بود و چشم یندو فصل از رمانو خوندم، سرم سنگ یهزار بدبخت  با
 .اومدیهم م یرو

و  شامو چ یدمو پتو رو تا خرخره باال کش رو خاموش کردم یگوش  طور همون
 بستم.



*** 

 روزها اصالا حوصله نداشتم.  یه. برخالف بقبلند شدم  یشگیطبق روال هم  صبح

اما هر وقت که به طرف  رفت،یم ییآفتاب پرستم کمتر به طرف دستشو اون
. منم اصالح نداختیبهم م  یتنگاه پر حرص و عصبان  یه  رفت،یم  ییدستشو

 .گرفتمینم یلشتحو

ها رو ساده درست کردم، وقت ناهار که شد ظرف ین ماکارا یه حوصلگییب  با
 .شدیم ییباعث سر و صداها ینو هم یدمچ یز م یرو

 یسنگاه به د یهنگاه به من کرد دوباره  یهنشست، اول  یصندل یرو آراد
 :یادانداخت ابروهامو باال انداختم که باعث شد به حرف ب

 !یختی؟که توش نر   یزیچ یگهد -

به  یحال با گستاخ  یناز شدت خجالت به دندون گرفتم اما با ا لبمو
 و گفتم: هاش زل زدمچشم

 !یننخور تونینیم ین! شما هم اگه شک داریرخ -

. با بردیدستش فرو م یو توچشم نگاهش کردم که چنگال  یگوشه از 
 گذاشتم.  ینک و تموم کردم و داخل سغذام ر  یخیالیب

 ی،صندل یبلند شدنش از رو یکه صدا ستمشیرو م ظرف غذام داشتم
 رو فعال کرد. من یهاشاخک 



هاش به صورتم کنارم! هرم نفس یقاا . دقشنیدمیرو مهاش قدم صدای
محکم گرفت؛ صورتش هر لحظه   یلی. مچ دستمو خکردیحالمو بد م  خوردیم

 .شدیم تر یک نزد

حکم هلش دادم به ناگهان به خودم اومدم و م یفته؟داره م یچه اتفاق  خدایا
برخورد کرد. قلبم داشت از  هایعقب و چون حواسش نبود محکم به صندل

 .شدیجا کنده م

 یه دفعهین. دوباره به طرفم هجوم آورد. که الرزیدیبه شدت م پامودست
از آشپزخونه فاصله گرفتم و فوراا وارد  یعمحکم تو صورتش زدم. سر  یلیس

 اتاقم شدم.

 ینکه هر آن ممکن بود از جاش کنده بشه. انگار ا  یزدم قدر محکماون قلبم
 ممکن! ینقطه ینتر اتاق شده بود امن

تق تق  یصدا  ینکهبود که تو اتاقم خودمو حبس کرده بو...تا ا  یساعت   یه  حدود
 . اولش جوابشو ندادم که خودش در و باز کردو داخل اومد.یدمرو شن  در اتاق

نگاهش کردم که خودش شروع  حرفیتعجب و اخم به طرفش برگشتم ب  با
 کرد:

رو از دست دادم  لحظه کنترلم یکبگم...من  یچطور یراستش رو بخوا -
 بود. فکرییب  یرفتار من از رو یر به دل نگ کنمیخواهش م

*** 



. یدمرو شن  یصندل  یبلند شدن از رو  یکه صدا  شستمیرو م  ظرف غذام  داشتم
 .یستادکنارم وا  یقاا بلند شد دق

منم   زنه،یمونده رو داره کف م  یباق   یهاظرف  یدمتعجب نگاش کردم که د  با
. با تموم یمها رو شستکه تعجب کردم. با هم ظرف  یاوردمخودم ن یبه رو

 :یدمرو شن ها صداششدن ظرف

 !ی؟آب بد یوانل یه شهیم -

 چقد ساکت شده بودم. یداا نگفتم. جد چیزی

 یر گ  یپام به چ  دونمیآبو بهش بدم که نم یوانطرفش حرکت کردم که ل به
 ینشچرا زم دونمیهام بسته بود. نمفرود اومدم. چشم ینزم یکرد و رو

 گرم و نرم بود.  قدر ینا

بر سرم شد. من  خاک یهام راست باز شد. واحرفم، چشم یلتحل یهتجز  با
 کنم؟یم یکار آفتاب پرست چ ینتو بغل ا

نگه داشتم. آخه آروشا چرا   ییناز تو بغلش درآوردم، شرمنده سرمو پا  وخودم
 دختر؟ یهست  یدست و پا چلفت  قدر ینا

 هم فشار دادم. یهامو محکم رو! چشماه

 که گفت:  یدمرو شن بمش صدای

 گذار، آماده شو؟وگشت  یمبر  یاگر موافق  -

 بگم که دوباره گفت: یحرف  اومدم



 هوم؟ یستگردش بدک ن  یمن با سرهنگ هماهنگ کردم. کم -

بود. خودمم خسته شده بود به  طور ینراستش واقعاا هم هم گفتم؟یم چی
 گرفتم.  یشو راه اتاقمو پآماده بشم« اکتفا کردم، بلند شدم  یرمگفتن »م

 ی،مشک  ینانتخاب کردم، با شلوار ج یدسف ییرو یک افون قرمز بلند با سار  یه
رژ کمرنگ قرمز کارم تموم   یهو    یدمخط چشم تو چشمام کش  یه.  یشالم مشک 

 .یستن یدمرفتم که د یرونشده بود. از اتاق ب

. انگار داشت با یدمشن یاطح یرو از تورفتم که صداش  یطرف در ورود به
 :زدیتلفن حرف م

 بله حواسم هست! -

- . ... 

 رفته. یشبله تا االن که خوب پ -

- . ... 

 من کارمو بلدم. یسبله رئ -

- . ... 

- .  باشه چشم، فعالا

باهاش حرف   طور ینبود که ا  یک   یعنیمخم مشغول شد.    ی،قطع کردن گوش  با
 سرهنگ بود. یدشا زد؟یم

 حتماا سرهنگ بوده! آره



درآوردم، که مثالا  یمومبال پرت کردم گوش یشدنش به در خودمو رو یک نزد با
 .یرمور م یمبا گوش

شد. اصالا نوع نگاهش خوب نبود. انگار  جورییهنوع نگاهش  یدنمد با
 نگاه من شد که سرشو باال آورد و چشم تو چشمم شد. یخودشم متوجه

 .یدمرو ازش دزد نگاهم

 یم؟: خب بر آراد

 .یمآره من حاضرم بر -

تکون داد. با خارج شدنم از خونه، در خونه رو قفل کرد و هردو به طرف   سرشو
 .یمحرکت کرد ینماش

 یه  ینبنابرا  اومدیبه وجود اومده بود، اصالا خوشم نم  ینماش  یکه تو  یجو  از 
 کردم.  یآهنگ از پخش رو پل

 قرارم یچه راحت شد ین"بب

 عالم یرو به من داد خدا تو

 جان جانان قسم به چشمات تو

 حالم یضبدجور مر  نباشی

 آخه ندارم یشتر دل که ب یه

 یارم  یتمامش فدا اونم

 یرهکه دلم گ  ینها ماجرا



 یارمواسه  یرهم نفسم

 یابمنو در یمار باره دل ب اولین

 تو رو دوست دارم تو رو دوست دارم که

 ما نذار بپاشه کنارت هستم غمت نباشه رفاقت

 گفته  یحس یهاتفاقو  این

 یفتهم بار یههر هزار سال  که

 پهلوم یعاشقانه نشست  چه

 باهاتم به نقش مجنون منم

 یرهکه دلم گ  ینها ماجرا

 یارمواسه  یرهم نفسم

 یابمنو در یمار باره دل ب اولین

 تو رو دوست دارم تو رو دوست دارم... ."  که

نگهداشت. با تعجب طرفش برگشتم، که با لبخند به  یدمرکز خر  یه جلوی
 رگشت:طرفم ب

 ی؟هست  ی! منتظر چ یگهشو د یادهپ -

 یه یاکردنه؟ خدا یدباورم کنم که گردشش خر  یعنیشدم.  یادهتعجب پ با
 عطا کن. یعقل



ها نگاه وقت یشد و به طرفم اومد. گاه  یادهپ ین،از پارک کردن ماش بعد
آخر عاقبت ما رو  یاخدا رفت؛یاما بازم از رو نم کردمیم یر گغافل شویرهخ
 کن!  یر خبه

 یهداد و به طرف  یر مس ییر تغ ایفعهیه یدمکه د  یمپاساژا گشت یتو یکم اول
 و به آراد دوختم که گفت:گشادم  ی. چشمارفت یطال فروش

 !یفتناز کاسه چشمت م دفعهیهچشاتو گشاد نکن،  ینقدر ااون -

 آراد! -

 جانم؟! -

بشر  ینا یاکرده   یداگوشم مشکل پ  یصوت  یتارها ی؟. چ یدابروهام پر  جفت
 زد. یحرف  ینواقعاا همچ

 و گفت: برگشت طرفم دوباره

 داخل!  یاآروشا اگه نگاه کردنت تموم شد ب -

 گفت:  یحرف داخل رفتم که رو به پسره جوون  بدون

 یارین؟مدل دستبندهاتون رو ب یشهسالم م -

 بشر زده به سرش. ینا یا. خداکردمیبا تعجب به کارهاش نگاه م من

ساده با   یر زنج  یهبرداشت. واقعاا خوشگل بود.    ینشوناز دستبندها رو از ب  یکی
 .یاستاره یزایآو



و دستبند رو به دستم بست، از کارش شوکه شدم ناباور   مقابلش گرفت  ودستم
 :زد و گفت ینگاهش کردم که لبخند

 از طرف من. یههد یه -

 اما...! -

 دوست! یهاز طرف  یههد یه. یماما و اگر ندار -

 ناچار قبول کردم. به

 کرد و گفت:  یدست  یشپ یزود فروشنده

 !یادهمسرتونم م یهادستبند به دست یناتفاقاا ا -

 یطونه! ]آروشا شیریختجفت پا برو تو دهنش پسره ب یگهم یطونه! شعجب
 ![یگهم یز هزارتا چ

 کرد و گفت:  یاخم آراد

محترم؛ االنم لطفا  یآقا یدکن  یفتکل یینهمسرم تع یبرا یستم نشما الز  -
 .ینحساب کن

 روبه آراد گفتم: یماومد یرونفقط نظارگِر بحثشون بودم. از پاساژ که ب من

 آراد؟ -

 جواب داد: کردیکه به جلو نگاه م  طور همون

 جانم؟ -



 یدبا یورچط  دونستمی. واقعاا گفت »جانم«! نمیدماشتباه نشن  یگهد  دفعهاین
 من کردن گفتم:با من ینبابت دستبندش تشکر کنم. بنابرا

 تشکر کنم! یدبا یچطور دونمینم ت،یه...ممنون بابت هدیزهام! چ -

 یر گغافل کارشینبه طرفم برگشت تو صورتم خم شد از ا یستادحرکت ا از 
 گفت:  یشگیششدم با همون لحن هم

 . درضمن، الزم به تشکر کردن نبود خانم خانما.کنمیخواهش م -

خانم ما رو از هم دور کرد.  یه یکه صدا  یمچشم تو چشم هم بود یهثان چند
 به طرف خانم برگشتم که گفت:

 .ینکن  یترعا یکم! یستخوب ن یابونکارا تو کوچه خ  یننچ! انچ -

 شو کج کرد و رفت.راه بعدم

 به من زد. یگرد شده آراد رو نگاه کردم که فقط لبخند  یهاچشم با

 .ینبشر سالم نگهدار! آم ینخدا جون منو از دست ا اوه

موندن و راه رفتن و نداشتم؛  ینا یگهاز خوردن شام داخل رستوران، د بعد
 رسوندم. ینقبل از آراد خودم رو به ماش

 چسبوندم چشامم بستم. یصندل یگفتم سرمو به پشت   «آخیشی»

 کرد.  ییر همه تغ ینکه آراد ا  شدیچ  پرسمیاز خودم م مدام

نشست. خودمو به  ینکه آراد داخل ماش دادینشون م یندر ماش صدای
 بود. چیزییه یر خواب زده بودم اما ذهنم درگ



 یاخالق آراد مهربون شده باشه رو از تو ینکهعلت ا یداما شا دونستمنمی
 ذهنش بفهمم!

هم دفترچه راهنما داشت   ینکاراکاش ا  ینفوذ کرد؟ اه! ا  یدبا  یاالن چطور  خب
 :یچیدصدا تو ذهنم پ یهمشغول کلنجار رفتن بودم که 

 شد!« یدموفق خواه یدافکارتان تمرکز داشته، باش یبر رو اگر »

کردم ذهنمو آزاد کنم اولش سکوت بود،   یاز حل معما سع یلبخند شاد با
 بارش کنم. یچار چندتا ل یه خواستیدلم م سکوت مطلق حاکم بود.

 دختر![ یر آروم بگ یقه]اه! آروشا پنج دق

که   یدماز ذهنم گذشت، از جام پر  یر چندتا تصو دفعهیهکردم که   یسع دوباره
 آراد به طرفم برگشت.

 حالت خوبه؟! -

شو به طرفم سرم رو تکون دادم. چرا ِراد غرق در خون بود؟ چرا دست فقط
 کلبه بود؟  یاصالا چرا توبلند کرد؟ 

 مجهوله؟! قدر ینچرا افکارش ا این

 گرفتم.  یشکردم و راه اتاقم و پ  یازش تشکر کوتاه  یدیم،خونه که رس به

 یدار . دو ساعت از خوابم گذشته بود و من همچنان باومدیخوابم نم اصالا 
رفع  ینداشتم اما برا یاولش توجه یدم؛اتاق شن یروناز ب یتق  یبودم. صدا

 کنم.  یفضول یکمالزم بود که  ینجکاوک



فرو رفته   یکیتار  ینگاه به هال انداختم که االن تو  یهدر رو باز کردم،    یال  آروم
 هال که منبع صدا بود.  یبرم قسمت گوشه  پاورچینینبود. مجبور بودم پاورچ

 !یگه؟بود د یچ  ین...ایا یوار گوشه د  از 

تر و از همه مهم  یزدشب برق م یکیتو تار  یالعاده قرمز که حت فوق    هایچشم
 انسان نداشت. یکبه  یشباهت  یچبود که ه یاجثه

 روم تو دهنم بود.بود. قلبم از موجود روبه یگار از س یپر از دود ناش هال

پام لگد شد و باعث شد  یر ز چیزییهمو باالتر بکشم خود یکم  خواستممی
 یگهمحو شد. د یدمد یآن از جلو یک تا سرمو باال آوردم، در  کنه.  یجادصدا ا

 جرأت برگشتن به پشت سرم رو نداشتم.

 ! شدمیرو مروبه  یداما با  ترسیدمی. مدادیگوشمو قلقلک م  یالله  یزیچ  گرمی

 بستم، به طرفش برگشتم. چشمامو

چشمامو باز کردم که چشم تو چشم  یباز کردن چشمامو نداشتم، ال جرٔات
 نما شدم.ون موجود وحشتناک انسانا

 . زبون باز کردم:دادمینقطه ضعف نشون م یدکند شده بود اما نبا  نفسام

 !کنی؟یم یکار چ ینجاا ی؟هست  یتو ک  -

آن   یکافتاد. در    ینزم  یپاش زدم رو  یر گرد کنه که از ترس زعقب  خواستمی
 قرمزش محکم من رو گرفت: یهابلند شد و با چشم



 پرسییوقت ماون کنییم یبا من زندگ  یهه! خانم کوچولو چند وقته دار -
 !یم؟من ک

با من کنه! واقعا  یکار ینآراد همچ شدی. باورم نمیدچشمام لرز مردمک 
 .زنهیآدما م ییشهبه ر یشهت یکس  ینهمچ یهکه   دوستمینم

 دونستمیم یددادم! با یت بازمد همهینا یعنیخودم لعنت فرستادم،  به
اون  کردمیواقعا دشمن هم هستن و من احمق فکر م ینهآشام و گرگخون
 مال گذشته بود. یدشمن

 که تو چشماش زل زده بودم گفتم:  طور همون

 آراد! واقعاا ازت انتظار نداشتم. یپست  یلیخ -

 !یدیپست بودن رو د یهنوز کجا -

 کرد.  یاخنده تک 

 برو کنار! -

 .یانم خانما هنو مونده تا منو بشناسخ -

نداشت؛ محکم  یده. انگار مقاوت کردن فایدمحکم به طرف اتاق کش منو
 .یدمکش  یروندستمو از دستش ب

 .یاباهات نرم رفتار کنم؟ اون دوره تموم شد! زود باش راه ب یتوقع دار یهچ -

 یهآوردم  یرون. با اخم دستمو محکم از دستش بیددستمو گرفت کش دوباره
 خودش! یکوبوندم به صورت واقع  یصورت 



 آشغال ولم کن. -

 پشت سرش و گفت: یوار کوره در رفت محکم کوبوندم به د  از 

 !یشو لعنت  خفه -

ور  یهلگد محکم تو شکمش زدم که    یهتکون خورد.    یدادم که فقط کم  هلش
 ور شد.پرت شد. به طرفم حمله

لبخند مضحک  یهکه محکم پسش زدم اما با   یرهو بگ مچ دستم خواستمی
 پرتم کرد. ایدفعهیه

 یلی. دوباره بلند شدم که منو خکردمیمقاومت م  یدبا  یول یلی،داشت خ  درد
 ینزم  یرو  جونیبرخورد و ب   یزیراحت داخل اتاق پرت کرد. سرم محکم با چ

 افتادم.

 میجهتو جام نشستم. سرگ  یرو بستم کم  که در   یشدم، وقت   یهوشکرد که ب  فکر 
 کرد.  یداها بهبود پزخم یرفع شد و جا

 در قفل بود! اصالا چرا قفل بود؟ ی،شدم به طرف در رفتم. اه لعنت  بلند

 کردیزد مباز و بسته شدن در گوش یصدا یداخل هال نبود و تنها صدایی
 که ازخونه خارج شده.

و کردم، خودمو محکم به در کوبوندم در باز سوء استفاده ر  یرونرفته ب  ینکها  از 
 نشد.

که همزمان   یدمبا تمام توان به در کوب  دفعهینباز شو! دوباره عقب رفتم و ا  اه
 افتادم. ینزم یبا در رو



حرکت کردم. دور و بر همه درخت   یاطاز جام بلند شدم و به طرف در ح  سریع
 .کردمیم یداشپ یدکجا رفته؟ با  یعنیبود. 

 آراد! ی! لعنت یلعنت  رفتیم یناز ب یددشمن من بود. با اون

 گلوم خشک شده بود.  زدم؛ینفس مطرف جنگل حرکت کردم؛ نفس به

 زانو گرفتم چشمامو بستم. یرو هامودست

ها درخت  یالاز البه  یعرد شده! سر   ینجاحس کردم، حس کردم که آراد از ا  آره
 رفتم.

اومدم که به  یرونها ببوته یناز ماب کردم،یعمل م یمذهن هاتیحدس فقط
 .یدمرس یاکلبه

صبح بود و هوا مه آلود بود. به  یکاینزد یبارو نگاه کردم، تقر  و اطراف دور 
 طرف کلبه رفتم.

 درش رو باز کردم مات موندم! تا

 آراد بود. کهاین

و داشت روش بود هم روبه یاروبود و اون  یر ...اما اون چطور به غل و زنجاما
 .دادیبه خورده همون آراد بسته م چیزییه

 یه؟که بسته است ک  یپس اون  یست؟آاراد ن ینمگه ا جوریه؟ینا چرا



که پشتش به من   یاروییحواسم به خودم جمع کردم. اون  یکیشون یادفر  با
جونش رو به من  یمهن یهابود هنوز متوجه من نشده بود اما آراد چشم

 دوخت.

 یمهن ینجاحلش آراد بود که اونم اسرم مجهول بود اما راه یتو یزهاچ خیلی
 جون بود.

هم متوجه  یارومعادالتم رو فراموش کردم؛ کامال وارد کلبه شدم که اون  تمام
 من شد.

 !: آر...وشاآراد

فرق داشت   یلیخ  یارو. نگاه آراد با نگاه اون  زدیموج م  یهاش نگران چشم  تو
 اما من چطور متوجه نشدم؟

 .یآروشا خانم از اونجا جون سالم به در برد بینمیبه! م: بهیارو

 و بهش گفتم: زدم پوزخندی

 خوشبختانه بله سالم سالمم! یامتٔاسفانه  -

خوب بود  یمرزم یهاور شد. مهارتحملهحرفو گفتم دوباره به طرفم  ینا تا
 بود. یشتر اما اون قدرتش از من ب

کارو کردم، دستش رو   ینکه من زودتر ا  یچونهو بپ یرهدستمو بگ خواستمی
 دادش بلند شد. یدادم که صدا یجپ یه

حرکت منو از  یهرو به من دوخت با  یطانیشقرمز ش یهمون چشما دوباره
 پشت گرفت.



بود.  فایدهیب  شیاما سع کردیتقال م یشآزاد یکه برا  دمیآراد رو شن صدای
 بود. یادهاش دورم زفشار دست

زانوش خم شد  یزانوش، که رو یپامو محکم کوبوندم رو یآن  یمتصم یک با
 به طرفش برگشتم و گلوشو گرفتم. یعسر 

رفت از دست و پا زدن  یاهیتمام توانم گلوش رو فشار دادم. رنگش به س با
 افتاد.

 به طرف آراد رفتمو آزادش کردم. یع رو ول کردم سر اون

 : حالت خوبه؟آراد

آراد   ینمن احمق چطور نتونستم بفهمم که ا  یدنش؛قلنج رفت از طرز پرس  دلم
 .یستن یواقع

. سرمو بلند کردم که جوابشو زدیحرف م  جونیبودم، چقدر ب   یستادهوا  جلوش
 بدم.

و  اسممو صدا کرد و پشت بندش منو محکم تو بغلش گرفت یناگهان  که
 از کارش تعجب کردم. ید،چرخ

 :یدمنحس اون جادوگر رو شن یشوک کارش بودم که صدا یتو هنوز 

 !یاست؟سادگ ینکشتن من به ا  یهه فکر کرد -

 زده صداش کردم:وحشت  یدم،رو غرق در خون د  طرف آراد برگشتم که اون  به

 ی؟آراد؟ آراد! آراد! خوب  -



اسمش رو صدا کردم، تکونش دادم که فقط سرشو تکون داد با خشم   یادفر   با
 .یدمازش ند یبه طرف جادوگر برگشتم که آثار

 یمهن  یاتار کرده بود؛ چشم  یدموقصدش صدمه زدن به من بود. اشکام د  اون
 جونش رو باز کرد و گفت:

 !یستنفر ن یه دفعهینبرو هر لحظه ممکنه برسن! ا ینجاآروشا...از ا -

 اشکامو پاک کردمو گفتم: نم

هر  یا میریمیهر دو با هم م یابزارمت!  ینجاا تونمیساکت شو آراد؛ من نم -
 .مونیمیدو زنده م

 : آروشا...برو!آراد

رو گرفتم بلندش کردم رو   بغلش  یر رو گرفته بود، ز  یدمد  یاشکام جلو  ینکها  با
 بهش گفتم:

 کن.  یهبهم تک -

 ریزی؟ی...میها رو...واسه ک اشک  ینآروشا ا -

 خشکش قرار دادم و گفتم: یهالب یرو رو دستم

 .یمبگ یزیچ یگهد خوامینم یسه -

 یری؟کجا...م  -

دست  یدست رو تونمیبذارم نم زخمت یکنم که رو یداپ چیزییه یدبا -
 نگاهت کنم. طور ینو همبذارم 



 خطرناکه! یلینرو خ یرونآروشا...ب -

 .یستتر از نجات جونت نمهم چیزییچاالن ه -

دور، دور  یهنبود.  یزیغار رفتم، دور و اطرافم رو نگاه کردم، چ یرونطرف ب به
 .یدمغار چرخ

م، روش زنبور نشسته بود. خداروشکر کنار غار نگاه کرد  یهابه گل یدیناام با
 بدم. یصزنبور عسل رو تشخ تونستمیکه الاقل م

. هوف! االن یدمفوراا اون زنبور رو دنبال کردم که به کندوشون رس خوشحال
 چطور از اون عسل بردارم؟

 نخورد. یبرگشتم داخل غار به طرف آراد حرکت کردم؛ تکون  سریع

هاش بسته بود، تکونش ر گرفتم. چشمروش قرابه طرفش رفتم، روبه سریع
 .یدمنشن یدادم که جواب 

 نگاهش کردم: زدهوحشت

 آراد! آراد! آراد! -

. صحنه مرگ مادر و یدنصورتم غلت یهام دوباره روو جلو بردم اشک ر  دستم
 ی. با خوشحالکشیدیشد؛ دست لرزونم رو جلو بردم هنوز نفس م  یپدرم تداع 

 خداروشکر کردم.

 !یکیاز اون هوا رو به تار یر ظاهرا سرد بود و غ یرونب یبلند شدم. هوا سریع



رو جمع خشک  یها. دوباره از غار خارج شدم و چوبکردمیم یکار  یه باید
 کردم.

 روشن کنم! یشفکر کردم که چطور آت ینا به

 «یدآتش! ملکه ذهنتان را متمرکز کن یروی»ن یچیدسرم پ یهمون صدا تو باز 

 یکنم؟ سع  یکار . هوف چیدمها رو کنار هم چچوب یع رو تکون دادم. سر  سرم
از من   یکردم اما کار  یسع  یگهکنم! چندبار د  یکار کردم متمرکز بشم. اه االن چ

 .یادبرنم

 یشکردم آت  یهمه زنبور سعاون  یدنغار حرکت کردم با د  یرونشدم به ب  بلند
 کنم.  رو روشن

و جلو بردم کردم تمرکز کنم دستام ر   یبه داخل غار حرکت کردم، سع دوباره
 رو به ذهنم آوردم. یشآت یهاشعله یر و بستم و تصوچشمام ر 

زل  یشروشن شده بود. ناباور به آت یشو باز کردم. آتچشمام ر  یخوشحال با
 زدم. یشو آت چوب بزرگ برداشتم یه یعزدم. اما با فکر آراد سر 

عسل حرکت کردم، مشعل رو به طرف زنبورها گرفتم که  یطرف کندو به
 از عسل رو برداشتم. یزنبورها از کندوشون جدا شدن و با مشقت مقدار

. محکم کتفش رو آوردمیاون خنجر رو درم یدبود. اول با یهوشهنوز ب آراد
 .یدمکش  یرونو خنجر رو از بدنش بنگه داشتم 

 دستم گرفتم. یدستش رو تو یخورد و صورتش در هم شد. با نگران  تکونی



رو محکم فشار داد. دستم   که دستم  یختمزخم ر  یتعلل عسل رو رو  یاز کم  بعد
 فشار دستش کم شد. یقهبعد از چند دق شدیداشت له م

آراد  ینبهش انداختم. من ا ینگاه  یشده بود. با نگران  حسیکامال ب   دستم
 .خواستمینم رو

 نکردم. یداپ یزیچ یگهاما د بستمیزخمشو م یدپاک کردم. با هامواشک 

افتادم که دختره زخم  یانگوم یالسر  یادآن  یهبه لباس خودم کردم.  نگاهی
 افسر رو پانسمان کرد.

 کارو بکنم؟  ینمنم هم یعنی

 یرو  یع باند و سر   یهبه صورت    لباسمو درآوردم. تاپمو پارش کردم  ییرو  سریع 
 بشه! یزیشزخمش بستم، تا مانع خونر 

 !یف؟ضع ینقدنبود، پس چرا ا ینهگرگ  یهتعجب بود. مگه اون  یجا واسم

جرقه تو ذهنم باعث شد به آراد نگاه   یهخنجر نگاه کردم ظاهرا از نقره بود،    به
 «شوندیبا نقره نابود م هاینهکنم. »گرگ

 میرد؟یاون م آوردم،یاگر من خنجر رو در نم یعنیدهنم گرفتم.  یرو دستمو

 کنم؟  یکار خدا من االن چ وای

 نشستم. کنارش

 یهام گرفتم. سرمادست یزخمشو نگاه کردم. دستش روو تو دوباره
 هاش بدنمو به لرزه درآورد.دست



 یکتر جمع کرده بودم رو نزدطرفاون  یرو که کم  ییهابلند شدم و چوب  سریع
 م.خودم و آراد آورد

زدم.  یشکه قبالا روشن کرده بودم آت  یو با مشعل یدمرو کنار هم چ هاچوب
خشک،  یهاز شاخها یتالش کم یزدنش مشکل بود. باالخره با کل یشآت
 رو روشن کردم. یشآت

 یاراه چاره یچکنم اما االن ه  یکار چ یدبا دونستمیدستشو گرفتم. نم نبض
 !ذاشتمیآراد رو تنها م یدبرگردم با خواستمیاگه م ینداشتم. حت 

رو به وجود  یرینیشدم. نگاه کردن بهش ته دلم حس ش یرهصورتش خ به
 .آوردیم

موهاش   یشده بود. دستمو ال  یختهر  یشانصورتش پر   یش توآشفته  موهای
 آروم موهاشو کنار زدم.و آروم بردم

آراد رو  خواستنیکه چرا م  دونستمینم یحت  یدیم؟رس ینجاکه به ا  شدچی
 بکشن!

صبح بشه تا بتونم   تر یع سر   یدوارمهام گرفتم. امدست  یسردشو تو  هایدست
 کنم.  یداپ یاراه چاره

فکر کردم؛  یدارموند ینهاش بود به اولهام قفل دستکه دست  طور همون
 چندش! یو اون دختره یداخل مهمون  یدارمونتصادفمون! د

اون دختر باشم؟ اصال اون  یبه جا یدواقعا که خوشگل بود، چرا من نبا اه
 بود؟! یدختره ک 



 !کنی؟یکه م  یهفکرا چ ینآروشا ا یوا کنم؟یم یمن چرا به اون حسود اما

 بارون بودم. یر بود ک ز یروز یمونبعد یدار کجا بود؟ د  یمونبعد دیدار 

 یمبعد یدارهایبه د مخواستینم یگههم فشردم. د یرو محکم رو هامچشم
 فکر کنم.

برگ بزرگ گذاشته   یه  یکه ال  ییهاچشم چرخوندم. عسل  یاحساس گرسنگ   با
 بودم رو برداشتم.

 اییگههروقت د یدتنها بخورم. شا یومدهست؟ دلم ن آراد هم گرسنه یعنی
 .کردیاما االن فرق م دادمیاصال بهش محل نم بودیم

بهم دست  ی. حس خوشیددهنش فرو بردم؛ دلم لرز یرو تو یمعسل انگشت
 داد.

 نگاه کردم: حالشیب  ی. کنارش نشستم به چهرهیدمکش  آهی

 بزنن؟ یببه تو آس خوانیداره که م یلیشد؟ چرا! چه دل طوریینچرا ا -

 !یبود  یشمپ  یشهمدت هم  ینا  یخبره؟ تو، توچه  جاینلطفا بلندشو! بگو ا  آراد

 یهامو ندونستم. آراد لطفا بازم بلندشو، بشو همون هقدر داشت وقتیچه من
... .یکه قبال بود  . لطفاا

*** 

در کار  یبخشش یچنشن ه یدا. اگر پینکن  یدابهتره زودتر اون دونفر رو پ -
 .ینکن  یداشونپ تر یع . هرچه سر یستن



چشمانش گم شدند. در فکر فرو رفت. حاال که در چند  یافرادش از جلو تمام
 یقو یاست چرا از آن برا یدهرس یده،تازه به دوران رس یملکه یک یقدم

 استفاده نکند؟! یشهاکردن قدرت

بود که  ی. او کسیدرا نوش اشیدنینوش یسر داد و به راحت  وار یوانهد ایقهقه
 یدهاز فرزندشان که تازه فهم  توانستیبرد. چگونه م  ینمادر و پدر آروشا را از ب

 !است بگذردبود، ملکه 

 یدنرس یاز آروشا برا توانستیم یکه آرونا را در چنگ داشت به راحت   حال
 استفاده کند. یشهاخواسته

 یو دستور او آوردن هر دو  رفتیم  یناز ب  یدهم با  هاینهگرگ  یسکه رئ  گرچند
 ها به نزدش بود.آن

 یچارهزوم کرد. انقدر آن دخترک ب جانیمهآرونا ن یرو ش را بر قرمز  چشمان
 شده بود. یهوشرا شکنجه داده بودند که ب

از ان اتاقک رنگ و رو رفته فاصله   یخصمانه به آن انداخت و به راحت   نگاهی
 گرفت. آرونا را به دست افرادش سپرد.

او . کردیرا دود م یگارشخاموش نشسته بود و س ینهدر کنار شوم هاساعت
 داشت. ینانبه افرادش اطم

عاشق کردن آروشا به آن خانه نفوذ کرده بود،  یکه آن جادوگر که برا  گرچند
 را خراب کرد. یشهانقشه



 یرو به نابود  تو تمام نقشه هام  یزنده بمون   ذارمیم  یراحت   ینبه ا  یفکر کرد  -
 !یدیکش

 .یدها رنگ از رخسارشان پر را آنچنان بلند گفت که تمام خدمه «کشیدی»

 یسرئ ی. حت انکار نداشتم یبرا یبود، راه  یدهرو د اما قربان اون دختر من -
 تا االن مرده قربان! یگهنقره کشتم اون د یرو هم با چاقو هاینهگرگ

 زد: یادفر  یتعصبان با

 شو مردک!خفه -

تر سرش را از تنش جدا کرد. بلند یبرق  و با اره به طرف آن جادوگر رفت فوراا 
 از قبل قهقه زد.

که از سر   یخون  ی. با آرامش خاصیزدمقابلش قهقه م یبه صحنه وار دیوانه
 .نوشیدیرا م چکیدیاش مجدا شده

 کردندیم یشپرت کرد و رو به افرادش که با ترس نگا یارا به گوشه سرش
 گفت:

شمام  یاز جلو یاال! ینهکه برخالف دستورات من عمل کنه ا یتاوان کس -
 .یدگمش

دم به تله  ینبود که به راحت  یبه تالطم افتادند. او جکسون بود! فرد افرادش
 دهد. یگراند

 دستور جست  یلدل ین. به همیستن یالفا به راحت  یک کشتن   دانستیم او
 هر دو نفر آنها را داده بود. یو جو



*** 

 آراد

هام رو کامال باز بدنم رسوخ کرده بود. چشم یبه تمام اعضا ینیسنگ حس
 ناآشنا قرار داشتم. جاییهکردم. 

تو جام نشستم که درد دستم   ی. کمیدمکنار دستم نگاه کردم که آروشا رو د  به
 باعث شد چشمام بسته بشه.

 آروشا با لباسش زخمم رو بسته؟ یعنیتعجب به دستم نگاه کردم.  با

 برد؛یبازوم برداشتم و به طرفش برگشتم. تو خواب به سر م یرو از رو دستم
 بود. یدهناز خواب یلیخ

که تا   کردمیاعتراف م یدشدم. با یرهلبخند به صورت غرق در خوابش خ با
 بودم. یدهند یدد ینرو به ا یاالن کس

 موندیکوچولو م  یهادختر بچه  یناب عخو  یشدم. تو  یرهسکوت بهش خ  توی
 که تو خودش جمع شده بود.

 فرق بود. یلیکجا آروشا کجا! خ  یداهم رفت. ت یاخمام تو یدات یاد به

 یدمرو شن هایییز چ یهوشیدر عالم ب یشبکنم. د  یدارشب خواستینم دلم

 .بودیم یقتکاش حق  ای

 !کنندهیتحما یه! حس دونستیم یبانشمنو به عنوان پشت اینکه

 نداشت! یدارشدنخانم کوچولو قصد ب ینلبام آورد. انگار ا یبه رو لبخندی



 گفتم:  یآروم یبا صدا بنابراین

 آروشا...آروشا؟ -

 ر قدیندختر ا  یهگفت و دوباره به خواب رفت. عجب!    «یعالم خواب »هوم  در 
 آلود؟خواب

 صداش کردم: دوباره

 آروشا...آروشا! -

 شده؟یچ  یه؟بابا چ یا -

باال رفته نگاهش کردم که تو جاش نشست. کامالا مشخص بود که   یابروها  با
رو نگاه کرد.   چشمشو باز کرد و دور و اطرافش  یههنوز خوابه! در همون حالت  

 صورت داشتم. یم گرفته بود اما اخم به روحالتش خند یناز ا

 شد.خودکار باز  یشمچشم بازش که به من خورد فوراا چشم بعد یه

 مشتاق براندازم کرد و گفت: ییهاچشم با

 ی؟ِا باالخره به هوش اومد -

 هاش زل زدم:چشم یو تو باال انداختم ابرویی

 یام؟مگه قرار بود به هوش ن -

 آروم گفت: یلیلب خ زیر 

 !بینمتیخوشحالم که زنده م -



 گفتم:  ینهام شک کردم بنابراگوش  به

 ی؟گفت   یزیچ -

 و گفت:جبهه گرفت  یع به خودش اومد سر  انگار 

 !یبدهکار یحتوض یهتو به من  -

 تعجب نگاهش کردم: با

 !یحی؟چه توض -

چرا  ینکهبود و ا یاون فرد ک  ینکه. ایهست  هاینهگرگ  ییسر یجنابعال کهینا -
 برسونن؟! یببهت آس خواستنیم

 گفت:  ایدفعهیه بعد

ها آشامبا خون هاینهگرگ  یگنمگه نم یستی؟آشاما بد ناصالا تو چرا با خون -
 بدن؟

 !یرو شناخت  یتپس باالخره خود واقع -

لب  یر ز «یو »اوهوم و زانوهاشو بغل گرفتتکون داد  یرو به آروم سرش
 گفت.

 ناراحت بود؟ یقلبمو فشرد. از چ  ناراحتیش

 حرف اومدم: به

 م؟خب از کجا شروع کن -



 باال آورد: یعرو سر فضول سرش  یهادختر بچه عین

 ی؟شد ینهخب...امم خب...آها! اول بگو چطور گرگ -

 تکون دادم: سری

 یکنزد  کردمیم  یکه اونجا زندگ   یبه آلمان رفتم، محل  یوقت   یشهفت سال پ  -
 باور نکردم. یدمرو شن هاینهگرگ  یکه صدا  یجنگل بود. شب یه

 ینتر جکسون بزرگ هاینهها و گرگآشامخون ینب یریدرگ یه یشب ط  همون
 .... بیرهیم ینرو از ب هاینهگرگ  یسحفظ طمع و قدرتش رئ یآشام براخون

 دادم: یروننفسمو پرصدا ب یدمکه رس  ینجاا به

 انتخاب کرد. ینشقبل از مرگش من رو به عنوان جانش هاینهگرگ  یسو رئ -

 نگاه بهش انداختم. یههام از اتمام حرف بعد

. بالفاصله بعد از اتمام دادیهام گوش ممدت با دقت به حرف ینتمام ا در 
 حرفم گفت:

که مراقب   کنهیزد منفر بهم گوش  یههام  کابوس  یچرا فقط تو  یه؟جکسون ک  -
 افکار جکسون باش!

 یخاص که حت  یداشت؛ قدرت  نگرییندهفکر فرو رفتم. آروشا قدرت آ  به
 از اون نداشت. یخودشم اطالع 

 افکارم پاره شد: یصداش رشته با

 پس؟ شدیچ  -



 نگاهش کردم که دوباره گفت: صدابی

 بگو! یشتر جکسون ب یدرباره -

مشتاق رو  یهاچشم ینا تونستیم یمشتاق نگاهم کرد. ک  ییهاچشم با
 ظر بذاره!منت

 کردم:  تر لب

تمام  یطلبآشامه! حس جاهخون ینتر و کهن ینجکسون قدرتمندتر  -
ملکه تازه متولد شده رو از  خوادیاومده و م یرانوجودشو فرا گرفته و االن ا

 ببره! ینب

 گشادتر شد:  یلیهاش از حد معمول خآن چشم یک 

 !یه؟ملکه تازه متولد شده؟! منظورت ک -

 مضطربش نگاه کردم: یهاآرامش بهش زدم و رو به چشم یاز رو لبخندی

 !ییمنظورم تو -

 !ی؟چ  -

 !یمچته دختر؟! ما قراره با هم جکسون رو شکست بد -

 !ینقدرتمندتر  یگیم یاما چطور؟ خودت دار -

 .یمکه با هم متحد بش  یوقت  شیمیما موفق م -

 جمع کرد و گفت: وصورتش



 یم؟بش یچ  -

 .یخودت رو بشناس یهاقدرت یدمتحد! تو با -

زد که باعث شد اخمام تو  یریدوباره جوابش رو بدم دستم ت خواستمیم تا
 هم بره و سکوت کنم.

بازوم قرار داد. از کارش به اوج  یجلو اومد و دستش ناخوداگاه رو آروشا
 سرمو بلند کردم. یدمتعجب رس

 ه به حال دستت آورد.چ ینبب -

 ی؟آروشا واقعاا خودت  -

 یههام زل زد. در سکوت نگاهش کردم انگار بعد از چند ثانتو چشم  یهثان  چند
 خودش اومد. به تازه

 انداخت و گفت: یینپا سرشو

افراد جکسون ممکنه دوباره  یم؟کجا بر  یدبا یم؟کن کار یاالن چ  یگمم -
 !یانسراغمون ب

فکر  یلبام نقش بست. کم یرو یرنگ کم  یلبخند ییشیهوموضوع  ییر تغ از 
 !اومدنیکردم. حق با اون بود ،دوباره سراغمون م

شدن انتخاب   یمقا  یرو برا  یخونه قبل  تونستیمیروم زل زدم؛ نمسنگ روبه  به
 .یمکن



آروشا  یمکان امن برا ینحاال که آروشا خودش رو شناخته بود، بهتر  پس
 خودم که االن افراد خودمم ساکنن، مناسب بود. یالیو

 !یستن یمکان امن یگهاون خونه د -

 گرد شده نگاهم کرد:  یهاچشم با

 !یم؟کن  کار یچ  یگیپس م -

 من. یالیو ریمیم -

 تعجب گفت: با

 تو؟ چرا؟ یالیو -

. افراد جکسون ممکنه اون اطراف باشن یستاون خونه امن ن یگهد ینبب -
 من هست. یالیجا و ینتر و امن ینهگز   ینبهتر 

 یم؟کن  یکار خب االن چ -

 !یمکن  یداراه رو پ ید. باکنیمیظهر حرکت م -

 لحظه بهم زل زد گفت: چند

 دستت چطوره؟ -

 سکوت نگاهش کردم: تو

 بهتره. -

 .کردیبهتر نبود؛ درد م اما



 شده! یدگچ سف  ینآراد رنگت ع ی؟که خوب   یمطمئن -

شده  یگرفت. باند خون   یفشظر  یهادست یتو اومد طرفم و بازومو سریع
 رو باز کرد. با اخم نگاهم کرد:

 دستتو! ینکجاش خوبه؟ بب  -

خون حالتش عوض شد. محکم  یدنکرده بود. آروشا با د  یزیرخون دوباره
هاش قرمز شده هم فشرد. دوباره به طرفم برگشت. چشم یهاشو روچشم

نگاه به دستم کرد   یهبود؛ مطمئن شدم که اونم به خون حساس شده. دوباره  
که به خون کشش داره! به  یدفهم شدیبه طرفم اومد از حالت نگاهش م

 .یچیدجلو اومد و باندو محکم به دستم پ میآرو

کردن راه سخته؛ حرکت کردنم واسه تو   یدا. پیمآراد بهتره زودتر حرکت کن -
 هم سخته! یکه تازه بهتر شد

نداشت.   یمبه دست زخم  یلحن حرف زدنش جا خوردم. راه رفتنم اصالا ربط   از 
 .کردیفرار م یزیانگار از چ

 شدم. بلند

*** 

 آروشا

رو بهش دادم وگرنه   یشنهاداون پ  ینهم  یخون حالم دگرگون شد. برا  یدند  با
 .یادراه ب تونستیداشت من یپاش که مشکل



جا نمونه. همون مقدار کم عسلو   یزیبه غار انداختم تا چ  ینگاه کل  یهشد.    بلند
 فوراا برداشتمو گفتم:

 .یمبر  -

قدم بدو کردم تا باهاش هم یرو تکون داد و جلوتر از من راه افتاد. کم سرش
 بشم.

دل ذهنمو مشغول کرده بود. دل یسوال یهانداختم.  یدور و برم نگاه  به
 گرفتم که بهش بگم:  یمکه سوالمو بپرسم؛ باالخره تصم  کردمیم

 ام! آراد؟! -

 کرده؟  یر ذهنتو درگ یباز چ  -

 زدم و گفتم: یحرفش لبخند از 

 یشمبه من که دشمنت محسوب م ی! پس چرا داریستی؟آلفا ن یهمگه تو  -
 . نکنه...نکنه...!یدیاتحاد م یشنهادپ

و  ید! انگار خودش منظورمو فهمیهواکنشش چ دونستمی. نمکردمیم منمن
 نذاشت ادامه بدم:

 ازت سوء استفاده کنم؟ خوامینکنه م -

 گرفتم. با لبخند دوباره خودش به حرف اومد:  یینتکون دادمو پا سرمو

ز افرادم در ا یدندارم. درواقع من با یمشکل یچآشاما هآروشا من با خون -
برابر حمالت دشمن دفاع کنم. نابود شدن افرادم نابود شدن من هم هست. 



ببره.   یناز ب  خوادیکه جکسون تو رو م  ینها  یم،متحد ش  یگماگر م  کهینضمن ا
 کسیچشه. ه  نابودبه ملکه تازه متولد شده کمک کنم تا جکسون    خوامیمن م

هست   یببره کس  یناون رو از ب  تونهیم  یببره تنها فرد  یناون رو از ب  تونهینم
 خنجر مخصوص رو به قلب جکسون فرو ببره! ییکه با قدرت ماورا

 تعجب گفتم: با

 خنجر مخصوص؟! -

 بله تنها راه نابود کردن جکسون همون خنجر هست. -

 ببره؟ یننتونسته اون رو از ب یخب اون خنجر کجاست؟ چرا تا به حال کس -

 یز و نه با هرچ یشآت ی! نه تووقتیچه یره،نم ینآروشا اون خنجر از ب -
 .یمببر  ینشاز ب یددست جکسونه و ما با یاد! اون خنجر به احتمال زاییگهد

 یبودم، بود. تو  یدهرو که تازه فهم  یزاییچ  یلیآراد و خ  یهاحرف  یر درگ  ذهنم
 که گفت:  کردمیآراد فکر م یهاسکوت داشتم به حرف

 !یدیرو نفهم یزاچ یلیتو هنوز خ -

با تعجب بهش   یستاد؛که آراد از حرکت ا  یدمبلند کردم که جواب بدم د  سرمو
 نگاه کردم.

 هاشو باز کرد و گفت:چشم دفعهیهبسته بود  هاشچشم

 !تریع . هرچه سر یمبر  ینجااز ا یدبا -



 یالطور که از البهرد شد. همون یع ها سردرخت ینگرفت و از ب دستمو
 :یدمپرس دشیها رد مدرخت

 ی؟شد طوریینا یهوچرا  شده؟یآراد چ  -

 آروشا افراد جکسون دنبالمونن! -

نگاه به پشت   یهو    برگشتم  کردیمیطور که بدو محرفش شوکه شدم. همون  از 
 .یدمند یزیسرم کردم چ

. با تعجب به افراد یستادصورتم و به جلو چرخوندم که آراد از حرکت ا  دوباره
 اه کردم.پوش نگ یاهسرتاسر س

*** 

 هیلدا

به دور و برم نگاه کردم.  یدبستم ناام یهادست یدنباز کردم با د هاموچشم
 یر گ  ینجابه جنگل متروکه که االن ا یایمب یداشت نصف شب یلیآخه چه دل

لگد محکم به  یهبودن.  یهوشبودم. اون دوتا که کامالا ب یدنبال راه  یفتیم؟ب
 زدم. یرماه یپا

بود معلوم بود اون طلسم هنوز روشون  یجباز کرد اما بازم گ یکم  هاشوچشم
 !دوننی! اما اونا که نمیاههمن اثر نداره اشک س  یکه رو  یاثر داره. تنها طلسم

 !یلعنت  یزدم. آ  یراده یلگد به پاها یه دوباره

مو بهش جلب نفر توجه یه یکه صدا  دادمیو تاب م یچبه خودم پ داشتم
 کرد.



 باز شد  یقرژ  یهامو بستم. در با صداچشم  یعسر   شد،یم  یک به در نزد  داشت

 :یدمرو شن صداشون

 !یان؟به هوش م یک   -

 خواینی. االن ممونهیبدنشون م  یرو  یادیتا مدت ز  یرشقربان! طلسم تأث  -
 !ین؟کن  یکار باهاشون چ

 .ینکن  یداشون رو پملکه ید. باکنیمیرو روشن م یفمونبعداا تکل -

 چشم قربان! -

 خواستنیم یکار چ یعنی. بعد از اون افرادش هم از در خارج شدن بالفاصله
 بکنن؟!

 اییجهبه ذهنم فشار آوردم به نت یآشنا بود؟ هرچ  قدر ینصداش ا چرا
 دزدن؟! یراما رو به خاطر ملکه نام یعنیمونده بودم.  یدوراه  ین. بیدمنرس

. تمام تالشمو کردم که خودمو از رسیدمینم یحلبه راه کردمیفکر م هرچی
 .کردیهامو زخم مطناب دست ینجات بدم اما بدتر داغ  یراساکل یبند لعنت 

موند. دردش به  حرکتیشده بودن. دستام ب  حسیب  یراساز اکل هامدست
 بود. یدهاستخوان دستم رس

ها . به اون دوتا برادر زل زدم. تنها من طلسمگشتمیبه دنبال راه فرار م باید
 وقتمیچنوع نقطه ضعف برامون بود که ه یه یراس. اما اکلکردمیم یرو خنث 

 بودن! یدهطناب ما رو به بند کش یننتونستم رازش رو بفهمم و حاال اونا با ا



ده بود و هر تکون هاشون زخم شنگاه کردم. دست یرادو ه یرماه به
 بشه. یهاشون زخمدست یشتر که ب  شدیخوردنشون باعث م

شدن کامال   یهام از شدت زخم. دستکردیمیفرار م  ینجااز ا  یدکردم. با  سکوت
 شده بودن. حسیب 

 یر ورد ز یه. رسیدیبه ذهنم نم یزیذهنم به دنبال راه فرار بودم. اما چ توی
نجات بدم اما  یلعنت  طناب ینو از ابشه باهاش خودم ر  یدلب خوندم که شا

هم فشردم  یهامو محکم رو. چشمکردیاز قبل درد م یشتر هام بنشد! دست
 راه مونده بود. یه اهام رو باز کردم تنهرفته بودم؛ چشم یانگار به عمق خواب 

 ییرها یو اکسپولسو )دو نوع ِورد برا( expeliarmus) یارموسِاکسِپل ِورد
هام و بستم تمرکز کردم و ورد سخته( چشم یلیهست و به عمل اوردنش خ

 آروم خوندم.رو آروم

هام به هام کند شده بود و لرزش دستبه لرزش افتاده بود؛ نفس هامدست
 بدنم رسوخ کرده بود.

 یر بدنمو فرا گرفته بود که ناگهان ز تمام یدیبود، ناام یاهیرو به س هامچشم
 شد... . یپام خال

___________________ 

قدر که اون  یراسهدرخت اکل  یهانوع طناب از جنس شاخه  یه  یراس: اکلتوجه
 ییموجودات ماورا  یبرا  یشتر طرف رو قطع کنه و ب  یهادست  تونهیداغه که م
 .یشهاستفاده م



___________________ 

به  یع هنوز بدنم کوفته بود، سر  ینکهلبام نقش بست. با ا یرو یمحو لبخند
 رفتم: یرماطرف ه

 !یرماه ی...ه یرما...هیرماه -

تو حالت نشسته داره  یدمد یرادوباز شد. سر برگردوندم که ه هاشچشم
 به حرف اومد: یراد. باالخره هکنهیبهمون نگاه م

 !یم؟چطور آزاد شد -

 گفتم:  یمکه خودمون بشنو  یآروم طور خوشحال،

. یدبلند ش یع . حاال هم سر یارمباالخره تونستم دوتا ورد رو با هم به عمل ب -
بندازن! اونا  یر رو گ یراملکه نام خوانیم یدمهاشون فهمطور که از حرفاون

 شون رفتم.به طرف یع هام بودن که سر هنوز مات حرف

*** 

 آروشا

 ها به حرف اومد:پوش یاهاز اون س یکی

 !یدش یمبهتره خودتون تسل -

 تعجب بهشون نگاه کردم که آراد به حرف اومد: با

 ی! حت یشترهب یلیقدرتشون در برابر تو خ هاینبرو. ا ینجااز ا یع آروشا سر  -
 !یادهبازم امکان شکستمون ز یمدونفرم که باش



 نگاهش کردم: ینگران  با

 اما آراد! -

 آروشا بـرو! -

 و گفتم: یستادمسرجام وا یسمج  با

. اگر قرار بر مرگ هردو هست، پس بهتره هر دو با یرمنم ینجاآراد من از ا -
 .یریمهم بم

 :یدلب غر  یر که ز  یدمپشت سرش بودم صداشو شن ینکها با

 !یه؟دختر االن وقت لجباز -

 یجوابشو بدم، به طرفمون حمله شد. آراد به گرگ خاکستر  خواستمیم تا
بود اما آراد باهاشون  یادد و به طرفشون حمله کرد. تعدادشون زش یلتبد

نفر رو از پشت سرم  یه یپا ی. حواسم به آراد بود که صداکردیمقابله م
تا  یدمبه طرفش چرخ دفعهیهنشون ندادم.  یعکس العمل یچ. هیدمشن
دوال دوال یکمپامو محکم کوبوندم تو شکمش،  یه یادبه طرفم ب خواستمی

 ور شد.و به طرفم حمله یستادعقب رفت اما دوباره سر جاش ا

مچ  ینمابروم باال رفت. ا یهدرخت و لرزوند.  یدادم که مشتش تنه جاخالی
و عقب پرتش کردم. روش  یچوندمدستشو پ یع داشت. سر  یدستش خالکوب 

مرده بلند شدم که پام رو گرفت.  کهینا یالنشستم گردنش و شکستم، با خ
 یهابود. با اون چشم یبیباتعجب سرم و برگردوندم عجب موجود عج

 آشامه!خون یهکه اونم   یدمبلندش فهم هاییشن وسرخش 



طرف چرخوند. حرکاتش برام مبهم بود با  یههام زل زد و سرشو به چشم تو
 رخت چسبوند.نگاهش کردم که با سرعت گلومو گرفت من رو به د یجیگ

هامو دور گردنش قرار دادم، محکم فشار دادم که تو هم رفت. انگشت اخمام
انگشتام  ینرفت. جام رو باهاش عوض کردم. قلبشو ب یصورتش رو به کبود

 گرفتم و با لبخند محکم قلبش و درآوردم.

خون! با  یرو تو دهنم گذاشتم. انگار تشنه بودم، اونم تشنه یخون  انگشت
ور شد. محکم گلوش و گرفتم به طرفم حمله یگهد یکیتر شدم. شنهت ینکار ا
طرف  یهگردنش فرو کردم. با لذت خونش و خوردم بدنش رو   یتو یشامون

شده بود.  یشتر شده بود. تعداد افراد ب ینانداختم. احساس کردم سرم سنگ
 .کردیافتاده و مقاومت م یر چند نفر گ ینب یدمآراد رو از دور د

داشت به  یگهد یکی. زدیم یر خوردم، سرم به شدت ت یز سنگ ل تخته کنار 
رو  . تمام توانمرفتیم یجتکون خوردن نداشتم. سرم گ ی. نااومدیسمتم م

پوش به طرفم حمله  یاههامو باز کردم که اون سجمع کردم تا بلند شم. چشم
 کرد.

 ینفر جلوش ظاهر شد و شروع به مبارزه کرد که ناگهان صدا یک  دفعهیه
هاشون گرفتن و هاشون رو به گوشبه گوشم خورد. تمام افراد دست یبیعج

 یکه اونا از حرکت افتادن اون صدا  یقهطرف افتادن. بعد از چند دق  یههرکدوم  
 ت.گشیمن به دنبال منشٔا صدا م ینرفت. آراد هم ع یناز ب یبعج

از همون سه نفر به طرفم  یکیافتاده بودن.  ینزم یها روپوش اهیتمام س
 اومد و جلوم زانو زد:



 !یراملکه نام -

 جا شدم. گفت:تو جام جابه  یدختر بود! کم  یهکه  تعجب بهش زل زدم؛ اون  با

 !یراملکه نام -

 هستم! یلداملکه من ه -

 اومدن رو به من گفتن: شونمیگهنفر د دو

 هستم. یاملکه من هور -

 هستم. یرادو من ه -

 دختره به حرف اومد: دوباره

 .یمهاست که منتظر شما هستسال یم؛شما هست یهاملکه ما از محافظ -

 یهارو داشتم اما با حرف یجههنوز اون سرگ ینکهبهشون زل زدم. با ا گنگ 
 ی. نگاه اون رویدمطرفش چرخشدم. با اومدن آراد به    یجاون سه نفر به کل گ

گذاشته بود. لب   یشدست زخم  یاون بود. دستش رو رو  یمن و نگاه من رو
 زدم: 

 !ی؟خوب  -

 تکون داد و گفت: یآرامش سر  با

 !یستی؟تو خوب ن یمن خوبم. ول -

 :یدمپرس یعشده بودم سر  یتمتازه متوجه موقع انگار 



 منن! یهامحافظ یگنم یناآراد ا -

 باال رفته برگشت به طرفشون و گفت: یبا ابروها آراد

 !؟یدتونملکه یهاشماها محافظ -

 جواب داد: یرادپسره ه همون

 !یمها هستآشامملکه خون یروو پ یماسال است که متولد شده ۱۸۳بله ما  -

قرن و  یک  یعنی. یداوف! مخم سوت کش ۱۸۳. زدنیم یبیعج یهاحرف چه
 رو بدونم. به طرف آراد برگشتم. یزاچ یلیخ ید! پس بایادسال، چقد ز ۸۳

 خبره؟!چه ینجاا یدبه منم بگ یشهم -

 !یگم. بهت میمدور بش ینجابهتره از ا -

 گفت:  یرادشدم. دوباره همون پسِر ه بلند

هرچه زودتر   ید. بایستاما االن وقتش ن یمرو بهتون بگ  چیزهایییه  یدما با  -
 .یمبش دور  ینجااز ا

 تکون داد و رو بهشون گفت: یسر  آراد

 .یمهامون رو بزنحرف تونیمی. اونجا میمپشت جنگل بر  یالپس بهتِر به و -

 .یمراه بود یبود که تو یدو_سه ساعت  حدود

 مونده؟ یگهآراد چقدر د -

 ی؟: خسته شدآراد



قدم با ما شدن، باتعجب به اونا نگاه کردم که پشت سرمون قدم هم هم اونا
 .داشتنیبرم

 اوم! -

 :یدمازش پرس دوباره

 آراد؟! -

 نگاه به من کرد و گفت: یه

 شد؟ یداشوناز کجا پ یناا یبپرس خواییحتماا م -

 درست گفته بود اما خودمو نباختم و گفتم: کهینا با

 رسیم؟یم یبدونم ک  خواستمینه اتفاقاا م -

 ابرو باال فرستاد و با شک گفت: یه

 مطمئن باشم؟ یعنی -

 گفتم:  ینهنباختم و دست به س خودمو

 !ینرو به من نگفت یزاچ یلیشما هنوز خ -

 اون بود که گفت: دفعهاین

وقت کامل اون یم،برس یال. بذار به ودونیینمرو  یزاچ یلیشما هم هنوز خ -
 !یدمم یحتوض



 یکار  شدیاما نم کنجکاو شده بودم  یفضول، نـه مثل چ  یمثل چ  ینکها با
 خودش گفت: یقهکنم. سکوت کردم؛ بعد از چند دق

 سواالتت تموم شد؟ ی؟چرا ساکت  -

 دختر پرحرف!  یگهراست مداره راست یمونم یگرفت. پسره  حرصم

 .یدمم یحندارم. سکوت رو ترج ینه سوال -

 گفت:  دوباره

 .ینو از منظره لذت ببر  یناوه پس به سکوتتون ادامه بد -

 ! پسِر حاضر جواب!عجب

 خورد. یالیو یهکه چشمم به   یدمخودم دست کش ینتفکرات و جدال ب از 

 :یدمپرسکارم شوکه شد.   ینکه فکر کنم از ا  یدمبه طرف آراد چرخ فوراا 

 یدیم؟باالخره رس -

 !یمشتاق بود یلی. انگار خیدیمآره باالخره رس -

 دادم. خودمو جمع و جور کردم و گفتم: ی! انگار سوت هه

 گفته؟  ینه ک  -

 امم آراد؟! -

 بله؟ -

 کنه؟یم یزندگ  یک   یگهد یالو یتو -



 ابروشو باال فرستاد و گفت: یه

 !کننیم یزندگ  یاک  یبهتِر بگ  -

 فتم:تعجب گ با

 !ی؟چ  -

 گفت:  یخیالیب با

 .فهمییم یمبر  یاب -

 پسر پرو! کنه؟یم طوریینبابا چرا ا ای

 :یچیدپ یفونآ  یدار تولهجه یمردونه و البته کم یصدا یه

 !یی؟آراد تو -

 .یگمفاران اول درو باز کن، بعد بهت م -

باز شد و  ی. در ورودداشتمیقدم با آراد قدم برمباز شد. هم یتق  یبا صدا در 
 .کردینگاهمون م ینهپسِر دست به س یه

به تعجب داد. آراد به حرف اومد  یکم رنگ نگاهش عوض شد و جاکم  اما
 ش زد:شونه یرو یکی

 !یمفاران؟ چرا ماتت برده؟ برو کنار رد ش یچطور -

بور با  ی. موهاخوردیم یاش به خارجکنار رفت. فاران چهره  یحرف  یچه به
 خوب بود. یکلشمرنگ موهاش، ههم ییهاچشم



پشت سر آراد   یرنکه به دنبال مادرشون م  ییهاجوجه اردک  ینچهار نفر ع  ما
 .کردیمیحرکت م

دقت کردم. دوطرفش پر از گل و  داشتمیکه داخلش قدم برم  یالییبه و تازه
وجود رو به یباییز یود که نماحوض قشنگ ب یهو درخت و وسطش  یاهگ

مبل   یبود. رو  یرونب  یخونه دوبرابر فضا  یبایی. زیمآورده بود. وارد خونه شد
 شون نشستم.هال یتو یراحت 

 یلیاومدن. خ یینها پاشد. اول دوتا دختر از پله یشتر تعداد نفرات ب کمکم
راحت   همهینراحت بدون شال رفتن به طرف آراد! اولش تعجب کردم بابت ا

 باهاشون رفتار کرد. یعاد یلیبودنشون. آراد خ

 :یددوباره به طرف آراد برگشت و ازش پرس فاران

 هستم. یحتمن منتظر توض شده؟یآراد دستت چ  -

 :ما گفت یو رو به همه یدکش  شیختههم ر به یداخل موها یدست  آراد

ها موضوع مهم ما جکسونه! افراد جکسون بهمون حمله کردن و حاال بچه -
 ... .یارهملکه رو بدست ب خوادیهم م

 کردم.نگاشون  یج. گیدگفت همون پسِر فاران به سمت من چرخ  ینوا تا

 ادامه داد: آراد

شه؛ اما خب  یک به آروشا نزد یسازکرد با بدل یسع بار یک جکسون  -
 نشد و لو رفتن. یشون عملنقشه

 مکث کرد دوباره گفت: کمی



کشتن   دونیدیخودتون که م یاریمخنجر رو بدست ب جورییه یدو االن با -
 !گیرهیجکسون فقط با استفاده از اون خنجر صورت م

 :یداز همون دخترا پرس یکی

 !ینکرد یچند نفر رو معرف  ینا کهینِاال ا ینداد یحتوض یزوچآراد خان همه -

 هم انگار با حرفش موافق بودن. یگهنفر د چند اون

 شروع کرد: یرمااز ه آراد

 .یرادو برادرشون ه یرماه یشونا -

 برگشت و گفت: یلداطرف ه به

 یحجمع رو هم خودشون توض  ینحضورشون در ا  یلهستن. دل  یلداه  یشونما  -
 .یدنم

بهم کرد. انگار از گفتن  ینگاه طوالن  یهمکث کرد و به طرفم برگشت  کمی
 حرفش مردد بود.

 دوخت و گفت: یهرو به بق نگاهش

 !یرانهجکسون تو ا کهینا یاصل یلآروشا همسرم و دل -

حرف  ی. ناهام ناخودآگاه گرد شد. چشمیدها به طرف من چرخنگاه همه
 زدن نداشتم.

 .زدینمحرف    کسیچآراد رو صدا زد. مات موندم؛ ه  یآوربا لحن تعجب  فاران



هاش شوک حرف  یسوال بود! هنوز تو  یکرد واسم جا  یکار  ینآراد همچ  چرا
 برد. یابودم که فاران آراد رو به گوشه

 من کرد و گفت: یک خودشو نزد هیلدا

 !ی؟واقعا باهاش ازدواج کرد یگه؟م یآراد چ  -

از دخترا  یکیبگم  یزیبدم تا لب باز کردم که چ یجوابش رو چ  دونستمنمی
 من گفت: رو به

 همسر آراد بشه. یکس  ینمن فلورام باعث افتخاره که همچ یزمعز  -

 یشزدم و سکوت کردم. دختر کنار دست یلبخند الک  یهبگم،  یکه چ   موندم
 موهاشو کنار گوشش فرستاد و گفت:

 هستم. یرامنم ا -

 حرفش کرد و ادامه داد: یچاشن یلبخند و

 !یبه جمعمون خوش اومد -

جمع مشغول حرف زدن  یهمون لبخند مسخره به لبم نشست. پسرا دوباره
بود که من تا به االن فقط  یجکسون  یبا هم بودن انگار بحثشونم درباره

 بودم. یدهاسمشو شن

 دوباره به طرفم برگشت: فلورا



 یت کنم اون سمت راس  شونیپسرا مشغولن! بذار خودم معرف  یخب انگار -
هممون  یلهمسرم هست. خب دل یموندر یشم! کنار دستیکهکه اسمش ار

 هم جکسون هستش.

 کنار دستم دوباره گفت:  یلدامکث کردم ه یباال انداختم کم ابرویی

 !یه؟چ یقاا دق یفموناالن تکل -

 !یهچ یفمتکل دونستمیخودم نم یسکوت نگاهش کردم. من حت  توی

روشن  یز چتا همه یادفتاده. بهتره آراد با یمن خودمم االن موندم چه اتفاق  -
 شه.

نشسته   یشونیشپ  ی. فاران اخم روموقع آراد و فاران وارد سالن شدن  همون
 یر رو زد و منو غافلگ  یخالص  یر بود. با نگاهم آراد رو دنبال کردم که با نگاهش ت

 ینگاه کردم که لبخند گشاد یلداپاچه به هکرد. فوراا سرمو برگردوندم. دست
مبل  یکه االن رو  رادیلبش نشست. خودمو جمع و جور کردم، رو به آ  یرو

 نشسته بود گفتم:

 .دادییبه من م یدبا یحتوض یهخبره؟ شما چه ینجاا یبگ  یشهآراد جان م -

! از یرینیش یدلم آب شد. چه کلمه یوصف کردن کلمه »جان« قند تو از 
با لبخند  یدمکه د  ینمتفکرات خودم ناگهان به آراد زل زدم تا واکنشش رو بب

 گفت:  یطونیش

 چشم بانو! -



منتظر  یچشم یر گرد نگاهش کردم. لبمو به دندون گرفتم و ز  یهاچشم با
 نگاهش کردم.

از  یلیو خ یها هست آشامتو ملکه خون دونیی: خب تا اونجا که مآراد
 .یشف نکردها رو هنوز کقدرت

 کرد:  یرادکرد رو به ه  یکوتاه   مکث

 !ینیم؟هاتون رو ببقدرت یشهم یراده -

 انداخت: یکرد به خواهر و برادرش نگاه   یمکث  هیراد

 البته چرا که نه! -

 یبکه س  یدنکش  یشد طول یرهبرداشت و بهش خ اییوهجام  یاز تو  یبس  یه
هم   یبقرمز شده بود و س  یشگرفت. دستش به رنگ آت  یشدستش آت  یتو
 ور بود.دستش شعله یتو

خاموش   یبس  یشآت  ی. بعد از مدت کردمینگاه م  زدهیرتجمع ح  یمن تو  تنها
 یگذاشت و با سکوت به جمع نگاه   یشدست یشپ یرو تو یبس یرادشد. ه

 از سکوت برادرش استفاده کرد و گفت: یرماانداخت. ه

 و اما من! -

 هاشو چرخوند:چشم ایرا

 !یممنتظر  ییدخب بفرما -



که   یارماز صدا رو به وجود ب یموج  تونمی: من با استفاده از تمرکزم مهیرما
 ببره! یندشمن رو از ب تونهیم

 گفتم:  یرمامشغول شد. رو به ه فکرم

 !ین؟دام جکسون افتاد یتو هاتون چطور قدرت ینخب شما با ا -

 پوکر رو به خودش گرفت: یچهره هیرما

. یمحساس یراسها به اکلآشامداره و ما خون ینقطه ضعف  یه یهر موجود -
هست که فقط افراد جکسون از اون استفاده  یاشاخه یراسعالوه بر اون، اکل

 .رسهینم یبیو چون خودشون طلسم دارن به اونا آس کننیم

 کرد:  یکج   دهن فلورا

 تره!خطرناک کردمیجکسون از اون چه که فکر م -

 حرفش رو کامل کرد: یادامه ایرا

 تره!و ترسناک -

 نداره؟! یاکننده  یخنث  یدارو یچه یراساکل یعنی! یبه: عجریموند

 گفت:  یبا لبخند پر افتخار یراده دفعهاین

 یرو خنث  یراسبود که امروز با خوندن ِورد، تونست اکل یلداه یندر واقع ا -
 کنه!

 رو برداشت: یز م یفنجون رو اریک

 مشکلمون حل شد! یهپس  -



 بود به حرف اومد: یر سر به ز یرادکه تا االن با حرف ه  هیلدایی

که داخلش   یاخانواده یتمادر و پدر اصل یادتهکه   ییتا اونجا یزمآروشا عز  -
 هنوزم باورت نشده؟ درسته؟ کنمیکر م! فیستنن یبزرگ شد

. چطور ممکنه به کردمیم  یلو تحل  یهخودم تجز  یهاشو براو منگ حرف  گیج
هستم،   ییموجود ماورا  یههنوز باورم نشده که    یقبول کنم. من حت   یراحت   ینا

 رو باور کنم. یزیچ ینهمچ یهوقت اون

 باورم هست.دور از  یزیچ ینجان من چطور باور کنم، همچ یلداخب ه -

 ی؟که به گردنت هست رو بهم بد  یگردنبند  تونییم یزم: عز هیلدا

 یلداگردنبند رو به ه یگرانبه نگاه د توجهی. ب یدها به طرفم چرخسر  تمام
 دادم.

 یر که از جنس الماس بود زل زده بودم. تمام تصاو  یمدت به گردنبند  ینا  تمام
 .شدیم یدهبه طور شفاف از پشت الماس د

 شویکه معن کردیلب زمزمه م یر ز چیزییههاشو بست، چشم هیلدا
. چشمم به الماس بود اما ذهنم داشت بردی. داشت خوابم مفهمیدمینم

بهش نگاه کردم که  یدطور که زل زده بودم ناام. همونکردیتموم م یباتر 
 یرهالماس خ یکهو جام نشستم به دو تالماس گردنبد به دو قسمت شد، ت

 شدم.

هام گرفتم که در دست  یروم گرفت. مشتاقانه رودو تکه الماس رو روبه  هیلدا
عکس   یزن و بعد  یه. عکس  یدمدو تکه د  یکمال تعجب عکس دو نفر رو رو



زن داخل عکس  یافهشدم؛ به ق یرههک شده خ یهامرد بود، به عکس یه
 شدم. یرهخ

 ومد:به حرف ا هیلدا

طور که گفتم، عکس پدر و مادرتن! همون بینییرو که م ییهاآروشا عکس -
 یاخانواده ینبودن و توام فرزند هم ینهآشام و گرگخون یتمادر و پدر واقع

که اونا رو از   یسپردن. کس اییگهحفظ جونت تو رو به خانواده د یاما برا
ون هر روز قدرتش . ایمجکسون رو سرکوب کن یدبرد جکسون بود؛ با ینب
 یهابا قدرت تونییداره آروشا. فقط تو م یتدر نابود یو سع شهیم یشتر ب

 به افراد خودش رحم نداره. ی. جکسون حت یببر  ینت جکسون رو از بنهفته

. انگار همه به سرنوشت شوم من زدیحرف نم  یسکوت کرده بودن و کس  همه
که مادرم بود رو  یلبام نشست. عکس زن  یرو ی. لبخند تلخ کردنیفکر م

زبون  یراده دفعهینشدم. ا یرهروم خ. به جمع روبهیدمکش  یلمس کردم آه 
 چرخوند:

هرچه زودتر   یدجکسون تا االن افرادشو به دنبالمون فرستاده. با  یمبهتِر ما بر   -
 .یمبرگرد

 رو مخاطب قرار داد و گفت: یراده فاران

 .ینبمون جاینجا هستن بهتره که همجکسون همه وقته. افراد یر االن که د -

 آراد گفت: دفعهاین



بهتِر که در  یلیاتحاد خ یبرا ید،بمون جاینهم تونیدی. میمم داراتاق اضافه -
 دور از هم! ینکهتا ا یمکنار هم باش

 باالخره به حرف اومد: هیرما

 موندگار شد. جاینکه هم  یشهاما نم -

 اسمش بود با لهجه گفت: یکپسِر فکر کنم ار همون

 خطره! یهرفتن واستون  یرونب یدباش جاینهم یدفعال با -

 کردمیگوشه به سرنوشت نامعلومم فکر م  یه صدایبود. ب  یکیرو به تار هوا
سرم حس کردم. سرمو باال گرفتم که چشم تو چشم   ینفرو باال  یه  ینیکه سنگ

 یههاش شده بودم. بعد از چند ثانچشم یشدم. محو آب  یجفت چشم آب  یه
 . فلورا به حرف اومد:یدمنگاهمو دزد یعاا چشم تو چشم بودن، سر 

که با هم شامو   ین. دخترا موافقیمشب شده بهتره به فکر شام باش یگهد -
 !یم؟درست کن

هم  یلداو فلورا از جاشون بلند شدن. از جام بلند شدم که پشت بندش ه ایرا
دست لباس خوب از فلورا گرفتم بعد از حمام  یه یزیهرچ بلند شد؛ قبل از 

ها وارد آشپزخونه شدم. تازه به داخل خونه توجه کردم. پله اییقهدق یستب
بودن و دو دست   همکه با    یراییباال؛ هال و پذ  رفتیم  خوردیاز وسط هال م

پنجره بزرگ  یهآشپزخونه راست هال بود و  یتشده بود و درنها یدهمبل چ
از  یشتر داخلش ب یلهم تمام وسا ینجابود. ا یاهشت که توش پر از گل و گدا
 بودن. ی_مشک یدسف هاینتبود که کاب یناستفاده شده بود. تنها تفاوت ا یآب 



ها فلورا چشم از گل یشدم، با صدا یرهداخل پنجره خ یهالبخند به گل با
 برداشتم.

 بده؟رو انجام  یکار  یه یهرکس یمکار کن  یمتقس یگمم -

هم موافقتشون رو اعالم کردن قرار شد من ساالد  یهلبخند قبول کردم بق با
 نفر هم آشپزخونه مرتب کنه. یهدرست کنم. دو نفر غذا رو درست کنن و 

ذهنمو مشغول کرده بود. دو  یلیسوال خ یهکه   گرفتمیپوست م یار خ داشتم
 !یدنو نپرس یدنپرس یندل بودم ب

 به فلورا گفتم: رو

 !ین؟و گروه آراد شد هاینهبدونم که شماها چطور عضو گرگ یشهم -

 با لبخند مهربونش سرشو به طرفم چرخوند و گفت: ایرا

 یدوقلوها یک . من و اریمشد یلتبد یا یمشد ینهگرگ  یارث  یاخب ماها هم  -
جزو   . مادر و پدرمیمبه هم هست  شباهتیب   بینییطور که مهمون  یمناهمسان

 !یدهبهمون رس یارث  طور ینبودن و ا هاینهگرگ  یلهقب

روشن برعکس   یاقهوه  یو موها  یمشک   یهابا چشم  ینگاه کردم. دختر   بهش
 برادرش که کامال بور بود.

 منو مخاطبش قرار داد: فلورا

سالم بود مادرم   ۱۸  ینشدم. وقت   ینهبه گرگ  یلتبد  یو اما من! راستش من ارث   -
 یبرا هامونییسخت مرد. پدرم معتاد شد، تمام دارا یماریب یهبه خاطر 

نبود و طلبکارا  یبازم کاف  هاییداد اما همون دارا یمکه باال آورده بود  یبده 



. یمخوردن نداشت یبرا یزیچ یمدت حت  یه. بعد از خواستنیپولشون رو م
ناچار   داد؟یکار م  یدختر هجده ساله ک   یهمجبور شدم خودم برم سرکار اما به  

 یداکار پ  کهینبزرگ استخدام شدم. خوشحال از ا  یالیو  یهبه عنوان خدمتکار  
خونه که صاحب  ی. خانمکردمیکار م  یبعج  یالیهمون و  یمدت تو  یهکردم  

 جاستینکه هم  یموندیر  ینهم  ونبود. ا یموندپسر داشت اسمش ر  یهبود  
روز در حال برگشت   یهبود.    یبذره عج  یهبود اما    یبود؛ پسر خوب و خونگرم

که پدرم باهاشون   یدمتا به در برسم د  یدمبودم که طلبکارا رو دم در د  به خونه
 شده. یر درگ

 :یدمشو شنبغض گرفته یمکث کرد صدا یدکه رس  ینجاا به

بودم. به طرف پدرم  یدنشم راضاونا پدرمو ازم گرفتن؛ کشتنش! من به بو -
زورشون  یلیور شدم اما اونا خسکوت کنم بهشون حمله تونستمینم ییدم؛دو

پرت شدم. بلند شدم که   یابونبود و محکم هلم دادن که وسط خ  یشتر از من ب
افتادم و  ینزم یرو حالیبهم زد. ب  یادبا سرعت ز ینماش یههمون لحظه 

اطرافمو  یرزه دراومده بود. سر و صداسرم سبک شده بود، کل بدنم به ل
 یدیبه زنده بودن ام یگهخودمو تکون بدم. د تونستمیاما نم شنیدمیم

که   یاتاق  یهداخل اتاقم.  یدمبلند شدم د یهام بسته شد. وقت نداشتم چشم
 یبود که بهم گفت »برا  ا. اونجیدمد  یموندوبرام ناآشنا بود. بعد از چند لحظه ر

برام نمونده بود  یکه کس  ییکرده« از اونجا  یلتبد ینهنجات جونم منو به گرگ
 پناه آوردم و االنم همسرم هست. یموندبه ر

 و گفت: یدکش  آهی



 داشتم. یسخت  نامهیزندگ  -

 لبخند بهش نگاه کردم و گفتم: با

 باالتره! یزیکه از هرچ  یرو دار یو حاال عشق  -

بود. ساالدا تموم شده بود. تمام  یدهکش  یفکر کردم فلورا چقدر سخت خودم  با
 .رسیدیبه نظر م یساکت بود؛ دختر ساکت  یلدامدت ه ینا

به خاطر  یدشا یا رسیدنیبه نظر م ی. جمع ساکت یمبه سکوت گذروند شامو
و  یراساکت بودن. گرچند که ا قدر ینا یمزه بهشون ملحق شده بودتا کهینا

 .آوردنیهاشون لبخند به لبمون مو با حرف کردنیم تیطنش یکار

مبل نشسته  یکه شستن. ساکت رو  یممردا گذاشت یرو هم به عهده هاظرف
 بودم.

 بلند شد و گفت: ایرا

 خوابیم،یاتاق م یهداخل  یلدا. من و هیشهداره وقت خواب م یگهخب د -
هم با هم  یرماو ه یرااتاق، ه یه یک اتاق، فاران و ار یهداخل  یموندفلورا و ر

 و آروشا و آرادم با هم!

توجه به حرفم بکنم  یاذره ینکهاز حد امکان گشادتر شد و بدون ا هامچشم
 بلند گفتم:

 نـه! -



حرفمو ماست  ینکها یکم داشتم؛ برا  ینوخدا! هم یبه طرفم برگشتن. وا همه
نگاهم  یکه با کنجکاو  یرانشست رو به ا کنم لبخند مسخره گوشه لبم  یمال
 گفتم:  کردیم

 که... .  شهیگلم نم  دونیینه آخه خب م -

 حرفمو ادامه بدم و گفت: نذاشت

 ! حرفم نباشه.یبا ما بخواب  یدآراد همسرته چرا با یزمعز  -

شد  ینم. آخه ایمباال رفت. فقط من و آراد موند یشاتاقهرکس با هم کمکم
 من االن چطور بخوابم؟!بابا  یا ی؟زندگ 

اما  خوابیدییطور که قبال مکه فکر کنم وجدانم بود گفت »همون  ییصدا یه
 «یاتاق بخواب  یه یتو یدتفاوت که االن با ینبا ا

 ینجوجه پشت سر آراد راه افتادم. تمام ا ینپوکر، ع یموجیهمون ا عین
منظره بودن  یانصب شده بود.  یوار د یبود که رو ییمدت چشمم به تابلوها

 انگلستان بودن. هاییاز نقاش یا

. اول من وارد شدم بعد خودش. به اتاقش نگاه کردم طرح یدیمدر اتاق رس  به
 بشر! ینداره ا ی! چقد عالقه به آب ی. بازم آب یدو سف یآب 

غول  ینتخت با ا ینا یمن امشب رو یعنیتخت دونفره نگاه کردم.  به
آراد منو به  یطور وسط اتاق ماتم زده بودم که صدا! همونبخوابم؟ یابونیب

 خودم آورد:

 !یخسته نشد یستی؟اونجا وا خواییچقد م -



 اخم رو به آراد گفتم: با

 !ی؟کرد  یکه چرا منو به عنوان همسرت معرف   ینبد یحاول توض یشهم -

 کهینا  یآشام با هم سازش ندارن من براو خون  ینهبدون که گرگ  ینوآروشا ا  -
 طوریینکردم چون ا یتو رو به عنوان همسرم معرف  یم،اونا رو متحد کن

 کنن!  یجادا یکس  یبرا یخصومت  توننینم

 متقاعد نشده بودم اما سکوت کردم در هر حال اون حرفشو زده بود! ینکها با

 خب! یبپرس ینوقبلش از خودم ا تونستییم -

 بزارمت. یاننبود که در جر  یتشآروشا موقع -

بود. بعد از چند لحظه طلبکار دست  یقتهاش حقکردم. خب حرف  سکوت
 با همون اخم دوباره گفتم: ینهبه س

 کجا بخوابم؟!  یدمن االن با -

 گفت:  یلکسر خیلی

 تخت در کنار همسرت! یرو -

 ؟یمتخت بخواب ی. چطور هر دومون رویاردرن یآراد لطفا مسخره باز -

 رو به من کرد: یجد یلیخ کردیر مکرد انگار داشت فک  سکوت

اما  یبکن یبرداشت بد یگمکه االن بهت م یبابت حرف  خوامیآروشا نم -
 !یمهم بش یغهبهتره که...بهتره که ص یمبمون طورمینکه هم  یشهنم

 نکرده بودم.  وقتیچه  ینجاشو. مخم هنگ کرد. فکر ایستادمسر جام ا  خشک



 یاد،ب یشپ یمشکل خوامیبت کنم نمکه از تو مراق  یمهآروشا من وظ ینبب -
 !یریرو االن بگ یمت. بهتره تصمیدمبهت قول م

 یغهآخه چطور من چند ماه ص  اومد؛یبا عقل جور درنم  کردمیکه فکر م  هرجور 
 مرد بشم؟ فکرمو به زبون آوردم: یه

 مرد بشم؟! یه یغهمدت ص همهینآخه من چطور ا -

 گفت:  یبخش نگاهم کرد، با لبخند آرامش کمی

هردومون  یراحت  یبرا کار ینصرفاا ا یفتهب ینمونب یستقرار ن یاتفاق خاص -
 هست!

. از پنجره چشم شدینم طوریمینطرف پنجره برگشتم. مردد بودم اما هم به
 دوختم: یشآب یهاهامو به چشمچشم ینبود با دو دل یراه  یگهگرفتم، د

 قبوله! -

 یعنی. ماهه خوند یشش یغههم فشرد؛ کنارش نشستم. ص یرو هاشوچشم
داشتم. با  یبیحس عج یهبود،  جورییهاالن من شرعا زنش بودم؟ ته دلم 

 صداش بهش نگاه کردم:

 ! یمخب بهتره بخواب -

طرف تخت رفتم   یهنگاه کردم لباساشو همون موقع عوض کرده بود. به    بهش
 .یدمو روش دراز کش

 یچیدمو شالمو آزاد دور سرم پ یچیدمپتو رو دورم پ یدف دراز کشطر اون اونم



شب  یاهیکه در س یماه  یهبه ماه زل زدم.  یدمطرف پنجره چرخ به
 .درخشیدیم

که منو بزرگ کردن   یاول خاطراتم مرور شدن! از همون اول که مادر و پدر از 
 یادآوریهوامو داشتن.  یشههم ینکهبهم نگفتن، از ا یزیمدت چ همهینو ا

غم بزرگ ته دلم گذاشت. االن آرونا کجا بود؟ من چطور  یهخاطرات دوباره 
 خبر از خواهرم نداشتم! ترینیک کوچ  یبودم که حت  یخواهر 

خواب باشه اما با کمال   کردمیاز ماه گرفتمو به طرف آراد برگشتم. فکر م  چشم
 سرش گذاشته: یر هاشم زبه سقف زل زده دست یدمتعحب د

 بره؟یوابت نمتوام خ -

 به خودم دادم: یصداش تکون  با

 یستم؛باخبر ن یکمکه از حال خواهر کوچ یاوهوم. چطور خوابم ببره وقت  -
 ست!حالم گرفته یلیخ یول دونمینم

 تخت نشست با تعجب نگاهش کردم که گفت: یشد رو بلند

 !برهیاگه خوابت نم یرونب یمبر  یاب کنییچرا نگاه م -

 یری؟شب کجا م موقع یناما ا برهیخوابم که نم -

 !یادر -

 ذوق گفتم: با

 یکه؟نزد یامگه در -



 آره خانم خانما! -

لباسمو محکم کردم و بهش نگاه کردم که به سمت کمدش  ییشدم رو بلند
بهش نگاه کردم؛ فکر  یآورد. با کنجکاو یرونرو از داخلش ب یزیچ یهرفت 
 یم؛حرکت کرد یال. به پشت ویمآروم رد شدآروم یبود. از در ورود یتار کنم گ

باد  رسید،یبه گوشم م یادر موج ی. صداتابیدیبود و فقط ماه م یک هوا تار
 . آراد رو به من گفت:یمساحل نشست یگوشه لبه  یه. وزیدیم یخنک 

 !کنهی، آدمو آروم مقشنگه یادر -

 کرد.  یمشدرآورد تنظ یتارشولبخند سرمو تکون دادم. گ با

 بگو یبگو؛ هنوزم منو دوست دار یرینم ی"بهم قول داد

 بگو! یتو چشاته که ماتت شدم؛ تو که تو چشام خونه کرد خدا

 همدم آدمه… . یکی یاکه دلت، خاطرت با منه؛ تو دن  بگو

 منه یامن  ینباش واسه دلم؛ همه قسمتت ب یکیاون  بیا

 احوال تو بد بشه یذارمحد بشه؛ نم یناز ا یشعشق ما ب ذار ب

 و رو همه سد بشه… . یکه فقط تو دلدار  ی،حال دل یشهم همین

 سر تا سرش! یهآخرش، اگه باز دوراه یامب یاباز به دن اگه

 تا تهش یدمافسار قلبم تو دست توئه، تو رو باز ادامه م من

 یشه؟م یکلمه جواب بده، بگو آخرش چ   یک 

 شه! یکیباهات  یگهد یکیسخته برام؛  الشمخی



 یشمم یاون  یدمقول م یشم؛پ یمونیم بگو

 تو دلت خواست؛ جونم به لبم اومده… . که

 یواسه رفتنت عذر و بهونه دار یشهدوسم دارم، هم یتو بگ  که

 هرجا دلت خواست بری؛یدلمو م یروز قهر  یه یروز آشت  یه

 نره؛ دوتا بودن ما چقد بهتره! یادتکه   یقول داد بهم

 یشترهروزا ب ینچقد ا یموننره حال و احوالمون، خوش یادت که

 پر از حس نابت شده؛ دلم تا ابد به نامت شده! جهانم

 مد شده!" یوونگیروزا د ینشم؛ تو ا یوونهباز با عطر تو د بذار 

 وزید؛ی. باد مخوندمیلب باهاش م یر شده بود، ز یکی یابا موج در صداش
ماه  ییهزل زدم. سا یاگرفته بود. با لبخند به در  یوزش باد موهامو به باز

 .کردیها و آب حالمو بهتر منم ماسه یافتاده بود، بو یادر یتو

موضوع  ینآهنگش مخاطب داره ا کردمیسکوت کرده بود. چرا حس م آراد
 کنجکاوم کرده بود.  یلیخ

زل زده   یاطور که به درکنم. لبمو تر کردم همون  بودم که شروع یاجمله  دنبال
 :یدمبودم پرس

 آراد؟ -

 بله. -

 !ی؟هست که دوستش داشته باش یامم! کس -



 بهم انداخت و گفت: ینگاهش کردم نگاه خاص یچشم زیر 

 نبوده! ینه، تا االن کس -

نبوده؟ خب به من چه اگه بوده   یباور کنم کس  یعنی!  یبکردم. چه عج  سکوت
از حرف خودم حرصم  یخودم باال انداختم ول یبرا یاهم بوده! شونه

بلند شدم اونم   یشونیاز خودم حرصم گرفته بود. با ذهن پر   دلیلی. ب گرفتیم
شد که یها باعث مماسه ینرم یم؛قدم شدپشت بندم بلند شد. با هم هم

. باالخره کردمیها حرکت مداخل ماسه پاهام داخل ماسه فرو بره. با ذوق
 وارد اتاق شدم.  یع پاهامو با آب شستم و سر   یقبل از هرکار  یم،شد  یاطوارد ح

تخت پرت کردم و پتو  ی. خودمو روشدیم جورییهبودن باهاش ته دلم  از 
 .یدمخودم کش یرو رو

*** 

با هامو باز کنم. باعث شد که چشم ینهم خورد،یبه صورتم م یگرم  هوای
 حد ممکن گشاد شد.  ینهام تا آخر روم زل زدم. چشمروبه  یسکوت به صحنه

تخت  یازش فاصله گرفتم و رو یع ! سر یکم؟بهش نزد قدر ین! من چرا اهی
نشستم. سر و وضعم رو جمع و جور کردم. آراد هنوز خواب بود؛ چقدر 

 خواب زل زدم. یخرس گنده! به صورتش تو خوابهیم

که از روش کامالا کنار   ییخواب ناز بود. پتو یچقد توعمت به فدات!  اوخی
 یزدم. صدا یرونشه از اتاق ب یدار ب کهین. قبل از ایدمرفته بود رو روش کش

 شدن. یدار ظاهرا اونا زودتر ب اومد؛یم یهبق



صبح  یه. با لبخند به بقیدمبه آشپزخونه رس کهینرفتم تا ا یینها پاپله از 
 گفت:  یطونیبا لحن ش یرا. ایدمگفتم که جوابمو شن  یر بخ

 !ینجاتون خوب بود؟ ماشاءاهلل تا االنم که خواب بود یشبد -

بهش   یاچشم غره  یک گرفتم. ار  یینم کرد که از شرم سرمو پاحواله  یچشمک   و
م گرفته بود. خنده  یراا  یهاواسش درآورد. از کار   ییادا  یرفت اما با کمال پروا

 نشستم. فلورا کنار گوشم گفت: یلدافتم کنار فلورا و هر  یینسر پا

 خالصه! ییوونهد یه یعادت کن یراا یهاحرف ینبهتِر به ا -

 لبخند گرمش ادامه داد: با

 .یدار یت رو بخور که امروز روز سخت صبحانه -

حرفش حالم گرفته شد. سکوت کردم و مشغول صبحانه خوردن شدم  ینا با
و برادراش  یلداد آشپزخونه شد. همه صبحانه خوردن؛ هکه آراد با حوله وار 

 یههم ظاهرا  یموندو ر یک و فاران، ار یارنب ینجارو ا هاشونیلهرفتن که وس
 کرده بودن، شرکت رفته بودن.  یستاس ینجاشرکت ا

 صبحانه خورد؛ به من نگاه کرد، تعجب کردم که لب باز کرد و گفت: آراد

 !یادنبالم ب -

به حرفش گوش نکنم  خواستی. دلم ماومدیبدم م دادیدستور م ینکها از 
رو دور زد   یالشد، و  یالو  یاط. وارد حکردیحسمو سرکوب م  ینا  یکنجکاو  یول

جوجه دنبالش راه افتاده بودم. خودمو بهش  ینمنم ع یالرفت پشت و
 رسوندم:



 آراد! -

 جانم. -

 یکار با دلم چ  خوادیپسر م  یناگفت جانم! اهلل اکبر!    ینباز ا  یستادم؛حرکت ا  از 
 خواستمیم یمن به جانم گفتنش حساسم. سکوت کردم. چ  دونهیکنه؟! نم

 بپرسم. یچ  خواستمیاومد که م یادممن کردم تا من یبپرسم، کم

 یریم؟کجا م  یبگ  یشهآراد م -

 و دوباره به راهش ادامه داد. یددستمو کش ینگاهش کردم. که ناگهان  منتظر 

 یریم؟ِا آراد ولم کن، خب بگو کجا م -

 !رسیمیآروشا چند لحظه ساکت باش، االن م -

 یکیتار یتو کهینبا ا یمشد یک سالن تار یهاخم به راهم ادامه دادم؛ وارد  با
 که سالن استخر هست.  ینمبب تونستمیفرو رفته بود اما م

 :یدماز کنار گوشم شن صداشو

سرعت  ینبا باالتر  ییناستخر بدو ینا یتو ید، شما باخب آروشا خانم -
 ممکنه!

 گشاد بهش نگاه کردم که گفت:  یهاچشم با

 !یکن  یداهات رو پتا قدرت یمتالش کن یدتعجب نداره با یجا -

 که گفت:  یدلباسام نگاه کردم، انگار منظورمو فهم به

 .یمکار دار  یلیکه خ  یادست لباس هست، زود بپوش ب یهکن رخت یتو -



شده   یزونآو  ی. با تعجب به لباسایدمکن رسگفتم و به طرف رخت  یاباشه  یه
با   یمشک   تنهیمن  یهبپوشم؟!    ینومن ا  یعنیگنگ نگاهش کردم،    ینگاه کرد.کم

 آراد بلند شد: یشلوارک جذب! صدا

 زود باش! ی؟آروشا کجا رفت  -

فکر کردم خب اونکه رسماا شوهرم حساب  یکنم االن؟! کم  کار یخدا چ  هی
 .شدیم

لباسا رو تنم کردم، موهامو که فر درشت   یعنداشت که بپوشم. سر   یاشکال  پس
داشت آزاد بودن، کامالا جمع کردم به طرف استخر رفتم. پامو داخل آب بردم 

 آب رفتم. یر . کامالا تا گردن زکردیرو حس نم یزیپوستم چ

. حس ییدنبود، شروع کردم به دو یسادهاستخر وا یکرنومتر باالبا  آراد
نفس افتاده بودم. با تعجب نگاه نداشتم اما به خاطر سرعتم به نفس  یخستگ 

. با ذوق به آراد نگاه ییدمدو  یبزرگ   ینکردم چقد زود پنج دور، دور استخر به ا
 کرد و گفت:  یاکردم که تک خنده

از  یکیتنها  ینآشام بودن سرعت باالشونه؛ اخون هاییتاز خاص یکی -
 هاته!قدرت

سرم جرقه زد،  یتو چیزییه. دوییدمیاستخر م یساعت فقط تو یک حدود
نگاه  کردیکه اون باال فقط نظارت م  یبه آراد یچشم یر ز یطانیبا لبخند ش

 کنم.  یتشذره اذ یه اومدیکردم. بدم نم

 ف آراد رفتم:ناراحت نشون دادم و به طر  قیافمو



 !یدمد چیزییهآراد داخل استخر  -

 با تعجب جلو اومد: آراد

 یدی؟د یچ  -

طور نشونش دادم اونم خم شد که نگاه کنه، همون یرو الک  ییجا یهدستم  با
 .کردیکه زل زده بود به استخر نگاه م

خنده، با   یر آب. زدم ز  یکه تعادلشو از دست داد و افتاد تو  یدمشکش  ناگهان
 م گرفت.دوباره خنده شیدند

 باال رفته گفت: یبا ابروها رفتم،یعقب معقب خندیدمیم طور همون

 آروشا خانم؟! کنییم یتحاال منو اذ -

 پوکرو به خودم گرفتم و گفتم: یچهره

 !ینکردم، خودت تعادلتو حفظ نکرد یتتام...خب من که اذ -

 کرد و بهم زل زد:  یز رو ر هاشچشم

 !طورینکه ا  -

به عقب  یهفرار کردم که اونم پشت سرم. هر چند ثان  یعخودم اومدم و سر   به
 منو گرفت. ایدفعهیهکه   ریختم،یروش آب م گشتمیبرم

بود، آب از سر و   یخته. موهام باز شده بود دورم ریدمبه طرفش چرخ  ناگهانی
 .ریختیروم م



 یعکردم، سر   یخ کردمیحس م زدم،ینفس مسکوت ازش جدا شدم نفس با
 کن حرکت کردم.اومدم و به طرف رخت یروناز استخر ب

اومدم که آراد  یرونهامو تنم کردم، بخودمو خشک کردم لباس کهیناز ا بعد
از سالن  یع بگه سر  یزیچ ینکهقبل از ا یاد،م یرونداره از استخر ب یدمرو د

 خارج شدم.

بدون توجه  کردن،یکه با تعجب نگاهم م یدمسالن د یو فلورا رو تو یراا
 بهشون وارد اتاق شدم.

قدر چهرم بود که اونا اون ینبه خاطر ا یدمصورت ملتبهم نگاه کردم. فهم به
 .کردنینگاه م یبعج

زده به خودم نگاه کردم. چرا اون اتفاق مات  یادآوریخودم نگاه کردم. با به    به
 کنه؟یگرفتم؟ چرا حسم نسبت به آراد فرق مجلوشو ن

 بودم که آراد آشفته وارد اتاق شد. یر ذهن و قلبم درگ یچراها ین...؟ بچرا

زودتر از جو اتاق فرار  خواستیبهش انداختم. دلم م نگاهییمسکوت ن توی
کردم که ناگهان   ی. مکث طوالن یدهدستش رو محکم داره فشار م  یدمکنم که د

آن  یکدر  چرخیدیذهنم م یکه تو  یافتاد. تمام معادالت چشمم به دستش 
با  ده،کر   یزیزخم دستش خونر  یدمفورا به طرفش رفتم که د یداز ذهنم پر 

 داد. یهتک یوار بهش انداختم که خودشو به د ینگاه  ینگران 

 زدم: صداش

 آراد؟ -



 جانم. -

 دستت هنوز خوب نشده! یآراد دستت، چرا نگفت  ی؟خوب  -

 هم قرار داد و گفت: یرو هاشوچشم

 .یمبر  یینآروشا! بهتره پا یستن یمهم یز چ -

رو که داخل اتاق بود آوردم و بدون  یهاول یهاکمک   یبلند شدم جعبه سریع
کردم.   یداپ  یخون حال بد  یدندستشو باال زدم. با د  یننگاهش کنم آست  ینکها

 یکردم به محل زخم  یکردم. سع  یضد عفون  لرزونم دستش رو یهابا دست
رو  شدست یع. سر کردیبد خون حالمو بدتر م یبودن نگاه نکنم اما بو

داشتم. به طرف تراس  یاز آزاد ن یکردم، از جام بلند شدم؛ به هوا  یچیباندپ
سردرد داشتم اما حالم بهتر شده  ینکهبا ا خوردیحرکت کردم باد به صورتم م

 بود.

 کنارم احساس کرد:آراد رو   حضور 

 حالت بهتر شد؟! -

 ی. با دستام سرمو توخوردیخون به مشامم م یتکون دادم، بازم بو سرمو
 وار گفتم:لب زمزمه یر دست گرفتم. ز

 آراد لطفا برو تنهام بذار! -

 اما...! -

 نه آراد برو! -



گذاشتم   هایلهم یتراس نشستم سرمو رو  یسکوت کرد و داخل رفت. تو  آراد
باعث شد که   ین. همیدمبه گردنبندم کش  ی. دست شدیم  یدهد  یادر  جایناز هم

 یقتاالن حق  ینکهعکس پدر و مادرم ظاهر شه، به عکسشون زل زدم؛ من با ا
. واسه مامان ودبودم اما بازم دلم به حال خانواده خودم تنگ شده ب  یدهرو فهم

زل زدم. به  یاو به در یدمکش  ی. آه یانآرونا و آر یو بابا محمد؛ واسه یسور
 یمرو دوست داشتم. بعد از گذشت ن یادر یکی. از کوچزدیکه م ییهاموج

ندادم که طرف خودش در اتاق باز کرد. فکر  یساعت در اتاقم زده شد، جواب 
 خورد: شمبه گو یلداه یآراد باشه اما صدا کردمیم

 . درسته؟یستآروشا، آراد گفت حالت خوب ن -

 دادم در همون حالت گفتم: تکون سری

 !کنهیخون حالمو بد م یآره؛ بو -

 جام رو به طرفم گرفت. بهش نگاه کردم که گفت: یهاومد  یکمنزد یلبخند با

 .یداره! بهتره بخور یاز بدنت بهش ن -

که   یاخون بود. مثل تشنه ینگاه کرد، بو یوانداخل ل یاتتعجب به محتو با
گرفتم و چند جرعه ازش رو خوردم.   یلدااز دست ه  یوانول  یدهتازه بهش آب رس

کنارم  یلدابرطرف شد. ه یکه داشتم کم حالییسردردم آروم شد، حس ب 
 بگه: یزیچ خواستیزل زد انگار م یانشست اونم مثل من به در

 بودم مادر و پدرمو از دست دادم. یک کوچ  یمن وقت  -

 طرفش برگشتم منتظر نگاهش کردم که ادامه داد: به



 یاکه به دن  یآشام بودن؛ ما هم از وقت خون مادر و پدر من هر دو ساحره -
جکسون رو  یمادر و پدرم خواسته کهینا یلاما به دل یمبود ییماورا یماومد

 .یشنکشته م  یناک به دست جکسون با زهر خطر  کننیبرآورده نم

 بهم زل زد: یاشک  یهامکث کرد و به طرفم برگشت با چشم کمی

تر مجبور شد به عنوان برادر بزرگ یراده گشتن؛یافراد جکسون دنبالمون م -
 بده تا... . ییر رو تغ یموننکنن محل زندگ یدامونافراد جکسون پ کهینا یبرا

 هام گرفتم:دست یهاشو توکرد. دست  سکوت

 یمجکسونه حاال هم بهتر بر  یما نابود یفراموش نکن هدف همه ایلده -
هاشو پاک کرد و با لبخند . اشک یمکرد  یر د  یلیاالنم خ  ینهم  کنمیفکر م  یینپا

حرکت   یینپا  یو به طبقه  یماومد  یروناز جاش بلند شد. با هم از اتاق ب  یمحو
 .یمکرد

 .ینبه باالخره اومد: بهایرا

 لبخند به طرفش رفتم و گفتم: با

 !یمنه هنوز تو راه -

 .ینکه از راه برس  یماوه منتظر  -

 گفت:  یموندر دفعهاین

 .یراا یز کم مزه بر   -



سالنو  ی. تویدم. آراد رو ندیممبل نشست یرو یمرفت یلدادر دست ه دست
 نکردم. سر چرخوندم که با فلورا چشم تو چشم شدم. یداشزدم که پ یدد

 اوضاع چطوره! ینهآراد هم رفت شرکت بب یزم: عز فلورا

 تعجب نگاهش کردم که گفت: با

 .گشتییدنبال آراد م یمعلوم بود داشت  یشونتپر  یافهگلم از ق  -

به  یسر  یهداره! بلند شدم  یبابروهامو باال فرستادم؛ عجب علم غ جفت
 یهبه طرفش رفتم که داشت با    یدم،د یرو مشغول آشپز  یراآشپزخونه زدم. ا

دستش به مجله؛  یهدستش به قابلمه بود،  یه. زدیسر و کله م یمجله آشپز 
 یعسر  یدم،سوخته رو د یازایبه سمتش رفتم داخل قابلمه رو نگاه کردم که پ

 شعله گاز رو خاموش کردم که با تعجب نگاهم کرد. رو بهش گفتم:

 سوخت! یازاتپ -

رو صورتش   یکیانداخت و    یگنگاه به داخل د  یهتازه متوجه شده بود که    انگار 
 زد:

 درستش کنم. یچجور دونمیمجله بودم نم ینا یر ! درگیوا یه  -

 «یقورمه سبز  یهافتاد »طرز ته یترشرو از دستش گرفتم. نگاهم به ت مجله

 !ی؟درست نکرد یپس تا حاال قورمه سبز  -

 سوخت. یازامدرست کنم پ خواستمینه، خب االنم که م -

 به خودش گرفت که گفتم: یدرهم یچهره



 ی؟. موافق کنیمیپس با هم درست م -

دستش دادم   یازوو با ذوق سرشو تکون داد. با لبخند پ  یدبهم کوب  هاشودست
بعد از اضافه   یمسرخ کرد  جاتیهو ادو  یبعد از خورد کردنش گوشت و با سبز 

ها رو هم به خشک و آب، سر قابلمه رو بستم تا پخته بشه. برنج یموکردن ل
پنجره زل  خلدا هاییچک آشپزخونه نشستم به پ یصندل یسپردم و رو یراا

 وارد آشپزخونه شد. یلداه ینزدم. در همون ع

 به راه افتاده! یقورمه سبز  یبه چه بوبه -

 گفت:  یطونشبا لبخند ش یراا دفعهاین

 ت من و آروشا جون هست!پخبله دستبله -

 لبخند به جفتشون زل زدم و گفتم: با

 آشپز دوتا بشه...؟ یوقت  -

 زمان گفتن:هم جفتشون

 !نمکیب  یا یشهشور م یاآش  -

 خندمون فلورا وارد آشپزخونه شد: یصدا با

 .خندینیو م گینیخوبه حاال بدون من مخوبه -

 به طرفش برگشت و گفت: ایرا

 بهت بگم! یزیالزم نبود چ یشما که نوکر من -



فلورا باال رفت با مالقه دنبالش افتاد. من  یغ حرفشو گفت، بالفاصله ج ینا تا
 یلحظه در ورود. همون خندیدیمیم هاشونیباز یونههم فقط به د یلداو ه

سنگر گرفت.   یکرپشت سر ا  یع سر   یراوارد شدن که ا  یموندو ر  یکباز شد و ار
 :یدبا تعجب پرس یکار

 خبره؟!چه -

 به چهره سرخ شده فلورا انداخت و گفت: یالبخند خسته ریموند

 کرده!  یتمنو اذ یبازم فلورا یراالبد ا -

 نکنه. یتکه منو اذ  گیرهیروز آروم نم یهخانم  یرا: بله افلورا

به  یراال برد. ابا یسر داد و فلورا رو با خودش به طبقه یاخنده ریموند
 پوکرو به خودش گرفت و گفت: یرفتنشون نگاه کرد، چهره

 !یرنم یگهدچطور مردم قربون صدقه هم ینروزگار بب یه  -

اونم پا به فرار  یراا جیغیغ کرد که با ج  یرانثار ا یگردن پس یهبا خنده  اریک 
به . کردیتماشا م یمحو ینگاه کردم که اونم با لبخند یلداگذاشت. به ه

 و صداش زدم: یدمطرفش چرخ

 !کنن؟یکجا کار م  یرادو ه یرماه یلدا؟ه -

منم حقوق خوندم اما فعال که  ینمهندس معمار یرادو ه یرماراستش ه -
 .یفتادهدفترم راه ن

 کردمینگفتم. حس م یزیتکون دادم و چ یباال انداختم؛ فقط سر  ابرویی
 به غذاها زدم. یکمه! کالفه بلند شدم به آشپزخونه رفتم سر   چیزییه



 منو به خودش جلب کرد: ینفر توجه یه یغذاها بودم که صدا مشغول

 : آروشا، آراد کجاست؟اریک 

 تعجب به طرفش برگشتم: با

 یومد؟مگه شرکت ن -

 !یدمشاما ند یمچرا با هم اومد -

در رو فشردمو  ییرهباال حرکت کردم و دستگ یبه طبقه یع شدم. سر  نگرانش
دور کمرش بسته بود   یاموند. آراد حوله یرهدستگ  یوارد اتاق شدم. دستم رو

 یهم رو یا. واضع بود تازه از حموم اومده حولهریختیو از موهاشم آب م
 سرش بود.

 .کردیام شد؛ اونم متعجب به من نگاه معقبگرد کنم که متوجه خواستممی

 نگرانت شدم. یدتتگفت ند  یک ار ینجایی؛که ا  دونستمیمم! من نما -

 خواستیتو دختر! دلم م  یآروشا! چقد خنگ   یحرف خودم تعجب کردم. وا  از 
آروم عقبگرد کردم در اتاق و باز کردم که مچ دستم بکوبونم. آروم  یوار سرمو به د

هام مچش  یرو گرفت و منو داخل اتاق کشوند. در اتاقم پشت سرش بست تو
 زل زد:

 آروشا؟ -

 جواب دادم: یآروم یواسه طرز صدا کردنش ضعف رفت. با صدا دلم

 جانم! -



 انداختم که با نوک انگشتش سرمو باال گرفت: یینپا سرمو

 من محرمتم آروشا! کنی؟یچرا ازم فرار م -

 گلم؟ آروشا امروز با سرهنگ تماس گرفتم!  کنییچرا سکوت م -

 زد و ادامه داد: یکنجکاوم رو بهش دوختم که لبخند محو  هایچشم

تو رو به عقد خودم درآوردم مؤاخذه شدم در آخر که ماجرا رو بهش   ینکهاز ا  -
 قانع شد. یگفتم کم

 شدم: یرهو نگران بهش خ یدمکرد بهم زل زد. لب گز   سکوت

 افتاده؟ یاتفاق  ی،دآراد چرا ساکت ش -

 فکم قرار داد: یهم قرار داد دستش رو رو یرو هاشوچشم

 دردناک؛ آروشا... . یلیباورش برات سخته و خ دونمیآروشا م -

 روبهش گفتم: لرزیدنیکه از اضطراب م  ییهادست با

 شده؟یجون به لب شدم بگو چ  شده؟یآراد چ  -

 هاش گرفت:دست یتو هامودست

 ن خواهرتو گروگان گرفته.آروشا، جکسو -

حبس  ینهس ی. مات موندم، نفسم توشنیدمینم یگهآخرش رو د هایحرف
 بغلش گرفت: یکه آراد منو تو  یفتادمشد؛ داشتم م جونیشد، بدنم ب 

 یزم؟آروشا عز  -



 دست خودم نبود ادامه داد: لرزیدم،می

 یر رو گ ما ینشده. درسته کار جکسونه اما تا وقت  یزیشآروشا، خواهرت چ -
 .زنهیبه خواهرت نم یبیآس یارهن

نابود  یادودم دستم م یهرچ  خواستیاشکام رونه صورتم شد. دلم م صدابی
جکسون توش دست  یفتادکه م  یشده بودم هر اتفاق  یکنم. به شدت عصب

 کردمیآوردم و به گردنش زل زدم حس م یرونداشت. خودمو از بغل آراد ب
 یهجلو رفتم، آرادو به چشم  اختیار یداشت. ب  یانهاش جر رگ یخون تو

ز کارم تعجب کرد. دست بردم به سمت گلوش . آراد اولش ادیدمیم مهطع
 دادیتکونم م یهاش گرفت هرچ دست یهامو توکه به خودش اومد، دست

من و  دفعهین. دستمو آزاد کردم که اآوردمیهاش سر درنمز حرفا یچیه
لختم  یموها یهام نامنظم شده بود. دست رو. نفسیدکشبغلش  یتو
دعوت  اییگهد یایهام به دنبغلش بودم چشم یکه تو  طور همون. کشیدیم

 شد.

*** 

 آراد

 شو بغل گرفتم: یفنح جسم

 آروم باش حال خواهرت خوبه! یزمآروشا عز  -

شدم. موهاشو کنار زدم به صورت غرق در خوابش   یرهش خبسته  یهاچشم  به
قدر خودخواه بود که بتونه هر که جکسون اون  دونستمیخوب م  ینوزل زدم. ا



 یبغلم بود رو یطور که آروشا تو. همونیدمکش  ی! پوف یارهسر آرونا ب ییبال
 خواستی. کالفه شده بودم، دلم نمیدمتخت گذاشتمش و پتو رو روش کش

 ازش دل بکنم.

رسماا و شرعاا آروشا همسرم   ینکهرو تنم کردم و کنارش نشستم. از ا  ویشرتمس
چند وقت به  ینخوشحال بودم. تمام اتفاقات ا یتا حدود شدیمحسوب م

 یتر از قبل ،دست اخمام تو هم رفت. کالفه  یدات  یادآوریذهنم هجوم آورد اما با  
به آروشا  یگهبار دیهو بلند شدم به طرف در اتاق رفتم.  یدمموهام کش یتو

که من به آروشا دارم اونم نسبت به من داشته   یحس یدوارمنگاه کردم و ام
 باشه.

و اون  ینرفتم. بعد از اون شب که منو دزد یینها پااتاق رو بستم و از پله در 
نرفته بودم و از   به اون خونه  بارمیهمن جا زدن تا االن من    یساحره رو به جا

برداشتن   یبرا  تونستمینم  یجکسون بود و حت   یخونه تحت محاصره  یمطرف
مبل   یناول  یشدم، رو  نشم. وارد سال  یکبه اون خونه نزد  یضرور  هاییلهوس

 انداختم. یداخل گوش یدموتک نفره نشستم. خط جد

 باال یی. ابرویدمو خواهر و برادرش رو حاضر و آماده د یرادسالن ه توی
 انداختم رو بهشون گفتم:

 !ین؟نشست ینجاکه حاضر و آماده ا  شدهیچ  -

 یه خوایمیاما م یمو ممنونم هست یمشب بهتون زحمت داد یه: خب هیراد
 .گردیمیتر شه برماوضاع آروم یوقت  ینجابه ا یک شهر نزد یه یممدت بر 

 و گفتم: یدمرو کنار لبم کش دستم



 یهکه   شدیمیندارم اما خوشحال م یحرف من  ینتر راحت طور یناگر شما ا -
 !یممدت در کنار هم باش

 ممنون از لطفتون. یم؛مدت دور باش یه دیمیم یح: ترجهیراد

 « کنمیم  خواهش»یرفتنشون مصمم هستن فقط به کلمه  یواسه  یدمد  وقتی
 رو به من گفت: یلداها بودن. که هتمام بچه یبااکتفاکردم. تقر 

 آروشا کجاست؟! -

 رو بهشون بگم! یچ  خواستمیاومد که م یادم تازه

شده،  یر بهتون بگم که خواهر آروشا توسط جکسون اس خواستمیراستش م -
 خبر رو امروز فاران بهم رسوند. ینا

 شده! بینییشقابل پ یر جکسون غ ی: کارهااریک 

 یبزرگ  یدهدگفت االن ت  یشهجکسون پس م یر : خواهر آروشا االن اسریموند
 .یشهبرامون محسوب م

 گفت:  یرو بهم با نگران  فلورا

 آروشا االن کجاست؟ حالش چطوره؟ یست،مسائل االن مهم ن ینآراد ا -

 به فلورا کردم: رو

 شد. االنم... . یعصب یلیخواهرش خ ینخبر دزد یدناز شن -

پشت  ها باال رفتحرفم رو کامل کنم. فلورا به سرعت از پله یادامه نذاشتن
 هم رفتن. یراو ا یلدابندش ه



با  ینهگرگ  یاعضا ینکهمحبوب شده بود. از ا ینشوندو روز چقدر ب یط  اروشا
ور بودم که در خوشحال بودم. در افکارم غوطه یلیآروشا کنار اومده بودن خ

 هال باز شد و فاران آشفته وارد حال شد. رو به من گفت:

 آراد! -

 شده! چیزییهکه   فهمیدمیم دیدمشیوقت که آشفته م هر 

 بازم جکسون؟! -

 مبل نشست: یناول یو رو یدکش  یشونشپر  یموها یتو دستی

رو به وجود   یدیجد  یهاش قدرترهجکسون داره با استفاده از ساح  ینینبب  -
کنه، آراد جکسون، ملکه رو  یده برابر قدرت ماها برابر  تونهیکه م یارهم
 !یارهکه شده به دست ب  یبه هر روش خوادیم

 :یدکش  یششبه ته ر یدست  ریموند

از  یشتر . جکسون قدرتش بیمقرار گرفت یتوضع ینبدتر  یاالنشم تو ینهم -
 ماهاست.

 !یممقاومت کن یدبرامون نمونده با یراه  یگه: االن داریک 

 متفکر به فنجون زل زده بود: فاران

افراد جکسون  دونینیخودتون که م یممدت از خونه خارج نش یهبهتره  -
 .گردنیدارن دنبالمون م

 کرد:  ینگاه  یرادبه ه ریموند



 یالو ینهم یهممون تو اییگهرفتن به شهر د یبه جا یستپس بهتر ن -
 !یم؟بمون

 : اما موندن ما باعث دردسر نشه!هیرما

شما  یما و هم برا یمشکل هم برا ینتر ! االن بزرگی؟: چه دردسر فاران
 .یکیهجکسونه! پس هم دشمنمون و هم هدفمون 

هم نشستن. رو به فلورا  یهنشست. بق یمونداومد کنار ر یینها پااز پله فلورا
 کردم:

 حالش چطور بود؟ -

 کنم.  یدارشب یومدروشا خواب بود، دلم ن: آ فلورا

 گفت:  یراا دفعهینتکون دادم که ا سری

 ید؟جکسون دار یدرباره یدیاخبار جد شده؟یچ  -

 :یدخواهرش کش یتو موها یدست  اریک

 بهمون حمله کنه. خوادیآره جکسون م -

 :یدچرخ یکبه طرف ار یهویی ایرا

 !یک؟ار یگیم یچ  -

 :نیدباهم پرس یلداو ه فلورا

 خبره؟چه ینبگ یشهم -



 یکس  ینکهدادن بودن که بلند شدم. بدون ا یحدرحال توض یک و ار ریموند
 رو گرفتم... . یانارفتم. شماره آر یاطبفهمه از هال خارج شدم و به داخل ح

 :یچیدپ یلنازکش داخل موبا صدای

 بله! -

 لبام اومد: یرو لبخند

 سالم جغله خانم! -

 گفت:  یغ آورده باشه با ج یادسکوت کرد انگار تازه به  کمی

 یی؟آراد تو -

 نه روحمه! -

 یی؟معلوم هست کجا یچآراد ه -

 .یتمأمور یرمبهتون گفتم م -

 ها؟! یدیچرا جواب تلفنت رو نم ی؟خب! کجا بود یلیخ -

 نکن بچه. جیغ یغ حاال ج -

 حرصش دراومده بود: انگار 

 آراد! -

 خنده گفتم: با

 جانم؟ -



 خبره؟!چه ور ینا یآخه برادر من خبر دار -

 فرو بردم سنگ رو با پام به جلو حرکت دادم: یبمداخل ج دستمو

 مامان و بابا خوبن؟! شده؟یمگه چ  -

 رفته! یدات یتو رسمٌا خواستگار یکه بابا برا  یاما خبر دار یمآره ما خوب -

 :یستادمحرکت ا از 

 تو؟ یگیم یچ  -

 رفته! یدات یبابا از طرف تو خواستگار -

 :زدمینفس منفس یتتو هم رفت. از شدت عصبان اخمام

ازدواج  یداست با تکه زنده  یتا وقت  وقتیچآراد ه یگیبه بابا م یاناآر ینبب -
 !کنهینم

 برو به بابا بگو! یگی؟ها رو به من محرف ینآراد چرا ا -

 االن خونه هست؟! -

 آره هست. -

 رو به بابا بده. یپس گوش -

 !یاآراد شر به پا نکن -

 .یدمقول نم -

 آراد! -



 نباشه. یترو به بابا بده کار یتو گوش -

 :یچیدتلفن پ یبابا تو یصدا یهاز چند ثان بعد

 الو سالم! -

 ی؟سالم بابا. خوب  -

 !یدار یماخانواده یهاومد  یادتبه چه عجب به -

 پام محکم به سنگ ضربه زدم: با

 بودم. یتمأمور -

 .یباش یتعروس یدنبال کارها یدبا یتدر هرحال گفته باشم بعد از مأمور -

 :یدمکش  پوفی

 !کنمیازدواج نم یداپدر من! من که به شما گفتم با ت -

 آراد با من لج نکن. -

وصلت   ینمنافع خودتون ا  یبرا  خوایدیکه م  ییدشما  ینمن لج نکردم منتها ا  -
 جور شه!

 :یچیدپ یلبابا داخل موبا یعصبان  صدای

 پدربزرگته! یتوص ینا ی،فراموش کرد کهینآراد مثل ا -

 زدم: پوزخندی



رابطه خودتون و عمو فرزام  یبرا دونمیم من یگین؟م یتپدر از کدوم وص -
من اگر به اون خونه برگردم با  ینبدون ینواما ا ینمن رو طعمه کن خواینیم
 .کنمیازدواج نم یدات

 :شدیم یدهشن یلموبا یتو یشعصبان یهانفس صدای

 نباشه خدانگهدار! یمحرف یم،که گفتم منتظرت هست  ینآراد هم -

آب  یر ش یر سرمو ز یتگذاشتم. از شدت عصبان  یبمج یرو تو یلاخم موبا با
 هال حرکت کردم.  یطرف در ورود  آب رو بستم و به  یر ش  یگرفتم، بعد از مدت 

*** 

 ینانداختم؛ ا یابونبه خ یگذر کردم. نگاه   یابونشدم و از خ یادهپ ینمماش از 
روم شلوغ شده. سر برگردوندم به ساختمون روبه  یلیخ  یویورکن  یابونایروزا خ

 زل زدم. با غرور و متانت به داخل قدم برداشتم.

ردش شدم، دکمه مورد نظرمو فشردم. و وا  یدماز چند قدم به آسانسور رس  بعد
 .کردیتر ماعصاب متشنجمو آروم ینو هم شدیپخش م یتیال یکموز

 هام درآوردم.رو از چشم عینک 

 حرکت کردم سرش داخل پرونده بود: یبه طرف منش یستاد،ا آسانسور 

- Let Brian know I'm here( .ینجاماطالع بده که ا یانبه برا) 

 از جاش بلند شد: یع تازه متوجه من شد؛ سر  منشی

- oh, yes Sure( !)اوه بله حتما 



لغو شده  یرانبه ا یکا. پرواز آمر دادم یهتک یپشت  یوار تکون دادم و به د سری
آروشا رو  یشماره یگهمن بود. بار د یحالت ممکن برا ینبدتر  ینبود و ا
 گرفتم:

 .باشدیمشترک مورد نظر خاموش م -

 آرونا رو گرفتم: یدامه بده قطع کردم و شمارها نذاشتم

 .باشدیمشترک مورد نظر خاموش م -

 یشپ  یمشکل  یهبودم حتما   یدهبه اوج رس  یگه. دیدمداخل موهام کش  دستی
رضا افتادم.  یادها خاموش بودن! ناگهان به مدت شماره همهیناومده که ا

 یکس یوق خورد ولشو گرفتم. بار اول ببه رضا بود. شماره یدمتمام ام
 :برداشتبرنداشت. ِد بردار! دوباره شماره رو گرفتم که بعد از دوتا بوق 

 الو سالم! -

 : سالمرضا

 کرد. که دوباره گفتم:  سکوت

 ی؟شناخت  یانم،رضا آر -

 ی؟خوب  یبه داداش چطوربه -

 زحمت برات داشتم! یهممنون. رضا  -

 داداش؟ یچه زحمت  -

 .خواستمیرو م یشماره سرهنگ محمد -



 .فرستمیآها باشه واست م -

 باشه ممنون. فعال رضا! -

 خداحافظ. -

 برگشتم: یاز قطع کردن تلفن، به طرف منش بعد

- ?what happened ( شد؟یپس چ) 

 گفت:  پاچهدست

-  Excuse me, Mr.Radmehr, they have a meeting, their !meeting will 
end in a few minutes (جلسه دارن،  یشونرادمهر ا یآقا یدببخش

 !(یشهتمام م یگهد یقهشون چند دقجلسه

در حواسمو معطوف خودش کرد. به  یبردم که صدا یبمداخل ج هامودست
 م شد.رفتم که متوجه یانطرف برا

 ی؟وقته منتظر یلیخ -

 !یستمهم ن -

هامو بستم مبل نشستم. چشم یاتاق شدم اونم پشت سرم وارد شد؛ رو وارد
 به گوشم خورد: یانبرا یو دستمو به سرم گرفتم که صدا

 !شده؟یچ  یانآر -

 لغو شده! یگهتا سه هفته د یرانبه ا یکاپرواز آمر  -



اآفته وارد اتاق شد. تعجب کردم،   یلیام. ویارمدر باعث شد سرمو باال ب  صدای
 یبا تعجب بهش نگاه  یان! براکرد؟یم یکار چ جاینوقت روز، ا ینا یلیامو

 انداخت:

 چته پسر؟! -

 انداخت: یتوجه به ما کتش رو طرف  بدون

 !یرانها یجکسون تو -

سکوت دوباره ادامه   یهبعد از چند ثان  یم،بهم انداخت  ینگاه   یانمنو برا  زمانهم
 داد:

 ست!تازه متولد شده یملکه یلشمتازه دل -

 تعجب رو بهش گفتم: با

 کدوم ملکه؟!  یگی،م یدار یچ  یلیامو -

 !یراملکه نام -

 !یرا: نامبرایان

 زدم: پوزخندی

 نگو! یاافسانه یهالطفا داستان یلیام! ویرا؟ملکه نام -

 یران؟بره ا یشهپا م یبه نظرت جکسون الک  یانآر -

 داره؟ یلی: خب چه دلبرایان



 ینمهم یمتولد شده برا یرانام یده! اون فهمیرا: خب به خاطر ملکه نامویلیام
 !یرانها

 کردم:  یاخنده تک 

 ! یلیامکم چرت بگو و  -

جاسوس از طرف جکسون   یه  یشگاهمونآزما  یدر ضمن ما تو  یست؛چرت ن  -
 .یمدار

 :یدمبه طرفش چرخ ناگهان

 چطور ممکنه؟ -

 ه!ها رو دار ساحره ینتر : جکسون بزرگویلیام

زهر عقرب سرخ  یشگاهآزما یتو یلشامکانش هست تنها دل یعنی: برایان
 باشه؟

 تونه یم  یچه کس  یعنی  «یرانداخل ا  یراسکوت به فکر فرو رفتم »ملکه نام  توی
زدم و پشت  یرونکوتاه کردم از شرکت ب  یخدافظ  یهبلند شدم  یعباشه؟ سر 

 کرده بود رو گرفتم.  یامک که رضا پ  یارول نشستم. شماره

 :یچیدپ یلش داخل موبامردونه یخشک و جد یاز چند لحظه صدا بعد

 یید؟الو بفرما -

 .یمحمد یسالم آقا -

 :یدنشناخت که پرس انگار 



 شما؟ -

 :یدمداخل موهام کش دستمو

 !یانرادمهر هستم؛ آر یمن پسر آقا -

 منتظر تماست بودم. یباالخره زنگ زد -

 !ین؟و نداشتمگه شماره بنده ر  -

 :فکرمیافتاد که اون خط رو عوض کردم چقدر من ب  یادم

من   ید؟از خواهرام دار  یشما خبر   یبله خطمو عوض کردم، جناب محمدبله  -
 .یستنکدومشون پاسخگو ن  یچه گیرمیهرچقدر که تماس م

 سکوت کرد: یالحظه سرهنگ

فقود م یکتپسرم خواهرت آروشا جاش امن هست اما خواهر کوچ ینبب -
 !یستازش ن یشده و خبر 

 دستم موند: یتو گوشی

 ین؟ندار یچطور آرونا مفقود شده و شما خبر  ی؟چ  یعنی یمحمد یآقا -

 اما هنوز مشخص نشده. یگیریمآروم باش پسرم ما پ -

خواهر من االن  یستکه معلوم ن  یآروم باشم در صورت  ینچطور انتظار دار -
 کجاست؟!

 درست شده؟ یتانتقال یپسرم، آروم باش؛ کارا یدمبهت حق م -



 زدم: ینمحکم به فرمون ماش دستمو

لغو  یگهتا سه هفته د یرانبه ا یکادرست شده اما پرواز آمر  یانتقال یکارا  -
 شده.

 ممکنه قصد صدمه زدن بهت رو داشته باشن! ی،بهتر مراقب باش -

 آروشا کجاست؟! یستم،االن من مهم ن -

 یما هست ول یاز همکارا یکیاالن با  یتشامن ینگران خواهرت نباش، برا -
 شمال فرستادمشون. یشترشب یتامن یبرا

 یشگاهکوتاه کردم و به طرف آزما  یخداحافظ  یه ی،افکار مشغول پر از نگران  با
 روندم.

بخش  ینرو زدم. ا یشگاهآزما یبخش اصل یددر چرخوندم، کل یرو تو کلید
پرت کردم. برام باورش   یابود؛ کتم رو گوشه  یانو برا  یلیامن و وم  یتنها ورود

کوبوندم   یز م ی. دستمو محکم روشدنیم یداپ یکییکیسخت بود مشکالت 
 بلند شدم به طرف محفظه رفتم.

. به کردیرو فروکش م  یتمطعم تلخش عصبان  یدم؛رو برداشتم و سرکش  شیشه
زهر عقرب   اییشهش  یو بطر زدم    یزل زدم »زهر عقرب سرخ« پوزخند  یشهش

هامو بستم. دادم، چشم یهتک یصندل یپرت کردم. سرمو به پشت  یارو گوشه
نجا یمدت ا همهینپروژه زهر عقرب سرخ کار کردم، ا یمدت رو همهینمن ا
خودم امتحانش کردم و حاال محاله بذارم دست   یبودم، بارها رو  یلدل  ینبه ا



افراد و گسترش قدرت  یپنوتیزمبرسه که مربوط به ه یاجکسون به پروژه
 باشه!

 یبه گوشم خورد؛ صدا  یی. صداکردمیطعم گس و تلخ زهر رو حس م  هنوزم
 یپشت در ورود کردمیقدم آروم، دو قدم، سه قدم حس م یک آروم.  یلیخ

. در باز شد قامت یستادما یکگوشه تار  یهبلند شدم و از جام  یع هست. سر 
. آروم رفتیشد. به طرف محفظه رفت و داشت باهاش ور م  یانفرد نما  یک 

 .یستادمو صدا پشت سرش ا سر یب 

 خواستیو دستم و گرفت م یدبه طرفم چرخ یع سر  یلیشد که خ ممتوجه
شتم که سرش گذا یکه محکم گرفتمش، دستش رو باال یچونهدستم رو بپ

 دستش شدم. یرو یمتوجه خالکوب 

 یشد که برا یلتبد یقینعقرب که افراد جکسون داشتن. شکم به  خالکوبی
 شدم: یرههاش خچشم ی! توینجاستزهر عقرب سرخ ا

 ی؟اومد یبگو از طرف ک  -

 هام شده بود:چشم خیره

 جکسون! -

 شدم: یرهمردمک چشمش خ یتو بیشتر 

 ینجایی؟چرا به درخواست جکسون ا -

 موجود تحت کنترل گفت: یک  عین



 ینهم  یتا ملکه رو نابود کنه و منو برا  خوادیجکسون زهر عقرب سرخ رو م  -
 فرستادم، اطالعات الزم رو گرفتم: یرونب یفرستاده. بازدم ینجاا

 ی،اومد یشگاهمآزما ینبه ا یکه حت   یادنم یادتو  یریم یرونب ینجاتو از ا -
 االنم برو!

ها به طرف در رفت و از در خارج شد. تلفنم رو برداشتم و با مسخ شده عین
 تماس گرفتم: یلیامو

 !یالو یاب یلیامو -

 شده؟یچ  -

 .یگمبهت م یاب -

زهر عقرب، رمز محفظه رو  یاز محفظه یشتر محافظت ب یبرداشتم برا کتمو
. در یدمگر صفحه محافظت کننده کشحس یعوض کردم؛ کف دستمو رو

. یدمرس  یالبه و  یقهرو بستم از ساختمون خارج شدم و بعد از ده دق  یشگاهآزما
 جلو اومد: یدنمداده بود با د یهتک ینشبه ماش یآفتاب  ینک با ع یلیامو

 شده؟یزد، چ  یبتغ یهوپسر؟ چرا  یچطور -

 گفتم:  چرخوندمیداخل در م یدوکه کل  طور همون

 از خواهرام گم شده! یکی یلیامو -

مبل  یپرت کردم، خودمو رو یاو گوشه یدباز شد به داخل رفتم کل یورود در 
 پرت کردم.



 چطور خواهرت گم شده؟ ی،چ  یعنی -

 هام گذاشتم و گفتم:چشم یرو دستمو

 مادر و پدرمو کشتن. یزمان  یهکه   یباند، همون باند یهتوسط  -

 !ی؟کن  یکار چ خواییم یتوضع یناوه االن با ا -

از افراد جکسون به دنبال زهر  یکی یشگاه،االن آزما یست،ن ینتنها ا یلیامو -
 عقرب اومده بود!

 ی؟کرد  یکار ! خب بعد چیچـ -

 انداختم: یهام کنار بردم بهش نگاه چشم یاز رو دستمو

 رمز محفظه هم رو عوض کردم. یشتر ب طیااحت یکردم، برا  یپنوتیزمشه -

اون رو   تونهیمتولد شده نم  یرایجز نام  کسیچاوپس، جکسون خطرناکه ه  -
 ببره. یناز ب

 سرم بردم:  یر ز دستمو

تا  کننیم یعهشا هایلیوجود داره، خ یراکه نام یچطور باور کرد یلیامو -
آشام هاست. من خونداخل کتاب  یرانام  دونییجکسون رو بترسونن. تو که م

 !یرممکنهغ یرارو باور دارم اما نام ینهو گرگ

 یران؟ا یرهم یبه نظرت جکسون الک  یانالو آر -

 یراعه؟ملکه نام یلشدل دونییاز کجا م -

 !یانآر -



که من   یمباش ینبه فکر ا یددرهرحال االنم با یست،ن یمنطق  یلتخب دل -
 برم. یرانزودتر به ا

*** 

 آروشا

باز کردم. بدنم کرخت شده بود؛ تو جام نشستم سربرگردوندم و  هاموچشم
 .یدمتعجب کردم. چندبار پلک زدم اما درست د

 یروزاون    یادطورم خوابش برده بود.  سرشو رو تخت گذاشته بود، همون  آراد
حالت   ینهم  یبارون از هوش رفتم، چشم که باز کردم آراد رو تو  یر افتادم که ز

 .یدمد

گشاد تنم افتادم   یهالباس یادکه   کردمیلبخند داشتم به اون زمان فکر م با
 یاون لحظه حس گرما یادآوریهامو عوض کرده! از آراد لباس یدمکه فهم

به اون لحظه فکر   خواستیبهم دست داد. از آراد چشم گرفتم، دلم نم  یادیز
آراد از خواب   اومدم که باعث شد  یینمخمصه از تخت پا  ینفرار از ا  یکنم برا

 بلند شه.

 ی؟شد یدار به باالخره ببه -

 !ید؟هست که پرس یچه سوال ینا آخه

 نه هنوز خوابم! -

 :باال انداخت ابرویی

 زنم؟یاالن دارم با روح آروشا خانم حرف م یعنیِا  -



حرصم رو  کردمیم یطور که سعآوردم و همونپوش رو از کمد در تن حوله
 کنم گفتم:  یمخف 

 .زنییبا روح عمم حرف م ینه دار -

گفت! پسره حاضر جواب. به طرف در حمام   «ی»عجب یهتکون داد و  سری
درآورد  یشرتشوراحت ت یالبهش انداختم که با خ ینگاه  یچشم یر رفتم؛ ز

 د.تخت پرت کر  یخودش رو رو

در حمام رو فشردم که تق صدا داد با تعجب به  ییرهگحرص دست از 
 هام بود نگاه کردم:در که تو دست ییرهگدست

 کنی؟یم یدر خال ییرهگخانم خانما چرا حرصتو سر دست -

اتاق  یرو به گوشه یرهگاز گرما بهم خورده؛ دست یموج  کردمیم احساس
تم. دوش آب سرد رو باز کردم. برخورد پرت کردم، وارد حموم شدم و درو بس

هامو بستم؛ . چشمکردیتنم رو کم م  یرفته گرماآب سرد به پوست بدنم، رفته
 .یدمکش  یقیحس کنم. نفس عم تونستمیخوب م یلیآب سرد رو خ یخنک 

کرده بود.   حسیفرستادم؛ آب سرد پوستمو ب  یروناز بخار دهنمو ب بازدمی
پاک کردم و   خودمویب   یها. اشک یدمش دراز کشوان رو پر از آب کردم، داخل

که   ذارمینم یگهخودم و جکسون بودم. د یدار د یدبه ام یتر از هر روزمشتاق
 ادامه بده! هاشیجکسون به خودخواه 

شده به خاطرش جونمو   یشم،جکسون م  یهازدم. شده کابوس شب  پوزخندی
 .کنمیاما جکسون رو هم نابود م یدمم



طلب؟ تاچه حد نفرت تمام وجودم رو پر کرده بود، تا چه حد جاه حس
 که خودم نابودت کنم جکسون!  یدمخودخواه؟ قول م

در حمام رو باز کردم وارد اتاق شدم.  یدم،پوشمو پوشاومدم، تن یرونوان ب از 
 بود. یدهتخت دراز کش یآراد هنوز رو

 داش زدم:نشستم، ص کنارش

 آراد باتوام؟ یآراد، آراد، هو -

 باز کرد و بهم نگاه کرد: هاشوچشم

 !شده؟یچ  -

و شونه رو برداشتم. متوجه درخشش موهام شدم  یختمو دو طرفم ر موهام
 به موهام انداختم. یبا تعجب نگاه 

روشن دراومده  یابه رنگ قهوه یب. موهام عجیدمداخل موهام کش دستی
 بود.

 جب به موهام زل زده بود.با تع آراد

 نبود؟! یتو موهات قبال مشک  -

 تکون دادم. یاز اون سر  تر گیج

 شدن؟ یرنگ  ین! چرا ایبهعج یلیخ -

 طرف از موهام که شونه شده بود رو آزاد کردم: یک 

 باشه؟ تونهیم یچ  یلشدل یعنی. دونمینم -



 :یدداخل موهاش کش یدست  آراد

 !یهچ یلشدل دونمینم -

 رو تنش کرد: یشرتشتشد  بلند

 !یالاقل شام بخور یهاتو عوض کن، ناهار که نخوردلباس -

 از اتاق خارج شه که جلوش رو گرفتم: خواستمی

 یم؟رو شروع کن هامونیناز فردا تمر  یشهآراد م -

 و گرفته بود رو کنار زد: یدمد یاز موهام و که جلو یاباال انداخت. تره ابرویی

 یست؟زود ن یلیآروشا فردا خ -

 تو هم رفت: اخمام

 زود باشه؟! یدچرا با -

موهامو شروع کرد به شونه  یرو از دستم گرفت پشت سرم رفت باق  شونه
 زدن:

 سختت باشه! خوامینم یگم،خودت م یبرا یزمعز  -

 کردم. بعد از چند لحظه مکث کردن گفتم:  سکوت

 .یمرو شروع کن یناتبهتره هرچه زودتر تمر  یست،سخت ن آراد واسم -

 ندارم سرکار! یحرف  یگهباشه، د -

 برده بودم: یادرو از  یمشغل یتلبام نشست. به کل موقع یرو لبخندی



 کنن؟یم بپرسم جناب سرگرد چه یشهاوه! م -

 زد: یاخنده تک 

 .بافمیسرکار رو م یدارم موها -

 که مو ببافن؟ عجب!  واو مگه جناب سرگرد بلدن -

 سروان. یفکر کرد یاوهو پس چ  -

به موهام  یحرکت کردم. نگاه  ینهاز سر موهام برداشت، به طرف آ  دست
که آراد به   یدمد ینهاز داخل آ  یدمبافته شدم کش یبه موها یانداختم دست 

 طور گفت:طرف در رفت همون

 منتظرتم!  یینآروشا پا -

 یمشال آب یهپام کردم،  یدبا شلوار گشاد سف ی_آب یدسرافون سف یهرفتنش  با
 :یدمرو د یرارفتم که ا یینسرم انداختم و به طبقه پا

 !یآروشا اومد ییوا -

 تعجب نگاهش کردم: با

 .رسمیم یگهد یقه_دو دقیکینه هنوز تو راهم  -

 آروم پس سرش زد: یکی یکدراومد که ار جیغش

 دختر! زنییم یغ چقد ج یراِا ا -

 :یدسرش رو مال وم پسمظل ایرا



 .یبد یلیخ یکار -

 نزن خب! یغ : به من چه! جاریک 

 یافتادم. چند وقته که خبر  یانآر یادکه   کردمینزاع خواهر و برادر نگاه م به
به طرف آراد برم تا  خواستمیزش ندارم، مطمئناا تا االن نگرانمون شده. ما

 فلورا مانع از رفتنم شد: یباهاش صحبت کنم که صدا یانآر یدرباره

 جز تو و آراد! یمشام بخور، ماهممون شام خورد یاب یزمآروشا عز  -

حس  یهحس ناب ته دلم نشست  یهبه خاطر من شام نخورده بود!  آراد
 عسل! ینع یرین،حس ش یه یت،حما

 یسلبخند به طرف آشپزخونه حرکت کردم و وارد آشپزخونه شدم. فلورا د با
 یرو از دست فلورا گرفتم. نگاه   یخورگذاشت، ظرف خورشت  یز برنج رو روز م

به داخل هال انداختم. آراد بعد از چند لحظه حرف زدن با فاران به طرف 
 نشستم. یز آشپزخونه اومد، پشت م

 ۱۰:۲۳انداختم، ساعت    یستادهبه ساعت ا  یاه از آشپزخونه خارج شد. نگ  فلورا
 یدههاش کشبود؛ نگاهم به دست یهاش رو به قرمز بود. آراد چشم یقهدق

 دستش متورم شده بود. لب باز کردم: یهاشد رگ

 ی؟آراد خوب  -

 :کشیدیکه داخل بشقاب برنج م  طور همون

 آره خوبم. -



. ذهنم مشغول یخترخودش برنج    یبرنج رو مقابل من گذاشت و برا  بشقاب
اشتهام  کردم،یم یبا غذام باز یان،آر یآراد و از طرف  یهاشده بود هم حالت

 کور شده بود.

 کنی؟یم یچرا با غذات باز شده؟یآروشا چ  -

 رو داخل بشقاب گذاشتم: قاشق

 ی؟ندار یز برادرم خبر آراد تو ا -

 یبشاز داخل ج یلشوموبا یقهلحظه مکث کرد، بهم زل زد بعد از چند دق چند
 برداشت:

 .یزنمزنگ به سرهنگ م یه یترفع نگران یخبر ندارم! اما برا -

 گذاشت:  یکر اسپ یرو رو یلتکون دادم، موبا سرمو

 یید؟الو؟ سالم. بفرما -

 صداشو صاف کرد و گفت: آراد

 سالم جناب سرهنگ! -

 سرگرد؟ سروان رادمهر خوبه؟ یاوه! چطور -

 بهم انداخت: نگاهی

 .یمناب سرهنگ، خوبممنون ج -

 اومده؟! یشپ یسرگرد؟ مشکل شدهیخب خداروشکر! چ  -



 سکوت کرد: یالحظه آراد

 ین؟دار  یشوناز ا  یراستش...خانم رادمهر نگران برادرشون هستن شما خبر  -

 »خانم رادمهر« عجب! یدابروهام باال پر  جفت

- !  چرا اتفاقاا

 زل زدم. منتظر بودم. یلحرف سرهنگ به موبا ینا با

شد و  یاخواهراش جو یبا من تماس گرفت و از حال و اوضا یانخب آر -
تا سه هفته   یرانبه ا  یکااما متأسفانه پرواز آمر   یرانا  یادب  کنهیم  یشوگفت سع

 .ینشد  یغهنگفتم که تو با خواهرش ص یانبه آر کهینلغو شده! ضمن ا  یگهد

ها رو جمع بلند شدم ظرف یحرف  هیچی. ب یمبه هم انداخت ینگاه  زمانهم
ها رو شستم و با سرهنگ قطع کرد. ظرف یکنم، آراد بعد از خداحافظ 

شب  یمهن یقهدق ۱۱:۴۴به ساعت انداختم  یآشپزخونه رو مرتب کردم. نگاه 
 .دادیرو نشون م

به  یخونه زودتر از هر شب یاز آشپزخونه خارج شده بود و اعضا آراد
 هاشون برگشته بودن.اتاق

 یر به طرف اتاق مشترکمون حرکت کردم. افکارم حول اتفاقات اخ آرومآروم
 .یدمچطور به اتاق رس یدمنفهم یچ. هگذشتیم

. به طرف یدمزدم و وارد شدم که در کمال تعجب آراد رو داخل اتاق ند در 
 برگشتم که المپ اونا هم خاموش بود. هاییشوحمام، دست

 ها!گرگ  یفقط پنجره باز بود و زو زو و



! هاینهگرگ  یلشدم. ماه کامل، شب تبد یرهتراس شدم. به ماه کامل خ وارد
به  یها به خوب گرگ یهازوه ی. صداکردمیآراد رو درک م یهاتازه حالت

ده بود و صوت ش  یقاط   هایرجیرکج  یها با صداگرگ  ی. صدارسیدیگوشم م
 رو به وجود آورده بود. یبیعج

 یو یت  یاومدم فقط المپ جلو یینها پابه طرف در اتاق رفتم، از پله دوباره
سکوت داشتن  ینشسته بودن و تو یزیونتلو یپا یرماو ه یلداروشن بود. ه

 که متوجه من شدن.  یستادممقابلشون ا کردن،ینگاه م یالسر 

 !یاشخواب ب کردمی: فکر مهیلدا

 زدم: یاز هر حس یخال لبخندی

 یگردن؟مبر  ینه، خوابم نبرد. ک  -

 نکنه! یدشونتهد یکنن تا دشمن  ی: هروقت که کل جنگل رو بازرسهیرما

 تک نفره نشستم: یمبل راحت  روی

 آها! -

 یداشتم؛ هرچقدر که سع یکمبود  یهرو نداشتم. انگار  چیزییچه یحوصله
! اون خواهر و برادر رو به حال فهمیدمینم یهبفهمم مشکلم چ کردمیم

تخت نشستم   یلبه  بردیخودشون رها کردم و به طبقه باال برگشتم. خوابم نم
 و پتو رو دور خودم گرفتم و پاهامو بغل کردم.



طور به ساعت زل زده بودم. ساعت از دو گذشته بود و من همون طور همون
به  یخیالبه در خورد، ب یاه در زل زدم که تقهسکوت ب ینشسته بودم. تو

 رو کنارم حس کردم. یشدم که حضور کس یرهخ ینزم

 برگردوندم... . صورت

شوکه شدم به صورتش   یهویشآراد بودم؛ از اومدن    یسانت   یک  یدر فاصله  که
زل زدم. چرا من حضورشو دوست داشتم؟ چرا بودنش برام آرامش بود؟ 

 دار گفت:خش ییکه با صدا  گشتمینم مذه یداشتم دنبال چراها

 یدی؟چرا نخواب -

 !بردیچون خوابم نم ـ

 برد؟یچرا خوابت نم ـ

 پرسی؟یسوال م قدر ینچون...ِاهه چرا ا -

 هام زل زد:باال انداخت سرش و کج کرد تو چشم ابرویی

 آروشا؟ -

 :یرمهاش، چشم بگاز چشم کهینزل زدم بدون ا یشآب یهاچشم توی

 ؟جانم -

دلم خودمو لعنت  یانداختم و تو یینحرفم جا خوردم، فوراا سرمو پا از 
 فرستادم:

 بهت بگم. چیزییه خوامیآروشا م -



 بهش کردم: نگاهییمو داخل دهنم فرو بردم، ن لبم

اون   یدبهت بگم اما واسم سخته! شا  خوامیوقته م  یلیرو خ  چیزییهآروشا    -
متفاوت باشه...اما  خواییکه تو م یزیو اون چ خوامیکه من م یزیچ
 بهت بگم. خوامیم

 !ی؟بگ  یچ  -

 بهم دوخت: هاشوچشم

 دوست دارم! -

 رو از آراد نداشتم. یحرف  ینحرفش شوکه شدم. انتظار همچ ینا یدنشن با

جوابشو بدم به طرف در اتاق رفتم و  کهینبدون ا کردم،یچطور باور م اما
 خارج شدم. یالهاش در اتاق رو بستم و فوراا از وبه صدا زدن توجهیب 

عقل اعتماد نکردن بود اما قلب   یبودم. خواسته  یر جدال عقل و قلبم درگ  بین
 دوست داشتنش بود!

بود.  یزیاز هرچ یساحل نشستم. ذهنم خال یهاشن یزل زدم و رو یادر به
ب به ! موج آ ترسیدم؟یم یدوسش دارم سکوت کردم؟ از چ  کهینچرا با ا
. صداش رو از پشت سرم کردیم یسپاهام رو خ یگاه و گه رسیدیپاهام م

 :یدمشن

آروشا من  گفتم؛یبهت م یدبود که با یزینبود اما چ یوقت مناسب یدشا -
 باهات ازدواج کنم، من واقعاا دوست دارم! خوامینم یدافرار از ت یبرا

 گفتم:  یاگرفته  یبغل گرفتم با صدا پاهامو



 یه؟ک  یدات -

 یه؟ک  یدات دونیینگو نم -

 :یدماخم به طرفش چرخ با

 بدونم؟ یانتظار دار -

 کنارم نشست:  اومد

رو   ینکار باهاش ازدواج کنم! اما من ا  یدکه با  یکسدختر عمومه! همون    یدات  -
 بار حرف زور برم! یر که ز  یستمن یچون کس کنم،ینم

 باال انداختم و بهش زل زدم: ابرویی

 کنی؟یوقت چرا باهاش ازدواج نماون -

 زد: پوزخندی

با  تونمیاما من نم یرهوصلت صورت بگ ینا خوادیآروشا، پدرم م ینبب -
 خوابه! یکیتو بغل  یا یپارت  یه یازدواج کنم که هرشب تو یدختر 

 کردم که خودش ادامه داد:  سکوت

. تو با اون کنمینم کاروینا یداز ازدواج با تفرار ا یمن بهت گفتم، برا -
 !یدمرو بهت م  یشنهادم. حق رد کردن پی! از همون اولم متفاوت بودیمتفاوت 

 خواست؛یدلم رفتنش رو نم کوبید،یم ینهکنارم بلند شد. قلبم محکم به س  از 
 چند قدم برداشت که باالخره سکوت رو شکستم:

 آراد؟ -



 مکث کرد: ایلحظه

 جانم؟ -

جواب رد بدم. پشت   تونستمیصوت صداش رو دوست داشتم، چطور م  هنوزم
 بهش گفتم:

 بهت جواب رد دادم؟! یمن ک  -

 :یدداخل موهاش کش دستی

 چرا اجبارت کنم. ی،دوست ندار یسکوتت! وقت  -

 !یستاجبار ن ینا -

 یه؟پس چ -

هامو بستم و شدم به طرفش برگشتم چند قدم مونده رو پر کردم، چشم بلند
 ش نشوندم. تو شوک رفت.گونه  یرو یمهر 

 یاشرنگ درهم  یهاجدا شدم دستم دور گردنش قالب کردم و به چشم  ازش
 زل زدم:

 دوست داشتنه! -

 :یدمبمش رو شن یبغلش. صدا یتو یدلبخند من و کش با

 نباشه! یمونزندگ یتو یداییت وقتیچه یدمبهت قول م -

 بغلش فرو بردم: یتو یشتر ب سرمو



 قولت قوله، جناب سرگرد! دونمیم -

 زد که دوباره صداش زدم: ایخندهتک 

 آراد؟ -

 جانم خانومم؟ -

 ی؟برام بخون  یشهم -

 :یدکش  بینیمو

 .یارمب یتارموگ  یدالبته؛ چرا که نه! اما با -

 تکون دادم. ید. سرفرار کر  یاد،صدام درب کهیناز ا قبل

باعث شد  یندلم نشستو هم یتو یرینیکنار ساحل نشستم. حس ش  دوباره
 برگشت، رو به هم: یتارش. آراد با گیادلبخند به لبام ب

 ی؟اخب آماده -

 :یدمبه صورتم کش دستی

 م!آره، آماده -

 کرد و شروع کرد:  یمتنظ یتار گ  هایسیم

 دلمه، فرق داره با َهمه! یتو یکی″

 کمه  یلیجونَمم بده بازم خ واسش

 کمه!  یلیخ بازم



 چشاش، دلم رفته براش یتو یحس یه

 مال من بشه کاش! یست،ن یگهاون د مِثل

 من بشه کاش!″ مال

 بهم انداخت دوباره از اول خوند: نگاهی

 دلمه فرق داره با َهمه! یهتو یکی″

 کمه  یلیجونَمم بده بازم خ واسش

 کمه!  یلیخ بازم

 چشاش، دلم رفته براش یتو یحس یه

 مال من بشه کاش! یست،ن یگهاون د مِثل

 من بشه کاش!″ مال

 لذتو بردم: یتخوندنش نها از 

 !یشیخوندنت رو دوست دارم اگر پرو نم -

بهشون بخوره،  یاگذاشت؛ پاهامو دراز کردم که موج در یارو گوشه گیتار 
 سرش رو پاهام گذاشت: یزدطور که حرف ممونه

به خاطر صدام تلف شدن که  یهبق قدر ینا یشم،راحت پرو نم یالتنه خ -
 !یستبه پرو شدن ن یازین

 موج دارش بردم: یرو داخل موها دستم



 صلوات! یماشاءاهلل! چشم نخور -

 هاش فشرد:دست یتو دستم

 جرات چشم زدن رو نداره! یکس  یزبون رو داشته باش ینتو ا یتا وقت  -

 که گفت:  کردمیم یموهاش باز با

 ی؟موهام دار یکار آروشا چ -

 .یدمندارم فقط بهشون حالت م یکار خاص  -

 !یشگر به خانم آرابه -

 ی؟فکر کرد یبله پس چ  -

 پام برداشت: یکه سرش رو از رو  یدمکش  ایخمیازه

 یریگسخت  یرفته؟ من مرب ن  یادتوقته! فردا رو که    یر . دیمبخواب  یمبهتره بر   -
 هستم.

 گفتم:  تکوندمیکه لباسم رو م  طور همون

 !یمرب  یباشه آقا -

درآورد و  یشرتشورو داخل کمد گذاشت، ت یتارشآراد گ یم،اتاق شد وارد
 تخت پرت کرد. یخودشو رو

 : یستادمشونه کردم و دوباره بافتمشون. باال سر آراد ا موهامو

 بشم؟! منم جا یخودتو جمع کن یشهم -



افتادم کنارش؛ دم گوشم   یددستم و کش  یهوکه    کردمیبهش نگاه م طور همون
 گفت:

 بخواب پس! شبت آروم مادمازل من! یر بگ ی،جا شد کنمیفکر م یگهاالن د -

 اعتراض کنم، گفت: خواستمیم تا

 !یماعتراض ندار -

لبام محو  یبغلش فرو رفتم. لبخند رو یتو یشتر بستم، خودم ب هاموچشم
 هامو بستم.و چشم یدمکش  یآرونا آه  یادآوریشد. از 

*** 

 آرونا

دوختم. سرما به تمام بدنم رسوخ کرده بود. سرم رو  یبه در آهن هاموچشم
 دادم. یهتک یپشت  یوار به د

بهم   یهو  ی. بعد از مرگ مادر و پدر کل زندگ خوانیاز جونم م  یچ   دونستمنمی
. دلم کردیهام رونه صورتم شد؛ تمام بدنم به شدت درد م. اشک یختر
رو هم نداشتم. دهنم رو  ینکار ا یبزنم اما اجازه یاداز ته دل فر  خواستیم

 ی واسه یرمبه خواب م یوقت  خواستیدلم م یطشرا ینبسته بودن. تو ا
 هامو ببندم.چشم یشههم

 یگهعالم رو سرم آوار شد. د یهاباز شد، غم یافکار غرق بودم که در آهن توی
 هاشون رو نداشتم.توان مقابله در برابر شکنجه

 برگردوندم و تو خودم جمع شدم: صورتمو



 ندارم، اومدم نجاتت بدم! یتآرونا من کار -

 یکه چهره  شدیباعث م  ینو هم  خوردیصورتم م  یطرفش برگشتم، نور تو  به
 دهنمو درآورد که گفتم: ی. چسب روینمرو نب یلدن

از جونم   یچ   یگههات رو باور کنم! دحرف  تونمیکه نم  دونییخودت م  یلدن  -
 !خواید؟یم

هامو که آزاد شده بود مالش به اون مچ دست اعتنایباز کرد، ب  هامودست
 دادم.

. کنهیجشن برگزار م یهجکسون  یگهد یندارم، سه هفته یتآرونا من کار -
 تحمل کن! یگهد یفقط سه هفته

 خشم به طرفش برگشتم: با

 !یه؟چ یبرا ینکاراتا -

 هاش گرفت:دست یتو هاموبازو

من واقعا دوست دارم، چرا  یستم،آرونا من مثل جکسون و افراد جکسون ن -
 کنی؟یباور نم

 کرد:  یسصورتم رو خ هاماشک 

 ی؟هست  ینشونپس چرا ب تییساگه از افراد جکسون ن یلدن -

 هام رو پاک کرد:هاش اشک دست با



ما  یبکنم هر دو یکرده، قبول دارم! اما، آرونا اگر من اقدام  یتتاذ دونمیم -
 !کشهیرو م

 زل زدم: بهش

 !یده؟چرا من رو دزد یه؟خبره؟ جکسون کبهم بگو چه یلدن -

سر بزنه! نگران   ییک ممکنه هر لحظه    یست،. االن وقت نیگمبه موقع برات م  -
 کنن.  یتتاذ یگهد ذارمینباش، نم

هامو بستم. صداشو زانوم گذاشتم، چشم یانداختم. سرمو رو یینپا سرمو
 :یدمشن

 هات بازه!آرونا لطفا سر و صدا نکن، تا متوجه نشن که دست -

بلند شد به طرف در رفت. با بسته شدن در سرم   صدایتکون دادم، که ب   سری
من   بودیمدت بهم کمک کرده بود. درواقع اگر نم  ینا  یتو  یلرو باال آوردم. دن

سردرگم شده بودم. سردرد   یطشرا  یناز درد شکنجه تا االن زنده نبودم! اما، تو ا
 گرفته بودم.  یآورسرسام

 نامعلومم بستم... .  یندهآ  یو چشم به رو یدمدراز کش ایگوشه

*** 

 آروشا

 یشال و شلوار مشک  یهزانو، به همراه  یتا باال یخاکستر  یشرتسو یه
 .یدمحرکت کردم که تمام اعضا رو داخل خونه د یالبه سمت در و یدم،پوش



 متوجه بشه از در خارج شدم. یکس  کهینباال انداختم، قبل از ا ابرویی

 !یمشک  یبا لباس ورزش یآفتاب  ینک طرف آراد حرکت کردم، ع به

 به طرفش رفتم که متوجه من شد: یجد خیلی

 یقهدق یک ظرف  ییناون کوه تا پا یباال یدکه با  ینهخب! برنامه امروزمون ا -
 !یایب یینپا

 گشاد به طرفش برگشتم:  یهاچشم با

 !یقه؟دق یکظرف  -

 اومد: ترمنزدیک 

 ب خوردنه؛ زود باش!آ  ینتو ع یبرا ینکاراپس ا ی،افراموش نکن تو ملکه -

و با سرعت تمام به طرف کوه حرکت کردم. عرق از  یدمبه صورتم کش دستی
کوه دوباره به طرف   یبه سرعت هرچه تمام از قله ریخت؛یسر و صورتم م

 .زدمینفس مآراد برگشتم. نفس

 !یهثان یستو ب یقهدق یکآروشا خانم  -

 گفت:  روبهم

 !یکمتر بش  یهثان یستب یدزود باش معطل نکن با -

برگشتم و  یعکوه رفتم سر   یتا باال یشتریتر کردم، با سرعت برو محکم شالم
 زانوم گرفتم: یبهش دستم رو رو یدمرس

 گفت:  یتجد با



 زود باش! یهبدو ده ثان -

 فرستادم؛ هرچه که در توان داشتم به کار گرفتم از  یرونب یبازدم یتعصبان از 
 نشستم و گفتم: ینزم ی. رویدمرس یینبه پا تر یع سر  کردمیاونچه که فکر م

 ها! زنمتیخودم م یبگ  یزیآراد چ -

 آورد: یینرو پا عینکش

 منتظرم! یاب تونییخب اگه م ی؟منو بزن  تونییم -

 یادی. فاصله چندان زیدبردم، که فوراا به طرف کوه دو یورشطرفش  به
که تعادلمو   یدمشلقه کردم و به طرف خودم کشکه دستمو دورش ح  یمنداشت

از افتادنم دستشو پشت سرم انداخت دم گوشم   یریجلوگ  یاز دست دادم برا
 گفت:

 خانم خانما! یدیچرا خودتو حرص م -

 اخم به طرفش برگشتم: با

 جناب سرگرد! یه  -

 جانم جناب سروان! -

 به دستش کوبوندم: مشتی

 بدون! ینوا ییزورگو یلیخ -

 تخته سنگ نشست منم کنار خودش نشوند: روی

 فکر کنم. یداوم با -



 طرفش برگشتم: به

 در چه باره؟! -

 نه. یازورگو هستم  کهینا یدرباره -

 آراد! -

 یهرو چشم دوختم، بعد از چند ثانروبه یکرد. در سکوت به منظره  ایخنده
 یدرآورد، اوک   یلشوموبا  طور که نشسته بودآراد بلند شد. همون  یلموبا  یصدا

 رو زد:

 الو سالم. -

- . ... 

 به جغله خانم!به -

 !یه؟جغله ک ید،باال پر  ابروهام

رو از گوشش فاصله داد و  یاومد، آراد گوش یلموبا ور ینتا ا یغشج صدای
 بلندگو گذاشت: یصداش رو رو

 نزن گوشم کر شد! یغج قدر ینجغله ا -

 .رسهیمن بهت مباالخره دست  ی،بد یلیآراد خ -

 کنجکاو به آراد زل زده بودم که گفت:  طور همون

 خواهرم! یاناآر -



 !کنی؟یم یمنو معرف  یبه ک  یآراد دار یهو -

 به زنم! -

از اون طرف   یاناخنده آر  ینگفت. صدا  یزیتعجب به طرفش برگشتم که چ  با
 .شدیم یدهشن

 خب آراد خان به زنت! آره؟ -

 خانم؛ زنم!  یاناآره آر -

زنگ زدم  رفتیم یادم! داشت یکم من و مسخره کن؛ راست   ی،داداش یاوخ  -
 شبم شده. یهاگر که  یتهران حت  یایب یدبا یگهتا دو هفته د یگهبگم که بابا م

 افتاده؟ یاتفاق  -

 !یسترو هنوز ولکن ن یدات یانجر  شناسی؟یآراد بابا رو نم -

بهش انداختم، به شدت اخم  نگاهییمسکوت ن یباال انداختم و تو ابرویی
 گفت:  ینسبتاا بلند یکرده بود،.با صدا

 .کنمیازدواج نم یدابدون و به پدر هم بگو! من با ت ینوا یاناآر -

 نه من. یبه بابا بگ  یدرو با یناخب بابا! ا یلیخ -

 کرد.  یگفت و خداحافظ   پوفی

فشار از طرف  مههین! با وجود انداشتم که بگم یزیچ یعنینگفتم،  چیزی
 کنم.  یکشتحر  یناز ا یشتر ب خواستمیش نمخانواده

 .یمکوه رفت  یینسکوت همراهش به پا با



*** 

 هفته بعد دو

دو هفته گذشته، تمام  ینا یمحکمشون کردم. تو یرهو با گ یچیدمپ موهامو
 ینتمر  خوادی. امروز بعد از دو هفته آراد میمبود یناتمدت درحال تمر 

تخت  یبه اتاق انداختم؛ آراد رو ینگاه  یرو شروع کنه. با سردرگم یدیجد
 تاپ بود.لپ ینشسته بود و سرش تو

 یشآرا  یز تو چشم بود، به طرف م  یافتاد. رژ قرمز بدجور  یشآرا  یز به م  چشمم
 :یدمرفتم و رژ رو برداشتم. صداشو شن

 وشا؟!آر  یهچ ینا -

 !یگهخب رژ لبه د -

رژ  ینکهتاپ رو بست و به طرفم اومد و قبل از اگفت و لپ  دار ی»ِعه« معن یه
خونسرد کمرش رو   یلیو بعد خ  یدهام بکشم اونو از دستم کشلب  یلب رو رو

 . دستم رو به سمت رژ دراز کردم:یز م یداد به لبه یهتک

 ِا آراد بده! -

 اشو باال انداخت و گفت:با دقت نگاه کرد، ابروه رنگشو

 !ی؟هات بزن به لب یناز ا خواییتو م ینم،نوچ! بگو بب -

 داره؟ یرادیآره خب! چه ا -

 چه برسه به تو. کنن،یمنم اگه بزنم همه نگاهم م ینوا -



 بستم بردم: یموها یال دستمو

 .یاگه گذاشت  یدم،د یشیآرا یز رژ رو م یهحاال خوبه  -

 سرشو بست و گفت: سریعاا 

 هات ممنوعه!نوع رژ لب، به لب یندر هر حال، زدن ا -

 :یدمپرس یجگ یکم

 بده؟ یلیچشه مگه؟ خ -

گفت.   یدنه محکم و با تاک یهزمان ابروهاشو با هم باال انداخت و هم جفت
 بعد هم جواب داد:

عالمو   یکه همه  یبزن   ینتو از ا  ی؛نه اتفاقاا چون خوش رنگه دوست ندارم بزن   -
 .یادنکن، من خوشم نم یشپس نزن! اصالا آرا کنن،ینگاهت م یآدم ه 

 حساس باشه، اما بود! یزاچ جور ینسر ا کردمینم فکر 

 دار صدا زدم:نگاهش کردم و اسمش رو با ناز و کرشمه، کش مظلوم

 آراد! بذار بزنم خب. -

 گفت:  ینشست، کامال جد یشونیشپ یرو اخم

 یا یممال یرژ لب صورت  یهاجازه بدم  یتنه! اصالا حرفشم نزن آروشا! نهانه -
 .یادسمتت ب یدنبا یاما قرمز نه! جز من نگاه کس یرنگ لب بزن 

 باال انداختم: ابرویی



 !یدی؟م یر گ  قدر ینکه ا  بینهیمنو م یبپرسم االن ک  یشهآراد م -

 فرو برد: یبشرو داخل ج دستش

رژ  یبهتر شد، اجازه دار یتمونهر وقت که وضع یاده،ز خونه مرد ینداخل ا -
 !یلب قرمز بزن 

بلند شدم و رفتم سمتش، به  یز م یپا داشت. از پا یهمرغش  ینکهمثل ا نه
ش گونه  یرو یز تند و ت یبوسه یههامو دور گردنش حلقه کردم زحمت دست

 گفتم:  ینشوندم و با شوخ طبع

خودت اختراع  ینوا یدم؛جناب سرگرد حساس! من رژ لب، رنگ لب ند -
 !ی؟کرد

 و جواب داد: ینهرو گذاشت پشت آ  رژ 

لوازم  برمتیرنگو من اختراع نکردم؛ شخصاا م ینآروشا خانم، ناقال نشو! ا -
 !یکن  یارتشز یکتا از نزد یشیآرا

فت سمت که محو تماشام شد. نگاهش ر   یدمخند هاشیباز یونهد ینا به
لبخند از سر دوست   یهورزش کردن، تنم کرده بودم.    یتنم که برا  یلباس مشک 

 :یدداشتن زد و درست کنار گوشم پرس

 ین؟هست یخواستن قدر ینخانم؟ شما چرا ا یدببخش -

هامو از دور گردنش آزاد کنم دست کهینتونستم بخندم؛ بدون ا فقط
 کنار زد و باز کنار گوشم گفت:چشمم    یمو رو از جلو  یچتر   ی. موهاخندیدمیم

 !یِقسر در بر  یناتتمر  یر از ز تونیینم جوریینآروشا خانم زود باش! ا -



 کردم و بلند شدم:  اخمی

 !یومدهبهت محبت ن -

 :یدرو برگردوندم که محکم منو به طرف خودش کش ازش

 خانمم قهر کنه ها! ینمنب -

. سکوت کرده بودم. یمج شدسرم کرد، دستمو گرفت و با هم از اتاق خار  شالمو
 وقت برام مبهم بود. یآراد گاه  یکارها

کاناپه سه نفره   یه  یرو  یم؛جمع حاضر بود  یهمه  یبا. تقر یدیمها رسپله  پایین
 .یمنشست

 صاف کرد: ییرو به جمع حاضر، صدا فاران

 که راجع به جکسون دارم!  یدیدوستان خبر جد -

 به گردنش داد: یقر  ایرا

 زود باش بگو! شنویم،یخب م -

 :نداختیابروشو باال م یه کهیبهش انداخت درحال ینگاه  فاران

 !یگمتو اجازه بده، م یراا -

 به طرف جمع برگشت: دوباره

که   یهفرصت خوب  ینبده و ا  یبترت  یمهمان   یک آخر هفته جکسون قراره که    -
 !یمکن  یداو اون خنجر رو پ یمبش یما وارد مهمان 



 با تعجب گفت: فلورا

 ممکنه! یزیچ ینهمه آدم چطور همچاون ینفاران ب -

 شلوغه! یلیخ گیرهیکه جکسون م  هاییی: قطعاا مهمان ریموند

 کنه؛یما رو بهتر م ینکار شلوغه اما ا گیرهیکه م  هاییی: درسته، مهمان فاران
 .یمکن  یدااون ازدحام خنجرو پ یتو تونیمیم

داره از نظر تو ممکنه ما به  یادما رو به  یهمه ی: فاران جکسون چهرهآراد
 یم؟بش هاشیوارد مهمان  یراحت  ینهم

چهره وارد   ییر دو به دو با تغ  تونیمیست و ما مجشن بالماسکه  یه  ین: افاران
 .یمبش یمهمون 

 .یادهز یلیخ ینکار : فاران خطر ااریک 

بر  یمکه دار یروییهرکدوم با ن تونیمی: درسته کارمون سخته اما مماهیر 
 .یمجکسون غلبه کن

 دونیدیاما بازم خودتون که م یم،داشته باش یرون یم: هرچقدر هم بخواهیراد
 جکسون قدرتش ده برابر ماهاست.

 رو گفت: یراحرف ه یادمه هیلدا

 !یدهدم به تله نم یراحت  ینو به ا -

 تم:به جمع گف رو



 یاناتجر  یناز ا یعنی! یادهجکسون قدرتش ز گیدیخب شما خودتون م -
 !فهمه؟ینم یزیچ

 یدبا یماما تا آخر هفته مهلت دار یمکن یاطاحت یلیخ ید: درسته بافاران
 !یمبکش یدرست و حساب  ینقشه

بره تهران  یدبه آراد گفته بود با یاناافتادم که آر ینا یادکردم؛  سکوت
 که آراد همون لحظه رو به جمع گفت:  یارمفکرمو به زبون ب خواستمیم

 تهران! یمدو روز بر  یدمن و آروشا با -

 قرار نبود که من برم! روبهش گفتم: یدم؛طرفش چرخ به

 ی؟مگه قرار نبود خودت تنها بر  -

 .یمنه قرار بود با هم بر  -

ماهه  یک  یکما االن نزد ی؟یگ م یدار یکه چ  دونیی: آراد خودت مفاران
 یتوضع ینجا هستن اما االن با ا. افراد جکسون همهیمرفت یرونکم ب  یلیخ
 !ی؟تهران بر خواییم

 !گردیمیبرم یروز قبل از مهمون  یکفاران، مجبورم دو روز برم تهران،  -

 :یدداخل موهاش کش یدست  فاران

 !یستن یاخب، چاره یلیخ -

 شد و رو به جمع گفت:کاناپه بلند   یاز رو آراد

 آروشا داخل سالن منتظرتم! -



 گفت:  یطبع با شوخ یرامبل بلند شدم که ا یاز رفتنش از رو بعد

 خوش بگذره آروشا خانم. -

که مرتب   یدمبهش زدمو از در خارج شدم. وارد سالن شدم؛ آراد رو د  لبخندی
 . همون لحظه فاران وارد سالن شد رو بهم گفت:یزدبکس ضربه م یسهبه ک

 !ی؟رو دار یاءتعادل و کنترل اش یرویآروشا ن -

 : یدمکردم و با تعجب پرس  یز ر هاموچشم

 !یاء؟تعادل و کنترل اش یروین -

کنترلشون   ییمخصوص هستن، از نظر تو آروشا توانا  یروهاین  ینا: فاران اآراد
 رو داره؟

به دست آوردن   یفقط برا  یناتمدت تمر   همهیننه؛ ابتو  ید: در هرحال بافاران
 بوده! یرون ینهم

سکوت به  ی. تویدتکون داد و فاران دوباره به طرف من چرخ یسر  آراد
 !یگهلب م یر ز یزیچ کردمیهام زل زد. حس مچشم

. دستمو به سرم شدیم  یشتر کم صداها بو کم  پیچیدیداخل سرم م  صداهایی
فاران که به زبون  یهازمزمه یشده بود و صدا ر یشتب یلیگرفتم. صداها خ

باز کردن  ییاما توانا رسیدیبه طور کامل به گوشم م گفتیم اییگهد
رفت و   سرماز    یغو تار شده بود، ج  یرههام تبه چشم  یاهامو نداشتم. دنچشم

 .شدیسرم اکو م یافتادم. صداها تو ینزم یرو



شدن. گذشت و صداها کمتر و کمتر  یکم یدمموهام چنگ کش داخل
گرفته   یدیکرده بود؛ سردرد شد  یداهام لرزش پهامو باز کردم و دستچشم

فاران  یرو شدم. صدانگران آراد روبه یهابودم. از جام بلند شدم که با چشم
 :یرمباعث شد چشم از آراد بگ

ن بهت تو شکست دادن جکسو  تونهیکمکت کنه و م  یلیخ  تونهیم  یرون  ینا  -
 کمک کنه!

 یه؟خب االن برنامه چ -

 تمرکزت! یرو ین: تمر آراد

 چشم بسته؟! یناوو آراد بازم تمر  -

 بند بهم داد:چشم آراد

 !یدار یآره، مشکل -

 نه! -

 هام زدم.بند رو به چشمچشم میلییب  با

 :یدمرو شن صداش

 !ی؟ا. آمادهیتمرکزت کار کن یرو یآروشا سع -

 اوهوم! -

هاش، متوجه شدم داره از پشت قدم یصدا یمتمرکز شدم روکرد.  شروع
دست آخر دستش  خوردم،یو دوتا م زدمیم یکیبه سمتم حمله کرد.  یاد؛م



و   یدمچرخ  یرانهغافلگ  یلی. خکنهیواسم رو شده بود که از پشت سرم حمله م
 ودب یناز ا ینفس زدنش حاک نفس ی. صداینزم یپاش که افتاد رو یر زدم ز
 یر گ  یبه چ  دونمیبرم که پام نم یکشنزد خواستمیبلند شه. م خوادیکه م

 نبود: گفتمیکه م  ییهاکرد، با سر تو بغل آراد رفتم. حواسم به چرت و پرت

 یدهست من با ینیچطور تمر  ینبند باشه؟ آخه ابا چشم یدحتماا با یعنی -
 چه وضعشه! ینهام بسته باشه، آخه اچشم

سکوت به چرت و   یتو  کرد،یآورد و با لبخند نگاهم م  یینو پابند ر چشم  آراد
 .دادیمن گوش م یهاپرت

 .یدماز چند لحظه از بهت دراومدم و سر چرخوندم که فاران باال سرمون د  بعد

بند چشم  یابند رو به طرف آراد پرت کردم که با تک خندهو چشم  یدمکش  پوفی
 طور گفتم:. همونیدتو هوا قاپ

بسته   یهاکار هر روزمون مبارزه با چشم  یم؟انجام بد  یگهد  ینتمر   هی  یشهم  -
 !یگههست. بسه د

 انداخت: یبه آراد نگاه  فاران

 !کنیمیخب پس روش دوم رو انتخاب م -

 باال انداختم: ابرویی

 روش دوم؟! -

به طرفم پرتاب کرد باعث شد  اییغهحرفم تموم شه فاران ت کهیناز ا قبل
 .یرمهامو جلوم بگهامو ببندم و دستچشم



. چشم باز کردم که یفتادن یاتفاق  یدمهامو بسته بودم که دلحظه چشم چند
 اند.هام ملعقهوا و درست مقابل چشم یتو هایغهت یدمد

 لبام نشست: یرو یپت و پهن لبخند

 کنترل تعادل بود؟  یروین ینواو ا -

 بود. ینهم یدو هفته برا یط  یناتتمر  ین: آره، تمام اآراد

 یرو  هایغهتا بناگوش باز شد، دستمو تو هوا تکون دادم که باعث شد ت  نیشم
 .یفتندب ینزم

 زد به شونه آراد و از سالن خارج شد. یکیبا خنده  فاران

 آروشا؟ -

 جانم! -

 تهران! یمبر  یدبا یمرو جمع کرد هامونیلهوس یم؛بر  -

 یری؟آراد! چرا خودت تنها نم -

م گونه  یرو یاپست سرم چسبوند. بوسه یوار گرفت و منو به د  هامودست
 کاشت.

 زل زدم: یشآب یهاچشم توی

 آراد؟ -

 جانم! -



 ...!یلیاوم من خ -

 زد: لبخند

 ی؟چ  یلیخ -

 یکمکنم    یتشاذ خواستیدوست دارم! دلم م یلیخ یگمبهش م کردیم فکر 
 ِمن کردم که کالفه گفت:ِمن

 ی؟چ  یلیخ -

 دلم واسه تهران تنگ شده بود! یلیمن خ -

دستش بهم برسه فرار  کهینزدم و قبل از ا یینماکرد، لبخند دندون مکث
 : یدم. صداشو شنکردم

 !ایمزهیب  یلیآروشا خ -

 .رسمیبودن تو نم مزهیبه ب  -

 اگه دستم بهت برسه. -

تا قبل از   یداز سالن خارج شدم، هوا رنگ غروب گرفته بود و با  یعخنده سر   با
 .کردمیرو جمع م هایلهوس یکیتار

هال نشسته بودن. فلورا که مشغول  یتو یراهال شدم. تنها فلورا و ا وارد
 .کردیتماشا م یمیشنهم ان یراهاش بود و اناخن یدنسوهان کش

 گذره؟یخوش م یراا -

 نگاهم کرد: گیج



 ی؟چ  -

 رو تا بناگوش باز کرد: یششتکون داد و ن یکردم که سر   یونبه تلوز ایاشاره

 !یشما خال یِا آها! آره جا -

 ما. یدوستان جا -

مشغول بود؛  یدنشاون پاش انداخت، به سوهان کش یپاشو رو فلورا
 طور گفت:همون

 چطور بود؟ یناتتمر  -

 :یدمم کشبه شال دستی

کنترل تعادل رو   یرویتالش تونستم ن همهینهوف! خسته کننده اما بعد ا -
 .یارمبه دست ب

 زد: یلبخند مهربون  فلورا

 !یشیموفق م دونستمیم -

 هایلهوس  یداومد که با  یادم  یهبراق نگاهش کردم و بعد از چند ثان  یهاچشم  با
 رو جمع کنم:

 رو بردارم. یمضرور هاییلهوس یدخب من برم با -

 یزم: برو عز فلورا



 یه. یدمرو داخلش چ یکردم و لوازم ضرور یداساک پ یهاتاق شدم  وارد
و  یساپورت مشک  یههمراه  ید،سف یهاگل  یببا ترک اییروزهف یسارافون آب 

 برداشتم و به طرف حمام حرکت کردم. یشال مشک  یه

*** 

 پس زدهنفر همه رو به خاطر تو  یه ینیبب یه″حس خوب

 نفس زدهراهو نفس یرسوندن خودش به تو همه یواسه

 یهخوب حس

 نفر واسه انتخاب تو مصممه یه ینیبب یهخوب حس

 و بهت بگه موندنش کنار تو مسلمه یرهبگ دستتو

 یهخوب حس

 ترمبه تو وابسته یشهازت از هم یرملحظه که دلگ ینهم تو

 سرم به زدینم یحس خوب تو به من نبود فکر عاشق  اگه

 سرم به

 یبده تا دوباره حس کنم کنارم یزندگ  ییزهمن انگ به

 قرارمییبگو که ب  یالک  یر دروغم شده دستامو بگ به

 نفر همه رو به خاطر تو پس زده یه ینیبب یهخوب حس

 نفس زدهراهو نفس یرسوندن خودش به تو همه یواسه



 یهخوب حس

 نفر واسه انتخاب تو مصممه یه ینیبب یهخوب حس

 و بهت بگه موندنش کنار تو مسلمه یرهبگ دستتو

 یهخوب حس

 منو عاشقونه کرد یهابا نگات لحظه یشهکه هم  یبود اونجا

 تو رو بهونه کرد یها واسه عاشق منم که تو تموم لحظه این

 من نداد یادرو  تفاوتییاون نگاه مهربون تو ب  هرگز 

 قلب من تو رو نخواد یشهودنم مگه مبا تو ب یاز ُپر از ن من

 نفر همه رو به خاطر تو پس زده یه ینیبب یهخوب حس

 نفس زدهراهو نفس یرسوندن خودش به تو، همه یواسه

 یهخوب حس

 نفر واسه انتخاب تو مصممه یه ینیبب یهخوب حس

 و بهت بگه موندنش کنار تو مسلمه یرهبگ دستتو

 "یهخوب حس

. آهنگ تموم خوندیجاده آهنگ گذاشته بود و هماهنگ با آهنگ م  یتو  آراد
 شد.

 آروشا؟ -



 طرفش برگشتم: به

 جانم! -

 بکنم؟  یتهران عقدمون رو رسم  یمحاال که اومد  خوامیجونت سالم خانمم! م  -

در  رخشیمصورتش به طرف جاده بود و کامالا ن یدم،به طرفش چرخ کامل
 بود. یدمد

 !یاد؟نم یشپ یاتفاق  -

 دنده گذاشت و گفت: یرو دستمو

 ! یمما کنار هم هست یفتههم ب یهر اتفاق  -

 هام نقش بست... .لب یرو لبخندی

گشاد روش  یهاروز من با اون لباس یهکه  یاتاق شدم، همون اتاق  وارد
 بودم. یدهخواب

 یمشک  یزانو یر شلوارک ز یهشلورامو عوض کردم و  یادآراد ب ینکهاز ا قبل
 .یدمپوش

و مانتو   یدمکش  اییازهآراد وارد اتاق شد. خم  یاوردمکه مانتو رو درم  طور همون
 مانتو تنم بود. یر ز یا_نقرهیرو از تنم درآوردم. تاپ مشک 

 کردم که آراد گفت:  یزونرو آو مانتو

 کشی؟یم یازهکردم، تو خم  یخوبه من رانندگ  -

 پوش رو برداشت و به طرف حموم حرکت کرد.زدم که تن لبخندی



ور و اون  ور ینا  یخودم انداختم. ه   یتخت پرت کردم و پتو رو رو  یرو  خودمو
 خوابم نبرد. یکردم ول

. اول از همه بلند شدم رفتم دادیقلقلکم م  یتخت نشستم؛ حس کنجکاو  روی
 در کمدشو باز کردم.

رو باز کردم؛  یاول یمد رو بستم و در کشوعالم لباس! در ک یهخبره؟! چه اوو
رو باز کردم،  یینیپا یخرت و پرتا بود. کشو ینفقط ساعت، شونه، ژل و ا

شون  ینب یشهنم یزاکشو رو بستم. خب اون لباس چ  یک ش یلیاوخ! خخاو
 کرد.  یفضول

پرده کنار زدم   یتخت رفتم گوشه  یباال انداختم و به طرف پنجره باال  ایشونه
 مشخص نبود. یزیبود و چ یکارهوا ت

 یرو ییشجلو یدر حمام باعث شد به طرف آراد بچرخم. موها صدای
 ترش کرده بود.جذاب ینبود و هم یختهر یشونیشپ

 یرو کنار زدم. لبخند  یسشخ  یبردم و موها  یشدست پ  مقدمهیرفتم و ب   جلو
 تعجب کرد. یگونش کاشتم، کم  یرو یالبم نشست بوسه یرو

 یبه خودش اومد. با جسارت تو یهتعجب کردم؛ بعد از چند ثان از کارم منم
 هاش زل زدم که گفت:چشم

 آروشا خانمم چطوره؟ -

 .یستاومم! بد ن -

 :گفت



 !یشد یطونآروشا خانم امشب ش -

هامو به پشت سرم هامو آروم باز و بسته کردم. موگفتم و پلک  ی«اوم»
 فرستاد.

طور که به زدم و همون یگرفت؛ لبخند گرم یداخل موهام به باز دستشو
 بود، زل زدم... . یخواستن یلیکه خ  یشآب یهاچشم

*** 

زدم  یچشممو اول باز کردم و چرخ  یه یشگیمالوندم. به رسم هم هاموچشم
لبام  یرو یبشه، لبخند یشبخاطرات د یبدنم تداع  یوفتگ که باعث شد ک

تخت  یاز آراد نبود. از رو یاثر  یچنگاه کردم که ه ینشست. به تخت خال
 رفتم. یآروم به طرف کمد لباسبلند شدم و آروم

و بنفش برداشتم و به طرف حموم حرکت کردم.  یدسف یتاپ شلوار خط  یه
موهامو شونه کردم و  یدم؛ار پوشتاپ شلو یحموم درست و حساب  یهبعد از 

 ینهبه آ  یخشک شدم زدم و نگاه  یهارژ قرمز به لب یهآزاد دورم رها کردم. 
خورد. پوستم به شدت رنگ  میافهمثل قبل تار نبود؛ چشمم به ق یگهکردم. د

 کرده بودم.  یداشده بود و عطش پ یدهپر 

 به خون! عطش

 یر برنداشته بودم که بدنم ت یمبه طرفم در اتاق حرکت کردم هنوز قد سردرگم
دادم تا تعادلمو  یهتک یوار همون حالت به د یهامو بستم و توچشم ید؛کش

 گرفتم.  یوار رو از د میهحفظ کنم. در اتاق باز شد و آراد وارد شد. تک



 هامو گرفت:نگران دست یهابه طرف اومد و با چشم آراد

 !ی؟آروشا خوب  -

هاش دست یهامو تو. دستیدمبه روش پاش یتکون دادم و لبخند سری
 گذاشت.  یموهام جا یرو یاگرفت و بوسه

 حواست باشه ها! زنی،یرژ قرمز م -

 باال انداختم: ابرویی

 حواسم هست جناب سرگرد! -

 .یمرفت یینپا یبه پشت گوشم فرستاد و با هم به طبقه موهامو

 دهنم گذاشتم که آراد گفت: یتو یانشستم، لقمه یز م سر 

 آماده شو. یمحضر قرار گذاشتم، صبحونه که خورد یهامروز با  یراست  -

رو به طرفم گرفت؛  یلقمه رو قورت دادم. آراد جام میلیگفتم و ب   ایباشه
 نگاهش کردم که گفت:

 ی؟بخور خوایینم -

 داختم.بهش ان یخون نگاه  یدنرو ازش گرفتم، با د جام

 ی؟رو هم کرده بود ینجافکر ا -

رو کرده بود. بعد از خوردن صبحانه به اتاقمون برگشتم.  ینجافکر ا یحت  آراد
تنم کردم و  یدبلندتر از لباس سف یتور آب  یه. یدمپوش یدسف یلباس ساده یه
 سرم کردم. یم_آبیدشال سف یه



 یینبرداشتم و به طبقه پا  یمودست  یفاف بلند شد. تعجب کردم و کاف  صدای
 حرکت کردم... .

 سالم پسر عمو! -

بود اما  یستادهآراد پشت به من وا یستادم؛ها وا. کنار پلهیدباال پر  ابروهام
 دختره معلوم بود. یچهره

ن جش  یاومد تو  یادمدقت کردم که    ی! کمیدم؟کجا د  ینوزوم کردم. من ا  روش
 بودمش. یدهتولد الهه د

 کنی؟یم یکار چ ینجاتو ا یدات -

هاش نگاه کردم که مبل نشست. به لباس  یاومد و رو  یلکسراحت و ر  خیلی
مانتو کوتاه تور تنش بود، شلوارم تنگ کوتاه پاش بود و شالم که همون  یه

 .ینمواکنش آراد رو بب خواستمیاول از سرش افتاده بود. م

 یام؟ب یندمهمسر آ  یخونه تونمینم یعنی نم؛کینم یکار خاص  -

موج  یتتوش عصبان ییآراد با صدا دفعهینچه خوش اشتهام هست. ا اوه
 گفت:  یزدم

من ازدواج کردم و بهتر کال   ی؛خودت بر   یرون،بهتره تا از خونه پرتت نکردم ب  -
 که پدرم بهتون داده!  یاهر قول و وعهده یفراموش کن

 آراد رفت: یک زد و نزد یغیج تیدای

 ی؟منو دست به سر کن خواییهات محرف ینچرا با ا یزم،آراد عز  -



 کردم:  یرو ط  یموندهباق ینذاشتم ادامه بده و چند پله دیگه

 باشه! یحتوض یبرا یلیدل یگهد کنمیفکر نم -

و اما  یزدموج م یآراد کالفگ  ی. از چهرهزمان به طرفم برگشتنهم یداو ت آراد
 تعجب! یدات

 زدم و گفتم: یبدجنس لبخندی

 یزم؟اومده عز  یشپ یمن همسر آراد هستم، مشکل -

 زد: یتعجب کردم اما بعد از چند لحظه به خودش اومد و پوزخند اولش

انتخاب کنه؛ حتما خودتو  یهمسر  یرو برا یکس  ینآراد همچ کنمیفکر نم -
 !یبهش انداخت 

 به گردنم دادم: یبه کمرم گرفتم و قر  دستمو

 یخزعبالت  ینگفتن همچ  یدر ثان  یشه،آراد به خودش مربوط م یقهاوالا سل -
 .ییکه خودشو انداخته تو  ی! اون رسونهینم ییتو رو به جا

 یگههستن د  یپدر بنده و عمو فرخ راض  یرو گفته وقت   یحرف   ینهمچ  ی: ک تیدا
 !مونه؟یم یباق  یچ 

 :یستادمبه طرفش بره که جلوشو گرفتم خودم مقابلش ا خواستیم آراد

 یزم؟عز  یاریحرف درم یکه رسماا و شرعاا هست منم! چرا الک   یاون  -

 .یاونو به دست گرفت  جوریینشده ا یداتاز کجا پ یستمعلوم ن یکهزن -



دستم فشردم که باعث شد   یصورتش خوابوندم، مچ دستشو تو  یتو  صورتی
 .بره یصورتش رو به قرمز

 !یمرد متاهل چشم دار یهکه به   ییتو یکهزن -

 یفشوصورتش گرفت و با پوزخند ک یول کردم که دستشو رو شودست
 رفت و محکم درو کوبوند. یبرداشت و به طرف در ورود

 .یدمطرف آراد چرخ به

 !یشترکوند یزد -

 باال انداختم و گفتم: ابرویی

 .شدیمادب  یدزد که با جایییب  یهاحقش بود؛ حرفا -

 زد و بغلم کرد: لبخندی

 . خانم خطر!یادمن ب یکنزد تونهینم یداییت یچه یتو باش یوقت  -

 کردم:  یمصنوع  اخم

 ِا آراد. -

 دلم. یز جونم عز  -

 زدم: لبخندی

 م!من آماده -



 یهبه همراه  یدبلوز سف یهنگاه کردم که  یپشبرداشت. به ت ینوماش سوییچ
 بود. یدهپوش یشلوار کتون مشک 

گرفته بود شدم. آراد پشت رول نشست و به   یکه به تازگ   یجیاسپورت سوار 
 .یمطرف محضر حرکت کرد

 یستن یگهد یو جا یی″تو قلب من تو

 یستن یگهد یلیایتو مث خ دل

 بات مونهیقلب من م یباش یهرچ  تو

 یاتچقد افاقه کرده خوب ببین

 یقلب من کم یگفته تو برا  کی

 یقلبمتو  ییتو یمزندگ تموم

 قلبتم یر عمره تو دلم اس یه

 قلبتم یر و تو مس یمقصد تو

 تو قلبتم… . یقلبم تو

 ینمونحس ب یقهشدم عم عاشقت

 یلیاقلب خ یرو مونهیم حسرتش

 ییتو یمتموم زندگ یستمن که ن دست

 یریادست کم نگ ینمونوب حس



 من فقط یکناره تو شده تنها آرزو  بودن

 م ازتخسته ینیبب یرموقلبمو ازت بگ یروز یهمحاله که  این

 از خودم یرهقلبمو بگ تونهیتو نم یر غ هیشکی

 یشهعاشقت شدم؛ تا هم  یشهپر گرفتو تا هم  ینهلحظه قلبم از تو س  یه  دیدمت
 عاشقت شدم

 ینمونحس ب یقهشدم عم عاشقت

 یلیاقلب خ یرو مونهیم حسرتش

 ییتو یمتموم زندگ یستمن که ن دست

 ″یریاکم نگدست   ینمونوب حس

*** 

شما  دهیدیبه بنده وکالت م یا...سرکار خانم آروشا رادمهر آ یَان ِنکاُح ُسنت  -
 !یلم؟بنده وک یاآ  یاورم؟معلوم به عقد دائم آراد رادفر درب یهرا با مهر 

جمع سه نفره  ینا یو فقط عاقد تو یبود و نه پدر یکردم؛ نه مادر  سکوت
 هامو بستم و گفتم:حضور داشت. چشم

 بله! -

 یسکوت کاغذا رو امضا کردم. آراد دستمو تو ی. تویدمکش یقیعم نفس
 درآورد. یبشهاش گرفت و حلقه رو از داخل جدست

 !دادمیزودتر بهت م یلیخ یدبا ینوا -



 .یمزدم؛ دستمو گرفت و با هم از محضر خارج شد لبخندی

 !یمناهار بخور یمبر  یاما قبل از هرکار یمکار دار  یلیخب امروز خ -

 :یستادمحرکت ا از 

 آراد؟ -

 جانم. -

 اوم آراد...؟ -

 دلت واسه تهران تنگ شده بود. یلیالبد خ -

 :یستادمکردم و جلوش ا  ایخنده

 آراد دوست دارم! -

 هام زل زد:چشم به

 .یابونیموسط خ یفح -

 انداختم. یینزدم و سرمو پا یلبخند نیمچه

 یم؟برگرد یدبا یآراد ک  -

 فردا! -

 بهش انداختم: نگاهی

 خونه پدرت؟ یبر  خواییم یک   -

 آورد: یینپا عینکشو



 .ریمیبعد از ناهار م یایم؛با هم و با همم م ریمینه! م یریم -

 .یمبه طرفش حرکت کرد یادهمحضر بود، پ یک که رستوران نزد  ییجااون از 

. به آسمون یمحرکت کرد  ینآروم به طرف ماشآروم  یادهاز خوردن ناهار، پ  بعد
آهنگ   یه  یرلبشونش گذاشتم و ز  یکردم و سرمو رو  یباال سرمون نگاه   یابر 

 :کردمیزمزمه م

 تو عادت نکنم یرِ غ ی″قول دادم به کس

 نکنم یتعشق شکا ینا یزیانگغم از 

 چرخمیها مبه دنبال تو با عقربه من

 گله از حرکت ساعت نکنم  یعنی عشق

 و من یباش یکه تو از آِن کس  یعنی عشق

 باشم و احساس حماقت نکنم! عاشقت

 یباش ییتو جا ینکهاز ا یشتر ب یغم چه

 دور و برت باشم و جرات نکنم! بشود

 کرد.  ینتو از ته دل، عمر مرا نفر  عشق

 نکنم! یتکه دعا  یامدروز ن یک تو  بی

 رهگذرم ینتر یستو باران بزند خ بی

 نکنم یبه صد خاطره با چتر نامرد تا



 ت هم سر دعوا دارم.تو با خاطره بی

 تو عادت نکنم.″ یر غ یدادم به کس قول

 آراد زنگ در خونه رو فشرد. یم؛شد یادهپ ینماش از 

 :یچیداف پداخل اف صدایی

 یه؟ک  -

 بود. یاناآر یصدا کنمیم فکر 

 : باز کن جغله!آراد

 !یی؟ِا آراد تو -

 نه عمه عذرا هستش. -

 یدهاما هنوز ند یطونیهدختر ش یاناآر شدیاف معلوم مپشت اف یبگو مگو از 
قدم با آراد شدم باز شد. هم یکیت  یبودمش که بتونم قضاوت کنم. در با صدا

 .یددختر بغل آراد پر  یهکه   یمو هنوز کامل وارد خونه نشده بود

 یانازدم. آر یافتادم؛ لبخند یانخودمو آر یادردم که گشاد نگاه ک  یهاچشم با
 من نشده بود. یهنوز متوجه

 .یاومد یر : ِراد چقدر دآریانا

تازه چشمش به من   یاناگذاشت و از در فاصله گرفت. آر  یینخواهرشو پا  آراد
 :یدبه منو آراد انداخت، رو به آراد پرس یافتاد. نگاه 

 !کنی؟ینم یآراد معرف  -



 کرد.  یک و دورم انداخت من و به خودش نزددستش آراد

 آروشا همسرم! -

آن فکر کردم گردنش  یهبه آراد انداخت که  یبا تعجب برگشت نگاه  چنان
 لبم نشوندم: یرو یشکست. لبخند

 !یزمسالم عز  -

 جواب سالمم رو نداد. یمتعجب شده بود که حت  قدر اون

 واقعا زنته؟ یگی؟م ی: آراد چ آریانا

 فرو برد و گفت: یبشهاش رو داخل جدست یلکسر آراد

 آره زنمه! -

 کرد و گفت:  یستریکیه یخند آریانا

 درسته؟ کنی؟یم یشوخ  یگهآراد د -

 روبهش گفت: یجد یلیخ آراد

 منه! یو قانون  یآروشا همسر شرع  یست،در کار ن اییشوخ  یچه -

 ناباور گفت: آریانا

 چطور ممکنه؟ -

 آروشا همسرمه! یم،ارند یرممکن: ممکن و غآراد

 یشه؟م یو پدر چ  یدات یفآراد پس تکل -



 آراد نشست. یبه چهره اخم

من اومده  یالیمشخصه! ظاهراا امروزم خبر داشته چون به و یفشتکل یدات -
 بود.

 شالش رو از سرش درآورد. آریانا

 .ینجاییتهران! اما پدر االن خبر نداره که ا  یپدر بهشون گفت که اومد  یروز د  -

 گفت:  یمیبه من با لحن مال رو

 !ینبش یزمعز  -

 گذاشتم و کنار آراد نشستم.  یکنار  یفموباال انداختم؛ ک ابرویی

 !کنهیخونه، خون به پا م یادبابا ب دونیی: آراد مآریانا

 آروشا بازم زن منه. یفته،هم ب یهر اتفاق  -

باز شد  یبزنه در ورود یحرف  خواستیو تا م یدبه صورتش کش یدست  آریانا
از آراد منم بلند  یتوارد شدن. آراد بلند شد؛ به تبع یمسن یو خانم و آقا

 کرد.  یک شدم. آراد دستشو دورم انداخت و منو به خودش نزد

داد که توجه آقا و  یبلندمنو آراد در گردش بود. آراد سالم  ینب یاناآر نگاه
 خانم رادفر به ما جلب شد.

 سالم! -

 : سالم.خانم

 رادفر: سالم. آقای



 گفت:  مقدمهیچشمش به من خورد ب  تا

 خبره؟چه ینجاا -

 به من انداخت و رو به پدرش گفت: ینگاه  آراد

 آروشا همسرم! کنم،یم یمعرف  -

 شد. تر یک به آراد نزد یانازد که آر یچنان داد پدرش

 زنت؟ یگیم یرو آورد یکی! آراد ی؟رادفر: چـ آقای

رو آوردم که شرعاا و قانوناا  یکیعنوان زنم، به  یاوردمرو ن یکی: پدر آراد
 همسرمه.

 :یدآراد اومد و با خشم غر  یکنزد پدرش

 !کنییروت باال رفته که بدون پدرت ازدواج م قدر ینآراد ا -

درصدم به  یک اما شما  کنم،یواج نمازد یدا: پدر من به شما گفتم با تآراد
 .ینحرف و نظر من گوش نداد

 ساکت شو! فقط ساکت شو! -

 هاش گرفت.دست ینمبل نشست و سرشو ب یرو رفت

زده داشت هاش فشرد و رو به مادرش که بهتدست  یمنو تو  یهادست  آراد
 گفت:  کردینگاه م

 ین؟با پدر هست یدهعقمادر شما هم هم -



 آراد شد، بغلش کرد و گفت: یکهاشو پاک کرد و نزداشک  مادرش

 داشت. یادیز یاما پدرت پافشار ذارم،یپسرم من به نظرت احترام م -

 خانواده بشه. ینعروس ا یداکه ت  یمادر بهتر فراموش کن -

 برد. یاو اونو به گوشه یدبه صورتش کش یدست  مادرش

 گفت:  یاناکه آر  یستمبا یا ینمهم من تنها موندم. مونده بودم بش باز 

 .یایسختته، بهتر کنار ب دونمیم -

 با آرامش خاطر گفتم: روبهش

 .پذیرمیم هاشمیآراد رو قبول کردم سخت  یوقت  -

 زد و گفت: یمهربون  لبخند

 .یشهعروس خانوادمون نم یداخوشحالم که ت -

 !یزمعز  یلطف دار -

 پدرش دوباره اومد رو به آراد گفت: یوستن؛درش به جمعمون پو ما آراد

 ین؟آراد عقد کرد -

 .یآره عقد محضر  -

 آشکار گفت: یتیزد و با عصبان پوزخندی

 !یپس بهتره طالقش بد -

 از پدرش دست منو گرفت و گفت: تر یعصبان  آراد



. بهتره یدممن آروشا رو طالق نم یزه،زمان بهم بر  ینوزم  یفتهب  یپدر هر اتفاق   -
به نام آراد  یپسر  یگهد ینبدون ینما یریناگه اونو نپذ یرین،عروستون رو بپذ

 !ینندار

 .یمدر خارج شد  یگفت، دستمو محکم گرفت و با هم از ورود  یبلند  خداحافظ

 ینکه ا  فهمیدیم یدپدرم با یری،ها رو به دل نگحرف ین: آروشا بهتر اآراد
 .گیرهینمازدواج سر 

 .زدییطور حرف ماون یدآراد پدرت بود، نبا -

 !یشهآروشا خانم شما نگران نباش حل م -

 .یمزد و سوار شد یروبست، دزدگ درو

 :یدکش  یقیعم نفس

 !یم؟از کارامون کم شد! کجا بر  یکیخب  -

 گفتم:  مقدمهی. ب خواستیم یرانندگ  دلم

 من برونم؟ یبد ینوماش یشهآراد م -

 .یخط بنداز ینمومونده ماش ینم! همی؟چ  -

 کردم:  اخمی

 آره؟ ی؟از زنت دوست دار یشتر رو ب یناحتماالا ماش -

 !یدشا -



 آراد. -

 شد، پشت رول نشستم. یادهپ ینخنده از ماش با

 یم؟خب کجا بر  -

 ی؟موافق  یم؟لباس بخر  یمکه فردا جشن هستش، بر  ییاز اونجا -

 یکالچ برداشتم و فشار رو  یرو دنده دادم؛ پامو از رو  ینتکون دادم، ماش  سری
با سرعت  ینکردم و دنده رو عوض کردم که باعث شد ماش یشتر گاز رو ب

 حرکت کنه! یشتریب

 .آراد دراومد یکه صدا  یدمکش ییال هاینماش ینب از 

 آروشا! -

 زدم: یبزرگراه شدم و لبخند بدجنس وارد

 جـانم! -

 .یبکش ییندادم که ال ینوبهت ماشتر برو! آروشا آروم -

 یگه؟د یهچ یدنکش  ییال یزمعز  -

دراومد؛ دنده رو  یسپل ینماش یسبقت گرفتم که صدا یگهد ینماش یه از 
 یر آژ ی. صدایداخل فرع  یچیدمگاز فشردم. پ  یرو یشتر عوض کردم و پامو ب

 یخونده بشه داخل کوچه ینپالک ماش کهینهنوزم بود قبل از ا یسپل
 .یچیدمپ اییگهد



 یچیدم پ یاصل یابونآراد نبود. از داخل کوچه به خ یهاحواسم به حرف اصالا 
 که پاساژ داشت شدم.  یابونیرو دور زدم و وارد خ یدونم یادیو با سرعت ز

بشه وارد  یداشوندوباره پ کهینگممون کرده بود، قبل از ا یسپل ماشین
 دراومد. ینماش هاییک الست یکه صدا  یدمرو کش یت دس یم؛شد ینگپارک

 :یدمبه طرفش چرخ یابرگردوندن سرمو نداشتم، با لبخند مسخره جرات

 ی؟در چه حال یزمعز  -

 نگاهم کرد. چپچپ

 بدم. ینو! انتظار نداشته باش دوباره بهت ماشاییونهد یلیآروشا خ -

 بکنم گفتم: یابه حرفش توجه کهینا بدون

 در حال داد.اوف! چق -

 یم گرفته بود. به زور جلورو ازم گرفت. خنده ییچهم سو یتو یابروها با
 خودمو گرفته بودم. خودمو بهش رسوندم و گفتم:

 آراد! -

 بله. -

 آراد؟ -

 بلـه! -

 آراد من! -



 :یستادحرکت ا از 

 جانم. -

 ی؟االن چرا اخم -

 گفته من اخمم؟  یک   -

 عمم! -

 باال انداخت: ابرویی

 !یفضول یعجب عمه -

تا مغازه به صورت نداشت، دستمو دور بازوش حلقه کردم. دو_سه  یاخم  دیگه
که   شدیمیمغاز رد م یهاز  یمنشد. داشت یدمونعا یزیچ یمو رو کرد یر رو ز

که باعث شد آرادم   یستادمخورد. از حرکت ا یکت شلوار طوس  یهچشمم به 
 هام اشاره کردم:ش به مغازه جلب شه. با دستتوجه

 آراد به نظرت چطوره؟ -

 نظر بده چطوره؟! پوشمشیم -

. یارهتا کت و شلوارو ب  یماز فروشنده خواست  یم،گفتم و وارد مغازه شد  اوهومی
ن آراد آورد، آراد داخل اتاق پرو رفت تا کت شلوار رو بپوشه. تا اال  ینکهبعد از ا

 بودم. یدهرو داخل کت شلوار ند

در اتاق پرو رو باز  ینم،داخل کت و شلوار بب شویافهکنجکاو بودم تا ق  خیلی
 کرد.



هام نشست، کت و لب یرو یتاز سر رضا یبا کت و شلوار لبخند یدنشد با
 هاش داشت.با رنگ چشم یشلوار تضاد جالب

 تم:آخر کت و بستم کنار گوشش گف یرفتم دکمه جلو

 آقا شماره بدم؟ یه  -

 کرد و موهامو داخل شال فرستاد و گفت:  ایخنده

 !یز آروشا خانم کم زبون بر  -

 پاشه؟مگه نمک  -

 از نمک پاش کم نداره! -

 عه واقعا؟ -

 آره! واقعا. -

 .یاربرو کت و شلوارتو درب یاالدستت ندادم  یخب جناب، تا کار یلیخ -

 لب گفتم: یر شنده بهمون جلب شد. زکه توجه فرو  یدبلند خند دفعهاین

 برو عوض کن! یاآراد! ب -

 .یزمچشم عز  -

 یهطبقه باال و بعد از    یمبعد از حساب کردن لباس رفت  یستادم،در منتظر وا  دم
 نشد. یداپ یزیچ یمهم نگاه کرد یگشت و گذار چندتا مغازه رو

 : آروشا اون چطوره؟آراد



 بلند بود. یماکس یلیاکل یلباس مشک  یهکه گفت نگاه کردم،   یسمت  به

و قسمت کمر رنگ  شدیم ییتا کمر طال یینبود که از پا یطور مدلش
 رنگ داشت. ییطال یفکمربند ظر   یهو  شدیمحو م ییشطال

 براق گفتم: ییهاچشم با

 !یهعال -

 .یمپس بر  -

 .یارهتا ب یمو ازش خواست یمداد یو به فروشنده سالم یمهم وارد شد با

به در  یا. آراد تقهاومدیبهم م یلیاتاق پرو شدم، لباس رو تنم کردم؛ خ وارد
 زد.

 جانم! -

 ی؟درو باز کن خوایینم -

 درو باز کنم؟ یدچرا با -

 کنی؟یدرو باز نم -

 یدی؟آراد چرا سوال رو با سوال جواب م -

 ی؟دار یچرا مشکل -

 عه آراد! -

 خب درو باز کن! -



 نه. -

 چرا!  -

 .خوامیخب نم -

 خوای؟یچرا نم -

 بشه. یدوست ندارم تکرار -

 عجب! -

 رجب! یمشت  -

 .یدار ینتجواب داخل آست یهبگم  یهرچ  -

 ندارم. یناالن آست -

 یرون؟ب یایب خواییآروشا نم -

از اتاقک خارج   یعو سر   یدمخودم رو پوش  یهاکلمون زدم. لباسبه کل  لبخندی
 شدم.

 ی؟ادامه بد خواستییم یتا ک  -

 .دادنیتا هروقت که جناب سرگرد ادامه م -

انداختم؛   ینگاه   یمتکون داد و رفت تا لباسو حساب کنه. به ساعت مچ  سری
 بود. یکیهوا رو به تار یگه. ددادیبعد از ظهرو نشون م یشساعت ش

 .یمهم از پاساژ خارج شد با



 روبهش گفتم: یستادا ینکنار ماش  آراد

 من برونم؟ خواییم -

 زمان گفت:باال انداخت و هم ابرویی

 نوچ! -

 شد و گفت: ینسوار ماش آراد

 .یمجام شام بخوربام تهران! همون یمامشبو بر  -

 دادم. یهتک یو به صندل یدمبه صورتم کش دستی

 ماشاءاهلل! یرونیمما از صبحه ب -

 ها! یادم یرمونها کم گفرصت یناز ا -

 کرد و به طرف بام تهران راه افتاد.  یابه بازوش زدم؛ خنده مشتی

 گذاشت:  یز م یمنو رو رو آراد

 خوری؟یم یچ  -

 برام نداره! یفرق  خورییکه تو م  یهرچ  -

تکون داد و گارسون رو صدا زد؛ دو پرس جوجه کباب سفارش داد.  سری
 جلب شد. یکنار  یز م به مکه توجه  زدمیم یدداشتم دور و اطراف رو د

 بینی؟یز مفرنا -

 .یستمآره کور ن -



 کن.  کارییه یفر  یوا -

 چته؟ یر،آروم بگ یقهپنج دق یعه روش -

 کن برم طرفشون.جور   یابهانه یه! یاردرب یکم لوس باز  یفر  -

 کنارش!  بینییتحفه مگه اون دختره رو نم -

 .کنمیبکن من اونو دست به سر م  یکار  یهدوست دخترشه تو فقط    یفر   یا  -

 خب! یلیخ -

شون به کنار دستم چرخوندم، جفت یباال انداختم و سرمو کم ابروهی
 ! یلنز   یهارنگ شده و چشم  یبودن. موها  یپروتز   بندییههاشون زاوصورت

منور شده بود. آراد کال حواسش   یتکنولوژ  یشرفتبه لطف پ  شونیافهکل ق  در 
 یدنشاز همون دخترا با ناز و کرشمه بلند شد و جام نوش  یکیبود،    یشگوش  یپ

 .کردیحرکت م یشخوانرو به دست گرفته بود و داشت به طرف پ

باس ل یراهشو کج کرد و به طرف آراد خودشو پرت داد. جام رو ایدفعهیه
به دختره انداخت و   ینخشمگ  یاما درواقع از عمد بود. آراد نگاه   یختآراد ر
 گفت:

 چه وضشه؟ ینا کنین؟یخانم محترم مگه جلو پاتون رو نگاه نم -

 روبهش گفت: یپته ساختگ با تته دختره

خودم  ییروشو یارینب یفبشه، لطفاا تشر  طور ینا خواستمیاوه! من نم -
 .کنمیپاکش م



 کردم:  اخمی

 .یستنه ممنون، خودم هستم الزم ن -

 !شدهیانگار چ  یاخم کرد ینآخه، همچ یکارشیشما چ -

 کرد و اجازه حرف زدن به منو نداد:  یظیاخم غل آراد

 خانم محترم. یدمنم ینبنده همسرش باشم، پس اجازه توه یوقت  -

انداخت   پوزخندآور به من  یرفت. دختره هم نگاه   ییشد و به طرف روشو  بلند
 که با همون پوزخند جوابش رو دادم.

هامو سردرد سراغم اومد؛ کل بدنم گر گرفت، چشم  دفعهیهگذشت.    یقهدق  چند
 دادم. یههامو قفل هم کردم و سرمو بهش تکبستم و دست

 اومد. یصندل یدنعقب کش صدای

 یزم؟عز  شدهیچ  ی؟آروشا خوب  -

 تکون دادم: یبلند کردم و با لبخند سر  سرمو

 !یزمخوبم عز  -

 تکون داد: یسر  آراد

 خونه. یمشام بخور بر  یع . سر یستیخوب ن زنهیزار م یافتنگو ق یالک  -

 نگفتم. چیزی

*** 



لباس درست و  ینکهپرت کردم و بدون ا یاهامو گوشهاتاق شدم و لباس وارد
هاشو عوض کرد و اومد تنم کنم کنار تخت نشستم. آراد هم لباس یحساب 

 کنارم نشست.

 آروشا! -

 جانم. -

 شده؟یچ  -

 ش گذاشتم:شونه یزدم و سرمو رو لبخندی

 !یهبدن درد جزئ یه یست،ن یزیچ -

 یا. آراد بوسهشدم یرهتو بغلش کشوند پتو رو دورم گرفتم و به پنجره خ منو
 شت.گذا  یموهام به جا یرو

تو بغلش فرو رفتم و  یم،شکستن سکوت نداشت یبرا یسع کدومهیچ
 هامو بستم.چشم

*** 

 آریان

 .«یدخوش آمد یرانبه مقصد ا یز عز  مسافران»

 یمااز کنارش برداشت و از هواپ یفشوهم ک یلیامبرداشتم؛ و یفموشدم ک بلند
 .یمخارج شد



 ۲:۴۸انداختم ساعت    ینگاه   یمفرستادم. به ساعت مچ  هامیهتهرانو به ر  هوای
 صبح بود.

تا صبح داخل هتل  یمخونه رو نداشتم مجبور بود یدکه کل ییاونجا از 
 .یمبگذرون

 .یمو سوارش شد یمگرفت  یتاکس یه یم،قبل اتاق رزرو کرده بود از 

 خواهرم شماله! یم،به شمال بر  یدما با یلیو -

 ست؟فردا شب جشن بالماسکه ی! خبر داریانآر یراست  -

 هست؟ یک   یجشن بالماسکه؟ جشن برا -

 :یدداخل موهاش کش دستی

ها رو با هم جمع کرده! طور که امروز خبر دادن، جکسون تمام کله گندهاون -
شمال، بعد  ریمی. فردا ظهر میمبر  یداتفاقاا که جشنش هم شمال هست و با

 خواهرت! یدار د یریاز جشن هم م

 یشب هم نوران   یک به تار  یدوختم، حت   یالددادم و چشم به برج م  تکون  سری
 بود.

زهر عقرب رو با  یشهش کرد،یتهران نگاه م هاییابونبه خ یخیالهم ب ویلی
جکسون  یدار گذاشته بودم. مشتاق د  یتخودم آورده بودم و داخل سامسون

 .یمچمدون به دست به طرف هتل حرکت کرد یستادا یبودم. تاکس

*** 



 شاآرو

 ی. موهاکردیم یباتر هامو زچشم یکامالا مشک   یی،طال یو دنباله یدود سایه
 فر بود. یینپا یشگل درست شده بود و مقدار  یهحالت  یچیدمپ یونشن

 ی. لبخنداومدنیرنگ لباس بهم م  یبهامو ترکچشم  یهسا  یدم،رو پوش  لباس
 به خودم زدم.

 بهم کرد: ینگاه  ایرا

 !یواو چه خوشگل شد -

 حرفش کرد: یچاشن چشمکی

 آراد! یطفل -

 ش:زد پس کله یکیکفشمو درآوردم که طرفش پرت کنم که فلورا   لنگ 

 شد. یباتر بود، ز یبا، آروشا زکم حرف بزن  یراا -

 گفت:  یحرص یراکردم که ا  ایخنده

 کهینا یفح ید؟منو نابود کن ینکرد یکیخوبه! جفتتون دست به خوبه -
 مزدمه؟کردم، جواب دست  یشتونآرا همهینا

 پر افاده بهش کرد: ینگاه  فلورا

 ادامه موهامو فر کن! یابوده، حاالم ب تیفهوظ -

 گفتم:  ینهدراوم، رو به فلورا از داخل آ  یراا جیغ 



 کم حرصش بده فلورا!  -

 منتظرت بود. یینآراد پا رفتیم یادم: اوه! داشت فلورا

 بود، رو بهش گفتم: یستادها گوشه  یهساکت  هیلدا

 !یساکت  یلیروزا خ ینا یلداه -

 صافشو پشت گوش فرستاد: یزد و موها لبخندی

 یلیاما کار خ  ینتمر   همهینرو شدن با جکسون استرس دارم! با امن از روبه  -
 .یمموفق ش یمبتون یدوارمام یهخطرناک

 دختر! شیمیما موفق م یلدا: اوو هفلورا

 هم فشرد: یلباشو رو هیلدا

 !یدوارمام -

جکسون  ینه؛نب یبیآس یکه کس  یدوارمام کنم،یرو درک م یلداه یمن نگران  -
 خطرناکه!

بشنوم از اتاق خارج شدم به طرف اتاق خودمون   اییگهجواب د  کهیناز ا  قبل
 در. ییرهدستگ یحرکت کردم. تا وارد شدم آراد پشت در بود دست شم رو

 زد: یبیعج یهاش برق خت چشمبهم اندا نگاهی

 پرنسس من! ی،شد یباچه ز -

 .یدبه موهام کش ی. آراد دست یدمبه روش پاش لبخندی



 فشن! یبا موها یخودش کردم. کت و شلوار طوس یپبه ت نگاهی

 کردم:  اخمی

 خبره؟چه -

 با تعجب گفت: آراد

 خبره؟چه یچ  -

 به کمرم زدم: هامودست

 یکتآراد گفته باشم دخترا نزد  یدی؟خودت رسبه    قدر ینعمته ا  یمگر عروس  -
 .کنمیتون مبشن خودم خفه یداپ

 زد و گفت: یاقهقه آراد

 برم، چشم شما ما رو فقط خفه نکن! یرتتقربون اون غ -

 آقا. یز خب؛ زبون نر  یلیخ -

 گفت:  رفتیطور که به طرف در مهمون آراد

فاران نقشه رو بهمون نشون  یینپا یمحاال بر  یشم،زبونت نم یفکه حر   من -
 بده.

حرکت  یینپا یقدم شدم و به طبقهتکون دادم و با لبخند باهاش هم سری
 کردم.

روش پاف نشسته بود. متفکر به نقشه روبه یمشغول بود؛ فاران رو هرکس
 .یمزل زده بود. منو آراد مقابلش نشست



 !ین: باالخره اومدفاران

 ادامه داد:تکون داد که فاران  یفقط سر  آراد

خنجرو  تونهیجکسون نم ین،کن  یداباال پ یاون خنجرو از طبقه یدشماها با -
 یداخل اتاقش مخف   یراساکل  یهاشاخه  یناون رو ب  یلدل  ینببره به هم  یناز ب

 .ینکن  یدااون خنجرو پ ینکن  یسع یدبا یزهت یلیکرده؛ جکسون خ

 ینموفق شد یوقت  ذاره،ینم یتو اثر  یتنها رو یراساکل یهاشاخه آروشا
 .ینها به ما خبر بدتوسط شنود ینکن  یداخنجر رو پ

 داخل شال فرستادم رو به فاران گفتم: موهامو

 حضور داشته باشه؟ یچطور ممکنه داخل مهمان  یزهت یلیجکسون خ -

! اون معموالا یدهاونو د  یست و کمتر کسپشت پرده  یت: جکسون شخصفاران
 شیدیهست! شما با ماسک وارد م هاشیهاش و مهمان از دور نظاِرگر جشن

 ست!آماده ینها هم داخل داشبورد ماشنامه و ماسک دعوت

 آرونا افتادم. یاد ناگهان

که توش جشنه   یشده، ممکنه عمارت   یر خواهرم توسط جکسون اس  یآراد گفت   -
 جا باشه؟خواهرم همون

 :یدموهاش کشبه  یدست  آراد

هامون خبر دادن جکسون کمه! جاسوس  یلیممکن هست، اما احتمالش خ -
 داره. یز هاش امشب سوپرامهمان یبرا



 :یدمطرف آراد چرخ به

 داره؟! یزیچه سوپرا -

 .دونهینم کسیچرو ه ینا -

 تکون دادم که آراد گفت: سری

 .ریمیخب! فعال ما م -

 مردونه دست دادن.بلند شد، فاران هم بلند شد و  آراد

 !ینموفق باش -

. یمشد یالو ینگوارد پارک یم،رفت یبا لبخند ازش جدا شد. به طرف ورود اراد
 روم انداختم.روبه یبه مازارات  ینگاه 

 کنی؟یلباسه که هر روز عوضش م ینآراد مگه ماش -

 زد. ینبه سقف ماش یاضربه آراد

 !یمبزرگ جشن هایی! درضمن ما از قاچاقچ یدشا -

 اوه! -

 باز کرد. یموتباز کردم سوار شدم. در رو با ر ینماش در 

 آراد؟ -

 جانم! -

 من کردن باالخره گفتم:من یگفتم جملم مردد بودم، بعد از کم  برای



 دوست دارم. -

 دنده گذاشت و گفت: یبه طرفم برگشت، دستمو رو آراد

 خانمم! یشتر من ب -

 ینکهدر پنهان کردنش داشتم اما فکر ا  یبه وجود اومده بود، سع  یدلم ترس  ته
 .کردیم قرارمیب  یفتهب یکمونهر  یبرا یاتفاق 

 یاتفاق  یچدادم که ه یدواریدلم بارها به خودم ام یکرده بودم و تو  سکوت
 نبود. یمونمرگ و زندگ ینب ینتضم یچاما ه یفتهنم

 !یهخطر بزرگ دونستیمیهمه م انگار 

 پخش رو روشن کرد. آراد

 دلم رفت واسه تو کنییکارها رو م  ین"هم

 داره یر من تاث یتو رو هایحرف

 عاشق تو یشهم جوریینجام باشه هم هرکی

 من فقط باشه به تو یاجکن که احت  کاری

 فقط جاشه که تو ینجاا یعاشق نبود جاهیچ

 منو کنییهالک م کنییو خاک م گرد

 دسر دارهکه در   یتچش یر نگاه ز با

 خوشگلت یاما اون چشا دونییخودت نم تو



 اثر داره یکل  یتتجذاب روی

 منو کنییهالک م کنییو خاک م گرد

 که دردسر داره  یتچش یر نگاه ز با

 خوشگلت یاما اون چشا دونییخودت نم تو

 اثر داره یکل  یتتجذاب روی

 نکنه ازش کم شه شمارمیموهاتو م دونهدونه

 یشیدور م یکمیدل تا  ینشور تو ا زنهمی

 پر از غم شه نکنه

 نکنه ازش کم شه شمارمیموهاتو م دونهدونه

 یشیدور م یکمیدل تا  ینشور تو ا زنهمی

 پر از غم شه نکنه

 منو کنییهالک م کنییو خاک م گرد

 که دردسر داره  یتچش یر نگاه ز با

 خوشگلت یاما اون چشا دونییخودت نم تو

 اثر داره یکل  تیتجذاب روی

 منو کنییهالک م کنییو خاک م گرد

 که دردسر داره  یتچش یر نگاه ز با



 خوشگلت یاما اون چشا دونییخودت نم تو

 اثر داره" یکل  یتتجذاب روی

رنگ لباسم بود؛ رنگ ماسک من هم رو از داخل داشبورد برداشتم. هاماسک 
نامه رو به نگهبان دم در داد و . آراد دعوتیاز آراد هم طوس ییو طال یمشک 

 رو پارک کرد. ین. آراد ماشیمنامه وارد شدبعد از نشون دادن دعوت

ود حوض بزرگ ب  یهبود؛ دو طرف پر از درخت وسط    یالعاده بزرگ فوق    عمارت
مجسمه فرشته بالدار گذاشته بودن که از دستش آب  یهکه مرکز حوض 

ها به فرشسنگ  یو رو یمها رو زدزدن شدم، ماسک  یدد یخیال. بریختیم
 .یمحرکت کرد یطرف ورود

هام شونه  یازم گرفت؛ شال رو رو  یموچرم مشک  یخدمتکار پالتو  یه  یمشد  وارد
 ت:کرد و کنار گوشم گف  یانداختم. آراد اخم

 حد برسه! ینبه ا ذاشتم،ینم وقتیچکه مجبورم وگرنه ه  یفح -

 به اخمش زدم:  لبخندی

 ! آروم باش، من مال خودتم.یزماوو عز  -

به طرفمون   ینیخدمتکار با س  یم،نشست  یز دستمو فشرد. با هم دور م  یلبخند  با
 اومد:

 !ییدبفرما -

 خواستمیبرداشتم تا م  یوانمقابلمون گذاشت، بعد از رفتن خدمتکار ل  یوانل  دو
 بخورم آراد گفت:



 خوری؟یم یناماز ا دونستمینم -

 تعجب گفتم: با

 یا؟از چ -

 یداخل جام نگاه  یاتکرد. با تعجب به محتو  یوانبه ل یاابروهاش اشاره با
رو کنار  یوانهامو ببندم. لتندش باعث شد چشم ی. بویدمانداختم، بو کش

 زدم.

 شد؟یچ  -

 اخم نگاهش کردم:  با

 هست! جوریینا یدنینوش دونستمینم -

 ینگاهش کردم. آراد بلند شد. نگاه  یهاش نشست که حرصرو لب لبخندی
 بهش انداختم که گفت:

 .یامدور و اطراف بندازم، االن م ینگاه  یه یرمم -

وارد شدن. تازه به  یراده یلدا،ه باز شد و فاران، یتکون دادم. در ورود سری
 یدهپوش یَلخت صورت  یر لباس حر  یه یلداهاشون دقت کردم؛ لباس هسلبا

 بود. یختهبود موهاشم صاف دورش ر

 یدکلته مشک  یه یراوارد شدن. لباس ا یکو ار یرماو ه یراا یقهاز چند دق بعد
ساده موهاشو باال بسته و از جلو  یلی. خاومدیساده و براق بود که بهش م

 بود یختهصورتش ر یتو



تنش   ییبه رنگ آلبالو  یلباس پرنسس  یهاومدن؛ فلورا    یموندخر فلورا و ردر آ   و
با  یجالب یخون قرمزش هم یکرده بود، موهاشم فر درشت داده بود. موها

 لباسش داشت.

 یتنشستن، چشم ازشون گرفتم و به جمع یاها گوشهکدوم از بچه هر 
داده بودن و دو به دو وسط  یلتشک یاانداختم. حلقه یها نگاه رقصنده

 یخاص یهاداخل دستم که ِهالل ی. با حلقهرقصیدنیو تانگو م رفتنیم
 :یدمشن ییکه صدا  رفتمیداشت ور م

 بانو؟! دینیرقص دو نفره م یهافتخار  -

 :یدماخم به طرف منبع صدا چرخ با

 آراد! -

 کرد و دستمو گرفت و بلندم کرد.  یاخنده تک 

 کرد.  یآهنگ رو پل دیجی

 .یمرقص رفت یستهامو گرفت، با هم به طرف پدست آراد

″sevgingni oshkor so’zlab 

 ابراز عالقه و عشقت با

diydor onlarin izlab 

 گردمیدنبالت م به

majnunday bo’zlab bo’zlab 



 بودم وار یوانهکه د  جوری

yor mani sevolasanmi 

 یزمعز  یعشق من تو

jonim mani sevolasanmi 

 ی؟تو منو دوست دار آیا

parvonam bo’lasnmi 

 کنی؟یم پرواز 

devonam bo’lolasanmi 

 باشم؟ یوونهد تونممی

muxabbatim bog’ining 

 عشق من باغ

tanxo guli deyolasanmi 

 گل تنها  یک  یبهش بگ  تونیمی

ko’zlaring ko’zga qadab 

 یزنهبرق م چشمات

nigohingla erkalab 

 شدم یرهچشمات خ به



borlig’ing menga atab 

 منه یتو برا وجود

menga sodiq bo’lasanmi 

 یمونی؟تو به من وفادار م آیا

vafodorim bo’lolasanmi 

 ماند؟″ یتو با من وفادار خواه  آیا

 یم،زدم، مقابل هم قرار گرفت یدستمو گرفت و چرخ  کردم،یم یآراد همراه  با
 بود. یدانافذش پ یآب  یهااز پشت نقاب چشم

″tanlab tanlab yuragim 

 کنهیمن انتخاب م قلب

senga berdim, eey yor, eey yor 

 یار یا یار، یبه تو، ا دادمش

baxtim uchun keragim 

 دارم یاجبهش احت یخوشبخت  یبرا من

o’zingdursan tilagim, eey yor, ey yor 

 ″یار یا یار، یا ی،کاش خودت بود  ای



وار خم کردم و دستمو گرفت و زمزمه ینگاهش کردم، کمرم رو کم عاشقانه
 گفت:

 دوست دارم! -

گذاشت. لبخند به لب ازش   یبه جا یشونیمپ یرو یاتموم شد. بوسه آهنگ
 .یمحرکت کرد یز آراد حلقه کردم و به طرف م یزوجدا شدم؛ دستمو دور با

 یلباس کم یهاما محو با  یادز یلیخ یشدختر با آرا یه یز،به م یدنمونرس با
ِسن اومد. با صداش تمام افراد حاضر به طرفش  ینامناسب و تورمانند رو

 :یدنچرخ

 یبخش از مهمان   یندر ا  ین،آورد  یفتشر   ینجاا  کهینخوشحالم بابت ا  یلیخ  -
 در انتظارتون خواهد بود. یجالب یز سوپرا

به صورتش دقت کردم نتونستم به خاطر  یآشنا بود، هرچ  یلیخ صداش
 !یهبدم که ک یصکه به صورت داشت تشخ  یماسک 

 برام آشناست. یلیدختِر خ ینا یآراد صدا -

 تر از من گفت:متعجب آراد

 !یدائهت یصدا -

 بهش زل زدم: یدمطرفش چرخ به

 ی؟چـ -

 آره! -



 جز افراد جکسونه؟! یدات یعنی -

 تکون داد: یزل زده بود سر  یز متفکر به م آراد

 !یدشا -

 صدا باشه. یتشابه رو یهاحتمال بود فقط  آره

بلند   یلیچاک خ  یهتا مچ پا با    یانقره  یبا لباس عرب  یشد. دختر   یک تار  سن
سن حاضر شد. با شروع شدن آهنگ بدنشو  یدر قسمت راست لباسش رو

 .رقصیدیماهرانه م یلیخ کردمیبه حرکاتش نگاه م داد؛یزمان تکون مهم

محو حرکاتش شده  ی. همگ دادیبه بدنش م یموج  یههر قسمت آهنگ  با
داشتن کنم، که با بر   یادآوریکه به آراد   یدمآرونا افتادم چرخ یادبودن. به 

 ماسک از صورت دختره مات موندم.

صورتم از  کردمیسن زل زد. حس م یآرادم متوجه شد که به دختر رو انگار 
ممکن بود که جکسون خواهر  یر غ ینبه لرزه دراومده بود. ا یتشدت عصبان
هام به رنگ خون جشنش کرده بود. شک نداشتم که چشم یز من رو سوپرا

 شده بود.

مچ  یتشدم که به طرف آرونا برم که آراد مچ دستمو گرفت؛ با عصبان بلند
 هامو گرفت.دستش آزاد کردم که جفت دست یدستمو از تو

 آراد ولم کن! -

 آروم باش آروشا! -

 زدم: یصدا دار پوزخند



جشنش کرده فقط و  یز ون خواهرمو سوپراآروم باشم؟ جکس خواییآراد م -
 خواهر! ذارمیفقط به خاطر من! به خاطر من که اسمم رو م

 طبقه باال! یمبر  یاب سپرمیها مآروشا به بچه -

 جشن؟!  یهازدن آدم  یدخواهرم اونجا شده محل د  یبرم وقت   یخیالچطور ب  -

 ! مطمئن باش. باشه؟یدننجاتش م سپارمیآروشا به فاران م -

 یتکون دادم، آراد دستمو گرفت و نگاه   یکمتر شده بود سر   یلرزش بدنم کم  ز ا
از اشک دور  یاکردم. هاله کردینگاه م یتبه جمع ینکه غمگ ییبه آرونا

 .یدیممحو شد؛ به طبقه باال رس یدمهام جمع شد. از دچشم

به  یو نگاه  یم. درو بستیموارد اتاق شد یاطاتاق باز کرد و با احت یهدر  آراد
 .یمدور و اطراف کرد

 داره! یمخف  یندورب ینجاآراد ا -

 کرده.  یرفعالرو غ هایستمهمه س یرما! هدونمیم -

 .یمتکون دادم و مشغول گشتن صندوقچه شد سری

 :یمرو کرد یر اتاق رو ز تمام

 شده؟! یاتاق خنجر مخف  ینداخل هم یآراد مطمئن -

 :یدموهاش کش یرو یکالفه دست   آراد

 جکسون هست! یاتاق اصل ینا -

 حضور داشت؟ یاوه! داخل مهمان  -



 یعاا سر   یدکه با  ینههم  یاز دور نظارگره برا  یشهنبود، اون هم  ینه داخل مهمان   -
 .یمکن  یداخنجر رو پ

انداختم و هردو به  یتکون دادم، نگاهم به تخت افتاد؛ به آراد نگاه  سری
 .یمطرف تخت رفت

 یهافتادم، فرشو کنار زدم که  یزیچ یادنشستم، ناگهان به  ینزم یرو کالفه
 شد. یداگاوصندوق پ

روم گذاشتم. رمز داشت؛ آراد جلو اومد و گاوصندوق رو روبه خوشحال
 ش رو گذاشت.مرکز قفل دست یو رو یدهاش رو بهم کشدست

 تق باز شد. به آراد نگاه کردم: قفل

 ی؟کرد  ینکاروچطور ا -

 !یشهذوب م یزیهر چ یادز یبا گرما -

 یختم؛باال انداختم. در گاوصندوق رو باز کردم کل گاوصندوق رو به هم ر  ابرویی
 از خنجر نبود! یها رو کنار زدم اما اثر برگه

هاش داخل اتاق در تر از من چشمدادم. آراد کالفه یهتک یوار سرمو به د کالفه
 گردش بود.

و  یدمروشن چرخوندم. بهش زل زدم، از جا پر  یچوب  ینهبه طرف شوم سرمو
 گفتم:

 آراد؟ -



 نگاهم کرد. متعجب

 جانم! -

 زل زده بودم، گفتم: ینهداخل شوم یشکه به آت  طور همون

 یست؟به نظرت خنجر اون ن -

هاشو زل زد. دست یشچرخوند و به خنجر وسط آت ینهبه طرف شوم سرشو
 بهم کوبوند:

 آره، خودشه! -

 بود. ینآتش یها. دور خنجر پر شاخهیمرفتبه طرفش  سریع

 هستش؟ یراساکل یهابنظرت اونا شاخه -

 یبود حت  حسیهام ب دستمو جلو بردم دست یدتکون داد، با ترد یسر  آراد
ها رو کنار زدم؛ آروم دستمو به طرف روش اثر نداشت. شاخه یشآت یداغ 

 به رنگ قرمز دراومده بود بردم. یکه از داغ   یخنجر 

 یرونها باز شاخه یانبوه  یندست گرفتم، از ب یتو یبا خوشحال خنجرو
 خاموش بشه! یناگهان  ینهشوم یشکه باعث شد آت  یدمکش

 یاخنجر نقره  یهمز نداشت؛  رنگ قر   یگهانداختم، د  یدستم نگاه   یخنجر تو  به
 رنگ بود.

به طرف در  یعشده. سر  یداتوسط شنود به فاران اطالع داد که شنود پ آراد
 ینینفر با ماسک وارد اتاق شد. ه  یهکه در ناگهان باز شد و    یماتاق حرکت کرد



 ینگفتم و عقب رفتم، اون فرد در اتاق رو بست؛ ماسکش رو کنار زد و هم
 باعث شد.

 سون!: جکآراد

 روم زل زدم.روبه یکلیبه مرد ه یدنبال حرف آراد با نگاه  به

 .یدار یادم! هنوزم به ین: آفر جکسون

 با خشم گفت: آراد

 ی؟تو هست  هایلیخ هاییفراموش کنم که عامل بدبخت  تونمیم -

 :یدطرف من چرخبه حرفش به  توجهیب  جکسون

 متولد شده! یراینام یدبهتِر خنجرو پس ب ،ینکرد  یداخنجر رو هم که پ -

 از آراد گفتم: تر خشمگین

تمام مشکالت به خاطر وجود نحس تو به وجود اومده، محاله که خنجر رو  -
 از دست بدم!

 زد که حالم از وجودش بهم خورد. ایقهقه

 خوشم اومد! -

آراد از پشت جکسون رو  یره،هام بگطرفم حمله کرد که خنجرو از دست به
گلدون   هاییکه.گلدون رو به طرفش پرت کردم که باعث شد تیدعقب کش

 ور شد.درون بدنش برن. بعد از گذشت چند لحظه به طرف آراد حمله



بلند شدم از فرصت استفاده کردم تا پشت جکسون به من شد  ینزم یرو از 
 قلبش فرو بردم. یپشت تو خنجر رو از 

 یرونبدنش ب یآروم به عقب قدم برداشت؛ خنجرو از توومزد و آر  فریادی
 افتاد. متعجب به آراد زل زدم. ینزم یکه رو  یدمکش

 مرد؟! یعنی...یعنی -

 بهم انداخت. ینگاه  آراد

 !یمبر  ینجااز ا تر یع هرچه سر  یدبا یست،مهم ن -

چادر دورم گرفتم خودم  ینلختم انداخت؛ ملحفه رو ع یموها یرو ایملحفه
 کردم.  یزونو از پنجره آو

انداختم، آراد هم پشت سرم  یینکه حدود دو متر بود پا  یااز پنجره خودمو
آهنگ اونقدر  ی. صدازدیپر نم یاپرنده یحت  یم،شد یپشت  یاطاومد. وارد ح

 متوجه ما نشه. یبود که کس یادز

. یمحرکت کرد یاگوشهآراد دستمو گرفت و با هم به   یدم،کش  یقیعم نفس
 .یستادکه آراد از حرکت ا  کردمیبود و داشتم ملحفه رو جمع م یینسرم پا

پوش ما رو احاطه کرده بودن. قلبم  یاهتعجب سرمو باال آوردم که افراد س با
 .یزدتندتند م

 .یدکن  یمخودتون رو تسل -

 بغلش منو نگهداشت. یو تو یدمنو به طرف خودش کش آراد



 !یدجکسون مرده، بهتِر کنار بر  -

 اومد. یرونب یانشوناز م یکی

 منظورت منم! -

 متعجب به جکسون نگاه کردم. ییهاچشم با

 متولد شده متحد شده! جالبه! یرایبا نام هاینهگرگ  یسرئ بینمی: مجکسون

 تعجب گفتم: با

 بود؟! یپس اون ک  -

 بهم زد: پوزخندی

 زار چهره بود!اون مرد ه -

 .یمتعجب شد یرانام شدهی: چ جکسون

 زد: یبده پوزخند یفرصت  کهیناز ا قبل

 بود! نه؟ یجشن عال یز ! سوپرایراست  -

 .لرزیدیاز شدت استرس و خشم م هامدست

 زنی؟یبا افتخارم حرف م یتازه دار ی،جشنت کرد یز تو خواهر منو سوپرا -

 اومد: تر نزدیک 

 !رسهیتو نم یباییبه ز  ! امایباستخواهرت ز -

 به صورتم دست بزنه آراد دستش رو پس زد: خواستیم تا



 !زنییدست بهش نم -

 به طرفش: یدچرخ جکسون

 زنت ماله منه! یتآلفا بعد از نابود ینآروشا همسرته! بب کنییاالن ادعا م -

 صورتش خوابوند. یتو یمشت  یتسر داد. آراد با عصبان ایقهقه

 جکسون به طرف رفت دوباره تو حالت اول برگشت با پوزخند گفت: سر 

 خوشم اومد! -

_هشت نفر به دستور جکسون اطراف آراد رو احاطه کردن. آراد باهاشون هفت
 شد. یر درگ

شنل دورم بستم،  ینبه طرفم اومد. ملحفه رو ع یاآسوده یالبا خ جکسون
 م.دستم گرفت یخنجر رو محکم تو

 .یدمدستمو عقب کش یره؛اومد تا خنجر رو از دستم بگ نزدیک

 !یبهتره خنجرو پس بد -

 گفتم:  رفتمیکه عقب م  طور همون

 هرگز! -

به طرفم  یالب خوند، اشعه یر ز یزیهاشو بست و چچشم یلبخند مضحک  با
 اومد.

به  یلها تبدباز و بست کردم. اشعه بار یههامو بهم برسه چشم کهیناز ا قبل
 بدنم قرار گرفته بودن. یمتر  یسانت  یک شده بودن و در  یغهت



رفت؛  یبه طرف سنگ بزرگ  یبهم انداخت، عصبان  یبا تعجب نگاه  جکسون
هام سنگ رو رو به طرفم پرتاب کرد که با چشم یهاش سنگ بزرگ با دست

ور خودش به طرفم حمله  دفعهینگذاشتم. ا  ینزم  یکنترل کردم و سنگ رو رو
 دستش ظاهر شد. یتو یز بران ت یر شمش یهشد. 

و به  یدمگرفتم، چرخ ییناز کنار سرم رد کنه، سرمو پا خواستیم شمشیر 
 زدم که عقب رفت. یطرف خودش لقد

از  یر دستش زدم که شمش یور شد. با پام روو دوباره حمله یستادا کمی
 دستش افتاد.

 یهاآراد با شاخه یهاشد. دست یانعقبگرد کرد که آراد نما ایدفعهیک 
 خوردیهاش تکون مدست  یشتر اما هرچه ب  کردیبسته بودن؛ تقال م  یراساکل

 . صداش زدم: شدیم تر یهاش زخمدست

 آراد! -

 :یدمطرف جکسون چرخ به

 یست؟بست ن ی؟طلب باشجاه خواییبس کن جکسون، چقدر م -

 زد: یاقهقه جکسون

 تازه اولشه! -

 خشم گفت: با

 آرادت آزاد شه! یدتا شا ی،و خودتو به من بسپار یبهتره خنجرو بد -



 آراد بلند شد: صدای

 .یدینه آروشا! نـه! خنجرو بهش نم -

به جلو برداشتم  یتر بود؛ قدممونده بودم. جون آراد برام مهم یدوراه  وسط
 که آراد دوباره گفت:

 !یانه آروشا! جلو ن -

 گفت:  ین. جکسون خشمگزدمینفس منفس یستادم،کت احر  از 

 ساکت شو! -

 زد: یادبلند از خودش فر  آراد

 !یایآروشا جلو نم -

رو دوباره به دست گرفت و به طرف آراد رفت، قبل از  یرششمش جکسون
 قلب آراد فرو کرد. یتو یروبرسم شمش ینکها

 از سرم رفت: جیغی

 نه! نـه! لعنت بهت جکسون! -

فشار داد. خودمو به جکسون رسوندم. هلش دادم به  یشتر ب یر شمش وار قهقه
 عقب.

 فاران بلند شد: صدای

 آراد! -



 ینکهدستم گرفتم و قبل از ا  یکرده بود. خنجر محکم تو  یسصورتمو خ  اشکام
 قلبش فرو کردم: یجکسون سر برگردونه تو

 جکسون! یدی،مرگت مکارهات رو با   یتقاص همه -

اما من   کردیصورتش متورم شد. تقال م  یهارفت. رگ  یدیرو به سف  صورتش
 .فشردمیقلبش م یتو یشتر خنجرو ب

دستم داغ شده بود، خنجر رها کردم که بدن جکسون همراه با  یتو خنجر 
که به   سوختیم یشگرفت. همچنان داشت بدنش داخل ات  یشخنجر آت

رو پس زدم و رفتم کنار  یهها جمع بودن. بقبچه یشتر . بییدمطرف آراد دو
 آراد.

 رفت. ینآراد تموم شد! جکسون از ب -

 هاش گرفتم.دست یتو دستمو

 !آراد! آراد -

 زد: یمحو لبخند

 دوس...دوست...دارم...آرو...شا!  -

 نه...نـه! -

 آراد زل زدم. یبسته یهابست؛ ناباور به چشم هاشوچشم

 ! بلند شو!آراد! بلند شو آراد -

 :یدمکش  یغ آزاد افتادن. ناباور زل زدم و ج هاشدست



 خوابه! آراد نخواب بلند شو! یهآراد! بگو  -

 نبضش رو گرفت: فاران

 زود باش. یموندهنوز نبض داره، ر -

 .کردمیبلند آراد رو صدا م یبه سرم گرفتم و با صدا دستمو

 و فلورا مقابلم نشستن. هیلدا

 میز : بلند شو عز هیلدا

 به دو طرف تکون دادم: سرمو

 ! آرادو کجا بردن؟ینولم کن -

 آراد رو بردن خونه، بلندشو! یزم: آروشا عز فلورا

 یسرم درست کردم. اشکام رو یهام افتاده بود رو روشونه یکه رو  ایملحفه
 نداشتم. یختشوننر  یبرا ی. تالشریختیصورتم م

هام گرفتم و دست یتخت خوابوندند. دستش رو تو یرو رو جونیب  آراد
 کردم.کنارش نشستم، بهش نگاه 

 آروشا؟ -

 سر برگردوندم، با تعجب زمزمه کردم: ییآشنا یصدا با

 !یان؟آر -

 بلند شدم و به سمتش رفتم، بهش زل زدم: ناباور 



 ینجایی؟تو...چطور...ا -

 و کنار زد: موهام

 !ینجاموقته ا یلیخ -

 !؟یاومد یک   -

 به آراد کرد و گفت: یافرو برد. با ابرو اشاره یبشتو ج هاشودست

 ها افتاده!از اتفاق یلیدر نبود من خ -

 لبم نشست: یرو پوزخندی

 ؟!در نبودت بهم خوش گذشته کنییبرام آسون بوده؟ فکر م کنییفکر م -

 هامو گرفت:بهم انداخت، دست نگاهی

 شده؟! یدها دزدآروشا! من حق نداشتم بفهمم آرون -

نه تنها از  یکار  یداشت وقت  اییدهگفتنم چه فا  ی،بود یکاتو که آمر  یانآر -
 .اومدیتو، بلکه از دست ما هم بر نم

 :یددور لبش کش دستی

 خب، فعالا که آرونا هم خوبه! یلیخ -

 :یدمآرونا افتادم با عجله پرس یاد ناگهان

 آرونا کجاست؟! -



و  یینکه آرونا طبقه پا یمتوجه نشد یهم گذاشت. حت  یرو هاشوچشم
 !یدنتهمشتاق د

نه!   یشموهامو عوض کرده بودم اما آراوقت بود لباس  یلیتکون دادم، خ  سری
 حرکت کردم. یینسرم انداختم و به طبقه پا یشال رو یه یعسر 

 م نشده بود.. هنوز متوجهیستادما  یشکردم، چند قدم  یط   یکیرو دوتا_  هاپله

 یزم؟عز  ی: خوب یراا

 زدم: یمحو لبخند

 ممنونم! -

 یموندهبهش زدم چند قدم باق  یبلند شد. لبخند  یدنمسر برگردوند و با د  آرونا
 بغلم گرفتمش و به خودم فشردمش: یرو پر کردم، تو

 چطوره؟ یمآبج -

صورتش رو  یرو یهااشک  لرزید،یهاش متکون داد. لب یجدا شد؛ سر  ازم
 هام پاک کردم و گفتم:با دست

 !یمخواهر  یزیاشک بر  یگهد ینممنو ببخش، نب -

 گفت:  یرابغلش کردم که ا دوباره

 !یاچه صحنه عاشقونه -



. یمکاناپه نشست یزدم، آرونا با خودم به طرف مبل بردم. رو لبخندی
 یازهاش بهام گرفتم. آرونا سکوت کرده بود و با دستدست  یهاشو تودست

 .کردیم

 یرونکردن دارو ب  یداپ یبرا یموندو ر یرادانداختم. فاران و ه یجمع نگاه  به
جمع حضور داشتن که  یتو یگهو دو نفر د یرماو ه یک رفته بودن و تنها ار

 .شناختمینم

 یم؟دار یدعضو جد -

 به حرف اومد: اریک

 ... .یشونا -

 اشاره کرد: یشفرد کنار دست به

 اومدن. یرانبه ا یانهستن همراه آر یلیامو یشونا -

انداخت و ادامه  ینشسته بود نگاه  یشمبل کنار یکه رو  یبعد به مرد بور و
 داد:

 هستن، کمک کردن که آرونا از دست جکسون فرار کنه! یلدن یشونما -

انداختم،  یروم نگاه گفتم و به ساعت روبه  «یتکون دادم »خوشبختم سری
 .دادیم ساعت هشت صبح رو نشون

 به آرونا گفتم: رو

 بهت کمک کرد؟ یلچطور دن -



 به حرف اومد: یلآرونا جواب بده دن ینکهکنار زد، قبل از ا  ییشجلو موهای

 یادورهبا هم، هم یویورکاتفاقاا که ن یم؛بود یمیقد یهادوست یلیاممنو و -
باعث شد به گروه جکسون ملحق شم و  یاتفاقات  یط  یم،بود یکالسو هم

 ارتباط داشته باشم. یلیامدورادور با و

 گناهیبردن افراد ب  یناما قصدم ازب کردم،یها داخل گروهش کار ممدت تا
باعث شد که من   یلدل  ینشده بود و هم  هایلیخ  ینبود. جکسون باعث نابود

 یبعد از مدت بسپارم.  یلیامرو به دست و یساتیممدت شرکت تاس همهینا
 تارو به اسارت گرفته  یگروه جکسون متوجه شدم که جکسون دختر   یتو
بودم و  یآشام عادخون یه. بهش کمک کردم؛ درسته ببره ینرو از ب یرانام
 ییبود که تا جا ینا اومدیکه ازم بر م  یو تنها کار اومدیاز دستم برنم یکار

که شماها   یمفرار کن  استیمخویازش مراقبت کنم. شب جشن هم م  تونمیکه م
 !ینبهمون کمک کرد

 :یدبه طرفم چرخ اریک

 رو کشته؟! یداجکسون قبل از مرگش ت دونییآروشا م یراست  -

 خودکار به طرفش چرخوندم: سرمو

 ! چطور ممکنه؟یچ  -

بشه، اون  یک به آراد نزد یقطر  یناز ا خوادیکه م  یدهظاهرا جکسون فهم -
 کشته!  یرو به خاطر نامرد

 :یدمبه صورتم کش دستی



 خب جسدش کجاست؟! -

 :یدبه گردنش کش یدست  اریک

 هنوز مشخص نشده. -

 افکارم بودم که رو به همشون گفتم: یر قدر درگتکون دادم. اون سری

 !یدو سالم یحخوشحالم که همتون صح -

هام دست یشدم و به طبقه باال رفتم و کنار آراد نشستم، دستشو تو بلند
 گذاشتم.

وارد  یانآر یراد،نگذشته بود که در باز شد، فاران، ه اییقهزدم، دقزل  بهش
 کنن از جام بلند شدم:  یداپ ییتونستن دارو کهینشدن. خوشحال از ا

 دارو کجاست پس؟ شدی! چ ینباالخره اومد -

 برگشتم: یرادانداخت، با تعجب به طرف ه یینسرشو پا فاران

 !یارین؟ب یر گ  یندارو کجاست؟ نتونست شده؟یچ  -

 حسیعقب رفتم. بدنم ب شدم، عقب  یدنه تکون داد. ناام  یبه معنا  یسر   هیراد
 کرده بود.  یسهام صورتمو خافتادم، اشک  ینزم یشد و رو

حالم دستشو   یدنبا د  نیاکردم. آر  یهجلو اومد، بغلم کرد و از ته دل گر  آریان
 کمرم به گردش درآورد:  یرو

 .کنیمیم یداپ یباالخره راه  یشه؛دل برادر، آراد خوب م یز عز  -

 مونده؟ یمراه یگهنظرت د به -



 .کنمیم یموسع -

 .یدوارمام -

کنار تخت   یاناز اتاق خارج شده بودن و فقط منو آر یهجدا شدم. بق ازش
 ش گذاشتم.شونه ی. سرمو رویمنشسته بود

 ی؟ازم دلخور یانآر -

 بهم انداخت: نگاهی

 بابت...؟ -

 انداختم. یینجدا شدم و سرمو پا ازش

 بابت ازدواجم با آراد! -

 و گفت: یستادپنجره اتاق وا یشد جلو بلند

از اون، ازش  یر غ ذارمی! به انتخابت احترام میستمن یگهدلخور بودم، اما د -
 مدت مراقبت بوده. همهینا کهینممنونم بابت ا

 :یدطور پرسطرف آراد اومد و نبض آراد رو چک کرد همون به

 !یتو باش یراملکه نام کردمیفکر نم -

 هام گرفتم:دست یآزاد آراد رو تو دست

 .کنهیم یینما تع یرو برا یزهاچ یلیسرنوشت خ -

 انداختم: ینگاه  بهش



 یان؟آر -

 جانم. -

 بودم؟ یگهخانواده د یهمن مال  دونستییتو م -

 تعجب بهم نگاه کرد: با

 !یخبر دار ینماز ا دونستمینم -

 ندونم. یشهمگه م یاناوو آر -

 تکون داد و گفت: سری

خانواده سه  یهتصادف اتفاق افتاده بود؛  یهپنج سالم بود وسط جاده  یوقت  -
رو به   یتگهدارن  یتصادف کرده بودن، مادر و پدر سرپرست   یبینفره به طرز عج

بوده اما  یعیطب یر ها غها معلوم شد که کشته شدن اونعهده گرفتن اما بعد
 نکردن. یداپ یزیاز چ یاثر 

 .یدماز گذشته خودم دست کش یدمکش  آهی

 !کنه؟ینم یداآلفاعه چطور زخمش بهبود پ یه! آراد یانآر -

 :یدداخل موهاش کش یدست  آریان

 نداره!   یاز اون، پادزهر   یر هست که کشنده هست و غ  یرا سرخ، زهر زهر ماو  -

 دست آراد رو نوازش کردم. ناامید

 مونه؟ینم یراه  یچه یعنی -



 هاشو با آرامش بست:چشم آریان

آراد  یدوارم! امخوامیبراش بسازم، اما وقت م یپادزهر  کنمیم یموسع -
 !یارهطاقت ب

 تکون دادم... . یکردم، سر   م پاکاز گونه هامواشک 

*** 

 هفته بعد سه

چم شده بود که  دونستمیبه صورتم زدم و خون دور لبمو پاک کردم. نم آبی
رو  ییشواومدم، هنوز در دست یرونب ییشو. از دستیاوردمفقط خون باال م

 م رو جلب کرد.توجه یینبستم که صدا

 !یگیآرونا چرا بهشون نم -

 بگم؟! ی: چ آرونا

 نا من دوست دارم! آرو -

 !یل: بس کن دنآرونا

. با چند اومدیم یلآرونا گفتن دن آرونا یآرونا دور شد. صدا یهاقدم صدای
 گرفتم سر فرصت با آرونا صحبت کنم.  یملحظه مکث تصم

 طبقه باال رفتم. سرمو کنار تخت آراد گذاشتم. به

ست چشم سه هفته یشی؟نم یدار . چرا بیمهمه سالم ینشو! بب یدار آرادم، ب -
 !یچیاما ه یش یدار انتظارم که ب



 وارد شدن. یانو آرونا و آر یلداحرف زدن با آراد بودم که ه درحال

 یزم؟عز  ی: خوب هیلدا

 زدم: یمحو لبخند

 ممنون خوبم! -

 یهجام خون رو برداشتم و  یخوردن خون رو کرده بودم، از کنار پاتخت  هوس
 .یدمنفس سر کش

 باال انداخت: ییابرو هیلدا

 !خورییخون م یلیخ روزاینا -

 گذاشتم:  یعسل یرو رو جام

 چمه! دونمینم -

 .حالییب  یلی: خهیلدا

که حالت تهوع بهم   کردیداشت وضع آراد رو چک م  یانتکون دادم، آر  سری
 دست داد، فوراا از جام بلند شدم.

دور دهنمو  خورد،یشدم و باال آوردم. حالم به شدت بهم م ییشودست وارد
 رو بستم. ییشودر دست یستادما ییشوداخل دست یشستم؛ کم

 شده؟یچ  ی؟خوب  ی: آروشا آبج آریان

 :یدمبه صورتم کش یکنارم اومد دستمو گرفت. دست   آرونا



 .یست! مهم ندونمینم -

 یست؟مهم ن یچ  یعنی: آرونا

 فرو برد. روبهم گفت: یبشکرد، دستشو داخل ج  یاخم آریان

 ی؟خوب  یمطمئن -

هاش گرفت و نبضمو چک کرد. دست  یگفتم که جلو اومد، دستمو تو  اوهومی
 بهم انداخت، دوباره نبضمو چک کرد. یبینگاه عج

 شده؟! یزیچ یانآر -

 :یدداخل موهاش کش یشد. دست  بلند

 !یتو باردار یعنینوع نبض  یناما ا یستم،آروشا مطمئن ن -

 فتم:گ  یغ ج با

 ی؟چـ -

 ناباور بهم زل زدن. یلداو ه آرونا

 !یاوه! آروشا تو باردار یه،باور نکردن ین: اهیلدا

 رفت. یینتعجب بهش نگاه کردم که فوراا به طبقه پا با

 کنارم نشست.  آریان

 کنه؟یم یدتو رو تهد یادیخطرات ز دونییآروشا م -

 .یدمطرفش چرخ به



 ی؟چه خطرات  -

 کنه.  یفقدرت تو رو تضع یشهاون بچه باعث م -

 کردم:  اخم

بازم من پاش   یفتههم ب  یبچه از وجود من و پدرشه پس هر اتفاق   ینا  یانآر  -
 هستم!

 تکون داد. آرونا کنارم نشسته بود. نگران بهم زل زد: یبلند شد و سر کالفه

 تِر!آروشا جون خودت مهم -

 هامو باز و بسته کردم.هام گرفتم و با آرامش چشمدست یتو دستشو

 نگران نباش گلم. یفته،نم یاتفاق  -

. باورش برام سخت بود اما یدمکش  یشونمپر  یموها یال یشد. دست  ساکت
 به همراه داشت. یرینیدر کنارش لذت ش

وارد شدن. فلورا خوشحال به طرفم اومد  یلداهمراه ه یراباز شد فلورا و ا در 
 و گفت: بغلش منو گرفتتو 

 خوشحالم. یلی! خیزمعز  -

 گفتم:  روبهش

 ممنونم. -

 !یشمدارم خاله م یی: واایرا



 آرونا از پشت سرش اومد: صدای

 نه تو! یشممن خاله م -

 زد: یغیج ایرا

 داره؟ یرادبار خاله بشم. ا یهحاال منم  -

 هم گره داد: یدستاشو تو آرونا

 نه! -

 ! آرونا!یـی: واایرا

 بهشون زدم: یگرم  ندلبخ

 .یشینخب! هردوتون خاله م یلیخ -

 به اتاق انداختم. یهاش ادامه داشت، خوشحال بودم. نگاه کلکل  هنوزم

بود از اتاق خارج شده بود، کنار آراد نشستم و با پارچه  یاچند لحظه آریان
 یشتر خوب نبود و حالش منو ب یتشکردم. وضع یسهاشو خدست یسخ

 .کردینگران م

 نگران نباش. یشه: آروشا، آراد خوب مفلورا

 یای؟ب یینپا خوایی: نمایرا

 به آراد کردم و از اتاق خارج شدم. یتکون دادم، دوباره نگاه  سری

 نشستم. یلداکاناپه کنار آرونا و ه  یدادم، رو یبه همگ  سالمی



 گفتم:  یموندبه فاران و ر رو

 !ین؟کن  یداپادزهر رو پ یننتونست -

 تکون داد و کالفه بلند شد و گفت: یسر  فاران

 نکردم. یداتا االن پ یپادزهر  -

 !برهیاما زمان م یمپادزهرشو آماده کن کنیمیم یسع یلدا: منو هآریان

آراد به طبقه باال رفته بودن. بلند شدم به طرف  یدند یبرا یموندو ر فاران
 رفتم، هوس فسنجون کرده بودم. آشپزخونه

 فسنجون رو آماده کردم، دخترا هم به کمکم اومدن. مواد

 شدن. یمشغول کار یک هر 

سپردم مراقبشون   یلداشو کم کردم و به هها رو بستم، شعلهقابلمه خورشت  سر 
 باشه.

کم برداشتم، کم  یگل سرخ رو از کنار پاتخت   یباال رفتم. عصاره  یبه طبقه  خودم
 .شدیهنوزم تب داشت، هر روز تبش بدتر از روز قبل م دادم؛یوردش مبه خ

 شکمم قرار دادم: یرو دستمو

آراد   ی،تخت   یرو  یهوشتو ب  یول  یفتنخوب م  یاتفاقا  یشی؟آراد چرا بلند نم  -
 آراد؟ یشی؟نم یدار پس چرا ب یشیپدر م یدار

 :خوردیبه گوش م ییناز طبقه پا یراا ینبود. صدا یبود، جواب  سکوت

 به زنده موندن آراد هست؟! یدیام -



 مونه؟یم یدیچه ام یگهد یشه،: هر روز حال آراد بدتر مهیراد

 .یمتالش بکن یدبا یفتههم ب یهر اتفاق  ین،فکر نکن یمنف  قدر ین: لطفا افاران

 .یناسترس وارد نکن قدر ین! آروشا بارداره ایگه: فاران درست مفلورا

 وارد اتاق شد و گفت: یاند و آراتاق باز ش در 

 به خودت برس. یکم -

 زدم: پوزخندی

 حالش بده من به خودم برسم؟! ینجاآراد ا یوقت  -

 !یفتههم که ب یهر اتفاق  ی،به خودت برس یدآروشا با -

 فرو فرستادم. بازدمی

 یین؟پا یم: بر آریان

با  یراا یهاکل. شامو در کنار کلیمرفت یینتکون دادم و با هم پا یسر  ناامید
 تا خوردن. کردمیم یبا غذام باز یشتر ب خوردی. حالم بهم میمخورد یهبق

 گفت:  یلدانشسته بودم که ه یصندل یرو دخترا شستن، رو هاظرف

 خون گذاشتم. یشهش یخچالمن برات داخل  یزم،آروشا عز  -

 :یدمبه شالم کش دستی

 آخه! یدیچرا زحمت کش -

 تو نداره!قابل -



 یالو برادراش از و یلداکه ه  شدیم یاسه هفته یهبهش زدم. حدود  لبخندی
 رفته بودن.

 به طبقه باال رفتم... . یشهبلند شدم. مثل هم یصندل یرو از 

 .یزدشمال بد تو ذوق م یگرم و رطوبت   یدوش سرد گرفتم، هوا یهصبح  سر 

ار زدم که باعث نور داخل داخل اتاق رو کنار پنجره گذاشتم، پرده رو کن پیچک 
 .یاداتاق ب

 زدم تا نور به داخل اتاق بتابه.  یرو دور پنجره بستم پرده رو کنار  یچک نخ پ  با

 به آراد زل زدم. یشگیرسم هم به

هام دست  ی. دستشو تویزنهم  یدیمتوجه شدم پوست صورتش به سف  ناگهان
 بود. یخهاش گرفتم، دست

 به تمام وجودم رخنه کرد فوراا بلند شدم در اتاق رو باز کردم: ترس

 !یـان! آریانآر -

 هراسان وارد اتاق شد. آریان

 طرفم اومد: به

 !شده؟یچ  -

 آراد...!  -

 حرفم کامل شه، وارد اتاق شد و نبضش رو گرفت: یادامه نذاشت



 نبض نداره! -

 زدم: جیغ 

 آراد! -

 .من همه باال اومدن یغ ج یصدا با

 شده؟ی: چ فلورا

رو به  یانکرده بود. آر  یسهام صورتمو خرفت، اشک  یانبه طرف آر فاران
 گفت:  یلداه

 .یارپادزهرو ب -

 اما...! -

 !یـارشب -

از اشک تار شده بود. فقط  یدمد لرزیدم؛یاز اتاق خارج شد. داشتم م هیلدا
 کرد.  یقرو به آراد تزر یزیچ یانآر یدمد

 دوباره نبض گرفت: یهاز چند ثان بعد

 اه لعنت برگرد! برگرد! -

 :یدمکش  جیغ 

 آراد! آراد! -

 صورتش زد: یافتادم. فلورا تو ینزم یرو یاوردم،نفس کم م داشتم



 آروشا! -

کرد و نبض   یقرو تزر  یگهد  یدارو  یهدوباره    ،یدداخل موهاش کش  یدست   آریان
 هم نبض رو چک کرد: یگهد بار یه یدگرفت؛ با ترد

 برگشت! نبض داره. -

هامو پاک کردم و به طرف اشک   لرزید؛یهام مفرو فرستاد. دست  یبازدم  آریان
نبود.   یخ  یگههام گرفتم. بدنش گرم شده بود، ددست  یآراد رفتم. دستشو تو

 دراومده بود و گفت: یفاران از کالفگ 

 !ی؟کرد  یقبهش تزر یچ  -

 : زهر عقرب سرخ!آریان

دوباره  یانبگه آر یزیفاران چ کهینبرگشت، قبل از ا یانبه طرف آر رانفا
 گفت:

 کردن زهر با زهر!  یخنث  -

 : و زهر با پادزهر!فاران

 تکون داد و گفت: یسر  آریان

 کنم.  یقتزر یدپادزهرو با یگهساعت د یهدرسته!  -

 یالشوناز حال آراد خ یسکوت کرده بودن. وقت  یبرطرف شد. همگ  هانگرانی
 رفتن. یینراحت شد به طبقه پا

 به طرفم اومد، کنارم نشست: آرونا



 !ی؟آروشا خوب  -

 زدم: یمحو لبخند

 خوبم گلم. -

 شمردم روبهش گفتم: یمتآرونا به حلقه داخل دستم افتاد، وقت رو غن نگاه

 آرونا؟ -

 رو از حلقه گرفت و به من دوخت: نگاهش

 جونم! -

 زدم و گفتم: لبخندی

 ی؟رو دوست دار یلتو دن -

 حرفم چند لحظه مات موند، متعب بهم گفت: از 

 نه! چطور؟ -

 رو گرفتم و فشردم: دستش

 دلم؟ یز عز  یدار یدترد یاز چ  -

 کرد:  منمن

بهش  تونمینم یستمخب! اومم! آره! دوستش دارم اما از حسم مطمئن ن -
 اعتماد کنم.

 !شناسهیاون رو م یانکه آر  یوقت  ی؟چه اعتماد -



 هم گره داد: یهاشو توتکون داد. دست سری

 . من خواهرتم با من راحت باش.یستن یاجبار و مانع یچخانم خوشگله ه -

 بغلم کرد: یهوهاش جمع شد. چشم یتو اشک 

بعد از مادر تو برام  ی،از اونچه که فکرش رو بکن یشتر ب یلیدوست دارم. خ -
 !یحکم مادر دار

 دمش:بغلم فشر  تو

 !یخودم یمنم دوست دارم، آبج  -

 وارد شد: یانتو بغلم بود که آر آرونا

 ماشاءاهلل دوتا خواهر خلوت کردن! -

 کرد:  یاخنده آرونا

 داداشم. یتو که تاج سر  -

 اوهو حاال تاج سرتونم! آره؟ -

 لبش نشست و گفت: یرو یرینیلبخند ش آرونا

 .یآره داداشم تاج سر  -

 کرد.  یقو پادزهر رو به دست آراد تزرتکون داد  یسر  آریان

 !یاد؟به هوش م یک   یان؟آر -

 زد و گفت: یبخشآرامش لبخند



 نگران نباش! یادبه هوش م -

 رو به همه گفت: یانلبخندشو دادم، آر جواب

 !یذره به خودت استراحت بد یه یستآروشا بد ن -

 هم از جاش بلند شد: آرونا

 آروشا استراحت کن! -

خوابم  یدمهام مالبدن از اتاق خارج شدن. چشم یاجازه حرف  ینکها بدون
فکر کردم. بسته خون رو به دهن  یر سکوت به اتفاقات اخ ی. تواومدینم

 ازش خوردم. یکردم؛ کم  یک نزد

هام گرفتم؛ دست یآراد بردم، دستش رو تو یشونپر  یموها یال دستمو
 تخت گذاشتم. یدستش رو رو یاآسوده یالهاش گرم بود. با خدست

هامو بستم. حس کردم دست آراد تکون تخت گذاشتم و چشم یرو سرمو
 به دستش نگاه کردم. یشتریبا دقت ب خوره؛یم

هاشو تکون داد. پلک  یتکون خورد. مشتاق نگاهش کردم که کم دستش
 صداش زدم:

 آراد؟ -

 باز کرد: یشتر ب جونشویب  هایچشم

 آرو...شا! -

 و فشردم: دستش



 ی؟جانم! خوب  -

 آره تکون داد: یو به نشونه سرش

 !کردییجون به لبم م یصدات تنگ شده بود. داشتن یآراد دلم برا -

صدا   یانوهاش فشرد. از جام بلند شدم آردست  یزد دستم و تو  یمحو  لبخند
 ن.زدم. پشت بندش همه وارد اتاق شد

 .ترسوندییهمه رو م ی: داشت آریان

 :یدپرس آراد

 هوشم؟یچند وقته ب  -

 !هوشییست که ب حدود چهار هفته -

 شد؟ی: جکسون چ آراد

 به حرف اومد: فاران

 آروشا جکسون رو نابود کرد! -

 من گفتم: شمادامه

 رحم نکرده اون رو هم کشت. یدابه ت یجکسون حت  -

 گفت:  یموندانداخت، که ر یمتعجب بهم نگاه  آراد



تصادف  یداکه ت گفتنیاونجا حضور داشتن م یخاکسپار یکه ط  یافراد -
قطعاا اون  بودیدرست کردن و اگر جکسون زنده م یاتفاق ساختگ  یهکرده و 

 .یرو کشت  یداتو ت کردنیو همه فکر م نداختیاتفاق رو به گردن تو م

 د.بابت جکسون راحت ش یالمبستم، خ هاموچشم

 :یدهاشو بهم مالدست فلورا

 آراد! یپدر شد ینکهو خبر آخر ا -

 ش نشست و گفت:چهره یتو اخم

 ی؟چ  -

 : آروشا بارداره!فلورا

 ین. ازدمیباهاش حرف م یدآراد نشست، سکوت کرد. با یتو چهره اخم
 سکوتش آرامش قبل از طوفان بود.

 سکوت رو شکست. یرااز چند لحظه ا بعد

 !یچند وقت بهت خوش گذشت؟ کال خواب بود ین: آراد خان اایرا

 !ی؟خانم موافق  یراکنم ا  یمخوابو با تو تقس ین: من حاضرم اآراد

 جا گفت:پنهان شد از همون یک و پشت سر ار یدخودشو عقب کش ایرا

 !یدیجانت هرچقدر خواب بهتره، اصال نوش جورییننه همنه -

 .یدنخند یراه حرف اجمع ب تمام



کم   هاشجیغ یغ از ج یکمندارم، الاقل  یمن حرف  یکن  یم: آراد اگه تقساریک 
 .یشهم

 کرد.  یاتک خنده یک نگاه کرد که ار یکوچپ ارچپ ایرا

 گذشت.  یر : خب خداروشکر به خهیراد

 نخود نخود هرکه رود خانه خود. یعنی ین: و اایرا

 .یگرفت   یاد یقشنگ  یهاضرب المثل یرا: افاران

 شه! یقتشو یدگرفته با  یاد یدمطلب مف یه: بله خواهرم اریک 

 در اومد: یراا جیغ 

 !یـکار -

 فرار کن. ی،قتل عام بش ینکهقبل از ا یک: ارریموند

بعد از چند لحظه  یرادتکون داد. ه یدتاک یبه معنا یبا خنده سر  فلوراهم
 گفت:

 هاتون.منون بابت کمک ! مریمیخب ما فعال م -

 هم تشکر کردن. یلداو ه یرمابندش ه پشت

 .یدحرفو نزن یناز شماها ممنون باشم، پس ا ید: من باآراد

 بوده. مونیفه: وظهیراد



هم پشت سرشون  یهتکون دادن به طرف در حرکت کردن بق یلبخند سر  با
 .رفتنیم یرونکم بکم

 و آرونا هم اتاق رو ترک کردن و من و آراد رو تنها گذاشتن. یانآر حتی

 گفت:  یمکث طوالن  یهبعد  آراد

 کنه؟یم یفقدرتو تضع یناون جن دونیی! میشهآروشا باورم نم -

 تکون دادم: سری

 !یفتهنم یآراد اتفاق  یرفتم،همه عواقبشو پذ -

 کرد:  اخم

 کنی؟یخطر م یدار دونییم -

 تکون دادم: یسر  مصمم

 .یادنم یشپ یمشکل یزمعز  -

 موهاش ببره، که دستشو از تو هوا گرفتم: یدستش رو ال خواستیم کالفه

 مراقب باشم. یدمآراد قول م -

 !یهآروشا خطر بزرگ -

 باز و بست کردم: ینانو با اطم هامچشم

 ... .یفتهنم یاتفاق  یچه -

*** 



شدم؛ به  یرهخ ینهخودم داخل آ . به یدمپوش ییلباس بلند و گشاد آلبالو یه
 شدت تپل شده بودم.

همه  یگهرژ قرمز زدم. هشت ماه گذشته بود د یهو با کش بستم.  موهام
محل کارمون رو به  یو حت   یمشمال موندگار شد  یالیمستقل شده بودن، ما و

 .یمانتقال داد ینجاا

داخل  کسیچشکمم گذاشتم، ه یاومدم. دستمم و رو یینها آروم پاپله از 
 خونه نبود.

 یاپن برداشتم به اسم رو یرو از رو یل. موبارسیدیبه گوش م یلموبا صدای
 !«یمیاشدم »ک یرهصفحه خ

 رو زدم: اوکی

 الو...! -

 یدتوخط جد  یدمدت با  همهینالو و درد، الو و مرگ، الو و کوفت بنده بعد از ا  -
تازه بشنوم   یدحاج خانم ازدواج کردن؟ بنده با  تازه بشنوم  یدبنده با  یارم؟ب  یر گ

 شمال؟ ها؟! یکه رفت 

 رو از گوشم فاصله دادم: گوشی

 !یرخبره ترمز بگ! چهیمیاک  تر یواش -

 از دست توعه! کشمیم یساکت هرچ  یکیتو  -

 سکوت گفت: یهکردم. بعد از چند ثان  سکوت



 ی؟آروشا! مرد یهو -

 گفتم:  خبیث

 ساکت! یخودت گفت  -

 زد: یلاز پشت موبا جیغی

 !یآروشا هنوز آدم نشد -

 نه آدم نشدم. -

 رفت: یادندون قرچه کیمیا

 .کنمیتو مکله  یامآروشا م -

 تونی؟یم -

 داشت کلفتش کنه گفت: یکه سع  یامردونه یصدا با

 ! تو فقط طلب کن!یآره مشت  -

 ادامه داشت: هاشبازییونهزدم هنوزم د یاخنده تک 

 خب، نخند مسواک گرونه! یلیخ -

 تعجب گفتم: با

 به مسواک داره؟! یچه ربط  -

 حرصش گرفته بود: انگار 

 یاری؟جلوم کم ب یروز حاضر جواب نباش یهآروشا شد  -



 نه! -

 ته خنده بود: صداش

 !یریدرد بگ یا -

 جوابشو بدم:  نذاشت

 ی؟شمال خوب به پاچش خودتو چسبوند یخب ناقال! جناب سرگردو برد -

 ا؟ه -

 !یمخشو زد  یرفت   یعسر   گیرتتینم  یکس  دونستیی! چون میزمها نداره عز   -

 کردم شوهرمه.  ی! خوب کاریهو -

 :یدخند بلند

 ! یزمبله! قطعاا عز بله -

 شد و گفت: جدی

صورت قشنگ، دماغ  ی،دوتا شوهر مو بور، چشم رنگ  یهآروشا جان من  -
از  یمدار یار ب یر گ  یهست خوش اخالق، خوش رفتار، پولدار، واسه من و  ی،عمل
 .شیمیم یر پ ینگلیس

 خنده گفتم: با

. مگه شوهر کنییم یم. جانم! چه سفارشاتینرفت  یوار تا داخل د یر ترمز بگ -
 .یرتتشه فقط بگ یداپ یکیتو دعا کن فعال  یه؟سفارش



 دراومد: جیغش

 .خوامیاصال شوهرم نم یمآروشا! اصال نخواست -

 نبود. یکس  خواستیمیم -

 اوج حرص گرفتنش بود: دیگه

 ی؟ندار یدلم کار یز آروشا! عز  -

 اومد. یرتشوهر گ یدشا یبرو موفق باش یزمنه عز  -

 !یزنده، که خوشبختانه زنده بود یا یامرده ینمخب! زنگ زدم بب یلیخ -

 نثارش کردم که قطع کرد. یروان  یه باخنده

 یعسل یرو رو یل. موباآوردیهام ملب یلبخند رو یمیامنو ک هایکلکل
 گذاشتم.

 یآشپزخونه شدم در قابلمه رو برداشتم بعد از چک کردن غذاها رو وارد
 .یختمخون رو برداشتم داخل جام ر یشهآشپزخونه نشستم ش یصندل

 یهامو رو. چشمیچیدپ یدرد بد یهته دلم  دفعهیه یدم،ازش نوش ایجرعه
 هم فشردم.

به صدا   یفونهام رو آروم باز کردم که زنگ آ شکمم گذاشتم، چشم یرو  دست
 دراومد.

شد. با لبخند در و  یانو فلورا نما یراآرونا و ا یر اف رفتم که تصوطرف اف به
 باز کردم.



 تا بهم کمک کنن. زدنیبهم سر م یشتر رفته بودن ب ینجاکه از ا  یوقت  از 

 رو باز کردم:  یورود در 

 .یناومدسالم خوش  -

 وارد شدن. جفتشون

 خاله چطوره؟! ی: سالم آروشام گوگولایرا

 رو کنار زد و جلو اومد: یراا آرونا

 من هستش! یبچه فقط و فقط خواهر زاده ینا -

 کردم رو به فلورا گفتم:  ایخنده

 .یزمداخل عز  یاب -

 هاش گرفت:دست یهامو توبه طرفم اومد دست فلورا

 !یدهرنگت پر  ی؟آروشا خوب  -

 زدم و گفتم: بخندیل

 !یینبفرما یزمخوبم عز  -

 به طرف اشپزخونه برم که آرونا گفت: خواستممی

 !یومدمکه ن  یالک  یرمخودم م ینبش -

 زد و از ما دور شد. یمهربون  لبخند

 : آراد کجاست؟!فلورا



 !یاد! االناست که بیگهسرکار د -

 ذاره؟یداخل خونه تنها م یتوضع ینآخه آراد چطور تو رو با ا -

 زدم و گفتم: لبخندی

 اما من نذاشتم. یره! بارها بهم گفته خدمه بگیستاون ن یر تقص -

 !یاوو دختر چقد کله شق  -

 :یدمبه پشت گردنم کش یهمون لبخند دست  با

 .دونمیم -

 اومد: یدر ورود صدای

 آروشا؟ آروشا؟ -

 :آوردیهاشو درمطرف آراد رفتم داخل راهرو بود داشت کفش به

 !یخسته نباش یزم،سالم عز  -

 :یدبوس یشونیمواومد پ جلو

 !یممنون گلم توام خسته نباش -

داد و به طبقه باال  یسالم یرادستش گذاشت، به فلورا و ا یکتش رو رو  آراد
 رفت.

هم کمکمون اومدن و من  رایکه فلورا و ا  ینمرو بچ یز کمک آرونا رفتم تا م  به
 رو کنار زدن.



 !یش یینباال_پا قدر ین: الزم نکرده با اون شکمت افلورا

 هم فشردم و گفتم: یرو لبامو

 آراد رو صدا بزنم. یرمپس م -

 یسکردم در اتاق رو باز کردم. وارد شدم؛ آراد با سر خ  یط   یرو به سخت   هاپله
 بود. یستادها ینهآ  یجلو

 هاش حصار دورم شد:تخت بردارم که دست یز روشدم کتش رو ا خم

 .دارمیخودم برم یالزم نکرده کار کن -

 شکمم گذاشت: یرو دستشو

 بابا چطوره؟! یکوچولو  -

 درد داشتم گفتم: یکم  کهینا با

 .یهعال -

 اوه چه خوب! -

تاج تخت گرفتم قدم   یشد کتشو برداشت و به طرف کمد برد. دستمو رو  خم
بود که  یادقدر زتو دلم احساس کردم ان یدرد بد یهواول رو برداشتم که 

 زدم که آراد به طرفم اومد هراسان گفت: یغیتحمل کردش. ج شدینم

 آروشـا؟ شد؟یآروشا چ  -

 از داخل گاز گرفتم.نزنم لبم و  یغکه ج  کردمیزور داشتم تحمل م به



 آروشا حرف بزن! آروشا! -

 و در همون حال گفتم: یدمکش  یقیعم نفس

 !یادآراد...به فلورا...بگو... ب -

هام تند شده باال سرم اومد، نفس یهاز ثان یبه طرف در رفت به صدم سریع
 فوراا کنارم اومد: یتوضع ینتو ا یدنمبود فلورا داخل اتاق اومد با د

 آروشا؟ یهـ -

 شکمم قرار داد، رو به آراد گفت: یو رو دستش

 وقتشه! -

رو صدا   یراتخت گذاشتم، فلورا ا  یحرف زدن نداشتم، آراد بغلم کرد رو  توانایی
 کرد:

 داغ آماده کن!زود باش آب  یراا -

 صورت غرق در عرقم کنار زد: یکنارم نشست، موهام و از رو  آراد

 آروم باش آروشا! آروم!  -

 دستم گرفتم. یمحکم تو دستشو

 اومد باال سرم: فلورا

 !یزمآروشا تحمل کن عز  -



 یهاش رو. فلورا فشار دستدادیفشار م یشتر دست آراد و ب یهر درد با
 کرد:  یشتر شکمم ب

 تحمل کن آروشا! یگهد کمیه -

دست آراد  یکل بدنم عرق کرده بود. دستم از تو  لرزیدیزدم. بدنم م جیغی
 شل شد.

 .یچیداتاق پ یفضا یدوتا بچه تو ییهگر   صدای

 متعجب گفت: فلورا

 .یبود یمن! آروشا تو دوقلو باردار یاوه خدا -

 دهنش نگه داشت. یشو رودست ایرا

 موهاش برد: یال یبه حرف فلورا دست  توجهیب  آراد

 آروشا؟ آروشا؟ -

 :یدپرس یهاش گذاشتم. با نگران دست یو رو جونمیلرزون و ب  دست

 کلمه حرف بزن آروشـا نگرانتم!  یه -

 هم فشردم: یرو هاموچشم

 خو...بم! -

 رو از کنار تخت روم انداخت: ییپتو فلورا

 .کنهیاز درد حس نم یاثر  یگهساعت د یه! تا یهعاد یطشرا ینا -



 یاکه تا االن گوشه  ییآرونا  یها شدن، صدامشغول پاک کردن بچه  یراو ا  فلورا
 اومد: یکاز اتاق بغ کرده بود نزد

 !ی؟آروشا خوب  -

 رو بغل آراد داد: یاتکون دادم. فلورا بچه یباز کردم، سر  هاموچشم

 دختر خانومتون، آقا پسرتونم تو راهه! اینم

انداختم. داشت دستشو  یبغل آراد نگاه  یبه بچه یدم،کش قییعم نفس
 آراد با خنده گفت: خوردیم

 االن گشنه شده دختر بابا! یناز هم -

 برگشت: یبا ظرف  فلورا

 عصاره عسل و نعناعه بخورش! -

باال. سرم و به  یدنمبچه رو بغل آرونا داد، دستشو دورم انداخت کش آراد
 دادم. یهتک شینهس

طعم تلخش حالمو بد  کهین. با ادادیکم به خوردم مدست آراد بود کم  ظرف
 اما تا آخر خوردمش. کردیم

هاش بسته رو از آرونا گرفتم؛ تو بغلم گرفتمش و نگاهش کردم. چشم بچه
 بود.

 رو هم آورد بغل آراد داد. یکیاون  ایرا



نگاه  هام گرفتم و با لبخند به جفتشوندست یکوچولوش رو تو  هایدست
 کردم.

و فلورا اتاق رو جمع و جور کردن، آرونا هم به کمکشون رفت. بازم منو  ایرا
 .یمداشت یدکه دو عضو جد  ییر تغ ینبا ا یمآراد تنها شد

ها رو به آرونا و آراد سپردم و کامال گم شده بود. از جام بلند شدم بچه  دردم
 خودم وارد حموم شدم.

 تنم کردم.  یدپراکنده سف  یهابا گل  یآب   لباس  یه  یحموم درست حساب   یه  بعد

اتاق شدم. بچه رو از آرونا گرفتم. آرونا تنهامون گذاشت. آراد بچه رو  وارد
 غروب کرده بود. یدبغل کرد کنار پنجره رفت. خورش

 :یمرو چشم دوختروبه یایدر یدبه غروب خورش جفتمون

 باشه؟! یها چ آروشا اسم بچه -

 یاکبر و کبر  -

 :خندید

 ی؟صغر و صغر ا -

 رو کنار گذاشتم و گفتم: ی. شوخ یدممن خند دفعهاین

 ...!یااومم آقا پسر باشه آرم -

 !یتا: و دختر خانمم باشه آرمآراد

 روبه رو زل زدم. یایتکون دادم و به در یسر  یلبخند با



*** 

 سال بعد ۳

 یغیها جبچه  یدنرفتم با د  یینلباس تابستونه تنم کردم به طبقه پا  یه  سریع
 زدم.

 خبره؟اونجا چه یینپا یینبدو -

 بود. یتاکال آرم  ی: مامان آرمیا

 !یگه: عه مامان دلوق مآرمیتا

 !یتو داداشش یابا خواهرت کنار ب یاآرم ین؛بس کن هییه  -

 فت:گ  یتاسرش و تکون داد و رو به آرم یطانیخنده ش با

 .یبه حلفم گوش بد یدبا یتممن داداش -

 آراد از پشت سرم بلند شد: قهقه

 ماشاءاهلل زبونشون و قد ماره! -

 گفته زبونم قلد ماله؟  یک   یی: باباآرمیا

 باال انداختم. یر بگ یلتحو ینکها یبه معنا ابرویی

 یال ازش گرفتم و با هم از و یتارشوکرد و جفتشونو بغل کرد. گ  یاخنده آراد
 .یمخارج شد

 دست آراد رو گرفته بود. یتادست منو گرفته بود و آرم آرمیا



 ینتو ا یملب ساحل جمع شده بودن. ما هم به طرفشون حرکت کرد همه
 شدیم یچند ماه  یه یدنبه تفاهم رس یلدن یهامدت آرونا بعد از تالش

 نداختیم  یلداکه به ه  ییخان داداشمم با اون نگاها  یانازدواج کرده بودن؛ آر
 نبود عاشقانه بود. یالک 

 .ینآورد یف: چه عجب تشر آریان

 گفت:  یدوتا فسقل یدند با

 .یاینب یینبدو ییدا هاییبه فسقل -

 گذاشت و بغلشون کرد.  یاگوشه  یتارشوگ  آریان

 آراد خان. یم: قراِر امشب مهمانتون باشفلورا

 فت:رو بهش گ آراد

 براتون. یمبخون یکه چ   یمهماهنگ کرد یانبله صد درصد؛ منو آر -

هم بغل آراد نشست. جفتشون  یتارو بغلش نشوند. آرم یاآرم آریان
 رو کوک کردن. هاشونیتار گ

 ینم خاک هوا  ی. بوریختیو دوباره عقب م  اومدیهامون متا کنار   یادر  موج
 وع کردن:ماه شر  یهسا یر شده بود ز یباهم قاط  یرطوبت 

 توام یر توام تحت تاث یر "من درگ

 توام یگیر انقده پ یکرد  یکار با من چ تو

 یاآماده یواسه عاشق  یافوق العاده تو



 یاشما چون جذاب و ساده برییدل م ساده

 هواتو کردم یخواستن یدل برو تو

 سردم یهوا یبرام تو یتابستون  مثل

 کنار ساحل  یهچه حال خوب ینبب وای

 روز کامل یهبذار کنار غمو واسه  بیا

 روز کامل یه واسه

 (یدی)تکست آهنگ حس ناب_رضا مر 

 یهآسمونم آب یه"حسم حس ناب

 کنارم  یتو باش وقتی

 یهعال یمزندگ یه،با تو چه حال عشقم

 ذارمیتو جونمو م یواسه

 یابیکم  یالماس ی،جذاب  یکه باش  هرجور 

 یتو همون حس ناب  ینیواسم تسک تو

 یابیکم  یالماس یجذاب  یباش هرجور 

 یتو همون حس ناب  ینیواسم تسک تو

 هواتو کردم یخواستن یدل برو تو

 سردم یهوا یبرام تو یتابستون  مثل



 کنار ساحل  یهچه حال خوب ینبب وای

 روز کامل یهبذار کنار غمو واسه  بیا

 روز کامل" یه واسه

 

*** 

 :یسندهاز نو سخنی

 یزبانم  یحال دلتون خوب باشه خوشحال شدم که مدت   یدوارمام  یزان،عز   سالم
بنده  گرییتا چه حد موفق بودم؛ ناش دونمینگاه گرمتون بودم، گرچه که نم

 .یدرمانم بگذار یناول یرو به پا

 تون.از توجه ممنون

 ۹۹/۲/۲۰: شروع

 ۹۹/۱۱/۴: پایان


