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از سرما    کهی و سرگردان و شکسته درحال  مودیپیراه م  یفکر  چیهی ب
  ل یتحل   رمق اون  شد ی که هوا سردتر م  نی . همچنکردی فرارم  د،یلرزی م
تو کوچه رفتی م توده   ک یتار  یا.  مثل  تنگ  به خودش    ی سرطان  یاو 
و تنها   دی کشی شعله م  یتوان. از دل خاکستر وجودش آتش کم دی چیپ
 ش داشته بود.بود که زنده نگه  یزیچ

 حرف ی و ب  ستادیا  یاکنار دکه   وار دهی بود. ژول  دهیامانش رو بر  یگرسنگ 
  یمرد منعطف و دلش نرم شد. چا   یدار چشم دوخت. چهره به مرد دکه 

 ی زیفکر کرد که تا به حال چ   نیبه دستش داد و دختر به ا  یک یداغ با ک 
 خورده؟ یذیلذ نیبه ا

کش  زدهخ ی  مکتین   یرو دراز  صدا   دی پارک  به  خوردن    یو  هم  به 
 از سقوط خوند.  یهاش گوش کرد. شعردندان 

 ... . رمی امشب بم دیشا -

 اد« یچقدر به اون م  سم،ینوی عمرم م   شهی بخار ش یرو رو   »مرگ

هاش  که لباس   دمیرو د  یمرد  یداریخواب و ب   نیبود...ب   یک  دونمی نم
معمول بود. نقاب و شنل داشت و قد بلندش اصرار داشت که    ر یغ   یکم

با من    یعنی.  اومدی که به سمت من م  دمش ی خودش رو نشان بده. د
 و گفت:  دی داشت؟ بهم رس کار یچ

 ... . م یبر ا یب -
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 . دم یعقب کش  مکت ین  یو خودم رو رو دمیترس

 نداشته باش.  یتو رو خدا به من کار  -

 نیدر کالبد ا  دمیپدرم رو د  یهاشم باالتر آورد و من چ   کمیرو    سرش
 مرد...بغض به گلوم چنگ انداخت. 

توعم. پاشو تا    یناتن  یزدن بهتره. من عمو  خی  نجایکه باشه از ا  ی هرچ  -
 . ی نمرد

 نکردم... .  یحرکت چی ه

 .دمیم  حی نه؟ بلند شو! توض  ینشناخت -

 . ماندمی زنده م  دی نداشتم من با یاچاره 

 ... . دی خود را به دنبال مرد کش  یاو همراه شد و به سخت  با

 اون به دنبال سرنوشت بود؟  ای خوندی اون رو م سرنوشت

و    میدی کوچه باغ رس  ه یبود به    یمن طوالن  یبرا  یلیکه خ   ی از مدت  بعد
چوب  ی جلو عموم یستادیا  یای میقد  یدر  همون  مرد که  باشه    ی.  من 

ر باز  بعد د  هیو هلش داد. چند ثان  د ی از در کش  یقسمت   یدستش رو رو 
 بلند... . یلی خ یها گذاشتم با سرو   یشد و پامو به باغ 

پاش  خونه روش  افسانه  رو  دهیانگار که گرد  از  باشه،    رون یب   اهایشده 
  ار یمجنون بس   دیب  ه یدر مرکز    قا  یبلند و دق  یهمه سروها   نی اومده بود. ب
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هم    کنندهره یخ اون  پشت  رو   ک ی کوچ  اط ی ح  هی بود.     یلبه   یکه 
  ک ی تخت کوچ  هیشده بود.    دهی قرمز چ  یشمعدون   یهاحوضش، گلدون 

هم توسط    اطیدور حتانشستن بود و دور  ی براهم سمت راست حوض 
بود و از دوطرف   ی ن یرزمیها احاطه شده بود. پشت حوض هم زسرو

. تمام خونه هم با  دادی خونه رو شکل م  هی  یو بنا  خوردی حوض پله م 
 ده بود. ساخته ش  یو آب دی رنگ سف

ز  در  و  باز کرد  برام  ب  یلب  ر یرو  برخالف  تشکر کردم.  خونه    رونی ازش 
 گلوشه... .   یبود که انگار خار تو  یبود. صداش طور  یک یکوچ 

 اشاره کرد و گفت:  یاتاق وسط به

 : عمو

 اتاق تو... .  نیا -

 : دم یگاز رو روشن کرد و پرس   ر یآشپزخونه و ز چراغ

 ؟ یکنی کارو م   نیچرا ا -

 بهم نگاه کرد:  یو کامال  خال برگشت

 . برو بخواب! یفهمی بعدا  م  -
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ا  ی داغ گذاشت جلو  ر ی ش  وان ی ل  هی با  تکرار کرد.  باز حرفشو  و    ن یمن 
  جم یسکوت...گ  ر ی م...تعماومد تا چه اندازه خسته   ادمیحرفش، دوباره  

 کرد... . 

 حجم غمناک«  نی»ا زادی آدم

 وقت  یه یپاشو یرو

 .  ... نهیبی واب محوض رو خ  یسرشار  روز 

 بهتر شده... .   یمون کمنشسته بود. رابطه  اطی تخت ح یرو

  نه، یهم   می من تنها هدف زندگ  رم؟ی انتقامشونو بگ  تونمی عمو چرا من نم   -
 . کشمی نفس م نی هم یفقط برا 

 . ی کارو انجام بد  ن یا یتونینم  ست،ی کار تو ن  -

 ؟ یچرا باورم ندار تونمی نم  یگیاالنم که م  یگی که بهم نم  یچی ه -

 کردم:   یدستش یحرف بزنه که من پ خواست

 . ن یت بهم بگو هم فقط از گذشته  -

 شد... .  می و انگار که تسل  دیکش   ی آه

 یول  دهیاز فرصت استفاده کردم و بهش نگاه کردم. موهاش سف   منم
 و اون همچنان ساکته.  مره ی. بهش خدمیند شیی بایبه ز یپسر  چی ه
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از    ا ی  یاعتقاد دار  عهیالطبوجودات ماوراءچقدر به م   دونم ی نم  - چقدر 
رقم خورد که باورش کردم.    ی من طور  ی . زندگیدونیم   یمواز   یاها یدن

البته خ  هیپدرت    می دیفهم  میبچه که بود  ه یاز    شتر ی ب  یلیعنصر افزاره 
 .  ... ادیز  یلیوحشت کرد، خ  یل ی . پدرمون اول خی عنصرافزار معمول

اما   ره،ی پدرت رو بگ  یادامه کارها   یکرد هرطور شده جلو   یسع   بعدش
به سمت عنصرافزار  مدام  نم  شدی م  ده یکش   یپدرت  ازش    تونست ی و 

. ما رابطه  کردی م  یدست بکشه و با جسارت تمام با جون خودش باز 
داشت  یخوب هم  هم   می با  به  منم کم   نیو  عناصر  خاطر  به کنترل  کم 
 مند شدم... . عالقه 

رود رو تصور  ه یداشته  ی روز وقت هیکرد که    ف یتعر یطور ن یبرام ا اون
پ  دهی احساس کش  کردهی م باز   کنهی م  دای شدن  چشماشو  ترس  از  و 
 ... . نهیبی خونمون نم یخودشو تو گه ید کنهی م

  ی سلطنت   ی. مات فضامونهی م   یباق  حرکتی و ب  زنه یترس خشکش م   از 
 ... . شهیکه توش بوده م  یاتاق

با  کی بهش گفته که  و  باز کرده  اتاقو  در  به کالس    ی برا   دی نفر  رفتن 
خطاب کرده. پدرت هم    جناب ی آماده بشه و اونو با لقب عال  شی آموزش 

چ  نکهیا  یبرا به کالس    تر ده یچ یپ  ز یهمه  رفته  و  مونده  ساکت  نشه 
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که تصور    ه یزیتر از چکامال  ناشناخته   ن یا  دهی آموزش که شروع شده فهم
 نگفته... .  یزیبه هر حال چ  اام کرده،   یم

ازشون خواسته که تمرکز کنن و به آب فکر کنن تا احساس اونو   استاد
کنند. پدرت    جادیآب لغزش ا  یدرک کنن...بعد ازشون خواسته که تو

م حس  بودنو  متفاوت  م  کردهی کامال   تالششو  تمام  لحظه  کنهی اما   .
م   یآخر به  داشته  معلم  گر  شده ی م  کینزد  زش یکه  داشته   شیو 
استاد رو    نی و تحس  کنهی ش مزدهو کامال  شگفت   لرزهی آب م  گرفته،ی م

 . ارهیبه دنبال خودش م

م  نیا از فضا  شهی باعث  و ساکت کالس که کامال  جد   یکه    ی خلوت 
بگ  فاصله  ا  ره یبوده  تونسته  فکر کنه که چطور  واقعا  انجام   نیو  کارو 

 بده... . 

کار شد و با خودش فکر کرد    ن یبه ا  ادش یدفعه متوجه عالقه ز  ه ی  پدرت
برا   ن یآخر  ن یا  دیشا باشه  ا  یفرصتش  نت   نی دنبال کردن    جهیکار. در 

بهش احترام    ه یچرا بق  دونست ی نم  یکه حت  ی ساختگ  تی همون شخص
از خدمتکارش خواسته بود    ی و حفظ کرد و با آرامش ساختگ  ذارنی م

  ی مربوط به کنترل عناصر تو   یها که آموزش  یانه خوکه اونو به کتاب 
 ببره.  شده،ی م  یدار اون نگه 



 

 
11

رمان کی رمان مهتاب اندود | مهراز کاربر انجمن   
 

  کنه ی رو از خودش دور م  مهیند  یجور  ه یخونه اونجا  کتاب   رهی م   یوقت
به نظرش مربوط م بر   اومدهی و دوتا کتاب که  گوشه    هیو    دارهی مرو 

. در کمال تعجب به  کنهی خونه خودمون رو تصور م خونه  کتاب   کیتار
 دستش.  یتو ی افزاربا دوتا کتاب آب یمنته گردهی مخونه بر 

کرد.    ر ی تغ  ز ی چکم همهکرد. کم   شرفتی شروع کرد و به مرور پ  کارشو
تمرکز    ش یآت  یروزها رو  ی نطورینداشتم هم  یاسر رشته   چ یمنم که ه 

شا  کردمی م و    ینطوریا  دیتا  بشم  شا  دمیدموفق  اما   حی ناصح  دیکه 
نوع شدی م مثل  محرک   رنده ی گ  ی.  به  م  یها که  واکنش  و   دهی خاص 

  کنهی هشدار منتشر م   یبشه نوع  ادیز   ییجا  یتراکم اون محرک تو  یوقت
اونا متوجه نشده    م ی. احمقانه بود که انتظار داشته باش م یشد  ییما شناسا

روز که پدرمون قرار   هیوجود داشته.  یافتاده و مشکل یباشن چه اتفاق
تو  ما  با  باز   یبود  ناگهان یخونه  پ   یکنه  و چون    شی براش کار  اومد 

تمام خونه    م یبرگشت   یبا خودش برد. وقت   هم مادرم خونه نبود ما رو  
 . د یبه ذهنمون نرس یزیچ  چیو رو شده بود که ه  ر یز یطور 

عواقب    هی  فقط منتظر  بود  شده  نوشته  توش  بود که  رفتارمون  نامه 
ها رو با پرخاش از پدرت گرفت و  از ُبهت دراومد کتاب  ی. بابا وقتمی باش

  ی دار حفظ جونمون مادرم از من نگه   یبرا   زنه«ی م  ششونیگفت:  »آت
شد بزرگ  جدا  هم  پدرت.  از  بابام  و  سخت   می کرد  به  هم  کنترل    یو 

ردمون    شهی باعث م  یعنصرافزار  یانرژ   کردی فکر م  با چون با   میشدی م
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. من رشد کردم و بلوغ رو تجربه انگار  کردی رو بزنن و انگار درست فکر م 
. تازه  نه یبی رو م  ها ی و تازه چشمش بد  شهی که آدم از بهشت خارج م

رو کنار بذارم.   یلذت عنصرافزار  خواستی گرفتم. دلم نم  ادیرو    یسرکش
 . می و با هم کار کن  نمیرو بب  درمدوست داشتم برا 

جدا کردم. راه خودمو    موی زندگ  ر ینرفت و مس   شیمن پ  لیطبق م   اما
تا هم  یخبر   گهی رفتم و د نداشتم  پ  نی از خانوادم  تو رو   دا ی اواخر که 
 کردم... . 

 راحت شد؟  التیکردم. حاال خ   یزندگ  ینطوریا من

 مجنون بود... .  دی به ب نگاهم

 مجنون هنوز اونجا بود.«  دی »ب

 

 *** 

 

پارچه بستم. حس خوب  مچمو با  ا  یمحکم  . حسم  گرفتمی کار م  ن یاز 
متفاوت بود.    ز یچ. همه پوشهی زره م  یمبارز وقت  هیمثل احساس    شدی م

 داستانا خبرشو اعالم کرد. نی و ع د یچی پ یجارچ  یصدا

 : ی جارچ
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 شاهنشاه آب.   د یجد هی. اطالع دی توجه کن یهمگ -

د  به و    وار یسمت  صدا  یکاغذ   هیرفت  با  دوباره  بلند    یرو چسبوند. 
پارچه رو با دندون کندم. نگاهمو    یحرفاشو تکرار کرد و دور شد. اضافه 

پام    ی. صدادمیپر  نییپا   وار یکوتاه د  یگرفتم و از لبه   ی جارچ  ر ی از مس
...  شتر یقدم ب   هی  شتر،ی قدم ب  هیناقوس شد.    یبه صدا   لیسرم تبد  یتو
. 

اطالع   نی ب  از  عنوان  کردم.  باز  راه  برا  هیمردم  مبارزان    ی »فراخوان 
بود. خب، به طور احتمال   «یسلطنت   یروهاین   یرزم  یساالنه   یها آزمون 

نام رو حفظ کردم و خودم  که الزم دارم. زمان و مکان ثبت   ی زیهمون چ 
جلودم یرو کنار کش  از  آن   یامغازه   ی .  با  و  شدم   ی پرساحوال   ی لوی رد 

 کردم. 

دراز کش   یو ت  رفتم بادمی اتاقم  با  دی.  رفتار کنم،  برنامه    دیحساب شده 
 . زمیبر

 

 *** 

 

 اه ی تخته س  یانگار که رو  شدی سرم تکرار م  ینابلد تو  پورزنیش   یصدا
بکش می ناخن  دلم  خفه   خواستی .  مخودم  موهامو  کردمی ش  تمام   .
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بودم و تو با    یکاله مشک   ه ی  یمحکم بسته  بودم.    ه ی به زور جا داده 
پسرونه  آخر  یلباس  برا  نیگشاد  الزم  پ  یکار  شدن    دی سف   یشونی گاو 
  ی . مدت اومدی به نظر م   ی طوالن  ی لیمن صف خ   ظار انت ه یبود. درست شب

مبارزه    نی که گذشت مامور اسم من رو خوند و من رها هم رو سمت زم
  گه ی د  یهای اشاچها تم از داوطلب   ر ی بود. به غ  یکج کردم که حاال خال

. گارد  ستادمیدو برابر خودم ا  یکس  ی روهم بودن از جمله داورا. روبه 
 گرفتم و بهش نگاه کردم. 

 

 *** 

 

 . ضیدار و مر. کج دیدی عمو رو موج دار م چشمام 

چشم خودم بردن. پدر و مادرم رو تا حد    یخواهرم رو جلو   گمیم  -
زدن. چ بش   کار ی مرگ  نمبشما   واروید  یدرزها   نمیکنم؟  با    تونمی رم؟ 

 کنم.   ی زندگ نیوجود ا

 «ی باش   دهی نه شن  درنگی ب  شهیهم   یکنه، وقت   دوارتیام  تونهی م  »سکوتم

مرگت کنم.    شکشیپ  نکهیکه از تو مراقبت کنم. نه ا  نهیمن ا  یفه یوظ  -
 به حرفات فکر کن.  کمی
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دوباره از ته دل شاد باشم   یروز  هیبتونم    دیشا  یاگر بهم گوش بد  -
  کنم ی وقته غرق شده. خواهش م   یل یکه خ   م ی کس  ه ی...شب ی نطوریا  یول
 به حرفم گوش بده.  بار ه ی نی هم

انگ  به با تمام  از خودم شناخته بودم    یازهی چشمام نگاه کرد. منم  که 
 . دی کش  ی نگاه کردم؛ آه  یبهش با گستاخ

 . یحرفامو گوش بد  ز یربه ز یر  دی باشه، اما با - 

بب  - م  ن،ی عمو  واقعا   ول  خوامی من  بدم  دتونمی نم  یبهت گوش   گه ی . 
 . کشمی نم

من آماده کرده بود. در    نی تمر  یو اونجا رو برا  نی رزمیز  یبود تو   اومده
  ی رزم   یهنرها   یتو  ییبود اما هنوزم مهارت باال  یپنجاه سالگ  یآستانه 
 داشت. 

. تا هشت روز  یاصال  پشتکار ندار   نه؟یتنها هدفت هم   یبهم گفت   ادتهی  -
اصال    گهیباالو اگرنه د  یبکش   کسیبارف  لهی خودتو از م  یبتون  دی با  گهید

 .دمی بهت آموزش نم

هشت روز، از   یدنده است؟ مگه من رباتم که تو  هیخدا، چرا انقدر    یا
 کنم. من به عمرم ورزش نکردم .   ر یشب به روز تغ

 کنم؟   کار ی رفت. حاال من چ  رونی ب نی رزمیز از 
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بوکس پروندم.   یسه ی زدم بعدم مشت و لگد به ک   غی شدم و ج   یعصب
.  شدمی م   یخال  کمیحداقل    یتا من اون رو! ول  زدی اون منو م  شتر ی البته ب

 .دادی عمو منو دق م د،ی رسی به انتقام و برگردوندن نم

وقتم    فرصتم بود. هشت روز تمام   ن یو آخر  نی اول  نی نداشتم ا  یاچاره 
دستام بهم چسبونده شده و فقط    کردمی کردم. احساس م  نیرو تمر

کردن    نیتمر  ینطوریمطمئن نبودم اصال  ا  ی. حت کنه یدرد م   دونستمی م
نبود. شبا    ی. به هرحال حق انتخابکنهی رو بدتر م   ز یهمه چ  ایداره    دهیفا

 .بردی از درد دستام خوابم نم 

  دم یروزا، خواب د  نیتمام ا  یو از خستگ  دمی مرده دراز کش   نیآخر ع   شب
 . دمیو خواب د دمیو خواب د

 شدم. عمو از پشت در صدام زد.  ز یخ م ی جام ن  ی در تو یصدا با

راض  یبدبخت  به رو  عمو  بتونم  کاش  شدم.  تو   ی بلند  رفتم    ی کنم. 
آرامش با  عمو  سالم کردم.  و  م   ی آشپزخونه  له  منو  اعصاب    کردی که 

 جوابمو رو داد:  برگشت و

 . ای . زود صبحونه بخور و بنمیکارمو بب   یجه ینت خوامی امروز م -

 . خوردی از استرس هم م دلم

  یی ها بود. کسا. حسم مثل طعمهرونیعقب و رفت ب   د ی رو کش  شیصندل
 رو باختن.  ز یچکه همه 
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نشستم و به    اطی رفتم. لب حوض ح  رونیزور چندتا لقمه خوردم و ب   به
 حوض گفتم:  یتو  یتنها ماه

 برام دعا کن.  -

بارف  نیرزم یز  یتو نگاه    نهیسبه بود و دست  سادهیوا  کسی کنار  به من 
 . کردی م

  نیدلم آخر  ی. توستادم یا  له ی م  ر یدادم و ز   رون یرو آزاردهنده ب  نفسم
 خواهشام رو به خدا کردم. 

 ق« ینارف نی بده بهتر »نجاتم

م . چونه کردم ینگاه نم   جاچ ی. به ه دم یهمه توانم خودم رو باال کش   با
لحظه    هیاز درد داد زدم و بازم تالش کردم.    دیرسی نم  لهیرقمه به م   چی ه

تکون    یبهش نگاه کنم. سر  له ی م  یکوتاه مثل پلک زدن تونستم از باال 
  م دست  هو یجدا بشم که    کسی انداختم و خواستم از بارف  نیی داد. سرمو پا

 خوردم.  نی بد از پشت زم یل ی شد و خ جونی ب

 : عمو

 . یو امروز آزاد  می کنی فردا...شروع م -
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. فقط سر تکون دادم و اونم بدون گفتن اومد ی و م  رفتی زور نفسم م  به
ب   هی دراز کش   رونیکلمه  خدا    دم یرفت.  دمت گرم  بستم.  چشمامو  و 

 جون. 

 . دن یرو د ز یچاز پشت...همه  هیدر، سا انیاز م  آفتاب

شروع. به سمتم هجوم آورد.    یعنی سرباز    ادی . فردم یکش   قینفس عم   هی
  گه یفکر کردم که د  نیاز نظر جثه حداقل دو برابر من بود و من به ا

چرخ  تونستمی نم بازو گرفتم.  و  مچ  از  دستشو  و کنار    دمیصبر کنم. 
هوا. قصر به  که دادش رفت    چوندم ی پ  ی. دستشو طور ستادمیدستش ا
ن  یطور کل    ها نیتریا. حرفه یبنفش و آب  اه،یداشت. س   روی سه دسته 

  ی نداشتند، مبارزا   یر یعضوگ  ی برا  ی بودن. معموال  آزمون  اه یس   یروها ین
درون قصر    ی . بنفش براشدنی انتخاب م   گه ید  یممتاز از دو دسته   ی لیخ

آب آب رونی ب  یبرا   یو  دفاع  شتر ی ب  ی.  مرز   یحالت  هنوز    یو  داشت. 
 . خوامی کدوم رو م  دونستمی نم

د  کمی  دستش درجه دیصدمه  نود  حمله کرد.  دوباره  و  رفت  عقب   .
شد و سرباز    نیاز خودم دورش کردم. نقش زم  یو با لگد محکم  دمی چرخ

و    می رفتی و باال م   م یکردی دوتا مبارزه م  من رو اعالم کرد. دوتا   ی روزیپ
و ادامه ماجرا...   می رفتی آموزشگاه مبعد دوباره مسابقه. بعدم به   یسر
. 
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. شربت  کشهی گرم واقعا  اعصابم رو به چالش م  یهوا گرمه. هوا   امروز 
خر  یخنک رو    دهیکه  از    هیبودم  پر  شلوغه.  شهر  چقدر  خوردم.  نفس 

انقدر که تمام رنگ بنا  بود    ی شهر، خونه ها، نهاد ها و...آب  یتحرکه. 
تند باال رفتم.  ها رو تندو پله   دمی کش  ی. آه رفتی آدم سر م  یحوصله 

 خاص.  ینامه داشتم با همون نشونه  هیکه داشتم   یک یکوچ   هخون  یتو

 مواظب باش... .   ره،یگی طوفان داره شکل م -

 عادت کردم... .  گهی . دینیبش یقابل پ ر ی بود. غ ن یهم شهی هم

 *** 

دختر    هیبه اندازه    تونهی پسر نم  هیگوش کن! همونطور که اکثرا     خوب
ب   بایز نم  هیوقتا    شتر یباشه،  اندازه  تونهی دختر هم    ی پسر قو  هی  یبه 

اگه    نیدارن، بنابرا  یتری نحوه خلقت پسرا بدن قو   یباشه. به واسطه 
از لحاظ ذهن  نیکن   نی اندازه تمر  هی پسر به    ه یتو و   هم مثل هم    یو 
  ی خوای . اگه واقعا  مشترهیب  شهی که اون پسر برنده م  ی احتمال  ن،ی باش

  ه ی. البته  ی و ده برابر فکر کن  ی کن  نی تمر  هی ده برابر بق  د یبا  یبرنده باش
از مردها است پس از رنج    شتر ی ها بهم هست، تحمل درد زن   یانکته 

 راهه.  نیبهتر نیاستقبال کن. ا

 و درو باز کردم. بلند داد زدم.   دمی کش  یاازه یخم

 ؟ ییعمو جون کجا -
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 . داد نزن بچه  -

  ی دونه ماه   هیحوضتونم تک و تنهاست.    ی. ماهکه ینزد  دی ع  گمایم  -
 م؟ ی ریبگ گهید

 . شک ندارم. یشی هنرجو م ن یحتما بهتر ه یروح  نی تو، با ا -

 . باشه؟ گهید بار ه ی نیهم  -

 ! بار ه ی نیهم  -

 دست شما درد نکنه.  -

 اومدم.  نیی تند پاتند  م،ی بود  ییکه ابتدا  یرو مثل وقت  هاپله 

 ؟ی صبحونه خورد -

 نه هنوز.  -

 . می شروع کن ای زود باش ب -

 االن.  ام یبخورم م یز یچ هی -

 . یا یب  دیاالن با نی . همشهی نم -

 . گهید د ی ببخش بار ه ی نیهم ؟ یبا شکم خال -

 . ی هم گفت  شیپ قهیچند دق ادمهی -

 ! بار ه ی نیهم  -



 

 
21

رمان کی رمان مهتاب اندود | مهراز کاربر انجمن   
 

 . شهی تکرار نم -

 زود.  -

مونده   یانقدر متعجب شده بودم که همونطور  دمیدی که م  یز یچ  از 
 بودم. 

ش  نی رزمیز  یتو  رات یتغ  یکل   عمو بود.  رو    سهی ک  تاش یداده  بوکس 
و چندتا سالح   ر ی کرده بود. شمش  زونینسبتا  کم آو  یو با فاصله  یارهیدا
اتاق    ۀ ساده هم گوش  اه یکمد س   هیشده بود.    زونیآو  وار ید  ی رو  گهید

نوار   بود. چندتا  پنجه   ،یاپارچه گذاشته  دو جفت دستکش،   ی چوب، 
پا  تابوکس و چند بود. حالت  به    هیدمبل هم توش  موقع ضربه زدن 

 رو نشون داد.  سهی ک

 قراره بوکسور بشم؟  -

از   شتر یب   یقو   ی. تو به دستا می کنیم   بیها رو با هم ترک نه، ورزش   -
. حاال ضربه بزن. حواست باشه ها! من حوصله ناز کردن  یدار  از ی همه ن

ا و  زدن  غر  ن  زایچ  نیو  فردا  ندارم. پس  دماغم کج شد،   یبگ   ی ای رو 
 م فالن شد و... . چونه 

که بوکسورا دارن بهم    ییکالها  نی کاله از هم  هیقورت دادم.    موخنده
 داد.
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نکن.  روش حساب    یل یخ   یبا کاله ورزش کن ول  یفعال  چون تازه کار  -
با  یصدا با  اطی تا ح  دی مشت زدنت  تا ساعت دو هم    ن ی تمر  دیبرسه 
 ! محکم! نمینب  گهیشل و ول نباشه، د هاعرضه یب  نی . مچت عیکن

 . سر تکون دادم و اون رفت. گرفت ی همش خندم م  امروز 

ذهنم تکرار شد: »از    یکه گذشت دستام خون مرده شد. حرفش تو   کم ی
  با  یتر مشت زدم. ظهر که شد، تقررنج استقبال کن«. داد زدم و محکم 

 . برگشت و گفت: کردمی دستام رو احساس نم

 بود. دفعه بعد بلندتر باشه.  فی هات ضعضربه  یصدا  -

 شکست بخورم.  خوامی منصرفم کنه. من نم خوادی م دونستمی م

 چشم!  -

مثل کسا  ز یم   سر  درست  خ   ی یناهار  ه  یل یکه  نخوردن،    یچ یوقته 
به عمو قاشق رو    توجهی باال زدم و ب  شتر ی ب  یقدرت حمله   یبرا  نامویآست

پر کردم. »هه« گفتم و    شدی که م  ییبرنج کردم، دهنمو تا جا  یتا ته تو
 چشمامو با لبخند بستم. چقدر...چقدر گشنم بود! 

ورت  دفعه معذب شدم و همشو با هم ق   ه ینگاهم کرد که    یطور   عمو
 ها افتادم. به زور با آب قورتش دادم.کارتون   ادیدادم. 
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 ی تونی نم  یطورنی. اادیاز درد دست نفست باال نم   گه یدو ساعت د  -
 بذار دردش ساکت شه.  خی. کمپرس یکن  نیفردا تمر

غذام کوفتم شد. غذامو تموم کردم و بعد از حموم دستامو مدام به   خب
ز  خی قرار  اولشه،  هنوز  چاره   های سخت  نیا  ر ی چسبوندم.  بشم.   یاله 
 ندارم.  یاگه یراه د  چی ادامه دادن ه ی . براستین

                                                                            *** 

و    م یآرتور نشست   یرو باز کردم. کنار مغازه   ی انگشت شست در بطر  با
 . میبود رهیوآمد خ رفت   به مردم در 

 فرداست؟  -

 آره!  -

 .کنم ی برات دعا م -

 و دوتا آلو برداشتم.  دمی رو جلو کش وهی و تشکر کردم. ظرف م دمیخند

رو به سرم بست    رنگره یت  یا. نوار پارچه می کنی پارچه شروع م  نیاول  با
 تار شد.  دمیگرفت. د  دموید یو جلو 

 ! نمیبینم  یطور ن یمن ا -

 ؟ یبباز د ی...بای کور شد  دیشا -
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 ! یر یبم  دی شا گهی انگار داره به پشه م پرواست، ی ب چقدر 

 بوکسا.   سهی برو وسط ک -

 حوصله بروز دادنشو نداشتم.   گهیکه د  کردمی پشت هم تعجب م  انقدر 

 ضربه بزن.  -

زدم. با شتاب به جلو پرت شد. منتظر    سه ی به ک  ی به نسبت محکم  مشت 
  سه ی ک   ه یبودم تا موقع برگشتنش بهش ضربه بزنم که پشت    ستادهیا

صورتم و از    یبرگشت تو  سهی شدم. ک   ر یکرد و غافلگ   ر یگ  گه یبوکس د
 خوردم. نی پشت زم

ا  - نکرده بودم، االن چشمامم بسته است    نیتمر  نایمن تا حاال وسط 
 خب! 

تا    ی صبر کن  دیکنه، تمرکز کن. نبا  ی ط   شویدروال عا  ز یهمه چ   شهی نم  -
 ضربه بزن.   شونیبه بق   گردهی تا اون برم  ؛یاون برگرده بهش مشت بزن 

زم  یدو ساعت   نیا  یتو مدام  بودم  از همه    خوردمیم   نیکه گذرونده 
م سمتم  به  شتاب  با  س  ها سه یو ک   اومدن ی جهت  صورتم    ی لیمثل  به 

عمو گوشه خوردند ی م م  ی.  بودم  خوندی سالن کتاب  خورده  بس  از   .
 کمرم داغون شده بود.   نی زم

 زدم:  داد
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 ! کشمی نم  گهید -

 بهم نگاه کرد.  یهم در کمال خونسرد   زمیعز یعمو

بهت دادم.    یسبک  هی رو ادامه بده. تنب  هان یتا شنا بزن. بعد تمرصد   -
  د ی خر  می! کارت که تموم شد حاضر شو برادیدادت ن  یهم صدا  گهید
 . میبرات لباس بخر  دیع

 چشم!  -

اگر همش   دونستمی حال م   نیمثل من با ا  ی مال دل خوشه نه کس  د یع
که عمو   ی. ظاهر سختشه ی عوض نم   ی زیچ   چیکنم، ه   هیگر  ادشونیبه  
  قت یدر حق  یول  ست عاطفه ی ب   یفکر کن  شهی خودش ساخته باعث م   یبرا

 . دم یگذاشتم و خند  ن یزم  یخوردم. سرمو رو  نیمهربونه. دوباره زم

 *** 

 .رهی. برو وسط داهی ابیخب امروز روز ارز -

رفتم. چشمامو با پارچه    نی رزمیعدد بدبخت هستم از ز  هینام خدا.    به
 از پشتش معلوم نبود بسته بودم. ز یچ  چیکه ه   یمشک

 رو بکنم؟  کار ن یا ی. چطور نم یبی اصال نم گهی خب من االن د -

کور    د ی . گفتم که! شایدونست ی االن م  ، یاگه به حرفام گوش داده بود -
 . خوب دقت کن! ی بد صی باد و صدا تشخ ی از رو دیبا ،یشد
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بعض   شروع جاخال  ایکردم.  اطم  دادمی م  یرو  محض  با    یگاه   نانیو 
تا بفهمم چندتاشون در حال    زدمیبه همشون مشت م   عیچرخش سر

مدت بعد  هستن.  رضا   یبرگشتن  سمت   تیبا  قبال    یبرگشتم  عمو  که 
زدم که    ستادهیا لبخند  و  محکم    یاز پشت طور  شون ی کی  ییهویبود 

 خورد پس سرم که منگ شدم. 

 گفت:   دادی خنده م یکه بو  ییبا صدا عمو

 قابل قبول.  -

 خدا!  یا

 *** 

د  هی قبرا  گهیشمع  سر  آزار    ییروشن کردم  بودنشون  هم  نبودن.  که 
به    یاخانواده   چی و هم نبودنشون. چهار سال گذشته، بدون ه   دادی م

کم کم    ید یرو از دست م   ی کس  یجز عمو...آب از سر منم گذشته. وقت 
قلبت هر روز بزرگ    یتو   یحفره خال  هیاما    شهی ت متعادل م و غصه   هیگر

بزرگ  م و  م   و  شهیتر  پر کن  یگردی هرچقدر  جاشو  که    شه ی ...نمیتا 
 ! شهی نم

من بود    یپا  ر یز  رانه ی پاک کردم. بلند شدم و به تمام شهر که حق  اشکامو
شده بودند و    کی کوچ   ت یکبر  یکه اندازه قوط  یی هان ینگاه کردم. ماش
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م حرکت  گاهکردندی مدام  م  ی .  خودم  ک  پرسمی از    کار ی چ  م؟ ی من 
 درسته؟  ممیبکنم؟ تصم خوامیم  کار یچ  کنم؟ی م

تا مطمئن بشم هنوز همونم؟   کنمی خودمو نگاه م   نهیآ   ی...تو هاصبح 
ا  شتر یب غم   دم ینم   ح یتوض  نیاز  م تا  فقط  نشن.  تکرار    گم ی هام 

از    دونمی و م  کنمی همون...همون. به بعد از محقق شدن هدفم فکر م
من    نکهینکرده، با ا  ی ریبکنم هنوزم تغ   ینبودم که خودکش  یاولم کس 

که    ییزای دنبال چ  گردمی م  شهی تر از همعوض شدم. من سرسخت   یلیخ
 . کنمی از رو حفظ م  مزه یدوسشون داشته باشم و انگ 

 : سرباز 

 . شه ی مبارزه، شروع م  -

داشت. پخته به    ی متوسط و مقبول  کلی دفعه پهلوون پنبه نبود. ه   نیا
از دادی رسی نظر م   یا. عجله می کرد  یرو ی پ  نی وسط زم  یهر ی. چند دور 

تا   دینداشت پس من حمله رو با مشت دست راست شروع کردم. چرخ 
دست محکم به پهلوش زدم.    ی کیدفاع کنه و من همون لحظه با اون  

آزاردهنده گرفت. خواست دستم رو    یلی خ  دستمو نکرد و    ی نینشعقب 
سفت    عیسر  ی لیخ   چونه،یبپ دستمو  و  زدم  پاش  ساق  به  ضربه  دو 

چرخدم یکش  دوباره  نزد  میدی .  بهم  تمیشد  تر ک یو  چشماش  به  و   ز ی. 
ترسناک نگاه کردم. از غفلتش استفاده کردم و محکم هلش دادم عقب.  
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طال  هی ثان  هیاز   با    میی زمان  و  سع  هیاستفاده کردم  کردم    ی حرکت 
شد. با صورت    لیتحم   . دوباره با لگد من بهش دردرم یپشتش قرار بگ 

تن اعالم شد.  به جنگ تن  نیا  جهیو نت  ستادمیافتاد. کنارش ا  نیزم   یرو
و من    د یکش   نییدستمو دراز کردم تا کمکش کنم بلند بشه. دست منو پا 

فور سرم  گرفت.  دادم.  دست  از  رو  پشت گر   ی تعادلم   دنم دستشو 
  ر ی حانگشتاش بالفاصله به سوزش افتاد. من مات و مت  یگذاشت و جا

 بهش نگاه کردم. 

 زد:   ادیفر داور 

 . یمجازات بش  دی ممنوع! با یتخلف! عنصر افزار -

 . شدیم  شتر ی بود و سوزش گردنم با گذشت زمان ب ختهیر زهرشو

وقتکردمی م  درکش م   ی.  تحق  فی حر  کردمی مبارزه  با  شکست    ر ی رو 
که کردم هنوز هم هول    یی هان یچون با وجود تمام تمر  دی. شادادمی م
 رو شکست بدم.   بیهست رق   یهر طور  کردمیم  یو سع شدمی م

 

 *** 

 آخ خدا جونم! فکر کنم پام شکسته.  -



 

 
29

رمان کی رمان مهتاب اندود | مهراز کاربر انجمن   
 

  ن یتمر  گهی. امروز دشهی. نگران نباش تا فردا خوب مدهینه، ضرب د  -
داشت هم    یهم باز دارندگ  ،یکرد یم   نی! هرچند بد نبود اگر تمرلیتعط
 . ی بجنگ یدیصدمه د  یقتو یچطور یگرفت ی م ادی

 . کنم ی م  نیخب تمر -

 . حداقل فعال! ستی و واقعا  در توانم ن گمی م  یدارم الک دونستمی م

 بازوم گذاشت و گفت:   ی دستشو رو عمو

! االن برو استراحت کن. فردا کار با سالح رو شروع م -  . م ی کنی بعدا 

تنها   گهی حاال د  یبه سمت حوض رفتم. ماه  زدمی لنگ م   کمی  که ی درحال
 نبود. 

 دونم ی . نمکردنیو منم سرسخت م   شدنی تر مهر روز سخت   ها نیتمر
 نه.   ایبودم  نجایاالن ا  اومدی اگه گذشته پشتم راه نم

عمو از خونه    یدلم گرفته و با اجازه  یل یسالگرد همون اتفاقه...خ   امروز 
رو مسموم    یتا خاطر کس   کنمی م  یز یآمزدم. دردامو با خنده رنگ   رونیب

انقدر دردناک   یکه چطور ممکنه زندگ  کنم ی فکر م   نی نکنن. دارم به ا
 باشه؟ 

 

 *** 
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و قراره براساس    شهی شروع م  یگارد دفاع  یروها ی ن  یهاامروز، آموزش   از 
 ... . می با خبر بش می که قراره توش خدمت کن  ینظر داورها، از بخش

  ی کش فکر نکنم قرعه   اهی س  یها رو ین   یپسرونه کوتاه کردم. برا  موهامو
 نفرات برتر.  نی بکنن، اگه هم بشه ب

 ! دی به خط بش یهمگ -

البته    م،یبود  جیو منتظر اعالم نتا  می ستادینسبتا  منظم، ا  یها صف   یتو
 . کردمی هم گوش م  شیو نفر کنار  ینفر پشت   یها پچزمان به پچ من هم 

م  - که  س  ی پسرا  گم ی کن  طرف   یل یخ  اهی گارد  از  هستن،    ی خشن 
به جز شرا تو  ط یدختراشون  اجازه شرکت  رو    ی اتی عمل  ی کارا ی خاص 

 ندارن. 

 جذابن!  ی لیخ اه یگارد س   ی نگو، اشکال نداره پسرا -

  ی کارا   ی تو  دیاومده، مثال  چرا نبا  یواسه چ   ستیزدم. معلوم ن  پوزخند
 ؟ یآشپز   م؟ی کنیم  کار ی پس چ م؟ی شرکت کن ینظام 

 . کننی م  یچه کار  اهی س یها رو یمشخص نبود ن  یل یخ  یواقع حت در 
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که بود، به سمت مسئول    یگروه  هر  ی! اسمتون تو دی دقت کن یهمگ  -
  ار ی . بسگنی شروع آموزش و زمانشو بهتون م  طیو شرا  دیاون بخش بر

 خب! 

که    یزیداره چ  یلحظه مغزم ساکت شد. چه حکمت   هیکه گفتن،    اسممو
  د ی حالم گرفته شد، شا  یل یخ   داره؟یدست از سرم برنم   ادی ازش بدم م

ن  جنس   گهید  یهارو یاگر  تفاوت  ت یبودن  ول  یچندان    ن ی ا  ینداشت 
چقدر اصرار کردم گروهمو عوض کنن، قبول نکردن    واحد...به هرحال هر 
باز    دمش،ی پسر که ند  هیکرده بودن. من و    یر یگو فقط دو نفر عضو  

  ی زکاریتم   ای   یپرستار   ا یکنم    یبرم خدمتکار   د یمن با  یاون خوبه ول  ی برا
حسرت پر   یها باشه. نگاه   دی که واقعا با  یبه جز اون   یزیچو خالصه هر 

حرکت کردم و    هی و خالف جهت بق  دمی رو به جون خر  هیبق   ز یآمترحم و  
 بودم که بگم:  دهی کش  ی هاشونو تحمل کردم. انقدر سختطعنه 

 بگذرد!  ز ی ن نیا -

شده   رهی تابلو خ  هیکردم و مغموم به    دا یپ  ینقاش  شگاهینما  یتو  خودمو
 به سمتم اومد و گفت:  شگاهینما یاز اعضا  یک یبودم. 

 شده؟  یزیچ -

 . ستی ن ینه، مشکل  -
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چطور    رم یبگ   ادی د یدوست داشتم اما االن با  ی لیرو خ  ینقاش  ی زمان منم
 . ارم ی رو از پا درب یکس   یزمان و انرژ  نیترو با کم 

                                            *** 

  ی شت وارد مقر آموزشنفر سراغ دا  ه یاز    شدی که م  یاخالق بد    ت ینها  با
شونم بود تا همه از من حساب ببرن. با    یرو   ر ی شمش  ینیشدم...سنگ 

رفتم. به    ک یسطح    یها رو یآماده تهاجم  سمت سالن آموزش ن   افه یق
چطور آموزش    یط ی مح  نی با چن  نمی رفتم و نشستم تا بب  انیبخش آقا

چپدنیم نفر  چند  م  چپ.  اصال    کردنی نگاهم  انگار  من  اما 
 به سمتم قدم برداشت.   شونیک ی . دمشونیدی نم

 : د یپرس 

 ؟ یکنی م  کار ی چ نجایا -

 شروع کنه.  ادی منتظرم استاد ب  -

 ها اون طرفه! سالن خانم  -

 . نجام یا نیهم   یبرا هیرزم  نجایا دن،ی درس م  یسالن اونور پزشک  -

 . یباش نجایا میخوای ما نم -

 . مونم ی لحظه هم نم هی نیرو آورد  نجایا تی وقت سند مالک هر  -
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م  به ا  افشیق  دیرسی نظر  احمقانه  طرز  بعد    یبه  بشه،  ساکت  قراره 
منو بزنه،    نکهیا  یکرد که اصال  انتظار نداشتم. دستشو برد باال برا   ی رفتار
 : چوندمی و دستشو پ دمیپشتش پر یصندل یاز رو 

اول به طرف مقابلت نگاه کن تا    یعرض اندام کن   یدفعه بعد که اومد  -
 ! یآور نباشانقدر خجالت 

چرا. استاد که اومد    دونمی زد و رفت، حاال نم  یو پوزخند   دیکش   دستشو 
دور شروع رفت. منم متاسفانه کنترلم رو از دست    یداستان دوباره رو 
  ی برا یمقر شالق بخورم و درس عبرت  ر یدر جوار مد  می دادم و االن اومد
بهم    تفاوتی ب  یاو عده  یترس، اون پسره با شاد   با   ایعض همگان باشم. ب

. دوست داشتم تا عمق احساسشون نفوذ کنم تا حواسم  کردنی م   نگاه
کار رو   ی از  از  نگاهمو  بشه.  پرت  بکنن  باهام  قراره   تی جمع  یکه 

واقعا     شیآموزش   یها   استیمقر نگاه کردم، س  سیچرخوندم و به رئ 
 پس حرفامم بزنم.  خورمی ن که کتک مجالبه! بعد با خودم فکر کردم م

رو فقط به خاطر    یکس  ی ای رو  دیبه خودتون اجازه بد  شه ی باعث م  یچ  -
ما هم به    ن؟ی ستیدخترا احترام قائل ن   یچرا برا  د؟ی دختره محو کن  نکهیا

 ! میدی زحمت کش  نجایبه ا دنیرس  یاندازه پسرا برا

 چ یانقدر کم بود که ه  یول  شدیم  دهیجسارت د  یکم  یسر  هیچهره    یتو
 نکرد و خواست بگه:  یتوجه چی ه  ر ینداشته باشه، مد یاده یفا
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 تو به اندازه مگس هم برام ارزش نداره.  ی حرفا -

 ی گر با شالق خوشگلش برگشت و با چشماش از همه عذرخواه   شکنجه 
باشم بستن و    زونیکه معلق و آو  ی کرد که زودتر منو نزده. منو طور

مزه خون سوغات   یصدا تو   شی شالق که  پر شد. خون  یباشه،  گوشم 
ول بود  شده  جمع  کمرم  پوست  گر  یپشت  داشتم  نکنم.    هی اصرار 

که قبال  داشتم، طاقتم در مقابل درد    یی ها  یبه خاطر سخت   دونستمی م
انگار حرفه   شترهیب اونم  و خ  یااما  م   یلیبود  هر    زد،ی دردناک ضربه 

. متوجه  کرد ی م  ر ی گ  نمیس   ینفس با سوزش شالق همراه بود و نفسم تو
بودم، تضع  ر یمد  تین که ته دلش بهم حق    ی هر کس  هیروح   فیشده 
مات   یپشت چشما  ز بودم. ا  دهی به هدفش رس  کردمیم   هی اگه گر  ده، یم

  رن یبپذ  خوامی اگه منو اونطور که م  یشدم دوباره به همه نگاه کردم، حت
نکنم ه  باشن،   چ یفکر  اتکا  قابل  از همرزمام  به همون    ه یکدوم  لحظه 
دل  ادختر  برگشتم.  برا   نجاینازک  آه  کس،چ ی ه  یمن  نبودم.    ی مهم 

داد   یژ افت کرد و انر   میاری کم هوشکردم داد نزنم، کم   ی و سع  دم یکش 
زدم از همه بدتر درد مچ    یبه نفع من شد. پوزخند   ن یزدنم نداشتم. ا

د. از ضرب شالق محکم به چوب پشتم برخورد بود که واقعا ظالمانه بو
برا  کردمی م آرزو  یو  لحظه  م  ی چند  ق ی. سعکردمی مرگ    افه یکردم 

تالف بعدا  تا  بسپارم  ذهن  به  خ کنم   یجالدو  لباسم  و    سی.  بود  شده 
  شد، ی گلوم خفه م   یکه تو   یف یخف  یها کرده بودم. باالخره ناله   یزیخونر
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  رفت ی م  جیبود. سرم گ  نیاوضاع هم   کردمی نم  یبلند شدن. تا عذرخواه
 از هوش رفتم.  تیدر نها  دم،ی رس  یاری و به حداقل هوش

  ی در تکاپو بودند و سع  دا  یبود که شد  دهی بهشون رس   ی انقدر ناگهان   خبر 
ها  دستور داد تا همه هنرجو   ر ینظم بدن.  فورا  مد  ینظم ی داشتن به ب

به کالس، شن  برگردند  ساعت  برعکس کردن  بعد  ی مثل  لحظه  چند   .
 .که اصرار داشتن قدرتشون رو نشون بدن وارد شدن. ی درحال

 *** 

 فرمانده 

  س یرئ  م،ی دیرس   یمقر رزم   نیتر. به سر در مهم رفتم ی از افرادم راه م  جلوتر 
  ی کرد و از جلومون کنار رفت. چهرش رنگ نگران   یمی مقر آموزش تعظ 
وجود داشت. افراد به طور    یفیظر  یرفتارش آشفتگ  یگرفته بود و تو 

گرفته    ادیها  سال   نیهماهنگ کارشونو شروع کردند، همونطور که تمام ا
مواقع    ی به طور ساالنه و در بعض  یبازرس   نیشروع شد. ا  یبودن. بازرس

صرف    یاد یبود که بودجه ز  نیهم ا  لشی دل  شد، یانجام م   بار ک یدو سال  
م  نیا م  شد ی بخش  انتظار  خوب   رفتی پس  باشن.    یعملکرد  داشته 

  ی ز یمحوطه بزنم تا اگر چ   یتو  یگشت   ه یکردم    یپراکنده شدن، منم سع
 بشم.  جهشموند، متو یپنهان باق
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از   یک یبه چشمم خورد و خواستم ازش رد بشم که    یک یبعد راه بار  کم ی
ا  دیاسات جلوم  زده  طور ستادیشتاب  نگاه کردم که    ی.    ی کم یبهش 

م مشخصا   و جور کرد.  جمع  تا    خواست ی خودشو  پرت کنه.  حواسمو 
با ترد  ی اومد حرف اون  بره و  ب  دیبزنه گفتم کنار  خودشو کنار    لیمی و 

  دش یسف   یوارهایشد. د  دای پ  یپشت  اط یح   یفضا. واردش شدم و  د یکش 
خاص   یها نیتمر  ی برا  نجای. اکرد یبود که جلب توجه م   یز یچ  نیاول

نگاه کردم و    گهیدور د   هیبود.    یبزرگ  ار ی بس  یو فضا  شدیتر استفاده م 
  نجا یکردم ا  دایپ  ن یق یاومد و    ادمیبه چشمم نخورد. رفتار استاد    ی زیچ
  ی تو  یز یو جلوتر رفتم. متوجه چ  ردم نگاه ک   تر قیهست. دق یمشکل  هی

نفر با   هیسمت راست شدم. ناباور دوباره پلک زدم.    وار ید  ی رفتگ  فرو
رنگشو از دست داده بود اونجا افتاده    ادی ز  یز یکه به خاطر خونر  یلباس

دو سمتش  به  عجله  با  آس دمیبود.  انقدر  جرئت    ده ید  ب ی.  بود که 
مثل    ارممی بودن و دست  ول افرادم مشغ   یبلندش کنم. از طرف  کردمی نم
  ی رو   اطی نبود! دستم رو با احت  ،یاشتد  از ی هر وقت که بهش ن  شهی هم

شدم. با    ی عصب  ی لی خ  کردم ی کرد. احساس م  یاکمرش گذاشتم که ناله 
و به سمت    دی دستم چرخ  یدستام بلندش کردم، سرش رو  یرو   اطی احت

  عث صورتش با  یکه دختره، رد اشک رو   دمیش فهممن خم شد. از چهره
  س ی بشم. انقدر شکنجه شده بود که دستام از خون خ  تر ی عصبان  شدیم

داشت. راه رفته رو برگشتم و نگاه   یشد، قلبم فشرده شد. چهره معصوم 
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انتظار   ر یبه چهره پر عجز دب   یوحشتناک  ن   شه ی م  ی کردم. چه    ها رو یاز 
 . شه ی رفتار م  ینطوریباهاشون ا  یداشت وقت

و به دختر  سر جاشون خشکشون زد    دنم یهمه با د  یمحوطه اصل   یتو
. ساموئل زودتر به خودش اومد  کردنی که اورده بودمش نگاه م  یزخم

 و به سمتم قدم برداشت. 

 ! اریبرو دکتر مقرو ب  عیسر -

 دکتر.  شیدخترو ببر پ ن یا ایب  یآلسا  -

باشه    هوشیب  دیرسی جمع کرد و اومد جلو، دخترو که به نظر م  صورتشو
 رو گرفت و دور شد. 

ر   یتو حوض  سمت  به  خونسکوت  دستامو که  و  بودن،   یفتم  شده 
 شکنجه شده؟  یطور ن یکرده که ا  کار ی چ  یعنیشستم. 

بد    ی لیخ   نی که اگر دروغ بگ  نیدونی م  ن؟یباهاش کرد  کارون یچرا ا  -
 درسته؟  شه،یم

 .ن یی مقر چشماشو انداخت پا  سیرئ

 کرد.   دا یپ  یلفظ  ی ر یهم درگ  وسیلی کالس پسرا و با استاد ب   ی اومد تو  -

 پسر باشه.  گن،ی چقدر درست م نمیبب ار،ینفرو ب   هیساموئل! برو  -
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با نفس  درو   ز یفکرشو جمع و جور کرد. دور م   ی پشتش آروم بست و 
صندل  یی گردهما و  جلو کش   ش ینشست  به  جلو د یرو  برگه  چند   ی . 

ثبت شده مربوط به مقر   یها نوبتش شد گزارش  یو وقت دی خودش کش 
ها دست به دست شدن و د خوند. گزارش رو با اعداد و ارقام بلن   اهیس
  که ی خودشو گرفت و درحال  می تصم  ود، تموم شده ب  بایجلسه تقر  یوقت

 خم شد.  ز ی م یرو  چسبوندی دستاشو بهم م  یانگشتا

گزارش جدا ثبت کردم   هی  ی هم هست که تو  گه یمورد د  هیراستش...  -
 بشه.  یدگیبهش رس   دیو با

 ه؟ ی موضوعش چ -

 نگاه کرد و روراست جواب داد:   یبازرس  یشورا س یرئ  یچشما  به

 . دی شد یبدن هیتنب -

 منتظر بودن ادامه حرفش رو بزنه و اونم منتظرشون نذاشت.  همه 

  ی سع   کهی از دخترا که از شدت شالق از هوش رفته بود رو درحال  ی کی  -
!   دا ی پنهانش کنن، پ کردنی م  کردم. شخصا 

شون داد. به هم نگاه کردن مشابه با خودش ن  بایتقر  یهم واکنش   سیرئ
 و باالخره اون کوتاه اومد. 

 مجازاته. درسته؟  قا  یهم دق  یدگیمنظورت از رس -
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رفتار به دور از    هی از احساسات    یبله! من واقعا  ناراحت شدم و جدا   -
 !یاحرفه  ر ی هم غ ی لی اخالق بود و خ

 بوده؟ یچ  لشیدل -

خاطرم    نیو به هم   نهیمثل پسرا آموزش بب  خواستهیظاهرا دختره م   -
همه انقدر شالق خورده تا از    ی...جلوتی با استاد مشاجره کرده و در نها

بود به    میاتفاق افتاد حالش وخ  نی ا  ر یکه د  یی هوش بره و از اون جا
نم ما  اگه  نبود  معلوم  پ  میکن   ی بازرس  می خواستی عالوه  کجا    ش ی تا 

 رفتن؟ ی م

 مجازات بشن!   دی مقر طبق قانون و دختر هم طبق قانون با  ی هال مسئو   -

در    دی حرف مف  هی  یبرا  یاده یکس ا  چیبا هم سکوت کردن چون ه   همه
کرد درست و غلط رو از هم    یاون موضوع نداشت. ساکت شد و سع

داشت و هم رنج،    تیبده. صورت دختر...انگار که هم مظلوم   صیتشخ
 رفت بهش کمک کنه. گ  م یمثل...مثل صورت... دوباره تصم 

 اما حق داشت.  کرد، یم  دای پ یر یباهاش درگ دیاون نبا -

که تو    ی چشم همه حضارو پر کرد و اون باالخره حرف  ی شک بار سکوت 
 دلش مونده بودو زد. 

با پسرا هم سطحن اما بعد کامال     با  یتقر  دنیآزمون م  یدخترا هم وقت  -
  ی به خاطر عدم آمادگ  تای از مامور  ی لی خ  کنن،ی م   دایپ   یتفاوت مشخص
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م  یکاف خراب  هم   شهیدخترا  م   تر عرضه ی ب   طور ن یو  نظر    ان یبه 
 . ستن یمسئولش اونا ن   کهی درحال

م   یطور   و انگار  دق  خواستی سکوت کرد که  مسئولش  شما    قا  یبگه 
 . دی هست

  ی رو ین   ایاست.    نهیو هدر دادن هز  دهیفای ب   تشونیترببه نظرم عمال     -
تا شاهد خسارت لو رفتن   میدرست آموزششون بد ای  میدختر جذب نکن 

 . می هم نباش   اتی عمل

فکر کردن و در    ی. اعضا کم زدی پرسه م  شونی در حوال  ادیسکوت ز  امروز 
رئ   تینها نظر  به  گفتن.  خودشونو  نبود   یبد  دهیا  سینظر  هم 
صرفه  یتو  یکل   تونستنی م چ   ییجوبودجه  حدود    با  یتقر  یز یکنن 

  ی ها کار   یدختر هم داشته باشن برا   کی گروه کوچ  هینصفشو، به جاش  
از همه تشکر کرد   نی هم   ی آسون نبود برا مه  یلی اما انجامش خ  م،یسر  

نگاه خ به شاگرد جوانش  در    یاره ی و  آموزش  »گروه  و گفت که  کرد 
 « خواهد گرفت. می موردش تصم 

 ؟ یچ یعنی -

از    خوانی االنم م  نیهم   ایل ی. خ ادیازم برنم   یکار   نیاز ا  شتر یب   ن،ی هم  -
 شرت خالص بشن.

 به اون دختر داره؟  ی چه ربط نیا -
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ارتباط داره و اگر ما خ   - با خواسته تو    ی واحد رزم   هی  ع یسر  یل یاون 
ما دردسر    یهر دو یخواهد شد و برا   یموضوع خوب  می کن   جاد یبانوان ا

اثبات نظرت نگاه کن و اگر   یبرا  شیآزما  هیپس تو بهش مثل    شه،یم
اون   ا   ،یموفق ساخت   ی لیخ  یرو ین   هیاز  به  فکر    نیاون وقت  موضوع 

 . کنمی فکر م  شتر ی و ب  شتر ی اون موقع من به طرحت ب تا. ضمنا م یکنی م

  ی . برا کنه ی نم  یر یتغ  چی اگه مخالفت کنم نظرش ه  یحت   دونستمی م
ب  تی با عصبان  نی هم اتاق  الک   رونی از  و   یاومدم. حقمه  دخالت کردم 
دختر بچه هم آموزش    هیبه    دیهمه کار حاال با  نیشد. من با ا  ینطوریا

کم باال اومده بود ست! از اداره خارج شدم. ماه کم بدم. واقعا  که مسخره
رو روشن کرده بود. شهر همچنان جنب و جوش داشت و    جاه و هم

 ی خاطرات و از طرف   ادی طرف    هیها رو پر کرده بودن. از  مغازه ها،  خانواده 
  هدف ی ب  نی هم  ی . براکردی انجامش بدم منو غرق م  دی که با  ی فکر کار

تنگ و شلوغ و بعضا  خلوت و    یها شروع کردم به راه رفتن و از کوچه 
و باعث شد دنبال منبع    دیبه گوشم رس   یبیعج   یصداگذشتم.    کیتار

  ی کردم. برا   دا یبرخورد اومد و من راهمو پ  ی صداصدا بگردم. دوباره  
آخرا  گدار یب   همی لیخ   نکهیا باشم  نزده  آب  سرعتمو کم    کم یراه    یبه 

سه   نی زم  یرو  ی دختر   هی کردم.   و  بود  ازش  افتاده  فاصله  با  مرد  تا 
  دم یکه جلوتر بود حمله کرد. خواستم بدوم که د  یبودن. اون   ستادهیا

پسره و اون تعادلشو از دست داد و با صورت   یدختره محکم زد به پا
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زم  اومد، تصم  نیکنارش  اگر د می خورد. خوشم  به    اجیاحت  دمیگرفتم 
  ی کیکمک داره خودمو نشون بدم. دختره دستشو به کمرش گرفت و  

نثار   یلگد محکم  بچرخهاون خانم بتونه    نکهیاز پسرا دور زد و قبل از ا
دفعه برگشت و مچ    کیزد و خم شد. بعد    یره دادکمرش کرد. دخت

وقت  د ی پسرو کش  یپا تو  ی و  سرش  سر  دی د  یپشت    ع یقرار گرفت 
  شد ی هر سه نم  ف ی . در واقع چون حریمثل قبل   قا  یکرد، دق   هوشش یب
حردونه   یشکل  نیا تعداد  از  م   فاشی دونه  جالبکردی کم  چه کار  !  ی . 

کردم    نشیشد. من تحس  ر ی هم درگ  یقبل بلند شد و با سوم   از   تر عیسر
خوب  قدرت  سوم  یچون  حساب  ی داشت.  و گوشه   ی رو  زد    یاکتک 

 ی و با قدرت بود. برا  عیسر  یول  ظرافتی انداختش. حرکاتش شلخته و ب 
  ی تا اون دختر تازه کارو...ول  دادمی آموزش م   نویلحظه آرزو کردم ا  هی

رنگ خون گرفته و دستش دوباره    اسش لب. متوجه شدم  شهی ظاهرا  نم
گرفتم    م ی. تصم زدی هم لنگ م  ی نگه داشته. کم  ی جا رو به سختهمون 

 از اعضاش باشه.   ی ک ی  م،یداد  لیبشناسمش تا هر وقت اون گروهو تشک 

 خانم!  -

نزد  هی.  برگشت رفتم  و  خوردم  جا  ا  کیلحظه   نیتر. 
 بودش.  دهیاما، انگار قبال  د شناختمشی چهره...نم

  دم ی دفعه فهم  هیشده بود و از کمرش جدا کرد و من    یکه رنگ  دستش
 نجاتش داده بودم!  با  یبود که تقر یا. همون بچه هی ک
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داده بود فرستادم. توش    ادمیکه    ینامه نوشتم و همونجور   هیعمو    یبرا
دلم جمع کردم و    ینگفتم. گرسنه بودم. پامو تو  یچیاز کتک خوردنم ه 

نم   یبرا د  دونم ی بار  اتفاق  به  زخم کمرم که    شبیچندم،  فکر کردم. 
خ   خواستی م من  و  بود  باز کرده  سر  دوباره  بشه  دشوار    یل یخوب 

با سه نفر اون مرده صدام    ی ریبعد درگ  شبی. دبودمپانسمانش کرده  
بدون ه بعد  و  بود  بود.    دهی راهشو کش  یحرف   چی زده  رفته  و    ه ی بود 

که    کردمی م  دا یپ   نی قیبود  نبودم که اونجا    ی که اگه تنها دختر  یجور
! عجب آدم  سایبود و...وا  دای پ  یبا من نبوده. چهره اون پسر...تا حدود

.  کنم ی که فکر نم  ییزای افتضاح به چه چ  طیشرا  نیا  یهستم. تو   یاحمق
 بشقاب زدم و به معدم گفتم:  یتو  بی به س یگاز 

 ! زمیعز ست ی ن یتا عصر از غذا خبر  ار ی فعال  طاقت ب -

 پ ی ت  اهی شلوار س  هی و با    دمی پوش  یلباس گشاد و ساده خاکستر  یسرسر
 ل یکه ساعت ها بهش فکر کرده بودم تکم   ی العاده قشنگ و خاصفوق 

 کنه ی نم  دا ی ضعف اعصاب پ  دنم ی با د  ی مطمئن بشم کس  نکهیا  یشد. برا 
  دم یشا  ایلطف کردم و موهامو شونه کردم. راه افتادم سمت آموزشگاه  

  سوخت، ی زخمام هنوز م  نکهیرفتم و با ا  ر یاتاق مد  راست  هیشکنجه گاه.  
که باهام کرد    ی در حقم کرده و تمام ابهتش رو با کار  ی که لطف  دم یفهم
! به هرحال در زدم و در جواب »بفرما   نیاز ب  در رو باز    د« ییبرده، احتماال 

 کردم و »سالم« دادم.
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خوشحال شده بهم نگاه کرد   دنمیکه مشخص بود چقدر از د  ی طور  اونم
 ! تیتربی و جواب سالمم رو نداد، ب 

د  - ا  گهیخب! گمونم  م  نیبا  اومده    رمی موضوع که  پسرا کنار  کالس 
کمک   دیکنی اگر فکر م   دی هم منو بزن  گهیچندبار د  دیتونی البته م  د،ی باش

 کننده است. 

 ذهنش دار زدن منو تصور کرد.   یمنقبض شد و به احتمال تو  فکش

  ی حد و حدود تو   ستهی واگر نه واقعا  شا  دنت ی که بازرسا د  فی ح  ! فی ح  -
 .دادمی گستاخو بهت نشون م 

 زدم.  یپوزخند 

 شد.   فی بله، واقعا  ح  -

  رفتم ی که به سمت در م   ی بلند شدم و در همون حال  ارمیباال ب   نکه یاز ا  قبل
 گفتم: 

 با اجازه!  -

 صبر کن!  -

 و گفت:  د یرو به سمتم کش   ینگاه کردم. پاکت بهش

و آموزشت به عهده فرمانده    یکار دار  نجایکمتر ا  گهیخوشبختانه، تو د  -
 بازرسا گذاشته شده.
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دادم و نامه رو چنگ زدم و    صیهاش خوش شانسو تشخزمزمه   نی ب  از 
 رفتم.  رونیب

که مطمئن بشم پرده گوشش پاره شده بستم و پاکت نامه   ی طور  درو
توسط فالن و فالن از اداره فالن، آموزش    لهیوس  نیرو پاره کردم. به ا 
انداختم و    یگفت »واگذار شده.« نامه رو آشغال  رهیمن به همون که مد
 رو نکرده بودم.  کار ن یراه افتادم اما کاش ا دی جد یسمت محل کار مرب

کردم وحشتناک به نظر برسم    یرفتم و با تمام تالشم سعپله باالتر    هی
ااون وحشتناک   یول بودو    ی که االن آشغال  ی تر بود و چون اون نامه 

نفر    هیآخر که    م یبه س   زدمی وارد بشم. داشتم م  دادی نداشتم اجازه نم
 گفت: 

 چه خبره؟  نجایا -

پ  یاحترام   سربازه رو  صدا  تا صاحب  برگشتم  من  و  کنم.   دای گذاشت 
سرباز گوش کرد   یبودمش. به حرفا   دهیاصال  ند  ی...آشنا بود ولشافه یق

لحظه حالت چشماش عوض شد و به سربازه جواب   ه یو بهم نگاه کرد، 
 داد:

 خودشونن!  ست،یبه نامه ن یاجی احت -

 شونه باال انداخت و من دنبال ظاهرا  فرمانده راه افتادم.  سرباز 



 

 
46

رمان کی رمان مهتاب اندود | مهراز کاربر انجمن   
 

  ن ی. با توپ پر پاهامو به زم م یراه افتادم و از چند در عبور کرد  دنبالش
. چنان از  دمشونی کشی م  نیزم   یکش روهم کش   یو گاه   دمی کوبی م

من شده بود. باالخره به    زون یکه انگار اون آو  زدی داد م  اقیصورتم اشت 
  ی ل ی خ  ییبایز  نیشکل بود و در عکه مربع  م یدی رس  رنگی شمیسالن    هی

گذاشته بودن. من که    یه کمد داشت که توش احتماال  ابزار رزمیساده  
و    درنگ ی سالن به وجد اومده بودم با بسته شدن در سف  دنیبه خاطر د

تو ی درد وحشتناک پ ی که  از    نم یتحس   د یچ یکمرم  رو خوردم. چشمام 
برگ بود  نگاه کردم، سع شدت تعجب گشاد شده  فرمانده  به  و    ی شتم 

داشت؟ در    یایکار االن چه معن  نی من! ا  یکردم بفهمم که خب خدا
ح  جانانه   ی نیهمون  لگد  نطق   یاکه  فرمانده  جناب  جان کردم  نوش 
 کردن: 

 شانسه.  نیآخر  نیسطحه، از خودت دفاع کن ا نیتع نیا -

فرستادم و گارد    ی از اشک و درد تار شده بود. به سرنوشتم لعنت  دمید
 جم ی تر بود و هم زخم پشتم از شدت سوزش گگرفتم، اما هم مهارتم کم 

 ی دادم. دهنمو باز کردم برا  ی رو با ترس جاخال  ی کرده بود. ضربه بعد
 بدم اما نذاشت حرف بزنم.  حیتوض  نکهیا

 صحبت نباشه!  -
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چون   دی نگفتم. شا  یچی چرا ه دونمی م اما نم مظلوم نبود وقتچ ی ه  منم
وقت آدم  بود،  شکسته  . رهیپذ  بی آس  یلی خ   شمی روح  ضهی مر  ی دلم 

با هر کرد یم   جمیبود و مدام گ  ادیسرعتش ز  کرد ی م   یسع   یچرخش. 
از درد خفه    ادمو ی و فر  وار یکنه. خوردم به د  میفنو ضربه   ره یپشتم قرار بگ 
شدن کمرمو    سیبودم خ   دهی که پوش  یم یو ضخ  اهیس  ی ردا  ر ی کردم. از ز

  یی جا  هی  ادمه یاحساس کردم. زخمم بازم سرباز کرده بود. پوزخند زدم،  
 یواکنش   چی شخص ه  دی دردو مخابره کرد و د  امیپ  ی خوندم مغز وقت

  ز یچ. به هرحال! همه شه ی و درد کمتر حس م  شهی م  الی خی ب  دهی نشون نم
تو  بگم واقعا   ن  ط یشرا  یرو کنار گذاشتم و خواستم  با    ستمی مبارزه  که 
معده و    یلحظه فکر کردم جا  هیحس پاش که به شکمم برخورد کرد،  

  ی لی . دلم داغ شد، خنی م عوض شده. طاقتم تموم شد و خوردم زمروده
بود که گوشه لبم    نیاحساسم ا  نیشد و آخر  نیداغ. سرم به شدت سنگ

 تر شده. 

 *** 

 کل   یدانا

 

  ن ی زم  یدو مرتبه به دختر نگاه کرد که رو  زدهرت یبا چشمان ح  فرمانده
بعد    ی انداخته ول  ن یخودش را از قصد به زم   دیافتاده بود. فکر کرد شا
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بلند به سمتش    یها . با گام کندی نم  یحرکت  چ یکه او ه   د ید  هی از چند ثان
 کرد.   یرفت و پوف 

حرکت سرش را برگرداند.    کیشانه دختر گذاشت و با    یرا رو   دستش
که صورت دختر به    نی است. هم یختر چقدر نازک نارنج د نیفکر کرد ا

رو  و  خورد  سر  لبش  از گوشه  خون  قطره  برگشت  فرمانده    یسمت 
 اش رد انداخت. گونه 

 بود.  مانیواقعا  پش  او

از اعتنا! دستش را به    غی . دردی را به کمک طلب  یداد زد و کس   بار چند 
 ی سی خبرد تا مثل همان دفعه بلندش کند. از    هوشیسمت دخترک ب 

. فورا  از  د یچیو بوق آزاد در مغزش پ دیدستش، آن را با هول عقب کش 
 خودش زمزمه کرد:  شی زد. پ  رون ی در ب

 احمق!  -

و مقابل اتاق    دیچند طبقه دو  یدو سراغ دکتر سازمان رفت و وقت  با
بود    دهی وحشت زده در اتاق را گشود. دکتر هم که ترس  ستاد،یدکتر ا

را داشت در هوا خشک شد. سرفه    یز یدستش که انگار قصد برداشتن چ
 کرد: 

 . دمی شده فرمانده؟ من واقعا  ترس یچ -

 ! کنمی عجله کن َسم! خواهش م  -
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 . ستاد یا عا  یو سر د یرا عقب کش   یصندل دکتر 

 شده؟  ی چ گم ی دارم م -

 ! گهیداره. زود باش د اجی به کمک احت  یکی نی سالن تمر یتو -

  شتر ی. کارش ب کردی باش« آخر را داد زد. سم اوضاع را درک نم  »زود
  ی انگفت و جعبه   یز یصورت چصورت. به هر   نیبه ا  ی بود تا عمل  یادار

دستان فرمانده شوت کرد    یرا تو   شدی که احتماال  الزمش م  یزاتیاز تجه 
کننده برداشت. فرمانده را کنار زد و در راه پله    یو شتابان چند ضدعفون

 شد. فرمانده هم با آن جعبه دنبالش رفت.  دار یدپ

کنارش نشست    گر ی . با چند قدم ددیدر را باز کرد و فورا  دختر را د  سم
تخصصش    دیبا  تر ده ی چیپ   یکه احتماال کم  دی و با خون گوشه لبش فهم

. در جعبه را باز کرد و فکر کرد که از کجا شروع کند.  بست ی را به کار م
  مر را در آورد و تالش کرد تا ردا را از وسط ک  ی چیق   یزی رخون   دن یبا فهم 
  ی کی . کالفه  شدینم   فشیحر  یچیبود و ق  می باز کند اما لباس ضخ  یاندک

 فرمانده از هشدار زنگ زد:  یرا برداشت. صدا رهایاز شمش 

 بدش به من، خطرناکه!  -

  با ینکرد و تقر  یرا به دست او داد و فرمانده هم کم لطف  ر یشمش  حرف ی ب
از شدت سرزنش خودش چ پاره کرد. چشم فرمانده  لباس را    ن ی تمام 
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هم خودش را به    رپوشیز  ر یخورد. دکتر به چرک و زخم و خون که از ز
 نگاه کرد:  د،ی کشی رخ م 

 کار رو کرده؟   نی ا یکدوم احمق   -

چشم به فرمانده نگاه کرد. فرمانده گوشه لباسش را در مشتش    ر یز  از 
 فشرد. 

 . ست ی ن  نیبد عفونت کرده اما...همش هم   یلی زخمش خ -

 خون گوشه لب دختر افتاد. با شک و بهت زمزمه کرد:  ادیبه  دوباره

 من!  یخدا ،یداخل یزیر...خون یزیرخون  -

  ی را گشود. توجه   دیکه به آن رس   ی در  نیاز سالن خارج شد و اول  سم
  اج یخرج نگاه متعجب حضار آن اتاق نکرد و فقط گفت که به دو نفر احت 

برانکارد وارد سالن شد و در مقابل   کی بعد با دو نفر و    هی دارد. چند ثان
فرمانده به کمک آن دو، دختر را به سمت اتاق خودش برد    جیچشمان گ

را حمل کنند باز    مار یچطور ب   کردیزد مها گوش که به آن   طور ان و هم
ب  ز  توجهی هم  بود.  دلخور  او  از  شد.  خارج  او  »وحش   ر یبه   «یای لب 

 نثارش کرد و رفت.

بخ  سم با  بود  زده  سرباز  زخم که  و مشغول شد.  بست  آرام  را    ه ی در 
فورا  متوجه علت   د ی ها را شست و پانسمان کرد. بامواجه شد. عفونت 

از آن   یگر ید  ی هابعد دکتر   قهی. چند دقشدی م  یزیخونر ها کمک  که 
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  ق یتزر  یهوشینمانده بود که دوباره ب  یز ی. چ دندیخواسته بود هم رس
را باز کنند که به هوش آمد. اشک از گوشه چشمش    ر کنند و شکم دخت

 ی برا  یحساب  یگوشمال  کیسر خورد و دل سم خون شد، خودش را با  
که    ی ادیداد. بعد با فشار دادن شکم دختر و فر ی دلدار زشیدوست عز
درد کش  معده   دیاز  شدند  خونرمتوجه  دوباره    یزیاش  زور  به  کرده. 

 . د یطول انجام شروع شد و به  یکردند و جراح  هوششیب

 فتاده ین  یخطرناک   ادیو دوستانش باالخره مطمئن شدند که اتفاق ز  سم
بوده که   دهی د  بیآس   ی اش فقط کمو معده   فتدی ب  توانستی هرچند م

 ظاهرا  همان چند قطره خون بوده است. 

برا   ی کوتاه  ار ی بس  یدگیبر ب   یکه  حال  از  شدن  چاقو    مار یمطمئن  با 
  گر ید  یخورد و با باند بسته شد. کم  هی کرده بودند هم بخ  جادیا  یجراح

ماند    گر ید  یاز اتاق خارج شدند. سم کم   گر یکرد و دکتران د  ق یدارو تزر
و بعد از چک کردن حال دختر عاقبت از اتاق دل کند. فرمانده که انگار  

بپرسد با خروج سم از اتاق راهش   ی سوال  گر یبود از پزشکان د  انستهنتو
 : دی و پرس را سد کرد

 شد؟ ی چ -

 اشک دختر افتاده بود کنارش زد و گفت:  ادیکه   سم

 مگه برات مهمه؟  -
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 جوابمو بده.  ؟یچ یعنی -

که دو ساعت پشت در اتاق خودش را سرزنش کرده بود و از خودش    او
او    یها بود که چطور ممکن است انقدر ابله بوده باشد که زخم   دهیپرس

 ی ادی ز  یبرد تا نشان دهد فشار عصب  را باال  شیرا فراموش کند، صدا
  ش ی بود و هم خسته، متقابال  صدا  یمتحمل شده است. سم هم عصبان

 باال رفت. 

 جواب؟!  -

 : د یطعنه با صدا خند به

رو؟   هاتی باز  یوحش  ایرو    هاتیفکر ی رو بدم؟ جواب ب  یجواب چ  -
  ی با کس   یدیکه به خودت اجازه م  یهست   یک   ی کدوم رو؟ تو فکر کرد

 ؟ یچطوره تو جواب بد  ؟یبرخورد کن یطور نیا

 تو فقط بگو حالش خوبه؟  دونم،ی ! لعنت به من! خودم م دونمی م -

 شه، ی خوب م  یزورت رو به رخش نکش  گهیاگر تو د  یول  ستیخوب ن   -
ها  هاش دوباره تا مدت بخوره و زخم   هی کمر و شکمش بخ  یتو باعث شد 

 تو رو ببخشه.  دوارمی نشه. ام م یترم

 بخورد. یزی گفت و رفت تا چرا   نیا
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افتاده   نییافتاده پشت دوستش وارد اتاق شد. سرش پا  ییهاشانه   با
پا شاگردش هم چشمانش   یصدا  دن ی شرمنده بود. با شن  یل یبود و خ

به دکتر و سپس به او نگاه    فروغیقرمز و ب   ییهارا باز کرد و با چشم 
 و هم تشکر کرد. و ا دی شد و احوال او را پرس کیکرد. سم به دختر نزد

 *** 

کرده بودم    دا یکه بهش پ  ی نگاه کردم که انگار شرمنده بود، نفرت  بهش
مرد به هرحال منو نجات داد و از    نیببره که ا  ادمینتونست کامال  از  

تغ االنم  هرچند  خارج کرد  افتضاح   ام یبدبخت   یتو  یروند   ر ی اوضاع 
  ه ی اگه سرش داد بزنم من  یندارم و حت  یاحال...چارهاما به هر  ستین

بشه   منصرف  آموزشم  از  اگه  عالوه  به  فرمانده.  اون  و  هنرجو هستم 
 سر خونه اولم.   گردمی دوباره برم

برا  میتصم   نیبنابرا خ   نکهیا  یگرفتم  اون  هم  و  نکنم  ضرر    ی لیهم 
گذشت رفتار کنم.  مظلوم فداکار با   ی دخترا   هیتر از قبل بشه شب شرمنده 

ا از  حالم  اون  بشه خنده  نایا  هنکی تو  داده  نسبت  من  مبه  . گرفتی م 
متوجه شدم که سم از عمد ما رو تنها گذاشت و منم تمام تالشم رو کردم  

بگم    تونمی م  با  یالعاده مهربون از خودم ارائه بدم و تقرفوق   نگاه  هیتا  
از شدت معذب بودن احساس    نکهیا   یکردم برا   ی سع  جه یگند زدم، در نت 

استفاده کنم و مثل بز بهش نگاه کردم. نگاهم از مرگ بکنه از چشمام  
ب  رفتی سرش که داشت م به س   ادی که  و    دهی گلوش کش   بکیباال  شد 
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دار   دمیفهم وقت   یعذرخواه  کنهی م  یسع  هکه  به من   یکنه.  نگاهش 
گرفتم    م یتصم  یول  ستی افتاد نگاهم اصال  مهربون ن  ادمی   هویافتاد من  

احمق به نظر    یلیمشکوک و خ   یهم کم  یبشم چون اون شکل  الشی خیب
 . دم یرسی م

 من...متاسفم!  -

!  ی! خسته نباشزرشک   واقعا 

 تو نبودم.  یجسم تیاون لحظه اصال  متوجه وضع  -

و   رون ی از اتاق رفت ب  ی عجله داشته باشه ناگهان  ی لیهم انگار که خ بعد
 کنم.   ینتونسته بودم نقش باز  یطور شوکه موندم. حتمن همون 

 *** 

باعث    دمی که شن  یبد  یاما صدا  رونیب  دمیباز کردم و در واقع پر  درو
دست دماغش رو گرفته بود و با    ه یشد سرم رو بچرخونم. سم که با  

پر از اشک بهم نگاه کرد،    یبا چشما   زدی مشت م  وار یبه د  شگه یدست د
 . رمی خندم رو بگ یم جلو منم نتونست 

تا دماغ  که انتقام هزار   دی شد و چنان محکم تو شکمم کوب   یحرص  اونم
. نفسم که باال اومد سم هم بهتر شده کرد ی م   تیشکسته شده براش کفا

 دونه محکم تو سرم زد.  هی دفعه  هیبود 
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 خاک بر سرت!  -

 ادامه داد:  آوردی ادام رو درم  کهی و مبهوت نگاهش کردم که درحال  مات

 که ابله.   ی بود  تر ن یسنگ  یلی خ  یگفتی نم یچی من متاسفم! ه  -

 : دم یها ازش پرسعذاب وجدان اومد سراغم و سر پله  دوباره

 ؟ یگی راست م  -

 دارم. ینه پس، انگار من با تو شوخ -

برا   حرصم  درب  نکهیا  یگرفت.  رو  آم  ارمی اشکش  و    دمی خند  ز ی تمسخر 
 گفتم: 

. از درد چنان اشک تو چشمات جمع شده بود  یدیدیرو م   افتیق   دی با  -
 ! یخورد کرد   از یتا پکه انگار ده 

 کردم.   یها رو طالطافش باز شامل حالم بشه، پله   نکه یقبل از ا بعدم

 *** 

 روز بعد  چند

بودم    دوار ی شدم. واقعا  ام  یشونه انداختم و راه   یرو رو رو  فمیک   دوباره 
که بهم داده    یکه فرماندهه دوباره به سرش نزنه و آروم باشه. مجوز

 ار، یلبخند حرص درب   هی   یجورن ی شده بود رو به سرباز نشون دادم و هم
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ها رو باال اومدم و قسم و تمنا پله   یبهش زدم. بعد از کل   اطی محض احت
ورود  مکث کرد و بعد اجازه    کمیدر اتاق جناب استاد، فرمانده رو زدم.  

  ی چ  شیفکر کردم بعد اتفاق چند روز پ  نیصادر شد. درو باز کردم و به ا
 بگم.  دیبا

 ! من اومدم. ر یسالم! عصر بخ  -

به ساعت    ی نگاه  هی.  د یجمله به ذهنم نرس   لیتکم   یبرا  یچ یبعدش ه   و
برگه گزارش بود رو    ه یکه شب  ییبلند شد. کاغذها  ز ی کرد و از پشت م 

و    یرو نم   ادداشتی  کوتاه  ز یچ  هیهم گذاشت  امروز    دونستمیکرد. 
م   یکم ی. چون هنوز  یعمل  ای   یتئور ام  زونیبدنم  بودم که    دوار ینبود 
باال   ی تئور از   خرهباشه.  بازتر کرد و  اومد. در رو  دل کند و سمت من 

 کنارم گذشت. 

 طبقه اول.   میبر ا یب -

کردم که ظاهرا  باعث شد جا بخوره. کامل برگشت و    یخنده عصب   هی
 نگاهم کرد. 

 خنده داشت؟  -

 زدم.  شخند ی ن  هیشدم و  هول

 افتادم.  ی زیچ هی  ادیلحظه  هیلحظه...خب  هینه... -
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_دوتا  یک یرفتن.    ن ییها پا از پله   میشدم و شروع کرد  کتر یبهش نزد  یکمی
  کردم ی هن م هن   یاراد  ر یغ   می که رفت  کمیطبقه هم که نبود، برج بود.  

خودم سروصدا   یبرا   ی. خالصه حساب رونی ب  کردم یو نفسم رو فوت م 
مونده بودم    یباق  یها طبقه   ی هام براراه انداخته بودم و غرق غم و غصه 

ف م  سادهیوا  ی همونجور  دمی همکه  نگاه  بهم  نرسکنه ی و  داشتم    دهی . 
  ی برا  ه یقابل توج   ر یغ   دم ی. ددادمیقشنگم رو بهش نشون م   ت یشخص
 در آرامش از کنار استاد رد شدم و گفتم:  یلی خ نی هم

 د؟ یاری نم فیتشر -

 بهش نگاه کردم که با تأسف و خنده سر تکون داد.  یچشم  ر یز

 ؟ یر یبگ ادی دن ی جنگ یخوای اون وقت م ،یا یب  یتونیتو چندتا پله نم  -

 اوضاعم دردناک بود!  یحساب 

 . سوزهی شکمم م هی آخه بخ -

 محشرم تو دلم گفتم:   یبندی از خال  یآن ساکت شد و منم کامال  راض  در 

 به نفع من!   چیه  کی -

  ی تخته معمول هیبه اتاق آموزش که   می دیرس لیبدی ب  یهااز تالش پس
که    یااز اون همه پله   یبود. منم کامال  عصبان  ز ی م  هی و    یصندلو چند 

  ی م. ساکت روبگم بود تونستمی هم نم ی چیکرده بودم و ه   ی اضافه ط
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که گفت رو باز کردم و شروع    ینشستم و نگاهش کردم. کتاب  یصندل
شروع کرد   گهیبشر روشن شد د  نیکه موتور ا  نیکرد درس دادن. همچ 

  گه یو بره وسط د  یبود که اگه بره عروس  یی هم نبود. از اونا  ای و کوتاه ب
با نشوندش. گذشت و گذشت و تف تو دهنش جمع شد.    دیبا کتک 

از    یانوسیاق   ر یرفته انگار از زو صداش رفته   دادی ادامه م  یرجوهمون 
م به گوش  مدی رسی آب دهن  از    ن .  داده   ییجا  ه یهم که  رد  بعد  به 

و مغزم انصراف داده بود تمام توجهم به    کردی بودم، فقط گوشم کار م
نخندم. دستم رو   کردم ی تالش م  یجلب شده بود و به سخت   همیتشب

بود   ی کنار رون پام مشت کردم و پام رو چنگ زدم. به هر ضرب و زور
م موفق  پر  یی هویکه    شدمی داشتم  حل  دیتفش  آوا   قشتو   ار یبس   یو 

فن  جاد یا  ییبایز منم ضربه  افتاد. صدا   ی شد.  به سرفه  اون  و    ی شدم 
که    ی دفعه متوجه افتضاح  هیام بلند شد و سرفه اون ساکت شد.  خنده

کردم از    یار آورده بودم شدم و لبام رو محکم به هم فشار دادم، سعب
 اش صرف نظر کنم. قرمزشده  افهیق

 روانش رو نابود کرده بودم.  ی بند رو آب داده بودم و حساب گهید

 ندادن!  ادی...بهت ادب نکهیمثل ا -

  ی جورن ی! چرا ایکرد. لعنت   دی »ها« تول  ی و صدا  دی نفس محکم کش  هی
مورد ضرب و شتم قرار دادم و ساکت منتظر   ی. خودم رو حساب کنمی م

 موندم حرف بزنه. 
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 . اد یخوشم م  نزاکت ی اشخاص ب  تیهم نداره، من از ترب  یرادیا -

  ی و برا   یکنی م  یس یتا پنجاه رو کامل رونو  کی فردا از صفحه    ی تو برا  -
بار کمتر از  رواله و اگه سه   نیهر جلسه هم   ،یشیامتحان هم آماده م

 . یبر یتونی . می مردود شهی هم   یبرا یه بشد

 گفتم:   یداغون  یو بساطم رو جمع کردم و با صدا  بند

 چشم استاد!  -

و    سادمیراهرو وا  ه یانگار که خسته بودم پشت  نهو انگار   دمی دو  رونیب
 م ی چه مرگ  دونمیدار نبود. نم خنده زدم، حاال اونقدر هم خنده  ر یبلند ز

 شده بود، 

 چرا انقدر موقع حرف زدن خنده داره؟خدا...صداش  یوا -

 . دمی صورتم و دوباره خند یرو گذاشتم رو دستام

 *** 

 سم 

. دمی شن  یب یعج  یصدا   رمیشده رو بگ   شیرایگزارش و  خواستمی م   یوقت
 خشک اداره. صدا واضح شد و گوش کردم.  ط یمح  ی خنده تو یصدا

 داره؟خدا...صداش چرا انقدر موقع حرف زدن خنده  یوا -
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 ادامه داد:  زدی انگار که با خودش حرف م بعد

فرمانده    یوقت   گهید  بار ه یاگه    م، ییروبه بحران رو   ه ینخند کودن! ما با    -
عادت    د ی. باای اون دن  فرستتمی تف تو دهنش جمع شد بخندم صاف م

 . . حواسمو پرت..  تونمی عادت کنم! م  دی کنم! با

 و بدون آنکه متوجه او شود، لبخندزنان دور شد.  د یخند صدای ب سم

 *** 

 فرمانده 

. با  هیجورن یچرا ا  دمیفهمی اصال  نم   ز،یم   یرو بستم و نشستم رو   کتاب
تو   ی صدا ُاُوردم. سم که  باال  رو  ا  یدر سرم  بود    ستادهیچهارچوب در 
 بهم انداخت و گفت:  ی نگاه

 شده؟  یز ی هفته رو بهت...چ  نیا یها ی اومدم گزارش آموزش -

 نه!  -

 شده بابا!  ی بگو چ ؟یگی خب چرا نم -

 شافه ی به بعد ق  یی جا  هیدختره درس بدم از    نیبه ا  امی من هر وقت م  -
  دونم ی انگار هر لحظه ممکنه از خنده منفجر بشه. نم  شهی م  یشکل   هی

 چرا! 

 سوال کردم:  ی. کفر د یخندی تعجب به سم نگاه کردم که داشت م با
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 االن خنده داشت؟  -

 . کنهی م  یطورن یچرا ا  دمی فهم  یمن اتفاق یدونی آخه م  -

 خب چرا؟  -

  کم یصدات    ید یآب دهنت رو قورت نم  ی زنی حرف م  یگفتش که وقت   -
 . نی هم  یبرا شه،ی دار م خنده

 رو از سر گرفت.  دنیخند دوباره

 پاشو برو. مزه،ی ب -

 فعال!  -

 ره؟ یگی به سم گفته بود که چرا خندش م یعنی

 *** 

منم با خودم کنار اومده بودم،   شدن،ی م  لیپشت هم به گذشته تبد  روزا
. به  دادمی هدفم انجام م یدر راستا   دی که با  ییهابا هدفم از کارم و کار 

که    ی سخته که با اتفاق  یلی خلطف خدا من عمو رو داشتم و درسته که  
ب خانواده  یبرا افتاد کنار  ه  امنهی و ک  امیام  به  اما    رحال رو کنترل کنم 

بلکه فقط    خواستمی گذاشته بود و من انتقام رو نم  ر ی من تاث  یزمان رو 
 م ی با نمره باال مراحل آموزش  نکهیا  ی. برا خواستمیام رو منجات خانواده 

که    یر. بخش تئو کردمی مطالعه م   و   کردمی رو پشت سر بذارم تالش م 
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شروع    دیرو با  یو واحد عمل   شدی فردا تموم م  دادی فرمانده بهم درس م
دور   هیکردم تمرکز کنم تا بتونم    ی. کتاب رو ورق زدم و سع کردمی م

 .دادی دو شب رو نشون م  ز یم  یکامل مرورش کنم. ساعت رو 

خوابم مادرم    ی. تودمیدی نداشتم و کابوس م   ی روزا خواب درست  نیا
م  کرد ی م  ه یگر حرف  من  با  وقت  زدی و  من  م   ی اما    ادم ی  شدمی بلند 
مرداومدی نم مو   ی. خواب  با    ی ل ی که خ ی . کسدمیدی م  دی سف  یها رو 

  ی کابوسم معن   یعنیمحکم باشم.    کردمی م  یپدرم. سع   ه یآشنا بود، شب
گذاشتم و خوابم   ز ی م   یرو رو سرم    کردمی فکر م  که  یجور همون   ده؟یم

 دم ی نفس کش   کمیو    دمیزنگ ساعت با ترس از خواب پر  یبرد. با صدا
پول برداشتم    کمیخوردم و    یبشه. صبحانه مختصر   یتا ضربان قلبم عاد 

 یرنگ   یخاکستر  یصورت  م یبه همراه کتاب و خودکار. لباس بلند و ضخ 
  ی کنم. تو   ز ی م رو تمبرگشتن خونه   عکردم که موق  یادآور ی تنم کردم و  

بلند شدم   د،ی که فرمانده رس  کردمی سازمان داشتم چند صفحه رو مرور م
. برگه رو گرفتم و شروع  نم یو سالم کردم. جواب داد و اشاره کرد تا بش 

دادم اونم    لیهمه سواالت رو جواب دادم تحو ی کردم به پر کردن. وقت
 کرد.   حشیجا تصحهمون 

 ی قبول شد -

 متشکرم استاد.  -
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سالن ورزش«. آخه چرا    یتو  ای زدم. بلند شد و گفت »ب  یخوشحال  لبخند
 مگه؟  شدی م  یچ کردم،ی روز استراحت م هیحاال   ه؟ی انقدر جد

سالن را افتادم، درو باز کردم. سمتم برگشت و نگاهم کرد. اومدم    سمت
ب بند کفشم گ  ام یداخل  ز  ر ی که  و  ل  ر یکرد  به  داشتم  رفت.   ست ی پام 
  که ی که استاد نگهم داشت. درحال  کردمی ختمم فکر م   یتو   یهای خوراک 
لحظه کوتاه چشم تو    هیهام رو نگه داشته بود نگاهش کردم و  شونه 

و تشکر کردم. دستاش رو انداخت. کنار    ستادمیوا  رست. دمی چشم شد
چ  صدا   نیچشمش  با  بود.  ردپا   ییخورده  توش  داشت    یکه  خنده 

 : د یپرس

 ؟ یزن ی نم غیاصال  ج  ن یزم   یخوری م یار د یتو چرا وقت  -

ا  با نگاه کردم.  افرمانده  ن یتعجب بهش  داره  حرف    یجورن یست که 
 فقط گفتم:  نیهم  یبگم برا دیبا یچ  دونستمی نم  زنه؟ی م

 ... . نی هم  یشد برا ییهوی -

رفته باشه برگشت و وسط سالن    ش یقالب جد  یاونم دوباره تو  انگار 
 به نسبت بلند شروع به حرف زدن کرد:  ی. با صداستاد یا

را  - اشتباهات  حاال  تا  اول  ها،کار یرزم   جیخب  از   هیاصول  فرم  چند  و 
 م، ی شروع کن  یعمل  دی بدن. االن با  یبه عالوه آناتوم   یگرفت   ادیمبارزه رو  
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  گه یبا دست د  و  یزن ی ضربه م  یروش دار  یشتری که کنترل ب  ی با دست
 دار.  شنگه  یطور ن ی. ایکنی دفاع م 

  ه یمکث کوتاه دستام رو حالت داد و    هیدستم رو از مچ گرفت. با    دو
 قدم عقب رفت. 

اتفاق   - قبال   شک  ی من  نگاه کردم،  رو  تو  و   ست ی ن   یمبارزه  قدرت  که 
ست،  اما مبارزت شلخته   یهست  نجایکه االن ا  یرو داشت  هیاستعداد اول

.  ی دار  ادیهم ز  دنیرو هدر م   یو حرکات اضافه که انرژ  یندار   کیتکن
سع بزن  یحاال  ضربه  بهم  اصالح    ،یکن  رو  اشتباهت  حرکات  من  بعد 

 . کنمی م

 چشم استاد.  -

حرکت    هیو بعد خواستم با    دمی چرخ  رهیدام ی با نگاه به فرمانده ن  کمی  اول
 داد.  یجاخال عیاما سر ارمیرو در ب  یدفعه قبل یتالف عیسر

نگاه نکن.    ی که قراره ضربه بزن  ییدرس اول، هزار بار بهت گفتم به جا  -
. یت رو وارد کنحرف بتونه واکنش نشون بده ضربه   نکهیقبل از ا  دیبا

 ! یطورن ی مثال  ا

چ نکهیا  یبرا بشم  متوجه  حواله   یبکنم مشت محکم  دیبا  کار ی کامال  
 »گواه« از دهنم خارج شد.  هیشب ییشکمم کرد که صدا
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م  هی  ی وقت  - اجرا  دردناک  درد   یبرا  ،یکنی حرکت  لحظه کوتاه  چند 
 . ی ازش استفاده کن دی و با  کنهیم   جیرو گ فتیحر

کنم که    دی چرخش خواستم کار خودش رو تقل  هیتکون دادم و با    یسر
 ی ل یدفعه دستم رو خ   هیو    می مشتم رو با دستش گرفت. به هم نگاه کرد

 ی تو  ی بد  یل یبد چرخوند و پشت به خودش منو نگه داشت. درد خ
احساس کردم    یپوستم کلفت شده بود. وقت   گهید  یبود ول  دهیچ یدستم پ

  ی جورن ی. چرا ادم ی لحظه ترس  هی  کشه،ی م  دستم  یداره انگشتش رو رو
 کنه؟ ی م

ا  - نقطه ح  ینجا ینگاه کن!  د  یاتی دستت همون  راجع    روز یدسته که 
وقت کردم،  صحبت  م  ی بهش  رو    کم یکردنش    دا یپ   ی چونیپی دست 

 تره.راحت 

. چند لحظه بعد دوباره دستم  کرد یم   دایبدبخت داشت اون رو پ   هوف،
تمر   دمی رو ول کرد، چرخ به    کردم ی م  ی. من سعم یشد  نیو مشغول 

 رو اصالح.  رداتمیحرفاش گوش کنم و ا

تمر  بعد اتمام  از   یادا  یبرا   کهی درحال  نی از  بودم،  شده  خم  احترام 
سم متوقفم   یگرفتم که صدا  ش یفرمانده تشکر کردم و راه خروج رو در پ

 کرد: 

 ها؟ طرف   نیاز ا ،ی کار! خسته نباش به! خانم کتک به  -
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  ا یکار به من به تو بگم روده کار، خو صدبار بهت گفتم به من نگو کتک  -
 کار؟ شکم 

 زدم.  یو منم لبخند کمرنگ  د یخند غشغش

 چه خبر؟  -

 ؟ یکنی م کار ی ! تو چه خبر؟ چی خستگ -

 ... . یها داشتم نمونه  -

 فرمانده حرفش رو قطع کرد.  یصدا

 ها بفرستم. بازرس  یبرا  دیبا ؟ی هارو نوشتسم! گزارش  -

 که حالش خوب بود!   نی! اخوردم اخم به من نگاه کرد. جا  هی با

 ؟ی مگه نرفت  یکنیم   کار ی چ نجایتو ا -

ط  خواستی م  دلم ن   یبگم  بلد  دق   ستم،ی االرض که  دو  هم    قه یهنوز 
 نگذشته. 

 فرمانده.  رفتمی داشتم م  -

 سم سر تکون دادم و گفتم:  یبرا

 با اجازه!  -
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نشونت   دیهست با  همی زیچ  هیشربت بهت بدم    کمی  می بر  ای کجا؟ ب-
 بدم. 

ا  - از  نکرده  بکن   نیشما الزم  فردا    یست هدو هفته   ،یکارها  و  امروز 
 دادن.  لی دو خط گزارش تحو یبرا  یکنی م

تر بهش  زد که فرمانده اخمو   یایاولش تعجب کرد، بعد لبخند موذ  سم
 دادم به حرف فرمانده گوش کنم.  حینگاه کرد. ترج 

ام. روز  خسته   یامروز کم   گه،یفرصت د  هیبابت دعوتت ممنون! باشه    -
 ! ریبخ

 سر گذاشتم. دو تکون دادم و اونا رو پشت هر  یبرا  یسر

افزار بوده آب   هینداره، اگه بابا    دهیبرگه رو مرور کردم. فا   گهیدور د  هی
از همون روز    دیکشته باشتش، با  یاگر کس   جه ی درنت  ای دن   نیو اومده به ا

  ن ی بردن همچ  نیاز ب   یشورا برا  هیمثال     یعن ینکته شده باشه.    نیمتوجه ا
 هست؟ ممکنه؟   ییآدما

  ی گذاشتم و دستام رو دور سرم حلقه کردم اما با فکر  ز ی م یرو رو  سرم
رس  ه یکه   ذهنم  به  نشستم.    هی  دی دفعه  درست  ممکنه؟    یعنیدفعه 

دن  یهاشباهت  ز  ایدو  هم  زودهنگام    ایپدرم    اده،یبه  تناسخ  پادشاه 
وحشتناک حداق  ا یبودن    گهیهمد شباهت  لحاظ  با   یل  از  داشتن  هم 
تر کدوم مستعد   نکهیداشتن حاال ا  یمشابه   عداد است  طور ن ی و هم  ی ظاهر
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وجود داره که   یاحتمال به صورت قو  نیپس ا  ست، ی بوده مشخص ن 
  اومده ی به حساب م  دیامپراطور آب دستور کشته شدن پدر من رو که تهد

غ باالخره  باشه.  داده  به    رممکنهیرو  من  پدر  برگشتن  از  بعد  روز  اون 
م  یا یدن باشن. چطور  نشده  اشکال  متوجه  رو    قتیحق  تونمی خودش 

  ی ها من تنهام و از برج   شه،یبه ما داده نم  یخاص   یدسترس  چ یبفهمم؟ ه 
اعتماد    تونمی هم نم  یو به کس  رهی گی صورت م   دیاطالعات محافظت شد

  ی رو برا   اتمی رو باز کردم و نامه حدس  چهیرو جمع کردم. درهاکنم. برگه 
برگردم.   تونمی نم  ال  حالش خوب باشه، من فع   دوارمی عمو فرستادم. ام

مبارزم رو    یرفتن به سازمان. لباسا  یبا نگاه به ساعت آماده شدم برا 
.  دم ی شده بود تا خود اداره دو  ر یو چون د  دمی بود پوش  اهی س  دستک یکه  

در نظر گرفت    هیاما فرمانده به خاطر همونم تنب  دمیرس   یئ جز  ر ی با تاخ
  م ی . بعد هم مبارزه مستقدادمی حرکات اضافه هم انجام م  دی و من با

دفع    ی فرمانده رو به سخت  یها طور که داشتم حمله شروع شد. همون 
  ان یدرجر  یمطبوع  یشدم. هوا   رهی از پنجره متوجه آسمون ت  کردمی م

 داشت. 

قدرت    یول  ید یرو لو م  یضربه بعد  یشده و کمتر جا   تر ع یحرکاتت سر  -
 ! یذهن یآمادگ طور ن ی . همباشه  شتر یب  دیو سرعتت هم با یندار  یکاف
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لحظه آخر حالت بدنشو    ی ضربه از پهلو بزنه اما تو  هی  خوادی کردم م  فکر 
م فکر  . فرصت نداشتم به درد شونه د یعوض کرد و محکم به شونم کوب 

 کنم. 

مورد  یها فرم   صیتشخ  ییتوانا  یعنی  یذهن   ی آمادگ  - عالقه    مبارزه 
  ف یفکر حر  ینیبشی و پ  یحرکت بعد  ینیبشیدر زمان کوتاه، پ  فیحر

از پهلو بهت ضربه زدم تو   شتر ی در مورد خودت. مثال  من چون امروز ب
 . یت رو فدا کردو شونه  یهمون گارد گرفت   یبرا

 . پشتش بهم بود، سرشو چرخوند سمت من. ستادیا صاف 

با  یبرا  - پ  یبتون   دیامروز بسه، جلسه بعد  رو    شی حرکات دو جلسه 
 و بادقت!  فی. ظریاجرا کن  ز یتم  یلیخ

 چشم!  -

 تکون داد و آروم جواب منو داد.   یکردم. سر   یاحترام و خداحافظ  یادا

پا   ی هاپله  رو  حرف   اومدمی م  ن ییآزاردهنده  به  فکر   فرمانده  یها و 
وقت کردمی م د  ی.  االن  فکر کردم  داد  آموزش  رو  من   شتر ی ب  گهیعمو 

درمآدم پا  از  رو  خ   ارمیها  م یاحرفه  یل یو  ا  کنمی کار  از  بعد    نکه یاما 
و تمام    دمیخونه انجام م   یکه تو  ی سخت   یها نیبا وجود تمر  دمیدی م

 ره یکار بگ تمام توانش رو به   نکهیکه دارم هنوز فرمانده بدون ا  یامطالعه 
تا خوب شده باشه ده  یمورد  هیاگر    شهی و هم   دهیاستثنا شکستم مبال 
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درم  گهید  رادیا حرکاتم  م   کمی  اره، ی از  نهاشدمی ناراحت  در  قبول    تی. 
توقع داشت من بتونم به    شهی بوده و نم  یداشتم که اون تصور اشتباه

به اون    کینزد  ایقابل در سطح مهرات فرمانده    فیحر  هی ا  هی زود  نیا
 . زدی پله برق مشسته شده بودن و راه ز ی تم یلی سالن خ یهاباشم. پله 

 کار! ! سالم خدمت خانم کتک ی ه -

 بستم. برگشتم سمتش.  چشمامو

 ؟ یصدا کرد یجور ن یباز منو ا -

 باال کارت دارم.  ای صدات بزنم؟ حاال ب یچ  یگی خب تو که اسمتو نم -

با   یلی خ  سم مهربون   ی انرژپسر  روزها  یو  به  نسبت  منم  اول    ی بود. 
داشتم. به عالوه   ی و االن هنوز انرژ شدمی کمتر خسته م   یمبارزات فرد 

 داره.  کارمیچ  نمیبب  خواستمی م

 باشه!  -

 و رفت سمت دفترش منم دنبالش رفتم.  دی چرخ

 . شهی ره گرم مکم هوا دا ! کم ا یب -

 نشست.   زشیرو از دستش گرفتم و تشکر کردم. پشت م  مویل شربت

ا  ز یچ  ه ی  خواستمی م  - بهتره  اول  اما فکر کردم  بگم    هارو ن یمهم بهت 
 . ی نیو بش  یاریرو ب  های از اون صندل یکی. بهتره ینیبب
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 سم نشستم.  ک یبرداشتم و نزد ی صندل  هی کنجکاو

 خب؟  -

خاطر گفتن بشم به   خی من توب  دیهستن و شا  ی سر  کم ی   هان ی! انی بب  -
 ! نیمثال  ا ده، یبرات مف یول  هانیا

  وان یها برد. روش نوشته شده بود تئو کااز پرونده   یکیرو سمت    دستش
 نفر بود.   هی یلی که احتماال  اسم و فام

. که از اول جذب شدن  می کنی م  تیخاص ترب   یلیخ  یرو ین  یسر  هیما    -
س  ی برا تعل  شنی م   ییشناسا  اهی گارد  هوش   ا ی  ننیبی م  ژهیو  مات ی و 
  ی تخصص   ی لیهردوش. بعد خ  ایآماده و    یلی خ  کیزی ف  ای دارن    ی ابی کم

  با  یتقر  ییهاپسر با فرمانده  نی. مثال  ام ی کنی روند تکاملشون رو دنبال م
اهم  مبارزه  ستادسطح  خ  کردهی م  تو  من  تراکم    زانیم   یجد  یلیو 

 کردم. بعد از هشت ماه نظارت... .   یهاش رو بررسعضله 

از همون پسرو نشون داد    ی صفحه بعد عکس  ستیزد و حدودا ب  ورق
 با ظاهر کامال متفاوت و بهتر. 

 گفتم:   رتی ح با

 چقدر عوض شده. -
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تو هم کار کنم چون جزو    یرو   یانقدر تخصص   تونمی درسته، من نم  -
 .ی ستی ن هارو ین نیا

 . ستمی که هنوزم خوب ن  فی ح چقدر 

مناسب    هیاصال  تغذ  دمیبگم به رفتارات دقت کردم و د  تونم ی اما م  -
  ر ی تاث تونهی م هی. تغذیو چقدر بخور  یمهمه که چه مواد یلی . خیندار 
 ... . ن یهم  یاون رو کاهش بده. برا ایرو چند برابر کنه  نیتمر

 . رونیب  دی ش کششد و دوتا کتاب نازک از کتابخونه  بلند

 . ان ی به کارت ب دی با ها نیا -

 از محبتش به دلم نشست.  یلبخند

 . یممنونم، لطف کرد یل یخ -

 قابل نداره.  -

باز شدن در سر هر دو نفر ما رو چرخوند. فرمانده بود و من بازم    ی صدا
 سخت شد.  کمی من صورتش   دنی چرا با د دمی نفهم

تا برگه رو نگه  . دستش رو که چند ستادم یتم و من بلند شدم اسم  اومد
 داشته بود سمتم دراز کرد. 

 . ره یشرح نکات حرکات با تصو ن،ی رو هم بب ها نیا -
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 ها رو گرفتم. دو دست برگه  با

 حتما  فرمانده.  -

قشنگ حرکات    یها ر یو با تصو  یجزئ  یل یها انداختم. خ به برگه   ینگاه
رو آموزش داده بود، واقعا  احساس متشکر بودن داشتم. مشغول نگاه  

 بگم.  دی با یچ دونستم ی سم نم شنهادی ها بودم که با پکردن به جزوه 

 م؟ ی با هم شام بخور میبر یای م  نیآدر  گمی م -

 من اشاره کرد.  به

 . شهی منظورم از با هم شامل تو هم م -

. من هنوز  امی بگم باشه م  شدی نه م  ادیم بگم نه خوشم ن  تونستمی م  نه
بخوام با فرمانده و سم   نکهینبودم چه برسه به ا  یمیقدر با سم صم اون 

 برم غذا بخورم. 

 جواب داد:  فرمانده

 من کار دارم.  -

ها  منم گزارش   ،یرو آموزش داد   شونیامروز که ا  ؟یگی چرا دروغ م  -
 .ی هم ندار یاگه یرو دادم و جلسه د

 شد:  یعصبان  کمی فرمانده
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 هست.   یز یچ هی حتما   یعنیکار دارم   گمی م  یوقت -

فرمانده بند    یدفعه سم خودش رو لوس کرد و دستش رو به بازو  هی
 زد.  رونیکرد، من چشمام از حدقه ب 

 . نی انقدر بداخالق نباش آدر گهید ا یب -

آدر  ن؟یآدر فرمانده  اسم  آدر  ن؟ یآدر  نه؟ یپس  به    ن یخندم گرفت. 
از    یکه به نحو   یی پسرا  ا ی  کشنیالعاده م فوق   یها ی که نقاش   ییپسرا

مثل فرمانده که معده آدم رو از    یکی تا    اومدی نم  شتر ی ب  ارنیهنر سر درم 
 کنه؟ ی جا م

 . گهید ایتو هم ب  -

با  - من  تمر  ی حرکات  د یآخه  رو  دادن  فرمانده  فردا هم   ن یکه  تا  کنم، 
 فرصت ندارم. شتر یب

 من تا پس فردا بهش وقت بده.  دی سف یشا یبه حرمت ر نیآدر -

 کج کرد:   کمیها بچه  نیرو ع  سرش

 باشه؟!  -

ش   فرمانده لرز  ینیر یاخم  دلم  تو  د،یکرد.  رفت  چرا    ی اخمام  هم. 
 شد؟  یجورنیا

 . دت ی سف یها شیفقط به خاطر ر -
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 . گه ید ا یخب پس تو هم ب -

 زدم.  یسم رو ناراحت کنم. لبخند  نخواستم

 باشه.  -

خودم غرق بودم و از دست خودم    ی که تو  ی طیدر شرا  د؟ یدلم لرز  چرا
.  خواستی چون ازم نظر م   دادمی سم گوش م  یها به حرف   دیبا  ،یعصبان

رو کش فرمانده  خنده دست  با  اون   دی سم  پشت  من  افتادم.  و  راه  ها 
هم    یاحترامی و ممکن بود ب  ش راه برمشونه به شونه   دمی کش ی خجالت م

 . م یخارج شد نبشه. از سازما 

 ؟ یخدا، تو چرا عقب یوا -

 . ن یینگفتم و سرم رو انداختم پا یز ی کنار خودش. چ  د ی منم کش دست

 : د ی پرس فرمانده

 م؟یری کجا م   -

 داشت.  یاسرزنده  ی لیخ ه ی به هم. کال  روح د ی دستاشو کوب  سم

 قشنگ، مهمون من. یلی خ ی جا هی -

 و تشکر کردم.  دم ی ذوقش خند به



 

 
76

رمان کی رمان مهتاب اندود | مهراز کاربر انجمن   
 

قشنگ   سرشو لبخند  بهم  و  برگردوند  سمتم  موها  یبه    ، یاقهوه   ی زد. 
مهربون. منم مهربون بهش نگاه   یلی و صورت بامزه و خ   یاقهوه   یچشما 
 کردم. 

بنفش روشن شده   یها با چراغ   ها ابون یگوشه خ شده بود، گوشه  شب
  ، ییفضا  یها. سم با آدرس زنمیفسانه قدم ما  یبود، انگار که واقعا  تو

ما رو کالفه کرده بود. چند قدم جلوتر از من    یهردو   یامات و افسانه 
کنه. باالخره انگار که    یی رو شناسا  یبعد  ابونیتا خ  رفت ی و فرمانده م
 کرده باشه بلند گفت:   یکشف مهم 

 آها!  -

 کردم اومدم.   یبرگشتن به ما نگاه کردن. هوف! عجب حماقت همه 

دستشو رو زانوش    هیدفعه    هیسمت ما تا آدرس رو بگه که    برگشت
 گفت:   دهیبر  دهیخنده بر نی. ب دن ی گذاشت و شروع کرد به خند

 شده.  هانی ...غارنشهی شب هاتونافه ی ...قیوا -

  ت یاز شخص   ی شتری ب  ی هابرم چنان بزنمش که با بخش   خواستی م   دلم
 ! مزهی آشنا بشه، ب  هان ی غارنش

م  ناخودآگاه انگار  اونم  و  برگشتم  فرمانده  چه    نهیبب   خواستی سمت 
 شدم، کار منو تکرار کرد.  یشکل
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ر  چند موهاش  از  تو   ختهیتار  و کم   یبود  بود.    یصورتش  قوز کرده 
 تش یاز شخص   یو کالفه بود. بانمک شده بود، بخش  یچشماش حرص

زدم    ی بودم. بهم نگاه کرد، از فکرم لبخند محو  دهیند  وقتچ یکه من ه 
 و چند قدم سمت سم برداشتم. 

 نه؟   ایشد  دایجناب راه بلد! باالخره پ -

گرفته    دار ی تبسم معن  هیرفته بود و جاشو    ادش یکه انگار خندش    سم
 بود، سرشو تکون داد.

 دست سمت راستو نشون داد.  با

 . ابونهی اون خ یتو -

نشو  ی راه رفت که سم  دادو  بعد کل   می ن  هوا می دیرس   یباز ج یگ  یو   ی . 
که سم خودشو کشته   یی داشت. جا  انیجر  یمیبود و باد مال  یمطبوع 

بود که   یابود تا رستوران. مغازه   یغذاخور   شتر ی ب  می بود تا بهش برس
ا  دهی چ  رون ی ب  اش ی تمام صندل معروف بود   ی لیخ  نکهیشده بود و مثل 

عبور    یبرا  کی راه بار  ه یبودن و    دهیچ   یصندل  ابون یچون تمام عرض خ
  م ی کردی به مغازه نگاه م  می که داشت  یمونده بود. از سمت   ی رهگذرها باق

بود.    یی بودن. منظره واقعا  قشنگ و پر سروصدا  دهی صف کش  ها ی مشتر
 ی ها قاط برگشته درخت   نی و به سمت زم  یصورت   یها نور بنفش با برگ 
 بود.  دهی چ یو رسا پ لند خنده مردم ب   یشده بود و صدا 
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رو   هم  صحنه  به  عالقمند  هم  و  غذا به گرسنه  حتما  بودم.  هاشونم  رو 
 همه ذوق کرده بودن.   نکهیخوشمزه است. مثل ا

 . م ینی بش زهای از م یکی ی رو  م یارزششو داشت؟ بر نیدید -

و    میکرد  دای پ  گهید   یهاز ی وسط م   ز ی م  ه یگشتن    قهیدق  هیبعد    ییتا  سه
 . می دورش نشست

 بود توسط سم برداشته شد.   زایهمه م  یکه رو  ییغذا یمنو

احتماال  تمام غذاهاشون خوشمزه باشه، اما من دفعه قبل که اومدم    -
شما    نیخوای خوب بود، م  یلیخوراک شکوفه بنفششون رو خوردم و خ

 . ن یهم همونو سفارش بد

باشه و حرف من    جیرا  ی لیخ   زایچ  نینبود که ممکنه خوردن ا  حواسم
 رتمو به حالت چندش جمع کردم: مشکوک باشه. صو

 م؟ ی گل بخور  -

 تک خنده صدا دار زد:  هیخنده شده بود خوش  یل ی که امروز خ  سم

 ی اقه یاسم سل  هیو آشپزه    هیدستور پختش سر  نکهیاسمشه! مثل ا  نیا  -
 معروفشونه.  یحال غذا  نیروش گذاشته. با ا 

 تکون دادم.  سر 

 . دستت درد نکنه خوام،ی م  نی خب پس منم از هم -
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نفره ما شد و سم که حس م  فرمانده تابع جمع سه  بهش   یزبان یهم 
 تا سفارش بده.   وست یدست داده بود به صفشون پ 

  ی دادم. صدا  هیتک  یبا فرمانده نداشتم. چشمامو بستم و به صندل  یحرف
 ی ! صدا ادیز  یلیبه دلم نشسته بود، خ نجای. ادی چیپیسرم م  یمردم تو

ها. کنترل شده بچه  هیگر  یحت  ایها، قاشق و چنگال، ذوق  خنده خانواده 
 ندارم. خانواده... .  گه یکه من ندارم، د  یز یکردم. چ  تیذهنمو هدا

 خوشت اومده؟  نجایاز ا -

تو  گهید با همون چشما زدمی افکارم پرسه م   یهول نشدم،  بسته    ی. 
 جوابشو دادم. 

 بله، قشنگه!  -

 . طورهن یهم  -

حاشاطر   یصدا به  باز  رفتی م   هیاف  پرده  م  یو  و   شد،ی عوض  من 
خواهرم، من و مادرم، من و پدرم، من و عمو جان، من و...من. فقط  

 من...تنها! 

غذا   زمان و  با کنجکاو گذشت  آوردن،  و    یهارو  نگاه کردم  غذام  به 
هم به    ییبتونم تنها  دیداشت، شا  ی ر ینظی مشغول خوردن شدم. مزه ب

سکوتامی ب  نجایا گاه  ی.  بود  حاکم  شوخ   یکه  سم   ی هایبا  کوتاه 
 . زدمی و منم لبخند م  شکستی م
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 کنم.   یو من خواستم خداحافظ  می که بر  میاز غذا بلند شد  بعد

 . متیاالن شبه، بذار تا خونت برسون  -

 کردم.   ی تنها باشم. خنده آروم خواستی ! دلم منه

 . ادی نم شیپ یمن مبارزم، مشکل -

 اصرار کرد:  سم

 . م یاالن که ما هست  ه،یون موقع ناچارا -

 کرد به فرمانده:   رو

 . رمی من باهاش م ،ی بر یتونی م ی البته اگه بخوا  -

 مکث کرد:  کمی

 ندارم.  یمشکل  -

پر از گل تابستونه رو پشت سر    یها کوچه   ی تشکر کردم. سه نفر  فقط
 . زدی حرف نم ی و کس میذاشتی م

ز  کمی من  نم   ادیفکر کردم.  در  محله   ارمیسر  زندگ  یااما  توش    ی که 
آدما  کنمی م مال  اتاق کوچ  ر یفق   یکم   ایمتوسط    ی احتماال    ی کی بود. 

که خود سازمان    یبا پول  م یآزمون، زندگ  یداشتم و از بعد قبول شدن تو 
.  گذشتی سخت نم  یل ینداشتم و خ  یادی منم خرج ز  شد، یسر م  دادی م
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رومیشد  موارد کوچه خون  روبه  ا  ی.  تکون    یسر  و  ستادمیساختمون 
 . ری خشبتون به  ن،یدی دادم: زحمت کش 

 در رو کردم. سمت

 . هیاسمت چ میدی آخر نفهم  سا،یواسا یوا -

نداشتن،    یو بهش دسترس  دمیدیبود که قبال  آموزش م   ییجا  پروندم
 بود؟  یچاره چ  یدوست نداشتم حداقل به سم دروغ بگم ول

 . ی آب لوفر ین  لهی آسا، از قب-

 ! ی آب لوفر ی ن  لهیقب

 شه؟ ی م یچ شی چه جالب، معن  -

 ی عوض کرده بودم و هرچ  یمن بود، اسممو قبال با لجباز  یاسم واقع   آسا
 بودم. ومدهی غر زده بودن، کوتاه ن ه یبق

 مثل!  یعنینداره و پسونده،   یمعن یینداره، به تنها یمعن -

من برگشتم به    ت یبه نشون تعجب از خودش درآورد و درنها  ییصدا
بهم    ز یچشده بود و همه   له ی ند وقت خونم مثل طوچ   نیا  ی اتاقم. تو

گرفتم اول اتاقم رو مرتب کنم و    می تصم  یبود. خسته بودم ول  ختهیر
 بعد بخوابم. 

 *** 
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 . یخسته نباش -

 سر خم کردم:  یکم

 متشکرم.  -

 . نیسالن تمر یاز افراد سازمان شتاب زده اومد تو  ی کیدفعه  هی

 . نیاریب  فیتشر دیاومده. با شیپ یکار اضطرار   ه یفرمانده!  -

 نگران شد و با اون مرد رفت.  یکم

نداره، نه    یل یدل  دم یاشتباه نباشه اگه بگم نگران شدم، اما بعد د  دیشا
نه حت  هرحال احساس  نداره. به  ینگران   یمن. جا   یا یدن   یکشور منه 

 جمع کردم که برم.  لمو ی. وساشدی تعلق هرچند کمم، باعث دلشوره م 

 ! د یببخش  -

 له؟ ب -

 کارمند جوون بود.   هی

 . دیا ی هم لطفا ب شما  -

 من؟  -

 تکون داد. شونه باال انداختم و دنبالش راه افتادم. سرشو
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مطمئن نبودم داره   نکهیو من با ا می چند طبقه باالتر رفت  دیبا ترد  کمکم 
طبقه   یحرف  کنهی م   کار یچ رتبه  یهانزدم.  افراد  مال  بود باالتر  . دار 
جلو به  ا  هی   یهرحال  عقب   می ستادیدر  باز کرد، خودش  برام  درو  تر  و 
  توجهگرد نشسته بودن،   ز ی که دور م   ی . سرمو باال ُاُوردم و افرادسادیوا

سع کردن.  جلب  مرد  یمنو  کنم.  رفتار  احترام  با  ر  یکردم    ش ی با 
 سرشو چرخوند سمتم.  یخاکستر

 . می رو اطالع بد ی تا موضوع  میشما رو احضار کرد نیا یا ما امروز بر  -

 . اومدی راحت به نظر نم  ادیبه فرمانده انداختم، ز ینگاه م ین

موفق    ی هااز فرمانده   یک یارزش گرفتن وقت    م ین یبب  میخوای بهتر بگم، م   -
 نه.   ای دی چندماه داشت نیما رو در ا

 شدم.  مضطرب

م  نیآدر  - تو  آموزش  داشت،  بزرگ  تونهی اصرار  حاال    یکمک  باشه، 
 نه.  ا یحق با اون بوده   میبفهم  میخوای م

ق دمید اما  فرمانده دستشو مشت کرد  و   افشیکه  همچنان خونسرد 
با  ال یخی ب م  دی بود.  من  جرئت    گفتن،ی به  کنم.  آماده  خودمو  تا 
رو بزنن. سرم رو انداختم    دمی کال  ق  دم یترسی بزنم، م  یحرف   کردمی نم
 . نییپا

 . می نیبب شونی مبارزه شما رو با ا دیحاال با -
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داشت. آب دهنمو    یاده ی ورز  کل ی پسر بلند شد که ه  هی دنبال حرفش    به
قورت دادم. سرم رو کامل چرخوندم سمت فرمانده و اون متوجه شد. 

  سهتر ی روش رو برگردوند. حتما م  تر ی بهم انداخت و عصبان   ینگاه م ین
بغض کردم، از ترس بود!    کمیداشتم.    یر یآبروشو ببرم، اما من چه تقص

نبا   کردمی م  یسع   کهی درحال بلند شدم.  ببازم،    دیدستام نلرزه  خودمو 
  ی طرف گوشه خالرو دور زد و اون   ز ی. پسر م دمی کش   ق ی چندتا نفس عم

 . ستادیاتاق ا

 بود دوباره گفت:  هیمرد که انگار ارشد بق  همون

 . می فکر کن ما استاد ناظر هست م، ی فنون اشراف دار ن یما همه به ا -

به فرمانده نگاه نکردم، دلم ازش گرفته    گهی. دسادم یروش وابهرو   منم
ادا بهم  کرد  یبود.  همه   میاحترام  شروع  ز یچو  شد،  که    ی شروع 

سر  زویچهمه   تونستی م قدم  چند  هم کنه. گارد گرفت.    با   عیتموم 
که   ی. حماقتمی مانور نداشت  ی فضا  ی لی همون حالت به سمتم اومد. خ

بود که با دندون از داخل لبم رو گاز گرفتم تا    نیا  مناخوداگاه انجام داد
 استرسم کم بشه. 

. زمان گذشت. بهتر از  می دیو چرخ   م یدی . چرخاومد ینمدر   یاز کس  صدا
لحظه    هی نو کرده بود.  اون نبودم اما کمترم نبودم. البته احتماال  مراعات م

لبم فرو    یفکم نشست. دندونم تو  یرو   یغفلت کردم و مشت خوشگل
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کرد. صورتم از درد فک و لبم جمع شد. تا به    یزیرفت و دهنم خونر
 م نه یسچپم گذاشت و با دست تخت قفسه   ی ام پاشو پشت پای خودم ب

 یارحرفه یکه کامال  غ   ی زد. مثل کنه به لباسش چنگ زدم. کار مزخرف
بودم فن خودشو    یلحظه خشکش زد، منم که عصبان   هی  چاره یبود. ب

 اومد ی که داشت رو لبم م  ی . لبخندنی روش اجرا کردم و انداختمش زم
شده بود انگار موضوع حساس شده   یجد  کمیپسره    افه ی رفت. ق  نی از ب

من زد. تعادلم    یه محکم پاشو صاف کرد و به ساق پا لحظ   هیباشه. تو  
  ن یروش. انگار که ناخودآگاه ا  افتادمی م  بتمینابود شد. داشتم با اون ه 
  ی ک یصورتش گرفت و با اون    ی دستشو جلو  ه یکارو انجام داده باشه  

لحظه کوتاه اتفاق افتاد.   هی  یبده ول  ی. بهتر بود جاخالرتمیخواست بگ
زدن    ادی فر  یدفعه دهنم برا  هیعدم و از دردش  دستش صاف خورد به م

  راهن یپ  ی قورتش بدم رو  شدی که چندشم م  ی داد، خون   یباز شد. به جا 
به حالت  ختیر  فیحر و دستم  پرت شدم کنارش  به خاطر دستش   .
که سرم   نهفرمانده بلند شد. اال  یعصب  یخم شد. منگ شدم. صدا  یبد

 داد بزنه. 

تو   - معده   یمن که  خون گزارش گفتم  ا  یزیرش  چرا    ی نجوریکرده، 
 االن دوباره خون باال آورد.  د؟ یضربه زد

. دهنم هنوز دمیدی رو تار م  ز یچسرم، همه   یندادن. اومد باال   جوابشو
 داشت.  یزیرخون 
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 ؟ یبلند بش  یتونی م -

  ستادم، ی جام ا  یتعلل بلند شدم و قوز کرده تو  یتکون دادم. با کم   سرمو
م بلند شد و رفت سرجاش نشست. منتظر سرزنش شدن، بودم  اون پسر 

دردم رو کم    نیداشت مواجه شدم. ا  نیکه برق تحس   ییهابا نگاه   یول
 کرد. فرمانده آرنجمو گرفت: 

 سم.  شی پ م یبر دی با ا یب -

 جواب دادم: اومدی که از ته چاه م  ییصدا با

 . ست ی ن  یازین -

کم خوشحال بشم.    هی  شدی صداش نگران بود باعث م   نکه یا  ومد،ین   کوتاه
ا مغزم    ن یا  ی برا  نکهیاز  فکر کنم  اخم کردم.  شدم،  موضوع خوشحال 

 تکون خورده بود. 

 باز کرد:  درو

 پزشک و... .  شیفورا  بره پ دی با  دیببخش  -

 اون مرد حرفشو قطع کرد:  یصدا

 . می خودمونو گرفت م یبه هرحال ما تصم -

 . دی کش  رون ی نو بلب گفت و م ر یز  یزیچ
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 نداره.  یم ربط من حالم خوبه فرمانده، دهنم خون افتاده، به معده  -

 : دی به گردنش کش یسمتم و دست برگشت

 . شدی چ  جهی نت نمیخب پس برو دهنتو بشور، منم بب  -

 با اجازه.  -

 حال زار خودم رو تا سم کشوندم، مظلوم نگاش کردم. نگران شد:  با

 شده آسا؟  یچ -

 دراز بکشم؟  کمیاتاقت   ی برم تو شهی م -

 حاللت خوبه؟  -

 گفتم:   کالفه

 آره! اجازه هست.  -

 باز کرد:  درو

 دراز بکش. کمیبرو  -

 ممنون.  -

سم    مار یتخت ب   یاتاق، دهنم رو شستم و بعد رو   یبهداشتش یسرو  یتو
تازه کنم و برم، بدبخت رو از اتاق خودش    ینفس   هی  دی. بادم یدراز کش 

 کردم.   رونیب
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مبل نشسته بود   ی . سم رورونیکه باال اومد بلند شدم و اومدم ب  نفسم
 بشر.  ن یکال شکمو بود ا  خورد،ی م ی زی چ هیو داشت 

 نگام کرد:  یمهربون  با

 ؟ ی دبهتر ش -

 خداحافظ.  رم،یم  گهیآره! ممنونم، من د -

 ! یخسته نباش -

 *** 

 شیپ  لشی مطابق م  ز ی چ  چی . هدی کش  رون ی را ب  اشیکالفه صندل  ن یآدر
. امروز هم که  گذشتی تکرار م  انیها، روزگارش از م روز   نینرفته بود. ا

ندارد.    تیمامور  ینتوانسته بود شورا را قانع کند که آسا هنوز آمادگ
  ی داشت تا همه جهان را رها کند و کم   از ی ها قرار نبود عوض بشوند، نآن 
 تنها.  یتنها  یسر کند. تنها یینهات

آهنگ سکوت طبقه را   نیبا ا  یچه کس   دانستیپا آمد، حاال او م  یصدا
بلند کرد و صاف    ز ی م  یمتاسف شد و سرش را از رو  ر شت ی . بزندی کنار م 

 نشست. با چرخش در او آمد. 

 سالم فرمانده.  -

 . نی و بش  ایسالم، ب  -
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او هم در    نمود،یآمد و نشست. به او نگاه کرد، او هم خسته م   شیپ
اس بر  یبود؟ صدا  ر ی گرداب زمان  را  قرمز    ی. صورتش کمد یاو فکرش 

 . کندی نگاه م  رهیشده بود، متوجه شد که دارد خ

 شده؟  یزیچ -

 چرخاند:  سر 

 . تی مامور ی ای ب دی آره، متاسفانه با-

 تکرار کرد:  یزدگشگفت  با

 ت؟ یمامور -

 . می کن  شی عمل م یرو گرفتن و فردا، ما مجبور می تصم نیاونا ا روز،ید -

م   طور همان  آدر  کرد، ینگاه  س   یالحظه   نی قلب  باالخره دی لرز  نه یدر   .
سرش را عقب برد و چشمانش را محکم بست. انگار او عادت داشته  

نگاه م باز  حاال  انگار...انگار کم   کرد،یباشد.  عوض    یحالت چشمانش 
 شده باشد. 

 بردارم؟  دی با یانجام بدم؟چ  دیبا  یباشه. چه کار  -

 تر بود. دفعه سخت  نی. اروند ی که به مسافرت م  انگار 
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و شوهر  می وانمود کن   دیبا  - اومدن    هی  م، ی زن  و شوهر جوون که  زن 
برا   م یسرشناس و پولدار  ار ی بگردن. اونجا ما بس چند    دیشا  نی هم  یو 

 . م یبر  یمهمون

  یها تکان داد و به کفش   یحرف بزند سر  آمدی خوشش نم  گر ی که د  انگار 
 شد. رهی خ اهشیس

 ! اتی جزئ -

سمت   پرونده به  هدا  را  فقط   تیاو  شد.  بلند  و  برداشت  را  آن  کرد. 
 : د یپرس

 برم؟   تونمی امروز، م یبرا -

 بله!  -

  ن یهم نکرد. رفت و آدر  ی پا گذاشت و خداحافظ  ر یادب را هم ز   یحت
کننده و  بله! ناراحت   رود،ی هوا راه م  یکه مثل افراد سرخوش رو   دید

که    دانست ی چرا انقدر ناراحت شد؟ او نم  دانستی خطرناک بود، اما نم
  ی کند، به آن دسترس   دا یقاتل را پ   تواندی چه کند، نم   د یبا  داندی آسا نم

 از زنده ماندن مطمئن باشد. تواندی نم  یو حاال حت ردندا

 نگفت... .   چی مرا ه ز ی ن کسچ ی ه  دمی نپرس من
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که از زمان جا نمونم، تند    نیا  یگذشت که، برا  عیانقدر سر  ز ی چ  همه 
  ی کردم همه اطالعات الزم رو حفظ کنم، جلو  یتمام کارامو کردم، سع

رو مرور کردم.    یو البته، نکات رزم   کنم ی چقدر خوب تظاهر م   نمیبب  نهیآ 
  ی اون جا   ینشستم. تو  نی زم  یتموم که شد، روز تموم شده بود. رو

ب   هام ه یگر  استم خو  ک، یکوچ  بعد محکم  و  و  بکنم    چ ی ه   دم یاشم، درو 
خنده  یاشک زندگندارم.  دست  از  نامه   م یم  نبود    یاگرفت.  معلوم  که 
  یی عمو فرستادم تا نگران نشه، تا جا  ینه رو برا  ایهم داشته باشه    یبعد

 که ممکنه! 

 کردم و افتادم دنبال خواب.  ک یتار اتاقو

  تونستم ی چشم بسته هم م  گهیپا شدم و به ستاد رفتم. د  د،یهم رس   فردا
. متوجه شدم دارم  کردنی خستم نم  اد یز  گه ی ها دم اتاق فرمانده. پله بر 

مواد    یهوا بو   شه،ی . مثل همکنمینگاه م   ی با چشم خداحافظ  ز یچبا همه 
عرض ادب به فرمانده کردم و بهش    هی. اول  دادی م  زکنندهیعطردار تم

بود،    دهی تا رسم خوابکه پشتش هزار   یررسمیکردم، باالخره لباس غ  گاهن
و   اهیرنگ، شلوار س  د یکوتاه سف   ن یلباس آست  هیتنش نشسته بود؛  یتو

س  صورتاهیکفش  من  عوض  در  چون    دهیپوش  ی .  خجالت    کمیبودم، 
آست  دمی کشی م به    نشیلباسم  موهامم  نبود.  کوتاه  اون  اندازه  به 

مم  نیتری معمول صورت  کنحالت  بودم، کفش  شلوار    با  یجمع کرده 
نه.    ایرو بلدم    ز یچهمه    نهیکه بب   دی . کال  داغون. چندتا سوال پرس د یسف
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اتاق    یاز اتاق رفت. منم دنبالش رفتم، جلو   رون یکه راحت شد ب   الش یخ
 . در زدم. م یستادیسم وا

 زد:  غر 

 برم در باز کنم.  دی تو، باز من با دی ایبابا! خونه خودتونه ب  -

  هو یاز تاسف تکون داد و داخل رفت.    یکال خوشه. فرمانده سر   مغزش 
 سم بلند شد. 

 سمتش رفت، گفت:  فرمانده

 . میریم  می خب! ما دار -

م  ی چجور  دونمی نم   من بغل  همو  ا  کنن، ی مردونه  اونا  کارو   ن یاما 
 شدم. بغلش کردم:  کیکردن. مکث کردم. سمتش رفتم و بهش نزد

 ی دوست خوب  یلیاول تا آخرش. تو خ ممنون. از    ز یچسم، بابت همه   -
 . یبود

پ  دستاشو اونم د  د،یچی دورم  بودم.  شاد و    گهیناخودآگاه بغض کرده 
 شنگول نبود. 

ها و جان به  از رشادت  شتر ی ب  ی برگرد  دیبا  ، یری که بم  یر ی! نموونه ید  -
 من.   رهنی. االنم آب دماغتو نمال به پی من بگ یها ی کف

 و ازش جدا شدم:  دمیخند
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 . کنمی نم  هیمن گر -

  م ی کرد  یبرگشتم و دست تکون دادم. از هم خداحافظ  م،ی طرف در رفت  به
  رفتم ی کنار فرمانده راه م  ابونی خ  یدر بدرقمون کرد. تو   یو اون تا جلو 

  نه یخونه به دوش  بودن، ا  یم رو دوست نداشتم. خوبکوله   ینیو سنگ
کوله    یداشتم تو   ی هرچ  شبی من دراحته. مثال    ار ی گرفتن بس  م یکه تصم 

 ! دوارمی بود، البته ام  یبه اندازه کاف ز، یچو همه   ختمیر

رفت    کمیبخره.    ی ز یچ  خوادی م   دیکج کرد. شا  یابه سمت مغازه   راهشو
 . ستادمیجا او متوجه شد من همون 

 ؟ یسادیچرا وا -

 تعجب گفتم:  با

 . خوامی نم یزی من چ -

 اخالق بود. نگاهشو چرخوند. بد  کمی

 . م یچمدون بخر می بر دی! باا یب -

 که رفتم ادامه داد:   کنارش

 کنن؟ ی تا کوله سفر م زوج جوون با دو   هی   م،ی زوج جوون  هیمثال ما    ن یبب  -

 نشه؟  چرا
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 کنن؟ ی تا چمدون سفر مبا دو  -

 ! کنن یچمدون سفر م  هی گرفت: با   خندش

 زد:  غیذهنم ج  یتو یکی

 ؟ یچ -

با    هیو    می رفت غول  اندازه  ز  هیچمدون  بعد  م یانتخاب کرد  پیعالمه   .
لباسا رو در   ه یکجا بذاره و بق   شویشخص  ل یکس وساهر   میمشخص کرد

فرمانده مثال نامحسوس    دنشونی. بعد چم یکمال تأسف کنار هم گذاشت 
  ی بذارم. منم از هولم تندتند همه رو تو  لمویوسا  هیور رفت تا من بقاون 

م رو تا حد ممکن کوچولو تا کردم و و کوله   ختم یر  چمدوناون بخش  
دفعه حواسش پرت بشه    هیراحت نشد، اگه    المیتوش چپوندم. بازم خ
  ی ل ی خ  ی پیسرز  هیبرم رو نگاه کردم،    و   دور   کمی  ؟یمال منو باز کنه چ
و صورت  فروخشکل هشت   رنگ،یخوشگل  م پا  ز  شد،ی ته    پی اونم سر 

فرمانده   شدم.  بلند  و  وصل کردم  به    کمیخودم  نگاهش  اومد.  بعد 
خورد. منم کامال  نامحسوس سمت    ن ی افتاد و گوشه چشماش چ  ی پیزسر 

مأمور از  رفتم.  نم  تیصندوق  همون اد یخوشم  تصم.  با    می جا  گرفتم 
خجالتم مبارزه کنم، چون واقعا  حوصله نداشتم همش خجالت بکشم.  

  ی هانه یجزو هز  دی رو با  نایهم با چمدون اومد و حساب کرد. ا  فرمانده 
و   می گرفت   دیالعاده جدبا شکل فوق   نی ماش   هی!  ارنا یبه حساب ب  تیمامور
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افتاد راه  بندر  ماشم یسمت  شکل  و  سر  به  حواسم  شد،    ن ی.  پرت 
ش پنجره ماش  شهیهاش  انگار  و  باشه،    نی نداشت  ادغام شده  موتور  با 

چون    ، خط فقر باشه  ر یو هوشم ز  یگر یدو رو داشت. فکر کنم بازشکل هر 
ماش زده  ذوق  م  نویچنان  م  یهرک   کردمی نگاه  تعجب  .  کنه ی باشه 

شپش  می دیرس احواالت  تمام  با  من  تو  یو  رو    ه یبود، کرا  بمیج  ی که 
. سوار  که منو انتخاب کردن، دادم  یی به ارشدا  یحساب کردم و فحش

سف  ی کشت  هی بدنه  چوب  ی. کشتم یشد  دی با  بود!    ی کفش  طبقه  دو  و 
که بعدا اگه    می اتاق گرفت  هیو    میداد  دارکمونو. م گه ی بود د  یمسافربر 

کم کفرم داشت  نباشه. کم   یرو هم چک کنن مشکل  زا یچ   نیخواستن ا
م  هم اومدی باال  م  ی وقت   شهی.  اتصال  شد،ی گرمم  و    کردی م  یمغزم 

با دست خودمو    ده،یفای ب   یجور نی . هم شدی ارتباطش با بدنم قطع م
داشتم. فرمانده بعد صحبت با مسئول    ی عبوس  یل یخ  افه یو ق   زدمی باد م 
لحظه کپ کرد. بعد    هی  مافه یق   دنیبزنه که با د  یبرگشت حرف  ،یکشت

 آروم گفت: 

 . زم ی...عزم یبر ا یب -

دنبالش راه   ال ی خیبود، ب   گرمم   ی لیچون خ  ی من کپ کرده بودم، ول  حاال
تا تخت  بزرگ، دو   یل یاتاق خ   هی.  گه یافتادم، از االن تو نقشش فرو رفته د

  یبرا   کی کوچ   یراهرو  هیهم داشت و سمت راست کنار در    یروبهرو 
تا  و البته دو   یاقهوه  ی وارایش داشت، با دو حموم شاهانه   ییشودست
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گوشه ول کرد    هیبود. فرمانده چمدونو    یمزخرف   ی. در کل جاگهید  اقات
رو روشن    کننده دستگاه خنک   یاز تختا نشست. منم فور  یکی   یو رو

 بکشم.  قی تا نفس عمتا چند  ستادمیکردم و جلوش وا 

کردم    یو خوابش برد. منم سع   دی بود دراز کش  خسته   ی لی انگار خ  فرمانده
تختم    یفه رو. کالتونستمی بخوابم اما چون خوابم بهم خورده بود نم

فوت کردم. کم  نفسمو  و  خورش نشستم  م  دیکم  غروب  .  کردی داشت 
  دم ی سمت در رفتم و از اتاق خارج شدم. رس  واشی.  د یبه ذهنم رس   یفکر

ب یبه عرشه کشت بود، خورش  ی رینظی . منظره  گداخته    دی درست شده 
بودن که افسون    ده ی چیرنگ بود و اطرافش ابر و رنگ چنان به هم پ

 . کردمی نگاه م د یبه خورش  ار یاختی . ب یشدی م

روشن    یکنینگاه م  دیبه خورش   یوقت   یکه حت  اههیچشمات انقدر س   -
 . شهی نم

حرفش خوشم اومده    نیکنارم انداختم. از ا  نیریبه پسر خودش  ینگاه
اما م . ناخودآگاه بهش  ستی ن  شیب  یای بند  یخال  نیا  دونستمی بود 

 ز شد. با  ینگاه کردم که ل..*باش به لبخند مهربون

 : د یپرس

 ه؟ ی اسمت چ -

 چرخوندم.   ایسمت در سرمو
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 نافرجام موند.  یبود، ول یتالش خوب  -

 شد:  کینزد کمی

 باهات آشنا بشم.  شتر یمن دوست دارم ب -

من بود اما سنش از    د ید  نیبچه بود، ا  یلی دوباره نگاه کردم. خ  بهش
  ر ی پ   یحت  ای بزرگ    یل یمن خودم رو خ   دمی فهم  ار ی اختی من کمتر نبود. ب

 برداشت شد. یاگه ی طور د ش ی. لبخند زدم. معننمیبی م

 تکرار کرد.  سوالشو

 بهش جواب بدم که حرف تو دهنم موند.  اومدم

 د؟ ی به دونستن اسم همسر من دار یاز ی شما چه ن -

و قلبم غوغا کرد. اون پسرم که از اول   دم یترس   لیدلیب   ی لیلحظه خ   هی
که    دونستهی و گفت »نمکرد    ی عذرخواه  ستی ن  یمعلوم بود آدم بد 

  ی د ی جد  ت یمن ازدواج کردم«. فرمانده که قصد داشت هر دفعه شخص
نما به  تقر  شی از خودش  من    با  یبذاره سرشو  و کنار  داد  تکون  مغرور 

نشون ندادم چون   یواکنش  چی رفت، من ه  پسره  یوقت   ی. حتسادیوا
 بود. فکر کنم از رو رفت و کالفه گفت:  یبرزخ  یلی خ افشیق

 نجا؟ یا یاومد  یخبر بد نکهی آسا، چرا بدون ا -
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صدا  یطور ن یبار اول ا ی اسمم رو داره برا کردمی که دقت م  طور ن ی هم
 گفتم:   زنه،ی م

 نداشتم... .  یمنم کار  د،یبود دهی شما خواب -

 برات افتاده.   یاتفاق ا ی می فکر کردم لو رفت دمیترس شه،ینم  لیدل -

جا رو  و فرمانده هم همون   رفت یداشت رو به محو شدن م   دی خورش
 . کردی نگاه م

 م؟ یانقدر تحت نظر یعنی -

 دلگرم کننده گفت:  یو کم  اطیاحتبا 

 . می جاسوس داشته باش دی شا دونهی چه م یاحتمالش کمه، اما کس  -

 : دمیخند

 کمتره.   ز یچاتفاقا  احتمال وجود نداشتن جاسوس از همه  -

 چپ نگاهم کرد و بعد سرشو با تأسف و لبخند تکون داد. چپ  کمی

مداوم درست مثل    ی آروم ول  م، یشدی م  کتر یکم بهم نزداون به بعد کم   از 
 ... . کردی شب که آروم داشت چترش رو پهن م

  ی تو  کنمی فکر م  شه ی همچون    اد یخوشم نم  یی ایدر  یها از سفر   ادی ز  من
م غرق  م  شمی طوفان  کوتاهرم یمی و  زمان  گذشت  با  دور    ی .  از 
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و متحرک به اضافه    اهی س  یها از آدما مشخص شد. نقطه   ییهانشونه 
 که خوب مشخص نبود.   یااسکله 

 ها رو نشون دادم و گفتم: تعجب، اون  با

 اونجاست؟  -

 شون یی ای د، مرز درکم بو   یل یخ   یتا امپراتورتکون داد. پس مرز دو   سر 
 البته. 

 : دم یبرام به وجود اومده بودو پرس شیوقت پ یل یکه خ   یسوال

  یآب افزار تو   هی  ی عنیبه چهار عنصر اشاره دارن؟    های چرا امپراتور  -
 کنه؟ ی نم  یخاک زندگ یامپراتور 

 م، ی متفاوت از هم داشت  یو اجداد   کردنی م   یزندگ  یا   لهیاجداد ما قب  -
شده، اما گفته    یقاط   یپرداز  هیما با افسانه و نظر  یم یقد  ی لی خ  خیتار
کنترل    یی چند نفر از ملت آب توانا  ی طوالن  نیکه با تمرکز و تمر  شهی م

موفق    یکم  ی کردن. آدما  ی ری ادگیشروع به    اقیکردن و با اشت  دا یآبو پ
 بعد از گذشت چند  یکنن و به نوع  دا ی دست پ  ییتوانا  نیبه ا  شدنی م

از ذات    ی پنهان ما رفت و بخش  ر یاز خودآگاه به ضم   ییتوانا  ن یقرن ا
داشتند موفق   یالعاده او فوق   ی که ذهن قو  یی شد. در گذشته فقط کسا

  ی ذات  ز یبه چ   نکهیاالنم با وجود ا   ارنی رو به دست ب  ییتوانا  ن یا  شدنی م
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  ی ل یخ   طیشرا  یمگه توبه تمرکز و ذهن آماده داره،    از ی شده بازم ن  لیتبد
 به انتظارش بود.  شهی خاص که نم

 : دی سخاوت خند با

 . ست ی اصال  کارت خوب ناصال   -

 : دم یو متعجب پرس ناراحت

 ؟ یچ یتو -

 کردن.   یرو باز یخود  هی...نقش یتو -

فکر کنم منظورش   خواستم ی . م کردمی گلوم حس م  یقلبم رو تو   ضربان 
 طعنه داشت.  یلی جمله...خ  یهست اما لحنش موقع ادا یاگه ید ز یچ

 : دیلرزی به خودم، م یز یآمن یبه طرز توه  صدام

 ه؟ یم...منظورتون چ  -

مستق   نیا ول  می دفعه  نگاه کرد  ش   یبهم    ج یداشت، گ  طنتیچشماش 
 شدم. 

پرس  یسوال  - ها  مدرسه   یتو  خ یتار  یی ابتدا  یهاکتاب   ی ...تو ی دی که 
 . شنی م سیتدر
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پس    دونهی م   زویهمه چ   دی فهم  شدی تو دستم مشت کردم. م  شلوارمو
که سرمو    امی . لعنت به من و خنگ بازدمی کش   ینداره. آه   دهی تالش فا

 به باد داد. 

 ن؟ ی دیفهم  یاز ک   -

 که قرار شد آموزشت بدم.   ی از روز -

ُبهت بهش نگاه کردم، دروغم رو شده بود و هم شرمنده بودم و هم    با
 . دهیترس

 داد:  ادامه

کمتر به چشم   طونه ی متواضع و ش یل یچون خ  ی نابغه است ول ه یسم؛  -
کارآموزها نشون    ی بدن  ی پرونده از بررس  ه ی. اون روز که سم بهت  اد یم

 ادته؟یداد 

 کردم.  د ییتا  ر یطرفم برگشت. سر به ز به

وقتاون    - شده،  انجام  هم  تو  مورد  معده   یشد  هوشیب   یدر  ت و 
چ  یزیرخون  متوجه  سم  بق   شهی م  ییزای کرد.  وجودشون    هی که  از 

  ا ی  هنی. لحن حرف زدنت، ظاهرت و رفتارات همه و همه شباطالعن ی ب
و سم ازت نمونه خون    یشد  هوشیب   نکه یبعد از ا  یبدنت ول  ی اعضا  یحت

تو شد، البته...همش    ف  یظر  یلیت ختفاو  اب  یگرفت متوجه ساختار سلول
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اون    ی. رومیاگانه ی باهاش ب  یکه ما به کل  ی سلول داشت  ینبود نوع  نیا
 سلول مطالعه کرد.

 . دیخند

ذوق   - خوش واقعا   خودشو  و  بود  مزده  نهادونست ی شانس  در    تی. 
فرا  دیفهم شب   یکل   یهاند یکه  احتماال   جزئ  هه،یبدنمون  طرز کار    ی اما 

 .ی تداخل هیبدنت تفاوت داره...و تو...

 زور گفتم:  به

 تداخل؟  -

اومده    یکس   یمواز  یا یدن   هیاومده، از    شینادر مثل تو قبال  پ  یها مورد   -
ها  مورد، سال   نیتداخل، آخر   می گی. ما بهش م یاشکال فن  هیمثل    نجا،یا
 اومد.  ش یامپراتور آب پ یبرا شیپ

 . رهیفرو م  ییکه داره تو قالب بازجو  نمیبب تونستمی حبس شد. م نفسم

 ی کار مشکوک  ای  یجاسوس   یبرا   یاقدام  چی اما ه  مت،ی گرفت   رنظر ی ما ز  -
 . م ی رو بفهم لشی دل ییدوتا می خواستی من و سم م  نی هم   یبرا ؛ینکرد 

 آورد:  نیی چشمام زل زد و صداشو پا به

 ؟ یینجایچرا ا -
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نم  یی هالطف   ادی بود  بهم کرده  بزنم. رو    یشرمندگ  ذاشتی که  کنار 
  ف یتعر  زو یچ. همه دمی کشی هام خجالت ماز دروغ   ینداشتم ول  ی ریتقص

 شد:   نیاش غمگ زده بود، بعد چهرهکردم. حاال اون شگفت 

 ت متاسفم. بابت خانواده  -

 کردم:   اضافه 

اسناد محرمانه    یکه تجسس تو   دونستم ی و...و م  تونستم،ی من اگه م  -
 . ومدهی ن ش یاما فرصتش پ کردمی کارو م  ن یا کنه، ی کمک م

 : دیخند

 ! یحداقل صداقت دار -

 زده و ساکت شد.  یچه حرف دیبعد فهم  اما

وجود اومد،    به   ییبایز  ار یاسکله روشن شد و منظره بس   ی هاچراغ   کم کم 
تا چمدونمون رو    می . باالخره رفتشدی م  تر ک یو نزد  کی ما هم نزد  یکشت

دن و اجازه دادن ما وارد  کر   ی . چندتا مامور مشخصات مارو بررسمیاریب
  ه ک  ییهاشلوغ بود و اطراف اسکله پر بود از مغازه  یل ی جا خ. همه می بش

  ه ی من بهشون شب   یا یگذشته دن   دیبود. شا   دیداشتن. برام جد  یخوراک 
 باشه. 

 ؟ یاومد  نجایتا حاال ا م، ی بش تیمامور الی خیامشبو ب  ا یب -
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 . ه یرازم چ   دونهینگاهش کردم، خوبه م  یجورن ی هم

 شد انگار:  دستپاچه

 حواسم نبود.  -

  ی تو   کمی  م یبر  ا یب   اده، یز  نجا یمزه اخوش   ی من چندبار اومدم، غذاها  -
 . می چمدون رو گذاشت م،ی رفت   نکهیالبته بعد از ا م،یشهر بچرخ 

تا به خونمون    می گرفت  نیرفته بود. ماش نبود منم حوصلم سر   یفکر   بد
  ی ل یخی لیبود، به ظاهر ما در نقش افراد خ  ی. خونه کامال  اشرافمی برس

حال  پارادوکس کامل بود. به هر   هی  ن یحداقل در مورد من ا  م،یپولدار بود
انگار  انه فرمانده  به  خونه  ع  یخوشگل   نیانگار  رو  چمدون    ن یهست، 

بهش کردم و چمدون رو    ی شلخته وسط سالن هل داد. نگاه  یها ه بچ
  ه یبه بازار و فرمانده    م یگذاشتم تا انقدر شلخته نباشه. برگشت   وار یکنار د

کامل پر    ز ی م  یعالمه غذا گرفت و رو  ه یگل کرد.    تشی دفعه رگ مهربان
 شد.  ها ی از انواع خوراک 

 : گفتم 

 . شدی مرگ ماگه بود ذوق  ،یسم خال یجا -

 کرد:   ی نیریش خنده

 . میری بارم با سم م هی  می برگشت یوقت -



 

 
105

رمان کی رمان مهتاب اندود | مهراز کاربر انجمن   
 

از تمام   ی بیکردم و شروع به خوردن کردم.  به طور تقر  یاجانانه  تشکر 
غذا  خاون  م   ی لی ها  حد    شیب   یآبرودار   ی برا  یول  اومدی خوشم  از 

برداشتم. در همون    یکدوم سر سوزن از هر   یواقع   یها نخوردم. مثل خانم 
بودم ول  هیحال     ه ی دلم داشتم خون گر  یتو   یلبخند مسخره هم زده 

 بردارم.  شتر ی ب  تونمی مکه ن   کردمی م

 انداخت:  ی نگاه

 ن؟ یهمش هم  -

مسئله سختو   هی  خوادی ژست گرفت که انگار م   یخم شد، طور   ز یم   یرو
 کنه.   حیتشر

 . می سخت هست  یل یخ  تیمأمور  هی! من و تو در حال انجام ن یبب -

م   هی به  غ  ز ی دور  بود.  ذا و  هم سخت  واقعا   نگاه کردم.  فرمانده  و  ها 
 خودشم خندش گرفت. 

 پس تعارف رو بذار کنار.  م، یخوب غذا بخور  دیبا نیهم   یبرا -

با خودم کردم،    یکه موقع ورود به کشت   ی عهد  ادی  یبگم نه، ول  خواستم 
هستم! اصال  مهم    شکمو   یل یکه فکر کنه خ   نهیافتادم. ولش کن تهش ا

 . ستین

 باشه!  -
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همه   از  زندگ  یجد  ز یچفردا،  و  هم  یشد  رنگ  خودشو    ی شگیدوباره 
رو تن کرده بودم. لباس ساده    یگرون  ی ل یو احتماال خ  بایگرفت. لباس ز

ازم دل    یکه حساب  ی رنگی بود، لباس مشک   کی ش  یلی حال خ  نیو در ع
من خاص   یبرا  یل یکه خ   بود  دهیپوش  یرنگ هم   یردا  نمیبرده بود. آدر

  نجا یا یا یخب دن   یبود ول تر ک یبه کت و شلوار نزد تمبود، چون انتظارا
کار    دی. خوشبختانه من نبادنیلباس پوش  یتو  یفرق داشت حت  یلیخ

  ن یزن خوشحال با آدر  هینقش    یفقط الزم بود تو  دادمی انجام م   یخاص
  رفت ی طبقه باال م  دیبا  یابه بهانه   نیمجلل برم و بعد آدر  یمهمون   هیبه  

با   جاسوس   ی کیو  اسناد    کرد ی م  دار ید  اشون هاز  اون  بعدش 
در اسرع وقت    دیو ما با   دادی حکومت خاک رو بهش م  یها *نت ایخ**
 . م یگشت یمبر 

بند کرده بودم و با اون    نیآدر  ایفرمانده    یاز دستام رو به بازو  یکی
  ی رو  ی اه رفتن باال گرفته بودم. کلتر ر راحت   یدامن لباسم رو برا   یکی

محترم رفتار کنم    یبانو   هیمثل    نیخودم کار کرده بودم تا به قول آدر
ا  به  لزوما   نداشتم.   نیهرچند  اعتقاد  با محترم بودن  ارتباطش  صفات 

نما   ی جلو با  مانند  کاخ  از    میستادیا  درنگ ی سف  یعمارت  بعد  و 
  ی فضا  ر ی تحت تاث  ی. من کمم یفرش قرمز عبور کرد  یاز رو  ییخوشامدگو

نم و  بودم  قرار گرفته  رو   تونستمی حاکم  آدما  یکامل  که    ییصحبت 
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باهامون خوش   اومدنی م باالخره صحبتاش  تا  تمرکز کنم.  وبش کنن، 
 . اخت بهم اند  یتموم شد. نگاه

 . ز یسر اون م  میبر ای ب زمیعز -

 . زدم و باهاش همراه شدم  یااحمقانه  لبخند

تا وقت بگذره. داشتم به چند   میشد  گران ید  یخوردن و تماشا   مشغول
بس م   دهیورز   ار ی مرد که  نگاه  آدر  کردمیبودن  شد.  دستم گرم    ن یکه 

 د ی. ازش تقل کرد یبهم نگاه م   ی دستم رو گرفته بود و با عالقه ساختگ
آرنجم    کرد؟ ی م  ی کردم اما اشک تا پشت پلکام اومد. داشت خداحافظ 

بد!    یل یداشتم، خ  یاحساس بد   یدونم چم شده بود ولی رو گرفت. نم
 . سادیو بغلم کرد. قلبم وا دی نگاهمو ازش برنداشتم. آرنجم رو کش

 کردم به خودم:  دی تاک

 . کنهی داره تظاهر م -

 : دم یاشو شنکرد و زمزمه   کیبه گوشم نزد سرشو

  ی ابه هر بهونه   دی با  ومدمی ن  گهیساعت د  میاگه تا ن   رم،ی من دارم م  -
ا از  بش   جان یشده  رو یخارج  جا   ز یم   ی.  آدرس  با  ییهتل    ی بر  دی که 

 هست. باشه؟ 
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ا  تونستمی نم از  بزنم،  تکون    نیحرف  رو  سرم  فقط  بودم.  متنفر  حالم 
 . دی و سرم رو بوس دی موهام کش  یرو  یدادم. دست

سرسرا    ینبود. تو   گهیکنم. لحظه بعد د  فی حال و هوامو توص  تونمی نم
  یی هابروز ندم، وارد جمع خانم   یز یچ  نکهیا  یشده بود. من برا  دیناپد

با  م که  دلشوره   زدن،یهم حرف  بهشون گوش کردم.  ساکت  و  شدم 
 داشتم. 

به ساعت نگاه   ادیز   تونستمی . نم شدمی کلمه از حرفاشونو متوجه نم  هی
مشکوک بودم. لباساشون    دهیورز  یاون آدما   ی هاکنم و همچنان به کار 

بدتر م  یادیز  یلی شباهت خ نماکردی به هم داشت و حالم رو    ی ش ی. 
  نی صورتمو کنار زدم و همزمان به ساعت نگاه کردم. ا  یجلو  یموها

نب  و    ودساعت، ساعت  بود  مقرر گذشته  زمان  بود.  ناقوس مرگم  بلکه 
توض  یحت   نیآدر برام  بهش  حیکامل  بدونم چطور  االن  بود که    نداده 

. اومد ی ازم برنم  یکمک   ی کمک کنم. حس بازنده و ترسو بودن داشتم ول
طور  رو  به    یدستام  ناخن  فشار  از  دستم  بودم که کف  مشت کرده 

. اصال   دمیکه فقط خودم شن  دم کر   یآروم   یسوزش افتاده بود. عذرخواه
 بودن.  دهیمنو ند

  ی اون مردا   دمیبرگشتم و د  یاراه افتادم. لحظه   یسمت در خروج  به
فکر یمشک درسته.  حدسم  افتادن.  تالطم  به  و    ی.پوش  زد  سرم  به 
 عوض شده بود. ممی بعد تصم یلحظه 
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مسخره بودم. به زور و با هزار استرس    ی لیاون لباس و سر و وضع خ   با
. دستام  دمی ها رو پوشخودم رو به اتاق خدمه رسوندم و لباس خدمتکار 

قبلدیلرزی م لباس  و کنا   ی.  بردم  لوازم  رو  همه   هیر  از  ب آدم   خبر ی جا 
  ن ی اول  ی رو  نکهیهنوز نرفته باشن. به محض ا  کردمی خدا مگذاشتم. خدا 

. پا تند کردم و به صورتم نقاب  دمشونی د  یدم در خروج  سادمیوا  لهپ
از حرکتشون    اهیهاله س  هیزدم. بعد خروج از سختمون عمارت    یالیخی ب
نرسن. در هر صورت   ای انده برسن  به فرم  نایدعا کنم ا  دونستمی . نم دمید

  کو یتار  یها ابون ی و دنبالشون رفتم. نور عمارت خ  ایدلم رو زدم به در 
  م ی قا  یکوتاه باغ  وار ی. پشت ددشونید  شدیتر مو راحت  کردی م  نروش

ا   ی . احتماال  به زود رن ی م  ر ی بود که از کدوم مس  نیشدم و حواسم به 
متوجه شدم    شی و کارم ساخته بود. با تشو  شدنی متوجه وجود من م

باغ.    وار یاون سمت د  قا  یدق  دن؛ یچی کوچه سمت چپ پ  ی دفعه تو  هی
فهم  ی صدا من  و  اومد  خورد  و  گ  نی آدر  دم یزد  افتاده.    ر یاحتماال 

با شتاب خودمو به کوچه رسوندم و با    یبود. آروم ول  ادی تعدادشون ز
 حدسم درسته.  دمیعجز فهم 

  ف ی بودن. احتماال  فرمانده حر  رهیرده بودن و بهش خرو دوره ک   فرمانده
ول  ای  یکی بشه  هزمان،  نفرشون  بع  یدو  پس   دونستم یم   دی من  از 
 انیلحظه حس کردم به پا  هیبودن.    ی. هرکدوم غولامی بر ب  شونمیکی

  ی تو  دونستمی م  نکه یکردم و با ا  یدلم با همه خداحافظ   ی . توکم ینزد
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رفتم    یبدم ول  یجاخال  ی لی خ  تونم ینم   ی و تنگ حت  ناککوچه وحشت  نیا
  ی ضربه زدم و رو   شونی ک یخودم. از پشت به    ی به استقبال درد حتم

به من نگاه کرد و بعدش ، انگار    یبا تعجب و ناراحت   ن یافتاد. آدر  نی زم
 حرکت من سوت شروع مسابقه باشه، زد و خورد باال گرفت. 

بلند شد و مشتش  نیکه زم   ی مرد هوا به    ی رو محکم تو  انداختمش 
بود و    خته یصورتم ر  ی تو  دنم یکه به خاطر دو  یی سمتم چرخوند. موها

  نم یلحظه سرم رو چرخوندم بب  ه یدادم.    یبا حرکت سر کنار زدم و جاخال
 ج یبه صورتم زد که گ  یدر چه حاله و پاداش گرفتم. چنان مشت  نیآدر

ساق پام گذاشت و فشار داد. سست    یبود. پاشو رو   هشدم. سرم داغ شد 
تکون دادم و تعادلشو بهم زدم.    رکنندهیحال پامو غافلگ  نیشده بودم با ا

کردم.    هوشش یب  یخورد و منم فور   نیم! کنارم زم حرکت مورد عالقه
. فرمانده  کردمی ها کم مکار از تعداد مهاجم   نیبودم با ا  فی چون ضع 

  اومد ی رده بودن. خوشم مو همه دورش ک   ودسخت غرق مبارزه ب  یلیخ
ن   یکال کس حساب  به  با  اوردهیمنو  دور    ه ی بق  یجور   هی  دیبود.  رو 

لحظه چند نفر رو هول دادم و پاکت اسناد که مچاله    هی  ی. توکردمی م
  ان ی. تا به خودشون ب دمی کش   رونیب   نیباالپوش آدر  ب یشده بود، از ج 

 . انینبال من ب بودم حداقل نصفشون د دوار یاومده بودم. ام از کوچه در 

ا  یطور ن یا  نیآدر  دیشا پس  برب   نیاز  هماد یغوال  اگر  به   یطورن ی . 
 د ی. بادن ی رسی و بهم م  شدمی زود خسته م  یلیخ  دادمی ادامه م   دنیدو
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  اه ی کم چشمام شروع به س. کم کردمی م  دایشدن پ  میقا  یرو برا   ییجا  هی
  رنیگی رسوندم. االن اسنادو ازمون م   بیکارم بدتر آس   ن یشدن کرد. با ا

. با نگاه به پشت سر، سرعتم رو به زحمت باال بردم. احساس  میری مو لو  
ترحم   کردمی م منو گ  زهیبرانگ تالشم  هرحال  به  تو اندازنیم  ر یو    ی . 

  ن ی با رد شدن از همچ  خواستمیو م  دمی چیسمت راستم پ  کیبار  یکوچه 
شد و چون    دهی دفعه دستم کش  هیکنم و فرار کنم.    جشونیگ  یی رای مس
ا  وناا  خواستمی نم به  بودم ه   رتی بکشم و خودمم ح  نجایرو    چ ی کرده 

ه   ییصدا جز  شخص   ن یبه  سرعت  به  نشد.  خارج  دهنم  که    یاز 
راه    د یبه سمت خودش. دستمو کش   دی منو کش   هی ک دونستمی نم از  و 
صدا  یک یبار  ی لیخ دنبال  ییاونا  ی پا  ی گذروند.  خکه  حاال  بودن    ی ل ی م 

که بود    یو هرچ  ست ی دشمنم ن  کردمی . احساس مشدیم   ده یراحت شن 
سطل آشغال بزرگ و دستم    هی. نشست پشت  رمی جلوشو بگ  شدی االن نم
خوردم. با کف دستام خودم رو نگه    نی زم  بایبهش تقر  کی. نزدد ی رو کش

همون  اداشتم.  جاخوردم.  و  باال  آوردم  رو  نگاهم  زانو  چهار    نکه یطور 
باشه   عحواسم جم  نکهیاون لباس رو نداشت! بدون ا  گه یفرمانده بود. د

 ؟ یکنی م  کار ی چ نجای! انیآدر   -پچ کردم: پچ

احساس کردم.    یس یدستم خ   ی لحظه رو  ه ینبود.    شه ی مثل هم   نگاهش 
پا   دهینفهم   یچ یبودم که ه  دهی انقدر ترس و    نییبودم. سرم رو آوردم 
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لبم پاره   یگوشه   دونستمی بود! م  یهمزمان درست نشستم. دستام خون
 خون...مال من نبود!  نیا یاست و خون افتاده ول

تک همون   نیآدر به سطل آشغال  رو بسته    هیجا  بود و چشماش  داده 
آ   ر یبود. هول ز از  ب  اهیس   نیست نظر گرفتمش. خون  زده    رونیلباسش 
شب محو بود.   یبود به خاطر رنگش کامال تو   دهیکه پوش  یبود. لباس

لباسش رو به سر کش  شی شون ی پ  ی بود و موهاش آشفته تو  دهی کاله 
  ت ی موقع  یداشت و تو  دی سف  یقسمتا   منبود. در عوض لباس    ختهیر

افتضاح  م   نیترمن  حساب  به  ممکن  سمتش  اومدی رنگ  رو  خودم   .
. چشماش باز شد و بهم نگاه  دمی و دستم رو از مچش باال کش  دمیکش 

جا محل زخمش بود. چاقو  بود و همون   سیکرد. باالتر از آرنجش خ
 خورده؟ 

 فرمانده! حالتون خوبه؟  -

 کرد:  یدردمند خنده

 ن؟ یآدر ایباالخره فرمانده   -

 : دم ی کش  خجالت 

 اون موقع شوکه بودم.  دیببخش  -

. االن!  زادیلباسش. امان از آدم   یشد. نگاهم رو گردوندم رو  رهیخ   بهم
تا غول دنبال منن و من در معرض مرگ و  پنج   یکه باال  ی تی موقع  یتو
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ا نشستم  و...هستم.  شکنجه  و  م  نجا یاسارت  خجالت  دارم  .  کشم ی و 
.  امی کفر  ی لیخ  واقعا 

 چشماشو بست:  دوباره

 . دمی م ح ی رو ترج یدوم -

 م؟ ی کن  کار یچ  دیحاال با -

 صبر!  -

 . م یبرگرد م ی تونی نم گهیلو رفته؟ د تمونیهو -

د  کنارش ا  هیتک  وار یبه  مثل  بد  نکهیدادم.  حال  با    یواقعا   داشت. 
با صدا  قهیبه اضطراب خودم دست سخت جا    دم، یکه شن  ییبودم که 

 خوردم. 

 ن؟ یینجایپس ا -

 زد.   یصدادار  پوزخند

دارن    ی کرمه. حساب  ه ی  یسرعتتون به اندازه  دونستنی ها نماون ابله   -
 . کننی و رو م ر یرو زاطراف 

 کج کرد:   سرشو
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که قراره جفتتون    فی بابا! دختر شجاع و مرد قهرمان کنار هم! ح  یا  -
 رو بکشم. 

 . نگاهشو به چشمام دوخت: دمیلرز

 تورو نکشتم.  د ی . حاال شای با جرئت یل یانصافا  ازت خوشم اومد! خ  -

 گفت:   یعصبان نیآدر

 . ی ما رو بکش  ی نیبه خواب بب -

اومد.آدر  بلند  باال  مردم  اون  نگاه  و  از    ی االنم کل  ن یهم   نیشدم  خون 
با داده.  ا  د یدست  به    نیخودم  بردارم. گارد گرفتم.  سرراه  از  رو  آدم 

  ن ی شونه آدر  یش رو دفع کردم و دستم رو روسمتم هجوم آورد. ضربه 
 گذاشتم: 

 هنوز من هستم.   ن،ی فرمانده! شما بلند نش -

که بهش   یابلند بشه و بجنگه. از شوک ضربه   تونستی هم نم  واقعا  
تا از   سادمیتر واف طر اومد و بلند شد. اون زده بودم و پرت شده بود در 

  ت یبه غرورش برخورده بود و حاال عصبان   نکهی. مثل امی دور باش  نیآدر
 . دیصورتش د ی تو شدی رو م

بار مشت و لگدش    ر ی و ز  ن یکه باالخره منو انداخت زم   می شد  ر ی درگ  کمی
کرد رفت سمت فرمانده که    ی سرم خال  شوی فرو برد. خوب که دق و دل
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  ه ی. از عجز،  ره یشده بود. ممکن بود بم  هوشیبمه یسرش افتاده بود و ن
آسفالت کوچه نشست. با    یقطره اشک از چشم راستم سر خورد و رو

که ناجوانمردانه به فرمانده وارد کرد، به هوشش آورد و    یضربه محکم 
لحظه از اون صحنه کابوس مانند جدا    هیشروع به زدن فرمانده کرد.  

م، مادرم و خواهرمو به زور  که پدر   یشدم و برگشتم به گذشته. زمان 
زخم  بابا  من...ضع   ون،یمامان گر  ، یبردن.  زده.  !  فی خواهرم وحشت 

کابوس و درد، کابوس و عذاب وجدان.    ودشده بودم و سهمم شده ب   میقا
به اسم مرگ فرمانده.    یزی. چنم یهم بب   یشتر ی ب  یزا یحاال قرار بود چ

 نه!  گه ی! دتونستمی نم

 تالش کردم:   یف یضع  یصدا با

 ولش کن!  -

 قهقهه زد:  فیکث 

 ؟ یهنوز نمرد -

 کرد.   یابه پهلوش زد و فرمانده ناله  یلگد 

 حرص بهم نشون داد:  با

 خوبه؟  -

 آسفالت مشت کردم و نشستم:   یرو دستمو
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 ولش کن!  -

. چاقوشو درآورد.   زار یچرا انقدر از ما ب   دونمی نم  بود. مشکل داشت اصال 

 براش درست کنم.  مگهیدونه د هیبذار  -

بود. چاقوشو    نی ا  ونیرو بهم چفت کردم. پس زخم اولم مد  دندونام
 زد.  رونیداد. خون ب یکی سمت گردن فرمانده برد و خراش کوچ

  ن یآدر  نهی. چاقوشو سمت سدیبودم خند  شه ی از هم  تر ف یمن که ضع   به
 و باال برد. 

 : د یلرز هیزدم و صدام از گر داد

 ! ی دست از سرش بردار عوض -

نفرم   هیگرفتن اعتراف    یآورد. برا   ن یی قلبش پا  یرو درست جا  چاقو
زدم و چشمام رو    غ ینگاه کنم. ج  تونستمی ! نمکشهیبود. اونو م   یکاف

رفته بود.   ادمیخودمو    یسکوت گذشت. دردها   یتو  هی بستم. چند ثان
 .بسته نگه دارم شدی چشامو باز کنم نه م  تونستم ی نه م

از    یکه اومد، ناخودآگاه چشمام رو باز کردم. موج  یآه پردرد   یصدا  با
و    دیچیپی شد. از درد به خودش م ر یبه دلم سراز  یموقت  دی آرامش و ام

افتاده بود. خودم    ر یگ  منه یس  یچاقو از دستش رها شده بود. نفسم تو
اون   دمیرو سمتش کش  برداشتم و  از کنارش  با ترس چاقو رو  طرف  و 
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رو    نشونییپا   هیها که قسمت اوللباس خدمتکار   دیپرت کردم. پارچه سف
  یی با باز کردن بنداش از خودم جدا کردم و با هراس تا جا  پوشوند،ی م

به زور دستاشو بستم   خورد ی که م  یو تاب   چی پ  نی لوله کردم. ب  شدی که م
محکم گره زدم. تمام مدت از چهرش درد جنون   شدی که م  یی و تا جا

که   ی و من واقعا  خوشحال بودم و در عجب از شانس ودمعلوم ب  یز یآم
  ی ها نفس   ی مرد بود تا بتونم دفاع کنم. صدا  ی. تمام تمرکزم رو م یآورد

  ره یدفعه بلند شد و تمام توجهم رفت سمتش. نگران بهش خ   هیفرمانده  
مرد اون  م  ی شدم.  ثانما    خواستی که  چند  بکشه  نفسا   هیرو    یبعد 

دردش    دیکش  یبلند  انقدر   دایپ  نی تسکانگار که  به ظاهر  باشه.  کرده 
درشت    یهاقطره   شدی بلند بشه. م  تونستی حالش بد شده بود که نم 

 . ینیصورتش بب ی عرق رو رو

آموزش   ر ی. به خاطر دعوام با مدرفتی م  نیی باال و پا  اشنه یس   قفسه
  مون ی االن پش  یخودم بود ول  یخواسته   رم،یبگ   ادی  ینتونسته بودم پزشک

 بودم. 

  ن یزم   ی بلند شد به دستش حرکت داد. خواستم از رو  تعادلی ب  دوباره
 ما رو چرخوند.  یسر هردو گهیکس د  ی بلند شم که صدا 

دشمن من زوم شده بود؛ با    یکمانش کامل رو  کهیدرحال  یاگه ید  مرد
 بود. دهی االن پوش  نیکه آدر  یبه لباس  ه یشب  یلی خ یلباس
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 تکون نخور!  -

 گفت:   ی عصبان اون

 ؟ یهست ی ک  گه یتو د -

طرف ما باشه. سرم رو چرخوندم سمت    دوارمیجواب نداد. ام  راندازهیت
ز   یره ی. دانیآدر بزرگ   ر یخون حاال داشت  و  بزرگ  مبازوش  .  شدی تر 
. رهیم   یرنگ صورتش داره به سمت زرد  یبفهم   شدیهم م   یک یتار  یتو

نفر    ستی لحظه ب   هی  یصورتش. تو   یرو  دی چشمام تر شد و اشکم چک
درگ  کیبارراه    نیا  ی تو  ختن یر آب    ر ی و  حکومت  فکر کنم    ه یشدن. 

به اونا داشتم   توجهی از ما فرستاده بود. ب  تیحما  یرو برا   شونی سر
ا  کار ی چ  کردمی فکر م  از    ر ی ز  یدفعه دست   هی دورش کنم.    جان یکنم که 
مرد فرمانده رو    هی .  د یبغلش کش   یفرمانده رفت و سرش رو تو   ی زانو

 ش در هم رفت. ول شد و چهره  نیبلند کرده بود. دست آدر

 بهم گفت:  رو

 .فته ی دار که نشکمش و نگه  یدستش رو آروم بذار رو  -

 ی اگه یکامل بهش اعتماد کنم راه د  شد ی نم نکه یکار رو کردم. با ا  همون
 نبود. 

 ! میبر -
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رو    ن ی. آدرمیشد  یاه ی س  ن یسوار ماش  یو فور   میرد شد  ه یپشت بق   از 
جام برگشتم    ی. تو نم یخوابوند و من مجبور شدم جلو بش   نیماش   یتو

  ی جا   ی رو  ید یپاره کرد و پارچه سف  نو یو بهشون نگاه کردم. لباس آدر
داد. صدا  و فشار  اومد. جا نا  یزخم گذاشت  فرمانده    ی ل ی زخم خ  یله 

 بود.  قیعم

 گفت:   ی دستور

 برو!  تر عیسر -

  یی چشمام خودنما  یبعد اسکله جلو   کمیتکون داد.    یسر   عانه یمط   راننده 
 کرد. 

 ؟ یبر ی ما رو کجا م -

از مرز رد بش   دی با  - ازتون سخت    ن؛ی و بر  ن یامشب  وگرنه محافظت 
باشهی م من  پ  د ی.  پاک کن  ردستام یز  ش یبرگردم  رو کامل  .  م ی رد شما 

  ی کی   میتونی . ما نم کنه ی تب م  گهی د  کمی.  ی مواظبش باش  دی خودت با
درگ  گهید نوشتم چجور   ی ول  م ی کن ر ی رو هم  برات  مراقبت    یمن  ازش 
 . یکن

 اعتراض نداشتم.  یاسترس سر تکون دادم. جا با

  ی بار   یکشت  ی تو  ی و مرد دوباره فرمانده رو برداشت و فور  می شد  ادهیپ
 . م یرفت   کیکوچ 
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بودو باز کرد و کنار    ی که کف کشت  یدر   یناخدا بدون زدن حرف  شاگرد 
پله  از  پا رفت.  آدر  نییها  آقا کمک کردم  اون  به  و    ی تو   نو یاومدم 

 بخوابونه.  ید ی خواب سفرخت 

 شونه شاگرد ناخدا زد و گفت:  ی رو  یدست مرد

 ت گرم! دم -

داد. مرد برگشت سمتم و سرشو سمتم آورد.    لیبهش تحو  یلبخند   اونم
 شدم.  یجد

 زد:  یاداد و لبخند دلگرم کننده  حاتویتوض

. چاقو رو هم چک  اوردهی از پا درش ن  نیتر از انگرانش نباش! سخت   -
 نبوده. یکردم. سم

 تکون دادم:  ی. سرشناختهی م نویآدر

 ران کنم. روز لطفتونو جب  ه ی دوارمی ام -

 : دیخند  طونی سرشو کج کرد و ش بامزه

-  !  حتما 

انداخت و بعد سر تکون    یبه سرعت رفت. شاگرد ناخدا هم نگاه  بعد
  ی رو رو  یزیچ  دمیدادن از پله باال رفت و درو بست. بعدم از صدا فهم 

آستدهی در کش  خ  ناموی.  دستمال  اول  و  زدم    ی شونیپ  یرو   یس ی باال 
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ها رفتم و طبق دستور درستشون  فرمانده گذاشتم. بعد هم سراغ دارو 
  ز یپارچه تم   هی. بعد با  ادی بند ب  یزیرتا خون   ذاشتمزخم گ  یکردم و رو

فرمانده    یشون یمحل زخم ثابت نگه داشتم. دستمال پ  یها رو تو دارو
داشت    یزیرخون   کمی. با وجود دارو همچنان  کردم یرو تا صبح عوض م 

. اون شب خدا دوبار به دادمون  کردمی مرتب دستمال عوض م  د یو با
  ی وقت   یرو بکشه و بعد  نینتونست آدر  درد که اون از    یزمان   یک ی  د،یرس

بازرس  موقع  به سخت توجه   یکشت  یکه  نشد.  ما جلب  به  اون    یشون 
ز اضطراب  خاطر  به  و  صبح کردم  رو  همون   اد یشب  جا کنار  باالخره 

 از هوش رفتم.  ن یخواب آدررخت 

 

 *** 

 

 بغل کردن من باز کرد.   یدستاشو برا سم

 .ی به! سرکار خانم. خوش برگشتبه  -

 هوا باال آوردم.   یرو تو دستام

 گفتم:   شون یپر

 کن.   ی دگیرس  ن یسم! لطفا  اول به اوضاع آدر -
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 مثل من شد:  اونم

 شده؟ی چ -

 خودم رو گرفتم:  ی زور جلو به

 . ومده ی تا االن به هوش ن شبیچاقو خورده. از د -

به سمت کسا  از  با شتاب گذشت و  به    نیکه داشتن آدر  یی کنارم  رو 
 من نشد.  ی . رفت و نگاه ماتش هم برا بردن یسمت اتاق سم م 

من رو هم از   یکه باالخره تب عصب  دی و انقدر برگشتنش طول کش  رفت
 دوباره از هوش برم زمزمه کردم:  نکهیپا انداخت. قبل از ا

 سم!  چارهیب -

 *** 

  ه ی شب ب یکه عج   یانقره  یردا  نهیآ  ی گرفت و جلو   دهیسم رو ناد نیآدر
و   کردمی کرد. با سر کج بهش نگاه م   یها کرده بودش رو بررسشاهزاده

آ   فهیوظ  نیا به  ردا   نهیرو  بودم.  نکرده  رسم یرسم  یواگذار  رنگ    ی ! 
از رنگ انتخاب    یف یط   یبود که بر اساس مقام تو   یاو نقره  یحکومت آب 

  ن ی بودم. سرشونه پف دارش با آست   دهی پوش  یبلند آب  یردا   م. من شدیم
قشنگش کرده بود. موهامو فر    یمچ دست حساب   یجذب و حالتش رو

 شم ی کرده بودن. آرا  بایمنو ز  یبودن و حساب   ختهیشونم ر  یو مرتب رو 
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کرده    دا یو خمار پ  دهی و چشمام حالت کشصورتم خوب نشسته بود    یرو
 بود. 

 و گفت:   نیآروم زد پشت سر آدر سم

. اونوقت من  یباش نجایمن که خودم رو کشتم تا امروز ا فی ! حف یح -
آسا    یول  ،یمهمونم کن  یکه همش زخماتو بستم و تحملت کردم و نبرد

 . ادی ازت خوشم نم چی . هیرو برد 

 انداخت. بعد برگشت سمت سم.   یبا وسواس به خودش نگاه  دوباره

بود من   ادتی خب. اتفاقا آسا هم به    ی !« اونجا نبودبرمتی که »م   گفتم
 .« مگه نه آسا؟ برمتی گفتم »دفعه بعد م

پر کرده بود، انعکاس چرخوندن   واراشوید  نهیکه آ   درنگیاتاق سف   یتو
نما به  بار  چهار  من  سمت  سم    شیسرش  شد.  با  گذاشته  داشت  که 

 منتظر بهم نگاه کرد.   رفتیموهاش کلنجار م 

 ن یینبود. سرمو پا   نهیاتاق پر از آ   نیا  یتو   دنشونیند  یبرا   ی راه  چی ه
 انداختم: 

 چرا، حق با شماست.  -

 شد:  دهیبا استفهام کج کرد و صداش شن سرشو

 شده؟  یزیچ -
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د  فکرهام بودم  کرده  بزرگ   یراه  چی ه   گهیرو  امروز   نیترنداشتم. 
به زنده برگشتن نداشتم.    ید یو ام  دادمی رو انجام م  می زندگ  یطبند شر 
باخت به    هی  نیو ا  کنهی م   ر ی گ  نیآدر  شیبودم که دلم داره پ  دهیفهم

اگر   یکنم ول  ی قبلش با عمو خداحافظ  خواستی تمام معنا بود. دلم م
 . دادینم  زهاجا  دیفهمی م

 کرد:   ز یچشماشو ر یشینما سم

 ! ایآسا چه خوشگل شد -

 متشکرم!  -

 اضافه کرد:  یبار طنتی لبخند ش با

 .ارمشی رفته. برم ب ادمی رو  نمیسر آست  ی عه...من دکمه  -

  ی زی لب چ  ر یبراش درآورد و ز  یفقط بهش نگاه کرد. سم شکلک  نیآدر
 بهش اخم کرد.  نی گفت که آدر

به من    ک یشده بود. نزد  بی دوباره عج  نیگرفته بود و آدر  شیباز  دلم
  یسرشو خم کرد سمتم. لبخند مهربون   نهیمنو بهتر بب  نکهیا  یو برا   ستادیا

 زد: 

 ! گفتی راست م  -

 بود:  تر ن یدلنش  کی رو باال ُاُوردم. چشماش از نزد سرم
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 ؟ ی ک  -

 . اهه یبازم س   ینگاه کن  دمی که اگه به خورش  اهه یچشمات انقدر س  -

و مغزم با عجله داشت    کردمی طور بهش نگاه م. همون ختم یهم ر  به
لبخند    یشتری من با سخاوت ب  یافهی ق  دن ی. با دگشت ی دنبال جواب م

 افتاد.  نیچشمش چ یزد و گوشه 

 اسممون ازم فاصله گرفت:  دن ی شن با

 . دلواپسم نباش من اهل رفتنم... . میبر دیحاال با -

فرش    یرو از قبلم کمتر کرد. رو  لمی تحل  یی توانا  انیاطراف  قیتشو  یصدا
فاصله از فرمانده    ی بودمش با کم  دهی د  ونیتلوز  ی که من فقط تو  ی قرمز
که    ی گاهیجا  یو تو  می بودم. رفت  خبر ی بعد ب   ی. از لحظه می رفتی راه م
  ی . من برا میستادیساخته بودن، ا  شدی م   ر یکه ازشون تقد  یی کسا  یبرا
  ن یرده بودم. اول اسم آدرم رو حفظ ک همچنان فاصله   فاتیتشر  ت یرعا

بگ افتخار  نشان  تا  رفت  اون  و  شد  نقرهره یخونده  نشان  که    رنگی ا. 
 ن ی اول  ی از لباسش شد با احترام به پادشاه کل حکومت آب، که برا  یجزو
جالدار    ر ی . برق شمشستاد یکنارم ا  یی جا  ه یبرگشت و    دمش، یدی بار م
انجام بدم    خواستم ی که م  ی شوک کار  یزد و مغزم تو ی چشمم م   یتو

کنار زدم و به    نوی بار من نگاه مهربون آدر  نیبود. با گفته شدن اسمم ا
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  ی ااز دست خدمه   رو یمش ی کردم و اون ش  یمی سمت پادشاه رفتم. تعظ
 افتخار!  ر ی گرفت و با لبخند به من داد. شمش 

منتظر به من نگاه کرد تا تشکر کنم و برم، که جشنو شروع کنن    یوقت
غافل  هی شاهرگش   یرو   عی با چرخش سر  رویکردم. شمش   رشیگ دفعه 

تصو زمان   یر یگذاشتم.  اول  یی هااز  اصول  کرد  شروع  عمو    ه ی که 
  ی از ذهنم رو اشغال کرده بود. اول صدا  یبده، بخش   ادمیرو    یرزن ی شمش
دهنده وحشتشون بود. بعد به خودم شد که نشون   دهی از همه شن   یبلند 

ردن من گذاشته. دلم شکست  گ  یرو رو  رشی شمش  نیآدر  دمی اومدم و د
 ی که باهاش گذروندم بهم اعتماد نداره...همه   یبا همه اوقات دمی و فهم

ه  بوده،  دروغ  ه  وقتچ یحرفاش  من  نداشته.   یاز کس   وقتچ ی باورم 
 . دنخواستم باورم کنه اما بازم دلم جاخور 

 بلند گفت:   یصدا با

 بنداز!  رتویاالن شمش  نیهم  -

  ی لی خ  ن یمبارز بود و ا  نیترک یبود. نزد  ده یظاهر زودتر از همه رس   به
موفق   بیعج با  مدارک،  اون  توسط  خاک  حکومت  چون  به    تیبود. 
عل ایخ** شاد   های امپراتور  یه یبق  هی*نت  احساس  بود،  شده    ی متهم 
رو دارن    یروز یاحساس پ  نیشتری همون لحظه که ب  ی. آدما تو کردن ی م
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به    جانیو ه   شیها بشن. همه با تشو کست ش  نیمتحمل بدتر  توننی م
 بود.  جی وحشتناک بودن مه نی. انگار داستان ما در عکردن ی ما نگاه م 

آدر   ی تو  رو یشمش   یدسته  و  من  دادم.  فشار  چهره   نیدستم    یها با 
از چشم چپم سر خورد و من نگاهمو    ی. اشکم یآشفته به هم نگاه کرد

 ازش جدا کردم. 

 به پادشاه گفتم:  خطاب

هم  - بخور  دیبا   جان ی شما  قسم  شرافتتون  منو    د یبه  سوال  که جواب 
م  م  دیدی صادقانه  رو  شما  من  پا   کشم ی وگرنه  هم    یو  عواقبش 

 . ستمیای م

 بلند شد:  های از دربار یکی  یصدا

 مرگ کن! ی االن آرزو ن یهم ؟ یکنیچطور جرئت م  -

 آرزو رو دارم.  نیوقته که ا  یلی خ دی شا یبه نوع  خب

 زد:   ادیفر یکی  هیاز ثان  یکسر   در 

 .د ی دست نگه دار -

ها به طرفش برگشت. با آرامش به سمت ما اومد. برگشت،  سر   همه 
 . دیپشتم لرز رهیبزنه. ت ر ی قصد داشته من رو با ت ی راندازیت دمید

 : گفت 
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از پس   دی نتون   وقتچ یبدم اگر کشته بشه، ممکنه ه   ن یتضم   تونمیم  -
 . دی ایعواقبش برب 

 . کردنی به من نگاه م  ب یعج  یل یخ همه 

 پادشاه حواس همه رو سر جاش آورد:  یصدا

که به مردم حکومت کردم، قسم خوردم با مردم راستگو    ی من از وقت  -
 . یبردار   رتوی اگه شمش  یباشم. جواب من به تو صادقانه خواهد بود حت

بهم    یتر شد. پادشاه لبخند مهربون آروم  یآوردم و فضا کم   نییپا   دستمو
زده بودن. عالوه بر اون حرف   رتیتعجب کردم. همه ح  یل یزد و من خ

جا   رمردم یپ ه   یبرام  من  چون  داشت    ی برا   یاده یفا  چ یسوال 
به  نداشتم.  حت هر حکومتشون  آدر  ینگاه م ین   یحال  هنوز    نیبه  که 

هوا معلق مونده بود و    یتو   رشی. شمش کردمبود ن  ستاده ی همونجا وا
 خودش معلوم نبود حواسش کجاست! 

دستور داد جشن رو ادامه بدن و بعد به من و اون    ارش ی به دست  شاه
تاالر گفت  به  »دنبالش  بروآقا گفت  برام یگو  وارد کاخ    نیاول  ی .«  بار 

طراح   یانقره  بودم.  ز  یطور  شی شده  رنگ  نور    ادیبود که  بازتاب 
استفاده    ادیز  نهینما از آ   ینشه. تو  تینداشت و مات بود تا چشم اذ

شده بود. امپراتور    ده ی کش  یمحو جذاب   یهای نقاش  طرافششده بود و ا
  ی مشخص شد. کس   یرنگ و بزرگهم   ز یتاالر رو باز کرد و م   رنگیی در طال
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تا اجازه نشستن   میستادی نشست و ما ا  ز یما سه نفر نبود. رأس م   ر ی به غ
 بهمون داده بشه. 

 . دی ن یبنش -

 کرد به من:   رو

 اول شما!  -

 . شدی م ر ی متح شتر ی دادم و هر لحظه ب  حی براش توض زو یچهمه 

 تکون داد:  دستشو

 ! یپس تو دختر اون  -

کرد    رمرد ی به پ  یداری . پادشاه نگاه معنکردی هم با عالقه نگاه م رمردیپ
 و آروم اسمشو گفت: 

 استاد!  -

 با آرامش تکون داد:  سرشو

 شده.  داشیهمونه! باالخره پ -

 : د یخند پادشاه

 . اومدهی م  دیبا یوازم یا یاما ظاهرا  از دن میعمر منتظر موند هی -

 زدن؟ ی من حرف م بهراجع 
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 ه؟ ی جسارتا  منظورتون چ -

 »استاد« به محبت نگاهم کرد.  گفتی که پادشاه بهش م  یکس   اون

نگران    شی خال  یجا   یکه ما برا  یدخترم! همون   یاتینگهبان درخت ح   -
شاهزاده ازت محافظت    هیدرست به اندازه    دی. حاال حکومت بامیشد
 کنه. 

 کرد:  ی دستش یحرف بزنم که پ اومدم

در واقع    ستیکار مربوط به حکومت آب ن  نیبه خانوادت، او اما راجع   -
توانا به حکومت خاکه. پدرت  پادشاه    یهیشب  ار ی بس  یها یی مربوط  به 

 حکومت ما باشه.  یبرا  ید یتا تهد دنشی داشته و دزد

 نگاه کرد:  مهربون

 . یدونی ها محکومت  لیتشک  خیتار یدرباره -

 فرمانده افتادم و تلخ گفتم:  ادی

 ! یکم   -

داره    یتری داره پس حکومت قو   یشتر یقدمت ب   یافزارخب! چون آب   -
تهد بزرگ  ای  دیو  براه یدشمن  باش  دی با  نی هم  ی.  مشکوک  اونا  .  ی به 
خ   یدسترس حکومت  محرمانه  مدارک  برا  ی لیبه  به    ن یهم   ی سخته! 



 

 
131

رمان کی رمان مهتاب اندود | مهراز کاربر انجمن   
 

استعدادت   تی و مسئول  یای اگه ب  یکن  دا یپ  یبهش دسترس  یاحتمال نتون
 مقصره.  ی چه کس  ین یبب یدم با درونت بتون یم  ادیبهت  ،یرو قبول کن

 بودم.   جیگ  ی لیخ

 هستم؟   یمن نگهبان بعد  نیدونی شما از کجا م -

 به دلم نشست:  بی و عج دیخند

  ی که دشمن سع  ادتهی . اون روز  ستی ن  نی! فقط اکنم ی من احساس م  -
 رو بکشه؟   نیداشت آدر

 مشت شد:  دستام

 بله!  -

 داد:  ادامه

 شد؟ ی بعدش چ  -

 گفتم:   د یترد با

 رفت.  ادشی که قتل رو   د یچی دفعه از درد انقدر به خودش پ هی -

حل شده. امپراتور   یسخت   یبود که انگار مسئله   یصورتش طور  حالت
 و انگار بحث براش جالب بود. کردیهم با عالقه نگاه م 
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ا  یدونی م  - تو  طور نیچرا  قرار گرفت   طیشرا  یشده؟ چون  و    یسخت 
 . ی کرد  یافزاراستعدادت به سطح اومده. خون 

 صدام باال رفت:  کمی

 ه؟یچ  یافزارخون  -

افزارا  آب   یشرفته ی . کنترل پ ی ری بگ  اد ی  یافزارخون   ستی البته تو قرار ن  -
تو  خون  حرکت  به  م  یمنجر  غ  شهی رگا  درد    جاد یا  ی تحمل  رقابلی و 

 . کنهی م

 . دمیفهمی وحشت اونو م   لیدل حاال

باشم هم اون روز    یاتیباشه! اگر من واقعا  انقدر ح   طور ن یبر فرض که ا  -
 و حتما حکومت خاک االن دنبال منه.  دهی اون مرد فهم

 کم بود.   نیشد! فقط هم  یعال

 مداخله کرد:  یجد امپراتور 

 اون مرده!  -

د  ناچار  و  نگاه کردم  استاد  م  یجد  دم یبه  نگاه  اگر  کنهی بهم  حاال   .
نم   یهمکار  خواستمی م هم  نمشدینکنم  خ  دونمی .  ا  یل یچرا   ن یاز 

.  طوره ن یهم   زنمی باشه، البته حدس م  یمعرفتی ب  دیناراحت نبودم. شا 
فرمانده برگردم، چون همه حرفاش تظاهره.    شیپ  خوامی نم   گهیمن د
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د  خودم  ر یتقص  دونمی م اما  نم   گهیبوده  ارتباط  با    خوادی دلم  فرمانده 
 داشته باشم. 

 که قبول کنم.  بهتره

  ی کردم، جلو   دتونیو تهد  دمیکش   ر یشما شمش   ی به هر صورت من رو  -
اول    د ینداره. لطف کن   یخوب   یهمه! اگه بدون مجازات بمونم اصال  جلوه 

 . م یکنی صحبت م   اطیبه درخت ح بعد راجع  دیمن فکر کن  هیبه تنبراجع 

 با آرامش گفت:  پادشاه

 . ی دار یخوب  یو حکمران یفرمانده  ییبه ظاهر توانا -

 شدم:  سرخ

 بگم که... .  خوامی م یعنینه...منظورم... -

 حرفمو قطع کرد:  استاد

  ی امپراتور   ی برا  ی بفهمه تو چه معن  د ینبا  کسچ ی. ه ه یخوب   ار ی فکر بس  -
.  ی ریپذب یو آس  یندار   یکاف  یکه هنوز آمادگ  ی . مخصوصا  تا زمانیدار
 گم؟ یکس مشخصه درست م   چ یه  یمعن

 سر تکون دادم. مؤدبانه

  ی و به علت لطف و مهربان   یبش  دیتو قراره تبع  می بگ  م یتونی پس ما م  -
 امپراتور از مرگت صرف نظر شده. 
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موها   پادشاه نقره   شی خاکستر   یکه  تاج  اطراف  بس   یابا    ار یو 
 م گرفت.. منم خندهد یبود با صدا خند  ر یدرخشانش درگ

 ادامه داد استاد

طبقه   - جزو  رو  مکانش  بعد...اطالعات  و    میذاری م  یسرفوق   یبندو 
 زمان... .   نیا ی. توم یس ینوی م یاساسی ب  ز ی جا هم چاون 

 اوج گرفت و کامل بهم نگاه کرد:  صداش

  اط ی احت   ی. برا یمن باش   ن یچطور جانش   یری گی م  ادیاز من    یتو دار  -
که    ییبه جا  می فرستی خانم رو هم به عنوان بدلت م  یاز مأمورها   یکی

تنب  ی جورن یا  ، یشد  دیتبع همکار   هی هم  خاطر  به  هم  ما    یشده  با 
 . کنه ی م دای کاهش پ   هشیتنب

تموم شده بود. انگار فقط   ز ی انداخت. همه چ  ینگاه   ت یبا رضا  امپراتور 
 نداشتم.  ینقش  رشیمس یو من تو   خواستهی زمان م 

 کنم.   یزندگ جان یهم   تونمیمدت م  نیا یتو -

 کرد:   د یی تا استاد

  د ی و نبا  یرفت   یتظاهر کن  دی با  جهیبفهمه. در نت  دیبله! اما فرماندت نبا  -
 . یآمد کن وتا حد امکان به خونت رفت 

 باشه!  -
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تشکر کنه.    ن یسم نوشتم و توش خواستم از طرف من از آدر  ی برا  یانامه 
  نمونیانگار حرمت ب  یول  اومدی نداشتم. ازش بدم نم  یحرف   نیاز ا  شتر یب

اعتماد بود.  تازه داشت شکل م یشکسته  ب   ومدهین  گرفت،ی که    ن ی از 
  ی ازش فرار کنم. دست   خوامی م  کردمی احساس م  نیهم   یرفته بود برا
تو  یی و همه حرفا  دمی نامه کش  یرو به سر و   دلم    یکه گفتن داشت 
هر دو رو    یدادم. نامه   حی رو توض  ط یبه عمو دادم و شرا  یموند. خبر

لباسام رو    کیجدا گذاشتم و فرستادم. بعد ساک کوچ  یهاپاکت   یتو
 انداختم و درو بستم.  کمی کوچ  یل یخ یبه خونه  ی برداشتم. نگاه

 

 *** 

 

  ی سبز و اشراف  یو ردا  دونستمی م   دی که ازش بع  ی جانی با شور و ه   استاد
 .دادی م حی توض  جانی و با ه رفت ی وتر راه مکه تن کرده بود، جل

 شه ی هم هست. ر  یبخش هر حکومت  نیتری اتیکه ح  ات یدرخت ح  -
بزرگ و با شکوه!    ار ی که هنوز زنده هستند. بس  یو کسان   ندهیآ   نیمتولد
شکل کوچ   ار ی بس به  انسان  هر  ا  یاشده   کی حساس.  درخت    نیبه 

که    ییو کسا  شنی متولد م   یکه به زود  ندهیآ   یمتصله. در واقع آدما
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 ار ی و بس   هیدرخت هستند. جاش سر  ن یا  یهاوهی هنوز زنده هستن، م
 محافظت شده! 

 ش؟ ی نیبب   یاآماده  - آروم گفت:    یو به صورتم نگاه کرد. با صدا   برگشت

  ه ی خواب طوالن  هیفقط    ز یهمه چ   نکهیبودم تصور ا  دهی که شن  یی زای چ  با
بود. در هر صورت    اتی به اسم درخت ح  یموجود  دنی از شن  تر ر ی باورپذ

 نگفتم و به زور سر تکون دادم.  یچز

انتها  از  از داالن کوچ   می هم گذشت   رنگاهیتونل س  یی قسمت  رد   یک یو 
ما مشخص شد. معمار   یجلو   یعی. محوطه سبز و وسمیشد   ی چشم 
سقف در نظر    یکه تو  یاشه ی بزرگ ش  یضیداشتن. نور از ب   یرینظی ب

 رو روشن نگه داشته بود. گرفته شده بود فضا

  ی باور بود. جادو   رقابل یغ   یشده به سمت درخت رفتم. طور خاص  مسخ
بارک آب    یخودش نگه داشته بود. دور درخت با جو  یرو تو  یزندگ

شکل داده بود. درخت انقدر بلند و بزرگ    رهیدا  هیمحاصره شده بود و  
نبود چون   دور از انتظار   نیمشخص نبود. ا  شیی انتها  ی هابود که شاخه 

 همه... .  ی. زندگکردنی م یزندگ  نیسرزم  نیا  یتو ی ادیمردم ز

 .دمی عقب کش کمیرفتنم سد شد و  یپا

 شد. با آرامش گفت:  متوجه

 اومده؟  شیپ یمشکل  -
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 . تونمی من نم  -

 نگاه کرد:  فقط

  اشونی لی همه آدم رو قبول کنم که خ  نیجون ا  تی مسئول  تونمی من نم  -
 . دم ی. من انصراف م ومدن ین  ای به دن یحت

 گفت:   یجد   ی لیفرورفته باشه خ  شی قالب معلم   یباالخره تو  نکهیا  مثل

انتخاب    - حق  نگران   ،یندار  نن یگزیجا  ایتو  آدم    یعنی  ی نداشت  یاگر 
 . یسرنوشتت مناسب یتو برا  یعنیاضطرابت  ، ینبود یاسته یشا

کارم    شهیانداختم. باورم نم   ی نگاه  یبه هم و با ناچار   دم یچ یدستامو پ 
 . دهی کش  نجا یبه ا

 *** 

 ن یآدر

 

شده    یچ   دمیپرسی افتاده. هرچقدر از بابا م  یچه اتفاق  دمیفهمی نم   اصال  
چ  آسا  سر  ه   یو  مدادی نم  یجواب  کسچ یاومده،  چون    دمیترسی . 

استادم هم    یشده بود حت  یبندطبقه   یسراطالعاتش جزو دسته فوق 
خود داشتم. دستام مشت شده    ینداشت، من که جا   ی بهش دسترس

.  کردی تر مبه من و اشکش حالم رو خراب  خرشبودم. نگاه آ   جیبودن و گ
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اما    شد؟ی م  نمیتر از ا. افتضاح دمی کش  ر یکردم؟ روش شمش   کار ی من چ
 نداره.  ینداشتم. کارم درست بود. اعتماد مطلق معن یامن چاره 

 درو باز کرد و اومد داخل:  سم

 باز؟  شدهی چ -

؟ خوبه خودت د  شده؟یچ  یپرسی م  یتازه دار  -   کار ی آسا چ  یدیواقعا 
 کرد؟! 

 و نشست:  دیکش   ی صندل متبسم

  ن ی کار و شجاعتش رو تحس   یشوکه شدم ول  یل یآره! راستش منم خ  -
 خالص کرد.  یف ی. خودش رو از بال تکلکنمی م

 مشخص شد:  پوزخندم

نه.  ایست  زنده   ستیمعلوم ن  یخالص؟ هه حت  ؟ یبگ  ی داررو    ن یهم   -
به    گه یآموزشش د  تی مسئول  گن ی. فقط م دنی جواب نم  گه ی به منم د

 . ست ی عهده من ن

 نُمرده!  -

 تعجب برگشتم سمتش:  با

 ؟ یدونی تو از کجا م  -
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 داد:  هی پا انداخت و راحت تک یرو پا

. آسا اگه زنده هم  اری که من باهوشم و تو خنگ تمام ع  ییجااز اون   -
د نم  وقتچ یه   گهیباشه  فکر کنهی قبولت   ر ی روش شمش  یکرد ی. چه 

و  ؟ید یکش  کار  تو  محافظ  همه  اون  ازت    یاژه یبا  اونا  به  نسبت 
با  خون   هی  اومد؟ ی برم بود  اونجا  برجسته  ت  ه یافزار  گند    رانداز، ی عالمه 
دیزد بگرددنب   ستین   الزمهم    گه ی.  پ  یالش  هرحال  به   داشی چون 
 . یکنی نم

 راستش صدامو باال بردم:   ی از حرفا یعصبان

 گفتم؟   یدونی رو از کجا م ها نیا -

آموزشش از تو سلب    تی مسئول  گنی بهت م   ی پزشکش هستم. وقت  -
داره    یاگه یکس د  یعنی  ؟یفهمی نم  نم یست احمق! اهوز زنده  ی عنیشده  

 نیا

 . ده یتو انجام م  یبه جا  کارو

 چشماشو بست. حوصله منو نداشت:  کالفه

ممکنه    نشیگفت اگه بکش   یکی که    ید ید  یول  دونم یچراش رو منم نم   -
چ نین یبب  ب یآس اگه  حتما   درباره  ی مهم  ز ی.  باشه  داشته  وجود  ش 

 .مشینیبب  می تونی نم گهیو متأسفانه ما د  دهی حفاظتش شد
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 کرد:   زمزمه

 . فکر کنم دلم براش تنگ بشه -

بزنم. فقط از اون    ینذاشت حرف   کردی گلوم حکومت م   یکه تو   یبغض
 کجا رفتم.   دمی نفهم یاتاق دراومدم و بعدش...حت

 تو را نداشتن است شی "اگر بهشت بها

 تو در آن  یستیکه ن   یاست بهشت  جهنم

 شدم  رهیتو در چشم خلق خ  یجست و جو به

 تمام رهگذران"  میبرا  اندبهیغر

 *** 

 سال بعد  دو

 

 رفتم:   ز ی لباسمو با دست پخش کردم و با عجله به سمت م یرو بارون

 کردم!  ر ی د دیببخش  -

 نگفت و باالخره عمو رشته کالم رو به دست گرفت:  یز یچ یکس 
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صورت گرفته که ما از دور    ای آزال  التیبخش شمال ا  یچندتا حمله تو   -
رو از    ردهخویکه به دردشون نم  ییکسا  ،ی . مثل پاکساز  میرصد کرد

 بردن.  نیب

 خودشونم رحم ندارن.  به

کم به جرئت    یعمو و استاد برقرار شد. با وجود مدت  نی ب  یچشم  ارتباط
  م ی حرص   تیواقع  نیبهش اعتماد داره و ا  شتر ی بگم از من ب  تونستمی م

 کرده بود. 

شدن و تحت    ییبخش اطالعات هستن که شناسا   یچند جاسوس تو   -
شد  متوجه  م  مینظرن.  م اطالعات  رو  رفت   خوانی حرمانه    ی ها وآمد و 

. ما کنن ی داشته باشن کنترل م یدسترس توننی که م  ییاستاد رو تا جا
.  م یرو دار  یشدن نفوذ  دا ی اما انتظار پ  م یرو پاک نگه داشت   یبخش داخل 

 صادقانه بگم... . 

بودمو    ی بردار  ادداشتیکه کرد سر همه از جمله خودم که درحال    یمکث 
 باال آورد: 

 بحرانه.  هی نیا -

 نگران شدن و عمو ادامه داد:  همه 

 شون رو متوجه ما کرده. توجه  یز یکه چه چ  میدی و ما فهم  -
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 شماتت بار به من انداخت. ترور شروع شد:  نگاه

اتفاق   نیکه ا  هی عیاستاد ازش. طب   تی کار ناعاقالنه عمو زاده من و حما  - 
  م ی هم بکن  یاهدش بودن. حاال هر کار چشم ش  تینهای درز کنه چون ب

. فقط متوجه کار و نقش  نیشد  ییانکار کرد. هردو شناسا  شهی رو نم  نیا
در حالت آماده    دی ممکنه آشکار بشه و ما با  نم یا  یشما نشدن. به زود

بمون  ه م یباش  به  ه   چ ی.  اضافه   چیعنوان  .  ن یند  یااطالعات 
تر از  و مهم   می شاهد باش  یکمتر   ی تا خطا  نیهاتون رو کوتاه کن صحبت 

 اتی خانواده. ح  یاعضا  یحت  نی اعتماد نداشته باش  کسچ یهمه، به ه 
 ست. دونفر وابسته  نی بعد از خداوند به ا  یاپراتور ندهیآ 

 مداخله کرد:  استاد

بانو آسا و    تی اولو  طیدر صورت بدتر شدن شرا  - از  اول ما محافظت 
 هم هست.  یباالتر  تیوجود بانو آسا در اولو نیپراتور هست. با اام

 منو سرکوب کرد و با دستش منو ساکت کرد. مخالفت

بنابرا  - هستم  من کهنسال  اما  جوانه  هنوز  درصورت    ن یآسا  ممکنه 
من با شما وارد جنگ بشم. تا اون موقع آموزش آسا رو کامل    ی ریدرگ

 . د ییبفرما  دی ست لطف کن ه   ی. حاال اگر ابهاممی کنی و تموم م

 نگفت.   یزیکس چ  چی گرفته بود. ه  یل ی. حالم خ ستی خوب ن  اوضاع

 . ن یخب خسته نباش  ار یبس  -
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 رفتن.  رونیاز اتاق ب  یکیی کی همه 

برم جلو    دیمن با  ستمین   یچیمن بدون شما ه   ن؟یحرفو زد  نیچرا ا  -
 نه شما. 

روز به    هی.  هی . حرف من منطقیبش  ر ی درگ  ی ممکنه تو هم مجبور ش  -
 . یبری م ی قدرت خودتت پ

 بازم... .  یول -

 . نیتمر میبر دی . بلند شو بامیندار  یاد یوقت ز -

 هوف! -

 

 *** 

 کردم.   م یتعظ

.  یگرفت   ادیفشرده    زویچهمه   بایامروز کارت به مراتب بهتر بود. تقر  -
 . یار ی تجربه به دست ب دیحاال با

 با اجازتون.  -

تمر  ی روز ساعت  پا  کردمی م  ن یهجده  در  اتاقم    ان یو  به  جنازه 
 . گشتمی برم
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ظرف به دست    ی ورود دادم. دختر کم سن و سال  یدر اجازه  یصدا   با
گذاشت. تشکر کردم و انقدر گرسنه بودم    ز ی م یرو رو ینیوارد شد و س

به دلم افتاد. قبل خارج شدنش    یلحظه شک بد  هیقاشق خوردم.    ه یکه  
 مانع شدم. 

 صبر کن!  -

 بله بانو؟  -

 ومده؟ یامروز ن  آوردی من رو م  ی که هر روز غذا  ی چرا اون کس -

 وضوح جاخورد:  به

 اون...امروز حالش بد شد.  -

 : دم یپرس یبلند شدم. با بد دل ز ی پشت م از 

 به من اطالع نداد؟  ی پس چرا کس -

و خنجر به دست آماده شد.    رونیرو از پشت روپوش آورد ب   دستش
  ی )خدمه( اتفاق  ای م  ی برا دوارم ی. انتظارش رو داشتم. ام ستم دونی م د یبا
 باشه.  فتادهین

اتاق پرت کردم    ی خنجرش رو گوشه   ی . اول با وجود خستگم یشد  ر یدرگ
که انقدر دردسر    یای کردم. لعنت به زندگ  هوششیو بعد با دو ضربه ب

 داشته باشه. 
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بهم نگاه کرد، بعد    مهیدر اتاق باز شد و استاد سراس   یر یدرگ  یصدا  با
 . دی کرده بودم رو هم د  هوششیکه ب  ی دختر

 شده؟  یچ -

درد  خواستم چنان  بزنم  پ  یتو   یحرف  تنم  رو   دی چ یتمام    ن ی زم   یکه 
 ه ی. همون  شدی بازتر نم  ن یافتادم. بالفاصله خون باال ُاُوردم. چشمام از ا

 . ختنیتوش ر یقاشق؟ مگه چ 

برا که    خونم  کم  بودن کم   اتی نگهبان ح  یآمادگ  یبعد دو سال تالش 
 ی رنگ و قرمز کم   یارنگ قرمزشو از دست داده بود و حاال مخلوط نقره 

 . ختیبود کف اتاق ر

 داد زد:  استاد

بهتون حمله نکنن.    دی باش  ار ی پزشک. هوش  شیپ  د یآسا رو ببر  د یزود باش   -
 ! نی کن. آراک  یبمونه. تو! فعال  مهاجم رو زندان نی زم  یرو  دی خونش نبا

 بله استاد بزرگ!  -

عنوان از آسا جدا نشو. الزم شد    چی حرکتشون رو شروع کردن. به ه  -
 پزشکم بکش. یحت

 ! یوا

 . دی. مواظبش باش. تو به کاخ اطالع بده. همه جا رو بگردم یبر  دیما با  -
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کرد و    م یتعظ   نیاک افتادم. ممکنه عمو و اون کشته بشن. آر   هیگر  به
 اون رفت. 

 بهم بکنه.  ینگاه  می ن  نکهیا بدون

  م یاریو سطح هوش   شدی م  شتر ی کم درد بمنتقل شدم. کم   یپزشک   بخش
 .خوردمی قاشقم نم ه یاون  شدی م یاومده بود. چ نییپا

  دونمی که نم  ی عالئمم رو چک کرد و از غذا نمونه گرفت. بعد مدت  دکتر 
از درد در حال تجز شدن بودم، دکتر    هی چقدر گذشت و من همچنان 

 کمتر درد بکشم.   شدمی م هوشیاومد. کاش ب

 ؟ یمهلکه! چقدر از غذا خورد  ار ی سم بس -

 ته چاه جواب دادم و وسطش سرفه کردم و بازم خون باال آوردم:  از 

 قاشق...کم!  هیفقط... -

 : دی تمام پرس ی رگیبا خ نی زد. آراک یمضطرب  لبخند

 شه؟ ی خوب م -

 بنده خدا که از نگاهش معذب شده بود جواب داد: دکتر 

 . می زهر رو از بدنت خارج کن  دیالبته! فقط با -

 کنه.   ر یخ من. خدا به  ادیعف ز معده! اونم با ض  یشووشست 
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.  ارمی و مجبورم کرد باال ب  رونیرو فرستاد ب   نیمن آراک   یراحت  یبرا   دکتر 
بد شد که خجالت  از شستشو   ادمیهم  انقدر حالم  بعد  معده    یرفت. 

 بوده باشه.  ی کار کاف  نی مطمئن شد که ا

که    یاز مقدار   یحت   ی عنی  دی از زهر رو خورد  یبختانه مقدار کم خوش   -
.  دیهم زود مراجعه کرد  یل یفعال شدن زهر الزم بوده کمتر و خ  یبرا

 به محافظتون خبر بدم.   رمی . من مد ی استراحت کن  کمیمشکل رفع شده.  

 . دمی کردم و خواب  یتشکر 

  ی ضینگران بودم. مر  یلی بلند شد. خ  یر یدرگ  یخواب بودم که صدا   غرق
از    چطور   دمی رو کال فراموش کنم. نفهم  یباعث شده بود موضوع اصل

تنها با نفرات    نیاومدم و خودمو به در اتاق رسوندم.آراک   نیی تخت پا
 بود.  ر ی دشمن درگ

 ! ن یآراک -

نداشت. گوشه   فرصت بود.    یخون  یکم   ش یشون یپ  یبرگشتنم  شده 
که من پشتش    دی چرخ   ی حال رو داره. طور  نیچند وقته ا  ست ی معلوم ن
 . رمی قرار بگ

 . دی اتاق برگرد یمن! شما تو یبانو -
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  موندم ی اتاق م  یهم تو   گهیاونا شدت گرفت. اگه تا صد سال د  هجوم
برنم  نیآراک  ب  اومدی از پسشون  م  هودهیفقط  اما من...واقعا   شد ی فدا   .

 نداشتم.  دنی توان جنگ 

 فکر کرد که حرفش رو قبول کردم.  نی اتاق و آراک یتو برگشتم

رو باز کردم و    یسرم خوراک   ینه ول  ای  ده یم   جه ینت   دونستم ی نم   واقعا
 معجزه کنه.   تونستی هرچند نم  دمیسر کش 

  ن یبه آراک   اعتنا یخارج شدنم از اتاق همه سرا به سمتم برگشت. ب   با
کار رو   شتر یهرچند ب   می کردم کمکش کنم و همه رو از پا انداخت  یسع

 اون انجام داد. 

 سمت درخت. زود باش.  میبر دی! بان یآراک -

 بله!  -

 . میوارد شد شی و از در مخف  می گذشت ها  سرعت از راهرو به

 رزمات.هم  ش ی...برو پیباش نجایا ستی ن  یازین  گهیتو د -

 . دی موفق باش -

 . طورن یشما هم هم  -

صدا  یسخت  لحظات استرس    اومدی م  یری درگ  یبود.  از  من  و 
  ی بد   یلیخ   یبا صدا  یبعد در اصل   کمی.  سمیدرست وا  یحت  تونستمی نم
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که    یکس  دنیبه سمت در برگشتم و گارد گرفتم، اما با د  یباز شد. فور 
همون حالت منقبض فلج    یبود...تمام عضالتم تو ستادهیقاب در ا یتو

اون بود. ربطش رو   رهیو بدون لغزش خ   باز شدن. مردمک چشمام باز   
 . شدمیمتوجه نم  نجایبه ا

 : د یکش ی م  حرفاشو

 ! حالت چطوره بابا؟ زمیسالم دختر عز -

 ا! با...ب  -

 بله؟ چه خبرا آسا؟  -

 ...بابا! یکنی م  کار یچ  نجایش...شما ا -

  شد ی قدم به سمتش برداشتم. باورم نم  ه یچشمام حلقه زد و    یتو  اشک
 بود.   بیعج کمیاما...رفتارش  نمشیبی دارم م

 : دیلرزی جمله صدام م  یادا موقع

کنم. مامان و سارا کجان؟    داتونیتا پ  دمیکش   یسخت  یلیمن، من خ   -
 حالشون خوبه؟ 

 گفت:   پرطعنه

 بابا؟  -
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 کردم:   تعجب

 آره!  -

 . ستم یبابا؟ من پدرت ن  -

که داشت به    ییبخورم. پا  نیزم  د ی نخوردم. من نبا  نی زم  یول  دمیلرز
 قلم شد.  رفتی سمتش م

 بابا؟  یگی م  ی چ ؟یچ یعنی -

ا  ی فی کث  قهقهه به حال  تا  ترس  ده یند  یجورن یزد،  بودم.    دهی بودمش. 
 . شدی م دهی گوشم شن  ی تو ادی قلبم با وضوح ز یصدا

 . یاز ما نبود  یعضو  وقتچ یپدر تو نبودم. تو ه  وقتچ ی من...ه -

 اوج گرفت:  صداش

 . دمیتو رو...دزد -

 . د یخند باز 

 افتادم:  هیگر  به

تمام تالشمو    ؟یگی بابا؟ چرا دروغ م  یگی م  ی دار  یچ  - به خدا من 
 کنم. من فراموشتون نکردم.   ونداتیکردم که پ
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 ی احمق! دختر من فقط ساراست. تو دختر همون   یست ی تو دختر من ن  -
مثل تو    وقتچ ی . دختر من هی کنیبراش جون م   یکه االن دار  ی هست

 . ست ی احمق ن

. حتما  کنم ی اما من قبول نم  یگی رو م  نی ا  یشده که دار  یچ  دونمی نم  -
 . ی ندار یار ی هوش

سال به   - بعد  آرزوهرحال...امروز  م  یها  برآورده  رو شهی من  تو  هم   .
 . کنم ی و پنج سال نابود م ستیرو بعد ب  یهم درخت لعنت  کشم،ی م

 فاصله گرفتم:  ازش

 ؟ ی رو بکش عالمه آدم  هی یخوای بابا؟ م یگی م یچ -

 ندارن. ُمردن براشون بهتره.  یزندگ اقتیاونا ل -

 ببر.  نی. اول من رو از ب ذارمی من نم  -

 ! ل یبا کمال م -

خالزانو   بازم خ   یهام  بودم؛  باخته  خودمو  استاد ادیز  ی لیکرد.  پس   !
من دامن همه رو    یاقت یلی کجاست؟ بهش گفتم »من برم جلو.« حاال ب

 . رهیگی م

چشمه   آب حقار   ی هااز  با  بهم  و  برداشت  درخت  نگاه کرد.  کنار  ت 
دونه مردم رو بکشه. به عالوه  ها بزنه و دونه خواست آب رو به شاخه 
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رنگ متفاوت    لینبودن، به دل  دشی د  یتو   هیزاو  نیشاه و استاد که از ا
 رش ی از همه در خطر بودن. بلند شدم و منم آب برداشتم و زنج  شتر یب

 از هم پاشوندم.  رفتی م  ینابود  ی را رو که داشت ب

 حرص و بغض بهم نگاه کرد:  با

 . کنمی خوردت م  -

 دار ی تا آخر عمر بخوابم و ب  خوامی نبرد م  نیبعد از ا  کردم ی م   احساس
 نشم، البته اگه زنده بمونم. 

زد که چون سرعتش    عیسر  یکرد و آماده شد. چند ضربه   ر ی تغ  گاردش
  ی زیرم از آرنج خون باور بود نتونستم همه رو دفع کنم و دستا  رقابلیغ

  د ی اما قبلش با  رفتم،یمرگ رو پذ  ید یو در اوج ناام   دمی کش  یکردن. آه 
بذارم همش اون    تونستمی نم  یتا استاد برسه. از طرف  دمیخری وقت م
 . هحمله کن 

 هستم.  یقابل  ف یعجله نداشت...انگار بخواد بفهمه قدر حر یلی خ بابا 

هدا  انیجر  چندتا سمتش  به  رودخونه  و   تی از  شکافتشون  اما  کردم 
 دوباره حمله کرد. 

من داشت    یانرژ  یول  می رو از پا بنداز  یکی اون    م یتونست ی کدوم نم   چی ه
م  رفتی م   لیتحل افتادم    ادیبشم.    هوشیب  دمیترسی و  استاد  صحبت 

  کنه ی م  یافزاررو که داره خون   یبرخالف قدرت باالش کس   یافزار»خون 



 

 
153

رمان کی رمان مهتاب اندود | مهراز کاربر انجمن   
 

  ی ل یدرسته چون خ  ژه یدر مورد تو به صورت و  نی. اکنهی م  فی ضع  ار ی بس
 خامه«.  یل یهنوز مهارتت خ  ثبات،یب  یلی خو  ی فیضع

موفق بشم از هوش برم اما اگه   نکهیقبل از ا  ی بود با خون.افزار  ممکن
ا نم   ن یهم  رو  م  کردمیکار  مبارز  شدنی مطمئنا  همه کشته  اون    یو 

 . موند ی نم  رونیب

  ی آب برداشتم و بابا حواسش رو جمع کرد، فور   ک یکوچ   یکره  ه یباز   
خون  اخم کوچ  یافزارتالش کردم  شروع کنم.  واقعا    یک ی رو  من  کرد. 

اما از ته دلم خدا رو صدا زدم و تالش    کنم ی م  کار یدارم چ  دونستمی نم
 کردم تمرکز کنم. 

م  پاش وجودم  تمام  با  افتاد. چون  و  درخت    خواستم ی سست شد  از 
توانامحافظ  درون   ییت کنم  احوال  از  خودش    م ینشات گرفته  اوج  به 

هرلحظه ممکن   یعنی  ثباتهی بود. همونطور که استاد گفته بود ب  دهیرس
د خون   گهیبود  چشمام   یافزارنتونم  رفتم.  سمتش  به  عجله  با  کنم. 

 . کردی م  یرساز یمن دوباره تصو  اجتو با سم  رفتی م  یاهیس

  ی دی تهد  گهیستش رو ببندم که دکنم و د  هوششیب  ی طور   خواستمی م
 نباشه. 

از    کمیبود که اشک تا پشت پلکم اومد و    یچشماش چنان نفرت  یتو
 قدرتمو کم کردم. 
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 گه یکنم تا د  هوششیبهش نشستم و خواستم از پس سرش ب  کینزد 
گرفت    ده یبابا دردش رو ناد  ایکردم    ی که من کوتاه  دمی درد نکشه. نفهم

ناگهان دو!  هر  احتمال  پاش    یی چاقو  یبه  پشت  راستش که  با دست 
شد لحظه ضعف  همون  آورد.  سمتم  به  رو  بود  منو    یدی پنهون کرده 

افتادم. چا   ی فرورفتن تو   یخاطر به جا   ن یبه هم  قوگرفت و به پهلو 
 م رو تا مغز استخوان سوزوند. قلبم شونه 

  ی کارم چه عواقب  ستم دونی بد درد داشت و اون لحظه درست نم  یلیخ
شدن که    هوشیبود که قبل ب  نیا  خواستمی که م   یزی تمام چ   یداره ول

بود خطرو دور کنم. قلبش رو تصور کردم و با    گهید  قه یحداکثر پنج دق
 کردم از کار بندازمش.  یتمام تالشم سع 

تو  راست  که  کارهاآدم   ی باورنکردن  یها ت یموقع   یگفتن   ی ها 
 . دنیانجام م یباورنکردن

 باال آورد و مخالف من افتاد!  خون

  ن ی که آخر  ی خون باال آورد و با نگاه ی شتری برنداشتم. با شدت ب دست
ه  من  و  بود  رو    تونمی نم   وقتچ ینگاهش  چشماش  فراموشش کنم، 

از روبست. همون  نگاه کردم و حت  ن یزم   ی طور کج  نتونستم    ی بهش 
 . ختیری صورتم م  یم روکنم. خون شونه   هیگر
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تمام وجودم رو احاطه کرده بود. درد داشت من رو    یطاعون وار   بغض
 . منم شروع کردم به خون باال آوردن. آوردی مکامل از پا در 

 باشه یزندگ  نیا اگه

 است یسهمم از دن نیا اگه

 ... . ستی از ُمردن هر اسم ن من

م درد شونه   ایکه من رو از پا انداخته بود کشتن پدرم    یز یچ  درواقع
خالنبود چ  ی .  پشت کارام،  بودم، هدف  هر   یزی شده  به خاطرش  که 
ب  کردمی رو تحمل م  یسخت انگار  و  بود  بودم.    هدف ی پوچ شده  شده 
بود.    دهیچ یبه هم پ  می تمام احواالت درون   نی هم  یو برا  یناگهان  ی لیخ

  ی حت   تونستمی نم  گهیباز شد و من ته دلم زار زدم. د  ی بلند  یدر با صدا
چشمم رو   ی خون رو  یزده عمو رو شناختم ولبحران   ی بلند بشم. صدا
 اومد.. قدماش به لرزه در دمیدی نم یچ یگرفته بود و ه

 : دمی رو شن  صداش

 داداش... .  یداداش! وا  یوا -

 کرد:  ت یپاش به صداش هم سرا لرزش

 . شهی ...باورم نمشهی...باورم نم ایخدا -



 

 
156

رمان کی رمان مهتاب اندود | مهراز کاربر انجمن   
 

  ده یاستاد از اون طرف شن   یاومد و صدا  شمونیبا سرعت پ  گهید  یکی
 شد. 

ب   - آسا  االن  شو!  احت  شتر ی بلند  فر  اج ی به کمک  سر    یها ادیداره.  از 
 فهمهی اشک من رو درآورد. م   شدیخشمش که ناچار سر استاد آوار م 

د کشتمش.  حت  گهی من  نداره،  نبرادرزاده  یدوستم  منو  ستم ی شم   .
 . بخشه ی نم

  س یو صورتم از اشکش خ  کینزد  ی لی به صورتم خورد. خ  یکس   نفس
به احساسم. من...ا اون  شناسم یبو رو م   نیشد. نفسم گره خورد  از   .

  ی که دنبالم بودن پنهون کرد. از اون شب  ییکسا  دیکه من رو از د  ی روز
که   ییتر...روزاعقب   یل یخ  ای موندم    دار ی که تا صبح از ترس ُمردنش ب

 و هربار دوباره... .  اددی م  ستمن رو شک شهی هم

  اج یمدت چقدر بهش احت   نیتمام ا  کردمی بود و احساس م  کینزد  یلیخ
 داشتم. 

 . انداخت ی قلبم خط م یرو  صداش

 کنم؟   داش ی پ دیبا ی جور ن یچرا؟...چرا بعد دو سال ا -

 گفت:   آشفته 

 ؟ یآسا! به هوش  -
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بهش بفهمونم. فقط تونستم لبام رو تکون بدم. پشت    یکردم چطور  فکر 
 سم اومد و من چقدر دلتنگش بودم.  یسرش صدا

به دل  نیکه سم، آدر  دم یفهم که    ی شونه موقع  ب یآس   لیرو کنار زده. 
  ی چیه   گه یشدم و د  هوشیب   ادیمن رو منتقل کنن از درد ز  خواستنی م

 . دمی نفهم

 *** 

 ن یآدر

انتظارو تجربه کردم.   ن ینداد. چندبار ادر اتاق رو بست و ما رو راه    سم
 کردم ظاهرم رو حفظ کنم.   ینشستم و سع دهیفای خسته از راه رفتن ب

د  دو شناسا  گه یمرد  قابل  لباس  اونطرف    ییکه  ناراحت  هم  نداشتن 
اما صداشون   شدمی نشسته بودن که من متوجه ارتباطشون با آسا نم

 . اومدی م

و صداش مدام    کردی صحبت م  یدب   یل یتر بود با حال خکه جوون   یاون
 در نوسان بود. 

نم  - م شهی باورم  هرطور که  اصال  قبل    خوامی!  از  بدتر  هضمش کنم 
که ازش    ین ی. همشهی اون آدم قبل نم   گهی. من به جهنم . آسا...دشهی م

 . رهیم  نیمونده بود هم از ب 
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ا  شیمن پ  - نشد که بگم. ممکن بود فکر کنه    ی بودم...ول  دهید  ن یاز 
 قتل پدرش نقش داشتم.   یتو ای  کنمی م یدارم باهاش دشمن 

همه دنبالش گشته در واقع خودش    نیکه ا  ی . کسکنهی نم  یفرق  گهید  -
 بوده. 

  ی دنبال قاتل...خدا   ؟یچ  یعنیکه دنبالش گشته خودش بوده؟    یکس 
 ممکنه!   ر یآسا پدرش رو کشته؟ غ   یعنیمن! 

. چرا د ی ها کوبخودشو به صخره  یشتر ی باره با قدرت ب از غم دو  یموج
 ره؟ ی گی انقدر بهش سخت م ر یتقد

 هنوز مثل قبله؟  -

 با افسوس گفت:  سم

 . اد یاز دستم برنم  یکار  گهیخطرناکه. د یل یآره! خ  -

 . هی عیکه طب   طشیآخه چرا؟ شرا -

  ی گاه   گن ی پزشکا م   یبعض  ینه ول  ایدرسته    دونمیراستش...من نم   -
نم  گه ی د  مار یب زندگ  خوادی خودش  شا  ی به  بده.  بگم؟   ی...چ د یادامه 

انقدر سخت  د دهی کش یطفلک  تا هم   یاگه یکه هرکس  جا هم    نیبود 
 حق داره.  کنمی . من احساس م کردی تحمل نم
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دلم م  چشمام  بود.  اشک شفاف شده  برق  بره    خواستی از  زودتر  سم 
من رو برآورده کرده بود    ی. انگار باالخره بعد دو سال خدا دعارونیب

برآورده کردن چه  پی اونم  رو  آسا  در    قدر ن ی کردم...هم  دای !  و  شکسته 
حالش خوب بود. فکر    یول  کردمینم   داشی . کاش من پدن یمعرض بر
رو    شی زندگ  یباهاش حرف بزنم. حاال که همه  شهبهتر با   دی کردم شا

 بودم.  دهیشن

 زهی و انگ  دهدی احساسش را از دست م  یهاگاه ه ی که ناگهان تک  یدختر  -
تمام تمرکز وجودش را   ی ادامه زندگ  ی . براشوندی پوچ م شیهاو هدف 

 . گذاردی با روزگار م  حسابه یتسو یبرا

 رفت؟  شیپ شودی "اما تا کجا م

 . باردی مهتاب م  شبنم

 دست.   ی رو لغزدی م  مرز 

 خواب؟  در  امده یکجا لغز  من

 . نهیسرگردان نگاهم در شب آرام آ  مانده

 مرداب. نیدر ا افتدی نم  یریتصو برگ

 . لرزدیو پود خاک م  تار 
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در قلب من حکومتت را   یتو رفت؟ ک  یکجا دلم برا   ام؟ده یکجا لغز  من
است.    دهیهنوز زمان رفتن تو نرس   ؟ی برگرد  یخواه یچرا نم   ؟یبرپاکرد

که   ی و تمدن  ای قلب من. ب  یها...تا پشت مرز ترش یو پ  تر ش یپ  ا، ی ب  شیپ
برا زصبر کرده  شیسالها  را  ا  ر یام  از  من  رو کن.  صدا  نجایو    ی به 

و سخت و جان فرسا    کنمی . لبخندت را تصور مدهمیت گوش م یهاقدم 
بر   یگری. چه کار دکشمی انتظار م انتظار درهم    نجای ا  د؟یآ یماز دستم 

 ." کشمی شکستنم را م 

روز   نیا  شه ی هم  خواستمی ه نوشتن درباره خودم و آسا. م کردم ب  شروع 
 بمونه. بعد رفتم تا استراحت کنه.  ادمیرو 

داده بود و چشماش رو    ه یتک   وار یسرش رو به د  یسم که از خستگ   کنار 
 فقط گفت:  یحرکت  نیتربسته بود، نشستم. بدون کوچک 

 حالت چطوره؟  -

بب   - حاال  و  دنبالش گشتم  چقدر  کردم.    داشیپ  یچطور   نیداغونه! 
  ن ی ...عخوادی دلم م  یزندگ  هی.  سوزهی خودم م  یبرا  یل یم. دلم خخسته 

 . ه یبق

مطمئنم    ی ...درسته که آسا ممکنه برنگرده...اما اگر برگرده به زندگیول  -
 دوستت خواهد داشت. 
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. به تو  گرفت ی ن مازمو   یخبر   هیدو سال    نیا  ی اگه دوستم داشت تو  -
 نداره.  یتعلق خاطر چیهم ه 

 ؟ یدی. مگه ندکنمی فکر نم طور ن یمن ا -

 رو؟  یچ -

پ  ی...گاه یدونیم  - سوال  ا  اد یم  شی برام  تمام  ها چطور  سال   نیکه 
 مثل تو رو تحمل کردم.  یخنگ

 نثار بازوش کردم.  یاجانانه  مشت 

 مرگ!  -

 ؟ ید یمسلح رو ند یرو ی . تو اون همه نگمی نه واقعا  م -

نفر تمام ورودگفتی رو چرخوندم. راست م   سرم   ن یا  یها ی . هشت 
 سالن رو پوشش داده بودن. 

 ن؟ یک   نایا -

نم  یها عمه   نایا  - اجازه  بهش  حتما  محافظن.  . ادیب  دادنی منن! 
. من کال به خاطر وجود تو  ومد ی چندش ن  یمنم به خاطر تو  ش یالبته...پ
 . می زندگ یرو از دست دادم تو یاد یز  یهات ی موقع

نم  نیا باشه    کنهی بشر...فرق  حالتهوشیب   ایسرحال  هر  کال     ی ...در 
 بانمکه! 
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کل کل   شدی بشر نم   نینگفتم. با ا  یچ یدادم و ه  هی تک  وار یرو به د  سرم
 م و گفت: شونه  یکرد. دستش رو آروم زد رو 

 . شهی نگران نباش! خوب م -

 ! دوارمی ام -

چشم   ی صدا سم  زده  باز کرد.    یها شگفت  رو  ن   هیمن    ی رو یعالمه 
هجوم آوردن داخل. احساس خطر کرده بودم اما قبل از    گهید  یحفاظت

د  ی زدن هر حرف پر  دنیبا  با حال  ما   شونیامپراتور  از کنار  الل شدم. 
حفظت کل   یروها ی. ن م ینداشت   یکه انگار وجود خارج  یگذشت، طور 

کرده   جاد یا  یکیخودشون فاصله بار نیب   سالن رو پر کرده بودن و فقط
 بودند که امپراتور رد بشه. 

 سمتم برگشت. سم

 گفت؟   یچ ید یشن -

 نه!  -

 گفت دخترم!   -

 باال رفت.  صدام

 ؟ یچ -

 گفت دخترم.   خورمی قسم م -
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ا  ممکن توه  نیبود  نگاه کردن  خ  ز یآمن ی طرز  با  اما  هردو    یرگیباشه 
نگاه کرد مرد  کمیو    میامپراتورو  بود کنار    ی بعد  آسا  استاد  ظاهرا  که 

شاه باعث شد جا    یش گذاشت. صدا شونه   یامپراتور اومد. دستشو رو
.  زهی تا اشک نر  کردی سخت داشت خودش رو کنترل م  یلی . خم یبخور

 . کرد ی م هی که کنار استادش بود داشت گر  یاگهیاون طرف مرد د

 کنه؟ ی م ه یره گرچرا شاه دا  افته؟ی داره م  یچه اتفاق نجایسم ا -

 سمت استاد آسا برگشت.  امپراتور 

  ن یا  ؟یو به من نگفت  ی دونستی همه سال م  نی! ابخشمتی هرگز نم   -
 همه سال... . 

حرفم رو    یتونست ی متوجه شدم اما اون موقع نه تو م  دمشید  یوقت   -
برا کردی نه آسا قبول م  ی قبول کن اون  فکر    یدوباره کس   دن ید  ی.  که 

که    ی. تا زمان کردی تالش کرده بود و قبول نم   یلی خپدرش باشه    کردی م
ا نپذ  نیاحساسش  م   رفتهیرو  حت  اتشیح  وهیبود    تونستم ی نم  یرو 

داشتم   دیهم نداشت. منم مدام ترد  یسلطنت  رنگ  یبدم. حت   صیتشخ
نم ه  خواستمی و  آس  چ ی به  شما  م   ب یکدوم  بهت  اگر    گفتم ی بزنم. 

بد   یل یاشتباه کردم حالت خ  می دیفهمی کردم« و بعد م   دای »دخترت رو پ
 . شدی م

 . ره یحاال که داره از دستم م  ده؟ یحاال چه فا -
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  ی باز کرد و رفت تو. پاهام شل شده بودن. خودم رو انداختم رو  درو
 . ی صندل

 گفت:   سم

 ! آسا ...همون دختر امپراتور باشه. شهیباورم نم  -

 ست؟ آسا...شاهزاده -

روز ک  بعد مچند  من  م   رفتمی ه  حرف  آسا  با  هم    زدمی و  امپراتور  و 
م   رغم ی عل خطراتش  چشم   اومدی تمام  با  بر   ی هاو    گشت، یمقرمز 

شد و روز چهاردهم باالخره خبر به هوش اومدنش    تی آسا تثب  تی وضع
 . دمی رو شن

شدم   یتو  کارم مجبور  نداشتم.  تمرکز  چون  بود  افت کرده  سازمان 
که کامال  به هم    زم یبه م   یرو ول کنم و به اتاق سم برم. نگاه   ز یچهمه 

خودم متأسف باشم. از پله    یوقت نداشتم برا  یبود انداختم ول  ختهیر
تازه کردم و به قلبم تشر    ی شدم و در زدم، تا در باز بشه نفس  ر یسراز

 باشه.   مزدم آرو

 *** 

 آسا 
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با  دمی رو د  نیکه گفتم در باز شد و بعد...آدر  ی فیضع   د«یی »بفرما  با  .
نم نگاه!  با   د یبا  یچ  دونستمی همون  نبود.  بهتر  اونم  ظاهر  به  بگم، 

 و من لبخندم رو پنهان کردم.   نهیبش  یصندل  یکرد رو   ی سع  یدستپاچگ

 رو باال آورد. سرش

 . یسالم! خوشحالم که به هوش اومد  -

 از همه غم.  شتر ی هزار حرف بود و ب  نگاه من یتو

 ممنونم.  ی لیسالم! خ  -

 . شدی نم دا یزدن پ  یبرا یچون حرف میبهم نگاه کرد ینطوریهم

 . رسنی م  گهید کم ی . عمو و استادت هم ی خوب بش تر ع ی سر دیبا -

م  تونمی م دلم  واقعا  من  بشم؟  بشم...ول  خوادی خوب  چطور    یخوب 
 نباشه.   م یاگه پدر خون  یممکنه؟ من بابام رو کشتم. حاال حت 

 تونستم بگم:  فقط

 . دوارم ی ام -

 شد؟ ی اونجا چ یبگ   یدوست دار -

 رو چرخوندم:  سرم

 ؟ یدونی مگه نم -
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 خب...فقط در حد حدس!  -

نه. بهمون حمله شد    ای  کردمی م   کار ی اجازه دارم بگم اونجا چ   دونمی نم  -
 ش یپ  می رفت  عیکم ازش خوردم و سر  یلی اما چون خو به من زهر دادن  

. بعد به محافظم حمله شد و من مجبور شدم دی بهم نرس  یب یپزشک آس
 باهاش بجنگم. در آخر... . 

 کردم ی کرد و به جاش اشکم آزاد شد. احساس م   ر ی دهنم گ  یتو  حرف 
به خاطر مسئول  تونمی نم  گهید  ییهوی بدم،    ی که داشتم حت  ی تی ادامه 
 بودم.  یزندگ  نی. محکوم به ارم یبم  تونستمی نم

 افتاد.  نیی پا سرش

 شده. ی بعدش چ دونمی متاسفم! م -

 نه؟ یچرا...چرا سرنوشتم ا -

 ! ینباش  یبعدا  ازش انقدر ناراض  دیشا -

 زدم.  یپوزخند 

 تصورش مشکله!  -

 بودم.  ه یدر گذشته بهت شب یلی. من...خ رسه ی به نظر م طور ن یهم  -

 شدم.  رهیخ بهش
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 ور؟ چط -

داشتم و خوشبخت بودم    یبود...خانواده خوب  یراستش پدر من نظام   -
ز نکش  ادیاما  نامرددی طول  به  ناحق  به  پدرم  و هرچقدر    ی.  متهم شد 

 تالش کرد حرفش رو قبول نکردن. 

 داشت.  بغض

به سزا  می اعدام شد. من تصم  اما    یگرفتم قاتلش رو  عملش برسونم 
کنم خودش ُمرد و حالم    دا یپ  یبتونم بهش دسترس  نکه یقبل از ا  یلیخ

بودم.    نهیقهرمان دفنش کردن. پر از ک  ه ی  هی شب  ینبود وقت  فی قابل توص 
  ی برا  یمعن  هی  کردمی تقال م  دی و ناام  جیبعدش حالم بد شد. سردرگم و گ

 کنم.   دا یپ  ندنزنده مو

 کرد:   مکث 

اما نم  - ب  تونمی اون موقع تو رو نداشتم. من کنارتم  خوام که به  ازت 
حساست    گاهیبه خاطر جا  یحت  ایقبلت    تی به وضع  ی خاطر من برگرد

  ها ت ی تمام مسئول  ی که خودت واقعا  نخوا  ی . تا زمانه یچ   دونمی که نم
خوب    یحت   یتونی و نم   یشی تو ازشون متنفر م   شن،ی بند م   هی برات شب

 . یبه خاطر خودت بلند ش  دی. بایای باز پسشون بر 

 بود.  ر یسراز اشکام

 ؟ یخوای رو م یزندگ نیهنوزم ا  نی به قلبت رجوع کن. بب -
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 کردم.   زمزمه

 . رسهی شاد باشم اما محال به نظر م  خوامی م -

 . دی رو گرفت و دلگرم کننده خند دستام

 ! مطمئن باش! شهی م -

به طور    نیسرفه باعث شد سرمون به سمت در بچرخه و آدر  یصدا
 نامحسوس، اما کامال  محسوس دستم رو ول کرد. 

 که داشت.   ی طنتی بود و اون ش  سم

از سر من واکن  نیاگه آدر  شمی خوشحال م   یلی آسا...خ  - و من    یرو 
 باالخره از دستش راحت بشم. 

 نکرد.  ییاون اعتنا یها به سم اخم کرد ولمثل پسربچه نیآدر

 . دمیخند

 ! ستنی دروغات اصال  خوب ن -

حرف  ربونمه و  برگشتم!   ینزد. کس   ینگاهم کرد  زد.  صدا  رو  اسمم 
 امپراتور... . 

 ! جنابیسالم عال -

 *** 
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 سال بعد  دو

م  با از دستم حرص  استاد که  از  به    یخداحافظ  خوردی خنده  و  کردم 
مدت به عمو عادت کرده    ن یا  یتو  دونستم ی نکردم. م  یدادش توجه

چند روز گذشته   یقول داد بهمون سر بزنه، تو   نکهیبود و عمو باوجود ا
امروز مثل بچه   نی . هم شدی حس م  ش یخال  یجا استاد  ها  باعث شد 

 استاد.  ی رو نیا دنیتعجب کردم از د عا  و من واق رهیبهونه بگ 

و  به خودم کردم و موهام رو با دست مرتب کردم    ی راهرو نگاه  یتو
 جا کردم. م جابه شونه  یلباس سبزرنگم رو رو

 غرغر سم اومد.  یاومدم و صدا  رونیعجله از ساختمون ب  با

  ی کرد ی *نت مایبهم خ**  یحداقل با کس  ؟یر یبگ  یخوای زنه تو م   نمیا  -
 که دلم نسوزه! نگاه تو رو خدا. دو ساعته ما رو کاشته! 

گذاشتم و منظورم رو    م ی نیب  یزد. دستمو رو  یلبخند  دنمیبا د  نیآدر
  زد ی متوجه شد. سم چون پشتش به من بود همچنان داشت حرف م

 . کشی که رفتم نزد

 پخ!  -

زم   یادیفر از پشت  من  به  رو  و  آدر  نیزد  و  به خنده   نیخورد. من 
 به ما نگاه کرد.  ی. حرص م یافتاد
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 کوفت!   -

 سمت من برگشت.  کامل 

تقص   - جون    ر یاصال   آدما منه که  از  امان  دادم.  نجات  رو    یشماها 
ا که  حاال  هرچ  ی نجوریقدرنشناس.  امشب  خانم!  دلم    ی شد...آسا 

 . کنمی نامزدت رو نابود م  بی و ج دم یخواست سفارش م

 ش گذاشت. شونه   یزد و دستش رو رو یلبخند  نیآدر

 شما فقط امر کن. -

روش   . سم بهشدمی نم  ر یدوتا پ  نیسم تا بناگوش باز شد. من با ا  شین
که    یای خودش مثال ما رو تنها گذاشت و جلوتر رفت به همون غذاخور

م  دستش رو دور شونه   نیتا غذا سفارش بده. آدر  میقبال  با هم اومده بود
 . دیم رو بوسگونه   عیسر  یلی انداخت و خ

 زم؟ یچه خبر عز -

 برگشتم و دستام رو به هم قالب کردم.  سمتش

و ازدواجمون با هم    یگذارخوب...باالخره بابا قبول کرد تاج   یخبرا  -
مردم بشناسنم   نکهیهست که بدون ا ی روز نی برگزار بشه. امروز...آخر

و شب هم من و تو قراره ازدواج    می با هم و آسوده غذا بخور  میتونی م
 . می کن
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 آرامش بهم نگاه کرد.  با

 دوستت دارم!  یلی خوشحالم...خ یل یخ -

 ! یل یمنم...خ  -

کرده بود. فرار کردم و سم رو    ینیریکه اخم ش   دمیبهش خند  طنتی ش  با
سم    یرونشسته و منتظر ما بود. روبه   ز ی پشت م  یکه با طلبکار   دمید

 هم بهمون ملحق شد.  نیعد آدرب هی نشستم و دو ثان  ز یپشت م 

و    د ی ازدواج کن  دیشاءاهلل بر...چندشا! ان نیاومدی م   رتر ید  ن یذاشتی م  -
 . گهید  نمیرو نب   ختتونیر

 کرد.   یبه سم نگاه  نیآدر

مراسم ازدواجمون که امشبه    یبرا   می خواستی عه! خب راستش ما م   -
و  می دعوتت کن مهمان  عنوان  ول  ژهیبه   ، شخصا  ما    ی و  از  چون  خب 
 شد.  ی...منتفاد یخوشت نم 

 چهره سم بهت زده بود.  حالت

 امشب؟  -

 بله!  -

 ش فورا  عوض شد و من رو به خنده انداخت. چهره  حالت
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اقیرف  - چندش  از  منظورم  ز  نهی!  و  باشکوه  انقدر  که    دی هست  بایکه 
 نور درخشش شما... .  دنیآدم از د یهاچشم 

 . دیوسط حرفش پر نیآدر

 ل خوردم!باشه گو -

 زد.  شخندی دوباره ن سم

 عاشقتم!  -

 بهم کرد. ی نگاه بعد

 ازت متنفرم.  -

 و غذا رو آوردن.   میبه خنده افتاد یهمگ

د  به بود  برادرم...که دو سال  نگاه کردم و  بودمش و محبت    دهیبابا 
 بهش داشتم. دستام رو به هم قالب کردم.  ی قیعم

 مضطربم.  یل ی! خ کیار -

رنگ  بنفش   یهاو چشم   یآب   یبود با موها  یو مرد کامل  عهدیول  برادرم
رنگ   یشباهت  نیترکه کوچک  پوست  نداشت.  نور    ر یز  شدهیپربهم 

 . د یدرخش یها با فخر م مشعل 

 سمتم قدم برداشت:  به
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آدر  - داره دختر    د یبا  نیتو چرا؟  رو    ه ی  یک یبترسه که  امپراتور  دونه 
 . ارم ی هاش رو درمشم اشاره کن خودم چ  هیکرد   تتی! اگه اذدزدهی م

 با خنده گفت.  بابا 

 با هم دعوا کنن؟  یخوای ! از االن م ی ه -

نشونه   کیار به  رو  چشم   میتسل   یدستاش  حالت  آورد.  بابا   یهاباال 
 شد.  تر ک یو نزد کیشد. بهم نزد رهیعوض شد و به من خ

 گفتم:   ارادهی ب

 بابا!  -

 و ساکت بود.  کردی داشت ما رو تماشا م  کیار

 رو گذاشت سمت راست صورتم.  دستش

وقترید  ی لیکردم...خ   داتیپ  ر ید  ی لی آسا...خ  - فهم   ن یاول  ی !    دمی بار 
زمان   یادیز  یل ی...افسوس خی دخترم به  نسبت  از دست    ی داشتم  که 

از ا  یجبرانش کرد ول  شهینم   کردمیرفته بود و فکر م    دم ید  نکهیبعد 
رفت. احساس    ادمیام دردهام رو  تم   یکنی هات بازه و بهم نگاه مچشم 

.  کردی م   ییگذشته بود و از من دلجو  یها برابر سال   ظهاون لح   کردمی م
که    یی هابه سال   یی و اعتنا  می گرفتم از اون به بعد رو جبران کن  م یتصم

که    یهاست. برو و با کساز اون موقع   یکی. حاال  م ینکن   دنیازمون دزد
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 شهی هم  کیکرد خوشبخت شو! من و ار  ت یازت حما  ی دو سال با صبور
 . می کنی م تت یحما

 چشمام رو انکار کردم و هردوشون رو بغل کردم. یتار

تار    یها که تحمل کردم و تمام شب   یی های دی و ناام  ها ی سخت  یهمه   -
 لحظه رو داشت.  نیبه ا دنی ...ارزش رس تراه یس  یهاو روز 

 رو کنترل کردم. صدام

 کردم.   داتونی خوشحالم که پ یل یخ -

 زد.  می نیب  یاش رو رو انگشت اشاره کیار

 ! ی ریدل بابا بگ  یمن رو تو ی! قرار نشد جای ه -

 شه؟ی اصال  مگه م -

 دستش رو به سمتم دراز کرد.  بابا 

 دخترم؟  یادر...همه منتظر تو هستن! آماده  نیپشت ا -

 کنارم قرار گرفت.   کیار

 . ستم ی تا شما رو دارم نگران ن -

نقره   با بابا دو در بزرگ و  بودند؛ روبه   ی ااشاره  باز شد و همه  رومون 
 و... .  نیعمو...استاد...سم...آراک 
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نواخته شد. دست بابا رو گرفتم    یق یبنفش کنار رفتن و موس   یهاپرده
بودم با    دهیپوش  یدارو دنباله   ی. لباس سلطنتاومد یکنار من م   کیو ار
  ن ی بود. آدر  ختهیام رشونه   یرها رو  قشنگ. موهام فر و  یلی خ  تاجم ین  هی

.  م یشد  تر ک یشده بود. بهش نگاه کردم. نزد  نیموقر و دلنش  یل یهم خ 
 به پدرم کرد و بابا دست ما رو به هم داد.   یمیظتع

 آروم گفت:   یلیخ

 . کنم ی که زنده باشم ازت مواظبت م  ی تا زمان -

 زدم.  یسرشار از شاد لبخند

 و رسا سوگند خورد.  بلند

 همواره به او وفادار باشم و او را دوست بدارم.  خورمی م سوگند  -

 نوبت من بود. بعد

 پاکدامن باشم.   یهمسرم و زن   ی همراه و حام  شهی هم  خورمی سوگند م  -

 گفت.   کی تبر عاقد

  یرو زد و رو   ا یلبخند دن  نیتربرگشت به سمت صورتم. مهربون   نیآدر
 .د ی رو بوس می شون یپ

 من قشنگ شد.  یا یدن


